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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 أسئلة حول الواسطية
 الشيخ صاحل آؿ شيخ حفىو اهلل ورعاه

 
 

احلمد هلل رب العاملني وأشهد أف ال إلػو إال اهلل وحػده ال شػ لـ لػػو وأشػهد أف  مػدا  
عبد اهلل ورسولو صػي  اهلل عييػو وعيػل آلػو وصػسبو وسػيم ً ػييما  ىل ػوا  إد لػـو الػدل  

 ... أما بعد :
وع ىذا الدرس " إجابة لألسئية الواردة منكم حوؿ ما مسعتم م  ش ح العقيػدة فموض

 الواسطية واليت م  اهلل جل وعال بتماـ ش حها يف األسبوع املاض  ..... الشيخ.
 

س: ذىلػػػ ن أف الف اػػػة الطا فػػػة ىػػػم أىػػػل احلػػػدلج وأىػػػل األ ػػػ  فهػػػل  ػػػ ج بػػػذلـ أىػػػل 
 ال أي م  احلنفية؟

نفية وم  بعض أىل املدلنة ىلاًباع ربيعة ال أي شيخ اإلمػاـ ج : أف أىل ال أي م  احل
مالػػـ وهيػػو ىػػ الل مػػ  عيمػػال األملػػار إذا ايػػل أىػػل الػػ أي فواػػا لعػػ  بػػو مػػ  أعميػػوا 
الػػػ أي يف الفقهيػػػات مػػػ  حيػػػج ًقػػػدظ القيػػػاس أو النىػػػ  يف امل ػػػا ل الفقهيػػػة واإلفتػػػال 

ال ػا ل فهػل  ػ ج بػذلـ أىػل بالقواعد واألاي ة دوف النى  يف األدلػة الشػ عية فقػوؿ 
 ال أي؟

ىذا عيل اعتبار أف أىل ال أي م  الفػ ؽ أو مػ  الطوا ػل العقدلػة وىػذا لػي  ىلػذلـ 
أمػػػا احلنفيػػػة فهػػػم فئػػػات ومػػػنهم األولػػػوف مػػػ  امل جئػػػة واملتػػػ   وف مػػػنهم ماً لدلػػػة واػػػد 
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ذىلػػ ت لكػػم أف أىػػل ال ػػنة وايماعػػة ال لػػد يوا فػػيهم عيػػل التسقيػػ  مػػ    ل ػػيـ 
يف م ػػا ل االعتقػػاد مػػ  األشػػاع ة واملاً لدلػػة ردا  فجػػال  عػػ  امل جئػػة وا ػػوارج سػػبييهم 

وحنو ذلـ وإاا نبهنػا عيػل  ػ وج األشػاع ة واملاً لدلػة عيػل ال ػفارل  ومػ  حنػل حنػوه 
مم  اعترب أىل ال نة وايماعة  الث طوا ل ااؿ ىم أىل األ ػ  واألشػاع ة واملاً لدلػة 

اع ة واملاً لدلػػة  ػػالفوا أىػػل ال ػػنة وايماعػػة  ػػالفوا وىػػذا الشػػـ أنػػو هيػػ  ألف األشػػ
النلوص يف الت صيل ً صيل أ ذ امل ػا ل وألجػا  يف التطبيػ  فمػ  حيػج الت صػيالت 
ىػػم لقولػػوف بقػػوؿ جهػػم يف ًقػػدظ العقػػل عيػػل الػػنهلل يف إ بػػات وجػػود اهلل جػػل وعػػال 

فاًية ويف اللػػفات ويف هػػو ذلػػـ وألجػػا  ىػػم يف بعػػض اللػػفات م ولػػو وإف ىلػػانوا صػػ
ألهنػػم ل بتػػوف بعػػض اللػػفات لكػػنهم ل ولػػوف مػػا   لتفػػ  مػػن القػػاطن العقيػػ  وعنػػدىم 
أف العقل شػاىد أف العقػل اػاض والشػ ع والػنهلل شػاىد ولػذا اػاؿ بعجػهم يف مقدمػة  
ىلتػاب لػػػو يف األصػػوؿ ملػػا ىلػاف العقػػل ىػػو القاضػػ  ااكػم والشػػ ع ىػػو الشػػاىد املعػػدؿ  

اىلم اػاض وأف الشػ ع شػاىد معػدؿ بتعػدلل ىلاف ىلذا وىلذا فم  أصػولم أف العقػل حػ
فلػػيل  العقػػل لػػػو وىػػذا ىػػو الػػذي أصػػيو الػػ ازي يف اانونػػو الػػذي رد عييػػو فيػػو بطػػوؿ ًو
شيخ اإلسالـ يف ىلتاب العقل والنقل حيج أصل ال ازي يف ذلـ أف أصل الش ع ىو 
العقل وإاا ع فت صسة الش ع بالعقل وإذا ىلاف ىلذلـ ىلاف ًقدظ الش ع عيل العقل 

دميا  ليمػػدلوؿ عيػػل الػػدليل وىػػذا باطػػل فيػػـل أف لقػػدـ العقػػل عيػػل النقػػل فػػ د عييػػو ًقػػ
شيخ اإلسالـ ب وجػو ىل ػوة يف ذلػـ بوجػوه ىل ػوة يف ذلػـ الكتػاب العىػيم الػذي اػاؿ 

 فيو ًيميذه اب  القيم يف النونية:
 واا أ ىلتاب العقل والنقل الذي                  ما يف الوجود لػو م يل  اف

مما أُلل يف زمنو م  الكتػ.. ألجػا  يف أبػواب األميػاف األشػاع ة م جئػة واملاً لدلػة  لع  
ىلػػذلـ م جئػػة ويف أبػػواب القػػدر األشػػاع ة جربلػػة متوسػػطة لقولػػوف بػػايرب البػػاط  دوف 
ايرب الىػاى  وايربلػة الةػالة ىػم ايهميػة وهػالة اللػوفية الػذل  لقولػوف بػايرب الىػاى  
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نػػػدىم ىلمػػػا ابتػػػدع أبػػػو احل ػػػ  األشػػػع ي يف ذلػػػـ مػػػا مسػػػاه والبػػػاط  وأمػػػا األشػػػاع ة فع
بالك . و لية عند  ققيهم أنػو جػرب يف البػاط  مػن بقػال اال تيػار وػاى ا وجعيػوا 
لػػ فات املكيػػل ىلمػػا ًتلػػ ؼ احيلػػة يف لػػد مػػ    ىلهػػا وىكػػذا يف  ح ىلػػات املكيػػل ًو

ال لػد يوف م ا ل أ   مع وفػة املقلػود أف األشػاع ة واملاً لدلػة  ػالؼ أىػل ال ػنة و 
يف ال ػػنة وايماعػػة وإف زعمػػوا وال لػػد يوف يف اًبػػاع األ ػػ  واحلػػدلج لكػػ  بػػالنى  إد 
املعتللػػة ىػػم مػػ  أىػػل األ ػػ  واحلػػدلج بػػالنى  إد املعتللػػةا وىػػم مػػ  أىػػل ال ػػنة بػػالنى  
إد ال افجة ولذا اد جيد بعض الق ال يف ىلالـ األ مة م  لقوؿ إف األشاع ة مػ  أىػل 

باعتبػػار املعتللػػة فػػوذا صػػنل املتكيمػػوف يف اللػػفات أو يف العقا ػػد إد احلػػدلج وىػػذا  
مػػ   ػػحـل احلػػدلج ومػػ  ال  حلمػػو فػػوف األشػػاع ة مػػ  الػػذل  لعتنػػوف باحلػػدلج وال ػػنة 
فوذا نى ت إد ا طايب والبيهق  وأشباه ىػ الل وجػدت أهنػم لعتنػوف باحلػدلج وال ػنة 

واه احلػػدلج ممػػ  لعتنػػوف باحلػػدلج ولػػذا اػػد لقػػاؿ إهنػػم مػػ  أىػػل احلػػدلج لعػػ  مػػ  ر 
مقابيػػة باملعتللػػة أمػػػا أهنػػم مػػ  طا فػػػة أىػػل احلػػػدلج الػػذل  ىػػم الف اػػػة الناجيػػة الطا فػػػة 
املنلػػػورة فيي ػػػوا ىلػػػذلـ هلمػػػالفتهم لػػػم يف م ػػػا ل االعتقػػػاد طبعػػػا  مػػػ  جهػػػة العيمػػػال 
 عيمال األشاع ة طبقات منهم م  لكوف ا لبا  جدا  م  أىػل احلػدلج ىلػالبيهق  وحنػوه

 ومنهم م  لكوف بعيدا  جدا  وىم درجات عند اهلل.
 

 س : ىال دليتنا عيل بعض ىلت. احيداب وال يوؾ اليت لنتفن هبا طال. العيم؟
ج : الشـ بػ ف العنالػة بكتػ. األدب وال ػيوؾ واأل ػالؽ مػ  املهمػات ومػ  أعىػم 
نتفػػػن بػػػو ىلتػػػاب رلػػػاض اللػػػاحلني فونػػػو مػػػ  أنفػػػن الكتػػػ. يف  مػػػا لػػػدلـ عيػػػل ذلػػػـ ًو

دب وال ػػػػػػيوؾ النبػػػػػػوي واإلرشػػػػػػاد إد  األ ػػػػػػالؽ واحيداب والواجبػػػػػػات يف التعامػػػػػػل األ
وا يػػػ  واألدب ومػػػ  جهػػػة اللىػػػدلات ىلتػػػ. ال ػػػيل يف اللىػػػد ىلاللىػػػد البػػػ  املبػػػارؾ 
واللىػد لممػػاـ أوػد وىلكتػػاب ال اػاؽ يف صػػسي  البمػاري والػػرب واللػية يف ىلتػػ. أىػػل 
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نتفػػن بػػو طالػػ. العيػػم ىل ػػوا  ومػػ  احلػػدلج ىػػذه فيهػػا مػػن شػػ وح أىػػل العيػػم عييهػػا مػػا ل
الكتػػػ. املتػػػ   ة يف ذلػػػـ ىلتػػػاب ابػػػ  القػػػيم مػػػدارج ال ػػػالكني بػػػني منػػػازؿ إلػػػاؾ نعبػػػد 
وإلػػػػاؾ ن ػػػػتعني شػػػػ ح بػػػػو ىلتػػػػاب منػػػػازؿ ال ػػػػا  ل  ليشػػػػيخ الػػػػ وي روهمػػػػا اهلل ًعػػػػاد 
وىلػػذلـ ىلتػػاب شػػيخ اإلسػػالـ التسفػػة الع اايػػة وىلػػذلـ ىلتػػاب شػػ ح ىليمػػات مػػ  فتػػوح 

لشػػيخ اإلسػػالـ وحنػػو ذلػػػـ مػػ  الكتػػ. املفيػػدة العىيمػػة ومػػ  جهػػػة  الةيػػ. لػػػو ألجػػا  
ًطبي  ال يوؾ ًنى  يف سػو أىػل العيػم ًنىػ  يف الػحلاجم يف سػو أعػالـ النػبالل أو يف 
ًػػػذىل ة احلفػػػاظا ويف حيبػػػة األوليػػػال مػػػن االنتبػػػاه يف موااػػػن الةيػػػو أو احلفػػػايف يف بعػػػض 

امل ػػػ لة ًطػػػوؿ مػػػ  حيػػػج امل اجػػػن الػػػحلاجم ىػػػذه ًنتفػػػن هبػػػا مػػػ  ايهػػػة العمييػػػة جػػػدا  و 
 واألستفادة منها.

