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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمٍد وعلـى بسم هللا الرحمن  

 آله وصحبه أجمعين.
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

َفاته م  : "-رحمــه هللا تعــالى–قــاا اامــان ابــن ال ــيم  َماِفهف َوصــف اَن لــسار َأســ  وعنهــا  ،ابغضــ  َفمــن اــَ
ا   ا  ،اغض  فاهلل َله  َأشد ب    ،ار  نف ف ا وم  نافر  م عرض  َراض  لـ  ب َوله أكبر مقت    ،َوعنه  أعظم إع  ى تعـ ا ال ق  ا َحتـى

 :قلبين  على
ــ  األ اــر  ذف  قلــ    َفات ق ت ــ  ســماو َوالِّــ ف ــَ  َفارقــه ذف  ،هه وحيات ن عــين ونعيمــه وقــرة عينــه ل ا فرفــَ ارهــَ

ل  بف َثبف  »الستغاث  ساعن  ومحبتها  ينفكَ َيا م َقلف َ  ال ق   :فلسان َحاله َيق  ا «ت  َقل بفي َعَلى اف
َراا مــــــــــــــن ال قلــــــــــــــ  نســــــــــــــيان م  يــــــــــــــ 

 
 وتــــــــــــــ بى القبــــــــــــــا  علــــــــــــــى النىاقــــــــــــــف  

 :َوَيق  ا 
َ اا تناســــــــــــــــي   فــــــــــــــــ   اَوإفذا تقاضــــــــــــــــيت ال 

 
َساَك شــــــــــــحاح    ــف ــاِي بــــــــــ  األفيــــــــــــت أحشــــــــــ

 ويق ا: 
 مرضـــــــــــــــــنا تـــــــــــــــــداوينا بـــــــــــــــــسارام إذا
 

ا فف  َيانــــــــــــ   نــــــــــــت  ننتــــــــــــرك الــــــــــــس كر َأح 
َها عرض  م   ،من سماعَها نافر   ،لِّفاته َأن يسار ال قل  من ه َ  مَحارب   َومن ال مَحاا   ".بكليته َعن 

 خق  أحسن اليك. هفال : أظن في
 أين؟

ا عـــرض  م  " هـــَ ك، بكليتـــه َعن  ي َذلـــف َِمن فـــف ن والخـــسالن  ،زاعـــم َأن الســـى َهالـــَ ََ َ  إفالى ال  اـــِ َ هللا إفن هـــ 
يم وٍ فَ   ،وإالعراض َعن ال َعزفيز الرىحف ي  ى شـَ يح قط  إفلـَ حف ن ربـه  َلي َ  ال قل  الِّى ى معرفـَ ه  إفلـَ نـ  أشـ   مف

َفاته وأفعالــه وأســماِه اَلى َوصــف و قــط   ،َتعــَ ي  َعبــدف خــسالن   ،افرحــه بــسلك َواَل أفــرب بفشــَ ا َأن َوافــى بفال 
َها والنفرة والتنفيرراا  ااس    ب على قلبهضرَ ي    ".عراض َعن 

 فال : .............
 طاء. في نسخة

َها والنفرة والتنفيرراا  ااس    ب على قلبهضرَ ا َأن ي  َوافى بفال َعبدف خسالن  " ا  ،عراض َعن  واالشتغاا بفمـَ
ا لم ينفع إفالى بعد معرَفن هللا  ".يمان بفهف وبِّفاته وأسماِهواا تعالى، َل  َااَن َحق 

 نقف؟ أمتقرأ 
 فال : ن ف هنا.

وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا 
 أجمعين.
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–باب األسمماء والفمتاا الملعلمق بما   ،أن هذا الباب   -رحمه هللا تعالى–سبق في كالم المؤلف  
لشممرم معلومممه، والحاجممة اليممه بالنسممبة للمسمملم أشممد مممن الحاجممة الممى  ؛أشممرم مولمموب  -جمم و وعممال

عممام والشممراب  تقممد الحيمما، الممدنيا، وبتقممدان هممذا البمماب مممن  لمم  المممؤمن الوعممام والشممراب، فقممدان الو
 تقد الحيا، الحقيقية والحيا، األبد ة، وشلان ما بمين البمابين، وشملان مما بمين األممرعن، فمم  األسمف 

وذكرتممه أر ممر مممن مممر، وفممي  ،ونبو ممع عليممه ،وهممذا تقممدم–مممن طممالب العلممم هم  ممم  اأننمما نالحممي ك يممر  
وليمه مما  سملحقه ممن العنا مة، تضمد بعم  أن بعم  طمالب العلمم   ي   -ذه المدرو مناسباا ممن هم

وعكون هو همو م ومقفودهم، ومما  خمدم  ،أه  العلم الذين  ضلسون لللدرعس ي لمون بالتقه العملي
هذا التقه العملي من الحديث، وعلوم اآللة تخدم العلم كله،  قرأ في أحاديث األحكام؛ ليلوص  ب ا 

م  أن  ،ة األحكام العملية، وعقرأ في ك ل  أه  العلم المفنوتة في مسائ  األحكام العمليةالى معرف
 هذا هو التقه األربر ولو عرم حقيقة األمر لما غت  عن م   هذا طرفة عين.

ممن شميوانا ممن يبكمي عنمد سمماه م م  همذا ال مالم؛ ألنمه  مد   فمي المذاا  -و د ذكرا همذا  -ورأينا
ر ا ،مبلدعمةاإلل يمة مممن كممالم ال بينممما تمممر بمه المممواعي واآل مماا واألحاديمث اللممي هممي  ،يبكممي بكمماء  مم 

رالسياط للقلموب؛ فيلمر ر ب ما، وعلتاعم  مع ما علمى مما  قولمون، ل من همذا أع مم، لمماذا؟ ألنمه عمرم 
 حقيقة الحال.

