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 حيمالرحيم الرحمن اهللا بسم

 التوطئة
 الميزان في بيان عقيدة أهل اإليمان

 احلمُد هللا ربِّ العاملني، وصلى اهللا وسلَّم وشرَّف وكرَّم على سيِّدنا حممَّد، احلبيبِ 
جَّلَني، القدِر طه األمني، وإماِم املرسلَني وقائِد الغرِّ احمل احملبوِب، العظيِم اجلاِه، العايل

وعلى ُذرِّيته وأهِل بيته امليامني املكّرمني، وعلى زوجاته أمَّهات املؤمنني البارّات 
التقيَّات النقيَّات الطاهرات الصفيَّات، وصحابته الطيِّبني الطَّاهرين، ومن تَِبعهم 

د، فهذه عقيدة كل األمة اإلسالمية سلًفا وخلًفا، بإحسان إىل يوم الدين. أما بع
ا ال يكوُن من  وهي املرجع الذي تـُْعرض عليه عقائُد الناس، فمن خالفها أو كذ
املسلمَني، وهي ميزان احلقِّ الذي َيْكِشُف زْيَف الباطِل وزيَغُه، فكان ال بُدَّ من هذا 

 عليه:البيان املهمِّ خلصوِص الَغرِض وعموِم النـَّْفِع؛ و 
اعلم أرشَدنا اهللاُ وإياَك أنهُ جيُب على كلِّ مكلٍف أن يعلَم أنَّ اهللاَ عزَّ وجلَّ واحٌد 
، والسمـٰواِت واألرَض  يف ملِكِه، خلَق العاملَ بأسرِِه العلويَّ والسفليَّ والعرَش والكرسيَّ

ٌة إال بإذنِِه، ليس ر وما فيهَما وما بينُهَما. مجيُع اخلالِئِق مقهوروَن بقدرتِِه، ال تتحَرُك ذ
معُه ُمَدبـٌّر يف اخللِق وال شريٌك يف امللِك، حي قيوٌم ال تأخُذُه ِسَنٌة وال نوٌم، عاملُ 
الغيِب والشهادِة ال خيفى عليه شىء يف األرِض وال يف السماِء، يعلُم ما يف الّرب 

 رطٍب وال الوالبحِر، وما تسقُط من ورقٍة إال يعلُمَها، وال حبٍة يف ظلماِت األرِض و 
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يابٍس إال يف كتاٍب مبٍني. أحاَط بكِل شىء علًما وأحَصى كّل شىٍء عدًدا، فعاٌل 
، ملا يريُد، قادٌر على ما يشاءُ، له امللُك وله الِغىن، وله الِعزُّ والبقاُء، وله احلكمُ والقضاءُ 

لِكِه ما يريُد، م وله األمساُء احلسىن، ال دافَع ملا قَضى، وال مانَع ملا أعَطى، يـَْفَعُل يف
 وال وَحيُْكُم يف َخْلِقِه مبا يشاُء، ال يَرُجو ثوابًا وال خياُف عقابًا، ليس عليِه حٌق يلَزُمهُ 

عليِه ُحْكٌم، وكلُّ نِْعمٍة مْنُه َفْضٌل وكل نِْقمٍة منه َعْدٌل، ال ُيسأُل عّما يـَْفَعُل وهم 
ٌت، وال ميٌني وال  بعٌد، وال فوٌق وال حتُيْسألوَن. َموجوٌد قبَل اخلَْلِق، ليَس لُه قبٌل وال

مشاٌل، وال أماٌم وال خلٌف، وال كلٌّ وال بعٌض، وال يقاُل مَىت كاَن وال أيَن كاَن وال  
كيَف، كاَن وال مكاَن، كوََّن األكواَن، ودبـََّر الزماَن، ال يتَقيَُّد بالزماِن، وال يتخصَُّص 

 يتخصَُّص وال يلحُقُه وهٌم وال يكتِنُفُه عقٌل، والباملكاِن، وال يشَغُلُه شْأٌن عن شْأٍن، 
ْلَحُقُه بالّذهِن، وال يتمثَُّل يف النفِس، وال يـَُتَصوُر يف الوهِم، وال يتكيُف يف العقِل، ال تَـ 

 .زب1  2        43   5     6  7رباألوهاُم واألفكاُر، 
 اهللا وحَدُه ال ه إالنقوُل جازمني معتقِدين صاِدقني خمِلصني، بأنّا نشهُد أْن ال إل

شريَك له، الواحُد األحُد، الفرُد الّصمُد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا أحد، 
الذي مل يتخْذ صاحبًة وليس له والٌد وال والدٌة، األوُل القدُمي الذي ال ُيشِبه خملوقَاته 

عَني وال ءاِمَر له، ، وال مُ بوجٍه من الوجوه، ال شبيَه وال نظَري له، وال وزيَر وال ُمشَري له
وال ِضدَّ وال ُمغاِلَب وال ُمْكرَِه له، وال نِدَّ وال ِمثَل له، وال صورَة وال أعضاءَ وال جوارَح 
وال أَدواَت وال أَركاَن له، وال كيفيَة وال كميَة صغريًة وال كبريًة له فال َحْجَم له، وال 

ال له، وال امتداَد وال اتِّساَع له، وال جهَة و  ِمقداَر وال ِمقياَس وال ِمساحَة وال َمسافةَ 
 َحيـَِّز له، وال أَيَن وال مكاَن له، كان اهللا وال مكان وهو اآلَن على ما عليِه كاَن.
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تنزَّه رّيب عن اجللوِس والقعوِد واالستقراِر واحملاذاِة، الّرمحـُٰن على العرِش استوى 
مكانًا  العرَش إظهارًا لقدرتِِه ومل يتَِّخذه استواًء منزًها عن املماسِة واالعوجاِج، خلقَ 

لذاتِِه، ومن اعتقَد أنَّ اهللاَ جالٌس على العرِش فهو كافٌر، الّرمحـُٰن على العرِش استوى  
كما أخَرب ال كما خيطُر للبشِر، فهو قاهٌر للعرِش ُمَتصرٌِّف فيه كيف يشاُء، تنزََّه 

ِد باِحلسِّ تصاِل واالنفصاِل والُقرِب والُبعوتقدََّس رّيب عن احلركِة والسكوِن، وعن اال
 واملسافِة، وعن التَّحوُِّل والّزواِل واالنتقاِل، جلَّ رّيب ال ُحتيُط به اَألوهاُم وال الظُّنونُ 

، ال إلـه إال هو، تقدََّس عن كلِّ صفاِت املخلوقَني  وال األفهاُم، ال ِفكرَة يف الرَّبِّ
، ال يُعَرُف باحلو  وِمسَاِت احملَدثَني، ال َميَسُّ  اسِّ وال يُقاُس وال ُميَسُّ وال ُحيَسُّ وال ُجيَسُّ

سم  بالناس، نـَُوحُِّده وال نـُبَـعُِّضه، ليس جسًما وال يتَِّصُف بصفاِت األجسام، فا
وإن قال اهللا جسم ال كاألجسام كافٌر باإلمجاع، وإن صام وصلى صورًة، فاهللا ليس 

ؤلًَّفا ا وليس َعَرًضا، ال َحتُلُّ فيه األعراُض، ليس مشبًحا وليس شخًصا، وليس جوهرً 
وال ُمرَكًَّبا، ليس بذي أبعاٍض وال أجزاٍء، ليس ضوءًا وليس ظالًما، ليس ماًء وليس 
َغيًما وليس هواًء وليس نارًا، وليس روًحا وال له روٌح، ال اجتماَع له وال افرتاَق، ال 

َنا والسَّْمِك  ُت، منزٌّه عن الطُّوِل والَعْرِض والُعْمقِ جتري عليه اآلفاُت وال تأخُذه السِّ
 والرتكيِب والتأليِف واأللواِن، ال َحيُلُّ فيه شىء، وال يـَْنَحلُّ منه شىء، وال َحيُلُّ هو يف

شىء، ألنه ليس كمثله شىء، فمن زعم أن اهللا يف شىء أو من شىء أو على شىء 
ولو كان من شىء لكان ُحمَدثًا أي فقد أشرك، إذ لو كان يف شىء لكان حمصورًا، 

خملوقًا، ولو كان على شىء لكان حمموًال، وهو معكم بعلمه أينما كنتم ال ختفى 
 عليه خافية، وهو أعلم بكم منكم، وليس كاهلواء خمالطًا لكم.
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وكلَّم اهللا موسى تكليًما، وكالُمه كالٌم واحٌد ال يتبعض وال يتعدد ليس حرفًا وال 
الم ليس ُمبَتَدًأ وال ُخمَتَتًما، وال يتخلله انقطاع، أزٌيل أبدٌي ليس كك صوتًا وال لغًة،

املخلوقني، فهو ليس بفم وال لسان وال شفاه وال خمارج حروف وال انسالل هواء وال 
اصطكاك أجرام، هو صفٌة من صفاتِه، وصفاتُه أزليٌة أبديٌة كذاتِه، وصفاته ال تتغريَّ 

ِت احلدوِث، وحدوُث الصفِة يستلزُم حدوَث الذاِت، واهللا ألنَّ التغيـَُّر أكُرب عالما
منزٌَّه عن كل ذلك، مهما تصورت ببالك فاهللا ال يشبه ذلك، فصونوا عقائدَكم من 

زب1   التََّمسُِّك بظاِهِر ما تشابه من الكتاِب والسنَِّة فإنَّ ذلك من أصوِل الكفر،

، èرب  زبç   æ  å ،زب*  +   ,    -رب ،زبj  i  hرب ،2  3  4رب
ومن زعم أن إلـٰهنا حمدوٌد فقد َجِهَل اخلالَق املعبوَد، فاهللا تعاىل ليس بقدر العرش وال 
أوسع منه وال أصغر، وال تِصحُّ العبادة إال بعد معرفة املعبود، وتعاىل ربنا عن احلدود 
والغايات واألركان واألعضاء واألدوات، وال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات، 

 صف اهللا مبعىن من معاين البشر فقد خرج من اإلسالم وكفر.ومن و 
، زبy        x  w  v  uرب ،زب¥  ¦  §  ¨رب ،زبÎ  Í  Ì  Ë  Êرب

، ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، وكل ما دخل زب¾  ¿  Â    Á     Àرب
يف الوجود من األجسام واألجرام واألعمال واحلركات والسكنات والنوايا واخلواطر 

وموت وصحة ومرض ولّذة وأمل وفرح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة وبرودة  وحياة
وليونة وخشونة وحالوة ومرارة وإمياٍن وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفيق 
وخذالن، وحتركاِت وسكناِت اإلنس واجلن واملالئكة والبهائم وقطرات املياه والبحار 

ار واآلبار وأوراق الشجر وحبات ال رمال واحلصى يف السهول واجلبال والقفار واأل
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فهو خبلق اهللا بتقديره وعلمه األزيل وأن اإلنس واجلن واملالئكة والبهائم ال خيلقون 
، ومن كذََّب زب¥  ¦  §  ¨ربشيًئا من أعماهلم وهم وأعماهلم خلق هللا، 

 بالقدر فقد كفر.

ا ووسيلتنا ومعلمنا نا وغوثنونشهد أن َسيَِّدنا ونبيَّنا وعظيمنا وقائَدنا وقـُرَّة أعينِ 
اهللاُ  وهادينا ومرشدنا وشفيعنا حممًَّدا عبُده ورسولُه، وصفيُّه وحبيُبه وخليُله، َمن أرَسَله

رمحًة للعاملني، جاءنا بدين اإلسالم كُكلِّ األنبياء واملرسلني، هاديًا وُمَبشِّرًا ونذيرًا 
ونصح  نريًا، فبلَّغ الرسالة وأدى األمانةوداعًيا إىل اهللا بإذنه قمرًا وهَّاًجا وِسراًجا مُ 

األمة وجاهد يف اهللا حّق جهاده حىت أتاه اليقني، فَعلََّم وأرشَد ونصَح وهدى إىل 
طريق احلقِّ واجلنَّة، صلى اهللا عليه وعلى كلِّ رسوٍل أرَسَله، ورضي اهللا عن ساداتنا 

رين باجلنة لعشرة املبشوأئمتنا وقدوتنا ومالذنا أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر ا
األتقياء الربرة وعن أمهات املؤمنني زوجات النيب الطاهرات النقيات املربآت، وعن 

 أهل البيت األصفياء األجالء وعن سائر األولياء وعباد اهللا الصاحلني.

وهللا الفضل واملِنَّة أن هدانا هلذا احلق الذي عليه األشاعرة واملاتريدية وكل 
 واحلمد هللا رب العاملني. األمة اإلسالمية،
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إلى المؤلف نسب
 حممد بوأ الدين عماد الدكتور الشيخ النسيب احلسيب الشريف السيد هو

 لنبويةا اآلثار خادم القادري الرفاعي احلسيين الشافعي األشعري حممد بن ١مجيل
 عبد السيد ابن دمحم السيد ابن وهو الصوفية املشايخ مجعية رئيسو  املباركة الشريفة
 ابن الكرمي دعب السيد ابن قاسم السيد ابن أمحد السيد ابن قاسم السيد ابن احلليم
 السيد ناب ياسني السيد ابن حممد السيد ابن علي السيد ابن القادر عبد السيد

 ابن عمر دالسي ابن إبراهيم السيد ابن حممد السيد ابن حسني السيد ابن إمساعيل
 علي يدالس ابن هارون السيد ابن بالل السيد ابن حسني سيدال ابن حسن السيد
 ابن البط أيب ابن حممد السيد ابن عيسى السيد ابن شجاع أيب علي السيد ابن

 الرومي يسىع السيد ابن حممد أيب احلسن السيد ابن جعفر السيد ابن حممد السيد
 حممد السيد ناب بالنقي عيسى األكرب احلسن أيب السيد ابن األزرق حممد السيد ابن
 اإلمام ابن الباقر حممد اإلمام ابن الصادق جعفر اإلمام ابن العريضي علي السيد ابن

 السيدة ناب احلسني الشهيد السعيد السبط اإلمام ابن العابدين زين علي السجاد
 الغالب اهللا سدأ املؤمنني أمري زوجة الرمحن ولية البتول فاطمة الطاهرة الزكية اجلليلة

                                                           

 أوالده السيد حممد والسيد عبد الرمحـٰن والسيد زكريا والسيد يوسف والسيدة نور اهلد والسيدة هاجر.١ 
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 النبيني خامت العاملني رب رسول وابنة السالم عليه طالب أيب بن علي الكتائب مفرق
 ورمحاته وسالمه اهللا صلوات القادة وسيد السادات قائد املصطفى حممد واملرسلني
 يوم إىل الصاحلني اهللا عباد وكل واملرسلني النبني من إخوانه مجيع وعلى عليه وبركاته
   .١الدين

                                                           

ةٍ مضبو١  يَ رْ اميّ وهذا نسبٌ رشيفٌ صحيحٌ بال مِ رر البهيّة بأنساب القرشيّني يف البالد الشّ ة، ط يف كتاب جامع الدّ
يف كامل احلوت احلسيني، رشكة دار املشاريع الطبعة الثانية (ص ) تاريخ ٣٣٣–٣٣٢مجع الدكتور الرشّ

هــ، ويف كتاب غاية االختصار يف أنساب السادة األطهار، ويليه املستدرك الطبعة ١٤٢٧ –ر ٢٠٠٦
ادة العريضية ص٢٠١٠ -هــ ١٤٣١) ١الثالثة (ص  –٤٣٣م، ويف كتاب احلقائق اجلليّة يف نسب السّ

 كالمها للدكتور الوليد العرييض احلسيني البغدادي. ٤٣٤
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 ة المؤلفعن حيامختصرة نبذة 
 بقلم الناشر

هو السيد الشريف الشيخ الدكتور عماد الدين مجيل حليم، احلسيين نسًبا، 
األشعري عقيدة، الشافعي مذهًبا، الرفاعي القادري طريقة، خادم اآلثار النبوية 
الشريفة. وله مئات اإلجازات من بالد عربية وإسالمية عديدة ومنها: هرر ولبنان 

املكرمة واملدينة املنورة واليمن واملغرب ومصر والسودان واجلزائر وسوريا والعراق ومكة 
ون وتونس واهلند وباكستان وبنغالدش وتركيا وأندونيسيا وماليزيا وأثيوبيا مبختلف الفن

والعلوم اإلسالمية ومنها القرءان وعلومه وتفسريه واحلديث النبوي الشريف وعلومه 
واللغة  هب اإلسالمية املعتربة والسرية النبويةوشروحه والعقيدة اإلسالمية وفقه املذا

العربية وعلومها. جماز بالطرق الصوفية الصحيحة كلها إجازة عامة مطلقة واملشابكة 
 اليت أخذها اإلمام الرواس من اخلضر عليه السالم.

 

هو رئيس مجعية املشايخ الصوفية يف لبنان. مارس اخلطابة يف عدد من 
 رن، وهو يشغل مناصب خمتلفة يف عدد من اجلمعيات يفاملساجد ملدة تفوق ربع ق

 خمتلف الدول العربية ومنها:
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 مجعية السادة األشراف يف لبنان 
 مجعية مشيخة الصوفية يف مصر 
 نقابة السادة األشراف يف العراق 
 نقابة األشراف يف بيت املقدس 
 األمانة العامة ألنساب السادة اهلامشيني 
 ؤرخني العرباألمانة العامة الحتاد امل 
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 المؤلف من ءاثار
شارك وحاضر يف عدد كبري من املؤمترات يف خمتلف بقاع األرض وله مقاالت 

 ومقابالت ُنشرت يف صحف وجمالت عربية ولبنانية. ومن آثاره:

 حبر الدالئل واألسرار يف التربك بآثار املصطفى املختار. .١
 أسرار اآلثار النبوية، أدلة شرعية وحاالت شفائية. .٢
 لُباب الُنقول يف تأويل حديث النزول. .٣
 النجوم السارية يف تأويل حديث اجلارية. .٤
 عمدة الكالم يف أدلة جواز التربك والتوسل خبري األنام. .٥
 التشرف بذكر أهل التصوف. .٦
فصل الكالم يف أن إحراق النفس وإجهاض اجلنني احلي وما يسمى  .٧

 بتأجري األرحام إمث وحرام.
 تصرف النيب والويل بعد املمات. احلجج النريات يف إثبات .٨
 الفرقان يف تصحيح ما ُحّرف تفسريه من آيات القرءان اجلزء األول. .٩

 الفرقان يف تصحيح ما ُحّرف تفسريه من آيات القرءان اجلزء الثاين. .١٠
 القواعد القرءانية يف تنزيه اهللا عن الشكل والصورة والكيفية. .١١
 الربهان املبّني يف ضوابط تكفري املعّني. .١٢
سم.ن .١٣  قل اإلمجاع احلاسم يف بيان حكم اجلهوي وا
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نيل املرام يف بيان الوارد يف حكم ما جاء يف اللحم والشحم من  .١٤
 األحكام.

 قرة العينني يف تربية األوالد وبر الوالدين. .١٥
 لطائف التنبيهات على بعض ما يف كتب احلديث من الروايات. .١٦
 التعليق املفيد على شرح جوهرة التوحيد. .١٧
 لساري إليضاح غريب صحيح البخاري.القمر ا .١٨
 الشهد املذاب من زهر احملبة بني اآلل واألصحاب. .١٩
 االرتواء من أخبار عاشوراء، ودمع العني على استشهاد اإلمام احلسني. .٢٠
سم ابن أيب العز التالف. .٢١  الربكان اجلارف لشرح ا
 مرمي واملسيح يف نص القرءان الصريح. .٢٢
 العقيدة اإلسالمية. جامع الرسائل اإلميانية يف بيان .٢٣
 طالعة األقمار من سرية سيد األبرار. .٢٤
 آللئ الكنوز يف إباحة الرقية ومحل احلروز. .٢٥
 حقيقة التصوف اإلسالمي. .٢٦
ليس » طنهال أشبع اهللا ب«البيان والتوضيح يف أن قول النيب يف معاوية  .٢٧

 منقبة له وال فضيلة بل دعاء عليه وذم صريح.
 د الشيخ مجيل حليم العوايل.مجع اليواقيت الغوايل من أساني .٢٨
د واملعايل يف أسانيد الشيخ مجيل حليم الغوايل وهو الثبت الكبري. .٢٩  ا
 السهم السديد يف ضاللة تقسيم التوحيد. .٣٠
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 الكوكب املنري يف جواز االحتفال مبولد اهلادي البشري. .٣١
 زهر اجلنان يف جواز االحتفال بليلة النصف من شعبان. .٣٢
ات صحيح مسلم اجلزء األول.إحتاف املسلم بإيضاح متش .٣٣  ا
ات صحيح مسلم اجلزء الثاين. .٣٤  إحتاف املسلم بإيضاح متشا
ات صحيح مسلم اجلزء الثالث. .٣٥  إحتاف املسلم بإيضاح متشا
ات صحيح مسلم اجلزء الرابع. .٣٦  إحتاف املسلم بإيضاح متشا
الدرر السلطانية والفوائد اإلميانية من فيض حبر السلطان احلبشي خادم  .٣٧

 سنة النبوية.ال
 جواهر األئمة يف تفسري جزء عم. .٣٨
 املنهج املبارك يف تفسري جزء تبارك. .٣٩
 السقوط الكبري املدوي للمجسم ابن تيمية احلراين. .٤٠
 املدد القدسي يف فضل وتفسري آية الكرسي. .٤١
 قالئد األمة املرصعة بعقيدة األئمة األربعة. .٤٢
 نعمان.فة الحتقيق وتعليق على: منت الفقه األكرب لإلمام أيب حني .٤٣
 لوامع األهلة والنجم يف جوامع أدلة الرجم. .٤٤
 .الشَّريفْني  ملسو هيلع هللا ىلصضياء القمرين يف جناِة والَدي الرَّسوِل  .٤٥
 الطريُق النوراين يف عقيدة ابن حجر العسقالين. .٤٦
 الصراط املستقيم بشرح عقيدة القشريي عبد الكرمي. .٤٧
 الشموس املكّللة يف األحاديث املسلسلة. .٤٨
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 د وإرشادات العّالمة.درب السالمة يف فوائ .٤٩
 إسعاد األرواح والقلوب بتربئة نيب اهللا أيوب. .٥٠
 شيخنا القائد الكرّار الشهيد احلليب نزار. .٥١
 النجم األظهر يف شرح الفقه األكرب. .٥٢
 البحر اجلامع ملناقب القطب الرفاعي الالمع. .٥٣
 معجم أهل اإلميان يف تنزيه اهللا عن اجلسمية والكيفية واملكان. .٥٤
زيل على إثبات وحقيَّة التأويل أو كشف األوهام عمن زاغ إمجاع أهل التن .٥٥

 باتباع املتشابه من األنام.
 إمجاع أهل احلق والفضيلة على جواز التوّسل والوسيلة. .٥٦
 إسعاف فضالء البشر بأدلة جواز التربك من الكتاب والسنة واألثر. .٥٧
 البوارق اإلميانية يف إثبات أدلة الصوفّية. .٥٨
 ارات املعتمرين واحلجاج.السرور واالبتهاج يف مز  .٥٩
 حمّمدنا كأنك تراه. .٦٠
 املورد املعني اجلامع ألربعني من كتب األربعني. .٦١
 إرشاد األنام بشرح وصايا أيب حنيفة اإلمام. .٦٢
 لعشرةا أصحابه وسري ملسو هيلع هللا ىلصحتقيق وتعليق على: خمتصر سرية النيب  .٦٣

 .للمقدسي
 على منت العقيدة السنوسية. اإلسالميةالفوائد  .٦٤
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 تصل باألئمة األربعةسند المؤلف الم

 بي حنيفة رضي اهللا عنهأمام لى اإلإسند المؤلف 

 سند الفقه الحنفي
أروي الفقه احلنفي عن مشايخ كثريين وبطرق كثرية فمنهم الشيخ االستاذ النحوي 

] ايب اخلري حممد ٢بو سليمان سهيل الزبييب الدمشقي احلنفي وهو عن الشيخ [أ] ١[
ُُسويتِّ الدمشقي احلنفي عن الشيخ [٣[بن حممد امليداين عن الشيخ 

] ٤] سليم امل
] حممد أمني املعروف بابن عابدين عن ٥عبد الغين امليداين احلنفي عن السيد [

] صاحل ٨] مصطفى الرمحيت  عن الشيخ [٧] حممد شاكر عن الشيخ [٦العالمة [
] الشيخ ١٠] أبيه عن شيخ الفتية يف زمانه [٩بن إبراهيم بن سليمان اجلنيّين عن [

] حممد بن سراج الدين احلانويت عن أبيه الشيخ ١١خري الدين الرملي عن الشيخ [
] ١٤] حمب الدين بن جرباشي عن [١٣] سراج الدين احلانويت عن العالمة [١٢[

] أيب الفتح حممد بن حممد احلريري عن ١٥أيب اخلري حممد بن حممد الرومي عن [
] قوام الدين أمري كتائب ١٧ري عن العالمة [] حممد بن علي احلري١٦أبيه الشيخ [

بن حممد أمري اإلتقاين والعالمة حسام الدين حسني بن علي الُسغناقي كالمها عن 
] حافظ الدين حممد بن حممد بن نصر البخاري النسفي عن ١٨صاحب الكنز [

] برهان الدين صاحب ٢٠] حممد بن عبد الستار الكردري عن [١٩مشس األئمة  [
] أيب احلسن علي بن حممد بن احلسني البزدوي عن ٢١عن فخر اإلسالم [ )ةاهلداي(
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] أيب بكر حممد بن أمحد بن سهل السرخسي عن مشس األئمة ٢٢مشس األئمة [
] أيب علي حسني بن خضر ٢٤] عبد العزيز بن أمحد احللواين عن القاضي [٢٣[

] ٢٦ألستاذ [] أيب بكر حممد بن الفضل البخاري عن ا٢٥النسفي عن اإلمام [
] أيب حفص الصغري حممد ٢٧عبد اهللا بن حممد بن يعقوب البْذُمين عن األمري [

] أيب حفص الكبري أمحد بن حفص البخاري عن اإلمام ٢٨البخاري عن أبيه [
] أيب حنيفة النعمان ٣٠] حممد بن احلسن الشيباين عن اإلمام العظيم [٢٩الرباين [

] إبراهيم ٣٢] محاد بن زيد عن [٣١عن [بن ثابت الكويف صاحب املذهب وهو 
] ٣٤] علقمة بن قيس النخاعي الكويف عن [٣٣بن يزيد النخاعي الكويف عن [

] ٣٦] النيب صلى اهللا عليه وسلم عن [٣٥عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن [
 جربيل عليه السالم.

 واسطة. ٢٩ رضي اهللا عنه أيب حنيفةاإلمام فعلى هذا السند يكون بيين وبني 

 

 

 المسلسل بالفقهاء الحنفية
أخربين به شيخنا حممد احلبشي مساًعا منه وهو عن والده قال والده أخربين به 
شيخنا الشيخ عمر محدان احلنفي وأرويه باإلجازة عن شيخنا السيد حممد املرزوقي 
أيب حسني املكي احلنفي وعن شيخنا الشيخ حممد عبد الباقي األنصاري املدين 



٢٣ 
 

ي ثالثتهم عن السيد علي بن ظاهر احلنفي قال أرويه عن الشيخ عبد الغين احلنف
ددي احلنفي عن الشيخ حممد عابد السندي احلنفي عن الشيخ يوسف بن حممد  ا
املزجاجي احلنفي عن أبيه الشيخ حممد بن عالء الدين املزجاجي احلنفي عن أبيه 

نفي بن علي العجيمي احلالشيخ عالء الدين بن حممد احلنفي، عن الشيخ حسن 
عن الشيخ خري الدين الرملي احلنفي عن الشيخ حممد بن سراج الدين احلانويت احلنفي 
عن أمحد بن الشليب احلنفي عن الشيخ إبراهيم الكركي احلنفي، صاحب الفيض، 
عن الشيخ أمني الدين حيىي بن حممد األقصراي احلنفي عن الشيخ حممد بن حممد 

الشيخ حافظ الدين حممد بن حممد بن علي البخاري الطاهري  البخاري احلنفي عن
احلنفي عن صدر الشريعة عبيد اهللا بن مسعود احلنفي عن جده تاج الشريعة حممود 
احلنفي عن والده صدر الشريعة حممود احلنفي عن والده مجال الدين عبيد اهللا بن 

اده احلنفي عن بإمام ز  إبراهيم احملبويب احلنفي عن حممد بن أيب بكر البخاري ُعرف
أيب الفضائل مشس األئمة أيب بكر حممد ابن الزرجنري احلنفي عن مشس األئمة عبد 
العزيز بن أمحد احللواين احلنفي عن أيب علي اخلضر بن علي النسفي احلنفي عن أيب 
بكر حممد بن الفضل البخاري احلنفي عن األستاذ عبد اهللا بن حممد احلارثي احلنفي 

فص الصغري حممد احلنفي، عن أبيه أيب حفص الكبري أمحد بن حفص عن أيب ح
البخاري احلنفي عن حممد بن احلسن الشيباين احلنفي عن اإلمام األعظم أيب حنيفة 
النعمان بن ثابت الكويف عن علقمة بن مرثد، عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه رضي 

جيًشا أو  عليه وسلم إذا بعث اهللا تعاىل عنه قال: كان رسول اهللا صلى اهللا تعاىل
سريًة أوصى إىل صاحبها بتقوى اهللا يف نفسه خاصًة، وأوصاه مبن معه من املسلمني 

 خريًا مث قال:
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 اغزوا باسم اهللا في سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا ال تـَغُلُّوا وال تغِدروا وال«
إلى اإلسالم  وهمتمثلوا وال تقتلوا وليًدا، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادع

فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإال فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حكم اهللا الذي يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء وال 
في الغنيمة نصيب فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبلوا ذلك 

حصن أو مدينة فسألوكم أن تنزلوهم على  منهم وكفوا عنهم، وإذا حاصرتم أهل
حكم اهللا تعالى فال تنزلوهم فإنكم ال تدرون ما حكم اهللا فيهم ولكن أنزلوه 
على حكمكم ثم احكموا فيهم بما رأيتم، وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة 

ذمة اهللا أو ذمة رسوله فال تعطوهم ذمة اهللا وال ذمة رسوله  فأرادوكم أن تعطوهم
. قال »وهم ذممكم وذمم ءابائكم فإنكم ألن تخفروا ذممكم أهونولكن أعط

السيد علي بن ظاهر يف التحفة املدنية وغريه: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم 
من  اضً أيمن حديث شعبة، وسفيان عن علقمة بن مرثد، وأخرجه أصحاب السنن 

 طرق متعددة اهـ.
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 هسند المؤلف الى اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عن

 سند الفقه المالكي
] السيد حامد ١أروي الفقه املالكي عن مشايخ كثريين وبطرق كثرية فمنهم الشيخ [

] حممد ياسني بن حممد ٢بن علوي الكاف األندنوسي مث املكي وهو عن شيخه [
] حممد عابد ٤] حممد علي املالكي عن أخيه الشيخ [٣عيسى الفاداين عن السيخ [
] ٦] حسني بن إبراهيم األزهري عن الشيخ [٥ه الشيخ [بن حسني املالكي عن أبي

] علي الصعيدي ٨] حممد األمري الكبري عن [٧منة اهللا األزهري عن العالمة [
] الويل اخلراشي والشيخ عبد الباقي الزرقاين  ١٠] عبد اهللا البناين عن [٩العدوي عن [

لرمحن األجهوري ] أيب زيد عبد ا١٢] حممد البنوفرّي عن [١١كالمها عن الشيخ [
] النور علي بن عبد اهللا بن علي السنهوري ١٤] مشس الدين اللقاين عن [١٣عن [

] طاهر بن حممد بن علي بن حممد النويري األزهري عن ١٥املالكي عن الشيخ [
] حسني بن علي بن أيب العباس أمحد بن عمر بن هالل الربعي عن ١٦الشيخ [

 ١٧قاضي القضاة [
َ
] أيب حفص عمر بن فرَّاج ١٨ْخًلطة عن [] فخر الدين بن امل

] أيب ٢٠] أيب حممد عبد الكرمي بن عطاء اهللا اإلسكندري عن [١٩الكندي عن [
] أيب الوليد سليمان ٢٢] أيب بكر حممد الطُّرطوشي عن [٢١طاهر بن عوف عن [

] أيب ٢٤] مكي بن أيب طالب القيسي األندلسي عن [٢٣بن خلف الباجّي عن [
] أيب بكر حممد بن ٢٥ بن أيب زيد القريواين صاحب "الرسالة" عن [حممد عبد اهللا

] ٢٦اللباد اإلفريقي صاحب "إختالف ابن القاسم وأشهب" وهو عن اإلمامني [
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أيب سعيد عبد السالم املدعوسحنون بن سويد بن حبيب التـنُّوخي اإلفريقي وعبد 
اهللا عبد الرمحن بن القاسم  ] أيب عبد٢٧امللك حبيب األندلسي ومها عن اإلمامني [

خالد بن جنادة العتقّي وأشهب بن عبد العزيز العامري القيسي ومها عن اإلمام  بن
] نافع موىل بن عمر وهو تفقه ٢٩] مالك بن أنس وهو تفقه على [٢٨العظيم [

] النيب ٣١] عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما عن [٣٠على مواله [
 ] جربيل عليه السالم. ٣٢لم عن [صلى اهللا عليه وس

 واسطة. ٢٨ رضي اهللا عنه فعلى هذا السند يكون بيين وبني اإلمام مالك

 

 المسلسل بالفقهاء المالكية
أخربين به شيخنا حممد احلبشي مساًعا منه وهو عن والده قال والده أخربين به 

ي، عن الوتر  شيخنا العّالمة الشيخ عمر محدان املالكي، عن السيد علي ابن ظاهر
الشيخ عبد الغين الدهلوي، عن الشيخ حممد عابد السندي، عن الشيخ صاحل 
الفالين، عن حممد بن سنة العمري، عن الشريف أيب عبد اهللا حممد الواليت، عن أيب 
عثمان سعيد بن إبراهيم اجلزائري مفتيها عرف بقدوره، عن أيب عثمان سعيد بن 

 ة.أمحد املقري مفيت تلمسان ستني سن
(ح) وأرويه باإلجازة عن شيخنا السيد حممد عبد احلي الكتاين املالكي وشيخنا 
الشيخ عمر محدان املالكي عن الشيخ فاحل الظاهري املالكي عن السيد حممد بن 
علي السنوسي املالكي عن أيب الفيض محدون ابن عبد الرمحـٰن بن احلاج السلمي 
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 سودة املزي الفاسي املالكي عن أمحد بناملالكي عن حممد التاودي بن الطالب ابن 
املبارك السجلماسي املالكي عن أيب احلسن علي احلريشي املالكي عن عبد القادر 
الفاسي املالكي عن أمحد املقري املالكي عن عمه أيب عثمان سعيد بن أمحد املقري 

لكي االتلمساين املالكي عن أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد اجلليل التنسي امل
وأيب زيد عبد الرمحـٰن بن علي بن أمحد العاصمي الشهري بسقني السفياين األول عن 
والده احلافظ حممد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل التنسي والثاين عن أيب العباس أمحد 

تنسي  عبد الرمحـٰن الثعاليب وهو وال بن أمحد الربنؤسي املعروف زروق، عن أيب زيد
ابن مرزوق احلفيد عن أيب عبد اهللا حممد بن جابر   حممدكالمها عن أيب عبد اهللا
عبد اهللا بن حممد بن هارون الطائي القرطيب عن أيب العباس  الوادي ءاشي، نا أبو

القاضي أمحد بن يزيد بن بقي القرطيب عن حممد بن عبد الرمحـٰن بن عبد احلق 
ابن مغيث  يونساخلزرجي القرطيب نا حممد بن فرج موىل بن الطالع القرطيب عن 

 الصغار القرطيب عن حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن حيىي القرطيب، عن عبيد اهللا بن
حيىي القرطيب أنا حيىي بن حيىي القرطيب عن إمام دار اهلجرة أيب عبد اهللا مالك بن 

يهل «: قال ملسو هيلع هللا ىلصأنس عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من  أهل المدينة من ذي

: قلت: حديث ١»املناهل السَّلَسلة«قال شيخنا الشيخ حممد عبد الباقي يف  .»قرن
   اهـ.» صحيح مذكور يف املوطأ وغريه

                                                           
لة (ص/ ١ لسَ لة يف األحاديث املسَ لسَ  ).٢٦٢املناهل السَّ
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 سند المؤلف الى اإلمام محمد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنه

 سند الفقه الشافعي 
 ن مشايخ كثريين وبطرق كثرية فمنهم إمامنا وموالنا وقدوتناأروي الفقه الشافعي ع

وحجتنا وشيخنا وأستاذنا ومالذنا ومعلمنا مفىت االنام شيخ اإلسالم الفقيه حبر 
دد [ تهد ا ] أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن حممد بن يوسف ١العلوم احلافظ احلجة ا

ينة بريوت رضي ي نزيل ودفني مدبن جامع بن عبد اهللا اهلرري الشييب العبدري احلبش
] حممد سراج بن الشيخ سعيد ٢نه وأرضاه وهو عن شيخه مفيت احلبشة [عاهللا 

] حممد حبيب اهللا الشنقيطي املالكي عن العالمة ٣اجلربيت األين وهو عن الشيخ [
يد الشرنويب عن الشيخ [٤النحوي [ ] ٦] حسن العدوي عن الشيخ [٥] عبد ا

] أبو عبد اهللا حممد بن حممد السنباوي املالكي ٧عن العالمة [حسن القويسين وهو 
]  حممد املنري السمنودي وهو ٨األزهري املعروف باألمري الكبري وهو عن الشيخ [

]أيب حامد حممد بن حممد البديري املعروف بابن امليت وهو عن الشيخ ٩عن [
بن أمحد  ] سلطان١١] أمحد بن عبد اللطيف البشبيشي وهو عن الشيخ [١٠[

] حممد القصري ١٣] نور الدين علي الزيادي وهو عن الشيخ [١٢املزاحي وهو عن [
] أمحد بن حجر اهليتمي والرمليني الشهاب والشمس واخلطيب ١٤وهو عن الشيخ [

] اجلالل احمللي والشيخ ١٦] زكريا األنصاري وهو عن [١٥الشربيين عن القاضي [
هم عن قيين واحلافظ بن حجر العسقالين ثالثتجالل الدين عبد الرمحن بن عمر البل

] عبد الرحيم بن حسني ١٨] أمحد بن عبد الرحيم العراقي وهو عن أبيه [١٧الويل [
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] ١٩] السراج عمر بن رسالن البلقيين عن شيخ اإلسالم [١٨العراقي وهو عن [
 ] حيىي بن شرف أبو زكريا النووي وهو٢٠عالء الدين بن العطار وهو عن احلافظ [

] أيب إبراهيم إسحاق بن أمحد بن عثمان املغريب وعن أيب احلسن الكمال ٢١عن [
سالر األردبيلي مث احلليب الدمشقي وأيب حفص عمر بن أسعد الربعي األردبيلي 

] أيب عمرو عثمان بن عبد الرحيم بن عثمان بن عبد ٢٢وتفقهوا على اإلمام [
] عبد الرحيم ٢٣ه على والده [الرمحن بن عثمان املعروف بابن الصالح وهو تفق

] ٢٥] أيب سعيد عبد اهللا بن أيب عصرون وهو عن [٢٤من طريق العراقيني عن [
] أيب ٢٧] أيب إسحاق الشرازي وهو عن القاضي [٢٦أيب علي الفاروقي وهو عن [

] أيب احلسن حممد بن علي بن سهل ٢٨الطيب بن عبد اهللا الطربي وهو عن [
] ٣٠يب إسحاق بن إبراهيم بن حممد املروزي وهو عن [] أ٢٩املاسرجسي وهو عن [

] أيب القاسم عثمان بن سعيد بن ٣١أيب العباس أمحد بن عمر بن سريج وهو عن [
] أيب إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين صاحب اإلمام ٣٢بشار األمناطي وهو عن [

إلمام ] ا٣٤] أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي وهو عن [٣٣واملزين عن [
] عبد اهللا بن ٣٦] نافع موىل بن عمر عن مواله [٣٥مالك بن أنس وهو عن [

] جربيل عليه ٣٨] النيب صلى اهللا عليه وسلم عن [٣٧عمر بن اخلطاب عن [
 السالم. 

 واسطة.  ٣٣فعلى هذا اإلسناد يكون بيين وبني اإلمام الشافعي 
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 المسلسل بالفقهاء الشافعية
ه بشي مساًعا منه وهو عن والده قال والده أخربين بأخربين به شيخنا حممد احل

شيخنا الشيخ عمر محدان الشافعي عن السيد علي بن ظاهر عن الشيخ عبد الغين 
الدهلوي، عن الشيخ حممد عابد السندي قال: أرويه عن إمام السنة ومقتدى األئمة 

 السيد عبد الرمحـٰن بن سليمان بن حيىي بن عمر مقبول األهدل.
رويه باإلجازة عن شيخنا احلبيب عيدروس بن سامل البار الشافعي، عن (ح) وأ

أخيه شيخنا احلبيب أيب بكر بن سامل البار الشافعي، عن سيدي اجلد مفيت الشافعية 
مبكة احلبيب حسني بن حممد احلبشي عن والده مفيت الشافعية مبكة احلبيب حممد 

 بن حسني بن عبد اهللا احلبشي.
زة عن شيخنا الشيخ عمر باجنيد املكي الشافعي عن السيد (ح) وأرويه باإلجا

أمحد دحالن املكي الشافعي عن اجلد احلبيب حممد بن حسني ابن عبد اهللا احلبشي 
مفيت الشافعية مبكة عن السيد عبد الرمحـٰن بن سليمان بن حيىي بن عمر مقبول 

مد شريف بن حماألهدل الشافعي عن والده السيد سليمان الشافعي عن السيد أمحد 
مقبول األهدل الشافعي عن الشيخ أمحد بن حممد النخلي الشافعي، عن الشيخ عبد 
اهللا بن الشيخ سعيد باقشري املكي الشافعي عن السيد عمر بن السيد عبد الرحيم 
احلسيين البصري الشافعي، عن حممد بن أمحد بن محزة الرملي الشافعي عن والده 

 نصاري الشافعي عن شهاب الدين احلافظ أيب الفضلالشافعي عن القاضي زكريا األ
أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي عن احلافظ أيب الفضل زين الدين العراقي 
الشافعي عن العالء بن العطار الشافعي عن اإلمام النووي عن الكمال سالر بن 

بد عاحلسن اإلربلي عن الشيخ حممد بن حممد صاحب الشامل الصغري عن الشيخ 
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الغفار القزويين صاحب احلاوي عن أيب القاسم الرافعي عن اإلمام حممد بن الفضل، 
عن حممد بن حيىي النيسابوري عن حجة اإلسالم حممد بن حممد ابن حممد الغزايل 
عن إمام احلرمني أيب املعايل  عبد امللك عن والده أيب حممد عبد اهللا بن يوسف 

اسانيني، أمحد القفال الصغري املروزي، إمام طريق اخلر اجلويين عن أيب بكر عبد اهللا بن 
عن أيب زيد حممد بن أمحد املروزي عن إبراهيم بن أمحد املروزي عن أيب العباس أمحد 
بن سريج الباز األشهب عن أيب العباس عثمان األمناطي عن أيب إسحاق إبراهيم 

د عن مسلم ابن خالاملزين عن إمام األئمة ناصر السنة حممد بن إدريس الشافعي، 
الزجني عن ابن جريج عن عمرو بن حيىي املازين عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه 

يسلم عن  أنه كان ملسو هيلع هللا ىلصواسع بن حبان عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما عن النيب 
 ميينه وعن يساره.
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 سند المؤلف الى اإلمام أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه

 سند الفقه الحنبلي
فقه احلنبلي عن مشايخ كثريين وبطرق كثرية فمنهم الشيخ الفقيه النحوي أروي ال

] ٢] أمحد بن عبد اهللا بن عبد العزيز الرقيمي األشعري اليمين األصل مث املكي  [١[
] علي بن فاحل الظاهري ٣حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين وهو عن الشيخ [

] ٤[ مي الدمشقي احلنبلي برواية االولوالعالمة الفقيه الشيخ حممود بن حممد الدُّو 
] حسن بن عمر الشطي ٥عبد اهللا بن عودة القدومّي النابلسي وهو عن الشيخ [

وبرواية الثاين عن شيخه مصطفى بن حسن الشطي عن أبيه حسن بن عمر الشطي 
] مصطفى بن سعد الرُّحيباين الشهري بالسُّيوطي عن حمدث الشام ٦عن العالمة [

] عبد ٨مد بن أمحد السفاريين وأمحد البعلي كالمها عن الشيخ [] حم٧الشمس [
] منصور ١٠] عبد الباقي اخلنبلي وهو عن الشيخ [٩القادر التغلي وهو عن الشيخ [

] تقي الدين ١٢] عبد الرمحن البهويت وهو عن الشيخ [١١البهويت وهو عن الشيخ [
] أيب العباس أمحد ١٣[حممد بن أمحد الفتوحي وهو عن أبيه القاضي شهاب الدين 

بن عبد العزيز بن النجار الفتوحي القاهري وهو عن القاضي شهاب الدين أيب حامد 
] أمحد بن نور الدين أيب احلسن علي أمحد الَبْشبيشي القاهري عن القاضي ١٤[
] عز الدين أيب الربكات أمحد بن القاضي برهان الدين إبراهيم الكياين وهو عن ١٥[

د اهللا بن القاضي عالء الدين علي الكناين وهو عن عالء الدين ] عب١٦اجلمال [
] أيب احلسن علي بن أمحد بن حممد ١٨] علي الكناين وهو عن عالء الدين [١٧[
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] أيب احلسن علي بن أمحد املعروف بابن ١٩الفرضي الدمشقي وهو عن الفخر [
هو عن  و ] أيب علي حنبل بن عبد اهللا بن الفرج الرصايف٢٠البخاري وهو عن [

] أيب علي احلسن بن ٢٢] أيب القاسم هبة اهللا بن حممد بن احلصني وهو عن [٢١[
] أيب بكر أمحد بن جعفر الُقطيعي احلنبلي وهو ٢٣علي التميمي الواعظ وهو عن [

] ٢٥] عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل وهو عن أبيه اإلمام [٢٤عن [
] عمرو بن دينار ٢٧بن عيينة وهو عن [ ] سفيان٢٦أمحد بن حنبل وهو عن [

] رسول اهللا صلى اهللا عليه ٢٩]  ابن عمر رضي اهللا عنهما وهو عن [٢٨وهو عن [
 ] جربيل عليه السالم.٣٠وسلم وهو عن [

 واسطة. ٢٥ رضي اهللا عنه محدأمام فعلى هذا السند يكون بيين وبني اإل

 

 

 المسلسل بالفقهاء الحنابلة في غالبه
شيخنا حممد احلبشي مساًعا منه وهو عن والده قال والده أخربين به أخربين به 

شيخنا الشيخ عمر محدان احلنبلي بسنده املتقدم إىل الشيخ يوسف املزجاجي عن 
الشيخ عبد القادر بن خليل كدك زاده عن حممد بن أمحد احلنبلي عن الشيخ عبد 

قي الدين بن احلنبلي، عن تالقادر البعلي احلنبلي عن الشيخ عبد الرمحـٰن البهويت 
أمحد الفتوحي احلنبلي عن والده القاضي شهاب الدين أمحد بن عبد العزيز الفتوحي 



٣٤ 
 

احلنبلي القاهري عن القاضي شهاب الدين أيب حامد أمحد بن نور الدين أيب احلسن 
علي بن أمحد البشيشي األصل القاهر امليداين احلنبلي عن القاضي عز الدين أيب 

محد بن القاضي برهان الدين إبراهيم ابن القاضي ناصر الدين نصر اهللا الربكات أ
الكناين احلنبلي عن اجلمال عبد اهللا ابن القاضي عالء الدين بن علي الكناين احلنبلي 
عن عالء الدين أيب احلسن علي بن أمحد بن حممد العرضي الدمشقي احلنبلي عن 

لي حنبل البخاري احلنبلي، عن أيب عالفخر أيب احلسن علي بن أمحد املعروف بابن 
بن عبد اهللا بن الفرج الرصايف احلنبلي، عن أيب القاسم هبة اهللا ابن حممد بن عبد 
الواحد بن حسني، عن أيب علي احلسن بن  علي التميمي املذهب الواعظ عن أيب 
 بكر القطيعي احلنبلي عن عبد اهللا ابن اإلمام أمحد ابن حنبل عن أبيه اإلمام أمحد

بن حنبل عن حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل 
السمع والطاعة على المرء في ما أحب أو كره ما لم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنهما أن النيب 

 .»يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة
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 التوحيد في تمهيد
 M1 2 34 5 6 :الكرمي القرءان يف وتعاىل سبحانه اهللا يقول

7L سورة] الكلي تنزيهال تعاىل اهللا تنزيه فيها وجامعة حمكمة آية هذه ،]١١ الشور 
ة عن  والعرض طولال عن منزه تعاىل اهللا أن وفيها الوجوه، من وجه بأي اخللق مشا

 اجلثةو  واملسافة واملساحة واألعضاء واألركان واألدوات والرتكيب والسمك والعمق
 تصالواال والسكون واحلركة واجللوس والقعود والكمية الواخلي واهليئة والصورة

 واألمل اللذةو  والشعور واإلحساس واالنفعاالت والتبدل والتطور والتغري واالنفصال
 هعلي اهللا صلى حممد سيدنا على نزلت اآلية وهذه .املخلوقني صفات كل وعن
 عليه اهللا لىص اهللا رسول أصحابُ  فكان مقتضاها، مهموعلّ  للناس غهافبلّ  وسلم
 تقاداالع هذا على - وغريهم األربعة األئمة ومنهم - بإحسان تبعهم ومن وسلم
 من شىء إىل حيتاج ال موجود ،املوجودات شبهيُ  ال موجود وتعاىل تبارك اهللا وأن
 هو ،الوجود إىل العدم من املخلوقات كل أبرز الذي هو بداية، بال موجود ،اخللق
يد العرش خلق الذي  فال عالسب واألراضني السبع السماوات خلق الذي هوو  ،ا
 ،خلقه من ءشى أي إىل وال الفضاء إىل وال العرش إىل ربنا حيتاج وال إليها، حيتاج
 بال جوًدامو  وتعاىل سبحانه يزل ومل ،مكان بال األزل يف موجوًدا كان تعاىل فهو

 يف هو الف ،كانوامل اجلهة عن منزه سبحانه فهو ،عليه كان عما يتغري مل ،مكان
 هو واهللا ،خملوق ضعيف عاجز املكان إىل واحملتاج .اجلهات كل يف وال واحدة جهة
 أحد. إىل وال شىء إىل حيتاج ال الذي الغالب القاهر الغين

 أصحابه ةعقيد وهي ،وسلم عليه اهللا صلى الرسول عقيدة هي العقيدة هذه
 ،منحرف رفواحن زائغ العقيدة هذه عن زاغ فإن .الدين يوم إىل بإحسان اتبعوه نالذي
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 صلى اهللا سولر  من هو املنحرفون هؤالء يقول مما شيًئا أن تتومهوا أن إياكم مث فإياكم
 األربعة. اهلدى أئمة من أو الصحابة من أو القرءان من أو وسلم عليه اهللا

 عقيدةل حمّرف وهو اخلميس حممد سمىيُ  رجل عاهادّ  ما التحريفات هذه ومن
 لطانس من به اهللا أنزل ما وكالًما شططًا األربعة األئمة إىل نسب ثحي السلف
م، هذه أن مدعًيا  مأخوذة أدلة ىلإ هذه أقواله يف يستند أنه ذلك يف والغريب عقيد
 هفي قال كما - مؤلفاته وكثرت صيته ذاع كان وإن - هو الذي ١تيمية ابن عن

 كتابه يف ٢العراقي الدين زين ظاحلفا شيخ ابن العراقي الدين ويل الفقيه احملدث
 إنه« يًضا:أ وقال اهـ. »عقله من أكرب علمه« املكّية: األسئلة على املرضّية األجوبة
 وبعضها ألصولا يف بعضها ،مسألة ستني تبلغ قيل كثرية مسائل يف اإلمجاع خرق
  اهـ. »عليها اإلمجاع انعقاد بعد فيها خالف ،الفروع يف

 أنه حنيفة أيب إىل ينسب الذي ٣الذهيب أقوال إىل يستند املؤلف أن كما
 بن حممد وأب سنده ففي اإلمام عن ثابت غري الكالم فهذا ،»السماء يف اهللا« قال:

                                                           
اع يف مسائل كثرية ورد عليه هـ، خرق اإلمج٧٢٨هـ املتوىف سنة ٦٦١هو أمحد بن تيمية احلراين املولود سنة  - ١

 علامء أهل السنة واجلامعة وكفروه وفسقوه وحكموا بسجنه إىل أن يموت.
هـ، أبو الفضل، زين الدين، املعروف باحلافظ العراقي، ٨٠٦عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت  - ٢

املغني «ويف يف القاهرة. من كتبه: من كبار حفاظ احلديث. أصله من الكرد، ومولده يف رازنان من أعامل إربل، ت
ذيل عىل «يف األصول، و» نكت منهاج البيضاويّ «، و»عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج أحاديث اإلحياء

، ألعالما». التحرير يف أصول الفقه«و» فتح املغيث«، ورشحها »األلفية يف مصطلح احلديث«و» امليزان
 .٣٤٥، ٣/٣٤٤الزركيل، 

ا البن تيمية، وافقه يف أشياء ٧٤٨هـ املتوىف سنة ٦٧٣أمحد الذهبي املولود سنة  هو حممد بن - ٣ هـ، كان تلميذً
 وخالفه يف أشياء.
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سم)١ محاد بن ونعيم حّيان  لديهب ضعفه فاألول عصمة، أبو مرمي أيب بن ونوح (ا
س شيخ سليمان بن مقاتل ربيب نوح أمه زوج وكذا ،العسال احلافظ  فنوح ة.ما
 يف نالدي أصول أئمة من كثري ذكره وقد أمه، زوج أفسده ونعيم أمه زوج أفسده
سمة. عداد  ابن احلافظ قال ؟ملذهبه به حيتج فيما جمسم رواية على التعويل فأين ا

 يضع نكا عدي ابن قال« محاد: بن نعيم عن »التشبيه شبه دفع« يف ٢اجلوزي
 حديثه :وقال عنه بوجهه فأعرض أمحد ماماإل عنه ئلوسُ  يفرتيها) (أي األحاديث

 اهـ. »جمهول منكر

 رواه قلنا: »والصفات األمساء« يف ٣البيهقي عن نقال الذهيب ذكره قيل: فإن
 على دلي فهذا اهـ. »احلكاية صحت إن« وقال: »والصفات األمساء« يف البيهقي

                                                           
يف » املسند«هـ، أول من مجع ٢٢٨نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي املروزي، أبو عبد اهللا ت  - ١

هجان، وأقام مدة يف العراق واحلجاز يطلب احلديث. كان من أعلم الناس بالفرائض. ولد يف مرو الشا
احلديث. ثم سكن مرص، ومل يزل فيها إىل أن محل إىل العراق يف خالفة املعتصم، وسئل عن القرآن: أخملوق 

  .٨/٤٠يل، ، الزركاألعالم». الفتن واملالحم«هو؟ فأبى أن جييب، فحبس يف سامرا، ومات يف سجنه. من كتبه 
هـ، عالمة عرصه يف ٥٩٧ن حممد اجلوزي القريش البغدادي احلنبيل أبو الفرج ت عبد الرمحن بن عيل ب - ٢

التاريخ واحلديث، كثري التصانيف، مولده ووفاته ببغداد ونسبته إىل مرشعة اجلوز. له نحو ثالثامئة مصنف 
لزركيل، ، اعالماأل». زاد املسري يف علم التفسري«، و»مناقب عمر بن عبد العزيز«، و»األذكياء وأخبارهم«منها: 

٣/٣١٦. 
ما من شافعيّ «هـ، من أئمة احلديث، قال إمام احلرمني: ٤٥٨أمحد بن احلسني بن عيلّ البيهقيّ الشافعيّ ت  - ٣

، فإن له املنّة والفضل عىل الشافعيّ لكثرة تصانيفه يف نرصة مذهبه وبسط  إال وللشافعيّ فضل عليه غري البيهقيّ
دالئل «، و»األسامء والصفات«، و»السنن الكرب«ف زهاء ألف جزء، منها: اهـ. صنّ » موجزه وتأييد آرائه

، األعالم». النبوة  .١/١١٦، الزركيلّ
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 اهللا( بأن القول أن القارئ ليوهم القيد هذا أغفل حيث النقل يف الذهيب أمانة عدم
 حنيفة. أيب مثل إمام كالم )السماء يف

 احلافظ اإلمامك وتبديعه عليه الردّ  يف عصره علماء أسرع قدف تيمية ابن أما
 باعاالت عن خرج« تيمية: ابن يف قال الذي ١السبكي الكايف عبد بن عليّ  الدين تقي
 اجلسمية يقتضي مبا الوق اإلمجاع مبخالفة املسلمني مجاعة عن وشذّ  االبتداع إىل

 اهـ. »املقدس الذات يف والرتكيب

 ومهةم عبارات ورديُ  )األربعة األئمة اعتقاد( ىاملسم كتابال صاحب إن مث
 أبعد وهم عةاألرب األئمة عقيدة موايعلّ  أن هؤالء مثل ألناس فكيف ،لألئمة وينسبها

 هؤالء لعاقلا ينبذفل !عنهم الدين يؤخذ وال ثقاتب ليسوا فهؤالء !عنها يكونون ما
 حممد يالتابع اإلمام قول من كرٍ ُذ  على وليكن ظهره وراء كالمهم وليجعل احملرفة
 اهـ. »دينكم تأخذون عمن فانظروا دين العلم هذا إن« عنه: اهللا رضي ٢سريين ابن
 صحيحه. مقدمة يف مسلم رواه

                                                           
هـ، أبو نرص تاج الدين قايض القضاة، املؤرخ الفقيه. ٧٧١عبد الوهاب بن عيلّ بن عبد الكايف السبكيّ ت  - ١

، فسكنها وتويف هبا. نسبولد يف القاهرة، وانتقل إىل دمشق مع والده العالمة األصويلّ  ته إىل  تقيّ الدين السبكيّ
بك من أعاملِ املنوفية بمرصَ وكان طلق اللسان، قويّ احلجة. من تصانيفه:  ، »طبقات الشافعية الكرب«سَ

/ ٤، ، الزركيلاألعالم». األشباه والنظائر«، و»مجع اجلوامع يف أصول الفقه«، و»معيد النعم ومبيد النقم«و
١٤٨، ١٤٥. 
وتعبري ، والفقه، ثواحلدي، التفسريهو أبوبكر حممد بن سريين البرصي، التابعي الكبري واإلمام القدير يف  - ٢

بامئة يوم، وكان عمره نيفاً  احلسن البرصيبعد  هـ ١١٠والورع وبر الوالدين، تويف  الزهد، واملقدم يف االرؤي
 وثامنني سنة.
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 دةقيع هي اليت احلقة العقيدة األربعة األئمة عقيدة يشرح أن أراد فمن
 والصاحلني ولياءواأل باألنبياء والتربك التوسل وجواز اهللا تنزيه يف واخللف السلف
 أكثر فما ،لعقيدةا هذه عنهم ولينقل ،الثقات العلماء إىل فلريجع وبآثارهم وبقبورهم
 فاسدةال االعتقادات من شىء دس دون األربعة األئمة عقيدة تبني اليت الكتب

 نصفامل أيها لك نثبت الكتاب هذا يف حنن وها ،خبلقه اهللا وتشبيه كالتجسيم
 .هةواجل املكان عن اهللا تنزيه على كانوا األربعة األئمة أن والربهان بالدليل

  



٤٠ 
 

 الكتاب مقدمة
 متى ى(حت قال من الطاهر، النيب على والسالم والصالة القاهر، هللا احلمد

 األكابر. وآله أصحابه وعلى ،الفاجر) ذكر عن ترعون

 ،بعد أما

 وتغيري ينناد حتريف يريد منعلى  رجوما كالشهب فصوله انعقدت كتاب فهذا
 ألوساطا يف معروف غري مؤلف فيه ظهر الذي الزمان ولبئس املسلمني. عقائد

 يسمى ،بتأليف العهد جديد الكتابات، ضعيف اطالع، وال له خربة ال اإلسالمية،
 األربعة ألئمةا عن ينقلها اراتالعب من مجلة فيه يسوق كتابا ألف وقد اخلميس حممد
 من بد ال نكا لذلك الوهابية. اعتقاد يوافق األربعة األئمة اعتقاد ان القارئ ليوهم
 وال ألربعة،ا األئمة على افرتاءات من به جاء ما تفنيد مع علمي بأسلوب عليه الرد
 علومةم عروفةم فهي األربعة، األئمة عقيدة على يُطلعهم عمن يبحثون املسلمني أظن
 كان ما ليخربنا السنني من وأربعمائة بألف بعدهم يأيت لرجل حنتاج وال فيها لبس ال

 ومل ألربعة،ا األئمة باعتقاد جاهلني الكتاب هذا قبل املسلمون يكن ومل اعتقادهم.
 اهللا محهمر  األربعة املذاهب أصحاب األئمة على افرتاؤه إال هذا ردنا لتأليف حيوجنا
 مخيس. حممد أمثال يد على التحريف يدخلها أن من مذاهبهم وحفظ

 

 

 يلي: كما مرتبا هذا كتابنا جاء وقد



٤١ 
 

 املخلوق ةمشا عن اهللا تنزيه على األربعة األئمة أن بيان يف مقدمة أوال: 
 سالم.لإل صدره اهللا يشرح ومل ديننا يفقه مل من إال هذا يف ينازع وال

 األربعة: ئمةاأل اعتقاد قيقةح تظهر الصاحل السلف عن ننقلها نصوص ثانيا: 
 حنيفة أيب اإلمام عقيدة 
 أنس بن مالك اإلمام عقيدة 
 الشافعي إدريس بن حممد اإلمام عقيدة 
 حنبل ابن أمحد اإلمام عقيدة 

 لسنةا أهل اعتقاد حرف الذي الكتاب مؤلف على الردود من جمموعة ثالثا: 
 الردود: هذه وتشمل واجلماعة
o والشبيه املكان عن اهللا يهتنز  على ونقلية عقلية أدلة 
o صلى قرهأ وقد الكتاب مؤلف حياربه الذي التأويل جواز تثبت أدلة 

 وسلم عليه اهللا
o نيوبالصاحل وءاثاره وسلم عليه اهللا صلى بالنيبّ  التربُّك 
o ريءب منهم وهو أمحد ملذهب أنفسهم ينسبون الوهابية أنَّ  بيان 
o يعجزون أدلةب واأللباين عثيمني وابن باز وابن تيمية ابن على الرَّد 

 صّدها عن

 

 التالية: احملاور مقدميت يف أتناول أن أردت وقد

 سطور يف اإلسالم عقيدة 



٤٢ 
 

ات احملكمات   والتفويض والتأويل واملتشا

 واجلماعة السنة أهل إماما واملاتريدي األشعري 

 وعقيدته الطحاوي 

 وضالالته تيمية ابن 

 اخلميس حممد سقطات بيان يف تأسيس 

 

 سطور في اإلسالم ةعقيد

 خلوقات،امل يشبه ال اهللا أن وهو واحد اعتقاد على وخلًفا سلًفا املسلمون
 واملطوالت، لداتا بشرحه تضيق ما هذا على األدلة من فيها نبينا وسنة فكتابنا
 6 5 43 2 1﴿ :تعاىل اهللا قول هذا على دليال ويكفي

ا اآلية هذه بيان قوة من نوإ .الشور] [سورة ﴾87  ملو  املعىن أطلقت أ
 ال اهللا أن آليةا مفاد بل وحسب) تراه ما يشبه ال اهللا (ان القرآن يقل فلم تقيد،
 ال إًذا فهو ئش هو ذهنك يف وتتصوره وتتخيله تتومهه والذي شئ، أي يشبه
 اآلية! به جاءت الذي الفكري التسلسل هذا رائع هو كم أرأيت ربنا. يشبه
 كمثله يسل واهللا شيء فهو ببالك خيطر ما كل عقلي:ال الدليل هذا قوة أرأيت
 الشئ. هذا



٤٣ 
 

 والوجه والعني اليد القرآن يف نفسه إىل أضاف اهللا أن اإلسالم عقيدة ومن
 أضيفت امل اليد أن ظن من فيهم وليس باهللا، يليق ما على املسلمون وفهمها

 ىلإ ييؤد ذلك وألن السابقة لآلية معارض ذلك ألن اجلارحة عنت اهللا إىل
 معىن فما اهللا. اتذ يشبه ال تتخيله ما كل أن توا برهنا وقد خبلقه اهللا تشبيه
 والوجه؟ والعني اليد أضافت اليت اآليات

 

 الوجه 

 .البقرة] سورة[ rlمث i j k نثh تعاىل: قال

 يف الدابة على وأنتم توّجهتم كيفما أي اهللا) (قبلة مبعىن ُهنا اهللا) (وجه
 هللا قبلةُ  هةُ اجل فتلك النفلِ  صالةِ 

 

 اليد 

 سورة[ مث*> ( ) ' & % $ # " !نث :اىلتع قال
 لرسولا الصحابة بايع وقد ُعهودهم، فوق اهللا عهد أن واملعىن الفتح]
 ذه نبيه أمر الذي هو تعاىل واهللا اُحلديبية يف الرِّضوان شجرة حتت
 μ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ À¿ Á ´نث :تعاىل قوله وأما .املبايعة

Â Ã Ä Å Æ ëواسع غين اهللا أن فمعناه ]املائدة سورة[ مث 
 مثμ¶½ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬نث :تعاىل قوله وأما .الكرم
 واحلفظ نايةالع مبعىن اليد تأيت وقد آلدم تشريف إضافة فهذه ]ص [سورة



٤٤ 
 

 يأ اجلارحة معىن على (بيَديَّ) كلمة محل من ويكفر والتشريف،
 العضو.

 

 العين: 

 [سورة مثa ` _ ^ [ \ ]نث نوح: سفينة عن إخبارا تعاىل قال
 تفسري يف جاء كما )حبفظنا( معناها: بيان يف حيان بن مقاتل وقال ]القمر

 البغوي.

 

 جائز م ربكوالت والصاحلني باألنبياء التوسل أن أيضا املسلمني اعتقاد ومن
 وسلم عليه اهللا صلى الكرمي رسولنا وسّنه بل فيه لبس ال

 ستحيلفي والشجاعة واألمانة الصدقب موصوفون األنبياء أن اعتقادهم ومن
 ليس عدها،وب النبوة قبل مؤمن وكلهم والرذالة، والسفاهة واخليانة الكذب عليهم
م للحظة ولو الكفر على كان من فيهم  ر.بالكف الوقوع عن معصومون أل

 من لكذ ألن الدود منه خرج ما أيوب وسيدنا باإلمجاع، رسول نيب آدم فسيدنا
 يتزوجف ليموت احلرب اىل جيشه قائد أرسل ما داود وسيدنا املنفرة، األمراض
 يوسف اوسيدن اهللا، يف شك وال الكواكب عبد ما إبراهيم وسيدنا القائد، زوجة
 قال ام عيسى وسيدنا بالفأفاء كان ما موسى وسيدنا تردد، وال بالزنا هم ما
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 ليهمع اهللا صلى بالنساء، القلب متعلق كان ما حممد وسيدنا اهللا) ابن (أنا
موا ما كل من تربئتهم إىل ووفقنا أمجعني   النبوة. بمبنص يليق ال مما به ا

 

 والتفويض والتأويل والمتشابهات المحكمات

 g h i j k l m n o p q r ts uنث تعاىل: قال

v w x y z { | } ~ عمران] آل [سورة مث¢ ¡ ے 

ات، حمكمات نوعان: الكرمي القرآن فآيات  ال اليت فهي كماتاحمل فاما ومتشا
 # " !نث تعاىل: قول اهللا ومنها اللغة حبسب واحدا معىن إال حتتمل

 تفسريها يف املسلمني من اثنان خيتلف ال اآلية فهذه اإلخالص] [سورة مث$%
ات أما شريك. له ليس اهللا أن واملعىن  حتتمل ألفاظ يهاف اليت اآليات فهي املتشا
ا وصفها اهللا ألن احملكمات مع تتعارض اليت املعاين ترك فيتحتم معان عدة  بأ
 وعلى احملكم، معىن مع التعارض إىل يؤدي معىن أي أخذ جيوز فال مثp qنث
 ورن اهللا بأن النور] [سورة مث| } y zنث اآلية تفسري جيوز ال هذا
 منهاو  احملكمات اآليات من عدد مع التعارض إىل يؤدي هذا ألن الضوء مبعىن
 وقوله: ،الشور] [سورة ﴾87 6 5 43 2 1﴿ تعاىل: قوله
﴿h i kj l m on﴾ 54 3 2 1﴿ وقوله: ،]النحل [سورة 

 [سورة ﴾-. , + *﴿ وقوله: ،]النحل [سورة ﴾;> : 9 8 7 6

 ه.تفسري  يف السيوطي رواه الرب] في فكرة [ال :ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وقول ،]مريم



٤٦ 
 

 قوله رأواق إذا فكانوا اإلمجايل، التأويل أو التفويض السلف مذهب كان وقد
 ال أخرب، كما (استوى يقولون طه] [سورة ﴾[ \ ] Y Z﴿ تعاىل:
 وبعد خللفا لكن التفصيلي، التأويل اىل يلجأون كانوا فما للبشر) خيطر كما
 لتفصيليا التأويل إىل اللجوء إىل اضطروا العربية للغة العامة فهم ضعف أن

 وحفظ وىل(است هاومن اللغة يف عديدة معاين له (استوى) لفظ يقولون: فصاروا
 ال اليت ملعاينا ومن باهللا وتليق ومقبولة حمتملة املعاين هذه وكل وسيطر) وقهر
 مع عارضتت اليت األلفاظ من ذلك وغري وتعادل) ونضج (جلس جبالله تليق
 5 43 2 1﴿ وهي: الكامل التنزيه الصحابة منها فهم اليت اآلية

 .الشور] [سورة ﴾87 6

 

ات احملكمات يف احلق لأه مسلك بيان هذا كان  شديد، باختصار واملتشا
 مع كامال بيانه عن مقدمتنا وتضيق كتاب يف ينحصر فال ذلك تفصيل أما

 أدلته.

 

 والجماعة السنة أهل إماما والماتريدي األشعري

 املسلمني يدةعق نصرة اهللا أهلمه بغداد أهل من رجل اهللا رمحه األشعري احلسن أبو
 والذكاء كةاحلن من عظيم حظ له وكان النقلية واألدلة يةالعقل الرباهني فنصب
 النقل عن واابتعد املعتزلة .واجلماعة السنة أهل عقيدة تقرير إىل اهللا فوفقه



٤٧ 
 

 وأملوا لبالنق وأخذوا توسطوا فقد األشعرية أما العقل، عن ابتعدوا واحلشوية
  .النقلية النصوص به جاءت وما الشرع لصدق شاهدا فاختذوه بالعقل

 بشر أيب بن إمساعيل بن علي احلسن أبو (هو :البيهقي بكر أبو اإلمام يقول
 أيب بن اللب البصرة أمري ابن موسى بن اهللا عبد بن إمساعيل بن سامل بن اسحق
 قيس بن اهللا عبد موسى أيب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاحب بن بردة

 نةس وتويف سبعني، سنة يلوق للهجرة ٢٦٠ سنة ولد البصري، اليماين األشعري
 اهللا لرسو  أصحاب يف الفتيا عنهم يؤخذ ممن موسى أبو جده ببغداد، ٣٢٤
 إىل بوينس القرءان، قراءة يف صوتا الناس أحسن من وسلم، عليه اهللا صلى

 وأب هاجر باليمن، كانوا الذين سبأ أوالد من واألشعر األشعر، بن اُجلماهر
 وأقاموا ةاحلبش أرض إىل قومه من مخسنيو  بضع يف أخويه مع األشعري موسى
 صلى اهللا رسول على مجيعا قدموا حىت عنه اهللا رضي طالب أيب بن جعفر مع
 والرواية ايةالدر  مع واألحفاد األوالد من رزق .خيرب افتتح حني وسلم عليه اهللا

 اشيخن إىل النوبة بلغت أن إىل مثبتة التواريخ يف وأساميهم نشره، يكثر ما والرعاية
 عنه) اهللا رضي األشعري احلسن أيب

 ضاقتل األشعري الشيخ مناقب استيعاب أردنا (لو :السبكي الدين تاج وقال
 فعليه بهح من قلبه ميتلىء وأن قدره معرفة أراد ومن األقالم، وكّلت األوراق بنا

 الذي »شعرياال احلسن أيب اإلمام إىل نسب فيما املفرتي كذب تبيني« بكتاب
 دةفائ وأعظمها الكتب أجلّ  من فهو الدمشقي عساكر ابن ظاحلاف صنفه



٤٨ 
 

 ابن لحافظل يكن مل لو :فهرسته يف األندلسي احلجاج أيب ابن قال وأحسنها.
 .به) لكفى الكتاب هذا إال األشعري على املّنة من عساكر

 

 مرقندي،الس املاتريدي حممود بن حممد بن حممد فهو املاتريدي منصور أبو أما
 حترير على ملع .النهر وراء فيما بسمرقند حملة وهي ماتريد، إىل نسبة واملاتريدي

 فيه خيتلف ال منهجا وأسس العقلية بالرباهني فأيدها واجلماعة السنة أهل عقيدة
 والشريك يهالشب عن اهللا تنزيه عقيدة أما األلفاظ ببعض إال األشعري اإلمام عن

 تناقض. الو  بينهما تضارب ال املذهبني عمدة فهي إمجاعا الواجبة اهللا وصفات

 

 اموإم اهلدى بـإمام لُقب وقد فارس، بالدِ  يف املاتريدي منصور أبو كان
 و )رامطةالق على الرد( و )املعتزلة أوهام( و )التوحيد( كتبه ومن املتكلمني،

 ي،األشعر  احلسن أبا عاصر .)األكرب الفقه شرح( و ) السنة أهل تأويالت(
 هـ٣٣٣ عام تويف وغريهم. معتزلة من واملنحرفني السنة أهل بني املناظرات وخاض
 كتاب هـ) ٧٧٥ (تويف القرشي القادر عبد اإلمام وصف وقد بسمرقند. ودفن

 يدانيه ال بل ابكت فيه يوازيه ال كتاب (هو :بقوله القرءان) (تأويالت املاتريدي
 .الفن) ذلك يف سبقه من تصانيف من شيء
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 على الردّ  مع تاّما إيضاحا وأوضحاها الّسنة أهل ئدعقا قّررا اإلمامان هذان
 اإلمامني ذينه بعد الّسنة أهل كلُّ  فصار وغريهم، ومشّبهةٍ  معتزلةٍ  من املخالفني
 ماتريدّي)،( ولبعضٍ  (أشعرّي) الّسنة أهل لبعض فيقال أحدمها، إىل يُنسبون
 بينهما د،العقائ أصول يف اختالف بينهما ليس الّسنة أهل من الفريقني وكال

 فروع يف االختالف ألنّ  به، بأس ال وهذا العقائد، فروع بعض يف اختالف
 ليلة هللا يبالن رؤية نفوا الّصحابة بعض أنّ  وذلك الّصحابة، يف حصل العقائد
 املعراج)، يلةل ربَّه رأى (الّرسول قال: الّصحابة من وبعض رأى) (ما فقالوا: املعراج
 وأنس عنهما اهللا رضي اسعبّ  بن اهللا عبد املعراج ليلة بّهلر  الّنيب رؤية املثبتني فمن
 أّما عينه)،ب يره ومل بفؤاده (رءاه قال: ذرّ  أبا لكن الغفارّي، ذرّ  وأبو مالك بن

 اهللا رضي وعائشة مسعودٍ  بن اهللا عبد الّليلة تلك لربّه الّنيب رؤية نفوا الذين
 خالف( الفريقني: من أي يف نقول ال فنحن ربّه)، ير (مل قاال: هذان عنهما.
 ختالفا هذا ألنّ  الّسنة) أهل من الفريقني (كال نقول: بل الّسنة)، أهل عقيدة

 أصوهلا. يف وليس العقيدة، فروع يف

 

 وعقيدته الطحاوي

 انتهت هفقي الطحاوي، األزديّ  سلمة بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو هو
 الذهيب نهع قال مصر. صعيد من طحا يف ونشأ ولد .مبصر احلنفية رياسة إليه
 لصالحا وقال .عاقالً  فقيهاً، ثبتاً، الطحاوي (كان :النبالء أعالم سري يف

 وقال .مثله بعده لفخي مل عاقالً  فقيهاً، ثبتاً، نبيالً، ثقة كان :الوايف يف الصفدي
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 فالتصاني صاحب احلافظ، العالمة اإلمام :احلفاظ طبقات يف السيوطي
 عالمة،ال اإلمام (الطحاوي :املنتظم يف اجلوزي ابن وقال ي).الطحاو  البديعة:
 وفقيهها). املصرية الديار حمدث الكبري، احلافظ

 

 ذاهبامل مجهور( :السبكي عنها قال اليت الطحاوية العقيدة كتبه أشهر من
 وخلفاً  اً سلف العلماء تلقاها اليت الطحاوي عقيدة يقرؤون احلق على األربعة
 املسائل نم مجلة يف املسلمني اعتقاد خالصة اهللا رمحه يهاف مجع ).بالقبول
 تقبلوهو  واجلماعة السنة أهل اعتمده ومستندا احلق أهل مراجع من مرجعا فكانت
 على عةواجلما السنة أهل عقيدة بيان ذكر هذا بقوله: بدأها وقد حسنا، قبوال

 بن يعقوب سفيو  وأيب الكويف، ثابت بن النعمان حنيفة أيب امللة فقهاء مذهب
 عليهم اهللا رضوان الشيباين، احلسن بن حممد اهللا عبد وأيب األنصاري، إبراهيم
 العاملني. لرب به ويدينون الدين أصول من يعتقدون وما أمجعني،

 

 وضالالته تيمية ابن

 حممد بن مالقاس أيب بن اهللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد هو
 اخلابور بني ةالفراتي اجلزيرة يف حاليا تقع بلدة وهي حران يف ولد تيمية. ابن

 اءج ومن عصره علماء عليه ورد واجلماعة السنة أهل إمجاع والفرات.خالف
 دينال وتاج السبكي، الدين (تقي :اهليتمي حجر ابن منهم ذكر .بعدهم
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 واملالكية يةالشافع من وغريهم نفسه، اهليتمي حجر وابن مجاعة، وابن السبكي،
 :منها مجاع،اإل على ا خرج املسائل من عدد يف احلجة عليه وأقاموا نفية).واحل

 وهذا له دايةب ال اهللا مع أزيل العامل نوع أن قال أنه أي بالنوع العامل بقدم القول
 ذلك وغري ابأصحا والتربك والصاحلني األنبياء قبور زيارة عن والنهي إشراك،

 اإلمجاعية. املسائل من

 

 ضاللته: من بعض ييل وفيما

 أهل هورمج إن« نصه: ما »النبوية السنة منهاج« يف تيمية ابن قال .١
 اهـ. »العرش منه خيلو وال ينزل إنه يقولون السنة

 الثالث والقول« نصه: ما »النزول حديث شرح« كتابه يف وقال .٢
 وقف يزال ال أنه وأئمتها األمة سلف عن املأثور وهو الصواب وهو

 وال ا،الدني السماء إىل ونزوله دنوه مع منه لعرشا خيلو وال العرش
 اهـ. »فوقه العرش يكون

 :قوله يف السنة أهل وقال« نصه: ما فتاويه ويف أيًضا فيه وقال .٣
﴿Y Z [ \ ]﴾ عرشه على اهللا من االستواء طه] [سورة 

يد از على ال احلقيقة على ا  اهـ. »ا
 أن خلامسا الوجه« نصه: ما اجلهمية تلبيس بيان كتابه يف ويقول .٤

 حتته. ما ىلإ وكالسقف فوقه، ما إىل بالنسبة السرير اللغة يف العرش
 كالسقف إليه بالنسبة هو وليس عرًشا هللا جعل قد القرءان كان فإذا
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 أنه يقتضي وذلك غريه، إىل بالنسبة كالسرير إليه بالنسبة أنه ُعلم
 اهـ. »العرش فوق

 سعو  كرسيه أو عرشه إن« نصه: ما العلق سورة تفسري يف وقال .٥
 أصابع عةأرب قدر منه يفضل فما عليه جيلس وإنه واألرض، السمـوات

 يطأط به ليئط وإنه - أصابع أربعة قدر إال منه يفضل ما أو -
 اهـ. »براكبه اجلديد الرَّْحل

 وهو يقة،حق معنا اهللا أن وذلك« نصه: ما احلموية الفتوى يف ويقول .٦
 اهـ. »حقيقة العرش فوق

سم الدارمي عثمان قول لونق .٧  قد ولو« وتعاىل: سبحانه اهللا عن ا
 ربوبيته، فولط بقدرته به فاستقلت بعوضة ظهر على الستقر شاء

 اهـ »واألرض السمـوات من أكرب عظيم عرش على فكيف
 صريح وافقةم« يفو  »النبوية السنة منهاج« املسمى كتابه يف ويقول .٨

ري عن نقل بعدما »املنقول لصحيح املعقول  كل قبل( قال أنه األ
 الذي منط من هذا قلت« تيمية: ابن قال )أول إىل ال حركة حركة
 معىنو  اهـ، »احلادث عني ال احلادث نوع هو الالزم األزيل فإن قبله
 خلوق.مب ليس أي أزيلّ  نوعها أن أي النوع أزلية خلوقاتامل أن قوله

 مسائل يف اإلمجاع قخر  تيمية ابن أن العراقي الدين ويل احلافظ يقول .٩
 ،الفروع يف ضهاوبع األصول يف بعضها ،مسألة ستني تبلغ قيل كثرية
 يرى أنه املسائل هذه ومن ،عليها اإلمجاع انعقاد بعد فيها خالف
 ».املوافقة« كتاب يف كما اهللا إىل احلركة نسبة
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 لسبكي:ا الكايف عبد بن عليّ  الدين تقي احلافظ اإلمام فيه قال .١٠
 الفةمبخ املسلمني مجاعة عن وشذّ  االبتداع إىل اعاالتب عن خرج

 كرهذ  قدس.امل الذات يف والرتكيب اجلسمية يقتضي مبا وقال اإلمجاع،
 ج ربىالك الشافعية طبقات (انظر رسالته يف جهبل ابن الشيخ

 تيمية. ابن على فيها رد اليت ) ٩/٤٠
 )٤/٣٧٤(ج الفتاوى) (جمموع يف صرح أنه ضاللته أبشع ومن .١١

 وقال ـ.اه معه) العرش على ربه جيلسه اهللا رسول حممدا (إن :فقال
 لىع جيلس اهللا (إن خبطه: األندلسي حيان أبو اإلمام رءاه فيما

 النهر( يف كما ،اهـ اهللا) رسول فيه يقعد مكانا أخلى وقد الكرسي
 .)١/٢٥٤ج املاد

 

 

 عقيدة نع ناليحدث له فقه ال من ينربي عليه، الثابتة األقوال هذه كل فبعد
 ألمر نهإ تيمية! ابن وهو الكفر أركان من ركن عن إلينا وينقلها األربعة األئمة
 لنا: يقول من علينا َيطَلعَ  وأن الباطل رؤوس من رأس إىل احلق ُيسندَ  أن عجيب
 الزمان. آخر – شك ال – هذا إن دينكم. خيالف عمن دينكم خذوا
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 الخميس محمد سقطات بيان في تأسيس

 كان لوو  واعتقادهم السلف بعلم له دراية ال عليه نرد الذي لكتابا مؤلف إن
 يف هتقصري  فضحت سقطات من قال ما قال ملا يعتقدون مبا العلم من حظ ذا

 زالته: فيض من غيض يلي وفيما ،البحث يف وحمدوديته العلم

 لىع يصر اخلميس فإن تيمية ابن ضالالت من ذكرناه ما كل رغم .١
 م،اإلسال غري على وهو كذلك يكون كيف اإلسالم! شيخ تسميته
 إميان الو  مساء، اىل مساء من ينتقل اهللا أن يقول ملن إسالم ال فواهللا
 من داموح وليس العرش، على جالس اهللا أن بقوله اليهود وافق ملن
 أهال يسول هلا، بداية ال خملوقات توجد وأنه النوع أزيل العامل أن قال
 يخش الكفريات هذه كل صاحب مسى نم اإلسالم أئمة اعتقاد لنقل

 اإلسالم.

 تيمية، ناب إليهم نسبه كالًما األربعة األئمة إىل ينسب اخلميس حممد .٢
 جاء لب يعاصرهم مل وهو تيمية ابن عن األئمة عقيدة ينقل فلماذا
 نم يوجد أال عاصرهم. عمن النقل ويرتك السنني مبئات بعدهم
 تالمذةو  أصحاب ملالك يكن أومل الشافعي! اعتقاد نقل من الشافعية

 ابن عتقادا فيها جند ما الكتب من نابلةاحل يؤلف أمل اعتقاده! نقلوا
 لنعمان!ا حنيفة أيب اعتقاد وذكر ألف من احلنابلة يف أليس حنبل!
 تُنقل حىت األربعة املذاهب وعلماء أتباع من األرض جفت هل

 ليالوتض احتريف فيها وأمعن إمجاعها خرق عمن اإلسالمية املذاهب
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 قدف البشر معاين من مبعىن اهللا وصف (ومن :١٣ الصحيفة يف يقول .٣
 من اهللا بنزول لهقو  ومنها كثرية مواضع يف البشر مبعاين يصفه مث كفر)
 له اهللا أن وقوله السماء، يف اهللا أن وقوله العرش، منه خيلو أن غري

 كثري. ذلك وغري صوت،

 هذاو  السماء) يف اهللا (ان فةحني أيب اعتقاد أن ١٤ الصحيفة يف يقول .٤
 ىلإ يؤدي الذي القول هذا من بريء حنيفة أبو واإلمام مبني ضالل
 واإلمجاع واحلديث القرآن تضارب

 وهو السماء) يف اهللا (ان مالك اعتقاد ان يقول ٢٦ الصحيفة ويف .٥
 هللا أن على جممعون األربعة أن القارئ يوهم أن هذا دسه يف حياول
 لك لكانت السماء، يف اهللا وكان صحيحا هذا كان لو السماء، يف

 اهللاف اإلسالم ضد وهذا السماء، تسكن املالئكة ألن تشبهه املالئكة
 ربه كّذب مخيس وحممد الشبيه عن نفسه نزه

 هذاو  عرشه) على اهللا (ان الشافعي اعتقاد ان يقول ٣٥ الصحيفة ويف .٦
 خلق اهللا ان اقالو  الذي اليهود اعتقاد هو إمنا املسلمني اعتقاد ليس

 على جلسف السابع اليوم يف تعب مث أيام ستة يف واألرض السموات
 ?﴿ قال: إذ عليهم تعاىل اهللا رد وقد قفاه، على واسرتاح العرش

@ A B C D E F G H I J K 
L﴾ ق] [سورة  
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 عرشه) على اهللا (ان حنبل ناب اعتقاد ان يقول ٥٤ الصحيفة ويف .٧
 مرارا عنهم ينقل التناقض، هذا لك فما تيمية! ابن عن ذلك وينقل
 يف أنه معنه ينقل مث خلقه يشبه ال اهللا أن عقيدة على اجلميع أن

 واملثيل. الشبيه له ويثبت العرش وفوق السماء

 اهللا (تكلم قال: حنبل بن أمحد االمام ان يقول ٥٥ الصحيفة يف .٨
 نأ على يتجرأ كيف للحق. وخمالف التوحيد ضد وهذا بصوت)
 عن اهللا تنزه حنبل! بن أمحد العظيم اإلمام إىل الكفر اهذ مثل ينسب
 ليسو  انتهاء وال له ابتداء ال قدمي تعاىل فكالمه بصوت، الكالم
 عاىلت واهللا املخلوق صفة من هذا فكل لغة، وال حرف وال بصوت
 له اهللا انلك بصوت يتكلم اهللا كان ولو املخلوقني. صفات عن منزه
 يسمع مل لكالما هذا فقائل الشبيه، عن فسهن نزه واهللا حتصى ال أشباه

 شيئا املسلمني دين من يعرف وال باحملكمات

 يئاش يقّدم وال له دور فال الكتاب يف شخصية أي للمؤلف نرى ال .٩
 وحرف األئمة أقوال بعض نقل أن فعله ما جل بل جهده، من

 وهو خلامتة،ا يف وصحيفتان املقدمة يف صحيفة إال له ليس اعتقادهم.
 شيئا. يضيف ال

 بوأ فهذا للصواب). جمانب حنيفة أيب (وقول :١٩ الصحيفة يف يقول .١٠
 رجل فجاء ه ١٥٠ عام مات وقد الرسول، زمن من قريب حنيفة
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 حنيفة أبو (أخطأ يقول: سنة ١٤٠٠ من أكثر الرسول زمن عن يبعد
 حقا هزُلت ... صحيحة) غري وعقيدته الصواب وجانب

 ذكر مع عليها ارد ألفناه فيما وستجد تالتحريفا من الكثري كتابه يف .١١
 الصاحل لفالس عقيدة تربز وهي والسنة الكتاب من التفصيلية األدلة
 من لعاملنيا لرب به يدينون فيما للشك جماال اليدع مبا األربعة واألئمة
 تشبيه. يشوبه ال ومعتقد وتنزيه توحيد

  

 السنة هلأ أدلة من قائقاحل مجع إىل وفقنا أن اهللا أمحد املقدمة، هذه ختام ويف
 كما ليهمع االفرتاء على أحد يتجرأ كيال األربعة األئمة اعتقاد لبيان واجلماعة

 له. فقه ال من فعل
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 والجهة المكان عن اهللا تنزيه على االربعة األئمة أن إثبات

 الكيف تعريف
 :١»القرءان غريب يف املفردات« يف األصبهاين الراغب اللغوي قال
 كاألبيض هشبي وغري شبيه فيه يقال أي يصح عما به يسأل لفظ كيف«
 اهـ. »يفك وجلَّ  عز اهللا يف يقال أن يصح ال وهلذا والسقيم، والصحيح واألسود

 :٢نصه ما )هـ٨١٧ سنة املتوىف( الفريوزآبادي اللغوي الفقيه قالو 
 كتابه نم »وكيفية كمية بال موجود أنه تعاىل اهللا التوحيد أهل يصف«

 ».احمليط وسالقام«
 التوقيف« كتابه يف )هـ١٠٣١ سنة املتوىف( املناوي الرؤوف عبد حممد وقال

 نصه: ما ٣»فالتعاري مهمات على
ا اليت األحوال عموم عن استفهام مدلوهلا كلمة كيف،«  تدرك أن شأ
 ».باحلواس

  

                                                           
 ).٤٤٤املفردات يف غريب القرءان (ص - ١
 ).١٣٨٦(ص/ -القاموس املحيط (مادة: ال هـ  - ٢
 ).٦١٤فكر املعارص بريوت (صالتوقيف عىل مهامت التعاريف طبعة دار ال - ٣
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 االستواء مسألة في مالك اإلمام قول

 تابهك يف البيهقي احلافظ رواه ما عنه اهللا رضي مالك اإلمام عن ثبت
 يف  ٢العسقالين حجر ابن احلافظ قال كما جيد بإسناد  ١»والصفات األمساء«
 جلر  فدخل أنس بن مالك عند كنا« قال: وهب بن اهللا عبد طريق من ٣»الفتح«

 فأطرق« قال: »استواؤه؟ كيف MY Z [ \L اهللا، عبد أبا يا فقال
 وصف كما MY Z [ \L :فقال رأسه رفع مث الرحضاء وأخذته مالك
 ،»أخرجوه بدعة صاحب سوء رجل وأنت مرفوٌع، عنه وَكْيف كيفَ  يقال وال نفسه،
 اهـ. »الرجل جخِر فأُ « قال:

 يفاك العرش على استواؤه ليس أي »مرفوع عنه وكيف« ٤مالك اإلمام فقول
 بدعة بصاح سوء رجل أنت« وقوله وحنوه. جلوس من املخلوقني كاستواء هيئة أي

 صلح الذي كان ولو ،؟)استواؤه كيف( :بقوله سأله الرجل ألن وذلك ،»أخرجوه

                                                           
 ).٣٧٩األسامء والصفات (ص/ - ١
هـ، ٨٥٢أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر، حافظ مؤرخ ت  - ٢

أصله من عسقالن بفلسطني ومولده ووفاته بالقاهرة.انشغل باألدب والشعر ثم أقبل عىل احلديث، ورحل إىل 
ا منها: اليمن واحلجا ان املائة الدرر الكامنة يف أعي«ز وغريمها لسامع الشيوخ وعلت له شهرة. تصانيفه كثرية جدً

 .١/١٧٨األعالم، الزركيل، ». لسان امليزان«، و»الثامنة
 ).١٣/٤١٧فتح الباري ( - ٣
ئمة األربعة هـ، إمام دار اهلجرة وأحد األ١٧٩مالك بن أنس بن مالك األصبحيّ احلمريي أبو عبد اهللا ت  - ٤

نة، وإليه تنسب املالكية، مولده ووفاته يف املدينة، صنف املوطأ. وله كتاب  رسالة «، و»املسائل«عند أهل السّ
 .٥/٢٥٧، الزركيل، األعالم». الرد عىل القدرية
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ا اعتقاد مع اآلية هذه معىن عن سؤال جمرد  عرتضا كان ما ظاهرها على تؤخذ ال أ
 عليه.

 علماء من - هـ)١٣٧٦( ١العزامي القضاعي سالمة الشيخ احملدث قال
 كيفية عن لهسؤا ألن« :»بدعة صاحب« الرجل لذاك مالك قول عن - األزهر

 قبيل نم هو الذي احلسي الظاهر معناه على االستواء فهم أنه على يدل االستواء
 فسأل رار.االستق هذا كيفية يف شك وإمنا عليه، واستقراره جسم على جسم متكن
 اهـ. »بالبدعة اإلمام إليه أشار الذي بعينه التشبيه هو وهذا عنها،

 نب مالك عند كنا« قال: حيىي بن حيىي طريق من ٢البيهقي احلافظ وروى
 »ى؟استو  فكيف ،MY Z [ \L اهللا، عبد أبا يا فقال رجل فجاء أنس
 والكيف جمهول، غري االستواء قال مث الرحضاء، عاله حىت رأسه مالك فأطرق« قال:
 به أمرف مبتدعا، إال أراك وما بدعة، عنه والسؤال واجب، به واإلميان معقول، غري
 ستاذأ الرمحن عبد بن ربيعة عن أيضا ذلك يف وروي« :لبيهقيا قال .اهـ »خيرج أن

 .اهـ »عنهما اهللا رضي أنس بن مالك

 أنه يعين وال ،٣القرءان يف وروده معلوم أنه أي »جمهول غري االستواء« قوله
سمة، بعض زعم كما جمهولة، اجللوس كيفية ولكن اجللوس مبعىن  والكيف« قولهو  ا

                                                           
 ).١٦فرقان القرءان بني صفات اخلالق وصفات األكوان (ص/ - ١
 ).٣٧٩األسامء والصفات (ص/ - ٢
): ١٧دث الشيخ سالمة العزامي يف فرقان القرءان بني صفات اخلالق وصفات األكوان (ص/قال املح - ٣

-٣/٤٤١يعني أن االستواء معلوم الورود يف الكتاب اهـ. قلت: وهذا معنى ما رواه الاللكائي يف رشح السنة (
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 ال أي قليع ال كاجللوس اهليئة أي الكيف مبعىن ستواءاال أن معناه »معقول غري
 أي عضاءأ ذي من إال يصح ال اجللوس ألن اخللق صفات من لكونه العقل، يقبله
 والكيفية معلوم اءاالستو ( املشبهة: لقول معىن فال ذلك، عن اهللا وتعاىل وركبٍة، يةٍ لْ إك

 ألن ومةمعل غري وسهجل كيفية لكن اجللوس االستواء أن بذلك يقصدون )١جمهولة
 الكم مراد هذا أن الناس يومهون وهؤالء بأعضاء، إال يكون ال كان كيفما اجللوس
م. يُغرتّ  فال عنه، اهللا رضي  بتمويها

 :٣نصه ما »اإلحياء« شرح يف ٢الزبيدي مرتضى حممد اللغوي احلافظ قال
 من يفك أي »معقول غري كيف« قوله مالك، قول تفسري يف ٤اللبان ابن وقال«

 تعاىل اهللا صفات يف فإثباته احلوادث صفات من كان ما وكل احلوادث، صفات

                                                           
تواء االس«هنام قاال: ) عن أم املؤمنني أم سلمة ريض اهللا عنها وربيعة بن عبد الرمحن شيخ اإلمام مالك أ٤٤٢

 اهـ. » غري جمهول والكيف غري معقول
 هذا اللفظ مل يثبت عن مالك وال عن غريه من األئمة رواية فال اعتداد به. - ١
بيديّ ت  - ٢ هـ، أبو الفيض امللقب بمرتىض، عالمة ١٢٠٥حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسينيّ الزَّ

ساب، من كبار املصنفني. أصله من واسط يف العراق ومولده باهلند ومنشأه يف باللغة واحلديث والرجال واألن
زبيد باليمن. رحل إىل احلجاز وأقام بمرص فاشتهر علمه وكاتبه ملوك احلجاز واهلند واليمن والشام والعراق 

تاج «ن كتبه: مواملغرب األقىص والرتك والسودان واجلزائر. وزاد اعتقاد الناس فيه، وتويف بالطاعون يف مرص. 
، »لستةأسانيد الكتب ا«، و»إحتاف السادة املتقني يف رشح إحياء علوم الدين«، و»العروس يف رشح القاموس

عقد «، و»كشف اللثام عن آداب اإليامن واإلسالم«، و»عقود اجلواهر املنيفة يف أدلة مذهب اإلمام أيب حنيفة«و
 .٧/٧٠، ، الزركيلاألعالم». اجلامن يف بيان شعب اإليامن

 ).٢/٨٢إحتاف السادة املتقني ( - ٣
 هـ).٧٤٩) البن اللبان (ت١٠٥يف كتابه إزالة الشبهات(ص/ - ٤
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 »جمهول غري واالستواء« قوله: تعاىل، اهللا عن بنفيه فيجزم العقل، يقتضيه ما ينايف
 تعاىل هب الالئق الوجه على »به واإلميان« اللغة، أهل عند املعىن معلوم أنه أي
 اهـ. »وبكتبه باهللا اإلميان من ألنه »واجب«

 لخلقا صفات من كان ما وكل الهيئة أي تعالى اهللا عن الكيف فنفي
 علماء نبي اتفاق محل ذلك شابه وما والسكون والحركة واالستقرار كالجلوس

 وخلفا. سلفا والجماعة السنة أهل

 أهل عند هذا يف واملذهب« :٢»سننه« يف هـ) ٢٧٩(١التـرمذي اإلمام قال
 يعووك عيينة وابن املبارك وابن أنس بن ومالك ٣الثوري سفيان مثل األئمة من العلم

م وغريهم  يقال الو  بـها ونؤمن األحاديث هذه تروى قالوا: مث األشياء هذه رووا أ
 اهـ. »كيف

                                                           
هـ، من أئمة علامء احلديث ٢٧٩حممد بن عيسى بن سورة بن مسلم السلمي الرتمذي أبو عيسى ت  -  ١

خر عمره وكان يرضب وحفاظه من أهل ترمذ تتلمذ للبخاري، قام برحلة إىل خراسان واحلجاز وعمي يف آ
يف » اريخ والعللالت«، و»الشامئل النبوية«، و»اجلامع الكبري«فيه املثل يف احلفظ. مات برتمذ. من تصانيفه: 

 .٦/٣٢٢، الزركيل، األعالماحلديث. 
 ).٤/٦٩٢سنن الرتمذي، باب ما جاء يف خلود أهل اجلنة وأهل النار ( - ٢
د بن مرسوق الثوري أمري املؤمنني يف احلديث. له من الكتب هـ سفيان بن سعي١٦١سفيان الثوريّ ت  - ٣
. والثاين: سفيان بن عيينة ٣/١٠٤، الزركيل، األعالمكالمها يف احلديث. » اجلامع الصغري«و» اجلامع الكبري«

: ١٩٨اهلاليلّ الكويفّ ت  ، كان حافظًا ثقة واسع العلم كبري القدر، قال الشافعيّ ال ول«هـ، حمدّث احلرم املكيّ
كيل، ، الزراألعالم». كتاب يف التفسري«، و»اجلامع يف احلديث«اهـ. له: » مالك وسفيان لذهب علم احلجاز

٣/١٠٥. 
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 قال: مسلم، بن الوليد عن ١»االعتقاد كتابه« يف البيهقي احلافظ وروى
 ٣األحاديث هذه عن ٢دسع بن والليث الثوري وسفيان ومالك األوزاعي سئل«

  اهـ. »كيفية بال جاءت كما وهارّ أمِ  فقالوا:

 ياننيفوالسُ  األربعة األئمة عن »والصفات األمساء« يف ٤البيهقي احلافظ ونقل
م وغريهم عوانة وأيب وشريك وشعبة والليث واألوزاعي ادينواحلمّ   اهللا عن ْوانـَفَ  أ
  اهـ. الكيف تعاىل

سمة تدعي كما ليس أي  معلومة ريغ لكن هيئة أي كيفية هللا يثبتون السلف أن ٥ا
 كبريا. علوا يقولون عما اهللا تعاىل لنا.

                                                           
 ).٤٤االعتقاد (ص/ - ١
يار املرصية، سمع عطاء بن أيب رباح ١٧٥الليث بن سعد ت  - ٢ هـ، اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم وعامل الدّ

ا العمريّ وغ ريهم كثري، ورو عنه خلق كثريون منهم ابن عجالن شيخه وابن هليعة وابن أيب مليكة ونافعً
 .٥/٢٤٨، الزركيل، األعالموابن املبارك وآدم بن أيب إياس وغريهم. 

 أي األحاديث املتشاهبة يف الصفات. - ٣
 ).٣/٣٠) وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (٤٢١-٣٨٠األسامء والصفات ( - ٤
ليس معناه أال » بدون تكييف«): إن معنى قولنا ١/٩٩رشح العقيدة الواسطية ( انظر قول الوهابية يف - ٥

 نعتقد هلا كيفية بل نعتقد هلا كيفية لكن املنفي علمنا بالكيفية.اهـ
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 رحش يف احلديث أعالم« كتابه يف هـ)٣٨٨اخلطايب( سليمان أبو اإلمام قال
 أنه وه العرش على اهللا إن املسلمني قول معىن وليس« :١نصه ما »البخاري صحيح
 خلقه، عمجي من بائن لكنه جهاته، من جهة يف زمتحي أو فيه متمكن أو له مماس
 شىء كمثله يسل إذ ف،يالتكي عنه ونفينا به، فقلنا التوقيف به جاء خرب هو وإمنا
 .اهـ »البصري السميع وهو

 متباعد نهأ مبعىن ال للخلق، مشابه غري أي »خلقه مجيع من بائن« وقوله:
 ،»األشياء من ائنب إنه« األئمة من قال نم ملراد يـُتَـَنبَّه أن وينبغي باملسافة، اخللق عن
 قال من مراد بل حقيقًيا، خالفًا ليس فإنه ،»مباين غري تعاىل إنه« منهم قال ومن

 احلسية ملباينةا نـَْفيُ  »مبايًنا ليس« قال من ومراد مياسها، وال يشبهها ال أنه »بائن«
 واحملاذاة سافيةامل باينةامل على ومحله بائن، إنه منهم قال من كالم نقل فمن املسافية.
 ممن َحَذار َحَذارِ فَ  يقولوه، مل ما احلقّ  أهل أئمة وقـَوَّلَ  الصواب باين فقد تيمية كابن
 حممله. غري على كالمهم حيمل

                                                           
ه (هو الذي يبدأ اخللق ثم يعيد )، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف قوله تعاىل:٢/١٤٧٤أعالم احلديث، ( - ١

) وفتح البارئ برشح صحيح البخاري ٣٦٩األسامء والصفات للبيهقي (ص/ ، وانظروهو أهون عليه)
 ).١٣/٤٢٤للحافظ ابن حجر، باب وكان عرشه عىل املاء (
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 حيحص شرح يف احلديث أعالم« كتابه يف ١اخلطايب سليمان أبو اإلمام وقال
 زع ربنا أنَّ  نعلم أن مسلم كل وعلى علينا جيب الذي فإن« :٢نصه ما »البخاري
 وعن اهللا نع وهي الكيفية، تقتضي الصورة فإن هيئة، وال صورة بذي ليس وجل
 اهـ. »منفية صفاته

 ،٤الطربي حممد بن علي احلسن أيب عن ٣للبيهقي »والصفات األمساء« ويف
 قاعد ال عرشه على ٥عالٍ  سبحانه والقدمي( نصه: ما النظر أهل من ءاخرين ومجاعة

                                                           
، اإلمام العالمة، احلافظ ٣٨٨أبو سليامن اخلطايبّ ت  -  ١ هـ، محد بن حممد بن إبراهيم بن خطّاب البستيّ

، صاحب التصانيف، أخذ الفقه عىل املذهب ا ، وأيب عيلّ بن أيباللغويّ  لشافعيّ عن أيب بكر القفال الشايشّ
هريرة ونظرائهام. وحدّث عنه: أبو عبد اهللا احلاكم وهو من أقرانه يف السن والسند، واإلمام أبو حامد 

سري . »رشح أسامء اهللا احلسنى«، و»غريب احلديث«، و»رشح السنن«األسفرايينيّ وغريمها كثري، من كتبه: 
 .٣٣/١٤الذهبي،  ،أعالم النبالء

 )٢٨٢)، وانظر األسامء والصفات للبيهقي (ص/١/٥٢٩أعالم احلديث ( - ٢
 )٣٨١-٣٨٠األسامء والصفات (ص/ - ٣
. كان طبيب طربستانمن أهل  يبطبم) هو  ٩٧٠هـ /  ٣٦٠أمحد بن حممد أبو احلسن الطربي (تويف نحو  - ٤

 .الدولة ركناألمري 
عال عىل عرشه علو قدر وفضل كام يتضح من السياق، ال علو جهة ومكان. قال اللغوي إبراهيم بن  - ٥

جاج أحد مشاهري اللغويني ( ي الزّ واهللا «) ما نصه: ٦٠هـ) يف كتاب تفسري أسامء اهللا احلسنى (ص/٣١١الرسّ
لتعاىل عالٍ عىل كل شىء، وليس املراد بالعلو: ارتفاع املحلِّ أل و ن اهللا تعاىل جيلُّ عن املحلِّ واملكان، وإنام العُ

اهـ. وقد أصدرت جملة األزهر، وهي جملة دينية علمية تصدرها مشيخة األزهر، » علوُّ الشأن وارتفاعُ السلطان
واألعىل صفة الرب، واملراد بالعلو العلو بالقهر ): «١٦هـ يف تفسري سورة األعىل، (ص/١٣٥٧يف املحرم سنة 

واعلم أن السلف قائلون باستحالة العلو ): «١٧ويف (ص/» تدار، ال باملكان واجلهة، لتنـزهه عن ذلكواالق



٦٦ 
 

 االعتزال عىنمب هي اليت الذات مباينة به يريد )العرش عن مباين وال مماس وال قائم وال
 األجسام، اتصف من والقعود والقيام ضدها هي اليت واملباينة املماسة ألن التباعد، أو
 ما عليه زجيو  فال أحد. كُفًوا له يكن ومل يولد ومل يلد مل صمد أحد وجل عز واهللا
 الطريقة هذه ١فورك بن بكر أبو اُألستاذ حكى .اىلوتع تبارك األجسام على جيوز
 علًوا كبذل يريد وال« قال مث ،»عال مبعىن استوى« قال أنه أصحابنا بعض عن

 عن نقال ٢قيالبيه قال أن إىل اهـ. »فيه متمكًنا مكان يف والكون والتحيز باملسافة
 ٣وقف هوأن عرشه على مستو اهللا أن وهو األول هو وجوايب« العلم: أهل بعض

ا مبعىن منها بائن األشياء  البينونة وليست ا،يشبهه وال ميسها وال حيلها وال حتله ال أ
 بنصه. البيهقي مكال انتهى .»كبريًا علًوا واملماسة احللول عن ربنا اهللا تعاىل بالعزلة

                                                           
املكاين عليه تعاىل خالفا لبعض اجلهلة الذين خيبطون خبط عشواء يف هذا املقام فإن السلف واخللف متفقان 

 اهـ.» عىل التنـزيه
هـ، واعظ عامل باألصول والكالم، من ٤٠٦بو بكر ت حممد بن احلسن بن فورك األنصاريّ األصبهاينّ أ - ١

لغت تصانيفه يف ب«فقهاء الشافعية. سمع بالبرصة وبغداد، وحدَّث بنيسابور، له كتب كثرية، قال ابن عساكر: 
شكل م«، و»حلّ اآليات املتشاهبات«اهـ. ومنها: » أصول الدين وأصول الفقه ومعاين القرآن قريبًا من املائة

 .٦/٨٣الزركيل، ، األعالم». رسالة يف التوحيد«، و»غريب القرآن«، و»هاحلديث وغريب
 ).٣٨٢-٣٨١األسامء والصفات (ص/ - ٢
فوق «): ومعنى ٨/٣٣٦((وهو القاهر فوق عباده) فوقية القهر والقدرة، قال القرطبي يف تفسريه لآلية:  - ٣

وق ال فوقية مكان كام تقول: السلطان ففوقية االستعالء بالقهر والغلبة عليهم أي هم حتت تسخريه » عباده
): وأما علوه عىل خلقه ٣٣٢رعيته أي باملنزلة والرفعة. وقال مال عيل القاري يف رشح الفقه األكرب (ص/

فعلو مكانة ومرتبة ال علو مكان كام هو مقرر عند أهل (وهو القاهر فوق عباده) املستفاد من نحو قوله تعاىل: 
 السنة واجلامعة اهـ.



٦٧ 
 

 الفرقة ييزومت الدين يف التبصري« كتابه يف ١األسفرايين املظفر أبو اإلمام قال
 أنه تعلم وأن« :٢واجلماعة السنة أهل اعتقاد بيان يف »اهلالكني الفرق عن الناجية

 كيف فيه قالي أن ميكن ال له مثل ال من ألن واألينية والكمية الكيفية عليه جيوز ال
 منو  كان، مم له يقال ال له أول ال ومن هو، كم فيه يقال ال له عدد ال ومن هو،
 لىع يدل ما تعاىل اهللا كتاب من ذكرنا قدو  كان، أين فيه يقال ال له مكان ال

 عن فيه جاء وقد واألولية، االبتداء ونفي واجلهة املكان ونفي التشبيه ونفي التوحيد
 إن قال:ف اهللا؟ أين له: قيل حني البيان أشفى عنه اهللا رضي ٣علي املؤمنني أمري

                                                           
هـ. عامل بالفقه واألصول. كان يلقب بركن ٤١٨إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق ت  - ١

اهـ. نشأ يف أسفرايني بني نيسابور وجرجان، ثم » وهو أول من لقب من الفقهاء«الدين، قال ابن تغري بردي: 
سان وبعض أنحاء العراق، خرج إىل نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرَّس فيها، ورحل إىل خرا

يف أصول الدين مخس جملدات، ورسالة يف أصول الفقه. وكان ثقة يف رواية » اجلامع«فاشتهر. له كتاب 
 .١/٦١، الزركيل، األعالماحلديث، وله مناظرات مع املعتزلة. مات يف نيسابور، ودفن يف أسفرايني. 

). ويف منح اجلليل رشح ١٦٢-١٦١اهلالكني (ص/ التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق - ٢
قال «) ما نصه: ٢/٣٤٠هـ) (١٢٩٩خمترص خليل للشيخ حممد أمحد عليش مفتي الديار املرصية األسبق (ت

اد سؤاله اهـ. فبني للسائل فس» عيل كرم اهللا تعاىل وجهه حني قيل له أين اهللا: الذي أين األين ال يقال فيه أين
والذي خلقها كان موجودا قبل خلقها ال حمالة، وال أينية له، وصفاته تعاىل ال تتغري فهو بعد  بأن األينية خملوقة،

 أن خلق األينية عىل ما كان قبل خلقها اهـ.
) وغريمها أن ١/٤٠٧) وكنز العامل للمتقي اهلندي (٧/٢٣٧ويف تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ( - ٣

 أمري املؤمنني متى كان اهللا، فقال له سيدنا عيل: إنام يقال متى كان ملن ملهيوديا أتى عليا ريض اهللا عنه فقال: يا 
يكن ثم كان، فأما من يزل بال كيف يكون كان بال كينونة، كائن مل يزل قبل القبل وبعد البعد ال يزال بال كيف، 

 فأسلم اهـ. 



٦٨ 
 

 الكيف يفك يالذ إن فقال: اهللا؟ كيف له: فقيل أين. له يقال ال األين أّين الذي
  اهـ. »كيف له يقال ال

 واألعضاء ركةواحل واالستقرار اجللوس نفي كيفية ِبال السلف مراد أن فتبني
 إتيانهو  العرش على استواءه أن يقصدون وال األجسام. صفات من هو مما ذلك وحنو

 عنه لكيفيةا نفي املراد بل ) ال يريدون هذا،يعلمها واهللا حنن نعلمها ال كيفية له(
 كيفية فهو مهاغري  أو تربًعا أو افرتاًشا كان كيفما اجللوس أن العاقل وليعلم ألبّتة.
 من يةٌ كيف املكان يف التحيز وهكذا األجسام. صفات من كونه عن خيرج ال ألنه

 تعاىل. اهللا عن منفية فهي كيفية األجسام من جلسم واملماسة األجسام، كيفيات

 :٢»مسلم بفوائد املـعلم إكمال« بهكتا يف ١املالكي عياض القاضي وقال
 القول بتصوي على واحلقُّ  السُّنَّة، أهل كافة ءاراء مجع الذي ما شعري! ليت ويا«

 وسلموا، ناكه العقل حلرية وسكتوا أُمروا، كما الذَّات يف التفكر عن الوقوف بوجوب
م، قوفهمو  من ذلك وأنَّ  والتَّشكيل، والتخييل التَّكييف حترمي على وأطبقوا  وحري

 »عندهم حقيقة وه بل التَّوحيد يف قادح وغري باملوجود، جهل أو الوجود يف شكٍّ  غري
 وأقره. ٣»مسلم شرح« يف هـ)٦٧٦( النووي عنه ونقله .اهـ

                                                           
هـ، عامل املغرب، ٥٤٤القايض عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل ت  - ١

ب املدارك ترتي«و» الغنية«كان أعلم الناس بكالم العرب وأنساهبم وأيامهم، ويل قضاء سبتة، من تصانيفه: 
 .٥/٩٩، الزركيل، األعالم». وتقريب املسالك يف معرفة أعالم مذهب اإلمام مالك

 )٢/٤٦٥إكامل املعلم بفوائد مسلم ( - ٢
 )٥/٢٥رشح صحيح مسلم ( - ٣



٦٩ 
 

 أن واعلم« : ٢املالكي  ١البغدادي الوهاب عبد حممد أبو القاضي وقال
 نفسه وصف ملا ديقوتص للشرع، وتسليم للنص، إتباع باالستواء تعاىل له الوصف
 عليه النيب أخرب الو  بذلك، يرد مل الشرع ألن كيفية، له يثبت أن جيوز وال به، تعاىل
 والتحول قلالتن إىل يرجع ذلك وألن عنه، الصحابة سألته وال بشىء، فيه السالم
 األجسام، قدم وإىل التجسيم، إىل يؤول وذلك األماكن، إىل واالفتقار احليز وإشغال
 نم سؤال عن اجلواب اهللا رمحه مالك أمجل وقد اإلسالم، أهل كافة عند كفر وهذا
 جمهول، غري منه االستواء فقال: استوى؟ كيف MY Z [ \L سأله

 .هـا »السائل بإخراج أمر مث بدعة، هذا عن والسؤال معقول، غري منه والكيف

 سباجللو  فسره بالذي بالكم فما استوى كيف سأل فيمن وهذا :أقول
 واالستقرار!؟ والقعود

 يف نياملؤمن أمري العلماء جنم اهلجرة دار وإمام املدينة عامل مالًكا اإلمام إن مث
 اإلمام كرذ  فقد اهلدى، أئمة كسائر اجلهة اهللا عن ينفي عنه اهللا رضي احلديث

                                                           
هـ، أبو حممد، قاضٍ من فقهاء املالكية، له نظم ٤٢٢بد الوهاب بن عيلّ بن نرص الثعلبيّ البغداديّ تع - ١

ه إىل مرص  ومعرفة باألدب. ولد ببغداد وويل القضاء يف أسعرد، وبادرايا يف العراق، ورحل إىل الشام ثم توجَّ
، األعالم ».كالنرصة ملذهب مال«، و»سائلعيون امل«، و»التلقني يف فقه املالكية«فعلت شهرته وتويف فيها. له 

 .٣/٢٢٣، ابن العامد، شذرات الذهب. ٤/١٨٤الزركيل، 
رشح عقيدة اإلمام مالك الصغري أليب حممد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين للقايض أيب حممد عبد الوهاب  - ٢

 ).٢٨بن عيل بن نرص البغدادي املالكي (ص/



٧٠ 
 

 املفسر الفقيه ١املالكي الـُمنَـيّـِر بن الدين ناصر اإلسكندرية قضاة قاضي العالمة
 شرف يف املقتفى« كتابه يف كثرية علوم يف البارع األديب اخلطيب يلاألصو  النحوي
 اهللا رمحه مالك أشار املعىن وهلذا« قال: نفيها وقرر اجلهة عن تكلم ملا »املصطفى

 :مالك فقال ،»متى بن يونس على تفضلوني ال« :وسلم عليه اهللا صلى قوله يف
 العرش على فعرُ  وسلم عليه اهللا صلى ألنه التنـزيه على للتنبيه يونس خص إمنا(

 إىل اجلهة حيث من ذلك مع ونسبتهما البحر قاموس إىل ُهبط السالم عليه ويونس
 السالمو  الصالة عليه لكان باملكان الفضل كان ولو واحدة، نسبة جالله جل احلق
 ناصر الفقيه أخذ مث ،)ذلك عن نـهى وملا مكانا، وأفضل مىت بن يونس من أقرب
 .اهـ »باملكان ال باملكانة الفضل أن يبني الدين

                                                           
هـ، ٦٨٥عيلّ الشريازيّ أبو سعيد أو أبو اخلري نارص الدين البيضاويّ ت  عبد اهللا بن عمر بن حممد بن - ١

قاض مفرس، ولد يف املدينة البيضاء بفارس ـ قرب شريازـ وويل قضاء شرياز مدة، ورصف عن القضاء، فرحل 
، ويعرف بتفسري البيضا» أنوار التنزيل وأرسار التأويل«إىل تربيز فتويف فيها. من تصانيفه:  ج الوصول منها«ويّ

، بغية الوعاة. ٤/١١٠، الزركيل، األعالم». لب اللباب يف علم اإلعراب«، و»إىل علم األصول ، السيوطيّ
١/٢٨٦. 



