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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
ما أهمية كتب غريب الحديث لطالب لعل أن يكون فيه فائدة، يقـول:  ،نقرأ هذا السؤال على عجل

 العلم؟  
غريب هو الكلمة الغريبة الخفيـة الغاضةـة ال ـح تح ـاى تلـى توسـفر وكاـ، وبيـان، تيا ضـر عليـ  ال

 أن تكا، ضعناها أو ُيكا، ضع  ضعناها؟  أليس ضن المهم ،فح حديث ضا كلمة ضا فهم ها
 طالب: نعم.

 طالب: ما الفائدة؟ 
ألنـ  ضــا تسـ أي  أن تعمــل وأنـم ضــا فهمـم، فك ــب الغريـب ذريــب الحـديث هــذ  ضهم هـا كمــا هــح 
ــم  ــن ،عـــا؟ نعـ ــها عـ ــح ،عةـ ــل يغنـ ــول: هـ ــن ،عـــا، يقـ ــها عـ ــح ،عةـ ــر ن، ويغنـ ــب القـ ــب ذريـ ك ـ

ا فح ذريب الحديث، وال ذي يق صر على ك اب واحد فمن أجمعهـا النهايـة ن ـن المؤلوات كثفرة جدًّ
إلضاض ــه فــح  ؛ي يجمــ  أكثـر ضــن ك ــاب فغريــب الحـديث ن ــن أ ــح عهفــد أهمهـا وأونهــاذ األثفـر، والــ

ا  الحـديث واللغــة، وضنهـا ك ــب الغريــب والغـريهفن والوــائل فـح ذريــب الحــديث للًّضخاـري، كثفــرة جــدًّ
هــذا فــح وع ــه عنــد الحاجــة وضــن ياد فــح وع ــه عنــد  ســ وام ضــنلكــن ضنهــا المأــول والمخ صــر، ويُ 

 العجلة، ويوجد كثفر ضن ذريب الحديث فح الاروح.
  ما الفرق بينها وبين كتب مشكل الحديث؟يقول: 

ر جملــة، ضعنــى، يوســر ضعنــى. وأكثــر ضــا يكــون ر كلمــة، وضاــكل الحــديث يوســ   ذريــب الحــديث يوســ   
لــ، ضــن أواــ  ضــا ُألــ، ضاــكل أفةــل ضــا أُ  عنــد ال عــارذ الــذي يســمونه ضخ لــ، الحــديث، وضــن

 الحديث للأحاوي، وتأويل الحديث ن ن ع فبة، واخ الف الحديث لإلضام الاافعح.
 وعوم؟  أين

 طالب: الكالم في الذات أحسن هللا إليك.
 ين؟ أ

 طالب: والكالم في الصفات كالكالم في الذات.
 ن أنم فح القراءة؟

 لقرآن فإني أقول ....... القراءة ....... وأما ا نعمطالب:  
 يعنح هذا كله ضقروء؟ 

 .......    طالب:
 وعونا عليه؟  ،أضا القر ن
 .نعم  طالب:

، الحمــد ر رب العــالمفن، وهللاــلى هللا واــلم وبــارد علــى عهــد  وراــوله نهفنــا ضحمــد وعلــى  لــه نعــم
 ،وأهللاحا،ه أجمعفن، أضا ،عد 
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يعنــح هللاــوات  لصالالفات كالالالكالم فالالي الالالذات )والكالالالم فالالي ا: -رحمــه هللا تعــالى-فقــد عــال المؤلــ،  
، ضا -جل وعال-عة عن ياته، ون نقول ضثل هذا فح جالل هللا  اإلنسان وأجًّاؤ  وأ،عاضه هح ض ور   

أنـه ن   تكلم ففها أهل العلم، ضـ -جل وعال-هح أ،عاذ ون أجًّاء. وثهوت كلمة الذات ر   :نقول
وجــاءت فــح كــالم  ،جــاءت فــح األحاميــث  كلمــة يات فيــدل ملفــل علــى ثهوتهــا فــح ضوضــعها، و ن 

 .لكن ن يقصد  ها ضا يقصد هنا، وأظن طلهنا تحةار كالم حول هذا ،الصحا،ة
   .......  طالب:

 ؟ ضايا 
   .......  طالب:

 كالم شيخ اإلاالم؟ هذا 
   .......  طالب:

 .طفب وأنا علم ل  ،الدرس الماضح
 طالب: ....... الذات والنفس.

 .نعم
 : ....... ورودها في النصوص.طالب

هــذ  ألوــا  ضؤكــدة، لكــن أنــا  ،جــاء  يــد نوســه ،الــذات والــنوس والعــفن ألوــا  ضؤكــدة، جــاء  يــد ياتــه
 ي طرح وأفيا فيه فح شرح الوااأية.ذ أعصد أن الكالم ال
 طالب: شرحكم؟ 

 ، ضع ؟ نعم
 زيادة عليه.بت ئج لكنطالب: أنا قرأته 

 ضوجوم هنا. وه
 .......    طالب:

الوااــأية ضــا فــح ضحمــد كــالم الــذات أ،ــا تقــول يــا  ضــايا يــامة عليــه ....... جايــب ضجلــد ....... 
 حةرته؟ 

 طالب: وهللا لألسف ....... 
 ن أنم حاضر شرحه؟ 

 طالب: لكن موجود الشرح ....... 
 ضك وب؟ 
 .......    طالب:

 مار فح الدرس. الذي ك اب ضخ صر ضجرم ضن
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 يا شيخ .......  كمكتاب... موجود طالب: أقصد ....
  ....... 
 .......    طالب:

 ؟ ًئا....... لقفم شف
 بحث يا شيخ.أ ،طالب: ال

 ي مار فح ياد يمكن أنكم حذف م أكثر .ذ ضن شرح الوااأية ،حروفه، الكالم ال أريد ضا أنا 
 طالب: ال .......  

