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 2 (22شرح العقيدة الواسطية )
 

ع معليكم معرحمة ع هللعررحمته، عالسال
ماذا عن  ..،فما رأيكم ،هذا كالم ألحد طلبة العلم وجدته على صفحات اإلنترنت يقول:

أما بعد:  ،والصالة والسالم على رسول هللاالحمد هلل  يقول: ؟التفويض في األسماء والصفات
فويض في باب األسماء فقد شاع في أوساط طلبة العلم من أهل السنة وأتباع الحديث إنكار الت

ا من أميل إلى هذا القول ردح   قد كنتلو  ،وما ذاك إال لقلة التحقيق وضيق العطن ،والصفات
ن الحق في هذه المسألة هو ما شاع إنكاره في صفوف أثم ترجح لدي بعد بحث طويل  ،الزمان

، نمؤمنيوحتى ال أنسب إلى االبتداع في الدين، والخروج عن سبيل ال إخواننا ممن ذكرت.
المشهود لهم باإلمامة واستقامة  فسأثبت لك ما ذهبت إليه بنقل عبارات األئمة السالفين،

  فإليك عباراتهم: العقيدة.
مجمل  الاللكائي فيو  واألسماء والصفات روى البيهقي في االعتقاد سفيان بن عيينة: -1

يره تالوته : كل ما وصف هللا به نفسه في كتابه، فتفسعن سفيان أنه قال االعتقاد
  .سنده صحيحوالسكوت عليه و 

لمعة االعتقاد: قال اإلمام أبو عبد هللا قال ابن قدامة المقدسي في  :حمد بن حنبلأ -2
إن »: -صلى هللا عليه وسلم-في قول النبي  -رضي هللا عنه-حمد بن محمد بن حنبل أ

ن هللا ي  » ،«هللا ينزل إلى سماء الدنيا هذه األحاديث: نؤمن  وما أشبه «رى في القيامةوا 
 ...بها، و نصدق بها، ال كيف وال معنى

: اتفق عنه أنه قال عتقادمجمل اال لكائي فيروى الال  :محمد بن الحسن الشيباني -3
األحاديث التي جاء بها لى المغرب على اإليمان بالقرآن و الفقهاء كلهم من المشرق إ

من غير تغيير  -جلعز و -الرب  في صفة -صلى هللا عليه وسلم-الثقات عن رسول هللا 
صلى هللا -من ذلك فقد خرج مما كان النبي  شيئ ار اليوم ، فمن فس  وال وصف وال تشبيه

وقيمة هذه الرواية تتجلى  روا...، فإنهم لم يصفوا ولم يفس   وفارق الجماعة -عليه وسلم
  .ه من نقل لإلجماع عن فقهاء الملة، وأئمة الدين، فتأملفيما تضمنت

اعنه الاللكائي  وروى  ها قد روت -أي: المروية في الصفات-هذه األحاديث  :أنه قال أيض 
 .نفسرها ، فنحن نرويها ونؤمن بها والالثقات

 :قالعنه  والاللكائي األسماء والصفات روى البيهقي في :مبو عبيد القاسم بن سال  أ-4
إذا سئلنا عن تفسيرها  أنا ، إالاألحاديث عندنا حق، يرويها الثقات بعضهم عن بعضهذه 
وهذا  ،نسكتق بها و ، نصد   شيئ اونحن ال نفسر منها  ،شيئ ايفسر منها  أدركنا أحدا : ماقلنا

انقل لإلجماع   .، فتدبرأيض 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

يمين »بعدما روى حديث  سننه قال الترمذي في مالك وابن المبارك والثوري وغيرهم: -5
كما جاء من غير أن يفسر أو ن به : وهذا الحديث قال األئمة: يؤم  «الرحمان مألى...

وابن  ،ةوابن عيين ، ومالك بن أنس،سفيان الثوري . هذا قاله غير واحد من األئمة يتوهم
 ؟ؤمن بها، وال يقال كيفتو  هذه األشياء، ي ترو  كإن المبارك،

حيى بن معين أنه عن ي األسماء روى البيهقي في :دام وابن معينوكيع ومسعر بن ك   -6
يعني أحاديث -، هذه األحاديث قال: يا أبا سفيان، كريا بن علي سأل وكيعاشهدت ز  :قال

، يحدثون بهذه ومسعر ،: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد، وسفيانفقال وكيع -الصفات
ااألحاديث وال يفسرون  وهذه نصوص أخرى أنقلها لك لما فيها من  . وسنده صحيح.شيئ 

بي أعن  روى البيهقي في األسماء :ى التفويضتقدمين من أهل العلم علإثبات إلجماع الم
ب القول فيه شيوخنا، ي  ه  مما ت   -حديث الساق-: هذا الحديث نه قالأسليمان الخطابي 

، على نحو مذهبهم في التوقف عن فأجروه على ظاهر لفظه، ولم يكشفوا عن باطن معناه
اوقال  ،تفسير كل ما ال يحيط العلم بكنهه من هذا الباب : فالمتقدمون ما االستواءفأ: أيض 

، وال يتكلمون فيه نحو مذهبهم في أمثال كانوا ال يفسرونه -مرضي هللا عنه- من أصحابنا
، -مرضي هللا عنه-السلف وأئمة الخلف على هذا درج و اللمعة:  وقال ابن قدامة في ،ذلك

وسنة رسوله  كلهم متفقون على اإلقرار واإلمرار واإلثبات لما ورد من الصفات في كتاب هللا
وقد نص الحافظ ابن الجوزي في دفع  ،من غير تعرض لتأويله -صلى هللا عليه وسلم-

شبه التشبيه على أن مذهب السلف في الصفات إمرارها كما جاءت من غير تفسير وال 
ا. وفي والمراد بنفي التفسير المذكور في النصوص المتقدمة هو التفويض حتم   تشبيه.