٧١ 
 

 كتابه يف الشافعي ١السبكي الدين تقي احلافظ اإلمام أيضا عنه ذلك ونقل
 السادة افإحت« يف احلنفي الزبيدي مرتضى حممد احلافظ واإلمام ٢»الصقيل السيف«

 وغريمها. ٣»الدين علوم إحياء بشرح املتقني

 كان هأن مالك عن نافع بن اهللا عبد عن الّنعمان بن سريج يرويه ما وأما
 عبد« :أمحد اإلمام قال ثابت. فغري »مكان كل يف وعلمه السماء يف اهللا« يقول
 حامت: بوأ وقال .»فيه ضعيفا وكان حديث صاحب يكن مل الصائغ نافع بن اهللا
 حفظه عرفي« البخاري: وقال ،»أصح وكتابه حفظه يف لني هو ،باحلافظ ليس«

 حبان ابن وذكره ،»مالك عن غرائب يروي« عدي: ابن قال ،»أصح وكتابه وينكر
 ارمب حفظه من حدث وإذا الكتاب صحيح كان« وقال: »الثقات« كتاب يف

 ابنو  سريج ترمجة وراجع .»يكتب ال أميا أصم كان« فرحون: ابن وقال ،»أخطأ

                                                           
هـ، أبو نرص تاج الدين قايض القضاة، املؤرخ الفقيه. ٧٧١عبد الوهاب بن عيلّ بن عبد الكايف السبكيّ ت  - ١

، فسكنها وتويف هبا. نسبتولد يف القاهرة، وانتقل إىل دمشق مع والده العال ه إىل مة األصويلّ تقيّ الدين السبكيّ
بك من أعاملِ املنوفية بمرصَ وكان طلق اللسان، قويّ احلجة. من تصانيفه:  ، »طبقات الشافعية الكرب«سَ

/ ٤، ، الزركيلاألعالم». األشباه والنظائر«، و»مجع اجلوامع يف أصول الفقه«، و»معيد النعم ومبيد النقم«و
١٤٨، ١٤٥. 
 ).٤٢-٤١السيف الصقيل (ص/ - ٢
 ).٢/١٠٥إحتاف السادة املتقني ( - ٣



٧٢ 
 

 فبان .١هذا لمث مالك مثل إىل ينسب ال السند هذا ومبثل الضعفاء، كتب يف نافع
 يقل. مل مبا عليه تقول مالك لإلمام املشبهة تنسبه ما أن كرناهذ  مما

  

                                                           
)، وتكملة الرد عىل نونية ابن ١٦/٢١٠هـ) (٧٤٢انظر هتذيب الكامل يف أسامء الرجال للحافظ املزي (ت - ١

يض ) وكتاب إيضاح الدليل للقا٩٥القيم، للشيخ حممد زاهد الكوثري، املطبوع هبامش السيف الصقيل (ص/
 ).١٠٧ابن مجاعة (ص/



٧٣ 
 

 االستواء مسألة في الشافعي اإلمام قول

 تشبيه الب ءامنت« االستواء: عن سئل ملا عنه اهللا رضي الشافعي إمامنا قال
مت متثيل بال وصدقت  كل هفي اخلوض عن وأمسكت اإلدراك يف نفسي وا
 السالم عبد بن والعز ١»املؤيد الربهان« يف الرفاعي أمحد اإلمام ذكره .اهـ »اإلمساك

 ٤»ومترد شبه من شبه دفع« يف ٣احلصين الدين تقي والشيخ ٢»الرموز حل« يف
 وغريهم. ٦»الدواين الفواكه« يف والنفراوي ٥»فتاويه« يف والرملي

 اهللا رسول عن جاء ومبا اهللا مراد على اهللا عن جاء مبا ءامنت« أيضا: وقال
 الصراط« بهكتا يف اهلرري اهللا عبد احملدث شيخنا ذكره .اهـ »اهللا رسول مراد ىعل

 ال ومعناه كثري، وغريمها ٨»ومترد شبه من شبه دفع« يف احلصين والشيخ ٧»املستقيم
 يف جتوز ال اليت واجلسمية احلسية املعاين من والظنون األوهام إليه تذهب قد ما على

                                                           
 ).١٨الربهان املؤيد (ص/ - ١
 ).٤٤حل الرموز (ص/ - ٢
هـ، فقيه ورع من ٨٢٩أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسيني احلصني تقي الدين ت  - ٣

دفع «، و»كفاية األخيار«أهل دمشق ووفاته هبا، نسبته إىل احلصن من (قر حوران)، له تصانيف كثرية منها: 
د ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد  .٢/٦٩، الزركيل، األعالم». شبه من شبه ومترَّ

د (ص/ - ٤  ).٣١دفع شبه من شبّه ومترّ
 ).٤/٢٦٧فتاو الرميل املطبوع هبامش الفتاو الكرب البن حجر اهليتمي ( - ٥
 ).٨٢الفواكه الدواين (ص/ - ٦
 ).٧٧الرصاط املستقيم (ص/ - ٧
د (ص/ دفع شبه من - ٨  ).٨٦شبّه ومترّ



٧٤ 
 

 اهللا ثلمت أن العقول على حرام« قال: تعاىل اهللا صفات عن سئل وملا .تعاىل اهللا حق
 ،فكرت أن النفوس وعلى ،تقطع أن الظنون وعلى ،حتد أن األوهام وعلى ،تعاىل
 اهللا أي - نفسه به وصف ما إال حتيط أن اخلواطر وعلى ،تعمق أن الضمائر وعلى

 رسالته يف لبجه ابن الشيخ ذكره .اهـ »وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب لسان على -
سم على فيها رد اليت اهللا عن اجلهة نفي يف  .١تيمية ابن ا

 من« يد:التوح يف قيل ما مجيع جامعا أيضا عنه اهللا رضي الشافعي وقال
 إىل اطمأنّ  وإن به،مش فهو فكره إليه ينتهي موجود إىل فانتهى مدبره ملعرفة انتهض
 هوف إدراكه عن بالعجز واعرتف ملوجود اطمأن وإن معطل، فهو الصرف العدم
 بدر واإلمام ،٢املؤيد الربهان يف الرفاعي أمحد اإلمام عنه ذلك ذكر اهـ. »موحد

                                                           
)، خالل رسالة أمحد بن حييى بن إسامعيل ٩/٤٠انظر طبقات الشافعية الكرب لتاج الدين السبكي: ( - ١

 ).٩/٣٤الشيخ شهاب الدين بن جهبل الكاليب احللبي األصل والتي أوهلا يف (
 ).١٧الربهان املؤيد لإلمام الرفاعي (ص/ - ٢



٧٥ 
 

 زرعة أبو الدين ويل واحلافظ ،١»املسامع تشنيف« يف )هـ٧٩٤( الزركشي الدين
 .٤وغريهم ٣»األكرب الفقه شرح« يف القاري علي ومال ،٢»اهلامع الغيث« يف العراقي

 ،مؤمنني قوم صدور فيها شفى معناها أوسع وما عبارة من أدقها ما قلت:
 M1 تعاىل: قوله من أخذها وقد خريا اإلسالم وعن عنّا وجزاه عنه اهللا فرضي

2 43 5 6 7L سورة] وجل عز قوله ومن ،]الشور: M1 2 

3 4L ]النحل سورة[، تعاىل قوله ومن: M* + , -L سورة] قوله ومن ،]مريم 
 يرض الشافعي اإلمام أن على يدل هذا وكل .]إبراهيم رة[سو M¥ ¦ §L :تعاىل
اوص اجلسمية معاين من األذهان يف خيطر عما اهللا تنزيه على عنه اهللا  كاجللوس فا

 ك.ذل وحنو والسكون واحلركة مكان ويف جهة يف والتحيز

 مكان الو  كان تعاىل إنه« نصه: ما أيضا عنه اهللا رضي الشافعي اإلمام قال
 التغيري ليهع جيوز ال املكان خلقه قبل كان كما األزلية صفة على وهو اناملك فخلق

                                                           
) ثم قال الزركيش: وهو معنى قول الصديق األكرب ريض اهللا عنه: ٤/٨٠تشنيف املسامع للزركيش ( -  ١
 سبحان«) ويف هذا املقام قال الصديق األكرب ريض اهللا عنه: ٤/٨٢ثم قال (» العجز عن درك اإلدراك إدراك«

 اهـ. قلت: أي ال يُعرف معرفة إحاطة اهـ.» من مل جيعل خللقه سبيالً إىل معرفته إال بالعجز عن معرفته
 ).٣/٩١٤الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع ( - ٢
 ).٢٦٧رشح الفقه األكرب ملال عيل القاري (ص/ - ٣
) ٢٣وممن قاهلا بعده إمام احلرمني أبو املعايل اجلويني يف كتابه العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية (ص/ - ٤

ض و مشبه وإن اطمأن إىل النفي املحمن انتهض لطلب مدبره فإن اطمأن إىل موجود انتهى إليه فكره فه«ونصه: 
فهو معطل، وإن قطع بموجود واعرتف بالعجز عن درك حقيقتـــه فهو موحد، وهو معنى قول الصديق ريض 

 اهـ.» اهللا عنه، إذ قال: العجز عن درك اإلدراك إدراك
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 األشباه« يف السيوطي احلافظ روىقد و  اهـ.  ١»صفاته يف التبديل وال ذاته يف
سم كّفر الشافعي اإلمام أن ٢»والنظائر   اهـ. ا

 كفاية« كتابه يف الرفعة ابن الدين جنم القضاة أقضى اإلمام الشيخ وقال
 فةص باب يف عنه اهللا رضي إسحاق أيب الشيخ قول يف ٣»التنبيه شرح يف بيهالن

 :قال »به يقتدى فكيف له صالة ال ألنه كافر خلف الصالة جتوز وال« األئمة
 القرءان خبلق كالقائلني القبلة أهل من كفَّرناهُ  ومن عليه جممعٌ  كفرُهُ  َمن ينظم وهذا«

 اهللا أن ديعتق من وكذا بالقدر يؤمن مل ومن وجودها قبل املعدومات يعلم ال وبأنّه
 كرهوذ  اهـ. »الشافعي نص عن هنا حسني القاضي حكاه كما العرش على جالسٌ 
 اهـ. ٤»املهتدي جنم« كتابه يف القرشي املعلم ابن املتكلم اإلمام الشيخ كذلك

                                                           
 ).٢/٢٤إحتاف السادة املتقني ( - ١
) ٣٨٣يب الراوي يف رشح تقريب النواوي (ص/)، وقال السيوطي يف تدر٢/٢٤٥األشباه والنظائر ( - ٢

ر ببدعته مل حيتج به: وهو كام يف رشح املهذب للمصنف: املجسم، ومنكر علم  شارحا كالم النووي: من كفّ
اجلزئيات، قيل: وقائل خلق القرءان. فقد نص عليه الشافعي واختاره البلقيني، ومنع تأويل البيهقي له بكفران 

ل ذلك يف حق حفص الفرد لـمـا أفتى برضب عنقه، وهذا رادّ للتأويل اهـ. ومثله قال النعمة، بأن الشافعي قا
 ).١٢٩هـ) (ص/١٣٣٨يف كتاب منهج ذوي النظر للشيخ حممد حمفوظ بن عبد اهللا الرتميس (

 ).٤/٢٤كفاية النبيه رشح التنبيه ( - ٣
ا يف كتابه نجم املهتدي ). وذكر ابن املعلم القريش أيض٥٥١نجم املهتدي ورجم املعتدي (ص/ -  ٤

سريجع قوم من هذه األمة عند اقرتاب الساعة «) أن اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه قال: ٥٨٨(ص/
كفارا، قال رجل: يا أمري املؤمنني كفرهم بامذا أباالحداث أم باالنكار، فقال: بل باالنكار ينكرون خالقهم 

 اهـ. » فيصفونه باجلسم واألعضاء
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 سنده فيف السنية العقيدة خالف هو مما الشافعي عن املشبهة ترويه ما وأما
 بيدع بن أمحد كادش بن العز أبو فهو كادش ابن أما كادش. وابن العشارى أمثال
 ١»امليزان« راجع ،(االفرتاء) بالوضع اعرتف العشارى أصحاب من )هـ٥٢٦( اهللا

 ليع بن حممد طالب أبو فهو العشارى وأما معروف. النقد أهل عند مثله وحكم
 وكلّ  ذباك الشافعي إىل سوبةاملن العقيدة عليه راجت وقد مغفَّل )هـ٤٥٢( العشارى

 يف للشافعي ينسب ما وكذلك وغريه، ٢»امليزان« يف نفسه الذهيب باعرتاف ذلك
 معروف وه كما بوضعه املعروف اهلكاري احلسن أيب رواية فهو »الشافعي صيةو «
سمة متويهات فليحذر ،٣والتعديل اجلرح كتب يف م هذا فإن ا  ام ونذكر ي ،دأ

 .وباطال كذبا انك وإن هواهم يوافق

  

                                                           
 ).١/٢٥٩ن االعتدال (ميزا - ١
 ).٦/٢٦٧ميزان االعتدال ( - ٢
) البن النجار. قال الشيخ حممد زاهد ٣/١٧٣» (ذيل تاريخ بغداد«)، و٥/١٣٨» (ميزان االعتدال«انظر  - ٣

): ومالك قائل باالستواء بال كيف، وكذا الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ٩١الكوثري يف تكملته (ص/
براء مما يوجد يف روايات عبد اهللا بن نافع الصائغ والعشاري واهلكاري وابن أيب مريم  وأمحد وابن املبارك، وهم

ونعيم بن محاد واألصطخري وأمثاهلم. و(اعتقاد الشافعي) املذكور يف ثبت الكوراين كذب املوضوع مروي 
 بطريق العشاري وابن كادش اهـ.
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 االستواء مسألة في أحمد اإلمام قول

 ال ربأخ كما استوى« فقال: االستواء عن عنه اهللا رضي أمحد اإلمام وسئل
 عبد بن والعز ١»املؤيد الربهان« يف الرفاعي أمحد اإلمام ذكره اهـ. »للبشر خيطر كما

 ذلك نسبو  متردو  شبه من شبه دفع« يف احلصين والشيخ ٢»الرموز حل« يف السالم
 ٥»الدواين الفواكه« يف والنفراوي ٤»فتاويه« يف والرملي ،٣»أمحد اجلليل السيد إىل
 .٦غريهمو 

 ومنهاج قومي تقاداع فهي أتقنها، ما العبارة هذه إىل بتوفيقه اهللا رمحك فانظر
 واستقرار وسجل من للبشر خيطر عما العرش على اهللا استواء تنزيه فيها إذ سليم،
سمة أما ذلك، وحنو وحماذاة مأ يف خيطر مبا االستواء ففسروا املشبهة ا  من ذها
 من عنه اهللا رضي أمحد اإلمام تربئة على دليل فيه فهذا ذلك، وحنو وقعود جلوس

 )استقر عد،ق جلس،( :فيقولون »استوى« كلمة حيرفون الذين زورا إليه املنتسبني
سم كبريا علوا الظاملون يقول عما اهللا تعاىل  جمموع« يف رحص حيث تيمية ابن كا

                                                           
 ).١٨الربهان املؤيد (ص/ - ١
 ).٤٤حل الرموز (ص/ - ٢
د ونسب ذلك إىل السيد اجلليل أمحد (ص/ - ٣  ).٣٠-٢٩دفع شبه من شبّه ومترّ
 ).٤/٢٦٦فتاو شمس الدين الرميل املطبوع هبامش الفتاو الكرب الفقهية البن حجر اهليتمي ( - ٤
 ).٨٢الفواكه الدواين (ص/ - ٥
مي املقديس احلنبيل ( - ٦ رْ األسامء والصفات واآليات  هـ) يف أقاويل الثقات يف تأويل١٠٣٣ونقل مرعي الكَ

 ): عن أمحد أنه قال: استو كام ذَكر ال كام خيطر للبرش اهـ.١٢١املحكامت واملشتبهات(ص/
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 فيما قالو  اهـ. »معه العرش على ربه جيلسه اهللا رسول حممدا إن« فقال: ١»الفتاوى
 منه خلىأ وقد الكرسي على جيلس اهللا إن« خبطه: األندلسي حيان أبو اإلمام رءاه

 ختريفاته نم ذلك غري إىل ٢»املاد النهر« يف كما اهـ. »اهللا رسول فيه معه يقعد مكانا
  وحتريفاته.

 واجلهة ماجلس نسبة عن الناس أبعد من عنه اهللا رضي حنبل بن أمحد واإلمام
 بن الواحد دعب الفضل أبو اإلمام نقل فقد تعاىل، اهللا إىل والسكون واحلركة واحلد
 كتابه يف رئيسها وابن ببغداد احلنابلة رئيس هـ)٤١٠( التميميّ  احلارث بن العزيز عبد

 من على - أمحد يعين - وأنكر« :قال أنه أمحد اإلمام عن ٣»أمحد اإلمام اعتقاد«
 ضعواو  اللغة وأهل واللغة، الشريعة من مأخوذة األمساء إنَّ « وقال: ،»باجلسم يقول
 خارج ىلتعا واهللا وتأليف، وصورة وتركيب ومسك وعرض طول ذي على االسم هذا
 يف ئجي ومل اجلسمية معىن عن خلروجه جسما يسمى أن جيز فلم كله، ذلك عن

 .٤وغريُه »دأمح مناقب« يف عنه البيهقي احلافظ ونقله اهـ. »فبطل ذلك الشريعة

 أنه اإلمام عن ٥»أمحد اإلمام اعتقاد« كتاب يف التميميّ  الفضل أبو ونقل
 كبريا، لواع ذلك عن اهللا تعاىل مبالقاة، وال مبماسة استوى يقال أن جيوز وال« قال:
 خلق بعد وال لعرشا خلق قبل احلدود تلحقه وال تبّدل وال تغري يلحقه مل تعاىل واهللا

                                                           
١ - ) وقد مر.٤/٣٧٤جمموع الفتاو ( 
 ) وقد مر.١/٢٥٤النهر املاد ( - ٢
 ) وغريه.٤٥اعتقاد اإلمام أمحد (ص/ - ٣
 ).٧٢انظر تكملة السيف الصقيل (ص/ - ٤
 )، وغريه.٣٩-٣٨د اإلمام أمحد (ص/اعتقا - ٥
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 ،»بذاته مكان كل يف اهللا إنّ « يقول من على – أمحد اإلمام- يُنكر وكان العرش،
 اهـ. »حمدودة كلها األمكنة ألنّ 

 براءة ١»هباألش الباز« كتابه يف احلنبلي اجلوزي ابن احلافظ اإلمام وبيـّن
 ليقو  ال أمحد وكان« وقال: املشبهة مذهب من خاصة أمحد واإلمام ةعام السنة أهل

 حبروفه. انتهى »للبارئ باجلهة

 حجج قطع يف الدليل إيضاح« كتابه يف مجاعة بن الدين بدر القاضي وقال
 ٣.اهـ »تعاىل للبارئ باجلهة يقول ال كان« :أنه أمحد اإلمام عن ٢»التعطيل أهل

 بن أمحد السنة إمام عقيدة« :٤فتاويه يف اهليتمي حجر ابن الشيخ وقال
 وعليه علينا وأفاض ومأواه متقلَّبه املعارف جنان وجعل وأرضاه عنه اهللا رضي حنبل
 واجلماعة لسنةا أهل لعقيدة موافقة جنانه من األعلى الفردوس وبوأه امتنانه سوابغ من
 من كبريًا علًوا احدونواجل الظاملون يقول عما تعاىل اهللا تنزيه يف التامة املبالغة من

 يهف ليس َوْصف كل وعن بل النقص، مسات سائر من وغريمها واجلسمية اجلهة

                                                           
 ) طبع دار اجلنان.٥٦الباز األشهب (ص/ - ١
 ).١٣٧إيضاح الدليل (ص/ - ٢
): ومل يقع ذكر اجلهة يف حق اهللا سبحانه يف كتاب اهللا ٨٧قال الشيخ حممد زاهد الكوثري يف تكملته (ص/ - ٣

ات اهللا عي وال يف كالم أحد ممن تكلم يف ذوال يف سنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم وال يف لفظ صحايب أو تاب
وصفاته من الفرق سو أقحاح املجسمة وأحتد من يدعي خالف ذلك أن يسند هذا اللفظ إىل أحد منهم 

 بسند صحيح فلن جيد إىل ذلك سبيال فضال عن أن يتمكن من إسناده إىل اجلمهور بأسانيد صحيحة اهـ.
 ).١٤٨الفتاو احلديثية(ص/ - ٤
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ته األعظم اإلمام هذا إىل املنسوبني جهلة بني اشتهر وما مطلق، كمال  أنه من دا
تان فكذب حنوها أو اجلهة من بشىء قائل  ذلك نسب من اهللا فلعن عليه، وافرتاء وُ
 احلجة حلافظا بيّـن وقد منها، اهللا برَّأه اليت املثالب هذه من بشىء رماه أو إليه،

 القبيحة مةالوص هذه من يـناملربئ مذهبه أئمة من اجلوزي بن الفرج أبو اإلمام القدوة
تان وافرتاء عليه كذب ذلك من إليه نسب ما كل أنَّ  الشنيعة  صرحية وصهنص وأن و

 ما إىل يتصغ نْ أ وإياك.مهم فإنه ذلك فاعلم عنه تعاىل اهللا وتنزيه ذلك، بطالن يف
 اهللا وأضله هواه، إهله اختذ ممن وغريمها اجلوزية قيم ابن وتلميذه تيمية ابن كتب يف

 بعد من يهيهد فمن غشاوة، بصره على وجعل وقلبه، مسعه على وختم علم، على
 لشريعةا سياج وخرقوا الرسوم وتعدوا احلدود، امللحدون هؤالء جتاوز وكيف !اهللا

م بذلك فظنوا !واحلقيقة م من هدى على أ  أسوأ لىع هم بل كذلك، وليسوا ر
ى واخلسران الـَمقت وأبلغ اخلصال وأقبح الضالل  اهللا خذلف والبهتان الكذب وأ
 اهـ. »أمثاهلم من األرض وطهر متَِّبعهم

 على »الربّانية الفتوحات« يف )هـ١٠٥٧( الصّديقي عّالن بن حممد الشيخ وقال
 وصافأ وسائر واجلسم واملكان اجلهة عن منزّه تعاىل وأنّه« :١نّصه ما النووية األذكار

 نم بعضهم إليه نسبه وما أمحد، اإلمام ومنهم احلقّ  أهل معتقد وهذا احلدوث،
 ابن فادهأ كما املتقدمني أصحابه وعلى عليه صراح كذب حنوها أو باجلهة القول
 اجلهة يوهم اممّ  والفقهاء احملّدثني بعض كالم يف وقع ماو  احلنابلة، أكابر من اجلوزي

                                                           
وحات الربّانية عىل األذكار النووية، باب احلثّ عىل الدعاء واالستغفار يف النصف الثاين من كلّ الفت -  ١

 ).٣/١٩٦ليلة(
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 االعتقاد، ذاه حبفظ فعليك مراد، غري ظاهره إنّ  وقالوا: العلماء، أّوله التجسيم أو
ّسمة زيغ واحذر   اهـ. »الفساد أرباب واجلهمية ا

 أيب اإلمام إىل ُنسب فيما املفرتي كذب تبيني« يف عساكر ابن احلافظ وقال
 عفرج سوء بأصحاب بُليا صاحلان رجالن( :يقول شاهني ابن« :١»األشعري احلسن

  اهـ. »)حنبل بن وأمحد حممد بن

 اإلمام تاريخ ِمنْ  املفهوم« : ٢الّنضيد الدرّ  يف التفتازاين احلفيد ابن وقال
 حنبل بن أمحد الزاهد اإلمام أن ومخسمائة ومخسني مثان سنة مشايخ ذكر يف اليافعي
 احلنابلة فكأنّ  ة،جه يف تعاىل وأنه وحرف، صوت تعاىل كالمه بأنّ  يقل مل سرّه ُقّدس

 ـ.اه »ُمّتبعوه ال آخرون قوم األصوات جنس ِمنْ  قدمي كالمه بأنّ  القائلني

 اهليتمي رحج ابن والشيخ القرايف واإلمام العراقي احلافظ اإلمام نقل وقد هذا
 األمة هداة األربعة ألئمةا عن ٣وغريهم الكوثري زاهد وحممد القاري علي ومال

 باجلهة ائلنيالق بتكفري القول عنهم اهللا رضي حنيفة وأيب وأمحد ومالك الشافعي
 اهـ. والتجسيم

                                                           
 ).١٦٤تبيني كذب املفرتي فيام نُسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري (ص/ - ١
ةِ احلفيد ألمحد بن حييى بن حممد احلفيد ( - ٢ يد من جمموعَ  .)١٤٨هـ) (ص/٩٠٦الدرّ النَضِ
)، ونجم ٢/٢٤٥)، واألشباه والنظائر للسيوطي(٤/٢٤انظر كفاية النبيه رشح التنبيه البن الرفعة ( -  ٣

)، املنهاج القويم عىل املقدمة احلرضمية البن حجر ٥٥١املهتدي ورجم املعتدي البن املعلم القريش(ص/
)، ومقاالت الكوثري ٢/١٣٧)، ومرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ملال عيل القاري (٦٩اهليتمي(ص/

 )، وقد مر.٢٦٩(ص/
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 صاحب ونقل« :١املسامع تشنيف يف الزركشي الدين بدر اإلمام وقال بل
 قلون ،»كفر كاألجسام ال جسم قال من« :قال أنه أمحد عن احلنابلة من اخلصال

  اهـ. »بصحيح ليس األشعرية عن النقل وهذا يفسق، أنه يةاألشعر  عن

 السماك نب عمرو أيب عن احلاكم عن أمحد مناقب يف البيهقي احلافظ وروى
 اءج أنه ]الفجر [سورة M» ¼L :اهللا قول تأول حنبل بن أمحد عن حنبل عن

  اهـ. »عليه غبار ال إسناد وهذا« البيهقي: قال مث ثوابه،

 حدثنا الق احلاكم أنبأنا« :»أمحد مناقب« يف أيضا هقيّ البي احلافظ وقال
 - اهللا عبد أبا عمي مسعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا قال السماك بن عمرو أبو
 - ملؤمننيا أمري دار يف نوظر يوم يعين - يومئذ علي احتجوا( يقول - أمحد يعين
 الثواب، هو إمنا مهل فقلت تبارك، سورة وجتيء القيامة يوم البقرة سورة جتيء فقالوا
 ثالأم القرءان وإمنا قدرته، يأيت إمنا ]الفجر [سورة M» ¼L :تعاىل اهللا قال

 اهـ. »)ومواعظ

 ورد الذي يءا يف يعتقد ال كان أنه على دليل وفيه« البيهقي: احلافظ قال
 ذوات كمجيء مكان إىل مكان من انتقاال السنة به وردت الذي والنزول الكتاب به

م قدرته، ءايات ظهور عن عبارة هو وإمنا ،ونزوهلا ماألجسا  القرءان أن زعموا ملا فإ
يء عليه جيز مل ذاته صفات من وصفة اهللا كالم كان لو مف واإلتيان، ا  أبو أجا
 إياه إظهاره عن فعرب يومئذ إظهارها يريد اليت قراءته ثواب جييء إمنا بأنه اهللا عبد

                                                           
 ).٤/٨٥تشنيف املسامع رشح مجع اجلوامع ( - ١



٨٤ 
 

م الذي وهذا مبجيئه،  العلم أهل نم احلذاق إال إليه يهتدي ال اهللا عبد أبو هب أجا
 .اهـ ١»التشبيه عن املنزهون

 ملقاالتا« كتابه يف اهلرري اهللا عبد الشيخ احملدث اإلمام شيخنا وقال
 ءايات حيمل كان ما عنه اهللا رضي أمحد اإلمام أن على دليل وهذا« :٢»السنية

 حركةً  هل أنّ  أو مكان يف متحيّـز اهللا أنَّ  توهم اليت الصفات وأحاديث الصفات
 أتباعهو  تيمية ابن حيملها كما ظواهرها على سفل إىل علو من وانتقاال وسكونًا

 الناس على به ونهُ ميوّ  ما الفظً  ويقولون واجلسمية املكان يف هللا التحيز ااعتقادً  ونتفيثب
ة عن هللا منزهون أنـهم م ليظن  كما )يفك بال( :يقولون فتارة املخلوق مشا
 يعتقد دأمح اإلمام كان لو نقول ،)باهللا يليق ما على( :يقولون وتارة األئمة، قالت

                                                           
)، ثم نقل الكوثري عن اليافعي: ويوضحه ١٠٠انظر تكملة الرد عىل نونية ابن القيم للكوثري (ص/ - ١

ه تعاىل: (أتامها شهد له قولقوله تعاىل (فأتى اهللا بنياهنم) ليس املراد اإلتيان بذاته باالتفاق، وإنام هو أمره، وي
 أمرنا ليالً أو هنارا).اهـ 

)، وقال اإلمام املقدم أبو منصور البغدادي ١٩٤املقاالت السنية يف كشف ضالالت أمحد بن تيمية (ص/ - ٢
): وأمجعوا ( أهل السنة) عىل نفي اآلفات والغموم واآلالم واللذات عنه، ٣٣٣يف الفرق بني الفرق (ص/

ة والسكون عنه. اهـ وقال اإلمام أبو املظفر األسفرايني يف التبصري يف الدين، يف الباب اخلامس وعىل نفي احلرك
): وأن تعلم أن كل ما دل عىل حدوث شىء من احلد ١٦١عرش يف بيان اعتقاد أهل السنة واجلامعة، (ص/

ر يف ال احلافظ ابن حجوالنهاية واملكان واجلهة والسكون واحلركة فهو مستحيل عليه سبحانه وتعاىل.اهـ وق
): فمعتقد سلف األئمة وعلامء السنة من اخللف أن اهللا منزه عن احلركة والتحول ٧/١٢٤رشح البخاري (

 واحللول ليس كمثله يشء.اهـ



٨٥ 
 

يء على ومحلها ظاهرها على اآلية لرتك واالنتقال والسكون احلركة اهللا يف  مبعىن ا
 .روفهحب انتهى »التأويل ذا فاه وما املالئكة، كمجيء وسفل علو من التنقل

 :١»التشبيه شبه دفع« يف احلنبلي اجلوزي ابن الفرج أبو الكبري احلافظ وقال
 إلماما عن يعلى أبو القاضي ذكر ،]الفجر [سورة M» ¼L :تعاىل قوله وكذلك«

 به املراد( :قال ،]البقرة [سورة MÁ Â ÃL :تعاىل قوله يف قال أنه حنبل بن أمحد
 ،]النحل ة[سور M» ¼ ½ ¾L :تعاىل قوله يف بينه وقد« :قال ،»)وأمره قدرته
 اهـ. »)قدرته هو إمنا( :قال ،]الفجر [سورة M» ¼L التوراة، يف هذا ومثل

 النزول وأن قلةالنُ  جتويز وامتناع التنزيه اعتقاد اخللق على والواجب« :٢ وقال
 مكان ووه عالٍ  جسم أجسام: ثالثة إىل يفتقر مكان إىل مكان من انتقال هو الذي

 عز هللا على جيوز ال وهذا سفل إىل علو من منتقل وجسم سافل، وجسم لساكنه،
  .اهـ »وجل

 لىع جتوز ال احلركة أن يدري وما نزل، إذا يتحرك قال من ومنهم« قال: مث
 اهـ. ٣»عليه كذب وهو ذلك أمحد اإلمام عن حكوا وقد تعاىل، اهللا

                                                           
 )٢٧-٢٦دفع شبه التشبيه (ص/ - ١
 ) ٥٠-٤٩دفع شبه التشبيه يف رشح احلديث التاسع عرش (ص/ - ٢
زاهد الكوثري معلقا: حكى ذلك أبو يعىل يف طبقاته عن أمحد بطريق أيب قال حمقق الكتاب الشيخ حممد  - ٣

 العباس األصطخري وهو كام قال املصنف نقل مفرت.اهـ
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 وحكوا« :١»ومترد شبه من شبه دفع« يف احلصين الدين تقي الشيخ وقال
 ليلاجل السيد هذا على حمض كذب هو بل منهم فجورا أمحد اإلمام عن املقالة هذه

 اهـ. »املنـزه السلفي

 اهللا رمحه الغزايل الشيخ نقل« :٢»التقديس أساس« يف الرازي الفخر وقال
 :٣الرازي قال مث .ـاه »أحاديث ثالثة يف بالتأويل أقرّ  أنّه اهللا رمحه حنبل بن أمحد عن
ما لقيامةا يوم وكذا كذا عمران وآل البقرة سورة تأيت أنّه السالم عليه عنه ُروي« ّ  كأ

 وهذا ،»قارئهما ثواب يعين« :وقال اهللا، رمحه حنبل بن أمحد فأجاب غمامتان.
 اهـ. »بالتأويل منه تصريح

 يف ربهانال« كتابه يف الزركشي اهللا عبد بن حمّمد الدين بدر اإلمام وذكر
 وقال هم.وغري  عباس وابن مسعود وابن عليّ  أويلالت عنه نُقل وممّن« :٤»القرآن علوم
 ثالثة يف أّول أمحد اإلمام إنّ « ،»والزندقة اإلسالم بني التفرقة« كتاب يف الغزايل
 نع اجلوزي ابن حكى وقد :قلت املتأخرين، بعض عليه ذلك وأنكر .»مواضع
 :قال ،]١٥٨األنعام  سورة[ M' ( )L :تعاىل قوله يف أمحد تأويل يعلى أيب القاضي

 اهـ. »]٣٣ النحل [سورة M» ¼ ½ ¾L :قوله بدليل ،»أمره إالّ  هو وهل«

                                                           
 )٢٥دفع شبه من شبه ومترد (ص/ - ١
 )١٠٧أساس التقديس (ص/ - ٢
 )١٠٨أساس التقديس (ص/ - ٣
آليات املتشاهبات الواردة يف الصفات الربهان يف علوم القرءان، النوع السابع والثالثون يف حكم ا -  ٤
)٢/٧٩( 
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للعامل املفّسر حممد  ١»الربّانية على األذكار النووية«ورد يف الفتوحات قد و 
رمحه اهللا  )هجرية ١٠٥٧املتوّىف سنة (بن عّالن الصّديقي الشافعي األشعري املّكي 

ما نّصه:  تغفار يف النصف الثاين من كّل ليلةتعاىل يف باب احلّث على الدعاء واالس
وأنّه تعاىل منـزّه عن اجلهة واملكان واجلسم وسائر أوصاف احلدوث، وهذا معتقد «

أهل احلّق ومنهم اإلمام أمحد وما نسبه إليه بعضهم من القول باجلهة أو حنوها كذب 
انتهى ».نابلةاحل صراح عليه وعلى أصحابه املتقدمني كما أفاده ابن اجلوزي من أكابر

 حبروفه. 

  

                                                           
 ).٢/١٩٦الفتوحات الربّانية عىل األذكار النووية ( - ١
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 االستواء مسألة في حنيفة أبو اإلمام قول

 ال( :لقا من« فقال: االستواء عن عنه اهللا رضي حنيفة أبو اإلمام وسئل
 أن يوهم القول هذا ألن ،١»كفر فقد )األرض يف أم هو السماء أيف اهللا أعرف
 ماماإل عن ثابت لالقو  وهذا .همشب فهو مكانا للحق أن توهم ومن مكانا للحق
 تقي واإلمام »الرموز حل« يف السالم عبد ابن كاإلمام حيصى ال من نقله حنيفة أيب

 الربهان« يف الرفاعي أمحد واإلمام ٢»ومترد شبه من شبه دفع« يف احلصين الدين
 .وغريهم ٣»املؤيد

سم قاله ما وأما  [من الكامل] :»نونيته« يف قيم ابن ا

للنعمان واأللفاظ يعقوبعدهوب قال النعمان كذلكو 

مكان كل وفوق السماء فوقسبحانه بعرشه يقر مل من

األذهان هواجس عليه خيفىال العرش فوق اهللا أن ويقر

زمان إمام من درك هللاهتكفري  يف شك ال الذي فهو

لبيان عدة شروح وله كرباال  الفقه يف الذي ذاه

                                                           
 .)٤٩الفقه األبسط (ص انظر  - ١
 ). ١٨دفع شبه من شبه ومترد (ص - ٢
 ).٢٤الربهان املؤيد (ص - ٣
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 أيب اإلمام على بالكذب هذه بدعته يروج أن يريد سما هذا إن :نقول
 غريب وغري شاء، نم فلرياجعه أيدينا بني »األكرب الفقه« وهذا عنه. اهللا رضي حنيفة
 مبتدع وكل الغلو كل فيها غاىل بدعته إىل داعية مبتدع فإنه الرجل هذا يكذب أن
 واحد واهللا« :فيه ١»األكرب الفقه« فهذا ،بدعته لينصر الكذب يتوقى ال شأنه هذا
 له كني ومل يولد ومل يلد مل ،له شريك ال أنه طريق من ولكن العدد طريق من ال

 وفيه »خلقه من شيء يشبهه وال خلقه من األشياء من شيئا يشبه ال ،أحد كفوا
 كمية وال يفيةك وال تشبيه بال رؤوسهم بأعني اجلنة يف وهم املؤمنون ويراه« :٢أيضا
 تعاىل اهللا لقاء« :٣لإلمام »الوصية« ويف اهـ. »مسافة خلقه بنيو  بينه يكون وال

 اهللا بأن نقر« :٤»الوصية« ويف اهـ. »جهة وال تشبيه وال كيفية بال حق اجلنة ألهل
 للعرش حلافظا وهو عليه واستقرار إليه حاجة له يكون أن غري من استوى العرش على
 تدبريهو  العامل إجياد على قدر ملا حمتاجا كان فلو احتياج، غري من العرش وغري

 تعاىل! اهللا كان أين العرش خلق فقبل والقرار اجللوس إىل حمتاجا كان ولو كاملخلوق
 اهـ. »كبريا علوا ذلك عن اهللا تعاىل

 ومل كان ،اخللق خيلق أن قبل كان ،مكان وال اهللا كان« :٥»األبسط الفقه« ويف
 .اهـ »شىء كل خالق وهو شيء وال خلق وال أين يكن

                                                           
 ).٣١ - ٣٠الفقه األكرب (ص  - ١
 ).١٣٧-١٣٦الفقه األكرب (ص - ٢
 ).١٣٨لفقه األكرب (ص انظر رشح ا - ٣
 ).٧٠انظر رشح الفقه األكرب (ص  - ٤
 ).٥٧الفقه األبسط (ص - ٥
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 هوف )األرض يف أم هو السماء أيف ريب أعرف ال( :قال فمن« :أيضا وقال
 »األرض يف أم السماء أيف العرش أدري وال العرش على إنه قال من كذلك كافر،

 ما وكل وحيز ةجبه خمتصا اهللا جعل ألنه العبارتني هاتني قائل اإلمام كفر وإمنا اهـ.
 مراده ليسو  شك، بال أي بالضرورة دثحم حمتاج فإنه والتحيز باجلهة خمتص هو
 السابق كالمه بدليل تعاىل، هللا مكان والعرش السماء أن إثبات املشبهة زعم كما

 كان وول« :قوله ذلك ومن - ذلك نقلنا وقد - اهللا عن اجلهة نفي يف الصريح
 اإلمام من رةإشا هذه ففي .»كان! أين العرش خلق فقبل والقرار اجللوس إىل حمتاجا
 البياضي العالمة لقا كما اهللا على والتحيز التشبيه أطلق من إكفار إىل عنه اهللا يرض

  .وغريمها ٢»تكملته« يف الكوثري والشيخ ١»املرام إشارات« يف احلنفي

سمة على الرد يف القاري علي ملال ٣»األكرب الفقه شرح« ويف  نياحملرف ا
 رمحه نيفةح أبا سأل أنه البلخي مطيع أيب عن روي وما« :نصه ما حنيفة أيب لكالم
 ألن كفر قد« :فقال )األرض يف أم هو السماء يف ريب أعرف ال( :قال عمن اهللا
 »همسوات سبع فوق وعرشه ،]طه [سورة L\ ] MY Z يقول تعاىل اهللا

 :قال »األرض يف أم السماء أيف العرش أدري وال العرش على إنه« قال فإن :قلت
 اهللا ألن ركف فقد السماء يف كونه أنكر فمن السماء يف كونه أنكر ألنه كافر هو«

 الشيخ كرذ  أنه واجلواب أسفل، من ال أعلى من يدعى وهو عليني أعلى يف تعاىل
 :قال من« قال: حنيفة أبا اإلمام أن »الرموز حل« كتابه يف السالم عبد ابن اإلمام

                                                           
 ).٢٠٠إشارات املرام (ص - ١
 ).١٨٠انظر تكملة الشيخ الكوثري (ص - ٢
 ).١٩٨-١٩٧رشح الفقه األكرب (ص - ٣



٩١ 
 

 أن ميوه القول اهذ ألن كفر )األرض يف أم هو السماء يف تعاىل اهللا أعرف ال(
 عبد ابن أن شك وال اهـ. »مشبه فهو مكانا للحق أن توهم ومن مكانا للحق
 الشارح هنقل ما على ال نقله على االعتماد فيجب وأوثقهم العلماء أجل من السالم

 عند )يضع األحاديث(أي  اعوضّ  رجل مطيع أبا أن مع ،»الطحاوي عقيدة شارح«
 القاري. علي مال كالم انتهى .»دواح غري به صرح كما احلديث أهل

 ببيان العباد غوث« كتابه يف احلمامي السيف أبو مصطفى الشيخ قال
 منها: أمور يعلم الكالم هذا ومن« :١»الرشاد

 أيب عن نقلها وإمنا »األكرب الفقه« يف ليست املقالة تلك أن :األول األمر 
 به يراد كذبا »ألكربا الفقه« إىل إسنادها فيكون ناقل عليه اهللا رمحة حنيفة
  البدعة. ترويج

 يف عليه داالعتما حيل ال اعوضّ  بأنه فيه مطعون الناقل هذا أن :الثاين األمر 
 ذكر ما حالهو  عليه فاالعتماد أصلي عن فضال فرعي حكم عليه يبىن نقل

 بدعته. يروج أن ا الرجل يريد خيانة
 يكذبه امب السالم عبد بنا هو ثقة إمام به صرح الناقل هذا أن :الثالث األمر 

 رضي ألعظما اإلمام هذا عن نقله الذي بالنقل عليه اهللا رمحة حنيفة أيب عن
 .عنه اهللا

                                                           
 ).٣٤٢-٣٤١غوث العباد ببيان الرشاد ( ص  - ١



٩٢ 
 

 تكفي جرائم وهي بدعته تأييد ا يراد خيانة الثقة وإغفال الكذاب فاعتماد
 دعدا من أقول ال العاديني العدول عداد من الرجل تسقط ألن فقط منها واحدة
تهدين، األئمة أو العلماء كابرأ أو العلماء  ياناتاخل أن علمنا إذا األمر ويعظمُ  ا
 بنقل ثقي ال أن على الرجل هذا كالم يف الناظر يرغم مما وهو واحد نقل يف الثالث
 يف تثبت أن ازج هذا يف خيانته ثبت فإذا ونقل، نقل بني فرق ال فإنه ينقله واحد
 احلمامي. كالم انتهى »وغريه غريه

سم نسبه ما وأما  اإلمام بصاح يوسف أبو اإلمام وهو يعقوب إىل القيم ابن ا
 :- ألزهرا علماء من - احلمامي مصطفى الشيخ قال ،عنهما اهللا رضي حنيفة أيب
 يف الكوثري قال وكذا اهـ.  ١»بدعته الرجل هذا به جُ يروّ  كذب أنه شك ال«
 .٢»تكملته«

سم قاله ما ينتسف فبهذا  أيب إىل بيةالوها تنسبه ما كذلكو  القيم ابن ا
  .ثابت غريهذا ف »السماء يف اهللا« قال أنه حنيفة

 صحت إن( :بقوله البيهقي أشار وقد« :٣»تكملته« يف الكوثري الشيخ قال
  اهـ. »اخللل وجوه من الرواية يف ما إىل )احلكاية

                                                           
 ).٣٤٢انظر (ص - ١
 ).١٠٨(ص انظر تكملة الكوثري - ٢
 ).١٨٠(ص تكملة الشيخ الكوثري  - ٣
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 املواضع من كثري يف »والصفات األمساء« يف ذكر البيهقي اإلمام أن على
 :ذلك ومن واحلد املكان عن منـزه اهللا أن

 حلاجة احلدث يوجب واحلد احلد يوجب وأمثاله الكليب به تفرد وما«:١قوله 
  اهـ. »يزل مل قدمي والبارئ به خصه حاد إىل احلد

  ،»له مكان ال تعاىل اهللا وانّ «:٢وقوله 
 ىلعات واهللا األجسام صفات من واالستقرار والسكون احلركة فإن« قال: مث 

  اهـ. »شىء كمثله ليس صمد أحد

 من أخذا تعاىل هللا املكان إثبات دعوى أن الشايف البيان هذا بعد فوضح
 املشهورة عبارتهو  قل.ي مل مبا له وتقويل عليه افرتاء عنه اهللا رضي حنيفة أيب كالم
 خبالف فاهللا ببالك تصورت مهما« احلنبلي لتميميا الفضل أبو عنه رواها اليت
 التنـزيه. عقيدة على وأنه عقيدته نصاعة على لدلي »ذلك

 ومال مياهليت حجر ابن والشيخ القرايف واإلمام العراقي احلافظ اإلمام ونقل
 عيالشاف األمة هداة األربعة األئمة عن وغريهم الكوثري زاهد وحممد القاري علي

 »والتجسيم اجلهةب القائلني بتكفري« القول عنهم اهللا رضي حنيفة وأيب وأمحد ومالك
  اهـ.

  

                                                           
 ).٤١٥(ص األسامء والصفات  - ١
 ).٤٤٩-٤٤٨(ص األسامء والصفات  - ٢



٩٤ 
 

 والماتريدية األشاعرة عقيدة هي األربعة األئمة عقيدة أن إثبات

 والماتريدية األشاعرة عقيدة هي السلفي حنيفة أبي اإلمام عقيدة
 

 :»األكرب الفقه« كتابه يف وأرضاه عنه اهللا رضي حنيفة أبو اإلمام قال

 وَملَْ  يَِلدْ  ملَْ  َلُه، كَ َشري ال أنَّهُ  طريقِ  نْ مِ  ولكنْ  الَعَددِ  طَريقِ  ِمنْ  ال واحدٌ  تعاىل واهللاُ «
 َشْيءٌ  ُيشِبُههُ  َوالَ  َخلِقِه، نْ مِ  األْشَياءِ  ِمنَ  َشْيًئا ُيشِبهُ  ال َأَحد. ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  وَملَْ  يُوَلْد،

اتِيَّةِ  َوِصَفاتِهِ  بِأْمسَائِهِ  يـَزَالُ  وال يـََزلْ  ملَْ  َخْلِقِه، ِمنْ    .ةِ الِفْعليَّ و  الذَّ

اتِيَُّة: أمَّا  .واإلراَدةُ  َبَصرُ وال والسَّْمعُ  والكالمُ  والِعْلمُ  والُقْدَرةُ  فاحلياةُ  الذَّ

 ِمنْ  َذِلكَ  وَغيـْرُ  والصُّْنُع، واإلْبَداعُ  واإلْنَشاءُ  والتـَّْرزِيقُ  فالتَّْخِليقُ  الِفْعليَُّة: وأمَّا
  الِفْعِل. ِصَفاتِ 

 ملَْ  اْسٌم. َوالَ  ِصفةٌ  لَهُ  ُدثْ حيَ  ملَْ  لَُه، ِصَفةٌ  وَأْمساُؤهُ  ،بصفاتِهِ  يـَزَالُ  َوالَ  يـََزلْ  ملَْ 
 األَزِل. يف له ِصَفةٌ  والُقْدَرةُ  ِبُقْدَرتِِه، قاِدرًا اَألَزِل. يف ِصَفُتهُ  والِعْلمُ  ِبِعْلِمِه، َعاملاً  يزلْ 

 يف له ِصفةٌ  والِفْعلُ  ،ْعِلهِ فِ بِ  وفَاِعالً  .األَزلِ  يف له ِصَفةٌ  والتَّْخِليقُ  بَِتْخليِقِه، وَخالِقاً 
 اهللاِ  َوِفْعلُ  خملوٌق، فعولُ وامل األَزِل، يف ِصَفُتهُ  والِفْعلُ  تعاىل، اهللاُ  هو والَفاِعلُ  ،األَزلِ 
  .١خملوقٍ  َغريُ  َتعاىل

                                                           
يعني أن املخلوقات حادثة أما خلقه هلا أزيل، أي أن صفة التخليق القائمة بذات اهللا تعاىل أزلية فيخلق  - ١

 احلادثات يف الوقت الذي علم وجودها فيه
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 أو ُحمَْدثَةٌ  َأو َخملوقةٌ  اإ قَال َفَمنْ  َخملوَقٍة، َوالَ  ُحمَدثَةٍ  َغريُ  األزلِ  يف َوِصَفاتُهُ 
  .١باهللاِ  كافرٌ  فهو ِفيها شكَّ  أو فَ َوقَ 

َصاِحفِ  يف َتعاىل اهللاِ  َكالمُ  والقرءانُ 
َ
 وعلى َحمُفوٌظ، لوبِ الق َوِيف  َمكتوٌب، امل

 خملوٌق، بالقرءانِ  ناَوَلْفظُ  ُمنَـزٌَّل، والسالمُ  الصالةُ  عليهِ  النَّيبِّ  وعلى ،مقروءٌ  األَلُسنِ 
 القرءانِ  يف اهللاُ  ذََكَرهُ  وما ٢لوقٍ خم غريُ  والقرءانُ  َخملوَقٌة، َلهُ  تـَُناَوِقرَاءَ  َخملوقٌة، لَهُ  وَِكَتابـَتـَُنا
 اهللاِ  َكَالمُ  كلَّه ذلكَ  فإنَّ  وإبليَس، ِفرعونَ  َوَعنْ  األَنبياِء، ِمنَ  َوغريِهِ  موسى َعنْ  ِحَكايةً 
 املخلوقنيَ  ِمنَ  هِ وَغريِ  ىموس وََكَالمُ  خملوقٍ  َغريُ  َتعاىل اهللاِ  وََكَالمُ  َعنُهم، إْخَباراً  َتعاىل

 َتعاىل اهللاِ  َكالمَ  وسىمُ  َومسَِعَ  .َكالُمُهم الَ  قدٌمي، فهوَ  َتعاىل اهللاِ  كالمُ  والقرءانُ  خملوٌق،
 َتعاىل اهللاُ  َكانَ  َوَقد ]١٦٤ النساء [سورة MI J LKL :َتعاىل قَالَ 

 اخلَْلقَ  َخيُلقِ  وَملَ  اَألَزلِ  ِيف  لِقاُ َخا َتعاىل اهللاُ  َكانَ  َوَقد موسى، َكلَّمَ  َيُكنْ  وَملَْ  ُمَتَكلِّماً،
M1 2 43 5 6 7L ا [سورةاهللاُ  َكلَّمَ  فـََلمَّا ،]١١ لشور 

  .اَألَزلِ  ِيف  ِصَفةٌ  َلهُ  َهوَ  الذي ِبَكالِمهِ  َكلََّمهُ ،ُموسى

ْخلوِقَني، ِصَفاتِ  ِخبَِالفِ  ُكلُّها َوِصَفاتُهُ 
َ
 ْدَرتِنا،َكقُ  الَ  يـَْقِدرُ  َكِعْلِمنا، الَ  يـَْعَلمُ  امل

 باآلالتِ  تكلَّمُ ن َحننُ  َكَسْمِعنا، الَ  َويسَمعُ  َككالِمَنا، ال يَتكلمُ  َكُرْؤيِتنا، ال يـََرى
 َتعاىل اهللاِ  وَكالمُ  ٌة،َخملوق َواحلروفُ  آلٍة، َوالَ  حروفٍ  ِبالَ  يتكلمُ  تعاىل واهللاُ  واحلروِف،

 َوالَ  َجْوَهرٍ  َوالَ  ِجْسمٍ  ِبالَ  إِثباتُهُ  ىءِ الش َومعىن ،َكاَألْشَياءِ  الَ  َشْىءٌ  َوُهوَ  خملوٍق. غريُ 
                                                           

حياة حادثة أو شك يف ذلك فهو كافر وكذلك من اعتقد أن علمه وقدرته وكالمه حادث فهو من وصفه ب - ١
 كافر وكذلك من شك يف ذلك ومن توقف أي قال أهنا ليست قديمة وال حادثة هذا ايضا كافر.

القرءان غري خملوق: أي كالم اهللا الذايت األزيل األبدي الذي ليس بحرف وال صوت وال لغة. * قال  - ٢
  شيخ: معناه يف القلب.ال
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 َكَما َونـَْفسٌ  َوَوْجهٌ  يَدٌ  َلهُ و  ،لَهُ  ِمْثلَ  َوالَ  ،َلهُ  ِندَّ  َوالَ  َلُه، ِضدَّ  َوالَ  لَُه، َحدَّ  َوالَ  َعَرٍض،
 والَيدِ  ْجهِ الوَ  ذْكرِ  ِمنْ  ءاِن،القر  يف َتعاىل اهللاُ  ذََكَرهُ  َفَما الُقرءاِن، ِيف  َتعاىل اهللاُ  ذََكَرهُ 

  .»َكْيف ِبالَ  ِصَفةٌ  َلهُ  فـَُهوَ  والنَـْفسِ 

 َورَِضاهُ  َغضُبهُ وَ  كيٍف، ِبالَ  ِصفُتهُ  َيُدهُ  َولكنْ « نصه: ما كالم بعد قال مث
 َتعاىل اهللاُ  وَكانَ  ،٤ َشىءٍ  ِمنْ  الَ  األشياءَ  تعاىل اهللاُ  َخَلقَ  .َكيفٍ  ِبال ِصفاتِهِ  ِمنْ  فتانِ صِ 

ا، قـَْبلَ  بِاألشياءِ  لِ اَألزَ  ِيف  َعاِلماً   يف َيُكونُ  َوالَ  َقَضاَها،وَ  اَألْشَياءَ  َقدَّرَ  الذي َوُهوَ  َكْوِ
نيا  .»َوَقَدرِهِ  ٥َوقَضائِهِ  َوِعْلِمهِ  مبشيئِتهِ  إالَّ  َشىءٌ  اآلخرةِ  يف َوالَ  الدُّ

 وُهمْ  املؤمنونَ  ويراهُ  اآلِخَرِة، يف يُرى تعاىل واهللاُ « نصه: ما كالم بعد قال مث
 َخْلِقهِ  َوبـَْنيَ  هُ بينَ  يكونُ  َوالَ  )٤(ِجَهةٍ  َوالَ  َكيِفيَّةٍ  َوالَ  َتْشبيهٍ  ِبالَ  )٣(ُرؤوِسهم بأعُنيِ  اجلنَّةِ  يف

 .َمَساَفةٌ 
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 الحنفي الطحاوي اإلمام عقيدة من مختارات شرح

 كان وأنه نيفةح أيب معتقد على تدل اليت املباركة الراقية النصوص هذه بعد
 واتصال سكونو  وحركة وكمية وكيفية وصورة شكلٍ  من احملَدثني صفات عن هللا منّزًها

 إمام بكالم عنه اهللا رضي كالمه اآلن نشرح اهللا، عن واملكان للجهة نافًيا وانفصال
 يف رهذك مبا الطحاوي الوراق جعفر أبو سالمة بن أمحد وهو الكرام مذهبه أئمة من

 واجلنوب والشمال والغرب الشرق يف املسلمني بني راجت اليت الطحاوية العقيدة
ذا ريدية،واملات األشاعرة واجلماعة السنة أهل إمجاع وعليها بالقبول األمة وتلقتها  و
 ما وإليك ،ماألعال احلنفية األئمة أحد بكالم اإلسالم شيخ حنيفة أيب كالم نشرح
تهد للحافظ شرحها مع الطحاوية العقيدة منت يف جاء  اهللا بدع الشيخ اإلمام ا

 نصه: ما »اويةالطح العقيدة ألفاظ حل يف البهية الدرة« كتابه يف احلبشي اهلرري

 

 لسُّنَّةِ ا َأهلِ  َعِقيَدة بـََيانِ  ِذْكرُ  هذا« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
 وأَبي الُكوِفيّ  ثَاِبتٍ  نِ ب النـُّْعمانِ  َحِنيَفةَ  أَبي الِملَّةِ  فـَُقَهاءِ  َمْذَهبِ  َعَلى َوالَجَماَعةِ 
َراِهيمَ  بنِ  يـَْعُقوبَ  يوُسف  الشَّيَباِنيّ  الَحَسنِ  بنِ  ُمحمدِ  اهللا َعبدِ  َوأَِبي األنَصاِريّ  إبـْ
 ِلَربّ  ِبهِ  يِديُنونَ وَ  الّدينِ  ُأُصولِ  ِمنْ  يَعَتِقُدونَ  َوما َأجمعينَ  َعَليِهم اهللا ِرْضَوانُ 
 .»الَعاَلِمين

 السنة أهل عقيدة ذكر هي الرسالة هذه إن الطحاوي يقول :الشرح
 عبد وأبو مإبراهي بن يعقوبُ  يوسف وأبو حنيفة أبو قرره ما حسب على واجلماعة
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 على لرسالةا هذه أضعُ  العبارات سبكُ  حيث من أي الشيباين احلسن بن حممد اهللا
 السنة أهل احلق أهل مذهب فهو املعىن حيث من أما الثالثة، األئمة هؤالء أسلوب
 يف تبعهم ومن الصحابة هم واجلماعة السنة وأهل تثناء،اس بال كلهم واجلماعة
 كبري. حد إىل مقصرًا األعمال حيث من كان ولو املعتقد

 ذهبم على الفروع يف كان ألنه الفقهاء هؤالء ذكر على الطحاوي ونص
 معتقد هي لب ؤالء خاصة العقيدة هذه وليست عنه، اهللا رضي حنيفة أيب اإلمام
 واجلماعة. السنة أهل

 »اَجلَماَعةِ وَ  السُّنَّةِ  أَهلِ  َعِقيَدة بـََيانِ  ذْكرُ  هذا« العقيدة هذه افتتاح يف قال وإمنا
 يوسف [سورة L] MP Q R S T VU W X Y Z :لنبيه تعاىل لقوله
 به جاء ما كل أن أي MW XL ومعىن الطريقة، عن عبارة فالسنة ،]١٠٨

 لته.م على اتبعوه الذين همف اجلماعة وأما الصحيح، العقل يردُّه ال اإلسالم
 اجلزاء به يطلبونو  ديًنا يتخذونه ما أي »الَعاَلِمني لَِربّ  بِهِ  َويِديُنونَ « وقوله

 العاملني. مالك اهللا من
 
 اهللا إنَّ  اهللا تَـْوِفيقِ بِ  ُمْعَتِقِدينَ  اهللا َتوِحيدِ  في نـَُقولُ « اهللا: رمحه املؤلف قال

 .»َلهُ  َشرِيكَ  ال َواِحدٌ 
 جيب خطاب أول ألنه بالتوحيد ابتدأ »اهللا َتوِحيدِ  يف نـَُقولُ « لهقو  :الشرح

 قامت الذين والرسل األنبياء دعت وإليه السماوية الكتب نزلت وبه املكلفني على
 على الًماوس برًدا النار كصريورة اخلالئق ُوسع عن اخلارجة املعجزات أيديهم على
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 لسليمان، طريوال واجلن الريح خريوتس يسعى، ثعبانًا موسى عصا وانقالب إبراهيم،
 املوتى وإحياء ،لصاحل الصخرة من الناقة وخروج لداود، احلديد وتليني اجلبال وتسبيح
 شهادةو  املسمومة الشاة وكالم األصابع بني من املاء ونبع القمر وانشقاق لعيسى،
 مجيع علىو  وسلم عليه اهللا صلى حممد لسيدنا الكف يف الطعام وتسبيح الذئب

 " !M :عاىلت قوله بدليل اهللا توحيد إىل دعوا فكلهم واملرسلني األنبياء خوانهإ
# $ % & ' ( ) * + , - . /L األنبياء [سورة[ 

 مع جيتمع النفاق ألن لإلميان وحتقيقٌ  للنفاق نفي فيه »ُمْعَتِقِدينَ « وقوله
 فاإلميان ،جلزما وجه على القليب باالعرتاف مقرتنًا يكون ال لكن اللفظي االعرتاف
 دون اللسانب أقرَّ  فيمن تعاىل قال بالقلب، ذلك كل يكون واالعتقاد والتصديق
 .]املائدة [سورة Mn o p q r sL :القلب

 اعتقاد، بدون اهللا عند يكفي ال وحده القول أن بيان »ُمْعَتِقِدينَ « قوله ويف
 اهللا عند ماأ مسلم عندنا فهو مبعنامها نفسه يف يُذعن ومل بالشهادتني نطق فمن
 مبسلم. فليس

 وهدايته اهللا توفيقب يكون اهللا توفيق إىل الوصول ألن »اهللا بِتَـْوِفيقِ « وقوله
 Mp q r :وجلَّ  عزَّ  ربنا قال ما على واجلماعة السنة أهل مذهب وهو

s tL ]حق يف »الواحد« ومعىن وهدايتنا. توفيقنا إىل أي ]العنكبوت سورة 
 عاله.أف يف وال صفاته يف وال ذاته يف له كشري ال الذي أنه تعاىل اهللا
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 .»ِمثُلهُ  َشىءَ  وال« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
 املماثلة ألن الوجوه بعض أو الوجوه مجيع من مياثله شىء يوجد ال :الشرح

 مثل نفال( :مثالً  يقال فقد الوجوه، بعض ِمنْ  وإما الوجوه مجيع من تكون أن إما
 )مثله إنه( :يقال وقد جزئية، مماثلة وهذه الوجوه بعض يف مياثله أنه به ويُراد )فالن
 للخالق بالنسبة ماأ للمخلوق، بالنسبة وهذا مطلقة. مماثلة وهذه مسدَّه َيُسدُّ  أنه مبعىن
 فليس اثلة،مم ذلك فليس باللفظ االتفاق أما .)كذا يف كذا مياثل اهللا( :يقال فال
 نوفال موجود اهللا( أو )حي( املخلوق وعن )حي( :اهللا عن يقال أن املماثلة من

 شىء إىل اجحيت ال بذاته وجوده احلادث، كوجودنا ليس وجوده تعاىل فاهللا ،)موجود
 الفالسفة قول فبطل عىن،امل يف املثليةهي  اهللا عن املنفية فاملثلية إليه. حيتاج شىء وكل

 زعم وإن )تكلمٌ م وال بصريٌ  الو  مسيعٌ  وال قادرٌ  وال دائمٌ  وال حيٌّ  اهللا عن يقال ال إنه(
 تعاىل فاهللا ،باللفظ اتفاق بل مماثلة ليس هذا ألن املماثلة يقتضي هذا أن بعضهم
 اللفظ هذا ويطلق ،عاملٌِ  مريدٌ  متكلمٌ  بصريٌ  مسيعٌ  حيٌّ  موجودٌ  العبارة هذه عليه يطلق
 شاركة.وامل لةاملماث يقتضي فال املعىن يف ال اللفظ يف اتفاق هذا ألن غريه على

 
 يف يهف ُحبث ما أكثر ألن وذلك الكالم علم له يقال التوحيد علمُ  :فائدة

 إن حىت لة،املعتز  وبني السنة أهل بني كبرية معاركُ  فصارت الكالم مسألةُ  املاضي
 :يقل مل منو  )خملوق القرءان( :يقول فصار بكالمهم أخذ العباسيني اخللفاء بعض

 قواهلمأ عنهم يأخذ مل ولكنه املعتزلة من أخذه مما وذلك يُعذبه )خملوق القرءان(
 األفعال. خبلق كالقول الكفرية
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 تيمية كابن سمةا وهم واَحلَشوِيَّةُ  الذايت، الكالم بنفي يقولون كانوا املعتزلة
 وأصوات حروف وكالمه كالم له اهللا( :يقولون هؤالء ذلك بعد تبعه ومن وأسالفه
 تعاىل لبشر،ا مثل جعلوه هذا فبزعمهم )احلال ذاه على يزال وال تنقضي مث َحتُدث
 ذلك. عن اهللا

 أزلية فةص هو بكالم متكلم اهللا أن وهو معتقدهم على ثبتوا احلقّ  وأهل
 عبارات هي روفحب تُقرأ أنبيائه بعض على كتًبا وأنزل صوت، وال حبرف ليس أبدية
 الذي لكالما بني رقالف هذا لوال ألنه صوتًا وال حرفًا ليس الذي الذايت كالمه عن
 لكان هللا بذات القائمِ  أزلية صفة هو الذي والكالم املنزل اللفظ هذا عن عبارة هو

 يدلو  جيوز، ال وهذا اهللا كليم موسى أن كما اهللا كليم اللفظ هذا مسع منكل 
 M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁL :تعاىل قوله ذلك على
 القرءان معليس املشركني من أحد تجارهاس إن بأنه نبيَّه أمر اهللا أن أي ]التوبة [سورة
 ناحيته. أي مأمنه يـُبَـّلْغه ُيسلم مل إذا ذلك بعد مث يؤّمنه أن

سمة، تظن كما مذموًما وليس احلق، أهل يقرره علم الكالم علم مث  فإن ا
 لنفسه عرفه َمنْ  مومنه وتفهيًما، وتعليًما تأليًفا به اشتغل َمن منهم الصاحل السلف

 اشتدت مث أقل، تكان أيامه يف للتأليف احلاجة ألن وتفهيًما تأليًفا هب يشتغل ومل
 هو بل اهللا رعش خيالف ما فيه ليس وهذا وتفهيًما تأليًفا به االشتغال إىل احلاجة
 األزلية اتالصف من هللا جيب ما به يُعرف ألنه الدين علوم أشرف وهو الدين، حمض
 جيوز وما نقائصال من اهللا على يستحيل وما عباده، على معرفتها اهللا افرتض اليت
 حنيفة أبو اإلمام ألف وقد اآلخرة، وأمور النبوة أمور من ذلك يتبع ما مع اهللا على
 ملعتزلةا ملناظرة البصرة إىل الكوفة من يذهب وكان رسائل، مخس الكالم علم يف
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 رضي لشافعيا اإلمام وكذا مرة، وعشرين نيًفا إليهم تردد إنه حىت واملالحدة واملشبهة
 هواء،األ أهل كالم بل العلم هذا ليس ذمَّه والذي العلم، هذا يتقن كان عنه اهللا

 يهعل كان عما اخلارجني املبتدعة نفوس إليه مالت ما وهو هوى مجع واألهواء
 وما جواخلوار  واملعتزلة واجلهمية كاملرجئة السنة أهل عن خرج َمن فهم ،السلف
 سوى ما ذنب كلب العبدُ  اهللاَ  يلقى ألن« عنه: اهللا رضي الشافعي قال فقد أشبههم
 الشافعي اقبمن يف البيهقي رواه اهـ. »األهواء من بشىء يلقاه أن من له خريٌ  الشركِ 

  وصححه.
 لككذ تعلمه. فرض هو الذي العلم هذا باألهواء الشافعي مراد فليس

 مذهب فيها ّني يـُبَـ  ةرسال وعمل الراشد اخلليفة العزيز عبد بن عمر العلم ذا اشتغل
 ابرأك من هو الذي البصري احلسن كذلك املعتزلة، رأي ا ويدحض احلق أهل

 مّ ذ ِمن شىءٌ  يلحقُ  فال السلف. أئمة من وغريه ١مالك اإلمام فيه وتكلم التابعني،
 سيط]البمن [ قال: من ذلك يف أحسن وقد السنة، أهل به يشتغل الذي العلم هذا

 

َضَررِ  ِمن َعابُوهُ  إذا عليهِ  وماهلم ُعقولَ  ال أناسٌ  الكالمَ  عابَ 

بََصرِ  ذا ليس َمن َضوءَها يَـرَى ال نأ الِعةً ط ْفقِ اال يف الضُّحى مشسَ  ضرَّ  ما

 
 كالم بأن القول إن( :قالوا حيث فيه املشبهة يظن كما ليس أمحد واإلمام

 القرءان« اللفظ هذا يُطِلقَ  أن يرى يكن مل هو بل )أمحد مذهب وصوتٌ  حرفٌ  اهللا
 اللفظ هذا من متوهم يَتوهم قد ألنه »خملوق بالقرءان لفظي« يقال أن وال »خملوق

                                                           
 له رسال خمطوطة يف الرد عى املعتزلة. - ١
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 ،خلوقيةبامل الذايت الكالم َوْصفَ  أي خملوق الذاِيتَّ  الكالمَ  أي خملوق القرءانَ  أن
 يتكلم عاىلوت تبارك اهللا أن يَعتقد أن أما اللفظني، من َميَْنعُ  كان ذلك من فحذرًا
 ذلك. من بريء فهو بذاته قائم وصوت حبرف

 
 .»يـُْعِجُزهُ  َشىءَ  َوال« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 خيلق نأ يستطيع ال اهللا إن( :املعتزلة قول على رد فيه هذا نا :الشرح
 )عليه قادرًا فكان ذلك قبل أما عاجزًا فصار عليه القدرة أعطاه اهللا ألن العبد مقدورَ 

 هذا الناس من ريكث على التبس وقد تكفريهم. يف االختالف جيوز ال ذا والقائلون
 العلماء بعض رتكب املقصود فليس األصح، القول على ُيَكفَّرون ال املعتزلة فيقولون
 شاكلتهم. على كان ومن هؤالءِ  املعتزلة بعضِ  تكفريَ 

 
 .»َغيُرهُ  ِإلـهَ  َوال« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 لفظ لقيُط فال واالخرتاع، اإلبداع قدرة وهي اإللـهية له من اإللـه :الشرح
 وأطلقوا للفظا هذا استعاروا املشركون إمنا ،تعاىل اهللا غري على األصل حبسب اإللـه
م على  »املنري ملصباحا« كتابه يف اللغوي الفيومي ذكر هكذا )،اإللـه( كلمة معبودا
 من عبدوه ملا كوناملشر  استعاره مث وتعاىل سبحانه اهللا وهو املعبود اإللـه« قال: حيث
  اهـ. »تعاىل اهللا دون

 »خرتاعواال اإلبداع قدرة واإللـهية اإللـهية، له من اإللـه« فقال: املبَـّرد وأما
 أبو إلماما َعدَّ  وقد ).بباطل أو حبق يُعَبد َمن هو اإللـه( :يقال أن جيوز فال اهـ.
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 زُعُموني الذين هؤالء على حجة هذا وكلُّ  اهللا. ءأمسا ِمن )اإللـه( البغداديُّ  منصور
 على إال لقيُط ال أُطلق إذا اإللـه بل )بباطل أو حبق كان إن املعبود( معناه اإللـه أن

 فال )اهللا الإ إلـه ال( :يقال أن صح لذلك ،العاملني رب هللا إال يكون ال ،حبق املعبود
 قيل فإذا ،إشكال فال قـُّيدَ  إذا أما وتعاىل، تبارك اهللا غري على اإللـه إطالق جيوز

 الذمّ  مبعىن بل مهل املوافقة مبعىن ال )معبودهم هذا( مبعىن فهو )مهُ إلـهُ  هذا( :للكفار
 هلم.

 
 .»ابِتَداءٍ  ِبال َقِديمٌ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 أُطلق ذاإ القدمي معىن هذا )ابتداء لوجوده ليس الذي( معناه القدمي :الشرح
 السِّنون يهعل توالت ما( فهو اهللا غري على أُطلق إذا أما األزيل، ويرادفه اهللا على

 .)قدمي بناءٌ ( :فيقال )عهده تقادم ما( :يقال وقد )الطوال
 
 .»انِتَهاءٍ  ِبال َداِئمٌ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 نةكاجل غريهب بقاءً  ليس لذاته بقاء وهو تعاىل بقائه عن عبارة هذه :الشرح
 عدم. يلحقه فال والنار،

 
 .»يَِبيدُ  َوال يـَْفَنى ال« اهللا: رمحه املؤلف قال

 فناٌء. القدميَ  يلحق فال ،)باقٍ ( لقوله تفسري هذا :الشرح
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 مجع بعضهم الق .»يَِبيدُ  ال« معىن وكذا يـَْهِلك ال »يـَْفَىن  ال« قوله فمعىن
 تعاىل. بقائه لدوام تأكيًدا اللفظني بني

 
 .»يُريدُ  ما إال َيكونُ  َوال« اهللا: رمحه لطحاويا املؤلف قال

 واحلركاتِ  َصُغَرت مهما األعيان من الوجود يف يدخل ال أنه :الشرح
 هياملشيئة و  ،ومشيئته بإرادته إال شىءٌ  اهللا سوى مما ذلك وغريِ  واخلواطرِ  والسكونِ 

 أخرى دون صفةوب العدم بدل بالوجود العقلي اجلائزَ  ا اهللا ُخيصص أبدية أزلية صفة
 راش منها كان وما العباد أعمال من خريًا كان ما بني فرق فال ءاخر، دون وبوقت
 ذلك ضىالقت منها باخلري خاصةً  اهللا إرادة كانت ولو اإلمكان؛ يف داخلٌ  الكلَّ  ألن

 يف ُمستويان الشرَّ و  اخلريَ  ألن املخّصص عن منزَّه واهللا باخلري، إرادته خصَّصَ  خمّصًصا
 كان.اإلم

 §M :تعاىل قولهك احملبة فإرادة احملبة، مبعىن ليس املشيئة مبعىن هنا واإلرادة

¨ © ª « ¬ ® ¯L َجَعلَ  ما ألنه اليسر لكم حيب أي ]البقرة [سورة 
 حرج. من دينكم يف

 
 .»األوَهامُ  تَبُلُغهُ  ال« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

م أي اخلالئق أوهام تتصوره ال أي وهم مجع األوهام :الشرح ُ  ،تصورا
 ولونٌ  لٌ وشك َحدٌّ  له الذي احملسوس الشىء من ألَِفهُ  ما حول يدور ومهه فاإلنسان

 كذلك. ليس تعاىل واهللا
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 .»اَألفَهامُ  ُتدرُِكهُ  َوال« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
 ثاحلدو  يقتضي ذلك ألن به حتيط ال أي العقول تدركه ال :الشرح

 فاهللا ببالك تصورتَ  مهما« املصري النون ذو قال كما وهو يهعل حمالٌ  واحلدوثُ 
 سناد،باإل »دمشق تاريخ« يف عساكر ابن احلافظ عنه ذلك روى ،»ذلك خبالف
 بن أمحد إلماما عن التميميّ  العزيز عبد بن الواحد عبد الفضل أبو أيًضا ذلك وروى
 متعاصرَين. حنبل بن وأمحدُ  املصري النون ذو وكان حنبل،

 
 .»األَنَامَ  ُيشِبهُ  َوال« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف لقا

 املِثل فنفيُ  واحد، وجه يف ولو غريَه ُيشارك ما والشبيه اخللق، األنام :الشرح
 شبيه ال اهللا قولنا من تنزيهال يف أبلغُ  له ِمثلَ  ال اهللا( :فقولنا الشبيه، نفيَ  يقتضي عنه
 .)له

 
 .»يـََنامُ  ال قـَيُّومٌ  َيُموتُ  ال حيٌّ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

تصف بأنه يُفسَّر تعاىل اهللا حق يف احلي :الشرح
ُ
 أزلية هي اليت اةباحلي امل

 مجيع تدبري نأل خلقه بتدبري القائم وقيل يزول، ال الذي الدائم معناه والقيوم أبدية،
 [سورة Lے ~M :بقوله اهللا وصفهم الذين املالئكة أما هللا، إال يكون ال األشياء
 وليس رىأخ وأشياءَ  والنبات والريح كاملطر خاصة أمور يف يدبّرون فإمنا ]٥ النازعات

 هللا. إال جتوز ال بالقيُّوم والتسمية شىء، كل يف
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 القيوم( :تقول يةاليشرط الشاذلية تسمى للتصوف تنتسب طائفة من َوْلُيْحَذرْ 
 هذا ُكْفرُهمفَ  )اهللا اجلدار ذاوه اهللا أنتَ ( :لآلخر أحدهم فيقول )فينا القائم معناه
 بريء فهو يهإل ينتسبون الذي اليشرطي الدين نور علي الشيخ وأما الكفر، أشنع من
 التنزيه. على كان هو بل يقولون مما

 
 .»َحاجةٍ  ِبال َخاِلقٌ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 جللب إليه احتياج له يكون أن غري من وأحدثه العامل َخَلقَ  أنه :الشرح
 لقدرته. إظهارًا خلقه إمنا نفسه عن مضرة َدْفع َأو لنفسه منفعة

 
 .»ُمؤنَةٍ  ِبال رَاِزقٌ « اهللا: رمحه الطحاوي قال

 ومشقةٌ  لفةٌ كُ  تلحقه أن غري من أرزاقهم العباد إىل يوصل تعاىل أنه :الشرح
 األزلية رادتهإ تعلق دمبجر  بل واحلركة باملباشرة شيًئا يفعل ال فاهللا قدرته، لكمال وذلك

 الشىء. يُوَجدُ  األزيل وتكوينه
 
 .»َمَخاَفةٍ  ِبال ُمِميتٌ « اهللا: رمحه الطحاوي قال

 من وفخل ال أي خمافة بال عباده من األحياء ُمييت تعاىل اهللا أن :الشرح
 كما درتهق لكمال وإظهارًا حكمته مبقتضى منهم شاء َمن ُمييت إمنا ضرر يلحقه أن
 .]الشمس [سورة Mb c dL :تعاىل قال
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 .»َمَشقَّةٍ  بال بَاِعثٌ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
 إرادته تعلق ردمبج بل تلحُقه مشقةٍ  بال األموات يبعث تعاىل اهللا أن :الشرح

 MÜ Ý Þ ß à á :لذلك تنبيًها تعاىل قال كذلك، تكويَنهم أن كما
âL لقامن [سورة[ 

 
 يـَْزَددْ  لَـمْ  َخلِقهِ  بلَ قَ  َقِديًما ِبِصَفاتِهِ  زَالَ  َما« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 يـََزالُ  ال َكَذِلكَ  َأزَلِيا اتِهِ ِبِصفَ  َكانَ  وََكما ِصَفِتهِ  ِمنْ  قَبَلُهمْ  َيكن َلم َشيًئا ِبَكوِنِهمْ 
 .»أََبِديا َعَلْيها

 يكن مل لو هفإن والعقل بالشرع ووجوبه الِقدم تعاىل هللا جيب أنه :الشرح
 األلوهية، ينايف وذلك ُحمِدث إىل الحتاج حادثًا كان ولو حادثًا لكان أزليا أي قدميًا
 ]احلديد [سورة MÆ ÇL :قال تعاىل اهللا ألن أيًضا شرًعا عليه مستحيلٌ  احلدوث مث
 لوجوده ليس الذي املوجود اآلية هذه يف فاألول ابتداء، له ليس الذي املوجود أي

 معىن فال اهللا، لىع مستحيلٌ  هو الذي احلدوث ا يقرتن بيةَ النس األوَّليَّةَ  ألن ابتداء
 املطلقة. األوليةَ  إال اهللا حق يف لألولية

 يف َحتُدث انتك بل أزليةً  صفاته تكن مل لو ألنه لصفاته أيًضا الِقدم وجيب
 أدلة كربأ هو الذات على األحوال فـَتَـَغيـُّرُ  الذات، حلدوث ُموِجًبا ذلك لكان الذات

 مل صفة هللا على يطرأ ال أنه ذلك من فنعلم الذات. بأزلية أزلية فصفاته احلدوث،
 بصر. وال مسع وال حياة وال قدرة وال إرادة وال علم هللا يتجدد وال األزل، يف تكن
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 من فمنهم ةالسن أهل طائفة فيها اختلفَ  الِقدم هلا جيب اليت الصفات مث
ا حادثة األفعال وصفات أزلية الذات صفات( :قال  هي اإمن بالذات تقوم ال أل
 احلسن أيب اإلمام إىل املنسوبة الطائفة أي األشاعرة هم وهؤالء )األزلية القدرة ءاثار

 وغلب ضهم،بع قولُ  هو بل األشاعرة مجيع قولَ  ذلك وليس عنه، اهللا رضي األشعري
 ةبأزلي يقول منهم كثري فكان املتقدمون أما املتأخرين، األشاعرة أكثر على ذلك

  أيًضا. األفعال صفات
 مييته ملن هوإماتـَتُ  املخلوقات من حياتَه شاء ملن إحياؤه هي األفعال وصفات

 بالتكوين، ديةاملاتري عند ذلك عن ويُعربَّ  ُحيصى، ال مما ذلك وغريُ  واإلشقاءُ  واإلسعادُ 
 التكوين دمقِ  من يلزم وال الذات. كصفات أزلية قدمية ِفعل صفة عندهم والتكوين

ُكوَّن، َدمُ قِ 
 العامل فهذا )املقدورات ِقَدمُ  اإللـهية القدرة ِقَدم من يلزم ال كما( :قالوا امل

 ،حادث العامل هوو  ومتعلَُّقها أزلية فالقدرة األزلية، بقدرته اهللا أحدثه اهللا مقدورات
َُكوَّنات أزيل التكوين كذلك( :قالوا

 :فيقال الفعل،ب أيًضا ذلك عن ويُعربَّ  )حادثة وامل
 مل وتعاىل كتبار  أنه وظهر تبنيَّ  كذلك كان فإذا ،)حادث ومفعوله أزيل اهللا فعل(

 يف الذات صفاتك املاتريدية عند األفعال صفات حادثًة. صفةً  اخللقَ  بإحَداثهِ  يزدد
 )ذاك أمات أو كذا اهللا أحيا( :قيل فإذا إشكال، فيها ما ظاهرة وحجتهم األزلية،
 أزلية هي اليت بصفته العقلي اجلائز املخلوق هذا أحيا هللا أن عندهم املقصود املعىن
 عندهم اليق وكذلك أزيل، فهو له اهللا إحياء أما حادثفاحمليا  اإلحياء، صفة وهي
 أبدية أزلية صفة هامييت اليت األشياء هلذه اهللا إماتة( خلقه: من مييت ملن اهللا إماتة يف
 فهم ملن فيه إشكال ال وهذا )ثدَ احمل هو باملوت األشياء هذه اتصاف لكن له،

 السعداءَ  أسعد اىلتع اهللا( :قيل فإذا ذلك. أشبه فيما َيطَّرِد األمر وهذا املقصود املعىن
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 أزليتان انصفت مها اللذان واإلشقاء فاإلسعاد )خلقه من األشقياءَ  أشقى أو خلقه من
م ُحمَْدثون هللا يهمُيشق الذين فالعباد ْسَعِد،امل أو شَقىامل أزلية لزوم غري من هللا  وشقاو

م ُحمَدثون هم تعاىل اهللا أسعدهم الذين العباد وكذلك حادثة ُ  أما ادثة،ح وسعاَد
 فأزيل. أسعدهم الذين وإسعاد أشقاهم للذين اهللا إشقاء

 لكن نهمع التعبري هذا ُيشهر مل ولو السلف اعتقادَ  هو كان االعتقاد وهذا
 صفة اهللا فعلَ  بأن رسائله بعض يف حنيفة أبو اإلمام َصرَّح وقد موجوًدا، كان املعىن
 لو يقال فال السلف، عصر من األول النصف يف وهو حادث ومفعوَله األزل يف له

 التابعني ومن الصحابة من وفالن فالن من يسمع كان السلف معتقد هذا كان
 التعبري هذا ورظه مُ عد األفعال لصفاتِ  الِقَدمِ  ِبتَ ُمث يضرُّ  فال التابعني. أتباع ومن
 اعتقاد بوتث يف شرطًا ليس هذا فاشتهار قدمية األفعال صفات بأن القول أي عنهم

 لذلك. السلف
 قدرته،ب احلياة فيه ُحيدث أي شاء من ُحيىي يقولون أكثرهم األشاعرة أما
 اإلحياء( :هلمقو  على جترأوا لذلك ،اهللا بذات قائًما ليس القدرة أثر عندهم فاإلحياء

 إحياءه نأ يعتقدوا أن أما اهللا، بذات قائًما ليس هكذا عندهم )حادثةٌ  لٍ فع صفةُ 
 وصفوا ايكونو  أن ذلك من يلزمهم فال معتقدهم، من فليس وحادث به قائمة صفة
 اإلماتة يف كوكذل بذاته، قائمة حادثة صفة إليه نسبوا يكونوا أن وال باحلدوث اهللا

 واإلشقاء. اإلسعاد يف وكذلك
 ليس األزل يف هل تكن مل صفةٌ  اهللا بذات يقوم ال أنه لفريقنيا اتفاق فبعد

 يف تالفٌ اخ لفظي اختالفٌ  هذا بل االعتقاد أصل يف يضر ما هذا اختالفهم يف
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 يقولَ  أن وه واإلحلاد والكفر األعظم الضرر إمنا هدى، على الفريقني وكال التعبري
 تيمية. كابن )حادثة صفة به يقوم تعاىل اهللا( :القائل

 
 اسمَ  َفادَ استَـ  الَخلقِ  َخلقِ  بَعدَ  لَيسَ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
 .»الَبارئ اسمَ  استَـَفادَ  البرِيَّةَ  بِإحَداثِهِ  َوال الَخاِلِق،

 فهو اخللق، ةوالربي الربية، بإحداثه صفةٌ  تعاىل هللا يتجدد مل أنه :الشرح
 قبل قادرٌ  نهأ كما الربية حدوث قبل وبارئ اخللق حدوث قبل خالقٌ  وتعاىل تبارك
 العاَمل. أي املقدورات وجود

 
 َوَمعَنى ربُوبَ مَ  َوال الرُّبُوبِيَّةِ  َمعَنى َلهُ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 .»َمخُلوقَ  َوال الَخاِلقِ 
 املخلوقني وجود قبل والربوبية باخلالقية متَّصًفا كان تعاىل اهللا أن :الشرح

 متصًفا تعاىل كان اوجودن فـََقبل ،له خملوقون أي هللا مربوبون العاملَُ  حنن واملربوبني.
 بوجود اخلالقيةِ  وال ابوجودن الربوبيةِ  صفةُ  له َحتُدث مل،اخلالقية وبصفةِ  بالربوبية

 املخلوقني.
 
 َأحَيا عَدَمابَ  الَموَتى ُمحِيي أَنَّهُ  وََكَما« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 .»إحياِئِهم بلَ قَ  االسمَ  هذا اسَتَحقَّ 
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 مث خللقا حدوث قبل باإلحياء متصًفا كان وتعاىل تبارك اهللا أن :الشرح
 تبارك أنه أي امميتً  تعاىل كونه يف يقال وكذلك حادثة، هي اليت احلياة عليهم أجرى
 ِقَدم ينايف ال املوتى وحدوث املوتى، حدوث قبل األزل يف املوتى حمييَ  كان وتعاىل
 يقتضي ال احلادثة احلياة صفة عليهم أجرى الذين العباد إحياء وكذلك هلم، إماتته

 هلم. ُحمِْيًيا كونه حدوث
 
 بلَ قَ  الَخاِلقِ  اسمَ  اسَتَحقَّ  َكَذِلكَ  «اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
 .»ِإنَشاِئِهم

 املرادو  اخللق، إنشاء قبل اخلالق مبعىن لالتصاف مستحقٌّ  أنه :الشرح
 ألزلية.ا الصفات من فهو اهللا صفةُ  به أُريد إذا اإلنشاء ألن أَثـَرُه هنا باإلنشاء

 وهو حادثةٌ  صفةٌ  خللقا بإنشاء له َحيدثَ  ال أن يستلزمُ  وربوبيته خالقيته وأزلية
 منه يُفَهم ىءش كل على قدرته فثبوت احملَدثات، من أنشأ ما أنشأ األزلية بصفته

 هذا املخلوقات، نم وأماته أحياه ملا تَِتهوإما إحيائِه وأزليةُ  وخملوقاتِهِ  منشآتهِ  حدوثُ 
 اليت احملَدثات ىلتعا اهللا أنشأ( :قلنا فإذا التفصيل، وعلى اإلمجال على ينطبق احلكم
 اهللا أحيا( :يلالتفص عند كقولنا فهو )األزيل وإحيائه األزيل بإحداثه احلياةَ  هلا شاء
 - قررنا الذي باملذه وهذا .)األزل يف له ثابتة هي اليت اإلحياء بصفة فالنًا تعاىل
 ألنه ،هلا أول ال حبوادثَ  القولِ  إلبطال وأقوى أنسبُ  - السلف مذهب هو والذي
 ر.ءاخ فعل إىل َحيتاج أنه أحدٌ  يتوهم فال أزيلٌّ  للحوادث فعُلهُ  عليه
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 وَُكلُّ  َقِديرٌ  َشىءٍ  ُكلِّ  َعَلى بِأَنَّهُ  َذِلكَ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
 َوُهوَ  َشىءٌ  َكِمثِلهِ  لَيسَ  ٍء،َشى إلى َيحَتاجُ  ال َيِسيرٌ  َعَليهِ  َأمرٍ  وَُكلُّ  َفِقيرٌ  إلَيهِ  َشىءٍ 

 .»الَبِصيرُ  السَِّميعُ 
 اهللاو  صفاته، من ذُكر مما تقدم ما مجيع إىل إشارة »َذِلكَ « قوله :الشرح

 هو ما وكل د،الوجو  يف الدخول يَقبل ما كل يف أي شىء كل يف مؤثرة قدرته تعاىل
 عليه فهو ذلكك هو ما وكل وبقائه، وجوده يف إليه حمتاج أي إليه فقري فهو كذلك
 من املماثلةِ  نـَْفيُ  اىلتع اهللا عن املماثلة بنفي واملراد مشقة، إجياده يف يلحقه وال يسري
 مستحيل. ذلك فكل واحد وجه من واملماثلة الوجوه مجيع

 
 َأقَدارًا لَـُهم َوَقدَّرَ  ِبِعلِمهِ  الَخلقَ  َخَلقَ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 َعاِمُلونَ  ُهم َما َعِلمَ وَ  َيْخُلَقُهم َأن قـَْبلَ  َشىءٌ  َعَليهِ  َيخفَ  وَلم ءاجاال لَـُهم وَضَربَ 
 .»َيخُلَقُهم َأن قَبلَ 

 وتقديره األزيل علمه حسب على اخللق خلق وتعاىل تبارك اهللا أن :الشرح
 والسعادة الّرزقو  واملعصية والطاعة والشر اخلري من اخللق مقاديرَ  سبحانه وَقدَّر األزيل،

 حيدث مماو  حدث مما شىء عليه َخيْفَ  ومل اخلالئق ءاجال وقدَّر ذلك، وحنو والشقاوة
 ومل تخلقس واليت الوجود يف فدخلت خلقها اليت فاملخلوقات له، اية ال ما إىل

 يتعلق املٌ ش واحدٌ  علمٌ  هو الذي ألزيلا بعلمه َعِلَمهُ  كلٌّ  بعدُ  الوجود يف تدخل
 ما كلّ  عامل هو به العقلي، وباملستحيل العقلي وبالواجب العقلية املمكنات بسائر
 العلم. َتغريُّ  ذلك من يلزم وال وتفصيالً  إمجاال سيحُدث ما وكلّ  حَدث
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 .»ِتهِ َمعِصيَ  نعَ  َونـََهاُهم ِبطَاَعِتهِ  َوَأَمَرُهم« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
اهم بالطاعة العباد أمر تعاىل اهللا أن :الشرح  ملعىن قيًقاحت املعصية عن و

 من املطيع هرلُيظ واختبارهم العباد البتالء ونواهيه تعاىل اهللا أوامرَ  ألن االبتالء
 قال بادةالع من له ُخلقوا ما منهم ويتحققَ  علمه به سبق ما حسب على العاصي
 بعباديت آلمرهم أي ]الذاريات رة[سو MC D E F G HL :تعاىل

اهم  معصييت. عن وأ
 
 .»َوَمِشيَئِتهِ  بَِتقِديرِهِ  َيجِري َشىءٍ  وَُكلُّ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 اليت ألزليةا الصفات إحدى هي اليت املشيئة بشرح هنا املؤلف شرع :الشرح
 ببعض العقلي كنمامل ختصيص وتفسريها الدين، أصول يف كبرية أمهية هلا معرفتها

 دخل تعاىل اهللا بتخصيص الوجود يف دخل الذي فالشرّ  بعض، دون عليه جيوز ما
 لتعّلق عدمال من أخرجه تعاىل اهللا وإمنا العدم يف يبقى أن جائزًا كان العقل ويف

 الوجود. يف فدخل بوجوده األزلية مشيئته
 
 ما إال للعبادِ  ةَ مشيئ ال تَنُفذُ  َوَمِشيَئُتهُ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 .»َيُكن لَـمْ  َيَشأ لَـم َوَما َكانَ  لَـُهم َشاء َفَما لَـُهم َشاء
 مشيئة نأ واملعىن هلم، شاء ما إال للعباد مشيئة ال أنه ذلك من يُعلم :الشرح

 دخوَهلا يشاء أن الإ للعباد مشيئة فال مبشيئته إال حتُدث فال احلادثات مجلة من العباد
 وقبل حدوَثها، ألزلا يف تعاىل اهللا مبشيئة إال حتُدث مل حادثة فمشيئتنا د،الوجو  يف
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 اهللا يشأ مل اشيئً  العبادُ  يشاء أن أما حدوَثها، األزل يف اهللا شاء مشيئتنا حتدث أن
 ذلك على عيالسم والدليل مستحيٌل، هو بل ذلك يكون فال حدوثَه األزل يف تعاىل
 ]التكوير [سورة MÀ Á Â Ã Ä Å Æ ÇL :تعاىل قوله

 
 َفضالً، َعافيويُـ  َويَعِصمُ  َيَشاءُ  َمن َيهدي« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 .»َعدال َويَبَتلي َوَيخُذلُ  يشاءُ  َمن َوُيِضلُّ 
 هو رمه،وك بفضله عباده من يشاء فيمن االهتداء خيلق اهللا أن :الشرح

 جيب ال نهأل اظامل هو يكن مل االهتداء فيهم خيلق مل فلو وكرًما منه فضالً  هداهم
 االهتداء لكفارا يف سبحانه خيلق مل ناٍه، وال ءامرٌ  له وليس له حاكم فال شىء عليه

 إال تصرفيَ  ال ألنه منه يُتصور ال الظلم ألن منه ظلًما ليس أي منه عدالً  فخذهلم
 ملكٌ  نهفإ ِملُكنا وأما َكِملِكنا، عقالً  جمازيا ِملُكه وليس حقيقةً  له ملك هو فيما

 متلكه ما بنيو  بينك فرق ال تعاىل هللا ملك كلٌّ  ميِلكون وما العباد ألن عقالً  جمازي
 ما كذلكو  العدم من وأحدَثكَ  َخَلَقكَ  أنت تعاىل، هللا ملًكا كلّ  كونِ  إىل بالنظر
 َمنَـَعُهم فما بادالع على احلاكمية سبحانه فله العدم من وأحَدثَهُ  َخَلَقهُ  هو متِلُكه
َاهُ   العقوبة واستحقوا معليه اللوم توجه ينتهوا مل فإن عنه ينتهوا أن فعليهم عنه مو

 والعذاب.
 
 َفضِلهِ  بَينَ  يئِتهِ َمشِ  في يتقلَّبونَ  وَُكلُُّهمْ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 .»َوَعدِلهِ 



١١٦ 
 

 باخلري تصرفوا فإن وتعاىل، تبارك اهللا مبشيئة يتصرفون العباد أن :الشرح
 وهذا وتعاىل، تبارك اهللا فبعدل والشرور املعاصي يف تصرفوا وإن ،تعاىل اهللا فبفضل

 أما ،اهللا بإرادة ليس الشرّ  يف تصرُُّفهم العبادَ  أن من املعتزلة إليه ذهبت ما إبطال فيه
 مهما فالعباد لكذ خالف واحلق باطلة التفرقة فهذه اهللا، فبإرادة اخلري يف تصرفهم
 اهللا على واجًبا يسل أنه بيان ذلك ويف اهللا، فبمشيئة شرا أو كان خريًا فعل من فعلوا
 هلم. أصلح هو ما أو صالحهم فيه ما لعباده يفعل أن

 
 .»ندادِ َواأل األضدادِ  عن ُمتَـَعالٍ  َوُهوَ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 وأضداد أمثال أي أنداد له يكون أن عن منزهٌ  وتعاىل تبارك اهللا أن :الشرح
 زعمه على به اهللا يغِلبَ  أن يريد تصرفًا يتصرف من املضاد ومعىن له، ضادونم أي
 فال ملكه، ىءش وكل قبضته يف شىء كلَّ  ألن مغالب له ليس وتعاىل تبارك فاهللا
 ْثُل،املِ  وهو ِندّ  مجع واألنداد إرادته. خالف على يتصرفون أي أضداد له يكون

 ضد. مجع واألضداد
 
 .»ِلَقَضائِهِ  رَادَّ  ال« اهللا: هرمح الطحاوي املؤلف قال

 قول لىع هو والقضاء وتعاىل، تبارك اهللا قضاءَ  يردُّ  أحد ال أنه :الشرح
 خلقُ  عضهمب عند وهو باحلادثات، املتعّلقةُ  اهللا إرادةُ  السنة أهل من الفقهاء بعض
 ة[سور M! " #L :تعاىل قال العدم من إياها إبرازُه أي لألشياء اهللا

 الرجز] من[ قائلهم: قال األشاعرة، عند مشهور للقضاء األول سريفالتف ،]فصلت



١١٧ 
 

َفَحّققِ  قضاؤه أزلٍ  يفالتـََّعلُّقِ  َمعَ  اهللا إرادةُ 

 
 .»مرِهِ أل َغاِلبَ  َوال ِلُحكِمهِ  ُمَعقِّبَ  َوال« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 هذا ،اطًال ب جيعله أحد ال أي وتعاىل تبارك اهللا حلكم معّقب ال أنه :الشرح
 احلكمُ ( باحلكم دأُري وإن تفسريُه، فهذا )للعباد التكليفي اخلطاب( باحلكم أُريد إن

 ال متَّ  أراده ماف )اهللا إرادة نفاذ مينعَ  أن يستطيع أحد ال( أنه املعىن كان )التكويين
 غالب. اهللا أمرَ  يغِلبُ  ال أي »ألمره غالبَ  وال« :وقوله، نفذ أي حمالة

 
 .»ِعنِدهِ  ِمن ُكال  َأنَّ  َوأَيَقنَّا ُكّلهِ  ِبَذِلكَ  ءاَمنَّا« اهللا: رمحه املؤلف قال

 يف دخل شىء كل أن أي عنده من ُكال  أن وأيقنا صدقنا أننا :الشرح
 وقضائه. وتقديره األزيل اهللا بعلم حصل فإمنا الوجود

 
 َعبُدهُ  لمسو  عليه اهللا صلى ُمَحمًَّدا َوِإنَّ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
 األتقياء وإمامُ  األنِبَياءِ  مُ َخاتَ  َوإنَّهُ  المرَتَضى َوَرُسولُهُ  المجَتَبى َونَِبيُّهُ  المصطَفى

 .»الَعاَلِمينَ  َرب َوَحبيبُ  المرَسلين وسّيدُ 
تىب املصطفى أنَّ  :الشرح  لىع مدح زيادة وفيهما واحد، معنامها وا

 األنبياء ءاخر وأنه ه،ورسول اهللا عبد وسلم يهعل اهللا صلى بأنه اإلميان فيجب املرتضى،
 وأفضلهم.



١١٨ 
 

 النبيني اخرء أي واحدٌ  واملعىن بالكسر ويقال بالفتح يقال »َخامتَُ « وقوله
 القاديانية تأوَّل وقد ،]األحزاب سورة[ MÀ Á Â Ã ÄL :تعاىل قال
 ركف هذاو  رسول نيب أنه ادعى أمحد غالم رئيسهم ألن وذلك الزينة مبعىن اخلامت

 وضالل.
 ّيدُ س« وقوله القيامة. يوم مقدَّمهم يكون انه أي »األتقياء إمامُ « وقوله

 حمبوبه. أي »الَعاَلِمنيَ  َرب َحبيبُ « وقوله أفضلهم. أي »املرَسلني
 
 فـََغيٌّ  وَّتِهِ نـُبُـ  بَعدَ  نـُبـُوَّةٍ  َدعَوى وَُكلُّ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 .»َوَهًوى

 لقوله اطلةب فدعواه وسلم عليه اهللا صلى بعده لنبوةا ادعى من أن :الشرح
 وهذا تدرك،املس يف واحلاكم البخاري رواه »بعدي نبي ال« وسلم عليه اهللا صلى

 ML NM O P Q RL :يقولون فالقاديانية ثابت، حديث
 ملاضيا موضع ُوضع مضارع فعل يصطفي( :هلم فيقال مضارع فعل ،]احلج [سورة
 واملضارع املاضي الزمان عن يتجرد فالفعلِ  تعاىل هللا بالنسبة أما للُمصطََفْني  بالنسبة
 :هلم ويقال ،)وانقطع مضى األزيل عن يقال وال حمالة ال أزيل فعَله ألن واحلال

 [سورة M² ³ ´ μL :تعاىل كقوله القرءان يف كثرية نظائر ولذلك(
 .)قتلتم أي ]البقرة

 



١١٩ 
 

 وََكافَّةِ  نالجِ  َعامَّةِ  إلى بُعوثُ الم َوُهوَ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال
 .»والّضَياءِ  َوبِالنُّورِ  َوالُهَدى بِالَحقّ  الَوَرى

 جلنوا اإلنس إىل مرسلٌ  وسلم عليه اهللا صلى حممًدا سيدنا أن :الشرح
ائم مالئكة من اخللق مجيع إىل وليس  إىل مرسلٌ ( :يقولون وبعضهم وإنس، وجن و

 .)تشريف رَِسالةَ  املالئكة
 
 َكيِفيَّةٍ  بال َدابَ  ِمنهُ  اهللا كالمُ  الُقرءانَ  وإنَّ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف لقا

 .»َقوال
 املراد سولي نبيه، على إنزاالً  أي َظَهرَ  أي َبَدا اهللا من القرءان أن :الشرح

 كما ظًاتلف لسانه من أحدنا كالم خيرج كما تلفظًا منه خرج أنه »َبَدا« كلمة من
 بعد بكالمه نام الواحد ينطق كما به نطق أنه »َبَدا ِمنهُ « معىن ليسو  املشبهة، تقول
 احلرف نأل صوت وال حبرف ليس أي »َكيِفيَّةٍ  بال« قوله بدليل ساكًتا كان أن

 الكيفيات. من كيفيةٌ  والصوت
 
 َوَصدََّقهُ  ،َوحًيا َرُسوِلهِ  َعلـى َوأَنَزَلهُ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 ِبَمخُلوقٍ  لَيسَ  الَحِقيَقةِ ب َتعالـى اهللا َكالمُ  أَنَّهُ  َوأَيَقُنوا َحقا، َذِلكَ  َعَلى الُمؤِمُنونَ 
 وَعابَهُ  اهللا َذمَّهُ  َوَقدْ  َفَر،كَ  فـََقد الَبَشرِ  كالمُ  أنَّه فـََزَعمَ  َسِمَعهُ  فَمن الَبرِيَِّة، َكَكالمِ 
 .»]املدثر [سورة MF GL :تعالى قالَ  حيثُ  بَسَقرَ  وَأوَعَدهُ 



١٢٠ 
 

 ما لىع يُطلق والوحي وحًيا، حممد سيدنا على القرءان أنزل اهللا أن :الشرح
َلك به يأيت

َ
 تعاىل اهللا يُنزله ما على ويُطلق النيب، إىل وتعاىل تبارك اهللا عن اخلرب من امل

 وكما وسىم مسع كما الذايت الكالم على ويُطلق مَلك، واسطة بال النيب قلب على
 الذي ملستوىا إىل وصل أن بعد املعراج ليلة وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا مسع
 وحي. له يقال ذلك كل األقالم صريفَ  فيه يسمع كان

 باَحلِقيَقةِ  عالـىتَ  اهللا َكالمُ  أَنَّهُ « :قوله إىل »اهللا كالمُ  الُقرءانَ  وإنَّ « :قوله وأما
 كلمة: ألن حادثٌ  تعاىل هللا كالمَ  أن يُوِهم فظاهره »الَربِيَّةِ  َكَكالمِ  ِمبَخُلوقٍ  لَيسَ 

 عقيدة مراده فليس ،ذلك اهللا رمحه الطحاويّ  مراد وليس ذلك، توهم »َبَدا ِمنهُ «
 غري كالًما هللا يعتقدون وال )وحرف بصوت اهللا كالم( :يقولون الذين الصوتيني

 أن فنفى »َقوال َكيِفيَّةٍ  بال« بقوله ذلك نفى والطحاوي مشبهة هؤالء فإن ،ذلك
 يفيات.الك من كيفية والصوت احلرف ألن وصوتًا حرفًا الذايت اهللا مكال يكون

 من شاء نمل أظهره اهللا أن معناه( :قيل »َبَدا ِمنهُ « قوله معىن ما :قيل فإن
 اهللا اءش َمن لسماع احلدوث وإمنا )حادثًا الكالم يكون أن غري من أمسعه بأن خلقه
 ؤمننيامل يُري أنه كما ادثًا،ح فليس مسموعهم أما حادث أولئك فسماع خلقه من
 هذا ونأقر ي حني الوهابية أما حادثة. له ورؤيتهم األبدي األزيل ذاَته القيامة يوم

 حسب على »يَّةٍ َكيفِ  بال« معىن يفهمون وال »َبَدا ِمنهُ « قوله منه فيعجبهم الكتاب
 القرءان أن قيقةاحلب مراده( :هلم فيقال ،»باَحلِقيَقةِ « قوله أيًضا ويعجبهم املؤلف، مراد

 هذا وعلى هذا ىعل يُطلق اهللا قولَ  ألن املنزل اللفظ وعلى الذايت الكالم على طلقيُ 
 اللفظَ  أن مرادهُ  وليس ،)شرعيةٌ  حقيقةٌ  اإلطالقني كال ألن احلقيقة باب من إطالقًا
 يهاف العبارة فهذه ،»َكيِفيَّةٍ  بال« السابق قوله ينايف ذلك ألن ،اهللا بذات قائم املنزلَ 



١٢١ 
 

 بََدا ِمنهُ « :يقول هايبالو  جلهته، ا يتعلق والسين جلهته ا يتعلق الوهايب غموض،
 تبارك اهللا هو كنل كيفيته نعرف ال اإلنزال( :ويقول اللفظ، هو هذا »َقوال َكيِفيَّةٍ  بال

 تكلُّمه يعين »والقَ  َكيِفيَّةٍ  بال« فيقولون السنة أهل أما ،)وصوت حبرف يتكلم وتعاىل
 أهل بمذه وهو املؤلف مراد وهو كيفية والصوت احلرف ألن وصوت حرف بال به

 بال تكلمي كتكلمنا، ال يتكلم اهللا أن رسائله بعض يف ذكر حنيفة أبا ألن احلق
 على« الكتاب ابتداء يف قال أليس ،مذهبه أهل من والطحاوي صوت، وال حرف
 ءاخره. إىل »النعمان حنيفة أيب امللة فقهاء مذهب

 

 @M :قَالَ  لِـَمـن بَسَقرَ  اهللا َأوَعدَ  فلمَّا« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

A B C DL َقولَ  ُيشِبهُ  الو  الَبَشرِ  َخاِلقِ  َقولُ  أَنَّهُ  َوأَيَقنَّا َعِلمَنا ]املدثر [سورة 
 .»الَبَشرِ 

 قدف بشر تأليف من إنه وقال القرءان مسع من إن املؤلف يقول :الشرح
 وأما مبثله، أيتَ ي أن اإلنسان يستطيع ال فاللفظ بسقر. هذا قال َمن دَ َأوعَ  واهللا كفر

 شبيه. له ونيك أن عقالً  جيوز ال صفاته كسائر هللا ذاتية صفة فهو الذايت الكالم
 
 الَبَشرِ  عانيمَ  ِمن ِبمعًنى اهللا َوَصفَ  َوَمن« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 ِبِصَفاتِهِ  أنَّهُ  َوَعِلمَ  نَزجَر،ا الُكفَّار َقولِ  ِمْثلِ  َوَعن َتبَـَر،اع َهَذا أَْبَصر َفَمن َكَفَر، فـََقد
 .»َكالَبَشرِ  لَيسَ 



١٢٢ 
 

 افأوص من بوصف أي البشر معاين من مبعىن اهللا وصف من أن :الشرح
 M1 2 :اىلتع قوله كذب ألنه كافر فهو اعتقاًدا أو قوالً  حمَدثة هي اليت البشر

43 5 6 7L سورة] والتطور احلدوث البشر صفات فمن ،]الشور 
 هذا كل ،لكذ أشبه وما باملكان والتحيز والسكون واحلركة واللون والتأثر واالنفعال

 فصفاتُ  كفر. فقد بلسانه قاله أو ذا متصف اهللا أن اعتقد فمن البشر صفات من
ِم قدمية صفاتهِ  ألن البشر صفاتِ  ُتشبه ال اهللا ة الو  حمَدثة وصفا  القدمي بني مشا

 واحلادث.
 بالعني تُبَصرُ  ال املعاين إذ العني بصرَ  ال القلب بصرَ  أراد كأنه »أَْبَصر« وقوله

 عادة.
 لسقر املستحقني لةباملماث القائلني بالكفار اعترب به فمراده »اعَتبَـرَ « قوله أما

 العذاب. من لزَمهم ما يلزَمه لئال القول ذلك مثل عن ليكفَّ 
 
 َوال إحاطَةٍ  َغيرِ بِ  الَجنَّةِ  ألْهلِ  َحقٌّ  والرْؤيةُ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 .»َكيفيَّةٍ 

 ألن هب حييطوا أن غري من اآلخرة يف سبحانه يرونه املؤمنني أن :الشرح
 خالفوا قدف والفالسفة املعتزلة أما به. اإلميان جيب حق وهذا مستحيلة به اإلحاطة

م حيث السنة أهل  تشبيهه بالرؤية القول يلزم أنه واحتجُّوا خرةاآل يف اهللا رؤية نفوا إ
 السنة أهل معاشرَ  حنن لكن )جهة يف يكون أن بد ال يُرى الذي ألن( :فقالوا باخللق
 علُمهم صح فكما )ُمسلَّم فغريُ  هللا بالنسبة أما ُمسلَّم للمخلوق بالنسبة هذا( :فنقول



١٢٣ 
 

 ملؤمننيا رؤية تكون أن عقالً  واجًبا وليس جهة، بال يُرى أن صح جهة غري من به
 اجلهة. استلزام يف للمخلوق كرؤيتهم له

 + * (M :ارَبـّنَ  ِكَتابُ  ِبهِ  َنَطقَ  َكَما« اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

, - . /L القيامة [سورة[«. 

 دخوهلم عدب اآلخرة يف للمؤمنني باألبصار اهللا رؤية احلق أهل قال :الشرح
 [سورة M) * + , - . /L :تعاىل بقوله تجواواح ومسًعا، عقالً  جائزة اجلنة
ا ترى( اآلية: معىنو  ]القيامة  واألحاديث .املؤمنني عن عبارة هنا والوجوه )اليوم ذلك ر
 ضعف إسناده يف حديث ورد لكن وتفصيلها الرؤية أوقات حتديد فيها ليس الثابتة
 مرة. ْمَعةاجلُ  ففي غريهم وأما وَعشيا ُغدوا يـََرونَه املقرَّبني بأن

 
 تـََعالى هللا أرَاَدهُ  َما َعلى َوَتفِسيُرهُ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 .»َوَعِلَمهُ 

 ]القيامة [سورة M) * + , - . /L :اآلية هذه تفسري أن :الشرح
 هذا. بكالمه معًىن  وأراده تعاىل اهللا علم ما حسب على هو

 
 ِديثِ الحَ  ِمنَ  ذِلكَ  في َجاءَ  َما وَُكلُّ « اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال

 .»أرادَ  ما على َناهُ َوَمع قالَ  كما فـَُهوَ  وسلم عليه اهللا صلى الرَُّسولِ  َعنِ  الصَّحيحِ 
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 عليه اهللا صلى عنه الصحيح الثابت احلديث يف جاء ما كل أن :الشرح
 ابيةوه من املشبهة وأما وسلم، عليه اهللا صلى أراده ما حسب على فهو وسلم

 )كيفية بال( :ظًالف يقولون كانوا وإن واجلهة بالكيفية تكون عندهم فالرؤية وأسالفهم
م الكيفية يعتقدون لكنهم  تكون أن بد ال عندهم فالرؤية هللا، اجلهة يثبتون أل
م باملقابلة بكيفية  ربكم تَـَرونسَ  إنكم أَما« مسلم رواه الذي احلديثَ  يفسرون أل
 لقمرا ترون كما مواجهة ترونه معناه بأنّ  »ونُتَضامُّ  ال القمر هذا تـََرون كما

 ذلك غري لىع وارد هنا التشبيه بقوهلم الشبهة هذه على السنة أهل وأجاب مواجهة،
 البدر يلةل القمر أن كما فيها شك ال رؤية يرونه العباد أن أي تدعون، الذي املعىن
 فيها. شك ال رؤية يُرى سحاب يكن مل إذا

 
 َوال آرائَنابِ  ُمَتأّولينَ  ذلكَ  في َندُخلُ  ال« اهللا: هرمح الطحاوي املؤلف قال
 .»بِأهوائِنا ُمتَـَوّهِمين

 عقلي دليل بال تأوُّالً  برأيه متأّوالً  ذلك يف َيدخل ال املؤمن أي أنه :الشرح
 ذلك يف دخليَ  ال وأنه املذكورة، لآلية املعتزلة كتأويل ثابت مسعي دليل وال قطعي
 كما وال لآلية، فهموحتري للرؤية نفيهم يف املعتزلة ذهبت كما ال يعين بومهه متصورًا
 أثبتوا حيث فهم جلهةا تعاىل هللا أثبتوا حيث بكيفية الرؤية جعلهم يف املشبهة ذهبت
م بدَّ  فال اجلهة املقدس للذات  من فبعيدون نةالس أهل أما جهة، يف الرؤية يُثبتون أ
 من جهة يف الرائي يكون أن دون من دابرةمُ  وال ُمقابلة بال يُرى أنه يعتقدون ذلك
 َخلف. وال ُقدَّامَ  وال أسفلَ  وال َفوقَ  وال َيسَرةً  وال َمينةً  ال اهللا
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 آليات والتفصيلي اإلمجايل السنة أهل تأويلِ  ردَّ  الطحاوي كالمُ  يعين وال
ة، وأحاديثها الصفات  فإنَّ  السلف من وغريِه أمحد اإلمام عن ذلك ثبت فقد املتشا

نفيني والتجسيمِ  التشبيهِ  عنيُ  التأويلني ركَ ت
َ
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 وَجلَّ  َعزَّ  هللا َسلَّمَ  َمن إال ديِنهِ  في َسِلمَ  َما فإنهُ « اهللا: رمحه املؤلف قال
 .»َعالِـِمـهِ  إلى عليهِ  اشَتَبهَ  ما ِعلمَ  َوَردَّ  وسلم عليه اهللا صلى ولرسوِلهِ 
 الشرع يف جاء ما أن اعتقادِ  أي ولرسوله هللا التسليم يف السالمة أن :شرحال

 التوهم لىع مبنيا ليس ورسولُه تعاىل اهللا أراد ما حسب على فهو الدين أمور من
 املعتزلةف املخلوقات، بني العادة به جرت ما على أو الرأي على املعتمد والتصور
 نيب مألوف هو ما إىل رجعوا واملشبهة ،أصالً  اختذوه هم الذي الرأي إىل رجعوا

م وفتنهم املخلوق  يف إال لشىءُ ا يُرى ال أنه كما( :فقالوا اخللق على اهللا قاسوا أ
 باطل. املذهبني وِكال ،)جهة يف يُرى فاهللا الرائي من جهة

 األمور من شىء فهمُ  عليه اشتبه الذي أن بذلك املراد »َعالِـِمـهِ « وقوله
 الُكمَّلُ  العلماء وهم الراسخني العلم أهل إىل به يرجع وغريِها رةباآلخ املتعلقة

 السائلُ  نهمم يستفيدَ  أن فإما ،عنهما اهللا رضي عباس كابن العلم يف املتمكنون
 اهللا إىل ُيضاف ام أن اإلنسان يعتقد أن وهو اإلمجايلَّ  التأويلَ  أو التفصيليَّ  التأويلَ 

 احلدوث. وءاثار كلوالش اهليئة عن منزهة هي الصفات من
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 والماتريدية األشاعرة عقيدة هي أنس بن مالك اإلمام عقيدة

 واجلماعة السنة أهل أئمة من إمامٌ  وأرضاه عنه اهللا رضي مالًكا اإلمام إن
 هلأ من املاليني مئات عقيدة هي وعقيدته األمة سلف علماء مراجع من ومرجع
 ُيكّفر كان لب جمسًما يكن ومل مشبًها كني فلم واملاتريدية، األشاعرة واجلماعة السنة
سمة يكفر أي االعتقادية البدع أهل  واجلهمية املرجئةو  املعتزلة والقدرية واملشبهة ا

 يف نذرامل بن بكر أبو احلافظ اإلمام عنه روى والفساد. الضالل فرق من وغريها
 تابوا إنف سيفال على يُعرضوا نأ األهواء أهل يف أرى« قال: أنه »اإلشراف« كتابه
 لأه هم األهواء وأهل ذلك، م يفعل هو احلاكم أي اهـ. »أعناقهم ُضربت وإال

سمة كالوهابية الفاسدة العقائد  ويستبيحون هابأسر  األمة رونكفّ يُ  الذين املشبهة ا
م أعراضهم ويهتكون بالدهم وخيربون املسلمني دماء  اجلسمية نع اهللا ينزهون أل
ا وعن م صفا  قبور وزيارة تربكوال التوسل وأن شىء كمثله ليس اهللا أن يعتقدون أل

 عقيدة يه بل األربعة األئمة عقيدة وهذه مستحبة، والصاحلني واألولياء األنبياء
 حكمت لذلكف ذلك يرضيها ال الوهابية ولكن واملاتريدية واألشاعرة واخللف السلف
 بالكفر. األمة على

م ومع  املتسلل ةالوهابي داعية هو ها ،بأسرها واألمة بعةاألر  األئمة يكفرون أ
 ألئمةا اعتقاد« زعمه على هايسميو  صغرية رسالة عملي اخلميس حممد احملّرف
 باسم الوهابيني ينالتكفري  عقيدة لينشر والتخريفات بالتحريفات هاو شحيو  »األربعة
 وتزويره شوفاملك واحتياله العريض بكذبه الناس على يضحك وكأنه األربعة، األئمة

 صوصن فإن لكذبه سينبه من يوجد ال أنه أو ماتت قد األمة أن يظن ،املفضوح
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 ذبهتك واملاتريدية األشاعرة السنة أهل علماء من اآلالف ومئات األربعة األئمة
مع حيفظون واجلماعة السنة أهل فإن اليائسة البائسة حماولته وتكشف  كما قيد
 سيادهأ ومن أمثاله ومن الدعي هذا من تحذيروال احلذر فيجب الشمس، هو يعرف
ا الوهابية وكتب عقيدة ومن معقي محلت وما وخرب إال بلًدا دخلت ما فإ  مجاعة د
 وتشتتت. ومتزقت إال
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  »مجهول والكيف« قول من مالك وتبرئة الوهابية على الرد
 تثبت مل ةالعبار  وهذه »جمهول والكيف« قوهلم الوهابية به تلهث الذي وأما

 أوال اذكرناه اليت الرواية عن البيهقي قال بل مالك، اإلمام عن اإلسناد حيث من
 .»جيد إسنادها« :»معقول غري والكيف«

 روايات: عدة املسألة هذه يف مالك اإلمام عن روي وقد
 لىع الرمحـن« بدعة صاحب لرجل مالك قال« وهب بن اهللا عبد رواية ففي .١

 رجل نتوأ مرفوع، عنه وكيف كيف يقال وال نفسه وصف كما استوى العرش
 اهـ. »فأخرج قال: ،»أخرجوه بدعة صاحب سوء
 تاريخ« يف ترمجة له »مهران بن إمساعيل بن حممد بن أمحد« الرواية هذه يف 

  .٢للسمعاين »األنساب«و ،١)بعدها فما هـ٣٣١ وفيات( للذهيب »اإلسالم
 بإسناد البيهقي وساق« :٣»العلو« يف الذهيب قال ،الروايات أصح هي وهذه 

  ».وهب... ابن عن الرشديين الربيع أيب عن صحيح
 ابن نع جيد بسند البيهقي وأخرج« العسقالين: حجر ابن احلافظ وقال 

  ».وهب...