 
 س: ىل ًعيموف أحدا  مػ  األ مػة نػهلل عيػل أنػو هلل ًعػاد ا ػة أصػابن صػفو لػػو 

 أـ أف ط لقتهم روهم اهلل اإل بات إ بات األصابن دوف حتدلد العدد؟
ج : الذي أعيمو م  ط لقة أىل ال نة أهنم ل بتوف األصابن هلل جػل وعػال صػفة دوف 

دلد عدد معني وذلـ ألف احلدلج الذي جال فيو هلا رواه البماري وم يم وهوامػا حت
أف احلػػرب مػػ  أحبػػار اليهػػود جػػال فقػػاؿ لينػػا عييػػو اللػػالة وال ػػالـ إننػػا  ػػد عنػػدنا أف 
اهلل جػػػل وعػػػال جيعػػػل ال ػػػماوات عػػػال ذه األرض عيػػػل ذه وايبػػػاؿ عيػػػل ذه ويف روالػػػة 

إصبن والشج  عيل إصػبن وإد آ ػ  وىػذه  جيعل ال موات عيل إصبن واألرض عيل
ال والػػػات بينهػػػا ا ػػػتالؼ يف العػػػدد بعجػػػها فيهػػػا سػػػتة وبعجػػػها ا ػػػة وبعجػػػها  ال ػػػة 
فيعيم م  ذلـ أف امل اد منو ذىل  اين  دوف العدد واػاؿ الػ اوي بعػد ذلػـ فجػسـ 

 ًلدلقا  أو ااؿ ًعجبا  م  اوؿ احلرب. رسوؿ اهلل 
 ة والطا فة املنلورة؟س: ما الف ؽ بني الف اة الناجي

 ج : سب  الكالـ عييو ش ح الواسطية.
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 س: ىل العفو لتلور م  هو القادر عيل األنتقاـ؟

ج : نعػػػما مػػػ  حيػػػج التلػػػور العفػػػو لكػػػوف مػػػ  اػػػادر عيػػػل االنتقػػػاـ مػػػ  اػػػادر عيػػػل 
العقوبػػػة ومػػػ  هػػػو اػػػادر ولػػػذلـ لكػػػوف العفػػػو ىلمػػػاال  إذا ىلػػػاف مػػػ  اػػػادر عيػػػل إلقػػػاع 

عػاد العقوبة هلػ   الفػ و أو مػ  مكػ  بػو واهلل جػل وعػال اػادر واػدل  وعفػو سػبسانو ًو
عػػػاد  ػػػو سػػػبسانو ًو ػػػو وىلمػػػاؿ جربًو ػػػو وىلمػػػاؿ عًل وعفػػػوه عػػػ  ىلمػػػاؿ ..... ىلمػػػاؿ ادًر
ولذلـ ىلاف صفة ىلماؿ لذلـ وم  القواعد املق ره أف ايػاس األود جيػ ي يف حػ  اهلل 

 يػػػاس األود وايػػػاس خبػػػالؼ ايػػػاس الشػػػموؿ وايػػػاس التم يػػػل ألف االاي ػػػو  ال ػػػة ا
 التم يل واياس مشوؿ.

وايػػاس األود: جيػػ ي يف حػػ  اهلل جػػل وعػػال هلعػػ  أف ىلػػل ىلمػػاؿ يف حػػ  العبػػد فػػاهلل 
عاد وىذا اد جال يف الق آف.  جل وعال أود أف لتلل بو سبسانو ًو
 أما اياس الشموؿ: وىو اياس املناطقة فباطل يف ح  اهلل جل وعال .

ىػػو ايػػاس األصػػوليني فهػػو باطػػل ألجػػا  يف حػػ  اهلل جػػل  وىلػػذلـ ايػػاس التم يػػل الػػذي
 وعال .

وىلػػل ىلمػػػا يف حػػػ  املميػػػوؽ إذا ايػػػت ال نقػػػهلل فيػػػو الكمػػػاؿ ال لكػػػوف ىلمػػػاال  حػػػ  ال 
لكػػػوف فيػػػػو نقػػػػهلل لكػػػػ  بعجػػػػهم لللػػػػد ىػػػػذه العبػػػػارة ًوامػػػػا مػػػػ  أو إ  اجػػػػا  ليولػػػػد ألف 

عنػػوا يف ايػػاس بعجػػهم لػػ   أف الولػػد لعػػ  ىلمػػاؿ بالن ػػبة لودمػػ  لقػػوؿ الولػػد "ممػػ  ط
األود" اػػػالوا الولػػػد ىلمػػػاؿ بالن ػػػبة لودمػػػ  ومػػػ  ال ولػػػد لػػػػو مػػػ  بػػػ  آدـ فهػػػو نػػػااهلل 
فكيل لنف  الولد عػ  اهلل جػل وعػال باعتبػار ىػذه القاعػدة وىػذا البسػج نػااهلل ألف 

 احلقيقة لي ت ىلذلـ ألف الولد نقهلل بالن بة لودم  ألنو   ل لد الولد؟
تفػن منػو إذا ىلػرب أو ليسمػل امسػو  شػية مػ  طػ  امسػو ل لده ألشػيال إمػا لنفعػو لكػ  لن

ون ػػػياف امسػػػو وعػػػدـ بقػػػال امسػػػو أو ألجػػػل أنػػػو  تػػػاج ليتفػػػا   بػػػو وىلػػػل ىػػػذه اللػػػفات 
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نقهلل واهلل جل وعال لػو صفة الكمػاؿ فػال حنتػاج إد ىػذا القيػد الػذي ذىلػ  األخ مػ  
 أف الكماؿ لقيد بكماؿ ال نقهلل فيو بل الكماؿ معيـو أنو ال نقهلل فيو.

 
 س: ىليل لفتم  املتلدؽ بلداتو؟

ج : لفتم  املتلدؽ بلػداتو بػ ف لكػوف أدد هبػا يف الىػاى  يف العيػ  وأعجبػو ذلػـ 
ىػػػذا ال بػػػ س بػػػو لكػػػ  االفتمػػػار هػػػو اال تيػػػاؿ فػػػالفم  ىنػػػا إذا افتمػػػ  بػػػذلـ فمػػػ ا  
شػػ عيا  ىلمػػا ذىل نػػا فػػوف ىػػذا لكػػوف مػػ  بػػاب الداللػػة ولػػذا إبػػدال اللػػداات وإوهارىػػا 

وىا الفق ال فهػو  ػو   مود يف  ً الش ع "إف ًبدوا اللداات فنعما ى  وإف ختفوىا ًو
 لكم".

ومػػػ  ال ػػػن  أف املتلػػػدؽ يف امل ػػػجد إذا ىلػػػاف ًلػػػداو لػػػج اإلمػػػاـ احلاضػػػ ل  عيػػػل 
اللػػداة أف لعيػػ  ذلػػـ ىلمػػا ىلػػاف يف عهػػد النػػا عييػػو اللػػالة وال ػػالـ بػػدليل حػػدلج 

لػػػػالة وال ػػػػالـ يف املدلنػػػػة ومالب ػػػػهم جمتػػػػايب النمػػػػار حيػػػػج جػػػػالوا إد النػػػػا عييػػػػو ال
مقطعػػػة واػػػد اجتػػػابوا اػػػارىم فعػػػ ؼ ذلػػػـ يف وجػػػو النػػػا عييػػػو اللػػػالة وال ػػػالـ فػػػ م  
لػػدؽ بلػػداة فقػػالوا: ًلػػدؽ فػػالف بكػػذا  وحػػج باللػػداة بعػػد اللػػالة فقػػاـ رجػػل ًو
فتتابن الناس باللداة فقاؿ عييو اللػالة وال ػالـ : مػ  سػ  يف اإلسػالـ سػنة ح ػنة  

 ىا وأج  م  عمل هبا إد لـو القيامة فهذا اجملػاؿ ال بػ س بػو لكػ  الفمػ  ىلاف لػو أج
لكػوف مػػ  جهػػة داللػػة ا يػػ  عيػػل ذلػـ والفػػ ح بفجػػل اهلل جػػل وعػػال بػػذلـ ال فمػػ ا  
مػػذموما  ىلمػػا ذىل نػػا لكػػم مػػ  ىلػػالـ ابػػ  القػػيم يف التف لػػ  بػػني صػػور  الفمػػ  أف ىنػػاؾ 

 فم ا  مذموما  وىناؾ فم ا  ممدوحا .
امل لػػػػل ولػػػػ م وف بػػػػرب الوالػػػػدل  ىػػػػل لعػػػػ  ىػػػػذا طاعػػػػة الوالػػػػدل  وإف ويمػػػػوا س: اػػػػوؿ 

أبنػػالىم حػػ  يف أب ػػ  حقػػواهم وىػػل  ػػ  لالبػػ  أف مينػػن والػػده مػػ  أ ػػذ مالػػو عيمػػا  
 ب ف األب   لل ؼ عيل ابنو ىذا ألنو عاش يف ىلنل والدًو لكم أهنا مطيقة؟
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يمػػػة اػػػ ف اهلل جػػػل وعػػػال ج : بػػػ  الوالػػػدل  أصػػػل مػػػ  األصػػػوؿ وا بػػػو مػػػ  القػػػ ب العى
واعبددد وا اهلل وش كودددر وا بددد   ددديئ ً  حقهمػػػا لقػػػو جػػػل وعػػػال دوف ًفلػػػيل باحلػػػاؿ 

وقضددر كبدد  أش كابدد وا سش س دد ل وب لوالدد  ن سحسدد    س دد     وب لوالدد  ن سحسدد   ً 
 بلغن عن ك الكبر أح هم  أو  الهم  فال كقل لهمد  أ  وش كنهرهمد  وقدل لهمد  