ل ....... إطالالالق الالالذات علالال  طالالالب: ....... مالالا قالالال وهللا وهالالف نفسالاله .......  الالم قلالالتم وهالال
 النفس.

 طالب: ....... مفرغ بحروفه.
 ضع ؟ 

 طالب: ....... في بعض النقوالت هل هم يقولون باإلخبار من قبيل ....... 
 ، ضا يسمعون ؟ ضا تسرع
 .......    طالب:

 ضن األهللال؟  أوضن المورغ 
 طالب: ال من شرح الواسطية المفرغ.

 ت راهيم؟  المورغ وعوم عليه أنم يا شيخ
 هذا موجود. ،طالب: ال

 ألن الايخ طلعه.
 طالب: طلعه خالص .......  

 .......    طالب:
 وهللالم أنم؟  أويعأي  تيا  

 .......    طالب:
 أيكم؟ 
   .......  طالب:

 خله يقرأ المك وب عهل.
 قرأ يا شيخ.أطالب:  

 .نعم
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 وساللم علال  عبالدر ورسالوله طالب: بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمالد   ر  العالالمين، وهالل  هللا
 نبينا محمد وعل  آله وهحبه أجمعين، أما بعد، 

فهذا جوا  مختصر حالول مسالةلة مهمالة وهالي: هالل لفالف  ات فالي قولنالا  ات هللا مالن قبيالل  كالر 
 شيء من هفات هللا؟ 

والجالالوا  عالالن  لالالك أن يقالالال: أوالف معنالال  لفالالف  ات أا هالالاحبه، وهالالذا لالاله تالالة ير مهالالم فالالي هالالذر 
وال تستعمل إال  ،في درء التعارض: لفف  ات تةنيث  و -رحمه هللا-شيخ اإلسالم المسةلة، قال  

ِدوري مضاففا، و ات معنار هالاحبهه كقولاله تعالال :   ذهاتي الصالو يم  بالي لالي [، وقولاله 119]آل عمالران:    }عه
نيِكمل تعال :   يالل ليِحوا  هاته به ات اإللاله، أا [، وقالول خبيالب: و لالك فالي  1]األنفالال:    }فهاتَِّقوا َّللاَّه وهأههالل

في سبيل اإلله وجهته.  م استعملها أهل الكالم بالالتعري  فقالالوا: الالذات أا الصالاحبة والمعنال  
 هاحبة الصفات، انته . 

في الفتاوى: وهي لفف مولد ليس من لفف العر  العرباء؛ ولهذا أنكرر طائفالة   -رحمه هللا-وقال  
ليسالت هالذر اللف الة عربيالة،  :ا وقالالوامالهمن أهل العلم كةبي الفالت  بالن برهالان وابالن الالدهان وغير 

ورد علالاليهم آخالالرون كالقااالالي وابالالن عقيالالل وغيرهمالالا، وفصالالل الخطالالا  أنهالالا ليسالالت مالالن العربيالالة 
بل من المولدة كلفف الموجود ولفالف الماييالة والكيةيالة ونحالو  لالك، فهالذا اللفالف يقتضالي   ،العرباء

 م، انته . وجود هفات تضاف الذات إليها، فيقال:  ات علم و ات قدرة و ات كال
وقد تةتي بمعن  الحقيقة، قالال األههالرا فالي التهالذيب: و ات الشاليء حقيقتاله وخاهالته، انتهال . 

 ويبدو أنه مترتب عل  ما سبق، والعلم عند هللا تعال . 
 انيفا: من المستقر عند أهل العلم اسالتعمال هالذا اللفالف كًيالرفا فالي كتالب العقائالد، خاهالة فالي الالرد 

قولهم: الكالم في الصفات فرع عن الكالم في الذات، وقولهم: فكما عل  أهل الباطل، ومن  لك  
أنا نًبت  اتفا تليق به نًبت هفات تليق به، وغيرها من العبارات. بل حك  الكوراني في شالرحه 

، لكن هالل هالذا اإلطالالق مالن -تبارك وتعال -عل  البخارا اإلجماع عل  جواه إطالقه عل  هللا 
 أم الخبر؟ قبيل إطالق االسم أم الصفة 

والجوا  أن هذا من قبيل إطالق الخبر عن هللا، أمالا االسالم فلكوناله لالم يالرد فالي النصالوص بيالان 
أن من أسمائه الذات، وألن األهل أن أسماء هللا حسن  بلغت الكمال في الحسن، ولفالف الالذات 
لالاليس كالالذلك. وأمالالا كونالاله لالاليس مالالن الصالالفات فألنالاله لالالم يًبالالت فالالي النصالالوص إطالقهالالا مالالن قبيالالل 

: -رحماله هللا-ات، فبقي اإلخبار عنه، ودائرة اإلخبار أوسع. قال شيخ اإلسالم ابن تيميالة الصف
وأما اإلخبار عنه فال يكون باسم سيئ، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم لاليس بساليئ و ن لالم 

 مًل اسم شيء و ات، انته .  ،يحكم بحسنه
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ا: مالالا ورد فالالي النصالالوص مالالن إطالالالق الالالذات فعامتالاله لالاليس مفيالالدف  ا للمعنالال  المسالالتعمل عنالالد  الًالالف
 المتكلمين في العقائد وغيرها، وهذا يكون... 