                                                           
 ).١٨٧انظر (ص - ١
 ).١/١٥٥انظر ( - ٢
وهذا الكتاب هو خزينة من خزائن أهل التشبيه والتجسيم حشاه الذهبي بالروايات الكاسدة الفاسدة  - ٣

ا ىل اهللا وتنزه وتقدس عن ذلك عالتالفة التي فيها نسبة احليز واملكان والقعود واجللوس إىل اهللا، تعا ا كبريً لوً
 ونعوذ باهللا من هذا الكفر العجيب، فيجب التحذير واحلذر من هذا الكتاب. 
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 طبقات« يف الشيخ أيب عند التيمي السالم عبد بن النعمان بن حممد رواية أما .٢
 غري منه فوالكي جمهول ريغ منه اإلستواء« :اإلجابة ونص بأصبهان، »احملدثني
 نم أخرجوه ضاال إال أراك وما بدعة عنه والسؤال واجب به واإلميان معقول
 :»داري
 ١ألصبهاينل »احملدثني طبقات« يف ترمجة وله هذا النعمان بن حممد فيها 
 جبرح أحد يذكره ومل .٢)هـ٢٤١/٢٥٠ وفيات( للذهيب »اإلسالم تاريخ«و
  تعديل. أو

 معقول اؤهاستو « اإلجابة: ونص الرب عبد ابن عند نافع بن اهللا عبد رواية وأما .٣
  ».سوء رجل وأراك بدعة هذا عن وسؤالك جمهولة وكيفيته

 ضبطه كني مل صدوق وهو« املؤمن عبد بن حممد بن اهللا عبد حممد أبو فيها 
 الذهيب عنه ونقله »األندلس علماء تاريخ« يف الفرضي ابن قال كما »باجليد

 .٣»اللسان« يف حجر وابن )هـ٣٩٠ وفيات( »سالماإل تاريخ« يف
 .»قليال يهم ثقة وهو« مالك: بن محدان بن جعفر بن أمحد وفيها 
 صاحب يكن مل الصائغ نافع بن اهللا عبد« أمحد: قال نافع بن اهللا عبد وفيها 

 .»فيه ضعيفا وكان حديث

                                                           
 ).٢/٢١١انظر ( - ١
 ).٣٧٥انظر (ص - ٢
 ).٣/٣٥٣اللسان ( - ٣
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 جمهول غري االستواء« اإلجابة: ونص الصابوين عند ميمون بن جعفر رواية وأما .٤
 االض إال أراك وما بدعة عنه والسؤال واجب به واإلميان معقول غري والكيف

 اهـ. »جملسه من خيرج أن به وأمر
 سألتَ « اإلجابة: ونص الرب عبد ابن عند املخزومي صاحل بن أيوب رواية وأما .٥

 اهـ. »أخرجوه سوء امرؤ إنك معقول غري يف وتكلمت جمهول غري عن
 كان« الفرضي: ابن فيه قال »القرطيب ضيفون بن مللكا عبد بن حممد« فيها 

 أشياء يف فاضطرب سّنه وعلت عنه الناس وكتب العدول أحد صاحلا رجال
 )هـ٤٩٢ سنة تويف( »الضبط أهل من كان وال مسع مما وليست عليه قرئت
 »امليزان لسان«و ٢للذهيب »السري«و ،١الفرضي البن »العلماء تاريخ« انظر
  .٣حجر البن

 يعرف »مدحم أبو املرادي اهللا عبيد بن حممد بن يونس بن اهللا عبد« يهاوف 
 تاريخ« يف ترمجته انظر ،»خملد بن بقي عن الرواية كثري وهو« بالقربي:
  .٥الدين ناصر البن »املشتبه توضيح«و ،٤الفرضي البن »العلماء

                                                           
 ).٢/١١٠تاريخ العلامء ( - ١
 ).١٧/٥٦السري ( - ٢
 ).٥/٢٦٧لسان امليزان ( - ٣
 ).١/٢٦٥تاريخ العلامء ( - ٤
 ).٧/١٧٨توضيح املشتبه ( - ٥
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 ناب فيه قالو  معني ابن ضّعفه :»املخزومي سلمة بن صاحل بن أيوب« وفيها 
 ، ١»امليزان لسان« ،»أحد عليه يتابعه مل ما مالك عن روى« عدي

  .٣للذهيب »الضعفاء يف املغين« ،٢اجلوزي البن »واملرتوكني الضعفاء«
  ،»فسريالت« يف ماجه ابن عند غريه أو »الشيباين اخلفاف بشار« رواية وأما .٦

 يلبخار ا فيه تكلم اخلفاف موسى بن بشار إىل باإلضافة ذكر ما وفيها 
  وغريهم. املديين بن وعلي والنسائي داود وأبو معني بن وحيىي

 غري االستواء« اإلجابة: ونص البيهقي عند »التميمي حيىي بن حيىي« رواية وأما .٧
 إال راكأ وما بدعة عنه والسؤال واجب به واإلميان معقول غري والكيف جمهول
 اهـ. »خيرج أن به فأمر مبتدعا

 يف ترمجة له :»األصفهاين الفقيه احلارث بن مدحم بن أمحد بكر أبو« وفيها 
  .٤)هـ٤٣٠ وفيات( للذهيب »اإلسالم تاريخ«

 وتعقبه مالك، عن الرواة يف املشتبه يف الذهيب عّده »اهللا عبد بن جعفر« وأما .٨
 هميو  اإلطالق هذا ألن نظر فيه« بقوله: ٥»املشتبه توضيح« يف الدين ناصر ابن
 إلماما املصِنف عند - أعلم واهللا - وكأنه مام،اإل أنس بن مالك جعفر شيخ أن

                                                           
 ).١/٤٨٣لسان امليزان ( - ١
 ).١/١٣١الضعفاء واملرتوكني ( - ٢
 ).١/١٥٥املغني يف الضعفاء ( - ٣
 ).٢٨١الكتاب املسى تاريخ اإلسالم (ص - ٤
 ).٩٩ - ٤/٩٨توضيح املشتبه ( - ٥
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 البصري األسدي خالد بن مالك هو إمنا باإلمام، وليس أطلقه فلهذا مالك،
  اهـ. »وغريه األمري مساه كما
 مهدي فيها اضطرب وقد« :١»املنتبه تبصري« يف حجر ابن هذا من حنوا وذكر
 بدع ابن عند مباشرة مالك عن رواها فمرة أوهام) له صدوق (وهو جعفر بن
 روايته: صون تقدما، وقد يونس بن اهللا وعبد امللك عبد بن حممد وفيها الرب
 مرةو  اهـ. »بدعة هذا عن واملسألة معقول غري منه والفعل جمهول! استواؤه«

 بن جعفر عن رواها ومرة الدارمي، عند مالك عن رجل عن جعفر عن رواها
 غري منه الكيف« الرواية ونص »احللية« يف نعيم أيب عند مالك عن اهللا عبد

 به وأمر »ةبدع عنه والسؤال واجب به واإلميان جمهول غري منه واالستواء معقول
 .»فأخرج

  

                                                           
 ).٢/٦٢١تبصري املنتبه ( - ١
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 والماتريدية األشاعرة عقيدة هي عنه اهللا رضي الشافعي عقيدة
 يمأل المهاع فإن قريًشا تسبوا ال« وسلم: عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 علم عيالشاف فاإلمام الرتمذي. أخرجه عنه اهللا رضي »ونورًا اعلمً  األرض طباق
 مذهبه وأهل هوأتباع وتالمذته ورسائله كتبه العلم، حبور من حبرٌ  اإلسالم، أعالم من

 إمام هو لب واجلماعة السنة أهل عقيدة على كان عنه اهللا رضي بأنه له يشهد واقعٌ 
 والكيفية ورةوالص الشكل عن منزه اهللا أن أي التنزيه بعقيدة يصرح كان وأنه فيها

 اهللا. إىل اجللوس ينسب من يكفر وكان بل واجللوس القعود وعن واجلوارح واألعضاء
 ابن واهر  »كافر فهو العرش على جالسٌ  اهللا أن اعتقد من« عنه: اهللا رضي قال
 أمحد الشافعي الفقيه ورواه »املعتدي ورجم املهتدي جنم« كتابه يف القرشي املعلم
 كتاب- الرابع لدا »التنبيه شرح النبيه كفاية« كتابه يف الرفعة ابن حممد بن

 افعيالش وقال الشافعي. نص عن حسني القاضي عن األئمة صفة باب-الصالة
سم« عنه: اهللا رضي   .»والنظائر شباهاأل« كتابه يف السيوطي احلافظ رواه »كافر ا
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 والماتريدية ألشاعرةا عقيدة هي حنبل بن أحمد اإلمام عقيدة
 احلسن أيب ماإلما لعقيدة موافقة عقيدته عنه اهللا رضي حنبل بن أمحد اإلمام

 :فهموسل الوهابية املشبهة تقوله ما خالف املاتريدي منصور وأيب األشعري
 بن أمحد املبجل اإلمام اعتقاد رسالة يف البغدادي التميمي الفضل أبو قال

 نم مأخوذة األمساء إن وقال باجلسم يقول من على - أمحد أي - وأنكر« حنبل:
 ومسك وعرض طول ذي كل على االسم هذا وضعوا اللغة وأهل واللغة الشريعة
 جسًما سمىي أن جيز فلم كله ذلك عن خارج تعاىل واهللا وتأليف وصورة وتركيب
 اهـ. »فبطل ذلك الشريعة يف جيئ ومل اجلسمية معىن عن خلروجه

 نفسه. يف إليه مضافة هي اليت بصفاته قدمي اهللا إن يقول وكان« :١وقال
 أن وزجي ال خطأ سؤال هذا فقال: قدميان، وصفته القدميُ  املوصوف هل سئل وقد
 على صفاته جبميع حمَدث احملَدث أن ذلك من قاله ما ومعىن صفاته. عن احلق ينفرد
 أي - وكان« :٢وقال اهـ. »صفاته جبميع قدمي تعاىل القدمي وكذلك تفصيل غري
 من ىءش خيرج أن جيوز وال وجل عز هللا خملوقة العباد أفعال أن إىل يذهب - أمحد

 صوًصاخم كان لو مث الرعد] [سورة Mv w x yL :تعاىل لقوله خلقه عن أفعاهلم
 اهـ. »األشياء لبعض إلـه بأنه خمصوص هو إال إلـه ال قوله يف ذلك مثل جلاز

                                                           
 ).٥٣/اعتقاد اإلمام أمحد (ص - ١
 ).٥٤/عتقاد اإلمام أمحد (صا - ٢
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 أعمال عن سئل أنه السالم عليه طالب أيب بن علي عن وروي« :١قال
 اهللا ومن فعالً  العباد من هي فقال والرضا السخط اهللا من ا يستوجبون اليت اخللق
 بعدي. أحد هذا عن ُيسأل ال خلًقا

 MÓ :وجلَّ  عزَّ  قوله وقرأ الفعل مع االستطاعة أن إىل يذهب أمحد وكان
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ÛL وقرأ اإلرساء] [سورة: MË Ì Í Î 

Ï Ð ÑL اهـ. »الكهف] ورة[س 
 وذلك بيةالربو  بطلت يُريُده ال ما ملكه يف كان مىت وانه« :٢أمحد عن قال مث

 ».كبريًا علوا ذلك عن اهللا تعاىل يعلمه ال ما ملكه يف يكون أن مثل
 أزاله، ههكر  مما الفاعلني فعل يزيل أن اهللا شاء ولو« حنبل: بن أمحد قال

 لحقهي وال ذلك على قادر هو إذ لفعله دواح شىء على خلقه جيمع أن شاء ولو
 وال ورمقه وال مبغلوب فليس وأراد َعِلم ما خْلقه من كان ولكنه ضعف وال عجز
 M2 3 4 5 6 :تعاىل قوله وقرأ التقصري لواحق من برئ عاجز وال سفيه

7L سورة] [وقوله: السجدة Mà á â ã ä åL ]وقوله:  األنعام] سورة
M7 8 9 : ; < = > ?L ]يوصف ال وجلَّ  عزَّ  وهو .يونس] ةسور 
 أن فله متفضالً  كان من وأما عليه وجب ما مينع الذي البخيل ألن بالبخل منع إذا

 يفعل. ال أن وله يفعل

                                                           
 ).٥٥-٥٤/اعتقاد اإلمام أمحد (ص - ١
 ).٥٨اعتقاد اإلمام أمحد (ص - ٢
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 ايفاإلسك هانئ بن أمحد بن بكر بأيب يعرف أصحابنا من رجل واحتج
 مريد وهو هدِ َعبْ  من كان الذي اجلُْرم من بدالً  العقوبة تعاىل اهللا جعل فقال١األثرم
 اهـ. »اجلرم على للعقوبة

 عابثًا وال سفيًها بذلك يكن ومل يكفر أنه يعلم من اهللا خلق« :٢قال مث
 اهـ. »سفيًها يكون ال سفههم أراد إذا وكذلك

 ال وجلَّ  عزَّ  اهللا عدل أن إىل اهللا رمحه حنبل بن أمحد وذهب« :٣قال مث
 ره.جوَّ  عقله على محله من أن وإىل بالعقول يُدرك

 يُتصور ال وتعاىل سبحانه اهللا كان ملا فقال: ذلك أصحابه بعض وشرح
 دائم أي- ثابت شىء فهو ذلك ومع درُكه العقولَ  وفات التمييز يتمثله وال بالعقول
 اهـ. »صفاته وكذلك خبالفه فاهللا بالعقل ُتُصوِّر وما -الوجود

 يتصور ال ىلوتعا سبحانه كان ملا فقال: ذلك أصحابه بعض وشرح« :٤وقال
 ُتصور ما ابت،ث شىء فهو ذلك ومع دركه العقول وفات التمييز يتمثله وال بالعقول
ا الربوبية محل فمن صفاته وكذلك خبالفه، فاهللا بالعقل  حسريًا رجع عقله لىع وصفا
 عقوهلم على يزوالتجو  التعديل يف أصوهلم بنوا واملخالفون عسريًا. ممتنًعا أمرًا ورام

 عنه اهللا ضير  حنبل بن أمحد وكان النظر، عليهم ففسد الربوبية دركهم عن العاجزة

                                                           
 هذا األثرم من كبار احلنابلة. - ١
 ).٥٨اعتقاد اإلمام أمحد (ص - ٢
 ).٥٩اعتقاد اإلمام أمحد (ص - ٣
 ).٥٩اعتقاد اإلمام أمحد (ص - ٤
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 حكاه الطائع من املعصية يكره كما العاصي من الطاعة ١يكره تعاىل اهللا إن يقول
 L£ ¢ ¡ ے ~ { | } My z :وقرأ دؤاد أيب ابن

 حيب عاىلت فهو كونه أراد ما أي .اهـ »يكرهه واهللا هللا طاعة وانبعاثُهم التوبة] [سورة
 أن سنةال أهل عليه اتفق ما معىن وهذا منه. حصوله للعاصي أراد ما لكن الطاعة

 لإلرادة مالزمة ستلي فاحملبة حيبها ال وهو العاصني من املعاصي وقوع شاء تعاىل اهللا
 .امنواء لو أن حيب وهو منهم حيصل ومل باإلميان الكافرين أمر تعاىل اهللا ألن

  

                                                           
 ملحبة.أي مل يرد ومل يشأ له، وليس املراد عدم ا - ١
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 أحمد لإلمام الوهابية ةمخالف في األحمد المنهج
 نفاة يَّةالسَّلف اّدعاء أنَّ  بيان فيها علمية مقارنة لكم نقدم اجلزء هذا يف
م التوسُّل تانٌ  زورٌ  هو إمنا أمحد ملذهب انتسا  و

سمة  كان لو إالو  القبور، أهل من ألنه ألمحد ينتسبون السلفيَّة أدعياء ا
م يريدون وما .السّنة أهل سائر عادوا كما لعادوه حيا  ليمّوهوا إال انًاأحي إليه بانتسا
م م يُظنَّ  حىت الناس على  ملذهب تساباالن ُحيبون ال فهم وإال السنة، أهل من أ
 وفسي األربعة املذاهب من مذهب كل من العلماء أفاضل ألن األربعة املذاهب من

ّسمة رقاب على ُمسلطة  فال ّسمةجم اآلن ةالسلفيَّ  أدعياء أي وهم زمانٍ  كل يف ا
 ينتسب من ياناألح بعض يف وُيكّفرون بل وينتقصون يذمُّون لذلك ذلك، هلم يروق
 وهو »لشركا عني التقليد« قائلهم: قال فقد األربعة، املذاهب من معنيَّ  مذهب إىل

 من معني مذهب باتّباع ُملزم املسلم هل« أمسوه هلم كتاب ويف بصوته، مسّجل
 مذهًبا يتَّبع يالذ إنَّ « فيه: يقولون عشر الثالثة الصحيفة يف ،»األربعة؟ املذاهب

 الثامنة لصحيفةا يف مث ،»قُتل وإال فيها تاب فإن يُستتاب هذا األربعة املذاهب من
 ذاهبامل هذه أن لك ظهر التحقيق حقَّ  املسألة حّققت وإذا« يقولون: منه عشر
 »مشلهم تشتيتو  املسلمني لتفريق ماإلسال أعداء ِقَبل من وزُينت وُروجت أشيعت إمنا
  .اهـ

م ضالل على كلها األمة زعمهم على  دوأمح ومالكٍ  بالشافعي رضوا أل
 الذي حيحالص احلديث يف ورد وقد ذلك نفوسهم هلم سوَّغت كيف حنيفة، وأيب
 يدخل أن يريد لذيا معناه »اَجلَماَعةَ  فـَْلَيلَزمِ  اجلنَّةِ  ُحبُْبوَحةَ  أرادَ  َمنْ « الرتمذي رواه
م، أي األمة مجهور فليلزم اهللا عذاب من وينجو اجلنَّة  األمة، هورمج عقيدة عقيد
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 على هم الذين األربعة األئمة عقيدة على األعظم والسواد األعظم، السواد أي
  الصحابة. عقيدة

 أن أي ممجهوره يضلَّ  أن عن أمته حفظ بأن حممًدا سيدنا أكرم تعاىل اهللا
 مجهور يف ماإلسال عقيدة حيفظ أن حممًدا نبّينا وعد تعاىل اهللا م،اإلسال من خيرجوا
 رون،يكف ال اجلمهور أما يكفرون قد األمة بعض أنَّ  ذلك معىن معظمهم، أي أمته
 عقيدة ا،هذ على بعد فيما يزالون وال األّمة بقيت احلال هذا على هذا وقتنا إىل

 بأنَّ « قولال على املشبه هذا يتجرأ فكيف للمعظم، أي للجمهور حمفوظة اإلسالم
 دوع هو العبارة هذه قائل إن بل ؟»اإلسالم أعداء ِقَبل من جاءت املذاهب هذه

ا يزعم وكيف اإلسالم.  املذاهب ذهه يتَّبعون األمة ومجهور املسلمني تشتَّت بأ
 شوكة وقويت األربعة املذاهب انتشار بعد اّتساًعا اإلسالم رقعة وزادت األربعة،
 متزيق من عتربةامل األربعة املذاهب ذه الطعن إنَّ  بل الواقع. لذلك ويشهد مني،املسل
  وتشتيتها. األمة

سمة وهم م تارةً  يزعمون السلفية أدعياء ا  بل ذهبم ألي ينتسبون ال أ
 بالّسلفية تارةً  همأنفس ويسمون أمحد. إىل ينتسبون وتارةً  فقط والسنة القرءان يتبعون
م ُتوهم اليت الرَّنَّانة األمساء من ذلك وغري حلديثا بأهل وتارةً   وحرام احلق، على أ

سمة هؤالء احلديث، أهل أو بالسَّلفيَّة تسميتهم  علينا عابوا نإ السلفية أدعياء ا
 مذهبٌ  هناك نيك مل النيبّ  زمن يف ألنه األربعة املعتربة املذاهب من مذهبٍ  اتّباع

 مذهب النيبّ  زمن يف أيًضا يكن ومل هلم: يُقال حنبليٌّ  أو شافعيٌّ  أو مالكيٌّ  أو حنفيٌّ 
) (املذهب :له يقال   احلديث). أهل (مذهب أو السَّلفيُّ
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سمة هؤالء أن احلاصل  أهل مذاهب من مذهًبا يتَّبعون ال السَّلفية أدعياء ا
سمة زعيم به جاء الذي دينهم هو مذهبهم بل املعتربة السُّّنة  حنو قبل زمانه يف ا
 زلَّته، وزلَّ  شربهم فشرب احلرَّاّين، تيمية ابن من استقاه والذي سنةً  وسّتني مائتني
سمة هؤالء هم ولكن م يشعروا إن ما السلفية أدعياء ا  حوهلم نمَ  عن عزلةٍ  يف أ
 فحينئذٍ  واإلرهاب والتطرف بالغلو يتهمهم فالكل اليوم حاهلم هو كما مأزقٍ  يف أو

 عندما ذلك بعد مث به، ليسترتوا هلم غطاءً  ليجعلوه حنبلٍ  بن أمحد ملذهب يهرعون
م جيدون م وزادت وعدد قوَّةٍ  ذا صاروا أ  حاجة مهل عاد وما شوكتهم وقويت شهر
 ذمهم إىل ادواوع أمحد مذهب من تربؤوا الناس على به وُميوهون به يسترتون لغطاءٍ 
  األربعة. السنية املذاهب التّباع

 أمحد دين ءاخر، وادٍ  يف مذهبهم وهؤالء وادٍ  يف أمحد هبمذ احلقيقة ويف
 أين ؟أمحد من أنتم أين هلم فُيقال اإلسالم. دين ضد فهو دينهم وأما اإلسالم هو
 ال« قال: الذي اهللا رسول من أنتم أين الصحابة؟ من أنتم اين السلف؟ من أنتم
 تتصوَّرونه تتصوَّرونه،و  لونهتتخيَّ  شيًئا تعبدون أنتم هذا؟ من أنتم أين ،»الرَّب يف فكرة

 ُيشبه ال ودموج اهللا املسلمني عقيدة أما اهللا، أنه تزعمون العرش، على قاعًدا جسًما
 يف سهنف عن تعاىل اهللا قال كما جهةٍ  وال مكانٍ  وال كيفٍ  بال موجود املوجودات،

 .الشور] [سورة M1 2 43 5 6 7L :الكرمي القرءان
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 ن المشبه كاذبأقوال أئمة المذاهب بأ

على ألسنة أئمة املذاهب النصوص والنقول بعض ما جاء من  جتد فيما يلي
تنزيه هللا عن القعود واجللوس وعن احلركة والسكون وعن كل ما  يف اإلسالمية 

 :كان من صفات املخلوقني
فإن قال «ما نصه:  )للهجرة ٤٠٣املتوىف سنة (قال اإلمام أبو بكر الباقالين  .١

 إن أردت الكيفية الرتكيب والصورة واجلنسية فال :قيل له ؟)ووكيف ه( :قائل
 .١»التمهيد«وذلك يف كتابه ». صورة له وال جنس فنخربك عنه

سورة M\ [ Z YL ]: قال تعاىل«وقال يف الكتاب نفسه ما نصه:  .٢
 اهـ.» بغري مماسة وكيفية وال جماورة ]طه

واستواؤه جّل «ما نصه:  )للهجرة ٤٤٤املتوىف سنة (قال الشيخ أبو عمر الداين  .٣
 الرسالة اهـ. وذلك يف» جالله علّوه بغري كيفية وال حتديد وال جماورة وال مماسة

 .٢»االعتقادات«الوافية ملذهب أهل السنة يف 
قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن  .٤

ما  )للهجرة ٥٤٤املتوىف سنة (عياض اليحصيب األندلسي مث السبيت املالكي 
. نقله اإلمام »وال يصح تقدير كيفية قول اهللا ألن كالم اهللا ال يكيف«نصه: 

 .٣»فتح الباري شرح صحيح البخاري«احلافظ ابن حجر العسقالين يف 
                                                           

 ).١/٣٠٠مـ بريوت ١٩٨٧متهيد األوائل وتلخيص الدالئل ( الطبعة األوىل  - ١
 .(٥٣(ط/دار ابن اجلوزي،ت/ القحطاين ص(الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات  - ٢
 ).١/١فتح الباري البن حجر ( - ٣
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ويا ليت شعري ما الذي مجع آراء كافة أهل السنة واحلق على «وقال القاضي:  .٥
حلرية  ت كما أمروا، وسكتواتصويب القول بوجوب الوقوف عن التفكر يف الذا

. من  »العقل هناك، وسّلموا وأطبقوا على حترمي التكييف والتخييل والتشكيل
 عند شرح حديث اجلارية. ١»إكمال املعلم بفوائد مسلم«كتابه 

 ٦٧١نة املتوىف س(قال اإلمام حممد بن أمحد القرطيب املفسر املالكي األشعري  .٦
يع على اهللا تعاىل وعلى صفاته من مج فإن الكيفية حمال«ما نصه:  )للهجرة
 .٢»اإلعالم مبا يف دين النصارى«اهـ. وذلك يف كتابه » الوجوه

وقال اإلمام أبو العباس ضياء الدين أمحد بن حممد بن عمر بن يوسف بن عمر  .٧
هو اهللا ال أين وال  «ما نصه:  )للهجرة ٦٦٢املتوىف سنة (بن عبد املنعم القرطيب 
زجر «اهـ. من رسالة له مساها » ويه وال حصر ذي حدِّ كيف عنده وال حدَّ حي

 .»املفرتي على أيب احلسن األشعري
ما نصه:  )للهجرة ١١٢٢املتوىف سنة (قال اإلمام حممد الزرقاين املالكي  .٨

فالراسخون يف العلم يقولون ءامنا به كل من عند ربنا على طريق اإلمجال «
 .٣»رح موطأ مالكش«وذلك يف كتاب ». منزهني هللا تعاىل عن الكيفية والتشبيه

                                                           
 ).٢/٢٥٩إكامل املعلم بفوائد مسلم ( - ١
 ).١/١٠٨النصار من الفساد واألوهام (اإلعالم بام يف دين  - ٢
 ).٢/٤٩رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك ( - ٣
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وينفي التشبيه «ما نصه:  )للهجرة ٣٨٦املتوىف سنة (قال أبو طالب املكي  .٩
قوت «اهـ. وذلك يف كتابه » والتكييف عنها إذ ال كفؤ للموصوف فيشبه

 .»القلوب
وهو تعاىل «ما نصه:  )للهجرة ٥٤١املتوىف سنة (قال ابن عطية املالكي  .١٠

احملرر «اهـ. وذلك يف كتابه  ١»يه والتكييف ال رب غريهمنزه عن احلواس والتشب
 .»الوجيز

قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى  .١١
 )للهجرة ٥٤٤املتوىف سنة (بن عياض اليحصيب األندلسي مث السبيت املالكي 

م اكمال املعل«اهـ. وذلك يف » واتفقوا على حترمي التكييف والتشبيه«مانصه: 
 .٢»بفوائد مسلم

 ٣»رقوهل بني التكييف وإثبات اجلهات ف«وقال يف الكتاب نفسه مانصه:  .١٢
 اهـ.

وقول مالك «ما نصه:  )للهجرة ٦٨٤املتوىف سنة (قال اإلمام القرايف املالكي  .١٣
والكيف غري معقول معناه أن ذات اهللا تعاىل ال يوصف مبا وضعت العرب له  

لك اجلسمية من الرتبع وغريه فال يعقل ذ كيف وهو األحوال املتنقلة واهليآت
 .٤»ه الذخريةكتاب«وذلك يف ». يف حقه تعاىل الستحالته يف جهة الربوبية

                                                           
 ).٣/١٦٩املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( - ١
 ).٢/٢٥٩إكامل املعلم بفوائد مسلم (  - ٢
 ).٢/٢٥٩إكامل املعلم بفوائد مسلم ( - ٣
 ).١٣/١٣٨الذخرية ( دار اغرب اإلسالمي  - ٤
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قال قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي الروي يف شرحه على رسالة ابن أيب  .١٤
ي«عند القول املنسوب اليه يف رسالته  ١زيد القريواين » د بذاتهوهو فوق عرشه ا

ال الفاكهاين ومسعت شيخنا أبا علي البجائي يقول إن هذه لفظة ق«ما نصه: 
 اهـ.» دست على املؤلف رضي اهللا عنه

وقال أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املالكي يف شرحه على الرسالة  .١٥
أخذ عليه «السالفة الذكر عن القول املنسوب إىل القريواين يف رسالته ما نصه: 

ا السمعألن هذه اللفظ» بذاته«يف قوله   اهـ.» ة مل يرد 
هللا مل تثبت عن أحد ممن يعتد بقوله ألن ا» بذاته فوق العرش«ولفظة 

موجود أزال وأبًدا بال مكان والعرش واألماكن حادثة وجدت بعد عدم، وهذا 
ذه العبارة من غري حتقيق وال سند.  تكذيب للوهابية اليت تلهث 

جّل جالله «ما نصه:  )لهجرةل ٧٣٧املتوىف سنة (قال ابن احلاج املالكي  .١٦
 .٢»املدخل«اهـ. وذلك يف كتابه » عن الصورة والكيفية

ن فال يقال أين وال كيف وال مىت؛ ألنه خالق الزما«وقال أيضا عن اهللا تعاىل  .١٧
 .٣»دخلامل«اهـ. وذلك يف كتابه » واملكان إىل غري ذلك من صفاته اجلليلة

                                                           
 ).١/٢٨ظر (ان - ١
 ).٢/١٤٨املدخل( - ٢
 ).٣/١٨١املدخل ( - ٣
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املتوىف سنة (د الثعاليب املالكي وقال عبد الرمحـن بن حممد بن خملوف أيب زي .١٨
كييِف والعقيدةُ أنه تعاىل منزهُ عن احلواسِّ والتشبيِه والت«ما نصه:  )للهجرة ٨٧٦

 .١»اجلواهر احلسان يف تفسري القرءان«اهـ. وذلك يف كتابه » ال ربَّ غريه
ما  )للهجرة ١٠٧٢املتوىف سنة (قال حممد بن أمحد املشهور مبّيارة املالكي  .١٩

بغري اتصال باألجسام وال تكييف بالذات واآلالم وقيل ترجع يف حقه «نصه: 
 ني.وذلك يف كتابه الدر الثم». تعاىل إىل العلم وقيل بالوقف وهو أحسنها

هـ) يف تفسريه املسمى روح ١١٣٧قال إمساعيل حقي احلنفي (املتوىف سنة  .٢٠
 اهـ.» نيفإنه تعاىل منزه عن الكيف واأل«البيان يف تفسري القرآن ما نصه: 

ر وحيث ترى يف مرءاة القلب صورة أو خطر باخلاط« وقال يف الكتاب نفسه: .٢١
مثال وركنت النفي إىل كيفيته فليجزم بأن اهللا خبالفه إذ كل ذلك من مسات 
احلدوث لدخوله يف دائرة التحديد والتكييف الالزمني للمخلوقني املنزه عنهما 

 اهـ.» اخلالق
املتوىف (بن حممد بن مصطفى العمادي احلنفي قال املفسر أبو السعود حممد  .٢٢

وعن أصحابنا أن االستواء على العرش صفة اهللا «ما نصه:  )للهجرة ٩٨٢سنة 
بال كيف واملعىن أنه استوى على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن 

م إىل إرشاد العقل السلي«اهـ. وذلك يف تفسريه املسمى » االستقرار والتمكن
 ».ن الكرميمزايا القرءا

                                                           
 ).٢٨٢/٣اجلواهر احلسان يف تفسري القرءان ( - ١
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قال اإلمام عالء الدين عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري احلنفي  .٢٣
يف باب   ١»كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم«هـ) يف كتابه ٧٢٠(

جيوز أن يراه املؤمنون بال كيف أو جهة، كما يرى هو نفسه «املتشابه يقول: 
 اهـ.» بال كيف وال جهة

ما  )هـ٧٩١املتوىف سنة (ازاين احلنفي قال الشيخ سعد الدين سعود التفت .٢٤
وال بالكيفية أي من اللون والطعم والرائحة واحلرارة والربودة والرطوبة «نصه: 

 .٢»واليبوسة وغري ذلك مما هو من صفات األجسام أو توابع املزاج والرتكيب
تهد املطلق الصديق  .٢٥ قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنه ا

الذي فيه فسر بعض العلماء حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويل اهللا 
لرتمذي، اهـ. أخرجه ا» ال تسبوا قريشا فإن عاملها ميأل طباق األرض علما ونورا«
من انتهض ملعرفة مدبره فانتهى إىل «قال ما نصه:  )للهجرة ٢٠٤املتوىف سنة (

معطل  الصرف فهو موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه وإن اطمأن إىل العدم
 رواه اليافعي يف». وإن اطمأن ملوجود واعرتف بالعجز عن إدراكه فهو موحد

 .»روض الرياحني«
وذلك ألن الذي يُتخيل يف الذهن ويُتصور يف البال يكون ذا كيفية من 

عىن املصوِر يف ، وم»اخلالق البارئ املصور«الكيفيات واهللا تعاىل قال عن نفسه 
ا كيفيات ولو كان ذا كيفية حق اهللا تعاىل أنه  خالق األشكال والصور أل

                                                           
 ).١/١٥٦كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم ( - ١
 ).٧١رشح العقيدة النسفية (ص - ٢



١٤٧ 
 

م اعتقدوا يف »املصَور«وشكل وصورة لقال  ، وهذا رد قرءاين على الوهابية أل
اهللا تعاىل أنه ذا هيئة وكيفيات كاجللوس والقعود واحلركة والسكون واجلسم واجلثة 

م. ولذلك قال اإلمام الشافعي عنهم اهلم: وعن أمث والصورة، وهذه اآلية تكذ
 .»من انتهض ملعرفة مدبره فانتهى إىل موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه«
 )للهجرة ٢٧٩املتوىف سنة (قال احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي  .٢٦

م قالوا يف «ما نصه:  روي عن مالك وسفيان بن عيينه وعبد اهللا بن املبارك أ
ول أهل العلم من أهل السنة وهكذا ق »أمروها بال كيف«هذه األحاديث 

الزكاة «اهـ. وذلك يف كتاب » واجلماعة مع اعتقاد أن الظاهر املتبادر غري مراد
 .١»من سننه

قال اإلمام أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري إمام أهل السنة واجلماعة  .٢٧
وكذلك قالت «ما نصه:  )للهجرة ٣٢٤املتوىف سنة (رضي اهللا عنه وأرضاه 

ت بهة أن اهللا سبحانه وتعاىل يُرى مكيفا حمدودا كسائر املرئيات وقالاحلشوية املش
املعتزلة واجلهمية والنجارية إنه سبحانه ال يرى حبال من األحوال فسلك رضي 

ود وال من غري حلول وال حد -أي يف اآلخرة-اهللا عنه طريقة بينهما فقال يرى
ك نراه مكيف فكذل تكييف كما يرانا هو سبحانه وتعاىل وهو غري حمدود وال

اهـ. وذلك فيما رواه اإلمام احلافظ ابن عساكر » وهو غري حمدود وال مكيف
 .٢الشافعي الدمشقي رضي اهللا عنه يف كتابه تبيني كذب املفرتي

                                                           
 ).٣/١٢٩سنن الرتمذي ( - ١
 ).١/١٥٠تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل األشعري ( - ٢
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قال اإلمام احلافظ الشهيد حممد بن حبان بن أمحد بن حبان أبو حامت البسيت  .٢٨
ومن زعم أن «ما نصه:  )هجرةلل ٣٥٤املتوىف سنة (الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

ا من غري أن تفسر ويعقل معناها  السنن إذا صحت جيب أن تروى ويؤمن 
فقد قدح يف الرسالة، اللهم إال أن تكون السنن من األخبار اليت فيها صفات 

ا اهـ. وذلك  »اهللا جل وعال اليت ال يقع فيها التكييف بل على الناس اإلميان 
 .١»نصحيح ابن حبا«يف كتابه 

صفات اهللا عز وجل ال تكيف وال «وقال يف شرح حديث النزول ما نصه:  .٢٩
 .٢»الصحيح«وذلك يف ». تقاس إىل صفات املخلوقني

واهللا «ما نصه:  )للهجرة ٣٧١املتوىف سنة (قال اإلمام أبو بكر اإلمساعيلي  .٣٠
ا نبيه صلى اهللا عليه وسلم خل ا نفسه ووصفه  ق بصفاته اليت مسى ووصف 

ذلك يف كتابه و ». ده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بال اعتقاد كيفآدم بي
 .٣»اعتقاد أئمة احلديث«
إن «ما نصه:  )للهجرة ٣٨٨املتوىف سنة (قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب  .٣١

الذي جيب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة وال هيئة، 
اهـ. وذلك فيما  » وعن صفاته منفيةفإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن اهللا
 .٤»األمساء والصفات«رواه اإلمام أبو بكر البيهقي رضي اهللا يف 

                                                           
 ).١٥/٤٦ابن حبان ( صحيح - ١
 ).٣/١٩٩صحيح ابن حبان ( - ٢
 ).١/٥٠اعتقاد أئمة احلديث ( - ٣
 ).٢/١٨٤األسامء والصفات ( - ٤
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 وليس معىن قول املسلمني إن اهللا«وقال يف شرحه على صحيح البخاري:  .٣٢
استوى على العرش هو مماس له أو متمكن فيه أو متحيز يف جهة من جهاته 

منا هو خرب إ -ه هلم بوجه من الوجوه لكنه بائن من مجيع خلقه_أي غري مشاب
جاء به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ ليس كمثله شىء وهو السميع 

فتح «ونقله عنه احلافظ ابن حجر يف  »أعالم احلديث«اهـ. من كتاب » البصري
 قرا له.مُ  ١»الباري

: ما نصه )هـ٤٠٦املتوىف سنة (قال األستاذ املتكلم أبو بكر بن فورك  .٣٣
 .٢»مشكل احلديث«اهـ. وذلك يف كتابه » موجود بال حد موصوف بال كيف«
قال اإلمام األصويل األستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي  .٣٤

عن حممد بن كرام  )للهجرة ٤٢٩املتوىف سنة (الشافعي األشعري رضي اهللا عنه 
 طالق لفظوال يدري العاقل من ماذا يتعجب أمن جسارته على إ«ما نصه: 

اهـ.  »الكيفية ىف صفات اهللا تعاىل أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية
 .٣»الفرق بني الفرق«وذلك يف كتابه 

 ٤٤٩ىف سنة املتو (قال أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحـن بن أمحد الصابوين  .٣٥
ونشهد أن اهللا سبحانه وتعاىل مستٍو على عرشه استواَء «ما نصه:  )للهجرة

 بة كما بينه يف كتابه يف قوله تعاىل ويف آيات ُأخر والرسول صلى اهللا عليهغل
وسلم تسليًما ذكر فيما نقل عنه ومن غري أن يكيف استواءه عليه، أو جيعل 

                                                           
 ).٢٠/٤٩٨فتح الباري ابن حجر ( - ١
 ).٢٤مشكل احلديث (ص - ٢
 ).١/٢٠٧الفرق بني الفرق ( - ٣
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» لفعله وفهمه أو ومهه سبيالً إىل إثبات كيفية، إذ الكيفية عن صفات ربنا منفية
 .١»ة الطلب يف تاريخ حلببغي«اهـ. وذلك فيما رواه ابن عدمي يف كتابه 

وقال اإلمام الكبري فخر الدين ابن عساكر أبو منصور عبد الرمحـن بن حممد  .٣٦
ما نصه:  )للهجرة ٦٢٠املتوىف سنة (بن احلسن ابن هبة اهللا الشافعي األشعري 

اهللا موجود قبل اخللق ليس له قبل وال بعد وال فوق وال حتت وال ميني وال مشال «
وال كّل وال بعض وال يقال: مىت كان؟ وال أين كان؟ وال  وال أمام وال خلف 

كيف كان؟ كّون األكوان ودبّر الزمان ال يتقيد بالزمان وال يتخصص باملكان 
وال يشغله شأن عن شان وال يلحقه وهم وال يكتنفه عقل وال يتخصص بالذهن 

ألوهام ا وال يتمثل يف النفس وال يتصور يف الوهم وال يتكّيف يف العقل، ال تلحقه
عقيدة ال«اهـ. وذلك يف » ليس كمثله شىء وهو السميع البصري«واألفكار 
ا عقيدة أهل السنة واجلماعة. ٢»املرشدة  اليت قال إ

قال اإلمام احملدث الفقيه القاضي أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املشهور ببدر  .٣٧
قول  ومن انتحل«ما نصه:  )للهجرة ٧٣٣املتوىف سنة (الدين بن مجاعة 

السلف، وقال بتشبيه أو تكييف أو محل اللفظ على ظاهره مما يتعاىل اهللا عنه 

                                                           
 ).٢/١١٨بغية الطالب يف تاريخ حلب ( - ١
افظ صالح الدين العالئي وسامها العقيدة املرشدة ووافقه عىل ذك اإلمام تاج أثنى عىل هذه العقيدة احل - ٢

اهـ. انظر طبقات الشافعية » هذا ءاخر العقيدة وليس فيها ما ينكره سني«الدين السبكي وقال يف ءاخرها 
 .الكرب 
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 »من صفات احملدثني فهو كاذب يف انتحاله بريء من قول السلف واعتداله
 .١»إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل«اهـ. وذلك يف كتابه 

 ٤٥٨املتوىف سنة ( قال احلافظ اإلمام الفقيه أبو بكر البيهقي رمحه اهللا تعاىل .٣٨
وأصحاب احلديث فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال «ما نصه:  )للهجرة

ه على ومل يتكلم فيه أحد من الصحابة والتابعني يف تأويل -يعين املتشابه-هذا 
قسمني: منهم من قبله وءامن به ومل يؤوله ووكل علمه إىل اهللا ونفى الكيفية 

 اللغة وءامن به ومحله على وجه يصح استعماله يفوالتشبيه عنه، ومنهم من قبله 
 »وال يناقض التوحيد، وقد ذكرنا هاتني الطريقتني يف كتاب األمساء والصفات

 .٢»االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد«اهـ. وذلك يف كتابه 
اهـ.  »الباطن هو الذي ال يستويل عليه توهم الكيفية« وقال أيضا ما نصه:  .٣٩

 .٣»االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد«وذلك يف كتابه 
قال احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي بن ثابت  .٤٠

أخربنا أبو «ما نصه:  )للهجرة ٤٦٣املتوىف سنة (البغدادي املعروف باخلطيب 
علي بن اخلالل، أنا جعفر، أنا السلفي، أنا حممد بن مرزوق الزعفراين، ثنا 

أما الكالم يف الصفات فإن ما روي منها يف «خلطيب قال احلافظ أبو بكر ا
ا وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية  السنن الصحاح مذهب السلف إثبا
والتشبيه عنها. وقد نفاها قوم، فأبطلوا ما أثبته اهللا تعاىل، وحققها قوم من 

                                                           
 ).١/٩٣إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل ( - ١
 ).١/٦٨االعتقاد للبيهقي ( - ٢
 ).١/٢١االعتقاد للبيهقي ( - ٣



١٥٢ 
 

» »لكذ املثبتني فخرجوا يف ذلك إىل ضرب من التشبيه والتكييف، تعاىل اهللا عن
 .١»تاريخ اإلسالم«اهـ. وذلك فيما رواه عنه الذهيب يف كتابه 

فإذا كان معلوًما أن إثبات رب العاملني إمنا هو إثبات «وقال أيضا ما نصه:  .٤١
وجود ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته، إمنا هو إثبات وجود ال إثبات 

تاريخ « كتابه  اهـ. وذلك فيما رواه عنه أيضا الذهيب يف» حتديد وتكييف
 .٢»اإلسالم

قال اإلمام العالمة تاج الدين حممد بن هبة اهللا بن مكي احلموي املصري  .٤٢
قد استوى اهللا على العرش كما «ما نصه:  )للهجرة ٥٩٩املتوىف سنة (الشافعي 

حدائق الفصول وجواهر «اهـ. من قصيدته » شاء ومن كّيف ذاك جسما
اهد» األصول ري الناصر صالح الدين األيويب األشع اليت صّنفها للسلطان ا

 رمحه اهللا تعاىل.
 باب كيفوفية اهللا فال يدري -أي ابن كرام-فقال «وقال أيضا ما نصه:  .٤٣

العاقل مم يتعجب من لفظه الذي أطلقه أو من حسن معرفته مبواضع العربية 
وليت شعري كيف أطلق الكيفية عليه ولعله أراد أن خيرتع من نفسه عبارة مل 

 .٣»ينالتبصري يف الد«اهـ. وذلك يف كتابه » إليها تليق بعقله يسبق

                                                           
 ).٣١/١٠٥الكتاب املسمى تاريخ اإلسالم للذهبي ( - ١
 ).٣١/١٠٥الكتاب املسمى تاريخ اإلسالم للذهبي ( - ٢
 ).١/١١٤التبصري يف الدين ( - ٣



١٥٣ 
 

 )للهجرة ٧٤٥املتوىف (قال املفسر النحوي أبو حيان أثري الدين األندلسي  .٤٤
معتقد أهل احلق أن اهللا تعاىل ليس جبسم وال جارحة وال يشبه بشىء «ما نصه: 

علم أصول  من خلقه وال يكيف وال يتحيز وال حتله احلوادث وكل هذا مقرر يف
 .١»البحر احمليط«اهـ. وذلك يف تفسريه » الدين

قال اإلمام الفقية الذي كان من أصحاب الوجوه أبو سعد عبد الرمحـن بن  .٤٥
قدس عن والباري تعاىل يت«حممد املأمون مجال الدين املتويل الشافعي ما نصه: 

 .٢»الغنية يف أصول الدين«وذلك يف كتابه ». التحديد والكيفية
 ٥٠٥ة املتوىف سن(لفقيه حممد بن حممد أبو حامد الغزايل الشافعي قال ا .٤٦

ابه اهـ. وذلك يف كت» وأنه تعاىل منزّه عن الكيف والكم«ما نصه:  )للهجرة
 .٣»الترب املسبوك«
باب لو قال القائل كيف يرى رب األر «وقال أيضا يف الكتاب نفسه ما نصه:  .٤٧

إذ  يسأل عن كيفية ما ال كيفية له،يف اآلخرة، كان جوابه حماال ال حمالة ألنه 
معىن قول القائل كيف هو أي مثل أي شىء هو مما عرفناه، فإن كان ما يسأل 
عنه غري مماثل لشىء مما عرفه، كان اجلواب حماالً ومل يدل ذلك على عدم ذات 

 اهـ.» اهللا تعاىل

                                                           
 ).٣/٥٣٤البحر املحيط أليب حيان ( - ١
 ).١/١٤٦الغنية يف أصول الدين ( - ٢
 ).١/١وك (التربك املسبوك يف نصيحة املل - ٣



١٥٤ 
 

ما  )للهجرة ٥١٤املتوىف سنة (قال اإلمام عبد الكرمي بن هوزان القشريي  .٤٨
وإذا رأوه ال حيتاجون إىل حتديق ُمقلٍة من جهٍة، كما هم يـََرْونه بال  «نصه: 
 اهـ.» كيفية

املتوىف سنة (قال اإلمام أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين الشافعي  .٤٩
فإنه كما يسلب عنه املادة يسلب عنه الصورة أعين «ما نصه:  )للهجرة ٥٤٨

» مانوالكمية والوضع واحليز واملكان والز  الصورة اجلسمية ويسلب عنه الكيفية
 اهـ. وذلك يف كتابه امللل والنحل.

قال إمام اهلدى أبو العلمني شيخ العرجياء سلطان األولياء أمحد بن علي  .٥٠
 ٥٧٨املتوىف سنة (الرفاعي الكبري رضي اهللا عنه وارضاه الويل الفقيه الشافعي 

» ال مكانبوجوده تعاىل بال كيف و  غاية املعرفة باهللا اإليقان«ما نصه:  )للهجرة
 .١»حكم السيد أمحد«وذلك يف كتابه  اهـ.

مع تنزيه الباري تعاىل عن الكيف : «٢ما نصه »الربهان املؤيد«وقال أيضا يف  .٥١
 اهـ.» ومسات احلدوث وعلى ذلك درج األئمة

 )للهجرة ٧٣٣املتوىف سنة (قال اإلمام شهاب الدين ابن جهبل الشافعي  .٥٢
ل سهل رضي اهللا عنه ال تطلعوا األحداث على األسرار قبل وقا«ما نصه: 

اهـ.  »متكنهم من اعتقاد أن اإللـه واحد فرد صمد منزه عن الكيفية واألينية
 وذلك يف رسالته يف نفي اجلهة عن اهللا تعاىل.

                                                           
 ).١٥بريوت ص -دار اكتاب النفيس -حكم السيد أمحد (الطبعة األوىل - ١
 ).١٧الربهان املؤيد (ص - ٢



١٥٥ 
 

ما ) للهجرة ٧٦٠املتوىف سنة (قال أبو الفتح اإلسكندراين الوفائي الشافعي  .٥٣
ترمجان «اهـ. وذلك يف كتابه » ي جل عن الكيف واأليناحلمد هللا الذ«نصه: 

 .»األشواق وروضة العشاق
ما  )للهجرة ٧٩٤املتوىف سنة (قال اإلمام بدر الدين الزركشي الشافعي  .٥٤

ألن اإلحاطة املقتضية للتكييف مستحيلة يف حقه سبحانه فال بد من «نصه: 
 .١»طلبحر احمليا«اهـ. وذلك يف كتابه » هذا العلم الضروري لتصح الرؤية

 )للهجرة ٨٢٩املتوىف سنة (قال اإلمام الفقيه تقي الدين احلصين الشافعي  .٥٥
دفع «تابه اهـ. وذلك يف ك» والرب سبحانه وتعاىل ال مثل له وال كيفية«مانصه: 

 .»شبه من شّبه ومترد ونسب ذلك إىل اإلمام املبجل أمحد
ا كان من الكيف من صفات احلدث وكل م«وقال أيضا فيه ما نصه:  .٥٦

صفات احلدث فاهللا عز وجل منزه عنه فإثباته له سبحانه كفر حمقق عند مجيع 
 اهـ.» أهل السنة واجلماعة

توىف سنة امل(قال اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي  .٥٧
ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق «ما نصه:  )للهجرة ٨٥٢

هقي عاىل عن الكيفية والتشبيه وهم مجهور السلف، ونقله البياإلمجال منزها اهللا ت
اهـ.  »وغريه عن األئمة األربعة والسفيانني واحلمادين واألوزاعي والليث وغريهم

 .٢»فتح الباري بشرح صحيح البخاري«وذلك يف كتابه 

                                                           
 ).١/٥٤البحر املحيط ( - ١
 ).٣/٣٠فتح الباري البن حجر ( - ٢



١٥٦ 
 

نه وهو أي نفيت ع-وقيل: سلبت «وقال أيضا يف الكتاب نفسه ما نصه:  .٥٨
 اهـ. ١»لكيفية والكمية فهو واحد يف ذاته ال انقسام لهعنه ا -منزه عنها

فإن إدراك العقول ألسرار الربوبية قاصر فال يتوّجه على حكمه «وقال أيضا: .٥٩
 اهـ. ٢»مل وال كيف كما ال توجه عليه يف وجوده أين وحيث

وىف سنة املت(قال الشيخ عبد الرمحـن بن عبد السالم الصفوري الشافعي  .٦٠
وقال يهودي لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أين «ه: ما نص )للهجرة ٨٩٤

ربنا؟ قال الذي أوجد األين ال يسأل عنه بأين، قال كيف ربنا؟ قال رضي اهللا 
عنه إن الذي كيَّف الكيف ال يسئل عنه بكيف، قال مىت كان ربنا؟ قال وحيك 

الس«اهـ. وذلك يف كتاب » ومىت مل يكن  .٣»نزهة ا
ـن جالل الدين بن أيب بكر السيوطي الفقيه املفسر قال اإلمام عبد الرمح .٦١

صفات الذات هللا اليت ال يقع «ما نصه:  )للهجرة ٩١١املتوىف سنة (احلافظ 
 .٤»اإلتقان«وذلك يف كتابه ». عليها التكييف

« ما نصه:  )١٠١ص( »الكنز املدفون والفلك املشحون«وقال يف كتابه 
يئة واحلال، ألنه يستخرب بكيف عن اهل فوائد نفيسة: ال يقال للمعبود كيف هو؟

واهللا سبحانه ال هيئة له وال حال. وال يقال ما لونه؟ ألن األلوان متضادة، فهي 
 اهـ.» مستحيلة يف حقه سبحانه

                                                           
 ).١٣/٣٤٥فتح الباري البن حجر ( - ١
 ).٢٢١-١/٢٢٠فتح الباري ( - ٢
 ).١/٩نزهة املجالس ومنتخب النفائس ( - ٣
 ).١/١٣٩اإلتقان يف علوم القرءان ( - ٤



١٥٧ 
 

 ٦٧٦املتوىف سنة (قال اإلمام احلافظ حيىي بن شرف أبو زكريا النووي  .٦٢
 قاطبة املسلمني ال خالف بني«قال القاضي عياض املالكي «ما نصه:  )للهجرة

فقيههم وحمدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر اهللا 
[سورة  MK J I H G F E DL: تعاىل يف السماء كقوله تعاىل

 .»»، وحنوه ليست على ظاهرها بل متأولة عن مجيعهم]امللك
واتفقوا على حترمي التكييف والتشكيل وأن ذلك من وقوفهم «مث قال: 

 .اهـ» ساكهم غري شك يف الوجود واملوجود وغري قادح يف التوحيدوإم
رحه اهـ. وذلك يف ش» وهل بني التكييف وإثبات اجلهات فرق«مث قال: 

 .١»صحيح مسلم«على 
ما  )للهجرة ٩٧٣املتوىف سنة (قال اإلمام عبد الوهاب الشعراين الشافعي  .٦٣

تابه لك يف كاهـ. وذ» فإنه تعاىل موصوف معروف من غري تكييف«نصه: 
 .»لطائف املنن واألخالق«
ما  )للهجرة ١٠٣١املتوىف سنة (قال اإلمام عبد الرؤوف املناوي الشافعي  .٦٤

إنكم أيها املؤمنون لن تروا ربكم بأعينكم يقظة حىت متوتوا رؤية منزهة «نصه: 
 .٢»فيض القدير«اهـ. وذلك يف كتابه » عن الكيفية

 »شرحه على صحيح البخاري«يف هـ) ٩٢٣قال القسطالين (املتوىف سنة  .٦٥
أي كيف من احلوادث وكل ما كان من  »كيف غري معقول«فقوله «ما نصه: 

                                                           
 ).٢٥ - ٢٤اجلزء اخلامس يف املجلد الثالث دار الكتاب العريب (ص - ١
 ).٢/٧٠٧الفيض القدير ( - ٢



١٥٨ 
 

نفيه صفات احلوادث فإثباته يف صفات اهللا تعاىل ينايف ما يقتضيه العقل فيجزم ب
 اهـ. ١»عن اهللا تعاىل

ا ناظرة«قوله تعاىل «وقال أيضا:  .٦٦ وت بال كيفية وال جهة وال ثب» إىل ر
 .٢»إرشاد الساري إىل شرح صحيح البخاري«اهـ. من كتابه » ةمساف

قال الفقيه أبو حيي زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري الشافعي األزهري  .٦٧
ا ناظرة«قوله تعاىل ««ما نصه:  )للهجرة ٩٢٦املتوىف سنة ( ال كيفية ب» إىل ر

حتفة الباري بشرح صحيح «اهـ. من كتابه » وال جهة وال ثبوت مسافة
 .»لبخاريا
قال الفقيه حممد بن أمحد الّشربيين القاهري الشافعي املعروف باخلطيب  .٦٨

وقال أهل السنة االستواء على «ما نصه:  )للهجرة ٩٧٧املتوىف سنة (الشربيين 
أي بال جلوس وال استقرار وال متكن وال مماسة وال  -العرش صفة اهللا بال كيف 
 .»تفسري القرءان«اهـ. من كتابه » حلول يف جهة وال مكان 

هـ) يف فصل َعَقَدُه ١٣٥٢قال الشيخ حممود حممد خطاب السبكي املصري ( .٦٩
أن «ما نصه:  ٣»إحتاف الكائنات«لبيان عقيدة أهل السنة واجلماعة يف كتابه 

خالق العامل ال يشبه خلقه، فإّن الصانع ال يشبه الصنعة، وأّن التكييف والتحديد 
م  اهـ.» ا صفتان للمحدثال يكون إال يف املخلوق ألّ

                                                           
 ).١٠/٤٧٣إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري ( - ١
 ).١٠/٣٩٨إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري ( - ٢
 ).١٩١إحتاف الكائنات (ص/ - ٣



١٥٩ 
 

قال الشيخ عبد الفتاح الزعيب نقيب السادة األشراف يف طرابلس الشام  .٧٠
ظ احلميدية يف املواع«هـ) بعد كالم يف تنزيه البارئ سبحانه وتعاىل يف ١٣٥٤(

ما نصه: كل ذلك يدل على وجود صانع منزه عن الكيفية  ١»اخلطب اجلمعية 
 اهـ.» ومزاعم احللوليةواملثلية، ومقدس عن خطرات األوهام 

هـ) يف ١٣٦٢قال الشيخ حممد بن إبراهيم احلسيين الطرابلسي األزهري ( .٧١
ظنوا أنه سبحانه وتعاىل مما يشبه األجسام «ما نصه:  ٢»تفسري القرءان الكرمي«

ا  جلهات على طريق املقابلة يف ا -أي األجسام-ويتعلق به الرؤية تعلقها 
ة عن ه، وإمنا املمكن يف شأنه تعاىل الرؤية املنزهواألحياز، وال ريب يف استحالت

 اهـ.» الكيفيات بالكلية وذلك للمؤمنني يف اآلخرة
تهد املطلق النعمان بن ثابت أبو حنيفة رضي اهللا عنه وأرضاه  .٧٢ قال اإلمام ا

وهو من أئمة السلف واحد التابعني األجالء فإنه قد اجتمع بسبعة من الصحابة 
إين ألتربك «قارب املائة تابعي وهو الذي قال فيه الشافعي: وأخذ العلم عن ما ي

له  -أي اهللا-فهو «ما نصه:  )للهجرة ١٥٠املتوىف سنة (اهـ. » بأيب حنيفة
 .»الفقه األكرب«وذلك يف كتابه ». صفات بال كيف

ه روى ذلك عن ».ينزل بال كيف«وقال أيضا عن حديث النزول ما نصه:  .٧٣
شرح «واإلمام مال علي القاري يف كتابه  »والصفات األمساء«اإلمام البيهقي يف 

 .»الفقه األكرب

                                                           
 ).٨٦اعظ احلميدية يف اخلطب اجلمعية (ص/املو - ١
 ).١/١٠١تفسري القرءان الكريم ( - ٢



١٦٠ 
 

اجلنِة  واهللاُ تعاىل يـَُرى يف اآلخَرِة، ويَراهُ املؤمنوَن وُهم يف«وقال أيضا ما نصه:  .٧٤
» ساَفةٌ بأعِني رؤوِسِهم بال تشبيٍه وال كْيِفيٍَّة وال جهة وال يكوُن بيَنهُ وبَني َخلِقِه م

 .١»الفقه األكرب«اهـ. وذلك يف كتابه 
قال اإلمام أبو جعفر الوراق أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن  .٧٥

سلمة ابن سليم بن سليمان بن جناب األزدي احلجري املصري الطحاوي 
والرؤية حق ألهل «ما نصه:  )للهجرة ٣٢١املتوىف سنة (السلفي رضي اهللا عنه 

اليت قال فيها  ٢»عقيدة الطحاويةال«اهـ. وذلك يف » اجلنة بغري إحاطة وال كيفية
ا بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة.  إ

 )للهجرة ٣٣٣املتوىف سنة (قال اإلمام أبو منصور املاتريدي رضي اهللا عنه  .٧٦
إن رؤية اهللا يف اآلخرة واجبة مسًعا بال كيف، فإن قيل كيف يُرى؟ «ما نصه: 

 وقعوٍد وصِف قيامٍ قيل بال كيف إذ الكيفية تكون لذي صورة بل يُرى بال 
واتكاٍء وتعلٍق واتصاٍل وانفصاٍل ومقابلٍة ومدابرٍة وقصٍري وطويٍل ونوٍر وظلمة 

 .٣»التوحيد«اهـ. وذلك يف كتابه » وساكٍن متحرٍك وُمماسٍ 
قال الشيخ أبو بكر حممد بن أيب إسحاق إبراهيم بن يعقوب البخاري  .٧٧

ك قبض النيب صلى اهللا كذل«ما نصه:  )للهجرة ٣٨٤املتوىف سنة (الكالباذي 
عليه وسلم أصابعه وبسطها عبارة عن قبض السماوات ومجعها فهو إشارة إىل 
موع ال حكاية عن يد اهللا اليت هي صفة أزلية هللا ليست جبارحة،  املقبوض وا

                                                           
 ).١/٥٣الفقه األكرب ( - ١
 ).١/٢٦العقيدة الطحاوية ( - ٢
 ).١/٥٠كتاب التوحيد للامتريدي ( - ٣
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وال عضو، وال جزء، وال كيفية هلا فيوصف بالقبض والبسط املفهوم عندنا  
 كتابه وذلك يف». وصاف احلدث علوا كبرياكأيدي احملدثني تعاىل اهللا عن أ

 .١»حبر الفوائد«
ونقل اإلمجاع يف تنزيه اهللا عن الكيفية اإلمام أبو بكر حممد الكالباذي  .٧٨

اجتمعت الصوفية على ان اهللا واحد أحد فرد «فقال:  )هـ٣٨٤املتوىف سنة (
 صمد ليس جبسم ال اجتماع له وال افرتاق وال يتحرك وال يسكن وال ينقص وال
يزداد ليس بذي أبعاض وال أجزاء وال جوارح وال أعضاء وال بذي جهات وال 
أماكن ال جتري عليه اآلفات وال تأخذه السنات وال تداوله األوقات وال تعينه 
اإلشارات ال حيويه مكان وال جيري عليه زمان ال جتوز عليه املماسة وال العزلة 

وال حتجبه األستار وال يدرك وال احللول يف األماكن ال حتيط به األفكار 
باألبصار، مل يسبقه قبل وال يقطعه بعد وال يصادره من وال يوافقه عن، وال 
يالصقة إىل، وال حيله يف، وال يوقفه إذ، وال يؤامره إن، وال يظله فوق، وال يقله 
حتت، وال يقابله حذاء، وال يزامحه عند، وال يأخذه خلف، وال حيده أمام، وال 

وال ينفيه بعد، وال جيمعه كل، وال يوجده كان، وال يفقده ليس،  يظهره قبل،
ه أي مل يسبق وجود - وال يسرته خفاء، تقدم احلدث قدمه، والعدم وجوده

 ». والغاية وجوده - العدم

                                                           
 ).١/٣١٧بحر الفوائد ( - ١
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إن قلت كيف: فقد احتجبت عن الوصف بالكيفية ذاته، «إىل أن قال: 
» تكليف تكييف وال لفعلهوان قلت أين: فقد تقدم املكان وجوده، ليس لذاته 

 .١»التعرف ملذهب أهل التصوف«اهـ. من كتابه 
يف الرسالة القشريية ما  )هـ٤٦٥املتوىف (وقال اإلمام عبد الكرمي القشريي  .٧٩

إن احلق سبحانه وتعاىل موجود ليس جبسم وال له جهة وال مكان وال «نصه: 
  »جيري عليه وقت وال زمان وال خيصه هيئة

اهـ. وذكر أن هذه » يقال له أين وال حيث وال كيف ال«إىل أن قال: 
العقيدة هي عقيدة األئمة الكبار والصوفية الصادقني وذكر عددا كبريا بأمسائهم 

 يف كتابه الرسالة.
قال القاضي الصدر العالمة شيخ احلنفية بعد أخيه الكبري أبو اليسر حممد  .٨٠

املتوىف (دوي لنسفي البز بن حممد ابن احلسني بن احملدث عبد الكرمي بن موسى ا
قال أهل السنة إن اهللا تعاىل جائز الرؤية، وأنه «ما نصه:  )للهجرة ٤٩٣سنة 

 ».كتابه أصول الدين«وذلك يف  ٢»يُرى يف اآلخرة بال حماذاة وال كيف وال حد
أعينهم  فأهل اجلنة يرون اهللا تعاىل ب«وقال أيضا يف الكتاب نفسه ما نصه:  .٨١

م يف الدارين مجيًعا بال كيفية وال حماذاة وال حتكما يعلمون اهللا تعاىل   ٣»ديدبقلو
 اهـ.

                                                           
 ).١/٣٥التعرف ملذهب أهل التصوف ( - ١
 ).٧٧هـ ص ١٣٨٣لعربية البايب احللبي أصول الدين ( دار إحياء الكتب ا - ٢
 ).٧٧املصدر السابق (ص - ٣
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 وأما رؤية اإلنسان اَهللا تعاىل يف«وقال أيضا يف الكتاب نفسه ما نصه:  .٨٢
املنام: فقال عامة أهل السنة واجلماعة قد تكون لكن بشرط أن ال يراه مكيّـًفا 

 اهـ. ١»اهللا تعاىلحمدوًدا، أما إذا رآه مكيًفا حمدوًدا فذاك: ليس برؤية 
قال اإلمام ميمون بن حممد بن معتمد النسفي املكحويل أبو املعني النسفي  .٨٣

ليس بعرض، وال جسم، وال جوهر، وال «ما نصه:  )للهجرة ٥٣٧املتوىف سنة (
مصّور، وال حمدود، وال معدود، وال متبعض، وال متحيز، وال مرتكب، وال متناه، 

ان ة وال يتمكن يف مكان، وال جيري عليه زموال يوصف باملاهية، وال بالكيفي
 اهـ.» وال يشبهه شىء

قال العالمة كمال الدين البياضي احلنفي (كان حيا يف القرن احلادي عشر  .٨٤
أنه تعاىل ال يتصف بشىء من «ما نصه:   ٢»إشارات املرام«اهلجري) يف 

 الكيفيات احملسوسات باحلس الظاهر أو الباطن والطعوم والروائح والشهوة
والنضرة واحلزن والتأسف والغضب واإلشفاق والتمين والفرح، وال باآلالم 
واللذات احلسية ألنه ال يعقل منها إال ما خيص األجسام وإن كان البعض منها 
خمتصا بذوات األنفس، وألن البعض منها تغريات وانفعاالت وهي على اهللا 

 اهـ.» تعاىل حمال، وإلمجاع األمة
ما نصه:  )للهجرة ١٠١٤املتوىف سنة (القاري احلنفي  وقال الفقيه مال علي .٨٥

جممل الكالم وزبدة املرام أن الواجب ال يشبه املمكن وال املمكن يشبه الواجب «

                                                           
 ).٧٨أصول الدين (ص - ١
 ).١١٠إشارات املرام (ص/ - ٢
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فليس مبحدود وال معدود وال متصور وال متبعض وال متحيز وال مركب وال متناه 
ة واحلرارة حوال يوصف باملائية واملاهية وال بالكيفية من اللون والطعم والرائ

ى شرحه عل«من ». والربودة واليبوسة وغري ذلك مما هو من صفات األجسام
 .»الفقه األكرب

أنكر أمحد على من قال باجلسم وقال «ما نصه:  أبو الفضل التميميقال  .٨٦
إن األمساء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا االسم على الذي 

ن ة وتأليف واهللا سبحانه وتعاىل خارج عله طول وعرض ومسك وتركيب وصور 
و اهـ. وذلك فيما نقله اإلمام أب» ذلك كله ومل جيئ ذلك يف الشريعة فبطل

الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث التميمي البغدادي رئيس احلنابلة 
اعتقاد اإلمام أمحد بن «يف كتابه  )للهجرة ٤١٠املتوىف (يف بغداد وابن رئيسها 

 .»رضي اهللا عنهحنبل 
 فلنتأمل إخوة اإلميان هذا النص املنقول إليكم كلمة كلمة.

أوال من الناقل ؟ هو رئيس احلنابلة، أي ليس شخصا من عوام الناس إمنا 
 هو رئيس احلنابلة وابن رئيسها وامسه عبد العزيز بن احلارث التميمي.

 .وأين؟ يف بغداد أي يف مكان اجتماع احلنابلة يف تلك األيام
وينقل عن اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه إمام املذهب احلنبلي يقول: 

اهـ. أي أنكر أمحد على من وصف اهللا » أنكر أمحد على من قال باجلسم«
باجلسم، فهذا تصريح من اإلمام أمحد رضي اهللا عنه يف تنزيه اهللا عن هذه 

لصورة لرتكيب وااألشياء الستة، فقد نزّه اهللا عن الطول والعرض والسمك وا
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والتأليف وهذا ما قال به األشاعرة واملاتريدية وهم أهل السنة واجلماعة املوافقون 
 ألمحد وغريه من السلف يف أصول املعتقد.

لذلك فليعلم أن نفي اجلسم وهو ما له طول وعرض ومسك وتركيب وصورة 
اس من نوتأليف عن اهللا تعاىل قد جاء به السلف، فظهر أّن ما يّدعيه بعض ال

 أن السلف مل يتكلموا يف نفي اجلسم عن اهللا فغري صحيح.
ولذلك حنن نذكر ما نقله أبو الفضل التميمي البغدادي عن اإلمام أمحد بن 
حنبل رضي اهللا عنه وأرضاه ألن استحضار كالم اإلمام أمحد ينفع لدفع متويه 

كالمهم و  بعض الناس الذين يقولون السلف ما تكلموا يف نفي اجلسم عن اهللا
هذا باطل ألن اإلمام أمحد من األئمة األعالم وهو من السلف الصاحل. مث 

إن األمساء مأخوذة من الشريعة ومن «تأملوا جيدا يف قوله رضي اهللا عنه: 
ألن أمساء األشياء تعرف إما من اللغة وإما من الشرع فهناك أشياء ». اللغة

ة من الشرع مثل الصالة الشرعيعرفت أمساؤها من اللغة وأشياء عرفت أمساؤها 
 ومثل الصيام ومثل الزكاة الشرعية.

 اهـ.» وأهل اللغة وضعوا هذا االسم«وأما قوله: 
فما معىن وضعوا؟ أي عرف هذا بالنقل أي عرف أن إطالق هذا االسم 
أي اجلسم على ذي طول وعرض ومسك وتركيب وصورة وتأليف هذا عرف 

 :الئا باملواضعة إمنا هي بالوحي فقد قبالنقل ألن اللغة العربية ليست شي
MC B A @L فمعىن أطلقوا أو وضعوا نقلوا إلينا ليس ]البقرة [سورة ،

معناه اجتمعوا وقرروا أن يطلقوا هذا االسم أي اجلسم على ذي طول وعرض 
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ومسك وتركيب وصورة وتأليف، فاهللا املنزه كالمه عن اللغات أوحى باللغة إىل 
 نبياء استفاد البشر من اللغات.األنبياء، مث من األ

وأهل اللغة وضعوا هذا االسم على ذي طول «مث قول اإلمام رضي اهللا عنه: 
 اهـ. »وعرض ومسك وتركيب وتأليف واهللا سبحانه وتعاىل خارج عن ذلك كله

M 1 :أي كل هذا يستحيل على اهللا ألن اهللا ال يشبه شيئا من خلقه
7 6 5 43 2L  سورة]اهـ.  ]الشور 

 لو كان اهللا جسما كبريا أو صغريا كثيفا أو لطيفا، كثيفا كالبشر واحلجر مث
ذه الصورة والكيفية واحملتاج ال  أو لطيفا كالنور واهلواء الحتاج ملن خصصه 

 يصح يف العقل أن يكون إهلا.
واهللا خارج عن ذلك كله ومل جيئ ذلك يف الشريعة «وقوله رضي اهللا عنه: 

 اهـ.» فبطل
يف الشريعة إطالق اجلسم على اهللا بل الذي جاء يف الشريعة  أي ما جاء

 تنزيه اهللا عن اجلسم وعن صفات اجلسم.
ومن أطلق ذلك على اهللا كالمه باطل خمالف لعقيدة املسلمني. فيلزمه 

 الرجوع إىل اإلسالم بالشهادتني.
ي مجلة اعتقاد أمحد رض«قال اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه ما نصه:  .٨٧

 عنه يف الذي كان يذهب إليه أن اهللا عز وجل واحد ال من عدد ال جيوز اهللا
 ، »عليه التجّزؤ وال القسمة
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ومذهب أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أن هللا عّز وجل «وقال:  .٨٨
 ، »وجها ال كالصور املصورة واألعيان املخططة وليس مبعىن اجلسم

جسم وال  تني وليستا مبركبتني والهللا يدان ومها صفة ليستا جبارح«وقال:  .٨٩
جنس من األجسام وال من جنس احملدود والرتكيب واألبعاض واجلوارح وال 

معناه ال يوصف بذلك رب العاملني  -يقاس على ذلك وال مرفق وال عضد 
قتضي وال فيما ي -وكل ما كان من معاين اجلسمية فهو على اهللا تعاىل حمال 

 ، »ذلك
انه عامل بعلم وأن علمه خبالف العلوم احملدثة اليت وهذا يدل على «وقال:  .٩٠

ا اجلهل ويدخلها التغري ويلحقها النسيان ومسكنها القلوب وحتفظها  يشو
الضمائر ويقومها الفكر وتقويها املذاكرة وعلم اهللا خبالف ذلك كله وليس 

-بقلب وال ضمري واعتقاد ومسكن وال علمه متغاير وال هو غري عامل بل هو 
 ، »صفة من صفاته -علمأي ال

ا اخلرس والبكم «وقال:  .٩١ إن هللا كالما هو به متكلم وذلك صفة له خالف 
ا  ، »والسكوت وامتدح 

وال جيوز أن يقال استوى مبماسة وال مبالقاة تعاىل اهللا عن ذلك علوا  «وقال:  .٩٢
 كبريا واهللا تعاىل مل يلحقه تغري وال تبدل وال يلحقه احلدود قبل خلق العرش وال

 ، »بعد خلق العرش
وذهب أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل إىل أن عدل اهللا عز وجل ال «وقال:  .٩٣

وتعاىل  ملا كان اهللا سبحانه«يدرك يف العقول وشرح بعض أصحابه ذلك فقال:
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ال يتصور يف العقول وال يتمثله التمييز وفات العقول دركه ومع ذلك فهو شىء 
ضل عبد وذلك فيما نقله اإلمام أبو الف». ثابت ما تصور بالعقل فاهللا خبالفه

الواحد بن عبد العزيز بن احلارث التميمي البغدادي رئيس احلنابلة يف بغداد 
اعتقاد اإلمام أمحد بن حنبل «يف كتابه  )للهجرة ٤١٠املتوىف (وابن رئيسها 
 .»رضي اهللا عنه

املتوىف ( قال احلافظ أبو الفرج مجال الدين بن علي بن حممد بن جعفر اجلوزي .٩٤
شكال يف وصف من له أشكال وإمنا إمنا يقع اإل«ما نصه: ) للهجرة ٥٩٧سنة 

تضرب األمثال ملن له أمثال فأما من مل يزل وال يزال فما للحس معه جمال، 
عظمته عظمت عن نيل كف اخليال، كيف يقال له كيف؟ والكيف يف حقه 

عله؟! كيف ول! وهي فحمال! أىن تتخيله األوهام! وهي صنعه؟! كيف حتده العق
 وحده ما عرفه من كّيفه وال«مث قال:  ،»أي خلقه؟! حتويه األماكن! وهي وضعه

يف كتابه  . وذلكاهـ »عمىأمن مثّله وال عبده من شّبهه، املشبه أعشى واملعطل 
 املدهش.

 ١٠٨٣نة املتوىف س(قال حممد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي احلنبلي  .٩٥
م وجيب اجلزم بأنه سبحانه وتعاىل ليس جبوهر وال جس فصل«ما نصه: ) للهجرة

وال عرض ال حتله احلوادث وال حيل يف حادث وال ينحصر فيه فمن اعتقد أو 
قال إن اهللا بذاته يف كل مكان أو يف مكان فكافر فيجب اجلزم بأنه سبحانه 

 مكان فاهللا تعاىل كان وال -أي غري مشابه بوجه من الوجوه  -بائن من خلقه 
 خلق املكان وهو كما كان قبل خلق املكان وال يعرف باحلواس وال يقاس مث

بالناس وال مدخل يف ذاته وصفاته للقياس مل يتخذ صاحبة وال ولدا فهو الغين 



١٦٩ 
 

عن كل شىء وال يستغين عنه شىء وال يشبه شيئا وال يشبهه شىء فمن شبهه 
ام  كاألجسبشىء من خلقه فقد كفر كمن اعتقده جسما أو قال إنه جسم ال

فال تبلغه سبحانه األوهام وال تدركه األفهام وال تضرب له األمثال وال يعرف 
بالقيل والقال وبكل حال مهما خطر بالبال وتومهه اخليال فهو خبالف ذي 

 ». خمتصر اإلفادات«وذلك يف كتابه اهـ.  »لاإلكرام واجلال
خرب أا استوى كم«صه: قال اإلمام أمحد بن حنبل امام السنة رضي اهللا عنه ما ن

. وذلك فيما رواه عنه اإلمام البيهقي يف األمساء اهـ »ال كما خيطر بالبشر
 والصفات.

تهد حامي محى امللة  .٩٦ دد ا قال اإلمام احلافظ العالمة احملدث الفقيه ا
شعري زمانه وشافعي أوانه شيخ اإلسالم ناصر السنة وقامع البدعة أوالدين 

 ٢املتوىف يف (مد اهلرري احلبشي العبدري رضي اهللا عنه الشيخ عبد اهللا بن حم
وكذا نقول إنه تعاىل ال يتصف باللون «ما نصه:  )للهجرة ١٤٢٩رمضان 

ا من أمارات احلدث، وكذا ال يتصف بالكيفية مبعىن اهليئة  والطعم والرائحة أل
كيفية، للذلك قال علماء أهل السنة واجلماعة: إن اهللا تعاىل منزه عن الكمية وا

وقال صاحب القاموس يف تفسري اهلَيوىل، والكمية معناه احلجم. أما الكيفية 
فهي الصفات اليت تقوم باجلرم، فهو منزه عن كل ذلك، فإذا ذكرت كلمة 
ذا املعىن مضافة إىل اهللا تعاىل كان ذلك تشبيها له خبلقه، وأما من  الكيفية 

ك تشبيه هللا قيقة فليس يف ذلذكر لفظ الكيفية يف بعض العبارات مبعىن احل
خبلقه كهذا البيت الذي يذكره بعض املؤلفني من أهل السنة كابن اجلوزي 

 [من البسيط] والزركشي:
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القدمِ  يف اجلبارِ  كيفيةُ   فكيفَ   هادركُ ي العبدُ  ليسَ  العبدِ  حقيقةُ 

 .»حقيقة النفس ليس العبد يدركها«ويف رواية: 
 يقة اجلبار.فكيف حق :معناه» القدمفكيف كيفية اجلبار يف «فقوله: 
 ولو غّريوا هذا البيت فقالوا: - أي الشيخ احلبشي -قلت: 

ألزيلا اخلالقِ  هُ كن  دركُ يُ  فكيفَ   هادركُ ي العبدُ  ليسَ  العبدِ  حقيقةُ 

 لكان ذلك ساملا.
وهو قول  )إن هللا تعاىل كيفية ال يعرفها إال هو( :وقال بعض الكرامية

ا عبارة ع ا باملاهية ضً أي ن اهليئات وذلك مستحيل عليه. وال يوصففاسد أل
انسة وذلك ألن كل ذي جنس شبيه بذي جنسه فكان  ا عبارة عن ا أل

ن هللا تعاىل إ«يب حنيفة أنه قال: أالقول باملاهية قوال بالتشبيه ومن روى عن 
ا فقد افرتى عليه. وال يوصف تعاىل بالتبعض خالف» ال هوإماهية ال يعرفها 

م يقولون: إنه غري متناه  لليهود لعنهم اهللا وال بالتناهي خالفا لبعض الكرامية فإ
 »من مخس جهات متناه ومن جهة واحدة وهي اجلهة السفلى اليت تالقي العرش

 . وذلك يف كتابه إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية.اهـ
: « ١صهما ن» ةاملطالب الوفي«وقال يف شرحه على العقيدة النسفية 

(وال بالكيفية) يعين أن اهللا تعاىل منزه عن الكيفية، ومراده بالكيفية ما كان من 
حنو اللون والطعم والرائحة واحلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة مما هو من صفات 

                                                           
 .)٤٦-٤٥(صاملطالب الوفية  - ١
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قال القونوي يف شرحه على الطحاوية ما نصُّه: ». األجسام وتوابع الرتكيب
من شبه اهللا بشىء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما «قال نُعيم بن محاد: «

هللا فشبه من وصف ا«، وقال إسحاق بن راهويه: »وصف اهللا به نفسه فقد كفر
الم العالمة اهـ. ك»» صفاته بصفات أحد من خلق اهللا فهو كافر باهللا العظيم

 اهلرري.
ن شعيب بن احلس ناألمصار ويل اهللا الكبري أبو مديقال شيخ شيوخ  .٩٧

ما نصه:  )للهجرة ٥٩٤املتوىف سنة (صاري املشهور بأيب مدين الغوث األن
احلمد هللا الذي تنزّه عن احلد واألين والكيف والزمان واملكان املتكلم بكالم «

عنه وال  ال منفصل-زيل _هو صفة من صفاته قائم بذاته أي ثابت لهأقدمي 
احلروف يوصف بعائد إليه وال حيل يف احملدثات وال جيانس املخلوقات وال 

واألصوات تنزهت صفات ربنا عن األرض والسموات، اللهم إنا نوحدك وال 
حندك ونؤمن بك وال نكيفك ونعبدك وال نشبهك ونعتقد أن من شّبهك خبلقك 

قل هو اهللا احد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل «مل يعرف اخلالق من املخلوق، 
  اهـ. »يكن له كفوا احد

 ليس جبوهر فاجلوهر بالتحيز معروف وال بعرض«عنه: مث قال رضي اهللا 
فالعرض باستحالة البقاء موصوف، وال جبسم فاجلسم باجلهة حمفوظ، فهو 
خالق األجسام والنفوس ورازق أهل اجلود والبؤوس، ومقدر السعود والنحوس 
ومدبر األفالك والشموس، هو اهللا ال إلـه إال هو امللك القدوس، على العرش 

غري متكن وال جلوس، ال العرش له من قبله القرار وال التمكن له  استوى من
من جهة وال االستقرار، العرش له حد ومقدار، والرب ال تدركه األبصار، العرش 
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أي -تكيفه خواطر العقول وتصفه بالعرض والطول، وهو مع ذلك حممول 
كان أر و ال يزول، العرش بنفسه هو املكان وله جوانب  -أي اهللا-وهو  -العرش

وكان اإللـه وال مكان وهو اآلن على ما عليه كان، ليس له حتت فيقله وال فوق 
فيظله وال جوانب فتعدله وال خلف فيسنده وال إمام فيحّده جّل عن التكييف 

. وذلك من  »والتصوير والتشبيه والنظري ليس كمثله شىء وهو السميع البصري
 كتاب أيب مدين الغوث رضي اهللا عنه.

بنقل اإلمجاع الذي ذكره اإلمام القاضي أبو حممد عبد  النقول ههذوخنتم  .٩٨
شرح «يف كتابه  )هـ٤٢٢املتوىف (الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي 

وال جيوز أن يثبت له كيفية ألن الشرع مل يرد «قال:  ١»عقيدة مالك الصغري
نه وألن ذلك ع بذلك وال أخرب النيب عليه السالم فيه بشىء وال سألته الصحابة

يرجع إىل التنقل والتحول وإشغال احليز واالفتقار إىل األماكن وذلك يؤول إىل 
التجسيم وإىل قدم األجسام وهذا كفر عند كافة أهل اإلسالم، وقد أمجل مالك 
رمحه اهللا اجلواب عن سؤال من سأله: الرمحن على العرش استوى، كيف استوى؟ 

ف غري معقول والسؤال عن هذا بدعة، مث أمر فقال: اإلستواء غري جمهول والكي
 اهـ. »بإخراج السائل

   

                                                           
 م ٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦/ دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ٢٨ص - ١
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 المخلوقين صفات كل عن هللا تنزيه على األدلة

 تعالى اهللا تنزيه على نقلية أدلة

 التفريد باحوص التوحيد مصباح بقول بدًءا والنقول النصوص هذه اآلن وإليك
 رضي البط أيب بن علي ؤمننيامل أمري اهللا ويل سيدنا العلم مدينة باب اهلدى إمام
 وأرضاه: عنه اهللا

 ال الكيف كّيف الذي إن« وأرضاه: عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي قال .١
 يف اإلسفراييين اسحاق أبو ذكره ».له أين ال األين أّين الذي وإن له كيف
 .١»الدين يف التبصري« كتابه

 أن جلّ  بل« ه:نص ما وأرضاه عنه اهللا رضي طالب ايب بن علي اإلمام قال .٢
 سبحانه« وقال: ،»كيفية بال هو بل« وقال: اهـ. »لألشياء املَكِيفُ  ُيَكيَّف
 حلية« كتابه يف األصبهاين نعيم أبو اإلمام رواه ».الصفات تكييف عن وتعاىل
  .٢»األولياء

 وغريهم عدس بن والليث واألوزاعي مالك السلف، أئمة عن البيهقي احلافظ نقل .٣
 الب جاءت كما أمّروها الصفات وأحاديث آيات يف قالوا مأ السلف أئمة من

 الذهيب وحىت ،٣»الرشاد سبيل إىل واهلداية االعتقاد« كتابه يف وذلك كيف،

                                                           
 ).١٦٢-١٦١هـ، بريوت ص١٤٠٣التبصري يف الدين (الطبعة األوىل  - ١
 ).١/٧٢حلية األولياء يف ترمجة اإلمام عيل ( - ٢
 ).٧٢مـ ص١٤٨٩الطبعة األوىل  -االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد ( عامل الكتب  - ٣
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 يف هاوتناقض الوهابية تذبذب على دليل وهذا عنهم، ذلك نقال كثري وابن
م العقيدة مسائل  فاتص من هو ماو  الكيفية إثبات فيه ما يقولون كتبهم يف أل

 ذلك. عن منزه واهللا تعاىل اهللا حق يف املخلوقني
 فيه الق وكما اهلجرة دار إمام وهو عنه اهللا رضي مالك اإلمام عن البيهقي روى .٤

 كيف يقال وال« قال: أنه ،»النجم فمالك احلديث ذكر إذا« أمحد: اإلمام
 يف يبيهقال رواه اهـ. »معقول غري والكيف« رواية: ويف اهـ. »مرفوع عنه وكيف

 .١»والصفات األمساء«
 ما كل عنو  والسكون احلركة وعن واجللوس القعود عن هللا تنزيه فيه وهذا

 املخلوقني. صفات من كان
  

                                                           
 ).٤٠٨األسامء والصفات (ص/ - ١
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 السلف عن النقل بطريق والحدّ  المكان عن اهللا تنزيه إثبات
 العدد طريق من ال واحد واهللا« :١»األكرب الفقه« يف حنيفة أبو اإلمام قال

 * ( ) ' & % $ # " !M :له شريك ال هأن طريق من ولكن

+ , - . / 0 1 2L خلقه من شيًئا يشبه ال اإلخالص] [سورة 
 ٣الشىء ومعىن كاألشياء. ال شىءٌ  وهو« :٢قال مث ،»خلقه من شىءٌ  يشبهه وال

 وقال اهـ. »له ِمثل وال له نِد وال له ضد وال له حد وال َعَرض وال جسم بال إثباته
 ريالتغ أن أي »صفة وال اسم له حيدث مل بأمسائه، يزال وال يزل مل« : ٤أيًضا

ا قال فمن« املخلوقني. يف حيدث األحوال يف واالختالف  أو َدثةحم أو خملوقة إ
 .اهـ ٥»تعاىل باهللا كافر فهو فيها شك أو فيها توقَّفَ 

 صفات خبالف األزل يف كلُّها وصفاته« : ٦»األكرب الفقه« يف وقال
 ،»نعمته أو قدرته يده إن يقال وال« :٧»األكرب الفقه« يف أيًضا وقال ».املخلوقني

 جارحة. تكون أن غري من أي »كيف بال صفته يده ولكنَّ «

                                                           
 ).٣٢-٣٠/رشح مال عيل القاري (ص - ١
 ).٦٥/رشح مال عيل القاري (ص - ٢
هو املراد بقوهلم اهللا شىء ال كاألشياء والثاين ما تعلقت به مشيئة اهللا. الشئ له إطالقان: األول املوجود و - ٣

 وبمعنى األول قوله تعاىل: (قل أ شىء أكرب شهادة) وبمعنى الثاين قوله: (واهللا عىل كل شىء قدير). 
 ).٤٥-٤٤/رشح مال عيل القاري (ص - ٤
 ).٤٧رشح مال عيل القاري (ص - ٥
 ).٥٧/رشح مال عيل القاري (ص - ٦
 ).٦٧/رشح مال عيل القاري (ص - ٧
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 وهو جبارحةٍ  ليست خلقه كأيدي ليست« :١»األبسط الفقه« يف وقال
 ».الوجوه كل خالق وهو خلقه كوجوه ليس ووجهه األيدي خالق

 لوف احتياج، غري من العرش وغري رشالع حافظ وهو« :٢»الوصية« يف وقال
 يف كان لوو  كاملخلوقني، وحفظه وتدبريه العامل إجياد على َقدرَ  َلَما حمتاًجا كان
 ».اهللا كان أين العرش خلق فقبل والقرار للجلوس حمتاًجا مكان

 اخللق خيلق أن قبل كان مكان، وال اهللا كان« :٣»األبسط الفقه« يف وقال
 أعرف ال قال فمن« »شىء كل خالق وهو شىء وال خلقٌ  وال أينٌ  يكن ومل كان
 دريأ وال العرش على إنه قال من كذا كافر. فهو األرض يف أم السماء أيف ريب

 جعل ألنه العبارتني هاتني قائل اإلمام كفَّر وإمنا ».األرض يف أم السماء أيف العرش
 ُحمَدث حمتاجٌ  إنهف احليزو  باجلهة خمتصٌّ  هو ما وكل وَحّيز، جبهة خمتصا تعاىل اهللا

 العرشو  السماء أنَّ  إثبات املشبهة زعم كما مراده وليس شّك. بال أي بالضرورة
 ولو« قوله: وهو اهللا عن اجلهة نفي يف الصريح السابق كالمه بدليل تعاىل هللا مكان
 وأشار .»اهللا كان أين العرش خلق فقبل والقرار للجلوس حمتاًجا مكان يف كان
 واختار٤البياضي الهق كما اهللا على والتَّحيُّز التشبيه أطلق من إكفار إىل نهع اهللا رضي
 غري هوف جسمٌ  اهللا أن اعتقد من« »:النوادر« كتاب يف فقال ذلك األشعري اإلمام
 ».به كافر وإنه بربه عارف

                                                           
 ).٩٣/إشارات املرام (ص - ١
 ).١٩٦-١٩٥/إشارات املرام (ص - ٢
 ).١٩٧،٢٠٠/إشارات املرام (ص - ٣
 ).٢٠٠/إشارات املرام (ص - ٤
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 يف قال قدو  هللا املكان بإثبات القول حنيفة أيب اإلمام إىل يُنسب وكيف
 »جهة وال هتشبي وال كيفية بال حق اجلنة ألهل تعاىل اهللا ولقاء« :١»الوصّية« كتابه
 شبيهت بال رؤوسهم بأعني اجلنة يف وهم املؤمنون يراه« :٢األكرب الفقه يف وقال .اهـ
 .اهـ »مسافة خلقه وبني بينه يكون وال كمية وال كيفية وال

 ملسافةا طريق من بُعده وال تعاىل اهللا قرب وليس« :٣»األكرب الفقه« يف وقال
 والعاصي كيف، بال منه قريب واملطيعُ  واهلوان. الكرامة معىن على ولكن وقصرها
 تعاىل جواره لكوكذ املناجي. على يقع واإلقبال والُبعد والقرب كيف، بال عنه بعيد
 إثبات دعوى نَّ أ وضح البيان هذا فبعد اهـ. »كيف بال يديه بني والوقوف اجلنة يف

 قال يقل. مل ما له وتقويلٌ  عليه افرتاءٌ  حنيفة أيب كالم من أخًذا تعاىل هللا املكان
 ليمانس أيب الفقيه احملدث احلافظ عن نقالً  ٤»والصفات األمساء« كتابه يف البيهقي
 واحد حمل يف يتعاقبان والسكون احلركة ألن باحلركة يوصف ال تعاىل واهللا :٥اخلطايب
 راضأع من وكالمها بالسكون يوصف أن جيوز من باحلركة يوصف أن جيوز وإمنا

 M1 2 عنهما ُمَتعال وتعاىل تبارك واهللا املخلوقني وأوصاف احلدث
3Lسورة] [الشور.« 

                                                           
 ).١٣٨/رشح الفقه األكرب (ص - ١
 ).١٣٧/رشح الفقه األكرب (ص - ٢
 ).١٧٨-١٧٦/رشح الفقه األكرب (ص - ٣
 ).٤٥٥-٤٥٤/الصفات (صاألسامء و - ٤
 ).٤/٣٠٥املعامل السنن ( - ٥
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 احلركة أن وذكر »له مكان ال تعاىل اهللا إن« :١األشعري عن نقالً  وقال
 :تعاىل قوله يف األشعري عن نقالً  ٢وقال األجسام، صفات من واالستقرار والسكون

MÄ Å Æ Ç ÈL ةالنُّقل حيث من إتيانًا به يُرد مل« :النحل] [سورة.« 
 عن نقالً  وقال ».نُقلة وال حركة ليس إنه« :٣النزول حديث يف قال أنه عنه ونقل
 وال يةكيف - اهللا يعين - صفاته على يتوجه ال« :٤اهللا رمحه اخلطايب سليمان أيب
 .اهـ »أفعاله على

يء« :الفجر] [سورة M» ¼ ½ ¾ ¿L :ءاية يف ٥البيهقي وقال  وا
 حال إىل حال نم واالنتقال احلركة طريق من تعاىل اهللا عن منفيتان صفتان والنزول

 ومالك األوزاعي عن بإسناده ٦البيهقي ونقل اهـ. »تشبيه بال تعاىل هللا صفتان مها بل
م سعد بن والليث وسفيان  جاءت كما اأِمرُّوه« فقالوا: األحاديث هذه عن ُسئلوا أ

 ».املعتقد« يف كتابه يف ذكره اهـ. »كيفية بال
 واألعضاء احلركةو  واالستقرار اجللوس نفي كيفية بال بقوهلم مرادهم أن فتبني

 لىع استواءه أنّ  يقصدون وال األعضاء. أو األجسام صفات من هو مما ذلك وحنو
 ألبتة. عنه فّيةلكيا نفي املراد بل يعلمها اهللا حنن نعلمها ال كيفية له وإتيانَه العرش
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 كيفية فهو اغريمه أو تربًعا أو افرتاًشا كان كيفما اجللوس أن العاقل وليعلم
 من يةكيف املكان يف التحيز وهكذا األجسام. صفات من كونه عن خيرج ال ألنه

 اهللا. عن منفّيةٌ  فهي كيفية األجسام من جلسم واملماسة واللون األجسام، كيفيات
 العرش على بالكون القول مث« :١اهللا رمحه املاتريدي منصور أبو اإلمام وقال

 أو به كذل إحاطة من يَعدو ال -األمكنة كل يف أو بذاته كونه مبعىن موضع وهو-
 منقوصٌ  حماطٌ  حمدودٌ  إًذا فهو األّولَ  كان فإن به. وإحاطته عنه جماوزته أو به االستواء

 اهـ. »دونه هو إذ اخللق عن
 يكون نأ بد ال للعرش مساويًا كان إن العرش على جالًسا اهللا كان لو قلنا،

 العرش كان نإ مستديرًا أو مثلثًا العرش كان إن مثلثًا أو مربًعا العرش كان إن مربًعا
 الف االستدارة شكلها فإن كالشمس املخلوق احلادث صفات وهذه مستديرًا،
  الشكل. هذا على خلقها من إىل حتتاج بل إلـًها تكون أن تستحق

 نم به حييط مبا بذاته له الوصف جاز ولو« :٢منصور أبو اإلمام قال مث
 وإن خلقه. عن ُمقّصرًا بذاته متناهًيا فيصري األوقات من به حييط مبا جلاز األمكنة
 وإن األول. يف ما وفيه أيًضا ينقص ال اخللق على زِيدَ  فلو الثاين الوجه على كان
 أن من ريالتقص وعلى احلاجة على الدال املكروه األمر فهو الثالث الوجه على كان
 املعامد نم عنهم يفضل ال أن امللوك فعل من ذا يُذم ما مع عنه يفضل ال ما ينشئ
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 عن يفضل وبعضه أبعاض ذي يف بعضه كان مبا جتزئة ذلك يف فإن وبعد شىء.
 ذلك. عن يتعاىل واهللا اخلالئق وصف كلُّه وذلك ذلك.

 شرف القيامِ  وأ للجلوس املكان من يعلو ما ىلإ االرتفاع يف ليس فإنَّه وبعد
 يستحق ال إنه اجلبال أو السطوح يعلو كمن والكربياء بالعظمة وصف وال علو وال

 فيها ما مع ليهاإ اآلية تأويل صرف جيوزُ  فال اجلوهر استواء عند دونه من على الرفعة
 MD E F G H I JL :تعاىل قوله يف ذكر إذ واجلالل العظمة ذكر من

 بلغهي ال جوهرٍ  أو نورٍ  من كان شىء أيَّ  العرش تعظيم على فدلَّك يونس] [سورة
 اهـ. »اخللق علم
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 والجسمية الحيز عن اهللا تنزيه على السمعية الحجج
 مع ١»التقديس أساس« الرازي الفخر كتاب من الغالب يف مأخوذة وهي

 أحيانا عنيأست اأن مث اختصارا، أو للعبارة تسهيال إما املواضع بعض يف تصرف
 إن حمله يف لكذ وأبني اهلدى أئمة من غريه بكالم وكذا الكبري، التفسري يف بكالمه
 عاكفتني بني جعلتها »التقديس أساس« كتاب غري من حجة زدت وحيث اهللا، شاء

 اهللا: بعون احلجج هذه ببيان الشروع أوان وهذا [...]
 

 + * ( ) ' & % $ # " !Mتعاىل: قوله األولى الحجة

, - . / 0 1 2L اإلخالص] [سورة: 
 نعته وعن ربه، ماهية عن سئل النيب أن التفسري يف اشتهر قد أنه واعلم

 السورة. هذه فأنزل تعاىل اهللا من اجلواب فانتظر وصفته،
 نم ال احملكمات من تكون أن جيب السورة هذه فنقول: ذلك عرفت إذا
ات،  احلاجة، عند وأنزهلا بل املتشابه، السؤ  عن جوابًا جعلها تعاىل ألنه املتشا

ا يقتضي وذلك ات، من ال احملكمات من كو  اجلزم وجب هذا ثبت وإذا املتشا
 باطال. يكون السورة هذه خيالف مذهب كل بأن

 واجلهة. زاحليّ  ونفي اجلسمية نفي على يدل (أحد) تعاىل قوله إن فنقول،
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 مرّكبًا يكون أن أقّله اجلسم نأل فذلك جبسم، ليس تعاىل أنه على داللته أما
 قوله فكان الواحدية، يف مبالغة (أحد) وقوله الوحدة، ينايف وذلك جوهرين، من

 للجسمية. منافًيا (أحد)
 فنقول: جبوهر ليس أنه على داللته وأما
م ١الفرد اجلوهر ينكرون الذين أما  أنو  بدّ  فال متحّيز كل إن يقولون: فإ

 وقّدامه يساره نع ميينه يتمّيز أن من بدّ  ال ألنه وذلك اين،الث عن جانبيه أحد يتمّيز
 ميينه ألن سم،منق فهو شىء عن شىء فيه متّيز ما وكل حتته، عن وفوقه خلفه عن

 عني ميينه انك فلو ميني، ال يسار بأنه موصوف ويساره يسار، ال ميني بأنه موصوف
 فيلزم يسارب وليس يسارو  بيمني، وليس ميني أنه الواحد الشىء يف الجتمع يساره

 متحّيز لك أن فثبت قالوا: حمال. وهو الواحد الشىء يف واإلثبات النفي اجتماع
 موصوفًا تعاىل اهللا كان فلما بأحد، ليس فهو منقسم كل أن وثبت منقسم، فهو
 جوهرًا. كونه ينفي وذلك أصالً، متحيّـزًا يكون ال أن وجب أحد بأنه

م ردالف اجلوهر يثبتون الذين وأما  كونه نفي ىعل االستدالل ميكنهم ال فإ
 جوهرًا كونه ينف على اآلية ذه حيتّجوا أن وميكنهم االعتبار هذا من جوهرًا تعاىل
 الذات يف والتأليف الرتكيب نفي به يراد كما األحد أن هو وبيانه آخر. وجه من
 له، مثالً  دفر  رجوه كل لكان فرًدا جوهرًا تعاىل كان ولو والند، الضد به يراد فقد

 M. / 0 1 :تعاىل بقوله الوجه هذا أّكدوا مث أحًدا، كونه ينفي وذلك

2L له. كفًوا فرد جوهر كل لكان جوهرًا كان ولو اإلخالص] [سورة 
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 وال سمجب ليس تعاىل أنه على قررناه الذي الوجه من السورة هذه فدّلت
 جبوهر.

 من ىءش يف يكون أال وجب جبوهر وال جبسم ليس تعاىل أنه ثبت وإذا
 وجهة: حبّيز خمتًصا كان ما كل ألن واجلهات األحياز
 ذلك. إبطال بّينا وقد جسًما كان منقسًما كان فإن 
 باطل. أنه بّينا وقد فرًدا، جوهرًا كان منقسًما يكن مل وإن 

 أصال. جهة يف يكون أن ميتنع أنه ثبت القسمان بطل وملا

 ليس ىلتعا أنه على قطعية داللة يدل M$L :تعاىل قوله أن فثبت
 أصال. وجهة حّيز يف وال جبوهر وال جبسم

 الذي هانالرب  على نصّ  فقد واحد تعاىل أنه على نصّ  كما تعاىل أنه واعلم
 تضييق إهلًا وكونه M" # $L :قال أنه وذلك أحد، بأنه احلكم جيب ألجله
 واحد كلو  ائه،أجز  من واحد كل إىل مفتقر فإنه مركب وكل سواه، عما غنيا كونه
 إىل مفتقرًا كونه نم مينع إهلًا وكونه غريه إىل مفتقر فهو مركب فكل غريه، أجزائه من

 جبسم يسل بأنه القطع يوجب أحًدا وكونه أحًدا، بكونه القطع يوجب وذلك غريه،
 قاطع انبره M" # $L :تعاىل قوله أن فثبت وجهة، حّيز يف وال جوهر وال
 املطالب. هذه ثبوت على

 لىع اهللا دل كما اجلالل صفات جمامع على يدل وهو« البيضاوي: قال[
 كيبالرت  أحناء عن الذات منـزه يكون ما احلقيقي الواحد إذ الكمال، صفات مجيع
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 خواصهاو  احلقيقة يف واملشاركة والتحيز كاجلسمية أحدمها يستلزم وما والتعدد
 اهـ. ١»لأللوهية يةاملقتض التامة واحلكمة الذاتية والقدرة الوجود كوجوب

 ئج،احلوا يف إليه املصمود السيد هو فالصمد M& 'L :قوله وأما
 واجلهة. باحلّيز خمتص غري أنه وعلى جبسم، ليس أنه على يدل وذلك

 وجوه: فمن اجلسمية نفي على داللته بيان أما
 واحد كل إىل حمتاج فهو مركب وكل مرّكب، فهو جسم كل أنّ  :األّول 

 ريهغ إىل حمتاج فهو مركب فكل غريه، أجزائه من واحد وكل أجزائه، من
 صمًدا يكن لمف غريه، إىل حمتاًجا يكون بل غنيا يكون ال الغري إىل واحملتاج
 مطلًقا.

 العني إىل اإلبصار يف الحتاج واألعضاء اجلوارح من مركًبا كان لو الثاين: 
 ينايف ذلكو  الرجل، إىل املشي ويف (اجلارحة)، اليد إىل الفعل ويف (اجلارحة)،

  مطلًقا. صمًدا كونه
 كان لو تعاىل نهأ فهو ،واجلهة احلّيز عن منـزّه تعاىل أنه على داللته بيان وأما

 جائزًا: أو جًباوا املعّني  احلّيز يف حصوله يكون أن إما لكان واجلهة باحلّيز خمتًصا
 ذلك إىل تحققالو  الوجود يف مفتقرًا تعاىل ذاته يكون فحينئذٍ  واجًبا كان فإن 

 املخصوص، هذات عن غنيا يكون فإنه املعّني  احلّيز ذلك وأما املعّني، احلّيز
 يبطل مل املعّني  احلّيز ذلك يف تعاىل اهللا ذات حصول عدم فرضنا لو ألنا
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 فلم احلّيز كذل إىل حمتاًجا تعاىل يكون التقدير هذا وعلى أصًال، احلّيز ذلك
  اإلطالق. على صمًدا يكن

 خمصص إىل فتقري فحينئذٍ  واجًبا ال جائزًا املعّني  احلّيز يف حصوله كان إن أما 
 صمًدا. ونهك وينايف حمتاًجا كونه يوجب وذلك املعّني، باحلّيز خيصصه
 اإلخالص ورةس يف ذكر تعاىل اهللا أن واعلم« األسفراييين: املظفر أبو [قال

 قوله وذلك ه،عن لنقائصا مجيع ونفي والكمال املدح صفات مجيع إثبات يتضمن ما
 من عنه ينفي ما بيان السورة هذه يف M! " # $ % & 'L :تعاىل

 ذهه كلمات من كلمة يف بل اآلفات، من عليه يستحيل وما الصفات نقائص
 .M& 'L :قوله وهو السورة،

 معنيني: على اللغة يف والصمد
 ألن جوهرًا وال جسما يكون ال أن يوجب وهذا له، جوف ال أنه أحدمها: 

  جوف. له يكون أن جاز الصفة ذه يكون ال ما
 احلوائج يف إليه يرجع الذي السيد هو للصمد الثاين: واملعىن 

 فيما رهنذك كما الفعل، منه يصح مل لوالها صفة كل إثبات يتضمن وهذا
 املتباينة، حلوائجا يف إليه الرجوع يصح مل املختلفة األفعال منه تصح ال من ألن بعد،
 اهـ. ١ثبات]واإل النفي صفات بني السورة هذه يف وتعاىل سبحانه اهللا مجع وقد
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 وال يزل مل الذي« الصمد: تفسري يف عنه اهللا رضي البصري احلسن [قال
 كرسي وال عرش وال أوان وال أين وال مكان وال كان ،١الزوال عليه جيوز وال يزال
 .٢»كان كما اآلن وهو إنسي، وال جين وال

 أيًضا فهذا اإلخالص] [سورة M. / 0 1 2L :تعاىل قوله وأما
 اجلواهر ميعجل مثالً  لكان جوهرًا تعاىل كان فلو .جوهر وال جبسم ليس أنه على يدل
 اجلواهر، من مؤلًفا لكان جسًما كان ولو له، كفًؤا اجلواهر من واحد كل فكان
 من رةو الس هذه أن فثبت املذكور، اإللزام يعود وحينئذٍ  كذلك يكون اجلسم ألن
 .]وحّيز مكان يف حاصل وال جبوهر وال جبسم ليس تعاىل أنه على الدالئل أظهر

 فإن كيب،الرت  جهات مجيع عن منـزه فرد سبحانه فهو« الرازي: الفخر وقال
 ركبم فهو غريه أجزائه من واحد وكل أجزائه من واحد كل إىل مفتقر مركب كل
 ليس ما لوك لذاته، ممكن فهو مركب كل فإذن لذاته ممكن غريه إىل مفتقر فهو
 كان لب الوجوه، من بوجه مركبا يكون أن امتنع لذاته واجبا كان بل لذاته ممكنا
 وال وهراج وال جسما وال متحيزا يكون ال أن لزم ذاته يف فردا كان وإذا مطلقا فردا
 اهـ. ٣»بتةأل الوجوه من بوجه حمتاجا وال متغريا وال حمل يف وال حاال وال مكان يف

 ذه اهللا فأجاب ربّه صفة عن الرسول سألوا ملا الكفار أن كما أنه واعلم
 ًصاخمت أو جوهرًا أو جسًما يكون أن عن منـّزًها تعاىل كونه على الدالة السورة
 ?M :قالف تعاىل، اهللا صفة عن السالم عليه موسى سأل فرعون فكذلك باملكان
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@ AL إال السؤال هذا عن اجلواب يذكر مل موسى إن مث ]٢٣ الشعراء [سورة 
 وهذا ما،هل ومدبرًا واألرض السموات وخالق هلم ومدبرًا للناس خالًقا تعاىل بكونه
 جهة. يف وال مبتحّيز ليس تعاىل أنه على الدالئل أقوى من أيًضا

 ابأج موسى ولكن للحقيقة، وطلب املاهية عن سؤال )ما( لفظة أن ذلك
 لكان تحيّـزًام تعاىل كان فلو صفة، فهو هلا اومدبرً  لألشياء خالًقا تعاىل بكونه
 بذكر منه اجلواب من أوىل متحيّـزًا كونه ذكرب M? @ AL :قوله عن اجلواب
 طعن ولكان خطأ، السالم عليه موسى جواب كان كذلك كان ولو خالًقا، كونه
 يكون أن حيصل ما السؤال مقابلة يف يذكر وال السؤال يفهم ال جمنون بأنه فرعون
 كان ما جرم فال متحيّـزًا كان ما تعاىل أنه علمنا ذلك بطل وملا الزًما، متجًها اجوابً 
 جواب كان جرم فال مدبر، خالق بأنه إال وتعاىل سبحانه حقيقته تعريف ميكن
 أنّ  كما نهأ فثبت فاسًدا ساقطًا فرعون سؤال وكان صحيًحا، السالم عليه موسى
 عن تعاىل اهللا تنـزيه على يدل تعاىل اهللا صفة عن الكفار سؤال عن حمّمد جواب
 السالم. عليه موسى جواب فكان التحّيز،

 بأنه كتابه يف عنه تعاىل اهللا حكى فقد وسلم عليه اهللا صلى اخلليل أما
 متام عند قال مث ، ١حدوثها على الكواكب أحوال يف التغّري  حبصول استدلّ 

 .]٧٩ األنعام [سورة Mv w x y z { |L :االستدالل

                                                           
ا، ويكفي  - ١  ا أو مرشكً أي عىل قومهم ليهدهيم إىل سبيل احلق، ال أن إبراهيم عليه الصالة والسالم كان كافرً

ا مسلام وما كان من املرشكني  ) [سورة ءال عمران].لكف ذلك الوهم قوله تعاىل: (ولكن كان حنيفً



١٨٨ 
 

 واجلهة، التحّيز نع وتقديسه تعاىل اهللا تنـزيه على تدلّ  الواقعة هذه أن لمواع
 :وجوه فمن التحّيز عن تعاىل اهللا تنزيه على داللتها أما

 أحد على صح ما فنقول: ذلك ثبت فإذا ١متماثلة األجسام أن أحدها 
 جوهرًا وأ جسًما تعاىل كان فلو اآلخر، املثل على يصح أن وجب املثلني
 ما لك غريه على يصح وأن غريه، على صح ما كل عليه يصح أن وجب
 السالم ليهع اخلليل حكم وملا عليه، التغّري  جواز يقتضي وذلك عليه صح
 جسًما انك لو أنه وثبت لإلهلية، يصلح ال حال إىل حال من املتغّري  بأن

  صًال.أ مبتحّيز ليس تعاىل بأنه القطع فلزم التغّري  عليه لصح
 بادةع أحب ال أي اآلفلني أحب ال قوله« الغرناطي: يجز  ابن قال
 مث اإلله، ةصف من ليس واحلدوث احلدوث على دليل التغري ألن املتغريين،
 وأقام انالربه أوضح فلما الشمس، ويف القمر يف املنهاج ذلك على استمر
 مث ركون،تش مما بريء إين فقال: باطلهم من بالرباءة جاهرهم احلجة عليهم
 Mu v w x y z :فقال له، وتوحيده هللا عبادتهل أعلن

{L دهتوحي يقتضي بوصف تعاىل اهللا ووصف ،]٧٩ األنعام [سورة 
 على دليل وكالمها الطلوع دون باألفول احتج مل قيل: فإن بامللك. وانفراده
ما احلدوث  حال؟ إىل حال من انتقال أل

                                                           
  بعضها. ىلتشاهبات جيوز عيها ما جيوز عملبمعنى أن ا - ١
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 ١»جاباحتو  اختفاء مع انتقال ألنه الداللة يف أظهر أنه فاجلواب
 اهـ.

 [سورة M" # $ % &L واذكر« اجلاللني: تفسري ويف
 استفهام( تعبدها M' ( )L تارخ، وامسه لقبه هو ]٧٤ األنعام
 [سورة M0L احلق عن M. /L باختاذها M+ , -L )توبيخ

 بّني. األنعام]

M2 3 4L وقومه أبيه إضالل أريناه ماك M5 

6 7L ]ملك ]٧٥ األنعام سورة M8 9 :L دلليست 
 قال. على وعطف اعرتاض )بعدها وما وكذلك( ومجلة وحدانيتنا، على به

M< =L ظلمأ M> ? @ AL ]هو قيل ]٧٦ األنعام سورة 
 MG HL زعمكم، يف MD EL جنامني وكانوا لقومه MCL الزهرة،
 عليه جيوز ال الرب ألن أربابا، أختذهم أن MI J LKL غاب
ما واالنتقال التغري  ذلك. فيهم ينجع فلم ثاحلواد شأن من أل

MN O P QL طالعا ]٧٧ األنعام [سورة MRL هلم MS 

UT V W X Y Z [ \L اهلدى على يثبتين M] ^ _ 

`L م لقومه تعريض األنعام] [سورة  يهمف ينجع فلم ضالل على بأ
 ذلك.

                                                           
 ).٢/١٤التسهيل لعلوم التنزيل ( - ١
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Mb c d e f gL خربه لتذكري ذكره ]٧٨ األنعام [سورة 
Mh i jL والقمر الكوكب من Ml mL احلجة عليهم توقوي 
 واألجرام األصنام من باهللا Mn o p q r sL يرجعوا، ومل

 Mu v wL :قال تعبد؟ ما له: فقالوا حمدث، إىل احملتاجة احملدثة
 Mz خلق Mx yL بعباديت قصدت ]٧٩ األنعام [سورة

{L اهللا أي M|L القيم الدين إىل مائال M~ ے ¡ 

¢L ١به. 

 Mv w x y االستدالل اممت عند قال السالم عليه أنه الثاين: 

z {L ونهك إال تعاىل اهللا صفات من يذكر فلم األنعام] [سورة 
 -M :فقال وعّظمه، الكالم هذا على مدحه تعاىل واهللا للعامل، خالًقا

. / 0 1 32 4 5 6 7L ]ولو ]٨٣ األنعام سورة 
 ملك ملا خمصوص وشكل خمصوص مبقدار موصوفًا جسًما العامل إله كان
 كان ملا ذلكك كان ولو متحيّـزًا، جسًما بكونه العلم بعد إال عاىلت به العلم

 هذا كان مافل للعامل، خالًقا كونه معرفة مبجّرد والتعظيم للمدح مستحًقا
 تعاىل أنه على ذلك دلّ  تعاىل اهللا معرفة كمال يف كافًيا املعرفة من القدر
  مبتحّيز. ليس
 ذاته يف احلوهل جيوز ال احلوادث أن تعلم وأن« اإلسفرايين: املظفر أبو [قال

 ثلها،م حمدثا كان خيل مل وإذا منها، خيل مل للحوادث حمال كان ما ألن وصفاته،
                                                           

 .١٧٥-١/١٧٤تفسري اجلاللني:  - ١
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 [سورة MG H I J LKL :والسالم الصالة عليه اخلليل قال وهلذا
 ال دثاحم كان حال إىل حال من يغريه ما املعاين من به حل من أن به بّني  األنعام]
 .إهلا يكون أن يصح

 هةواجل واملكان والنهاية احلد من شىء حدوث على دل ما كل أن تعلم وأن
 جيوز ال دثاحم يكون ال ما ألن وتعاىل، سبحانه عليه مستحيل فهو واحلركة والسكون

 عليه ليلاخل قصة يف قبل ذكرناها ما يدل وعليه احلدوث، على دليل هو ما عليه
 اهـ. ١»السالم

 ليهع إبراهيم اهللا نيب احتجاج عن مهكال عند اجلصاص بكر أبو وقال
 M= > ? @ A B C D :تعاىل قوله وهو العنيد منرود على والسالم الصالة

E F G H I J LK NM O P Q R TS U V W 
X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b dc e f g h iL 

 نصب ما همعرفت طريق وأن شىء يشبهه ال تعاىل اهللا أن على وتدل ]٢٥٨ البقرة [سورة
 ذلك مبثل رالكفا حاجوا إمنا السالم عليهم اهللا أنبياء ألن توحيده، على ئلالدال من
 اهـ. ٢»هبأفعال وصفوه وإمنا التشبيه توجب بصفة تعاىل اهللا يصفوا ومل
 
 
 

                                                           
 ).١٦٠التبصري يف الدين (ص - ١
 ).٢/١٧٢أحكام القرءان ( - ٢
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 :]١١ الشور [سورة M1 2 43L تعاىل: قوله القرآن من الثانية الحجة

 ساواةامل نفي يتناول اآلية M1 2 43L قوله: الرازي: الفخر قال
 إال شىء لهكمث ليس يقال أن حيسن فإنه االستثناء صحة بدليل الوجوه مجيع من
 هذه مجيع خولد تقتضي االستثناء وصحة اللون يف وإال املقدار يف وإال اجللوس يف

 ١»اآلية معىن بطلي فحينئذ اجللوس يف مياثله من حلصل جالسا كان فلو حتته األمور
 اهـ.

 اهـ. ٢»لألجسام مثال لكان سماج كان ولو« أيًضا: وقال

 ور]الش [سورة M1 2 43L :تعاىل قوله« اجلوزي: ابن احلافظ قال
 مثلي تقول:ف النفس مقام املثل تقيم والعرب شىء، كهو ليس أي قتيبة: ابن قال
 يسل واملعىن مؤكدة الكاف الزجاج: وقال هذا، يل يقال ال أنا أي هذا، له يقال ال

 اهـ.٣»شىء مثله

 M1 2 :بقوله األلسنة عنه وخرست العبارات، عنه قصرت هسبحان
43L سورة] [انسة عن وتقدس اهللا تعاىل الشور  .٤واملماثلة ا

 لفخما أنه إال جسًما كان وإن تعاىل إنه يقال أن جيوز ال مل قيل: فإن 
 تلفانخم لكنهما اجلسمية يف اشرتكا وإن والفرس اإلنسان أن كما األجسام من لغريه

                                                           
 ).٢٢/٦التفسري الكبري ( - ١
 ).٥/١٨١التفسري الكبري ( - ٢
 ).٧/٢٧٦د املسري (زا - ٣
 ).١٩دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد (ص - ٤
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 واجلواب ؟ هنا فكذا اإلنسان مثل الفرس يقال أن جيوز وال والصفات، األحوال يف
 جهتني: من

 سًماج تعاىل كان فلو املاهية، متام يف متماثلة كلها األجسام أن األّول 
 لفرسوا واإلنسان النص، هذا خيالف وذلك األجسام لسائر مثالً  ذاته لكان
 اتالصف يف وقع إمنا ختالفواال اآلخر لذات مماثلة منهما واحد كل ذات

 همامن واحدة كل اختصاص كان متماثلتني كانتا إذا والذاتان واألعراض،
 يف ماثلةاملت األشياء ألن الواجبات، من ال اجلائزات من املخصوصة بصفاته

 جسًما تعاىل البارئ كان فلو اللوازم، يف اختالفها جيوز ال واملاهية الذات متام
 كان ولو اجلائزات، من املخصوصة بصفاته اختصاصه يكون أن لوجب
 تعاىل نهبكو  القول يبطل وذلك واملخصص، املدبّر إىل افتقاره لزم كذلك

  العامل. إله
 يف هلا الًفاوخم اجلسمية يف األجسام لسائر مشارًكا تعاىل اهللا كان لو الثاني 

 وقوع ضييقت وذلك حتصى... ال أمثال سبحانه له لكان املخصوصة املاهية
 ّيناه،ب ما على واجب ال ممكن مركب وكل املخصوصة، ذاته يف لرتكيبا

 بتصرف. اهـ١»ساقط السؤال هذا أن فثبت
 
 

                                                           
 ).٢٩-٢٨أساس التقديس (ص - ١
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 :وقوله ]٣٨ حممد سورة[ MÃ Ä Å ÆL :تعاىل قوله الثالثة الحجة
M, - . /L ]١٣٣ األنعام سورة[: 

 وكل ،مركب جسم كل ألن غنيا: تعاىل كونه على اآليتني هاتني دلت
 أجزائه. من واحد كل إىل تاجحم مركب

 يف قدحي وذلك اجلهة، إىل حمتاًجا لكان باجلهة اختصاصه وجب لو وأيًضا
 اإلطالق. على غنيا كونه

 كوني ال مركبا يكون ال وما مركبا يكون ال والغين« الرازي: الفخر وقال 
 وذلك ثلم له حلصل جسما كان فلو املاهية متام يف متماثلة األجسام وأيضا جسما،
 فكثرية العقلية الدالئل فأما ]١١ الشور [سورة M1 2 43L لقوله: باطل
 اهـ. ١»عليه هللا واحلمد جلية قوية باهرة ظاهرة

 

 من والقيوم :]٢٥٥ البقرة سورة[ Mt u v w x yL :تعاىل قوله الرابعة الحجة
 لغريه: مقّوًما بنفسه قائًما يكون

 وكونه ه،سوا ما كل عن غنًيا نهكو  عن عبارة بنفسه قائًما تعاىل فكونه
 مفتقًرا وه لكان جسًما كان فلو إليه، سواه ما كل احتياج عن عبارة لغريه مقّوًما
 غريه. إىل

                                                           
 ).١٣/٤التفسري الكبري ( - ١
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 حتقق إىل حتققه يف مفتقر فإنه مركب كل أن ذلك« الرازي: اإلمام وقال
 ال بغريه واملتقوم بغريه، متقوم فهو مركب وكل غريه، وجزؤه أجزائه من واحد كل

 قيوما. يكون فال بذاته، متقوما يكون
 منهما حدوا كل شيئان الوجود يف ليس أنه مبعىن واحد الوجود واجب إن مث
 املشاركة به وما ،التعني يف وتباينا الوجوب يف الشرتكا ذلك فرض لو إذ لذاته، واجب
 أنه بينا قدو  جزأين من مركبا ذاته يف منهما واحد كل كون فيلزم املباينة به ما غري

 كل ألن حيزامت كونه امتنع جزأين من مركبة تكون أن حقيقته يف امتنع وملا حمال.
 امتنع مبتحيز ليس أنه ثبت وإذا ممتنع عليه الرتكيب أن ثبت وقد منقسم، فهو متحيز
 وإذا سية،ح إشارة إليه يشار أن ميكن ما إال للمتحيز معىن ال ألنه اجلهة يف كونه
 وسكون. كةوحر  أعضاء له يكون أن امتنع اجلهة يف وليس مبتحيز ليس أنه ثبت

 يكون ال أن يستلزم بذاته قائما وكونه بذاته، قائما كان قيوما كان وملا
 إىل قرمفت احلال ألن أصال، حمل يف حاال وال مادة يف صورة وال موضوع يف عرضا
 اهـ. ١»بذاته قيوما يكون ال الغري إىل واملفتقر احملل

 ذلك ىلإ حمتاًجا مفتقرًا لكان األحياز من شىء يف لهحصو  وجب لو وأيًضا
 ذلك يف حاصالً  يكون ال أن بتقدير ألنه اإلطالق... على قيوًما يكن فلم احلّيز،
 ذلك إىل تقرًامف هو وكان عنه، غنًيا احلّيز فكان عدمه وال ذلك بطالن يلزم مل احلّيز
 أعلم. واهللا الفرق، فظهر احلّيز

 

                                                           
 ). ٧/٥يف التفسري الكبري ( - ١
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 :١مريم] [سورة M* + , -L :تعاىل قوله الخامسة الحجة

 سورة[ M* + , -L تعاىل: قوله يف عنهما اهللا رضي عباس ابن قال
ا لكان متحيزا جسما كان ولو شبيها، أي مريم]  .٢اجلسمية يف لألجسام مشا

 

 :]٢٤ احلرش سورة[ M´ μ ¶ ¸ ¹L :تعاىل قوله السادسة الحجة
 جسًما تعاىل كان ولو ملقدِّر،ا هو اللغة يف اخلالق أن به االستدالل وجه

 نفسه وصف وملا معّني، مبقدار خمصوًصا لكان متناهًيا كان ولو متناهًيا، لكان
 املخصوصة، امبقاديره املقّدرات جلميع املقّدر هو تعاىل يكون أن وجب خالًقا بكونه
رًا كونه لزم خمصوص مبقدار ذاته يف مقّدرًا هو كان فإذا  حمال. ذلكو  لنفسه، مقدِّ

 خمتلفة، ودحد أو حدّ  به حميط فإنه متناه وكل متناهًيا، لكان جسًما كان لو وأيًضا
 لكان جسًما كان فلو صورة، فله مشكل وكل مشكل، فهو كذلك كان ما وكل
 وذلك لنفسه، رًامصوّ  كونه فيلزم مصورًا بكونه نفسه وصف تعاىل إنه مث صورة، له

 ال.احمل هذا يلزم ال حىت واجلسمية الصورة عن منّزًها يكون أن فيلزم حمال،
 من لوهما يف تصور ما كل أن تعلم وأن« اإلسفرايين: املظفر أبو اإلمام قال

 خبالفه، عاملال صانع أن تعتقد أن ينبغي خمتلفة وهيئات وألوان وعمق وعرض طول
 العجز بقوله: عنه اهللا رضي الصديق أشار املعىن هذا وإىل مثله، خلق على قادر وأنه
 تصويربال معرفته ميكن ال الصانع أن عندك صح إذا ومعناه إدراك، اإلدراك درك عن

                                                           
 .٦٥جزء من اآلية  - ١
 ).٥/١٨١التفسري الكبري للفخر الرازي ( - ٢
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 إذا أنك قهوحتقي املخلوقات، خالف أنه عندك صح اخللق على والقياس والرتكيب
 ذاته على عالاألف بداللة له معرفتك صح أفعاله على بالقياس معرفته عن عجزت
 M´ μ ¶ ¸ ¹L :قولهب نفسه وتعاىل سبحانه اهللا وصف وقد وصفاته،

 يكن مل خملوقا كان من أن كما مصورا يكن مل مصورا كان وما احلرش] سورة[
  .١»خالقا

 

 :]٣ احلديد سورة[ MÆ Ç È É ÊL :تعاىل قوله السابعة الحجة
 باطنه غري ظاهره لكان جسًما كان ولو وباطًنا، ظاهرًا بكونه نفسه وصف

 جسًما كونه رتقدي على ألنه باطن وبأنه ظاهر بأنه موصوفًا الواحد الشىء يكن فلم
 وباطنًا، اظاهرً  الواحد الشىء يكن فلم عمقه منه والباطن سطحه منه الظاهر يكون
 احلس، ركهيد ال أنه حبسب باطن الدالئل حبسب ظاهر إنه قالوا املفسرون وأيًضا
 يصل وال ساحل يدركه ال بأنه وصفه أمكن ملا جسًما كان ولو اخليال، إليه يصل وال
 :وتعاىل سبحانه هبقول األضداد فيه اتفقت وقد علم به حييط كيف بل اخليال. إليه

MÆ Ç È É ÊL ]٢األلفاظ حقيقة عنه خترب عبارة أي احلديد] سورة !! 
 