وىػػذا فيػػو إطػػالؽ يف  يػػن   همدد  اندد ذ الددال  ددن الرحمددةقددوش  ر مدد ً وال دد  ل
احلاالت فعقوؽ الوالػدل  ىلبػوة مػ  الكبػا   مقارنػة لكبػوة الشػ ؾ والعيػاذ بػاهلل اػ ف اهلل 
جػػػل وعػػػال بينهمػػػا ًعىيمػػػا  لػػػذا فكمػػػا أف احلػػػ  مقػػػحلف ىلػػػذلـ الشػػػ ؾ مقػػػحلف بعقػػػوؽ 

لػػػدل  مػػػا ال  مػػػد   الوالػػػدل  أو عقػػػوؽ الوالػػػدل  مقػػػحلف بالشػػػ ؾ إذا حلػػػل مػػػ  الوا
لطيعا اهلل جل وعال يف العبد يف االب  فوف االب  لطيػن اهلل جػل وعػال فيهمػا ال لفػ ط 
يف األمػػ  الشػػ ع  ألجػػل أهنمػػا ف طػػا بػػل لػػو جاىػػداه عيػػل أف لشػػ ؾ لػػو جاىػػداه عيػػل 
أف لللغ لو جاىداه عيل أف لنس ؼ لو جاىداه عيل أف لكف  فونو ال لطيعهمػا فيمػا 

سن ا هدد اك علددر أن كوددرك  ا يف الػػدنيا معػػ وؼ ىلمػػا اػػاؿ ًعػػاد أراد وللػػاحبهم
 بدددددددد   ددددددددد  لدددددددديح لددددددددد  بدددددددد  علدددددددددم فددددددددال كطاهمددددددددد  و دددددددد حبهم  فددددددددد  الددددددددد  ي  

وىػػذا مػػ  القواعػػد العامػػة يف بػػ  الوالػػدل  أمػػا أ ػػذ الوالػػد األب أو األـ يف    اددرو 
اػػوؿ ىل ػػو مػػ  أىػػل العيػػم أ ػػذ األب بعػػض مػػاؿ ولػػده ىػػل لػػػو ذلػػـ؟ اللػػواب أف لػػػو 

ـ ألف النػػػا عييػػػو اللػػػالة وال ػػػالـ اػػػاؿ: ككأنػػػت ومالػػػـ ألبيػػػـ   ألنػػػـ جئػػػت ذلػػػ
ب ػب. األب ف نػت ومالػػـ ألبيػـ لكػ  الفقهػػال ايػدوا ذلػـ بفهػػم مػا جػال يف ال ػػنة 
والقواعػػػد وعمػػػل اللػػػسابة رضػػػواف اهلل عيػػػيهم بقػػػولم ولػػػألب بػػػاب البػػػة عبػػػارة الػػػلاد 

جػػو فيػػألب أف لتميػػـ مػػ  مػػاؿ ولػػألب أف لتميػػـ مػػ  مػػاؿ ولػػده مػػاال   لجػػ ه ال  تا
الولػػد مػػاال  لجػػ ه ال  تاجػػو فػػوذا ىلػػاف األ ػػذ لجػػ  الولػػد أو  تاجػػو الولػػد يف معيشػػتو 
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فػػوف األب لػػي  لػػػو ذلػػـ لكػػ  إذا ىلػػاف شػػيئا  زا ػػدا  فػػ ف لػػػو أف لتميػػـ ذلػػـ وىلػػذلـ 
 األـ عيل اللسي  م  اويل أىل العيم ىنا.

 
اللػػػاحل وىلػػػذا يف أ الاػػػو مػػػن  س: مػػػ  ىلػػػاف يف عقيدًػػػو احنػػػ اؼ وعػػػ  ىػػػد  ال ػػػيل

ػو والواػوؼ بانبػو  الناس ما حكم م اعدًو يف ا  وج م  امللا . اليت حتل بػو وزلاًر
 وىل م  رفض م اعدًو لجة ما عنده م   االحن اؼ يف العقيدة عيل صواب؟

ج : ىناؾ ًنبيو عاـ يف األسئية وىذا لعيل أع ض لػو إف شال اهلل ًعاد يف درس عاـ 
ا  إف شػػػال اهلل بعنػػػواف أدب ال ػػػ اؿ ىل ػػػو مػػػ  األسػػػئية لكػػػوف عنػػػد ميقيػػػو أو ليقػػػ  ا لبػػػ

عنػػد ال ػػا ل حالػػة معينػػة فيػػ   بلػػيةة عامػػة وىػػذا هػػو مناسػػ. أف ً ػػ ؿ أحػػد أىػػل 
العيػػم أو أحػػد طيبػػة العيػػم وأنػػت يف ذىنػػـ حالػػة  اصػػة ًلػػوغ ال ػػ اؿ بلػػيةة عامػػة 

و عيػم هلػا يف ذىنػـ فيجيػ. وأنت ًع  ىذه احلالػة ا اصػة. ىػذا جيعػل اجمليػ. يف هػ
إجابة بقدر امل  وؿ وأنت ًنللا عيل مػا يف ذىنػـ مػ  الوااػن وىػذا  لػل مػ  بيبيػة  
ىل ػػوةا وىل ػػو مػػ  األسػػئية الػػيت وجهػػت ألىػػل العيػػم يف ىػػذا الػػلم  مػػ  جهػػة العمػػـو 
فيجيػػػ. العػػػا  أو طالػػػ. العيػػػم فيهػػػا بػػػواب في ػػػتدؿ منهػػػا ال ػػػا ل عيػػػل أشػػػيال يف 

م وىػػذا لػي  مػػ  أدب ال ػػ اؿ بػل ال ػػا ل م ػتفيت ال ػػا ل م حلشػػد صػاحلو فيمػػا لػلع
ال ل ػػػوغ لػػػػو أف ل ػػػ ؿ ليسىػػػل مػػػ  ال ػػػ اؿ بػػػايواب الػػػذي لال مػػػو ألف ال ػػػ اؿ يف 
أصػػيو أف ً لػػد منػػو أ ػػذ احلػػ ا فاسػػ لوا أىػػل الػػذىل  إف ىلنػػتم ال ًعيمػػوف أمػػا إذا ىلنػػت 

صاحلـ أو مقولا  لـ  ًعيم أو عندؾ الش ل مق را  ًو لد أف ً  ؿ لتجعل ايواب يف
فػػوف ىػػػذا لػػػي  مػػػ  أدب ال ػػ اؿ فيهػػػذا نقػػػوؿ حبػػػذا أف ًكػػوف األسػػػئية يف م ػػػل ىػػػذا 
ال ػػ اؿ أف ًكػػوف ةلوصػػة باحلالػػةا مػػ  ىلػػاف يف عقيدًػػو احنػػ اؼ عػػ  ىػػد  ال ػػيل 
اللاحل وىلػذا يف أ الاػو مػا حكػم م ػاعدًو يف ا ػ وج مػ  امللػا .ا ىػو لعػ  حالػة 

إد ًفلػيل ىلػل حالػة لػا مػا لناسػبها مػ  ايػواب ألهنػا  معينة لك  امل  لة ىػذه حتتػاج
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بولجػػػاح ىػػػذه األشػػػيال لكػػػوف  ؿاػػػد ًكتنفهػػػا أشػػػيال لعيمهػػػا ال ػػػا ل ولعيمهػػػا امل ػػػ و 
ايوابا فايواب لي  يف امل ا ل ىذه ب م  عاـ بل هلع فة احلالة ا اصػة وىػذا حبػذا 

 لو لعت  بو اإل واف جلاىم اهلل  وا .
 
وم  لنهل عػ  املنكػ  ول ًيػو ىػل لػ ج  ا وؼ وال ل ًيو ىل ل ج  : م  ل م  باملع   س
 ؟

ج : نعػػما األمػػ  بػػاملع وؼ والنهػػ  عػػ  املنكػػ  هػػو مػػً ب  بعمػػل املعػػ وؼ أو االنتهػػال 
واجػػػ. يف أف لػػػ   املعػػػ وؼ وأف ….  فنكػػػ  ألف الواجػػػ. عيػػػل العبػػػد واجبػػػااملمػػػ  

ع وؼ وأف لنهػػػل عػػػ  لنتهػػػ  عػػػ  املنكػػػ  ىػػػذا واجػػػ.. والواجػػػ. ال ػػػا  أف لػػػ م  بػػػامل
لػو ش عا  أف لحلؾ الواج. احي   إذا ىلاف  ل وغً ؾ أحد الواجبني فونو ال  فوذااملنك  

ارىلػػا  ليمعػػ وؼ الػػذي لػػ م  بػػو فونػػو ال لػػحلؾ األمػػ  والنهػػ  ولفػػ ط يف  وااعػػا  يف املنكػػ  ًو
يف االمت ػاؿ ىػذا واجػ. وىػذا واجػ. ولػذا ذىلػ ت لػـ  طىذا الواجػ. ألجػل أنػو فػ  

ماـ مالـ روػو اهلل ًعػاد لػو   لػ م  بػاملع وؼ إال مػ  أًػل و  لنػو عػ  املنكػ  اوؿ اإل
أمػػػ ا  ناىيػػػا  ألف الػػػدل  عىػػػيم وم ػػػا ل الشػػػ ع والواجبػػػات  دنػػػو لػػػ   ػػػعإال مػػػ  انتهػػػل 

وامل ػػػتسبات ىل ػػػػوة ىلػػػػذلـ اا مػػػات واملك وىػػػػات ىل ػػػػوة فالعبػػػد جيػػػػ. عييػػػػو أف لػػػػ م  
اػػػػػد فػػػػ ط يف واجػػػػػ. أو ولكػػػػوف جػػػػػل وعػػػػال  ولنهػػػػل فونػػػػو إذا ىلػػػػػ ر فونػػػػو ل ػػػػتةف  اهلل

م تس. أو اًرك.   ما  وحنػو ذلػـ فيهػذا ألصػيو بػني ىػذا وىػذا ىػذا واجػ. وىػذا 
وأمػا  بالفجػلفونػو ىػو الػذي حىػل  نيواج. فم  وفقو اهلل جل وعال المت اؿ الواجب

م   الل فهذا فيو ًفليل. إف ىلاف ىذه املمالفػة دا مػة معػو لػ م  بػاملع وؼ ولنهػل 
لػذلـ فهػػذا  مػالـزوال لػ ت بػػاملع وؼ طػوؿ حياًػو لعػػ   املنكػ نكػ  وىػو لوااػػن عػ  امل

ىو الذي جال يف م يو اوؿ النػا عييػو اللػالة وال ػالـ يف احلػدلج الػذي رواه م ػيم 
ل بال جػػػل لػػػـو القيامػػػة فييقػػػل يف النػػػار فت لعػػػ  …… و بػػػل  أاتانػػػدوهػػػوه ككإنػػػو لػػػً 
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نهانػ أمعاله فيقاؿ لػو لا فالف أ  ًكػ  ً م نػا عػ  املنكػ  اػاؿ بيػل ولكػ    ابػاملع وؼ ًو
ىلنت آم ىلم باملع وؼ وال آًيو وىلنت أهنػاىلم عػ  املنكػ  وآًيػو ىػذا يف حػاؿ مػ  الـز 

ممػػػ   يػػػ   وحكػػػم أم الػػػ لػػػووهيػػػ. عييػػػو أمػػػا مػػػ  أمػػػ  ن اسػػػتةف  وجياىػػػد نف ػػػو ىػػػذا 
 عمال  صاحلا  وآ   سيئا  ع ل اهلل أف لعفو عنو.