لمم  قد  في أبيك تضد أن األلم  علفر  لبك، أنع   تسلوي  أن ترد عليه، تضد األ اشخف  أن لو  
فضمممال  عمممن أن يؤذ مممه بمممرذ ذ حسمممي، همممذا اذا كمممان فمممي مخلمممو ، فممم ذا كمممان همممؤ ء  ، علفمممر  لبمممك

ة عليمك وعلممى غيممرك مممن المخلو مماا،  -جمم و وعمال–المبلدعمة  قممدحون فممي هللا  نممو الممذل لممه أع ممم المل
مما  كتمي، وسميرتي مما  -رحممه هللا تعمالى–فم   هذا  ض  أن   عوى حقه، ومر فمي كمالم المؤلمف 

 .-رحمه هللا -هذا ال الم من كالمه يؤعد 
ا"   قمول  ه فممي ذهنممه أن هممذا "فمــن اــان لــسار أســماِه وصــفاته م بغضــ  بعمم  النمما  اممالخ ترسممو

رتبب بالمبلدعممة مممن الض ميممة، والمعلةلممة، واألشمماعر،، والماترعد ممة وغيممرهم، وانل ممى  البمماب م قلممرن وممم 
معلةلة، وما أر ر المعلةلة في هذا  ه  ما فيج مية،  قول  هج مية، في  هانل وا،  قول  ما في  ،و ل م

مون العق  على النص، و    م   هذا في بقية الووائف.  الةمان الذين   قد ل
همم موجمودون أو   أمرهم أش ر ممن أن   قمال ،وأما الرواف  فال   حلاج الى اسلد ل على وجودهم

الفممتاا، ف ممم معلةلممة فممي غيمر موجممودين، والممرواف  موغلممون فممي هممذا البماب، من ممرون ل سممماء و 
 عنمي اجلمعمع فمي م  ،وج مية في أبواب أارذ، وجبرعة في بماب القمدر، وعنمدهم أممور  ،هذا الباب 

 زبالة المذاه ، نسرل هللا العافية.
و ممد رفعمموا عقيممرت م فممي مولمم  هممذا القممرن لممما جمماء امممام م وم قممدوم م، وصمماروا   علنممون وع شمم رون 

 بث سموم م، وهللا المسلعان.ول م من القنواا ما ت ،مذاهب م
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ا، لممماذا؟ ألن شممرفه  فعلممى طالمم  العلممم أ  يةهممد فممي م مم  هممذا البمماب، هممذا بمماب  ع مميم، ع مميم  جممد 
 يم  تعبمده عمن فومعرفة أسمائه وصتاته، وإذا لم تعمرم ربمك  ،وبمعرفله  -ج و وعال–مرتبب  با   

 يم  فه ءترجموه؟ اذا لمم تعمرم أسمما يم  تخافمه و ف ناعة؟ وكيم  تعبمده علمى ممراده؟ اذا لمم تعرفمه 
ه وكر  ه ممممتمممدعوه وتلعمممرت لرحملمممه؟ ألنمممه المممرحمن المممرحيم، تلعمممرت لنفمممره، تلعمممرت لعوائمممه ومنممم ل

ه؛ ألنك تسلحضر هذه الفتاا   وهكذا. ،وجودل
و مممبل م الض ميمممة، وع ن مممر بعضممم ا ممممن ي ن مممر  ،وأمممما بالنسمممبة للفمممتاا اللمممي ي ن رهممما جملمممة  المعلةلمممة

ــا »  أيمممع فمممي البممماب أع مممم ممممن حمممديث راألشممماعر،، أنممما مممما ر  ــي يعرف نهـ ــ رته التـ ــ تيهم بِّـ ــم يـ ثـ
و  يمؤمن ب ما، كيم   عرفمه بفمتاته؟ األممر  ،و   علمرم ب ما ،المذل ي ن مر الفمتاا «  فيسَدون له

ليس بالس  ، دعونا من مسرلة األعمذار اللمي يللمسم ا بعم  العلمماء لتمماا، ممن م، امما ألنمه ج  مل  
أو اعلمذر لمرأ ، ممن رهوسم م؛  ،أو كمذا أو كمذا ،بلغمه الحمق علمى وج مه مما  ،أو أنه ما بلغه  ،األمر

 ما تعني أص  المسرلة. ،بالنسبة ل ذا الشخص أو لذاك، هذه أمور جةئية العذر، رآه مناسب  
م،   عني من أع م من و   في هذا الباب وبرشد عبار، وأوضح طرعق الرازل الذل كالممه م م  السم 

ة، وأ عوممي تن مميم، وأ عوممي بالغمم ،تممر ير السممحر؛ ألنممه أ عوممي بيممان وتممر يره فممي النتممو  أع ممم مممن
نوة كالم األ دمين من  ،ناضج ومرتو   ورأل ل نه على غير هدذ؛ ألنه جع   ائده بدل ال لاب والس 

ف ض و السبي ، واعلمرم علمى نتسمه بمذلك،   سمرل عنمه شميه اإلسمالم فيقمول  وأمما   ،التالستة وغيرهم
فميوعن ك يمر  ممن النما   -أبمو عبمد هللا المرازل المعمروم بمابن الخويم  –خوي  أبو عبد هللا بن ال

فممي  فممده.   شممك أن الممذل  قممرأ فممي كلابممه  وعممن   متممر، ل ممن شمميه اإلسممالم لسممعة أ فقممه وشممد، 
عنه  قول  الذل أراه أنه ينفر مما يمراه الحمق. همو يمرذ أن   حمله ورأفله بالخفوم، وهذا معرومر 

 هذا هو الحق وعنفره.
النلممائج اللممي أه رت مما سمملوكات م علممي م وعلممى غيممرهم، التممارابي فممي ن ا ممة عمممره اعلممةل ولممةم البيممع 

مممالن ،العليممق ر علممى الخمممر الم علمموق وأفمممد، الح   ،جمماور، والنليضممة؟ لممةم الفمميام والقيممام، وكممان   توممل
 نسرل هللا العافية.