 M5 :تعاىل وقوله ]١١٠ طه [سورة M¸ ¹ º »L :تعاىل قوله الثامنة الحجة

6 7L ١٠٣ األنعام [سورة[:  
                                                           

 ).١٦٠صالتبصري يف الدين ( - ١
 ).١٩دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد (ص - ٢



١٩٨ 
 

 لكان إالو  والصورة، والشكل املقدار عن منّزًها عاىلت كونه على يدلّ  وذلك
 النصني. هذين خالف على وذلك به حميطني والعلم اإلدراك

 لهذاف كبري جسم لكنه جسًما كان وإن إنه يقال أن جيوز ال مل قيل: فإن
 بأن اليق أن لصح كذلك األمر كان لو قلنا: والعلم؟ اإلدراك به حييط ال املعىن
 فإن باملفاوز، وال بالبحار وال باجلبال وال بالسموات حتيط ال صارهموأب اخللق علوم
 متام إىل لتص ال والعلوم بأطرافها، حتيط ال واألبصار كبرية، أجسام األشياء هذه

 لوصفا ذا تعاىل اهللا ذات ختصيص يف كان ملا كذلك األمر كان ولو أجزائها،
 فائدة.

 

 M» ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å :تعاىل قوله التاسعة الحجة

ÇÆ È É Ê Ë Ì ÍL ١٨٦ البقرة [سورة[: 
 من قريب تعاىل بأنه القول صح ملا العرش يف أو السماء يف تعاىل كان ولو

 عباده.
 
 نلكا مساء كان ولو مساء، لكان فوق جهة يف تعاىل كان لو :العاشرة الحجة
  حمال: فوق جهة يف فكونه حمال، وذلك لنفسه خملوقًا

 لوجهني: خملوقًا ذاته لكان مساء ذاته كان ول إنه قلنا وإمنا
 



١٩٩ 
 

 هو فهذا مساء، فهو مساك شىء وكل السمو من مشتق السماء أن األول 
م لبدلي عليه، متقرر أيضا القرآن وعرف اللغوي، األصلي االشتقاق  أ

 ]٤٣ رالنو [سورة M× Ø Ù Ú Û Ü Ý ÞL :تعاىل قوله تفسري يف ذكروا
 معىن فيه حصل ألنه جائز بالسماء لسحابا وتسمية قالوا: السحاب، أنه

 M_ ` a b cL :تعاىل قوله تفسري يف أيضا وذكروا السمو،
 لقرآينا والعرف اللغوي االشتقاق أن فثبت السحاب من أنه ]٤٨ الفرقان [سورة

 مساء. والعلو بالسمو موصوفا كان ما كل تسمية على متطابقان
 إىل ظرون العرش يف جلس نم لكان العرش فوق كان لو تعاىل أنه الثاني 

 من ألخريا السطح اية نسبة فكانت تعاىل اهللا ذات اية إال ير مل فوق
 إىل السموات من األخري السطح كنسبة العرش سكان إىل تعاىل اهللا ذات

 هذات لكان العرش فوق كان لو بأنه بالقطع يقتضي األرض، سكان
 لكان وقف جبهة تصاخم كان لو تعاىل أنه فثبت العرش لسكان كالسماء

 :عاىلت لقوله خملوقا ذاته لكان مساء ذاته كان لو إنه قلنا وإمنا مساء ذاته
MR S T U V WL مجع لفظة السموات ولفظة ،]٤ طه [سورة 

 عاىل،ت هللا خملوقة السموات كل كون يقتضي وهذا والالم، باأللف مقرونة
 :تعاىل ولهق أيًضا كوكذل لنفسه، خالًقا كونه لزم مساء تعاىل هو كان فلو

MU V W X Y Z [ \ ] ^L ٥٤ األعراف [سورة[ 
 مساء، لكان فوق جبهة خمتًصا كان لو تعاىل أنه فثبت ذكرناه، ما على يدل
 تًصاخم يكون ال أن فوجب حمال، وهذا لنفسه خملوقًا لكان مساء كان ولو
 فوق. جبهة



٢٠٠ 
 

 فهب وأيًضا ة،دير املست األجرام ذه العرف يف خمتص السماء لفظ قيل: فإن
 وكيف نوع،مم الفرق هذا أن إال تعاىل اهللا ذات يتناول الوضع أصل يف اللفظ هذا أن
 فإن فوق، هةجب خمتًصا تعاىل اهللا يكون أن بتقدير أنه على دللنا وقد ذلك نقول ال

 القطع بفوج األرض سكان إىل السماء كنسبة العرش سكان إىل تعاىل ذاته نسبة
 مساء. لكان فوق جبهة ًصاخمت كان لو بأنه

 الضرورة، ندع إليه يصار إمنا العموم ختصيص أن فهو الثاين: عن اجلواب وأما
 هذا إىل ملصريا لزمنا فوق جبهة خمتًصا تعاىل كونه على عقلي قاطع دليل قام فلو

 قليةالع القواطع قامت بل ذلك على الدالئل من شىء يقم مل ما أما التخصيص،
 التخصيص ذاه التزام إىل بنا يكن فلم اجلهة يف تعاىل كونه ناعامت على والنقلية
 ».الكالم هذا فسقط ضرورة

 

 سورة[ MD E F G H JI LKL :تعاىل اهللا قول عشرة الحادية الحجة
 :]١٢ األنعام

 Mc d e f :وقوله تعاىل، هللا ملك فيه ما وكل املكان بأن مشعر وهذا
g hL ]تعاىل، هللا فيه ما وكل الزمان نأ على يدل وذلك ]١٣ األنعام سورة 

 هللا ملك كلها والزمانيات والزمان واملكانيات املكان أن على يدالن اآليتني وجمموع
 سلمم أبو ذكره الوجه وهذا والزمان، املكان عن تنزيهه على يدل وذلك تعاىل،

 تفسريه. يف اهللا رمحه األصفهاين
 



٢٠١ 
 

 :]١٧ احلاقة [سورة MZ [ \ ] ^ _L :تعاىل قوله عشرة الثانية الحجة
 يلزمف العرش، يف ملن حامالً  العرش حامل لكان العرش يف اخلالق كان ولو

 غافر سورة[ M¡ ¢ £L :تعاىل قوله منه ويقرب املخلوق، إىل اخلالق احتياج
٧[.  

 

 :]٨٨ القصص سورة[ Mf g h i jL :تعاىل قوله عشرة الثالثة الحجة
 بقىي وحينئذٍ  واجلهات، األحياز يعمج وفناء ١العرش فناء يقتضي اآلية ظاهر

 اآلن يكون نأ امتنع ذلك ثبت وإذا واجلهة، احلّيز عن منـّزًها وتعاىل سبحانه احلق
 الذات. يف التغري وقوع لزم وإال جهة يف

 انًيا.ف هالًكا يصري حىت موجوًدا شيًئا ليس واجلهة احلّيز قيل: فإن
 أنكم بدليل مباهيتها متباينة احبقائقه خمتلفة أمور واجلهات األحياز قلنا:

 سائر يف اتهذ حصول وميتنع فوق جهة يف تعاىل اهللا ذات حصول جيب إنه قلتم
 فوق ةجه كانت ملا اجلهات لسائر باملاهية خمالفة فوق جهة أن فلوال اجلهات،
 اجلسم هذا نقول فألنا وأيًضا احلكم. وهذا اخلاصية، هذه يف اجلهات لسائر خمالفة
 دودةمع األحياز فهذه آخر، حّيز يف حاصالً  كان أن بعد احلّيز هذا يف حصل
 متخالفة مورأ األحياز هذه أن فثبت كذلك، يكون ال احملض والعدم متعاقبة، متباينة

 أمرًا كانف حمًضا عدًما يكون أن امتنع كذلك كان ما وكل بالعدد، متباينة باحلقائق

                                                           
 لكن ورد استثناء العرش وأشياء يف بعض اآلثار، وهو إنام يورد ذلك من باب الفرض ال أن ذلك واقع. - ١ 



٢٠٢ 
 

 سورة[ Mf g h i jL :تعاىل قوله حتت دخل هذا ثبت وإذا موجوًدا،
  احلّيز. عن منـّزًها تعاىل اهللا ذات بقي واجلهة احليز هلك وإذا القصص]

 

 :]٣ احلديد سورة[ MÆ Ç È É ÊL :تعاىل قوله عشرة الرابعة الحجة
 يكون أنو  سواه، ما كل على الوجود يف متقدًما ذاته يكون أن يقتضي فهذا

 يزاحل قبل موجوًدا كان أنه ضييقت وذلك سواه، ما كل عن الوجود يف متأخرًا
 واجلهة. احليز بعد موجوًدا ويكون واجلهة،

 

 :]١٩ العلق [سورة MÆ ÇL :تعاىل قوله عشرة الخامسة الحجة
 القرب ال تعاىل اهللا من البعد تفيد السجدة لكانت الفوق جهة يف كان ولو

 األصل. خالف وذلك منه،
 الناس بعرف -املشبهة أي- دلوااست فإن« عنه: اهللا رضي املتويل اإلمام وقال

 يف تعاىل اهللا ألن ليس السماء إىل اليد فرفع الدعاء، عند السماء إىل أيديهم ورفع
 لقياما حال يف الصالة قبلة الكعبة أن كما الدعاء، قبلة السماء ألن ولكن مكان،
 يف وال الكعبة يف ليس تعاىل اهللا أن وليعلم والسجود. الركوع حال يف قبلة واألرض
  األرض.

 جهة إىل لمح وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأن املعراج بقصة استدلوا وإن
 فليس ]٩-٨ النجم [سورة MB C D E F G H I JL :تعاىل وبقوله فوق



٢٠٣ 
 

 ومل طور،ال ميعاده وكان الطور على الكالم مسع السالم عليه موسى ألن حجة فيها
 MZ [ \ ]L :إبراهيم قصة يف وقال الطور. على تعاىل اهللا أن على يدل

 فبطل مالشا يف تعاىل البارئ يكن ومل الشام إىل هجرته وكانت ]٢٦ العنكبوت سورة[
 جماورة ال كرامة دنو فذلك النجم] [سورة MB C DL :تعاىل قوله وأما قوهلم،
 اهـ. ١»العلق] [سورة MÆ ÇL :كقوله

 

 :]٢٢ البقرة [سورة M« ¬ ® ¯L :تعاىل قوله عشرة السادسة الحجة
 نأل األجسام. من واحد لكل مثالً  لكان جسًما تعاىل كان ولو املثل، والند

 على لكوذ التقدير، هذا على موجوًدا الند يكون فحينئذٍ  متماثلة كلها األجسام
 النص. هذا مضادة

 

 ةسور[ Md e gf h i j k lL :تعاىل قوله ةعشر  السابعة الحجة
 :]١١٥ البقرة

 لغروب،ا موضع واملغرب الشروق، موضع واملشرق« عطية: ابن املفسر قال
 كانت وإن بالذكر وخصهما واملخلوقات اجلهات من بينهما وما ملك له مها أي
 اهـ. ٢»كذلك املخلوقات مجلة

                                                           
 ).١/٧٩الغنية يف أصول الدين ( - ١
 ).١/١٩٩املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( - ٢
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 Mh :عاىلت قوله ويف« نصه: ما األندلسي حيان أبو اللغوي املفّسر وقال
i j k lL  ٌّاستقبال يف خريَّ  املّ  ألنه وجهة، حيِّز يف إنه يقول من على رد 
 استقباله كانل حيِّز يف كان ولو حيِّز، وال جهة يف ليس أنه على دلَّ  اجلهات مجيع

 جهة يف ال هأن علمنا مكانًا ُخيصِّص مل فحيث األماكن، مجيع من أحق إليه والتوجه
 على فيها ليهإ توجهنا جهة فأيّ  ملكه، وحتت ملكه يف اجلهات مجيع بل حيِّز، وال
 اهـ. ١»ألمره ممتثلني له معظمني كنا ضوعاخل وجه

 هل أي األرض ناحييت ما ريدي Md e fL« البيضاوي: وقال
 احلرام داملسج يف تصلوا أن منعتم فإن مكان، دون مكان به خيتص ال كلها األرض

 يأ ففي البقرة] [سورة Mh iL مسجدا، األرض لكم جعلت فقد األقصى أو
 إمكان فإن ،ا أمر اليت جهته يأ Mj k lL لة،القب شطر التولية فعلتم مكان
 فعلي مبا مطلع عامل هو أي Mj k lL أو مكان أو مبسجد خيتص ال التولية
 عباده، لىع التوسعة يريد برمحته أو باألشياء إحاطتهب Mn o p qL فيه،

Mn o p qL عمر ابن وعن كلها، األماكن يف وأعماهلم مبصاحلهم 
ا عنهما اهللا رضي  عميت ومق يف وقيل: الراحلة، على املسافر صالة يف تنزل أ
 لو هذا وعلى ،خطأهم تبينوا أصبحوا فلما خمتلفة، أحناء إىل فصلوا القبلة عليهم
تهد أخطأ  وتنـزيه القبلة، نسخل توطئة هي وقيل: التدارك، يلزمه مل اخلطأ له تبني مث ا

 .٢»وجهة حيز يف يكون أن للمعبود

                                                           
 ).١/١٦٣تفسري البحر املحيط ( - ١
 ).١/٣٨٧تفسري البيضاوي ( - ٢
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 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ {M :تعاىل قوله ةعشر  الثامنة الحجة

¨ © ª « ®¬ ¯ ° ± ²L احلرش [سورة 
٢٣[: 

 عليه زجيو  ال سبحانه أنه تعلم وأن« اإلسفرايين: املظفر أبو اإلمام قال
 فوقه يسول وممنوعا، مانعا يقتضي واملنع املنع، من نوع اآلفة ألن واآلفة النقص
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ {M :تعاىل هبقول عليه تعاىل اهللا نبه وقد مانع، سبحانه

¦ § ¨ © ª « ®¬ ¯ ° ± 
²L املنـزه هو والقدوس والنقائص، اآلفات من سلم الذي هو والسالم 

 وقد إليه، عواملوان والنقائص لآلفات طريق ال أن بذلك ويعلم واملوانع، النقائص عن
د ]١٥ الربوج سورة[ M£ ¤ ¥L :بقوله ذاته تعاىل اهللا وصف  عربال كالم يف وا
 وصفه زجي ومل شرفه، يكمل مل طريق إليه النقص من لنوع كان ومن الشرف، كمال
 اهـ. ١»ليهإ للنقص طريق ال أنه علمنا سبحانه به اتصف فلما »جميد« بقوله:

 

 :]٨ الرعد [سورة MV W X YL :تعاىل قوله عشرة التاسعة الحجة
 ثباتإ عن مهكال عند والنحل واألهواء امللل يف الفصل يف حزم ابن قال

 نصه: ما هو، إال إله ال يزل مل حمدثا له أن وحتقيق يكن، مل أن بعد العامل حدوث
 ُذو متناهٍ  ذلك وكل زمان، وكل شخص، يف عرض وكل العامل، يف شخص كل إن«

 رمهج بأول مبساحته ظاهر الشخص تناهي ألن وعيانا حسا ذلك نشاهد أوَّل
                                                           

 ).١٦١التبصري يف الدين (ص - ١
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 بعد نهم يأيت ما باستئناف موجود الزمان وتناهي وجوده. بزمان وأيًضا وآخره،
 ايته مانٍ ز  كل إذ بعده، يأيت آخر واستئناف وجوده، بعد وقت كل وفناء املاضي،
 أبًدا هكذاو  للمستقبل، ابتداء بعده وما املاضي، اية فهو الزمانني حد وهو اآلن،
 آخر. ويأيت زمان يفىن

 اكم أوائل ذات تناهية،م أزمنة من مركبة فهي الزمان مجل من مجلة وكل
 قدمنا.

 ائلأو  وذوات بعددها، متناهية أشخاص من مركبة فهي أشخاص مجلة وكل
 زائه،أج غري شيًئا هو فليس أوائل ذات متناهية أجزاء من مركب وكل قدمنا، كما
 ذات بينا ماك متناهية وأجزاؤه إليها، ينحل اليت األجزاء غري شيًئا هو ليس الكل إذ

 اصه،أشخ هو إمنا كله والعامل أوائل، ذات متناهية شك بال كلها لفاُجلم أوائل،
ا، ومكانه، ا، وأزما  متناهٍ  كله املفالع ذكرناه، ما غري شيًئا كله العامل ليس وحمموال

 بدَّ... وال أول ذو
 عاىلت اهللا نبه قد الدليالن وهذان قال: أن إىل آخر.. بدليل استدل مث
 ١»عد]الر [سورة MV W X YL :يقول إذ لغةالبا حبجته وحصرمها عليهما

 اهـ.
 

 :]٦٧ الزمر [سورة M¸ ¹ º » ¼L :تعاىل قوله العشرون الحجة

                                                           
 ).١/١٩الفصل يف امللل واألهواء والنحل: ( - ١
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 وسلم ليهع اهللا صلى النيب أتى قال: اهللا عبد عن علقمة عن الواحدي أخرج
 أصبع لىع اخلالئق حيمل اهللا أن بلغك القاسم أبا يا فقال: الكتاب، أهل من رجل

 اهللا سولر  فضحك أصبع على والثرى أصبع على والشجر بعأص على واألرضني
 M¸ ¹ º » ¼L :تعاىل اهللا فأنزل نواجذه، بدت حىت وسلم عليه اهللا صلى
 اآلية. الزمر] [سورة

 ما مجيعو  األرض قبض على يقدر تعاىل اهللا أن هذا ومعىن« الواحدي: قال
 فيما تخاطبن مبا بنافخوط بأصبعه، حيمله ما أحدنا قدرة والشجر اخلالئق من فيها
 M½ ¾ ¿ À ÁL :قال تعاىل اهللا أن ترى أال لنفهم، بيننا

 اهـ. ١»بقدرته يقبضها أي الزمر] سورة[

 عرفوا ما أي الزمر] سورة[ M¸ ¹ º » ¼L :وقوله« األصفهاين: وقال
 ½M :قوله وهو وصفه، وهذا كنهه يدركوا أن ميكنهم كيف أنه تنبيها كنهه،

¾ ¿ À ÁL ]اهـ. ٢»ر]الزم سورة 
 قد« وله:ق العلم أهل بعض عن اهللا رمحه احلصين الدين تقي العالمة وذكر

 ¾ ½ ¼ « M¸ ¹ º :تعاىل قوله يف عنه التشبيه تعاىل اهللا نفى

¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ ÇL دفعا ،الزمر] [سورة 
 ».احملسوسات باعتبار الفهم إليه يتبادر ملا

                                                           
 ).١/٢٨٠أسباب النزول للواحدي ( - ١
 ).١/٣٩٦غريب القرءان لألصفهاين ( - ٢
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 حق عظموه ما« :املربد لوقا ،»معرفته حق عرفوه ما معناه« :األئمة قال
 يف واليمني اته،خملوق جبميع وإحاطته قدرته عن عبارة وجل عز اهللا وقبضة ،»عظمته
 اقةاحل [سورة M\ ] ^L :تعاىل قال كما والقدرة، امللك مبعىن العرب كالم
 نم وأشهر تذكر أن من جدا أكثر ذلك يف العرب وأشعار والقدرة، بالقوة أي ]٤٥
 وقال ،١»الىتع اهللا يمين األسود الحجر« احلديث: ويف هر.وتظ وتربز تنشد أن

 .]١٠ الفتح سورة[ M' ( ) *L :تعاىل
 حق اهللا قدروا ما« أمحد: اإلمام أصحاب من عقيل بن الوفاء أبو وقال

 يف الشرك كرذ  وإمنا خملوقاته، محل على وتتعاضد تتساعد صفاته جعلوا إذ »قدره
 عليهم. ردا اآلية

 أصابع نم إصبعين بين آدم بني قلوب إن« قوله: حلديثا هذا معىن ويف
 ملقلبها. مقهورة القلوب أن إىل إشارة ذلك ويف ٢»شاء كيف يقلبها الرحمـن

 عليهم، الرسول إنكار على دليل اآلية ونزول مشبهة واليهود« اخلطايب: قال
 بل بوته،ث لعدم اجلارحة معىن األصابع معىن وليس اإلنكار، وجه على ضحك وهلذا
 ».هتشبي وال تكييف غري من الكتاب به جاء ما على ذلك يف االسم يطلق

 وتعاىل انهسبح اهللا على رد فقد اجلارحة على األصابع محل من« :غريه وقال
 ± ° ¯M تعاىل: لقوله الشرك، أهل يف نفسه وأدخل سبحانه، قوله يف

²L ]يليق ال ماع التحرز املبني كتابه يف يذكر وجل عز وهو ]١٨ يونس سورة 
                                                           

 ).٢٤٤)، (١/٦٤رواه العراقي يف املغني عن محل األسفار ( - ١
 )، كتاب القدر، باب ترصيف اهللا تعاىل القلوب كيف شاء.٢٦٥٤)، (٤/٢٠٤٥رواه مسلم يف صحيحه ( - ٢ 



٢٠٩ 
 

 ،]١١٦ البقرة سورة[ Ms t u wv xL :تعاىل كقوله ألعداءه، وردا دفعا
 ذلك، وحنو ]١٠٠ األنعام [سورة M¾ ¿ À Á Â ÄÃ ÅL :تعاىل وقال
 تنـزيهه قدم ،]٣ اجلن [سورة M: ; < = > ? @ A BL :قوله ذلك من وأكد
 اهـ. ١»بذلك طافح والقرآن اآلية، هذه يف أوال وجل عز

ات، من احلديث إن قلنا: وقد« يين:الع قال  التفويض ماإ فيه واألمر املتشا
 باإلصبع حلملا يستعمل إذ قدرته عند العامل استحقار بيان واملقصود: التأويل، وإما
 خبنصري، هأمحل أنا شيئا استقل ملن تقول كما احملمول وحقارة بالسهولة القدرة عند

ا إىل أيضا إشارة وفيه »يهزهن مث« قوله:  وال إمساكها ال عليه يثقل ال أي حقار
 اهـ. ٢»بسطها وال قبضها وال حتريكها

 

 [سورة MÌ Í Î Ï Ð ÑL :سبحانه قوله والعشرون الواحدة الحجة
 :]١ األعىل [سورة Mo p q rL :وقوله ]١٨٠ الصافات

 MÌ Í Î :بقوله نفسه سبحانه نزه وهلذا« احلصين: الدين تقي قال

Ï Ð ÑL مع امهودو  التنـزيه كثرة على احلث غاية هذا ويف ت]الصافا [سورة 
 مما لكذ غري مع األعىل] [سورة Mo p q rL :تعاىل قوله يف خلقه ألكمل أمره
 بعضه. أذكر مما الكتب أشرف يف

                                                           
 ).١/١٥انظر دفع شبه من شبه ومترد للحصني ( - ١
 .٢٥/١٦٨عمدة القاري للعيني:  - ٢



٢١٠ 
 

 عىنوامل األعلى، ريب سبحان قل يأ األعىل] [سورة Mo p q rL :فقوله
 نقصه، ىلإ املفضية املعاين نع نزهه وقيل: معظم، له وأنت واذكره ربك اسم نزه

 كالمال ويف زائد، اسم لفظ وقيل: به، أقسمت إذا الكذب عن امسه نزه وقيل:
 بال تويامس خلقه بأن خملوقه، أي فسوى خلق الذي ربك مسمى نزه املعىن حذف
 مصنوعاته بعض من هذا من فإن خملوقاته، من ذلك وغري أعضائه ويف فيه تفاوت
 وكلها ها،لعظم إدراكها عن اخللق يعجز أخر مبخلوقات فكيف التنـزيه، يستحق
 Mb :تعاىل الق جبالله يليق ومبا بلغته يسبحه كل وأنواعها أجناسها اختالف على

c d e f g ih j k l m n o p q r sL ]سورة 
 .النور] سورة[ M® °¯ ± ² ³ ´ μL :وقال ،]٤ اإلرساء

 من يستحقه مبا وتوحيده اخالقه تنـزيه هو املخلوقات تسبيح« جماهد: قال
 انفتحت نالذي الربانيون العلماء تسبيحهم يفقه قيل: ذاته، عظم صفات كمال
 بقلم هعلي مرقوما شىء كل يشاهدون الذين البصائر واملنورون بصائرهم، أمساع
 ومجادا، حيوانا تسبح األشياء كل جماهد: وقال القدوس. امللك هو القدرة

 اهـ. ١»دهوحبم اهللا سبحان وتسبيحها:
 

 M1 2 :تعاىل اهللا قول أيضا قدمنا ما على يدل ومما والعشرون الثانية الحجة

3 4L ]له شبيه ال اىلتع اهللا فإن واملِْثل الشبيه هللا جتعلوا ال أي ،]٧٤ النحل سورة 
  الصفات. تشبه صفاته وال الذوات يشبه ذاته فال له، مثيل وال

                                                           
 ).١/٥٢دفع شبه من شبه ومترد ( - ١



٢١١ 
 

 هللا علواجت فال ،النحل] ورةس[ M1 2 3 4L« تفسريه: يف النسفي قال
 اخللق من له لمث ال أنه يعلم اهللا إن شركاء له جتعلوا فال أي له مثل ال فإنه مثال،
 لمونتع ال وأنتم األمثال يضرب كيف يعلم اهللا أن أو ذلك، تعلمون ال وأنتم
 اهـ. ١»ذلك

 
 أي ]٦٠ النحل سورة[ Mh i jL :تعاىل اهللا قال والعشرون الثالثة الحجة

 املخلوقني بصفات وجلَّ  عزَّ  ربنا يوصف فال غريه، وصف يشبه ال الذي لوصفا
 ذلك عن اهللا تعاىل العرش، فوق والسُّْكىن األماكن يف واحللول والتطور التغّري  من
  كبريًا. علوا

 من العليا فةالص أي« تفسريه: يف األندلسي حيان أبو اللغوي املفسِّر قال
 تعاىل به يليق ال مما إليه الكفرة تنسب ما ومجيع الصاحبة،و  الولد عن تعاىل تنـزيهه

 اهـ. ٢»صورة يف تعاىل وظهوره واالنتقال كالتشبيه
 وقد نفسه ىلإ هنا املثل أضاف كيف قيل: فإن« تفسريه: يف القرطيب وقال

 M1 2 3 4L :قوله أن فاجلواب النحل] سورة[ M1 2 3 4L قال:
 نقصا تضىيق مثال هللا تضربوا ال أي نقائص،وال األشباه توجب الىت األمثال أي

                                                           
 ).٢/٢٦٤تفسري النسفي ( - ١
 ).٣٥٢ص/١ق/٢النهر املاد (ج - ٢



٢١٢ 
 

 يقول عما وتعاىل لج نظري، وال له شبيه ال مبا وصفه األعلى واملثل باخللق. وتشبيها
 اهـ. ١»كبريا علوا واجلاحدون الظاملون

 
 ما هوو  املشهور احلديث األحاديث من ذلك يؤيد ومما والعشرون الرابعة الحجة
 ال:فق األمر، هذا أول عن أخربنا اهللا رسول يا قال: احلصني بن عمران أن روي

 :٢»معه شىء يكن ولم اهللا كان«
 أنه على ثريةك مرارًا دللنا وقد اجلارود، وابن والبيهقي البخاري رواه واحلديث

 على وذلك عهم موجوًدا شيًئا احلّيز ذلك لكان واجلهة باحلّيز خمتًصا كان لو تعاىل
 غريه معه ليس األزل، يف موجوًدا يزل مل اهللا نأ احلديث [ومعىن النص. هذا نقيض

 وال جن وال إنس وال عرش وال كرسي وال مساء ال و أرض وال هواء ال و ماء ال
 انمك بال املكان قبل موجود تعاىل فهو جهات، وال مكان وال زمان وال مالئكة
  .٣]وراملذك احلديث من يستفاد وهذا إليه، حباجة فليس املكان خلق الذي وهو

 تقول كما يقال فال املخلوقني، صفة التغري ألن بالتغري سبحانه يوصف وال
 مكان يف هو صار املكان خلق أن بعد مث مكان وال األزل يف كان اهللا إن املشّبهة
 سبحان« لبنان: يف املنـزهني املسلمني قول أحسن وما تعاىل. باهللا والعياذ فوق وجهة
سمة ملشبهةا أن غري السنة، أهل عند سليمة عبارة وهذه ،»يتغريَّ  وال يُغريِّ  الذي  ا

                                                           
 ).١٠/١١٩تفسري القرطبي ( - ١
)، كتاب بدء ٣٠١٩). (٣/١١٦٦رواه البخاري يف صحيحه بلفظ: (كان اهللا ومل يكم شىء غريه) ( -  ٢ 

 اخللق، باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل: (وهو الذي يبدؤا اخللق ثم يعيده وهو أهون عليه).
 ).١٠٩الرشح القويم لشيخنا العبدري رحم اهللا (ص - ٣



٢١٣ 
 

ا منها نفوسهم تشمئز السلفية أدعياء  العامة يه،وتقولالتشب عقيدة عليهم دم أل
 ».هو إال هو ما على يبقى ال« أيًضا:

 
 ريرةه أيب عن صحيحه يف مسلم رواه الذي واحلديث العشرون الخامسة الحجة
 من العبد يكون ما أقرب« قال: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي
 .١»الدعاء فأكثروا ساجد وهو ربه

 ال:ق النيب كان ما فوق ساكن اهللا إن املشبهة تقول كما األمر كان فلو
 ».ساجد وهو ربه إلى العبد يكون ما أقرب«

 بالرتبة ربأق هذا القرطيب قال« الشافعي: السيوطي الدين جالل احلافظ قال
 الصاحب نب البدر وقال والزمان، واملساحة املكان عن منـزه ألنه باملسافة ال رامةوالك
 اخنفاضه يف لعبدا وأن تعاىل، اهللا عن اجلهة نفي إىل إشارة احلديث يف »تذكرته« يف

 اهـ. ٢»تعاىل اهللا إىل يكون ما أقرب يكون االخنفاض غاية
 
 سعودم ابن طريق من بانح ابن أخرجه الذي احلديث والعشرون السادسة الحجة

 البيهقي ورواه ٣»بيتها قعر في كانت إذا ربها وجه من المرأة تكون ما أقرب«

                                                           
 ) كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود.٤٨٢)، (١/٣٥٠رواه مسلم قي صحيحه ( - ١
 ).٢/٢٢٦رشح السيوطي لسنن النسائي ( - ٢
 ).٥٥٩٨)، (١٢/٤١٢رواه ابن حبان يف صحيحه ( - ٣
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 يف تصلي أن من لها خير الدار في تصلي وألن« بلفظ عائشة حديث من
 .٢حنوه محيد أم حديث من حبان والبن حسن، وإسناده ١»المسجد

 خري عموض يف امرأة صلت ما« قال: مسعود ابن عن اهليثمي احلافظ وعند
 وسلم ليهع اهللا صلى النيب مسجد أو احلرام املسجد يكون أن إال بيتها قعر من هلا
 رجال ورجاله الكبري يف الطرباين رواه خفيها، يعين ،٣»منقليها يف خترج امرأة إال

 الصحيح.
 عورة المرأة« قال: وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مسعود بن اهللا عبد وعن

 في وهي اهللا إلى تكون ما أقرب وإنها الشيطان استشرفها خرجت إذا وإنها
 .٤موثقون ورجاله الكبري يف الطرباين رواه »بيتها قعر

 وماذا« :واسعة رمحة اهللا رمحه اهلرري اهللا عبد العالمة احلافظ شيخنا قال
 أولوا فإن اهر،الظ على يرتكونه أم الوجه يؤولون هل احلديث هذا يف الوهابية تقول
 أولوه وإن يل،التأو  مبنع ملذهبهم ونقضا للسلف موافقة ذلك كان السلف به أول مبا

                                                           
 ١ - ) خري )، مجاع أبواب إثبات إمامة املرأة وغريها، باب ٥١٤٢)، (٣/١٣٢رواه البيهقي يف السنن الكرب

 مساجد النساء قعر بيوهتم.
املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار يف هامش إحياء علوم الدين للغزاي  - ٢
)٢/٥٨.( 
 )، عبد اهللا بن مسعود اهلذيل يكنى أبا عبد الرمحن.٩٤٧٢)، (٩/٢٩٣رواه الطرباين يف املعجم الكبري ( - ٣
)، باب خروج النساء إىل املساجد وغري ذلك وصالهتن يف بيوهتن ٢/١٥٦لحافظ اهليثمي (جممع الزوائد ل - ٤

 وصالهتن يف املسجد.



٢١٥ 
 

 قريب اهللا أنب هذا على يلزم ألنه العرش فوق اهللا بأن اعتقادهم نقضوا فقد بالذات
 باملسافة. املرأة إىل

 على اهللا وجعل التجسيم هو الذي مذهبهم يرتكون هل يصنعون؟! فماذا
 العرش؟! ظهر

ا معلوم األرض يف املرأة تكون حيث إىل العرش بني ما افةاملس فإن  لفي أ
 يصنعون. ماذا أم البعد غاية

 هلم بمهر  ال إلزام وهذا أيضا، مذهبهم نقضوا فقد معنوي قرب قالوا: فإن
 اهـ. ١» وغريه حبان ابن رواه ثابت واحلديث منه

 
 األول أنت مالله« وسلم: عليه اهللا صلى اهللا رسول لو ق العشرون السابعة الحجة
 فوقك سفلي الظاهر وأنت شىء، بعدك فليس اآلخر وأنت شىء، قبلك فليس
 .٢والبيهقي داود وأبو مسلم رواه »شىء دونك فليس الباطن وأنت شىء،

 إىل أقرب شىء فال« تفسريه: يف -السلف من هو الذي- الطربي قال
 اإلمام أن يأ .ـاه ٣» ]١٦ ق [سورة M* + , - . /L :قال كما منه، شىء

                                                           
 ).٤٣/التعاون عىل النهي عن املنكر (ص - ١
)، ١/٣٦)، األسامء والصفات للحافظ البيهقي (٢/٧٣٢)، سنن أيب داود (٨/٧٨صحيح مسلم ( -  ٢ 

 ).٤/٣٩٥للنسائي ( )، السنن الكرب٣/٢٤٦صحيح ابن حبان (
 ). ٢٧/٢١٥جامع البيان وهو تفسري القرءان للحافظ الكبري ابن جرير الطربي ( - ٣



٢١٦ 
 

سمة، تفرتيه الذي اِحلسيّ  الُقْربَ  نفى الطربي  وهذا يَنفيه، فال وياملعن القرب أما ا
 واجلهة. املكان عن اهللا تنـزيه على دليل

 مكان كني ومل كان لوجوده، ابتداء ال الذي األزيل أي األول هو تعاىل فاهللا
 غّري ت عليه يطرأ وال مكان، بال موجوًدا يزال وال واألزمنة األماكن خلق مث زمان وال
 صفاته. يف وال ذاته يف ال

 عنه ملكانا نفي يف أصحابنا بعض استدل« نصه: ما البيهقي احلافظ قال
 فوقك سفلي الظاهر أنت« عليه: وسالمه ريب صلوات النيب بقول اهللا عن أي

 شىء دونه وال شىء فوقه يكن مل وإذا ١»شىء دونك فليس الباطن وأنت شىء
 اهـ. ٢»مكان يف كني مل

 شىء نكدو  فليس املشّبه: قال فإذا احلديث. هذا يف جًدا ظاهرٌ  شىء وهذا
 آخر. شىءٌ  املراد وإمنا حّسا اهللا حتت شىء هناك ليس أنه املراد ليس

 حنن ذاإ دليل؟ بغري هنا تأولت ملاذا الظاهر، خالف وهذا تأولت له: نقول
 يشهد ديثاحل ألن دليل غري من تؤول أن دتري هنا أنت علينا، تُنكر بدليلٍ  أّولنا

 اهللا. إىل اجلهة ينسبون الذين على ظاهر رد فيه احلديث هذا عليك.

                                                           
)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ما يقول ٢٧١٣)، (٤/٢٠٨٤رواه مسلم يف صحيحه ( - ١ 

 عند النوم وأخذ املضجع. 
 عرش والكريس.)، باب ما جاء يف ال٢/١٤٤األسامء والصفات: ( - ٢
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 ظهورال من هو فقيل: اهللا أمساء من الظاهر معىن وأما« النووي: اإلمام وقال
 بالدالئل لظاهرا وقيل فالن، على فالن ظهر ومنه القدرة، وكمال والغلبة القهر مبعىن
 اهـ. ١»باخلفيات العامل وقيل خلقه، عن احملتجب والباطن ة.القطعي

 بعض رةملناظ إياه موجها تالميذه لبعض اهللا رمحه العبدري شيخنا وقال
 .»خيتنق احلديث هذا عند احصره« شرهم: اهللا كفانا العصر هذا مشبهة

 
 يبالن عم كنا« قال: عنه اهللا رضي موسى أيب عن جاء ما والعشرون الثامنة الحجة
 أصواتنا رفعنا إال اوادي بط وال شرفا نصعد ال فجعلنا غزاة، يف وسلم عليه اهللا صلى

 ضعوا الناس، أيها يا« فقال: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلينا والتفت بالتكبري،
 :٢»مركابك دون تدعون الذي إن غائبا، وال أصم تدعون ال فإنكم أصواتكم من

 وعال: لج وقال« القريب: اهللا اسم على المهك عند البيهقي احلافظ روى
M9 : ;L ٥٠ سبأ [سورة[. 

 كنا( قال: عنه اهللا رضي األشعري موسى أيب عن -حديث سند ساق مث-
 أصواتنا، ارتفعتو  وسبحنا هللنا واد على أشرفنا كلما وسلم عليه اهللا صلى النيب مع

 ال إنكم كمأنفس على اربعوا الناس، أيها يا« وسلم: عليه اهللا صلى النيب فقال

                                                           
 ).١٧/٣٦رشح النووي عىل مسلم ( - ١
 )، باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري.٢٨٣٠)، (٣/١٠٩١رواه البخاري يف صحيحه ( - ٢
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 ،١»صحيحال« يف البخاري رواه .)»قريب سميع معكم إنه غائبا، وال أصم تدعون
 أيب عن احلذاء، خالد ورواه آخر وجه من وأخرجاه الفريايب، يوسف بن حممد عن

 الق ».راحلته عنق من أحدكم إلى أقرب تدعون الذي إن« فيه: وزاد عثمان،
 عليه خيفى أو دعاءه يسمع فال وبينه العبد بني ةمساف ال أنه ومعناه« احلليمي:
 من هل وحاشا اية، له يكون أن يوجب ذلك فإن به، تصرفت ما كيف حاله،
 ».النهاية

 باإلجابة وهيدع ممن قريب خلقه من بعلمه قريب أنه معناه« اخلطايب: وقال
 البقرة سورة[ M» ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÆL :كقوله
 اهـ.٢ » ]١٨٦

 ]١٦ النجم [سورة Mj k l m nL :تعاىل قوله يف جماهد نع« وروى:
 ليهع اهللا صلى حممد فرآه وزبرجد، وياقوت لؤلؤ من السدرة أغصان كان« قال:
 [سورة MF G H I JL :وجل عز قوله يف جماهد وعن ربه، ورأى بقلبه، وسلم
 ».السالم عليه لجربي من وتعاىل تبارك ربه يعين القوس، من الوتر حيث يعين ]٩ النجم

 اآلية يف ذكورامل بالقرب املراد الطريقة هذه فعلى« البيهقي): (احلافظ قلت
 وريتص وإمنا ،MI JL :قال تراه أال املكان، حيث من ال الكرامة حيث من قرب
 ½ ¼ «M :وجل عز كقوله وهو الكرامة، يف قوسني قاب من األدىن

                                                           
)، كتاب اجلهاد والسري باب ما يكره من رفع الصوت ٢٨٣٠)، (٣/١٠٩١رواه البخاري يف صحيحه ( - ١ 

 يف التكبري.
 ).١/١١١(األسامء والصفات للبيهقي  - ٢
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¾ ¿ ÁÀL قال تراه أال باإلجابة، يعين: MÂ Ã Ä Å ÆL، وقد 
 M* + , - . /L :وقال .]٨٥ الواقعة [سورة MF G H IL :قال

 أيب نع احلديث من ونظريه البقعة، قرب ال والقدرة بالعلم أراد وإمنا ،]١٦ ق [سورة
 ال فجعلنا زاة،غ يف وسلم عليه اهللا صلى النيب مع كنا قال: عنه، اهللا رضي موسى
 صلى اهللا رسول ليناإ والتفت بالتكبري، أصواتنا رفعنا إال واديا بط وال شرفا نصعد
 أصم دعونت ال فإنكم أصواتكم من ضعوا الناس، أيها يا« فقال: وسلم عليه اهللا
 اهـ. ١»ركابكم دون تدعون الذي إن غائبا، وال

 كنّا« :جابر حديث على الكالم عند حجر ابن للحافظ البخاري شرح ويف
 لب:امله قال«نصه: ما »اجلهاد« ابكت من ،»سّبحنا نزلنا إذا كّربنا صعدنا إذا
 ما وعند وجل عز اهللا لكربياء استشعار االرتفاع عند وسلم عليه اهللا صلى تكبريُه«

 األودية بطون يف وتسبيحه شىء. كل من أكرب أنه خلقه عظيم من العني عليه يقع
 الظلمات، نم اهللا ّجناه احلوت بطن يف بتسبيحه فإن يونس، قصة من مستنبط
 مناسبة وقيل منها، اهللا لينجيه األودية بطون يف وسلم عليه اهللا صلى نيبال فسبح

 عن اهللا تنـزيه اسبفن التنـزيه هو التسبيح أن جهة من املنخفضة األماكن يف التسبيح
 جهيت كون نم يلزم وال املرتفعة. األماكن عند تكبريه ناسب كما االخنفاض صفات
 املعىن، جهة نم بالعلو وصفه ألن بالعلو وصفي ال أن اهللا على حماال والسفل العلو

 العليّ و  العايل تعاىل: صفته يف وكذلك احلس. جهة من ذلك كون واملستحيل
 اهـ. ٢»»وعز جل علما شىء بكل أحاط قد كان وإن ذلك ضد يرد ومل واملتعايل،

                                                           
 ).٢/٣٥٣األسامء والصفات للبيهقي ( - ١
 )، كتاب اجلهاد.٦/١٣٦فتح الباري ( - ٢
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 نب أنس عن مسلم رواه ما ذلك على أيًضا يدل ومما والعشرون التاسعة الحجة
 أي١»السماء ىلإ كّفيه بظهر فأشار استسقى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن« مالك:

  األرض: جهة إىل كّفيه بطون جعل النيب أن
 فأشار قىاستس وسلم عليه اهللا صلى النيب إن قوله« النووي: احلافظ قال

 لرفع عاءد كل يف السنة وغريهم: أصحابنا من مجاعة قال السماء، إىل كفيه بظهر
 لسؤال عاد وإذا السماء، إىل كفيه ظهر وجيعل يديه يرفع أن وحنوه طكالقح بالء
 اهـ. ٢»السماء إىل كفيه بطن جعل وحتصيله شىء

 أنه ماك العلو جهة يف متحيزًا ليس وجل عز اهللا أن إىل إشارة ذلك ويف
 السفل. جهة يف ليس

 
 اسبع ابن عن ومسلم البخاري رواه ما ذلك على أيًضا ويدل الثالثون الحجة
 إني يقول أن بدٍ لع ينبغي ما« قال: وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنهما اهللا رضي
  للبخاري. واللفظ اهـ. ٣»متَّى بن يونس من خيرٌ 

                                                           
)، كتاب صالة االستسقاء باب رفع اليدين بالدعاء يف ٨٩٦)، (٢/٦١٢رواه مسلم يف صحيحه ( -  ١

 االستسقاء.
 ).٦/١٩٠رشح النووي عىل صحيح مسلم ( - ٢
)، كتاب أحاديث األنبياء: باب قول اهللا تعاىل (وإن ٣٢١٥)، (٣/١٢٤٤رواه البخاري يف صحيحه ( - ٣ 

)، كتاب الفضائل: باب ٢٣٧٦)، (٤/١٨٤٦يونس ملن املرسلني) سورة الصافات، رواه مسلم يف صحيحه (
 يف ذكر يونس عليه السالم. 
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 قوله املعايل: أبو قال« نصه: ما تفسريه يف القرطيب اهللا عبد أبو املفّسر قال
 وأنا أكن مل إينف املعىن »متى بن يونس على تفّضلوني ال« وسلم عليه اهللا صلى
 يدل وهذا حلوت،ا بطن يف البحر قعر يف وهو منه اهللا إىل بأقرب املنتهى سدرة يف

 اهـ. ١»جهة يف ليس وتعاىل سبحانه البارئ أن على
 نصه: ما عةواس رمحة اهللا رمحه اهلرري اهللا عبد الفقيه احملّدث العالمة وقال

 وصل ملّا ذيال املستوى ذلك إىل بالنيب العروج أن على السنة أهل به استدل ومما«
 يسمع مل موسى نأ اجلهة، تلك يف متحيزٌ  تعاىل اهللا ألن يكن مل اهللا كالم مسع إليه

 بل مد،حم الرسول إليه وصل الذي كاحملل حمل إىل السموات يف عارجٌ  وهو كالمه
 بال موجودٌ  اهللا أن هذا من فُيعَلمُ  األرض؛ هذه من والطور الطور، يف وهو مسع
 املكان،ب متحيزة ليست صفاته وأن باملكان، مشروطًا ليس كالمه مساع وأن ان،مك

 فوق ىمستو  يف حممد فيه كان وقت يف األبدي األزيل لكالمه حممد مساع جعل
 اهللا صلى نانبي وأن الطور، يف مساعه كان وموسى اهللا، يعلمُ  حيث السبع السموات

 جيتمع ومل اآلية، كتل يف املذكور ِإلهليا التكليم أقسام جبميع مشرفًا صار وسلم عليه
 اهـ. ٢»سواه لنيب هذا

 بكالم خنتم أن أحسن فما والرباهني واحلجج الدالئل هذه استوفينا فإذا
 املقدمة: يف هلا أشرت اليت الطريقة وهي هناك، تفرق ما جيمع جامع

                                                           
 ).٣٣٤-١١/٣٣٣اجلامع ألحكام القرءان ( - ١
 ). ١١٩-١١٨/إظهار العقيدة السنية (ص - ٢
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 يقول اهللا أليس قيل: فإن« »:الشرقية التذكرة« يف القشريي نصر أبو قال
MY Z [ \L سورة] بظاهره. األخذ فيجب ]٥ طه 

 MÝ :ويقول ]٤ احلديد سورة[ M> ? @ A BL :أيًضا يقول اهللا قلنا:
Þ ß à áL ملشبهةا اتباع مقتضى على (أي أيًضا فينبغي ]٥٤ فصلت [سورة 

 وعندنا لعرشا على يكون حىت اآليات هذه بظاهر نأخذ أن للتأويل) وتركهم للظاهر
 يكون أن يستحيل والواحد واحدة، حالة يف بالذات به حمدقًا عاملبال وحميطا ومعنا
 مكان. بكل حالة يف بذاته

 Mß à áL :قولهو  بالعلم عيني M> ?L :تعاىل قوله قالوا:
 العلم. إحاطة

 اهـ. ١»وأبقى وحفظ قهر طه] [سورة L\ ] MZ :وقوله قلنا:
م يعين  عيبونيَ  فكيف ظواهرها على حيملوها ومل اآليات هذه أولوا قد أ

 التحكم؟! هذا فما بالقهر االستواء آية تأويل غريهم على
 أن ذلك ومجلة« السمرقندي: املاتريدي منصور أبو اهلدى علم اإلمام قال

 والرفعة بالعلو هل الوصف خمرج خيرج إليها وجل عز وإضافته إليه، األشياء كلية إضافة
 ]١٠٧ رةالبق رة[سوM; < = >L :كقوله واجلالل له التعظيم وخمرج
 !M :تعاىل قوله يريد اخللق، إله ،]١٦ الرعد [سورة MN O PL وقوله:

" $# % & ' )( * + , .- / 0 1 2L ١٠٢ األنعام [سورة[ 

                                                           
 ).٢/١٠٧لسادة املتقني رشح إحياء علوم الدين للحافظ الزبيدي (إحتاف ا - ١



٢٢٣ 
 

 MÔ Õ Ö ×L :األنعام يف تعاىل قوله يريد شىء، كل وفوق العاملني، رب
 وحنوه. ،]١٨ األنعام سورة[

 له التفضيلو  واملْنزلة بالكرامة له االختصاص خمرج خيرج إليه اخلاص وإضافة
 :وقوله ،]١٢٢ النحل [سورة MÑ Ò Ó Ô ÕL :قوله حنو جبوهره هو من على

MG H IL ١٨ اجلن [سورة[ :وقوله MV WL سورة] اهللا، بيتو  ]١٣ الشمس 
 إىل ضهمبع اخللق إضافة من املفهوم مثل على ذلك من شىء خيرج وال ذلك، وغري

 خمرج يصالتخص إضافة أيضا خترج قد إذ اخللق، يف مثله احتمال قطع ال بعض،
 .١»والوالية السلطان فضل خمرج والعموم التفضيل،

 يعلو ما ىلإ االرتفاع يف ليس فإنه وبعد،« االستواء: على كالمه عند وقال
 منك والكربياء بالعظمة وصف وال علو وال شرف القيام أو للجلوس املكان من
 فال اجلوهر، استواء عند دونه من على الرفعة يستحق ال إنه اجلبال أو السطوح يعلو
 :تعاىل ولهق يف ذكر إذ واجلالل العظمة ذكر فيها ما مع إليه اآلية تأويل صرف جيوز

MU V W X Y Z [L سورة] تعظيم على فدلك ]٥٤ األعراف 
 اهللا يبن عن ُرِويَ  وقد اخللق، علم يبلغه ال جوهر أو نور من كان شىء أي العرش
 العرش وءض من بكف يأتيها جربيل أن الشمس وصف أنه وسلم عليه اهللا صلى

 نور من اكف القمر يف وذكر تطلع، يوم كل قميصه أحدكم يلبس كما فيلبسها
 لوجهني: إليه االستواء فإضافة العرش.

                                                           
 ), وما بعدها.٦٨كتاب التوحيد (ص - ١
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 ما وخلقه هربوبيت يف سلطانه ذكر أثر على ذكره مبا تعظيمه على أحدهما 
 ذكر.

 من ملعروفا على وأجله اخللق أعظم هو مبا الذكرب ختصيصه على والثاني 
 لدب ملك لفالن مت يقال: كما األشياء، أعظم إىل العظيمة األمور إضافة
 ولكن احلق، يف ذلك خصوص على ال كذا موضع على واستوى، كذا
 اهـ. ١»أحق دونه فما ذلك ملك له من أن معلوم
 وعلى اجة،احل عن تعاليهو  األمكنة عن علوه ليعلم إليه فأشار« قال: أن إىل

 ليس والنجوى ]٧ املجادلة [سورة M- . / 0 1 2 3 4L :قوله ذلك
 األمكنة نع بعلوه فأخرب األفراد، إىل يضاف ولكن املكان، إىل يضاف ما نوع من

 [سورة M* + , - . /L :بقوله بقدرته مث شىء، عليه خيفى أن عن وتعاليه
ا كلها، البقاع يف وبألوهيته والقوة، بالسلطان أي ]١٦ ق  :وبقوله بادة،الع أمكنة أل

Mv w x y zL بقوله شىء كل وميلك ]٨٤ الزخرف [سورة: M° ± 
² ³L بقوله وجالله بعلوه مث ،]٢ الفرقان [سورة: MÔ Õ Ö 

×L١٨ األنعام [سورة[، وقوله: MÛ Ü Ý ÞL سورة] وقوله ]١٠١ األنعام: M½ 

¾ ¿ À ÁL نهأ ليعلم تلك يف فّرق ما حرفاأل هذه يف فجمع ،]٤ هود [سورة 
 زّهع وكذلك خلقه، من بشىء ال بذاته ذلك كان كان، ووصف به ّمسى ما بكل
 اهـ. »غريه إله وال األشباه عن ثناؤه جلّ  وجمده، وشرفه

                                                           
 ).٧٠كتاب التوحيد (ص - ١
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 هنا نقلها أغفلت االستواء تفسري يف التأويالت بعض ذكر أن بعد قال مث
 :الق تعاىل اهللا أن ذلك يف عندنا األصل وأما« نصه: ما لالختصار، طلبا عمدا

M1 2 43L ]سورة أنه نابي وقد خلقه، شبه نفسه عن فنفى ،]١١ الشور 
 على استوى عرشال على بالرمحـن القول فيجب األشباه، عن متعال وصفته فعله يف
 الحتماله ىءش على تأويله نقطع ال مث العقل، يف ذلك وثبت التنـزيل به جاء ما

 ونؤمن اخللق، بهش حمتمل غري أنه يعلم مما يبلغنا مل ما أيضا، احتمالهو  ذكرنا مما غريه
 نفى جيب ذلك ريوغ الرؤية حنو فيه التنـزيل ثبت أمر كل يف وكذلك به، اهللا أراد مبا

 املوفق. واهللا شىء دون شىء على حتقيق غري من أراده مبا واإلميان عنه، الشبه
 اخللق نع املفهوم من يقدره مبا السامع على يضيق األمر أن هذا يف األصل

 من يفهم أن جيز مل وفعال ذاتا األشباه عن بالتعاىل اهللا يف القول لزم وإذ الوجود، يف
 إليه يصرف املعىن على الوقوف كان ما مع الوجود يف غريه من املفهوم إليه اإلضافة
 مسع قبل فر ع سبحانه واهللا الكالم، ذلك مسع قبل به علمه هو مبا اخللق يف الكالم
 من فهمه ام إىل التأويل صرف جيز مل اخللق عليه عرف الذي غري على الكالم ذلك
 الشاهد، من فهمي قد معىن املعىن ذلك احتمال على منه املتقدم العلم سببه إذ اخللق
 إىل ذلك صرف جيز مل خمتلفة، معان (االستواء) ومن (العرش) ومن (على) من

 شياءأ يف بالوقوف ميتحن اهللا كان ما مع غ،مسا  ذلك ألحسن ومثة وجه أوحش
 مما ذلك وغري املقطعة احلروف من جاء وما والوعيد الوعد نعوت من جاء كما
 اهـ. ١»أعلم واهللا القطع، ال الوقف فيه احملنة مما ذا يكون أن املرء يؤمن

                                                           
 ).٧٤كتاب التوحيد (ص - ١



٢٢٦ 
 

 اإلسفرايين البغدادي منصور أبو األصويل اإلمام نقله ما ذلك يصدق
 ال هأن على -واجلماعة السنة أهل يريد- وأمجعوا« نصه: ما الق حيث التميمي
 لكراميةوا اهلشامية من زعم من قول خالف على زمان، عليه جيرى وال مكان حيويه
 العرش لقخ اهللا إن« عنه: اهللا رضي علي املؤمنني أمري قال وقد لعرشه، مماس أنه

 اآلن هوو  مكان وال كان قد« أيًضا: وقال ،»لذاته مكانًا يتخذه ومل لقدرته إظهارًا
 اهـ. ١»كان ما على

 على يدل ما كل أن يعلم أن وجيب مسألة:« الباقالين: بكر أبو وقال
 متقدس عاىلت أنه ذلك: فمن عنه. يتقدس تعاىل فالرب النقص مسة على أو احلدوث

 يوصف ال وكذلك احملدثات، بصفات واالتصاف باجلهات، االختصاص عن
 [سورة M1 2 43Lتعاىل: لقوله والقعود، القيام وال ،واالنتقال بالتحول
[وقوله الشور: M. / 0 1 2L سورة] [الصفات هذه وألن ،اإلخالص 
 ذلك. عن يتقدس تعاىل واهللا احلدوث، على تدل

 .طه] [سورة L\ ] MY Z :قال قد أليس قيل فإن
 بلكتاا يف جاء ما على وأمثاله ذلك نطلق وحنن ذلك، قال قد بلى، قلنا:

 وال خللق،ا استواء يشبه ال استواؤه ونقول: احلدوث، أمارة عنه ننفي لكن والسنة،

                                                           
 ).٣٥٦الفرق بني الفرق (ص - ١
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 ملكانا خلق فلما مكان، وال كان تعاىل اهللا ألن مكان وال قرار، له العرش إن نقول
 .١كان عما يتغري مل

 أين ائل:ق لك قال لو احملبوب: حممد خلادمه يوًما املغريب عثمان أبو وقال
 قال: إنف قال: يزول. وال يزل مل حيث أقول فقال: له؟ تقول كنت ماذا معبودك؟

 كان اكم إنه يعين: اآلن. هو حيث أقول فقال: تقول؟ ماذا األزل؟ يف كان فأين
 مكان. وال

 غدادب قدمت فلما اجلهة، حديث من شيًئا أعتقد كنت عثمان: أبو وقال
 ديدا.ج أسلمت قد إين أصحابنا: إىل فكتبت قليب، عن ذلك وزال

 طه] [سورة L\ ] MY Z :تعاىل قوله عن الشبلي سئل وقد
 .٢استوى بالرمحـن والعرش حمدث، والعرش يزول، وال يزل مل الرمحـن فقال:

 شىء يف تعاىل اهللا أن زعم من السالم: عليه الصادق حممد بن جعفر وقال
 حمموال، لكان شىء على كان لو ألنه أشرك؛ فقد شىء، على أو شىء، من أو

                                                           
ؤال عن ): (فإن قال قائل أين هو؟ قيل له: األين س٣٠١-٣٠٠وهذا يرشح كالمه يف متهيد األوائل (ص - ١

املكان، وليس هو ممن جيوزأن حيويه مكان وال حتيط به أقطار. غري أن نقول إنه عىل عرشه ال عىل معنى كون 
ا؟) وهو ما حتاول املشبهة به التمويه والتلبيس وتتمته:  ا كبريً اجلسم باملالصقة واملجاورة تعاىل عن ذلك علوً

يض كونه يف زمان مل يكن قبله ألن (متى) سؤال عن (فإن قال قائل: فمتى كان؟ قيل له سؤالك عن هذا يقت
الزمان. وقد عرفناك أنه قديم كائن قبل الزمان، وأنه اخلالق للمكان والزمان وموجود قبلهام. وتوقيت وجود 
الشىء بعام أو مائة ألف عام يفيد أن املوقّت وجوده معدوم قبل الزمان الذي وقّت به، وذلك مما يستحيل عليه 

 تعاىل). 
 ومعنى قوله العرش بالرمحن استو أن العرش بإجياد اهللا تم.  - ٢
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 عن اىليتع واهللا حمدثًا، لكان شىء من كان ولو حمصورًا، لكان شىء يف كان ولو
 اهـ. ١»ذلك مجيع

 إىل األيدي عرف وأما« عليه: اهللا رمحات املاتريدي منصور أبو اإلمام يتابع مث
 وإن شاء، يثح إىل ويوجههم شاء، مبا عباده يتعبد أن وهللا العبادة، فعلى السماء
 نكظ هو إمنا الوجه، ذلك من اهللا ألن السماء إىل ألبصارا رفع أن يظن من ظن
 وحنوها، صالةال يف متوجها وجهه عليها يضع مبا األرض أسفل جهة إىل أنه يزعم من

ا األرض شرق يف أنه يزعم من وكظن  حنو أو الةالص يف ذلك إىل يتوجه مبا وغر
 ويقصدون العدو يةناح أو ضالة فيها بالسعي املشاعر ويف احلج، إىل خلروجه مكة
 ليس إذ انهسبح اهللا مث ذلك، عن اهللا جل منه يستنفد شىء على يغلب من قصد
 الوصول هوج اخللق وسع يف وال وجه من يعلمه أن أحق وال وجه، من إليه أقرب وجه
 خلقه، عبادة عن غىن بذاته عامل هو مبا العقول طمع وال وجه، دون وجه من إليه

 وهم إىل قيسب ال شاء كيف احملنة له نعمه، بشكر وايقوم أن ألنفسهم فتعبدهم
 املعرفة. حق اهللا يعرف من إال جهة دون جهة يف إليه الوصول أحدٍ 

 ¼ «M :تعاىل كقوله باإلجابة وذلك قربه وصف تقدم فيما بينا وقد

½ ¾ ¿ ÀL ]تعاىل كقوله واملعونة وبالنصر ]١٨٦ البقرة سورة: MÑ Ò 
Ó Ô Õ Ö × ØL ولهكق واحملل املنزلة إىل والتقرب ]١٢٨ النحل [سورة 

 يهإل تقربت شربا إيل تقرب من أن روى وما ،]١٩ العلق [سورة MÆ ÇL :تعاىل
 الكالءة ويف ،]٣٥ املائدة [سورة M¥ ¦ §L :وقوله ذلك آخر إىل ذراعا

                                                           
 ).٦٦-٦٤اإلنصاف (ص - ١



٢٢٩ 
 

 M/ 0 1 2وقوله:  ]٢١ سبأ [سورة M» ¼ ½ ¾ ¿L :كقوله واحلفظ

3L ١٠٢ األنعام [سورة[، وقوله: M± ² ³ ´ μ ¶ ¸ ¹L ]الرعد سورة 
 مثل فعلى ذلك، وغري ،]٣ األنعام [سورة MI J KL :بقوله وبالعلم ،]٣٣

يء الوجوه هذه بعض  قالاالنت منه يفهم األجسام جميء كان ما مع والذهاب ا
 وعلى ،]٤٩ اإلرساء [سورة Mi j kL :كقوله الظهور منه يفهم احلق جميء مث

يء حمل فهذا انتقاله، اجلسم وذهاب ه،بطالن الباطل ذهاب ذلك  يف هابوالذ ا
 من يفهم أن زجي مل مجيعا املعنيني عن يتعاىل واهللا واألجسام، األعراض من املعروف
 باهللا. إال قوة وال ذلك إليه املضاف

 معَ نِ  هافي عباده على هللا إال حالة وال جهة من ما أنه أخرى عبارة للمسألة
 له ا موالواأل اجلوارح يف جعل كما عبادات، وفيها ا عليهم فجعل حتصى، ال

 باهللا. إال قوة وال النعم من فيهما
 فعفر  الدنيا بركات أصول ومنها الوحي ومهبط حمل هي السماء أن على

 اهـ. ١»باهللا إال قوة وال لذلك البصر إليها
 جوارحهمو  اخللق بقلوب الشرع تلطف كيف فانظر« الغزايل: حامد أبو قال

 ظواهر إىل إال فتيلت ومل بصريته قلت من جهل وكيف اهللا، تعظيم إىل سياقهم يف
 تقدير عن التعظيم يف واستغنائها القلوب أسرار عن وغفل واألجسام، اجلوارح

 لتعظيم األوىل املظنة أن يعرف ومل باجلوارح إليه يشار ما األصل أن وظن اجلهات،
 ذلك يف جلوارحا وأن املكان، علو باعتقاد ال الرتبة علو باعتقاد تعظيمه وأن القلب،

                                                           
 ).٧٧-٧٥كتاب التوحيد (ص - ١
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 ميكن وال يها،ف املمكن بقدر التعظيم يف املوافقة على القلب خيدمون وأتباع خدم
 عند لسماءا إىل الوجوه رفع يف السر هو فهذا اجلهات، إىل اإلشارة إال اجلوارح يف

 سؤال نع كينف ال الدعاء أن وهو آخر أمر الدعاء عند إليه ويضاف التعظيم، قصد
 مقرهمو  املالئكة أرزاقه وخزان السموات، نعمه وخزائن تعاىل، اهللا نعم من نعمة

 } Mx y z :تعاىل اهللا قال وقد باألرزاق. املوكلون وهم السموات ملكوت
|L مقر هي يتال اخلزانة على بالوجه اإلقبال يتقاضى والطبع ]٢٢ الذاريات [سورة 
 اخلزانة باب على األرزاق بتفرقة أخربوا إذا امللوك من األرزاق فطالب املطلوب، الرزق
م وجوههم مالت  فهذا زانةاخل يف امللك أن يعتقدوا مل وإن اخلزانة، جهة إىل وقلو
 اهـ. ١»وشرًعا طبًعا السماء جهة إىل الدين أرباب وجوه حمرك هو

 ييناحلس الرفاعي الصيادي مهدي حممد السيد الشيخ العارف اإلمام وقال
 الوارث أيها« ):٢٤-٢٣»(القلوب معراج« يف عنه اهللا رضي بالرواس ريالشه

 ذاته يف اهللا زهن اخلالص، بالتوحيد حتقق وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم الروحي،
 كمةح حكم سرك لوح يف أثبت األغيار، رؤية لوث من قلبك طهر وصفاته،
 األفعال،... نم فعل يف ةقدر  وتعاىل سبحانه الواحد لغري تشهد ال بأن التوحيد،
 جمراها، الصفات أجرو  والتحتية، والفوقية والتشبيه التجسيم مصيبة من نظرك واحفظ
 وسلم. عليه هللا صلى رسوله إىل تعاىل اهللا إىل تأويله ورد اعتقادك، يف النص حكم

 قيقةح العظيم القرآن عرفنا وقد باحلدث، إال حييط ال احلدث أن واعلم
 M1 2 43L القائلني أصدق وهو اهللا قال تعاىل اهللا تابك ففي التوحيد،

                                                           
 ).٦٢-٦١االقتصاد يف االعتقاد (ص - ١
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 جلت وقال ]٥٤ فصلت [سورة MÝ Þ ß à áL سبحانه وقال الشور] [سورة
 Mf g h i امسه تبارك وقال ]١٢٠ املائدة [سورة Mñ ò ó ô õL عظمته

jL ]٨٨ القصص سورة[. 
 التشبيه. بلجة اخلوض عن األفكار قطع املثلية فنفي 
 والتحتية. الفوقية وهم قطع باألشياء املطلقة ةاإلحاط وإثبات 
 الغري. قدرة حمق بالقدرة والتفرد 
 نم وشأن األحوال، من حبال اهلالك احلدث جمانسة قطع املطلق والبقاء 

 .»التوحيد هو وهذا ]٥٣ الشور سورة[ MJ LK NML الشؤون
 ضير  الرفاعي أمحد السيد األكرب اإلمام وموالنا سيدنا لسان على ورد فقد

 اهـ. ١»شبيهوالت التعطيل عن مينع القلب يف تعظيم وجدان التوحيد« عنه: اهللا

 ]١٦ امللك سورة[ MD E F GL :تعاىل اهللا قول تفسريه يف القرطيب وقال
 ال والعظمة العلوب ووصفه والتحت، السفل عن وتنـزيهه توقريه ا واملراد« نصه: ما

ا واحلدود واجلهات باألماكن  إىل اءبالدع األيدي ترفع وإمنا األجسام، صفات أل
 نم املطهرين ومعدن القدس وحمل القطر ومنـزل الوحي مهبط السماء ألن السماء
 قبلة الكعبة اهللا جعل كما وجنته، عرشه وفوقها العباد، أعمال ترفع وإليها املالئكة،

                                                           
هـ حتقيق عبد ٥٧٨)، اإلمام السيد الشيخ أمحد الرفاعي املتوىف سنة ١٥حكم السيد أمحد الرفاعي (ص - ١ 

 .١٤٠٨٠الكتاب النفيس بريوت لبنان الغني نكومي، دار 



٢٣٢ 
 

 أن قبل هأزل يف وكان إليها، حمتاج غري وهو األمكنة خلق وألنه والصالة، للدعاء
 اهـ. ١»كان عليه ما على اآلن وهو زمان وال له مكان وال والزمان املكان خلق

 .٣هو؟ ٢أين أو هو؟ كيف يقال أن عن اهللا تعاىل
 كان، أين يهف يقال ال اهللا مكان ال من ألن األينية عليه جيوز ال تعاىل فاهللا

 أين الذي هو كيف، هفي يقال أن جيوز ال له مثل ال من ألن الكيفية عليه جتوز وال
 احلجم. أي باجلرم تقوم اليت الصفات هي والكيفية أين، له يقال فال األين

 وإمنا ،أشكال له من وصف يف اإلشكال يقع إمنا« اجلوزي: ابن احلافظ قال
 عظمته ال،جم معه للحس فما يزال وال يزل مل من فأما أمثال، له ملن األمثال تضرب
 أىن حمال، حقه يف والكيف كيف له يقال فكي اخليال. كف نيل عن عظمت
 األماكن ويهحت كيف فعله، وهي العقول حتده كيف صنعه، وهي األوهام تتخايله
 جزع الوهم، إشارة بطلت الذهن، سلوك وقف الفكر، سري انقطع وضعه، وهي
 ليمة،س التسليم جادة احلس...، لسان خرس العقل، عني عشيت الوصف، لطف
 التعطيل، أباطيل قلل تعل وال التشبيه، غلو علو عن انزل ،نقع بال النقل وادي

 اجلحود، بدم جنس واملعطل التجسيم، بفرث متلوث املشبه جبلني، بني فالوادي
 فجاء ألصناما حب الكفار نفوس يف ختمر التنـزيه، هو خالص لنب احملق ونصيب
 ييتح وشكل، صورة حب املشبهة قلوب يف وختمر بالتوحيد، ذلك فمحا حممد

                                                           
 ).١٨/٢١٦تفسري القرطبي ( - ١
األين حالة تعرض للشىء بسبب حصوله يف املكان، ذكره ابن الكامل، وقال لفظ يبحث به عن املكان، كام  - ٢

 ).١٠٧أن متى يبحث به عن الزمان. التعريف للميناوي (ص
 ).٣القشريية (صمن مقدمة اإلمام أيب القاسم القشريي للرسالة  - ٣
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ا  وال مثّله، من ّحدهو  وال كّيفه، من عرفه ما األنبياء، ورثة والعلماء بالتنـزيه، فمحو
 عن وتقدس ن،م بعضية عن تعاىل أعمى... واملعطل أعشى املشبه شّبهه، من عّبده
 أن، الإ عيب عن وعز أن، لو نقص عن وتعظم كان، شبه عن وتنـزه يف، ظرفية
 ،عزته على دليال موجود كل من أقام من سبحان لكن... تدارك عن كماله ومسا

 حدانيته،و  على بالدليل تنطق كلها األكوان حجته، باب على اهلدى علم ونصب
 يف الفلك ائرةد ترى الفكر بصر رفعت إن مشيئته، حتت ميشي وخمالف موافق وكل

 قد الكواكبو  قدرته، حبر يف جيريان الدجى وبدر النهار مشس وتبصر قبضته،
 رميهمت للشياطني رجوم فمنها سطوته، تسخري مناكب على كاملواكب اصطفت
 سفر يف املسافر يقرؤها ١املهامة يف سطور (النجوم) ومنها محايته، محى عن فرتميهم
 بتصرف اهـ. ٢»حكمته حبكمة ممسكة األرض رأيت البصر خفضت وإن سفرته،

 خفيف.
 وال بدأ،م له حيكم ولاأل بصفة ال« »:الوعظ يف اللطف« كتابه مقدمة يف وقال

 له لتعط الباطن من وال شبح، له فهم الظاهر من وال منتهى، له صار باآلخر
 كيف؟ فك احلق هليبة وكّفت مل؟ صولة سبحانه) اهللا (حق يف خرست وصف،
 جل لتسليم،ا محى على واقفة الطلب فأقدام الفكرة، عني عني العزة ألنوار وغشيت

 اإلشكال،و  االشتباه يقع وإمنا األمثال، له تضرب أن عن وتقدس وأمثال، أشباه عن
 بدم سجن واملعطل التجسيم، بفرث ملوث املشبه وأشكال، أنداد له من حق يف

 لفعله؟ مل يقال ال املنـزه هو خالص، لنب ودم فرث بني من احملق ونصيب اجلحود،

                                                           
 ).١٣/٥٤٢املهامة: مجع املهمة، وهي املفازة البعيدة (أي الصحراء الواسعة)، يراجع لسان العرب ( - ١ 
 ).١٣٩-١٣٧املدهش (ص - ٢
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 يدخل مما وال ين؟أ صفاته يف ليس لوصفه؟ كيف وال لذاته؟ فيم وال لكونه؟ مىت وال
 على ذلك) هدل فقد له بداية ال قدمي مواله أن العبد عرف (فمىت ِمن، أحديته يف

 آالء يف تفكروا« التشبيه خيال وال الشريك، شبح فيها ينطبع ال أنه وعلم التنـزيه،
 لزيادة تعرض قدف الريح الرمد استقبل إذا »فتهلكوا اهللا ذات يف تتفكروا وال اهللا

 ليمانس فاستحضر الريح، من يشكو السالم عليه سليمان إىل البعوض جاء الرمد.
 معها لثبوتا قوة يل كان لو فقال: أين؟ إىل سليمان: فقال البعوض، فذهب الريح،

 اهـ. ١»منها شكوت ما
 عن العجز« عنه: اهللا رضي الصّديق بكر أيب احلبيب جده قول معىن وهو

 اهـ. ٢»إدراك اإلدراك درك
 والكمية يةالكيف عليه جيوز ال أنه تعلم وأن« رايين:اإلسف املظفر أبو قال

 ال هل عدد ال ومن هو، كيف فيه يقال أن ميكن ال له مثل ال من ألن واألينية،
 يقال ال له مكان ال ومن كان، مم له يقال ال له أول ال ومن هو، كم فيه يقال
 التشبيه ينفو  التوحيد على يدل ما تعاىل اهللا كتاب من ذكرنا وقد كان، أين فيه

 علي مننياملؤ  أمري عن فيه جاء وقد واألولية، االبتداء ونفي واجلهة املكان ونفي
 يقال ال األين نأي الذي إن فقال: اهللا؟ أين له: قيل حني البيان أشفى عنه اهللا رضي
 اهـ. ٣»يفك له يقال ال الكيف كيف الذي إن فقال اهللا؟ كيف له: فقيل أين. له
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 عجز سواه، هب يليق مبا وصفه وال غريه، ثنائه حق يهعل أثىن ما سبحانه
 ما عم نطقا وأبلغهم حمال وأرفعهم قدرا أجلهم قال ذلك، عن واملرسلون األنبياء
 .١»كنفس على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال« الكلم: جوامع من أعطى

 وتارة بالتصريح تارة بتنـزيهه حمشوا وجده وجل عز اهللا كالم تأمل ومن
 .٢باإلشارات وتارة التلويحب

 عن تعاىل اهللا تنـزيه على تدل كثرية دالئل واألخبار القرآن يف أن ثبت فقد
 واجلهة. واحلّيز واجلسمية احلجمية

  

                                                           
 )، كتاب الصالة: باب ما يقال يف الركوع والسجود.٤٨٦)، (١/٣٥٢رواه مسلم يف صحيحه ( - ١ 
 ).٢٣دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد (ص - ٢



٢٣٦ 
 

 ليهع باالستقرار العرش على استوائه كون استحالة على عقليال برهانال
 يًضاأ لكذ على االستدالل يف الزبيدي مرتضى حممد احلافظ احملدث ذكر

 أن من لُ خيَ  مل مكانًا حاذى أو مكان على استقر لو تعاىل أنه وحتقيقه« :١نصه ما
 تشكلم إًذا فهو املكان مثل كان فإن منه أصغر أو منه أكرب أو املكان مثل يكون

 هو كان مثلثًا كان أو مربًعا هو كان مربًعا املكان كان إذا حىت املكان بأشكال
 بأنه لكذ وُيشعر املكان على فبعضه املكان من أكرب كان وإن حمال. وذلك مثلثًا

 أو رُبـُُعه أنهب املكان إليه ينتسب حبيث وكان بعض على ينطوي كلٌّ  وله متجزئ
 تحديدب إال املكان ذلك عن يتميز مل بقدر املكان ذلك من أصغر كان وإن ُمخُُسه،
 تعاىل بارئال ىعل التقدير جواز إىل يؤدي ما وكل والتقدير املساحة إليه وتتطرق
 مل حمل لىع بذاته الكون عليه جاز من وكل ُمعتقده. من كفر حقه يف فتجويزه
 جاز ومن )]٢١١بالكون[( البارئ وصف وقبيحٌ  بكونٍ  إال احملل ذلك عن يتميز
 عليه جاز ومن -مسافية مباينة يعين- مباينُتهُ  عليه جاز مماسته أو مكانٍ  موازاة عليه
 ماسةامل جبواز إال العامل حدوث علمنا وهل حادثًا، إال يكن مل واملماسة املباينة
  اهـ. »حمل؟ يف ال موجودٌ  يتصور كيف قوهلم اجلهلة وقصارى أجزائه. على واملباينة

 املكان وأ العامل خيلق أن قبل هلم يقال أن شبههم يدحض والذي« قال: مث
 يُعلم ال ولهق صح لو فيلزمه بلى يقول أن العقل ضرورة فمن ال؟ أم موجوًدا كان هل

 أمرين: أحد مكان يف إال موجود
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 قدمي. والعامل والعرش املكان يقول أن إما 
 لقدميا ليس واحلشوية اجلهلة مآل وهذا ُحمدث تعاىل الربُّ  يقول أن وإما 

 اهـ. »بالقدمي واحملَدث باحملَدث
 حص مكان بال املكان قبل وجوده عقًال  صح كما أخرى: بعبارة ويقال

 تقل مل إذا مبقوهل العقول ضعفاء على متويههم فبطل مكان بال املكان بعد هوجود
 ربك. نفيت فقد مكان يف إنه

 يف يكون ال العامل صانع السبكي: وقال« :١نصه ما ءاخر موضع يف وقال
ا ضرورةَ  مكان يف لكان جهة يف كان لو ألنه جهة  ولو ه،ل املستلزمة أو املكان أ
 فال انهومك حيزه إىل مفتقرًا لكان متحيزًا كان ولو يزًامتح لكان مكان يف كان
 خلف. وهذا الوجود واجب أنه وثبت الوجود واجب يكون

 يف اوإم وشنيع حمال وهو اجلهات كل يف فإما جهة يف كان فلو وأيًضا
  اهـ. »لوجوبل املنايف املخصص إىل لالفتقار املستلزم االختصاص فيلزم البعض
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 تعالى هللا تنزيه في فوائد
 مقدمة

عن اإلمام أيب سليمان اخلطايب أنه  ١»األمساء والصفات«نقل البيهقي يف كتاب 
إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أّن ربنا ليس بذي صورة وال هيئة «قال: 

 .اهـ »فإن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية منفية عن اهللا وعن صفاته

حممد الطربي ومجاعة ءاخرين من أهل  وفيه أيًضا عن أيب احلسن علي بن
والقدمي سبحانه عاٍل على عرشه ال قاعد وال قائم وال مماس وال : «٢النظر ما نصه

مباين عن العرش يريد به مباينة الذات اليت هي مبعىن االعتزال أو التباعد ألن املماسة 
جلَّ أحد و  واملباينة اليت هي ضدها والقيام والقعود من أوصاف األجسام واهللا عزَّ 

صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا أحد، فال جيوز عليه ما جيوز على األجسام 
 ».تبارك وتعاىل

وحكى األستاذ أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض أصحابنا أنه قال: 
 وال يريد بذلك علوا باملسافة والتحيز والكون يف«مث قال:  .»استوى مبعىن عال«

[سورة  MG F E DL :فيه ولكن يريد معىن قول اهللا عزَّ وجلَّ  مكان متمكًنا
أي من فوقها على معىن نفي احلد عنه. وأنه ليس مما حيويه طبق أو حييط به  امللك]
 .اهـ» ُقطرٌ 
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» مث«قلت وهو على هذه الطريقة من صفات الذات، وكلمة «مث قال: 
[سورة  M[ Z Y X ] \L :تعلقت باملستوى عليه ال باالستواء وهو كقوله

يعين مث يكون عملهم فيشهده، وقد أشار أبو احلسن علي بن إمساعيل إىل  يونس]
وقال بعض أصحابنا إنه صفة ذات وال يقال مل يزل «هذه الطريقة حكاية فقال: 

مستويًا على عرشه كما أن العلم بأن األشياء قد حدثت من صفات الذات وال 
ا بأن قد حدثت ول

ً
ل وهو وجوايب هو األو «، قال: »ا حدثت بعدمَّ ـيقال مل يزل عامل

ا ال حتله وال حيلها وال  أن اهللا مستٍو على عرشه وأنه فوق األشياء بائن منها مبعىن أ
ميسها وال يشبهها وليست البينونة بالعزلة تعاىل اهللا ربنا عن احللول واملماسة علوا  

 انتهى كالم البيهقي بنصه.». كبريًا
وفيما كتب إيلَّ األستاذ أبو منصور بن أيب أيوب : «١صهمث قال عقبه ما ن

أنَّ كثريًا من متأخري أصحابنا ذهبوا إىل أن االستواء هو القهر والغلبة ومعناه أن 
ا مل تقهره وإمنا  الرمحـن غلب العرش وقهره، وفائدته اإلخبار عن قهره مملوكاته وأ

  .انتهى كالمه ».على على األدىنخص العرش بالذكر ألنه أعظم اململوكات فنبَّه باأل
وحاصله كما ال خيفى أنَّ فوقية اهللا على عرشه فوقية القهر والعظمة. وما 
روي عن ابن عباس أنه فسر االستواء باالستقرار فهو من رواية السدي الصغري عن 

  .اهـ» رواية منكرة: «٢الكليب عن أيب صاحل، قال البيهقيّ 
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باس تنوير املق«فوجب احلذر من كتاب  وهذا السند يسمى سلسلة الكذب
 فإنه كذب عليه.» من تفسري ابن عباس

وينبغي أن يـُتَـَنّبه ملراد من قال من األئمة إنه بائن من األشياء ومن قال منهم 
إنه تعاىل غري مباين فإنه ليس خالفًا حقيقيا بل مراد من قال بائن أنه ال يشبهها 

الم من ًنا نـَْفُي املباينة احلسية املسافية فمن نقل كوال مياسها ومراد من قال ليس مباي
قال منهم إنه بائن ومحله على املباينة املسافية واحملاذاة كابن تيمية فقد باين الصواب 

 وقـَوََّل أئمة احلق ما مل يقولوه َفَحَذاِر َحَذار ممن حيمل كالمهم على غري حممله.
 

 :تنبيه
 األصم ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس ثنا أبو العباس ١ما يروى عن احلاكم

بن ُبَكري عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحـن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش 
طاب إن عبد اهللا بن عمر بن اخل«بن أيب ربيعة عن عبد اهللا بن أيب سلمة قال: 

رضي اهللا عنهما بعث إىل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يسأله هل رأى حممد 
صلى اهللا عليه وسلم ربه؟ فأرسل إليه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن نعم. 
فرد عليه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما رسوله أن كيف رءاه؟ فأرسل أنه رءاه يف 
روضة خضراء دونه فراٌش من ذهب على كرسي من ذهب حيمله أربعة من املالئكة 

، لك يف صورة نسٍر وملك يف صورة أسدملك يف صورة رجل وملك يف صورة ثور وم
 ». ويف رواية يف صورة رجل شاب
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فهذا احلديث تفرد به حممد بن إسحاق بن يسار وقد مضى : «١قال البيهقي
الكالم يف ضعف ما يرويه إذ َمل يبني مساعه فيه. ويف هذه الرواية انقطاع بني ابن 

لروايات ه األلفاظ يف اعباس رضي اهللا عنهما وبني الراوي عنه. وليس شىء من هذ
الصحيحة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، وروي من وجه ءاخر ضعيف أخربنا أبو 
عبد اهللا احلافظ أنا أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراهيم 

حدثين أيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي «أنا إبراهيم بن احلكم بن أبان قال: 
ه سئل هل رأى حممد صلى اهللا عليه وسلم ربه؟ قال نعم رءاه كأن اهللا عنهما أن

  .اهـ»» قدميه على خضرة دونه سرت من لؤلؤ
بن  إبراهيم بن احلكم بن أبان ضعيف يف الرواية ضعفه حيىي«قال البيهقي: 

 اهـ.» معني وغريه
وال يستغرب منه  ٢قلت، وهذا تشبيه صريح روى مثله ابن كثري يف تفسريه

ه من أتباع ابن تيمية إمام املشبهة. ومن يعتقد هذا وأمثاله من كل ما فيه ذلك ألن
جتسيم هللا فهو جاهل باهللا وقد تقدم قريًبا ما قاله احلافظ حممد مرتضى الزبيدي يف 

 هذا وهو نفيس.
ولو كان اهللا تعاىل كما تقول مشبهة احلنابلة كابن تيمية ومن قبله كأيب 

» الفاروق«املشبهة شيخ اإلسالم يف كتابه الذي مساه إمساعيل اهلروي الذي تسميه 
لكان حمدوًدا وما كان حمدوًدا فهو خملوق حيتاج إىل من حدَّه وتعاىل اهللا رب العاملني 
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الذي خلق احملدودات أن يكون حمدوًدا. وهكذا شأن من وصف اهللا بالتحيز يف 
هو كل مقدٍر فجهٍة من اجلهات ألن املتحيز يف جهة يكون بقدر تلك اجلهة، و 

أي مبقياس  [سورة الرعد] MY X W VL :خملوٌق حادٌث قال اهللا تعاىل
رًا باملقياس كما  فكفى بالرجل كفرًا أن جيعل اهللا متحيزًا يف جهٍة من اجلهات مقدَّ

 تقّدر به املخلوقات.
م يقال هلم ينهد [سورة طه] M\ [ Z YL: فإن قالوا دليلنا قوله تعاىل

فإن ظاهر  [سورة النساء] L} | { ~ ےM: يةآلاعليكم هذا ِبظاهر 
اآلية أن اهللا حميٌط بالعامل إحاطة القبة مبا حتويه وإحاطة احلُقة مبا فيها، فإن قلتم 
نتمسك بظاهر اآليات فقد تناقضتم وإن أولتم ما خيالف عقيدتكم من الظواهر 

حتكمتم.  دومنعتم أهل السنة من تأويل ما خيالف اآليات الصرحية يف التنزيه فق
سورة [ M43 2 1L: وعلى كّل فأين ما تزعمون من اإلميان بقوله تعاىل

[وقد ناقضتم اآلية مناقضًة ظاهرة. الشور 

 

 إىل نزولال حديث ذكر عند »االعتقاد« كتاب يف البيهقي قال :األولىالفائدة 
 النيب عن الصحابة من مجاعة رواه صحيح حديث هذا« :١نصه ما الدنيا السماء

 أمثال نم والسنة الكتاب فيه ورد فيما احلديث وأصحاب وسلم. عليه اهللا ىصل
 َقِبَله من نهمم قسمني على تأويله يف والتابعني الصحابة من أحد يتكلم ومل هذا
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 قبله من ومنهم نه،ع والتشبيه الكيفية ونفى اهللا إىل علمه ووََكل يؤوله ومل به وءامن
 اهـ. »دالتوحي يناقض وال اللغة يف الهاستعم يصح وجه على ومحله به وءامن

 ليس اىلوتع سبحانه اهللا استواء أن يُعلم أن جيب اجلملة ويف« قال: مث
 لكنه هخلق من لشىء مماسة وال مكان يف استقرار وال اعوجاج عن اعتدال باستواء
 ليس إتيانه وأن خلقه مجيع من بائنٌ  أين بال كيف بال أخرب كما عرشه على مستو
 نفسه وأن ةبُنقل ليس نزوله وأن حبركة ليس جميئه وأن مكان إىل مكان من بانتقال
 حبدقة ستلي عينه وأن جبارحة ليست يده وأن بصورة ليس وجهه وأن جبسم ليس
 M1 :قال قدف التكييف عنها ونفينا ا فقلنا التوقيف ا جاء أوصاف هذه وإمنا

2 43L سورة] [وقال الشور: M. / 0 1 2L سورة] 
 بن حممد أخربنا« قال: مث اهـ. »مريم] [سورة M* + , -L :وقال خالص]اإل
 ثنا مطر بن شرب بن حممد ثنا بَالُويَه بن أمحد بن حممد بكر أبو أنا احلافظ اهللا عبد
 لثوريا وسفيان ومالك األوزاعي سئل قال مسلم بن الوليد ثنا خارجة بن اهليثم
 اهـ. »كيفية بال جاءت كما أمروها فقالوا: األحاديث هذه عن سعد بن والليث

 صحيح رحش الباري فتح« يف العسقالين حجر ابن احلافظ قال :الثانيةالفائدة 
 Mï ð :تعاىل قوله يف عباس ابن عن فجاء الساق وأما« :١نصه ما »البخاري

ñ òL اقس على احلرب قامت تقول والعرب األمر من شدة عن قال القلم] [سورة 
  الرجز]ن م[ ومنه: اشتدت إذا

»ساقْ  على بنا احلربُ  وقاَمتاألعناقْ  ضربَ  أصحاُبك سنَّ  قد
                                                           

 ).١٣/٤٢٨فتح الباري ( - ١



٢٤٤ 
 

 
 ابن قال .)عظيم نور عن( :١تفسريها يف األشعري موسى أيب عن وجاء

 كشف« املهلب: وقال ».واأللطاف الفوائد من للمؤمنني يتجدد ما معناه« :٢فورك
 الشيوخ من كثري يب« :٣اخلطايب وقال ».نِقمة ولغريهم رمحة للمؤمنني الساق
 ».الساق معىن يف اخلوض

 وأسند الشدة. ا تظهر اليت قدرته عن يكشف اهللا أن عباس ابن قول ومعىن
 يخف إذا« وزاد: حسن. منهما كل بسندين عباس ابن عن املذكور األثر ٤البيهقي
  إليه. املشار الرجز وذكر الشعر، من فابتغوه القرءان من شىء عليكم

 الرجز] [مشطور الشديد: األمر على الساق إطالق يف ٥طايباخل وأنشد
 »ساقها عن كشفت قد َسَنةٍ  يف

 يوم يريد« :قال عباس ابن عن صحيح ءاخر وجه من ٦البيهقي وأسند
 اهـ. »القيامة

 
                                                           

 "):٧/١٢٨)، قال اهليثمي يف جممع الزوائد (١٣/٢٦٩)، مسند أيب يعىل (٣٤٨/األسامء والصفات (ص - ١
 ."وفيه روح بن جناح وثقه دحيم وقال فيه ليس بالقوي وبقية رجاله ثقات

 .)٤٤٢/مشكل احلديث وبيانه (ص - ٢
 ).٣٤٥/األسامء والصفات (ص - ٣
 ).٣٤٦-٣٤٥/األسامء والصفات (ص - ٤
 ).٣٤٦/األسامء والصفات (ص - ٥
 ).٣٤٦/األسامء والصفات (ص - ٦
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 ١٠٨٣ سنة املتوىف( الدمشقي احلنبلي بلبان بن الدين بدر حممد قال :الثالثةالفائدة 
 ما »اداتوزي واآلداب العبادات ربع يف اإلفادات تصرخم« كتابه يف )اهلجرة من
 احلوادث لهحت ال عرض وال جسم وال جبوهر ليس سبحانه بأنه اجلزم وجيب« :١نصه
 مكان كل يف بذاته اهللا إن قال أو اعتقد فمن فيه، ينحصر وال حادث يف حيل وال
 وال كان عاىلت فاهللا خلقه من بائن سبحانه بأنه اجلزم فيجب فكافر. مكان يف أو

 قاسي وال باحلواس يعرف وال املكان خلق قبل كان كما وهو املكان خلق مث مكان
 عن الغين هوف ولًدا وال صاحبة يتخذ مل للقياس وصفاته ذاته يف مدخل وال بالناس
 بشىء شبهه نفم شىء يشبهه وال شيًئا يشبه وال شىء عنه يستغين وال شىء كل
 قالو  اهـ. »كاألجسام ال جسم إنه قال أو جسًما اعتقده كمن كفر فقد خلقه من
  .اهـ »علمه يتعدد فال« :٢أيًضا

 احلسىن وأمسائه ياالعل بصفاته متصًفا وتعاىل سبحانه يزال وال يزل مل« :٣وقال
 على جزئي أو كلي معلوم بكل حميطٍ  ذايت باق قدميٍ  واحد بعلمٍ  عامل سبحانه وبأنه
 جلَّ  علمه يسل بتجددها يتجدد وال املعلومات بتعدد علمه يتعدد فال عليه هو ما

 فهو املخلوق ملعل صفات هذه ألن استدالليا وال كسبًيا وال نظريًا وال ضروريًا وعال
ته عن منـزه وعال جلَّ   اهـ. »مطلًقا مشا

                                                           
 ).٤٩٠-٤٨٩/خمترص اإلفادات (ص - ١
 ).٤٨٨/خمترص اإلفادات (ص - ٢
 ).٤٨٨-٤٨٧/خمترص اإلفادات (ص - ٣
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 دميةق وجودية واحدة بقدرة قدير شىء كل على سبحانه وبأنه« :١قال مث
 مريد عاىلت وبأنه ا إال يوجد وال شىء يوجد فلم ممكن بكل متعلقة ذاتية باقية
 واحدة ياةحب حي تعاىل وبأنه ممكن بكل متعلقة باقية ذاتية قدمية واحدة بإرادة

 وجوديني اتينيذ قدميني وبصر بسمع بصري مسيع تعاىل وبأنه ذاتية قدمية وجودية
 وجودي يتاذ قدمي بكالم ومتكلم قائل تعاىل وبأنه ومبَصر مسموع بكل متعلقني

 اهـ. »حادث وال حمدث وال خملوق غري
 

 ممزوًجا »ماماإل عبارات من املرام إشارات« كتابه يف البياضي قال :الرابعةالفائدة 
 ونهلك كافر) فهو األرض يف أم السماء أيف ريب أعرف ال قال فمن«( :٢بالشرح

 حمتاجٌ  نهإف واحليز باجلهة خمتص هو ما وكل وحيز جبهة ئالبار  باختصاص قائالً 
 على إنه قال من (كذا تعاىل حقه يف الصريح بالنقص قول فهو بالضرورة ُحمَْدثٌ 
 تعاىل اصهباختص القول الستلزامه األرض) يف أم السماء أيف العرش أدري وال العرش
 ونفي األرض يف بالكون القول يف سيما شأنه يف الصريح والنقص واحليز باجلهة
  إشارات: وفيه اءاألشي ومشابـهة التحيز عن املنـزه اإللـه ذات نفي بل تعاىل عنه العلو

 ليتا األشياء سوى موجود وجود منكر واجلهة باجلسمية القائل أن األوىل 
 لزمهمف ذلك عن املنـزه اإلله لذات منكرون فهم حسا إليها اإلشارة ميكن
 اهـ. »حمالة ال الكفر

                                                           
 ).٤٨٨/خمترص اإلفادات (ص - ١
 ).٢٠١-٢٠٠/رام (صإشارات امل - ٢
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 املذكور احلكمب أشار وإليه حيزوالت التشبيه أطلق من إكفار الثانية« قال: مث 
 جسم هللا أن اعتقد من النوادر: يف فقال األشعري اإلمام واختاره أطلقه ملن
 لقاسما أليب اإلرشاد شرح يف كما به كافر وإنه بربه عارف غري فهو

 للعباد كما ورجل يد تعاىل له قال إذا املشبه أن اخلالصة ويف األنصاري.
 اهـ. »كافر فهو
 منهم جسًما هبكون تعاىل وصفه ومن« املنائح: كتابه يف اآلمدي عن نقل مث

 إنه قال من ومنهم الكرَّامية، كبعض كاألجسام ال موجود أي جسم إنه قال من
 كفر ذلك وكل ١أمشط شيخ صورة على قال من ومنهم أمرد، شاب صورة على

 ـ.اه »اكبريً  علوا ذلك عن تعاىل إليه الصريح للنقص ونسبة بالرب وجهل
 تعاىل اهللا ولقاء« »:األكرب الفقه«و »الوصية« يف حنيفة أبو اإلمام قال

  .اهـ »جهة وال تشبيه وال كيفية بال حق اجلنة ألهل
 يف عبادهل تشبيه بال يُرى تعاىل أنه األوىل، إشارات وفيه« :٢البياضي قال

 »مسامتة الو  مواجهة وال ومقابلة حتيز غري من الباصرة يف اإلدراك قوة لقخب اجلنة
 اهـ.

 واحلجر والشجر والنجم كالشمس الكثيف فاجلسم اجلسم يتحيز الذي وإمنا
 أن دب ال والظالم كالنور اللطيف واجلسم باليد جسه ميكن ما وسائر واإلنسان
 من إىل اجحيت مقدار له ما وكل مقدار له فيكون اجلهات من جهة يف متحيزًا يكون

                                                           
 ).١٤٦/الشمط: بياض شعر الرأس خيالط سواده، ورجل أشمط، (خمتار الصحاح، ص - ١
 ).٢٠١/إشارات املرام (ص - ٢
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 اهللا قول ذلك على ويدل غريه إىل حيتاج ال واهللا غريه، دون املقدار بذلك خصه
 بيانه. تقدم وقد الرعد] [سورة MV W X YL :تعاىل

 
 بيان ذكر« ورةاملشه عقيدته تسميته يف الطحاوي اإلمام قول يف :الخامسةالفائدة 
تهدين األئمة كل أن على دليل »واجلماعة السنة أهل عقيدة  سما يكّفرون ا
 واألركان والغايات احلدود عن - اهللا يعين - تعاىل« الكتاب: هذا يف لقوله وذلك

 ومن« وقوله: »املبتدعات كسائر الست اجلهات حتويه وال واألدوات واألعضاء
م على لدليلا أوضحُ  هذا قوله ففي ،»كفر فقد البشر معاين من مبعىن اهللا وصف  أ
 اخللق أوصاف نم بوصف تعاىل اهللا بوصف يقول ومن بالتجسيم يقول من يكفرون
 كل يف أو مكان يف واحللول عنه واالنفصال بشىء واالتصال والسكون كاحلركة
 من هذا اعتقاد بل العوامل، من البشر وغري البشر أوصاف من هذه ألن مكان
 .اجلسم خيلق أن الستحال جسًما كان لو تعاىل اهللا ألن العقل سخافة
 مس،للش األلوهية لصحت جسًما اخلالق يكون أن العقل يف يصح كان ولو
سم هذا يقول فماذا  فكيف مجس والشمس جسم اهللا تقول أنت له قيل لو هللا ا
 حسن كبري جسم الشمس أن مع للشمس األلوهية قولك موجب على تصح ال

 عابد بل .دليل العقل حيث من عنده وليس يرد جواب فبأي النفع، كثري املنظر
ا اإللـه هي الشمس أقول اأن الشمس عابد له يقول يسكته، الشمس  سمج أل
 خالق أنه تزعم ذيال معبودك أما واهلواء والنبات البشر تنفع النفع كثري مشاهد كبري
 منفعة هل وليس لنا وال لك مشاهًدا فليس العرش فوق قاعد جسم أنه وتزعم العامل

 تقول لذيا ويستحق األلوهية أعبدها أنا اليت الشمس تستحق ال فكيف مشاهدة
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سم العرش على قاعد جسم نهإ  قال: إنف جواب. عنده ليس غريه أو الوهايب فا
 M_ ̀ a bL أو قال: إبراهيم] [سورة M¥ ¦ §L :القرءان يف اهللا قال

 لىع عقليا دليالً  منك أريد بكتابك أؤمن ال أنا( :الشمس عابد قال ،الزمر] سورة[
سم ينقطع هنا .)الشمس عبادة من ديين بطالن وعلى تقوله ما صحة  املنزه أما ،ا

 صفات لوك واحلجم والكمية واملقدار املكان يف والتحيز اجلسمية عن تعاىل هللا
 يشبه ال هألن األلوهية له تصح الذي هو معبودي أنا الشمس: لعابد فيقول اجلسم
 غروبو  طلوع هلا الشمس الشمس، على جيوز كما التغريُّ  عليه جيوز وال شيئا

 خصصها نم وإىل يدبرها من إىل حتتاج فهي األوقات بعض يف كسوف ويعرتيها
 خلقت هي نتكو  أن العقل يف يصح ال ألنه غريها بدل فيها اليت الصفات ذه

 أي اخلاص الشكل هذا على نفسها جعلت هي تكون أن يصح ال نفسها،
 لقمر،ا صفة عكس هي اليت باحلرارة نفسها خصت هي تكون أن وال االستدارة،

 جودو  يصحح ال فالعقل واملقدار. احلجم هذا على نفسها جعلت تكون أن وال
 جلهات،ا من جهة يف متحيزًا وليس جسًما ليس موجد بإجياد إال األشياء من شىء
 للشمس له مدبرًا للعامل خالًقا يكون أن العقل يف يصح الذي هو املوجود فذلك
 بطريق هامس وعرفنا بالعقل وجوده عرفنا اهللا. املسمى هو املوجود وذلك سواها وما

 .١األنبياء
سم عقل سخافة شدة علم ذلك تبني فإذا  العامل مكون أن يعتقد الذي ا

 جسم هو واللون والربودة واحلرارة وكربه احلجم صغر حيث من أنواعه اختالف على
                                                           

ملا تم خلق ءادم كان أول ما تكلم به (احلمد هللا رب العاملني) ثم أهلمه اهللا أصول اللغات وأصول الصنائع  - ١
 مره فإنه عاش ألف سنة.فعلم أوالده ذلك، ومتكن من ذلك لطول ع
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 وهي لخرد حبة تستطيع كنت إن فاخلق جسم أنت له يقال العرش. على قاعد
 جسم.

 
 :تنبيه
 مللةا فقهاء مذهب على واجلماعة السنة أهل عقيدة بيان ذكر هذا« الطحاوي قول
 وأيب األنصاري مإبراهي بن يعقوب يوسف وأيب الكويف ثابت بن النعمان حنيفة أيب
 أساليب حسب لىع الكتاب يف تعبريه أن معناه »الشيباين احلسن بن حممد اهللا عبد
 والتحيز اجلسمية نفي من الكتاب هذا هعلي اشتمل ما أن املراد ليس الثالثة هؤالء
تهدين ؤالء خاص البشر صفات من ذلك وغري اهللا عن املكان يف  يدفع لثالثة.ا ا
 أهل »السنة أهل عقيدة بيان ذكر« وهو عقيدته به مسى الذي االسم الوهم هذا
 كل اهللا نع ينفون كلهم السنة فأهل العقيدة يف تبعهم ومن الصحابة هم السنة
 إراداته رروتك ومماسة واتصال وانفصال وقعود وقيام وسكون حركة من اخللق تصفا
 قول إن لونويقو  باهللا حادثة صفة وقيام والصوت باحلرف والكالم األوقات ممر يف

 ضالل. ذلك خبالف وأسالفهم الوهابية من فيهم مبا املشبهة
 بيان »حرف وال ءالة بال يتكلم واهللا« األكرب الفقه يف حنيفة أيب قول ويف

 إطالقان هل القرءان وإمنا والصوت. باحلرف بالقرءان تكلم يكون أن عن منزه اهللا أن
 واإلطالق جزأيت وال يتبعض ال الذي األبدي األزيلُّ  الذايتُّ  الواحدُ  اهللا كالم أحدمها
 اهللا صلى مدحم على اهللا بإذن جربيل قرأها اليت واحلروف األلفاظ به يراد أنه اآلخر
 هذا على هب تكلم تعاىل اهللا إن يقال وال أصحابه، على حممد قرأها مث وسلم عليه
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 وبعضها الفاءو  وامليم كالباء الشفتني انطباق من حتصل بعضها احلروف ألن الوجه
 يلزم ألنه احلروفب ينطق تعاىل اهللا يكون أن جيوز فال الشفتني انفتاح مع احللق من
 كالم له يقال جربيل ا نزل اليت احلروف مبعىن القرءان ذلك ومع خبلقه تشبيهه عليه
 صوتًا. وال حرفًا ليس الذي الذايت الكالم عن عبارة ألنه اهللا

 لذيا إمنا ا اهللا ينطق أن يصح ال القرءان حروف أن على الدليل ومن
 > ;M :اىلتع قوله اهللا بأمر احملفوظ اللوح من أخذه أن بعد جربيل هو ا نطق

= >L به نزلو  احملفوظ اللوح من اهللا بأمر أخذه جربيل ألن وذلك جربيل أي 
 يف وسلم ليهع اهللا صلى حممد سيدنا على أنزله مث الدنيا السماء يف العزة بيت إىل

 ما والصوت احلرفب به تكلم اهللا كان فلو متفرقة بأوقات عليه وقرأه متفرقة أوقات
 لقويل. إنه لقال بل M; < = >L :قال

 يف لك مجعناه فمعناه القيامة] [سورة MÖ × Ø ÙL :ىلتعا قوله وأما
 قراءته. أي قرءانه فاتبع صدرك

 
 :فصل
 صفاته كسائر أبدي أزيل واحد اهللا كالم إن ١كالبيهقي السنة أهل مشاهري قال
 MÃ :القرءان يف تعاىل اهللا قول وأما وحياته. وبصره ومسعه وعلمه ومشيئته قدرته من

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔL الكهف] [سورة 

                                                           
 ).٢٦٩-٢٦٨/األسامء والصفات (ص - ١
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 اخللق فإن اخللق ككالم متعدد ألنه ليس كالمه لتعظيم اجلمع بلفظ فيه فالتعبري
 بوقت. مؤقًتا ويكون السكوت يتخلله كالًما يتكلمون الذين هم

 ليس للتعظيم معاجل ولفظ التثنية بلفظ اهللا إىل املضافة اليد ذكر كذلك قالوا
 MÁ Â :قوله يف وذلك اجلوارح من كثرية وأيد اناثنت يدان له تعاىل اهللا ألن

ÃL سورة] [ه:وقول املائدة M& ' (L سورة] [العني يف قالوا وكذلك يس 
 M< = >L :تعاىل قال اجلمع وبلفظ اإلفراد بلفظ نفسه إىل اهللا أضافها
 قال اجلمع بلفظ ذاته عن عرب كما القمر] [سورة L\ ]M :وقال طه] [سورة
 [سورة Mk l m n oL :وقال ق] سورة[Mq r s tL :تعاىل

 ا يرد مل لكن مجع فاعلني كلمةُ  األنبياء] [سورة MH I JL :وقال الواقعة]
 األحد. الواحد املقدس ذاته ا أراد إمنا اجلمع

 ينظر عينان لربنا« خزمية ابن قول ١احلنبلي اجلوزي ابن احلافظ أنكر وقد
موع ولأ يف النووي كقول عظيمالت بلفظ ذكره ومن جمسم خزمية فابن »ما  فيه ٢ا
 لوو  للحديث حافظ أنه عنه عرف إمنا ألنه فذلك »األئمة إمام« خزمية ابن أي

سم بتكفري ٣»املهذب شرح« يف قال ألنه ذمه بل مدحه ما ذلك عرف  كما ا
سم« :٤إدريس بن حممد الشافعي اإلمام إمامه قال  اجلليل اإلمام وَرَوى ».كافر ا

                                                           
 ).٤٣/الباز األشهب (ص - ١
 ).٤/٢٥٣املجموع رشح املهذب ( - ٢
 ).١/١٠املجموع رشح املهذب ( - ٣
 ).٤٨٢/األشباه والنظائر للسيوطي (ص - ٤
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 كان الذي ١حممد بن حسني القاضي الشافعي املذهب يف الوجوه صحابأ أحد
 عن األمة حربُ  عنهما اهللا رضي عباس بن اهللا عبد يف قيل كما األمة حربَ  يلقب
 عرشال على جالس اهللا أن اعتقد من« قال: أنه عنه اهللا رضي الشافعي اإلمام
 قال من« قوله: أمحد اإلمام عن ٢احلنبلي »اخلصال« كتاب صاحب ونقل ».كفر
 ».كفر كاألجسام ال جسم اهللا

 يفك العرش على قاعد جسم اهللا أن يعتقدون الذين هؤالء من والعجب
 وهل ق؟!خال إىل حيتاج اجلسم أن يعلمون أال ذلك. تومهوا وكيف هذا، على جترأوا
 بشهادة خملوقان كالمها اللطيف واجلسم الكثيف اجلسم هللا! خملوق غري جسم من

 M! " # $ % & ' ( )L :تعاىل قوله وذلك القرءان
  .األنعام] [سورة

 األرضو  كالسموات الكثيف اجلسم أوجد هو تعاىل اهللا أن أثبت لقرءانا
 سمج وال لطيف جسم يكن مل أنه ذلك ومعىن والنور. كالظالم اللطيف واجلسم
 كوني فكيف ماجلس قبل ابتداء بال موجود واهللا تعاىل اهللا خيلقهما أن قبل كثيف
 نور اهللا نأ يعتقد من عقل سخافة فيا ُحيدثه، من إىل حيتاج حادث واجلسم جسًما
مف جسًما اجلسم خيلق أن عندهم ساغ وكيف البشر، كجسم جسم أو حمسوس  كأ

  والنقل. العقل يرده وهذا األجسام خلق جسم اهللا قالوا

                                                           
 نقله عنه ابن الرفعة يف كتاب كفاية التنبيه: كتاب الصالة: باب صفة األئمة. - ١
 ).٤/٨٥تشنيف املسامع ( - ٢
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 نأل الشور] [سورةM1 2 3L :تعاىل فكقوله النقلي الدليل أما
 نع نفى واهللا شىء هذا كل العامل وصفات العامل أنواع كل تشمل شىء مةكل

 كثيًفا سًماج ليس تعاىل اهللا أن اآلية هذه ومعىن العامل، من كشىء يكون أن نفسه
ما متصف هو وال لطيًفا جسًما وال  .واللون والسكون كاحلركة بصفا

 حيث ألجساما تبصفا متصًفا جسًما اهللا فجعلوا القرءان خالفوا فاملشبهة
يء احلسي النزول له أثبتوا  حنبل بن أمحد اإلمام عن ثبت أنه تقدم وقد احلسي. وا
 عيني »قدرته جاءت إمنا« الفجر] [سورة M» ¼L :تعاىل اهللا قول يف قال أنه

 مبا ساناإلن على األرض كشهادة القيامة يوم تظهر اليت العظيمة اهللا قدرة ءاثار
 مما ومالي ذلك تظهر اليت الِعظام األمور من ذلك وغري شر أو خري من عليها عمل
سمة بعض أن والعجيب العقول، يبهر  جسم اهللا أن يعتقدون الذين ١احلنابلة من ا

 فأين األمر مبجيء ٢اآلية هذه فسر أمحد أن نقل مكان إىل مكان من وينتقل يتحرك
 عقوهلم!؟.
 دح له اجلسم أن جسم اهللا أن عقيدة بطالن على العقلي الدليل وأما

 الذي حده ىعل تعاىل اهللا خلقه فالعرش احلد بذلك حدَّه من إىل فيحتاج ومقدار
 نعلمه الو  يعلمه حبد حدَّها السبع السمـوات وكذلك نعلمه وال يعلمه عليه هو

 العلوية األجرام سائر كذلك نعلمه ال اهللا يعلمه حبد حمدودة األرض كذلك
                                                           

 وهو أبو يعىل الفراء. - ١
): ورو البيهقي عن احلاكم عن أيب عمرو بن السامك ١٠/٢٧٥قال ابن كثري يف كتابه البداية والنهاية ( - ٢ 

] أنه جاء ثوابه، ثم قال ٢٢عن حنبل أن أمحد بن حنبل تأول قول اهللا تعاىل: (وجاء ربك) [سورة الفجر، 
 هذا إسناد ال غبار عليه.البيهقي: و
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 إال ونيك ال فاجلسم جسًما األجسام هذه خالق نيكو  أن فيستحيل والسفلية.
 الوجود. إىل العدم من املعدوم يوِجد ال واحلادث حادثًا

 سمةا عند جاز فكيف جسم أصغر خيلق أن يستطيع ال جسم اإلنسان
 ذلك. ريوغ والسموات والكرسي العرش األجسام هذه خيلقَ  مث جسًما اهللا يكون أن

 إىل رميالك القرءان أرشد وقد الصحيح لعقلَ ا ينايف مبا يأيت ال والشرع
 ¡ ے ~ { | } Mz :تعاىل قوله يف كما بالعقل االستدالل

¢ £ ¤ ¥L م عن غاب فكيف األعراف] [سورة  نم مربَزه الشىء خالق أن قلو
 خيلقه. ما يشبه ال الوجود إىل العدم

م حيث الوهابية من العجاب والعجب  وهو الماإلس شيخ تيمية ابن مسوا إ
 عنه يفضل ما عرشه على اهللا إن[ :١]النبوية السنة منهاج[ املسمى كتابه يف القائل
 تعاىل اهللا يكون أن هذا من يلزم ألنه التجسيم أقبح من وهذا ]أصابع أربع مقدار
 كان نإ مستديرًا أو مسبًعا العرش كان إن مسبًعا أو مربًعا العرش كان إن مربًعا
سمة ؤالءه يقرأ أمل االعتقاد. هذا يعتقدون من عقول سخافة فيا مستديرًا العرش  ا

 [سورة MV W X YL الشور] [سورةM1 2 3L :القرءان يف
 لكل جعل اهللا وأن واحدة جهة من ولو بعًضا بعضه يشبه العامل أن يعلموا أمل الرعد]
 ارًا.مقد له جعل كذلك الليل وظالم مقدارًا له جعل الشمس نور مقدارًا منه فرد
 هذا مالظال حيل الشمس غيبوبة بعد مث األرض من مساحة يف حيل الشمس ورن

 ار.باملقد أو اخللق بصفات كله ذلك خالق يوصف فكيف األرض من املقدار

                                                           
 ).١/٢٦٠املنهاج ( - ١
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 :تنبيه
 ١»والنظائر شباهاأل« كتابه يف السيوطي ذكره للمجسم الشافعي تكفري من ذكرناه ما

 شرح يف النووي وأطلق  ٢»النبيه يةكفا« كتابه يف الرفعة بن الدين جنم واإلمام
سم. تكفري »املهذب«  لعز واعدالق ككتاب الشافعية كتب بعض يف ما وأما ا

 تكفري ترك من ٤كالزواجر اهليتمي حجر ابن كتب وبعض ٣السالم عبد بن الدين
 خيلق العبد بأن القائلني واملعتزلة واجلهوية للمجسمة الشامل االعتقاد يف املبتدعني

 اهللا رضي افعيالش اإلمام لنص خمالف ألنه له قيمة فال وغريهم استقالالً  سهنف فعل
سم بتكفري صرح وقد عنه.  عند ٥»القدير ضفي« كتابه يف املناوي الرؤوف عبد ا
  .٦»َتهُ ِبدع يدَعَ  حتى بدعةٍ  صاحبِ  عملَ  يقبلَ  أن اهللا أبى« :حديث شرح

 كمنكر ا رُكفِّ  من أما« ية:كفر  وغري كفرية إىل البدعة تقسيم مقام يف قال
 أو بالعامل االتصال أو السكون أو اجلهة أو التجسيم وزاعم باجلزئيات العلم

 اهـ. »ذلك من أحقر ألنه رد وال بقبول عمله يوصف فال عنه االنفصال

                                                           
 ).٤٨٢/األشباه والنظائر (ص - ١
 كفاية التنبيه: كتاب الصالة: باب صفة األئمة. - ٢
 ).١/٢٠٣القواعد واألحكام ( - ٣
 ).٢٠١/)، الفتاو (ص١/٢٩الزواجر ( - ٤
 ).١/٧٢فيض القدير ( - ٥
ناب البدع واجلدل، وحسنه السيوطي يف اجلامع الصغري رواه ابن ماجه يف سننه: املقدمة باب اجت -  ٦ 

 )، واملراد بالبدعة يف احلديث البدعة االعتقادية.١/١٠(
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 عليا أن باإلسناد ١األولياء حلية كتابه يف األصبهاين نعيم أبو احلافظ وروى
 واحملدود ـ.اه»املعبود اخلالق جهل فقد حمدود إهلنا أن زعم من« قال: عنه اهللا رضي
 يعلمه دحب حمدود العرش حمدود كله والسفلي العلوي العامل مقدار، له الذي احلجم

 كذلك. واألرض اهللا
 ،يكفروهم مل وصنف األئمة كفرهم صنف صنفان فهم املعتزلة وأما
 العدم من دهايوج أي ]نفسه أفعال خيلق العبد[ يقولون الذين هم منهم واملكفَُّرون

 بعد الإ األشياء يعلم ال اهللا[ يقولون والذين إياها اهللا أعطاه بقدرة الوجود إىل
 العبد أرادو  عبده من واإلميان الطاعة اخلري وقوع أراد اهللا[ يقولون والذين ]وجودها
 كان اهللا[ قالوا الذين منهم وأشد كفار. هؤالء اهـ. ]العبد فخلقها واملعاصي الكفر
 أعطاه فلما ليهاع القدرة يعطيه أن قبل وسكناته وحركاته العبد أفعال خلق على قادرا
 الكبرية صاحب[ القائلون هم ُتَكفَّر ال اليت والفرقة ]عنها عاجزًا صار عليها القدرة
 الذي ىءالش ألن اآلخرة يف يُرى ال اهللا أن[و ]النار يف خملد هو يتب ومل مات إذا
 ]جسًما ليس واهللا جسًما ويكون الرائي من جهة يف يكون أي جهة له نيكو  يُرى
م ُيكفَّرون ال هؤالء اهـ.  تأولوا. أل

 باملعتزلة االقتداء بصحة القولَ  كالنووي الشافعية بعض إطالق من والعجبُ 
 وإما كورتنياملذ  بالفرقتني علمه لعدم ذلك يكون أن فإما تفصيل بدون ٢الصالة يف
 كثريًا نفإ غلط اإلطالق ولكن منهم الكفر حد إىل يصلوا مل الذين قصد يكون أن
 م. االقتداء بصحة القول أطلقوا بعده الشافعية من

                                                           
 ).١/٧٣حلية األولياء ( - ١
 ).٤/٢٥٤املجموع رشح املهذب ( - ٢
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 احلنفي يديالزب مرتضى حممد واللغويني احلفاظ خامتة اللغوي احلافظ وذكر
 البدع أهل من أي منهم يكفرون الذين من أن ١»الدين علوم إحياء شرح« يف

سمة أي- واملشبهة واخلطابية الغالية والروافض والقدرية اجلهمية« :االعتقادية  -ا
 .اهـ»وزجت ال األهواء أهل خلف الصالة إن« قال: .اهـ »بدعتهم تكفره ممن وحنوهم

 هللا يعرف هل النوادر كتابه يف كما األشعري احلسن أبو اإلمام ٢وسئل
 كافر وإنه باهللا عارف غري ئلالقا هذا إن« فقال: جسم؟ اهللا أن يعتقد عبد تعاىل
  .اهـ »به

 من عىنمب اهللا وصف ومن« اهللا رمحه الطحاوي جعفر أيب قول من ويفهم
سمة تكفري ،اهـ »كفر فقد البشر معاين م تقدم كما ا  معاين ببعض اهللا وصفوا أل
م أي البشر  صفات قيامو  غريها أو فوق جهة يف والتحيز والسكون كاحلركة صفا
 لتأذيا أو االنبساط أو كاالنزعاج واالنفعال باحلروف والنطق اهللا ذاتب حادثة

 خلقه من بشىء اهللا يتشرف وال خلقه من بشىء ينتفع أن عن منـزه فاهللا واالنتفاع
 ألن هللا قيصتن أنه يدرون وال هللا شرف املشبهة بزعم هو الذي العرش على كالقعود
 ألشياءا هذه من بشىء اهللا فوص فمن البشر صفات من هو شىء إىل االحتياج

  وجسَّمه. خبلقه شبهه فقد

                                                           
 ).٣/١٧٩إحتاف السادة املتقني ( - ١
 ).٢٠٠/انظر إشارات املرام (ص - ٢
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 صفي من ُيكفِّرون السنة أهل أئمة كل أن بيان هذا الطحاوي قول ففي
 لسنةا أهل عقيدة بيان ذكر« هذا كتابه مسى ألنه األشياء هذه من بشىء اهللا

  اإلطالق. على السنة أهل أئمة عقيدة بيان قال فكأنه »واجلماعة

 تعالى اهللا عن والنهاية حدال نفي وجوب
 مامال )رشاداإل( كتاب شارح النيسابوري األنصاري القاسم أبو االمام قال

 نصه: ما احلرمني
 :النهاية و احلد نفي يف فصل
 عنه، واحلد هةاجل نفي معىن على ذاته يف يتناهى ال سبحانه القدمي أن اعلم

 وكذلك مدي،ص أبدي أزيل فإنه عنه األولية نفي معىن على وجوده يف يتناهى وال
ا يف تتناهى ال ذاته صفات ا ووجودها ذا  قولنا: ومعىن ٌق،تعلُّ  هلا كان إن ومتعّلقا

 وقولنا يث،ح وال منقطعَ  وال حدَّ  وال له اية ال بذات قيامها الذات يف تتناهى ال
ا بقائها ووجوب أزليتها إىل إشارة الوجود يف تتناهى ال  يتناهى ال امب متعلِّقة وأ

 اهـ. »واملْخَرباتِ  واملقدوراتِ  كاملعلوماتِ 
 حيزًا الإ يشغل ال ألنه والذات الوجود يف متناه فهو اجلوهر وأما« :١قال مث

 من لذاتا يف متناه والعرض عدمُه. وجيوز مفتتح له حادث وهو النهاية حكم له
 أنه معىن لىع الوجود يف ومتناهٍ  حملني، على ينبسط ال أنه معىن على احلكم حيث

 د.واح من بأكثر يتعلق ال فإنه تعّلقه يف ويتناهى زمانني، يبقى ال

                                                           
 جلهة فكيف ال حيجبه عنا؟! أي عىل زعمكم العرش دونه با - ١
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سمة أما م ا  له أثبت نم فمنهم والنهاية، احلد سبحانه للقدمي أثبتوا فإ
 حتت، جهة وهي واحدة جهة من أثبتها من ومنهم جهات، ست من النهاياتِ 
 ومنهم أثبته من فمنهم احملدود لفظ يف واختلفوا النهاية. عليه يطلق ال من ومنهم
 من اإثبا توجب واحدة جهة من النهاية إثبات أن بّينا وقد ،١احلد وأثبت منعه من
 أنه دليلب العظمة يف تقدح الواحدة اجلهة من واالنقطاع النهاية وألن اجلهات مجيع
 كما عنه لصغرا نفي وجيب َصُغَر، فقد تناهى فلما كان، مما أعظم لكان يتناه مل لو

م قلناه ما يوضح له العظمة إثبات وجب  ألنه لعاملا وسط كونه منعنا إمنا قالوا أ
 مجيع من ةالنهاي إىل يفضي جانب من النهاية فإثبات بالصغر، اتصافه يوجب

 واحملاذاة االنفصالو  االتصال استحالة عنه واحلد النهاية بنفي إًذا حتقق فقد اجلوانب،
 والصغر لنهاياتا النتفاء الذات عظيم هو بل عليه، جلُثَّةِ وا احلجمية الستحالة عليه
  وَشَبٍح. لصورة وال َجلَساَمةٍ  ال عنه

  

                                                           
 أي من املجسمة من منع إطالق لفظ احلد عىل اهللا لكنه أثبت احلد هللا من حيث املعنى. - ١
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 التنزيه في مباحث

 الصحيح العقل بل االعتقاد محور الوهم ليس :األول المبحث
 نأ وذلك الشرع، به جاء ما صحة على يدل هو أي للشرع، شاهد العقل

 احلد بذلك حده من إىل حمتاج كبريا) أم كان غرياص حجم له كان ما (وهو احملدود
 إلـها. يكون فال

 ات،واجله األماكن خلق قبل وجهة مكان بال تعاىل اهللا وجود صح فكما
 نفيا يكون ال وهذا وجهة، مكان بال األماكن خلق بعد وجوده يصح فكذلك
 قبل ةهوج مكان بال تعاىل اهللا وجود صح كما« قولنا يكن مل كما تعاىل لوجوده
 سبحانه. لوجوده نفيا »واجلهات األماكن خلق

 نصه: ما نهع اهللا رضي عليٌّ  سيدنا الراشد واخلليفة اجلليل الصحايب قال
 مكان. بال أي اهـ. ١»كان عليه ما على اآلن وهو مكان، وال اهللا كان«

 وال كان نهسبحا اهللا أن فيه األصل« اهللا: رمحه املاتريدي منصور أبو وقال
 ىعل وكان كان، ما على فهو كان، ما على وبقاؤه األمكنة ارتفاع وجائز مكان،

 حلدوثا أمارات ذلك إذ والبطالن واالستحالة والزوال التغري عن جل اآلن، عليه ما
 اهـ. ٢»الفناء احتمال وداللة العامل حدث عرف ا اليت

 ضير  نيفةح أليب األبسط الفقه عن نقال املرام إشارات يف البياضي ونقل
 ومل انك اخللق، خيلق أن قبل كان مكان، وال تعاىل اهللا كان« نصه: ما عنه اهللا

                                                           
ق أليب منصور البغدادي (ص/ - ١ رَ  ).٣٣٣الفرق بني الفِ
 ).٦٩كتاب التوحيد (ص/ - ٢



٢٦٢ 
 

 له موجد اهـ. »شىء كل خالق وهو شىء، وال خلق وال« مكان أي »أين يكن
 قدميا. واجلهة املكان من شىء يكون فال العدم بعد

 وجهة مكان يف كان لو تعاىل بأنه األوىل، إشارات وفيه« البياضي: قال مث
 سم،اجل يشغله الذي الفراغ هو املكان ألن جسما، تعاىل يكون وأن قدمهما، لزم

 للجسم إال يكونان فال املتحرك ومقصد اإلشارة مأخذ ملنتهى اسم واجلهة
 اهـ. ١»مستحيل ذلك وكل واجلسماين،

 اإلسنادب »اإلحياء شرح« يف الزبيدي مرتضى حممد اللغوي احلافظ وروى
 أنت إال لهإ ال اهللا أنت سبحانك« يقول: كان العابدين زين اعليً  اإلمام أن املتصل

 أهل أفضل كان العابدين وزين اهـ. ٢»جتس وال متس وال حتس ال مكان حيويك ال
 زمانه. يف البيت

 ابنو  حنيفة كأيب اإلسالم علماء من حيصى ال من العبارة هذه قرر وقد
 وغريهم. واألشعري واملاتريدي الطربي جرير

 موجود اهللا أن على السنة أهل إمجاع التميمي البغدادي منصور أبو نقل بل
 على يعرتض شبهمب ذلك بعد عربة فال الفرق، بني الفرق كتابه يف ذكره مكان، بال
 بههش فقد املكان تعاىل هللا وأثبت ذلك خالف من فإن اجلليلة، الكلمة هذه

 اإلمجاعو  احلديث وصحيح القرءان صريح وخالف هلا، عديالً  وجعله باملخلوقات
 والعقل.