فــح يات هللا، ن يــرام  هــا المعنــى  أنــه كــذب ثــال  ضــرات  -عليــه الســالم-كمــا فــح حــديث ت ــراهيم 
و ن  ،الذي ضعنى، ويل  فح يات اإللـه فـح عـول خهفـب كـذل  ن ينأهـل علـى المعنـى الـذي نبحثـه

 .اكان اللوظ واحدً 
ا: مالالا ورد فالالي النصالالوص مالالن إطالالالق الالالذات فعامتالاله لالاليس طالالالب : أحسالالن هللا عملكالالم، قالالال:  الًالالف

ا للمعنالال  المسالالتعمل عنالالد المتكلمالالين فالالي العقائالالد وغيرهالالا، وهالالذا يكالالون بتةمالالل السالالياق الالالذا  مفيالالدف
كما في الفتاوى: فلما وجدوا هللا قالال  -رحمه هللا-وردت فيه هذر النصوص، قال شيخ اإلسالم 

كه }في القرآن:   سي لهِم مها فيي نهفل ي وهاله أهعل سي لهِم مها فيي نهفل ِه [،  116]المائالدة:    تهعل ساله ِ نهفل ِرُِِم َّللاَّ ذِّي ِيحاله  }وه
مهةه [، و28]آل عمران:   هي الرَّحل سي له  نهفل ُهتهبه عه [، وهفوها فقالوا: نفالس  ات علالم 12]األنعام:    }

الصفة فقالوا: الذات، وهي كلمالة   وقدرة ورحمة ومشيئة ونحو  لك،  م حذفوا الموهوف وعرفوا
راالي هللا -والصالحابة  -هل  هللا عليه وسلم-وقد ِوجدت في كالم النبي    ،مولدة ليست قديمة

لكن بمعن  آخر مًل قالول خبيالب الالذا فالي هالحي  البخالارا: و لالك فالي  ات اإللاله و ن   -عنهم
»لم قال:  -سلمهل  هللا عليه و -يشة يبارك عل  أوهال شلو ممزع، وفي الصحي  عن النبي 

، وعن أبي  ر: كلنا أحمق في  ات هللا، وفالي يكذ  إبراييم إال  الث كذبات كلهن في  ات هللا«
قالالول بعضالالالهم: أهالالالبنا فالالالي  ات هللا، والمعنالالال : فالالي جهالالالة هللا وناحيتالالاله، أا ألجالالالل هللا والبتغالالالاء 

لي وجهه، ليس المراد بذلك النفس، ونحور في القالرآن:   اتَِّقوا َّللاَّه وهأههالل نيِكمل }فاله يالل ]األنفالال:  ِحوا  هاته به
ِدوري [، وقوله:  1 لييم  بيذهاتي الصو [، أا الخصاللة والجهالة التالي هالي هالاحبة 119]آل عمران:   }عه

هالل  -بينكم، وعليم بالخواطر ونحوها التي هي هاحبة الصدور، فاسم الالذات فالي كالالم النبالي 
 م أطلقهالا المتكلمالون وغيالرهم علال  والصحابة والعربية المحضة بهذا المعن ،   -هللا عليه وسلم

التالالي لهالالا  :الالالذات فقالالد قالالالوا :الالالنفس باالعتبالالار الالالذا تقالالدم فإنهالالا هالالاحبة الصالالفات، فالالإ ا قالالالوا
 الصفات، انته . 

ا   -وهللا أعلم  -ومراد الشيخ النفي من جهة اإلفالراد، بمعنال  أن يالةتي لفالف  ات أو  ات هللا مفيالدف
ا من تركيب يفيد معن  آخر، فإن وجالود فالي مقرونالة ، أا خاليف -تبارك وتعال -معن  نفس هللا  

ا دل علال  معنال  مغالاير لمالا يريالدر المتكلمالون وهالو مالن أجالل هللا  بقولهم  ات  ات هللا أفاد تركيبالف
 .ونحو  لك، ال أنه ِوجد في إطالقهم سياق يفيد معن  نفس هللا

ولاله: وقالد روا فالي فإن قيل: يرد علال  هالذا إشالكال وهالو مالا  كالرر شاليخ اإلسالالم فالي الفتالاوى بق 
، فالإن كالان هالذا اللفالف »تفكروا في آالء هللا وال تتفكروا في  ات هللا« :حديث مرفوع وغير مرفوع
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وأهالحابه فقالد ِوجالد فالي كالمهالم إطالالق اسالم  -هل  هللا عليه وساللم-أو ن يرر  ابتفا عن النبي 
 الذات عل  النفس كما يطلقه المتةخرون، انته . 

  جملة من النصوص كلها اعيفة، إال أ رفا موقوففا عن ابالن ببالا  فيقال: الشيخ هنا يشير إل
ربما ِيستمسك به، وهو ما روا من طريق علالي بالن عاهالم عالن عطالاء بالن السالائب عالن سالعيد 

وال تفكالروا فالي  ات هللا  ،»فكالروا فالي كالل شاليء:  -راي هللا عنهمالا-بن جبير عن ابن ببا   
وهالالو فالالوق  لالالك تبالالارك  ،سالالبعة آالف نالالورتعالالال ، فالالإن مالالا بالالين كرسالاليه إلالال  السالالماء السالالابعة 

والبيهقالالالي فالالالي األسالالالماء  ،وابالالالن بطالالالة فالالالي اإلبانالالالة ،، أخرجالالاله أبالالالو الشالالاليخ فالالالي الع مالالالةوتعالالالال «
والصفات. قال الحافف ابن حجر في الفت  في سياق ما ورد في النصوص التي  كالر فيهالا لفالف 

وسالالندر  ،قالالوفمو  »تفكالالروا فالالي كالالل شالاليء وال تفكالالروا فالالي  ات هللا«الالالذات: وحالالديث ابالالن ببالالا  
 جيد، انته .