 .والسالم هذا القدر كفاية، فتأمل وأنصف.الباب غير ذلك، وفي 
عجتءت عمةت عكةحرنهت علنعهؤالءعاألئة عفصمكحعرأنه م عذمحه عةت عالعةعتنيعلهتع أةت ع؛العليىعأنهت

عإلىعالهكييف عيخشرنعأنعهزلعاألقدا معفيعالةعتنيعركسهحسيرنعإلىعأنعكصيرا نةت فمثيحعةنه معع را 
العةحعبنتعفيعهفسيحعالةعتنيعلنعاألئة عع خشك عأنعهزلعبه معالقد مع؛يههيبعالقرلعفيعهذاعالبتب را 

ع عاالسهراء عهفسيح عفي عبنت عةح عاألة ع-ةثالاع-أنفسه م عسيفعهذه عالنصرصعلن ع لالع جتءتعب،
رالصفتتعالهيعل معيحدعهفسيحهتعلنعسيفعهذهعع لكنه معالعكسهحسيرنعأكثحعةنعهذاع رصعدع راحهفع

ع رعرجدتعلهتعةعتنيعفيعةعتج معاليغ رلع األة عالعشكعأنعليىعطتلبعالعي معأنعيههيبعالكال معفيهت
عع.رالفحقعبينعالهفركضعالذيعأثبه،عهرعالعيخهيفعةععةنعينمحعالهفركضعالذيعأثبتعالهفركض

عالع عأن، عأهصرح عأنت عرجهه، عرالعألحفعةت عالعألحفعاسة، عرأنت عاألئة  عالذيعينقلعمال م عأخرنت هذا
ذهعاأللفتظعالعةعتنيعلهتعألبه عالهفركضعالذيعُينمحعهرعأنعهكرنعهع يخهيفعةععةنعينمحعالهفركض

ع تراضماععتةفهرةاععتلحرك ععترأةتعمرنهتعمالةاعع هذاعالذيعأنمحهع مأنهتعألفتظعألجةك عالعُكفه معةنهتعشيء
عقتلعاإلةت معةتلك-االسهراءعةعير مع كرعع-مةت ع رالكيفعةجهرلع شعةعنىعةعير م؟عةعحرفعالةعنىا 
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ئة عالذينعنقلعلنه معرةتعينقلعلنه معةنعأنعفالعشكعأن،عيحيدعأنعكمس معالبتبعمةتعمسةراعهؤالءعاأل
عجتءت عطالس مع آكتتعالصفتتعرأمتديثعالصفتتعهةحعمةت عمأنهت عالعبد عكةحهت عأنهت ع لكسعةعنته

لكنعديزعلمسعزيدعع رهرعةأخرذعفيعاألصلعةنعالزيتدةعةثالاعاس معلشخصععاكعنيعنعحفعأنعزيداع
كرع هلعكةمنعأنعع العةعنىعلهتعألبه ع؟هلعةعنىعهذاعأنعاسهرىعةثلعديزع العةعنىعلهتع؟شعةعنتهتا 

لكنعع بلعهيعألفتظعلحرك عةعحرف عالةعنىع ةثلعهذاعكقرلةتعكةمنعأنعع؟الةفرضعةثلعهذاعكقرلع
عرلال- هللععالككفكتتعةجهرل علةتذا؟عألننتعل معنح ع بميثعنسهطكععالهعبيحعلن،عرالعجتءنتعةن،عةتعع-جلَّ

ةتعفسحرهعرةتعبينراعةعنتهعنبين،عع ىعةتعرقفرافنقفعليع يدلعليىعشححعهذهعالةعتنيعرهذهعالككفكتت
عأةحرهعمةتعجتءعكةح عألفتظعةعحرف عبتلعحرك عرةعحرف عةنعاشهقتقهتع رةت لكنعةتعع ةععالعي معبأنهت

عرلال-يييقعبتهللع عكقرل:ع-كعنيعةنعملعرج،-فتلذيعكفرضعبتلكيك عع ةنهتعالعنسهطكععهكيكف،ع-جلَّ
لندهعع رقلعةثلعهذاع لغ عالعحبعلكسعلهتعةعنىعرالمسعأيعمية عةةتعلحفعفيع أبدعةثلعديز

عهذاعأمدعةنعأئة عالسيفعالعةعنىعألبه .عكقرلع:كةمنعأنعع(ديز)ةثلعع(اسهرىع)
 طالب: ................