نوة  –من العم ، وعندهم من الخشية هلل همعند  ،وإن كان بعض م في العلم أ   ،بينما تضد أه  الس 
 ،شممميء تقمممر بمممه العيمممون، وتضمممدهم عنمممد الخاتممممة  حفممم  ل مممم مممما  حفممم  ممممن ح سمممن ا -جممم و وعمممال

لممة، نسممرل هللا  ،-وهللا المسمملعان-ونضممار، الوجمموه  ذاراا م عضو لممة، وتلممك نممل ف ممذه أمممور بشمماراا م عضو
 العافية.

َفاته م  " َماِفهف َوصف ا  وعنها    ،اض  بغَفمن َااَن لسار َأس   عنمي أل طالم  علمم تقمول   "ار  نفـ ف ا وم  نـافر  م عرض 
الفممواعق المرسمملة  بممن القمميم، ممماذا  قممول؟ زاد أم لممه  تقممرأ فممي كلمماب ممم ال  أحمم  عليممك زاد المعمماد 

 المعاد.
 فال : الِّ اعق.
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 عندك أنع، أنا أ ول  آحاد طالب العلم.
 فال : .............

 ،بمد   م رتمو   ق ما، فيمه كمالمد سلس وم رلن، وأحكمام ملموسمة تراهما وت وب ل وهللا أر ر النا  عندهم الةا
ل نممه ابممداه، والفممواعق أشممد منممه لمممن ألمملف هممذا  ،اعضمماز  شممك أن لال ممدل  ممما أ ممول ه عنممي ممما فيمم

ل ممما أللتممه ك يممر مممن النمما  اذا جمماء در  اللوحيممد فممي درو  المشمما ه  ممد م ا الممذل ذ   الممإالبمماب، و 
ا ينتمرون منمه؛   قرأ عليه في ا لم  أو أر مر تضمده عنمده... حلمى اللتسمير أحيانم  لدر  الواحد عشمر، ك 

، وإذا املموسمم   اعمليمم   ام  حممدو نا  ممال  حممدو نا، ي رعممدون شممي ؟نسمملتيد مممن ابممن ك يممر ذاألن ممم  قولممون  ممما
ير اسملتدا، ل من اذا سمم  ممن تتسم  يم ردده وعقمول ام  ارج من الدر  تذكور، ف ذا وجمد فمي نتسمه شمي

وعمكممن ممما  سلحضممر  ،ممما الحفمميلة؟ ضممميلة  ابممن ك يممر أو ابممن جرعممر عشممر صممتحاا، تقممول لممه
المذل هممو أشمرم ال ممالم وأع ممم  -جم و وعممال–، ل ممن اذا اسلحضمرا أن هممذا ممرتبب  بكممالم هللا ام  شمي

  ال الم ذلوع نتسك لم   هذا.
َفاته م  " َماِفهف َوصف ا وعنهـا  ،ابغضـ  َفمن َااَن لسار َأس  نمافر ا بنتسمه وطبعمه عن ما،  "ار  نفـ ف ا وم  نـافر  م عرضـ 

وأنع االبر نتسك، ه  تضد ل  ل  ا علقاد  سيما المروعة عن السلف باألسانيد نتسك تنقاد الي ا 
 نتسك.    في أر ر مما تنقاد الى غيرها؟ فل لش 

ر عن ممما، وفمممي بدا مممة ال "ار  نفـــ ف ا وم  نـــافر  " لممم  زمن ممما انل مممى وع نتممم ل ولممم  فمممي المرحلمممة  قمممول لمممك  همممذه ك 
رآنمي أحمد المدرسمين وهمو ممن الوافمدين،  ،اشملرل تتسمير ابمن ك يمر  أن  الملوسوة دالع مكلبة أرعمد 

 ال  أين أنع ذاه ؟ هذا انل ى و له وانل ى زمانمه، وعمدلني علمى تتسمير ممن تتاسمير المعاصمرعن 
تخمرج بمدون فائمد،، تقمرأ من ما الفمتحاا و  -ل من فلوشمع و  جماز لمي ،أنما مما  مرأا –اللي تقرأ من ما  

  .ام  رالم انشائي ما تمسك منه شي
د علمى حمدو نا وسممعنا وأابرنما وروا ماا ملعمدد، ومل مرر،  مد  مم  ، وكنما نلمنمى  صحيح الذل ما تعوو

بممد، مباشممر، ،  ،أن   خل فممر تتسمير ابممن ك يممر؛ حلمى ي رعحنمما ممن اإلسممرائيلياا وأسممانيده  بم    ونرامذ الة 
 وجدنا أنه ما  شتي و   كتي ا  األص . ،ى األص فحف ،  م ماذا؟ رجعنا ال

 ميمم  الممى الروا ممة، وواحممد  ميمم  الممى  واحممد  ،وعمم  كمم  حممال النمما  عنممدهم مشممارب، وعنممدهم ميممول
كل م علمى ايمر  -وإن شاء هللا–فلضده   تض ل  هذا اللتسير على ذا أو ذاك، ك ٌّ له مشربه   ،الدرا ة

 وما   عين على ف مه.       -ج و وعال–ما دموا ي د مون الن ر في كلاب هللا 
ه  َأشـد ب    ،ار  نفـ ف ا وم  نافر  " مما أم كمما تمدين تم دان، العموام عنمدهم عبمار، مما أدرل تعرفون ما  "اغضـ  فـاهلل لـَ

 أليسع ن القلوب شواهد، أنع ت ح  هذا الرج    ب د أن  كون  لبه   حبك، اتعرفون ا أنلم،  قولون  
 عامة؟ موجود،.موجود، هذه العبار، عند ال

ت بغضمه وت رهمه أشمد المبغ  وال راهمة وتضممده  افمال شمك أن تبمادل المحبمة مما  مكمن أن تضمد شخفم  
ي بادلك المود، والمحبة،  د  كون هذا بين زوجين ألمر، اارج، تضد الةوج  كره هذه الةوجة وملعلقة 
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صمار، ل من المحبمة  وإنمما همو ممن أجل ما، و م   العكمس لمو ،ولمدي ا ممود، ومحبمة،   ممن أجلمك ،بمه
 وهي من أو ق ع رذ اإل مان الح  في هللا، والبغ  في هللا. ،موجود، -ج و وعال–الخالفة هلل 

ا اذا   -ج و وعال–هللا     وما عندنا كمره، وهمذا مضمرد تن يمر   كان أشد له ب غض  ا عنه وعن ذل م عرض 
عرت عنمك همذا وت رعمد منمه أن وع امشاب ة و  موابقة و  مما لة، ل ن من أنى لك أن ت ره شخف  

   حبك؟ 
 فال : .............