 
أىػػل ال ػػنة إال يف  لوافقػػواأنػػو اػػاؿ أف األشػػاع ة    س: ىػػل للػػ  عػػ  شػػيخ اإلسػػالـ
 ال يل حيج نقل عنكم ذلـ؟

ج : ال أذىل  أ  ايت ىػذه الكيمػة وال أحفىهػا ألجػا  مػ  ىلػالـ شػيخ اإلسػالـ روػو 
اهللا لك  ىم وافقهوا أىل ال نة يف ال يل لع   هػور األشػاع ة عيػل أهنػم ال جيػوز 

إال يف ىذه؟ ىذا هو صػسي ا  لوافقوىملك    ا  وج وافقوا أىل ال نة يف ال يل 
 ف هنم وافقوا أىل ال نة يف م ا ل ىل وة.

 
س: مػػا ىػػو الجػػاب  بػػني مػػا جيػػوز ً وليػػو ومػػا ال جيػػوز ً وليػػو؟ وىػػل جيػػوز ً ولػػل اولػػو 

فأكر اهلل بنيد  هم  دن  ًو ولل اولو   فأك هم اهلل  ن حيث ش  حتسبوا  ًعاد 
 ؟  القواع 

 ػػػ لة م ػػػ لة عىيمػػػة ودايقػػػة وبعػػػدـ مع فتهػػػا لكػػػوف ا يػػػ  بػػػني الت ولػػػل ج : ىػػػذه امل
والقػػػػوؿ بىػػػػاى  الكػػػػالـ أو مػػػػا لتجػػػػمنو الكػػػػالـ أو الـز الكػػػػالـ. واذىلػػػػ  أ  يف أ نػػػػال 
الش ح ملا ًكيمنا ع  اللفات ع ضت لذه امل  لة لك  أعيػدىا حػ  ًتكػ ر الفا ػدة 

هػػوه لػػدليل دؿ عييػػو أو لق لنػػو  فالت ولػل ىػػو صػػ ؼ اليفػػه عػػ  وػػاى ه التبػادؿ منػػو إد
الت ولل عندنا وػاى  وىنػاؾ صػ ؼ ليفػه عػ  وػاى ه فعمػاد فهػم الت ولػل عيػل يف فوذا 

األوؿ إد وضػػن  وضػػعوفهػػم ىليمػػة الىػػاى  ىلمػػا أف اجملػػاز عنػػدىم ىػػو نقػػل اليفػػه مػػ  
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…  اف لعالاة بينهما ففهم اجملاز الذي لقابيػو احلقيقػة مبػ  عيػل فهػم الوضػن األوؿ 
 ففػوذف يف الت ولػل شػيئا والق لنػةال ا  العالاػة والت ولػل مبػ  عيػل فهػم الىػاى   الوضن

احلقيقػػة واجملػػاز ىنػػاؾ  ال ػػة يف وػػاى  وا لنػػة مهػػم أف ًعتػػ  هبػػذل  حػػ  ًفهػػم امل ػػ لة و 
ألفػػػاظ وضػػػن أوؿ وضػػػن  ػػػاف وعالاػػػةا الىػػػاى  يف الت ولػػػل نوعػػػاف الىػػػاى  يف الكػػػالـ 

واى  لىه  م  لفه واحد وواى  لىهػ  مػ   يانوعاف ىناؾ واى  لفى  وواى  ً ىل
الكػػالـ مػػ  ايميػػة ولػػذا يف ًع لػػل الت ولػػل اػػالوا نقػػل الكػػالـ أو صػػ ؼ اليفػػه نقػػل 

  وػػػاى ه فنقػػػل عػػػمنػػػو إد هػػػوه لق لنػػػة أو صػػػ ؼ اليفػػػه  املتبػػػادؿالكػػػالـ مػػػ  وػػػاى ه 
عػ  الىاى  الحلىليا وص ؼ اليفػه الكالـ أو ص ؼ الكالـ م  واى ه ىذا راجن إد 

الددرحمن علددر   جػػل وعػػالاليفػػه األفػػ ادي فمػػ ال  يف اولػو اهلل وػاى ه ىػػذا راجػػن إد 
االوا استو  هلع  استود أو ىػيم  ىػذا ًف ػو لكيمػة اسػتو  ىنػا   الارش استوى

هلعػػ  عيػػل  اسػػتو آ ػػ  بق لنػػة وػػاى  اليفػػه ىنػػا أف  معنػػاهنقػػل اليفػػه مػػ  وػػاى ه إد 
عػػ  اسػػتود فلػػار وىػػذا ًػػ ولال  ىػػل ىػػذا ً ولػػل سػػا غ ىػػذا معناىػػا يف اليةػػة ف ولوىػػاا هل

؟ نقػػوؿ ىػػذا ً ولػػل باطػػل هػػو سػػا غ ألنػػو نقػػل اليفػػه عػػ  وػػاى ه سػػا غأـ ً ولػػل هػػو 
عيػل أف  مبينػةةو ا لنة الق لنة اليت لدعوهنا الق لنة العقيية والق لنة العقييػة باملتبادر منو 

نقيػػو ومػػ  املتقػػ ر أف عيػػو اهلل لكػػوف العقػػل ًلػػور امتنػػاع إ بػػات وػػاى  اليفػػه فيػػذلـ 
 ما نقوؿ  ابت عقال   جل وعال عيل ع شو ال ميتنن عقال  ألي  ىلذلـ؟

العيػػو  ابػػت عقػػال  لكػػ  االسػػتوال عيػػل العػػ ش ال ميتنػػن عقػػال  فعيػػل ًقػػدل  جمػػارا م يف  
ىلالمهػػم نقػػوؿ ىػػو جػػا ل عقػػال  وإذا ىلػػاف ىلػػذلـ فيكػػوف نقػػل اليفػػه مػػ  وػػاى ه إد 

بػاطال  ىنػاؾ ً ولػل صػسي  مػ  م ػل مػا ذىلػ  مػ  احيلػات م ػل اػوؿ هوه لكوف ً ولال  
وػػاى ه وػػاى  اليفػػه أف اإلًيػػاف   فددأكر اهلل بنيدد  هم  ددن القواعدد   اهلل جػػل وعػػال 

ىنا هلل جل وعال أًل اهلل لع  أف اهلل ل   لك  أ ن أصل ال نة عيل أف ىػذه احيلػة 
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  ًػ ىليا فػ ًل اهلل بنيػاهنم مػ  ؟ ألف الىاى  ىنػا وػاى لي ت م  آلات صفة اإلًياف 
القواعػػد معيػػـو أنػػو ملػػا اػػاؿ مػػ  القواعػػد أف اهلل جػػل   لػػ   مػػ  القواعػػد بذاًػػو فمػػ  
ػػػوا بعذابػػػو  عيػػػيهم ال ػػػقل مػػػ  فػػػواهما وإاػػػا أًػػػل اهلل جػػػل وعػػػال بلػػػفاًو لعػػػ  بقدًر

ألدم كدر    ألم كر سلر كب   يف    الظدل بتكالوا ىلذلـ اوؿ اهلل جل وعيل 
ػػو جػػل   سلددر كبدد  لػػي  معنػػاه رؤلػػة اهلل جػػل وعػػال حيػػج ميػػد الىػػل وإاػػا ًػػ   ادًر

الىػػاى  ًػػ ىلياا ىػػذا ال ل ػػمل ًػػ ولال  أصػػال  ألنػػو اػػوؿ  فهػػذاوعػػال حيػػج ميػػد الىػػلا 
املقػ رة  القاعػدةمػا نقينػا الكػالـ وال صػ فنا الكػالـ عػ  وػاى ه فػوذف فيبىػاى  الكػالـا 

لػفات أو يف مػا لكػوف لػـو القيامػة أو عند أىػل ال ػنة أنػو يف نلػوص الةيبيػات يف ال
يف املال كػػة أو إد هػػو ذلػػـ ال ً ولػػل فيهػػا فن  ػػذ بالىػػاى ا ىػػذا الىػػاى  ًػػارة لكػػوف 

ػارة لكػوف وػاى ا  مػ  جهػة الحلىليػ.ا يف  اهلل جػل وعػال  اػوؿواى ا  م  جهة اليفها ًو
  كب كك الاي بي ل المل  وهو علر  ل   ء ق  ر  اد  د مػ  لف ػ ىا بقولػو
  كب كك الاي بي ل المل   لعػ  يف ابجػتو وحتػت ًلػ فوا وىػذا التف ػو إذا ىلػاف

من إ بػات صػفة اليػد هلل جػل وعػال فهػو ًف ػو سػا غ ألف امليػـ بيػده هلعػ  أنػو حتػت 
 دددد  اهلل فددددو   ًلػػػ فو. لكػػػػ  يف احيلػػػػة إ بػػػػات صػػػفة اليػػػػدا يف اػػػػوؿ اهلل جػػػػل وعػػػال 

أمػ  البيعػةا ىػذا فيػو إ بػات صػفو اليػد  اػاؿ ابػ  ىل ػو وهػوه ىػذا ًشػدلد يف  أ   هم
هلل جل وعال ومع  الكالـ يف واى ه الحلىليا من إ بات صفة اليد أف فيو ًشدلد أم  
البيعػةا فػوذا ىلػاف أحػػد مػ  املف ػ ل  ف ػ  بالىػػاى  الحلىليػا أو ف ػ  باملتجػم  ليكػػالـ 