فله حكم الرف ؛ ألن ا ن عباس ضا يقول ضثل هذا، ضثلما عفـل فـح   ا ن كان ضوعوفً و وله حكم الرف ،  
أثــر أم اــلمة فــح هللاــحين ضســلم عنــد كلمــة يكرتهــا فقالــم: فعــًّم هللا لــح فقل هــا، تضــافة العــًّم تلــى 

 لمة له حكم الرف .ضا ثهم  ها نص، لكن عالوا: هذا المروي عن أم ا -جل وعال -هللا
طالب: أحسن هللا عملكم، قال الحافف ابن حجر في الفت  في سياق ما ورد في النصوص التي 

 »تفكالالروا فالالي كالالل شالاليء وال تفكالالروا فالالي  ات هللا« كالالر فيهالالا لفالالف الالالذات: وحالالديث ابالالن ببالالا  
و نما روى عالن عطالاء  ،موقوف وسندر جيد، انته . وفيه ن ر، فإن علي بن عاهم متكلم فيه

ه هنالا إلال  مسالةلة مفيالدة عد االختالط، فال تًبت الصفة بمًل هذا الطريق، وهللا أعلالم. لكالن ِينبالَّ ب
وهالالي: أنالاله و ن كالالان معنالالا أًُالالر النصالالوص مالالن أجالالل هللا ونحالالو  لالالك كالالةن العمالالل مصالالحو  فيالاله 

ل علالال  أهالالل العلالالم كالالابن المبالالارك إخالالالص النيالالة  ، إال أن  كالالر هالالذا اللفالالف فالالي النصالالوص سالالهَّ 
خارا وغيرهم إطالقه من با  اإلخبار؛ ألن ما ِ ُر في النصوص أفضل وأحسالن ممالا ومالك والب

ِ أت  في غيرها كقوله تعال :   ةف ِقلي َّللاَّ اده هه بهِر شه ُل ٍء أه يل [، فالإطالق شاليء 19]األنعام:   }ِقلل أهاو شه
 عل  هللا من با  اإلخبار أفضالل مالن كًيالر مالن األلفالار األخالرى مالن جهالة كوناله ورد فالي القالرآن

فالالالي  -رحمالالاله هللا-قالالالال اإلمالالالام البخالالالارا  -وهللا أعلالالالم-الكالالالريم، فكالالالذلك لفالالالف الالالالذات. ومالالالن هنالالالا 
هحيحه: با  ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي هللا، وقال خبيب: و لك في  ات اإلله، فذكر 

 الذات باسمه تعال ، انته . 
هت إاالافتها إلال  اسالم للمصالاحبة، والمقصالود أناله إ ا جالا  -وهللا أعلالم-والباء في قوله: باسمه  

ا به نفس هللا من قبيل اإلخبار؛ لورودها وعمالل الساللف بهالا،  هللا في هذا المقام جاه  كرها مرادف
 . -وهللا أعلم-ومقام اإلخبار أوسع كما تقدم 
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ا: اللفالالف الشالالرعي المقالالار  لمالالا يريالالدر المتكلمالالون هالالو لفالالف الالالنفس وهالالو الالالذا وردت بالاله  ،خامسالالف
و نمالالا مالالن قبيالل اإلخبالالار لالالم  ،ات إطالقهالالا لالاليس مالن قبيالالل الصالفاتالنصالوص. و  ا علمنالالا أن الالذ

يصال  جعالالل الالالنفس هالفة مغالالايرة لالالنفس الالالذات، ناييالك أنالاله يترتالالب علالال  هالذا إشالالكاالت فالالي فهالالم 
ر شيخ اإلسالم في بيان التلبيس أن الالنفس هالي الالذات، و كالر قالول الساللف النصوص، وقد حرَّ 

علالال  مالالن جعلهالالا هالالفة مسالالتقلة كاليالالد فالالي  لالالك ومالالن خالالالف  لالالك، و كالالر عشالالرة أوجالاله فالالي الالالرد 
وليست هي الذات، وهللا أعلم، وبهذا تم الجوا  عن هذر المسةلة مع قصالور فالي البحالث، وهللا 

 المستعان، وال حول وال قوة إال باهلل العلي الع يم، والحمد   ر  العالمين.
 .االحمد ر، جًّاد هللا خفرً 

 أسطر تتجاوه إن أحببتم .......  طالب: وكالم الشيخ في هفحة ....... والباقي
  يخ ل، عما عرأت؟ 

 طالب: ال هي العشرة أوجه إ ا أردتموها.
 .فقطن تصور 

 طالب: أحسن هللا إليكم.
 عندد؟ ضايا ضحمد  ايا أ،

 طالب: ....... شرح الواسطية.
 ؟ ضايا

 .......    طالب:
»إنكم ر، ضثل حديث الرؤية: ضقر   ال اهيه ضا يلًّم ضأا،قة المابه للمابه ،ه ضن كل وجه، هذا أضر

تاـهيه هللاـحين أنـه للرؤيـة تاـهيه الرؤيـة ،الرؤيـة، لكـن   سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البالدر«
ح ى الرؤية ليسم ضـن كـل وجـه، فـال يلـًّم ضأا،قـة الماـبه للماـبه ،ـه. تيا علـم:  يـد ضثـل عمـرو، 

 ولو فح وجه ضن وجو  الابه، ن فح جمي  الوجو .
 هذا الدرهم بهذا الدرهم. :: ....... هذا الدرهم كةن تقولطالب

 ين؟ أ
 .......    طالب:

لكن ض  وجوم اخ الف و ن ضا اح يج تلى هذا الكالم، لون وجوم نوع اخ الف ضا اح يج تلى   ،ضثله
 ضا هو ضثله. ،هذا الكالم، هللاار هذا الدرهم هو هذا الدرهم

الصالالفات إلالال   اتيالالة وفعليالالة وخبريالالة، هالالذر مسالالةلة طالالالب: مالالن شالالرح الواسالالطية لشالاليخنا: تقسالاليم 
: الكالم في الصفات فرع عن الكالم في -رحمه هللا-متعلقة بالصفات، لكن حينما يقول الشيخ  

 :الذات، وحينما يرد عل  ألسنة بعض العلماء: الذات اإللهيالة، و لالك فالي  ات اإللاله. هالل نقالول
جالالل  -حكالالم الرفالالع مًالالل هالالفة العالالزم    إن مًالالل هالالذا ال يمكالالن أن يقولالاله الصالالحابي بالالالرأا فلالاله
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-في مذهب أهل السنة يختلفون هل تًبت هفة العزم     -جل وعال-، هفة العزم    -وعال
 أو ال تًبت؟  -جل وعال