 في ا ال راهية.  
 فال : .............

     حبه.
 فال : .............

 ال  ره موجود، والمقع  أشد البغ .
 فال : .............

 أين؟
 فال : .............

 وهو أشد البغ . ،اذا كان  مقع 
 فال : .............

 ا شيه.هو ورد  
ا" َراض   الذل هو أشد البغ .  "اَوله أكبر مقت    ،َوعنه  أعظم إع 
ل  ب "   عني تنقسم  سمين. "قلبين علىَحتىى تع ا ال ق 
، وال اني كذا كما سيرتي ترجوح الرف  "قلٍ  " }َوَضَرَب َّللاى   ؛بدل وعضوز الرف ، ولو  ال  أحدهما  ل  

ه َما{ َلي نف َأَحد   .[76ح :]الن َمَثِ  َرج 
"     ضوز بال سر.الم حق لق هو ضبو ا هكذا، وعقول "قل  

َفات ق تـ  األ  ار  ذف "  عنمي م م  المماء بالنسمبة للحموا اذا أ امرلج منمه مماا، كمما  "هه وحياتـ  سماو َوالِّ ف
رر لبع  القلوب م   الماء بالنسبة للحوا.  أن الذ ل

بوا المي ن ،فوا بالح  لبع  النسماءاآلن الشعراء الذين ع رل   "ق ته وحياته ونعيمه وقرة عينه"  ؛ون سمل
را عنممده  ر عممة،، ومضنممون ليلممى، وجميمم  ب ينممة، تضممده اذا ذ رممل م مم  المقوعمماا  ا رنممه نممائم أسممبوع  فر   يمم ل

 خوممر لممه غيرهمما أو أجممم  من مما أو كمممذا أن والمنشممواا بالنسممبة لممه، وهممذا فممي شممرن امممرأ،،  مكممن 
 ما كرن ا مروا عليه. اينسى هذه نسيان  ف
ــ   ســماوف األ اــر  ذف " َفات ق ت ــَ  َفارقــه ذف  ،ه وحياتــهَوالِّــ ف ــه ل ا ومحبتهــا ونعيمــه وقــرة عين  ســاعن  ارهــَ

كَ » مائال    -ج و وعال–با     "الستغاث ينـف ى اف ي َعلـَ بـف ل  بف َثبف ت  َقل  ليعمود المى مما كمان  ؛«َيا م َقلف َ  ال ق 
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ه َلي غَـ » قمول   -عليمه الفمال، والسمالم–عليه، والرسول  َتغ ففر  َّللاىَ، فـي إنـى ي أَلسـ  ي، وإنـف  بـف ى َقل  ان  علـَ
َن َمرىةٍ امف أكثر من الَي نف  تلي عنه ا سلغتار في المضلس أر ر من سبعين مر،. ،«َِ  وح 

 فال : ..................
نوة   .ذ رلر الحديث  ،نعم جاءا في السو

 :فلسان َحاله َيق  ا"
َراا مــــــــــــــن ال قلــــــــــــــ  نســــــــــــــيان م  يــــــــــــــ 

 
 ا  علــــــــــــــى النىاقــــــــــــــف وتــــــــــــــ بى القبــــــــــــــ 

نسيان من؟ نسيان المحبوب، وهذا البيع كما ذكر وكمما همو معمروم للملنبمي أبمو الويم  الملنبمي  
وديوانه من أش ر المدواوعن، وشمروحه ممن  ،أحمد بن الحسين، من أش ر الشعراء في المائة الرابعة

 أر ر الشرو .
 :َوَيق  ا"

َ اا تناســــــــــــــــي   فــــــــــــــــ   اَوإفذا تقاضــــــــــــــــيت ال 
 

َساَك شــــــــــــحاح  ألفيــــــــــــت أح  ــف ــاِي بــــــــــ  اشــــــــــ
َ اا تناسي  "   "  عني حاسبع التؤاد وأردا منه أن ينسى المحبوب. اَوإفذا تقاضيت ال ف 

َساَك شــحاح  " ح  أشممد الب خمم  أو الب خمم  ممم  الحممرخ، ف ممو األفيــت أحشــاِي بــف "  عنممي  شممحيحة، والشمم 
 يبخ  وعشح با سلضابة الى من  رمره ب ذا اللناسي.

وهمو موجمود  فمي ديوانمه، وعقمول الم حقمق  وصمدره فمي ديوانمه   ، بمن التمارت والبيع شوره األايمر 
ال، فمي اللفمموم،  ا د عيمع المى تناسممي ع مدكم" ومعمروم"وإذ  أنممه ممن أهم  وحممد، الوجمود، وممن الغمم 

وم  األسف ديوانه موبوه وملداول ومشرو ، وفي لشر  األربعين  للتشني  قول   مال اإلممام ابمن 
رلم عممن م مممن غلممو ، شممديد تضممد ل ممم أتباعمم  التممارت، ممم  األسممف أن  ال، ممم  شممد، ممما عمم  ، اهممؤ ء الغمم 

ردو هللا رأ  مممن كممان لممه معممارت،  ،التشممني فممي لشممر  األربعممين   قممول   ممال اإلمممام ابممن التممارت 
  نسرل هللا العافية.