                                                           
 ).١٩٧نقال عن إشارات املرام من عبارات اإلمام للبيايض (ص/ - ١
 ).٤/٣٨٠لسادة املتقني (إحتاف ا - ٢



٢٦٣ 
 

 فكان« نصه: ما هـ)٦٢٩( احلنفي الشيباين إبراهيم بن إمساعيل الشيخ قال
 ]الشور [سورة M1 2 3L :احملكم النص هلذا ردا والتمكن باملكان القول
 كان عاىلت اهللا إن املعقول، حيث ومن كفرا. يكون مثله وردّ  فيه، احتمال ال الذي
 باإلمجاع. دثحا املكان ألن مكان وال

 بعد مكنامت صار فلو مكان، يف األزل يف متمكنا يكن مل أنه يقينا لمفعُ 
 ادثح املعىن هذا أن شك وال متمكنا، يكن مل أن بعد متمكنا لصار املكان وجود

 حمل نيكو  أن يستحيل القدمي اهللا وذات احلدث، أمارة الذات يف املعىن وحدوث
 اهـ. ١»كبريا علوا ذلك عن اهللا تعاىل مّر، ما على احلوادث

 وراء ما اءعلم من املاتريدي احلنفي الالمشي زيد بن حممود الثناء أبو وقال
 يوصف ال وعزَّ  وعال جل الصانع إن مث« نصه: ما هـ)٥٣٩ سنة حيا (كان النهر

ة ال أنه مر ملا باملكان  متمكًنا كان لوف العامل، أجزاء من شىء وبني تعاىل بينه مشا
ة تلوقع مبكان  متمكن لك املكان ألن املقدار حيث من املكان وبني بينه املشا
ة فيه. يتمكن ما قدر  ملا العامل أجزاء نم شىء وبني تعاىل اهللا بني منتفية واملشا
 أو كانامل بقدم قوال باملكان القول يف ألن والعقلي، السمعي الدليل من ذكرنا

 حمال: ذلك وكل تعاىل البارئ حبدوث
 
 
 

                                                           
 ).٤٥رشحه عىل العقيدة الطحاوية املسمى بيان اعتقاد أهل السنة (ص/ - ١



٢٦٤ 
 

 أزليا. قدميا املكان لكان املكان يف يزل مل كان لو ألنه 
 هحال عن لتغري فيه ومتكن املكان خلق مث مكان وال كان ولو 

 من احلوادث وقبول تكن، مل أن بعد التمكن صفة فيه وحلدثت
 اهـ. ١»حمال القدير على وهو احلدوث، أمارات

 على ا ردَّ  جلهةا نفي يف ألََّفها رسالة الشافعي احلليب َجْهَبل ابن وللشيخ
 السنة، أهل يدةعق نذكر حنن وها« نصه: ما فيها َجْهَبل ابن قال احلرَّاين، تيمية ابن

 وال جهة له ليس ىء،ش يشبهه وال شيًئا ُيشِبهُ  ال أزيلٌّ، قدمي اهللا أن عقيدتنا فنقول:
 اهـ. ٢»مكان

 رمحه ير اهلر  حممد بن اهللا عبد النحوي اللغوي العالمة احلافظ شيخنا قال
 « املنجية: العقيدة يف اهللا

سمة احلشوية قال فإن   يقال اهللا. لوجود نفي هذا ،٣احلد هللا املثبتون ا
 إمنا الوهم،ب عربة وال الوهم إليه يصل ما على اعتقادكم بنيتم أنتم هلم،
 النقل هيقتضي ما هو قررناه الذي وهذا والعقل، الشرعي بالدليل العربة

 والعقل.
 إليه يصل ال خملوقا أنكرمت فقد ومهنا إليه يصل ال مبا نؤمن ال قلتم فإن 

 ،نعام]األ سورة[ M' ( )L :تعاىل كقوله القرءان أثبته مما ومهكم

                                                           
 ).٦٣ - ٦٢التمهيد لقواعد التوحيد (ص/ - ١
 ).٩/٣٥طبقات الشافعية الكرب: ترمجة أمحد بن حييى بن إسامعيل ( - ٢
 وهو ما له حجم كبريا كان أو صغريا. - ٣



٢٦٥ 
 

 وقتا وركمتص يفهم فهل القرءان، بشهادة حادثان خملوقان والظالم فالنور
 'M :اآلية ذه ذلك ثبت وقد ظالم وال نور فيه يكن مل (خملوقا)

( )L اأوجدمه يكونا، مل أن بعد والنور الظلمات خلق اهللا نأ أي 
 طرقيت وال أوهامكم وال أوهامنا إليه تصل ال وهذا معدومني، كانا أن بعد
 وال نور فيه كني مل وقتا يتصور أن يستطيع من تصوركم، وال تصورنا إليه

 فيه يكن مل خملوق) (أي وقت كان أنه نؤمن أن جيب ذلك ومع ظالم
 فأول والظالم، النور اهللا خلق والعرش املاء خلق بعد ألنه م،ظال وال نور
 املاء وجود بعد إال كانا ما والظالم النور فإذا العرش مث املاء اهللا خلق ما

 الواحد هللا خملوق فهو واخلروج الدخول عليه جاز ما أن وليعلم والعرش،
 اهـ. ١»شىء كمثله ليس الذي

 ليهع اهللا صلى اهللا رسول أن داود وأبو مسلم رواه الذي احلديث مر وقد
 .٢»ىءش دونك فليس الباطن وأنت شىء فوقك فليس الظاهر وأنت« قال: وسلم
 مل شىء ونهد وال شىء فوقه يكن مل فلما أصحابنا: قال« : البيهقي احلافظ وقول
 اهـ. ٣»مكان يف يكن

                                                           

الث عرشة الواجبة هللا تعاىل ويليه العقيدة املنجية لشيخنا العبدري رمحه اهللا كتاب رشح الصفات الث -  ١
 ).٦٢(ص/

)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ما يقول ٢٧١٣)، (٤/٢٠٨٤رواه مسلم يف صحيحه ( - ٢
 عند النوم وأخذ املضجع.

 )، باب ما جاء يف العرش والكريس.٢/١٤٤األسامء والصفات ( - ٣



٢٦٦ 
 

 ينصار األ سليمان القاسم أبو اإلمام قال أبًدا، خبلقه سبحانه يقاس فال
 لاالستدال يف كالم بعد احلرمني إلمام اإلرشاد كتاب شارح هـ)٥١٢( النيسابوري

 درك إىل التوصل لسبي نقول، مث« نصه: ما تعاىل اهللا عن اجلهة يف التحّيز نفي على
 الوهم اعدتق مع ثبوته إىل العقل يتوصل أمر وُرب األوهام، دون األدلة املعلومات

 العرش ِمْثل يكون أن استحالة مع العرش حياذي موجوًدا العقل يدرك وكيف عنه،
 اهـ. ١»جبهة خمتص كل حكم وهذا منه، أكرب أو دونه أو القدر يف

 نم هو إمنا ههنا اخلبط منشأ« نصه: ما اآلمدي الدين سيف قال ولذلك
 )احملسوسات املشاهدات (أي الشاهد حكم سبحانه) اهللا (أي احلق إلعطاء الوهم

 غري اذبك وهو احملسوس، على به حكم مبا اهللا) (وهو سوساحمل غري على واحلكم
 يثحب الناس بعض وهم يشتد قد بل « :- انتبه وهنا - قال أن إىل »...صادق
 أنه لتومهه يتم فيه بيت يف املبيت عن ينفر كمن وذلك العقل، على به يقضي
 ذلك. بانتفاء يقضي عقله كان وإن يقوم أو يتحرك

 احبا.ص والدليل الربهان غري يتخذ ومل جانبا همالو  ترك من اللبيب فإذا
 هو مناإ اخليال كشف فطريق الوهم جمرد إال ليس ذلك مستند أن عرف وإذا

 لكائنات،ا (خالق) مبدأ هو موجود من بد ال أنه بينا قد فإنا الربهان، يف بالنظر

                                                           
 )، خمطوط.٥٩ - ٥٨رشح اإلرشاد (ق/ - ١



٢٦٧ 
 

 ليمست ومع غائبا، وال شاهدا املوجودات من مثل له يكون أن جائز ال أنه وبينا
 اهـ. ١»له حاصل ال الوهم به يفضى ما أن يتبني القاعدتني هاتني

 يعين اآلخرة،و  الدنيا يف اهللا غري اهللا عرف ما فواهللا« الغزايل: حامد أبو قال
 الكمية، نع املقدس األحد املاهية، عن املنـزه اهللا فهو والكمال، اإلحاطة سبيل على

 قدمي هو لب يولد، ومل املبدع هو بل ،يلد مل الذي الكيفية، عن املتعايل الصمد
  اهـ. ٢»وأفعاله وصفاته ذاته يف أحد كفوا له يكن ومل الوجود،

 
 

  

                                                           

)، القانون الرابع، القاعدة الثانية يف ابطال التشبيه وبيان ما ال جيوز عىل اهللا ١/١٨٦كتاب غاية املرام ( - ١
 تعاىل.

 ).١٨٠معارج القدس (ص/ - ٢



٢٦٨ 
 

 قسمان الموجود :الثاني المبحث 
 الشافعي اعةمج بابن املعروف إبراهيم بن حممد الدين بدر الشيخ القاضي قال
 نفيه جبيو  املوجود عن اجلهة نفي قيل: فإن« نصه: ما هـ)٧٣٣( األشعري
 جهة؟ غري يف موجود الستحالة

 قسمان: املوجود قلنا
 ١واخليال... واحلس الوهم فيه يتصرف ال موجود 
 ويقبله. فيه يتصرف وموجود 

 وال عرض وال جبسم ليس إذ ذلك، فيه يتصرف ال والرب ممنوع، فاألول
 فوجب ه،في العقلي الدليل دلّ  كما حيز، وال جهة غري من عقال وجوده فصح جوهر

 مع العرضيةو  اجلسمية نفي مع وجوده على العقلي الدليل دلّ  وكما عقال تصديقه
 ٢»له احلس فهم بعد مع واحليز اجلهة نفي على دلّ  فكذلك له احلسي الفهم بعد
 اهـ.

سمة على الرد يف عنه اهللا رضي العبدري اهلرري احلافظ شيخنا قال  ما ا
 املكان يف التحّيز نفي من يلزم إنه مقوهل - للمجسمة أي - هلم شبهة وأشد« نصه:
 تعاىل. لوجوده نفي أنه فوق جهة يف كالتحيز تعاىل اهللا عن

 وتعاىل كتبار  اهللا ألن املكان، يف التحيز الوجود شرط من ليس هلم، يقال
 اهللا ولرس قال وقد واللطيفة، الكثيفة واألجرام واجلهات والزمان املكان قبل كان

                                                           
 يف األصل كتبت كلمة (و االنفصال ) لكن مل أفهم معناها يف هذا السياق، وأظنها دخيلة. -١
 ).١٠٤ - ١٠٣إيضاح الدليل (ص/ - ٢



٢٦٩ 
 

 كان تعاىل اهللا أن فأفهمنا ١»غيره شىء يكن ولم اهللا كان« وسلم: عليه اهللا صلى
 كل قبلو  هؤالء قبل وجوده صح فإذا واجلهات، والظالم والنور والزمان املكان قبل

 الذي ديثاحل وهذا اخللق. وجود بعد ومكان جهة يف حتّيز بال وجوُده صحّ  خملوق
 وصف فقد ]٣ احلديد [سورة MÆ ÇL :تعاىل اهللا لقول تفسريٌ  وغريه البخاري رواه
 املخلوقات عضب أّولية أما اهللا، إال اإلطالق على أول فال املطلقة، باألّولية نفسه ربنا

سمة أيها وأنتم نسبّية. أّولية فهي لبعض بالنسبة  يدرِكه فيما ملوجودا حصرمت ملا ا
 لخالقل منكم قياس فهذا ومكان، جهة يف متحيزًا يكون ما وهو الوهم، ويتصوره

 صفة أو الطيفً  أو كثيًفا ِجرًما كونه عن خيرج ال كان ملا املخلوق ألن املخلوق،ب
 التقرير فبهذا كذلك، ليس ما صحة بعدم قطعتم والسكون كاحلركة للجرم تابعة
 اهـ. ٢»ومتويههم شبَهتهم بطلت

 تالميذ خواص أحد هـ)١٣٩٣( الدمشقي الرفاعي الكرمي عبد الشيخ وقال
 ألن جهة، يف اإلله يكون أن ويستحيل« نصه: ما احلسين لدينا بدر احملدث الشيخ
 تعقل وال تتصور ال والشمال واليمني والوراء واألمام والتحت الفوق هي اليت اجلهة
 يكون أن وريتص ال فإذا عليه، اجلرمية استحالة تقدم وقد (احلجم)، للجرم مالزمة إال
 اهـ. ٣»جهة يف يكون أو جهة له

                                                           
)، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل: ٣٠١٩)، (٣/١١٦٦رواه البخاري يف صحيحه: ( - ١

.( يْهِ لَ نُ عَ وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ يدُ عِ َلْقَ ثُمَّ يُ أُ اخلْ بْدَ ي يَ وَ الَّذِ هُ  (وَ
 ).١١٧(ص/رصيح البيان لشيخنا احلافظ اهلرري العبدري رمحه اهللا  - ٢
 ).٦٥كتابه املعرفة يف بيان عقيدة املسلم (ص/ - ٣



٢٧٠ 
 

 ما هـ)١٢٩٨( الدمشقي احلنفي امليداين الغنيمي لغينا عبد الشيخ وقال
 للشىء تابعة لرؤيةا فإن األجسام، كرؤية رؤيته فليست جبسم ليس تعاىل واهللا« نصه:
 وه كما وجهة مكان يف إال يرى ال وجهة مكان يف كان فمن عليه، هو ما على

 لكذك فرؤيته جبسم وليس جهة وال مكان يف يكن مل ومن« قال: مث ».كذلك
 اهـ. ١»جهة وال مكان يف ليس

 طرابلس الطرابلسي القاوقجي حممد احملاسن أبو الفقيه العالمة الشيخ وقال
 ال قال ومن هو، إال مكانه يعلم ال يقال وال « نصه: ما هـ)١٣٠٥( احلنفي الشام
 الق فإن -مكانا له أحدمها جعل ألنه-كفر األرض يف أم السماء يف اهللا أعرف
 حيزا،مت لكان جهة يف هو أو جهة له كان لو ألنه فقل ذلك؟ على دليلك ما لك،
 اهـ. ٢»حمال عليه واحلدوث (خملوق)، حادث متحيز وكل

 ست وهي جهة مجع اجلهات« نصه: ما النابلسي الغين عبد الشيخ وقال
 ملكانا نفس هي املتكلمني عند واجلهة وخلف، وقدام ومشال وميني وحتت فوق

 جسم ىلإ مضافًا كونه جهة يف اجلسم كون ومعىن إليه، رآخ جسم إضافة باعتبار
 ألن كلها، اجلهات انعدام ذلك من لزم كلها األجسام انعدمت لو حىت آخر،

ا األجسام توابع من اجلهات  نتفىا وحيث والزمان، املكان يف قدمنا كما وإضافا
 من ذلك يعمج ألن أيًضا، تعاىل عنه كلها اجلهات انتفت واملكان الزمان اهللا عن
 اهـ. ٣»تعاىل حقه يف مستحيلة وهي اجلسمية لوازم

                                                           
 ).٦٩رشحه العقيدة الطحاوية (ص/ - ١
 ).٥االعتامد يف االعتقاد (ص/ - ٢
 ).٤٩ - ٤٨رائحة اجلنة رشح إضاءة الدجنة (ص/ - ٣



٢٧١ 
 

 أي لنا:ق اجلهات. أشرف ألنه فوق جبهة اختص قيل، فإن« الغزايل: وقال
 خلق فقبل ،فيه خلقه الذي احليز هذا يف العامل خبلقه فوق جهة اجلهة صارت إمنا

 إذ كني ومل لوالرج الرأس من مشتقان مها إذ ،أصًال  حتت وال فوق يكن مل العامل
 حتت. له واملقابل فوق رأسه تلي اليت اجلهة فتسمى حيوان ذاك

 وإما منه أصغر فإما حماذ وكل العامل، جلسم حماذيًا لكان جبهة كان لو ثم
 أن لعقلا يف جيوز املقدار وذلك مبقدار، التقدير يوجب ذلك وكل مساو، وإما أكرب

 اهـ. ١»صصوخم مقدار إىل فيحتاج أكرب أو منه أصغر يفرض
 لشافعيا الفاخوري الباسط عبد الشيخ األسبق بريوت والية مفيت وقال

 وليس ه،ل مكان فال الفراغ، من قدرًا يأخذ ِجبْرم ليس« نصه: ما اهللا عن هـ)١٣٢٣(
 بالصغر، الو  بالِكَرب  يوصف وال اجلهات، من جهة يف وليس باجلِرم، يقوم بَعَرض
 اهـ. ٢»ذلك خبالف فاهللا ببالك قام ما وكل

 سنة ياح (كان السكندري الرمحـن عبد بن العزيز عبد املتكلم الشيخ وقال
 نأل زمان أو مكان يف يكون أن تعاىل عليه يستحيل وكذا« نصه: ما هـ)١٣١٧
 اهـ. ٣»والعرض اجلرم لوازم من الزمان يف واحللول اجلرم لوازم من املكان يف احللول

 وذلك يه،عل هي ما على باحلواس ُتدرك ال اليت األشياء يدرك ال الوهم افإذً 
 أن بُدَّ  ال هبأن العقل قضية يف بعض وال له جهة ال الذي احلق الواحد على كحكمه

                                                           
 ).٥٩االقتصاد يف االعتقاد (ص/ - ١
 ).١٣الكفاية لذوي العناية (ص/ - ٢
 ).١/٩٤وجود اخلالق (الدليل الصادق عىل  - ٣



٢٧٢ 
 

 سوى ام إىل وبـُْعدٌ  قريب ومكان ومقدار وافرتاق واجتماع وسكون حركة له يكون
 اهدهيش مل ما على فيحكم ا، وأنس ألفها اليت األجسام عوارض سائر من ذلك
 به صخيت عزيز الوهم غلط من والتخلص فيها، احملسوسات من شاهده ما حبكم

 ما كمحب اهللا على حيكم الوهم أن وهو املسالة هذه يف الغلط وجه فهذا اآلحاد،
 لقيام هللا حق يف بإحالته حيكم والعقل والزمان، واملكان األجسام من عليه تعود
 املشبهه هؤالء ِعّلة ١املخلوق صفاتب اخلالق اتصاف استحالة على القاطع الدليل
م  المهمك بكالمهم، ِعربة ال هؤالء العقل، ُحكم خلف ليس الوهم خلف جيرون أ
 الوهمب يتمّسك الذي العقل، ُحكم الدليل دليالً، ليس والوهم الوهم، على مبين

 العنكبوت. بيت من أوهى متمّسكه
 

  

                                                           

 )، بترصف يناسب السياق.٤/٨٨١تشنيف املسامع لإلمام الزركيش ( - ١



٢٧٣ 
 

 اهللا عرفةم في النفس على الوهم دخول سبب :الثالث المبحث
 الشرع يف جاء وما معترب، العقل حكم أمر ديننا يف العقل، ُحلكم فالشأن

 الشرعيه دالقواع على معتمدٌ  كالمهم السنه أهل به، ِعربة ال الوهم ُحكم أما معترب،
 وحكم الشرع حكم يقتضيه ما على إمنا الوهم على وال اهلوى على معتمًدا ليس

 حادث، لك وقبل واألجسام واملكان الزمان قبل كان تعاىل اهللا أن عرفنا وقد العقل،
 تدرك ال كذلك سبحانه وبقائه قدمه حقيقة إدراك يف لألوهام مدخل ال أنه فكما«

 M5 6 7 8 9 ;: < = >L :وصفاته ذاته كنه حقيقة
 على األوهام تلدخ إمنا ]٦٧ الزمر [سورة M¸ ¹ º » ¼L ]١٠٣ األنعام [سورة

 تعاىل، وجوده يف انواملك بالزمان القلوب تعلق من وتعاىل سبحانه معرفته يف النفوس
 MÔ Õ :قهره قبضة يف فالكل حادث، كل وقبل قبلهما كان أنه عرفت وقد
Ö ×L ]يء:ش بكل حميط وعظمته، بقهره شىء كل فوق فهو ،]١٨ األنعام سورة 

M» ¼ ½ ¾L ٢٠ الربوج [سورة[ Mã ä åL سورة] ٢٨ اجلن[ M¸ 

¹ º »L ]ال ذات هأن تعاىل معرفته يف الكاملون بلغه ما غاية ،]١١٠ طه سورة 
 ١»ذاته يف رواتفك وال آالئه يف تفكروا املعرفة، عني هو إدراكه عن العجز وأن تدرك،

 اهـ.
 موجودا قبلها وكان كلها، واجلهات األمكنة خالق اهللا أن ذلك ومعىن

 ناألماك قخل قبل وجهة مكان بال تعاىل اهللا وجود صح فكما عنها، مستغن

                                                           
العقيدة الفائقة وهي الرسالة الثالثة من رسائل يف عقائد أهل السنة واجلامعة للشيخ قدوة املحققني املحدث  - ١

 )، بترصف يناسب السياق.١٠٣حممد بن درويش احلوت (ص/



٢٧٤ 
 

 وهو ة،جه وال مكان بال األماكن خلق بعد سبحانه وجوده يصح فكذلك واجلهات
 وأبدا. أزال عنها غين

 يكن ملو  اهللا كان« وغريه: البخاري رواه الذي احلديث يف جاء ما معىن وهو
 أنه أي ]١٠١ األنعام سورة[ M× Ø ÙL :تعاىل اهللا قول ومعىن  ١»غريه شىء

 فكلها ة،واجله واملكان والظالم الضوء أي والنور واهلواء املاء ماأ له بداية ال سبحانه
 واللوح موالقل والعرش املاء بعد خلقا والظالم النور إن بل تكن، مل أن بعد خلقت
 الظالمو  النور عدم يتصور ال الوهم فإن ذلك ومع البخاري، حديث عليه دلّ  كما
 مفهوم ريغ أنه ومع ذلك، يقةحق يفهم عقل فأي خيلقا، أن قبل واحد آن يف مًعا

 & % $ # " !M :قوله يف بذلك أخرب اهللا ألن به نؤمن لإلنسان

' ( )L ]١ األنعام سورة[. 
 ومهه اإلنسان نأل العباد تصورات تبلغه ال أي األوهام تبلغه ال تعاىل فاهللا

 سلي واهللا وهيأة وشكل حجم له الذي احملسوس الشىء من ألفه ما حول يدور
 مر، كما ٢اتهخملوق يف بالتفكر وأمرنا اهللا ذات يف التفكر عن ينا لكلذ كذلك،

 اليقني. يقوي خملوقاته يف التفكر ألن
 ونصه: كياملال إبراهيم بن شيث الفقيه الشيخ قاله ما ذكرناه ما يؤيد ومما

 العقل من اىلتع اهللا كالم يف اعتقادهم تلقوا إمنا املعتزلة أن كله ذلك بعد واعلم«
                                                           

وَ ٣٠١٩)، (٣/١١٦٦حيحه (رواه البخاري يف ص - ١ هُ )، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل: (وَ
.( يْهِ لَ نُ عَ وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ يدُ عِ َلْقَ ثُمَّ يُ أُ اخلْ بْدَ ي يَ  الَّذِ

من الرشح القويم يف حل الرصاط املستقيم لشيخنا احلافظ عبد اهللا اهلرري احلبيش ريض اهللا عنه  -  ٢
 )، بترصف.١١٢ - ١١١ - ١٠٦(ص/



٢٧٥ 
 

 وسبب ... ١الشرع، ظاهر من تعاىل اهللا كالم يف اعتقادهم تلقوا واحلشوية ض،احمل
 رطواف فهؤالء الكالم، أهل من العلم لطلبة بل للعلماء ممارستهم عدم كله ذلك

 الشرع،و  العقل بني أي واملنقول املعقول بني مجعوا احلق وأهل أفرطوا، وأولئك
 والتفريط، فراطاإل طريقي بني طريًقا افسلكو  مبجموعهما احلقائق درك يف واستعانوا
 عاىلت اهللا أن كما العلماء ذَكره القاصرين أفهام من يقرب مثاال لك وسنضرب
 .يتذكرون لعلهم للناس األمثال يضرب

 لشمسا الشرع ومثال الباصرة، العني العقل مثال العقول: لذوي فنقول 
 البهيم ألسودا الليل يف خرج من مبنزلة كان الشرع دون العقل استعمل فمن املضيئة،
 من األبيض اخليط فيعرف املبَصرات بني ويفرق املرئيات يدرك أن يريد بصره وفتح
 ما يدرك فال البصر حتديق يف وجيتهد واألصفر، األخضر من واألمحر األسود، اخليط
 الشرع لاستعم من ومثال وبصرية، بصر ذا كان وإن املنرية الشمس عدم مع أبًدا أراد
 يدرك نأ يريد العينني، مغمض أو أعمى وهو جهارًا ارًا خرج من مثال العقل، دون

 العقل عملاست من ومثال أبًدا، شيًئا اآلخر يدرك فال األعراض، بني ويفرق األلوان
 ظاهرة الشمسو  العينني مفتوح البصر، سامل وهو بالنهار خرج من مثال مجيًعا والشرع
 ودهاأس بني ويفرق حقائقها، على األلوان كيدر  أن وأحقه أجدره فما مضيئة،
 وأصفرها. وأبيضها وأمحرها

                                                           
من ظاهر الرشع املحض، ومن العرف اجلاري به العادة فيام يتخاطب به اخللق، فظنوا أن «تتمة كالمه:  -١

كالم اهللا مثل كالمهم، فحكموا عىل الغائب عنهم بالشاهد عندهم، ومن قاس الغائب عىل الشاهد فقد أخطأ 
امل عىل جهل اجلاهل، وكوهنم يقولون ال يفهم عند مجاعة املتكلمني وأهل العقل أمجعني، فال حيمل علم الع

 اهـ.» كالما إال صوتا وحرفا فكالم العوام ومن ال يدري شيئا وال يعرف أحقيقة ال وال جمازا



٢٧٦ 
 

 اهللا صراطو  املستقيم، الطريق وهو الطريق هلذه السالكون اهللا حبمد فنحن
 والشمال، اليمني عن املتشّعبة الشيطان طريق يف وقع وحاد عنها زل ومن املبني،
 MJ LK ONM P Q R S T U VL :تعاىل قال

 اهـ. ١» ]١٥٣ األنعام [سورة
 
 لتقريب:ا هذا خالل من واملوهوم املعقول بني للتمييز املعىن هذا أؤكد وأنا

 على تاملعلوما من له اية ال مبا عامل اهللا بأن جيزمون واإلسالم اإلميان أهل .١
 وهذا التباس،و  اشتباه فيه حيصل أن غري من واحد أبدي أزيل بعلم التفصيل

 ىتم وجدناها أنفسنا جربنا إذا أنا مع ل،واخليا الوهم مقتضى خالف على
 معلوم حضاراست احلالة تلك يف عليها امتنع معني معلوم باستحضار اشتغلت

 آخر.
ا تعاىل كونه فكان

ً
 الوهم ىمقتض خالف على أمرًا املعلومات جبميع عامل

 .٢واخليال
 به علمي صفاته سائر كما كامل علمه بل ينقص وال يزداد ال اهللا علم إن مث
 يعلم فاهللا ،األزيل اهللا علم يف ال احلادث املعلوم يف حيصل فالتغري شىء، كل
 حىت قبلاملست يف سيكون وما احلاضر الوقت يف يكون وما املاضي يف كان ما

 اجلنة أهل سأنفا حىت األزل، يف ا علم اهللا اآلخرة يف تتجدد اليت األشياء
                                                           

ز الغالصم يف إفحام املخاصم (ص/ - ١  ).٩٤ - ٩٣حَ
 ).٢١ - ٢٠باختصار وترصف من أساس التقديس صحيفة ( - ٢



٢٧٧ 
 

 العقل، حيتار ناه بتفصيلها، يعلم تعاىل اهللا انقطاع بال تتجدد اليت النار وأهل
 يكون فكي يقول هنا ينهار، الوهم لةأاملس هذه يف قلبه الشخص أجرى فإذا
 عند عظم ملا و .١هلا انقطاع ال جارية وأنفاسهم له، اية ال مبا حميطا علمه

 ،٢التفاصيل ال اجلمل يعلم اهللا إن قالوا: شىء بكل اإلحاطة العادة يف الفالسفة
 حسنأ لإلسالم، انتسب ممن الشقاوة عليه اهللا كتب من ذلك لىع وتبعهم

 آمني... ختامنا اهللا
 ال موجودا يثبت أن حيتاج ألنه عقله، طاش وجل عز اهللا عظمة يف تفكر ومن .٢

 إذا ألنا ،٣ضرورة العقل به يقر وإمنا احلس يعرفه ال شىء هذا لوجوده، أول
ت العقل، حار اخلالق ذات يف نظرنا  له، بداية ال شيئا يعرف ال هوف احلس و
 فهمه.ي ال ذاك عن خيرج ما فإثبات والعرض واجلوهر اجلسم إال يعلم ال إنه

 واستدل نيب ةعثب وأجاز مبصنوعاته، اخلالق وجود دليل يف فنظر العقل قام ومىت
 .٤عنه أغىن قد ملا يتعرض أن ذلك كفاه مبعجزاته،

 اخللق. أصوات يسمع أنه نعتقد إنا مث .٣
 لسفلى.ا األرضني وحتت العلى السموات أطباق فوق والكبري الصغري ويرى .٤
 سبحانه هللا أفعال معرفة عن قاصران اإلنساين واخليال البشري الوهم أن ومعلوم .٥

 الوهم فةخمال على والصفات األفعال نثبت فإنا ذلك ومع وصفاته، تعاىل
                                                           

 ).١٦٨الرصاط املستقيم لشيخنا احلافظ اهلرري رمحه اهللا (ص/ من الرشح القويم يف حل ألفاظ - ١
 ).٢٦٥صيد اخلاطر للحافظ ابن اجلوزي (ص/ - ٢
 ).٣٦٩صيد اخلاطر (ص/ - ٣
 ).٢٦٤صيد اخلاطر (ص/ - ٤



٢٧٨ 
 

 نهك معرفة من وأغمض وأجلّ  أعلى الذات كنه معرفة أن ثبت وقد واخليال.
 نعزهلما ألنف واألفعال الصفات معرفة يف واخليال الوهم عزلنا فلما الصفات،

 صفات على اخلالق صفة قاس من وكل . ١وأحرى أوىل الذات معرفة يف
سمة فإن الكفر، إىل خرج املخلوقني م ذلك يف دخلوا ا  وصافهأ محلوا أل

  .٢يعقلون ما على
 حملَدثا عن احلدث داللة وارتفاع حمدث، كلها احملسوسات يف ُيشاهد ما إذ
 ضرورة نم وليس احملدثات. بصفات يتصف أن جيوز ال تعاىل واحلق حمال،

 وظهور احلدوث، على العقلية الدالئل من ثبت ملا العدمُ  الوهم عن االرتفاع
 للمنصف ىيبق ال وجه على ذكره تقدم ما على واملوهوم املعقول بني التفرقة
 .٣ريبة فيه

 يف وضاخل جيوز فكيف القدر يف اخلوض عن خلقه ى قد اهللا كان وإذا
 قائد،الع تزلزل شبهة إثارة خلوف إما أمرين ألحد إال ذاك وما املقّدر، صفات

 ليمللتس توفيقا وجل عز اهللا نسأل ٤احلقائق إدراك عن تعجز البشر قوى ألن أو
 .]٨ عمران آل [سورة M½ ¾ ¿ À Á Â ÃL للحكيم وتسليما

                                                           
 ).٢١ - ٢٠باختصار وترصف من أساس التقديس (ص/ - ١
 ).٢٦٥صيد اخلاطر للحافظ ابن اجلوزي (ص/ - ٢
 ).١/١٨٢أصول الدين (تبرصة األدلة يف  - ٣
 ).١٨٣صيد اخلاطر للحافظ ابن اجلوزي (ص/ - ٤



٢٧٩ 
 

 تتومهه، ال نأ التوحيد« فقال: والعدل، التوحيد عن عنه اهللا رضي علي سئل
 تصور ما« واحدة: كلمة يف التوحيد معاذ بن حيىي وقال ».تتهمه ال أن والعدل

 .١اهـ »خبالفه فهو األوهام يف
 إىل امليل هو فإذا العقائد ختليط سبب تأملت« اجلوزي: ابن احلافظ وقال
 مل لماف احلس عليهم غلب أقواما فإن احلاضر، على الغائبات وقياس احلس

 فعالاأل هذه وأن بأفعاله، ظهر قد أنه ونسوا وجوده جحدوا الصانع يشاهدوا
 غرس اوفيه عاد مث خالية صحراء على مر إذا العاقل فإن فاعل، من هلا بد ال

 البناء. وال بنفسه يكون ال الغرس إذ غارس، من بد ال أنه علم وبناء
 إن حىت وافشبه أحواهلم على قاسوه مث الصانع وجود فأثبتوا قوم جاء مث

 ال العرب بأن ويستدل ينتقل، :»السماء إىل ينـزل« قوله: يف يقول قائلهم
 .-الباطل بومههم- باالنتقال إال النـزول تعرف

 يتأثر نهأ أقوام فظن ذاته، يف خلق ضل كما صفاته يف كثري خلق وضل
 منها دثحي ال قدمية تعاىل صفته أن ونسوا ويرضى، يغضب أنه مسعوا حني

 شىء.
 إىل قوم منهم فخرج بشىء يقنعوا فلم يعللون فأخذوا أفعاله، يف خلق وضل

 ذلك. عن تعاىل احلكمة ضد إىل فعله نسبوا أن
 أقول: ملا قلبه فليحضر التوفيق رزق ومن

                                                           
 ).٤٩دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد: (ص/ - ١
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 أفعالهو  كالصفات، ليست وصفاته الذوات تشبه ال سبحانه ١ذاته أن اعلم
 اخللق. بأفعال تقاس ال

 قةساب يستدعي وذاك جسما، تكون أن إال ذاتا نعرف ال أنا أيًضا واعلم
 وله تحيزم فاجلوهر جوهرا يكون أن أو املؤِلف، ألنه ذلك عن منـزه وهو تأليف
 تعاىل وقد بغريه بل بنفسه يقوم ال فالعرض عرضا أو ذلك، عن جل وقد أمثال

 ذلك. نع
 لتلك عةتاب الصفات أن فليعلم يعرف عما خارجة ةقدمي ذاتا أثبتنا فإذا
 به نؤمن لب ونفهمه نفعله ما على منها شيئا نقيس أن لنا جيوز فال الذات،
 به. ونسلم

 ضرا عنه دفعي وال نفعا، به جيتلب ال فعال فعل لو أحدنا فإن أفعاله وكذلك
 املنافع إذ ،رض لرفع وال إليه يعود لنفع ال اخللق أوجد سبحانه وهو عابثا، عد
 عليه. تتطرق ال واملضار إليه تصل ال

 منهم لقاخ خلق أنه يبطله قلنا: لينفعهم، اخللق خلق إمنا قائل: قال فإن
م، للكفر  أال على ادرق وهو وخبلق املضار واألطفال احليوان يؤمل ونراه وعذ
 ذلك. يفعل

                                                           
الذات تذكر بصفة التذكري، وأما الذين ذكروه بصيغة التأنيث كام هو هنا، فهو من باب ما يسمى يف اللغة  - ١

 هو جائز.باملشاكلة واملقابلة، و
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 هذه بال يثيب أن قادر وهو قلنا: ذلك. على يثيب إنه قائل: قال فإن
 ذلك، لىع ليم أغناه مث فجرحه فقريا يغين أن أراد لو السلطان فإن األشياء،

 جراح. بال يغنيه أن قادر ألنه
 من هأصحاب وعلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول جرى ما يرى من مث
 املسؤول كان ولو جياب، فال أمه يف يسأل مث الناصر، قدرة مع والقتل اجلوع
 على عالهأف تقاس ال سبحانه احلق أن غري يضرك، ال ما متنع مل قلنا بعضنا
 تعلل. وال أفعالنا

 لىع تقضي فهي العقل، فوق حكمته أن التسليم علينا يوجب الذي
 عليها. تقضي ال والعقول العقول،
 من تزلةاملع هلكت وإمنا الفاحش، الغلط غلط أفعالنا على فعله قاس ومن
م الفن. هذا  إنسانا أن ولو بامتناعه؟ ويقضي ىءبش يأمر كيف قالوا: فإ
 لقيتع فيما صدقوا ولقد لعيب، الداخل يصد من أقام مث داره إىل دعانا

 معرفة إىل نصل ال فإنا بشاهد تقاس وال تعلل ال أفعاله من فأما بالشاهد،
 حكمته.
 ينافيه؟ ما إىل عقلي أقود أن ميكنين فكيف قائل: قال فإن
 الك،م وأنه حكيم أنه اجللي بالدليل قطع قد العقل ألن منافاة ال قلنا:
 عقل.ال يبلغها ال احلكمة تلك أن غري حلكمة إال شيئا يفعل ال واحلكيم
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 ليهماع موسى عليه فأنكر شخصا، وقتل سفينة خرق اخلضر أن ترى أال
 أذعن؟ ةاحلكم له أظهر فلما فعله حكمة على يطلع ومل العلم، حبكم السالم
 األعلى. املثل وهللا

 أو ذاته فاتهص من شيئا أو اخللق أفعال على أفعاله من شيئا تقيس أن اكفإي
 من فيه عوق الذي التشبيه من سلمت هذا حفظت إن فإنك وتعاىل، سبحانه

 إىل وماق أخرج الذي االعرتاض من وجنوت نقلة، والنـزول اعتمادا االستواء رأى
 احلكمة. يف طعنوا حىت الكفر
 أنه ينسف حبكمة، ليس النار على الطني تقدمي رأى فإنه إبليس القوم وأول

 أن يَ فـََنسِ  منحه، الذي والعقل له وهب الذي بالفهم بزعمه ذلك علم إمنا
 ١»]١٥ فصلت [سورة Mg h i j k l m n o pL :أعلم الواهب

   اهـ.

                                                           

 ).١/٢٧٢). صيد اخلاطر (٣٢٦صيد اخلاطر للحافظ ابن اجلوزي (ص/ - ١
) ما يرجى أن ينتفع به أهل الغفلة حتت عنوان: هل ٢٧٢وها أنا أنقل من موضع آخر من نفس الكتاب (ص/

امنه يرأيت كثريا من املغفلني يظهر عليهم السخط باألقدار وفيهم من قل إ«يرد االعرتاض األقدار؟ ما نصه: 
فأخذ يعرتض، وفيهم من خرج إىل الكفر ورأ أن ما جيري كالعبث، وقال: ما فائدة اإلعدام بعد اإلجياد 
واالبتالء ممن هو غني عن أذانا؟ فقلت لبعض من كان يرمز إىل هذا: إن حرض عقلك و قلبك حدثتك، وإن 

حرض عقلك واسمع ما أقول: كنت تتكلم بمجرد واقعك من غري نظر وإنصاف فاحلديث معك ضائع، وحيك أ
أليس قد ثبت أن احلق سبحانه مالك وللاملك أن يترصف كيف يشاء؟ أليس قد ثبت أنه حكيم واحلكيم ال 
يعبث؟ وأنا أعلم أن يف نفسك من هذه الكلمة شيئا فإنه قد سمعنا عن جالينوس أنه قال: ما أدري؟ أحكيم 

إحكام فقاس احلال عىل أحوال اخللق وهو أن من بنى ثم هو أم ال؟ والسبب يف قوله هذا أنه رأ نقضا بعد 
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نقض ال ملعنى فليس بحكيم. وجوابه لو كان حارضا أن يقال: بامذا بان لك أن النقض ليس بحكمة؟ أليس 
بعقلك الذي وهبه الصانع لك؟ وكيف هيب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكامل؟ وهذه هي املحنة التي 

احلكمة بعقله فلو تفكر عىل أن واهب العقل أعىل من العقل وأن حكمته أوىف  جرت إلبليس فإنه أخذ يعيب
من كل حكيم ألنه بحكمته التامة أنشأ العقول. فهذا إذا تأمله املنصف زال عنه الشك، وقد أشار سبحانه إىل 

) [سورة الطور] أي أجعل  بَنُونَ مْ الْ كُ لَ بَنَاتُ وَ هُ الْ لنفسه الناقصات وأعطاكم نحو هذا يف قوله تعاىل: (أَمْ لَ
الكاملني؟ فلم يبق إال أن نضيف العجز عن فهم ما جيري إىل أنفسنا، ونقول هذا فعل عامل حكيم ولكن ما يبني 
لنا معناه. وليس هذا بعجب فإن موسى عليه السالم خفي عليه وجه احلكمة يف نقض السفينة الصحيحة وقتل 

كمة أذعن... أو لسنا نر املائدة املستحسنة بام عليها من فنون الطعام الغالم اجلميل فلام بني له اخلرض وجه احل
النظيف الظريف يقطع ويمضغ ويصري إىل ما نعلم ولسنا نملك ترك تلك األفعال وال ننكر اإلفساد له لعلمنا 

البتالء بام ا باملصلحة الباطنة فيه. فام املانع أن يكون فعل احلق سبحانه له باطن ال نعلمه؟ ... ولو مل يكن يف
تنكره الطباع إال أن يقصد إذعان العقل و تسليمه لكفى. ولقد تأملت حالة عجيبة جيوز أن يكون املقصود 
باملوت هي وذلك أن اخلالق سبحانه يف غيب ال يدركه اإلحساس فلو أنه مل ينقض هذه البنية لتخايل لإلنسان 

ئب التي كانت ال تعرفها لكوهنا يف اجلسد وتدرك عجا أنه صنع ال بصانع، فإذا وقع املوت عرفت النفس نفسها
فإن  –األمور بعد رحيلها، فإذا ردت إىل البدن عرفت رضورة أهنا خملوقة ملن أعادها وتذكرت حاهلا يف الدنيا 

) [سورة الطور] الذكريات نيَ قِ فِ شْ لِنَا مُ بْلُ يفِ أَهْ نَّا قَ تى رأيت ما . ومتعاد كام تعاد األبدان فيقول قائلهم: (إِنَّا كُ
قد وعدت به من أمور اآلخرة أيقنت يقينا ال شك معه، وال حيصل هذا بإعادة ميت سواها وإنام حيصل برؤية 

-هذا األمر فيها، فتبنى بنية تقبل البقاء وتسكن جنة ال ينقيض دوامها، فيصلح بذلك اليقني أن جتاور احلق 
 وصربت بام ابتىل وسلمت ألقداره فلم تعرتض، ورأت يف يريد القرب املعنوي ال احليس ألهنا آمنت بام وعد

ادْ  بَادِي * وَ يلِ يفِ عِ يَةً * فَادْخُ ضِ رْ يَةً مَ اضِ بِّكِ رَ عِي إِىلَ رَ جِ يلِ خُ غريها العرب ثم يف نفسها فهذه هي التي يقال هلا: (ارْ
نَّتِي) [سورة الفجر]. فأما الشاك والكافر فيحق عليهام الدخول إىل النار وال ة ومل لبث فيها، ألهنام رأيا األدلجَ

يستفيدا ونازعا احلكيم واعرتضا عليه، فعاد شؤم كفرمها يطمس قلوهبام فبقيت عىل ما كانت عليه. فلام مل تنتفع 
ُو وا ملَِا هنُ ادُ عَ وا لَ دُّ وْ رُ لَ  ابالدليل يف الدنيا مل تنتفع باملوت واإلعادة، ودليل بقاء اخلبث يف القلوب قوله تعاىل: (وَ

). فنسأل اهللا عز وجل عقال مسلام يقف عىل حده وال يعرتض عىل خالقه وموجده، ثم الويل للمعرتض  نْهُ عَ
فالفقيه من علل بام يمكن ): «٣٣٩أيرد اعرتاضه األقدار؟ فام يستفيد إال اخلزي نعوذ باهللا ممن خذل. وقال (ص
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 هو: املخلوقات يف شاهدناه ما فإن كذلكو 
 نباتًا. والرتاب املاء انقالب مثل الصفات تغّري  
 اإلنسان. بدن من اجزء النبات نقالبوا 
 بتة،أل شاهدناه ما شىء فهذا مادة سبق غري من ابتداء الذوات حدوث فأما

 ابتداء لذواتل احملدث هو تعاىل أنه سّلمنا أنا مع وخيالنا ومهنا جبوازه يقضي وال
 ءشى من ال شىء إجياد رأوا ملا الفالسفة أن ترى ولذلك .١مادة سبق غري من

 كثرية... ذلك على واألمثلة -.٢العامل بقدم قالوا العادات يف لكاملستحي
 انك وإذا واخليال، احلس حكم خالف على هي بأمور جنزم أننا على فدل
 يف حيزمت وال العامل يف حال غري موجود وجود يف استبعاد فأي كذلك األمر
 رطشو  االحتياج، على يدل واجلهة املكان يف التحيز أن ذلك ،٣مكان أو جهة

 ،]٩٧ عمران آل [سورة M© ª « ¬ ®L شىء كل عن االستغناء األلوهية
 لنا:ق جاهال، أو عاملا يكون أن خيلو ال موجود كل قلت: لو أنك هذا ويوضح

                                                           
 عل كذا وما معنى كذا فإنه يطلب االطالع عىلفإذا عجز استطرح للتسليم هذا شأن العبيد. فأما من يقول: مل ف

رس امللك وما جيد إىل ذلك سبيال لوجهني: أحدمها: أن اهللا تعاىل سرت كثريا من حكمه عن اخللق. والثاين: أن 
ليس يف قو البرش إداراك حكم اهللا تعاىل كلها، فال يبقى مع املعرتض سو اإلعرتاض املخرج إىل الكفر: 

دْ بِسَ  دُ يَمْ لْ ) واملعنى من ريض بأفعايل وإال فليخنق(فَ غِيظُ ا يَ هُ مَ يْدُ بَنَّ كَ هِ لْ يُذْ يَنْظُرْ هَ لْ طَعْ فَ يَقْ ءِ ثُمَّ لْ امَ  بَبٍ إِىلَ السَّ
 اهـ.» نفسه فام أفعل إال ما أريد 

 ).٢١ - ٢٠باختصار وترصف من أساس التقديس (ص/ -١
 ).٢٦٥صيد اخلاطر للحافظ ابن اجلوزي (ص/ - ٢
 ).٢١ - ٢٠صار وترصف من أساس التقديس (ص/باخت - ٣
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 مثال طكاحلائ يقبلهما مل إذا فأما فنعم، الضدين يقبل املوجود ذلك كان إن
 وتعاىل بحانهس شىء لهكمث ليس الذي ننـزه وحنن اجلهل، وال العلم يقبل ال فإنه
 تصورهي ال شىء كمثله ليس وما احلدث، على يدل ما كل عن نفسه نزه كما
 اتاحملسوس نتائج من مها إمنا واخليال والتصور خيال، يتخيله وال وهم

 لكفأه العدو واستدراج الغلط وقع هنا ومن ذلك، عن تعاىل واملخلوقات
 سبحانه تنـزيهه ىلإ عقوهلم عنه رفواوص فسلموا الغائلة هلذه خلق تنبه وقد خلقا،
 .١فسلموا وتعاىل

 واخليال الوهم كمح عزل جيب وأنه مبخلوقاته، اخلالق قياس جيوز ال أنه فثبت
 يف حمنة كل أصل أن ذلك سبحانه، صفاته أو اهللا ذات عن كالمنا عند

 .اخللق أحوال على اخلالق أمر قياس العقائد
 للحافظ الًماك لك أنقل ولذلك خلوقاته،مب اخلالق قياس جيوز ال أنه فثبت

 أقوام من عجبت« اهللا: رمحه قال فقد مهم، مغزى على لتقف اجلوزي ابن
م فلو ها،ظواهر  على األحاديث حبملهم التشبيه إىل ومييلون العلم، يدعون  أ
 فما اعرتاض، غري من ومرَّ  جاء ما أمرَّ  من ألن سلموا، جاءت كما أمرُّوها
 الكالم محل أن فرأت علومهم، قصرت أقواًما ولكن عليه، وال هل ال شيًئا قال

                                                           
 ).١١دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد (ص/ - ١
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 إال هم ماو  هذا، يظنوا مل اللغة سعة فهموا ولو تعطيل، نوع ظاهره غري على
 فقالت: ١اخلنساء مدحته وقد لكاتبه احلجاج قول مبثابة
 فشفاها دائها أقصى تتبع مريضة أرًضا احلجاج هبط إذا

 ٢شفاهـا القنـاة هـزّ  إذا غالم ا الذي العضال الداء من شفاها
ا اقطع لكاتبه: قال القصيدة أمتت فلما  املغفَّل الكاتب ذاك فجاء ،٣لسا

 احلجاج إىل ذهبت مث العطاء، هلا أجزل قال إمنا ويلك له: فقالت باملوسى،
  مقويل. يقطع واهللا كاد فقالت:

 واألحاديث ياتاآل قرأ من فإنه بالتسليم، يسلموا مل الذين الظاهرية فكذلك
 كذا، ييقتض احلديث قال: من فأما السلف، طريقة وهذه أَُلْمُه، مل يزد ومل

 السماء إىل وينزل بذاته، العرش على استوى يقول: أن مثل كذا، على وحيمل
 .٤»النقل من ال احلس من قائلها فهمها زيادة فهذه بذاته، الدنيا

                                                           
هكذا يف املطبوع، لكن اخلنساء ماتت يف خالفة سيدنا عثامن ريض اهللا عنه، سنة أربعة وعرشين للهجرة،  - ١

: ليىل األخيلية، يراجع كتاب األمايل يف لغة العربمخس وتسعني هجرية، والصحيح أهنا  واحلجاج تويف سنة
 )، أليب عيل إسامعيل بن القاسم القايل البغدادي.١/٨٧(
ىل ، يراجع: ديوان لي»سقاها«هكذا يف النسخ املطبوعة من صيد اخلاطر، لكنها يف كتب اللغة واألدب:  - ٢

 ).١/٤٠٨)، ومجهرة خطب العرب: (١/٢٦٤العقد الفريد: (و)، ٦٥األخيلية (ص/
 وذلك خشية أن هتجوه إن مل جيزل هلا العطاء وقد دل مدحها إياه عىل ذلك، فلم يأمر بقطع لساهنا؟!. - ٣
 ).٨٤-٨٣صيد اخلاطر للحافظ ابن اجلوزي، دار الكتب العلمية، (ص/ - ٤
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 هذا ألن وجل، عز اهللا مبعرفة جاهل كالم وهذا« كالم: بعد قال مث
 فأين ه،علي احلق صفة فقاس األجسام، نزول من يعرفه ما حسه من استسلف

 ».األثر؟ واتباع هؤالء
 أصالن لوالنق العقل من إلينا سبق أنه للرشاد الطالب أيها واعلم« قال: مث

 كلها: األحاديث مر عليهما راسخان

 [سورة M1 2 3L :وتعاىل سبحانه فقوله النقل أما 
 س.احل يوجبه ما على له وصًفا حيمل مل هذا فهم ومن ]١١ ورالش

 على واستدل للمصنوعات، الصانع مباينة علم قد فإنه العقل وأما 
 لصانع.ا قدم له فثبت عليها، االنفعال ودخول بتغريها حدوثها

 احلديث يف ليس وأ الكالم! طبيعة يفهم مل رادٍّ  من العجب كل واعجًبا
 هذا يف استغىن إذا العقل أوليس والنار؟ اجلنة بني حيذب املوت أن الصحيح
 ؟ يذبح ال أنه املوت ماهية يفهم من عند ثبت ملا حقيقته، عن األمر صرف
 اتمي فكيف احلياة، بطالن يوجب عرض املوت فقال: تأوَّل رجال أن هب
 إقامة صورةب َمَثل ضربُ  هذا قال: باحلديث؟ تصنع فما له قيل فإذا ؟ املوت
 الصحيح: يف يرو  فقد له: قلنا املعىن، ذلك فوات احلسية الصورة بتلك لُيعلم
 وال غمامة يكون ال الكالم فقال: ،غمامتان كأنهما عمران وآل البقرة تأتي
ما،ث يأيت أقول ولكن ال، قال: النقل؟ أفتعطل له قلنا ،ا يتشبَّه  فما قلنا وا
 بهيتش ال الكالم أنب علمي فقال: احلقائق؟ هذه عن لك الصارف الدليل

  .العرب لغة سعة علمتم ولقد األنعام. ذبح يذبح ال واملوت باألجسام،
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 مساع من أعطانكم ضاقت ما النحو هذا على الكالم صرف لو أحًدا إن
 يءجم تفسري يف نقول هكذا صدقت. العلماء: له لقال وإذن منه، هذا مثل

 عن تمصرف لكم، عجًباوا يقول: أن حقه من أليس املوت، ذبح ويف البقرة،
 مل فكيف حقائقهما من علمتم ملا حفظًا ما، يليق ال ما والكالم املوت
 على الدليل لَّ د قد مبا خبلقه، له التشبيه يوجب ما القدمي اإلله عن تصرفوا
 أقطع، ىتح أقطع ال ويقول: األدلة ذه اخلصوم جيادل زال فما عنه؟ تنزيهه
 اهـ. ١»قطع حىت قطع فما

 بل ،الشرع حدَّه ما على يقفوا فلم آخرون وجاء« أيًضا: اهللا رمحه وقال
 M_ ` a :بقوله يقنعوا ومل العرش، على اهللا فقالوا: بآرائهم فيه عملوا

bL ٥٤ األعراف [سورة[. 
 لمف أحاديث، املالحدة هلم ووضعت دفائن، سلفهم من أقوام هلم ودفن
 ءات منها حيحالص مجهور- صفات ا فأثبتوا جيوز، ال مما عليه جيوز ما يعلموا
 فإن ُجحا،ك املثل ضرب يف فكانوا الظاهر، على فأخذوه -العرب توسع على
 أمه، المتهف الدار، يف ما فُأخذ به، ومشى فقلعه الباب، احفظ له: قالت أمه

 الدار. احفظ قلتِ  وما الباب، احفظ قلتِ  إمنا فقال:
 على ودهاوج ينايف ما يتأولون أخذوا العرش على عظيمة صورة ختايلوا وملا
 دنو املراد ليس فقالوا: »هرولة أتيته يمشي أتاني ومن« :قوله مثل العرش،
 MÀ Á Â Ã :تعاىل قوله يف وقالوا واحلظ، املنزل قرب املراد وإمنا االقرتاب

                                                           
 ) دار الكتب العلمية.٨٦صيد اخلاطر (ص/ - ١
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Ä ÅL ونهحيل فهم الذات، جميء يف ظاهرها على حممول هو ]٢١٠ البقرة [سورة 
 ا.عامً  وحيرمونه عاًما

 والروح، لنفخا إليه أضاف قد فإنه صفات، تعاىل اهللا إىل اإلضافات ويسمون
 صفة هي قالوا لب هذا إنكار يكن مل بقدرته خلقه قالوا فلو باليد، خلقه وأثبتوا
 لنظرا فشغلهم ؟ آلدم تكون كانت مزية فأي غريه، دون ءادم خلق ا توىل
 جيوز ال إنهف به، يليق ال مما قباحل يليق هو ما إىل النظر عن ءادم فضيلة يف

 اهللا لىع نطلق فقالوا: إليه. أضافه ءادم وإمنا باآلالت، العمل وال املس عليه
 ولهق وهو احلديث هذا وفهموا صورته،. على ءادم خلق لقوله: الصورة اسم
 وجهك هللا قبح يقل وال الوجه، فليجتنب أحدكم ضرب ذاإ« السالم: عليه
 به املراد كان فلو »صورته على ءادم خلق اهللا فإن ،وجهك أشبه وجًها وال
 كذا ديثاحل ألن املخاصم هذا وجه يشبه سبحانه اهللا وجه لكان وجل عز اهللا
 .-وجهك أشبه وجًها وال- جاء

 علموا اوم ِبَوجّ  اهللا وطئها وطئة ءاخر وإن حكيم: بنت خولة حديث ورووا
 طأتكو  اشدد اللهم« وسلم: عليه اهللا صلى الرسول وقول السري، وال النقل
 حنني، غزاة يوه بوّج، املسلمون فيها قاتل وقعة ءاخر به املراد وأن »ُمَضر على
 املكان. ذلك وطىء اهللا وأن ظاهره على اخلرب حنمل فقالوا
 السماء، إىل صعد مث األرض يف كان تعاىل اهللا أن عندهم أن شك وال
 يوصف اهللا نأ جيوز قالوا: »تملوا حتى يمل ال اهللا إن« قوله: يف قالوا وكذلك
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 مبدح تكن مل للغاية ههنا (حىت) كانت لو أنه علموا وما اللغة فجهلوا بامللل،
 الشاعر: كقول هو وإمنا مدح؟ فأي ميلون حني ملّ  إذا ألنه

 ميـلوا حـىت الشـر ميـل ال  خبـرق هذيـل مىن جلبـت
 ملوا. وإن ميل ال واملعىن
 تعلقت الرحمـن من شجنة الرحم« والسالم: الةالص عليه قوله يف وقالوا

 نقض يف رويت لو أحاديث وذكروا ذات. صفة احلقو فقالوا: »الرحمـن ِبَحْقَويِ 
 مرو،ع بن اهللا عبد عن يروى كما املالحدة وضعته وعمومها قبلت، ما الوضوء
 مث ،ظاهره على هذا نثبت فقالوا والصدر، الذراعني نور من املالئكة اهللا خلق وقال:
م جوارح، نثبت وال بقوهلم: العوام أرضوا  بقائم. هو وما قائم فالن يقولون: فكأ

 :تعاىل ولهكق قائم أو جالس أنه وجل عز اهللا على يطلق هل قوهلم فاختلف
M> ?L ١٨ عمران آل [سورة[. 

 وإمنا القيام به يراد ال بالقسط قائًما قوله ألن البهائم من فهًما أخسُ  وهؤالء
 بالعدل. قائم األمري يقال: كما هو

 فما ؤالءه من فاحلذر منها شىء إىل ُيْسَكنَ  لئال أقواهلم بعض ذكرت وإمنا
 اهـ.»عبادة وال فقه هلم
 عبةالك أن كما الدعاء قبلة السماء ألن للسماء الدعاء يف األيدي رفع مث
 ات،لرمحا مهبط السماء ألن منها، والرمحة الربكة علينا تنزل أي الصالة، قبلة
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 موجود اهللا ألن وليس ]٢٢ الذاريات [سورة Mx y z { |L :تعاىل قال
 اهـ. »١؟ إليها حيتاج فكيف خالقها سبحانه هو بل السماء، يف بذاته

 العلو: جهة يف متحيز اهللا أن يعتقد من على ويرد
 أي- سقىاست وسلم عليه اهللا صلى النيب أن مسلم صحيح يف ثبت مبا .١

 السماء. إىل وظاهرمها األرض إىل كفيه بطن وجعل -املطر طلب
 كان ولو ماء،الس إىل رأسه يرفع أن املصلي ى وسلم عليه اهللا صلى وبأنه .٢

 السماء. ىلإ الصالة يف أبصارنا رفع عن ينا ما العلو جهة يف متحيزًا اهللا
 قليالً، وحينيها التحيات يف اهللا) (إال قول عند املسبحة إصبعه يرفع كان وبأنه .٣

 السماء، إىل يرفعها كان بل حينيها، كان ما املشبهة تقول كما األمر كان فلو
 احملدثني. عند حديثًا ثابت هذا وكل

 أماكن األ بل يسكنها، اهللا ألن ال اهللا) (بيوت املساجد نسمي إننا مث .٤
 املالئكة به ليطوف اهللا أعده جرم إنه العرش يف ويقال وعبادته. اهللا لذكر معدة
 بالكعبة. األرض يف ؤمنونامل يطوف كما

 تعاىل، اهللا ودوج إليه ينتهي مكان إىل الرسول وصول باملعراج املقصود وليس
 عجائب على بإطالعه وسلم عليه اهللا صلى النيب تشريف هو املعراج من القصد إمنا
 يف اهللا يكون أن غري من بفؤاده تعاىل هللا ورؤيته مكانته وتعظيم العلوي العامل يف

 يف نكا موسى أن خيفى وال وسلم، عليه اهللا صلى للرسول املكان مناوإ مكان،
 من أجوبة وإليك ،]١٤٣ األعراف سورة[ M§ ¨ © ªL :قال حني األرض

                                                           
 الطبعة الثامنة). ١٤٦الرشح القويم يف حل ألفاظ الرصاط املستقيم (ص - ١
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 حوهلا داروا يتال الشبه من البدع أهل يثريه ما بعض على األئمة بعض وكالم القرءان
 فوق: جهة يف اهللا أن متومهني

 ست وهي ]٥٤ األعراف [سورة M_ ` a bL :فيها اليت اآليات أوال .١
 بأنه اهللا وصف فيها ءايات ست اهللا كتاب يف أيًضا يوجد أنه فاعلم ءايات

M¼ ½L ة اآليات تلك إليها فرتد ]١٢٩ التوبة [سورة  ا تعلق اليت املتشا
 Lے ~ { | } Mu v w x y z :بقوله اهللا وصفهم من

 الفتنة. عن فابتعد ]٧ عمران آل [سورة
 لغة يف وقيةوالف القدر، علو يف الشأن بل واجلهة املكان علو يف شأنال وليس
 قال الشأن، يأ القدر وفوقية واجلهة، املكان فوقية معنيني: على تأيت العرب
 حنن أي األعراف] [سورة Mt u vL فرعون: عن إخبارًا تعاىل
 أنه اذ رادأ فرعون إن يقال أن يصح ال ألنه والسيطرة والغلبة بالقوة فوقهم
م أراد إمنا العلو، جهة إىل إسرائيل بين رقاب فوق  غلوبون.م له مقهورون أ

 بالسلطان أي ]١٠ فاطر [سورة M¸ ¹ º »L :تعاىل قوله ثانيا  .٢
 :عاىلت قال ما على بالقهر أي شىء كل فوق بأنه القول وكذلك والقدرة،

MÔ Õ Ö ×L تعاىل اهللا قول معىن وهو ]١٨ األنعام [سورة: MF 
G H I J LKL احملتضر حبال أعلم اهللا أن أي ]٨٥ الواقعة [سورة 
 األقارب. هؤالء من حوله أقاربه وجود حال

 M¸ ¹ º »L :تعاىل اهللا قول الناس بعض عليك أورد وإن ثالثًا  .٣
 ليهع إبراهيم سيدنا حق يف تعاىل اهللا كقول هذا أن فاعلم ]١٠ فاطر [سورة
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 يفهم فهل ]٩٩ الصافات رة[سو Mº » ¼ ½ ¾ ¿L :والسالم الصالة
 إين عناهم أم العزة رب ملقابلة فلسطني إىل بابل من ذهب إبراهيم أن أحد

 إليه. أذهب أن ريب أمرين الذي املوضع إىل ذاهب

 جعل اهللا أن معناها ]١٠ فاطر [سورة M ̧¹ º »L كذلك
 Mi :تعاىل قوله يف وهو السماء يف الصالح أهل أي العباد أعمال ديوان

j k l mL فمعىن ]١٨ املطففني [سورة M¸L أمر حيث إىل أي 
 يثريه ذيال اإلشكـال اهللا حبمد فزال املـالئكة، به تصـعد يأ M¹L اهللا،
 التشبيه. أهل

 إىل أي ]٤ املعارج [سورة Mμ ¶ ¸ ¹L :تعاىل قوله رابًعا .٤
 .]١٢٣ هود [سورة Md e f gL :تعاىل كقوله وهو اهللا أمرهم حيث

 MÅ Æ Ç È É Ê Ë ÌL :اهللا قول عليك أورد إذا خامًسا .٥
 قولك وهو املكان، قرب ال املنزلة قرب به املراد أن فاعلم ]٢٠٦ األعراف [سورة
 أن تعلم وأنت ]٦٩ األحزاب [سورة Mp q r sL :موسى حق يف اهللا

 أبو لقا ولذلك املنزلة، قرب هو وإمنا فيها، ودفن األرض يف عاش موسى
 وِقصرها املسافة ولط بُعده وال تعاىل اهللا قُرب يسول« األكرب: الفقه يف حنيفة
 للعاصي واهلوان للطائع الكرامة أي .اهـ ١»واهلوان الكرامة معىن على ولكن
 فتنبَّه.

                                                           
 .٢٢٣مطبوع ضمن كتاب العقيدة وعلم الكالم للكوثري دار الكتب العلمية الطبعة األوىل ص - ١
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 امللك [سورة MD E F GL :سبحانه اهللا قول عليك أورد إذا سادًسا .٦
 سورة[ Mv w x y z { | }L :تعاىل قوله يف كما فهو ]١٦

 يونس [سورة MÉ Ê Ë Ì ÍL :سبحانه ولهكق وهو ]٨٤ الزخرف
 مريم [سورة MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È É ÊL :وكقوله ]٦
 .]١٨٩ عمران آل سورة[ MN O P QL :وكقوله ]٩٣

 ' & % $ # " !M :اهللا قول عليك خيفى ال وأيًضا
( ) *L اهللا وقول ]٦٨ الزمر [سورة: M8 9 : ; < 

=L ]نيكو  وهل إخل. أو... اهللا يصعق أن جيوز وال ]١٠٤ األنبياء سورة 
  بزعمكم؟ واحد ءان يف ومطويًا طاويًا اهللا

 M¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç :تعاىل اهللا قول سابًعا .٧

È É ËÊ Ì Í Î ÏL اهللا كقول فهو ]٢١٠ البقرة [سورة 
 .]٣٣ النحل سورة[ M´ μ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾L :تعاىل

  .١ثوابه) (جاء أي ]٢٢ الفجر [سورة M» ¼L :تعاىل قوله ثامًنا .٨

                                                           

 قاله اإلمام أمحد بن حنبل فيام رواه عنه احلافظ البيهقي يف مناقب أمحد وابن كثري يف البداية والنهاية. - ١
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 :آليةا سياق الحظ القلم] [سورة Mï ð ñ òL :تعاىل اهللا قول تاسًعا .٩
Mó ô õ ö مضL شدة عن (يكشف فاملعىن ]٤٢ القلم [سورة 
 .١األمر) من
 

 :مهمة فائدة

 M> ? @ A B C D :تعاىل اهللا قول معي امسع
EL الدين يف القوة أولو أي اهلدى: وأئمة املفسرون قال ،]٤٥ ص [سورة 
م عم اجلارحة األيدي منه واخللف السلف من أحد يفهم ومل األمر، يف والبصارة  كو
 من شبهةامل فهمت فكيف اجلارحة، واأليدي اجلارحة باألبصار حقيقة موصوفني

 ]٦٤ املائدة [سورة MÁ Â ÃL :قوله ومن ]٧٥ ص سورة[ M´ μL :قوله
 MÄ Å ÆL :لهقو  وهو ءاخرها يف تفسريها الثانية اآلية أن مع اجلارحتني، اليدين
 .املائدة] [سورة

 [سورة M< = >L :قوله من املشبهة فهمت كيف كذلك والعجب
 الرمحـن تنزه ن،كبريتا قال وبعضهم اثنتان، عينان له قالوا حىت اجلارحة العني ]٣٩ طه
 M1 2 :تعاىل اهللا قول مع ذلك كل الحظ مث سبحانه، والنظري املثيل عن

3L ]سورة ١١ الشور[ وقوله: M. / 0 1 2L سورة] ٤ اإلخالص[ 
 MÎ Ï Ð Ñ :وقوله ]٩١ املؤمنون [سورة M= > ? @L :وقوله

                                                           
العضو سندين جيدين يف األسامء والصفات وال يصح تفسريه بكام قال ابن عباس فيام رواه احلافظ البيهقي ب - ١

ا وال كشف الساق عند ذكرها.  اجلارحة أبدً
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ÒL ات اآليات تلك من التشبيه أهل فهم فما ]٦ العنكبوت [سورة  إثبات املتشا
م خلبث إال والصورة واجلوارح اجلسم م وسوء عقيد  لىع واعتمادهم سرير

 وباهللا والوهم، ساحل يقتضيه ما على ابهللمتش ومحلهم واملوضوعة الضعيفة األحاديث
 اخلذالن. من العصمة

ة األحاديث أما  أعرج مث فيها العلماء بعض قول أوال إليك فأقدم املتشا
 غريها: على تدليالً  بعضها على

 وما« ة:املتشا األحاديث يف قال حيث الغزايل حامد أليب فهو القول أما
 التشبيه، امإيه معها يزول وإشارات قرائن مع الإ منها كلمة وسلم عليه اهللا صلى ذكر
 ظهر نالقرائ تلك عن جمردة األلفاظ نقلت فإذا املشاهدون، احلاضرون أدركها وقد

 قبول عن تعاىل اهللا بتقديس السابقة املعرفة اإليهام زوال يف القرائن وأعظم اإليهام،
 ذلك: ومن .اهـ ١»الظواهر هذه

 واالتفت لو لكنهم القوم أولئك لسنةأ على أشهرها وهو النزول حديث .١
 رواه ام وهو بالوارد، فسرته ما خري ألن أوىل لكان له املفسرة للروايات
 رسول قال قاال: عنهما اهللا رضي اخلدري سعيد وأيب هريرة أيب عن النسائي

 شطر ييمض حتى يمهل وجلَّ  عزَّ  اهللا إن« وسلم: عليه اهللا صلى اهللا
 من هل له، يستجاب داع من هل فيقول ديًامنا يأمر ثم األول الليل

 كما احلق عبد حممد أبو صححه »يُعطى سائل من هل له، يُغفر مستغفر
 سورة[ M1 2L :تعاىل قوله عند تفسريه يف القرطيب قال

                                                           
 ).٤٩إجلام العوام عن علم الكالم (ص/ - ١



٢٩٧ 
 

 تفتح« :١بلفظ العسقالين حجر ابن احلافظ أكده ما وهو .]١٧ عمران آل
 هل ه؟ل فيستجاب اعد من هل مناد فينادي الليل نصف السماء أبواب
 افظاحل قال احلديث. »عنه فيفرج مكروب من هل فيعطى؟ سائل من

 حلافظا نقل ومثله ،»الصحيح رجال ورجاله الطرباين رواه« :٢عقبه اهليثمي
 لنزو  أنه معىن على »اهللا ينزل« رواية فتحمل ،٣تفسريه يف اجلوزي ابن

 اهللا. بأمر امللك وهو املنادي
 في من يرحمكم األرض في من ارحموا« ر:املشهو  احلديث وكذلك .٢

 الدين ويل قال ،»السماء أهل يرحمكم« :٤فيها أخرى رواية فله »السماء
 يف نم بقوله املراد أن على السماء) (أهل الرواية ذه واستدل« العراقي:
 ريفسَّ  ما وخري السماء)، (أهل اهللا: عن يقال ال ألنه اهـ ٥»املالئكة السماء
 د.بالوار  الوارد

 إىل شارةاإل وجتدر فيه، وافًيا كالًما األعالم لألئمة فإن اجلارية حديث وأما .٣
 اهللا لىص النيب أن أمحد ومسند املوطأ ففي متعددة روايات احلديث هلذا أن

 ىإل ... نعم قالت: اهللا؟ إال إله ال أن أتشهدين« قال: وسلم عليه

                                                           

 ).٩/٥١) وكذا الطرباين يف املعجم الكبري (٤/٢٢) وأخرجه أمحد يف مسنده (٣/٣٠فتح الباري ( - ١
 ).١٠/١٥٣جممع الزوائد ( - ٢
 ).١/٢٢٥ملسري (زاد ا - ٣
 ).١٦٥) ومسند ابن املبارك (ص٢/١٦٠انظر مسند أمحد ( - ٤
 ).٧٧احلافظ العراقي يف أماليه. انظر املجلس السادس والثمنني (ص/ - ٥



٢٩٨ 
 

 لىإ ... اهللا لت:قا ؟ ربك من« هلا: قال حبان ابن رواية ويف ،»ءاخره
 ».ءاخرها
 للسؤال وتأيت املكان، عن للسؤال العرب لغة يف تأيت أين كلمة أن ومعلوم

 حق يف التعظيم من اعتقادك ما مسلم رواية معىن يكون أن فالالئق املكانة، عن
 قدرًا. شىء كل من أعلى أنه معناه السماء، يف فقالت: اهللا؟

 وًماد فردها تسمعها متشابه حديث أو ءاية كل أن فاعلم هذا علمت وإذا
 من شيًئا تقيس أن وإياك ]١١ الشور سورة[ M1 2 3L :تعاىل قوله إىل

 سبحانه اتهذ على ذوات من صفاته على صفات اخللق أفعال على سبحانه أفعاله
 االستواء رأى من فيه وقع الذي التشبيه من سلمت هذا حفظت إن فإنك وتعاىل،
 طعنوا حىت الكفر إىل قوًما أخرج الذي االعرتاض من وجنوت نقلة والنزول اعتماًدا

 احلكمة. يف
 خلق يف وراحمص أي مظروفا يكون أن اهللا وتعاىل للظرفية (يف) لفظة إن مث

 الزخرف] سورة[ Mv w x y z { | }L :قال فقد وأيضا خلقه من
 تضاد يةواآل رشالع على تعاىل اهللا أن يعتقد املشبه إن مث متناقض، بينهما واجلمع
  ذلك:
 وآالف بطبقات منها أعلى هو ما على هو ليس السماء يف هو من ألن .١

 سنني.
 ته،حت عظيمة لدار يسع واسع سطح فوق هو ملن يقال أن يصح ال وكذلك .٢

 أنه قصدب البيت ذلك يف إنه جًدا جًدا صغري بيت أسفل من وسطه يف



٢٩٩ 
 

 النسبةب لسطحا ذلك أضعافِ  أضعاف السماء إىل العرش نسبة أن مع فوقه،
 .١البيت ذلك إىل
 

ه وقد اآلحاد، من احلديث هذا :مهم تنبيه  كاملتواتر هاملتشاب يتبع من صريَّ
 وأنت« يضاَ:أ قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن ونسوا به يتكلمون ما لكثرة

 اهللا كان« وقال: »شىء دونك فليس الباطن وأنت شىء فوقك فليس الظاهر
 يبىن بك مر كما الشرعية والنصوص شرحهما، بك مرَّ  وقد »غيره شىء يكن ولم

 بعض. على بعضها
 شهر لذيا احلديث يف ورد ما فإن معناه لديك واتضح بيناه ما عقلت فإذا

 جوانب: من احلديث هلذا سنعرض ذلك ومع معناه، هو هذا اجلارية حبديث
 واملرتبة. الشأن علو أي املكان عن للسؤال تأيت (أين) أن بيان .١
 احلديث. اضطراب وجه عن الكشف .٢
 عقيدتك. لتسلم للمشبهة ال السنة ألهل أصغ .٣

 عليها: الكالم تفصيل وهذا
 واملرتبة: الشأن علو أي املكانة عن للسؤال تأيت (أين) أن بيان .١

 نيب حديث جرى لو ما مثاله: اليوم، العامية هلجتنا يف مستعمل وهو
 فالن أين :فيسأله بينهما شرتكم صديق عن الثاين من أحدمها يستخرب صديقني

                                                           
 ).١١٥ - ١١٤بترصف من إيضاح الدليل لبدر الدين بن مجاعة (ص - ١



٣٠٠ 
 

 مكانته أي يحالر  فوق أو السماء يف فيجيبه: سكنه) حمل يعرف أنه (مع ؟ األيام هذه
 إخل. فالن؟... أخبار هي ما بصيغة: السؤال يرد وقد مكانه، ال

 هـ)٧٢٧( عنه اهللا رضي مجاعة بن الدين بدر القاضي النحرير اإلمام وقال
 أغلى ريدي السماء. يف فيقول: ؟ منك حملي أين احبه:لص اإلنسان ويقول« نصه: ما
 اهـ. »حمل

 :اآليت ليتضح تذكريا اليوم لساننا يف املستعمل هذا قدمت وإمنا
 ه:عن اهللا رضي فورك ابن اإلمام وهو واجلماعة السنة أهل أعالم أحد قال

 يهعل اهللا صلى قوله معىن إن يقال: أن احتمل اللغة يف مشهورًا ذلك كان فإذا«
 السماء ىلإ وأشارت قلبها، ويف عندها، وقدره ملنـزلته استعالم »اهللا أين« وسلم
ا ودلت  أن أراد ذاإ القائل قول على عندها، السماء يف أنه على السماء إىل بإشار
 معظي الشأن رفيع هو أي السماء، يف فالن منـزلٍة: وعلوِ  رفعةِ  عن خيرب

 ١.اهـ »املقدار....إخل
- أراد :٢نصه ما اجلاريّة حديث على كالمه عند األيب اللَّه عبد أبو قال

ا، على يدل ما معرفة -وسلم عليه اهللا صلى الرسول  من لكفارا معبودات ألن ِإميا
 دعاء قبلة والسماء معبوده، من حاجته يسأل منهم وكل باألرض، ونار صنمٍ 

 يقصدها ليتا اجلهة إىل فأشارت تفهم مبا وخاطبها معتقدها، كشف فأراد املوحدين،
 جهالتو  يدل ال كما السماء، يف احنصاره وال جهة، على ذلك يدل وال املوحدون،

                                                           
 ).٦١مشكل احلديث وبيانه البن فورك (ص/ - ١
 ).٢/٢٤١رشح مسلم (جـ - ٢



٣٠١ 
 

 اللَّه، عظمة من دهتعتق عما بأين سأهلا ِإمنا وقيل الكعبة، يف احنصاره على القبلة إىل
ا  القاهر هأن الشرع أطلق وقد ... نفسها يف جالله عن ِإخبار السماء إىل وِإشار

 الذي الكلي هللتنـزي اجلامعة باآلية فالتمسك العرش، على استوى وأنه ده،عبا فوق
 .ور]الش سورة[ M1 2 3L :تعاىل قوله وهي غريه، العقل يف يصح ال

 اهـ. »تعاىل اللَّه وفقه ملن عصمةً 
 عليه اهللا صلوات حكمه وأما« :١»االعتقاد يف االقتصاد« يف الغزايل وقال

 سبيل ال أن ظهر إذ أيًضا به انكشف فقد السماء، إىل رتأشا ملا للجارية باإلميان
 كما رساءخ كانت فقد العلو، جهة إىل باإلشارة إال املرتبة علو تفهم إىل لألخرس
 حق يف التعظيم من اعتقادك ما مسلم رواية معىن يكون أن فالالئق اهـ. »حكي
 قدرًا. شىء كل من أعلى أنه معناه السماء، يف فقالت: اهللا؟

 موطأ رحش يف والقبس للفخر التقديس أساس انظر غريهم ذلك بني وقد
 غريب يف والنهاية الرتمذي، صحيح على شرحه وكذا العريب بن بكر أليب مالك

 األثري. البن واألثر احلديث
 احلديث: اضطراب وجه عن الكشف .٢

 تعليقه يف سابقا العثمانية املشيخة وكيل الكوثري زاهد حممد الشيخ قال
 معاوية عن القوم حديث برواية انفرد« :٢والصفات األمساء يف اجلارية ثحدي على

 العلو)( كتاب يف كما له لفظ يف وقع وقد -يسار ابن عطاء يعين- احلكم بنا

                                                           
 ).٦٢االقتصاد يف االعتقاد (ص/ - ١
 ).٤٢١األسامء والصفات (ص/ - ٢



٣٠٢ 
 

 يكن مل ريةاجلا مع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث أن على يدل ما للذهيب
 الذي طاءع فلفظ اختاره لفظ يف اإلشارة من فهمه ما الراوي وسبك باإلشارة، إال
 صلى النيب دفم وفيه: احلديث) نفسه اجلارية صاحب (حدثين هو قلنا ما على يدل
 »أنا فمن« :قال اهللا، وقالت: السماء؟ في من :مستفهما إليها يده وسلم عليه اهللا
 عليه اهللا صلى الرسول لفظ من يكن مل »اهللا أين« أن على الدليل من وهذا ...

 اهـ. »وسلم
 جاء وقد« :١نصه ما املفاتيح مرقاة يف القاري علي مال ذكره ما هذا يؤكد

 يف رساألخ الشافعي جوز وهلذا خرساء، كانت اجلارية هذه أن األحاديث بعض يف
 اهـ. »وايةر  يف كما السماء إىل أشارت مبعىن السماء) (يف فقالت: فقوله: العتق،

 لشافعيا أن لتعرف )لعتقا يف األخرس الشافعي جوز وهلذا( :قوله الحظ
 التصحيح يف الشافعي يُتهم فهل األحكام، يف مبقتضاها وعمل الرواية تلك صحح

 األمر. عليه اختلط أنه يّدعون أم التضعيف؟ أو
 صحيح وهذا« :٢نصه ما والصفات األمساء يف البيهقي احلافظ قال ولذلك

 يبأ بن ىيحي عن الصواف وحجاج األوزاعي حديث من مقطعا مسلم أخرجه قد
 وقد لفظه، يف الرواة الختالف احلديث من تركها إمنا وأظنه اجلارية قصة دون كثري

 فظل يف احلكم بن معاوية خالف من خمالفة السنن من الظهار كتاب يف ذكرت
 اهـ. »احلديث

                                                           
 ).٦/٤٥٤مرقاة املفاتيح (ج - ١
 ).٤٢٢األسامء والصفات (ص - ٢



٣٠٣ 
 

 السنن« يف البيهقي احلافظ أوردها كما اخلرساء اجلارية رواية وهاك
 إبراهيم ان داود أبو نا داسة بن بكر أبو أنا الروذباري علي أبو أخربنا)«(:١»الكربى

 عبد عن هللا عبد بن عون عن املسعودي أنا هارون بن يزيد نا اجلوزجاين يعقوب بن
 فقال سوداء جبارية لموس عليه اهللا صلى النيب أتى رجالً  أن هريرة أيب عن عتبة بن اهللا
 السماء إىل فأشارت اهللا؟ أين هلا: فقال مؤمنة رقبة عتق علي إن اهللا رسول يا

 اهـ. »اخل بإصبعها....
 حماولة يف ٢»العلو خمتصر« يف األلباين به يُلّبس أن حاول ما يهولنك فال

 أما اخلرساء، ةاجلاري رواية صحح الشافعي أن رأيت فقد الكوثري إليه نبه ملا نقضه
 ألنه هو فإمنا ذهه اءاخلرس قصة أيضا فيها اليت زيد ابن سعيد لرواية األلباين اختيار
 برواية دتفر  بأنه القارئ على يُلبس أن حاول مث زيد، بن سعيد ضعف من وجد

 يدلس أنهو  الكوثري على الطعن يف ذلك بعد الساحة له لتخلو ليسقطها اخلرساء
 بأن تشبيهه كذل بعد ليبث اهللا، أين رواية إثبات إىل ليصل كالمه من ذلك غري إىل
 شبه.وامل واملموه املدلس هو األلباين أن ذا لك ظهرفي فوق، جهة يف اهللا

 اجلارود ابنو  مسنده يف وأمحد مصنفه يف الرزاق عبد عن األلباين يورد مث
 رجل عن عتبة نب اهللا عبد عن فيه للحديث طريًقا »الكربى السنن« يف والبيهقي

 فإن قال هصحابي جبهالة معلول اإلسناد وهذا بقوله عليها لُيعقب األنصار.... من
 من طريق يف يرد مل أنه فاجلواب: عدول كلهم والصحابة بذلك إعالله وجه ما قيل

                                                           
 ).٧/٣٨٨السنن الكرب (ج - ١
 ).٨٢خمترص العلو (ص/ - ٢



٣٠٤ 
 

 هذا من همسع قد عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد أن على يدل ما احلديث طرق
 األلباين. كالم.اهـ »منه يسمع مل فلعله األنصاري

 هريرة أيب نع عتبة بن اهللا عبد رواية عن جهًال  أو عمًدا يتغافل بذلك وهو
 الرواية هلذه إغفاله كان فإن أسلفنا، كما اخلرساء رواية لريد إال ذلك وما رأيت كما
 قاله ما ديؤك مما فهو منه جهالً  هلا إغفاله كان وإن ذلك، معىن يدرك فالقارئ عمًدا
 بعلم هل دراية ال ساعايت رجل إال هو وما احلديثية مدعي إنه« احلديث علماء فيه

 فتنبه. ».احلديث
 للشيخ »زفيل بنا على الرد يف الصقيل السيف« على تعليقه يف الكوثري قال

 األخذ يصح احلديث هذا ومثل« :١نصه ما اجلارية حديث عند السبكي الدين تقي
 يف الكالم مي(حتر  باب يف مسلم أخرجه ولذا االعتقاد، دون بالعمل يتعلق فيما به

 لنيبا ومنع الصالة يف العاطس شميتت على اشتمل حيث اإلميان دون الصالة)
 جزء يف وأخرج صحيحه يف البخاري خيرجه ومل ذلك، من وسلم عليه اهللا صلى
 ما دون يهعل مقتصرًا احلديث هذا من العاطس بتشميت يتعلق ما األفعال) (خلق
 هـ.ا »احلديث اختصر أنه إىل إشارة أي بدون السماء يف اهللا بكون يتعلق

 لذهيبا تصحيح رغم ومتًنا سنًدا اضطراب فيه احلديث وألن« قال: أن إىل
ويله،  حىت خزمية بنا وتوحيد املوطأ وشروح للذهيب العلو كتاب يف طرقه راجع و
 ومتًنا. سنًدا فيه االضطراب مبلغ تعلم

                                                           
 ).٩٤السيف الصقيل يف الرد عىل ابن زفيل (ص/ - ١



٣٠٥ 
 

 مًعا نظروال احلديث يف الغوص أهل يرضاه ال القصة تعدد على ذلك ومحل
 حديث صحي ومل احلكم، ابن على حممولة مبهم رجل على فالروايات املطلب. هذا يف

 ريغ احلكم بن عمر عن يرويه فمالك امرأة. عن يروى حديث وال مالك بن كعب
 اإلشارة تسبق كما ولفظهما احلكم بن معاوية عن ومسلم فيه. غلط يكون بأن مقر
ا« لفظ نقص مع إليه  مالك موطأ يف شهاب ابن ولفظ مالك. رواية يف »مؤمنة فإ
 اهللا صلى اهللا رسول هلا فقال« -األوىل الرواية يف القصة صاحب وهو- أنصاري عن
 مًداحم أن أتشهدين قال: نعم، قالت: اهللا؟ إال إله الن أ أتشهدين وسلم: عليه
 اهـ. »ذاك من هذا وأين نعم، قالت: ؟ اهللا رسول

 (يف ومعىن عندك، اهللا مكانة هي ما اهللا) (أين معىن فيكون« قال: أن إىل
 أن أتشهدين« معىن مع املعىن هذا يتحد الشأن. علو من غاية يف تعاىل أنه السماء)

 ».نعم قالت: اهللا إال إله ال
 ولفظ اهللا) ن(أي هو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لفظ فليكن : قيل فإن

 ؟ السابقة الصورة على باملعىن رواية ..). (أتشهدين هو الراوي
 طول اإلميان لقنيت يف وسلم عليه اهللا صلى النيب عن يصح مل أنه : فاجلواب

 لقصةا هذه غري يف واحدة مرة وال املكان يوهم ما ذكر أو بأين السؤال رسالته أداء
 بأن أجدر ادةاجل على اجلاري فاللفظ الشهادة كلمة تلقني هو الثابت بل املضطربة
 اهـ. »وسلم عليه اهللا صلى الرسول لفظ يكون



٣٠٦ 
 

 أن من مسلم يف ما وأما« :١اهللا رمحه اهلرري اهللا عبد احلافظ شيخنا قال
 يا قلت: :قال له جارية عن فسأله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل جاء رجالً 
 السماء، يف قالت: ،اهللا أين هلا: فقال ا فأتاه ا، ائتين قال: أعتقها، أفال اهللا رسول
ا أعتقها قال: اهللا، رسول أنت قالت: أنا، من قال:  حيحبص فليس مؤمنة. فإ

 ألمرين:
 وبلفظ: اهللا، فقالت: ربك، من وبلفظ: اللفظ ذا روي ألنه لالضطراب .١

 قالت: .اهللا إال إله ال أن أتشهدين وبلفظ: السماء. إىل فأشارت اهللا، أين
 نعم. قالت: اهللا، رسول أين أتشهدين قال: نعم،

 أن يعةالشر  أصول من ألن وللألص خمالفة اهللا أين رواية أن : الثاين واألمر .٢
 مشرتك لالقو  هذا ألن باإلسالم السماء) يف (اهللا بقول له حيكم ال الشخص

 يف جاء ما اهللا شريعة يف املعروف األصل وإمنا وغريهم والنصارى اليهود بني
 اهللا الإ إله ال أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت« املتواتر: احلديث
 لألصول. موافق »أتشهدين« مالك: رواية ولفظ .٢»اهللا رسول وأني
 آخره ىلإ السماء. يف فقالت: اهللا. أين مسلم: رواية تكون كيف قيل: فإن

 بالصحة. موسوم مسلم رواه ما وكل كتابه يف له مسلم إخراج مع مردودة
 وناحملدث وذكرها احلديث علماء ردها مسلم أحاديث من عدًدا أن فاجلواب:

 يعطى إنه وحديث النار، يف وأباك أيب إن لرجل: قال ولالرس أن كحديث كتبهم يف

                                                           
 ، وما بعدها).١١٧ستقيم (ص/الرشح القويم يف حل ألفاظ الرصاط امل -١
 رواية مخسة عرش صحابيًا. - ٢
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 ليتص أنس: حديث وكذلك والنصارى، اليهود من له فداءً  القيامة يوم مسلم كل
 فأما يم.الرح الرمحـن اهللا بسم يذكرون ال فكانوا وعمر بكر وأيب اهللا رسول خلف
 وعدد لشافعيا ضعفه والثالث البخاري رده والثاين السيوطي، احلافظ ضعفه األول
 احلفاظ. من

 خالف وما كوراملذ  املتواتر احلديث ملعارضته باطل ظاهره على احلديث فهذا
 لكن ألصوليونوا احملدثون ذلك على اتفق التأويل. يقبل مل إن باطل فهو املتواتر
 وقوهلا هللا هاتعظيم عن سؤال اهللا أين معىن قالوا: الوجه هذا على أولوه العلماء بعض
 وفه السماء ساكن اهللا أن من ظاهره على أخذه أما جًدا القدر عايل ءالسما يف

 مل إن لباط املتواتر خالف ما أن احلديث مصطلح علم يف تقرر وقد مردود باطل
 السماء يف اهللا قال إذا الكافر أن ظاهره فإن الفساد ظاهر ظاهره فإن التأويل يقبل
 باإلميان. له حيكم

 قوهلم اللالض من ينجيهم وال فضلوا ظاهرها لىع مسلم رواية املشبهة ومحل
م العرش فوق إنه مبعىن السماء يف كلمة حنمل إننا  مثالً  له ثبتواأ بذلك يكونون أل
 فيكونون رشالع فوق »غضيب سبقت رمحيت إن« فيه اهللا كتب الذي الكتاب وهو
م الكتاب ذلك وبني اهللا بني املماثلة أثبتوا  مستقرين تابلكا وذلك اهللا جعلوا أل
 ور]الش سورة[ M1 2 3L :تعاىل اهللا قول كذبوا فيكونون العرش فوق
 فهي اريالبخ رواية وأما ،»العرش فوق« مرفوع بلفظ حبان ابن رواه احلديث وهذا

 ابن برواية مردود وهو حتت مبعىن فوق الناس بعض محل وقد »العرش فوق موضوع«
 بتحت. فيه فوق يلتأو  يصح ال فإنه »العرش فوق مرفوع« حبان
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 أوسع أو رشالع بقدر للعرش حماذيًا اهللا يكون أن يلزم هذا اعتقادهم على مث
 لكذ على جعله من إىل حمتاج حادث التقدير عليه جرى ما وكل أصغر، أو منه

 من شىء نيوب بينه مناسبة ال أنه كما اهللا وبني بينه مناسبة ال والعرش املقدار.
 اهـ. »خلقه من بشىء ينتفع وال خلقه من ءبشى اهللا يتشرف وال خلقه.

موخت أوهامهم يدحض مبا املشبهة قول بطالن سبق فيما بّينا وقد  حبمد يال
 اهللا.

 :١األشهب الباز من اجلوزي ابن احلافظ قال
 أردت نإ قلنا: الفهم، حتت يدخل ال مبا نقر أن تلزموننا أنتم قيل: فإن«
 يدخل وال مبحس ليس إذ ذلك حتت يدخل ال اخلالق فإن والتصور التخيل بالفهم
 يتوهم ال فهو باملبصرات أنس قد اخليال فإن وقدر، لون له جسم إال ذلك حتت
 احلس. نتائج من الوهم ألن رءاه، ما وفق على إال شيًئا

 مضطر لعقلا ألن بالعقل ثابت أنه ُدللنا فقد بالعقل يعلم ال أنه أردت وإن
 الدليل. مبوجب التصديق إىل

 لكذ عن اخلالق تنزيه وعلمت عرًضا أو حًسا إال جتد مل ملا أنك علموا
 متحرًكا أو زًامتحي كونه عن يصرفك أن فينبغي ذلك عن صرفك الذي العقل بدليل
 يفهمه، ال ام تسمعوه ال قلنا: العامي يفهمه ال الكالم هذا مثل كان وملا منتقًال، أو

 عرشه على توىاس اهللا إن ويقال اجلبال نيساك أن يسروه بل حتركوه ال اعتقاده ودعوا
 اهـ. »به يليق كما

                                                           
 ).٥٩الباز األشهب (ص/ - ١
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ثوا« عنه: اهللا رضي علي وقال  اهللا ُيكذَّب أن أحتبون يعرفون مبا الناس حدِّ
 ينبغي ال شابهاملت أن على دليل وفيه« بقوله: ذلك على احلافظ عقَّب مث »ورسوله

 اهـ. ١»العامة عند يذكر أن
 هباملذ أساطني أحد احلنبلي عقيل ابن قال اجلوزي ابن احلافظ وقال

م البواطن أهل فأما والظاهرية الباطنية بني طائفتني بني اإلسالم هلك« احلنبلي:  فإ
 يف يبق مل ىتح عليها هلم برهان ال اليت تفاسريهم من ادعوا مبا الشرع ظواهر عطلوا
 عن هيوالن الواجب إجياب أسقطوا حىت معىن وراءه وضعوا وقد إال شىء الشرع
م الظاهر أهل وأما املنهي،  األمساء وافحمل تأويله من البد مما ظهر ما بكل أخذوا فإ

 عقلوه. ما على والصفات
 كل ونرفض يلدل عنه يصرفنا مامل بالظاهر نأخذ أن وهو املنزلتني بني واحلق

 اهـ. ٢»الشرع أدلة من دليل به يشهد ال باطن

 ¿ ¾M :تعاىل قوله -شابهاملت من أي- ومنها« اجلوزي: ابن وقال
À ÁL هإلي الروح نسب وإمنا رمحتنا من أي املفسرون: قال ]١٢ التحريم [سورة 
 يؤذون أي قلت: ]٥٧ األحزاب [سورة MS TL :تعاىل قوله ومنها كان، بأمره ألنه

 اهـ. »أهلها أي ]٨٢ يوسف [سورة Mj kL :تعاىل كقوله أولياءه
 ؟!٣يقول اذام ظاهره على املتشابه حيمل فمن يتأذى، اهللا أن عاقل يقول وهل

                                                           

ا دون قوم كراهية أال يفهموه.١/١٩٩فتح الباري رشح صحيح البخاري ( - ١  )، باب من خص بالعلم قومً
 ).١٦٢تلبيس إبليس (ص/ - ٢
 ).٦٠الباز األشهب (ص/ - ٣



٣١٠ 
 

 املقام ريهمتفس يف اهللا إىل القعود نسبة على تعقيًبا منه )١٢٤(ص/ ويف
 لىص اهللا رسول عن يصح ال مكذوب حديث هذا قلت« اجلوزي: ابن قال احملمود

 فيها حيتاط اليت العقيدة يف باملكذوب استدالهلم على شاهد وهو »وسلم عليه اهللا
 [سورة MF G H I JL :بقوله استشهادهم على عقَّب مث بغريها اطحيت ال ما

 من فةباملسا القرب أجاز ومن سبحانه، اهللا عن ال جربيل عن هذا« فقال: ]٩ النجم
 هـ.ا »التجسيم يف صريح -الزيغ أهل- إليه ذهب وما املالصقة، أجاز الذات

 متحرك ريغ ومكان جهة يف متحيز غري مبوجود يعرتفون ال املشبهة أن ذلك
م ساكن وال  باملكان الإ يصح ال الوجود أن يظنون املخلوق على اخلالق يقيسون أل
 وسلم: يهعل اهللا صلى اهللا رسول قال مكان، بال املكان قبل اهللا وجود ثبوت مع
 املكان بلق موجوًدا اهللا كان أي وغريه. البخاري رواه »غريه شىء يكن ومل اهللا كان«

 مكان الب املكان قبل موجود هو الذي فاهللا والعرش، الست اتاجله وقبل والزمان
 يتغري. ال سبحانه ألنه مكان بال املكان وجود بعد موجود هو

 ةكثري  أحاديث من منوذج وهو واألربعون الثامن احلديث )١٣٢(ص/ ويف
 اهللا رسول نع عنه اهللا رضي العباس حديث نصه ما قال الزيغ أهل افرتاها اليت من

 بني كما سفلهوأ أعاله بني حبر السابعة السماء فوق قال: أنه وسلم عليه اهللا صلى
 بن ىيحي به تفرَّد يصح، ال حديث هذا« ذلك فوق تعاىل واهللا واألرض السماء
 وقال ثقة،ب ليس معني: بن حيىي وقال احلديث، يضع كذاب هو أمحد: قال العالء،

 .-اهللاب إال قوة وال حول الف كذاب براوٍ  حيتجون- »موضوعة أحاديثه عدي: ابن
 عباس ابن عن رواها فقد القعود لفظة أما« :- كالم بعد - اجلوزي ابن قال

 الصبح. بن عمر عن جابر عن عيسى فريويها القيام وأما يصح، وال
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 .»اهللا رسول خطبة وضعت أنا الصبح: بن عمر قال« البخاري: قال
 ديثهح كتب يصح ال الثقات على احلديث يضع وكان« حبان: ابن وقال

 تعاىل ؟ العقول نأي صفة، هللا تُ بَ ثْ يُـ  هذه ومبثل قلت« قال: مث ،»التعجب على إال
 بقعود صفيو  وال بالقسط، قائم هو إمنا القامة، انتصاب وهو بقيام يوصف أن احلق
ا  .اهـ »»اجلسماين حالة وأل

 يلعق ابن قول نقل الدجال، األعور حديث على تعقيًبا )١٣٤(ص ويف
 دليل نم أثبت وجل عز اهللا عن العور نفى ملا أنه اجلهلة بعض حيسب« هو:و 

 النقائص ينف حيث من العور نفى إمنا الفهم، من بعيد وهذا عينني ذو أنه اخلطاب
 عنه الولد ينف مثل وهذا النقائص، عليه تتسلط جوارح بذي ليس ربكم قال كأنه
 ذلك يف يكن مل كاملة صورة إىل اإلشارة كانت ولو التجزئ، عليه يستحيل ألنه
 قوة وال حول فال .اهـ »كثري الصورة يف الكامل فإن القدم وال األلوهية على دليل
 باهللا. إال

 اجلوزي ناب قال التابعني بعض عن يُنقل مكذوب حديث على وتعقيًبا
 وما عنيالتاب بأقوال وتعاىل سبحانه احلق صفات إثبات من والعجب« ):٨٨(ص
ا فإمنا صحت ولو عنهم تصح  ».منبه ابن وهب يذكر كما الكتاب أهل عن يذكرو
 ما ..؟وفخًذا... وأماًما خلًفا هللا يثبت أن لعاقل جيوز وهل« قال: كالم بعد مث

م حيدثون ال هؤالء ومثل قال: مث هؤالء. حيدث أن ينبغي م لعقولا يكابرون فإ  وكأ
 .اهـ »األطفال حيدثون
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 اأحدهم يقتل رجلين من اهللا يضحك« حديث: على )٨٩(ص يعقب مث
 إىل ترجع معان له الضحك أن اعلم« اجلوزي: ابن قال »الجنة يدخالن اآلخر
 ال:يق ضحك، قد قيل مستورًا كان أمر نع أبدى من وكل والظهور البيان معىن

 كتب يقال: كما زهره، عن وانفتحت فيها ما ظهر إذا بالنبات األرض ضحكت
 اخلفيف] [من الشاعر: قال السماء

السماء بكاء من األرض ضحكت جديـد باألقحـوان يوم كل

 
 (وهذا ،األسنان عن الفم انفتاح هو إمنا البشر يعرتي الذي الضحك وكذلك

 اهـ. ضله).ف وإبانة كرمه اهللا إبداء على محله فوجب تعاىل اهللا على يستحيل
 بالرمحة. »ليلةال اهللا ضحك« احلديث: يف الوارد الضحك البخاري أوَّل وقد

 الضحك ونسبة« :١الفتح يف حجر ابن احلافظ وقال البيهقي، احلافظ عنه نقله
 اهـ. »بصنيعهما الرضا ما واملراد جمازية تعاىل اهللا إىل والتعجب

 اهللا أن وهو املشبهة، تعتمده الذي املكذوب احلديث يذكر )١٢٨(ص ويف
 عشرة بقوة كلمتك إين موسى يا وسى:مل قال اهللا أن وفيه الطور، يوم موسى كّلم ملا

 صوت عمهمز  على إسرائيل بين إىل قّرب موسى أن فيه يذكرون مث ... لسان ءاالف
 قط. مسعتموه كالم بأحلى الصواعق صوت تسمعوا أمل فقال: اهللا

                                                           
 ).٧/١٢٠الفتح البن حجر ( - ١
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 فضلال عن عاصم بن علي يرويه يصح، ال حديث هذا« اجلوزي: ابن قال
 مرتوك معاص بن علي النسائي: وقال )بشىء ليسكذاب ( حيىي: قال عيسى، بن

 بالكذب. نعرفه زلنا ما هارون، بن يزيد وقال احلديث،
 كان اأخرسً  خلق لو السختياين: أيوب أبو فقال عيسى بن الفضل وأما

 »سوء رجل هو حيىي: وقال شىء، ال عيسى بن الفضل عيينة: ابن وقال له، خريًا
 اهـ.

 لناسا أولئك يدعيه ما كذب لتعلم ةالروا هؤالء يف كالمه لك نقلت وإمنا
 مع وسلم عليه هللا صلى بالنيب التربك أحاديث يرفضون حيث لديننا حتريفهم يف

ا  فأي الصفات يف بةاملكذو  األحاديث على يقبلون بينما وغريمها الصحيحني يف ثبو
 هذا!. عقل

 ليس مبكال لميتك تعاىل واهللا« عنه: اهللا رضي النعمان حنيفة أبو اإلمام قال
 اهـ. »حروف وال آلة بال يتكلم واهللا واحلروف باآلالت نتكلم حنن ككالمنا،

 فهو والوهم حلسا يقتضيه ما على ال هللا نثبتها سبحانه صفاته سائر وكذلك
 وسائر بصرهو  مسعه وكذلك احلس، يقتضيه ما على ال شىء بكل عامل بأنه موصوف
 اهللا. صفات

 وريالث وسفيان واألوزاعي سعد بن يثوالل مالك ومنهم السلف أئمة قال
 اهللا حق يف ةاجلسمي ظواهرها من الناس بعض يتوهم اليت النصوص بعض يف وغريهم

 روواا ومعناه »كيف بال جاءت كما أمّروها« النزول: كحديث اجلسمية صفات أو
 مرادهم ةفاألئم اجلسم، صفات من هي اليت الظواهر تلك تعتقدوا وال اللفظ هذا
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ا ميةاجلس نفي ا ميةاجلس معانيها ليس النصوص هذه أن أي اهللا عن وصفا  وصفا
ا اجلسمية نفى تعاىل اهللا ألن وسكون حركة من  M1 :ولهبق نفسه عن وصفا

2 3L ]سورة ذهه إىل النصوص تلك رد اهللا رمحهم األئمة وأراد ]١١ الشور 
 الناس على ونميوه لكن هللا الكيف إثبات بذلك فرييدون املشبهة أما احملكمة، اآلية
 وسكون حركة من اجلسمية وصفات اجلسمية على حممولة النصوص هذه إن بقوهلم
 :تعاىل قوله يف املشبهة قدماء بعض قال حىت الكيفية تلك كيفية نعرف ال لكن

Mf g h i jL ]فقط الوجه منه ويبقى كله يفىن اهللا إن ]٨٨ صصالق سورة 
 عن اهللا عاىلت الظاهر، على الوجه فسر ألنه لبدنا أعلى على املركب اجلزء هو الذي
 كبريًا. علًوا ذلك

 قوله عند هـ،١٣٥٨ سنة اهلند يف املطبوع »الثوري تفسري« يف جاء بينما
 .اهـ »وجهه به أريد ما إال« قال: ١القصص] سورة[ Mf g h i jL :تعاىل
 مشبهة من رةالدكات بعض إن حىت صحيحه يف البخاري قال ومثله احلسنات، يعين

 البخاري« ه:بقول أجاب اآلية هذه تفسري يف للبخاري كالم عليه ُعرض ملا العصر
م ذلك .اهـ »شك إميانه يف  اجلهل يف الغاية وهذا صفة جسًما الوجه يعتقدون أ

 ؟! صفة اجلسم يسمي كيف
 كانت ذاإ اهللا وجه إلى المرأة تكون ما أقرب« حديث: يف يقولون ماذا مث

 وهو اآليات يهعل حيملوا أن تعودوا الذي الظاهر على حيملونه فهل »بيتها قعر في
 خيفى وال ه،بذات العرش على اهللا أن اعتقادهم وهو مذهبهم بذلك فينقضون اجلسم

                                                           
 ).١٩٤ري الثوري: (ص/تفس - ١
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 قاله كما ديثاحل سياق يناسب معىن له يقولون أم واألرض، العرش بني املسافة بُعد
 ال امإلز  وهذا مذهبهم، ضوانق فقد معنوي قرب هو قالوا: فإن الصاحل، السلف
 وغريه. ١حبان ابن رواه ثابت واحلديث منه، هلم مهرب

 الصفة معىن على كوجوهنا ال وجه هللا فيقولون: واجلماعة السنة أهل فأما
 اجلارحة معىن لىع ال العني وصفة اليد صفة هللا يثبتون وكذلك اجلسم، معىن على ال

 لسان يف استعماالت هلا والعني ليدوا الوجه الثالث الكلمات وهذه واألعضاء،
 ما هو رياألخ وهذا اجلسمية تقتضي ال ومعان اجلسمية تقتضي معان على العرب
 ا. اهللا وصف القرءان يف جاء ولذلك اهلدى أئمة عليه محله

 هو لذيا املصري النون ذو احملدِّث السلفي اإلمام بكالم بالتمسك فعليك
 الفخب فاهللا ببالك تصورت مهما« عنه: هللا رضي أنس بن مالك اإلمام تلميذ
 هلأ مذهب وظهور وضوح على وءاخرًا أوال هللا واحلمد ذلك. يشبه ال أي »ذلك
  واجلماعة. السنة

  

                                                           
)، ذكر األخبار عام جيب عىل املرأة من لزوم قعر بيتها، واهليثمي يف موارد ٧/٤٤٦رواه ابن حبان: ( -  ١

 )، باب دخول النساء املسجد، وصالهتن فيه، ويف بيوهتن، وغريمها.١/١٠٣الظمآن: (
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 الجلوس عن تعالى اهللا تنزيه حول مناظرات

 األولى المناظرة
على  أأردنا مما يلي تقدمي األدلة بأسلوب املناظرات مع اعتقادنا أن الوهايب ال يتجر 
 .مناظرة السين ألن اعتقاد أهل السنة وأدلتهم كفيلة بدحض متويهات الوهابية

 
 باجللوس فسين وصفت فإن جيلس، واإلنسان جيلس احلمار أليس الوهَّايبُّ: قال لو -

 نفسي؟ شتمت بذلك أكون هل
 ال. يقول: فالسُّّينُّ  -
 احلمار صفة هأن مع حقي يف شتيمةً  اجللوس يكون ال فكيف يقول: فالوهَّايبُّ  -

 تعاىل؟ اهللا حق يف شتيمةً  ويكون
 وهذا املخلوق، ىعل اخلالق وقست املثل، تعاىل هللا ضربت أنت يقول: فالسُّّينُّ  -

 عليك. الرد يف كافٍ 
 املثل! هللا ضربت ما أنا يقول: فالوهَّايبُّ  -
 املثل، له ربتض أنك تعرف مل لذلك تعاىل، اهللا عرفت ما أنت يقول: فالسُّّينُّ  -

 ما يف نظرت صرت خبالقك وجلهلك اخلالق، معرفة بعد إال تصحُّ  ال العبادة ألن
 يليق، ال وما تعاىل اهللا حق يف يليق ما تعرف حىت يليق ال وما حقك يف يليق
 وساويت سك،بنف تعاىل اهللا قست وبذلك وصفاته، تعاىل باهللا منك جهل وهذا

 M1 :تعاىل ولهق كذَّبتو  املثل، تعاىل هللا وضربت بصفاتك، تعاىل اهللا صفات
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2 3 4L ]سورة [تعاىل وقوله ،النحل: M1 2 3L سورة] 
[القاسم بوأ رواه ،»الرَّبّ  في ِفكَرةَ  ال« وسلم: عليه اهللا صلى وقوله الشور 

 فقال يشبهها ال نهأ نعرف حىت خملوقاته يف بالتَّفكُّر أمرنا تعاىل اهللا األنصاري.
 سورة[ L¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { | } Mz :تعاىل

 لتعرف اىلتع خملوقاته يف تتفّكر أن بدل اآلية، هذه كذَّبت أنت أما ،األعراف]
 معرفة من فُحرمت ليها،ع اهللا لتقيس تعاىل خملوقاته يف تفكَّرت ُيشبهها ال اهللا أنَّ 

 وقست تعاىل، اهللا حق يف يصحُّ  ال وما يصحُّ  ما ا يُعرف اليت العقلية الدالئل
 صحة،ال من أساس له ما باطل فاسد قياس هذا فقياسك املخلوق، على اخلالق
 املخلوق: على اخلالق تقيس أن نفسك لك سوَّغت وكيف والشرع، العقل يردُّه

 باألسطُرِ  أسطُرٍ  كاتبُ  أيُقاسُ  بصنيعهِ  صنعةٍ  صانعُ  أيقاس
 الوهَّايبُّ. ينكسر عندها
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 الثانية المناظرة
 فسين وصفت فإن جيلس، إلنسانوا جيلس احلمار أليس الوهَّايبُّ: قال إن -

 نفسي؟ شتمت بذلك أكون هل باجللوس
 ال. يقول: فالسُّّينُّ  -
 احلمار صفة هأن مع حقي يف شتيمةً  اجللوس يكون ال فكيف يقول: فالوهَّايبُّ  -

 تعاىل؟ اهللا حق يف شتيمةً  ويكون
 يلد؟ واإلنسان يلد احلمار أليس يقول: السُّّينُّ  -
 بلى. الوهَّايبُّ: فيقول -
 نفسك؟ متشت تكون فهل ولًدا لك بأنَّ  نفسك وصفت فإن يقول: لسُّّينُّ فا -
 ال. الوهَّايبُّ: فيقول -
 ألن وشتمته، النقصب وصفته فقد بالولد، تعاىل اهللا وصفت إن أما السُّّينُّ: فيقول -

 وما ءادمَ  بنُ ا شتمني« تعالى: اهللا قال « يقول: وسلم عليه اهللا صلى الرسول
 فقوله إياي تمهش أما يكذبني، أن له ينبغي وما وكذَّبني ،يشتمني أن له ينبغي

 رسول نع هريرة أبو رواه صحيح قدسيٌّ  حديث وهذا احلديث، »»ولًدا لي إنَّ 
 !M :عاىلت لقوله فزينة، البشر حق يف الولد أما وسلم. عليه اهللا صلى اهللا

" # $ %L ]نإلنساا إىل الولد نسبة مسَّى تعاىل فاهللا ،الكهف] سورة 
 اخلالق ألنَّ  ملخلوقا ُيشبه ال اخلالق ألنَّ  ملاذا؟ شتيمًة، إليه الولد نسبة ومسَّى زينًة،
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 ملشهورة:ا عقيدته يف الطحاويُّ  اإلمام قال لذلك املخلوق، مبعاين يُوصف ال
 .اهـ »َكَفرَ  فقد البشرِ  معاين من مبعًىن  اهللاَ  وصفَ  وَمنْ «

 وليس الق،اخل على إطالقه جيوز املخلوق على إطالقه جيوز لفظٍ  كل فليس
 املخلوقب الالئق الكمال وال املخلوق، حق يف يليق ما هو اخلالق حق يف يليق ما
 ال لكذ ومع اإلنسان يف كمال صفة الراجح فالعقل باخلالق، الالئق الكمال هو

 .يس كمثله شئل تعاىل اهللا ألن كفر، ا تعاىل وصفه بل ا، تعاىل اهللا يوصف
 إىل الولد سبةن أنَّ  وتعرتف تُِقرُّ  هل والقرءان احلديث من البيان، هذا فبعد

 شتيمٌة؟ فهي تعاىل اهللا إىل نسبته وأما زينة، اإلنسان
  نعم. يقول: فالوهَّايبُّ  -
 املخلوق إىل نسبته ماأ شتيمٌة، تعاىل اهللا إىل نسبته اجللوس كذلك يقول: فالسُّّينُّ  -

 للمخلوق فةص كليهما إنَّ  حيث من واجللوس األبوة بني فرق وال بشتيمٍة. فليس
 ما. يتصف أن اخلالق على يستحيل
 اخلالق قح يف شتيمةً  يُعدُّ  املخلوق حق يف زينة هو الذي الولد كان فإذا

 فيه شرتكي بل املخلوق، حق يف مبدحٍ  ليس هو الذي باجللوس فكيف وجلَّ، عزَّ 
 اجللوس ونيك أن أوىل باب فمن ،واحلشرات واخلنزير والقرد والكلب واجلنُّ  البشر
 لوهَّايبُّ.ا ينكسر املخلوقات.عندها هذه صفة ألنه تعاىل، اهللا حق يف شتيمةً 
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 الثالثة المناظرة
 فسين وصفت فإن جيلس، واإلنسان جيلس احلمار أليس الوهَّايبُّ: قال إن -

 نفسي؟ شتمت بذلك أكون هل باجللوس
 ال. يقول: فالسُّّينُّ  -
 احلمار صفة هأن مع حقي يف شتيمةً  اجللوس يكون ال فكيف قول:ي فالوهَّايبُّ  -

 تعاىل؟ اهللا حق يف شتيمةً  ويكون
 فيه: تفقل دكانك، حيرس لك كلبٍ  بصنيع مسرورًا كنت إذا يقول: السُّّينُّ  -

 حق يف ذمٌ  أو مدح هذا فهل ،»دكاين يسرق أن لصٌّ  أراد كلما ينبح كليب«
 كلبك؟

 .مدحٌ  هذا يقول: فالوهَّايبُّ  -
 هذا فهل ،»تاناأ كلما ينبحُ  فالنٌ « ثرثاٍر: إنسانٍ  يف قلت وإن يقول: فالسُّّينُّ  -

 فيه؟ ذمٌ  أو مدحٌ 
 ذمٌّ. هذا يقول: فالوهَّايبُّ  -
 ا؟مذمومً  والثاين ممدوًحا، األوَّل النُّباح جعلت َفِلمَ  يقول: فالسُّّينُّ  -
 إنسان. وهذا يمةٌ  ذاك ألنَّ  يقول: فالوهَّايبُّ  -
 عرفت وما إلنسانوا البهيمة بني تُفّرق أن عرفت اهللا!! سبحان يقول: فالسُّّينُّ  -

 بالكلب ليقي كان وإن النُّباح أنَّ  عرفت األكوان!! وُمدبّر اإلنسان بني تُفّرق أن
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 صفة هو ذيال اجللوس أنَّ  عرفت وما يمٍة، صفة ألنه باإلنسان يليق ال فإنه
 الوهَّايبُّ. رينكس هنا املخلوقات؟! هذه صفة ألنه تعاىل باهللا يليق ال اإلنسان

 اتهالمتشاب تأويل في الحق أهل مذهب

 اهللا حق في والمكان لجسميةا هميو  ما تأويل
 العنيو  كاليد اجلسمية ظاهره مما والسنة الكتاب يف ورد ما مجيع أن اعلم

 على بل حةاجلار  عىنمب ال تعاىل له صفة منها كال  فإن بالتنزيه مقرونًا به اإلميان جيب
 العامة رفص ألجل ذلك كل يؤول وقد به أعلم وتعاىل سبحانه وهو به يليق وجه
 النصوص بتلك هولرسول تعاىل هللا املرادَ  املعىن يكون أن حيتمل وجه على اجلسمية عن
 استوى يقال أنك تفصيليا تأويالً  يسمى وهذا املراد، هو بأنه والقطع اجلزم على ال
 إثبات يف جاء ما باب« :١»والصفات األمساء« كتابه يف البيهقي قال قهر أي

 العني إثبات يف جاء ما باب« :٢أيًضا وقال اهـ، »الصورة حيث من ال صفة الوجه
 ال صفتني اليدين إثبات يف جاء ما باب« :٣وقال اهـ، »احلدقة حيث من ال صفةً 
 الرتكيب هي الصورة الصورة. يف ذكر ما باب« :٤وقال اهـ، »اجلارحة حيث من

 ? < = > ; : M7 8 9 :وجلّ  عزّ  اهللا قال املركَّب هو واملصوَّر

@ A B C D E F G HL البارئ يكون أن جيوز وال .االنفطار] [سورة 
                                                           

 ).٣٠١/األسامء والصفات (ص - ١
 ).٣١٢/األسامء والصفات (ص - ٢
 ).٣١٤/سامء والصفات (صاأل - ٣
 ).٢٨٩/األسامء والصفات (ص - ٤
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 جيوز وال ادةمتض واهليئات خمتلفة الصورة ألن صورة له يكون أن وال مصوَّرًا تعاىل
 جلواز خّصصٍ مب إال هاببعض اختصاصه جيوز وال لتضادها جبميعها تعاىل اتصافه
 به خصصه اخمصِّصً  اقتضى ببعضها اختص فإذا بعضها عليه جاز من على مجيعها
 القاخل وهو مصوَّرًا يكون أن فاستحال حمال وهو خملوقًا يكون أن يوجب وذلك
 اهـ. »املصّور البارئ

 إن ىتح الصفات يف الواردة باألخبار االحتجاج يف العلماء احتاط وقد
 يعين الثبوت يقطع احلديث يكون أن الصفات يف باخلرب لالحتجاج طاشرت  بعضهم
 أيب صحابأ املاتريدية وهم بعضهم وتوسط األشاعرة. من كثري ذلك وعلى املتواتر
 ستفيًضام مشهورًا يكون أن باحلديث لالحتجاج فشرطوا األشاعرة وبعض حنيفة
 اشرتط وقد .فأكثر ثالثة يةروا من يكون أن إال فيه يراعى ال إذ املتواتر من أقل وهو

 ومثل رواته، ثقة على متفًقا الصفات يف الوارد احلديث يكون أن حجر ابن احلافظ
 حتتج ما وكثريًا ه،روات يف املختَلف باخلرب االحتجاج إىل سبيل فال الذهيب ذكر ذلك

 ذلك. دون هو الذي باخلرب واملشبهة احلشوية
 اجلارية حديث يف هلم حجة وال فوق ةجه يف التحيز هللا أثبتوا ملن دليل وال

 ررق وقد املتواتر. للحديث معارض وظاهره اآلحاد أحاديث من احلديث هذا ألن
 احلديث أو القرءاين النص خالف إذا احلديث أن ١احلديث وعلماء األصول علماء
  الرسول. ىعل كذب موضوع باطل فهو تأويالً  يقبل ومل العقل صريح أو املتواتر

                                                           
 ).١٣٢/)، الفقيه واملتفقه (ص٢/٣٧٤تشنيف املسامع ( - ١
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 :١نصه ما »هواملتفق الفقيه« كتابه يف البغدادي اخلطيب افظاحل وعبارة
 وَجباتم خيالف أن أحدها بأمور: ُردَّ  اإلسناد متصل خربًا املأمون الثقة روى وإذا«

 فال، العقول فخبال وأما العقول مبَجوَّزَات يرد إمنا الشرع ألن بطالنه فُيعلم العقول
 منسوخ، أو له][ أصل ال أنه فيعلم تواترةامل السنة أو الكتاب نص خيالف أن والثاين
 أن جيوز ال ألنه له أصل ال أو منسوخ أنه على فُيستدل اإلمجاع خيالف أن والثالث
  اهـ. »خالفه على األمة وجتمع منسوخ غري صحيًحا يكون

 علمه قاخلل كافة على جيب ما برواية الواحد ينفرد أن والرابع « قال: مث
 من بعلمه وه وينفرد أصل له يكون أن جيوز ال ألنه له صلأ ال أنه على ذلك فيدل
 ينقله أنب العادةبه  جرت ما برواية الواحد ينفرد أن واخلامس العظيم، اخللق بني
 خمالًفا ورد إذا أماو  بالرواية، هذا مثل يف ينفرد أن جيوز ال ألنه يقبل فال التواتر أهل

 مذهب ينتحل نمم قوم وقال يـَُرّد. مل بلوىال به تعم ما برواية الواحد انفرد أو للقياس
 إىل ينتسبون ممن قوم وقال .٢به العمل جيز مل للقياس خمالًفا كان إذا أنس بن مالك
 »البلوى به عمت فيما الواحد خبرب العمل جيوز ال ثابت بن النعمان حنيفة أيب مذهب

 اهـ.
 رواه الذي اريةاجل حبديث السماء يف اهللا حتيز إلثبات الوهابية احتجاج وأما

 أن أراد الصحابة من رجالً  أن احلكم بن معاوية وهو واحد راوٍ  طريق من ٣مسلم
                                                           

 ).١٣٣-١٣٢/الفقيه واملتفقه (ص - ١
 القياس مقدم عندهم. - ٢
رواه مسلم يف صحيحه: كتاب املساجد: ومواضع الصالة: باب حتريم الكالم يف الصالة ونسخ ما كان  - ٣

 احته.من إب
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 وسلم: عليه اهللا صلى الرسول هلا فقال الرسول إىل فأحضرها سوداء له جارية يعتق
 عشر سةمخ رواه الذي املتواتر للحديث خمالف ألنه حجة فيه فليس »اهللا أين«

 أن مرتأ« وسلم: عليه اهللا صلى قوله وهو الرسول من منهم كل مسعه صحابًيا
 عصموا دواشه فإذا اهللا رسول وأني اهللا إال إلـه ال أن يشهدوا حتى الناس أقاتل
 إال يصح ال اإلسالم بأن صريح ١احلديث هذا »بحقها إال وأموالهم دماءهم مني

 كمح الرسول أن معناه كان الظاهر على اجلارية حديث ُمحل فإن بالشهادتني،
ا للجارية ا السماء يف اهللا أن إىل إلشار  أن اهللا رسول نع يصح وال باهللا مؤمنة بأ
 اليهود عقيدة العقيدة هذه ألن السماء يف اهللاُ  إنسان قول رد باإلميان حيكم

 نسانإل املقالة ذه الرسول حيكم أن فمستحيل الكفار، من وكثري والنصارى
م على شاهد أقوى اجلارية حديث يرون الذين ةالوهابي أسخف فما باإلميان.  عقيد
م حيث الفاسدة  فوافقوا لعرشا يعنون ]السماء يف حالٌّ  اهللا[ فقالوا بظاهره أخذوا إ
 هذا اهربظ يأخذوا فلم السنة أهل بعض أما الكفار. من وغريهم والنصارى اليهود

 »اهللا أين« هلا قال رسولال أن احلديث هذا يف ورد ما معىن قالوا أوَّلوه بل احلديث
 حيكموا فلم ا،جد  القدر عايل معناه »السماء يف« وقوهلا هللا، التعظيم من اعتقادك ما

 حديث من اجلارية حلديث ٢حبان ابن رواية مث التأويل. هذا إلمكان نظرًا ببطالنه
 ولفظها الرواية هذه ختالف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاحب سويد بن الشريد

                                                           
 "فإن تابوا وأقاموا الصلواة وءاتوا الزكواة فخلوا سبيلهم"رواه البخاري يف صحيحه: كتاب اإليامن: باب  - ١

)، ومسلم يف صحيحه: كتاب اإليامن: باب األمر يقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا ٥(سورة التوبة ءاية 
 حممد رسول اهللا.