  -إال ما أ بته لنفسه أو أ بته له رسوله  -جل وعال-والقاعدة التي ننطلق منها أننا ال نًبت   
نصالالوص الكتالالا  والسالالنة مالالا تجالالد إاالالافة السالالنة المرفوعالالة ، تبحالالث فالالي -عليالاله الصالالالة والسالالالم
، وشيخ اإلسالم ساق القالولين قالال: األول أناله ال نًبالت هالفة -جل وعال-إ بات هفة العزم    

، الًالاني -علياله الصالالة والسالالم-ألناله لالم يالرد عالن هللا وال عالن رسالوله   ؛-جل وعالال-العزم    
و كالر آ الارفا منهالا قالول أم ساللمة فالي هالحي   -جل وعالال-وهو األه  أننا نًبت هفة العزم    

مسلم في كتا  الجنائز: فعزم هللا لي فقلتها. هل نًبت مًل هذا بكالم الصحابي؟ قال: هذا ممالا 
فلاله حكالم الرفالع، فهالل نقالول مًالل هالذا الكالالم فيمالا جالاء: و لالك فالي  ات اإللاله؟   ،ال ِيدرك بالالرأا

فنحتاج إل  دليالل فالي هالذا،  ،لما أافنا له نفس اتفا مً -جل وعال-المقصود أننا إ ا أافنا   
وفي هذا في النفس وجدنا دليالف من القرآن، نحتاج إل  دليل من السنة عل  إاافة الالذات إلال  

 .-جل وعال-هللا 
طالالالب: ....... فالالالي شالالرحكم فالالالي أول الواسالالطية لمالالالا قالالالال: وهالالف هللا بالالاله نفسالاله، حصالالالل نالالالوع 

 .استطراد
مالالن  ا....... بالالين لف الالة نفسالاله أو  اتالاله،  الالم  كالالرتم قريبالالف  طالالالب: اسالالتطراد فقلالالتم وهالالل يصالال  أن

 هفحتين .......  
 .......    طالب:

طالالالب: لكالالن كالالان الكالالالم يالالدور فالالي الشالالرح علالال  مسالالةلة ....... تةُيالالد أن ....... بمعنالال  ألجالالل 
 ....... تحرهون عل  .......  

 -عليـه السـالم-ت ـراهيم  ، ضا يمكن أن ُيقصد ،الذات النوس فـح كـالمهألن السياق يق ةي  ؛المعنى
 أو فح حديث ت راهيم أو فح كالم خهفب أو ذفر .

 طالب:  م  كرتم... 
 ن خالص خالص يا أخح.

 طالب: يعني هنا كةنكم أيدتم أن المسةلة تحتاج إل  دليل في الواسطية؟ 
د ، ح ى ضا ورم ضن كالم فح حديث ت راهيم أو فح كالم خهفب ن يدل على المعنى الذي نرينعم،  

 .السياق ن يؤيد يل . وعلى كل حال.
 طالب: الذات ال تطابق النفس.
ضــن األلوــا  المؤكــدة، لكــن  هـحجــاء  يــد نوســه،  ،جــاء  يــد عفنـه ،ضـن ألوــا  ال وكفــد جــاء  يـد ياتــه

 ضعانفها ففها نوع اخ الف.
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هــوت ضهنــى الكــالم فــح الصــوات الث )والكالالالم فالالي الصالالفات كالالالكالم فالالي الالالذات : -رحمــه هللا-عــال 
،الدلفل ضن الك اب والسنة كما هو شأن الذات تيا تجاو نا الخالفـات فـح جميـ  ضـا عفـل، فهـح فـرع 

 عنها. 
ألن  ؛إنها ال تشبه الصفات  :)فكما أنا نًبت  اتفا ال تشبه الذوات، فكذلك نقول في هفاتهعال:  

ا لــم يثهــم  هــا األهللاــل نضــأربنا أو العكــس ، ن  ــد أن يكــون هــذا فــرع عــن هــذا، ولــو أثه نــا فروعــً
عـد يكــون أنــم ن تثهــم الولــد ضــن ضــامة تخ لــ، عــن  ،عــن األهللاــل فــح ضثــل هــذا البــاب  االوـرع ناشــئً 

ضامة األب، يعنح تعالى هللا وتقدس عمـا يلحـل األوهـام واألفهـام وال نـون ضـن شـحء ضـن يلـ ، ن، 
ون ضنــه، ضــا ال  ــد أن يكــفــأنــم تيا عــررت أن هــذا الوــرع ضــن هــذا األهللاــل  ،لكــن ضــن ،ــاب ال قريــب 

ن، هــذا ضــن هــذا، ولــذل  هللاــواته ضالئمــة  ،ولــد خــروف وتنســبه لولــد ثــور أو ولــد حمــار لــح  ءتجــح
لجسمه، وانا راال فح ضثل هذ  األضور ن ينبغح؛ ألنه عـد يل ـبس علـى ،عـا السـاضعفن. فكـالم 

ا ال تشالالبه الالالذواتالاـيخ هنــا   صالالفات إنهالالا ال تشالالبه ال :فكالالذا نقالالول فالالي هالالفاته ،)فكةنالالا نًبالالت  اتالالف
وأنـــه ن يوجـــد ملفـــل علـــى لوـــظ الـــذات ،ـــالمعنى الـــذي يريـــد   ،يعنـــح تيا تجاو نـــا الكـــالم الـــذي تقـــدم

ولهــا  ،ضاــم يعنــح ضــا مام لهــا أهللاــل فــح كــالم هللاــحا ح ،العلمــاء فــح هــذا المجــال ان هــم المســألة
أهللال فح حـديث هللاـحين فـح الصـحيحفن عصـة ت ـراهيم، و ن كـان السـياق ن يح مـل هـذا المعنـى، 

وروم  فــح الســنة يــدل علــى أنــه أعــرب األلوــا  تلــى الاــرعية. الــرا ي فــح ضقدضــة توســفر  أثهــم لكــن 
تًّيد على العارين ضن هذا النوع فح ضقدضة ال وسفر، ولو أيكـر فـح الـدرس القـامم   أن  ألواًظا يمكن

 أحةرته.
 طالب: ....... ورد في النص يعني ....... 