 فال : ...............
 ل  سرل ما عارضه؟ذ ال

 فال : ...............
 من كان له معارت.

د بكالمممه؟ ومممر علينمما أمممس فممي الممدر  ف ممد  قممول  ائمم   اذا كممان ب ممذه الم ابممة   عنممي  يمم    سلشمم  
كمممر الشمممواهد اللمممي في ممما بعممم  الت حمممش فمممي  لنممما حمممول همممذه المسمممرلة، وذل عر فمممي المسمممضد، وطوو الشممم ل

 هذا البيع ل ذا الشخص. الدر  أمس يذكر هذا، وهنا   قال المسضد، والذل حضر
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فعلى ك  حال المؤلف  سلدل به على شيء، ي رعد ت بيله، وأنه اذا أ شمرلب القلم  حم   شميء صمع  
بممه هلل وفممي هللا أفلممح وأنضممح،  ع ف، فمممن كممان ح  أن يلركممه أو ينسمماه، والقلمم  اذا و ز له فيممه الحمم  ضمم 

به ل وذ أو لدنيا أو لوم  أو ما أشبه ذلك ااب واسر.  ومن كان ح 
 فال : ..............

، وع حمم  المممال التالنممي، حلممى محبممة ممما ا  شممك اذا تمموزوه الحمم  تضممده   حمم  فالنممة، وع حمم  فالنمم  
 أصله مما   قر لب الى هللا، ل نه من باب الوسائ  تضد...

 فال : .............
نه يلوزوه بال شك،  عني رأينا هذا في أصحاب ال  ل  اذا ف للنوا ب ا فلنة  تةعد عن الحاجة تضد أو   أ

 رتيمه كمذا،  ، رتيمه نقمص  ،  عذوب ب ا، ف   حماب ، م عمذوب  بمحبوبمه؛ ألنمه  خشمى عليمه أن  رتيمه تلمف
بلية للنساء واألو د تخشى أن  مرت   وإذا مرت ما نمع... الى آاره. ،حلى المحبة الضل

 .-ج و وعال-فالمحبة األص  أن ت ون هلل 
 فال : ..............

ع ف.  ض 
 .....فال : .........

 ما ف مع ماذا تقول؟
 السي ضعف ه  ه  الح  أو...؟فال : يق ا: ما 

 .ا ،  ضعف الح  اذا توزوه م   ما توز له أدنى شيء، على مضموعة وت عويه واحد  
 فال : ..............

ولمميس لممه ا  وارح واحممد، وآاممر ن يممره فممي اللضممار، وور لممه  ،طيمم  شممخص  ملممك مممماا الماليممين
 ج، هذا   شك أنه اذا وز له الشيء  ضعف. حد لح و  حر 

 تــــــــ بى الر فمــــــــاب إذا اجــــــــتمعن ت ســــــــر ا
 

 وإذا.......................................... 
 فال : .............. 
 ليس في ا مح ور، حلى أه  العلم يلداولون م    

ــه  شــــَ ى علــــى  والــــنف   االقفــــ ف إن تهملــ
 

ــ    مــــــــ قف ــا ف وإن  َتف  ضــــــــ ــ  ف  الرى محــــــــ َفقف ن  ــَ  ه  يــــــــ
 
 

د اء األحممالم؛ لمممال   عضممب م هممذا ذ  عنممي ال ممالم المم ل... ل ممن المقفممود أنممك ممما تممذكر النمماهم عنممد حمم 
 وعبح ون عن البقية وعلر رون ب ا، ف مع؟

 فال : ..............
كممر  ااذا أردا أن تمم رو لج كالممم   -وهممذا مممن مسممرلة اللممروعج معروفممة عنممد أهمم  العلممم–م مم   مممن دون ذل
ول عمن شميه اإلسمالم    ائله اما اشية أ  يروج ال الم م   ما فع  صاح  شمر  الوحاوعمة كلمه ن قم 
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ر ال لمماب أو ي للمم ف ال لمماب  ألنممه فممي و ممع،  ؛وابممن القمميم، وممما أشممار الي ممما و  مممر، واحممد،؛ لمممال ي  ضمم 
 رانع مؤلتاا الشيخين ت حر  .

كر... وإن كمممان فمممي األ رر بممذل رووج الشمميء بالمممذ ل ا يممم  رر، ل ممن ممممن بممماب وأحيانمم  صمم  أنمممه    سمموك المممذ ل
كر مممذاه  الةعد ممة وال ادوعممة وكممذا  ،اللممروعج لممب م بممذل تضممد مؤلتمماا للفممنعاني والشمموكاني ي روجممون ك 

كمما  مال الفمنعاني  ،وكذا؛ من أج  أن يروج ال لاب؛ ألن ال ادوعة في و ل م غالم  سمكان الميمن
     عل د ب ا.  وال مألنتسه، فلو لم يذكره هذا من باب اللروعج 

 فال : ..............
 لمال   تللن به.

 فال : ..............
  ال بعض م نعم.

 فال : ..............
هممذا صممحيح موجممود مممن اللممروعج، نمموه مممن اللممروعج؛ ألنممه لممو ذكممر اسمممه الشمميه  محمممد بممن عبممد 

 الوهاب ما راجع في البلدان اللي ط بلعع ووز لع ع في ا.
 "ويق ا:

 ضـــــــــــــــــنا تـــــــــــــــــداوينا بـــــــــــــــــساراممر  إذا
 

ا فف  َيانــــــــــــ   نــــــــــــت  ننتــــــــــــرك الــــــــــــس كر َأح 
كر المحبوب   و   عق  من  اتضد هذا مرعض   ،اآلن في علم النتس يذكرون اللوس  الى ما ي رعدون بذل

ر لممه أشممياء فيسممليقي أو   غيممر وضممعه ذك  تممدب اليممه الحيمما،، وبالمقابمم  شمميو   ،شممد، المممرت،  ممم يمم 
فيممدالون العنا ممة المركممة،،  ، حفمم  ل ممم ممما  حفمم  ممن حمموادح  عرفنماهم ون سمممي مممن م مممن ن سممي

ا مممن م، وبعضمم م ت تلمملح القممراء، عنممده في  مممل ، ولممو ناديلممه بضميمم  أسمممائه ممما  وع سممم   القممرآن واضممح 
 أجاب.