 ).٦/٢٥٦)، (١/٢٠٦( اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان - ٢
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 فقال: »اهللا« فقالت: »ربك من« شخص ا جاء اليت اجلارية هلذه قال الرسول أن
ا أعتقها« قال: »اهللا رسول أنت« قالت: »أنا ومن«  ال ةالرواي هذه ».مؤمنة فإ

 اهللا. إال إلـه ال أن أشهد مبنزلة »ريب اهللا« قول ألن فيها إشكال
  احملدث قال اجلارية حلديث مسلم رواية وضعف بشذوذ عدةٌ  حكم وقد

 األحاديث يانب يف املقصودة الفوائد« يف الغماري الصديق بن حممد بنا اهللا عبد
  اهـ. »به العمل جيوز ال شاذ احلديث« نصه: ما »املردودة الشاذة

 فروى شذوذه يؤكدان معاوية حلديث خمالفان حديثان وجاء« قال: مث
 قال: ديج عن أيب حدثين ةعتب بن اهللا عبد بن عون طريق من ١السنن يف البيهقي
 اهللا سولر  يا فقالت: سوداء بأمة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل امرأة جاءت

 وسلم: وءاله عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال هذه؟ عين أجتزئ مؤمنة رقبة عليَّ  إن
 »اأن من« قال: اإلسالم، قالت »دينك فما« قال: ريب، اهللا قالت: »ربُّك من«

 »اهللا عند نم به جئت مبا وتُقرين اخلمس أفتصلني« قال: اهللا، رسول أنت قالت:
  .»أعتقيها« وقال: ظهرها على وسلم عليه اهللا صلى فضرب نعم قالت:

 سلمة أيب عن عمرو بن حممد عن سلمة بن محاد طريق من ٢أيًضا وروى
 أن إيلَّ  أوصت أمي إن اهللا رسول يا( :قلت قال: يالثقف سويد بن ٣الشَّرِيد عن
 وءاله عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال )نُوبيَّة سوداء جارية عندي وأنا رقبة عنها أعتق

 سولر  قالت: »أنا فمن« قال: ،اهللا قالت: »؟ربك من« فقال: »ا ادع« وسلم:
                                                           

 ).٣٨٨/السنن الكرب (ص - ١
٢ - ) ٧/٣٨٨السنن الكرب.( 
 ) بوزن الطويل.٣١٦/ضبط احلافظ يف التقريب (ص - ٣
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ا أعتقها« قال: اهللا  يف وغريهم يةالوهاب للمشبهة حجة ال أنه فتبني اهـ. »مؤمنة فإ
م إلثبات اجلارية حديث  بظاهر األخذ نأ تنسَ  وال السماء. يف متحيز اهللا أن عقيد
 خيلق أن صحي وال جسًما اخلالق يكون فال خملوق واجلسم هللا جتسيم اجلارية حديث
او  بضوئها واملاء والشجر الناس تنفع منري جسم فالشمس جسًما، اجلسم  وال حرار
ا األلوهية ذلك مع تستحق  خاص وحدٌّ  خاص ولون وكمية مقدار له جسم أل
 أللوهيةا كانت فلو احلجم. هذا على وخلقها املقدار ذا قدَّرها من إىل فتحتاج
 أنه ةالوهابي يزعم الذي اجلسم من باأللوهية أوىل الشمس لكانت للجسم تصح
 الذي اجلسم ذلك خبالف أحد لكل حمسوس مشاهد نفعها فإن العرش على

 .يدعونه
 مث لعرشا بقدر حجم اهللا أن يعتقد شبهةامل زعيم تيمية ابن نا عَجبلوا

 فكيف حبر، نبج يف كقطرة للعرش بالنسبة هي اليت الدنيا السماء إىل بذاته ينـزل
 خيلو الو  ينزل« يقول: إنه حيث عجًبا زد مث الدنيا؟! السماء تسعه أن عنده صح
 معناه إنف تناقض وهذا النزول، حديث شرح كتابه يف ذلك ذكر كما »منه العرش
 ور]الش سورة[ M1 2 3L :تعاىل اهللا لقول مناقضة وهو ينزل وال ينزل
 وإنا هللا فإنَّا فقط، دواح مثل ال تعاىل هللا كثرية أمثالٍ  إثبات فيه املشبهة اعتقاد فإن
  راجعون. إليه
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 األعضاء وهمت تيال نصوصال تأويل
 يشبه ال اىلعت اهللا أنَّ  والعقل بالنقل ثبت أنه بتوفيقه اهللا رمحكم اعلموا

 M1 2 :تعاىل فقوله النقل أما الوجوه. من بوجه العامل أنواع وسائر األجسام
3L ]سورة [ة نع تعاىل اهللا تنزّه وجوب يف صرحية اآلية فهذه ،الشور  ما مشا
 أي مومللع فهي النفي حيز يف وقعت نكرة شىء كلمة ألن اإلطالق، على سواه
ة عنه ينتفي أنه  ومشبًها لشىء مشبهٍ  غري يكون أن جيوز فال لعاملا من ما شىء مشا

 دُّ يـُرَ  الذي األصل هو القرءان وحمكم احملكمات من اآلية وهذه العامل. من لشىء
 ظاهرها. لىع حتمل ال أن جيب جسمية أو تشبيًها أومهت ءاية وكل املتشابه. إليه

 واملتشابه. احملكم بني وفقنا نكون فبذلك
 جيوز ما عليه جلاز العامل من لشىء مشبًها كان لو تعاىل فألنه العقل وأما

 األلوهية، ايفين واحلدوث حدوثه، للزم العامل على جيوز ما عليه جاز ولو العامل على
ة بطالن فوضح  ة.املشا عن تعاىل تنّزهه وهو املطلوب وثبت املشا

 ىءش فيها ليس الصفات يف املشهورة الصحيحة األحاديث من ورد وما
 عمق.و  وعرض طول أي ثالثة وأبعاد مساحة ذا جسًما تعاىل اهللا كون يف صريح
 باالتفاق. إسناًدا يصح ما فيه فليس ذلك يف صريح هو مما ورد ما فأما

 وأ القرءاين النص يناقض الذي احلديث أي اخلرب قلنا ذلك ُعرف فإذا
 وال الرسول لىع كذب بأنه قطعنا تأويالً  يقبل ومل العقل صريح أو املتواتر احلديث
 ال اختالف اتهرو  بعض توثيق يف كان أو ضعيف بإسناد ورد وما تأويله، إىل ضرورة
 منه يفضل ام عرشه على اهللا إن« حديث: ذلك فمن هللا، صفة إلثبات به ُحيتج
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 االعرتاف عم تيمية ابن أورده فقد ببطالنه، املقطوع من فإنه »أصابع أربع مقدار
 اآلحاد قبطري إسناده ثبت وما ،»السنة منهاج« املسمى كتابه يف صحته بعدم
 النزول حديث يف ١مالك عن التأويلُ  ثبت فقد يؤوَّل فإنه واملكان التجسيمَ  فأوهم
َلكِ  نزول على حيمل أن واألوىل ».نقلة نزول ال رمحة نزول« قال أنه

َ
 فقد اهللا أمرب امل

 وسلم: ليهع اهللا ىصل النيب عن صحيح بإسناد هريرة أيب حديث من ٢النسائي أخرج
 اعد من هل فينادي مناديًا أمر األول الليل شطر مضى إذا حىت ميهل اهللا إن«

 احلديث. »له فيستجاب
 لسماءا إىل ليلة كل وتعاىل تبارك ربنا ينزل« :٣املشهورة للرواية تفسري وهذا

 احلديث. »له فأستجيب يدعوين من يقول اآلخر الليل ثلث يبقى حىت الدنيا
 قال كما الوارد احلديث به يفسر ما خري أن احلديث أهل عند رتقر  وقد

 صحيح على هشرح يف النووي قال ».بالوارد فسرَته ما وخري« ألفيته، يف العراقي
 للعلماء: مشهوران مذهبان وفيه الصفات، أحاديث من احلديث هذا« :٤مسلم
ا يؤمن أنه املتكلمني وبعض السلف مجهور مذهب وهو أحدمها  ما لىع حق بأ
 مع تأويلها يف يتكلم وال مراد غري حقنا يف املتعارف ظاهرها وأن تعاىل باهللا يليق

 مسات سائرو  واحلركات االنتقال وعن املخلوق صفات عن تعاىل اهللا تنزيه اعتقاد

                                                           
 ).٦/٣٦رشح صحيح مسلم النووي ( - ١
 ).٦/١٢٤رواه النسائي يف السنن الكرب: عمل اليوم والليلة: باب الوقت الذي يستحب فيه االستغفار ( - ٢
البخاري يف صحيحه: كتاب الصالة: باب الدعاء والصالة من ءاخر الليل، ومسلم يف صحيحه:  رواه - ٣

 كتاب صالة املسافرين وقرصها: باب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف ءاخر الليل واإلجابة فيه.
 ).٦/٣٦رشح صحيح مسلم النووي ( - ٤
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 عن اهن حمكي وهو السلف من ومجاعات املتكلمني أكثر مذهب والثاين اخللق؛
ا واألوزاعي مالك  هذا تأولوا ذاه فعلى مواطنها، حبسب ا يليق ما لىع تتأوَّل أ

 وأمره رمحته تنزل معناه وغريه، أنس بن مالك تأويل أحدمها تأويلني احلديث
 على نهأ والثاين بأمره، أتباعه فعله إذا كذا السلطان فعل يقال كما ومالئكته،
 اهـ. »واللطف باإلجابة الداعني على اإلقبال ومعناه االستعارة

 الدنيا لسماءا إىل بذاته اهللا نزول اعتقاد من املشبهة إليه ذهبت ما لويبط
 ملعىنا فيكون الزاي، وكسر الياء بضم (ينزل) كلمة ضبطوا ١البخاري رواة بعض أن

َلك نزول
َ
 يأمر اهللا أن من دسعي وأيب هريرة أيب حديث يف به صرّح الذي اهللا بأمر امل
 ديث.احل هذا يف حجة هلا ليس شبهةامل أن فتبني فينادي، ينزل بأن ملًكا

 M1 :تعاىل قوله عند عمران ءال سورة تفسري يف القرطيب قال

2L وأوىل« :٢نصه ما فيه قيل وما النزول حديث ذكره بعد عمران] آل [سورة 
 اهللا رضي دسعي وأيب هريرة أيب عن مفسرًا النسائي كتاب يف جاء ما فيه قيل ما

 حتى مهليُ  وجلَّ  عزَّ  اهللا نإ« وسلم: عليه اهللا ىصل اهللا رسول قال قاال: عنهما
 هل ه،ل ُيستجاب داع من هل فيقول: مناديًا يأمر ثم األول الليل شطر يمضي

 وهو ،قاحل عبد حممد أبو صححه »يُعطى سائل من هل له، يُغفرُ  مستغفر من
 ينزل أي املضاف حذف باب من األول وأن احتمال كل ويوضح اإلشكال يرفع
 اهـ. »ذكرنا ما يبني وهو الياء بضم ينزل روي وقد فيقول. اربن ملك

                                                           
 ).٣/٣٠فتح الباري ( - ١
 ).٤/٣٩تفسري القرطبي ( - ٢
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 أثبت من به استدل« :١نصه ما »البخاري شرح« يف حجر ابن احلافظ قال
 التحّيز إىل يفضي بذلك القول ألن اجلمهور ذلك وأنكر العلو، جهة هي وقال اجلهة
 .اهـ »أقوال على النزول معىن يف اختلف وقد ذلك، عن اهللا تعاىل

 هأول بضم ضبطه املشايخ بعض أن ٢فورك بن بكر أبو حكى وقد« قال: مث
 أيب عن غرّ األ طريق من النسائي رواه ما ويقويه ملًكا، ينزل أي املفعول حذف على
 مث الليل طرش ميضي حىت ميهل اهللا إن« بلفظ: عنهما اهللا رضي سعيد وأيب هريرة
 أيب بن انعثم حديث ويف ث،احلدي »له فيستجاب داع من هل يقول: مناديًا يأمر

 ذاو  القرطيب: قال احلديث، »له يستجاب داع من هل مناد يُنادي« العاص:
 اهـ. »اإلشكال يرتفع

 عن لتأويلا بنفي مؤلفاته بعض يف جزم حيث نفسه تيمية ابن ناقض وقد
 السوداء اريةاجل حديث وأما بعضها. يف اجلملة يف ذلك وأثبت اإلطالق على السلف

 فمن« فقال اء.السم يف فقالت: اهللا؟ أين« هلا: قال وسلم عليه اهللا صلى يبّ الن أن
ا« فقال: اهللا. رسول أنت فقالت: »أنا؟  ملكانةا عن سؤال بأنه فمؤول »مؤمنة إ
 شىء كل من أعلى أنه أي والقدر املنزلة علو معناه السماء يف وقوهلا املكان، عن ال

 تعاىل هللا زواحليّ  املكان فأثبت ظاهره على ملهحي أن وأراد بذلك يرض مل ومن قدرًا.
 من أصحَّ  يثحد يف الظاهر عن خرجت لقد له قيل الظاهر عن خيرجُ  ال بأنه حمتجا

                                                           
 ).٣/٣٠الباري ( فتح - ١
 ).٢٠٥/مشكل احلديث (ص - ٢
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 غائبا وال أصم تدعون ليس إنكم أنفسكم على ٢اربَعوا« :١حديث وهو هذا
 احلةر  ُعُنقِ  من أحدكم إلى أقربُ  تدعونه والذي قريًبا سميًعا تدعون إنكم

 راحلته عنق بنيو  الرجلِ  بني هللا حتّيزٍ  إثبات لكان ظاهره على محلَ  لو فهذا »أحدكم
 تفعلون؟ فماذا مماسة بدون أو مبماسة العرش فوق مستقر أنه معتقدكم ينقض وهذا

 واحلق يفعلون؟! ماذا شعري فليت ٣البخاري صحيح يف خمرج احلديث وهذا
 ٤تفصيليا الً تأوي يؤوَّلُ  بل ظاهره على اجلارية حديث حيمل ال أن عنه حميد ال الذي
 يؤول أو حلسي،ا القرب ليس املعنوي القرب به املراد أن على أيًضا الثاين هذا فيؤّول
 يقال: لثاينا يف وكذلك كيف بال أي »السماء يف إنه« فيقال إمجاليا تأويالً  األول

 كيف. بال »أحدكم راحلة ُعُنق من أحدكم إلى أقرب«
 مث ،التحكم مسلك سلكتم وإال املسلك هذا فاسلكوا اإلنصاف أردمت فإن

 ' & % $ # " !M :تعاىل اهللا بقول تفعلون ماذا لكم يقال
(L رمني أن املعىن كان ظاهره على محلتموه فإن السجدة] [سورة  مع ونونيك ا

 ظاهره غري لىع محلتموه وإن العرش. على إنه قولكم فينتقض اليوم ذلك باألرض اهللا

                                                           
رواه البخاري يف صحيحه: كتاب اجلهاد والسري: باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري، وكتاب  -  ١ 

املغازي: باب غزوة خيرب، وكتاب الدعوات: باب الدعاء إذا عا عقبة، ومسلم يف صحيحه: كتاب الذكر 
تحباب خفض الصوت بالذكر واللفظ له، ورواه البيهقي يف سننه والدعاء والقربة واالستغفار: باب اس

 ).٤/٤٠٢،٤١٨)، وأمحد يف مسنده (٢/١٨٤(
 ).١١/١٨٨أي ارفقوا وال جتهدوا أنفسكم، فتح الباري ( - ٢
 صحيح البخاري: كتاب اجلهاد: باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري. - ٣
 يل يف ضعفه وشذوذه.أي عىل تقدير ثبوته وإال فقد تقدم ما ق - ٤
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 ذلك يف يكونف ظاهره مقتضى على النّصني كال محل ترك من مفر فال حتكمتم فقد
 وجبف بعًضا، بعضه يناقض ال الرسول وحديث والقرءان التناقض، من سالمة
 ءايات حبمل إال ذلك ميكن وال منها واحدٍ  إلغاء وجتنب النصوص بني التوفيق

 سورة[ M1 2 3L :تعاىل كقوله الصريح احملكم مقتضى على الصفات
[ة استحالة على القطعي العقلي الربهان ومقتضى الشور  ملخلوقا اخلالق مشا
 الشرع اهدش والعقل والكمية. واحلد املكان يف والتحيز واألعضاء واللون باجلسمية

 M² :عاىلت قال العقل حييله مبا يأيت ال العقول مبَُجوزات إال الشرع يأيت فال
³ ´L الرضاو  بالغضب االنفعال عن تنزُّهه عقلال فيحتم احلرش] [سورة 

 ّسفوالتأ واحلزن والشهوة والروائح واملشمومات للمطعومات بالذوق واالتصاف
 ألن الزمن ومقارنة واالنتقال التغري بقبول ذاته يتصف فال والتندم والتمين واإلشفاق

 باملعلوم لمجهولل توقيًتا ملتجدد متجدد مقارنة أو والليايل األيام مبرور فّسر إن الزمان
 قدو  مكان. وال كان أنه كما زمان وال كان فاهللا حادث. فهو األفالك حبركات أو
 اهللا. سوى ما مجيع حدوث على العقلي الربهان قام

 بال ويسمع وأجفان أحداق بال يرى اهللا أن كما السنة أهل بعض قال
 قوله نم يفهم الذي وهذا صوتًا وال حرفًا ليس بكالم متكلم فهو وءاذان أصمخة
 يفهم ال فإنه قلبه اهللا أقفل من عند إال الشور] [سورةM1 2 3L :تعاىل
 كخلقه وجيعله بدياأل األزيل القدمي اهللا على جتوز ال اليت احلادثة الصفات بني الفرق
 صفات نم صفة كل أن بينوا الذين السنة أهل أئمة خريًا اهللا وجزى للحوادث حمالً 
 قدرة قدرته واحدة، صفة وكالمه وعلمه وبصره ومسعه إرادتهو  وقدرته كحياته اهللا

 واحدة صفة ومسعه كذلك ومشيئته أبدية أزلية واحدة صفة فحياته كحياته واحدة
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 أبدي أزيل دواح وكالمه أبدي أزيل وبصره أبدي أزيل واحد ومسعه واحد بصر وبصره
 إلشبيليا السكوين ليع أبو العالمة اإلمام كالمه وحدة على اإلمجاع نقل ينقطع، ال
 ٢»التمييز« وكتاب ١»املناظرات عيون« كتابه يف )عشر وسبعة سبعمائة سنة املتوىف(

 ».الزيغ من الكشاف« تفسريه يف أورده فيما الزخمشري على للرد ألَّفه الذي

 [سورةM1 2 3L :ءاية شاهدها الطحاوي مقالة املقالة هذه مث
[وءاية الشور: MV W X YL سورة] حممد احلافظ احملدث قال ،د]الرع 
 ».املقياس املقدار« :٣القاموس شرح يف الزبيدي مرتضى

 MÆ Ç :ةءاي جهة يف متحيز أو جالس اهللا أن يعتقد من تكفري يؤيد ومما
ÈL ]الصحيح واحلديثُ  لوجوده ابتداء ال الذي هو األول ألن احلديد] سورة 

 امل.الع من وغريمها واملكان الزمان قبل كان أي »غريه شىء يكن ومل اهللا كان«
 فصار هللا أوجده مث موجوًدا يكن مل املكان أن على صرحيان دليالن واحلديث اآلية

 عدماب مكان له صار اهللا أن اعتقد فمن مكان بال املكان قبل كان واهللا موجوًدا
 من النتقالوا صفة إىل صفة من منتقالً  جعله مكان له يكن مل أن بعد العرش خلق
 السالم ليهع إبراهيم أن فكما الربوبية. ينايف وهو احلدوث دليل صفة إىل صفة

ا لأللوهية والشمس والقمر الكوكب صالحية عدم على استدل  صفة من تتحول بأ
 استقر اهللا أنب وسلفهم الوهابية قول بطالن على استدلوا احلق أهل كذلك صفة إىل
 إثبات من ذلك يف ِمبا كانم يف صار اهللا وبأن العرش خلق أن بعد العرش على

                                                           
 ).٤٣-٤٢/عيون املناظرات (ص - ١
 ).١/٩٢التمييز ملا أودعه الزخمرشي يف االعتزال يف تفسري الكتاب العزيز ( - ٢
 ).٥٩١/القاموس املحيط (ص - ٣
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 اجلماعةو  السنة أهل دالئل أقوى من هذا كفر. وهذا صفة إىل صفة من هللا التحول
 اهللا أثىن وقد لعرش.ا على والقعود وغريها فوق جهة يف التحيز عن تعاىل هللا املنـزهني
 .األنعام] [سورة M- . / 0L :فقال هذه إبراهيم حجة على تعاىل

 شرالب صفات من صفة اجللوس أن عليهم فيخ كيف منهم العجب مث
 يشرتك ليتا الصفة ذه خالقهم وصفوا كيف واحلشرات والبهائم واملالئكة واجلن
 اجللوس نأ الوهابية اعتقاد ذلك من أعجب مث اهللا. خلق من والبهائم العقالء ا

 MY Z [ \L :اآلية يف هلم حجة وال وتعظيم هللا مدح العرش على
 يأيت عربال لغة يف استوى بل جلس معىن يف صرًحيا ليس استوى ألن طه] [سورة
 الطويل]من [ الشاعر: قال والقهر للغلبة

 وكاِسرِ  لَِنسرٍ  مرًعى جعلناُهمُ   عليِهمُ  واستَـَوينا َعَلونا فلمَّا
 هلم حجة وال عليهم. جلسنا »عليهم واستوينا« الشاعر هذا قول معىن فهل

 من تحولال إثبات يف فيها هلم حجة ال كما »العرش على استوى مث « كلمة يف
 [سورة MX Y ZL :ءاية يف كما التأخر ولغري للتأخر تأيت مث ألن صفة إىل صفة

 :٢الشاعر قال الوجود يف قبلها ما على ١بعدها ما تأخر دائًما معناها فليس يونس]
 اخلفيف] [من

 دُّهْ جَ  كَ ذلِ  قبلَ  سادَ  قدْ  مثّ    أبوهُ  سادَ  مثّ  سادَ  نْ مَ  إنّ 

                                                           
ا  - ١  ."زيد عامل ثم إنه فارس"وهكذا كام يقال أيضً
 ).٥٤٤/لدرية لألهدل (ص) للسمرقندي، والكواكب ا١٢٠/انظر املوضح يف التفسري (ص - ٢
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وال شك أن (مث) يف هذا البيت ال تعين أن االبن يكون قبل األب واجلد، 
 لوس.واجل واملكان التحيز عن هللا املنزهني السنة أهل وفق الذي هللا احلمدف

 ،١داود وأبو لممس أخرجه الذي باحلديث تعاىل اهللا رمحه البيهقي استدل وقد
 أصحابنا بعض واستدل« :٢نصه ما »والصفات األمساء« كتاب يف البيهقي قال فقد
 فوقك فليس الظاهر أنت« :وسلم عليه اهللا صلى النيب بقول عنه املكان نفي يف

 ىءش دونه وال شىء فوقه يكن مل وإذا »شىء دونك فليس الباطن وأنت شىء
 اهللا. عن واجلهة املكان نفي يف صريح دليل وهذا .اهـ »مكان يف يكن مل

 تعاىل واهللا« :٣ونصه »والصفات األمساء« يف قيالبيه ذكره ما هذا يؤيد ومما
 يوصف أن وزجي وإمنا واحد حمل يف يتعاقبان والسكون احلركة ألن باحلركة يوصف ال

 ملخلوقنيا وأوصاف احلدث أعراض من وكالمها بالسكون يوصف أن جيوز من باحلركة
 اهـ. »شىء كمثله ليس عنهما متعال وتعاىل تبارك واهللا

 نم أصحابنا بعض عند والكراهيةوالبغض  احملبة« :٤نصه ام البيهقي وقال
 مبعىن والكراهية والبغض مكتسبه بإكرام له املدح مبعىن عنده فاحملبة الفعل صفات
 من مهوكال كالمه فقوله بالقول والذم املدح كان فإن مكتسبه، بإهانة له الذم

 اهللا محبةف إلرادةا إىل يرجعان -األشعري يعين- احلسن أيب عند ومها ذاته صفات
                                                           

رواه مسلم يف صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار: باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع،  - ١
 وأبو داود يف سننه: كتاب األدب: باب ما يقول عند النوم.

 ).٤٠٠/األسامء والصفات (ص - ٢
 ).٤٥٥-٤٥٤/األسامء والصفات (ص - ٣
 ).٥٠٢-٥٠١/(صاألسامء والصفات  - ٤
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 إىل يرجع فعله ذم من أو غريهم وبغضه وتوفيقهم، إكرامهم إرادته إىل ترجع املؤمننيَ 
م، إهانتهم إرادته  مكتسبها رامإك إرادته إىل يرجع احملمودة اخلصال وحمبته وِخذال
 اهـ. »مكتسبها إهانة إرادته إىل يرجع املذمومة اخلصال وبغضه

 الفعل صفات من أصحابنا بعض عند السخطو  الرضا« :١نصه ما وقال
 على ابتهموإث املؤمنني إكرام إرادته فالرضا اإلرادة إىل يرجعان احلسن أيب عند ومها

 فساق تعذيب تهوإراد التأبيد على وعقوبتهم الكفار تعذيب إرادته والسخط التأبيد
 اهـ. »شاء ما إىل املسلمني

سمة عقول سخافة ومن  الدين الحص الناصر للسلطان تكفريهم الوهابية ا
م عنه اهللا رضي األيويب  واملكان. اجلهة يف التحيز عن اهللا ينزّه أشعري أنه علموا أل
 وقالوا عثمانينيال السالطني كفَّروا وكذلك شرًكا. اخللق صفات عن اهللا تنزيه جعلوا
م  الصاحلني قبورب يتربكون هم إمنا الشرك من بريئون وهم القبور عبادة الناس علَّموا إ
 النيب قرب إىل ذهب األنصاري أيوب أبا أن صحّ  فقد يتربكون السلف كان كما
 السالطني إن مث . ٢وصححه املستدرك يف احلاكم رواه القرب على وجهه فوضع

 لقسطنطنيةا فتح الذي وأحدهم اهللا أرض يف اإلسالم نشروا فضل هلم العثمانيني
 صلى لرسولا أن عنه اهللا رضي الغنوي بشر عن املسند يف حقه يف أمحد اإلمام روى
 الجيش ولنعم اأميره األمير ولنعم الُقسطنطنية لُتفَتَحنَّ « قال: وسلم عليه اهللا

 الرسول من شهادة فهذه .٣املختارة يف املقدسي والضياء أمحد رواه »الجيش ذلك
                                                           

 ). ٥٠٣/األسامء والصفات (ص - ١
 ) وصححه ووافقه الذهبي.٤/٥١٥أخرجه احلاكم يف املستدرك ( - ٢
 ) وصححه ووافقه الذهبي.٤/٤٢٢)، واحلاكم يف املستدرك (٤/٣٣٥رو أمحد يف مسنده ( - ٣
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 ومل وهاغز  الصحابة فتحها. هو فإنه الفاتح حممد الرتكي العثماين السلطان هلذا
 وسلم عليه اهللا صلى الرسول مدحه الذي املبارك السلطان هلذا احلظ وكان يفتحوها
 صلى الرسول مدح بعد ذمهم من عليه وما مجيًعا. تعاىل اهللا رمحهم جيشه ومدح
 وجيشه. السلطان هذا وسلم عليه اهللا

 ابه.متش وقسم حمكم منها قسم النبوية واألحاديث القرءانية اآليات مث
ات القرءان أم هي احملكمات ياتاآل  اآليات عضب أن ذلك بيان إليها. تُرد واملتشا

 هذا وليس العرش على اجللوس ظاهرها طه] [سورة L\ ] MY Z :كآية
 [سورة M1 2 43L :كآية احملكم يوافق ءاخر معىن هلا بل باآلية اهللا مراد

[ات من غريها أخرى وءايات الشور  الظاهر ىناملع على تفسريها جيوز ال املتشا
 M1 2 43L احملكمات معىن تناِقضُ  الظاهر على ُفسرت إن ألنه املتبادر
 من بوجه اخللق يشبه ال اهللا أن على تدل احملكمات هذه ألن وأمثاهلا الشور] [سورة

 الفخم منها املتبادر املعىن طه] [سورة L\ ] MY Z :اآلية وهذه الوجوه،
 ورة[س L\ ] MY Z تفسر أن فإما تناقضي ال والقرءان احملكمة لآلية

ةمش فصفة اجللوس وأما هللا كمال صفة القهر ألن القهر منها املراد بأن طه]  ا
 إال يكون ال اجللوس مث والبهائم. واجلن واملالئكة البشر صفة اجللوس ألن للخلق
 الذي املعىن على طه] [سورة L\ ] MY Z :يقال أو مركب جسم من
 :ءاية يف كالقهر عنيَّ م مبعىن بالتأويل التفسري طريق طريقان هنا لماءفللع اهللا. أراده

MY Z [ \L سورة] [يء وتفسري طه  [سورة M» ¼L :ءاية يف ا
 بتعيني ريفس ال أن الثاين الطريق ذا، أمحد اإلمام فسر كما قدرته مبجيء الفجر]
 أن غري نم أي »كيف بال العرش على استوى« فيقال: كيف بال يقال بل معىن
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 له أن اهمعن ليس كيف بال السلف قول معىن وهذا اخللق صفات من صفة يكون
 اهللا عبد الق الصحابة بعض عن ثبت األول والطريق نعلمها. ال حنن لكن كيفية
 Mï ð ñ ò ó ô :ءاية يف املذكور الساق يف عنهما اهللا رضي عباس بن

õL يهف مركب جزء هو الذي اقبالس فسرها ما »األمر يف الشدة« القلم] [سورة 
 عن طريقنيب هذا ثبت وقد خبلقه هللا تشبيه ذاك ألن وحنوه اإلنسان من ومخ عظم
 ناب عن املذكور األثر البيهقي وأسند« :١حجر ابن احلافظ قال عباس، بن اهللا عبد

 اهـ. »حسن منهما كل بسندين عباس
ات اآليات إن الوهابية بعض قول وأما  يف هللا أن اظواهره اليت املتشا

 اإلنسان مجس يف أنه أو األرض يف اهللا أن ظواهرها اليت اآليات وأما تؤول ال السماء
 [سورة M* + , - . /L :وءاية احلديد] سورة[ M> ? @ A BL :كآية

 الوهابية إال السلف من أحد هذا يقل مل دليل، بال قول منهم حتكم فهذا فتؤول ق]
 عبد يخالش كتاب على دسوا لذلك أكثر بلةاحلنا يف وهم املشبهة من وسلفهم
 ذا ليقووا قدمية املعجم حروف وإن فوق جهة يف اهللا إن ٢»الغنية« اجليالين القادر
م الدس  الناس يف كبري واعتقاد واسعة شهرة له القادر عبد الشيخ ألن عقيد

 يف اهللا أن ظواهرها اليت اآليات محل أن يزعمون الوهابية هؤالء وتقواه. لصالحه
 جهة يف اهللا أن ظواهرها اليت اآليات محل وأما هللا تنقيص الظاهر على األرض جهة
 فوق جهة يف حال اهللا أن اعتقاد جيوز ال أنه واحلق هللا. فتعظيم الظاهر على فوق
 كذلك اخللقب تشبيه ألنه مستحيل فوق جهة يف احللول أن فكما حتت. جهة يف أو

                                                           
 ).٣/٤٢٨فتح الباري ( - ١
 ).٢٥٦/الغنية (ص - ٢
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م لوهابيةا عقول سخافة ومن خبلقه هللا شبيهت األرض جهة يف اهللا أن اعتقاد  ادعوا أ
 الفجر] [سورة M» ¼L :آلية حنبل بن أمحد اإلمام تأويل من ذكرناه وما هذا.

 البيهقي. أثبته القدرة مبجيء
 سوالساد اخلامس القرن أهل من احلنابلة من املتأخرين كالم من ولُيحذر

 الغارة عليهم وشن .١اهللا عبد ابنه لىوع أمحد اإلمام على يفرتون مشبهة أكثرهم فإن
ما وزياجل بن الرمحـن عبد واحلافظ عقيل بن الوفاء أبو احلنابلة مشاهري من  فإ

 أقرب« :٢ديثحب أيًضا احلجة عليهم نقيم وحنن املشبهة. من ليسا منـزهان حنبليان
 نم أقرب الساجد أن ظاهره احلديث فهذا »ساجد وهو ربه من العبد يكون ما
 والعرش لقائما بني املسافة من أكثر والساجد العرش بني املسافة ألن القائم من اهللا

  ذلك. ضد ثواحلدي أقرب القائم وبني اهللا بني املسافة تكون قوهلم موجب فعلى
 أي لظاهرا على محله يصح وال اهللا إىل أقرب الساجد أن يف صريح احلديث

 املعنوي قربال إال للحديث معىن ال بل العرش على باحللول هللا املسافة بإثبات
 يكون اعتقادهم وعلى القائم. من املعىن حيث من اهللا إىل أقرب الساجد فيكون
 وأما مهم.كال مقتضى على احلديث خالفوا فهم الساجد من اهللا إىل أقربَ  القائم
 إشكال ال ندهع احلديث فمعىن غريها أو فوق جهة يف احللول عن هللا املنزه السين
 احلديث هذاو  وغريه. مسلم رواه واحلديث املعنوي القرب هنا املذكور القرب ألن فيه

                                                           
بد اهللا بن أمحد بن حنبل ليس له صحة ألن أباه كفر املجسم فكيف هو يقول املنسوب إىل ع "السنة"كتاب  - ١ 

 بخالف أبيه.
 رواه مسلم يف صحيحه: كتاب الصالة: باب ما يقال يف الركوع والسجود. - ٢
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م نقض يف قوية حجة  إىل أقرب كان فما للجهة الوهابية عند الفضل ألن عقيد
 املذكور. الوهابية قول موجب على سواه مما أفضل زعمهم على العرش

 براهيمإ بن يعقوب يوسف أبا اإلمامني وصاحبيه حنيفة أبا اإلمام إن مث
 بكفر الواق حنبل بن أمحد واإلمام والشافعي الشيباين احلسن بنا وحممد األنصاري

 على اويالطح احلافظ نص فقد وصاحباه حنيفة أبو أما جسم. اهللا أن يعتقد من
م  قولب وذلك البشر صفات كل وعن اجلهات يف التحيز عن اهللا ينزهون أ

 تعاىل« واجلماعة: السنة أهل عقيدة بيان ذكر مساه الذي الكتاب هذا يف الطحاوي
 اجلهات هحتوي ال«و »واألدوات واألعضاء واألركان والغايات احلدود عن -اهللا يعين-

 »كفر فقد البشر معاين من مبعىن اهللا وصف ومن« وقال »املبتدعات كسائر الست
 قياسملا أي واملقدار واالنفعال واللون والسكنات احلركات اجلسمية، البشر معاين

  .الرعد] [سورة MV W X YL :ءاية ذلك على دلَّ 
 اآلية خربتفأ .اهـ »املقياس املقدار« القاموس: شرح يف الزبيدي احلافظ قال

 وال ًماحج ليس أي مقياس له يكون ال واخلالق مقياس له اخللق أصناف كل بأن
 ال دو موج إنه اهليوىل يف الفالسفة عن نقًال  ١القاموس صاحب قال حجم. كيفية
 للهيوىل. صفته جعلوا الرب، صفة وهذا كيفية وال له كمية

م خبالف يقول من يكفرون قبلهم الذين كاملشبهة الوهابية إن مث  عقيد
 القول كالكرامية قبلهم الذين املشبهة على زادت الوهابية إن مث الكافرون. وهم

                                                           
 ).١٣٨٦/القاموس املحيط (ص - ١
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 عمل »حممد يا« وقول حياته يف حبضرته يكون أن إال »حممد يا« يقول من بتكفري
  واخللف. السلف به

 الكبري افظواحل السين ابن واحلافظ »املفرد األدب« كتاب يف البخاري روى
 من ءوهؤال عنده يتعلم اهللا عبد ابنه حنبل بن أمحد أرسل الذي ١احلريب إبراهيم
م السلف  ٢اجلزري بن نالدي مشس واحلافظ النووي واحلافظُ  الثالثة املائة أهل من أل

 رجله رتخد أنه عنه اهللا رضي عمر بن اهللا عبد قصة أوردوا كلهم اخللف من اومه
 قام.ف رجله فاستقامت »حممد يا« فقال: »إليك الناس أحب اذكر« له: فقيل

 ذاإ الرجل يقول ما باب«:»املفرد األدب« كتاب يف فقال البخاري أما
 الرمحـن دعب عن إسحاق أيب عن سفيان حدثنا قال نعيم أبو حدثنا رجله َخِدَرت

 قال:ف ،إليك الناس أحب اذكر رجل: له فقال ،عمر ابن رجل خدرت قال سعد بن
 .»حممد يا

 :بإسنادين أوردها فقد احلريب إبراهيم وأما
 ناب مسع عمن إسحاق أيب عن شعبة حدثنا قال عفان حدثنا« :أحدمها 

 اي فقال إليك الناس أحب اذكر له فقيل رجله خدرت عمر ابن أن عمر
 ».حممد

                                                           
)، واحلريب ١٤١/)، وابن السني يف عم اليوم والليلة (ص٢٠٧/أخرجه البخاري يف األدب املفرد (ص -١ 

 ).٦٧٤-٢/٦٧٣يف غريب احلديث (
 ).٣٢١/)، األذكار (ص٢٦٧/فة الذاكرين (صحت - ٢
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 عن سحاقإ أيب عن زهري حدثنا قال يونس بن أمحد حدثنا« :قوله :والثاين 
 ما قلتف رجله فخدرت عمر بن اهللا عبد جئت قال سعد بن الرمحن عبد

 مدحم يا قال ،إليك الناس أحب ادعُ  فقلت ،عصبها اجتمع قال ،لرجلك
 ».فبسطها

 مدحم حدثين .رجله خدرت إذا يقول ما باب« قال: فقد السين ابن وأما
 قال داشخِ  بن حممود حدثنا قاال عيسى بن اجلنيد بن وعمرو األمناطي إبراهيم بن

 كنت قال بةشع أيب عن السَّبيعي إسحاق أبو حدثنا قال عياش بن بكر أبو حدثنا
 ذكرا رجل له فقال فجلس رجله فخدرت عنهما اهللا رضي عمر ابن مع أمشي
 ».فمشى قامف .حممداه يا فقال .إليك الناس أحب

 بن هللا عبد بن أمحد حدثنا قال أمحد أبو عيسى بن جعفر حدثنا« :وقال
 ابن نع جماهد عن ُخثيم بن عثمان حدثنا قال سليمان بن سالم حدثنا قال َرْوح

 اذكر باسع ابن فقال عباس ابن عند رجل رِجلُ  خدرت قال عنهما اهللا رضي عباس
 ».خدره فذهب .وسلم يهعل اهللا صلى حممد فقال .إليك الناس أحب

 يمانسل بن حاجب حدثنا الربذعي حممد بن خالد بن حممد حدثنا« :قال
 كنا قال حنش بن اهليثم عن إسحاق أيب عن إسرائيل بن مصعب بن حممد حدثنا
 أحب راذك رجل له فقال ،رجله فخدرت عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عند
 ».ِعَقال من نشط فكأمنا .حممد يا فقال .إليك الناس
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 اجلهين ديزي بن صدقة عن زياد بن حممد روى« اهللا: رمحه السُّين ابن وقال
 نقعهماف رجاله خدرت وقد سريين بن حممد على دخلت قال اهلذيل بكر أيب عن
 الطويل]من [ يقول: وهو املاء يف

 
 ودعوت بامسها ابين فناديت  قوَهلا تذكرت رجلي درتْ خَ  إذا

 فقضيت حنوها نفسي أللقيت تطيعين نفسي أن لو اليت دعوت
 

 كالم إال هو وهل ١ُلَكع يا :فقال !الشعر هذا مثل تنشد بكر أبا يا :فقلت
 ».كقبيحه وقبيحه الكالم َكَحسنِ  َحَسُنه

 أيب نع زهري حدثنا جعد بن علي حدثنا الصويف حسن بن أمحد أخربين
 فقلت رجله خدرتف عمر ابن عند كنت قال: أنه سعد بن الرمحـن عبد عن إسحاق

 لناسا أحب ادع« قلت: ههنا من عصبها اجتمع قال لرجلك ما الرمحـن عبد أبا يا
 فانبسطت. »حممد يا« فقال »إليك

 من أنه ثابت وهو ٢»الطيب الكلم« املسمى كتابه يف تيمية ابن وأورده
 علماء تراجم يف ألفه الذي ٣كتابه يف الصفدي الدين صالح ذكره كما تأليفه
 قال ؤلفاتهم من عشرات له وذكر دروسه بعض حيضر تيمية ابن معاصر وكان العصر

                                                           
 ).٩٨٤/اللكع: اللئيم والعبد واألمحق ومن ال يتجه ملنطق وال لغريه (القاموس املحيط، ص - ١
 ).٧٣/انظر الكتاب املسمى الكلم الطيب (ص - ٢
 ).١/٢٤٤أعيان العرص وأعوان النرص ( - ٣
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 نفسأ عشرة من أكثر احلديث ورواة العلماء من فهؤالء الطيب، الكلم كتاب وله
 تفعل فماذا لهممث مشبه ألنه اإلسالم شيخ الوهابية تسميه الذي تيمية ابن ووافقهم
 بل احلكاية هلذه ال التكفري يستحق أنه مع تيمية ابن تستثين أم كال  تكفر الوهابية

 كالوهابية. جمسم ألنه
 كفري.الت عن فضالً  هذا حرَّم أحد ما وعوامَّهم علماءهم احملمدية األمة إن مث

 إذا الرِّجل يف صلف( :كتابه يف قال ألنه ؟القصة هلذه تكفره ؟الوهابية تفعل فماذا
 إلباحته كفر ما تيمية ابن ونيقول أم أورده؟! الذي بسندها القصة ساق مث )خدرت
 َكَفَرتْ  ما مةاأل أن فيه تردد ال الذي واحلق فيكفر! غريه أما موته بعد الرسول نداء
 واخللف. السلف األمة كفَّر من الكافر ولكن

 لشدةا حال يف بالرسول يتوسلون كانوا وغريهم الصحابة أن يؤيد ومما
 الذي كثري وابن ١تارخيه يف الطربي جرير ابن احلافظ رواه ما »حممداه يا« ويقولون

 دعه يف الكذاب مسيلمة حاربوا الذين الصحابة أن ٢تارخيه يف تيمية ابن تلميذ هو
 كل الوهابية ولق فعلى »حممداه يا حممداه يا« القتال أثناء يف يقولون كانوا بكر أيب

م ابيةالوه فهم فساد ومن الوليد. بن خالد املعركة تلك قائد وكان كفروا هؤالء  أ
 أن من ريباحل إبراهيم رواه ما قوهلم فعلى العبادة معىن على الدعاء كلمة حيملون
 أكرب شرك »إليك الناس أحب ادع« عمر بن اهللا لعبد قال سعد بن الرمحـن عبد

م  تأيت اكناألم بعض ويف اذكر مبعىن أحيانًا تأيت »ادع« كلمة أن يدرون ال وكأ
 هذا فيه ينحو »الدعاء« مساه كتابًا أروسي حبشي وهايب ألف وقد اعبد. مبعىن

                                                           
 ).٢/٣٦٤)، الكامل يف التاريخ (٢/٢٨١اريخ الطربي (ت - ١
 ).٦/٢٤٣البداية والنهاية ( - ٢
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 أهل اءعلم وعند اللغويني عند »ادع« وكلمة اعبد. معناه »ادع« جمرد أن أي النحو
 هعلي اهللا صلى النيب أن ١مسلم روى فقد مات قد وفيمن احلي يف ذكرها جيوز السنة
 أكلي إنه فقال فعاد فذهب »معاوية لي فادع ذهبا« عباس: البن قال وسلم
 اهللا شبعأ ال« فقال: يأكل إنه فقال فعاد فذهب »معاوية لي فادع اذهب« فقال:
 يكفرون للتكفري سبب أدىن بدون املسلمني، تكفري إليهم ُحبب الوهابية لكن »بطنه

 الوهاب بدع بن حممد حفيد حسن بن الرمحـن لعبد كتاب يف رأيت وقد املسلمني
 يعبدون كفار الشام وأهل البدوي أمحد نيعبدو  كفار مصر أهل« :٢العبارة هذه
 قرأت »غريهم وكذلك« :قال »علوان بن أمحد يعبدون كفار اليمن وأهل عريب ابن
 ذلك بعد بعط وكأنه التقريب على سنة مخسني حنو منذ الكتاب هلذا طبعة يف ذلك
 قاهلا يتال املقالة وهذه الوهابية. هم من الناس فليعلم هذا هذه. من أخف بعبارة
 كفري.الت من اإلسالم بالد من بلدة استثىن ما ألنه عندهم ما أوضح الرمحـن عبد

 السنة أهل قيدةع بيان ذكر« املشهورة عقيدته تسميته يف الطحاوي قول ويف
تهدين األئمة كل أن على دليل »واجلماعة سم يكفرون ا  هذا يف هلقول وذلك ا
 ال ألدواتوا واألعضاء واألركان غاياتوال احلدود عن -اهللا يعين- تعاىل« الكتاب:

  .»املبتدعات كسائر الست اجلهات حتويه
  

                                                           
رواه مسلم يف صحيحه: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب من لعنه النبي صىل اهللا عليه وسلم أو سبه أو  - ١

ا ورمحة.  دعا عليه وليس هو أهالً لذلك كان له زكاة وأجرً
 ).١٠٧-١٠٦/(ص "عيون املوحدين قرة"انظر الكتاب املسمى  - ٢
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 النزول حديث تأويل
 ليهع اهللا صلى النيب عن هريرة أيب عن« :١نصه ما مجاعة بن الدين بدر قال

 »اآلخر لليلا ثلث يبقى حين الدنيا السماء إلى ليلة كلّ  ربنا ينزل« قال وسلم
 سماء إلى ينزل الليل ثلث كان إذا حتى يمهل اهللا إن« سعيد أبو ورواه احلديث
 علو نم االنتقال هو الذي النزول أن اعلم ».يتوب تائب من هل فيقول الدنيا
 لوجوه: عليه احلديث محل جيوز ال سفل إىل

 منتِقل امأجس ثالثة إىل وحيتاج واحملدثات األجسام صفات من النزول األول 
 حمال. تعاىل اهللا على وذلك إليه، ومنتَـَقل عنه ومنتَـَقل

 حركات يلةول يوم كل يف له لتجدَّدت حقيقة لذاته النزول كان لو الثاني 
 أهل على تجددي الليل ثلث ألن كثرية وتنقالت كله الليل تستوعب عديدة
ارًا ليالً  دنياال السماء يف انتقاله فيلزم فشيًئا، شيًئا اللحظات مع األرض  و

 إىل فيها ونزوله قوهلم على حلظة كلّ  يف العرش إىل وعوده قوم إىل قوم من
 وحتصيل. ُلبّ  ذو ذلك يقول وال الدنيا، مساء

 وهي لدنياا مساء تسعه كيف مأله وأنه العرش فوق بأنه القائل أن الثالث 
 السماء اتساع ماإ أمرين أحد عليه فيلزم فالة يف كَحْلَقة العرش إىل بالنسبة
 حننو  تسعه حىت املقدس الذات تضاؤل أو تسعه حىت ساعة كل الدنيا
 األمرين. بانتفاء نقطع

                                                           
 ).٦٥/إيضاح الدليل (ص - ١
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 وإن اتفاقب حيصل مل فذلك إليه اخللق استماع بالنزول املراد كان إن الرابع 
  ذلك. نع اهللا ويتعاىل فيه فائدة فال إمساع غري من النداء به املراد كان
 كلبذ املراد عن السكوت إىل السلف من مجاعة ذهب فقد ذلك ثبت إذا

 واالنتقال. احلركة عن وتنزيهه مراد غري تعاىل جبالله يليق ال ما بأن قطعهم مع النزول
  اهـ. »يشاء ما اهللا يفعل فقال ذلك عن سئل وقد األوزاعي قال
 إلمام »اإلرشاد« كتاب شارح النيسابوري األنصاري القاسم أبو اإلمام وقال

 نصه: ما عاىلت اهللا عن اجلهة يف التحيز نفي على االستدالل يف كالم بعد ١احلرمني
 يتوصل رأم وُرب األوهام، دون األدلة املعلومات َدركِ  إىل التوصل سبيل نقول مث«

 مع العرش اذيحي موجوًدا العقل يدرِك وكيف عنه، الوهم تقاعد مع ثبوته إىل العقل
 لّ ك حكمُ  وهذا منه، أكرب أو دونه أو القدر يف العرش مثل يكون أن استحالة

 كذلكو  بالدليل، معقول وهو الوهم يف يتصور ال ٢الفرد اجلوهر نقول مث جبهة. تصخم
 أراد ومن جسم، إنه يقول من عند الروح وكذلك واألبد، واألزل الواحد الوقت
 ما تصوير ذلكوك بعضها، إال له يتصور فال نفسه يف مثالً  والسماء األرض تصوير

 من ريكث عن األوهام زالت فإذا راته،ومقدو  تعاىل اهللا معلومات من له اية ال
 سبحانه فهو قاتاملخلو  تشبهه ال الذي سبحانه القدمي ا يُْطَلبُ  فكيف املوجودات

 :تعاىل اهللا قال رٌ ُمَقدَّ  إال يـُتَـَقدَّرُ  وال صورةٌ  إال يُتصور ال فإنه الوهم يف يُتصور ال
M1 2 43L سورة] [رفهع فمن ،الوهم يف يتمثل ال له مثل ال ومن الشور 

                                                           
 )، خمطوط. ٦٠-٥٨/رشح اإلرشاد (ق - ١
ا ألن اجلسم يرتكب من جوهرين فردين  - ٢ اجلوهر الفرد هو اجلزء ايل ال يتجزأ لتناهيه يف القلة وسمي جوهرً

 فأكثر.
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 يف قيل وقد ته،صفا وعلى عليه الدالة األفعال وهي العقول بأدلة جالله بنعت عرفه
 قول ذاه تفكَّر من فكر انتهى إليه النجم] [سورة Må æ ç èL :تعاىل قوله
 عليه اهللا لىص النيب عن كعب ابن ُأيبّ  وروى أنـُْعم، بن الرمحـن وعبد كعب بن أيبّ 

 إذا« قال موسل عليه اهللا صلى النيب أن أنس وروى »لربا في ِفْكَرةَ  ال« :وسلم
 »الخالق في واتتفكر  وال الخلق في تفكروا« :وقال اهـ. »فانتهوا تعالى اهللا ذكر
 .اهـ

 منه؟ خارج وال العامل بداخل ليس بالنفس قائم موجود يعقل كيف قيل فإن
  النفسب ينتهمبا معىن أوضحنا وقد داللة، أم ضرورة ذلك استحالة عرفتم قلنا،

  ه.عن مبايًنا أم نفسه يف العامل اهللا خلق قوهلم عن اجلواب وهكذا
 وقف أو أصغر أو منه أكرب أو نفسه مقدار على خلقه -زعمكم على أي- قلنا،
 وكذلك ٢احملدودة األجرام يف تستعمل إمنا ١الظروف حروف نقول، حتته.مث أو نفسه

 باينة.امل عن أجبنا وقد واملباينة ماسةامل وكذلك القبيل هذا من واخلروج الدخول
  

                                                           
 هي حروف اجلر التي تدل عىل الظرفية كفي وعىل. - ١
جه احلقيقة أي للداللة عىل الظرفية احلقيقية التي هي احتواء حيز للجسم أو جسم جلسم ءاخر أي عىل و - ٢

ا عىل وجه املجاز كقوله تعاىل: (أيف اهللا شك) [سورة إبراهيم]، أو يكون مراد املؤلف أن  ولكنها تستعمل أيضً
 ق األجرام. هذا املعنى يف ححروف الظروف ال تستعمل عىل معنى الظرفية يف حق اهللا تعاىل إنام تستعمل عىل
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 اهللا حق في ونحوها واليمين والرجل والقدم الساق تأويل
 ما راقيالع الرحيم عبد بن أمحد زرعة أبو الدين ويل احملّدث احلافظ قال

 لفظة رظاه تأويل من بد ال »العرش فوق عنده فهو« -النيب أي- وقوله« :١نصه
 اجلهة،و  والتحّيز االستقرار عن منزه تعاىل واهللا٢ ىءالش حضرة معناها ألن »عنده«

 يف كتابال ذلك َوَضعَ  أي الشرف حضرة من بل املكان حضرة من ليست فالعنديّة
 اهـ. »عنده معظَّم حمل

 لصحيحةا والرواية صحيح. حديث يف اهللا إىل مضافًا يرد فلم الساق وأما
 .لقلم]ا [سورة Mï ð ñ òL :تعاىل قوله من الكتاب يف جاء ملا املوافقة هي

 اقهس رواية على يعوَّل وال والشدة بالكرب الساق عباس ابن فسر وقد
 بالضمري.

                                                           
 ).٨/٨٤طرح التثريب: كتاب القضاء والدعاو، باب تسجيل احلاكم عىل نفسه ( - ١
ومن قاهلا وال يفهم منها اال  )اجلناب(وكذلك  )حرضة احلق(وال  )حرضة اهللا(عن اهللا  يقالن ُأال جيوز  -٢

ن ن احلرضة واجلناب يف لغة العرب معنامها املكاأل )عليك معصية من الكبائر(قال له لكن يُ  ،التعظيم ال يكفر
العثامين  وكذلك يف املعجم )خمتار الصحاح(يب بكر الرازي يف أكام ذكر ذلك الفيومي يف املصباح وحممد بن 

املعتمد من قبل السلطنة العثامنيه اخرتي كبري ملصطفى بن شمس الدين الشهري باألخرتي اجلزء االول 
سئلت عن من حلف باجلناب الرفيع وأراد به اهللا تعاىل هل تنعقد يمينه وتلزمه  :راقي، وقال احلافظ الع٢١٢ص

فأجبت بأهنا ال تنعقد ألن مدلول جناب االنسان فناء داره وال جيوز ان يطلق ذلك عىل اهللا  ؟الكفارة اذا حنث
ايش أسنى الكبري يف حوحاشية الرميل (عز وجل وإطالقه عىل اهللا تعاىل إحلاد يف أسامئه، نقله الشوبري يف 

 .٢٤٣الطالب اجلزء الرابع صح روض املطالب رش
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 م فتمتلئ للنار اهللا يُقدمهم الذين اجلماعة فمعناه ١والرجل القدمُ  وأما
 بُّ ر  يضع حىت مزيد من هل تقول جهنم تزال ال« :٢وغريه البخاري رواه فيما وذلك
 ».َقطٍ  َقطٍ  فتقول هُ َقَدمَ  فيها العزة

 قط قط ولفتق رجله فيها اهللا يضع حىت متتلئ ال النار أن ورد ما وكذلك
 وال .٤املعىن هلذا صاحلة العرب ولغة .٣النار م اهللا ميأل الذي الفوج بالرجل املراد
 فمن ٍك.ِملْ  إضافة فيهما اإلضافة بل الصفات باب من والرجل القدم جعل جيوز
 قول وكذَّب فرك وذلك خلقه مثل اهللا جعل فقد اجلزء مبعىن ورِْجالً  َقَدًما هللا جعل
 ىءش كلَّ  أن أفهمنا فقد األنبياء] سورة[ L¤ £ ¢ ¡ ے ~M :تعاىل اهللا
 بإلـه. ليس خملوق فهو النار يرد

 ظاهره ىعل احلديث محل من على احلنبلي عقيل بن الوفاء أبو شنع وقد
 بشىء من ذاته اعليه يستعني حىت النار يف أمره يَعَمل ال أن عن اهللا تعاىل فقال:

 ارًان يأمر فمن .األنبياء] [سورة M§ ¨ © ª «L :للنار القائل وهو صفاته أو
 يؤججها نارٍ  يف حيتاج كيف فتنقلب اإلحراق وهو طبعها عن تنقلب أن غريه أججها

 .٥»ق« سورة تفسري يف احلافظ نقله .اهـ استعانةٍ  إىل هو

                                                           
 ).٨/٥٩٦فتح الباري ( - ١
رواه البخاري يف صحيحه: كتاب األيامن والنذور: باب احللف بعزة اهللا وصفاته وكلامته، ومسلم يف  - ٢ 

 صحيحه: كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها اجلبارون.
 ).١٨/١٨٣رشح صحيح مسلم (انظر  - ٣
 ."الرجل: الطائفة من الشىء والقطعة العظيمة من اجلراد "):١٢٩٨/قال يف القاموس (ص - ٤
 ).٥٩٧-٨/٥٩٦فتح الباري ( - ٥
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 بن أنس عن الثالث احلديث« :١نصه ما مجاعة بن لدينا بدر الشيخ قال
 من له تقول جهنَّم تزال ال« وسلم: عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال مالك
 ويف ديث.احل »وعزتك.. قط قط فتقول قدمه فيها العزَّة ربُّ  يضع حتى مزيد
 يضع تىح تمتلئ فال النار وأما قال والنار، الجنة تحاجَّت« :هريرة أيب رواية

 احلديث. »رجله فيها الجبار
 وإن احلديث هذا بضعف جزم من العلماء من أن واعلم« :٢نصه ما قال مث
ما اإلمامان أخرجه  ألدلةا من قدَّمته ملا وذلك معصومني، غري عنه روياه ومن أل
 :والنقلية العقلية

 هود] [سورة M8 9 : ; < =L :تعاىل فقوله النقلية أما 
 من ردّ  يف صريح وهذا ص] [سورة M& ' ( ) * +L :وقال
 إىل دّ بالر  إال عنه جواب فال ذلك عن وتقّدس تعاىل الرب َقَدمُ  أنه زعم

 احلديث. ذاك ردّ  أو التأويل
 تعاىل اهللا نأ سلمنا يتحاجَّان؟ فكيف مجادان والنار اجلنة فألنَّ  العقلية وأما 

 فكيف وحكمة صواب كلها اهللا أفعال أن علما فقد حياة فيهما خلق
 اهـ. »يتحاجَّان

                                                           
 ).١٥٩/إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل (ص - ١
 ).١٦٢/إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل (ص - ٢
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 من ملزيدا سألت إمنا فالنار النار تؤثر وال يبقى العذاب أن سلمنا« قال: مث
 أحد وملز  ذكرناه ما بكل فبان زعموه. الذي القدم من املزيد ال العذاب مستحقي
 .اهـ» حمالة ال التأويلني

 سبب أن »صورته على ءادم خلق اهللا إن« :١سلمو  عليه اهللا صلى ولهوق
 خلق اهللا إن« وقال: عليه فأنكر عبدٍ  وجه يلِطم شخًصا رأى السالم عليه أنه كذل

 اهللا على ال العبد على عائدةً  قاهلا املكرمة الصورة هذه على أي »صورته على ءادم
ا وقيل تعاىل،  كان اليت لصورةا على ءادم خلق تعاىل اهللا أن مبعىن ءادم على تعود إ
 وقولُهُ  مضغةٍ  نم مث علقة من مث نطفةٍ  من خلقنا كما خلِلقةا أطوار يف يردده ومل عليها
 خلاصةا األمساء من ليس اجلبار أن »قدمه فيها الجبار يضع حتى« :٢السالم عليه
 النمرود أو مثالً  أتباعهو  كإبليس واستكباره علوَّه اهللا يعلم جبار به واملراد تعاىل باهللا

 يف االكتفاء وأما »جبار متكبر كل النار أهل« :٣السالم عليه قال وقد وجنوده
ا السوداء إميان ا السماء إىل بإشار ا لسالما عليه فاكتفى خرساء كانت فأل  بإشار
 أعتقها« :قالف العلو إىل واإلشارةِ  األصنام عبادة من التربؤ على بداللتها السماء إىل

 لفوقيةا يعّني  ما اآلية يف األنعام] سورة[ MÔ Õ Ö ×L :وقوله ،»مؤمنة فإنها
 :تعاىل وقوله ه،إلي وافتقاره عنه واستغنائه ذاته بوجوب ممكن كل فوق وهو بالقهر

                                                           
 ه: كتاب االستئذان: باب بدء السالم.رواه البخاري يف صحيح - ١
 ) أليب يعىل.٤/٣٨٣عزاه احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية ( - ٢
) أليب يعىل، قال احلافظ البوصريي يف إحتاف اخلرية ٤/٣٨٥عزاه احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية ( - ٣ 

هليثمي يف جممع الزوائد رواه أبو يعىل بسند ضعيف لتدليس حممد بن إسحاق، وقا ا"):٨/٢١٤(
 ."رواه أبو يعىل ورجاله وثقوا إال أن ابن إسحاق مدلس "):١٠/٣٩٢(
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MR S TL تعاىل قال كما سلطانه أي امللك] [سورة: Mv w x y z { 

| }L ]تعاىل وقوله ،الزخرف] سورة: MY Z [ \L سورة] [حيمل طه 
 شىء خلق إىل لقصدا على أو الكتاب صاحب إليه أشار كما والغلبة القهر على
لك بالعرش املراد وقيل الثوري إليه صار كما العرش يف

ُ
 يف لتناهيا واالستواءُ  امل

لك صفات يف والتناهي الصفات
ُ
 وال ظهري غري من اوتدبريً  خلًقا تعاىل به انفراده امل

 ُحمْتَـَوًشا كرهذ  العزيز الكتاب يف االستواء ذكر حيث أنه التأويل هذا وحتقيق ُمعني
ا السماء إىل األيدي رفع وأما والتدبري اخللق ربذك  الكعبة أن ماك الدعاء قبلة فأل
ا الصالة قبلة  MÆ :تعاىل قوله ويعارضه األرزاق ومعدن الوحي مهبط وأل

ÇL ]كان اإذ ربه من العبد يكون ما أقرب« السالم: عليه وقوله العلق] سورة 
 قالوا إنف ربه، إىل أقرب الساجد يكن مل املسافة باعتبار ذلك كان فلو »ساجًدا
 M> ? @ A :تعاىل قوله أولتم قد قلنا منه ممنوع والتأويل تأويل ذكرمتوه ما مجيع

BL ]سورة [تعاىل وقوله احلديد: M- . / 0 1 2 3 4L سورة] 
 »ـنالرحم أصابع من إصبعين بين المؤمن قلب« :١السالم عليه وقوله اآلية املجادلة]
 يف [املعية] فحملتم »أرضه في اهللا يمين األسود الحجر« :٢السالم عليه وقوله
 هارون هوأخي ملوسى تعاىل قال كما واملشاهدة واإلحاطة العلم معية على اآليتني

M² ³ ́ μL المؤمن قلب« السالم: عليه قوله ومحلتم ،طه] [سورة 
 األسود الحجر« السالم: عليه قوله ومحلتم يشاء، كيف يقلبه أي »إصبعين بين
 صح فإن دمءا بين على امليثاق به أخذ الذي عهده حمل أي »أرضه في اهللا يمين

                                                           
 ).٣٤١/رواه البيهقي يف األسامء والصفات: باب ما ذكر يف األصابع، (ص - ١
 ).٦/٣٢٨رواه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ( - ٢
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 إمنا قالوا كذلك به متسكتم ما مجيع تأويل فيجب العقل ملخالفته ذلك تأويل منكم
 حرام وهو العقل نظر إىل حيتاج إليه صرمت وما العقل ضرورة خالف ألنه ذلك أولنا

 ُتسندون رعش لكم يثبت مل وإال العقل نظر بصدق االعرتاف من بد ال قلنا وبدعة
 M¤ ¥ ¦ § ¨L :تعاىل اهللا قال قالوا فإن واألحكام، املعارف من شيًئا إليه

 قالوا فإن عمران] آل [سورة Mª « ¬L :تعاىل قال فقد قلنا عمران] آل سورة[
 وحظ فةعاط وليست لالستئناف الواو تكونو  M§ ¨L :قوله على الوقوف جيب

Mª « ¬L يبقى فال املؤمنني عموم على واجب به اإلميان قلنا به اناإلمي 
م العلم يف بالرسوخ لوصفهم  اللب ذو لعلما يف الراسخ بل فائدة األلباب أولو وأ

 فيثبته احلق به شابه الذي والوجه فينفيه الباطل به شابه الذي الوجه املتشابه من يعلم
 وبني اطلب وهو البعضية نيب مرتدد احلجر] [سورة MÀ Á Â ÃL :تعاىل كقوله
 اهـ. »له فيعينه حق وهو والتعظيم التشريف إضافة

 Mh i j k :تعاىل قوله يف ١والصفات األمساء يف البيهقي قال 
lL ]واهللا عيني اآلية هذه يف قال أنه الشافعي عن املزين حكى فقد« :البقرة] سورة 
 أنه بإسناده جماهد عن ٢هقيالبي روى مث ،»إليه اهللا وجَّهكم الذي الوجه فثم أعلم
 الشافعي. كالم معىن وهو »اهللا قبلة فثم« قال:

 حلديثا أو الكتاب به جاء مما ذلك وحنو والغضب والرضا واليد العني وأما
 أزلية، صفة هأن على فمحمول رواته توثيق على املتفق اإلسناد الصحيح الثابت

                                                           
 ).٣٠٩/األسامء والصفات (ص - ١
 ).٣٠٩/األسامء والصفات (ص - ٢
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 الفقه« يف نيفةح أبو قال لروح.كا وتشريف ِمْلكٍ  إضافة تعاىل إليه أضيف ما خبالف
 رضاه نأ يعين »كيف بال تعاىل صفاته من صفتان ورضاه وغضبه« :١»األكرب
 صفة له حتدث تكان لو ألنه تعاىل ذاته يف حتدث اليت االنفعاالت من ليس وغضبه
 حادثًا. ذاته لكان

 بل اتهذ يف حادثًا انفعاالً  ليس يكره ملا وكراهيته حيب ملا حمبته يف يقال وكذا
 هذا ذاته، يف احادثً  ليس األزلية الصفات من تعاىل إليه يضاف مما وحنوه ذلك مجيع
 واختالف التغري« :٢حنيفة أبو اإلمام قال صفة. أنه على اهللا إىل يضاف فيما

 اهر.ظ فاألمر ِملك إضافة إليه يضاف ما أما اهـ، »املخلوقني يف حيدث األحوال
 كقول لكاملِ  معىن على وال الصفة معىن على ال إليه يضاف أن يصح ال ما وهناك
ا منه زعًما ]اهللا فم من خرجت كلمةٌ [ اهللا على املفرتين بعض  وهو إلجنيلا من أ
 ذلك ومن ،٣منها النقل يصح ال أنه يدري وال احملرفة، األناجيل هذه بعض من نقلها
 متويل اهللا أن مبعىن اإلجنيل يف كان اهللا على األب إطالق إن املتهورين بعض قول

 كتاب يف يَرِد مل أنه عنه حميد ال الذي واحلق احلقيقية. األبوة مبعىن ال بالعناية املسيح
 .نقلها ىعل اعتماد فال احملرفة الكتب هذه وأما تعاىل. عليه األب إطالق مساوي
 يف صيلاأل األصل« املسمى كتابه ذلك عن الزجر يف السخاوي احلافظ ألَّف وقد
 ».واإلجنيل التوراة من قلالن حترمي

                                                           
 ).٦٨/رشح الفقه األكرب (ص - ١
 ).٨٢/رشح الفقه األكرب (ص - ٢
وقد ورد يف الزجر عن االعتامد عىل النقل من التوراة واإلنجيل بعد التحريف حديث أخرجه الطرباين  - ٣ 

 وغريه بإسناد قريب من احلسن عىل ما يفهم من كالم احلافظ ابن حجر.
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 والفوقية والكبرياء والعلو العظمة معنى
 ومعىن عظيم، كل من وأعظم عظيم تعاىل اهللا أن على املسلمون أمجع

 وصفات اجلالل نعوت استحقاق وهو واحد والفوقية والرفعة والعزة والعلو العظمة
ة عن تقدسه وذلك الكمال وصف على التعايل  مسات عن ههوتنز  املخلوقني مشا
 للمقدورات املةالش كالقدرة اإلهلية بصفات واتصافُهُ  والنقص، احلاجة وعن احملدثني
 والرمحة لبسيطا واجلودِ  املعلومات جبميع احمليط والعلمِ  املراداتِ  يف النافذة واإلرادةِ 
 واليد الوجهو  العميم والطَّْول القدمي والقول والبصر والسمع السابغة والنعمة الواسعة
د والبقاء  .وا

 
 :تنبيه

 يف وهو[ الشطر: هذا وهي له وليست للغزايل منسوبةٍ  أبيات يف كلمة من ليحذر
ا ]يزول ال النواحي كلّ   .]مكانٍ  بكل اهللا[ املعتزلة لقول مرادفة فإ

 وزجي فال .اهـ »مكان بكل تعاىل إنه القول جيوز ال« اخلواص: علي قال
 وهذه هعلم عموم به أريد أو كلها األماكن يف هبذات حال أنه به أريد سواء قوله
 .١البغدادي التميمي منصور أبو اإلمام ذكر كما املعتزلة كالم من املقالة

 هلا. ستحسننيم قوهلا من يكثرون الذين املتصوفة جهلة بعض بقول عربة وال
 ولاحلل أهل من نشأت الكلمة وهذه ]الوجود كلّ  يف موجود اهللا[ قوهلم وكذلك
 احلسان صورال يف حيلّ  إنه يقول من ومنهم األشياء. يف حالّ  اهللا إن يقولون الذين

                                                           
 ).٧٧/أصول الدين (ص - ١



٣٥٧ 
 

 أطلق ذاإ اجلميل أنّ  يدرون وال مجيل اهللا إن مجيالً  إنسانًا رأوا إذا يقولون ولذلك
ِْملُ  معناه اهللا على  الشكل. مجال عليه يستحيل وأنه اْحملِسن أي ا

 
 :فائدة
 :١»الصفاتو  األمساء تفسري« كتابه يف اهللا رمحه البغدادي منصور أبو اإلمام قال
 أهل من واملتكلمني الفقهاء وأكثر األشعري احلسن أبا شيخنا فإن أصحابنا وأما«

 كقول كفر ىلإ أدته أو كفرًا بدعته كانت مبتدع كل بتكفري قالوا واجلماعة السنة
 أنه أو ونالسك وأ احلركة عليه جيوز أو اية أو حد له أو صورة معبوده أن يزعم من
 أبعاض ذو نهإ قال أو بعضه على أو الفناء عليه جيوز وأنه األجساد يف ينتقل روح

 ورؤيته بصرهو  ومسعه وحياته وقدرته وجل عز اهللا علم بنفي املعتزلة كقول وأجزاء
م وكالمه إرادته حبدوث وقوهلم  نفي ألن وجل عز اهللا غري كثريين خالقني وإثبا
 ألن قادر نهإ عامل إنه قوهلم ينفعهم وال عاملا قادرًا كونه إحالة يوجب وقدرته علمه
 يؤدي قادر قولن بل قدرة هللا نقول ال حنن وقوهلم العاملية نفي يسبب العلم نفيهم
 مذهب البّني  لالزموا عنه. حميص ال البّني  فالالزم بّني. الزم فهو قادرًا كونه نفي إىل

 أن وجبي كالمه حبدوث والقول وجوده بطالإ يوجب عليه الرؤية وإحالة لقائله.
 انالقرء معارضة على قادرين الناس يكون وأن الناس كالم جنس من كالمه يكون
 وسلم عليه هللا صلى نبينا صدق على دليالً  وكونه القرءان إعجاز يبطل وذلك مبثله
 ولالرس ربأخ الذي القدري فهو وجل عز اهللا غري والشر للخري خالًقا أثبت من وأن
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م السالم عليه ى األمة هذه جموس بأ  قول أن لكوذ عليه والصالة مناكحته عن و
وس قول يضاهي القدري وس ألن كفرًا عليه يزيد بل ا  أحدمها الَقنيخب قالت إمنا ا
 يقدرون العباد أن مواوزع كثريين خبالِقني القدرية وقالت الشر خيلق واآلخر اخلري خيلق
 الشىء ونك ويكره يكون فال الشىء كون يريد اهللا وأن عليه اهللا يقدر ال ما على

 .حبروفه انتهى »العاجز املقهور صفة وهذه فيكون
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 الحينوالص نبياءباأل التبرُّك جواز في السنة أهل ةأدل من مختارات

 المختارة األدلة من األولى المجموعة
 ومعىن مماته بعدو  حياته يف بالنيبّ  التربُّك استحسان على اإلسالم علماء أمجع

 بن ُأسيد نَّ أ سننه يف داود أبو روى اخلري. من الزيادة والربكة الربكة طلب التربك
 يف وسلم عليه هللا صلى النيبُّ  طعنهف ُمزاح فيه وكان القوم ُحيدث هو بينما ُحضريٍ 
 قال اهللا رسول يا أصربين فقال -يُؤذيه وال يُؤنُسهُ  وجهٍ  على أي- بعودٍ  خاصرته

 وسلم عليه اهللا لىص النيبُّ  فرفع قميص عليَّ  وليس قميًصا عليك إنَّ  قال »اْصَطِربْ «
 دليل وفيه هـ.ا اهللا رسول يا هذا أردت إمنا قال كشحه يُقّبل وأخذ فاحتضنه قميصه
 ذلك. على أقرَّه النيبُّ و  وسلم عليه اهللا صلى بالنيبّ  التربُّك أراد الصحايبَّ  هذا أنَّ  على

 اخللف. الضلع إىل اخلاصرة بني ام والكشح
 متاًعا بيعي زهريًا فوجد السوق إىل جاء وسلم عليه اهللا صلى أنه أمحد وروى

 عليه اهللا صلى هللا رسول أنه زهري فأحسَّ  صدره إىل بيده وضمَّه ظهره ِقَبلِ  من فجاء
 الربكة. حصول رجاء صدره يف ظهري أمسح فجعلت وسلم،

ُزينُّ  عمرٍو بن رافع قال حجر ابن للحافظ »اإلصابة« كتاب ويف
 حجَّة يف امل

 فرأيته النحر يوم مبًىن  وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  إىل انتهينا حىت بيدي أيب أخذ الوداع
 عليه اهللا لىص اهللا رسول هذا فقال هذا من أليب فقلت الشهباء بغلته على خيطب
 أمخص نيب يكفّ  أدخلت حىت مسحتها مث بساقه أخذت حىت منه فدنوت وسلم
 األرض. ُيصب فلم القدم باطن من دخل ما واألمخص اهـ. والنعل قدمه
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 وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول أنَّ  صحيحيهما يف ومسلم البخاري وروى
 بني عرهش بتقسيم األنصاري طلحة أبا احلالق أمر الوداع حجة يف شعره حلق ملا

 الصحابة.
 صلى شعرهب التربُّك احلديث وائدف من« مسلم: شرح يف النووي احلافظ قال

 فتح« يف جرٍ ح ابن احلافظ مثله وقال اهـ. »للتربك اقتنائه وجواز وسلم عليه اهللا
 قال ؤكل،يُ  ال الشعر إذ بالشعر للتربك للشعر التوزيع هذا أن شكَّ  وال ».الباري

 باقيةً  ةً برك يكونل أصحابه يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول َقَسمَ  إمنا« الزُّرقاين:
 اهـ. »هلم وتذكرةً  هلم

 تُرسل نتك اهللا رسول يا قلت قال أنه أيوب أيب عن شيبة أيب ابن وأخرج
 قال لطعاما هذا كان حىت أصابعك أثر أرى حيث أصابعي فأضع فأنظر ماالطع يل
َلكِ  َأْجلِ  ِمنْ  ءاُكَله َأنْ  فكرِْهتُ  بصًال  فيهِ  إنَّ  أجلْ «

َ
 احلافظ قال ».ُكُلوافَ  أنتم وأمَّا امل

 اهـ. »هوغري  بالطعام الصالح بأهلِ  التَّربُّك ففيه مسلٍم: شرح يف النوويُّ 
 اهللا صلى النيبّ  إىل دفعت« جحيفة: أبو قال صحيحه يف البخاري وأخرج

 دخل مث بالصالة فنادى بالل فخرج باهلاجرة كانت قـُّبةٍ  يف باألبطح وهو وسلم عليه
 .»منه يأخذون هعلي الناس فوقع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وضوء فضل فأخرج
م« البخاري: شرح يف حجرٍ  ابن احلافظ قال  ».عنه لفض الذي املاء اقتسموا كأ

 النيبّ  إىل تُ أتي« قال: جحيفة أيب إىل بإسناده صحيحه يف البخاري وأخرج
 خذأ بالال ورأيت - جلدٍ  من أي - أدمٍ  من محراء قـُّبةٍ  يف وهو وسلم عليه اهللا صلى
 شيًئا منه أصاب فمن الوضوء يبتدرون والناس وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  وضوء



٣٦١ 
 

 شرح يف حجرٍ  بنا احلافظ قال ».بصاحبه متسَّح شيًئا منه ُيصب مل ومن به متسَّح
  اهـ. »الصاحلون المسه مما الربكة التماس الفوائد من احلديث ويف« البخارّي:

 املاء هو الواو بفتح »اهللا رسول وضوءَ « لهقو « القاري: ُعمدة يف العيينُّ  قال
 الشريفة، بآثاره تربًُّكا إليه ويتسابقون يتسارعون أي »يبتدرون« وقوله به، يُتوضَّأ الذي
 قال وجوههم ا ميسحون فجعلوا يديه يأخذون فجعلوا الناس وقام مسلمٍ  رواية ويف

 املسك من حةً رائ بوأطي الثلج من أبرد هي فإذا وجهي على فوضعتها بيده تفأخذ
 اهـ. »الصاحلني بآثار التربُّك فيه كالم: بعد قال مث

 سلمو  عليه اهللا صلى الرسول أصحاب كان كيف احلق طالب يا فانظر
 ذلك. على يقّرهم الرسول كان وكيف مّسه ومبا به يتربكون

 

 المختارة األدلة من الثانية المجموعة
 اهللا لىص اهللا رسول مجَّ  الذي هوو  قال الربيع بن حممود عن البخاريُّ  روى

 صاحبه احدٍ و  كل ُيصّدق وغريه املسور بن عروة وقال غالم وهو فمه يف وسلم عليه
 وضوئه. على يقتتلون كادوا وسلم عليه اهللا صلى النيبُّ  توضأ وإذا

 سولر  كان قال عنه اهللا رضي مالك بن أنس عن صحيحه يف مسلم وأخرج
 فما املاء يهاف بآنيتهم املدينة خدم جاء الغداة صلَّى إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 بآثار التربُّك فيهو  مسلٍم: شرح يف النوويُّ  احلافظ قال فيه. يده غمس إال بإناءٍ  يؤتى
 وتربُّكهم وسلم ليهع اهللا صلى بآثاره التربُّك من عليه الصحابة كان ما وبيان الصاحلني
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 منه شىء يقع نأ إياه وإكرامهم الكرمي بشعره وتربكهم ءانيةٍ  يف الكرمية يده بإدخال
 اهـ. »إليه سبق رجلٍ  يد يف يقع أن إال

 اهللا لىص الرسول زاره ملا مالكٍ  بن ِعتبان أن صحيحه يف البخاري وأخرج
 اهللا رسول صّلى ثفحي »أَصّليَ  أن ُتِحبُّ  أينَ « الرسول له قال بيته يف وسلم عليه
 شرح« يف حجرٍ  ابن احلافظ قال صّلى.م عتبان اختذه وسلم عليه اهللا صلى

 أو وسلم عليه اهللا صلى الرسول فيها صّلى اليت باملواضع التربُّك وفيه« »:البخاري
 »الفتنة أِمن إذا يبُ جيُ  أنه به ليُتربَّك الصاحلني من ُدعي َمنْ  أن منه وُيستفاد وطئها

 .اهـ
 اهللا ىصل اهللا رسول سألت ُسليمٍ  أمَّ  أن مالكٍ  بن أنس عن النسائي وروى

 حصريٍ  إىل فعمدت افأتاه ُمصّلى فتّتخذه بيتها يف فُيصّلي يأتيها أن وسلم عليه
 معه. وصّلوا عليه فصّلى مباءٍ  فنضحته

 لدخ« :قال عنه اهللا رضي مالكٍ  بن أنس عن صحيحه يف مسلم وروى
 تفجاء عرقف عندنا -نام أي القيلولة من- فقال وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  علينا
 فقال وسلم عليه اهللا صلى النيبُّ  فاستيقظ فيها العرق تسلت فجعلت بقارورةٍ  أّمي

 من وهو يبناط يف جنعله عرُقك هذا فقالت »تفعلين الذي هذا ما ُسَلْيمٍ  أمَّ  يا«
ا املرأة وسلتت املصباح يف الفيوميّ  قال اهـ. »الطيب أطيب  سلًتا يدها نم خضا
 وأزالته. حنَّته قتل باب من

 قالت: اعنهم اهللا رضي حسان أخت ثابتٍ  بنت كبشة عن الرتمذيُّ  وروى
 فقمت قائًما قةٍ معلّ  قربةٍ  يف من فشرب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عليَّ  دخل«
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 رسول فم وضعم لتحفظ قطعتها وإمنا« النوويُّ: احلافظ قال ».فقطعتها فيها إىل
 االمتهان. هو البتذالوا اهـ. »االبتذال عن وتصونه به وتتربّك اهللا

 سالم بن اهللا عبد فلقيين املدينة قدمت« قال بردة أيب عن البخاريُّ  وروى
 وسلم عليه اهللا لىص اهللا رسول فيه شرب قدح يف فأسقيك املنزل إىل انطلق يل فقال

 فسقاين معه انطلقتف قال وسلم عليه اهللا صلى النيبُّ  فيه صّلى مسجدٍ  يف وتصّلي
 ».مسجده يف صليتو  مترًا وأطعمين

 النيبب يتربّكون الصحابة كان كيف - واهلدى احلق طالب يا - فانظر
 ذلك. فالخي ما كل وانبذ م واقتدِ  وءاثاره

 

 المختارة األدلة من الثالثة المجموعة
 عن الغابة أسدو  الصحابة متييز يف اإلصابة كتابيه يف حجرٍ  ابن احلافظ روى

 قصعةً  وسلم ليهع اهللا صلى النيبّ  من فراس عمي استوهب« قالت: حبرة بنت صفّية
 عةقص يل اخرجوا قال: جاءنا إذا عمر كان قالوا: إياها، فأعطاه فيها يأكل رءاه

 منها يشربف زمزم ماء من فيملؤها إليه فُنخرجها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 اهـ. »وجهه على ١وينضحه

 بكر أيب بنت أمساء موىل كيسان بن اهللا عبد عن صحيحه يف مسلم وأخرج
 بالديباج كفوفانم وفرجاها ديباج لبنة هلا كسروانّيةً  طيالسةً  ُجّبةً  إلينا أخرجت« :قال
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 يلبسها النيبُّ  كانو  قبضتها قُبضت فلما قُبضت حىت عائشة عند كانت هذه فقالت
 »:مسلمٍ  شرح« يف الّنووي احلافظ قال اهـ. »ا نستشفي للمرضى نغسلها فنحن

موثي الصاحلني بآثار التربك استحباب على دليل احلديث هذا ويف«  قال اهـ. »ا
 نستشفي للمرضى نغسلها فنحن« قوهلا« »:مسلم على شرحه« يف عياض القاضي

 جرت وقد سهمل أو وسلم عليه اهللا صلى النيبُّ  لبسه ما بركة من ذلك يف ملا »ا
 من األمل وبلوغ ذلك ووجود السالم عليه منه بذلك بالتربك واخللف السلف عادة
 ر.احلري والديباج القميص، فتحة على يُطلق والفرج اهـ. »وغريه شفاءٍ 

 ُخيرب نًساأ أتيت إذا كنت« قال: البناين ثابتٍ  عن يعلى أبو احلافظ وروى
 صلى اهللا رسول مسَّتا اللتان اليدان هاتان بأيب وأقول وأقبلهما بيديه فآخذ مبكاين
 اهللا صلى اهللا رسول ارأت اللتان العينان هاتان بأيب وأقول عينيه ّبلوأق وسلم عليه اهللا
 مالكٍ  بن سألن خاصا تلميًذا وكان التابعني كبار أحد هو وثابت اهـ. »وسلم عليه
 عنهما. اهللا رضي

 كان ماعنه اهللا رضي عمر ابن أنَّ « عياض للقاضي »الشفا« كتاب ويف
 وجهه على ضعهاي مث املنرب من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مقعد على يده يضع
 اهـ. »وسلم عليه اهللا صلى ثيابه من مسَّ  مبا تربُّك وهو

 بن مللكا عبد بن يزيد حدثين« قال مودودة أيب عن شيبة أيب ابن وروى
 املسجد هلم خال إذا وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  أصحاب من نفرًا رأيت قال قسيطٍ 
 ».ودعوا فمسحوها لقرعاءا املنرب رمانة إىل قاموا
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 حممدٍ  ابن جعفر وروى »الصفوة صفة« كتابه يف اجلوزيّ  ابن احلافظ قال
 أي حيسوه عليٌّ  نفكا وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  جفون يف يستنقع املاء كان« :قال

 ».وفاته بعد وسلم عليه اهللا صلى للنيبّ  غسلهم أثناء يشربه
 اهللا بدع بن سامل رأيت« قال: ُعقبة بن موسى عن البخاريّ  صحيح ويف

 كان عمر نب اهللا عبد أي أباه أن وُحيّدث فيها وُيصّلي الطريق من أماكن يتحرَّى
 :قال اهـ. »األمكنة كتل يف ُيصّلي وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  رأى وأنه فيها ُيصّلي
 اهـ. »األمكنة تلك يف يصّلي كان عمر ابن أن نافع حدَّثين« موسى

 رسول أثر يتتبَّع عمر ابن كان« قال: نافع عن صحيحه يف انحب ابن وروى
 فيه ينزل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نزله منزلٍ  وكل وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 لكي السمرة صلأ يف فيصبُّه باملاء جيئ عمر ابن فكان مسرة حتت اهللا رسول فنزل
 املكان نم املاء هلا فجعل فيها جاء روايةً  مسنده يف احلميدي وذكر اهـ. تيبس ال

 اهـ. »حتتها يصبُّه حىت البعيد
 

 المختارة األدلة من الرابعة المجموعة
 البطحاءب يصّلي كان عمر بن اهللا عبد أن والنسائي ومسلم البخاري أخرج

 بالبطحاء أناخ أنه دور  حيث وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول أسوةً  احلليفة بذي اليت
 »املدينة من اراجعً  قفل إذا املعرَّس جياوز أن الحدٍ  ينبغي ال« لكما وقال ا. وصّلى

 أبركته يأ فاستناخ اجلمل أخنت ويقال موضع. واملعّرس مبكة. موضع البطحاء اهـ.
 فربك.
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 صلى النيبّ  قدح رأيت« :قال األحول عاصم عن صحيحه يف البخاريُّ  روى
 قدح وهو الق بفضةٍ  لسلهفس انصدع قد وكان مالكٍ  بن أنس عند وسلم عليه اهللا
 هذا يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سقيت وقد أنس قال قال: عريض جيد
 من ربالشُّ  أن فيه« القاري: عمدة يف العيينّ  قال اهـ. »وكذا كذا من أكثر القدح
  اهـ. »بآثاره التربُّك باب من وءانيته قدحه

 خمتصر يف قرطيبُّ ال وذكر« »:البخاري شرح« يف حجرٍ  ابن احلافظ وقال
 اهللا عبد أبو قال البخاريّ  صحيح من القدمية النسخ بعض يف رأى أنه البخاريّ 

 النضر ثمريا من اشرتي وكان منه وشربت البصرة يف القدح هذا رأيت البخارّي:
  اهـ. »ألف بثمامنائة أنس بنا

 ولرس منه ربش الذي القدح يعين أنسٍ  قدح على تعقيًبا النوويُّ  احلافظ قال
 مّسه وما وسلم عليه هللا صلى النيبّ  بآثار التربُّك فيه هذا« وسلم: عليه اهللا صلى اهللا
 عليه اخللفو  السلف وأطبق عليه أمجعوا ما حنو وهذا سبب فيه منه كان أو لبسه أو
 الكرمية لروضةا يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مصّلى يف بالصالة التربك من

 إعطاؤه ذاه ومن ذلك. وغري وسلم عليه اهللا صلى النيبُّ  هدخل الذي الغار ودخول
 عليه اهللا لىص وإعطاؤه الناس بني ليقسمه شعره طلحة أبا وسلم عليه اهللا صلى
 تومجع القربين، لىع اجلريدتني وجعله عنها اهللا رضي ابنته فيه لتكّفن َحقوه وسلم
 وسلم، عليه اهللا ىصل بوضوئه ومتّسحوا وسلم، عليه اهللا صلى عرقه ملحان بنت

 بالفتح قوواحلَ  اهـ. شكَّ  ال واضح ذلك وكل الصحيح يف مشهورة كثرية هذه وأشباه
 واخللف فالسل وأطبق عليه أمجعوا ما حنو وهذا« قوله إىل اهللا رمحك فانظر اإلزار.
 .»التربك من عليه
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 لتربُّكا استحسان على جممعون كلهم واخللف السلف بأن إعالم هذا ففي
 الفاعل وصف أو ذلك فحّرم شذّ  من قول هذا بعد يكون فماذا ذكر ام بكل

 ومن صحابةلل نعًتا الشاذ هذا من ذلك فيكون باهللا، والعياذ املشرك أو باملبتدع
 بن اهللا بدع قال افرتاًء، بذلك وأعظم املنكرة والبدعة بالشرك املسلمني من بعدهم
 رءاهُ  وما حسنٌ  اهللا عند فهو احسنً  املسلمونَ  رءاهُ  ما« عنه اهللا رضي مسعودٍ 

 لقوله ضاللةٍ  على جتتمع ال األمة أنَّ  ثبت وملا »قبيحٌ  اهللا عند فهو قبيًحا املسلمونَ 
 عليه عتأمج ما أن ثبت »ضاللة على أمَّتي تجتمعُ  ال« وسلم: عليه اهللا صلى
 مضّلله نم وأن احلق هو وسلم عليه اهللا صلى نبّيها بآثار التربك جواز من األمة

 مقطوعٌ  هوف األمة تضليلِ  إىل به يتوصَّلُ  قوال قال من« ألن الضال هو وكّفرهم
 أن يزعم مبن كيفف وغريمها. الشافعيُّ  والنوويُّ  املالكي عياض القاضي قاله »بكفرهِ 
 !الشرك أمته علم النيب
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 بالصَّالحين التَّبرُّكُ  جواز
 إنَّ « :سليمان بن الربيع قال  ١للسبكي »الكربى الشافعيَّة طبقات« يف

 به فامض ذاه كتايب ُخذ ربيع يا يل: فقال مصر إىل خرج عنه اهللا رضي الشافعيّ 
 فدخلت« لربيع:ا قال ،»باجلواب وائِتين -أمحد اإلمام يعين- اهللا عبد أيب إىل وسّلمه
 من انتقل افلم الصُّبح صالة يف حنبلٍ  بن أمحد فصادفتُ  الكتاب ومعي بغداد
 يل قالف مصر من الشافعيّ  أخيك كتاب هذا وقلت الكتاب ليهإ سلَّمت احملراب
 أيشٍ  له: قلتف عيناه، وتغرغرت وقرأه اخلتم فكسر ال، فقلت: فيه؟ نظرت أمحد:
 النوم يف وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول رأى أنه فيه يذكر فقال: اهللا؟ عبد أبا يا فيه

إىل  ىوتدع نُ سُتمتح إنك وُقل مالسال عليه واقرأ اهللا عبدِ  أيب إىل اكتب له: فقال
 فقلت« الرّبيع: الق ِ».القيامة يومَ  إىل علًما لك اهللا فريفعُ  ُجتبهم فالخلق القرءان 

 فأخذت انيه،فأعط جلده يلي الذي قميصيه أحد فخلع اهللا، عبد أبا يا البشارة له
 ذيال يشٍ أ فقال: عنه، اهللا رضي الشافعيّ  إىل وسّلمته مصر إىل وخرجت اجلواب
 ألتربك املاء يلّ إ وادفع بـُلَّهُ  ولكن به نفجعك ليس فقال: قميصه، فقلت: أعطاك؟

 اهـ. »به
 روني كالشافعي املسلمني أئمة كان كيف بإنصاف القارئ أيها فانظر

 منه جزأ كان وأ اخللق أفضل جلد مسَّه مبا باُلك فما صاحلٍ  جلد مسَّه مبا التربُّك
 كاهلباء إال رهمبآثا أو بالصاحلني التربك مينع من مكال هذا بعد يكون فماذا كشعره؟
 وزن. له يُقام ال الذي املنثور

                                                           
 .)٢/٣٦طبقات الشافعيَّة الكرب للسبكي ( - ١
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 حمّمد سيدنا كان« :١بغداد تاريخ يف يقول البغدادي اخلطيب احلافظ وهذا
 يف قربه إىل وأجيء حنيفة بأيب ألتربّك إين يقول: عنه اهللا رضي الشافعيُّ  إدريس بن
 تعاىل اهللا وسألتُ  قربه إىل وجئت ركعتني يتصلّ  حاجة يل عرضت فإذا يومٍ  كل

  اهـ. »تُقضى حىت عين تبعد فما عنده احلاجة
 َيمألُ  ريشٍ قُ  عاِلمُ « فقال: العلم بسعة الرسول له َشِهدَ  الشافعيُّ  اإلمام وهذا

 أيب اإلمام ربق يأيت كان الشافعيُّ  اإلمام فهذا الرتمذي رواه ».ِعْلًما األرضِ  ِطباقَ 
 يكون فماذا سلم،و  عليه اهللا صلى النيبّ  قرب عند بالدعاء فكيف عنده ويدعو حنيفة
 شىء. ال والصاحلني؟ األنبياء قبور عند للدعاء احملّرمني كالم هذا بعد

 يف )٢/٤١٠»(الصفوة صفة« كتاب يف احلنبلي اجلوزيّ  ابن احلافظ قال
 يتربّك ظاهر وقربه ومائتني ومثانني مخسٍ  سنة بغداد يف وتويف« احلريبّ  إبراهيم ترمجة
 اهـ. »عنه اهللا رضي به الناس

 قرب ُزرت إين« املصابيح: تصحيح كتابه يف اجلزريُّ  حمّمد الدين مشس قال
 قربه عند تربُّكوال التيمُّنِ  سبيل على صحيحه بعض وقرأت بنيسابور مسلمٍ  اإلمام
 اهـ. »تربته يف اإلجابة ورجاء الربكة آثار ورأيت

 الشريفة ّيدةالس ذكر عند األولياء طبقات كتابه يف لّقنامل ابن احلافظ قال
 ما عنهم هللا رضي عليّ  بن احلسن بن األبلج زيدٍ  بن األنور احلسن بنت نفيسة
 اهـ. »الدُّعاءِ  بإجابة معروفٌ  قربُها« نصُّه:

                                                           
 .)١/١٢٣تاريخ بغداد ( - ١
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 وكان« :١نصه ما قال نفيسة السيدة ذكر عند النبالء أعالم سري كتاب ويف
 السّيد هممن عقب ا وله بنيسابور سكن خيّـرًا زاهًدا صاحلًا رجًال  القاسم أخوها
 والدعاء لعوابدا الصاحلات من كانت وقيل البيهقيُّ  احلافظ عنه يروي الذي العلويُّ 

 ومزدلفة عرفةو  املساجد ويف والصاحلني األنبياء قبور وعند بل قربها عند مستجاب
 وسائر النيبّ ب انفعنا اللهم لعلّي. املنسوب معناه والعلوي اهـ. »املباح السفر ويف

 الصاحلني.
 أمحد عن« :٢نصه ما »بغداد تاريخ« يف البغداديُّ  اخلطيب احلافظ قال

 فقصدت أمر ينمهَّ  ما يقول: اخلّالل عليّ  أبا إبراهيم بن احلسن مسعت قال: القطيعيّ 
  اهـ. »ُأحبُّ  ما يل تعاىل اهللا سهَّل إال به وتوّسلت جعفرٍ  بن موسى قرب

 
  

                                                           
 .)١٠/١٠٧(سري األعالم  - ١
 .)١/١٢٠تاريخ بغداد ( - ٢
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 وهم ضده في التبرك أحمد لمذهب ينتسبون السلفية أدعياءالوهابية 
 قرب لىع وجهه وضع عنه اهللا رضي األنصاريّ  أيوب أبا أن باإلسناد ثبت

ّسمة أحد قال وقد موته، بعد الرسول  باألردن ّزرقاءال مدينة من السلفّية أدعياء من ا
 ّنة:الس أهل من هو الذي ألستاذا له فقال ،»شرًكا فعل لقد« قال: هذا مسع ملا
ّسم: له فقال ،»شرًكا فعل وتقول األنصاريُّ  أيوب أبو لك أقول«  حمّمد كان لو« ا
 قرب لىع وجهه وضع أنه أيوب، أيب عن وارد هذا أن مع ،»شرًكا فعل اهللا عبد بن

سمة مسنده، يف حنبل بن أمحد احلافظ اإلمام ذلك عنه روى النيب،  دعياءأ وا
م يزعمون لفّيةالس ما ما أمحد؟ من هم وأين احلنابلة؟ من هم أين حنابلة، أ  نتسا
 ينتسبون نهم،م بريء وهو إليه ينتسبون عيسى، إىل النصارى كانتساب إال أمحد إىل
 ويف ،منهم بريء العمل ويف منهم، بريء القول يف منهم، بريء وأمحد أمحد إىل

 اإلمام يهف خيالفون ما بعض وإليكم منهم، بريء املعتقد ويف منهم، بريء السلوك
 عنه: اهللا رضي حنبلٍ  بن أمحد

 
 يف الزَّركشيُّ  وىر  ،تعاىل اهللا حق يف بالتجسيم قال من ُيكّفر حنبل بن أمحد: أوال
 إن الق من« أمحد: قال« قال: أنه اخلصال صاحب عن »املسامع تشنيف« كتابه
 مناقب« كتابه يف البيهقيُّ  اإلمام روى وقد .اهـ »»كفر كاألجسامِ  ال جسمٌ  اهللا

 وابن بغدادب احلنابلة رئيس التميميّ  الفضل أيب اإلمام عن نقًال  (خمطوط) »أمحد
 ريعةالش من مأخوذةٌ  األمساء إنَّ  وقال: باجلسم، قال من على أمحدُ  أنكرَ « رئيسها:
 كٍ ومس وعرضٍ  طولٍ  ذي على -اجلسم أي- االسم هذا وضعوا اللُّغة وأهل واللغة،
 أن جيز لمف -عنه منزّه يأ- كله ذلك عن خارج واهللا وتأليٍف، وصورةٍ  وتركيبٍ 
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 اهـ. »بطلف ذلك الشريعة يف جيىء ومل اجلسمّية، معىن عن خلروجه جسًما يسّمى
سمة  اآلخرة يف إنه وهلمق بدليل »كثيفٌ  جسمٌ « اهللا: عن يقولون السلفّية اءيأدع وا
 فيها قدمه يضع تعاىل اهللا إنَّ  مزيدٍ  من هل قولتف امتألت هل جلهّنم يقال عندما
م على دليل فهذا حترتق، وال  يُقال اللغة، يف وال الدين يف فقهوا ال هؤالء جمسمة، أ
 ذكر يهف ورد الذي فاحلديث جراد، من فوج أي ،»جراد من رِجلٌ « العرب: لغة يف

 جهنَّمَ  القيامةِ  مَ يو  يمألُ  وتعالى تباركَ  اهللا إنَّ « حديث: هو اهللا إىل مضافًا الّرجل
 النار دخلوني النار أهل ليس تعاىل، اهللا علم يف أهلها من كانوا ،»خلقهِ  من بفْوجٍ 
 وج،ف ذلك بعد مث فوج، ذلك بعد مث فوج، يدخل بل ال، كلهم، واحدةً  دفعةً 

 جالفو  معناه رِْجله ،»فيها رِْجَلهُ  فـََيَضعُ « احلديث: يف ورد الذي هو األخري فالفوج
 دعياءأ املشّبهة أنَّ  على أيًضا يدل ومما جهنم. حصة هم الذين خلقه من األخري
 تابًاك أّلف الذي زعمائهم أحد كتاب يف ورد ما جمسمة الزمان هذا يف السلفية
 تنزيه اهللا هداه الصابوين ذكر مثَّ « فيه: يقول )٢٢ (صحيفة »هامَّةٌ  تنبيهاتٌ « أمساه
 أهل ذهبمب ليس وهذا واحلنجرة والّلسان والّصماخ ةواحلدق اجلسم عن سبحانه اهللا

  حبروفه. انتهى »وتكلُّفهم املذموم الكالم أهل أقوال من هو بل السّنة
 :تعاىل قوله من مفهوم وذلك كّله، ذُِكر عما منزّه تعاىل اهللا أن شك ال وقلنا

M1 2 43L سورة] [قال كما السنة أهل مذهب شكَّ  وال وهذا الشور 
 واألركانِ  اتِ والغاي احلدودِ  عن تعاىل« اهللا عن الطحاويُّ  جعفر أبو السَّلفيُّ  اإلمام

 وصفَ  وَمنْ « وقال »املبتدعات كسائر الّستُّ  اجلهاتُ  حتويهِ  ال واألدواتِ  واألعضاءِ 
 واحلنجرة ّلسانوال والّصماخ واحلدقة واجلسم »كفرَ  فقد البشرِ  معاين من مبعًىن  اهللا
 M1 2 :تعاىل قوله من مفهوم التفصيليُّ  النَّفي وهذا البشر، أوصاف من
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43L سورة] [قوله ومن ،الشور: M1 2 3 4L ]قوله ومن .النحل] سورة: 
MV W X YL فال الفهم، اهللا ءاتاه من فهم يف وذلك .الرعد] [سورة 

 ال بأننا قوهلم أماو  إلثباته. املنفّية األلفاظ بعني النص ورد يكون أن النفي هذا حيتاج
ا أو بنفيها النصُّ  يأت مل ألنه ذلك نُثبت وال فينن  الباب فتحوا ذلكب فهم إثبا

 أن م ألمرا وصل حىت عليه جيوز ال ما اهللا إىل لينسبوا مصراعيه على للمالحدة
 أشنع ماف والعورة) الّلحية إال شىء كلّ  (ألزموين اهللا عن املشّبهة كبار أحد قال

 وعنًقا اوشعرً  ورأًسا وبطًنا وظهرًا وأدواتٍ  وجوارح وأعضاءً  جسًما اهللا جعل كفره!
 ؟تعاىل اهللا على هذا مثل يستجيز اإلسالم يّدعي عاقلٍ  فأيُّ  ذلك، وغري

 
 ولغةِ  رسوله سّنةو  اهللا لكتابِ  موافقٌ  هو الذي التأويل ُجيّوز حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : ثانيا

 جاء« قال: .الفجر] [سورة M» ¼ ½ ¾ ¿L :تعاىل قوله أوَّل لذلك العربِ 
 هي ظيمة،ع أهواال القيامة يوم يظهر اهللا معناه ،»قدرته جاءت« روايٍة: ويف ،»أمره
 أوَّل ملا زمانال هذا يف السَّلفيَّة كأدعياء جمّسًما أمحد اإلمام كان ولو اهللا، قدرة ءاثار
سمة ماأ بظاهرها. أخذ ولكان اآلية  »تعطيل لالتأوي« فيقولون: السلفّية أدعياء ا
 أمحد على كمواح بذلك فيكونون صفاته أو تعاىل اهللا وجود نفي هو والتعطيل .اهـ

م بالكفر  حصل وقد إليه. االنتساب يّدعون ذلك بعد فكيف معّطًال، جعلوه أل
ّسمة ملفيت  والبصرية صرالب أعمى وهو العصر هذا يف مات الذي السلفّية أدعياء ا
 قوله يف قولت فما يُؤّول من وُتضّلل التأويل ضدُّ  أنت« له: وقال رجل عليه دخل أن

 فإن .اإلرساء] [سورة M£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®L :تعاىل
 على متحك فقد ظاهرها على اآلية تركت وإن حرَّمت فيما وقعت فقد هذا أوَّلت
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 أضلُّ و  أعمى اآلخرة يف فأنت أعمى الدنيا احلياة هذه يف أنت كما بأّنك نفسك
 ه.بإخراج وأمر شتمه أن إال منه كان وما جوابًا املشّبه اهذ جيد فلم سبيالً،

 
 مهما« قال: أنه نهع ثبت فقد متصّورًا، يكون أن عن اهللا يُنزّهُ  حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : ثالثا

 كتابه يف حلنبليُّ ا التَّميميُّ  احلسن أبو رواه اهـ. »ذلك خبالف فاهللا ببالك تصوَّرتَ 
 ليهع قوله من مأخوذ هذا وقوله حنبل، بن دأمح املبجَّل اإلمام اعتقاد املسّمى
 Må æ :اىلتع قوله ومن األنصاريُّ، القاسم أبو رواه »الرَّبِ  يف ِفكرةَ  ال« السالم:

ç èL اآلية: هلذه ريهتفس يف كعبٍ  بن ُأيبُّ  اجلليل الصحايبُّ  قال ،النجم] [سورة 
 أدعياء سمةا أما .اهـ »العبادِ  أفكار إليه تصلُ  فال تفّكرَ  من فكر ينتهي إليه«

 ».نتصوَّرهُ  ال شيًئا نعبدُ  ال« فيقولون: السلفيَّة
 

 الرَّجل عن« سئل: فقد ،ارهِ وآث ومنربهِ  النيبّ  بقربِ  الّتربُّكَ  ُجييزُ  حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : رابعا
 بذلك يريد هذا حنو أو ذلك مثل بالقرب ويفعل ويُقّبلهُ  مبّسه ويتربَّكُ  النيبّ  منرب ميسُّ 
 يف اهللا عبد ابنه عنه رواه »بذلك بأس ال« أمحُد: فقال« وعزّ  جلّ  اهللا إىل بالتقرُّ 

 أنَّ  كما )،٢٥٠ مسألة ٣٥ صحيفة الثاين اجلزء( »الّرجال ومعرفة العلل« كتاب
سّمة أما به. للّتربُّك النيبّ  شعر من شيًئا حيمل كان أمحد  فيقولون: لسلفّيةا أدعياء ا

 (اتفقوا تيمية: ابن قال حىت شركٌ  وتقبيله النيبّ  بقرب التمسُّح ونويعترب  »شركٌ  التَّربُّك«
 أصغر) كان ولو هللا يغفره ال والشرك الشرك من فإنه به يتمسَّحُ  وال يُقبله ال أنه على
 وال »أمجعوا« أو »اتَّفقوا« قال أحد إليه يسبقه مل قوال قال إذا فإنه دأبه وهذا اهـ
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 يف اعهب يعرف والعدل الفضل أهل من وحمّققٍ  باحثٍ  وكلُّ  واحٍد، عاملٍ  اسم يذكر
 والتابعني. الصحابة وأعالم احلديث أئمة على واالفرتاء التدليس

 
 يقول عنه اهللا رضي هو افه والصَّاحلَني، بالنَّيبّ  التوسُّلَ  ُجييزُ  حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : خامسا

 املستسقي أن يعين - دعائه يف بالنيبّ  يتوسَّلُ  إنه« للمروذي: كتبه الذي منسكه يف
سّمة أما اهـ. »بالنيبّ  يتوسل أن استسقائه يف له ُيسنُّ   يقولون: لسلفّيةا أدعياء ا

 وُيكّفرون بهمكت من كثريٍ  يف عليه منصوص هو كما »ِشْركٌ  احلاضر احليّ  غري نداءُ «
 والصاحلني. باألنبياء املتوسلني

 
 فقد وتعليقها، رعَ الشّ  ُخيالفُ  مما خلاليةا احلروزِ  كتابة ُجييزُ  حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : سادسا
 ألهله وللحّمى عُيصر  لّلذي التعاويذَ  يكتب أيب رأيتُ « قال اهللا عبد ابنه عنه روى

 ويكتب نظيٍف، شىء أو جامٍ  يف الوالدة عليها عُسر إذا للمرأة ويكتب وقرابته،
 ).٤٤٧ صحيفة( اهللا عبد البنه أمحد مسائل كتاب انظر اهـ. »عباسٍ  ابن حديث
 ورقةً  له كتب املروذيُّ  بكرٍ  أبو وهو تالميذه أحد مرض عندما أمحد اإلمام أن كما
 وأرادوا إبراهيم على وسالًما برًدا كوين نارُ  يا قلنا اهللا رسول وحممدٌ  اهللا بسم« فيها:
 التربُّك ىير  أمحد اإلمام أن على دليل ذلك ويف اهـ. »األخسرين فجعلناهم كيًدا به

سّمة أما حسًنا. أمرًا لرسولا اسم بذكر  التعاويذ هذه فيمنعون السلفّية أدعياء ا
ا اهللا ذكر أو القرءان من شىء إال فيها ليس اليت واحلروز  من عناقأ من ويقطعو
 العاص نب عمرو بن اهللا عبد على حيكمون فبماذا شرك). (هذا له قائلني حيملها
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 يبلغوا مل الذين أطفاهلم أعناق على هذه يعلقون كانوا الذين الصحابة من وغريه
 أم الّشركب عليهم أحيكمون جامعه، يف الرتمذيُّ  رواه فيما عنهم ذلك ثبت كما
 شرًكا؟ تربونهيع ما وفعل إليه ينتسبون الذي حنبلٍ  بن أمحد يف يقولون وماذا ماذا؟
تهد اإلمام يف يقولون وماذا  عليه انك ما يعتربوا أن خزيًا كفاهم املنذر؟ ابن ا

  شرًكا. الصاحل السلف
 

 الكالئ يعب عن النهي حديث عن قال فقد اإلمجاعَ  يُِقرُّ  حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : سابعا
 أي »ذلك على أمجعوا العلم أهل لكن إسناًدا يثبت ال احلديث هذا« بالكالئ:

تهد احلافظ قال بالّدين. الّدين بيع جيوز ال أنه على  أمحد إن املنذر نب بكر أبو ا
 سّمةا أما اإلمجاع. كتابه يف ذكره ،»بالكالئ الكالئ بيع حرمة إمجاع« ال:ق

 ادعى الذي زيّةاجلو  القيم ابن لشيخهم اتّباًعا اإلمجاع يُنكرون فهم السلفّية أدعياء
 مل ذبك وهذا »كذب فقد باإلمجاع قال من« قال: حنبلٍ  بن أمحد أنَّ  وزورًا كذبًا
 من أكثر يف اإلمجاع خالف تيمية ابن شيخه ألن جلوزيّةا القّيم ابن إال أحد يروه

 لإلمجاع. هخمالفت يف شيخه على األمر ُخيّفف أن يريد ذا وهو لةً أمس سبعني
 

 أدعياء سمةا أما ثالثًا، واحدٍ  بلفظٍ  الّثالثَ  الّطالقَ  يرى حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : ثامنا
 تركوا فقد هذا، يف ةتيمي البن اتّباًعا واحًدا طالقًا يعتربونه أو شىء ال يرونه السلفّية
 من به هللا أنزل ما الذي الشاذ تيمية ابن بقول وحلقوا لإلمجاع املوافق أمحد مذهب

 سلطان.
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 أنّ  كما كفارةً  يهعل أنَّ  فحِنثَ  اهللا برسول حلف من يعترب حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : تاسعا
سمة أما كفارة. عليه حينث مث باهللا حيلف الذي  احللف يجعلونف السلفّية أدعياء ا
 البن اتّباًعا اهللا كتعظيم يُعّظمه وهو اهللا بغري حيلف كالذي مطلًقا شرًكا اهللا بغري

 ،»أشَركَ  فقد اهللا بغريِ  َحَلفَ  َمنْ « اهللا: رسول حديث ألن مردود، هذا وقوله تيمية،
 عليه يصدق الذي هذا أشرك، فقد اهللا كتعظيم له معّظًما اهللا بغري حلف من معناه

 عن قال قدف الشافعيُّ  أما ».أشَركَ  فقد اهللا بغري َحَلفَ  َمنْ « الرتمذي: حديث
 يف ذلكل شديدة، كراهة مكروه معناه »معصيةً  يكون أن أخشى« اهللا بغري احللف
 يكون أن نع فضالً  حراًما ليس الوجه ذلك غري على اهللا بغري حيلف الذي مذهبه

 إشراًكا.
 