ضــا تثهــم، ضثــل الاــحء وضثــل الــنوس وضــا أمري أشــياء  وأالــذي أثه ــه الــرا ي كلمــات هــل ُتثهــم ر 
 وتوا  فح هذا. ،كثفرة

)فالالال نشالالبه لـيس كمثلــه شـحء،  )فلالاليس كمًلالاله شالاليء ال فالالي  اتالاله وال فالالي هالالفاته وال فالالي أفعالالاله 
 كما أننا ن نابه ياته  ذوات المخلوعفن. هفات هللا بصفات المخلوقين 

 .......    طالب:
وعــرف المقصـوم  هـا، لـو لــم  ،ى األلســنة ونك هـا وفهم هـا األيهـانالمخلـوعفن، والمسـألة مرجـم علـ

 تكن وارمة تكون ضولدة.
،عـا المه دعـة،  )وال نزيل عنه سبحانه من هفاته ألجل شالناعة المشالنعين وتلقيالب المفتالرين 

ر عن شحء وهللاوه  وهللا، شني ، وأشاعه  فن الناس، ف بًعا لذل  ولكل عوم وار ، تيا أرام أن ينو   
)وال نزيل عنه سبحانه هفة من وأن هذا اللوظ شني  ن ينبغح أن يقال:    ،ل ًّم  هذا الال مالناس ت

روا وضا  ال األضـر علـى يلـ ، تيا أراموا أن ينوـ    ،هفاته ألجل شناعة المشنعين وتلقيب المفترين 
لـئال تاـا ههم، النـاس ينوـرون ضــن  ؛ضـن شـحء وهللاـوو  ،صـوة شـنيعة، أو نسـهو  تلـى ضه دعـة ضـالة
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 ،تن هــذا ضــن هللاــنيعهم نوــر النــاس ضنــه :ا، ينوــرون ضــن ضاــا هة أهــل الةــالل والهــدع، فــ يا عفــلهــذ 
 وكثفر ضنهم ضن عوام وأشبا  عوام ضا يدرون حقيقة الحال.

 لتسالمية الالروافض لنالا نواهالب  -هل  هللا علياله وساللم-)ُما أنا ال ِنبغض أهحا  رسول هللا  
ةــون أهــل الهفــم، والــروافا ضــدهم، النواهللاــب عنــدنا الــروافا والنواهللاــب، النواهللاــب الــذين يبغ

ينصــهون العــدا ألهــل الهفــم، والــروافا ي ولــون أهــل الهفــم، ضــ  أننــا وعونــا علــى كثفــر ضــن كــالم 
ذالتهم أن ضق ةى كالضهم وضؤما  ،غا أهل الهفم، لكن هم يروجون علـى السـذى والعاضـة، و ن 

. -هللاــلى هللا عليــه واــلم-النهــح هــم يخــالوون ضــا ثهــم عــن أهــل الهفــم، وعهــل يلــ  ضــا ثهــم عــن ف
الروافا يًّعمون أنهم ي ولون أهل الهفم، وتبًعا لذل  يبغةـون الصـحا،ة ألن عنـدهم حـب هـؤنء 
وحــب هــؤنء ضــن ،ــاب النقــيا، ضــا تحــب هــؤنء تن أن تــبغا هــؤنء، ون يج مــ  هــذا وهــذا، فــ يا 

لهفـم، ي ولـون ذفـرهم، أحههم الصحا،ة فقـد أ،غةـم أهـل الهفـم. النواهللاـب ينصـهون العـدا ألهـل ا
عنـدنا النواهللاـب فوعد يوجد ضن هؤنء النواهللاب ن ايما الغالة ضنهم ضن يبغا أهـل الحـل جملـة، 

 والروافا على طرفح نقيا.
 طالب: أحسن هللا إليكم، هل لهم بقايا في يومنا هذا نواهب؟ 

 ألن أهللالهم فح الاام تبًعا لهنح أضية. ؛أظن الاام ضا يخلو ،نواهللاب ال
القدرية الذين  كذ  بقدر هللا تعال  ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة )وال نِ 

أن هللا هو خالل اإلنسـان  تيا أثهم   :وأن اإلنسان يخلل فعله، العهد يخلل فعله، عالوا  ،ينوون القدر
ن أفعالـه كالحركـات أنه يجهر اإلنسان على ضا يريد ون يريد  اإلنسان، وحفنئذ تكو   وضا يعمل أثهم  

اإلنسـان ذفـر ضجهـور ولـه حريـة واخ يـار   ،يقولـون: نفالالترامية وأنه ضجهور. وأضا ،النسبة للقدرية  
 أوتضــا أن تقــول جهــري  :. ضــن الــذي يقــول-جــل وعــال-ضســ قلة وضاــفئة ذفــر خاضــعة لماــفئة هللا 

ئة و رامة واخ يار، لكنها ضا فيه خيار ثالث وهو الحل، نعم وهو الحل: أن اإلنسان له ضافأعدري؟ 
 خاضعة لمافئة هللا و رامته واخ يار .