ر    ممالوا عممن شمميه فممي مفممر  بمم  امممس سممنواا  را العمليممة فمممي احلمماج الممى عمليممة، جراحيممة، و مم 
 مال  أن رونمي حلمى أشمره فمي حةبمي    ائق حلى أ رأ حةبي رفضوا،الساعة كذا، فقال  أن روني د 

 ضوه وانل وا وهو  قرأ.فبدأوا العملية وبنو  ،فشره فيه -نفيبه من القرآن
 ماذا عندك؟

 فال : ..............
 مفرل هذا.

 فال : ..............
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فمي أ ملمي المى قيمام  د موجمو  الخيمر ،الخير موجود في ك  مكان، واألمة في ا اير الى قيمام السماعة
 مائق العلمم، الدشمية تسمرل عمن د وترتينما أسمملة ممن فلما،  بنض -عليمه الفمال، والسمالم– قولمه    الساعة

  من حلقاا ال لاب التالني ف ي عندل، ماذا تقول؟ وتقول  ان فات م شيء
وامممرأ،  فممي المغممرب تسممرل عممن سممماه الممدرو  وهممي تغسمم  المالبممس فممي الحمممام، السممماعاا فممي 

  عني الخير موجود.  ،ني ا، والحمد هللأ ذ 
ك القل  اذا أردته في و ع الضيق، فاحمله على ما  سملحق ممن اللتمر    ،فر ول  ان م   هذه األمور

بلممي والحمم ... ممما  ،مممن  سمملحق هممذا اللتممرك ،-جمم و وعممال–لممه وهممو هللا  وممما   قممر لب اليممه، والحمم  الضل
بليمممة، حممم   الممممال همممذه أممممو  ،مممما أحمممد  منممم  ممممن حممم  الولمممد  ،فيمممه اشمممكال ــ    ر جل اُّف حـ ــى َن لفلنـ ــ ف يـ }ز 
} َهَ اتف  الى آاره. [14]آا عمران: الشى

ا  ر لمه الشم اد، فينومق بمما كمان ل ضم  ر لمه شميء أو تم ذك  وذكر ابن القيم وغيره عند الخاتمة ممن يم ذك 
 به في حياته، وهذا باب  واس .  

  النمما  أنمه فمي حممال اإلعيماء الشممديد، م م  مما  ممالوا عمن بعم "إذا مرضـنا تــداوينا بــسارام" قمول  
ر عنده فالن أو فالن فيفحو أو  سلضي .  وفي حال المرت الذل    عي معه ي ذك 

 ".لِّفاته َومن ال مَحاا َأن يسار ال قل  من ه َ  مَحارب    "-رحمه هللا– ال 
 ما العبار،؟"ومن المحاا" 

 فال : ..............
 أنع؟ي عندنا، ماذا عندك لنعم هذا ال

 فال : ..............
كرهما وعكره ما وعمقل مانعم،   هم  يلمذكر  لبمه  ،الذل   يؤمن بالفتاا و   علمرم ب ما، وعنتمر ممن ذل

 ؟ -ج و وعال-أو يل ج بذلكر هللا 
ا عـرض  م   ،من سـماعَها لِّفاته نافر    ه َ  مَحارب  " هـَ ك زاعـم   بكليتـه َعن  ي َذلـف َِمن فـف  عنمي " َأن السـى

 وصتاته.  -ج و وعال–والنتور واإلعرات عن أسماء هللا  في المحاربة
ن والخــسالن زاعــم  " َهالــَ ََ َ  إفالى ال  ك اــِ َ هللا إفن هــ  ي َذلــف َِمن فــف ر مممن محاربممة " َأن الســى  عنممي ممما ذ رممل

الفتاا والن تر، من سماع ا هذه هي عين الض الة والخذ ن، الض الة معروفة، والخذ ن  اإلسالم 
 ى بينه وبين ما  ضره.عني المخذول   خلو للعدو،  

 فال : ..............
لفمف»باإلسالم الدين ليس المقفود سالم،  عني  اإل لفم  َأخـ   ال م سـ  لفم ه  »المى أن  مال   «ال م سـ   «َواَل ي سـ 

  عني     خلي بينه وبين عدوه، فيخذله.
يم" وٍ َفَلي َ  ال قل  الِّى   ،وإالعراض َعن ال َعزفيز الرىحف يح قط  إفَلى َشي  ن ربـه  حف ى معرفـَ ه  إفلـَ نـ  أشـ   مف

 لماذا؟ "  َتَعاَلى
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وأغمد  عليمه المنعم، وهمداه ل مذا  ،وأوجمده ،ألنه أغلى شيء وأح  شميء فمي الوجمود ربمه المذل القمه
ا أهممدذ اليممك هد ممة وآاممر أنقممذك مممن كار ممة، وآاممر فعمم ، كل ممم أنممع ت حممب م،  ،الممدين، لممو أن شخفمم 

، وواحمد أهمدذ اليمك  لمم  اواحمد أهمدذ  ،ليمك هد مة  سمير، أو كبيمر،االذل ي  دل     ليكال ن أي م أح   
نقلمممك المممى ف ،وتمممرفس فمممي الشممماره ا، وواحمممد وجمممدك مفمممدوم  اليمممك سممميار،، و المممث أهمممدذ اليمممك بيلممم  ا

م الحقيقمي وهمو هللا  ،المسلشتى جم و  -وصار سبب ا في حياتك؟   شك أن م يلتاوتون، ف ي  بمالم نعل
 !  ؟-وعال