 ُخُيالَء، وال حاجةٍ  لغري الكعبني أسفلَ  الثوبِ  إسبالَ  ُحيّرمُ  ال حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : عاشرا
 حاجةٍ  بال عبيهك حتت إىل زيادته ُيكرهُ « اإلنصاف: يف اهللا رمحه املرداويُّ  اإلمام قال
سّمة عند املشهور أما .اهـ »الروايتني من الصحيح على  ُحرمة ّيةفالسل أدعياء ا
 فقد الالض تيمية ابن إمامهم حىت بل املذهب خالفوا قد بذلك وهم مطلًقا؛ ذلك
 فلحٍ م ابن ذلك عنه روى كما عدمها وال لكراهةٍ  يتعرَّض ومل حترميه عدم اختار

  وأحكم. أعلم واهللا .١»الشَّرعيةُ  اآلداب« كتابه يف املقدسيُّ 
 ُمستَحبا اأمرً  يعتربهُ  لب النيبّ  قربِ  إىل الّرحالِ  شدَّ  ُحيّرمُ  ال حنبلٍ  بنُ  أمحدُ : حادي عشر

 للتربُّك كان إن وشرًكا بل معصيةً  يعتربونه الذين السلفّية أدعياء للمجسّمة خالفًا

                                                           
 .)٤/١٧١(اآلداب الرشعية  - ١
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 فرغ من أنَّ  على قاطبةً  احلنابلة فقهاء أمجع فقد هذا. يف تيمية ابن لشيخهم اتباًعا
 رحاله يشدُّ  أي م،والتسلي الصالة أفضل عليه احلبيب قرب زيارة له اسُتحبَّ  احلجّ  من
 ُقدامة ابن الق حمّمد. احلبيب قرب زيارة قاصًدا قصر مسافة وهي املدينة إىل مكة من
قنع« يف

ُ
 اهللا رضي احبيهص وقرب النيبّ  قرب زيارة له اسُتحبَّ  احلجّ  من فرغ فإذا« :١»امل
 :٢»اإلنصاف« يف كما العبارة هذه على معّلًقا املرداويُّ  اإلمام قال اهـ. »عنهما

 يف وقال اهـ. »ومتأخرهم متقّدمهم قاطبةً  ألصحابا وعليه املذهب هذا«
 النيبّ  أنَّ  ُروي امل عنهما اهللا رضي وصاحبيه النيب قرب زيارة وُيستَحبُّ « :٣»الكايف«

 داود أبو رواه »شهيًدا أو شفيًعا له كنتُ  قربي زارَ  أو زاَرين َمنْ « قال: السالم عليه
سّمة يقول ماذا احلنبليّ  ذهبامل مشاهري من النقول هذه بعد اهـ. »الطيالسيُّ   ا
  املسلمني. بإمجاعو  بل احلنابلة بإمجاع ُمستحبُّ  هو ملا حترميهم يف السلفّية أدعياء

 
 فقد ،فقط معصيةً  يعتربه إمنا شرًكا بالقبورِ  الطوافَ  يعتربُ  ال أمحدُ  اإلمامُ : ثاني عشر

 بل - النبويّة اُحلجرةِ  أي - ا الطوافُ  وحيُرمُ « :٤املنتهى شرح يف البهويتُّ  اإلمام قال
سّمة أما اهـ. »اتفاقًا العتيق البيت وبغري  ُخمرًجا كفرًا يعتربونه مفإ السلفّية أدعياء ا
 املّلة. من

                                                           
 ).٣٥/املقنع (ص - ١
 ).٤/٣٥اإلنصاف ( - ٢
 ).١/٤٩٩الكايف ( - ٣
 .)٢/٥٨١املنتهى (رشح  - ٤
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 أنّ  ويعتقد هللا منّزها كان حنبلٍ  بن أمحد السلفيَّة: أدعياء للمجسمة فيقال
 اخلصال احبص عنه ونقل نياحلقيقيّ  والصعود والنزول واجلهة املكان عن منزّه اهللا
سمة. تكفري احلنابلة من  بكتابة ويُقرُّ  ثًا،ثال واحدٍ  بقولٍ  الثالث الطالق يرى وكان ا

 على وحيثُّ  التوسُّل وُجييز اإلمجاع، ويُثبت بنفسه، يكتبها وكان بل وتعليقها احلروز
 أما اجلسم. صفاتو  اجلسم عن تعاىل اهللا ويُنزّه اآليات، من تشابه ما ويؤّول التربُّك،
 تنتسبون كيفف ضالال، كله هذا تعتربون العصر ُجمّسمة ويا السلفيَّة أدعياء يا أنتم
 التأويل يف بقوله ملع من وُتكفرون التنزيه يف عقيدته اعتقد من ُتضّللون وأنتم إليه

يد فتح« كتابه يف زعيمكم لقول دمه وتستحلُّون  ما فله دعوتنا يف دخل من« :»ا
 ما إًذاف اهـ. »الدم حالل كافر فهو دعوتنا يف يدخل مل ومن علينا ما عليهو  لنا

 السالم. عليه لعيسى النصارى كانتساب إال ألمحد انتسابكم
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 بالحدود قال من على ردود

 الحدود عن تعالى :اهللا عن يالطحاو  قول معنى حرَّفَ  من على الردُّ 
 عتقادا إىل الناس سوقت باهللا والعياذ مؤلفات هذا عصرنا يف حدث وقد

 زعيم قاله ما لكذ من حدا، تعاىل هللا أنَّ  تنطق الصرحية بالعبارة تعاىل، هللا احلدّ 
 سنيَّة قيدةع الطحاوية، العقيدة هي الطحاوية، العقيدة على شرحه يف الوهابيَّة
 لأله ومنها السنَّة ألهل منها عّدة، شروحات وهلا السلف، أهل من كان مؤلفها

م لناسا على لُيموهوا الناس، على ليُلبسوا إال يشرحوها مل واملشّبهة الضالل،  على أ
 تناسب ال يتال العبارات بعض منها حذفوا لذلك السلف، ويتَّبعون السلف عقيدة
 تنقض ال حىت ذفوهافح يتفقان، ال ضدان والتشبيه والتنزيه تنزيها، فيها ألن هواهم،
 تصدَّروا الذين الشراح هؤالء ومن خبلقه، تعاىل اهللا تشبيه من إليه ذهبوا ما عليهم
 له قالي رجل الوهاب عبد ابن الشيطان قرن وأذناب الوهابية شياطني من لشرحها

 وملا التجسيم،و  التشبيه عقيدة يوافق شرًحا الطحاوية العقيدة شرح فإنه باز، ابن
 يعلمه ال حدُّ  له أي« باز: ابن قال »احلدود عن تعاىل« الطحاوي: قول إىل وصل
 مسلًما فليس داح تعاىل هللا يُثبت مل من الوهابية عند تعاىل. باهللا والعياذ »هو إال

 M1 2 :تعاىل اهللا بقول منفي اهللا عن واحلدُّ  وصلُّوا، احلدّ  هذا إىل بزعمهم،
43L سورة] [ـهناإل أنَّ  زعمَ  من« بقوهلم: السلف لسان على ومنفيٌّ  الشور 
 لو تعاىل فاهللا حد، له األجرام من شىءٍ  كل ألن »املعبود اخلالق َجِهلَ  فقد حمدودٌ 
 ِمثالً  ناإلنسا ولكان له، ِمثالً  العرش لكان ُحتصر، ال أمثال له لكان حدٌّ  له كان
 والكواكب، والنجوم والسموات واألرض واألشجار واألحجار البهائم وكذلك له،
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 وال صىحتُ  ال أمثال له لكان حدٌّ  له اهللا كان فلو حدٌّ، هلا األشياء هذه كلّ  ألن
  .لشور]ا [سورة M1 2 43L :تعاىل قوله ذلك فيناقض تُعدُّ، وال ُحتصر

 ِمثلٌ  ال طالق،اإل على ِمثلٌ  له يكون أن نفسه عن نفى وتعاىل تبارك فاهللا
م لفساد هؤالء كثري، أمثالٌ  وال واحدٌ   على ق،املخلو  على اخلالق يقيسون أذها
 فجعلوا وق،املخل على اخلالق فقاسوا لذاته، حدّ  من له بُدَّ  ال وجودامل الشىء زعمهم

 ممَّن تهشاكل على كان ومن تيمية كابن بأسالفهم، اقتدوا ذلك يف وهم حدا، له
 جمّسمة من بلهق كان مبن اقتدى تيمية وابن به، حلق ممَّن مشربه على كان ومن قبله

 فقد منهم، ريءب واإلمام فقط انتسابًا نبلٍ ح بن أمحد لإلمام انتسبوا الذين احلنابلة
 املسمى كتابه يف ببغداد للحنابلة رئيًسا كان الذي التميميُّ  الفضل أبو عنه نقل

 عبارة ،»دّ ح بال« تعاىل: اهللا عن قال أنه ،»حنبل بن أمحد املبجَّل اإلمام اعتقاد«
  تعاىل. اهللا عن احلدّ  نفي يف صرحية

 من حلنابلة،ا رءوس من وهو بزماٍن، تيمية ابن بلق التميميُّ  الفضل أبو هذا
 ينتسبون أناس انك وبعده بقليلٍ  وقبله التميميّ  الفضل أيب عصر يف لكن كبارهم،
 يلحق مل هؤالء، قحل تيمية وابن احلّد، هللا يثبتون املعتقد، يف وخيالفونه أمحد لإلمام
 يف له وافقةٍ م غري من انتسابًا انتسب بل طريقته، على كانوا بالذين وال بأمحد،
  لة.أمس ثنيوثال ستٍ  حنو يف كثرية، أشياء يف خالفه األعمال ويف بل املعتقد،

 احلد؟ هللا سبن سلفيّ  أيُّ  السلفيَّة، دعوى يف كاذبون الوهابية أيها إنكم مث
ا حرام، االسم ذا أنفسكم فتسميتكم  وأنتم ف،السل عقيدة على أنكم توهم أل

 هللا نسب من ألن جديًدا، ديًنا تدينون أنتم اخللف، وال سلفال عقيدة على لستم
 به، يليق ال عما نّزهه وما به، ءامن وال عبده ما به، كافر خبالقه جاهل فهو احلدَّ 
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 »بوداملع اخلالق َجِهلَ  فقد حمدود إلـهنا أن زعم من« يقولون: هكذا السلف أئمة
 يقول ازٍ ب ابن زعيمكم وهذا عرفه، ما باهللا كافرٌ  فهو حجمٌ  اهللا أن زعم من أي اهـ.
 السَّلف؟! وأين أنتم فأين ،»َحدٌّ  له« اهللا: عن

 قال: ال؟ق ماذا تعاىل باهللا والعياذ احلدّ  هللا نسب أن بعد زعيمهم هذا مث
 يعتقدون ّسمةا هؤالء ألنَّ  تعاىل هللا تعظيم ذلك أنَّ  منه ظنا ،»ُهوَ  إال يعلُمهُ  ال«
 لكن جدا بريك حجم له زعمهم على املرات، بباليني العرش من أكرب تعاىل اهللا أنَّ 
 كبريًا. لواع الظاملون يقول عما اهللا تعاىل فقط، يعلمه هو بزعمهم نعلمه، ال حنن
 هللا شتم »حدٌّ  له« :تعاىل اهللا عن فقوله وكفر، ومتويه تلبيس فيه هذا قوله بل قلنا

 ألن تعاىل، اهللا على افرتاء »ُهو إال عَلُمهُ ي ال« قوله: أما بالعجز، وصفه ألنه تعاىل،
 حمدوًدا اىلتع اهللا جعل احلّد، هذا يعلم الذي وحده هو تعاىل اهللا أنَّ  كالمه معىن
ا اجزًاع تعاىل اهللا جعل نفسه، حبدّ  عاملٌ  وحده هو تعاىل اهللا أنَّ  زعم مث

ً
 بعجز وعامل

 واحملتاج ه،غري  دون احلدّ  ذا خصَّصه أي حدَّه، من إىل حيتاج احملدود ألن نفسه،
 عبد،يُ  أن يستحق ال واملخلوق خملوقًا، إال يكون ال والعاجز عاجزًا، إال يكون ال

 MC D E F تعاىل، اهللا على كذب أنه شك ال تعاىل اهللا عن هذا فقوله

G H I J KLالزمر] [سورة.  
 كتاب يف ءايةً  جيدوا أن قاطبةً  املشبهة نتحدى واجلماعة السّنة أهل وحنن

 اخللف أو لسلفا لعلماء قوال أو وسلم عليه اهللا صلى رسوله عن حديثًا أو تعاىل اهللا
 األلباب، أويل يا مث تعاىل. اهللا إىل احلدّ  نسبته من هذا زعيمهم افرتاه ما على الّسنيني

 الذي نهع اهللا رضي طالبٍ  أيب بن أعليُّ  رسوله، وسنة اهللا بكتاب أعلم هو من
 أن يوم فاطمة البنته فقال األمة، أعلم بأنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له شهد
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 بن عمر لفاروقا فيه يقول كان والذي »بسنَّتي أمتي بأعَلمِ  زوَّجُتكِ « له: زوَّجها
 أعلم لكونه »احلسن أبو هلا ليس ُمعضلةٍ  من باهللا نعوذ« عنه: اهللا رضي اخلطاب

 خاريالب صحيحي ُيكمل مل إنه سهنف عن قال الذي هذا بازٍ  ابن أم الصحابة،
 قول أنرتك ؟»يديتس« هلا يُقال جملةٍ  يف له ُأجريت مقابلةٍ  يف باعرتافه وذلك ومسلم
 الصحابة أعلم ولق نتبع أم والبصرية البصر أعمى قول ونتبع واملسلمني الصحابة أعلم

 والبصرية؟! البصر أعمى قول وننبذ واملسلمني
 اإلمام فريد،الت ومصباح التوحيد إمام قول فنتبع واجلماعة السنة أهل حنن أما

 ألنَّ  »ملعبودا اخلاِلقَ  َجِهلَ  فقد حمدودٌ  إلـهنا أنَّ  زعم من« السالم: عليه عليٌّ  اهلُمام،
 اهللا قول لهممش الذين املهاجرين ومن األوَّلني السابقني من عنه اهللا رضي عليا اإلمام
 * ( ) ' & % $ # " !M :تعاىل

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 76 8 9 :L 
 بدَّ  ال عنه هللا رضي عليّ  من احلدّ  عن تعاىل اهللا تنزيه يف القول وهذا ،التوبة] [سورة
 M1 2 :تعاىل قوله شرح يف يدخل هو مث معىن، أو نصا الرسول من مسعه أنه

43L سورة] [قوله وشرح الشور: MV W X YL سورة] [بعد ،الرعد 
 اهللا رضي عليّ  اإلمام تقرير ألنَّ  ؟»عنهم اهللا رضي« من عقيدة نتبع ال كيف هذا
 أمجعني، الصحابةو  وسلم عليه اهللا صلى الرسول لعقيدة تقرير هو العقيدة هلذه عنه

 لراشدينا الخلفاء وسنَّة بسنتي عليكم« قال: وسلم عليه اهللا صلى والرسول
 خللفاءا ليهع وما وأحكامٍ  عقيدةٍ  من بشريعيت عليكم أي »بعدي من المهديين
 األئمةو  الراشدين، اخللفاء هؤالء من عنه اهللا رضي وعليٌّ  بعدي، من الراشدون
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م، نتمّسك لذلك املهديني،  كبارنا،ل ونُعّلمها عنها، وندافع وحنرسها، بعقيد
 لصغارنا. وُحنفظها

 

 للتنزيه ذمه في باز ابن على الرَّد
 وبني مدوحامل الكالم بني يُفرقون ال عقوهلم سخافة من املشّبهة الوهابية

م املذموم الكالم  تعاىل، باهللا يليق ال ما وبني تعاىل باهللا يليق ما بني ُميّيزون ال أل
 نبيهاتت« املسمى كتابه يف بازٍ  ابن فهذا زعمائهم، أقوال من شواهد ذلك وعلى
 زيهتن اهللا هداه الصابوين ذكر مثَّ « تعاىل: باهللا والعياذ يقول )٢٢ صحيفة( »هامة
 أهل ذهبمب ليس وهذا واحلنجرة واللسان والصماخ واحلدقة اجلسم عن سبحانه اهللا

  ».وتكلُّفهم املذموم الكالم أهل أقوال من هو بل السّنة
سم فهذا  يرى ارص التجسيم وتشرُّب الفهم بالدة شدة من بازٍ  ابن ا

 ويعتقد تشبيًها، يراه الف هالتشبي تعاىل اهللا يف يعتقد ألنه إميانًا، والكفر كفرًا اإلميان
 كالمٌ  النقائصب تعاىل اهللا وصف عنده نقائص، يراها فال النقائص تعاىل اهللا يف

 .راجعون إليه وإنَّا هللا فإنا مذموٌم، كالمٌ  فعنده النقائص عن تعاىل اهللا تنزيه أما ممدوٌح،
 الكالم من قائصوالن التشبيه عن تعاىل اهللا تنزيه أنّ  يدري ال املشّبه هذاإن 

 األعالم مةاأل علماء من وتأليًفا تعليًما واخللف السلف به اشتغل الذي املمدوح
 واحلدقة جلسما عن تعاىل اهللا تنزيه اعترب تعاىل باهللا جهله شدة من لكن الكرام،

 عن تعاىل هللا لتنزيه ذّمه أنَّ  واحلقيقة املذموم، الكالم من واحلنجرة واللسان والصماخ
 ما نهأل مرّكب، جهله هذا السّنة، أهل بإمجاع املذموم الكالم من هو خلقه صفات
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 مؤمن باهللا عارف نهأ بنفسه يظنُّ  تعاىل، اهللا يعرف مل أنه يدري وال تعاىل اهللا عرف
 اجلاهلني. أجهل من كافر وهو باهللا،

 واحلنجرة انواللس والّصماخ واحلدقة اجلسم عن تعاىل اهللا لتنزيه ذمَّه إن مث
 سماجل أليس ؟النحل] [سورةM1 2 3 4L :تعاىل لقوله تكذيب فيه أليس

ينا اليت األمثال من واحلنجرة واللسان والصماخ واحلدقة ا أن ُ  تعاىل؟! هللا نضر
 ّيةً منف األجسام من ذلك وغري واحلنجرة واللسان والصماخ احلدقة أليست

 كلمة عنده أم ؟!الشور] [سورة M1 2 43L :بقوله تعاىل اهللا عن
M43L األشياء؟! هذه تشمل ال اآلية هذه يف 

 يف خلد ما كل أنَّ  معناها اآلية فهذه املوجود، معناه العرب لغة يف الشىء
 واللسان ء،شى والصماخ شىء، واحلدقة شىء، فاجلسم تعاىل، اهللا ُيشبه ال الوجود
 ؤالءه ،الشور] [سورة M1 2 43L :قال تعاىل واهللا شىء، واحلنجرة شىء،
م، على تعاىل اهللا أقفل يفهمونه، وال القرءان نيقرؤو   مثلهم وهابّيةال هؤالء قلو

 اجلمعة] سورة[ Ma b c dL :فيهم تعاىل اهللا قال الذين كاليهود
 ½ ¼ « Mº :عنهم تعاىل اهللا أخربنا الذين وكاليهود

¾L ]فهؤالء سيم،التج عقيدة يف يشرتكان الفريقني كال فإنَّ  ،البقرة] سورة 
 لوهابيةا أما تعاىل، اهللا دون من وعبدوه عجلٍ  صورة على معبودهم جعلوا اليهود
 ومتحيّـزًا العرش من أوسع خميلتهم يف ختّيلوه واسعٍ  جسمٍ  صورة على معبودهم جعلوا

 يف ُأشربوا األول فالفريق تعاىل، اهللا دون من وعبدوه بالعامل، حميطًا أو فوقٍ  جهة يف
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م م يف ُأشربوا الثاين والفريق بكفرهم، العجل قلو  فكال والتجسيم، يهالتشب قلو
 كفار. جمّسمة الفريقني وكال اهللا، عبد ما الفريقني

 تنزيه على نصٌّ  يرد مل« يقولون: الناس على ُميّوهوا حىت الوهابّية هؤالء مث
 عنها كتنس أن فيجب واحلنجرة واللسان والصماخ واحلدقة اجلسم عن تعاىل اهللا
 وعليه السّنةو  الكتاب يف ترد مل األلفاظ هذه« ويقولون: ،»عنها تسك الشارع ألنَّ 
ا ينبغي فال  M1 :تعاىل اهللا قول ألن دعواهم، يف كاذبون وهم ،»نفيها وال إثبا

2 43L سورة] [نص ردي مل لو األشياء، هذه عن تعاىل تنزيهه يشمل الشور 
 لكلّ  اهللا عن ةاملشا فين لشموله كافٍ  النص هذا ألن أمسائها، بتعيني نفيها على

سمة هؤالء لكن صُغر، أو كبـُرَ  وحجمٍ  جسمٍ   يقرؤون مْ فهُ  الصحيح الفهم ُحرموا ا
 ءامنوا ام معًىن، وُخيالفونه لفظًا الشور] [سورة M1 2 43L :تعاىل قوله
ة عن تعاىل اهللا نزَّه من ا ءامن إمنا اآلية، ذه  الوجوه، من هوج بأي اخللق مشا
 معاين من ًىن مبع اهللا وصفَ  ومن« اهللا: رمحه السلفيُّ  الطحاويُّ  جعفرٍ  أبو قال كما

 :تعاىل بقوله ؤمنم فهو التنزيه يف السلف عقيدة على كان فمن ،»َكَفرَ  فقد البَشرِ 
M1 2 43L سورة] [هذه اعتقادهم حسب على الوهابيَّة أما ،الشور 

 لكن أعضاءٌ  له جسمٌ  اهللا أنَّ  تعين الشور] [سورة M1 2 43L :اآلية
 ينطبق دهم،عن ما غاية هذا واملالئكة، واجلن اإلنسان عن الصفات بعض يف خيتلف
 MY Z [ \ ] ^ _ ` a b :تعاىل قوله عليهم

c d e f gL مق اهللا أقفل الذين من الوهابّية فهؤالء ،حممد] [سورة  لو
 والتجسيم. التشبيه عقيدة على هم طاملا احلق اعتقاد عن
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 واحلدقة جلسما عن تعاىل اهللا تنزيه على نصٌّ  يرد مل إنه قوهلم، على دُّ والر 
 ،عنها سكت الشارع ألن عنها نسكت أن فيجب واحلنجرة واللسان والّصماخ
اإ ينبغي فال وعليه والسنة الكتاب يف ترد مل األلفاظ هذه وقوهلم،  نفيها، وال ثبا

 على ّدهر  يف األشعري احلسن أبو ماعةواجل السّنة أهل إمام قاله ما هو عليهم الردُّ 
ّسمة، املشّبهة قدماء من بدعتهم واتّبع مقالتهم قال من  عنه اهللا ضير  قال فقد وا
 فإن ال؟ أم يهف تتوقفون أكنتم خملوقٌ  اهللا علم إنَّ  قائل قال لو وخّربونا« نصه: ما

 ذلك يف صحابهأ وال موسلَّ  وءاله عليه اهللا صّلى النيبُّ  يقل مل هلم: قيل ال، قالوا:
 أو ريان،عُ  أو ُمكتسٍ  أو ريَّاٌن، أو شبعانٌ  ربُّكم هذا قائل: قال لو وكذلك شيًئا.
 ها،يشمُّ  ال أو الريح يشمُّ  أو عرض، أو جسمٌ  أو مرطوب، أو صفراويٌّ، أو مقرورٌ 

 اخليل ركبي وهل ال؟ أم سنةٍ  كل يف حيجُّ  وهل وطحاٌل، وكبدٌ  وقلبٌ  أنفٌ  له هل أو
 عنه سكتت أن ينبغي لكان املسائل، من ذلك وحنو ال؟ أم يغتمُّ  وهل يركبها، ال أو
 أصحابه، وال لكذ من شىءٍ  يف يتكّلم مل وسّلم وءاله عليه اهللا صّلى اهللا رسول ألن
 عزَّ  اهللا ىعل جيوز ال ذلك من شيًئا أنّ  بكالمك تُبّني  فكنت تسكت، ال كنت أو

 الو  عنه أسكت قائل: قال فإن وكذا؟ كذا ةُحبجّ  وكذا كذا عن وتقدسه وجلَّ،
 أو ض،مر  إذا أعوده ال أو عليه، أسّلم ال وأ عنه، أقوم أو أهجره، أو بشىء، ُأجيبه
ا اليت غالصي هذه مجيع يف تكون أن فيلزمك له: قيل مات. إذا جنازته أشهد ال  ذكر

 شىءٍ  عن سأل نم ل:يق مل وسّلم وءاله عليه اهللا صّلى اهللا رسول ألنَّ  ضاال، مبتدًعا
 من يًئاش قال وال عنه، قوموا وال عليه ُتسّلموا ال قال: وال عنه، فاسكتوا ذلك من

 وملَِ  القرءان؟ خبلق قال عمَّن تسكتوا ملَْ  وملَِ  ذلك. فعلتم إذا مبتدعة فأنتم ذلك،
 خلقه نفي يف حيحص حديث وسّلم وءاله عليه اهللا صّلى النيبّ  عن يرد ومل كفَّرمتوه
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 خلقه بنفي قال هعن اهللا رضي حنبلٍ  بن أمحد ألنَّ  قالوا: فإن خبلقه؟ قال من كفريوت
 فإن فيه؟ كّلمت بل ذلك عن أمحد يسكت ملَْ  وملَِ  هلم: قيل خبلقه، قال من وتكفري
 غري إنه قالوا فالنًاو  وفالنًا مهديّ  بن الرمحـن وعبد ووكيًعا العنربيَّ  العباس ألنَّ  قالوا:
 سكت ماع أولئك يسكت مل وملَِ  هلم: قيل كافر، فهو خملوق بأنه لقا ومن خملوقٍ 
 بن وسفيان ارٍ دين بن عمرو ألن قالوا: فإن وسّلم؟ وءاله عليه اهللا صّلى النيبُّ  عنه
 خملوٍق. وال القٍ خب ليس قالوا: وفالنًا وفالنًا عنهم اهللا رضي حمّمدٍ  بن وجعفر ُعيْينة
 عليه اهللا ّلىص اهللا رسول يقلها ومل املقالة، هذه نع أولئك يسكت ملَْ  وملَِ  هلم: قيل
 مكابرة، ذلك كان منهم مجاعةٍ  أو الصحابة على ذلك أحالوا فإن وسّلم؟ وءاله
 وءاله عليه اهللا ّلىص النيبُّ  فيه يتكلَّم ومل ذلك، عن يسكتوا ملَْ  فَِلمَ  هلم: يقال فإنه

 ليعلم ادثةاحل يف الكالم من للعلماء بُدَّ  ال قالوا: وإن قائله؟ كّفروا قال: وال وسّلم
 إن فأنتم الكالم، منعتم فِلمَ  منكم، أردناه الذي هذا هلم: قيل حكمها. اجلاهل
ينا قلتم: انقطعتم إذا حىت تكّلمتم شئتم  كان من لَّدمتق شئتم وإن الكالم، عن ُ
  اهـ. »وحتكُّمٌ  شهوةٌ  وهذه بياٍن، وال حجةٍ  بال قبلكم
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 عثيمين ابن والضَّال الوهابية فضح
م يف ورد ما الوهابيَّة عقول سخافة على يدل مما  عثيمني بنال الفتاوى كتا

 بزعمه. اهللا عن الوهابيَّة أحد سأله فقد وستني، مخسٍ  صحيفة يف
 السماء إىل نزل إذا فوقه تكون فوقها فما الثانية السماء هل السائل: قال

 الدنيا؟
 صفة طلتلب ذلك بإمكان قلنا لو ألننا ذا وجنزم ال، ُعثيمني: ابن فأجاب

 يكون أن ُميكن الو  اهللا عن تنتفي ال ذاتيةٌ  صفةٌ  وهي هللا الزمة العلوّ  وصفة العلو،
 وال تُقّله وال نياالد السماء إىل ينزل كيف منبهًتا اإلنسان يبقى حينئذٍ  فوقه، شىءٌ 
 هذا نم ُمنبهًتا نتك إذا فاجلواب: هذا؟! ُميكن هل فوقه األخرى السموات تكون
 نزل إذا خلوقامل أنَّ  صحيح املخلوق، بصفات اخلالق صفات قست إذا تنبهت فإمنا
 أن ميكن ال القاخل لكنَّ  يُقلُّه، املصباح سطح وصار فوقه السطح صار املصباح إىل

 مالك قال ماك بدعة، أصله من هذا فالسُّؤال وِملَ؟ كيف؟ تقل: فال خبلقه، يُقاس
 ما ألنه يعين ،»بدعةٌ  عنه السُّؤال« قال: استوى؟ كيف االستواء عن سأله للذي
 ما ديينّ  مرٍ أ عن سألت حيث اهللا دين يف ابتدعت اآلن فأنت عنه، الصحابة سأل
 اهـ. »اهللا بصفات العلم على منك وأحرص منك أفضل وهم الصحابة عنه سأل

 تكون وقهاف ماف الثانية السماء هل السائل: سأله ملا ُعثيمني ابن هو :الرد
 مث بدعة، كُسؤال له قال عليه يردُّ  كيف يعرف مل الدنيا؟ السماء إىل نزل إذا فوقه
 ينزل كيف نبهًتامُ  اإلنسان يبقى حينئذٍ  له: قال حىت وضّيعه تّوهه ُيصوبه أن بدل
 لكن ذا؟!ه ميكن هل فوقه األخرى السموات تكون وال تُقلُّه وال الدنيا السماء إىل
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 فاسد، اهللا يف اعتقادهم أنَّ  ومبا الفهم، حيث من خلل فيها الوهابيَّة قولع أنَّ  مبا
 مفرا، منها نجيدو  ال وخواطر جوابًا، هلا يعرفون ال أسئلةٌ  عليهم ترِدُ  ،ىحري  صاروا
ا  شيطانيَّة وخواطر م،السلي العقل يقبله ال فاسدٍ  اعتقادٍ  على مبنيَّةٌ  فاسدة أسئلة أل
م يف هلا م يف هلا جيدوا ولن ميل قلو  بالدَّاء، يعاجل ال فالداء شفاء، وال دواء عقيد

 احلسيّ  بالنزول اهللا وصف السائل على ينكر مل عثيمني فابن بالنار، تطفأ ال والنار
 دينهم، وعور وهابّيةال عقيدة يف التناقض إظهار فيها اليت سؤاله طريقة عليه أنكر بل

 بذاته. العرش وقف هو الوقت نفس ويف الدنيا لسماءل بذاته ينزل اهللا أنَّ  قوهلم وهي
 بتدًعام واعتربه السؤال، هذا مثل عن يكفَّ  أن منه وطلب عليه، أنكره الذي هذا

 إىل فعدل مذهبه، عليه وينتقض حاله يفتضح أن خشي ألنه ذلك كلُّ  بسؤاله،
 عرف لكنه ،نُقلةٍ  نزول ال رمحةٍ  نزول هذا مالٍك: قول له ويقول يصوبّه أن بدل هذا،
 عن فعدل عطيل،ت التأويل قوله: عليه ينتقض مذهبه، عليه النتقض ذلك قال لو أنه

 ،»بدعةٌ  نهع والسُّؤالُ « مالٍك: بقول استشهد ولذلك باملرة، السؤال منع إىل التنزيه
 خريٌ  اهللا اياتء معاين عن السؤال ألنَّ  حمّله، غري يف املوضع هذا يف هذا واستشهاده

 اهللا صلى رسولال أنَّ  وغريه البخاريُّ  رواه الذي احلديث يف ثبت وقد ،قبيًحا ليس
 مذموًما كان فلو »والتأويل الحكمة علمه اللهمَّ « عباس: البن دعا وسلم عليه
 لىع ويستحيل له، ال عباسٍ  ابن على داعًيا بذلك الرسول لكان اإلطالق على

 يفك« قوله: بدعةً  مالك عدَّه الذي إمنا حق، بال مسلمٍ  على يدعو أن الرسول
 السائل أجاب امل لذلك صفاته، إىل وال اهللا إىل الكيف إضافة جيوز ال ألنه »استوى

 »مرفوعٌ  نهع وكْيف كْيف يُقال وال« القرءان، يف وروده أي »معلومٌ  االستواء« قال:
 وجه اوهذ ،»معقولٍ  غري والكْيفُ  معلوم االستواء« صحيحٍة: أخرى روايةٍ  ويف
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 روامها كلتامهاو  وصفاته، تعاىل هللا عن الكْيف نفي الروايتني كلتا يف إذ الدليل،
 والكْيفُ  علومٌ م االستواءُ « وهي: صحيحةٍ  غري بروايةٍ  الوهابّية وتتمسك البيهقي،

 وجه يقولون فقط انباللس لكن تعاىل، هللا الكْيف تُثبت الوهابيَّة ألنَّ  وذلك »جمهولٌ 
 خمتلف طالتخطي أنَّ  بذلك يريدون كأيدينا، ال ويدٌ  كعيوننا ال وعنيٌ  كوجوهنا ال
 بال وىاست وقالوا العبارات، هذه قالوا ملا السلف أما واجلارحة، العضو إثبات مع

 خللق.ا صفات من كان ما كلُّ  والكيف باملرة، الكيف نفي أرادوا ذلك وحنو كيفٍ 
 اخلالق تصفا قست إذا تنبهت فإمنا هذا من منبهًتا كنت إذا« قوله: وأما

 بأنَّ  الفاسد الوهابيَّة اعتقاد على الردُّ  وفيه فيه، نفسه يُناقض فإنه »املخلوق بصفات
 تُقاس ال عاىلت اهللا إنَّ  قال ألنه الدنيا السماء إىل العرش من حقيقيا نزوال ينزل اهللا

ا، الوهابية لكن حقٌّ  اجلملة وهذه خلقه بصفات صفاته مف خيالفو  اهللا وصفوا إ
 والوهابّية لق.اخل صفات من األمرين وكال احلقيقيّ  وبالنزول العرش فوق الستقراربا

 الصحابة لسان لىع وال نبيه سّنة يف وال اهللا كتاب يف ال يرد مل إذ ابتدعوا، أنفسهم
 مبعىن لنز  وال العرش، مأل أو جلس أو استقر مبعىن استوى بعدهم اهلدى أئمة وال

 همو  نقلة، نزول ال رمحة نزول مالك قال بل الدنيا، السماء إىل العرش من انتقل
 يالحظون، ال فهمهم سوء من لكن عليهم، حجة احلقيقة يف هو بكالمٍ  يستشهدون

 اهللا، إىل احلركة ةنسب فيه الدنيا السماء إىل اهللا حق يف احلقيقيّ  بالنزول القول مث
 أي رًما،ج لكان تحرًكام اهللا كان فلو ءاخر، إىل مكانٍ  من اجلرم انتقال هي واحلركة
 غريه دلب عليه هو الذي احلجم يف جعله ملن حمتاًجا لكان حجًما كان ولو حجًما،

 قول النبط فظهر إلـًها، يكن ومل خملوقًا حادثًا لكان حمتاًجا كان ولو األحجام، من
 لدنياا السماء إىل ينزل مث العرش مالًئا يكون الذي مث باالنتقال، اهللا نزول إنَّ  الوهابية
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 صاغرت مث العرش يناسب ضخًما جسًما كان أنه ذلك معىن يكون حقيقًيا نزوال
 للبحر، نسبةبال كنقطةٍ  للعرش بالنسبة هي اليت الدنيا للسماء مناسًبا صار حىت
 وال لعرشا ميأل ال مكان، بال موجود تعاىل اهللا إنَّ  يُقال أن الصحيح اجلواب فكان
 يكون أن وزجي ال تعاىل اهللا مث السماء، يف كوني وال فوقه يسكن وال عليه جيلس
 تعاىل اهللا أنَّ  قدونيعت الوهابّية ومجاعته ُعثيمني ابن فإنَّ  خلقه، من بشىءٍ  متشرفًا

م بالكمال، اهللا وصف باب من هذا أنَّ  ويظنون العلو جبهة موصوف  أنَّ  سوان وكأ
 كانامل ذلك ومن ه،سوا ما كلّ  عن املستغين أي الغين، أمسائه من تعاىل اهللا

 ويهحت ال« الطحاويُّ: جعفر أبو اإلمام قال لذلك فوق، جهة فيها مبا واجلهات،
  اهـ. »املبتدعات كسائر الستُّ  اجلهات

 يف الق وهو هذا، الطحاويّ  لقول معارض اهللا حقّ  يف العلوّ  جهة فإثبات
 السّنة لأه ىنومع »واجلماعة السنة أهل عقيدة بيان ذكر هذا« العقيدة: هذه بداية

 غالب،ال مجهورهم أي املسلمني، مجاعة واجلماعة الرسول، عليه كان ملا املوافقون
 الوهابية ثباتإ أنَّ  وظهر املسلمني، ولكلّ  للرسول خمالفون الوهابية أنَّ  بذلك فظهر
 عمران] آل سورة[ M© ª « ¬ ®L :تعاىل لقوله معارضةٌ  فيه تعاىل هللا فوق جهة
 ملوجودا وحده اهللا أنَّ  اآلية هذه معىن ألن احلديد] [سورة MÆ ÇL :تعاىل ولقوله
 ما كلّ  عن تغنٍ ُمس اهللا أنَّ  يُفهم له ابتداء ال اهللا أنَّ  وبثبوت له، ابتداء ال الذي
م الوهابيَّة فيقع شىء، كل قبل موجوًدا كان ألنه سواه،  أحد يف هللا فوقٍ  جهة بإثبا

 اهللا حبدوث القول وإما صريح، كفر وهذا اهللا، مع اجلهة بأزلّية القول إما القبيحني،
 كفرًا. الإ يكون ال الكفرين أحد إىل يؤدي فما أيًضا، صريح كفر وهذا اجلهة، يف
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 األلباني ضالالت كشف
 لباين،األ الدين ناصر حممد ويُدعى املشّبهة أحد هذا عصرنا يف نبغ وقد

 هللا رمحه نعابدي اليسر أيب مّيةالشا الديار مفيت من بأمرٍ  التدريس من ُمنع الذي
 وليس ملتمحدثني،ا الشاذين من األلباين وهذا بلوته، وعّمت فتنته انتشرت ملا تعاىل

 وال بعمدة، يسل وتضعيفه وتصحيحه حبجة، ليس فقوله ذلك، زعم وإن احملدثني
 احلفظ، من رومحم ألنه والتصحيح، للتضعيف أهالً  ليس ألنه به، يُعتد وال له وزن
 نفسه: عن قال نهفإ بأسانيدها، أحاديث عشرة حيفظ فال باعرتافه، حافظًا ليس فهو

 من هوف ومتويهاته، حيله مجلة من وهذا ،]حفظٍ  ُحمّدث لست كتابٍ  ُحمّدث أنا[
 الذين اعالرَّع اهلمج من وأتباعه فيها، قذفوه أطاعهم من جهنم أبواب إىل الدُّعاة
 به سال عتقدهاا َمنِ  بالسموم، حمشوة وكتبه ريح، كل مع ومييلون ناعقٍ  كل يتبعون
 العقيدة شرح« املسّمى كتابه يف وجدناه ما ذلك من يدري، ال وهو السيل

 التشبيه، عقيدة نع يُدافع حيث وأربعني، وسبعٍ  وأربعني ست صحيفة يف »الطحاوية
 يؤيّد القرءان أنَّ ب ويُوهم واجلماعة، السّنة أهل يف ويطعن التنزيه، عقيدة يف ويقدح

 .افرتاه ما

 جرِ االفَ  ِذْكرِ  عن َترُِعونَ  متى حتى« وسلم: عليه اهللا صلى بقوله فعمالً 
 نردَّ  أن ارأين وغريمها، والبيهقيُّ  الطرباين رواه »١النَّاس َيْحَذرَهُ  حتى فيه بما اذُكُروهُ 
 الناس، حيذره حىت كالمه، وزيغ حجَّته، ووهن فهمه، وضعف دينه، عور لبيان عليه،
 ُيسّلم وأن م،والسال الصالة عليه حمّمد أمَّة الرسالة ذه ينفع أن تعاىل اهللا ونسأل

                                                           
): معناه اذكروا الفاجر الفاسق بما فيه من الفجور وهتك ستر الديانة فذكره ١/١٥٠قال المناوي في فيض القدير ( -١ 

 بذلك من النصيحة الواجبة لئال يغتر به مسلم فيقتدي به في فعلته أو يضله في بدعته أو يسترسل له فيؤذيه بخدعته.
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 هو توكلنا، اهللا لىع الدين، باسم ُمتسّرتٍ  ُمفرتٍ  مرتّبصٍ  كلّ  شرَّ  ويكفيها حمّمد أّمة
 الّنصري. ونِْعمَ  املوىل نِْعمَ 

 ]جممالً  النفيو  الً مفص اهللا كتاب يف للصفات اإلثبات يأيت[ األلباينُّ: يقول
 .اهـ

 ويريدون ،»لنفسه أثبت ما هللا نثبت« تقول: التشبيه، فرقة الفرقة، هذه قلنا،
م هذا بكالمهم ة هللا يُثبتون أ  إثبات هو بيهالتش إثبات عندهم ألن اخللق، مشا
 ،»مفصالً  هللا كتاب يف للصفات اإلثبات يأيت« املشّبه: هذا قال لذلك الصفات،

 من الحًقا لك سيتبّني  كما مفّصًال، اهللا كتاب يف للصفات يهالتشب يأيت مراده
 كالمه.

 بل تنزيًها سمونهي ال لذلك حياربونه، بل يعتقدونه، ال فاملشبهة التنزيه، أما
 فقال: مالً جم جاء القرءان يف التنزيه أنَّ  زعم هذا ألجل وتعطيًال، نفًيا يسمونه

 تعاىل اهللا تنزيه أنَّ  ليوهم القرءان يف »مالً جم« جاء التنزيه أنَّ  فزعم ».جممالً  والنفي«
ة عن  فُتح إن أنه قنيالي علم يعلمون فالوهابية القرءان. يف شأن له ليس خلقه مشا
 باب عليهم تحواف التنزيه باب أُقفل وإن التشبيه، باب عليهم أُقفل التنزيه باب

 يسمُّونه وتارةً  نفًيا، ونهميس تارةً  لذلك للتنزيه، حماربتهم سبب تبّني  هنا من التشبيه،
 تعطيًال.

 كان من الإ يقوله ال فهذا القرءان يف شأن له ليس التنزيه بأنّ  إيهامه أما
 سواء مني،املسل من أحد خيلو يكاد ال فإنه تعاىل، اهللا بكتاب اجلاهلني أجهل من

 فيها ورد اليت اإلخالص سورة وحيفظ إال كبارهم، أو صغارهم عوامهم، أو علماؤهم
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 املثال سبيل على إال هذا وما إمجاليا، أو تفصيليا كان سواء التنزيه يف عظيمةٍ  معاين
 احلصر. ال

م املذموم، الكالم أهل طريقة عكس[ األلباينُّ: قال  املفّصل فيبالن يأتون فإ
مل واإلثبات  .اهـ ]ا

 ما على وحّجتك اّدعيت، ما على دليلك فأين اّدعى، من على البّينة قلنا،
مل، بالنفي يأيت القرءان أن زعمت فأوال افرتيت.  عكس قرءانال أنّ  زعمت مث ا
تانًا زورًا رميتهم الذين السنة أهل طريقة  دليلٍ  بال لكذ وكل املذموم، الكالم بأهل و
 شاء. ما شاء من لقال اإلسناد ولوال الدين، من واإلسناد سند، وال

 بل جة،ح على بقائمٍ  فليس املذموم مالكال بأهل السّنة ألهل تسميته أما
 الكالم بني رقونيُف ال عقوهلم سخافة من املشبهة، الوهابّية، فهؤالء اهلوى، على قائم

م عندهم، اعتبار له ليس العقل ألن املذموم، الكالم وبني املمدوح  به أخذوا ول أل
 معرفتها صيلّيةتفال األدلة فيعتربون واجلماعة السّنة أهل أما مذهبهم، عليهم النتقض
 من منياملسل يف ُوجد فإذا الكفاية، فروض من هي بل العني فروض من ليست
 العقليّ  الدليلب االعتقاد أصول من ذلك يّتبع وما عشرة الثالث الصفات بقّية يعرف
 ُشبه دّ لر  ذلك إىل ُحيتاج ألنه وذلك املسلمني، من غريه عن احلرج أسقط فقد

 عقليا دليالً  أعطوين للمسلمني: وقال ملحدٌ  جاء فلو عتقاد.اال يف واملبتدعة املالحدة
 من تفصيلّية دلةأ بإيراد وتشكيكاته شبهه رفع من بدَّ  فال تعاىل، اهللا وجود على

 [سورة M¥ ¦ §L :تعاىل اهللا قال له قيل إذا امللحد هذا ألن العقلّية، الرباهني
 MÎ Ï Ð ÑL :الوق هود] [سورة M½ ¾ ¿ À ÁL :تعاىل وقال إبراهيم]
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 [سورة MÎ Ï Ð Ñ ÒL :وقال احلديد] [سورة MÆ ÇL :وقال البقرة] [سورة
 من يل تذكر أن أُريد ال أنا بكتابكم أُؤمن ال أنا امللحد: قال ذلك، وحنو العنكبوت]
  وتشكيكاته؟ ُشبهه ُتدفع فكيف شيًئا. كتابكم

 كنأ مل أن بعد كنت أنا يُقال: أن وهو مثاال العقيدة علماء بعض وذكر
 ُيستنتجو  ُمكّون. من يل بدَّ  ال فأنا ُمكّونٍ  من له بُدّ  فال يكن مل أن بعد كان وما
كّون ذلك أنَّ  القول هذا من

ُ
 اليت احلادثات من ما لشىءٍ  وال يل شبيًها يكون ال امل

كّون وهذا احلدوث، يف يل مشاركة هي
ُ
 اهللا. املسمى هو امل

 الفنَّ  اهذ ألنّ  بالًغا، اهتماًما العلم هذا يُعطون واجلماعة السّنة أهل لذلك
 الدين، بأصل يتعّلق ألنه العلوم، أشرف ألنه العبارات، يف باالحتياط العلوم أوىل

 الكالم، علمو  التوحيد بعلم يُعرف وهو ،»األكرب الفقه« حنيفة أبو مساه ولذلك
 موماملذ الكالم وأما املمدوح، الكالم هو الكالم ِعلم السّنة أهل ُيسمّيه الذي هذا
 السلف، ذّمه الذي فهو كاملعتزلة االعتقادية البدع أهل أي األهواء، أهل كالم فهو
 الشرك عدا ام ذنبٍ  بكل العبدُ  اهللاَ  يلقى ألن« عنه: اهللا رضي الشافعي اإلمام قال
  .اهـ »األهواء أهل بكالم يلقاه أن من أهون

 ألفوا يهف الذي السّنة، ألهل هو الذي الكالم علم أنَّ  وهذا هذا بني فالفرق
 املالحدة ُشبه بردّ  قرونًام والعقلّية النقلّية بالرباهني السلف عقيدة تقرير أنه تآليفهم
م. املبتدعة  من ُيسافر نيفةح أبو كان فقد به، عظيمة عناية احلق وألهل وتشكيكا
م، ُشبههم إلبطال البصرة إىل بغداد  مرة، نشريع من أكثر لذلك سافر ومتويها
 ُشبههم سادف بكشف باملناظرة، يقطعهم فكان طويلة، مسافة والبصرة بغداد وبني

م،  املشّبهة فإنّ  وهم،وحن املشّبهة من باحلقيقة جاهل إال يعيبه ال العلم وهذا ومتويها
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ة اآليات حتمل اليت ة واألحاديث املتشا  ظواهرها على الصفات يف الواردة املتشا
 .العلم هذا أعداء

 على قائًما سلي املذموم الكالم بأهل السّنة ألهل األلباينّ  تسمية أنّ  فتبّني 
 شّبهةفامل واجلماعة، السّنة أهل على حتامله وعلى اهلوى، على قائم بل حّجة،

م يف سالحهم  ألنّ  تهمشيم فالشتم والشتم، القتل أمران: السّنة أهل على حر
 بدع ابن زعيمهم شأن ذلك يف مفشأ القتل أما اللئام، سالح الكالم سفيه

 إليه يُرسل جماهرةً  قتله على يقدر ومل عليه وردَّ  أحد باينه إذا كان فإنه« الوهاب،
 اهـ. »قتله استحاللهو  خالفه من بتكفري لقوله ليالً  السوق يف أو فراشه يف يغتاله من
 السُّحب بهتاك يف احلنبليُّ  النجديُّ  ُمحيدٍ  بن اهللا عبد بن حممد الشيخ ذلك ذكر
 وسبعني. وستةٍ  مائتني صحيفة يف احلنابلة ضرائح على الوابلة

 التنزيه كبذل عىن فإن املفّصل، النفي هي السّنة أهل طريقة إنَّ  قوله أما
 العقيدة علم وأفضله وأواله الدين، علم العلوم أشرف ألن هلم مدح فهذا املفّصل
 معرفته يأ باهللا، اإلميان العقيدة علم وأهم اإلسالم، فقد العقيدة علم فقد من ألن
ة نع تنزيهه مع إال باهللا اإلميان يصح وال برسوله، اإلميان مث جيب، كما  اخللق. مشا

 بقوله: لَّ وج عزَّ  اهللا لصفات واجلماعة السّنة أهل إثبات يف تشكيكه أما
م« مل باإلثبات يأتون إ  أيب ماإلما قولب يسمع أمل والواقع، للحقيقة فمناقض »ا

 فقد ح،املمدو  الكالم أهل وأئّمة السّنة أهل أئمة من هو الذي عنه اهللا رضي حنيفة
 واالختالف التغريُّ و  حمدثة، وال خملوقة غري فصفاته« »:األبسط الفقه كتابه« يف قال
ا قال ومن املخلوقني، يف حيدث األحوال يف  أو فيها فتوقّ  أو خملوقة أو حمدثة إ
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 أهل باتإث يف ُيشّكك أن لعاقلٍ  يسوغ كيف هذا بعد اهـ. »كافر فهو فيها شك
 وجلَّ. عزَّ  اهللا لصفات السّنة

 قائم للصفات ةالسنّ  أهل إثبات يف الوهابّية طعن أنَّ  يُعلم أن ينبغي إنه مث
 خالف ّيةالوهاب يعنيه الذي اإلثبات ألنّ  وذلك الوهايّبة، عقيدة يف خللٍ  على

 خبالف التشبيه، عم الصفة لفظ يُثبتون فالوهابّية ة،السنّ  أهل يعنيه الذي اإلثبات
 عن التشبيه معىن ينُّ الس نفى ما فإذا التنزيه، مع الصفة لفظ يُثبتون الذين السّنة أهل

 فإنَّ  وكفر، إحلادو  تعطيل ذلك أنَّ  واعترب للصفة، نفًيا ذلك الوهايبُّ  اعترب الصفة
 عندهم الوهابية لذلك توحيد، التشبيه إثبات أما تعطيل التشبيه نفي عندهم الوهابّية
 لطالب ينبغيف معروفًا، واملنكر منكرًا املعروف فجعلوا موّحد، واملشّبه معّطل املنزّه
 جيًدا. ذلك يعيَ  أن احلق

 السّنة: أهل نع يقولون الوهابّية مسعوا إذا الناس بعض على يلتبس قد لذلك
 هلأف هابّية،الو  يُوهم ما عكس قيقةواحل وجلَّ. عزَّ  اهللا صفات ينفون معطلة هؤالء
اف الوهابّية أما ومعًىن، لفظًا تعاىل اهللا صفات يُثبتون من هم السّنة  ال لفظًا يثبتو
 تعاىل، به يليق الذي الوجه على وجلَّ  عزَّ  اهللا صفات يُثبتون السّنة أهل ألن معًىن،
 فالسينُّ  تعاىل، به يقيل الذي الوجه على وجلَّ  عزَّ  اهللا صفات يُثبتون فال الوهابّية أما

 منفيَّة، اهللا عن ةالكيفيَّ  بأنَّ  يقيًنا ويؤمن جزًما يعتقد وهو كأيدينا ال يد هللا يقول:
 وهو كأيدينا ال دي هللا فيقول الوهايبُّ  أما ومعًىن، لفظًا الصفة أثبت بذلك فيكون
 لفظًا ةالصف أثبت بذلك فيكون هي، كيف نعرف ال يقول: لذلك الكيفّية، يعتقد
 معًىن. نفاها لكنه
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 متحّيز اهللا أنَّ  ظاهره حديثٍ  أو ءايةٍ  كل يؤولون واجلماعة السّنة أهل لذلك
 صفات نم صفةٍ  أي أو وانتقاال حركةً  أو حدا أو أعضاء له أنَّ  أو واملكان اجلهة يف

 لف.اخل وتبعهم السلف عن ذلك ثبت كما تفصيليا، تأويالً  أو إمجاليا تأويالً  اخللق
 بعضهم: قال ماك تعاىل، باهللا تليق معانٍ  ا املراد بل ظواهرها املراد ليس ويقولون:

  ».تشبيهٍ  وال كيفٍ  بال«
 يسل واألحاديث اآليات هذه أنَّ  »كيف بال« بقوهلم: السّنة أهل ويعين

 بال« م:بقوهل السّنة أهل من واخللف السلف مراد هذا ولوازمها، اجلسمية ا املراد
 »كيفٍ  بال« لفظًا فيقولون الناس على الوهابّية ُمتّوه كما مرادهم ليس ،»كيفٍ 

 ُيكثروا مل كانوا إنو  السلف عن ثبت فقد التفصيليُّ  التأويل وأما الكيف. ويعتقدون
يء تأويل حنبلٍ  بن أمحد اإلمام عن ثبت فقد منه،  :اآلية ذهه يف ذُكر الذي ا

M» ¼ ½ ¾ ¿L أنه عنه وروي ،»ثوابه جاء« :١قال أنه الفجر] [سورة 
 من االنتقالب احلسيّ  بالنزول اهللا جميء إنَّ  قلتم: وهابّية يا وأنتم ».أمره جاء« قال:
 العلويّة نهمأماك من باالنتقال حسيا نزوال ينزلون املالئكة أنَّ  كما األرض إىل العرش
 أقرَّها لب اآلية وَّلأ ما اعتقادكم يعتقد أمحد اإلمام كان ولو القيامة. يوم األرض إىل
 لبيهقيُّ ا صححه ثابت أمحد اإلمام من التأويل وهذا تفسرون. أنتم كما الظاهر على
 يف ملذكورا الساق تفسري السلف عن ثبت وكذلك أمحد. اإلمام مناقب كتابه يف
 يا وأنتم ،٢الشديدة الشدة هي الساق بأنَّ  القلم] [سورة Mï ð ñ òL :ءاية

 اهللا تنزيه من أنتم فأين الساق، عضو لإلنسان أنَّ  كما عضًوا الساق جعلتم وهابّية
                                                           

 )، قال البيهقي: (هذا إسنادٌ ال غبار عليه).١٠/٣٢٧البداية والنهاية ( - ١
 ).٣٤٥)، األسامء والصفات (ص١٣/٤٢٨فتح الباري ( - ٢
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ة عن  لبخاريُّ وا كاذب. انتساب أمحد اإلمام إىل انتسابكم أنَّ  فظهر اخللق، مشا
 صص]الق سورة[ Mf g h i jL :ءاية أّول آليتني، تأويلني جامعه يف ذكر
 الذي الثاين واملوضع ،٢تفسريه يف الثوريُّ  سفيان ذكر وكذلك ،١بامللك الوجه أوَّل
 أوَّل ما ،٣والسلطان بامللك أوَّهلا هود] سورة[ MH IL :ءاية فيه البخاري أوَّل
 وهذا دابة، لّ ك بناصية يقبض اهللا أنَّ  اآلية وظاهر املس، مبعىن تعتقدون أنتم كما
 اخللق. صفات من املسَّ  ألنَّ  ُميسَّ  أو ميسَّ  أن اهللا على جيوز ال ألنه تشبيه

 أي طيلبالتع السّنة أهل قذف على يتجرأ أن لعاقلٍ  يسوغ كيف ذاه بعد
م املعطّلة هم الوهابّية بل وجلَّ؟! عزَّ  اهللا صفات نفي  تعاىل اهللا اتصف نفوا أل
 هللا أثبتوا تعاىل، سهنف عن نفاه الذي املعىن تعاىل هللا وأثبتوا به الالئق املعىن على
 على الصفاتب ءامنوا ما الذين فهم وتعاىل، سبحانه به يليق ال الذي املعىن تعاىل
 خميلتهم يف يَّلوهخت شيًئا عبدوا بل عبدوه، وما تعاىل، اهللا عرفوا وما الصحيح، وجهها

م، يف وتصوروه  وله نه،م أوسع أو العرش بقدر ضخًما جسًما تصوروه تصورا
 حبرفٍ  كلمويت الدنيا، السماء إىل ليلةٍ  كل بذاته ينزل العرش، فوق مركزه أعضاء،
 فوق يوجد ال نهأ واحلقيقة خبالقهم، جهلهم من كفرهم تعاىل، باهللا والعياذ وصوٍت،
 بال موجود كاملوجودات، ال موجود تعاىل اهللا وأن عليه، قاعد حيٌّ  شىء العرش
 لغٍة. وال صوتٍ  وال حرفٍ  بال متكلم وأنه مكاٍن، وال جهةٍ 

                                                           
 صحيح البخاري، التفسري، أول باب تفسري سورة القصص. - ١
 ).١٩٤تفسري القرءان الكريم (ص - ٢
 صحيح البخاري، كتاب التفسري، سورة هود، باب قوله: (وكان عرشه عىل املاء). - ٣
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 وال جبسمٍ  ليس :-تعاىل اهللا نع السنة أهل أي- يقولون[ األلباينُّ: قال مث
 ]..إخل...َعَرضٍ  وال جوهرٍ  وال شخصٍ  وال دمٍ  وال حلمٍ  وال صورةٍ  وال جهةٍ  وال شبحٍ 
 .اهـ

 عليٌّ  إلماما فهذا السلف، لسان على تعاىل اهللا عن منفيٌّ  ذلك كلُّ  قلنا،
 قال كفارًا، الساعة اقرتاب عند األمة هذه من قوم سريجع« قال: عنه اهللا رضي
 بل فقال: باإلنكار؟ أم )]١٨٨[( أباإلحداث مباذا، كفرهم املؤمنني أمري يا رجل:

 عليّ  اإلمام ولق يف أليس ».واألعضاء باجلسم فيصفونه خالقهم يُنكرون باإلنكار،
 منها. بشىءٍ  عاىلت يصفه ملن وتكفري بل واألعضاء اجلسم عن تعاىل هللا تنزيه هذا
 جنم« تابهك يف القرشيُّ  املعّلم ابن الشيخ كرهذ  عنه اهللا رضي عليّ  اإلمام وقول

  )].١٨٩»[(املعتدي ورجم املهتدي
 إلـهنا نَّ أ زعم من« قال: أنه عنه اهللا رضي عليّ  اإلمام عن أيًضا ثبت وقد

 سواء حجم له ما كلُّ  احملدود حتت فدخل اهـ. »املعبود اخلالق جهل فقد حمدود
 ُتضبط ال اليت اللطيفة األجسام أو يدبال ُتضبط اليت الكثيفة األجسام من كان
 ما خبالقه اهلج فهو هذا من بشىءٍ  تعاىل وصفه من بأنَّ  إثبات قوله ويف باليد،
 عرفه.

 ويتكّلم« »:األبسط الفقه كتابه« يف عنه اهللا رضي حنيفة أبو اإلمام وقال
 وال ةٍ الء بال متكلمٌ  واهللا واحلروف، املخارج من باآلالت نتكّلم حنن ككالمنا، ال

 رحاجلوا من وغريمها واحلنجرة اللسان ءالةٍ  بال قوله حتت فدخل اهـ. »حرفٍ 
  واألدوات.
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 نَّ أ أي »معقول غري والكيف« عنه: اهللا رضي أنس بن مالك اإلمام وقال
 رمحته تنزل ناهمع« وقال: النزول حديث تأوَّل أنه وثبت الكيف، عن منزّه تعاىل اهللا

 داللة هذا يفو  ،»بأمره أتباعه فعله إذا كذا السلطان فعل يقال كما ومالئكته، وأمره
 عراضاأل عن أي والسكون، احلركة عن تعاىل هللا مالكٍ  اإلمام تنزيه على واضحة
  األحجام. صفات وهي

 عليه جممعٌ  كفره من منتظم وهذا« عنه: اهللا رضي الشافعيُّ  اإلمام وقال
 يعلم ال وبأنه القرءان، لقخب كالقائلني )]١٩٠القبلة[( أهل من كفرناه ومن

 على سجال اهللا أنَّ  يعتقد من وكذا بالقدر، يؤمن ال ومن وجودها، قبل املعدومات
 ملن وتكفري لب اجللوس، عن تعاىل هللا تنزيه هذا الشافعي قول يف أليس ،»العرش
 القاضي اهحك عنه اهللا رضي الشافعيّ  اإلمام وقول تعاىل، اهللا إىل اجللوس نسب
 ورجم ياملهتد جنم« كتابه يف القرشيُّ  املعّلم ابن الشيخ وذكره عنه حسني
  ».لتنبيها كتاب بشرح النبيه كفاية« كتاب يف ذكر ذلك ومثل )]١٩١»[(املعتدي

 عزَّ  هللا بتجسيم قال من كفَّر عنه اهللا رضي حنبلٍ  ابن أمحد اإلمام كذلك
 أنه صالاخل صاحب عن »املسامع تشنيف« كتابه يف الزركشيُّ  روى فقد وجلَّ،
 مامه« أيًضا: وقال ،)»كفر كاألجسام ال جسمٌ  اهللا إنّ  قال من« أمحد: قال( قال:

 واألشكال ورالص بنفي تصريح هذا ويف اهـ. »ذلك خبالف فاهللا ببالك تصوَّرت
 هم التفصيلي التنزيه تعاىل اهللا نزهوا الذين العلماء وهؤالء تعاىل. اهللا عن واألوهام
 فاكتفينا نزيه،الت يف أقواهلم كل نذكر أن الرسالة هذه يف يسعنا الو  فيض، من غيض
 عنه. اهللا رضي األشعري احلسن أيب اإلمام قبل كانوا ممَّن السلف أعالم بعض بذكر
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 ]املعتزلة عن اهللا رمحه األشعريُّ  احلسن أبو نقله ما ءاخر إىل[ األلباينُّ: قال مث
 .اهـ

 ومل نهم؟!ع نقل أو معتزليا كان عنه اهللا رضي عليا اإلمام أنَّ  أيزعم قلنا،
 وأمحد لشافعيوا ومالًكا حنيفة أبا األربعة: األئمة أنَّ  يزعم أم زمانه. يف معتزلة يكن
 اإلمام نَّ أ ادَّعاه ما ألن عنهم نقلوا أو املعتزلة من كانوا عنهم اهللا رضي حنبل بن
 األربعة. ولألئمة الصحابة ألئمة منسوب املعتزلة عن نقله احلسن أبا

 ناحلس أيب اإلمام قبل كانوا كلهم عليهم اهللا رضوان األئمة هؤالء مث
 يدٍة،جد بعقيدةٍ  يأت مل األشعري احلسن أبا اإلمام أن على يدل وهذا األشعري،

 وخلص م،طريقته على ومشى ءاثارهم، واقتفى وأعالمهم، السلف بأئمة اقتدى بل
م.  عقيد

 نهمطع يف الوهابّية شبهة كشف وهو أال مهم، أمر بيان من بد ال وهنا
 تعتربون كيف واجلماعة: السّنة ألهل قائلهم يقول فقد واجلماعة، السّنة أهل بإمام
 معتزليا؟ كان وقد لكم إماًما األشعري احلسن أبا

 وا؟ُيسلم أن قبل كانوا ماذا الصحابة أغلب يضره، ال هذا أنَّ  فاجلواب،
 أولياء فضلأ تعاىل اهللا جعله الذي عنه اهللا رضي عمر سيدنا األوثان، ُعّباد كانوا
 جهلٍ  أبا أنَّ  لمُيس أن قبل بلغه كان عنه، اهللا رضي الصّديق بكرٍ  أيب بعد البشر
 وقال إليه هبذ بذلك، فهمَّ  وسلم عليه اهللا صلى حممًدا يقتل ملن ناقةٍ  مائة التزم
 اهللا لىص الرسول ليقتل خنجرًا فأخذ نعم، قال: صحيح؟ الضمان احلكم أبا يا له:
 اإلسالم. يف اهللا أدخله أن إىل ذلك، عن قلبه اهللا صرف غّري، مث وسلم، عليه
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 إماًما صار مث منهم، يتعّلم ،سنني الزمهمو  املعتزلة، عقيدة تعّلم احلسن أبو
 طاعق كانوا أولياء من كم الشخص، حال بآخر العربة يضره، ال هذا السّنة، ألهل

 ؤّديي عاش أحدمها رجالن التوبة، بعد اهللا عباد خواص من صاروا مث الطريق،
 ءاخر رجلو  حياته، آلخر بلوغه أّول من األخرى بالفرائض ويعمل اخلمس الصلوات

 ثالثني، أو عنيأرب حنو بلغ أن بعد تاب مث الفواحش، يرتكب للصلوات، مضيّـًعا كان
 أفضل اهللا دعن فهذا ذاك، من أتقى صار حىت التقوى يف وجدَّ  صادقًة، توبةً  تاب
 اإلمام لقا لذلك باخلواتيم، العربة ذاك، فوق صار حاله ءاخر يف هذا ألن ذاك، من

 به ُخيتم ام على يكون اجلزاء أنَّ  أي »باخلواتيم واألعمال« عقيدته: يف الطحاوي
 بعمل هل ُختم ومن سعيد، فهو السعادة أهل بعمل له ُختم فمن العمل، من للعبد
 كافرًا اشع فمن ذلك، قبل اإلنسان على جيري مبا وليس شقي، فهو لشقاوةا أهل
 على كان ومن به، له ُختم مبا ُجيازى فهو اجلنة أهل عمل على ومات أسلم مث

 كان كذا كان الرجل هذا يُقال ال به، له ُختم ما حبسب فيجازى ذلك عكس
 من كثري ته،توب بعد له سبق كان مبا فيه الطعن جيوز ال حاله، صلح أن بعد كذا
 الصفة، تلكب املاضي يف كان ألنه فيه يطعنون اإلنسان، هذا سوابق يذكرون الناس
 له. سبق ما ألجل فيه يطعن وهذا وليا، صار هذا يكون قد ويلهم، فيا

 عنه اهللا رضي األشعري احلسن أيب اإلمام على ُحجةً  جتد مل ملا الوهابية
 ألهل اجلاهلون« عنه: اهللا رضي عليّ  اإلمام قول عليهم ينطبق هذا، إىل عدلت
م ألن ثًا،وحدي قدميًا واملاتريديّة األشعرية يُعادون املشّبهة لذلك ،»أعداء العلم  مشر
ة عن اهللا يُنزهون األشعرية األشعرية، مشرب عن بعيد  من وجهٍ  أيب اخللق مشا

 السنة هلأ ملاتريديةوا هم األشعرية التشبيه، ُحبّ  فأشربوا املشّبهة أما الوجوه،
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 اعتنيا إلمامنيا هذين ألن املعتقدات، يف احلقّ  يتجاوزان ال الفرقتان هاتان واجلماعة،
 من كان عالراب القرن جمّدد املعتقد، من والصحابة الرسول عليه كان ما بتلخيص
 [من الكامل] فقال: ذلك ذكر »مستدركه« يف احلاكم األشاعرة،

أضحى إماًما عند كّل ُموّحد دوالرابع املشهور سهل حممّ 

 
 عليه اهللا صلى الرسول مدحه الذي عنه اهللا رضي الفاتح حمّمد والسلطان

 ذلك الجيش نعمولَ  أميرها األمير فلنعم القسطنطينية لَُتفَتَحنَّ « بقوله: وسلم
 أشعريا، انك كذلك عنه اهللا رضي األيويبُّ  الدين وصالح ماتريديا، كان »الجيش
 األشاعرة، من كانوا النافعة العلوم وسائر والفقه احلديث يف األعالم أكثر نَّ أ كما
 هابّيةالو  عرف ملا لذلك ذلك. جِهل جيهلها ومن ذلك، يعرف احلقيقة يعرف من
 الكتاب يف ورد فقد كفَّرومها، األشاعرة من كانا والنوويَّ  العسقالينَّ  حجر ابن أنَّ 

 جنعلهما حجرٍ  وابن النوويُّ  سؤاٌل:« :)٤٢ يفةصح(»املفتوح الباب لقاء« املسّمى
 والصفات اءاألمس يف إليه يذهبان فيما العثيمني: قال واجلماعة؟ السّنة أهل غري من
 حبروفه. انتهى »واجلماعة السّنة أهل من ليسا

 الوهابّية ءكهؤال املشّبهة أحد أنَّ  السّنة أهل إلمام املشّبهة كره على يدل ومما
 وارجب صاروا ملا السّنة، أهل من مجاعةٍ  مع سائرًا كان لألشعريّ  هكراهيت شدة من
 تعاىل اهللا مث م،اإلما قرب على تغوَّط ذهب بينهم، من انسل املشّبه هذا األشعريّ  قرب

 مات أن إىل دبره من خيرج الدم صار بالنزيف، مات أيام ثالثة يف بالنزيف، أهلكه
 أيام. ثالثة ضمن
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 وال جبسمٍ  ليس اهللا: عن القول يف أي- اجلملة هذه يفو [ األلباينُّ: قال مث
 حقٌّ  -عرٍض... وال جوهرٍ  وال شخصٍ  وال دمٍ  وال حلمٍ  وال صورةٍ  وال جهةٍ  وال شبحٍ 
 .اهـ ]والسّنة الكتاب يعرف ملن ذلك ويظهر وباطل

 افعيّ والش ومالكٍ  حنيفة وأيب عليّ  اإلمام قول يكون قولك على إًذا قلنا،
 عن اهللا زيهتن يف احلق أهل من وغريهم عنهم اهللا رضي والطحاويّ  حنبل بن وأمحد
 أقواهلم فإنَّ  وباطل، حقٌّ  فيه واألشكال والصور والكيف واجللوس واآللة واجلسم احلدّ 

 منها، بشىء عاىلت يصفه من وتكفري بل تعاىل، اهللا عن األشياء هذه نفي يف صرحية
 تمعجت ال األمة أن ثبت وملا الكرام، األئمة هؤالء عقيدة صحة على األمة وأمجعت

م ثبت »اللةض على أمتي تجتمعُ  ال« وسلم: عليه اهللا صلى لقوله ضاللةٍ  على  أ
 األمة ضليلت إىل به يتوّصل قوال قال من« ألن ضالل على ألباينُّ  يا وأنك حق على
 ريمها.وغ يُّ الشافع والنوويُّ  املالكيُّ  عياض القاضي قاله اهـ. »بكفره مقطوع فهو

رد النفي وهذا[ التنزيه: عن األلباينُّ  قال مث  فيه فيه، حمد  ال كونه مع ا
 وصفال هذا على ألّدبك بزبالٍ  لست أنت للسلطان: قلت لو فإنك أدب، إساءة
 أحدٍ  لمث لست أنت فقلت: النفي مجّلت إذا مادًحا تكون وإمنا صادقًا، كنت وإن
 .اهـ ]رعّيتك من

 سوء لك وزّين الشيطان، عليك واستحوذ غّيك، يف متاديت لقد قلنا،
 اهللا مع دبًاأ اهللا شتم وجعلت تعاىل، اهللا مع أدبٍ  إساءة التنزيه فجعلت عملك،
 ولُتموه اّدعيت، ما وُتسوّغ افرتيت، ما لتُثبت حمّلها، غري يف أمثلةً  ووضعت تعاىل،
 وتدليس س،إبلي تلبيسٍ  من باهللا فنعوذ األعالم، األئمة يف وتطعن العوام، على

 النار. أهل حال من باهللا ونعوذ الفّجار،
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 عليه سنقيمف حنن أما سلطان، وال دليلٍ  بال اّدعاه ما اّدعى املشّبه هذا إنّ  مث
 التنزيه على لدالةا األلفاظ« اهللا: رمحه الرّازيُّ  اإلمام قال فقد والربهان. بالدليل احلّجة
 :تعاىل قال نزيه،الت لبيان اهللا كتاب يف ذكورةم األربعة وهذه وال، وما ومل ليس أربعة:

M1 2 43L سورة] [تعاىل وقال ،الشور: M) * + ,L سورة] 
 | }M :تعاىل وقال ،اجلن] [سورة M> ? @ A BL :تعاىل وقال ،اإلخالص]

 MÞ :قرءانال من موضًعا وثالثني سبعةٍ  يف تعاىل وقوله ،البقرة] سورة[ Lے ~ {

ß à áL«يف يقول فماذا ).٢٦/٢٦٨( »الكبري التفسري« ابهكت يف ذكره .اهـ 
 عليه اهللا صلى بّيهن لسان وعلى تعاىل اهللا عن جاء الذي التفصيليّ  تعاىل اهللا تنزيه

 ذلك: ومن وسلم؟!

 .البقرة] سورة[ Lے ~ { | }M :تعاىل قوله .١

 .الشمس] [سورة Mb c dL :تعاىل وقوله .٢

 .اإلخالص] [سورة M) * + ,L :تعاىل وقوله .٣

 .األنعام] سورة[ MÒ Ó Ô ÕL :تعاىل ولهوق .٤

 .مريم] [سورة Mè é ê ëL :تعاىل وقوله .٥

 .ق] [سورة MH I J KL :تعاىل وقوله .٦

 .البقرة] [سورة M¬ ® ̄ ° ±L :تعاىل وقوله .٧

 .األنعام] [سورة Mv w x yL :تعاىل وقوله .٨

 .املؤمنون] [سورة MÊ Ë Ì Í ÎL :تعاىل وقوله .٩
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 .الفرقان] ورة[س M6 7 8 9 : ;L :تعاىل وقوله .١٠

 )M :ونلفرع قال أنه والسالم الصالة عليه موسى عن إخبارًا تعاىل وقوله .١١
) * + ,L طه] [سورة. 

 .التوبة] [سورة M0 1 2 3 4L :تعاىل وقوله .١٢

 [سورة MJ LK NM O P Q R S TL :تعاىل وقوله .١٣
 .البقرة]

 .األحقاف] [سورة Mt u vL :تعاىل وقوله .١٤

 .ه]ط سورة[ M§ ¨ ©L :تعاىل وقوله .١٥

 ومسلم. خاريُّ الب رواه »بأعور ليس ربَّكم وإنَّ « وسلم: عليه اهللا صلى وقوله .١٦

 البخاريُّ  رواه »غائًبا وال أصمَّ  تدعونَ  ال إنَّكم« وسلم: عليه اهللا صلى وقوله .١٧
 ومسلم.

 داودٍ  أبو رواه »عليكَ  يُقَضى وال تقضي إنَّك« وسلم: عليه اهللا صلى وقوله .١٨
 سننه. يف

 أللباينُّ ا أراد كما باإلمجال النفي يأت مل األحاديث وهذه اآليات هذه ففي
 ما وهو ليا،تفصي النفيُّ  جاء إمنا القرءان، طريقة هو اإلمجايلَّ  النفي أنَّ  وزعم بل

 أدب، إساءة يهف أنَّ  اعترب بل املذموم، الكالم أهل طريقة واعتربه األلباينُّ  انتقده
  القرءان. عكس أنه وزعم
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ّرد لنفيا من أنه واألحاديث اآليات هذه يف ورد ما لباينُّ األ يعترب فهل  ا
 األدب أساء تعاىل اهللا أنَّ  يعترب هل أم أدب؟ إساءة فيه فيه، مدح ال كونه مع الذي
 والولد النسيانو  والتعب والنوم النعاس نفسه عن نفى ملا اآليات هذه يف نفسه مع

 موسى قول يعترب هل أم حقه؟ يف النقائص من ذلك وغري والعجز واملوت والصاحبة
 لرسو  من أدبٍ  إساءة فيه طه] [سورة M( ) * + ,L :لفرعون السالم عليه
 عليه اهللا صلى لالرسو  تنزيه يعترب هل أم وجلَّ؟ عزَّ  ربه مع السالم عليه موسى اهللا

 أم وجلَّ؟ زَّ ع ربه مع الرسول من أدبٍ  إساءة فيه والصمم العور عن تعاىل هللا وسلم
 نفًيا تعاىل اهللا عن ينفي أن باألوىل كان وسلم عليه اهللا صلى الرسول أنَّ  يزعم هل

 إساءة فيه ربه عن الهق ما ألنَّ  احلديثني هذين يف عنه ورد كما تفصيليا وليس إمجاليا
 خزيًا. ذلك فكفاه بزعمه؟ اهللا مع أدبٍ 

 سبيل هو اإللـهّية ويّةبالن الشرعّية باأللفاظ احلق عن والتعبري[ األلباينُّ: قال مث
 .]واجلماعة السّنة

 عن يدواحي مل واجلماعة السّنة أهل أنَّ  على واضحة داللة بيناه فيما قلنا،
 حًقا. لوالباط باطًال  احلق جبعلك وضلَّ  وزاغ حاد من أنت بل الشرعّية، األلفاظ

 الشارع قاله اعم يُعرضون واملعطلة[ واجلماعة: السّنة أهل عن األلباينُّ  قال مث
 .اهـ ]معانيها... يتدبرون وال والصفات األمساء من

 وما يل،بالتعط رماهم حيث واجلماعة السّنة ألهل صريح تكفري هذا قلنا،
 هلم: قاليُ  سهل، عليهم والرد .]تعطيل التأويل[ تقول: الوهابية ألن إال ذلك قال
 كان إذا بأقر  لون:فيقو  ساجد؟ وهو أم قائم وهو العرش إىل أقرب العبد رأس ينراأت
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 وسلم عليه هللا صلى الرسول وحديث هللا حيزًا العرش جعلتم أنتم هلم: فيقال قائًما،
 مسلم روى قدف زعمتموه، ما عليكم ينتقض تأويله ومنعتم ظاهره على محلتموه إن
 وهو ربّهِ  من العبدُ  يكون ما أقربُ « )]:١٩٣قال[( وسلم عليه اهللا صلى النيبَّ  أنَّ 

 لوجود نفي يأ ]تعطيلٌ  التأويل[ تقولون: وأنتم »الدُّعاءَ  من فيه ثروافأك ساجدٌ 
 مسلمٍ  حديث ماأ معتقدكم. عليكم انتقض التأويل مبنع قولكم فعلى وصفاته، اهللا

 كلّ  يف كذلكو  املسايفُّ، الُقرب به يراد ال احلديث هذا يف القرب وتقول: فتؤوله
 فأين الظاهر، ىعل ُحيمل وال يؤوَّل فوقٍ  ةجه يف متحيز اهللا أنَّ  ظاهره وءايةٍ  حديثٍ 
 حديث هلم: الويُق ؟]إحلادٌ  التأويلُ [ قولكم: ومن ؟]تعطيلٌ  التأويلُ [ قولكم: من أنتم

 تقولون: نكمأل أنفسكم، ناقضتم فقد أولتموه بل الظاهر على حتملوه مل إن مسلمٍ 
 فقد الظاهر على لتموهومح تأويله منعتم إن أما فتؤّولون. تفعلونه مث ]تعطيلٌ  التأويل[

 نفس ويف عرشال فوق متحّيز تعاىل اهللا أنَّ  تزعمون ألنكم أيًضا، أنفسكم ناقضتم
 سرتك هذه املفر؟ وأين التناقض! هذا فما الساجد. بقرب األرض يف الوقت

 اهللا الق « قال: وسلم عليه اهللا صلى الرسول أنَّ  مسلم صحيح ويف ظهوركم.
 المين،الع ربُّ  وأنت أعودك كيف قال تعدني، ولم مرضتُ  ءادم ابن يا تعالى:
 تأويلها كرذ  مث مجلةٍ  ذكر احلديث هذا ففي »تعده فلم فالنٌ  عبدي مِرضَ  قال:
 عطيالً ت التأويل جعل فمن نفسه، احلديث من التأويل جواز على داللة ذلك ويف

 لبخاريا واهر  الذي احلديث يف ثبت وقد والرسول. اهللا إىل ذلك نسب يكون مطلًقا
 الحكمة عّلمه اللهم« عباٍس: البن دعا وسلم عليه اهللا صلى الرسول أنَّ  وغريه

 على اداعيً  بذلك الرسول لكان اإلطالق على مذموًما التأويل كان فلو »والتأويل
 حق. بال مسلمٍ  على يدعو أن الرسول على ويستحيل له، ال عباسٍ  ابن
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 اعتربوا لوهابّيةا تعاىل اهللا عن سميةاجل صفات نفوا ملا السّنة أهل أنَّ  احلاصل
 يتدبَّرون وال« السّنة: أهل عن املشّبه هذا قال لذلك وجلَّ، عزَّ  اهللا لصفات نفًيا هذا

 تعاىل، باهللا العياذو  اهللا، بتصوُّر يكون الصفات معاين يف التدبُّر فعندهم ،»معانيها
 حد له اهللا أنب بزعمهم الصفات، معاين يتدبَّر مل تعاىل يتصوَّره مل من بزعمهم
 الو  العامل داخل ال لكن موجود تعاىل أنه اعتقد من بزعمهم به، ءامن ما ومكانٍ 
 متحرك ال نلك حيٌّ  تعاىل أنه اعتقد من بزعمهم وجلَّ، عزَّ  اهللا نفى فقد خارجه

 احلياة شرطو  املكان الوجود شرط الوهابية عند ألنَّ  احلياة، عنه نفى فقد ساكن وال
  السبيل. سواء عن فضلُّوا احلركة،

 مكانٍ  بال هوجود يعتقدوا أن يستحيل حجًما اهللا يتصوَّرون الوهابّية دام ما
م الوهابّية مصيبة وهذه جهٍة، وال  أن دون اهللا بوجود يعتقدوا أن يرضون ال أ

 الكيف عن ههتنزي مع وجوده باعتقاد يكون باهللا اإلميان أنَّ  واحلقيقة يتصوَّروه،
 M5 :عاىلت قال للمخلوق، إال ينصرف ال التصوُّر ألنَّ  تصوُّر دون واجلهة واملكان

6 7 8 9 :L ]العباد، تصورات إليه تصل ال أي األنعام] سورة 
 أقرأَ  وكان كعبٍ  بن ُأيبُّ  قال ،النجم] [سورة Må æ ç èL :تعاىل وقال

 عليه اهللا لىص الرسول وقال ،»إليه تصل فال العباد أفكار تنتهي إليه« الصحابة:
 السالم: ليهع وقال األنصاريُّ، القاسم أبو احلافظ رواه »الرَّبّ  في ِفكَرةَ  ال« وسلم:

. رواه »اهللاِ  ذاتِ  في تفكَّروا وال شىءٍ  كلّ  في تفكَّروا«  البيهقيُّ
 اِلبَ غ أنَّ  واملقصودُ [ واجلماعة: السّنة أهل عقيدة عن األلباينُّ  قال مث
 .اهـ ]كذا ليس ا،كذ ليس السُّلوُب، عقائدهم
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َّمت قلنا: م أّوال السّنة أهل ا م متاديت مث املذموم، الكالم أهل بأ  فكّفر
متهم م تسّمي واآلن بالتعطيل، وا  قوله يف تقول افماذ السُّلوب، بعقيدة عقيد

 M. / 0 1 :تعاىل وقوله الشور] [سورة M1 2 43L :تعاىل

2L سورة] [تعاىل وقوله ،اإلخالص: M1 2 3 4L ]وقوله النحل] سورة 
 احلديث وهذا اآليات فهذه )]؟١٩٤[( »الرَّبِ  في ِفكرةَ  ال« وسلم: عليه اهللا صلى
 انتقاد على أيًضا ستتجرأ فهل التنزيه، إلفادة وال ومل ليس فيها: ورد فيضٍ  من غيضٌ 
 السُّلوب؟! ةبعقيد وُتسّميه وسلم عليه اهللا صلى نبّيه وكالم تعاىل اهللا كالم

 قليلٌ  هوف اإلثبات وأما[ واجلماعة: السّنة أهل عقيدة عن األلباينُّ  قال مث
 .]حيٌّ... قادرٌ  عاملٌ  وأنه وهي:

 MC D E F HG I J LK :يقول تعاىل اهللا قلنا،

ML ]صفةٍ  بأيّ  نصفه أن تعاىل اهللا نسّمي أن لنا ليس فنحن األعراف] سورة 
 يف حلدواأ الذين فيه وقع ما يف عناوق وإال برهان، وال حجةٍ  بال أنفسنا تلقاء من

 املبدعة والريشة املدبر والعقل بالروح وصفوه كالذين وأضلُّوا، فضلُّوا تعاىل أمسائه
 املّشبه فهذا .تعاىل باهللا والعياذ الكفر من ذلك وغري والسبب والعلة املخفي والكنز
 على الباب تحيف أن ريدأي ؟]قليٌل... فهو اإلثبات وأما[ قوله: من يريد ماذا األلباينُّ 
 صفات من هببال خيطر ما بكلّ  العاملني ربَّ  ليصف بالدين جاهلٍ  لكلّ  مصراعيه

 وحركةٍ  حسّي، ولٍ ونز  وصعودٍ  ومتكٍُّن، جلوسٍ  من به يليق ال مبا فيصفه املخلوقني،
 املكانو  باجلهة اهللا يصفون فهم ومجاعته، هو يفعل كما ومكانٍ  وجهةٍ  وسكوٍن،
 الفضائح؟! اهللا يف ويعتقدون وارح،واجل واألعضاء
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  واجلماعة: السّنة أهل عقيدة عن األلباينُّ  قال مث
 العقليَّة طريقال عن وال والسنة الكتاب عن ُمتلقَّى ليس املذكور الّنفي وأكثر

 M1 2 43 5 :قال تعاىل اهللا فإنَّ  الصفات مثبتة من غريهم سلكها اليت
6 7L سورة] [اهـ. الشور 

 تعاىل اهللا تنزيه يف واجلماعة السّنة أهل أقوال من واحًدا قوال ناأعط قلنا،
 لعرشا يف والتَّمكُّن واملكان اجلهة نسبة مث إمجاع. أو سّنةٍ  أو كتابٍ  من ليس

 من أسالفكم وِقَبلِ  ِقَبِلكم من تعاىل اهللا إىل واالنتقال واحلركة واجلوارح واألعضاء
 ئمَّةأ كالم أو السّنة أو القرءان من وه؟!أخذمت نصّ  أي من زعمكم فعلى املشّبهة

 وكالم والسنَّة للقرءان ُمعارضٌ  كتبكم به حشومت الذي التشبيه هذا كلُّ  بل اهلدى؟!
 ختالفون نكمأ بوضوح فظهر القطعيَّة، العقليَّة لألدلَّة وُمعارضٌ  اهلدى، أهل أئمَّة

 واحلقيقة سنَّة،ال أهل إىل ذلك تنسبوا أن يائسني حتاولون مث والعقل والسّنة القرءان
 وشبَّهتم ةالقاطع العقليَّة األدلة وخالفتم والسنة القرءان كّذبتم مشّبهة يا أنكم

 وصف وعن التنزيه إىل التشبيه عن فارجعوا اآلخرة يف النجاة أردمت فإن خبلقه خالقكم
 األوان. فوات قبل به يليق ال مبا اهللا

ا اليت اآلية هذه مث  هذه الكلّي، التنزيه فيها ألنَّ  لك، ال عليك شاهد أورد
ا واسع، اومعناه وجيز لفظها اآلية  ومن بشر،ال مثله ليس اهللا قول: من أبلغ أل
 تشمل شىءٍ  مةكل ألنَّ  ضوء، مثله ليس اهللا قول: ومن املالئكة، مثله ليس اهللا قول:
 نسانكاإل الكثيفة واألجسام كالنور، اللطيفة األجسام من اهللا سوى ما كلّ 

، واالنفعال، واللون، والسكون، احلركة، وتشمل والنجم، والشمس  كلَّ و  والتغريُّ
 لكن نزيه،الت يف ءايةٍ  أعظم فهي احلجم. صفات أي األعراض، وكلَّ  احلجم، صفات
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 هذه اآلية ههذ من تفهم فقلوب القلوب، مقّلب هو تعاىل اهللا خمتلفة، القلوب
ا وأنت نزيه،الت من حتويه ما تفهم وال سنتهاأل تقرؤها تفهم، ال وقلوب املعاين،  قرأ

ا تفهمها، ومل  ينطبق عليك. دٌ شاه وهي ا واستشهدت معًىن، وكذبتها لفظًا وأورد
 تكلَّموني جلدتنا من أناسٌ « وسلم: عليه اهللا صلى قوله الوهابّية وعلى عليك

 ،»فيها هو قذف أطاعهم من جهنم أبواب على دعاةٌ  وتنكر منهم تعرف بألسنتنا
 غتنب وقد« أمثالكم: يف تعاىل اهللا رمحه )]١٩٥القشرييُّ[( قاله ما عليكم وينطبق

 أوهامهم، يف وَّرويُتص أفهامهم، من يقرب مبا للعوامّ  استنزاهلم لوال الرَّعاع، من نابغةٌ 
 وُجنري بالظاهر نأخذ حنن يقولون: بذكرهم، تلطيخه عن املكتوب هذا ألجللتُ 
 نطرق أن جيوز الو  الظاهر على وعضًوا حدا املقتضية واألخبار تشبيًها املومهة اآليات
 M¤ ¥ ¦ § ¨L :تعاىل اهللا بقول ويتمّسكون ذلك، من شىءٍ  إىل التأويل

 ارىوالنص اليهود من اإلسالم على أضرُّ  بيده، أرواحنا والذي هؤالء ،عمران] آل سورة[
وس  أتوا وهؤالء ،املسلمون يتجنَّبها اهرةٌ ظ الكفار ضالالت ألنَّ  األوثان، وعبدة وا
 وأحلُّوا البدع، ذه أوليائهم إىل فأوحوا املستضعفون، به يغرتُّ  طريقٍ  من والعوام الدين
م يف  واالتكاء والنزول والركوب واجلوارح باألعضاء سبحانه املعبود وصف قلو

 يبادر همظاهر  إىل أصغى فمن اجلهات، يف والرتدد بالذات واالستواء واالستلقاء
 اهـ. »يدري ال هوو  السيل به فسال الفضائح فاعتقد احملسوسات ختيُّل إىل بومهه

 وحاربتم ه،التشبي بعقيدة تشبثتم إن الزمان، وجمّسمة العصر مشّبهة فيا
 اجلوزيّة القّيم وابن يميةت كابن والتشبيه، التلبيس يف أئمتكم واتبعتم التنزيه، عقيدة
 إن وعقابه اهللا سخطب وأبشروا وتيه، ضاللٍ  يف فأنتم واأللباين نيعثيم وابن بازٍ  وابن
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 MÊ Ë Ì Í Î اآلخرة، يف والعذاب الدنيا يف وباخلزي هذا، على متُّم
ÏL الشعراء] [سورة. 

 

 الوهابية لكسر سهل طريق
 املسلمني نأ بدليل الوهاب عبد بن حممد أنشأه جديد دينكم أنتم هلم: يقال

 مدحم الذي حىت الوهاب، عبد ابن قبل »حممد يا« قول: محير  منهم أحد كان ما
 أصابه ملن »دحمم يا« قول: يقر تيمية ابن وهو اإلسالم شيخ يسميه الوهاب عبد بن
 أي - رجله يف خدر أصابه الذي يقول أن يقول:[مطلوب فهو خدر، رجله يف

 بعبد ستدلي حممد] يا -التنميل املسمى هذا وليس حركتها تتعطل رجله يف مرض
 أحب اذكر« له: فقيل رجله يف خدر أصابه كان فإنه عنه اهللا رضي عمر بن اهللا

 فتعاىف. »حممد يا « فقال ،»إليك الناس
 أنتمو  هذا أجاز اإلسالم شيخ تسمونه الذي تيمية ابن للوهابية: ويقال

 أنكم دعونت فكيف املسألة، هذه يف منكم برئ تيمية ابن حىت كفرا؟! تسمونه
 كني مل واألمة األمة، كفرمت وأنتم اإلسالم، دين على ولستم إلسالما دين على
 مةاأل كفر ومن هذا، حرم من أول فأنتم »حممد يا« قول: جواز يف خالف فيهم
 أن :١صحيحه يف البخاري روى فقد اإلسالم على تزال ال األمة ألن الكافر فهو

                                                           
أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صىل اهللا عليه وسلم (ال  - ١

 تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق) وهم أهل العلم.



٤١٦ 
 

 تقوم ىحت مستقيما األمة هذه أمر يزال لن« قال: وسلم عليه اهللا صلى النيب
 ».اهللا أمر يأتي حتى أو الساعة

 كتابه عليكم يشهد هلم: يقال هذا، قال ما تيمية ابن قالوا: فإن
 أمساء يف ابالكت هذا ذكروا تيمية البن ترمجوا الذين والعلماء ]الطيب الكلماملسمى[

 رذك فقد ليهع ويرتدد تيمية البن معاصرا وكان الصفدي الدين صالح ومنهم كتبه
 الرياض يف ابالكت هذا طبعتم أنتم هلم ويقال تيمية، ابن تأليف من الكتاب هذا أن

 تيمية. البن ونسبتموه
 ]تيمية نالب ثابت الكتاب هذا[ وقال: اعرتف األلباين األخري زعيمكم مث

 رجله خدرت ملا »حممد يا« عمر ابن قول إسناد إن[ قال: لكنه تعليقا عليه وعمل
 الرجل يف ل[فص وقال أورده تيمية ابن أن ثبت ألنه علينا كريع ال وهذا ،]ضعيف

 لكن ضعيف إسناده أن فرض ولو ،١الطيب] [الكلم الكتاب ومسى .خدرت] إذا
 أم إلسالما شيخ تسمونه الذي أهو يكفر الذي فمن هذا، أجاز تيمية ابن أن ثبت

 تيمية بنا لوايقو  أن يتجرءون ال هنا تشعروا، مل وإن حكما كفرمتوه ألنكم أنتم؟!
 رمتكف جديد، دينكم أنتم إذن نقول: كفار، حنن أنفسهم عن يقولوا وال كافر

 كفرمت عىنامل حيث ومن أيامنا، إىل وسلم عليه اهللا صلى الرسول أيام من املسلمني
 ناستحس ومن الرجل خدر عند حممد يا قول استحسن ألنه تيمية ابن زعيمكم
 .ظهورهم تكسر هذه ،جواب من لكم فهل كافر، فهو الكفر

                                                           
 ).٧٣الكلم الطيب (ص - ١
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 ألنه حيحوالتص للتضعيف أهالً  ليس ألنه حجة ليس األلباين قول أن على
 أسانيدها،ب أحاديث عشرة حيفظ فال باعرتافه حافظا ليس فهو احلفظ من حمروم
 حفظ. حمدث لست كتاب حمدث أنا نفسه: عن قال فإنه

 جمرد م:هل يقال فيه خمتلف راو طريق من رواه تيمية ابن أحدهم: قال ولو
 وإن حيحاص يراه أنه فرض إن استحسنه أنه على دليل الكتاب هذا يف هلذا إيراده
 داع فهو منه حيذر وال كتابه يف الباطل يورد الذي ألن صحيح، غري يراه أنه فرض
 إليه.

 ١»ملفردا األدب« كتاب يف والبخاري السين ابن احلافظ رواها القصة وهذه
 كان الذي احلريب إبراهيم الكبري احلافظ ورواها السين، ابن إسناد غري آخر بإسناد
 إسناد بغري ٢ديث]احل [غريب كتابه يف والورع العلم يف حنبل بن أمحد باإلمام يشبه
 احلصن« كتابه يف اجلزري ابن واحلافظ ،٣النووي احلافظ ورواه أيضا، السين ابن

 يف يوافقكم هو لذيا ،٥الشوكاين ورواها ٤»احلصني احلصن عدة« وكتابه »احلصني
 فضيحة من هلا ويا املفر؟ أين وهابية فيا عندكم، فيه مطعون غري وهو األشياء بعض
 خالف اليت أفكاره بعض الوهاب عبد ابن أخذ الذي إمامكم هو تيمية وابن عليكم
 كتبه. من املسلمني فيها

                                                           
 ).٣٢٤)، األدب املفرد (ص٧٣-٧٢عمل اليوم والليلة (ص - ١
 ).٦٧٤-٢/٦٧٣غريب احلديث ( - ٢
 ).٣٢١ذكار (صاأل - ٣
 ).١٠٥عدة احلصن احلصني (ص - ٤
 ).٢٦٧حتفة الذاكرين (ص - ٥



٤١٨ 
 

 قد لنا:ق والكفر، الشرك استحل تيمية وابن صواب على حنن قلتم: فإن
 متبعون بأنكم عرتفتما وتكونون ضالالته من غريه ويف التشبيه عقيدة يف ركنكم كفرمت
 كفر الذي قوله يف اتبعتموه فقد عقائدكم، من كثري يف بكالمه حتتجون كافر لرجل
 [إن قوله:و  .اجلنس] أي النوع قدمي األفراد حادث اهللا كالم [إن قوله: وهو بسببه
 قدوة جعلتموهو  تبعتموه فقد ركنكم هو الكفر ذاه يف خملوقا] ليس أزيل العامل جنس
 االستغاثة وازج وهو الصواب فيه وافق فيما وخالفتموه احلق فيه خالف فيما لكم

 ».حممد يا« بقول: الضيق عند بالرسول
 عند »دحمم يا« قول: أنكر سلفي أي السلفية، دعوى يف كاذبون إنكم مث
 السلف يدةعق على أنكم توهم األ حرام االسم ذا أنفسكم فتسميتكم الضيق؟
 يا« قول: نأل جديدا دينا تدينون أنتم اخللف، وال السلف عقيدة على لستم وأنتم
 وإمنا االتفاق،ب وبعده الرسول حياة يف واخللف السلف عند جائز لالستغاثة »حممد
 :اآلية نزول دبع حياته يف وجهه يف »حممد يا« وسلم عليه اهللا صلى نداؤه ُحرِّم

ML NM O P Q R SL ]حترمي سبب وكان النور] سورة 
 عاىلت اهللا فحرم إلينا] أخرج حممد حجراته:[يا وراء من نادوه جفاة قوما أن ذلك
 له. تشريفا وجهه يف ذلك

 مهفعل بالشفاء له يدعو أن الرسول من طلب الذي األعمى توسل وكان
 يا لرحمةا نبي حمدم بنبينا إليك وأتوجه أسألك إني اللهم« يقول: أن الرسول
 ألنه الرسول حضرة خارج ».حاجتي في وجل عز ربي إلى بك أتوجه إني محمد



٤١٩ 
 

 فذهب ١»اتالدعو  بهذه ادع ثم ركعتين صلي ثم فتوضأ الميضأة ائت« له: قال
 عليه اهللا لىص الرسول إىل رجع مث التوسل ذا ودعا ركعتني وصلى فتوضأ الرجل
 فرقنات ما فواهللا احلديث راوي الصحايب لقو  ذلك على دل كما أبصر وقد وسلم
لس بنا طال وال  حضرة غري يف دعاء وهذا أبصر، وقد الرجل علينا دخل حىت ا

 التوسل[ كتابه يف الهق فيما تيمية ابن تبعتم قد وأنتم السالم، عليه حياته يف الرسول
 استحسنها ليتا االستغاثة ذه لكن احلاضر، باحلي إال التوسل جيوز ال إنه ]والوسيلة

 وجعلتم خالفتموه وفاته بعد وسلم عليه اهللا صلى به استغاثة هي واليت تيمية ابن
 احلق!! عن أبعدكم فما وكفرا، شركا ذلك

 حنن أما العرش: يف هللا التحيز بإثبات قوهلم يف عليهم الرد يف أيضا ويقال
 لك ونؤول .طه] [سورة L\ ] MY Z :تعاىل اهللا قول نؤول السنة أهل
 أو داح أو أعضاء له أن أو واملكان اجلهة يف متحيز اهللا أن ظاهره حديث أو آية

 كما صيلياتف تأويال أو إمجاليا تأويال اخللق صفات من صفة أي أو وانتقاال حركة
 معانٍ  ا ملرادا بل ظواهرها املراد ليس ونقول: اخللف، وتبعهم السلف عن ذلك ثبت
 بقوهلم السنة هلأ يعين ».تشبيه وال كيف بال« همبعض قال كما تعاىل باهللا تليق
 مراد اهذ ولوازمها، اجلسمية ا املراد ليس واألحاديث اآليات هذه أن كيف بال

 على ونمتوه كما مرادهم ليس »كيف بال« بقوهلم: السنة أهل من واخللف السلف
 الكيف. وتعتقدون كيف] لفظا:[بال فتقولون الناس

                                                           
)، وقال: واحلديث ٢٠٢-٢٠١)، واملعجم الصغري (ص١٨-٩/١٧أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( - ١ 

 صحيح.



٤٢٠ 
 

 فقد منه روايكث مل كانوا وإن السلف عن ثبت فقد التفصيلي التأويل وأما
ئ تأويل حنبل بن أمحد اإلمام عن ثبت  M» ¼L :األية هذه يف ذكر الذي ا

 [إن م:قلت وأنتم »أمره جاء« قال: أنه عنه وروي »ثوابه جاء« قال: أنهالفجر] سورة[
 ينـزلون ةئكاملال أن كما األرض إىل العرش من باالنتقال احلسي بالنـزول اهللا جمئ
 اإلمام انك ولو القيامة.] يوم األرض إىل العلوية أماكنهم من باالنتقال حسيا نـزوال
 وهذا .تفسرون أنتم كما الظاهر على أقرها بل اآلية أول ما اعتقادكم يعتقد أمحد

 محد.أ اإلمام مناقب كتابه يف البيهقي صححه ثابت أمحد اإلمام من التأويل
 هب يراد ال احلديث هذا يف القرب ونقول: نؤولهف هذا مسلم حديث أما

 فوق هةج يف متحيز اهللا أن ظاهرة وآية حديث كل يف وكذلك املسايف، القرب
 قولكم منو  تعطيل] قولكم:[التأويل من أنتم فأين الظاهر، على حيملن وال يؤّولن

 .]إحلاد التأويل[
 فقد ّولتموهأ بل الظاهر على حتملوه مل إن هذا مسلم حديث هلم: ويقال

 تؤولون.ف تفعلونه مث تعطيل] [التأويل تقولون: فإنكم أنفسكم ناقضتم
 ليهع اهللا صلى حممد سيدنا جنود من وجعلنا احلق نّصر الذي هللا احلمد

 الساطع. والدليل بالبيان دينه وعن عقيدته عن يدافعون الذين وسلم
 يصح ال اليت قةاحل العقيدة أن واجلماعة السنة أهل أدلة جمموع من فتبني

 خالفامل وأن املخلوقني ومعاين صفات من كان ما كل عن منزه اهللا أن هي غريها
 مةاألئ من إلمامٍ  تابًعا وال واجلماعة السنة أهل من وال مسلًما يكون ال ذلك يف

 باحلرف والتكلم وسواجلل والقعود والتحيز اهللا إىل الكيف بنسبة القول وأن املعتربين،



٤٢١ 
 

سمة املشبهة قولهو  والتطور ريوالتغ والصوت  تيمية ابنك وأئمتهم الوهابية ا
 عبارات نم لك نثبت حنن وها شاكلتهما على كان ومن اجلوزية قيم وابن احلراين
 قوله عن اهللا عاىلت هللا واجلهة واملكان واحليز احلد فيها يثبت اليت تيمية ابن إمامهم
  كبريًا. علوا

  



٤٢٢ 
 

 عالىت هللا الحّيز فيها أثبت التي عباراته لونق تيمية ابن على الرد
 عرشه لىع استواؤه يكون أن عن احلق تنزيه إثبات يف مضى فيما ذكرنا قد
 ثابت وهو مية،تي البن للعرش وتعاىل سبحانه البارئ مبحاذاة القول نسبة باحملاذاة

 ذلك يف رحيةالص عبارته نورد واآلن ذلك. استبشعوا ملا أتباعه بعض نفاه وإن عنه
 باليا لُتحذر العيان،ك اخلرب وليس بعينه، الناظر يراها حىت بنوعه العامل بأزلية وقوله

 مؤلفاته.
 السنة أهل مجهور إن مث لةأمس« نصه: ما ١»النبوية السنة منهاج« يف قال

 بن محادو  راهويه بن إسحـق عن ذلك نقل كما العرش منه خيلو وال ينزل إنه يقولون
 السّنة أهل لىع فرية وهذه .اهـ »رسالته يف حنبل بن أمحد عن ونقلوه وغريمها زيد
 للدعاء األولياءو  األنبياء قبور زيارة لةأمس يف تقوَّل كما األئمة على تقّول حمض وهذا
 األنبياء ورقب قصد من واخللف السلف عليه أطبق عما وتعامى اإلجابة، رجاء عندها
 احلصن« كتابه يف اجلزري ابن احلافظ ذلك ذكر كما اهللا من اإلجابة رجاء

 من نيكو  أن إال احلديث أئمة من أحد عن ذلك يثبت أن يستطيع ولن ٢»احلصني
سمة  والعورة. للحيةا غري شئتم ما ألزموين قال الذي كأمثال احلديث إىل املنتسبة ا

 وهو الثالث والقول« نصه: ما  ٣»النزول حديث شرح« كتابه يف وقال
 العرش لوخي وال العرش فوق يزال ال أنه وأئمتها األمة سلف نع املأثور وهو الصواب

 اهـ. »فوقه العرش يكون وال الدنيا، السماء إىل ونزوله دنوه مع منه
                                                           

 ).١/٢٦٢انظر املنهاج ( - ١
 ).٢٠عدة احلصن احلصني (ص/ - ٢
 ).٦٦انظر رشح حديث النزول (ص/ - ٣



٤٢٣ 
 

 القول وه ذاته إىل العباد تقريبه يثبتون والذين« :١نصه ما أيًضا فيه وقال
 قرب يثبتون مفإ الُكالَّبية، من وغريه األشعري قول وهو واألئمة، للسلف املعروف
 ويقولون ك،ذل وحنو بذاته العرش على استواءه يثبتون وكذلك ذاته، إىل العباد

 عقيل ابن ولق أيًضا وهذا العرش، على مستويًا فصار العرش يف فعله فعل االستواء
 اهـ. »وغريهم أمحد أصحاب من وطوائف الزاغوين وابن

 MY Z :قوله يف سنةال أهل وقال« :٢نصه ما فتاويه ويف أيًضا فيه وقال

[ \L سورة] [يد عرشه على اهللا من االستواء طه  على ال احلقيقة على ا
از  اهـ. »ا

 لمث هو ليس قربه يف امليت قعود كان وإذا« :٣نصه ما فيهما أيًضا وقال
 القعود فظل من وسلم عليه اهللا صلى النيب عن اآلثار به جاءت فما البدن، قعود

 وحديث نهع اهللا رضي طالب أيب بن جعفر كحديث تعاىل اهللا حق يف واجللوس
 اهـ. »لعبادا أجسام صفات مياثل ال أن أوىل وغريمها عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر

 اخلامس الوجه« :٤نصه ما »اجلهمية تلبيس بيان« كتابه يف تيمية ابن ويقول
 كان فإذا ته.حت ما إىل وكالسقف فوقه، ما إىل بالنسبة السرير اللغة يف العرش أن

 إليه النسبةب أنه ُعلم كالسقف إليه بالنسبة هو وليس عرًشا هللا جعل قد القرءان
 اهـ. »العرش فوق أنه يقتضي وذلك غريه، إىل بالنسبة كالسرير

                                                           
 ).١٠٥رشح حديث النزول (ص/ - ١
 ).٥/٥١٩)، جمموع فتاو (١٤٥رشح حديث النزول (ص/ - ٢
 ).٥/٥٢٧)، جمموع فتاو (١٥١رشح حديث النزول (ص/ - ٣
 ).١/٥٧٦انظر الكتاب ( - ٤



٤٢٤ 
 

 خليفة بن اهللا عبد حديث ذلك ومن« :١نصه ما العلق سورة تفسري يف وقال
 اهللا عبد بوأ رواه وقد وسلم، يهعل اهللا صلى النيب عن عمر عن يروى الذي املشهور
 الضطرابه دهتر  احلديث أهل من وطائفة خمتارته. يف املقدسي الواحد عبد بن حممد
 لسنةا أهل أكثر لكن وغريمها، اجلوزي وابن اإلمساعيلي بكر أبو ذلك فعل كما
 فما عليه جيلس وإنه واألرض، السمـوات وسع كرسيه أو عرشه إن« قال وفيه قبلوه،
 به ليئط إنهو  -أصابع أربعة قدر إال منه يفضل ما أو- أصابع أربعة قدر نهم يفضل
 اهـ. »براكبه اجلديد الرَّْحل أطيط

 وأنه ،النفي روايته يف الصواب أن على يدل وغريه وهذا« :٢نصه ما قال مث
 قدر نهم يفضل ال كله عليه مستو فالرب العظمة هذه مع وأنه العرش، عظمة ذكر
 اهـ. »اإلنسان أعضاء من املساحة يف به يقدَّر ما غاية هذهو  أصابع، أربعة

 على أي »يالنف روايته يف الصواب أن على يدل« قوله: إىل فليُنظر قلت:
 ما أنه« رواية من أصح »شىء العرش من يفضل ال« وهي النفي رواية أن زعمه
 هللا ياسواملق رواملقدا املساحة إثبات فيه هذا فقوله اهـ، ٣»أصابع أربع إال منه يفضل
 أصابع، أربع مقدار إال يفضل ما قال ومن« :٤نصه ما قال مث ذلك. عن اهللا تعاىل
 وحتقيق للنفي توكيد وه وإمنا فغلطوا، فاستثنوا استثىن أنه فظنوا املعىن، هذا فهموا فما

 خالية، أصابع أربع قدر منه يبقى العرش كون يف حكمة فأي وإال العام، للنفي
                                                           

 وما بعدها). ١٦/٤٣٤)، جمموع فتاو ابن تيمية (٣٥٥ - ٣٥٤جمموعة تفسري (ص/ - ١
 ).٣٥٨جمموعة تفسري (ص/ - ٢
 ).٣٥٧ - ٣٥٦موعة تفسري (ص/جم - ٣
 ).٣٥٩جمموعة تفسري (ص/ - ٤



٤٢٥ 
 

 هذا لبا فما اإلنسان، أصابع هذا من واملفهوم الناس، من أصابع األصابع وتلك
 اهـ. »عليه الرب يستو مل اليسري القدر

 إنه قوله وأما« :١نصه ما »النبوية السنة منهاج« املسمى كتابه يف وقال
 ناقالً  الو  قائالً  له أعرف ال فهذا أصابع أربع جانب كل من العرش من عنه يفضل
 يروى أصابع أربع العرش من يفضل ما أنه خليفة بن اهللا بدع حديث يف روي ولكن
 كاإلمساعيلي احملدثني من واحد غري فيه طعن قد واحلديث باإلثبات، ويروى بالنفي
 فإن شىء هعلي يَرِدُ  ال النفي ولفظ وقواه شواهد له ذكر من الناس ومن اجلوزي وابن
 السماء في ما« وسلم: عليه هللا صلى النيب كقول النفي لعموم يَرِدُ  اللفظ هذا مثل

 يهاف ما أي »ساجد أو راكع أو قاعد أو قائم مَلك وفيه إال أصابع أربع موضع
 ريقد الكف ألن وذلك سحابًا كف قدر السماء يف ما العرب قول ومنه موضع،

 من ساناإلن ا يقّدر اليت املمسوحات وأصغر بالّذراع يقدر كما املمسوحات به
 أربع العرش من يفضل ما إنه قيل فإذا شىء، ألقل مثالً  ذاه فصار كف أعضائه
 العرش نم وأكرب أعظم أنه بيان واملقصود شىء منه يفضل ما املعىن كان أصابع
 شىء علينا ليسف قاله وسلم عليه اهللا صلى النيب يكن مل إن احلديث أن املعلوم ومن
 قاله يكن مل بالنفي قاله كان فإن واإلثبات النفي بني جيمع فلم قاله كان وإن

 هذا غري يف سطبُ  كما أصوهلم يناسب ما فيه ذكروا باإلثبات قالوه والذين باإلثبات
 وال نةالس أهل مذهب يف يقدح ال باطالً  أو حقا كان سواء وأمثاله فهذا املوضع
 اهـ. »يضرهم

                                                           
 ).١/٢٦١انظر الكتاب ( - ١



٤٢٦ 
 

 إىل هذا سبةن جييز كيف »شىء عليه يَرِدُ  ال النفي ولفظ« قوله: إىل انظر
 أن جتويزه إىل ًضاأي وانظر التجسيم، يف صريحٌ  كالمٌ  وهو وسلم عليه اهللا صلى النيب
 أقبح هو ذيال »أصابع أربع عنه يفضل« قال وسلم عليه اهللا صلى الرسول يكون
 اهللا، ذاتل واملقدار املساحة إثبات يقتضي اللفظني كال كان وإن النفي لفظ من
 جيوز أن ليهع يلزم ألنه اهللا على ذلك لةاستحا على القطعي العقلي الدليل قام وقد
 مستدير يكون وأن والتغري الفناء من كالشمس األجرام سائر على جيوز ما اهللا على

 إال دثةٌ حم الشمس أنَّ  عقالً  عرفنا وهل ذلك، غري إىل مثلثه أو مربعه أو الشكل
 يةوهاألل جلازت هذا كالمه مقتضى هو كما كذلك اهللا كان فلو وحنوه، بالشكل
 العقلي احملال إىل أدى فما تعاىل، اهللا لغري األلوهية تثبت أن وحمال عقًال، للشمس

 املقدار نع تعاىل اهللا تنزه وهو املطلوب فثبت حمال، وشكلٍ  مقدار ذا الكون وهو
 والشكل. واملساحة

 حقيقة، معنا اهللا أن وذلك« :١نصه ما كالم بعد احلموية الفتوى يف ويقول
 اهـ. »حقيقة العرش فوق وهو

 أن وناملقرب وأولياؤه املرضّيون العلماء حدَّث فقد« :٢نصه ما فتاويه يف وقال
 نقل وقد اهـ. »معه العرش على ربه ُجيلسه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حممًدا
 املسمى فسريهت يف املقرئ املفّسر النحويُّ  األندلسيُّ  حّيان أبو العقيدة هذه عنه

 مساه طهخب وهو عاصرنا الذي هذا تيمية ابن ألمحد كتاب يف توقرأ« قال: بالنهر
 رسول فيه همع يُقعد مكانًا منه أخلى وقد الكرسي على جيلس اهللا إن العرش: كتاب

                                                           
 ).٧٩رسالة الفتو احلموية الكرب (ص/ - ١
 ).٤/٣٧٤انظر فتاويه ( - ٢



٤٢٧ 
 

 البارنباري، احلق بدع بن علي بن حممد التاج عليه حتيَّلَ  وسلم، عليه اهللا صلى اهللا
 اهـ. ١»فيه كذل وقرأنا منه أخذه حىت له داعية أنه أظهر وكان

 نولك القدمية املطبوعة النسخة من ُحذف قد كان هذا حيان أيب ونقل
 يف الكوثري زاهدال قاله ما املطبوعة النسخة من حذفه وسبب تثبته. اخلطية النسخة
 ستفظعهاا أنه السعادة مبطبعة طبعه مصحح أخربين وقد« قال: ٢السيف على تعليقه
 هنا لكذ أسجل أن ورجاين الدين، أعداء لهايستغ لئال الطبع عند فحذفها جدا

 اهـ. »للمسلمني ونصيحة منه كان ملا استدراًكا
 العرش، على سجال إنه مرة يقول حيث تيمية ابن ختبُّط إىل العقالء فلينظر

 للعرش بالنسبة الكرسي أن ٣احلديث يف ثبت وقد الكرسي، على جالس إنه ومرة
 عقله. يف ذلك ساغ فكيف فالة أرض يف كَحْلقة

سم  ٤الدارمي عثمان قول نقله ذلك من واألعجب  سبحانه اهللا عن ا
 ربوبيته، ولطف بقدرته به فاستقلت بعوضة ظهر على الستقر شاء قد ولو« وتعاىل:
 خمس من باهللا نعوذ اهـ، »واألرض السمـوات من أكرب عظيم عرش على فكيف

 سبحانك« العابدين: زين احلسني بن علي اإلمام كالم هذا قوله ويبطل القلوب.
 اهـ. ٥»ُجتسّ  وال ُمتسُّ  وال ُحتَسُّ  ال

                                                           
 انظر النهر املاد، تفسري ءاية الكريس. - ١
 ).٨٥انظر السيف الصقيل (ص/ - ٢
 ).١/٢٨٢تيب صحيح ابن حبان (أخرجه ابن حبان يف صحيحه انظر اإلحسان برت - ٣
 ).١/٥٦٨بيان تلبيس اجلهمية ( - ٤
 ).٤/٣٨٠إحتاف السادة املتّقني ( - ٥



٤٢٨ 
 

 ُشبه على دهر  يف األسفراييين املظفر أيب احلجة اإلمام قول أيًضا ويبطله
 من أكرب إنه منهم: قوم فقال حتريوا اإللزام هذا عليهم ورد وملا« :١ونصه الكرامية
 عرض هعرض إن قوله: منهم جراملها ابن وارتكب العرش، مثل إنه قوم وقال العرش،
 جيوز ال احلدوث َعَلمُ  وذلك النهاية، إلثبات متضمنة كلها األقوال وهذه العرش،

 .اهـ »العامل صانع به يوصف أن
 هللا صفة إثبات يف حيتج ال ألنه العقائد يف ينفع ال وأمثاله تيمية ابن ونـَْقلُ 

ا السامل صحتها على املتفق والسنة الكتاب بنص إال  حيتج فال ،الضعيف عن روا
 صحايب بقول فةص تثبت فال فيه، خمتلف هو من رواته يف كان إذا باحلديث ذلك يف
 به. االحتجاج بعدم أوىل التابعي عن يروى وما إليه، اإلسناد صح ولو

 نصه: ما املهدي حديث عن منهاجه يف فيذكر نفسه تيمية ابن ناقض وقد
 صحي ال الذي الدين أصل به يثبت فكيف اد،اآلح أخبار من هذا أن الثاين:«

 إىل ضافةإ واملوضوع، بل إسناده يف باملختلف احتج إنه مث اهـ »به إال اإلميان
 احلدّ  نسبةو  التجسيم فيه زعمه إلثبات الدارمي عثمان السجزي بأقوال احتجاجه
 كان هأن ثبت دوق تلونًا؟!! هذا أليس وتعاىل، سبحانه اهللا حق يف واجللوس واحلركة
 جليوشا اجتماع« املسمى كتابه يف القيم ابن تلميذه ذكر كما كتبه يعتمد

 على والرد املريسي بشر على النقض أي-الدارمي كتابا« : ٢ونصه »اإلسالمية
 شيخ انوك« قال: مث اهـ. »وأنفعها السنة يف املصنفة الكتب أجلّ  من -اجلهمية

                                                           
 ).١١٢التبصري يف الدين (ص/ - ١
 ).١٤٣انظر الكتاب (ص/ - ٢



٤٢٩ 
 

 يعظمهما ال وكيف .اهـ »جدا مهماويعظ الوصية أشد ما يوصي تيمية ابن اإلسالم
 والتشبيه. التجسيم يف مرجعه ومها

 يبأ إىل نسبتها مع اليوم املوجودة »اإلبانة« نسخ يف مذكور هو ما وأما
 يًعامج اإلسالم أهل دعاء ومن« حبروفها: هي وهذه العبارة هذه من األشعري احلسن

 حلفهم منو  العرش، ساكن يا لونيقو  م النازل باألمر تعاىل اهللا إىل رغبوا هم إذا
 على فرتيهم تعّمد ظاهر كذب فهو ،»مسـوات بسبع احتجب والذي ال قوهلم مجيًعا

 عن تنقال مل العبارتني هاتني فإن ذلك يكذب الواقع ألن إليه، ذلك نسبة األشعري
 لمني.املس عوام عن وال بل حلفه يف أو دعائه يف ذلك قال أنه عامل عن وال إمام

 من الو  اهللا من يستحي ال فإنه الكالم هذا إليه نسب الذي هذا قحأو  فما
 وما لكالما هذا فيها نسخة كل ألن عليه االعتماد جيوز ال الكتاب فهذا املسلمني،

 عرف نم أشهر من احلسن أبو واإلمام احلسن، أيب اإلمام على مدسوسة فهي أشبهه
 واحد مبكان اهللا وإن كذا مبكان اهللا إن قول مبنع صرَّح وقد اهللا، عن التحّيز بنفي
 أهل قيدةع عنه تلقوا الذين أصحابنا عليه توارد الذي وهذا األمكنة، مجيع يف أو

 جرّا. وهلم عنهم تلّقوا والذين السُّّنة
 نقرُّ « :١نصه ام »الوصية« كتابه يف عنه اهللا رضي حنيفة أبو اإلمام قال وقد

 وهو يه،عل واستقرار إليه حاجة له نيكو  أن غري من استوى العرش على اهللا بأن
 إجياد لىع قدر ملا حمتاًجا كان فلو احتياج، غري من العرش وغري للعرش احلافظ
 أين العرش لقخ فقبل والقرار اجللوس إىل حمتاًجا كان ولو كاملخلوق، وتدبريه العامل

                                                           
 ).٧٠ذكره مالَّ عيلّ القاري يف رشح الفقه األكرب (ص/ - ١



٤٣٠ 
 

 عقيدة أوضح قد إنهف عنه اهللا فرضي .اهـ »كبريًا علوا ذلك عن تعاىل تعاىل، اهللا كان
 العبارة. بصريح األمة وسلف واجلماعة السنة أهل

 يف اعتمدنا قدف املعينة باألفراد ال بنوعه العامل بأزلية يقول تيمية ابن أن وأما
 هكتاب يفاإلمام اهلرري  بنصوصها أوردها كتبه من سبعة يف ذكره ما على ذلك

 منهاج« يف قاله ما منها »تيمية بن أمحد ضالالت كشف يف السنية املقاالت«
 لعاملا من شىءٍ  كون فيمتنع وحينئذٍ « نصه: ما طويل كالمٍ  بعد ١»النبوية السنة
 عن ةً عبار  هو ليس األزل فإن يزل مل دائًما احلوادث نوع يكون أن جاز وإن أزليا
 ِقَدمُ  عالنو  دوام من يلزم فال ءاخر وقت وقبله إال يقدر وقت من ما بل حمدد شىء
 النوع بدوام رادهم قلنا احلادثات؟ نوع بأزلية فيه قال أين قلتَ  فإن .اهـ »بعينه شىء
 وقال خيفى ال كما األزلية احلدوث ومقابلُ  األَفراد حدوث مقابل يف ذكره ألنه أزليته
 أفراده. حدوث يقتضي النوع ودوام قبلها اليت الصحيفة يف

 هب فعله بقيام ئلونالقا مث« :٢»النبوية السنة منهاج« املسمى كتابه يف وقال
 يقول كما رمتأخ واملراد قدمية إرادته وإن متأخر واملفعول قدمي فعله يقول من منهم
 نوعال حادث هو بل يقول من ومنهم وغريهم، وأمحد حنيفة أيب أصحاب من ذلك
 شيئتهمب يقول من ومنهم والكرَّامية، واملرجئة الشيعة من يقوله من ذلك يقول كما

 يقول كما النوع قدمي اآلحاد حادث فهو به متصًفا يزل مل لكنه يًئافش شيًئا وقدرته
 اهـ. »احلديث أصحاب أئمة من يقوله من ذلك

                                                           
 ).١/١٠٩انظر املنهاج ( - ١
 ).١/٢٢٣انظر املنهاج ( - ٢



٤٣١ 
 

 املعقول ريحص موافقة« يف قوله ذلك على يدل تيمية ابن معتقد األخري وهذا
ري عن نقل بعدما ١»املنقول لصحيح  إىل ال حركة حركة كل قبل بل قال أنه األ
 احلادث وعن هو الالزم األزيل فإن قبله الذي منط من هذا قلت« تيمية: ابن قال أول،
 خملوقاته أي اهللا مفعوالت أن يعتقد فهو بنصها، عبارته هذه .اهـ »احلادث عني ال

 اليت ادالعب حلركات شامل عنده وذلك األفراد ال النوع أزلية أنواعها اختالف على
ا  مبخلوق. سلي أي أزيلّ  نوعها أن يرى فهو يتحركو

 رسالته يف كيالسب الدين تقي احلافظ تيمية ابن عن العقيدة هذه أثبت وقد
 .٣العالئي سعيد أبو واحلافظ ،٢»املضية الدرة«

 اأيضً  تيمية ابن تلميذ وهو ٤الصفدي تلميذه عنه نقله ما السبكي عن وثبت
 مث احلّلي على الرَّدَّ  تضمنت وقد تيمية البن املنتصرين عند حىت املشهورة قصيدته يف
 اهللا أن كما الوجوده ابتداء ال حوادث يرى وأنه العامل جنس بأزلية لقوله تيمية ابن
 البسيط]من [ نصه: ما -السبكي أي- قال لوجوده ابتداء ال

  

                                                           
 ).٢٤٥انظر املوافقة (ص/ - ١
 مقدمة الدرة املضية. - ٢
 )، خمطوط.٦٩ذخائر القرص (ص/ - ٣
 ).٤٣٥ - ٣/٤٣٤أعيان العرص وأعوان النرص ( - ٤



٤٣٢ 
 

ْضرُبِهِ أ واستيفاءِ  الردّ  ِمبَْقِصدِ ىفو  عليه ردٌّ  تيميةٍ  والبنِ 

ْشَرِبهِ مَ  َصفوِ  يف َكَدرٌ  يشوبُهُ امب املبني احلقَّ  َخلطَ  لكنه

رِِبهِ مبغْ  أو بشرقٍ  سريٍ  حثيثُ لَهُ  هوف كان َأىنَّ  اَحلْشوَ  ُحياِولُ 

بِهِ  نُّ َيظُ  عما سبحانَهُ  اهللا يفاَألوَّهلِ  َمبَدا ال حوادثَ  يرى

 
 األدلة ذكر بعد ١»املرام إشارات« كتابه يف احلنفي البياضي العالمة وقال

 شرح يف كما العرش قدم من تيمية ابن ظنه ما فبطل« نّصه: ما املالع حدوث على
 اهـ. »العضدية

 ٢ملسامعا تشنيف يف الزركشي الدين بدر األصويل احملّدث نقل وقد هذا
 الفالسفة أن رذك أن بعد فقال العامل نوع بأزلية يقول من كفر على املسلمني اتفاق
 »الصورة ثحمدَ  املادة قدمي« قال: ضهموبع »وصورته مبادته قدمي العامل إن« قالوا:
 ابن فظاحلا قال ذلك ومثل اهـ. »وكفَّروهم ذلك يف املسلمون وضلَّلهم« نصه: ما

 حجر ابن ظواحلاف العراقي الدين زين واحلافظ املالكي عياض والقاضي العيد دقيق
 وغريهم. البخاري شرح يف

                                                           
 ).١٩٧انظر الكتاب (ص/ - ١
 ).٤/٧٠تشنيف املسامع ( - ٢



٤٣٣ 
 

 بقدم قال من كفر على نقطع وكذلك« :١»الشفا« يف عياض القاضي قال
 وقال هـ.ا »والدهرية الفالسفة بعض مذهب على ذلك يف شك أو بقائه أو العامل
 زين يعين - شيخنا قال« نصه: ما ٢»الباري فتح« يف العسقالين حجر ابن احلافظ
 بإنكار قييدهت اإلمجاع منكر تكفري يف الصحيح الرتمذي: شرح يف - العراقي الدين
 ما كاربإن عرب من ومنهم اخلمس، كالصلوات ضرورةبال الدين من وجوبه يعلم ما

 وغريه اضعي القاضي حكى وقد العامل، حبدوث القول ومنه بالتواتر، وجوبه علم
 يدَّعي من ناه وقع العيد: دقيق ابن وقال العامل، بقدم يقول من تكفري على اإلمجاع
 يكفر ال لعاملا حدوث يف املخالف أن فظن الفلسفة إىل ومييل املعقوالت يف اِحلذق
 اإلطالق لىع يكفر ال اإلمجاع منكر إن بقولنا: ومتسك اإلمجاع خمالفة قبيل من ألنه
 عن إما اقطس متسك وهو قال: الشرع، صاحب عن متواترًا بذلك النقل يثبت حىت
 والتواتر اعاإلمج فيه اجتمع ما قبيل من العامل حدوث ألن تعام أو البصرية يف عمى
 اهـ. »بالنقل

 لكالما عند اإلحياء شرح يف الزبيدي مرتضى حممد اللغوي احلافظ وقال
 هبيذ فلم وأزليته، العامل بقدم قوهلم ذلك ومن« :٣نصه ما الفالسفة تكفري على
 :٤نصه ما منه ءاخر موضع يف وقال اهـ، »ذلك من شىء إىل املسلمني من أحد

 واألعراض هراجلوا حكم أن اعلم احلاجب: ابن عقيدة شرح يف السبكي وقال«

                                                           
 ).٢/٦٠٦الشفا ( - ١
 ).١٢/٢٠٢فتح الباري ( - ٢
 ).١/١٨٤إحتاف السادة املتقني ( - ٣
 ).٢/٩٤إحتاف السادة املتقني ( - ٤



٤٣٤ 
 

 لل،امل وكل بل املسلمني إمجاع هذا وعلى حادث، كله العامل فإًذا احلدوث كلها
  اهـ. »القطعي اإلمجاع ملخالفة كافر فهو ذلك يف خالف ومن

 وإمجاع ريحالص واحلديث للقرءان خمالف العامل نوع بأزلية تيمية ابن فقول
 فليس ،احلديد] [سورة MÆ Ç ÈL :تعاىل فقوله القرءان أّما العقل، وقضية األمة
 هللا املطلقة األولية أن أي سواه أزيل ال الذي األزيل هو أنه إال MÆ ÇL معىن
ا اهللا أخربنا يتال األولية يف غريه اهللا مع تيمية ابن فأشرك لغريه، تكون ال فقط  بأ

 نهأ أي سبيةن أولية له فاملاء املخلوق، يف هي النسبية األولية ألن وذلك له، خاصة
 وهو بعدمها ام حدث مث العرش تاله مث املخلوقات، من لغريه بالنسبة املخلوقات أول
 :بقوله عاىلت اهللا ذكره ما مث السمـوات، مث األرض مث احملفوظ واللوح األعلى القلم

Mk l m nL النازعات] [سورة. 
 كتاب يف ١البخاري رواه الذي وسلم عليه اهللا صلى فقوله احلديث وأما

 األخرى لروايةا توافقه الذي »غريُهُ  شىءٌ  َيُكنْ  وملْ  اهللا كان« وغريُه »خللقا بدء«
 معهُ  َيُكنْ  وملْ  اهللا كانَ « ورواية ،٢ »شىءٍ  ُكلّ  قبلَ  اهللا كان« معاوية: أيب رواية
 ».َشىءٌ 

 دفرت  »قبله شىء يكن ومل اهللا كان« :٣اجلامع أواخر يف البخاري رواية وأّما
 ومل اهللا كان« ايةرو  ترجيح جيوز وال متعني، وذلك »اخللق بدء« كتاب يف روايته إىل

                                                           
 ).٩/٢أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب بدء اخللق: باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل، والبيهقي يف سننه ( - ١
 ).١٣/٤١٠فتح الباري ( - ٢
 أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب التوحيد: باب وكان عرشه عىل املاء.  - ٣



٤٣٥ 
 

 ابن لكذ إىل أومأ كما »غريه شىء يكن ومل اهللا كان« رواية على »قبله شىء يكن
 أشار ماك يزعمه ما يوافق »قبله شىء يكن ومل اهللا كان« رواية ظاهر ألن تيمية،
 يكن ومل اهللا كان« حديث: ذكر عند ١البخاري شرح يف حجر ابن احلافظ لذلك
 الرواية لكت على الرواية هذه ترجيح من تيمية ابنُ  حاول فيما فقال »قبله شىء

 املسائل أشنع من وهذه« نصه: ما هلا أول ال حوادث إثبات من عقيدته إىل توصالً 
 تيمية. ابن يعين .اهـ »له املنسوبة

 املسألة ذه تيمية ابن بقول حجر ابن احلافظ جيزم مل ملاذا أدري وال أقول:
 تلك يف تيمية ابن يف السبكي احلافظ قول ٢»امليزان لسان« كتابه يف ذكر أنه مع

 [من البسيط] منها: اليت األبيات
بِهِ  نُّ َيظُ  عما سبحانَهُ  اهللا يفاَألوَّهلِ  َمبَدا ال حوادثَ  يرى

 حبسب وإرادات كلمات من اهللا ذات يف حوادث بتجدد يقول وأنه
 حادثة. وأفراده أزيل العامل نوع تيمية ابن بقول املراد هوو  املخلوقات

 ايةرو  إىل ترد »شىء قبلك فليس األول أنت اللهم« :٣مسلم رواية وكذلك
 كان مسلم رواية ورجحت ترد مل فإن »غريه شىء يكن ومل اهللا كان« البخاري:

 البخاري. لرواية وإلغاء الفالسفة قول إىل رجوًعا ذلك

                                                           
 ).١٣/٤١٠فتح الباري ( - ١
 )، وهذه األبيات سقطت من اللسان املطبوع.٦/٣٩١ن امليزان (لسا - ٢
 أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة: باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع. - ٣



٤٣٦ 
 

 إال فيها الفخي مل اليت العقل وقضية واحلديث القرءان ميةتي ابن خالف فقد
 سبعة يف ذلك كرذ  فإنه تيمية ابن إىل نسبته يف مشكوًكا ليس وهذا وأمثاهلم، الدهرية

، كما كتبه من  تيمية ابن صُّ ن يكن مل ولو العامل. جنس بأزلية بعضها يف وعربَّ  مرَّ
ا عليها طالعاال يريد من متناول يف هي اليت السبعة كتبه يف  لكفى بعتط أل

 وأيب لسبكيا الدين تقي إمامتهما على املتفق اجلليلْني  اإلمامْني  احلافظْني  شهادة
 لتلميذه »صرالع أعيان« كتاب يف السبكي ترمجة فلرياجع أراد ومن العالئي، سعيد

 كيكلدي بن ليلخ سعيد أبو احلافظ وأما البالغ، بالثناء له ووصفهُ  بتوسع الصفدي
 يف نمتفن واألصول والنحو الفقه يف إمام بأنه ١حجر ابن احلافظ وصفه فقد لعالئيا

 املتون يف عالَّمة جالبالر  عارفًا احلفاظ بقية صار حىت فيه عالَّمة وفنونه احلديث علوم
 حديث من صح مبنزلتهما لِيُنَزال فن كل يف إمامته عن تنىبء ومصنفاته واألسانيد

 .٢عائشة حديث من داود أبو رواه »منازلهم اسالن أنزلوا« اهللا: رسول
 هو بل قطف املسألة هذه يف واجلماعة السنة أهل خيالف مل تيمية ابن إن مث

 لغتب قيل كثرية مسائل يف اإلمجاع خرق أنه ٣العراقي الدين ويل احلافظ ذكر كما
 عاإلمجا  انعقاد دبع فيها خالف الفروع يف وبعضها األصول يف بعضها مسألة ستني
 الذي٤»املوافقة« كتاب يف كما اهللا إىل احلركة نسبة يرى أنه املسائل هذه ومن عليها
 قول من لكذ وأن متحرك حي كل بأنَّ  القول إقراره فيه فإن الثاين اجلزء هامش على

                                                           
 ).٢/١٨١الدرر الكامنة ( - ١
 أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب األدب: باب يف تنزيل الناس منازهلم. - ٢
 ).٩٥ - ٩٣ة (ص/األجوبة املرضي -٣
 ) املطبوع هبامش كتابه املنهاج.٢/٢٦انظر املوافقة ( - ٤



٤٣٧ 
 

 أهل أئمة ىلإ يعجبه الذي الرأي ينسب تراه متويه إال ذلك وما واحلديث. السنة أهل
 العامل بأزلية القول ينسب فإنه هللا احلركة وإثبات بالنوع لعاملا بأزلية كالقول احلديث
 ولن كذل من بريئون وهم موضًعا مخسني من أكثر يف احلديث أئمة إىل بنوعه

سمة من يكون أن إال احلديث أئمة من أحدٍ  عن ذلك يثبت أن يستطيع  ملنتسبةا ا
 .اهـ »والعورة ةاللحي غري شئتم ما ألزموين«:١قال الذي أمثال احلديث إىل

 احلنابلة ئيسر  التميمي الفضل أبو نقله ما احلديث أئمة تربئة يف ويكفي
 باجلسم يقول من على -أمحد يعين- وأنكر« :٢قال أمحد عن رئيسها وابن ببغداد
 ذي على االسم هذا وضعوا اللغة وأهل واللغة، الشريعة من مأخوذة األمساء إن وقال
 جيز فلم كله ذلك عن خارج تعاىل واهللا وتأليف ورةٍ وص وتركيب ومسكٍ  وعرضٍ  طولٍ 
 .اهـ »بطلف ذلك الشريعة يف جيئ ومل اجلسمية معىن عن خلروجه جسًما يسمى أن
 أمحد. اإلمام مناقب يف عنه البيهقي احلافظ نقله

 قال ما وه الستة األشياء هذه عن اهللا تنزيهه من أمحد به صرح الذي وهذا
 أصول يف السلف من وغريه ألمحد املوافقون السنة أهل وهم واملاتريدية األشاعرة به

 ابن ادعاه ما نأ فظهر السلف به جاء اهللا عن اجلسم نفي أن الفاهم فليعلم املعتقد
 استحضار نبغيفي صحيح غري اهللا عن اجلسم نفي يف يتكلموا مل السلف أن تيمية
  واحلديث. السلفية يدعون نمم وغريه تيمية ابن متويه نفي يف ينفع فإنه أمحد قاله ما

                                                           
 ).١٢٠)، التبصري يف الدين (ص/٢٢٨هو داود اجلواريب املجسم، انظر الفرق بني الفرق (ص/ - ١
 ).٤٥اعتقاد اإلمام أمحد (ص/ - ٢



٤٣٨ 
 

 العلو هةج باستحالة صرح املتأخرين احلفاظ أشهر حجر ابن احلافظ وهذا
 جابر ثحدي على الكالم عند البخاري شرح ففي تعاىل اهللا على السفل وجهة

 قال« :١نصه ما قال ،»اجلهاد« كتاب من »َسّبحنا نزلنا وإذا كّربنا صعدنا إذا كنا«
 وجلَّ  عزَّ  اهللا ياءلكرب  استشعار االرتفاع عند وسلم عليه اهللا صلى تكبريُه املهلب:
 بطون يف هوتسبيح شىء. كل من أكرب أنه خلقه عظيم من العني عليه يقع ما وعند

 الظلمات من اهللا ّجناه احلوت بطن يف بتسبيحه فإن يونس قصة من مستنبط األودية
 مناسبة وقيل منها، اهللا جيهلين األودية بطون يف وسلم عليه اهللا صلى النيب فسّبح

 عن اهللا تنزيهَ  اسبفن التنزيه هو التسبيح أن جهة من املنخفضة األماكن يف التسبيح
 جهيت كون نم يلزم وال املرتفعة. األماكن عند تكبريَه ناسب كما االخنفاض صفات
 املعىن جهة نم بالعلو وصفه ألنَّ  بالعلو يوصف ال أن اهللا على حمال والسفل العلو

 »واملتعايل والعليّ  العايل صفته يف ورد ولذلك احلس، جهة من ذلك كون واملستحيل
 اهـ.