الـذين هـم ضجـوس هـذ   )وال نكذ  بقدر هللا تعال  ونجحد كمال هالفاته وقدرتاله لتسالمية القدريالة 
، ضجـوس هـذ  لكـن ضجموعهـا يـدل علـى أن لهـا أهللاـاًل  ،األضة، جاء ففهم نصوص فح أهللالها كالم

تيا  )لنالا مجبالرة ، كما أن المجوس يثه ون خالقفن، -جل وعال- ألنهم يثه ون خالًقا ض  هللا  ؛األضة
ويريدد تن قـل تلـى نقيةـه رضـاد ،أ،اـ  األوهللاـاف ال ـح  ،أرام أن ينورد ضن هذا الوعل الذي توعله

 ل  رد األضر جملة.  ؛وهللا،  ها ضن عمل ،احء ضن يل ب  ها أو يُ لق  يُ 
، الـذي يثهـم مة ة والمعتزلالة لنالا مجسالِّي لتسالمية الجهميال -تبالارك وتعالال -)وال نجحد هفات ربنالا 

وأعةــاء؛ ألن هــذ  الصــوات علــى حــد  االصــوات عنــد الجهميــة والمع ًّلــة هــو ضجســم يثهــم جســمً 
، فح أعةاء هللا تعالى شخص يقال له ضحمد  ن  عمهم أنها أعةاء، وفح كالم الرا ي عال: وأل  

يصـل تلـى النوـح ح ـى أثهـم هـذ  ل ،عـد يلـ  تلـى النوـح والحجـد، ولـم تاحاق  ن خًّيمة، ثم توهللاـ  
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ضوجــومة، ال جسـيم ضوجــوم عنــد ، كمــا أن المعأـل ضــا وهللاــل تلــى ضرتبــة  ،رهااأللوـا  الباــعة، تصــو  
 ال عأفل تلى على جسر ال مثفل وال جسيم.

 .......    طالب:
 هو األلوا  المجملة ن  ـد ضـن  يانهـا، وي ةـمن هـذا الهيـان ضـا يلفـل ،ـاال أثهـم و ن فـال، و يا ،قـح

 على تجماله ف نه ن يجو  تثباته ون نفيه ح ى يس وصل.
م كالونهل  األشالاعرةكالذلك المعتزلالة قالد يطعنالون فالي    األشالاعرة،....السنة فالي    ...حت  منطالب:  

....... يعنالالي فالالي وهكالالذا الفالسالالفة يطعنالون  مجسالمة؛ إل بالالاتهم بعالالض الصالفات كمالالا فالالي الخلالق
 اللفف نفسه حمال أوجه ....... 

ترم على ضن هو أاوأ ضنها، وأهـل السـنة يسـ وفدون ضـن هـذ  الـرموم، البـاعالنح وهـو هو كل طائوة  
هـذا أشـعري ضــا ، ن :ويـرم علـى الفهـوم والنصــارو، نقـول ،أشـعري يـرم علـى المع ًّلـة ،ــأعوو الـرموم 
كثفـر ضـن أهـل العلـم، أوتـح  هوعد ن يس أيع ،وضا فيه عوة ،نقهل ضنه؟ ن، فح رموم  ضا يح اى تليه

ويثه ـه المع ًّلـح ااـ ودنا ضنـه،  حالمع ًّلح على الجهمح فيما ينكر  الجهم  الحجاى. ف يا رم    عوة فح
وعد يكون فح ال ًّاضها ،عـا  ،من جاء ،ه، نعم عد تكون تثبات طريقة اإلثبات تخ ل،نقهل  الحل يُ 

 َنحذر.فالمخالوات، 
 طالب: يا شيخ .......  

 يقولون.
 طالب: بينما اآلن .......  

أول شـــحء الأوائـــ، ،عةـــها يثهـــم ضـــا ن يثه ـــه اإخـــر، وبعـــا الأوائـــ، تيا ُألـــًّم ال ـــًّم المســـألة 
هذا الحد ح ى ال ًّم  لوا م ضـا  و لىليأرم ضذهبه، هو فح األهللال ضا وهللال تلى هذا الكالم   ؛النوح

واألشعرية أاـهل ضـن المع ًّلـة، فنسـ وفد ضـن رموم  ،عا ، فال ش  أن المع ًّلة أاهل ضن الجهميةام  
وهؤنء على هؤنء، المع ًّلة والروافا ياـ ركون فـح كثفـر ضـن أ ـواب العقفـدة،   ،على هؤنء  هؤنء

 ف يا رموا علفهم فيما يخالوونهم فيه أفدنا ضنه، والحل كما يقال ضا شهدت ،ه األعداء.
 ....... هورة .......  أليس هناكطالب: الصنم 

ذفــــر ضألــــوب شــــرًعا خــــالووا  اروها تصــــورً لــــوا ففهــــا وتصــــو  وتوذ   ،قــــوا فــــح هــــذ  األضــــورهــــم لمــــا مع  
أن تلـــى ،عـــا الجهميـــة فــح الســـا ل  عنــد وال ًّضـــوا  هـــا، وهللاــل األضـــر  ،وألًّضـــوا  لــوا م ،النصــوص 

  هللااروا ذالة الماههة.
؛ ألننـا لتسالمية الجهميالة والمعتزلالة لنالا مجسالمة   -تبالارك وتعالال -)وال نجحد هفات ربنا  يقول:  

 عالوا  ،ففلًّضون  هذا ،وأعةاء ي ركب ضنها الجسم الكاضلنثهم الصوات، والصوات عندهم أ،عاذ 
فـح اناـم  ايوافـل عةـوً  ان ي صـورون وجـوم عةـو ياـبه عةـوً   منكون ضجسمة ضاههة؛ ألنه  هم

وية تن وله نصـفب ضنـه فـح الصـوة،  شالل كـأن المسـألة ضـن حاـو الاـحء الـذي ن فائـدة  )مشالبهة حه
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حاى ،أي شحء ضـن أجـل ب، والذي فح جوفه يُ فيه، فالغالب أن الذي ي هر هو المرذوب المألو 
أن يقوم  ذاته. هم يريدون ضثل حاو الواامة وحاو كذا، هذا الحاـو ضـا فيـه تشـكال. اإن تجـحء 

هـا  و نمـا نسـد  ،ن قيمـة لنـا ، هـحلكن تسد هذا الوـراغ  ،األموات ،أونها ضحاوة ،أشياء ن قيمة لها
اء الحريل وشههه، نسأل هللا العافية، و ن فاألهللاـل ضـا س عان ،العاضة إلطوكما يُ   ،الوراغ فح الوجوم 

 على كالضهم. ،لنا فائدة
م  فـح ،عـا النسـخ: فـ ن  )ُما قيل: فإن كان تجسيمفا  بوت هفاته تعال  فإني اليوم عبد مجسالِّي

 .كان تجسيًما ثهوت هللاواته ف نح ،حمد هللا لها ضثهم، ينكسر الهفم 
 ثالثة؟  

عد أورم هذا الهفم  لوظ عريب ضـن  -رحمه هللا-القائل هو ا ن القيم لعل القائل يقول المعلل: لعل  
 هذا اللوظ فح ك اب الصواعل المرالة. 