ألنعاإلنستنعقدعينقلعبعضعع..؛قدعيؤديعبه معمس معالةتدةعرلد معاالسهحستلعفيعهذاعالبتبع:نقرل
عيحادفهت ث معبعدعذلكعع لنعالسيفعث معكأهيعبةحادفعل،عترنعاليفظعثتبهاعكمعأمكتناتع األقرالعريذمحعةت

عرلال-ألن،عيهعيقعبجاللع هللعع؛رالسيفعفيعهذاعالبتبعيههيبرن،ع يجدعنفس،عقدعأرغل بتلذاتعع-جلَّ
عع كعنيعالةسأل عةزل عقد مع اإللهك  عالسيفعليىععةثالاعكعنيعاإلنستنعقدعيجد ةعنىعاالسهراءعفسحه

ع؛ث معبعدعذلكعكأهيعبةحادفعلبعضعهذهعاأللفتظعفكظن،عةحادفع قههتةعتنعذمحرهتعرذمحنتهتعفيعرع
ملعمية عع كعنيعأن،عالعيرجدعهحادفع ألنعالهحادفعالةرجردعفيعلغ عالعحبعنفتهعمثيحعةنعأهلعالعي م

عبتلةعنى عآخحع هسهقل عشيء عرالقعرد علد معع الجيرسعشيء عضةنَّت عالطحيق  عبهذه عالةتدة عمس م فإذا
ع أمكتناترقدعهخرن،عالعبتحةعع ألنعاإلنستنعقدعكسهحسلعرقدعُكسهدحجع؛فك االسهحستلعإلىعالهطحقعليكك

فالعكعي معإالعرقدعخحجعع رينهصحعلحأك،عركصحعليىعقرل،عأمكتناتث معهأخذهعالعزةعبتإلث معع ث معييز معبالز م
عفةثلعهذاعالعبدعةنعمسة،.ع لنعةنهجعالسيفعالصتلح
 طالب: .................

علنعابنعالجرزيعرابنعالجرزيعلنده..عالعسكةتعابنعالجرزيعهرعنقل
 طالب: نقل عن القاسم.

عةتعفك،عإشمتلعةنعأئة عأهلعالسن .ع أبرعلبيدعإةت معةنعأئة عالةسيةين
 طالب: ..............

عال عةعحرفعابنعالجرزيعهذاعةنمحفعفيعهذاعالبتبعلندهعانمحاف.ع
رأنعع البتبعمديثعالنزرلالدحسعالةتضيعرهرعالهعتحضعبينعمديثعاإلشمتلعالذيعأرحدنتهعفيع
-رجتءعفيععالهفسيحعع رأفضلعالقكت معقكت معداردعرفك،عينت معسدسعالييلع ذلكعكسهةحعإلىعطيرععالفجح
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عرلال-هفسيحعاألسمتحعفيعقرل،ع ععژ ٿ ٺ ژع:-جلَّ جتءعلنعبعضعع-٧١آلعلةحان:
عأفضلعالقكت معقكت معداردع السيفعأن،عالسدسعاألخيحعةنعالييل عالرقع فعندنت تعالذيعهرعرينت معهذا

عكقرلرفيعالبختحيعع السدسعاألخيحعةنعالييلعالييعهرعرقتعاألسمتحعالذينعُةدحعالةسهغفحرنعفك،
عالسمحع:-حمة،ع هللعهعتلى- علند ع -رأرحدعمديثعلبد هللعبنعلةحرعبنعالعتصعع بتبعةنعنت م

ةعأمبعالصالةعإلىع هللعصال»ع:قتلع-صيىع هللعليك،عرسي م-أخبحهعأنعالنبيعع-ةتحضيع هللعلنه
فهرعنت معلندعع«متنعينت معنصفعالييلعركقر معثيث،عرينت معسدس،ع؛رأمبعالصكت مع -ليك،عالسال م-داردع
ع-فةتذاعلنعالةهمحيعلنفمتتع هللعع فتإلشمتلعقتئ مع رقدعةدحع هللعالةسهغفحينعبتألسمتحع السمح جلَّ
رهرعع دكعنيعكطبقعةتعجتءعفيعأمبعالصالةعإلىع هللعصالةعدارعع هلعينت معفيعهذاعالرقتع-رلال

عالقكت م عيهعحضعكسهغفحع أفضل عأر عالسدس عهذا عينت م عهعتع؟هل عبينهةت عبينهةتعحعاآلن عةت ضعأر
ن معع:هلعنقرلعل،عةثالاعفةتذاعلنعشخصعيحيدعالنجتةعشخصعةنعالعبتدعع هعتحض؟عالهعتحضعظتهح

عالسدسعاألخيح إلىعالفجحعإذاعطيععالفجحعخالصعع؟السدسعاألخيحعأرعهعحضعلينفمتتعفيعهذا
هذهعالنرة عالعشكعأنهتعهعين،عرينت معسدس،عع إنعهذهعالنرة علإلةت معرلغيحهع:قتلراع؟النزرلانههىعرقتع

ععكقرل: عالةصيم  عةن ترفك، قبتلعأكضا عرا  عبنشتط عالنهتح عرأذمتح عالصبح عصالة عكقرلع اسهقبتل
ع:ث معكقر معفيعالرقتعالذيعينتديع هللع ُيج معنفس،عبنر معأرلعالييلع-ليك،عالسال م-متنعداردعع:الةهيب

ع ث معكسهدحكعبتلنر معةتعكسهحيحعب،عةنعنصبعالقكت معفيعبقك عالييلع ،عهلعةنعستئلعفألطك،عسؤل،فك
إنةتعصتحتعهذهعالطحيق عأمبعةنعأجلعاألخذعع رهذاعهرعالنر معلندعالسمحعمةتعهحج معب،عالةصنف

إنع هللعالعكةلعمهىع»ع:-صيىع هللعليك،عرسي م-رقدعقتلعع بتلحفقعلينفسعالهيعُيخشىعةنهتعالسآة 
ألنعالنر معبعدعالقكت معيحيحعع؛نةتعمتنعذلكعأحفقا عرعع إمستن،عيريرالعفضي،ر هللعكمبعأنعيدك معع«ةيراه