. فتنى  فيو ىل ل وؿ اللفات أو ال ل ولا؟  أو ف   بالالـز

ووجػدت أنػو يف ىػذه احيلػة    د  اهلل فدو  أ د  هم نى ت إد ىذه احيلة فم ال  لو 
ل بػػت صػػفة اليػػد وإاػػا اػػاؿ ىػػذا ًشػػدلد يف أمػػ  البيعػػة ألجػػل أال لنكػػج هبػػا أحػػدا   

  ددد   ناددد  أن كسدددق  لمددد  للقددد   احي ػػػ  يف وايػػػو جػػػل وعػػػال  املوضػػػنًنىػػػ  يف 
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فة اليػػػد عنػػػد ىػػػذا ىػػػل يف ذلػػػـ إ بػػػات صػػػ   ددد  اهلل  غلولدددة ويف اولػػػو   بيددد ي
املف ػػ  أـ ال؟ فػػوف أوؿ يف ذلػػـ املوضػػن عيمنػػا أنػػو يف ىػػذا املوضػػن أوؿ وأف أ بػػت يف 

ف   بالالـز واملتجم  وىذا م  دايػ  امل ػا ل عيمنا أنو يف ىذا املوضن املوضن  ذلـ
إذا   ًفهمػػو فجػػاوزه وال ختػػض فيػػو بعػػدـ فهػػم لػػػو ألف ىػػذه مػػ  دايػػ  امل ػػا ل ولػػذا 

لبةػػوي أوؿا أو م ػػل واحػػد ألػػل ابػػ  ىل ػػو بػػني التفػػولض أو اػػاؿ ابػػ   بعجػػهم لقػػوؿ ا
والت ولػػلا ولىػػ  بعػػض النػػاس إف ابػػ  ىل ػػو أو التفػػولض ل والتفػػولض لػػىل ػػو بػػني الت و 

فوض بعض احيلاتا فوض بعض اللفات أو أوؿ ىػذا هػو صػسي  وىلػذلـ البةػوي 
ملتجػػم  اػػػد فػػوض أو أوؿ ىػػذا هػػو صػػسي   ؟ ألنػػو اػػػد لف ػػ  بػػالالـز اػػد لف ػػ  با

لف   بالىاى  الحلىليا فيكل ًع ؼ الفػ ؽ بػني املػ وؿ وبػني هػوه؟ ىلمػا سػ ؿ ال ػا ل 
ىنا بداة حيج ااؿ ما ىو الجػاب  بػني مػا جيػوز ً وليػو ومػا ال جيػوز ً وليػو ليتػب  يف 
ح  بعض املف  ل  فال ً  ذ باملوضن املشكل الػذي  تمػل أف لف ػ  بػالالـز ولكػ  

فيػػو الػػذي يػػو التنلػػيهلل عيػػل اللػػفةا فػػوذا أ بػػت يف املوضػػن انىػػ  إد املوضػػن الػػذي ف
التنلػػيهلل عيػػل اللػػفة فهمنػػا أنػػو ىنػػا مػػا أوؿ اللػػفة ولكػػ  ف ػػ  باملتجػػم  أو الػػالـز 

 أو ف   بالىاى  الحلىلياا وىذا لج  تاج إد مللد ب   لك  ىذه أصولو.
 

وجػػػػود  س : ىنػػػاؾ ىلػػػالـ لشػػػػيخ اإلسػػػالـ وىػػػػو أف أىػػػل ال ػػػػنة لػػػ وف أنػػػػو ال مػػػانن يف
 حوادث ال أوؿ لا؟

عاد ح  ج :   اللماف ةيوؽ واهلل جل وعال ىو األوؿ واحي   وىو سبسانو ًو
ايـو فعال ملا ل لد فالبد م  وهػور أ ػ  صػفاًو وأ ػ  أمسا ػو احل ػ  يف ب لتػو فالبػد إذف 

اهلل جػل وعػال أوؿ أف ًوجد ب لو فيتنػاىل اللمػاف لنتهػ  اللمػاف ولكػوف ىػو جػل وعػال 
وىو آ ػ  ألجػا ا ىػو األوؿ واحي ػ  والىػاى  والبػاط . وىػذه ىػ  امل ػ لة الػيت بلفاًو 

ل ميها بعجهم ادـ احلوادث أو ً ي ل احلوادث أو حنو ذلـ م  األمسال ومػذى. 
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 وأفأىػػل احلػػدلج وال ػػنة فيهػػا إف اهلل جػػل وعػػال لػػػو األمسػػال احل ػػ  واللػػفات العػػال 
و ال لكػػوف متلػػفا  بلػػفات ولػػو أمسػػال أمسػػاؤه وصػػفاًو البػػد أف لىهػػ  أ  ىػػا يف  ييقتػػ

متجػػػمنة للػػػفات ن لكػػػوف معطػػػال  جػػػل وعػػػال عػػػ  الفعػػػل حػػػ   يػػػ  اللمػػػاف و يػػػ  
املكػػاف وىػػػذا فيػػػو د ػػػوؿ يف اػػوؿ ايهميػػػة واملعتللػػػةا ف ىػػػل احلػػدلج لقولػػػوف ىػػػو جػػػل 
عاد وىو فعاؿ ملػا ل لػد والبػد أف لكػوف لػػو إرادة سػبسانو  وعال   للؿ حيا  سبسانو ًو

عا د فورادًو أف لفعل مع  ذلـ أف  دث فعل وصػفاًو جػل وعػال البػد أف لكػوف ًو
لػػا أ ػػ  يف ا ييقػػة فلػػارت حػػوادثا أوؿ ىػػذه احلػػوادث مػػ  نقػػوؿ اللمػػاف وجػػد بعػػد 

  العقػل والفهػم عػ  ىػذه األشػيال. لكػ  صػذلـ واهلل جل وعػال أعيػم هبػذا األمػ  لتقا
حلػػدلج اػػالوا بقػػوؿ الفالسػػفة حيػػج أىػػل او مػ  الىيػػم مػػا اػػالوه مػػ  أف شػػيخ اإلسػػالـ 

لقػػػػوؿ الفالسػػػػفة بقػػػػدـ ىػػػػذا العػػػػا  وأف ىػػػػذا القػػػػوؿ الػػػػذي ذىل نػػػػاه مػػػػ  مػػػػذى. أىػػػػل 
احلػػدلج ىػػو اػػوؿ الفالسػػفةا ىػػػذا باطػػل وإاػػا أًػػوا مػػػ  جهػػة عػػدـ الفهػػما الفالسػػػفة 
والجالؿ يف ىذا الباب اػالوا بقػدـ ىػذا العػا  فيهػا اإلشػارةا ىػذا العػا  املنىػورا ىػذا 

وأمػا أىػػل ال ػنة فقػػالوا وات واألفػػالؾ واألرض اػالوا ىػ  ادميػػة االػذي ًػػ اه ال ػم العػا 
جػػن  ةيواػػات أمػػا ىػػذا العػػا  فهػػو  يػػ  اهلل جػػل وعػػال اػػدظ لػػي  ىػػذا العػػا  ىنػػاؾ 

 ػػػدث مبتػػػدأ بابتػػػدال نعيمػػػو ممػػػا جػػػال يف النلػػػوص أمػػػا فعػػػل اهلل جػػػل وعػػػال وجػػػن  
وز ألحػد أف لػد ل يف ذلػـ بتعطيػل اهلل ةيوااًو فهذا عيمو إد اهلل جل وعال وال جي

عػػػاد احلػػػ  القيػػػـو اػػػا م عيػػػل مػػػا  يػػػ   جػػػل وعػػػال عػػػ  فعيػػػو ملػػػا ل لػػػد فهػػػو سػػػبسانو ًو
عػػػاد والبػػػد أف لىهػػػ  أ ػػػ  اللػػػفات وأ ػػػ  األمسػػػال يف ا يػػػ  وىػػػذه م ػػػ لة  سػػػبسانو ًو
عىيمػػػة  ػػػاض فيهػػػا مػػػ      ػػػ  وىػػػد  اهلل جػػػل وعػػػال أىػػػل ال ػػػنة فيهػػػا بتعىيمػػػو 

 اًو وأفعالو جل وعال.وعدـ حد صف
مػػػ  أسػػالي. العػػ ب والقػػػا يني بػػو لقولػػوف ىػػػو جمػػاز وعييػػو فػػػا الؼ  وببػػل ىػػو أسػػي

 لفى  وال مشاحة يف االصطالح ألف احلي  ال أ   لػو فما اولكم؟
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ج : ىػذا القػوؿ باطػل وهيػػ  ىلبػو ألف اجملػاز ىلمػا ع فتػػو لػـ بنقػل ًع لػل األصػػوليني 
األوؿ إد وضػن  ػاف لعالاػة بينهمػا إذا ىلػاف الػنهلل يف أمػور إنو نقػل اليفػه مػ  وضػعو 

م ػػل صػػفات اهلل جػػل وعػػال أو صػػفات املال كػػة أو صػػفات اينػػة والنػػار أو مػػ  هيبيػػة 
مػػا  ػػدث لػػـو القيامػػة أو مػػا يف الػػربزخ يف القبػػور وحنػػو ذلػػـ إذا ىلػػاف اليفػػه يف  ةصػػف

فيػػو فهػػو مػػ   يػػة أىػػل  اجملػػاز فيػػو ومػػ  أدعػػل اجملػػاز  أمػػور هيبيػػة فونػػو ال جيػػوز دعػػو 
ضػػػن  ػػػاف إد و ألف اجملػػػاز يف ًع لفػػػو نقػػػل اليفػػػه مػػػ  وضػػػعو األوؿ ….. البػػػدع  ؟ 

لعالاػػػة   نقيػػػوه؟ لعػػػدـ املناسػػػبةا فالوضػػػن األوؿ البػػػد أف لكػػػوف معيومػػػا  ن لنقػػػل مػػػ  
الوضن األوؿ إد الوضن ال ا  لعالاة بينهما لعدـ مناسبة الوضن األوؿ نقوؿ ىػذا لػو 

جػػن عيػػيهم بوبطػػاؿ ىلػػل مػػا ادعػػوا فيػػو اجملػػاز مػػ  امل ػػا ل الةيبيػػة ألف ىلػػل مػػ  طبقػػوه ل  
ااؿ باجملاز يف آلة أو يف حػدلج يف أمػ  هيػا اػل لػػو   سػيقوؿ ألف ىػذا اليفػه لػي  