ســ غنى عنــه فــح فهــم هــذا الك ــاب ك ــاب الصــواعل ضــر  نــا فــح أوائــل الــدروس أنــه ن يمكــن أن يُ 
الـن م فـح  يسـ وام ضنـه فائـدة كهـرو فـح فهـم هـذا ،وياد نثـر  ،النونية، األفكـار هـح هـح، وهـذا ن ـم

ــن م، هــذا فــح القســم األول. القســم الثــانح الــذي ي علــل ،الجنــة والنــار وأضــور اإخــرة  تحلفــل هــذا ال
 امي األرواح تلى  الم األفراح ن ن القيم أيًةا. حي كول ،ه 

يقــول: أورم هــذا الهفــم  لوــظ عريــب ضــن هــذا اللوــظ فــح ك ا،ــه الصــواعل المراــلة ضــمن أ يــات لــم 
هناد: ف ن كان تجسيًما ثهوت ااـ وائه علـى عرشـه تنـح تًيا لمجسـم، وجـاءت  ينسهها ألحد، ولو ه

 فح ،اء الحاشية اإتية: وضن كالم المصن،، يعنح ا ن القيم: 
  وتنًّيهها عن كل تأويل ضو ر           ف ن كان تجسيًما ثهوت هللاواته

 هلموا شهوًما واضألوا كل ضحةر           ف نح ،حمد هللا كنم ضجسًما
  .اي هللا عن اإلمام الشافعي إ  يقول )ور 

ا.  طالب: وفي المدارج أيضف
 .91وضوجوم فح المدارى الجًّء الثانح هللاوحة 

ا حالب آل محمالد فليشالهد الالًقالن أنالي  )وراي هللا عالن اإلمالام الشالافعي إ  يقالول: إن كالان رفضالف
 رافضالالالالالالالالي. وقالالالالالالالالد  هللا روح القائالالالالالالالالل وهالالالالالالالالو شالالالالالالالاليخ اإلسالالالالالالالالالم ابالالالالالالالالن تيميالالالالالالالالة إ  يقالالالالالالالالول: 

 .بفا حب هحب محمد فليشهد الًقالن أني ناهبي إن كان نص
 .......    طالب:

عنــدنا اإل والصــحب، واإل  .،ــالمعنى الخــاص الــذي يــرام فــح الســياق ،هــذا ،ــالمعنى الخــاص  ،ن
»اللهالم ،المعنى األعم أتباعه على مينه، وضن أونهم أ واجه ويري ه، كما جاء فح حديث ال اـهد: 

، فهنـاد المعنـى األعـم »وعلال  أهواجاله و ريتاله«، جـاء  ـدلها: «عل  محمد وعل  آله محمالد  هلِّي 
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عليه الصـالة -أتباع النهح و وهناد المعنى األخص، المعنى األعم يامل كل ضسلم، كلهم ضن  له 
 هو خاص ،من ُيكر.فعلى مينه، وبالمعنى الخاص الذين هم اإل وأهللالها أهل  -والسالم
 .......    طالب:

ناهللاـهح وفيـه نصـب، وبـفن رافةـح وفيـه رفـا، فـ يا كـان ضل ـًّم المـذهب ن، العلماء يورعون  فن  
و ن اخ ل، فح ،عا األجًّاء، وضن ال ـًّم فـح ضسـألة  ،أو على األعل ،قواعد  الكلية ،رافةح  :عفل

ضــا  »إنالالك امالالرك فيالالك جاهليالالة«أل ــح ير  -عليــه الصــالة والســالم-ضــثاًل أو جًّئيــة كمــا عــال النهــح 
وبقية أضر  على الجامة عفل: فيه رفـا، ويوجـد   ،لروافا فح ضسألةأنم جاهلح، ف يا وافل ا  :عال

 فح تراجم الرواة هذا، فيه رفا، ويقال: فيه نصب.
 .......    طالب:

 ا ن حجر يذكر هذا وذفر .
 تماعر.  طالب:

 عالوا: فيه تماعر.نعم، فيه تماعر، 
 طالب: أهل البيت الموجودون اآلن يا شيخ؟ 

 ففهم؟ ضايا 
 هل لهم مًالف حق معاملة خاهة؟  -هل  هللا عليه وسلم-النبي  طالب: من نسل

ا والحســفن  لهــم حــل  ــال شــ  تيا ثهــم نســههم وان ســا هم، ضــا يقــول ضــن أهــل الهفــم وهــو يــدعو عليــًّ
، ف يا -جل وعال-مسألة ض علقة ،أهللال وهو توحفد هللا الضن أهل الهفم؛ ألن كل  ليسوذفر ، هذا 

نو  أ،ا طالب؟ ضا الذي ان وـ  ،ـه أ ـو طالـب فـح هللاـيان ه  ضاأ ًدا، أخل  هذا األهللال ضا نوعه شحء 
طــول حياتــه تلـى أن ضــات، وضــ  يلــ  عــال:  -عليـه الصــالة والســالم-وحياط ـه ومفاعــه عــن النهــح 

 .ًئاهو على ضلة عهد المألب، ضا اا وام شف
 .)وأما القرآن نق، على هذا 

 اللهم هللال والم على نهفنا ضحمد.
 