تع رفك،عةنعالةصيمع بخالفعالسهحعإلىعالصبتحع البدنعريذهبعضححعالسهحعرذبرلعالجس م عأكضا
عرع عالصبح عصالة قبتلأاسهقبتل عرا  عبنشتط عالنهتح عالحيتءع ذمتح علد م عأقحبعإلى عنت معع؛رأن، عةن ألن

لةي،عالةتضيعليىعةنععييخفعفهرعأقحبعإلىعأنع لسدسعاألخيحعأصبحعظتهحعاليرنعسيك معالقرىعا
ع هرعبتلنسبع«أمبعالصالة»ع:لنعقر معأنعةعنىعقرل،عيمرمُعع بنعدقيقعالعيداأشتحعإلىعذلكعع يحاه

عالييل عأكثح عقكت م عةنعكشقعليك، عالةختطبعرهر عةثلعمتل كعنيعالةختطبعة ن؟عع إلىعةنعمتل،
عالييلعمتةالاعلبد هللعبنع عأنعكقر م عرالسال مع-رالنبيعع لةحرعبنعالعتصعالذيعأحاد -ليك،عالصالة

عبتألخفعفتألخف عالمةتسعبتلبداءة عهذا عةثل علبدع كعتلج عةثل عةنتسبتتعأن عفي  هللعبنععرذمحنت
عن،عيحيدعأنعكقحأعالقحآنعمتةالاعإع:فهرعقتلع نعكةهصعبعضعةتعلندهةلةحرعبنعالعتصعكمهتجعإلىع

عالقحآنعفيعشهحع الع:قتلع رالعكفطححيدعأنعالعينت معالييلعريع فيعملعليي  إنيعأطيقعع:قتلع اقحأ
عالقحآنعةحهينعفيعالشهحع:فقتلع أكثحعةنعذلك عكطيقعأكثحعةنعذلكإع:قتلع اقحأ قحأهعاع:قتلع ن،

 هللعبنعلةحرععكعنيعلبدع اقحأعالقحآنعفيعسبععرالعهزدع:قتلع إنيعأطيقعأكثحعةنعذلكع:قتلع تثالثاع
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كعنيعلرعجتءكعطتلبعع؟أرعليىعأن،عةنعبتبعالحفقعب،ع؟هلعفه معهذاعليىعأن،عإلزا مع صبنعالعت
الشهحعةتعفهمتعالةصمفعأرعةتعأقحأعالقحآنعإالعفيعحةضتنعإالععر هللعأنتعكةحعليي ععكقرلع:لي مع
عفك،عشيءع انتدحاع عهقرلعل،ع إنعجيتعقبلعاإلقتة عكعنيعبخةسعدقتئقعلشحعقحأتعأرعةت نعإع:ةت

اقحأعالقحآنعفيعشهحعالعةثلعهذاعكمهتجعإلىعةنعع:أرعهقرلعل،ع القحآنعفيعملعليي السيفعكقحؤرنع
ن معآخحعالييلعهنشطعلرظتئفعع كتعأخيع: هللعبنعلةحرعبنعالعتصعكقتلعل،عرةثلعلبدع يزيدعليك،

عأنعةعنىعقرل،ع النهتح عإلىعةنعمتل،عةثلعع«أمبعالصالة»ع:رلذلكعرُمميعلنعقر م هرعبتلنسب 
زيتدةععةقتلعرلةدةعهذاعالقتئلعاقهضتءعالقتلدرةنعكشقعليك،عقكت معأكثحعالييلعع متلعالةختط بعبذلك

العتدةعرالجبي عالهقصيحعفيعمقرقعكعتحضهتععصتحلكنعكعتحض،عهنتعاقهع األجحعبسببعزيتدةعالعةل
عىعجحعفتألرلىعأنعيُعع رةقداحعذلكعالفتئتعةععةقداحعالمتصلعةنعالقكت معغيحعةعير معلنتع طرلعالقكت م

ذاعهعتحضتعالةصيمع ظتهحهعرلةرة،عالمديثعليى رالةفسدةعفةقداحعهأثيحعملعرامدعةنهةتعفيعع را 
أنتعبراصلعةنعنصفعالييلعع أنتعالعأحيدعأنت معسدسعالييلعاألخيحع:كعنيعلرعقتلع المثعأرعالةنع

لكنعيهحهبعع إلىعصالةعالصبحعرأصييعالصبحعرأجيسعبعدعصالةعالصبحعإلىعأنعهنهشحعالشةس
عرالقحاءة عبعضعاألذمتح عفي عالقيب عمضرح علد م عيرحث عالذي عالهعب عذلك عفيعع ليى عيهعب رقد

ذاعهعتحضتعع رفيعالنهتك عيؤديعب،عذلكعإلىعالةيلعراالنقطتعع الصالة فتلةسأل عةسأل عمةتعقتلعرا 
جيسعأنتعبعكقرل:نع معع غيحعةمققعلنتالةصيم عرالةفسدةعفةقداحعهأثيحعملعرامدعةنهةتعفيعالمثع

عالصبحعبتدحتعإلىعالخحرجعإلىعالةسجدعرصييتعخيفعع فيعاألسمتحعرأسهغفح عأذنعلصالة ذا را 
ع ةثالاعبينت معالضمىعع النر ماإلةت معراسهةعتعلقحاءه،عرجيستعفيعةصاليعرالمةدعهللعرالمقينعليىع