قػػػوؿ لػػػػو ومػػػا أدراؾ عػػػ  الوضػػػن األوؿ. الوضػػػن األوؿ لعػػػ  تال قػػػا  وننقيػػػو عػػػ  ذلػػػـ ف
الـ لػذا املعػ  فمػ ال  لفػه األسػد ىػو اليفه الذي وضعتو الع ب أوؿ مػا وضػعت الكػ

ليسيػػواف املفػػحلس نقػػل مػػ  احليػػواف املفػػحلس إد ال جػػل الشػػجاع فػػوذا ايػػت رألػػت أسػػدا  
احتمػػػل الكػػػالـ أف ًكػػػوف رألػػػت احليػػػواف املفػػػحلس املعػػػ وؼ أو رألػػػت ال جػػػل الشػػػجاع 

 : ألف داللػػػػو ىػػػػذا انتهػػػػل األوؿ ىػػػػذا وػػػػاى   فكيمػػػػ لكػػػػ  إذا ايػػػػت رألػػػػت أسػػػػدا  
 لداللػػة الشػػػ ل وحػػدت لػػػـ املػػػ اد لكػػ  يف م ػػػل اولػػو جػػػل وعػػػال اؽ حػػػددت ال ػػي

اإلنعػاـ لعػ  أف ال وػة لػا معػ  يف أولػو وىػو  ع االوا ال وة جماز   الرحمن الرحيم
الػػذي  ػػ  بػػو املميػػوؽ حػػني لػػ حم ن نقػػل إد وضػػن  ػػاف وىػػو اإلنعػػاـ لعػػدـ مناسػػبة 

عػل اجملػاز ًقػوؿ لػػو ومػ  اػاؿ لػـ إف   ؿ ىذا الػذي ادتالوضن األوؿ هلل جل وعال ف
ال ميكػ  دعػوة ال وة وضعت أوال  يف ىلالـ الع ب لي وة اليت    هبا اإلن اف ىذه  
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أف لقػػػوؿ الوضػػػن  الع ػػػوألحػػػد أف لقػػػوؿ الوضػػػن األوؿ يف املعػػػا  ىػػػو ىلػػػذا ىػػػذا مػػػ  
ىػػو ىلػػذا؟ وا فػػض لمػػا األوؿ األوؿ ىػػو ىلػػذا ًقػػوؿ لػػػو مػػا الػػدليل؟ عيػػل أف الوضػػن 

ح الػذؿ مػ  ال وػة اػاؿ : ىػذا جمػاز   اػاؿ ألف اينػاح ليطػا   : فنقػوؿ ب نػو جمػاز جنا 
قيػػو مػػ  الوضػػن األوؿ إد الوضػػن ال ػػا  باالسػػتعارة ىلمػػا لقولػػوف ننألف اينػػاح ليطػػا   ف

احيلة فيها اسػتعارة نقػوؿ ومػ  اػاؿ إف العػ ب وضػعت لفػه اينػاح ليطػا   مػا الػدليل؟ 
ل لعػػػ  م ػػػا ل ىل ػػػوة يف اللػػػفات والةيبيػػػات إد معػػػـ ال دليػػػل وىكػػػذا يف م ػػػ نقػػػل

آ ػ ه فاملقلػود مػػ  ذلػـ أف دعػو  اجملػػاز يف اللػفات باطيػة وال دليػػل واضػ  عيمػػ  
فمػػ  اػػاؿ إف يف آلػػات اللػػفات أو  هه يف ًع لػػل اجملػػاز عيػػل مػػا أدعػػو و بتطبيػػ  مػػا اػػ ر 

إذا اػاؿ احيلات الةيبية جمػاز فنقػوؿ ىػذا باطػل ةػالل ليعقيػدة عقيػدة ال ػيل اللػاحل 
يف هو آلات اللفات إنو جماز نقوؿ ا الؼ ىنا أديب م  اػاؿ يف لفػه مػ  األلفػاظ 
يف هو الق آف إف ىذا فيو جمػاز نقػوؿ امل ػ لة سػهية ألنػو ال ًعػ ض فيهػا ليلػفات وال 
ليةيبيات فم  ااؿ ىذه الكيمة فيو جماز بيت الشاع  ىػذا فيػو جمػاز وحنػو ذلػـ نقػوؿ 

 عييو  يل يف العقيدة فوذا إذا ادع  اجملاز يف امل ا ل الةيبيػة األم  سهل ألنو ما لنب 
يف اللفات أو الةيبيات فهػذا ةػالل ليعقيػدة إذا ايػل باجملػاز يف هػو آلػات اللػفات 

ة فنقػػػوؿ ىػػػذا  ػػػالؼ أديب مػػػنهم مػػػ  لػػػ ج  أنػػػو ال جمػػػاز ومػػػنهم مػػػ  يػػػ ػػػا ل الةيباملو 
ال ألجػػػا  ن  ػػػالؼ. مػػػ  القواعػػػد  لػػػ ج  أنػػػو يف اليةػػػة جمػػػازا  وىػػػل القػػػ آف فيػػػو جمػػػاز أـ

املق رة عند القا يني باجملاز أف ىلل جماز لل  نفيو فوذا ايت رألت أسدا  فكيم  جػاز 
أف ًقػػوؿ بعػػدىا مباشػػ ة ولكنػػو لػػي  ب سػػد ًعػػ  الوضػػن األوؿ جنػػاح الػػذؿ مػػ  ال وػػة 
لل  أف ًقوؿ بعدىا عنػدىم ولكنػو لػي  بنػاح ً لػد جنػاح الطػا   ومػ  اجملمػن عييػو 

يف املنػلؿ  اجملػازش ل يف الق آف وىػذا مػ  امل جسػات لعػدـ جػواز  لأنو ال جيوز أف لنف
 .ليتعبد واإلعجازا ىلل جماز لل  نفيو
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إذا ىلاف يف هو آلات اللفات والةيبيػات لعػ  للػو سػهل لكػ  يف القػ آف ىليػو ج : 

 .ً وؿال لي  لفىيا  النلاع حقيق  ألف ىل ً وؿ احيلات واللفات أـ ال 
 

 س: ؟؟
إذا ىلػػاف أ ػػ ج آلػػات اللػػفات اينػػا ا ػػالؼ لكػػوف أدبيػػا  لعػػ   ػػالؼ بػػني أىػػل ج : 

العيػػػما والتسقيػػػ  أنػػػو ال جمػػػاز يف اليةػػػة أصػػػال  ىلمػػػا أنػػػو ال ًػػػ ادؼ يف اليةػػػة وإاػػػا ىلػػػل 
م  لة ادعوا فيها اجملاز فنقوؿ ى  حقيقةا ولك  احلقيقة منها ما ًفهم باليفه ومنهػا 

 ..ما ًفهم بالحلىلي
 

 س: ىل لوصل اهلل جل وعال أو  رب عنو ب نو ساىلت؟
وسػكت واملعػػ   ًكيػمج : ال ػكوت لػػو معنيػاف املعػػ  األوؿ سػكوت مقابػل ليكػػالـ 

ال ا  سكوت ع  إوهار احلكم ع  إوهار الكػالـ عػ  إوهػار شػ لا أمػا األوؿ فػال 
ـ لعػ  اهلل جػل وعػال بال ػكوت الػذي ىػو ةػالل ليكػالللفوف أعيم أف أىل ال نة 

ال أعيػم أف أحػدا  مػ  أىػل ال ػنة اػاؿ  ىػذالتكيم ول كت هلع  ًػ ؾ الكػالـ أصػال . 
بػػو أمػػا املعػػ  ال ػػا  وىػػو ال ػػكوت هلعػػ  عػػدـ إوهػػار ا ػػرب أو ًػػ ؾ إوهػػار احلكػػم أو 

 عييػػو اللػػالة وال ػػالـ وسػػكت عػػ  االنػػ عػػ هػػذا جػػال يف احلػػدلج فإوهػػار الكػػالـ 
ال ػكوت هلعػ  فًبس وا عنهػا سػكت عػ  أشػيال ىنػا أشيال روة بكم هو ن ياف فال 

إوهػػػار احلكػػػم ألنػػػو اػػػاؿ إف اهلل فػػػ ض فػػػ ا ض فػػػال ًجػػػيعوىا وحػػػد حػػػدودا  فػػػال  عػػػدـ
ًعتدوىا وسكت ع  أشيال ال كوت ىنػا عػدـ إوهػار حكػم ًيػـ األشػيال لػي  ىػو 
ال كوت الذي ضد الكالـ فهذا النوع  ابػت سػكت اهلل جػل وعػال عػ  ىػذا احلكػم 

إد ىهػػ  حكمػػو ال يف الكتػػاب وال يف ال ػػنة ً ىلهػػا جػػل وعػػال فوجػػن األمػػ  ل  لعػػ  
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ما أف أصيها اإلباحة أو إد آ   ما ىو معيـو وىذا ىو امل اد بقوؿ م  اػاؿ القواعد إ
مػػ  ال ػػيل لػػتكيم إذا شػػال ول ػػكت إذا شػػال رعالػػة لػػذا احلػػدلج ىػػذا حتقيػػ  القػػوؿ 

 يف ىذه امل  لة واهلل أعيم.
 

يم  اسػػتس. التعبػػو بيفػػه ال ػػيل اللػػاحل بػػدال ه  مػػ  مػػذى. أىػػل س : مػػا رألػػـ فػػ
 ال نة وايماعة؟

ج : أىػػل ال ػػنة وايماعػػة لفػػه ادعػػاه الك ػػووف فاألشػػاع ة لقولػػوف عػػ  أنف ػػهم أهنػػم 
ىػػم أىػػل ال ػػنة وايماعػػة واملاً لدلػػة ىلػػذلـ ألف لفػػه ال ػػنة وايماعػػة لفىػػاف  ببػػاف 

ولػذلـ إذا ايػت عنػد األشػاع ةا فالبػد أف   يالف ف ىػل ال ػنة وايماعػة ىلػل لػدعيها
 ػػػالؼ يف ىػػػذا ألف ال نػػػذى. إد مػػػا ذىػػػ. إليػػػو أىػػػل ال ػػػنة وايماعػػػة ل ػػػيم لػػػـ 

اليفػه ىلػػل لدعيػػو أمػػا لفػػه ال ػػيل اللػػاحل فونػػو لتميػػل بػػو املػػ اد ب ىػػل ال ػػنة وايماعػػة 
ط لقػة  . إليو األشاع ة واملاً لدلة واملبتدعة ألهنػم ل صػيوف أف نتال يل اللاحل ال ل

ال يل أسيم ولك  ط لقة ا يل أعيػم وأحكػم فػال لنت ػبوف لي ػيل اللػاحل ألجػل 
أهنػػػػػم أرادوا ال ػػػػػالمة وال ػػػػػالمة عنػػػػػدىم  ػػػػػالؼ العيػػػػػم واحلكمػػػػػة ن ػػػػػ ؿ اهلل العافيػػػػػة 
وال المة والوااػن أف ال ػيل أسػيما وطػ لقتهم أسػيم وأعيػم وأحكػم روهػم اهلل ًعػاد 

إطالؽ لفه أىل ال ػنة  دفيهذا لنبة  التنبيو عننا وع  اإلسالـ  و ايلال عوجلاىم 
و ايماعػػػة بتقييػػػده وإذا أطيػػػ  و  لقيػػػد يف بعػػػض األحيػػػاف فػػػال بػػػ س لكػػػ  ًقييػػػده يف 
ػػارة  بعػػض األحيػػاف ىػػذا ىػػو ط لقػػة ااققػػني مػػ  أىػػل العيػػم فيطيقونػػو بػػدوف ًقييػػد ًو

 لقيدونو ح   مل املطي  عيل املقيد.
 