وٍ فَ " ي  ى شــَ ــَ يح قــط  إفل حف ي َ  ال قلــ  الِّــى ــَ َفاته وأفعالــه  ل اَلى َوصــف ــَ ن ربــه َتع ــَ ى معرف ه  إفلــَ ــ  ن أشــ   مف
و قط    ،وأسماِه َعبـدف خـسالن    ،افرحه بسلك  َواَل أفرب بفَشي   ،"راا سـ    ب علـى قلبـهضـرَ ا َأن ي  َوافـى بفال 

راد   عني  حاجة من سور أو ايمة أو بيع  راد   ح ،س   ول بينه وبين ما ي رعد. الم م أنه س 
َهاراا  ااس    ب على قلبهضرَ ا َأن ي  َوافى بفال َعبدف خسالن  "  عن األسماء والفتاا. "عراض َعن 
هف ،  فــرة والتنفيــروالنى " ن هللا تعــالى، واايمــان بــف ا لــم ينفــع إفالى بعــد معرفــَ اَن َحقــ  ا لــَ  اــَ واالشــتغاا بفمــَ

يلخفممص فممي القممرآن وعلومممه، وهممذا يلخفممص فممي  اآلن فممي الدراسمماا هممذا" وبِّــفاته وأســماِه
العقيممد،، وهممذا فممي الحممديث، وهممذا فممي التقممه، وهممذا فممي األدب، وهممذا فممي اللممارعه، وذاك فممي األدب 

 ؟الترنسي، وذاك في األدب... سيان
 فال : ...............

جم و –رضمي هللا ا  اذا اسمل غللع واسمل عمللع وسميلة ت ل خمذ المى مما ي   ،أر ر همذه اللخففماا   تنتم 
 .-وعال

وأتعلم لغل م، وأوغل  في ا؛ ل ي أدعموهم، و مد  قمول  ، د  قول  أتخفص في األدب الترنسي م ال   
وأساعد اامواني المرضمى ممن المسملمين، األممور   شمك  ،الوبي   أنا أتخفص في الو ؛ ألنقلذ 

كمممالم رسممموله أو  أو -جممم و وعمممال–أن ممما بمقاصمممدها، ل مممن    سممملول ممممن يلخفمممص فمممي كمممالم هللا 
مم  ممن يلخفمص فمي أدب، وع قمال كمما  مال فمي مضموعمة  ،العقيد، اللي نحن بفدد تقرعر فضل ا

ملخفمص -من طالب العلمم واحمد ملخفمص فمي األدب يلحمد ون  وهللا أنما عنمدل أفضم  كلماب 
ر، المغني، وال اني ملخفص في اللارعه  قول  عندل البدا مة والن ا مة مما لمه ن يم  -في التقه م ال  

ن ل   هؤ ء؟  ف م له،  سلول وذاك  قول  كلاب األغاني ما ص 
 فال : ...............

    سلوون.
ا"   عني افلرت أن كله حق فيما في هذا ال لاب." واالشتغاا بفَما َل  َااَن َحق 
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ن هللا" هف واا تعــالى، لــم ينفــع إفالى بعــد معرفــَ  ممم  أن ، ممم بعممد ذلممك هممذا ال لمماب كلممه صممحيح" يمــان بــف
لم  األدب في ما مما في ما ممن السمقب والسمته، وغيمر ذلمك ممن العلموم، ل من  اللوارعه في ا مما في ما، وك 

 وسخور هذه العلوم لخدمة دينه. ،-ج و وعال–ر  هذه تنت  اذا عرم هللا 
ن هللا" هف وبِّــفاته وأســماِهواا تعــالى، إفالى بعــد معرفــَ بممدون اإل مممان بمما   ،أممما بممدون ذلممك ،"يمــان بــف

بسمب  تمدبره  ؛  عليه هدا ة ل ا ما تنت ، حلى اللخفص في القرآن ا  اذا ترتو فتاته وأسمائه  وص
وف رسمموا  ،للقمرآن، وإ  فالمسلشمر ون وهمم أابمث ال تمار تخففموا فمي القمرآن، واطلعموا علمى اتا ما

نوة كذلك، والذل  غل  علمى ال من أن امدمل م لل لماب و  نوة ف ار  ما فعل ا المسلمون، وفي الس  السم 
ب مذه الت ممار  الدقيقممة مممن أجمم  أن ي يسممروا علممى أنتسم م الرجمموه الي مما ملممى شمماءوا؛ لينممالوا من مما ممما 

لبمم  فينممالون، وإ    ،وت ت ممرل  هممذه ال لممماا  ،وتولع مما بال لمممة ابممدون نيممة تضلممس سممنين طوعلممة تنخمم  ك 
 من أج  ماذا؟

 فال : ............
 تسخورها، ل ن أهداف م واضحة. 

 : ............فال 
 صحيح. 

 .يمان بفهف وبِّفاته وأسماِهواا تعالى، إفالى بعد معرَفن هللا"
 ". والقل  الثاني: قل   
 فال : ............

 ما   رئ؟
 ا رأ ا رأ.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
ه ومحبتـه مِّـدوا، وفريـق " والقل   الث اني: قل   مضروب  بسـيا  الَهالـن، فهـ  عـن معرفـن ربـ 

ا مفن ال ـِن البافـ قد َقمش ش  لت عليه مسدوا،  فن أسماِه وصفاته اما أ نزف معر  ن   ،به  وارتـ   مـف
ج منه إلى م نزف   ماوٍ  ا، وَتضف  َ لفها آجن غير فاِ ، َتعج  منه آيات الِّفات وأحاايثها إلى هللا عَي