ةتعدلعليك،عاليفظعةععةتعذمحنتهعةنعقرةععيعرنجحعع فتلطحيقعأننتعنفرضعاألةحعإلىعصتمبعالشحع
عع.ر هللعألي مع تهحعهنتالظ
عأجحينتهعليىعظتهحهعفهرعفيعمقعاألة ع:بنعالهيناقتلع عالةذمرحعإذا عالنبيعع هذا صيىع هللع-أةت

ع٢ع-ع٧الةزةل:ععژ پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژع:بقكت معأكثحعالييلعفقتلع-هعتلى–فقدعأةحهع هللعع-ليك،عرسي م
بنعلبتسعفيةتعاهقد معفيعمديثعرقدعع ألنعهذاعاألةحعقدعنسخعمةتعسكأهيع؛رفك،عنظحقتل:عانههىع

ع.متنعنصفعالييلعأرعقبي،عأرعبعدهعبقييل
ر هللعع لةتذاعالعنجةععالنر معجةكععرننت معالثيثينعةنعصالةعالعشتءعرنقر معالثيثع:ةثالاعقتئلععكقرلقدعع
عرلال- بسعةسأل عهقدك معرهأخيحعع ينزلعفيعالثيثعاألخيحعرقتعاألسمتحعنمرنعةسهكقظينع-جلَّ

كعنيعالهطبيقعةتعع أرعةتعيه م؟عيه معاةهثتلعأمبعالصالةعصالةعدارد؟عال عةتعيه مهلعيه معاالةهثتلع
عالذيعيه معشحلاع عأرعلبكتنعالنر م؟عكعنيعةت تعيه معبدق عالعيه م علكنعهلعالمديثعسيقعلبكتنعالصالة

ع نع معقدعيهعبدعبتلنر معفيعهذاعالسدسعفيؤجحعليك،ع رينت معسدس،ع:الصالةعأرعالنر م؟عكعنيعمينةتعقتل
العع الهقريعليىعصالةعالصبحعرةتعبعدهتعةنعرظتئفعرأذمتحعفيؤجحعليك،عفكمرنعلبتدةعينريعب، را 
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عةبتح عالنر م عأن عليىعع فتألصل عالرجره عةن عبرج، علهت عأثح عرال عبعبتدة عُلر ِّضعلن، علر عهذا فةثل
عأخحىع عرظتئف عأر عأخحى عمقرق عليى عأر عأخحى عبمثحةعع لبتدات عنفسك عليى عألني عبةثل فكأهي

متنعيحقدعشطحع»فيعبعضعالحراكتتعث معهنتعلندعةسي مععكقرل:مال معمثيحععةتعل،عمدعفك،ع السجرد
الهحهيبعبث معفك،عحدعليىعةنعأجتزعبمديثعالبتبعع:هنتعكقرلع «شطحهعبعدالييلعث معكقر معثيثعالييلع

ع عالسدسعاألرل عبنر م عالسن  عهمصل عع ةثالاعأن عالنصفعاألخيح عالثيثعرنر م ع-كعنيعلمس-رقكت م
ع«ينت معنصفعالييل»:عألن،عقتلع؛لكنعحراك عةسي معفيهتعهحهيبع هحهبرالسببعفيعذلكعأنعالرارعالع

كعنيعع كعنيعةتعهرعةحهبع سراءعمتنعةنععأرل،عأرعةنعأثنتئ،عأرعةنعآخحهعركقر معثيث،عرينت معسدس،
عذلكعاسهكقظعرصيىعثالثع عبعد عرنصفعث م عستل  عنت م عالعشتء عصالة عالسدسعبعد لرعلمسعنت م

رمتنع»ألنعالرارعالعهحهبعهنتعحراك عالبتبعع؛صفعلمسستلتتعث معنت معبعدعذلكعأحرععستلتتعرن
فيعحراك عةسي معالعطفعبث معفتحهفععهذاعأن،عالعبدعةنعع«ينت معنصفعالييلعركقر معثيث،عرينت معسدس،

عنصفعالييل عةنعإع:رقينتع النر م عالعشتء؟ عةنعغحربعالشةسعأرعةنعصالة نعنصفعالييلعيبدأ
ةمنعينت م؟عرشيخعاإلسال معأشتحعإلىعهذاعفيعةتعكةمنعأنعينت معةنعغحربعالشةسعكع صالةعالعشتء

عةرافقعلرقتعالنزرلع هللع عقكتة، عكمرن عأن عأجل عرلال-شححعمديثعالنزرلعةن عثيثعع-جلَّ ينزل
عغحربعع الييل عةن عهر عةت عالعشتء عةنعصالة عالثيث  عرافق عالعشتء عالنصفعةنعصالة عنت م فإذا

ع قتعالنر معكعتدلعالسدسالشةسعيرافقعالثيثعصحعأرعال؟عألنعغحربعالشةسعرصالةعالعشتءعررع
فإذاعقت معةنعالنصفعالذيعهرعةنعصالةعالعشتءعكمرنعقت معع فإذاعأضفنتهعإلىعالنصفعصتحعثيثين

رهرعع ررهذاعههمدعاألمتديثعههفقع ةنعالثيثينعةنعغحربعالشةسعفيبقىعالثيثعرقتعالنزرلعاإللهي
عع.-حمة،ع هلل-جةععفيعغتك عالجردةعةنعشيخعاإلسال مع