 ة و  ًذىل  األشاع ة؟اف  ال نيت وسبعني  س: ذىل ت أف ايهمية   جوف م 
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األشػاع ة مػ  ىػذه األمػػة األشػاع ة لي ػوا خبػارجني عػػ  اإلسػالـ األشػاع ة إاػػا ال ج : 
 ىم ةالفوف مبتدعة.

 
س : لقد عيم م  ط لقة ال يل أهنم ال ل دفوف نلوؿ اهلل ب نو لنػلؿ بذاًػو إال مػا االػو 

بذاًػػو  ػػذور؟ أو ف ػػاد  لنػػلؿاولنػػا إنػػو ابػػ  منػػدة لنػػلؿ بذاًػػو مػػ  العػػ ش ولكػػ  ىػػل يف 
وألجػا  ملػػاذا ال  بػػالنف ليمعػ  وذلػـ ألننػػا نعيػم أف ىػػذه اللػفة صػفة ا تيارلػػة اا مػة 

ولكػ  لكػوف أح ػ  لػو اػاؿ ىػذا صفة االستوال لو ً ؾ لن ػس.  عيللن س. ىذا 
وحنػػػو يف صػػػفة االسػػتوال ملػػاذا ال لقػػػاؿ ىػػذا أو  ملػػاذا ال للػػي  ىػػػذا يف صػػفة االسػػػتوال

 ذلـ؟
ج : معيـو أف ط لقة ال يل متابعػة النلػوص والتلػ ل  بػبعض األلفػاظ اللا ػدة عمػا 
جػػػال يف النلػػػوص ممػػػا لفهػػػم منهػػػا يف اللػػػفات ال لكػػػوف إال عنػػػد احلاجػػػة ال لكػػػوف 

إف إذا : مػػػ  اػػػاؿ أمػػػ هىكػػذا مػػػ  هػػػو حاجػػػة لػػػذا ًػػػ   أف اإلمػػاـ أوػػػد اػػػاؿ يف أوؿ 
اسػتسكم القػوؿ ملػا و ةيػوؽ فهػو مبتػدع ن الق آف هػو ةيػوؽ فهػو مبتػدع ومػ  اػاؿ إنػ

سئل ىل الق آف ةيوؽ اػاؿ: ال لػي  هلميػوؽ الفػحلة األود حػني إذا خبي  الق آف ااؿ 
اػاؿ مػػ  اػػاؿ إف القػػ آف لػي  ةيػػوؽ فهػػو مبتػػدع ألنػو ال حاجػػة إد ذىلػػ  ىػػذه اليفىػػة 
ؽ ألف ذىل  ىػذا اليفػه ل ػتدع  البسػج يف  يػ  القػ آف ىػل ىػو ةيػوؽ أـ هػو ةيػو 

فػػالف ىػػل يف األلفػػاظ يف العقا ػػد ب لفػػاظ مبتدعػػة  نفػػل فػػال ًػػد للػػي  هلميػػوؽ ملػػاذا 
ابن النلوص وىذا ىو الواج.  اصة يف احلدلج مػن العامػة والنػاس ومػن طيبػة تبل ً

العيػػم إال فيمػػا  تػػاج إليػػو ولػػذا اػػد لتساشػػل طالػػ. العيػػم أف لفلػػل بعػػض امل ػػا ل 
حاجػػة إد ًفلػػييها وىػػذا البػػاب بػػاب العقا ػػد لػػبعض املتعيمػػني وطيبػػة العيػػم ألنػػو ال 

األصل فيو أف لتابن الكتاب وال نة وأف ال للاد عييو ًذىل  امل  لة ولذىل  دلييها فقػ  
لك  ًوسن أىل العيم ردا  عيل املمالفني فيهذا م  زاد بعػض الكيمػات اسػتو  عيػل 
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 بذاًػو أو حنػو ع شو بذاًو أو ااؿ ىل استو  لد ااؿ نعم لد أو لنػلؿ بذاًػو أو لػ  
ذلػػـ فهػػذا حلاجػػة ىلانػػت يف ذلػػـ اللمػػاف فمػػا   ًكػػ  احلاجػػة اا مػػة يف مقابيػػة أىػػل 
البدع فونو ال لتجاوز القػ آف احلػدلج ولػذا ممػا لنبةػ  أف لفهػم وأف ل تسجػ ه طالػ. 
العيػػػػم جيػػػػدا  أف ىلتػػػػ. الػػػػ دود ال ً  ػػػػذ منهػػػػا ًقعيػػػػد العقا ػػػػد وإاػػػػا ً  ػػػػذ منهػػػػا فهػػػػم 

العقا د وف ؽ بني امل  لتني فكت. ال دود اد  تاج فيهػا العػا  ال يل بتق ل   اتم اد
 اػػػػ رألفػػػػاظ ال لقولػػػػا عنػػػػد االبتػػػػدال واال تيػػػػار وإذا  إدالػػػػذي رد مػػػػ  أ مػػػػة ال ػػػػيل 

العقيػػػدة مػػػ  دوف رد فونػػػو ال لػػػ   بتيػػػـ األلفػػػاظ ولػػػذا نقػػػم بعػػػض أىػػػل البػػػدع عيػػػل 
 الل األ مػػػػة ب لفػػػػاظ بعػػػػض أ متنػػػػا ىلع مػػػػاف بػػػػ  سػػػػعيد الػػػػدارم  وابػػػػ  منػػػػدة وحنػػػػو ىػػػػ

أوردوىا. وإاا أحوجهم إل اد ًيـ األلفاظ الػ د عيػل املمػالفني فتنتبػو أف ىلتػ. الػ دود 
فيهػػا زلػػادة فيهػػا اسػػتط اد فيهػػا أنػػو ليتػػـل بشػػ ل ال داعػػ  لػػػو لكػػ  يف مقػػاـ الػػ د لكػػوف 

ولقني مػ  األصػل الػذي أصػيو فػوذا أعيػد لكػم ىػذا األصػل   بتليتلمو ليبني أنو عيل 
القاعدة وى  أنو ىلت. ال دود ال ل  ذ منها ًق ل  عقا د أىل ال نة وإاا ل  ػذ وىذه 

مػ  ىلتػ. ه فيها عػني التقعيػد ال ً  ػذه ً  ذما تق ل  نف و المنها فهم ًق ل  العقا د 
 ال دود.

وإاػػػا ىليػػػل ًفهػػػم النلػػػوص ىليػػػل ًفهػػػم القواعػػػد ًفهمهػػػا مػػػ  الػػػ دود فػػػوذا احتجػػػت 
و فيػػيف ذلػػـ فبػػاب اللػفات بػػاب إاػػا لتػػابن  توسػػنًال فػذىلػ ت مػػا ذىلػػ وا إذا   حتػػت  

النلػػػػػوص ال ًػػػػػلد عيػػػػػل النلػػػػػوص إال إذا ىلػػػػػاف ن حاجػػػػػة ولػػػػػذا بعػػػػػض طيبػػػػػة العيػػػػػم 
ل ػػت ن  يف ىػػذا البػػاب إد ذىلػػ   الفيػػات دايقػػة يف نلػػوص اللػػفات وىلػػالـ أىػػل 
العيم ولتجادلوف يف ذلـ ولحلىلوف بعض الواج. عييهم يف م ا ل الػدل  األ ػ   ال 

نػػو وبالتػػايل ال لعميػػوف بػػو وىػػذا هػػو سػػا غ ألف طيػػ. العيػػم يف احلقيقػػة لػػػو لػػذة لتعيمو 
وم  سار يف طيبة ليعيػم عيػل لذًػو حػـ  بعػض الشػباب وىػذه سػب  وأف ذىل  ػا لكػم 
وىػػػ  أف بعجػػػهم لطيػػػ. العيػػػم ليػػػذة لعػػػػ  مػػػ  لػػػلم  القػػػدظ لػػػػو لػػػذة يف البسػػػػج يف 
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ك  باب األم  باملع وؼ والنه  اللفات فيبسج ولدا  لك  باب اإلمياف ال لع فو ل
لعػػ ؼ ىلػػالـ أىػػل  العػػ  املنكػػ  مػػا لعػػ ؼ ىلػػالـ أىػػل ال ػػنة فيػػو لكػػ  بػػاب األ ػػالؽ 

يف واجػػػ. ولكػػػ  الػػػذي  تال ػػػنة فيػػػو وىكػػػذا. فػػػ ال لةػػػاؿ يف لػػػج شػػػ ل واػػػد ف طػػػ
أوهيت فيو لي  بواج. عييـ ىو م  باب ًقدظ امل تس. عيل الواج. فتقدميـ 

ف لـ لذة فيو ولشيخ اإلسالـ روو اهلل رسػالة يف ىػذا امل تس. عيل الواج.  ؟ أل
األصػػػل عنواهنػػػا "ااعػػػدة فيمػػػا ليعبػػػد فيػػػو  بػػػة" لعػػػ  مػػػ  األعمػػػاؿ وىػػػذا مػػػ  داػػػا   

وما للي  بػو القيػ. وىػذه ال سػالة هػو موجػودة يف  العمل والنياتالبسج يف أصوؿ 
ا ل ع بيػػة أ أو سػػم " رسػػباالفتػػاو  وال رسػػا ل شػػيخ اإلسػػالـ وإاػػا موجػػود يف جممػػوع 

لػػوث ع بيػػةس وإسػػالمية مهػػداه إد أدلػػ. الع بيػػة  مػػود  مػػد شػػاىل  " جمموعػػة مػػ  
الشيخ  مود  مد شاىل " ىلتبوا حتقيقات وم  ضػم  ًالمذًػو  مػد األستاذ  ةًالمذ