ا، مما يس مها تحريف ا وتعقيِ    َ ن قد أعد  ،  معانيها تغيير ا وتبديِ    ي لي، و ضَي ا مـف لدفعها أن اعـ 
 الع دا، وهي   لراها ضروب ا مفن الق انين، وإذا ا عـي إلـى تحكيمهـا أبـى واسـت بر، وقـاا: تلـك أالـن  
نــن يتتــرُّ بهــا مــن م اقــع ســهان الســ   ن نى لفظيــن  ال تفيــد  شــي  ا مــن اليقــين، قــد اتخــس الت ويــ  ج 

ا يِّــد بــ ه القلــ ب عــن فريــق العلــم والقــرآن، وجعــ  إثبــات صــفات ذي الَــِا تَســيم ا وتشــبيه 
ن العلــم النــافع المــ روث عــن خــاتم الرســ  واألنبيــاو، ل نــه ملــيو واايمــان، م زجَــ  ى البضــاعن مــف

به والَداا والمراو، خلَع عليه ال ـِن  كبالش لعـنَ    ك والش  الَهـ  والتَهيـ ، فهـ  يتعثـر   البافـ  خف
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فـا  علـى أبـ اب اءراو والمـساه  في أذياا الت فير أله  الحديث، والتبديع لهـم والتضـلي ، قـد  
 .يت فف أربابها، فانثنى ب خ  الم اه  والمقال 

فابتلي بـال ق   علـى األبـ اب   ؛وغاين ااحسان،  دا عن األب اب العالين ال فيلن بنهاين المرااعَ  
لـن  منسـ جن   به والعنـاا السافلن الملي ن بالخيبن والحرمان، قـد لـب  ح  ن الَهـ  والتقليـد والشـ    ،مـف

 .ولب   المهاا ،بااثم، فحسبه جهنم ةأخسته  العز  ،وا عي إلى الحق ،لت له النِّيحنفإذا ب سف 
ن ن والقـرآن  ،فما أعظم المِّيبن بهسا وأمثاله علـى اايمـان ومـا  ،ومـا أشـد الَنايـن بـه علـى السـ 

 ".أح   جهااه بالقل  واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثق  أجَر ذلك الَهاا في الميزان
 أحسن هللا إليك. ،فال : أظنه انتهى القل  الثاني

  عني نقف عند هذا؟
ويظهـر لـه مـا  ،هسا يق ا: يبرز بعض الناُّ في العلم، ثم ما يلبث أن يشتهر أمره بـين النـاُّ

نىن ومــا يتعلــق  ،عنـده مــن غــزارة العلـم واثــرة المحف ظــات، وجميــ  الف اِـد مــن علــم ال تـاب والســ 
ا فــي بعــض فــي عقيدتــهبهمــا، ثــم يظهــر اــِن   أبــ اب فــي العقيــدة ااألســماو ، وأن عنــده تخليقــ 

هللا المستعان، ه   -يق ا: مع أنهم يك ن ن من خارج هسه البِا–والِّفات، والس اا ه  ي قاا 
ي قاا فيمن سبق وصفه اما ي قاا فـي النـ وي وابـن حَـر يعنـي وغيرهمـا مـن العلمـاو السـابقين 

السـيما فـي الحـديث  ،مـع بـروزهم فـي علـ ٍن أخـر   ،االعتقـااممن صار عندهم ل ث في مساِ  
والرواين، والتعب د والزهااة اما ه  معل ن  عن الن وي وغيره، أن ي قاا: ه الو مختلف ن، فهم غير 

 معسورين بَهٍ  أو بظر  الزمان أو نح  ذلك، والحق اءن بي فن  ال يخفى؟
ف فممي أ امنمما هممذه أه ممر منممه فممي و ممع ابممن   شممك أن الحممق وبلمموك الح ضممة، وه ممور مممذه  السممل

حضر والنوول، فر   بين أن ت ون الفتة الغالبة في البالد اإلسالمية لمذه ، ممن الممذاه  وعلبعمه 
وبين ما  كون العكمس،  عنمي لمو ي وجمد واحمد وعقمول  وهللا أنما أشمعرل،   ،من يلبعه اغلرار ا برهوس م

أو  قول ما فمي بلمد،  ،لمي   ت عمر م في ما همذه الممذاه   قول  هو أشعرل أو معلةلي فمي همذه المبالد ال
وبلموك الح ضمة، ل من  ،وف مم الح ضمة ،ت قرر فيه هذه المذاه ،   شمك أن ل مذا أ مر ا فمي مسمرلة الح ضمة

 م  ذلك الحق أبلج، والمؤااذ، عند ه ور الحضة تخللف عن ا عند اتائ ا.
سمواء  كمانوا  ،همذا الممذه ، تضمده رأذ همؤ ءاحسان ا منمه لل من بعلمماء   ؛وك ير  ممن تر ر بالمذاه  

، وتوار ه أجيال في بلد، اومشى على هذا  رون   ،ممن ي ن لروا الفتاا وع قرر أن اللعوي  هو اللنةعه
 وبين بلد،     عر م هذا المذه  أصال  فيه. ،من البلدان

جممد عنممده علممم مممن ن مما ضممالة المممؤمن، فمم ذا و اوعلممى كمم  حممال العلممم هممو الحكمممة اللممي   قممال عن مما  
للم مممن  د مممن سم  العلموم   ي وجمد عنممد غيمره ولممو كمان عنممده نموه تخلمميب فمي علمموم، أامرذ، ل ممن اذا و جمل

ب اا، وهذه المخالتاا ف و أولى برن   ع   عليه بالنواجذ.  هذه الش 
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م اآلن  د   تضد العاللم الم حقق الذل  شتي العلي  وعمرول الغليم  فمي جميم  العلموم، تضمده فمي علمو 
نوة   سل مسمك بغممرزه، ل نمه فممي علموم العربيممة أ م  ي وجممد ممن هممو أمكمن منممه فمي العربيممة،  ال لماب والسمم 

ممم  الحممذر الشممديد مممن اللممر ر فممي  ،م مم  هممذا     منمم   مممن األاممذ منممه ،ل ممن عنممده شمميء مممن الممدوان
 مخالتاته، وهللا أعلم.

   