عشك عال عالةسأل  عةشمي عهذه عاإلحفتقعع أنهت عبتب عةن عإلك، عاإلحشتد عالنر م عمتن عإذا عذلك رةع
فيإلنستنعالعسكةتعإذاعمتنعةةنعكسهطكععأنعكعرضعلنعهذاعالسدسعبرقتعةفضرلعع بتلةختطب

عالرقتعالفتضلعةثالاع عأنعكسهغلعهذا عريحيد عفك، عرأنعالنصرصعاألخحىعهدلعليك،عع ينت م العسكةت
ميهتعهدلعليىعأنعع{والمستغفرين باألسحار}ع إلىعالسمح-عليك،عالصالةعرالسال م-رانههىعرهحهع

فيععكقرل:تعبتلةختطبعحفقاعع«ينت معسدس،»ع:لكنعلندةتعقتلع هذاعرقتعةنعأفضلعاألرقتتعليعبتدة
رهفضيلعهأخيحعع كعنيعمديثعالنزرلع مديثعالبتبعةنعالفرائدعهفضيلعصالةعآخحعالييلعليىعأرل،

ركشهدعل،عع رأنعآخحعالييلعأفضلعالدلتءعراالسهغفتحعلكنعذلكعفيعمقعةنعطةععأنعينهب،ع الرهح
رأنعالدلتءعفيعذلكعالرقتعةجتبعرالعُكعهحضعليىعع {والمستغفرين باألسحار}ع:-هعتلى–قرل،ع

عبعضعالدالين علن عبهخيف، عالدلتءعع؛ذلك عشحرط عةن عشحط عفي عالخيل عالهخيفعرقرع عسبب ألن
أرعبأنعكمرنعالدلتءعبإث معأرعقطكع عع يمتالمهحازعبتلةطع معرالةشحبعرالةيبسعأرعالسهعجتلعالدال

عع.ريهأخحعرجربعالةطيربعلةصيم عالعبدعأرعألةحعيحيدهع هللع حم معأرعهمصلعاإلجتب 
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عفك، عةت عيهعيقعبمديثعالنزرلعرلحفنت عةت عبلعهرعقرلعلتة عسيفعهذهعع هذا عبقرل، رأنعةنعكعهد
عاألة عرأئةههتعإثبتتعالنزرلعليىعةتعيييقعبجاللع هللعرلظةه،.

 .......... طالب:
هرعرقتعاألسمتحعالهيعُمثعالسدسعاألخيحعالعشكعأنعالسدسعاألخيحعفيعرقتعالنزرلعاإللهيع

ع لكنعةتعفك،عشكعأنعهمصيلعشيءعليىعمستبعشيءعةتعهيعةسأل عالثيثع تليىعاالسهغفتحعفيه
عبقيعثيثعالييل عرلال-ينزلعالحبعع ينزلعفيعالثيثعإذا عبقيعالثيثع-جلَّ فمرن،عينت معنصفعع إذا

إنعع:الييلعالسدسعاألرلعةنعالثيثعاألخيحعةنعالنصفعاألخيحعلكسعبرقتعلينزرلعاإللهيعإذاعقينت
ذاعقينتع الييلعيبدأعةنعغحربعالشةس ع إنعالييلعيبدأعةنعصالةعالعشتءعالهيعكةمنعبعدهتعالنر مع:را 

نزرلععرأنعالنزرلعكسهةحعمهىعينفجحعالفجحعمهىعكطيععالصبحع اانههىعاإلشمتلعةتعفك،عإشمتلعأبداع
لرعكطيععليىعمال معابنعع بسعصالةعالفجحعةشهردةعكشهدهتعالةالئم ع كسهةحعمهىعكطيععالصبح

افيعطحيقعالهجحهينعمال معجةيلعع-حمة،ع هلل-القك مع مضتحعع مرلعصالةعالصبحعرالهقد معلهتعجدا را 
امال معةؤثحعع رمضرحهتعكعنيعبتسهعدادعهت مع القيب عكعنيعيحاجع.عجدا

 طالب: ...............
عةنعالييلعإالعالسدسعاألخيحا عأنعكقر م عهكسحعل، عكعنيعشخصعةت بتقيعستل عع لسدسعاألخيح؟

هذاعرقتعنر معداردعأرعكصيي؟عكصييعركسهغفحعريذمحع هللعع ن مع:رنصفعليىعأذانعالصبحعنقرلعل،
عرلال- ينزلعحرنتعإلىعالسةتءعالدنكتعملعليي ع»ع:-صيىع هللعليك،عرسي م-فةنعذلكعةثلعقرل،عع-جلَّ

راسهجيبعالهتءعهذهعالسينعرالهتءعع«ةنعيدلرنيعفأسهجيبعل،عكقرلع:فع ىعثيثعالييلعاآلخحمينعيبق
نع لكستعليطيب تعبعدعفتءعالسببك عرالفعلعةنصربعبأنعالةضةحةعرجرباعع ةعنىعفأسهجيبعفأجيب،عرا 

علحضع عأر عطيب عأر عشحط عأر عجرابعاسهفهت م عفي عفألطك ،»الراقع  عكسألني عالفعلعع«ةن ألطك،
عالةض عبأن عرجرباعةنصرب عهمضكضعأرعةحة علحضعأر عأر عجرابعطيب عفي عالراقع  عالفتء عبعد ت