وجيػػلة بعػػض النػػاس  وىػػ  رسػػالةرشػػاد سػػا  حقػػ  ىػػذه ال سػػالة وأودعهػػا ىػػذا جملمػػوع 
ج يف امللػػطي  و قػػ  يف امللػػطي  ملػػاذا؟ ألف لػػػو لػػذة لطيػػ. العيػػم ليذًػػو  ػػده لبسػػ

األحادلػػج شػػه  وأسػػبوعني و ال ػػة  جييػػ  يفيف ذلػػـ جيػػد اسػػتمتاع  ػػ ج األحادلػػج 
حفىػا  مطػوال  ىلػذا ىػل ألنػو واجػ. عييػو؟ ال   فػهوأسػبوع  ؟ ألف لػػو لػذة يف ذلػـ 

ا  ال….ألف لػػػو لػػذة يف ذلػػـ  ػػده  فػػه يف ىلتػػ. احلػػدلج ىػػل حفىػػت القػػ آف؟ 
 ؟ صػػار لػػذاؾ ألف لػػػو لػػذة فيػػو  ػػد لوهػػل يف البسػػج يف م ػػا ل األمسػػال واللػػفات 

لػػو لػذة يف ذلػـ ألف لع  م  جهة أهنا هو مشػهورة وذلػـ  ع بيةول   فيها ببسوث 
يػو مػ  لشػػال  االستقلػال بعػػدفػوف ىلػاف ىػذا  دتكػ  فيمػا جيػ. عييػو فهػػذا فجػل اهلل لً 

و مػػػػ  س. أو لػػػػذى. إد مبػػػػاح يف بعجػػػػأمػػػػا أف لفػػػػ ط بالواجػػػػ. ولػػػػذى. إد م ػػػػت
 التفاصيل فهذا لي  ل  . االطالع عيل بعض 

نعػػود إد أصػػل املوضػػوع وىػػو أف م ػػل ىػػذه األلفػػاظ بذاًػػو أو حنػػو ذلػػـ ىػػذه لػػذىل ىا 
بعػػض أىػػل العيػػم ليساجػػة إليهػػا فػػوذا   لكػػ  ن حاجػػة فػػال جمػػاوزة ليقػػ آف واحلػػدلج 
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إد  نػػػلؿا لييػػػ  باللػػػو وعىمتػػػو ولنقػػػوؿ اهلل جػػػل وعػػػال م ػػػتو عيػػػل ع شػػػو ىلمػػػ س فػػػن
القػػػوؿ ال ػػمال الػػدنيا ىلمػػػا أ ػػرب عػػ  ذلػػػـ ىلمػػا لييػػ  باللػػػو وعىمتػػو وال حاجػػة إد 

 النهلل واى  واض . ألنوبذاًو 
 

 س : ن جو فت  اجملاؿ حلفه ىلشل الشبهات ؟
حتفػػه أف سػػ ؿ اهلل يل ولكػػم اإلعانػػة ىػػذا مػػ  أعىػػم مػػا لعمػػل يف طيػػ. العيػػم أج : 

ىلشػػػل الشػػػبهات وىلتػػػاب التوحيػػػد و ال ػػػة األصػػػوؿ ألف فيهػػػا مػػػ    املتػػػوف ىػػػذه  اصػػػة
لتقػدـ ون ػمن لػػو مػا عنػدنا  أصوؿ التوحيد ما حتتػاج إليػو دا مػا ا ومػ  حفػه فػ راد أف

 مانن.
 

 س : ىل ا وارج ىلفار ؟
: مػ  الكفػ  فػ وا واػوؿ النػا  ج : لي وا بكفار عيل اللػسي . بػل ىلمػا اػاؿ عيػ  

بػو أصػػل  لعػ ف مػ  الػدل  ىلمػػا ميػ ؽ ال ػهم مػ  ال ميػة ال عييػو اللػالة وال ػالـ مي اػو 
 بو أىل   الدل . لع الدل  وإاا 

 
 

 س : ىل ورد أ   يف أف م   رأس اليتيم م  أسباب ً اي  القيوب ؟
 الييية. اش طن لج : ىذا لي  عي

س : ىليل أ ن بػني حػدلج ال سػوؿ عييػو اللػالة وال ػالـ ككصػنفاف مػ  أىػل النػار 
احلػػػدلج وهوىػػػا مػػػ  األحادلػػػج وبػػػني اػػػوؿ أىػػػل ال ػػػنة بعػػػدـ  يػػػود أىػػػل   أرامػػػا   

 الكبا   يف النار؟
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سػػيئاًو أو ج : د ػوؿ النػار ملػ    لةفػ  اهلل جػل وعػال لػػو أو   ًػ ج  ح ػناًو عيػل 
أىل التوحيػد رهلػا عػذبوا   لشفن لػو. ىذا لكوف د وال  م اتا  مل  ىلاف م  أىل ال نة 

الػػػذي  يػػػد ىػػػو  فيهػػػااتػػػا  لػػػي  دا مػػػا  فتعػػػذلبهم لػػػي  خبيػػػود يف النػػػار لكػػػ  ًعػػػذلبا  م  
 الكاف  ا ارج م  اإلسالـ.

بالعبػد شػ ل  نػلؿس : ىليل لع ؼ ال جل البالل؟ إذا نلؿ بو م  امللػيبة؟ " لعػ  إذا 
 ىل لعتربه بالل أـ لعتربه مليبة"؟

بالل أـ  ج : ىو يف الواان أراد أف اوؿ ىل ىو بالل. أـ عقوبة فيما لىه  أـ ىل ىو
مليبة يف نفػ  الواػت ألف امللػيبة لبتيػل هبػا لكػ  الػذي وىو مليبة ىو لكوف بالل 

ىػػل ىػػو بػػالل أـ عقوبػػة ىػػذا الػػذي أفهمػػو "ألػػي  ىلػػذلـ"؟  ليشػػتبو ىػػل  لقػػارف لقػػاؿ
ىػػػػذا بػػػػالل أـ عقوبػػػػة ىػػػػل ىػػػػو ابػػػػتالل أـ عقوبػػػػة أمػػػػا امللػػػػيبة فػػػػاهلل جػػػػل وعػػػػال لبتيػػػػ  

النػػا مل ػػيم مػػا للػػيبو ابػػتالل لقػػوؿ النػػا عيػػل بامللػػا . ىلمػػا ىػػو معيػػـو األصػػل أف ا
لػػو  ػو إف أصػابتو سػ ال  ىليػوألمػ  املػ م  إف أمػ ه   عجبػا  أفجل اللػالة وال ػالـ  عييو

شػػك  فكػػاف  ػػوا  لػػػو وإف أصػػابتو ضػػ ال صػػرب فكػػاف  ػػوا  لػػػو. ال ػػ ال والجػػ ال صػػارت 
 ػػوا  لػػػو وابتيػػػ   ػػوا  ليمػػ م  فتكػػػوف إذا مػػ  االبػػتالل ابتيػػػ  بال ػػ ال فشػػك  فكانػػػت 

لقػاؿ  شػل و ذلـ بػبالج ال فلػرب فكانػت  ػوا  لػػو ىػذا األصػل يف امل ػيم أنػو لبتيػل 
أف ًكوف عقوبة فوف ىلاف امل يم يف نف و لعيم أنػو مػ  أىػل العلػياف فقػد لػحلج  لػػو 

أصػي. هلػ ض شػدلد يف آ ػ  عمػ ه اػاؿ :  حينمػاأهنا عقوبػة ىلمػا اػاؿ بعػض ال ػيل 
تذىل  ىػل لػػو ذنػ. لعااػ. عييػو فتػذىل  فقػاؿ رهلػا ىلانػت مػ  مما أصبت هبذا؟ فجعل ل

مػا أصػابو عقوبػة وىػو لكػوف نى ة نى  ا وأنا شابا فهػذا ممػا  شػاه العبػد  شػل أف 
ابػػتالل للػػرب عييػػو فػػوذا ىلػػاف ذلػػـ لتػػذىل  معلػػيتو وذنبػػو فييبػػادر بالتوبػػة واإلنابػػة بػػ ف 

ذىل  العبد و  ؿ البالل بػامل م  حػ  ولػي  وال للاا طالا دتسو ىذه امللا . ىلفارات ًو
مػ  لػ د اهلل بػو  ػوا  للػ. منػو فػوذا نقػػوؿ عييػو  طيئػة. واػد جػال يف البمػاري وهػوه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح العقيدة الواسطية                                                لفضيلة الشيخ : صالح آل الشيخ

 
 

   088 

األصػػل أنػػو ابػػتالل لكػػ  مػػا جيػػوز أف نقػػوؿ ىػػذه عقوبػػة عااػػ. اهلل فالنػػا  ألف ىػػذا مػػا 
ىػػػ  عقوبػػػة أـ ال بػػػل ىػػػذا ىػػػل نػػػدري عنػػػو عااػػػ. اهلل أىػػػل البيػػػد الفالنيػػػة مػػػا ًػػػدري 

ابػتالل واػد ىػذه د اهلل جل وعال حتدلػد ىػل ىػ  ابػتالل أـ عقوبػة اػد ًكػوف عيمها عن
 ًكوف عقوبة واد ًكوف وىذه  يعا  يف ح  البعض ىلذا ويف ح  البعض ىلذا.

نكتف  هبذا القدر وأس ؿ اهلل جل وعال يل ولكم العيم النافن والعمل اللػاحل والػد  
 واالىتدال وصيل اهلل وسيم وبارؾ عيل نبينا  مد.

 الخاتمة
 

 انتهل شيمنا العالمة الماـ ا فجيية الشيخ /

 صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
 حفىو اهلل ورعاه

ىػػػ بعػػد صػػالة  81/6/8186مػػ  ىػػذا الشػػ ح املبػػارؾ النػػافن يف لػػـو ال ػػبت املوافػػ  : 
يػػو إمػػاـ العشػػال ا ن ػػ ؿ اهلل أف جيػػلي شػػيمنا  ػػوا ا وأف لوفقػػو لكػػل  ػػو ا وأف جيع

ىػػػد  ورشػػػاد ا وأف جيعػػػل يل مػػػ  ا ػػػو نلػػػيبا ا وصػػػيل اهلل وسػػػيم وبػػػارؾ عيػػػل نبينػػػا 
  مد ا وعيل آلو وصسبو أ عني . وآ   دعوانا أف احلمد هلل رب العاملني .  

 
 

 عادؿ م س  /                                                     
 ىػ81/6/8186ال بت :                                                    
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