كاسهفهت معأرعرع هرعةحعبنتعأن،عع«ةنعيدلرني»ع:-حمة،ع هلل-شعهصيح؟عةحعليينتعفيعشححعالمتفظعا 
فيعع-الشيخعابنعةتنع-رالشيخعهنتعع هرعلحضعطيبع:رةنه معةنعقتلع ن،عاسهفهت مإع:ةنه معةنعقتل

ع.ةهفقعليك،ع«؟ةنعكسهغفحنيعفأغفحعل،ع؟كسألنيعفألطك،ةنع»ع:طبعه،عرضععلالة عاسهفهت م
هذاعالمديثعجتءعع«بهرب علبدهعةنعأمدم معبحاميه،تعأشدعفحماععهلل»ع:-صيىع هللعليك،عرسي م-رقرل،ع

عةطرَّع عالصمكمين عع لفي عالهي عيجدهتعضحاميه، عفي م علنهت عفبمث عرشحاب، عطعتة، عرلييهت يت
اعكعنيعتعشديداعفححعفحماعع هتعقتئة علندعحأس،فيةتعاسهكقظعرجدع فتضطجععهمتعشجحةعينهظحعالةرت

رقتلعةنعع اتعشديداعرقدعرجدعهذهعالحامي عفححعفحماعع أرعيجدعهذهعالحامي ع ةتعفك،عخكتحعإالعالةرت
هذاعفححعع فأخطأعةنعشدةعالفححع اليه معأنتعلبديعرأنتعحرك:ع-الفححعأخطأعةنعشدة-شدةعالفححع

عرلال-ر هللعع شديد -ففك،عإثبتتعهذهعالصف عهللعع هعةنعأمدم معبحاميه،أشدعفحمتعبهرب علبدع-جلَّ
عرلال مستن،عع رأنع هللعكفححعبهرب علبدهع -جلَّ عرلال-رهذاعةنعمحة،عرفضي،عرجردهعرا  ميثعع؛-جلَّ
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فإذاعبحئعةنعهذاعالذنبعرهنصلعةن،عررذلعرسع،عع كفححعبهرب عالهتئ معالةذنبعالةعحضعنفس،عليعقرب 
عرلال- هللعع فيعالهخيصعةنعأثحهعبتلهرب عالنصرح يتعضتعةنعهذاعالةسمينعالذيعأشدعفحماعع-جلَّ

عرلال-ر هللعع حاميه، فهنتعفيعالمديثعع {اتوبوا إلى هللا جميع  }كمبعالهرابينعرأةحعبتلهرب عع-جلَّ
عرلال-إثبتتعصف عالفححعهللع عع.ليىعةتعيييقعبجالل،عرلظةه،ع-جلَّ
عرلال-ر هللعع نهفععب،لكنعكفححعإذاعُرجدعةتعكسحهعةةتعيع اإلنستنعالةخيرقعكفحح العهنفع،عهرب عع-جلَّ

عرلال-فتهللعع مةتعأن،عهضيحهعةعصك عالعتصيع الهتئب مستن،عليىعلبيدهعع-جلَّ ةنعمحة،عرجردهعرا 
ربعضعالنتسعع قدعالعههكسحعل،عالهرب عرالعيرفقعلهتبعضعالنتسعع كفححعبتلهرب عريكسحعأةحهتعلعبتده

عرلال-ر هللعع يرفقعلهت رهذاعبسببعةتعقد معةععع يعبيدعهذاعبسببعةتعجنتعيداهلكسعبظال معلع-جلَّ
عرلال-هرفيقع هللع ع.-جلَّ

ترهذاعالمديثعع رل،عةنتسب عأنعنحرطهتعبهذاع-عةثالاعةهفقعليك،عرذمحنتعبتلنسب عليهتئبعةنعالحرتععأكضا
رأنعحأسعع {إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال ت ظلمون وال ت ظلمون }ةنعهتبعةنعالحرتعع-المديث
عك عالهجتحةالةتل عفي عالدخرل علند عب، عالةحاد عكمرن عأن عع مهةل علند عكمرن عأن هذاعع هرب الركمهةل

األةرالعالهيعمتزهتعع في،عةتعسيففإذاعهتبعجتءه،عةرلظ عةنعحر،عفتنههىعع االمهةتلعاليفظعكمهةي،
رالهيعع األةرالعالهيعفيعذة معالنتسعالعيجرزعأنعكأخذعأكثحعةنعحأسعةتل،ع ل،عرل،عحأس،عةتل،عاآلن

عسيفه عل،عةت تراآلك عهمهةلعع تبعلنهت ريهضحعع أنعل،عحأسعةتل،عرقتعدخرل،عفيعالهجتحةعأكضا
عبتلةثتل عبتسة،ع؛األةح عع شخصعةعحرف عسن  عسهين عةن عأكثح عالحرت عالسالة ع-زارل ع هلل نسأل

عع-رالعتفك  عةبتلغ  عبدرن عرهتب عحيتل عبعشحين عالهجتحة عفي علشحينع-ردخل عةن عأكثح علن كعني
عفكع-ةيكتح عهرب  علينتسعنصرماعهتب عيبدر خحاجععت؛ةت عرا  عالديرن علسداد عةيكتحات عبعشحة عهبحع رلذلك

لكعالعشحينعةيكتحعرلكعأةرالكعرنستئكعع:هلعنقرلع هذاعيدلعليىعأنعهرره،عصمكم ع الةسجرنين
البتقيعفيعذة معالنتسعالعةتعلكعع لكنعالبتقيعهبتعلكعةتعسيفع رقصرحكعرملعةتعلندكعةنعأةرال

لكعلشحينعحيتلعراخحجعةنعأةرالكعمهىعثربكعالييعكسهمقعع:أرعنقرلع حرتةتعهأخذعع إالعحأسعةتلك
ةتعلكعإالعع راذهبعهكففعالنتسعرهنصلعةنعأةرالكعرقصرحكع أكثحعةنعلشحينعحيتلعةتعهرعلك

عع.العشحينعحيتل
عرلال- هللع ع-ر هللعع ركمبعالهرابينع كفححعبهرب علبدهعرأةحعبتلهرب عرأرجبهتعليىعالعبتدع-جلَّ جلَّ
عع.مديثعلظك مع فيعهذاعالمديثع-رلال

ةنعالةمتلعفيعالعقلعرالدينععكقرل:فيعةراطنعمثيحةعع-حمة،ع هلل-شيخعاإلسال معع«تهللعأشدعفحماع»
عرلال-ةنعالةمتلعفيعالعقلعرالدينعأنع هللعع:رنمنعنقرلع أنعكمرنعمذا كفححعبهرب علبدهعع-جلَّ
عالييعقينتعةتعلكعإالعلشحينعحيتلعرعع ركصدهعلنهت كهذا بالشعةنععكقرل:بيهربعأرعبع؟سريعشعبكا 

علنعالهرب  عبينصد ع هللعع الهرب ؟ عالذيعكمبهت عكسهلعبتبعالهرب  عشكعأنعةثلعهذا عفك، ع-رةت جلَّ
عع.رلفظعاآلك عكمهةلعلفظعاآلك عةتعكأبتهتعإطالقتع ركفححعبهتع-رلال
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ع عرسي م-رقرل، ع-صيىع هللعليك، عيدخال»: عاآلخحعمالهةت عأمدهةت عكقهل نعكضمكع هللعإلىعحجيين
عالشهتدةع«الجن  عمتفحعينتلعبهذا عفيعسبيلع هللعفكقهي، عيجتهد عةسي م عالكتفحعكسي معع هذا عإنعهذا ث م
عالجن ع فُكقهل عيدخالن عع رمالهةت عرلال-ر هلل عالحجيينع-جلَّ عهذين عإلى عبعضعع كضمك كعني

عركقهلعةسيية ع األةرحعهعجبعةنهت عاألرلعفيعغتك عع كعنيعرمشيعبنعمحبعكقهلعمةزة فعةي،
الةقصردعأنعهذاعالةسي معالذيعاسهشهدعفيعسبيلع هللعليىعيدعع رالثتنيعةنعألظ معالقحرتتع الشنتل 

عرلال-ث معبعدعذلكعقهلعفيعسبيلع هلل ع هللعع هذاعالكتفحعالذيعأسي م رفيعهذاعع كضمكعلهةتع-جلَّ
عرلال-إثبتتعصف عالضمكعهللع عع.ليىعةتعيييقعبجالل،عرلظةه،ع-جلَّ

ي حه»رقرل،عليك،عالصالةعرالسال م:ع هةحععمينةتعقنرطعلبتدهع«لجبعحرنتعةنعقنرطعلبتدهعرقحبعغِّ
ع عالسن  عرالألراءع ةنعجدبعرقمطبه م عالشدة رقحبعع فيكأسرنعركقنطرنعع فهفنىعاألةرالعرهصيبه م

عالحختء عمتل عإلى عالشديدة عالمتل عهذه عةن عالمتل عهغييحه ي حه عأزلينع»ع غِّ عإلكم م عينظح ي حه عغِّ رقحب
حمة،ع-قتلعالشيخعع «نطينعفكظلعكضمكعكعي معأنعفحجم معقحيبق»ع األزلعالشدةعرالضيقع«قنطين

عالمديثعضعف،عابنعمجحعبتبنعلهكع ع مديثعمسنع:- هللعهعتلى ترضعف،عع رهذا ع األلبتنيعأكضا
فتلمديثعالعع ميه معةنعطحيقعابنعلهكع ع رالمديثعةخحجعفيعةسندعاإلةت معأمةدعرةسندعأبيعكعيى

عع. معليىعهضعيفعابنعلهكع ألنعجةهرحعأهلعالعيع؛كصلعإلىعدحج عالمسن
لجبع»أمسنعةنعهذاعالمديثعفيعهذاعالبتبعةنعاألمتديثعالصمكم عفيعالصمكمينعرغيحهةتع

عبتلسالسل عيدخيرنعالجن  ع-أبرعطيم عرأ معطيم -لقدعلجبع هللعةنعفالنعرفالن عع« هللعةنعقر م
عالييي »ع:ةهفقعليك، عبضكفمةت علجبع هللعةنعصنكعمةت عأيربعراةحأهع«عقد رالمديثعع ،كعنيعأبت

ت عالمديثعأكضا عهذا علن عكغني عةت عرغيحهةت عالصمكمين عفي عالصمكم  عاألمتديث عليك، ع ةهفق
عرلال-رالمديثعرةتعفيعةعنتهعفك،عإثبتتعصف عالع ج بعهللع ع.ليىعةتعيييقعبجالل،عرلظةه،ع-جلَّ

عرصيىع هللعرسي معربتحكعليىعلبدهعرحسرل،عنبينتعةمةدعرليىعآل،عرصمب،عأجةعين.ع ر هللعألي م