  

                                                           
 ).٦/١٣٦فتح الباري ( - ١



٤٣٩ 
 

 بينها الخلط ومغبة والمحسوسات العقليات مسائل حكم

 تمهيد
ة النصوص أن تقدم ممافهم يُ   جيوز ال واحلديث القرآن يف الواردة املتشا
 ال اهللا نأل احللولية، يالتخت أو املشبهة أوهام إىل يتبادر الذي الظاهر على محلها
 يكن ومل عىن،م سبحانه اهللا ذات يف التفكر عن للنهي يكن مل وإال خبلقه، يقاس

 كان بل معىن، وإطراقه الرحضاء أخذته حىت االستواء عن سئل حني مالك النزعاج
 ف،كي وال نفسه وصف كما استوى« كالشمس: ساطًعا عنه اهللا رضي جوابه
 كيفيات هذه كل ألن والتحيز، واالستقرار اجللوس نفي يهفف ١» مرفوع عنه وكيف
 دثاحل صفات من كان ما وكل احلدث، صفات من الكيف ألن عنها، منزّه واهللا
 عنه. منـزه وجل عز فاهللا

 »الوصية« يف قال حيث عنه اهللا رضي حنيفة أيب اإلمام كالم صريح وذلك
 واستقرار هإلي حاجة له يكون نأ غري من استوى العرش على اهللا بأن ونقر« نصه: ما

 اجللوس إىل احمتاجً  كان فلو احتياج، غري من العرش وغري للعرش احلافظ وهو ،عليه
 والقرار لوساجل إىل حمتاًجا كان ولو كاملخلوقني، وتدبريه العامل إجياد على قدر ملا

 .اهـ ٢»اكبريً  علًوا ذلك عن اهللا تعاىل تعاىل، اهللا كان أين العرش خلق فقبل

                                                           
 .)١٥١ - ٢/١٥٠األسامء والصفات للحافظ البيهقي ( - ١
 ).٦١رشح الفقه األكرب أليب حنيفة ملال عيل القاري احلنفي: (ص/ - ٢



٤٤٠ 
 

 توىاس« فقال: عنه اهللا رضي حنبل بن أمحد اإلمام وأوجزه أمجله ما وهو
 اهـ. ١»للبشر خيطر كما ال أخرب كما

 ختطر يفياتوك صفات واجلهة واحللول والتمكن والتحيز واالستقرار واجللوس
 أيب اإلمام ولق التزام إال يبق فلم » للبشر خيطر كما ال« يقول: هنا وأمحد للبشر،
 تشبيه الب آمنت« قوله: وهو عنه اهللا رضي الشافعي إدريس بن حممد اهللا عبد

مت متثيل بال وصدقت  كل هفي اخلوض عن وأمسكت اإلدراك يف نفسي وا
 .٢»اإلمساك

م مع الشأن هذا يف اخلوض أعنة ميسكون األئمة شأن وهذا  اسالن أعلم أ
 عن روحه اهللا قدس ةحنيف أبو اإلمام وسئل به، الناس أجهل إال فيه خيوض وال به

 هذا نأل ،»كفر فقد األرض يف أم السماء أيف اهللا أعرف ال قال من« فقال: ذلك،
 شبه.م فهو مكانا هللا أن توهم ومن مكانا، وتعاىل سبحانه هللا أن يؤذن القول

 فمن يدة،العق يف متفقون دينهم يف عليهم األمة مدار اليت األئمة فهؤالء
 حسيبه واهللا ،واملسلمني اإلسالم أئمة على افرتى فقد لكذ يف اختالفا بينهم أن زعم

 املفرتين. اهللا وسيجزي

 ورة[س L\ ] MY Z :تعاىل قوله عن السلف أئمة بعض وسئل
 ال:ق مث ،»استوى بالرمحـن حمدث والعرش يزل، مل وعال جل الرمحـن« فقال: طه]
 ومردود إليكم مصروف فهو عقولكم أمت يف وأدركتموه بأذهانكم ميزمتوه ما كل«

                                                           
 ).١٧دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد (ص/ - ١
 ).١/٥١ذكره يف الفواكه الدواين ( - ٢



٤٤١ 
 

 يدركه وأ عبارة تلحقه أن عن عالية حقيقته ألن مثلكم، ومصنوع حمدث عليكم،
 سبحانه بقوله داألضدا فيه اتفق وقد علم به حييط كيف مكال علم، به حييط أو وهم

 حقيقة عنه خترب عبارة أي ]٣ احلديد سورة[ MÆ Ç È É ÊL :وتعاىل
 M1 2 :بقوله األلسنة عنه وخرست العبارات عنه قصرت مكال األلفاظ،

3L ]سورة انسة عن وتقدس اهللا تعاىل ،]١١ الشور  عباس ناب قال واملماثلة. ا
 ».نظري له ليس معناها اآلية هذه يف عنهما اهللا رضي

 لذاتا إذ ،لذاته مكانا ال لقدرته إظهارا العرش ذكر« التحقيق: أهل وقال
 إىل أشار اكم عليها، والوقوف -اهللاب علما حنيط ال يريد- ا اإلحاطة عن ممتنع
 فسبحانه ،]٢٦ النمل [سورة MN O P Q R S T UL :تعاىل قوله يف ذلك
 السالم للغات،ا جبميع له واملسبح اآلفات، عن املربأ القدوس الشبيه عن املنـزه هو

 نوعاتاملص من شىء يشبهه ال الذي السيد الصمد املخلوقات، نقائص من السامل
 ال الذي لفردا اجلهات، حتويه أن عن وتعاىل تبارك األغيار، عن الغين واملخلوقات،

 العرشو  الكرسي مقدوراته بعض ومن والقدرة، الكمال بصفات املنفرد له، نظري
 ال صفاتهف البينات، باآليات ونزهها بالوحدانية لنفسه شهد والسموات، واألرضون
 نادالع أهل ضاهىو  كالمه يف طعن فقد لذلك تعرض ومن غريه، ا يوصف

 ».العقوبات وأشد اللعن فاستوجب

 ̄ ® ¬ » M¦ § ©¨ ª :تعاىل قوله يف البغداديون قال
° ± ²L مكان لذاته ليس لصنعته، علة وال صنعه صنع كل« :]١١٧ البقرة [سورة 



٤٤٢ 
 

 بالدرك ذاته عن العلل أزال ،١(كن) بقوله األكوان وأوجد واملكان، الكون قبل ألنه
 هو ما أحد يعلم ال ألنه معرفته، كنه من شيئا أحد يبلغ فال باإلشارةو  عنه وبالعبارة

 كما فهامواأل العقول عن احتجب لبقائه، أمد وال حلياته، أول ال قيوم حي هو، إال
 هىوانت االستنباط، عن والدرك الدرك، عن العقل فعجز األبصار عن احتجب
 باملصدر عربوا صنع كل مقوهل أهو شكله، إىل الطلب وأسنده مثله، إىل املخلوق

 البني اجلهل ومن ،]١١ لقامن [سورة M» ¼ ½L :تعاىل كقوله املفعول اسم عن
 باحلواس يدرك أن عن تنـزه وقد كيف يدرك، ال ما درك بكن املقهور العبد يطلب أن
 من يدركهو  التمثيل جهة من العقل يدركه ال من والقياس، احلادث بالعقل يتصور أو

 وجنسه سمهج يف اية وله جسم فهو لنفسه العقل يتومهه ما لفك الدليل، جهة
 غريو  والعرض الطول من واملساحة احلدود من يلزمه ما مع وسكونه وحركته ونوعه
 هوو  واملكان، الزمان قبل الكائن فهو ذلك عن تعاىل احلدث، صفات من ذلك
 فاتهكص وال ذات كذاته ليس القدم لواحق بعد األبدي العدم سوابق قبل األول

 صفات.
 كما ،حادثة صفة هلا يكون أن بعدم تسبق مل اليت القدمية ذاته جلت

 ; : M8 9 :تعاىل قال قدمية، صفة احلادثة للذات يكون أن يستحيل
< = > ? @ AL اهـ. ٢»]٦٧ مريم [سورة 

                                                           
ظ (كن)، لصوت بلفوهو تعبري عن رسعة اإلجياد بال مشقة وال احتياج لغريه، ال أن اهللا تكلم باحلرف وا - ١

 حاشاه، فإن كالمه بال حرف وال صوت وال لغة، وإال ألشبه كالم اخللق، وهو مستحيل.
 ).٢٠-١٨خمتارات من املصدر السابق دفع شبه من شبه ومترد (ص/ - ٢



٤٤٣ 
 

 قائم الو  قاعد ال عرشه على عال سبحانه والقدمي« البيهقي: احلافظ قال
 أو العتزالا مبعىن هي اليت الذات مباينة به: يريد العرش، عن مباين وال مماس وال

 األجسام، أوصاف من والقعود والقيام ضدها، هي اليت واملباينة املماسة ألن التباعد،
 ما عليه جيوز فال أحد، كفوا له يكن ومل يولد ومل يلد مل صمد أحد وجل عز واهللا
 الطريقة ذهه فورك بن بكر أبو األستاذ وحكى وتعاىل. تبارك األجسام على جيوز
 علوا ذلكب يريد وال« قال: مث ،»عال مبعىن استوى« قال: أنه أصحابنا بعض عن

 اهـ. ١»»فيه متمكنا مكان يف والكون والتحيز باملسافة

 بعقله هلك بعقله يحترز لم من
 بعض لقا قد سائل: سألين« : اجلوزي ابن احلافظ إليه نبه ما متاًما وهو

 ينكشف ال دةم فبقيت هذا؟ معىن فما »بعقله هلك بعقله حيرتز مل من« احلكماء:
 فزع العقل من سبحانه اخلالق ذات معرفة طلبت إذا أنه وذلك اتضح، مث املعىن يل
 جيوز ال أنه يعلمف ينظر أن هو بالعقل، العقل من فاالحرتاز التشبيه، فوقع احلس إىل
 اهـ. ٢»لشىء شبًها وال جسًما يكون أن

 فهذا الق،اخل معرفة إىل املوصالن واالستدالل النظر املستصعب فمن« وقال:
 اهـ. ٣» العقل أهل عند سهل احلس، أمور عليه غلبت من عند صعب

                                                           
 ).٢/٤١٢األسامء والصفات للبيهقي ( - ١
 )، فصل حدود العقل.٣٨٠صيد اخلاطر (ص/ - ٢
 ل ما يطيقه البرش وما ال يطيقونه من التكليف.)، فص٢١صيد اخلاطر (ص/ - ٣



٤٤٤ 
 

 كالم من يدا اهللا كتاب يف الواردة اآليات بني اجلمع طريقة بك مرت وقد
 نعيدها فال كانوامل اجلهة عن اهللا تنـزيه يف وغريه املاتريدي منصور أيب اهلدى إمام
 هنا.

 : اهللا أمساء من العظيم العلي معىن حيمل الطريقة هذه وعلى

 MÍ Î ÏL :تعاىل قوله« نصه: ما هـ)٦٠٦( الرازي الدين فخر قال
 ثبتت امل واملكان اجلهة يف العلو عليا بكونه املراد يكون أن جيوز ال ]٢٥٥ البقرة [سورة
 اجلسم، كربو  باجلثة العظمة العظيم من ملرادا يكون أن جيوز وال فساده، على الداللة
 # " !M :قوله ضد وذلك واألبعاض األجزاء من مؤلفا كونه يقتضي ذلك ألن

$L ة عن املتعايل العلي من املراد يكون أن فوجب اإلخالص] [سورة  مشا
 وكمال الءواالستع والقهر بالقدرة العظمة العظيم ومن احملدثات، ومناسبة املمكنات

  اهـ. ١»يةاإلهل
 املشبهة ىعل الرد يف عنه اهللا رضي اهلرري اهللا عبد الشيخ احلافظ وقال

سمة  علو وجهني: ىعل والعلو« نصه: ما اهللا حق يف احلسي بالعلو يقولون الذين ا
 كان،امل علو ال القدر علو هو باهللا يليق والذي قدر، علو أي معىن وعلو مكان،
 عرشال محلة أن ترون أال القدر، علو يف الشأن اإمن املكان علوّ  يف شأن ال ألنه

 األنبياء لب اهللا، خلق أفضل وليسوا عباده سائر من مكانًا أعلى هم حوله واحلافني
م الذين  كانل القدر علو يستلزم املكان علو كان ولو منهم، أفضل حتت مكا

                                                           
 ).٢٧/١٤٤تفسري الرازي املسمى التفسري الكبري ( - ١



٤٤٥ 
 

 مساويًا ١»ضيبغ سبقت رمحيت إن« فيه: وكتب العرش فوق اهللا وضعه الذي الكتاب
 - بذاته العرش فوق اهللا إن قال من قول على أي - أولئك قول على الدرجة يف هللا

 هللا مساويًا ،دونه ليس العرش فوق إنه العلماء بعض قول على احملفوظ اللوح ولكان
 اهللا لقول جماهد تفسري حيمل املعىن هذا فعلى زعمهم، يقتضيه ما حبسب الدرجة يف

 رواه كما العرش على بعال ]٥ طه [سورة L\ ] MY Z :تعاىل
 له.حم يف هلذا بيان مزيد اهللا شاء إن وسيأيت جدا، نفيس وهو اهـ.٣»٢البخاري

 رة،وقد وعلما قدرا شىء كل من أكرب أي »أكرب اهللا« قولنا معىن وكذلك
 سبحانه هللا حق يف احلجم كرب الشريفة الكلمة هلذه السامع فهم إىل يتبادر وال

 كبريا. علوا الظاملون وليق عما وتعاىل
  

                                                           
آنٌ ٧١١٥)، (٢٧٤٥/ ٦رواه البخاري يف صحيحه: ( - ١ رْ وَ قُ )، كتاب التوحيد: باب قول اهللا تعاىل: (بَلْ هُ

) [سورة الربوج]. وظٍ ْفُ حٍ حمَ وْ يدٌ * يفِ لَ ِ  جمَ
ا: (رواه البخاري  - ٢ ىلَ املَْاء).٢٦٩٨/ ٦يف صحيحه معلقً هُ عَ شُ رْ انَ عَ  )، كتاب التوحيد، باب (وكَ
 ).١٦٥إظهار العقيدة السنية برشح العقيدة الطحاوية (ص/ - ٣



٤٤٦ 
 

 القرءان من مأخوذ هو إنما والعدل التوحيد فروع تفصيل
 القاسم أيب عن السبكي ونقل« احلنفي: البياضي الدين كمال العالمة قال
 القرءان يف ليس يقول ممن العجب الكرامية: على الرد رسالة يف قال أنه القشريي

 علم على املنبهة واآليات حمصورة، جتدها الشرعية األحكام وآيات الكالم، علم
 مذهب ذو أو مقلد إال الكالم علم جيحد فال بكثري ذلك على تربو األصول
 ،»ءانالقر  به جاء ما إال األمر وما« قوله: اهليتمي حجر ابن عن نقل مث فاسد...

 كما الدين، ولأص على منبهة وآيات اليقني أدلة يف النظر إىل إشارات فيه جاء فإنه
 ١»الرجال هامأف عنه تقاصر لكن القرءان يف العلم مجيع« وجهه: اهللا كرم ليّ ع قال
 اهـ.

 يف األصول يف حتدث حوادث فأما« : األشعري احلسن أبو اإلمام وقال
 عليها ملتفقا األصول مجلة إىل حكمها يرد أن مسلم عاقل لكل فينبغي مسائل تعيني
 أن لسمعا طريقها اليت الشرع لمسائ حكم ألن ذلك وغري والبديهة واحلس بالعقل
 العقليات مسائل وحكم السمع، طريقها اليت الشرع أصول إىل مردودة تكون

 سمعياتبال العقليات لطخي وال بابه، إىل ذلك من شىء كل يرد أن واحملسوسات
 اهـ. ٢»بالعقليات السمعيات وال

 ذاه عنه اهللا رضي األشعري احلسن أيب إمامنا كالم إيضاح على ويساعد
 شيًئا جيهل مل لموس وآله عليه اهللا صلى النيب إن هلم: يقال أن الثاين، اجلواب« قوله:

                                                           
 ).٤٨إشارات املرام من عبارات اإلمام (ص/ - ١
 ).٤٧رسالته استحسان اخلوض يف علم الكالم (ص/ - ٢



٤٤٧ 
 

 مل وإن ة،والطفر  واجلزء والسكون واحلركة والعرض اجلسم يف الكالم من ذكرمتوه مما
 أن ريغ الصحابة، من والعلماء الفقهاء وكذلك ،معينا ذلك من واحد كل يف يتكلم
 .مفصلة غري لةمج والسنة القرءان يف موجودة اأصوهلُ  معينةً  وهاذكرمت اليت األشياء هذه

 يدالن مهاو  القرءان، يف موجود فأصلهما فيهما والكالم والسكون احلركة فأما
 إبراهيم ليلهخ عن خمربا تعاىل اهللا قال واالفرتاق، االجتماع وكذلك التوحيد، على

 قصة يف ]٧٦ اماألنع سورة[ MG H I J LKL وسالمه عليه اهللا صلوات
 هرب أن على دلّ  ما مكان إىل مكان من وحتريكها والقمر والشمس الكوكب أفول
 مكان نم واالنتقال األفول عليه جاز من وأن ذلك، من شىء عليه جيوز ال وجل عزّ 
 اهـ. ١»بإله فليس مكان إىل

يء بوالذها والسكون احلركة أن تعلم وأن« : اإلسفرايين املظفر أبو قال  وا
 االتصالو  املسافة طريق من والبعد والقرب واالفرتاق واالجتماع املكان يف والكون

 واجلوانب طارواألق والنواحي واملقدار واحليز والصورة واجلثة واجلرم واحلجم واالنفصال
 على دللنا قدو  والنهاية، احلد يوجب مجيعها ألن تعاىل، عليه جتوز ال كلها واجلهات
 وذلك عاىل،ت اهللا كتاب يف هذا وأصل وتعاىل، سبحانه رئالبا على ذلك استحالة

 :قال روالقم والشمس الكواكب على العالمات هذه رأى ملا السالم عليه إبراهيم أن
MJ LKL ]يكون ال الصفات تلك عليه جاز ما أن فبنياألنعام] سورة 

 اهـ. ٢» خالقا

                                                           
 ).٤٠ – ٣٩الكالم (ص/ رسالته استحسان اخلوض يف علم - ١
 ).١٦٠التبصري يف الدين (ص/ - ٢
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 ® ¬ » M§ ¨ © ª :تعاىل قوله املعىن هذا على يدل ومما

¯ ° ± ² ³ μ´ ¶ ̧ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ À 
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ÐL ٦-٥ يونس [سورة[. 
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A B C D E F G H I J KL البقرة [سورة 
١٦٤[. 

 :١آنفا املذكورة رسالته يف األشعري احلسن أبو اإلمام ويقول
 الكتاب: من أيضا فمأخوذ التوحيد أصول يف الكالم ماوأ«

 الكالم وهذا ]٢٢ األنبياء سورة[ M° ± ² ³ ´ μ ¶L :تعاىل اهللا قال .١
 حلجاج يفا يف املتكلمني وكالم له، شريك ال واحد بأنه احلجة على منبه موجز

 ) 'M :وجل عز وقوله اآلية، هذه إىل مرجعه فإمنا والتغالب بالتمانع التوحيد
) * + , - . / 10 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;L ]سورة 

 Mk l m n o p q r sL :وجل عز قوله وإىل ،]٩١ املؤمنون
 .]١٦ الرعد سورة[

                                                           
 ).٤١-٤٠رسالة أبو احلسن األشعري (ص/ - ١



٤٤٩ 
 

 اليت اآليات هذه إىل مرجعه إمنا اهللا توحيد يف احلجاج يف املتكلمني وكالم
 مأخوذ هو إمنا والعدل التوحيد فروع تفصيل يف الكالم سائر وكذلك ذكرناها،

 .القرءان من
 ومن عربال عقالء اختلف قد الذي واستحالته البعث جواز يف الكالم فكذلك .٢

 M2 3 4 65 7 :فقالوا ذلك، جواز من تعجبوا حىت فيه غريهم من قبلهم
8 9L ٣ ق [سورة[ M§ ¨ © ªL سورة] وقوهلم ،]٣٦ املؤمنون Mk 

l m n oL وقوله ،]٧٨ يس [سورة: M{ | } ~ ے ¡ ¢ 

£ ¤L يف باِحلجاج ورد إمنا منهم الكالم هذا حنو ويف ،]٣٥ نوناملؤم [سورة 
 صلى نبيه ّلموع العقول يف ذلك جلواز تأكيدا القرءان يف املوت بعد البعث جواز
 على وجهني من البعث إنكارهم يف عليهم اِحلجاج ولّقنه وسلم وآله عليه اهللا

 ذلك جحدت ةفوطائ الثاين. وأنكرت األول باخللق أقرت طائفة منهم طائفتني:
 العامل. بقدم

 Mq r s t u vL :بقوله األول باخللق منها املقر على فاحتج
 [سورة M= > ? @ A B C D EL :وبقوله ،]٧٩ يس [سورة
 اآليات ذه فنبههم ،١]٢٩ األعراف [سورة MÆ Ç ÈL :وبقوله ،]٢٧ الروم

                                                           
انُ أَ  - ١ نْسَ رُ اإلِ كُ ذْ الَ يَ يا *أَوَ جُ حَ رَ فَ أُخْ وْ تُّ لَسَ ا مِ ا مَ انُ أَإِذَ نْسَ ولُ اإلِ قُ يَ نَ ومن هذه األدلة قوله تعاىل: (وَ قْ لَ اهُ نَّا خَ

ْ يَ  ملَ بْلُ وَ نْ قَ ) [سورة مِ يدٍ دِ لْقٍ جَ نْ خَ بْسٍ مِ مْ يفِ لَ لِ بَلْ هُ َلْقِ األَوَّ يِينَا بِاخلْ يْئًا) [سورة مريم]. وقوله: (أَفَعَ كُ شَ
) [سور ونَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ كِنَّ أَكْ لَ لْقِ النَّاسِ وَ نْ خَ ُ مِ ربَ ضِ أَكْ األَرْ اتِ وَ وَ امَ َلْقُ السَّ ة غافر]. ق]، وقوله: (خلَ

نْ وقوله ةٍ مِ الَلَ نْ سُ هُ مِ لَ لَ نَسْ عَ مَّ جَ نْ طِنيٍ * ثُ انِ مِ نْسَ لْقَ اإلِ أَ خَ دَ بَ هُ وَ لَقَ ءٍ خَ ْ لَّ يشَ نَ كُ سَ ي أَحْ نيٍ * : (الَّذِ هِ اءٍ مَ مَ



٤٥٠ 
 

 فعال عليف أن أقدر فهو سابق مثال غري على فعال يفعل أن قدر من أن على
 وتقدست هثناؤ  جل البارئ وأما وتعارفكم، بينكم فيما عليه أهون فهو حمَدثا
 »عليه« يف اهلاء إن قيل: وقد ،١اآلخر من عليه أهون شىء خلق فليس أمساؤه
 فوأخ أحدكم على أهون واإلعادة البعث إن بقدرته، للخلق كناية هي إمنا
 الُسرة وقطع ةوالرتبي بالوالدة يكون إمنا خلقه ابتداء ألن خلقه، ابتداء من عليه

 مناإ وإعادته املؤملة، املوجعة اآليات من ذلك وغري األسنان وخروج والقماط
 فهذا ه،ابتدائ من عليه أهون فهي شىء ذلك من فيها ليس واحدة دفعة تكون

 باخللق. املقرة الطائفة على به احتج ما
 دخلت منافإ العامل بقدم اوقالو  والثاين األول اخللق أنكرت اليت الطائفة وأما .٣

 من هوو  يابسا، باردا واملوت حارة رطبة احلياة وجدنا قالوا: بأن شبهة عليهم
 فيصريَ  نخرةال والعظام والرتاب احلياة بني جيمع أن جيوز فكيف الرتاب، طبع
 اجلهة. هذه من البعث فأنكروا جيتمعان، ال والضدان سويا، خلقا

 يف وال واحدة جهة يف وال واحد حمل يف جيتمعان ال الضدين إن ولعمري
 اهللا فاحتج اورة،ا سبيل على حملني يف وجودمها يصح ولكنه احملل، يف املوجود
 L¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ {M :قال بأن عليهم
 خروج نم ويشاهدونه يعرفونه ما إىليف ذلك  وجلّ  عز اهللا فردهم ]٨٠ يس [سورة

                                                           
ا تَشْ  لِيالً مَ ةَ قَ ئِدَ األَفْ ارَ وَ األَبْصَ عَ وَ مْ مُ السَّ كُ لَ لَ عَ جَ هِ وَ وحِ نْ رُ خَ فِيهِ مِ نَفَ اهُ وَ وَّ مَّ سَ نَا يفِ ثُ لْ لَ ا ضَ وا أَإِذَ الُ قَ ونَ * وَ رُ  كُ

) [سورة السجدة]. ونَ افِرُ ِمْ كَ هبِّ اءِ رَ مْ بِلِقَ يدٍ بَلْ هُ دِ لْقٍ جَ فِي خَ ضِ أَإِنَّا لَ  األَرْ
دَ  - ١ احِ سٍ وَ نَفْ مْ إِالَّ كَ ثُكُ الَ بَعْ مْ وَ كُ لْقُ ا خَ  ةٍ وهاك تفسريها عىل ما يبينه أبو احلسن األشعري من كتاب اهللا: (مَ

) [سورة لقامن]. ريٌ يعٌ بَصِ مِ َ سَ  إِنَّ اهللاَّ



٤٥١ 
 

 جواز علفج ورطوبتها، بردها على ضراألخ الشجر من ويبسها حرها على النار
ا دليل على جواز جماورة احلياة  ١ةخر اآل النشأة جواز على دليال األوىل النشأة أل

 .M  C  B A  @      ?L الرتاب والعظام النخرة فجعلها خلًقا سويا وقال
 القائلني ٢الدهرية على وردهم أوال للحوادث أن من املتكلمون به يتكلم ما وأما .٤

 ما الق من على والكالم يوم، وقبله إال يوم وال حركة، وقبلها إال حركةه ال أن
 هللا رسول سنة يف ذلك أصل وجدنا فقد غاية، إىل ال نصف وله إال جزء من

 عرايب:أ فقال ،» طيرة وال عدوى ال« قال: حني وسلم وآله عليه اهللا صلى
                                                           

يِّ  - ١ لَدٍ مَ نَاهُ إِىلَ بَ قْ ابًا فَسُ حَ تُثِريُ سَ احَ فَ يَ لَ الرِّ سَ ي أَرْ اهللاَُّ الَّذِ يَيْنَا ومن األدلة عىل هذا املعنى قوله تعاىل: (وَ أَحْ تٍ فَ
) [سورة فاط ورُ لِكَ النُّشُ ذَ َا كَ هتِ وْ دَ مَ ضَ بَعْ ةً بِهِ األَرْ لْدَ نَا بِهِ بَ ْ أَنْرشَ رٍ فَ دَ اءً بِقَ ءِ مَ امَ نَ السَّ لَ مِ ي نَزَّ الَّذِ ر]، وقوله: (وَ

) [سورة الزخرف]. ونَ جُ ْرَ لِكَ ختُ ذَ يْتًا كَ  مَ
هبذا تعرف حقيقة ابن تيمية أنه من الدهرية اهللكى لقوله بأنه ما من حركة إال وقبلها حركة كام قال يف  - ٢

) وهو كفر ١٩٨٥، طبع دار الكتب العلمية بريوت: ١/٢٩١نقول لرصيح املعقول (كتابه موافقة صحيح امل
ا كام قال ابن دقيق العيد والزركيش والنووي والقايض عياض وغريهم كابن حزم يف مراتب اإلمجاع  إمجاعً

قد نوأنكر ابن تيمية عىل ابن حزم ذكره اإلمجاع عىل تكفري من قال بخالق سو اهللا وذلك يف كتاب أسامه 
ا  مراتب اإلمجاع، وذكر ابن تيمية عقيدته هذه أي قوله بأزلية العامل يف ستة من كتبه وهي املوافقة وقد ذكر آنفً
ورشح حديث عمران بن حصني ورشح حديث النـزول ومنهاج السنة النبوية والفتاو الكرب ونقد مراتب 

نية يف كشف أراد املزيد فلينظر يف كتاب املقاالت الس اإلمجاع فابن تيمية يف احلقيقة دهري قائل بأزلية العامل ومن
)، فإن علامء البيان قالوا:  لُ وَ األَوَّ ضالالت ابن تيمية لشيخنا احلافظ عبد اهللا اهلرري رمحه اهللا. قال اهللا تعاىل: (هُ

كالمها معرفة و مما يفيد احلرص كون املبتدأ واخلرب معرفة ويف هذه اآلية املبتدأ مضمر أي (هو) واخلرب (األول)
فدل عىل أنه ال أول بمعنى ال بداية لوجوده أحد سو اهللا جل وعال. ومن اعتقد أن شيئًا من العامل بنوعه أو 
بأفراده ال بداية لوجوده فقد كذب هذه اآلية وفارق اإلسالم، وحلق بالفالسفة والدهرية بإمجاع علامء 

 املسلمني.
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ا اإلبل بال فما  اهللا صلى النيب فقال جرب؟فت اجلرىب اإلبل يف تدخل الظباء كأ
 باحلجة أفحمه ملا األعرايب فسكت ١»األول أعدى فمن« وسلم: وآله عليه

 املعقولة.
 مل هكذا األمر كان لو حركة، وقبلها إال حركة ال أنه زعم ملن نقول وكذلك

 له. حدث ال له اية ال ما ألن واحدة منها حتدث
 بنفيه، وعّرض أسود غالًما ولدت امرأيت إن اهللا نيب يا الرجل: قال ملا وكذلك

 قال: عم،ن فقال: ؟»إبل من لك هل« وسلم: وآله عليه اهللا صلى النيب فقال
 هل« م:وسل وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال محر، قال ؟»ألوانها فما«

 عرقًا لعلّ  قال: ؟»ذلك فأنى« قال: أورق، فيها إن نعم قال: ؟»أورق من فيها
 فهذا ٢»عرق نزعه ولدك ولعلّ « وسلم: وآله عليه اهللا صلى النيب فقال نزعه،
 ما ئرسا يف لنا أصل وهو ونظريه، شكله إىل الشىء رد من نبيه اهللا عّلم ما

 .والنظري الشبيه من به حنكم

                                                           
)، كتاب الطب، باب ال صفر وهو داء يأخذ البطن. ٥٣٨٧( )،٥/٢١٦١رواه البخاري يف صحيحه: ( - ١

فقال  »ال عدو وال صفر وال هامة«عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: إنّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: 
ا الظّباء، فيأيت البعري األجرب فيدخل بينها فيجرهب مل كأهنّ : يا رسول اهللا فام بال إبيل تكون يف الرّ ، فقال: اأعرايبّ

ل«  اهـ.» فمن أعد األوّ
)، كتاب املحاربني من أهل الكفر والردة، باب ما جاء ٦٤٥٥)، (٦/٢٥١١رواه البخاري يف صحيحه: ( - ٢

 يف التعريض.
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 وهو املخلوقات يشبه وتقدس تعاىل اهللا إن قال من على حنتج وبذلك
 يكون أن من خيلو ال لكان ءاألشيا من شيًئا يشبه كان لو له نقول بأن ،١جسم
 جهاته. بعض من يشبهه أو جهاته، كل من يشبهه
 جهاته. كل من حمدثًا يكون أن وجب جهاته كل من يشبهه كان فإن
 ثحي من مثله حمدثًا يكون أن وجب جهاته بعض من يشبهه كان وإن
 يكون أن ويستحيل ،به اشتبها فيما واحد حكمهما مشتبهني كل ألن أشبهه،
 [سورة M1 2 3L وتقدس تعاىل قال وقد حمدثا. والقدمي قدميا احملدث
١١ الشور[، وتقدس تعاىل وقال: M. / 0 1 2L سورة] اإلخالص 

٤[. 

 M¹ º :وجلّ  عز فقوله قسمين اجلزء وأن اية للجسم أن يف األصل وأما .٥

» ¼ ½ ¾L اية ما إحصاء وحمال« ]١٢ يس [سورة  بتصرف اهـ. »له ال
  يسري.

 »املرام إشارات« كتابه يف املاتريدي احلنفي البياضي العالمة قاضيال وذكر
 من لدليلا أصل بيان مع بالعقول اخلالق وجود على االستدالل يف وجوه أربعة
  :وهي النقول

                                                           
وقد قال بعض اجلامدين املتبعني البن تيمية يف التشبيه والتجسيم يف كتاب له أسامه (تنبيهات هامة عىل ما  - ١

نجرة إن تنـزيه اهللا عن اجلسم واحلدقة والصامخ واللسان واحل«يل الصابوين يف صفات اهللا): كتبه الشيخ حممد ع
، طبع ما يسمى ٢٢اهـ. (ص/» ليس بمذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل الكالم املذموم وتكلفهم

 بجمعية إحياء الرتاث اإلسالمي الكويت).
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 ال الذي الفرد اجلزء وهو جوهر، مجع واجلواهر : الجواهر إمكان :أوال
 ،٢اجلسم له يقال أكثرف جوهرين من تركب وما ،١للتحيز قابل وهو يتجزأ،
 .٣وتأليف وتركيب ومسك وعرض طول له كان ما اجلسم وقيل:

 وجودها جيّوز العقل أن أي الوجود ممكنة األجسام أن واملقصود
 ودليله عدم، بعد وجوده أي حدوثه على دل كذلك كان وما وعدمها،

ا  حادثة كانت وإذا حادث، فهو كذلك كان ما وكل للزوال، قابلة أ
 .٤أوجدها خالق حمدث إىل افتقرت ةخملوق

 Mk l m n :تعاىل قوله يف منها كثرية املعىن هذا على واألدلة
o p q r ts u v w x y z { |L ١٦ الرعد [سورة[، 
 . - , + * )( ' & % $ # " !M :وقوله

/ 0 1 2 3 4 5 6L وقوله ،]٢٠-١٩ إبراهيم [سورة: M« ¬ 
® ¯ ° ± ² ³ ´ μ ¶ ¸ ¹ º ¼» 

½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó ! " # $ &% 

' ( ) * + -, . / 0 1L إبراهيم [سورة 
 M¨ © ª ¬« ® ¯ ±° ² ³ ´ μ :وقوله ،]٣٤-٣٢

                                                           
 ).٧١احلدود األنيقة للشيخ زكريا األنصاري: (ص/ - ١
 ).١٠٣التعريفات للجرجاين: (ص/ - ٢
 ).٤٥كام عرفه اإلمام أمحد ريض اهللا عنه، كتاب اعتقاد اإلمام أمحد أليب الفضل التميمي: (ص/ - ٣
 ).١١باختصار من هتذيب كتاب االعتامد يف االعتقاد للمحدث أيب املحاسن القاوقجي الطرابليس: (ص/ - ٤
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¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã ÅÄ Æ Ç 
ÈL سورة] كثرية. املعىن ذا واآليات ،]٥٠-٤٩ الشور 

 املتغرية ١ألعراضبا اتصافها حدوثها على والدليل :الجواهر حدوث :ثانيا
 حدثت ولو حادث، متغري وكل عدم، إىل وجود ومن وجود إىل عدم من

 أي املمكنو  باطل، وهو مرجح بال الوجود وهو املرجوح، ترجيح لزم بنفسها
 وجوده يرجح مرجح إىل الحتياجه خملوقا حادثا إال يكون ال الوجود اجلائز
 .٢عدمه على

 MÆ Ç È É Ê :تعاىل قوله يف منها كثرية املعىن هذا على واألدلة
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü 

Ý Þ ß à á â ã ä å çæ è é ê ë ì í ! " 
# %$ & ' ( ) * +L وقوله ،]٤٤-٤٣ النور [سورة: M@ 

A B C D E F G H I J LK ONM 
P Q R S TL ]وقوله ،]١٣ فاطر سورة: M¯ ° 

± ³² ´ μ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ 
ÁÀ Â Ã Ä ÆÅ Ç È É ÊL واآليات ،]٥ الزمر [سورة 

 كثرية. املعىن هذا يف

                                                           
ويف اصطالح املتكلمني ما ال يقوم بنفسه وال يوجد إال يف حمل  واألعراض مجع عرض وهو صفة اجلسم، - ١

 ).١٥٣يقوم به، وهو خالف اجلوهر، وذلك نحو محرة اخلجل وصفرة الوجل. املصباح املنري: (ص/
 ).١٢باختصار من هتذيب كتاب االعتامد يف االعتقاد للمحدث أيب املحاسن القاوقجي الطرابليس: (ص/ - ٢
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 حركة من اجلسم صفة وهو عرض مجع وهو :األعراض إمكان :ثالثا
 العرض قةحقي هذه بغريه، يقوم ما وهو ذلك، وحنو وافرتاق واجتماع وسكون

 عبارة فتحتنيب العرض« البقاء: أبو قال ينتقل، ال وأنه بنفسه يقوم ال أنه
 مراأل وهذا أعراض، على جيمع اجلوهر، ذات أي الذات لىع زائد معىن عن

 الو  له قرار ال معىن أي أمر لفالن وعرض يزول زائل أي عارض أي عرض
 اهـ. ١»-بقائه لعدم- األجسام على العارضة ومنه دوام،

 حال يف يكون أن جيوز وال ساكن، وإما متحرك إما اجلسم ألن
 جتمعال حركته حال يف ساكنا اجلرم كان ولو فيه، كامنا سكونه حركته

 اكنس وال مبتحرك ليس جسم ثبوت ميكن وال حمال. واجتماعهما الضدان
 احلركة- األعراض بعض عن األجسام خلو ميكن وال جمتمع، وال مفرتق وال

 هابعض عن خلوها جاز لو ألنه -بالبديهة مدَرك ظاهر أمر وهذا والسكون
 الزم إما هو العام والعرض« قاء:الب أبو قال .٢باطل وهو مجيعها عن جلاز

 خلجلا كحمرة الزوال سريع إما وهو مفارق أو لإلنسان، والتحرك كالتنفس
 اهـ. ٣»والشباب كالشيب بطيء أو الوجل وصفرة

 M3 4 5 6 7 :تعاىل قوله منها كثرية املعىن هذا على واألدلة

8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G 

                                                           
 ).١/٦٢٤بقاء (الكليات أليب ال - ١
 ).١٣-١٢كتاب االعتامد يف االعتقاد (ص/ - ٢
 ).١/٦٢٧الكليات أليب البقاء ( - ٣
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HL لهوقو  ،]٤٦-٤٥ الفرقان [سورة: Mc d e f g ih j k 
lL ١٣ األنعام [سورة[. 

 اأحدمه حبدوث ألنه حادثان والسكون واحلركة :األعراض حدوث :رابعا
 تحركم من وما حركته، وازجب قاضٍ  والعقل إال ساكن من فما اآلخر، ينعدم
 السابقو  بطََريانه، حادث منهما فالطارئ سكونه، جبواز قاضٍ  والعقل إال

  ة.حادث فاألعراض عدمه الستحال ِقَدُمهُ  ثبت لو ألنه لعدمه، حادث
 الةالص عليه إبراهيم سيدنا عن إخبارا تعاىل قوله أدلتها ومن

 M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä والسالم:
Å Æ Ç È É ÊL ٨١-٧٨ الشعراء [سورة[. 

 يثح اخلليل طريقة اجلواهر حبدوث االستدالل« البقاء: أبو قال
 األعراض بإمكان واالستدالل ،]٧٦ عاماألن [سورة MJ LKL :قال

 :قال حيث والسالم الصالة عليه موسى سيدنا طريقة حماهلا إىل مقيسة
Mà á â ã ä å æ ç èL اهـ. ١» ]٥٠ طه [سورة 
 لبياضيا كالم معىن ليقع وتوضيحها تدعيمها مع املقدمة هذه قدمت وإمنا

 السنة أهل أن وهو عليه، بالتأكيد شرعت ما استكمال يف ألمهيته النفس من موقعه
 يهملون فال والعقل، الشرع من والقاطعة الساطعة الدالئل إىل يستندون واجلماعة
 الشرع. عن به يستقلون وال العقل حكم

                                                           
 ).١/٤٠١الكليات أليب البقاء ( - ١
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 واألرض السموات حدوث على- الدليل وأصل« البياضي: العالمة قال
 Lے ~ { | } Mz :تعاىل قوله من مأخوذ -العامل وأجزاء
 ،]٥٣ فصلت [سورة MÀ Á Â Ã Ä ÅL :وقوله ،]١٨٥ األعراف [سورة
 حيث ،]٣٧ فاطر سورة[ M¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁL :وقوله
 واتصافه تعالامل الصانع وجود على واالستدالل النظر برتك الكفار توبيخ على دلت

 أشري وقد ل،االستدال من بعقوهلم فيها يتمكنون مدة تعمريهم بعد الكمال بصفات
 كفايتهل املوجودات حبدوث االستدالل الكل وظاهر آية، اننيمث يف االستدالل إىل
 .١»املتكلمني مراد وهو وظهوره، التصديق مقام يف

 مشحونة سفينة (يف باالستحالة وجيزم  ٣العقل) حييل وكما«( : ٢وقال
 يدبالص القوم احتوش يقال جهة، كل من ا أحاطت أي احتوشتها) باألمحال
 (ورياح ضابع بعضها يضرب متالطمة) (أمواج ظمهومع البحر) جلة (يف واحتوشوه

 تقف وال رفط إىل متيل ال (مستوية) بنفسها جتري) (أن جهة كل من ب خمتلفة)
 مستوية، ها)ويقود جيريها أحد (ليس أنه احلال (و) املختلفة الرياح تصادم مع وقفة

 يهماف وما واألرض السموات من العامل) هذا (قيام العقل يف يستحيل) (فكذلك
 ضاألر  وسكون والسيارات السموات حركات من أحواله) اختالف (على بنفسه

 نواعأ واستجماع اهليئات من اإلنسان به خص وما الكيفيات، يف واختالفها
 ءالضو  تعاقب من أموره) (وتغري املوجودات سائر به خيتص وما الكماالت،

                                                           
 ).٨٣-٨٢إشارات املرام (ص/ - ١
 ).٨٥إشارات املرام (ص/ - ٢
 يايض.كامل الدين البما بني قوسني منقول عن اإلمام أيب حنيفة ريض اهللا عنه، والرشح من كالم العالمة  - ٣



٤٥٩ 
 

 بالذات واجب صانع) غري (من والنبات واملعادن احليوانات أحوال وتغري والظلمات،
 دثحي (وحمِدث) والزوال التغري مسات عن منـزه الكمال بصفات موصوف واحد
 االختالل. نع حيفظه (وحافظ) األعمال من وتغري األحوال من فيه اختلف وما العامل

ا حادثة فيهما وما والسموات األرض من املمكنات أن يعين  ة،متغري  أل
 بد الف موجودة املمكنات أن اإلمكان: طريقة على هوتقرير  حمدث. فله حادث وكل
 » موجد... بال وقيامها نفسها من املمكنات وجود الستحالة موجد من هلا

 وهذا ظه،وحيف حيدثه قدمي واجب مؤثر إىل االنتهاء فثبت« قال: أن إىل
 حيث التبجيلب والتسليم التحية عليه اخلليل مسلك من مأخوذ جليل لطيف برهان
 الطلوع، دبع واألفول يكن، مل أن بعد بالظهور القلم عليه جيرى أن بلق استدل
 اإلنكار سبيل على مستفهما منصور، أبو اإلمام قال كما التدبري عن العجز وآثار
 MJ قائال: مشهور أداته حذف فإن ،األنعام] [سورة Mg hL :قوله يف

LKL عرتيهوي الاألحو  عليه تتعاقب الذي على أثين ال أي األنعام] [سورة 
 الذي الوجود الواجب هللا جتب اليت احملبة أعطيه وال الربوبية باستحقاق والزوال التغري

 واإلتيان... والذهاب والنقصان الزيادة عليه يستحيل

 ) ' & % $ # " !M :تعاىل قوله من مأخوذ الدليل وأصل
) * + , - . 0/ 1 2 3 4 5 6 7L سورة] ٣٢ الشور-
 MÉ Ê :تعاىل وقوله ]٨٨ النمل [سورة MÛ Ü Ý Þ ß àL :تعاىل وقوله ،]٣٣

ÌË Í Î ÏL مسائل: إىل إشارات وفيه ،البقرة] [سورة 
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 حيث من وبقاء ابتداء الصانع إىل مفتقرة املوجودات أن األولىالمسألة 
ا حيث من كافتقارها حدوثها يستتبع  فإن ا،عنه ينفك ال الذي إمكا

 أو املتغرية، املتجددة ١األكوان عن خلوها يستحيل جواهر إما املوجودات
 عند دائما تعاىل إليه حمتاجة فهي متغرية، األمثال بتعاقب متجددة أعراض

 املتكلمني.
 على نفسهاب حممولة سفينة جريان باستحالة العقل جزم أن الثانيةاملسألة  .١

 عليه وأمجع اآلراء فيه خيتلف مل مما والرياح األمواج تصادم مع االستواء
 وتغري والأح اختالف من العامل يف ما إىل بالنسبة يسري قدر وهو ء،العقال
 إليهو  واجب صانع غري من بنفسه ويقوم يوجد فكيف واألعمال، األمور
 حدوثه لىع واالستدالل حادث، العامل أن الثالثة: عليه. املقيس جبعله أشار
 بوجوه: بالعدم مسبوقا وكونه أقسامه، جبميع
 من نشاهده ملا ضروري وهو احلادث، به يقوم سماجل أن األول:الوجه  

 أشار وإليه كذلك، القدمي من شىء وال األعراض، وجتدد احلركات
 أمواج لبحرا جلة يف احتوشتها باألمحال مشحونة سفينة يف« بقوله:

 ».متالطمة
 يفوالتأل األكوان من احلوادث عن ختلو ال األجسام أن الثاين:الوجه  

 باألعراض وهو التمايز، بدون توجد وال اض،األعر  من يتبعهما وما

                                                           

األكوان هي عبارة عن احلركة والسكون واالجتامع واالفرتاق وهي معان حادثة، الكليات أليب البقاء  - ١
)١/٣٤٥.( 
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 تبقى ال واألعراض األجسام، منها يتألف اليت الفردة اجلواهر لتماثل
 أحواله،و  وصفاته بذاته حادث فهو احلادث عن خيلو ال ما وكل زمانني،
 رهأمو  وتغري أحواله اختالف على العامل هذا قيام« بقوله: وأشار
 ».وأعماله

 وقمسب وجد ممكن وكل مركب ألنه ممكن جسم لك أن :الثالثالوجه  
 انعص بقوله: أشار وإليه عدم، عن إال اإلجياد يتصور ال إذ بالعدم،
 السموات خلق من يرى ملا« السابق الدليل يف قوله مع وحمدث
 »».واألرض

 مالبسا أمه) بطن (من اخللقة املستبني الولد اجلنني) خروج وكذا«( :١وقال
 ملقداريةا التخطيطات واعتدال األعضاء، وتناسب القامة واءاست من حسنة) (بصورة

 البالغة احلواملص واحلكم الغاية، أقصى البالغ واإلحكام واإلتقان املتالئمة واألوضاع
 دميع السيارات من (جنم) تأثري (من) بالضرورة (ليس) آالف مخسة عرف فيما

 ألفالكا حبركات تحركةامل الكواكب أن من والصابئون املنجمون زعمه كما الشعور
 نيمتمسك واألعراض، اجلواهر من العامل يف الواقعة احلوادث حلدوث العلل هي

 مع وعدما وجودا القمر فلك جوف يف الواقعة والتغريات السفلية احلوادث بدوران
 وتأثريات ةاألربع الفصول يف يشاهد كما الربوج، يف األوضاع من الكواكب لتلك ما

 وإليه الضرورة،ب الشعور العدمية واملركبة البسطية القوى من (طبع) من (وال) الطوالع،
 كما الطبع نم التأثري فليس الضرورة، إىل لإلحالة لالستدالل التعرض بعدم أشار
 اجتماع من كوني بأنه متمسكني للحوادث العلل هي الطبائع أن من الطبيعيون زعمه

                                                           
 ).٩٢-٩١إشارات املرام (ص/ - ١
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 لو إذ اخبة،ط حرارة ومن أجزائه بني يتخلل هواء من فيه بد وال النبات واألرض املاء
 ال موضع يف البذر قىأل إذا كما الزرع، فسد ينبغي ما على يكن مل أو أحدمها فقد
 ومنهما ذاؤه،غ ألنه احليوان بعض حيصل النبات ومن الشمس، وحر اهلواء إليه يصل
 ،يوانح أو نبات هو الذي الغذاء من املتكون املين من متولد ألنه اإلنسان حيصل
 الرحم يف يتال املصورة والطبيعة منهما، غذاؤه الذي احليوان بعض منهما حيصل وكذا
 مثال يصري ا يتال واملقادير واألشكال والقوى بالصور احلقيقة املتخالفة األجزاء تقيد

 إجادة الصنع إنف لألفعال، متقن صانع) تقدير من (بل البذر منه فصلت ملن بالفعل
 نتيجة أو اإلرادة نتيجة هو الذي التخصيص مبعىن والتقدير دات،ااملفر  يف كما الفعل

 آليتا عليه هي ما على باألشياء عامل) (حكيم وغريه التعديل يف كما احلكمة
 وصورته هبصفت األجسام من واحد كل اختصاص أن يعين ينبغي. ما على باألفعال
 نم حدوا كل اختصاص أن وتقريره حكيم. خمصص من له بد فال ممكن جائز

 من يكون وأن بد ال الغاية إىل واإلحكام املشخصة، وصورته املعينة بصفته األجسام
 مرجح... من للجائز بد وال اجلائزات

 [ \ ] MX Y Z :تعاىل قوله من مأخوذ الدليل وأصل

^L ]لماع يعلم أنه على االستدالل معرض يف إيراده دل حيث ]٦ عمران آل سورة 
 منها مسائل ىلإ إشارات وفيه املواقف، شرح يف كما ريهغ على به ويستدل ضروريا،

 واالحكام تقاناإل من البالغة الطبيعة عامل يف احلادثة األفعال عجائب يف تأمل من أن
ا الضرورةب علم التقليد بصريته يعم ومل فطنة إىل راجعا وكان الغايات، أقصى  ال أ
 احليوانات يف حيدث ما سيما ور،الشع عدمية مركبة أو بسيطة قوى إىل تستند أن ميكن
واألشكال والتخطيطات املقدارية واألوضاع املتالئمة يف الرحم وما يفاض  الصور من
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ة املادة تلك على هلا التابعة والقوى النوعية فيه من الصور  يراعى وما ألجزاء،ا املتشا
 العقول إدراكها عن وعجزت األوهام فيها حتريت قد ومصاحل حكم من فيها

 قاديرها،وم وأشكاهلا األعضاء منافع كتب يف منها املعروف بلغ قد مما األفهام،و 
 لوأوائ املواقف يف كما علم، مما أكثر منها يعلم مل وما آالف مخسة وأوضاعها
 .» للرازي... الكبري التفسري

 جلواهرا من وصفاته الصانع به يُعَلم ما أي والعامل)«( كالم: بعد قال مث
 بد ال ري(والتغ املتجددات واألمثال األكوان يف حال) إىل حال من ري(يتغ واألعراض

 املمكن يف روريض املرجح املغري إىل واالحتياج املتبادر، هو كما يتغري ال مغري) من له
 املتقن لواجبا الصانع) (هو أمره على غالب) له مغري وجود على تغريه (فدل املتغري
 واحليوان عناصرال من انقالبهو  حاله تغري يشاهد العامل من موجود كل أن يعين لفعاله،
 صانع. مغري من له بد وال والنبات، واملعادن

 فإنه العدمو  للتغري قابلة حقيقته كانت العامل من موجود كل أن وتقريره:
 مل لككذ كان ما وكل السوية، على العدم وإىل الوجود إىل حقيقته نسبة يكون
 انك فإن موجودا، يكون وأن بد ال وهو ملرجح إال عدمه على راجحا وجوده يكن
 االنتهاء فثبت مر، ملا باطل وكالمها التسلسل، أو الدور ولزم فيه الكالم عاد ممكنا
 لذاته. غالب الوجود واجب مرجح إىل

 أحواله، وحدوث العامل تغري يف شك ال أنه احلدوث: طريقة على وتقريره
 الةحم ال يكون املؤثر وذلك مؤثر، لهف يوجد ومل يعدم مل وإال ممكن، حادث وكل
 التسلسل. أو الدور الستحالة إليه منتهيا أو غالبا، واجبا
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 ̂ [ \ ] MY Z :تعاىل قوله من مأخوذ الدليل وأصل

_ ` a b cL يةضرور  على تنبيها املقام وبني ،]١٩٠ عمران آل [سورة 
 حمكم يأ مشيد) بناء (كوجود فيه بقوله على وجود احملدث احملدث املوجود داللة
 وجود لىع (يدل اإلطالق دل كما وصورته مادته فيها يكن) مل أن بعد َعرصةٍ  (يف
 يسري. بتصرف اهـ. »بالضرورة بناه) بان

 راتبم ذكر فإنه ،والنبوة للوحي موافق الكالم وهذا« : الرازي الفخر قال
 ]١٢ املؤمنون [سورة Me f g h i j kL :تعاىل قوله يف اجلسد تكّون

 ]١٤ املؤمنون سورة[ M¢ £ ¤ ¥L :قال بالبدن الروح تعلق إىل األمر آل لماف
 حال من النطفة انقالب مثل ليس بالبدن الروح تعّلق كيفية أن على كالتنبيه وذلك
 ¢M :الق السبب فلهذا املتقّدمة األنواع لتلك خمالف آخر نوع هذا بل حال، إىل

£ ¤ ¥L ]األجرام أحوال يف تأّمل ذاإ اإلنسان فكذلك ،املؤمنون] سورة 
ا يف وتأّمل والعلوية السفلية  معرفة إىل منها تقلين أن أراد فإذا قانون، له فذلك صفا
 به الذي قلالع خبالف آخر وعقالً  أخرى فطرة لنفسه يستحدث أن وجب الربوبية
 اهـ. ١»اجلسمانيات معرفة إىل اهتدى

 
  

                                                           
 ).٢٢ - ٢١أساس التقديس (ص/ -١
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 المعقول والحق لمنقولا الشرع بين معاندة ال هأن السنة أهل تحقق
 لظواهرا واتباع التقليد، على اجلمود وجوب احلشوية من ظن من أن وعرفوا

 وغالة ةالفالسف من تغلغل من وأن البصائر، وقلة العقول ضعف من إال به أتوا ما
 خبث من الإ به أتوا ما الشرع، قواطع به صادموا حىت العقل تصرف يف املعتزلة

 احلزم عن عيدب وكالمها اإلفراط، إىل هؤالء وميل التفريط إىل أولئك فميل الضمائر.
 واالحتياط.
 لىع واالعتماد االقتصاد مالزمة االعتقاد قواعد يف احملتوم الواجب بل
 الضالالت بأذيال وتعثر والبتات القطع على خاب قد هيهات ،املستقيم الصراط

 الشتات. هذا والعقل الشرع بتأليف جيمع مل من
 تشرةاملن الشمس القرآن ومثال اآلفات، عن السليم البصر لالعق فمثال

 اآلخر عن ابأحدمه استغىن إذا املستغين االهتداء، طالب يكون بأن فأخلق الضياء.
 لنور تعرضامل مثاله القرآن، بنور مكتفًيا العقل عن فاملعرض األغبياء، غمار يف

 العميان. وبني بينه فرق فال لألجفان، مغمًضا الشمس
 لىع ألحدمها العور بالعني واملالحظ ،نور على نور الشرع مع عقلفال
 قواعد على االطالع إىل املشوق أيها لك وسيتضح غرور. حببل متدل اخلصوص

 بني للجمع التوفيقب يستأثر مل أنه األدلة، بقواطع حتقيقها املقرتح السنة، أهل عقائد
 واجلماعة. السنة أهل فريق وهو الفريق هذا سوى فريق والتحقيق الشرع

 وعيارهم امهمنظ سلك يف واخنراطك آلثارهم اقتفائك على تعاىل اهللا فاشكر
م. يف القيامة يوم حتشر أن فعساك بفرقتهم، واختالطك  أن تعاىل هللا نسأل زمر
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 عن لسنتناأ خيرس وأن احلقيقة، بنور ويغمرها الضالل، كدورات عن أسرارنا يصفي
 .١الرمحة عالواس املنة الفائض الكرمي إنه واحلكمة حلقبا وينطقها بالباطل، النطق

 

 لقياسل وصفاته ذاته يف مدخل وال بالناس يقاس وال باحلواس اهللا يعرف ال
-١٠٠٦( احلنبلي الدمشقي بلبان بن الدين بدر بن حممد اإلمام قال

 وال سمج وال جبوهر ليس وتعاىل سبحانه بأنه اجلزم وجيب« نصه: ما هـ)١٠٨٣
 إن قال أو داعتق فمن فيه، ينحصر وال حادث يف حيل وال احلوادث حتله ال عرض،

 من بائن سبحانه بأنه اجلزم فيجب فكافر، مكان يف أو مكان كل يف بذاته اهللا
 ملكان،ا خلق قبل كان كما وهو املكان خلق مث مكان وال كان تعاىل فاهللا خلقه،

 يتخذ مل اس،للقي وصفاته ذاته يف مدخل وال بالناس، يقاس وال باحلواس يعرف وال
 وال شيئا بهيش وال شىء، عنه يستغين وال شىء، كل عن الغين فهو ولدا وال صاحبة
 قال أو اجسم اعتقده كمن كفر، فقد خلقه من بشىء شبهه فمن شىء، يشبهه

 تضرب الو  األفهام، تدركه وال األوهام سبحانه تبلغه فال ،كاألجسام ال جسم إنه
 اخليال هوتومه بالبال خطر مهما حال وبكل والقال، بالقيل يعرف وال األمثال، له

 اهـ. ٢»واجلالل اإلكرام ذي خبالف فهو

                                                           
 ). ٢٠بترصف من مقدمة الغزايل يف كتابه االقتصاد يف االعتقاد (ص/ - ١
 ). ٤٩٠ - ٤٨٩ اإلفادات يف ربع العبادات واآلداب وزيادات (ص/خمترص - ٢



٤٦٧ 
 

 ريعةوش حممدية طريقة« شرح يف »حممودية بريقة« كتاب صاحب وقال
 متوّهمٍ  آخر عدٍ ب يف بعدٍ  نفوذ عن عبارةٌ  الّتمّكن ألنّ  مبكان) يتمّكن وال«( »:نبوية
 املكان. يسّمونه متحّققٍ  أو

 اخلالء، وجودب القائلني عند بنفسه أو باجلسم قائمٍ  امتدادٍ  عن عبارةٌ  والبعد
 لزم مكان يف انك لو وألنّه ،الّتجّزي الستلزامه واالمتداد املقدار عن منـزّهٌ  تعاىل واهللا
 ممكًنا، الواجب كون فيلزم ممكٌن، مفتقرٍ  وكلّ  إليه، افتقاره يلزم وأيًضا املكان، قدم

 أبطلناه. وقد جوهرًا كونه يلزم اوأيضً 
 ال الوهم داهةب بأنّه ودفع العقل، ببداهة متحيّـزٌ  موجودٍ  كلّ  بأنّ  عليه وأورد

 يف الّظواهر الّنصوص وأّما ،مبقبولٍ  ليس احملسوسات غري يف الوهم ألنّ  العقل بداهة
 ]٥ هط [سورة L\ ] MY Z :تعاىل قوله حنو للمكان املستلزم الّتجّسم

M» ¼L ]٢٢ الفجر سورة[ M¸ ¹ º »L سورة] ١٠ فاطر[. 
ا« :١املواقف صاحب قال ّ  على لّةالّدا اليقينّيات تعارض ال ظنّـّيةٌ  ظواهر إ

ا فلزم املكان، نفي ّ اتٌ  أ  مذهب هو ماك تعاىل اهللا إىل علمها فنفّوض متشا
 بنحو: نؤّوهلا أو الّسلف

 العرش. على االستيالء 

 M» ¼L رّبك. رأم أي الفجر] [سورة 

 يرتضيه. أي فاطر] [سورة M¸ ¹ º »L و 

                                                           

 )، املقصد األول.٣/٣٢يراجع املواقف ( - ١
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 هو ماك آخر متجّددٌ  به يقّدر متجّدٌد، الّزمان ألنّ  زماٌن) عليه جيري (وال
 القدمي يف ّوريتص ال الّتجّدد ألنّ  عنهما، منـزّهٌ  واهللا احلركة مقدار أو املتكّلمني عند
 املقدار. وكذا

 تحت فوق وهي منها) جهةٍ  يف هو وال الّستّ  اجلهات من جهةٌ  له (وليس
 آخر سمٍ ج بإضافة املكان نفس املتكّلمني عند واجلهة وخلف، وقّدام ويسار وميني
ا اجلهة تنتفي واملكانّية اجلسمّية انتفت فإذا إليه،  وألنّه ألجسام،ا خواصّ  من ألّ
 الفتقارل اإلمكان أمارة وألنّه الّزمان أو املكان قدم لزم زمانٍ  أو جهةٍ  يف كان لو تعاىل
 اهـ. »إليه

 املع سبحانه وهو ) مكان بال موجود اهللا ( أن الفصل القول فإن وعليه
 شىء، لك على ومهيمن السماء، يف وال األرض يف شىء عليه خيفى ال شىء بكل
 ،»الوجود كل يف موجود« أو »الكل هو« أو »مكان كل يف هو« يقال ال لكن
 املشبهة، اناأحي به تناور كما »هو إال كانهم يعلم ال« أو املتصوفة، جهلة يقوله كما
 شىء وجودب االعرتاف- الصواب. وبيان نبذه فيجب بيانه مر ملا خمالف ذلك بل
 .واخليال احلس حكم خالف على

 املقصودة: النتيجة إىل أخلص هنا لكين تقدم مبا ذلك أوضحت وقد
 ىعل بالشاهد االستدالل عن الدينوري احلسن أبو العالمة اإلمام سئل

 ال من على مثل وذو ويعاين يشاهد من بصفات يستدل كيف« فقال: الغائب؟
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 اآلياتب اجلاهلني جهل من مثل.هذا وال له نظري وال الدنيا، يف يعاين وال يشاهد
 اهـ. ١»األمور حقائق ا قلبوا اليت

 بوجود االعرتاف من هلم بد ال خصومنا« :٢نصه ما الرازي الفخر وقال
 إما الباب هذا يف خصومنا ألن وذلك ،واخليال احلس حكم خالف على شىء

 .٣احلنابلة وإما الكرامية
 لكان سباحل إليه مشارًا تعاىل اهللا كان لو هلم: قلنا إذا فإنا الكرّامية أما

 الشىء: ذلك
 بذلك. تقولون ال وأنتم مركًبا فيكون منقسًما يكون أن إما 
 نقطةال مثل حلقارةوا الصغر يف فيكون منقسم غري يكون أن وإما 

 بذلك. نتقولو  ال وأنتم يتجزّأ ال الذي اجلزء ومثل تنقسم، ال اليت
 فإنه هذا ومع والتأليف، الرتكيب عن منـزّه واحد إنه قالوا: الكالم هذا فعند

 حقري. وال بصغري فليس
 العقل بلهيق ال بل واخليال، احلس يقبله ال مما التزموه الذي هذا أن ومعلوم

 احلس: حبسب إليه املشار نأل أيًضا،
 رًامغاي جانبيه أحد كان واألحياز اجلهات يف امتداد له حصل إن 

 العقل. بديهة يف االنقسام يوجب وذلك الثاين، للجانب
                                                           

 ).٥٠دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد (ص/ - ١
 ).١٨يف أساس التقديس (ص/ - ٢
  وإال فاإلمام أمحد منهم بريء.الذين يزعمون االنتساب إىل اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا - ٣



٤٧٠ 
 

 يف الو  اليمني يف ال اجلهات من شىء يف امتداد له حيصل مل وإن 
 وكان ،منقسمة غري نقطة كان التحت يف وال الفوق يف وال اليسار

 واحلقارة. الصغر ايةغ يف
 متناه غري اعظيمً  كونه مع القسمة قابل غري كونه التزام عندهم يبعد مل فإذا

 عقول.ال بداية يف ومدفوًعا واإلثبات، النفي بني مجًعا هذا كان االمتداد يف
 ذاته أنب معرتفون أيًضا فهم واألبعاض األجزاء التزموا الذين احلنابلة وأما

 قبول يف الذوات هذه يساوي ال تعاىل فإنه احملسوسات، ههذ لذوات خمالف تعاىل
 ذاته كانت لو إذ واملوت، واحلياة واملرض والصحة والفناء والتغري واالفرتاق االجتماع

 ولزم آخر خالق إىل افتقاره إما لزم الصفات هذه يف الذوات لسائر مساوية تعاىل
 منه لزمي وذلك اخلالق إىل جحمو  غري واحلدوث اإلمكان بأن القول لزم أو التسلسل،

 امتازت ا اليت ذاته خصوصية بأن االعرتاف من هلم بد ال أنه فثبت ١الصانع نفي
 أمر تبثبو  اعرتاف وذلك كنهها، إىل واخليال الوهم يصل ال ما الذوات سائر عن
 اخليال. به ويقضي الوهم به حيكم ما خالف على

 عامل،ال يف حالّ  غري موجود دوجو  يف استبعاد فأيّ  كذلك األمر كان وإذا
 .وداملوج هذا إدراك ميكنهما ال الواخلي الوهم كان وإن للعامل، باجلهة مباين وال

م احلنابلة مذهب فعمدة وأيًضا  شيئًا ظاهره وهمي خبرب أو بآية متسكوا مىت أ
 هو ما فخال على تعاىل هللا املعىن هذا نثبت بأنا صّرحوا واجلوارح األعضاء من

 اخللق، أيدي الفخب ويًدا اخللق، وجوه خبالف وجًها تعاىل هللا فأثبتوا للخلق، ثابت

                                                           
 ويف ذلك نفي داللة احلدث، وفتح باب اإلحلاد املقيت.  - ١



٤٧١ 
 

 عقل إذاف والوهم، اخليال يقبله ال مما ذكروه الذي باملعىن والوجه اليد أن ومعلوم
 موجود، عاىلت بأنه القول يف استبعاد فأيّ  واخليال الوهم خالف على ذلك إثبات
 هذا إدراك عن قاصرين واخليال الوهم كان وإن ،العامل خارج وال العامل داخل وليس
 .اهـ »الوجود

 ودينموج وكل موجودان، والبارئ العامل قالوا: التشبيه أهل «... قال: مث
 احلصر ذاه بوجوب والقول قالوا عنه. مبايًنا أو اآلخر يف حاال  أحدمها يكون أن فإما

 فبهذا باجلهة لعاملل مبايًنا كونه فتعّني  حمال، باحللول والقول قالوا: بالضرورة. معلوم
 واجلهة. باحلّيز خمتًصا تعاىل بكونه احتجوا الطريق

 يكون أن فإما موجودين وكل موجودان، والبارئ العامل قالوا: الدهر وأهل
 إما زمل وإال مًعا والبارئ العامل يوجد أن وحمال اآلخر، قبل أحدمها أو مًعا وجودمها

 العامل. قبل البارئ أن فثبت حماالن، ومها البارئ حدوث أو العامل قدم
 واملدة، الزمانب إال تكون ال القبلية هذه بأن حاصل الضروري والعلم قالوا: مث

 مبدة كان وإن البارئ، حدوث لزم متناهية مبدة كان إن البارئ فتقّدم هذا ثبت وإذا
 زمن.وال املدة قدم الطريق ذه فأنتجوا قدمية املدة كون لزم هلا أول ال

 عن تعاىل البارئ مباينة أن زعمت املشبهة أن الكالم هذا حاصل فنقول:
 الدهرية زعمتو  اجلهة، يف اإلله كون منه وانتخبوا باجلهة، إال حصوهلا يعقل ال العامل
 املدة.وإذا دمق منه وأنتجوا بالزمان، إال حصوله يعقل ال العامل على البارئ تقّدم أن

 فنقول: هذا ثبت



٤٧٢ 
 

 كان فإن .مقبول غري أو مقبوال يكون أن إما تعاىل اهللا حق يف لاخليا حكم
 مقبوًال:

على  امتقّدمً البارئ مذهب الدهرية وهو أن يكون  عليهم يلزم فاملشبهة 
 يقولون ال بهةواملش أزليا، الزمان بكون القول العامل مبدة غري متناهية ويلزمهم

 بذلك.
 باجلهة العامل عن البارئ باينةم وهو املشبهة مذهب عليهم يلزم والدهرية 

 به. يقولون ال وهم مكانًيا، البارئ بكون القول فيلزمهم واملكان
 الفريقني. على وارًدا ضالنق هذا فصار
 ويف اىلتع اهللا ذات يف ألبتة مقبول غري واخليال الوهم حكم قلنا إن أما

 نقول: فحينئذٍ  صفاته
 خراآل يف حاال  أحدمها نيكو  وأن بد فال موجودين كل إن املشبهة: قول 

 باطل. خيايلّ  قول باجلهة عنه مبايًنا أو
 والزمان ّدةبامل يكون وأن بدّ  ال العامل على البارئ تقّدم بأن الدهري: وقول  

 .باطل خيايلّ  قول
 وهمال حكم عزلوا الذين والتنـزيه التوحيد أهل أصحابنا قول هو وذلك

 ملستقيم.ا والصراط القومي املنهج هو وذلك وصفاته تعاىل اهللا ذات عن واخليال
 الثانية: املقّدمة :قال مث



٤٧٣ 
 

 نفي من زميل ليس وإنه وشبيه، نظري له يكون أن جيب موجود كل ليس إنه
 وجوه: عليه ويدل الشىء، ذلك نفي والشبيه النظري

 
 تبصفا موصوف وجود تستبعد ال العقل بديهية أن األولى الحجة

 مل وإذا ،اخلصوصية تلك يف له خمالًفا هسوا ما كل يكون حبيث خمصوصة
 الشىء نظري عدم من يلزم ال أنه علمنا العقول بداية يف مدفوًعا هذا يكن
 الشىء. ذلك عدم

 أو هشا ما وجود على يتوّقف أن إما الشىء وجود أن هي الثانية الحجة
ني كانا لو الشيئني ألن باطل، واألول يتوقف، ال  ستواؤمهاا وجب متشا
 وجود وقفت الثاين وجود على هذا وجود توقف من فيلزم اللوازم مجيع يف

 كوذل نفسه، على منهما واحد كل توقف بل األول، وجود على الثاين
 نظري وجود على الشىء وجود يتوقف ال أنه فثبت العقول، بداية يف حمال
 نفيه. النظري نفي من يلزم فال له
 

 ونيك ال موجود وجود نعقل أن ميكننا ال إنه يقول من قول فساد فظهر
 ذه ندناع املوصوف فإن نظريًا، له وجدنا إذا إال عنه منفصالً  وال بالعامل متصالً 
 الشىء، عدم والشبيه النظري عدم من يلزم ال أنه وبيّنا تعاىل، اهللا إال ليس الصفة
 اهـ كالم الرازي. .التوفيق وباهللا بالكلية ساقط المالك هذا أن فثبت

 



٤٧٤ 
 

 اهللا بذات التفكر عن النهي

 عنه: هللا رضي عباس ابن القرءان ترمجان اجلليل الصحايب قول معىن وهو
 البيهقي احلافظ رواه ١»وجل عز اهللا ذات يف تفكروا وال شىء كل يف تفكروا«

 عن ٢ريمهاوغ كثري وابن الدارقطين رواه الذي للحديث موافق وهو صحيح، بإسناد
 يدركه ال تعاىل اهللا أن ومعناه ،٣»الرب في فكرة ال« وسلم: عليه اهللا صلى النيب

 الوهم.

                                                           

 ).٢/١٦٢األسامء والصفات للحافظ البيهقي ( - ١

تفكروا يف كل يشء وال تفكروا «وحديث ابن عباس « )، وقال: ٣٨٣/ ١٣رواه احلافظ يف فتح الباري ( - ٢
): أخرج الدارقطني يف األفراد، ٦٦٢/ ٧قال السيوطي يف الدر املنثور (و». موقوف وسنده جيد » يف ذات اهللا

ال «قال: » نتهىوأن إىل ربك امل«والبغوي يف تفسريه عن أيب بن كعب عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف قوله: 
 فكرة يف ال«وأخرج أبو الشيخ يف العظمة عن سفيان الثوري يف قوله وأن إىل ربك املنتهى قال: » فكرة يف الرب

، وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: مر النبي صىل اهللا عليه وسلم عىل قوم يتفكرون يف اهللا فقال: »الرب
ول ، وأخرج أبو الشيخ عن أيب ذر قال: قال رس»تفكروا يف اخللق وال تتفكروا يف اخلالق فإنكم لن تقدرونه«

ن يونس بن ، وأخرج أبو الشيخ ع»فكروا يف اهللا فتهلكواتفكروا يف خلق اهللا وال ت«اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 
ما كنتم «مسرية قال: خرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل أصحابه وهم يذكرون عظمة اهللا تعاىل فقال: 

هللا فال تفكروا أال يف ا«قالوا: كنا نتفكر يف عظمة اهللا تعاىل فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: » تذكرون؟
 اهـ.» ا أال فتفكروا يف عظم ما خلق ثالثاثالث
)، ٨٤٩١)، (٣/٢٧٨)، ويف كنز األعامل (٦١٥)، (٣٩٧/ ١رواه املقديس يف أطراف الغرائب واألفراد ( - ٣

والسيوطي يف الدر املنثور والقرطبي والبغوي والرازي وأبو حيان  كتاب األخالق من قسم األفعال، التفكري.
 واخلازن يف تفاسريهم.



٤٧٥ 
 

 على يحكمف به، عربة وال العقل له يشهد ال مما اإلنسان يتخيله ما والوهم
 به خيتص عزيز الوهم غلط من والتخلص فيها، شاهده ما حبكم يشاهده مل ما

 أي خلالئقا هامأو  تبلغه ال فاهللا الوهم، يدركه ال تعاىل اهللا أن واملعىن ،١اآلحاد
م  حد هل الذي احملسوس الشىء من ألفه ما حول يدور ومهه اإلنسان ألن تصورا
 وأمرنا هللا،ا ذات يف التفكر عن ينا لذلك كذلك، ليس تعاىل واهللا ولون، وشكل
 .٢اليقني يقوي خملوقاته يف التفكر ألن خملوقاته يف بالتفكر

 ذات يف ال اهللا خملوقات يف فكرالت وجوب مسألة يف الباقالين بكر أبو قال
 لوقاتخم يف والتفكر النظر املكلف على فالواجب النظر وجوب صح وإذا« اهللا:
 Ml m n o pL :تعاىل قوله عليه والدليل اهللا، ذات يف ال اهللا،
 | } Mx y z :تعاىل قوله وأيًضا اخلالق، يف يقل ومل ]١٩١ عمران آل [سورة

}L يف ال املخلوقات، يف يكون والتكييف والتفكر فالنظر ]١٧ الغاشية [سورة 
 أجابه اهللا، ذات عن فرعون اللعني سأله ملا السالم عليه موسى فإن وأيًضا اخلالق...

 ومل تأملو  فيها نظر إذا سواه. إله ال قادر، ورب إله أنه على تدل مصنوعاته بأن
 :قال ]٢٣ راءالشع [سورة M? @ AL له قال ملا ألنه يكيفها؛ فال الذات له حيدد

MC D E F G HL السؤال عليه كرر أن إىل ]٢٤ الشعراء [سورة 
 يف النظرب أجابه الذات عن سأله فمهما كلها، اآليات آخر إىل األول، مبثل وأجابه

 معرفته. على تدل اليت املصنوعات

                                                           
 ).٤/٨٨١انظر تشنيف املسامع لإلمام الزركيش ( - ١
 ).١٠٦انظر الرشح القويم عىل الرصاط املستقيم للحافظ الكبري الشيخ عبد اهللا اهلرري رمحه اهللا (ص/ - ٢



٤٧٦ 
 

  واحد. إله فقال: هو؟ ما وجل عز اهللا عن التحقيق أهل بعض سئل وقيل
  قادر، ملك فقال: هو؟ كيف له: فقيل
  باملرصاد. فقال: هو؟ أين له: فقيل
 احلق، ةصف هو به أجبتك الذي فقال: أسألك؟ هذا عن ليس السائل: فقال

 اخللق. فصفة غريه فأما
 فةص وذلك والتمثيل، والتحديد، التكييف، عن يسأله أن بذلك وأراد

 وخلق ضواألر  تالسموا خلق يف تفكر إذا املتفكر وألن اخلالق، صفة ال املخلوق
 بد ال أنه ذلكب يعلم ألنه التوحيد، صريح إىل ذلك أداه ربه، صنع وعجائب نفسه
 M1 2 43 5 6 حكيم عليم، قادر، صانع، من املصنوعات هلذه

7L سورة] ١١ الشور[. 
 وهو حمدث؛ العامل أن يعلم أن وجيب حمَدث: العامل أن بيان مسألة« وقال:

 حال، إىل الح من تغريه حدوثه على والدليل تعاىل، اهللا سوى موجود كل عن عبارة
 ليلاخل وكذلك حمدثًا،... كان ووصفه سبيله هذا كان وما صفة، إىل صفة ومن
 إىل حالة من وانتقاهلا بتغريها املوجودات حدوث على استدل إمنا ،١السالم عليه
 غريتت ملا هذه أن فعلم اآليات آخر إىل ريب، هذا قال: الكوكب رأى ملا ألنه حالة

                                                           
ا كام هلك يف هذا الوهم  - ١ ا شاكً وذلك يف إقامة احلجة عىل قومه ال أنه كان صلوات اهللا وسالمه عليه تائهً

لَكِنْ بعض الناس وكان  انِيا وَ َ الَ نَرصْ ُودِيا وَ يمُ هيَ اهِ رَ انَ إِبْ ا كَ عليهم أن يردوا ذلك إىل املحكم كقول اهللا فيه: (مَ
) [سورة ءال عمران]. كِنيَ ِ نَ املُْرشْ انَ مِ ا كَ مَ لِامً وَ سْ ا مُ نِيفً انَ حَ  كَ



٤٧٧ 
 

ا على دلت حال إىل حال من وانتقلت  الًقا،خ هلا وأن خملوقة، مفطورة حمدثة أ
 اهـ. ١»واألرض السموات فطر للذي وجهي وجهت ذلك عند فقال

 أن العقول على حرام« فقال: اهللا صفات عن عنه اهللا رضي الشافعي وسئل
 أن لنفوسا وعلى قطع،ت أن الظنون وعلى حتد، أن األوهام وعلى تعاىل، اهللا متثل

 على نفسه به وصف ما إال حتيط أن اخلواطر وعلى تعمق، أن الضمائر وعلى تفكر،
 اهـ. ٢»وسلم عليه اهللا صلى نبيه لسان

 كاإلنسان ألفه ما جنس من هي أو ألفها اليت األشياء يدرك الوهم ألن
 لنا تذكر  إذا كاجلنة اإلنسان يرها مل لو احلادثة واألشياء والظل، والريح والضوء
 بعض يف خنطئو  الصفات، بعض يف احلقيقة فنصادف أوهامنا يف نتصورها أن ميكننا

 لقو  من روي ما وهو وأوهامهم، العباد تصورات تدركه فال اهللا أما الصفات،
 Må æ ç èL :تعاىل قوله تفسري يف عنه اهللا رضي كعب بن أيب الصحايب

 شرح يف األنصاري القاسم أبو رواه ».رتفك من فكر ينتهي إليه« ،]٤٢ النجم [سورة
 .٣اإلرشاد

 يأيت« والسالم: الصالة عليه قوله املعىن هذا ومن قلت:« القرطيب: قال
 بلغ ذافإ ربك خلق من له يقول حىت وكذا، كذا خلق من فيقول أحدكم الشيطان

 [من الطويل]قال: من أحسن ولقد ».ولينته باهللا فليستعذ ذلك
                                                           

 ).٤٣-٤١يف اإلنصاف (ص/ - ١
)، خالل رسالة أمحد بن حييى بن إسامعيل ٩/٤٥سبكي: (انظر طبقات الشافعية الكرب لتاج الدين ال - ٢

 ).٩/٣٤الشيخ شهاب الدين ابن جهبل الكاليب احللبي األصل والتي أوهلا يف (
 ).١١٣كام نقله شيخنا احلافظ العبدري رمحه اهللا يف الدليل القويم عىل الرصاط املستقيم (ص/ - ٣



٤٧٨ 
 

 
 

لُ وتـخذَ  فعـلتَ  إن تردى فإنـكهُ هُ وج عزّ  لعالا ذي يف تفكرن وال

١املبجلُ  اخلليل قال ما مثل وقلابـه فاعتـرب مصنوعاته ودونك

 
 عن ينا فلذلك فكره، شغل مهما أحد إليه يصل ال اهللا حقيقة أن ومعناه

 ال ألنك نوعمم حمّرم ذلك بل وختيله، لتومهه الفكر إعمال أي اهللا ذات يف التفكر
 ألن وذلك ه.خملوقات يف بالتفكر وأمرنا كاملوجودات ال موجود ألنه نتيجة إىل تصل
 الشافعي مامناإ قال كما خملوقه، يشبه ال واخلالق خملوق فهو ببالك تتصوره ما كل
 فهو فكره ليهإ ينتهي موجود إىل فانتهى مدبره ملعرفة انتهض من« عنه: اهللا رضي
 العجزب واعرتف ملوجود اطمأن وإن معطل فهو رفالص العدم إىل اطمأن وإن مشبه،
 له لمث ال من ألن النفس يف اهللا تصوير ميكن ال أي اهـ.٢»موحد فهو إدراكه عن
 النفس. يف يتمثل ال

                                                           
 ).١٧/١١٥تفسري القرطبي ( - ١
قاري يف رشحه للفقه األكرب، أي أن اإلنسان إذا عرف اهللا بأنه موجود ال كاملوجودات ذكره مال عيل ال - ٢

واعتقد أنه ال يمكن تصويره يف النفس واقترص عىل هذا واعرتف بالعجز عن إدراكه أي عن معرفة حقيقته ومل 
طيل، أما الذي والتع يبحث عن ذات اهللا للوصول إىل حقيقته تعاىل فهذا إيامن، هذا يقال عنه سلم من التشبيه

 ال يكتفي هبذا العجز فيتصوره كاإلنسان أو ككتلة نورانية أو نحو ذلك فهذا كفر.



٤٧٩ 
 

 ألنه قيقتهح إىل للوصول تعاىل اهللا ذات يف التفكر عن السلف ى لذلك
 وما تعاىل له جيب ام مبعرفة يه باهللا معرفتنا إمنا اهللا، إال احلقيقة على اهللا يعلم ال

 خبياله فيتخيل تعاىل ذاته يف يتفكر من وكل حقه. يف جيوز وما حقه يف يستحيل
 إذ سبحانه، اهللا عرف فما اهللا هو وتومهه ختيله ما أن ويعتقد بومهه يتومهها أو صورة
 ا،ختيله صورة بدع وهذا حنتها صورة عبد الصنم فعابد الصنم، عابد وبني بينه فرق ال

 إذ الوهم يف وريتص ال اهللا أن أي له مثيل وال شبيه ال من فيعبد املصدق املؤمن وأما
 ستحيلي فاهللا الشور] سورة[ M1 2 3L :تعاىل قال صورة إال يتصور ال أنه
 هلا حتصل األجسام خواص من ذلك ألن وشكل صورة ذا أي مصّورًا يكون أن

 أمحد اإلمام قال كما النهايات،و  احلدود وإحاطة والكيفيات الكميات بواسطة
 »مكان وال كيف الب تعاىل بوجوده اإليقان باهللا املعرفة غاية« عنه: اهللا رضي الرفاعي

 .١اهـ
 ملقدسا األوهام، إشارة عن بذاته املنزه هللا احلمد« النسفي: املفسر وقال

 الباقي ،موجود كل قبل باأللوهية املتصف واألفهام، العقول إدراك عن بصفاته
 صار،األب جالله سبحات طمست الذي امللك حمدود، كل بعد السرمدية بالنعوت
 احلدثان، اثلةمم عن تعاىل الذي القدمي األفكار، كربيائه سطوات أزاحت الذي املتكرب
ة األجسام مضاهاة عن املتعاىل املكان، مماسة عن تنـزه الذى العظيم  ألنام،ا ومشا
 اهـ. ٢»ييف..بالتك إليه يشار ال الذي القادر

                                                           

 ).١٥حكم السيد أمحد الرفاعي (ص/ - ١
 )، مقدمة تفسريه.١/٣تفسري النسفي ( - ٢



٤٨٠ 
 

 امةاستق التوحيد« فقال: التوحيد عن هـ)٣٢٢(ت الروذباري علي أبو وسئل
 واحدة كلمة يف دوالتوحي« قال: مث ،»التشبيه وإنكار التعطيل مفارقة بإثبات القلب
 لقوله -كذل يشبه ال أي-خبالفه سبحانه فاهللا واألفكار األوهام صّورته ما كل
 .١»الشور] [سورة M1 2 43 5 6 7L :تعاىل

 ال ما بحانهس حقه يف يعتقد فال ملواله معظًما يكون باهللا العارف أن معناه
 واجلهة سميةواجل احلجم من املخلوقني صفات عن اهللا وينـزّه يقّدس بل به، يليق

 قال ؟ اؤهأمس تقدست اخلالق عن العارفني بعض سئل ملا لذلك ذلك، وغري واملكان
 للسائل:
 شىء. كمثله سفلي ذاته عن سألت إن 
 فًواك له يكن ومل يولد ومل يلد مل صمد أحد فهو صفاته عن سألت وإن 

 أحد.

 Mm n o p q r ts u v xw y z فـ امسه عن سألت وإن 

{L ٢٢ احلرش [سورة[. 

 قال ولذلك .٢]٢٩ الرمحن [سورة Mf g h i jL فـ فعله عن سألت وإن 
 ليناع جيب الذي إن« :اهللا رمحه اخلطايب سليمان أبو اهلمام اإلمام أيًضا

                                                           

 ).٩الرسالة القشريية يف علم التصوف أليب القاسم القشريي (ص/ - ١
ا ويضع آخرين« أن يتغري وفيها قال ابن عباس ريض اهللا عنه: أي يغري يف اخللق من غري - ٢ ويغني  يرفع قومً

ا ويفقر ءاخرين  ».قومً



٤٨١ 
 

 صورةال ألن هيئة وال صورة بذي ليس ربنا أن يعلمه أن مسلم كل وعلى
 اهـ. ١»فيةمن صفاته وعن اهللا عن -الكيفية أي- وهي الكيفية تقتضي
 يجمار  يف رسخ أو قلبك، تومهه ما كل« املكي: عثمان بن عمرو وقال

 ياءض أو مجال أو أنس أو اء أو حسن من قلبك معارضات يف خطر أو فكرتك،
 قوله ىلإ تسمع أال ذلك، من بعيد تعاىل فاهللا خيال أو شخص أو نور أو شبح أو

 * (M :وقال الشور] [سورة M1 2 43 5 6 7L :تعاىل

+ , - . / 0 1 2L اهـ. ٢»اإلخالص] [سورة 
 عن تنـزيهه اهللا تقديس ومعىن« السبكي: الكايف عبد بن علي احلافظ وقال

 يصوره أو حس يدركه وصف كل عن فنـزهه وتعاىل سبحانه بكماله يقيل ال ما كل
 اهـ. ٣»ضمري به خيتلج أو وهم خيال

 بكمال تهوحداني بتحقيق املوحَّد إفراد« فقال: التوحيد عن اجلنيد وسئل
 تشبيه بال واألشباه واألنداد األضداد بنفي يولد، ومل يلد مل الذي الواحد أنه أحديته

 [سورة M1 2 43 5 6 7L متثيل وال ويرتص وال تكييف وال
[الشور. 

                                                           
 ).٢/٢١انظر كتاب األسامء والصفات للحافظ البيهقي ( - ١
 ).٣٦الرسالة القشريية يف علم التصوف أليب القاسم القشريي (ص/ - ٢
 ).١/١٠ علم األصول للبيضاوي (اإلهباج يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل - ٣



٤٨٢ 
 

 لقلبا يف تعظيم وجود ومعناه اسم املعرفة« الزاهرأباذي: بكر أبو وقال
 فقال: وحيدالت عن البوشنجي احلسن أبو وسئل ،»والتشبيه التعطيل عن مينعك

 .١»الصفات منفي وال الذوات مشبه غري أنه تعلم أن التوحيد«
 حانه:سب اهللا عن فخربونا قائل: قال فإن« : الباقالين بكر أبو وقال
 له: قيل هو؟ ما
 بلق وصفناه ملا جنس بذي هو فليس جنسه؟ ما هو) (ما بقولك أردت إن 

 هذا؟
 لقيوم.ا احلي الرحيم الرمحـن اهللا فامسه امسه؟ ما هو) (ما بقولك أردت وإن 
 مواإلنعا واإلحسان العدل فصنعه صنعه؟ ما هو) (ما بقولك أردت وإن 

 بينهما. ما ومجيع واألرض والسموات
 وجوده على فالداللة وجوده؟ على الداللة ما هو) (ما بقولك أردت وإن 

 تدبريه. وعجيب فعله حمكم من ونشاهده نراه ما مجيع
 مرئًيا اليوم هو فليس أراه؟ حىت إليه أشريوا أي هو) (ما بقولك أردت وإن 

 فنريكه. هلم ومدرًكا خللقه
 له: قيل هو؟... وكيف : قائل قال فإن

 فنخربك جنس وال له صورة فال واجلنسية والصورة الرتكيب بالكيفية أردت إن 
 عنه.

                                                           
 ).٦انظر الرسالة القشريية (ص/ - ١



٤٨٣ 
 

 درقا عامل حي فهو هو؟ صفة أي على أي: هو)، (كيف بقولك أردت إن 
 بصري. مسيع

 ليهمإ فصنعه خلقه؟ إىل صنعه كيف أي: هو)، (كيف بقولك أردت وإن 
 اهـ. ١»واإلحسان العدل

 ألنَّ  دث،احل الكلَّ  ألزِم منصورٍ  بن احلسني قال: «ريي يف الرسالةقال القش
 فقواها اجتماعه باألداة والذي يلزمه، فالعَرض ظهوره باجلسم فالذي له، الِقدم

 والذي متسه. رةفالضرو  غريه يقيمه والذي وقت، يفرقه وقت يؤلِّفه والذي متسكه،
 جنس له انك ومن أين، أدركه لحم آواه ومن إليه، يرتقي فالتصوير به يظفر الوهم
 .٣مكيِّف ٢طالبه

 عند، زامحهي وال حد، يقابله وال حتت، يقله وال فوق، يظله ال سبحانه إنه
 ومل كلُّ  معهجي ومل بعد. يفنه ومل قبل يظهره ومل أمام، حيدُّه وال خْلف، يأخذه وال

 ليس. يفقده ومل كان، يوجده
 خلقه. أحوال نع تنـزَّه له، أمد ال نهوكو  له، علة ال وفعله له، صفة ال وصفه

 حبدوثهم. باينوه كما بقدمه، ٤باينهم عالج فعله يف وال مزاج، خلقه من له ليس

                                                           
 ).٣٠٠متهيد األوائل (ص/ - ١
 ).٦طالبه أي تطلبه من تعليقات الشيخ زكريا األنصاري عىل الرسالة القشريية (ص/ - ٢
نس حتته ): مكيف أي له ألن اجل٦قال الشيخ زكريا األنصاري يف تعليقاته عىل الرسالة القشريية (ص/ - ٣

 أنواع تتميز عنه بفصول وهذه كلها من صفات املخلوق، واخلالق ميزه عنها.
 باينهم أي خالفهم فلم يشاهبم، وباينوه فلم يشاهبوه. - ٤



٤٨٤ 
 

 خْلقه. والواو فاهلاء هو، قلت: وإن كونه. الوقت سبق فقد مىت، قلت: إن
 وجوده. املكان تقدَّم فقد أين، قلت: وإن

 خلقه. من ييزهمت وتوحيده حيده.تو  ومعرفته إثباته، ووجوده آياته، فاحلروف
 هو ما إليه وديع أو بدأه؟ منه ما به حيلُّ  كيف ،خبالفه فهو األوهام يف ُتصوِّر ما

 غري من علوُّه هانته،إ وبُعده كرامته، قربه الظنون، تقابله وال العيون، متاقله ال أنشأه؟
 تنقُّل. غري من وجميئه توقُّل

 M1 2 34 البعيد، والقريب والباطن، والظاهر واآلخر األول هو
5 6 7L سورة] [اهـ. ١»الشور 

 اهللا فإن يفة،اللط األجسام قبيل من وال الكثيفة األجسام قبيل من ليس فاهللا
 احلجرو  اإلنسان من الكثيفة األجسام أفراد أي أعيان مياثل وال يشابه ال تعاىل

 صفتها يف أيًضا هايشا وال ذلك، وحنو واخلشب والزجاج والبهائم واألرض والشجر
ا وهي األجسام هذه فيها تشرتك اليت  تعاىل اهللا مث د،بالي متسك أي كثيفة أجسام أ
 واملالئكة يحوالر  الروح من اللطيفة األجسام أفراد أي أعيان أيًضا مياثل وال يشابه ال

ها وال ذلك، وحنو والظالم والضوء واجلن  هذه فيها شرتكت اليت صفتها يف أيًضا يشا
ا وهي األجسام  باليد. متسك ال أي لطيفة أجسام أ

 فلذلك اللطيفة، األجسام قبيل من وال الكثيفة األجسام قبيل من هو فال
 اهـ. ٢»والبصر كالسمع صفة وجه ووجهه صفة يد يده« األشعري: قال

                                                           
 ).٧-٦انظر الرسالة القشريية ( - ١
 ).٥٠كام يف تبيني كذب املفرتي (ص/ - ٢



٤٨٥ 
 

 اهللا قول باب البخاري قول عند »البخاري صحيح شرح الباري فتح« ويف
 عن عمرو عن حديث وفيه ،]٨٨ القصص سورة[ Mf g h i jL :وجل عز

 ے ~ { | } Mw x y z :اآلية هذه نزلت ملا قال اهللا عبد بن جابر
¡L فقال ،»بوجهك أعوذ« وسلم: عليه اهللا صلى النيب قال ،]٦٥ األنعام [سورة: 

M¢ £ ¤ ¥L ]أعوذ« وسلم: عليه اهللا صلى النيب فقال ،األنعام] سورة 
 سلم:و  عليه اهللا صلى النيب فقال ،األنعام] ورة[س M¦ § ¨L :قال ،»بوجهك

  ».أيسر هذا«
 بطال: ناب قال بوجهك أعوذ فيه قوله منه واملراد« حجر: ابن احلافظ قال

 وال ارحةجب وليس ذاته صفة من وهو وجها هللا أن على داللة واحلديث اآلية هذه يف
 علماءكال إنه نقول وال عامل إنه نقول كما املخلوقني من نشاهدها اليت كالوجوه
 ولو ساملقد الذات بالرتمجة املراد أن على اآلية دلت غريه وقال نشاهدهم. الذين
 هوو  الصفات من غريها مشل كما اهلالك لشملها الفعل صفات من صفة كانت
 حمال.

 تقبليس ما أول الوجه كان وملا املعروفة، اجلارحة الوجه أصل الراغب وقال
 إشراقه ويف مبدئه ويف شىء كل مستقبل يف استعمل دنالب ظاهر يف ما أشرف وهو
 قوهلمك الذات على الوجه أطلق ورمبا ظاهره، أي كذا وجه وقيل النهار وجه فقيل
 ،]٢٧ الرمحن [سورة MT U V W X YL :تعاىل قوله وكذا وجهه اهللا كرم
 واملعىن صلة، الوجه لفظ إن وقيل ]٨٨ القصص سورة[  Mf g h i jL :وقوله



٤٨٦ 
 

 يبقى يأ القصد بالوجه املراد وقيل ربك، وجه ويبقى وكذا هو، إال هالك ءشى كل
  وجهه. به أريد ما

 أول يف فيه ورد ما تقدم وقد وغريه، سفيان عن نقل األخري وهذا قلت،
 أو الذات ديثواحل اآلية يف بالوجه املراد قيل الكرماين وقال القصص، سورة تفسري
 املعروف والعض على محله الستحالة كالوجوه ال لذيا الوجه أو زائد لفظه أو الوجود
 التفويض. أو التأويل فتعني

 بعضها يف وهو الصحيحة والسنة القرآن يف الوجه ذكر تكرر البيهقي وقال
 »اريالبخ صحيح« يف ما وهو »وجهه على الكربياء رداء إال« كقوله ذات صفة
 إلنسانا [سورة M9 : ; <L :كقوله أجل من مبعىن بعضها ويف موسى، أيب عن
 > ; : M9 ]٥٢ األنعام سورة[ MË ÌL :كقوله الرضا مبعىن بعضها ويف ]٩

=L اهـ. ١»أعلم واهللا جزما اجلارحة املراد وليس ]٢٠ الليل [سورة 
 األبواب ضبع عناوين للبيهقي والصفات األمساء كتاب من فأنقل أزيد بل

 الرتكيب هي ةالصور  الصورة، يف رذك ما باب« فيقول: فيه حنن الذي املعىن يؤكد مما
 ; : M7 8 9 :وجل عز اهللا قال ركِّبـمُ ال هو رُ صوِّ مُ ـوال ُمَصَور واملركَّب،ـوال

< = > ? @ A B C D E F G HL ٨-٦ االنفطار [سورة[. 
 الصورة ألن صورة له يكون أن وال مصوَّرًا تعاىل البارئ يكون أن جيوز وال

 جيوز وال ها،لتضاد جبميعها تعاىل اتصافه وزجي وال متضادة، واهليئات خمتلفة
 فإذا ضها،بع عليه جاز من على مجيعها جلواز مبخصِّصٍ  إال ببعضها اختصاصه

                                                           
 ).٣٨٩-١٣/٣٨٨فتح الباري ( - ١



٤٨٧ 
 

 وهو لوقًاخم يكون أن يوجب وذلك به خصصه خمصًِّصا اقتضى ببعضها اختص
 اهـ. ١»املصوِّر البارئ اخلالق وهو مَصوَّرًا يكون أن فاستحال حمال،

 اهـ. ٢»الصورة حيث من ال صفة الوجه إثبات يف جاء ما باب« وقال:
 اهـ. ٣»ةُ احلدق حيث من ال صفةً  العني إثبات يف جاء ما باب« أيًضا: وقال

 اهـ. ٤»اجلارحة حيث من ال صفتني اليدين إثبات يف جاء ما باب« وقال:
 فهو فالكي ذلك حندد أن نستطيع ال حنن لكن كيفا هللا إن يقال أن فأما

 صفات ناهمع الكيف ألن الوجوه، بعض من خبلقه هللا تشبيه وهو ،مبني ضالل
 الكيف رب هوف باملرة له كيف ال اهللا أن به والقطع اعتقاده جيب الذي وإمنا اخللق،
 واألحجام. واأللوان واألشكال واهليئات الصور ورب

 بوطوه وسكون حركة من األجسام بصفات يتصف ال تعاىل اهللا إن مث
 أبو اإلمام الق فلذلك اخللق، يف والغضب الرضا ترافق اليت عاالتاالنف أو وصعود
 كيف، بال فتهص يده ولكن« األكرب: الفقه رسالة يف جتده كما عنه اهللا رضي حنيفة
 اهـ. ٥»كيف بال تعاىل اهللا صفات من صفتان ورضاه وغضبه

                                                           
 ).٢/١٥البيهقي (األسامء والصفات للحافظ  - ١
 ).٢/٢٥املصدر السابق ( - ٢
 ).٢/٤٠املصدر السابق ( - ٣
 ).٢/٤٣املصدر السابق ( - ٤
 ).٢٧رسالة الفقه األكرب (ص/ - ٥



٤٨٨ 
 

 امعةاجل اآلية ومنها السمعية النصوص بني اجلمع خالل من فهموه ما وهو
M1 2 43 5 6 7L سورة] [العلم أهل عليه نبه ما وهو الشور 

 اهللا. حبمد

 MÄ Å :تعاىل قوله يف عقيل ابن قال« نصه: ما اجلوزي ابن احلافظ قال

Æ Ç ÈL عن فكّفهم خملوق عن السؤال عن خلقه كفّ  من« ]٨٥ اإلرساء [سورة 
 شعرًا: قيل وقد اهـ. »أوىل وصفاته اخلالق

 اهـ. ١»األزيل اخلالق كنه يدرك فكيف يدركـها ءاملر  ليس املـرء حقيقة
م يف قاطبة السلف قول وهو  يف ليهاع أمثلة (وسنورد املتشابه عن جوا

 بال جاءت كما امروها« واحلديث القرآن آي من اهللا) شاء إن الرسالة هذه خالل
 ».كيف

 ثاألحادي سلمو  عليه اهللا صلى الرسول يذكر مل مث« اجلوزي: ابن احلافظ قال
ة]  أبوابًا األفه من غلط فقد األحيان، يف الكلمة يذكر كان وإمنا مجلة، [املتشا

 مث يسري، نهام والصحيح يسرية، مبجموعها هي مث قبيًحا، غلطًا صورة ترتيب على
 غمامتان اكأنهم عمران وآل البقرة تأتي« القائل هو أليس التجوز، وله عريب هو

                                                           
 ).١٤١الباز األشهب (ص/ -١



٤٨٩ 
 

 ٢،٣»فيذبح أملح كبش صورة في الموتب يؤتى«و ١»صافّ  طير من فرقان أو
 والتقديس. هالتنـزي التزام يف والنجاة السالمة أن علمت بيناه ما على وقفت فإذا اهـ.

 تعاىل هللا ذات« فقال: وجلَّ، عزَّ  اهللا ذات عن اهللا عبد بن سهل سئل وقد
 يوه ا،الدني دار يف باألبصار مرئية وال باإلحاطة، مدركة غريُ  بالعلم، موصوفة
 العقىب يف العيون وتراه حلول، وال إحاطة وال حدِّ  غري من اإلميان حبقائق موجودة
 آياته؛ب عليه ودهلم ذاته، كنه معرفة عن اخللق حجب قد ،٤وقدرته ملكه يف ظاهرًا

 وال إحاطة غري نم باألبصار املؤمنون إليه ينظر تدركه، ال والعقول تعرفه، فالقلوب
 أصال). هللا حجم ال (أي »اية إدراك

 اهللا ضير  الصديق بكر أبو قاله ما التوحيد، يف كلمة أشرف« اجلنيد: وقال
 اهـ. »٥»معرفته عن بالعجز إال معرفته إىل سبيالً  خللقه جيعل مل من سبحان« عنه:

  

                                                           
)، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل قراءة القرآن ٨٠٤)، (٥٥٣/ ١رواه مسلم يف صحيحه ( - ١

 وسورة البقرة.
٢ - ) كتاب التفسري، سورة مريم.١١٣١٧)، (٣٩٣/ ٦رواه النسائي يف السنن الكرب ،( 
 ).١٠٨مقدمة الباز األشهب (ص/ - ٣
قال الشيخ زكريا األنصاري تعقيبا عىل هذه اجلملة: ال باإلحاطة فال ير رؤية األشباح وإنام ير عىل ما  - ٤

 هو عليه من جالله وعظمته وتنـزهه عن مشاهبة الغري.
 ).٢٣٣املصدر السابق (ص/ - ٥



٤٩٠ 
 

 وأهميته األكبر الفقه
 بشرف لمالع شرف أن ذلك التوحيد، علم هو وأفضلها وأوجبها العلوم أعلى

 جيوز ال عما اهللا نـزيهوت به يليق ما على اهللا معرفة يفيد التوحيد علم كان اومل املعلوم،
 :تعاىل اهللا قال األحكام، علم من أفضل كان م يليق ال عما األنبياء وتربئة عليه

MÜ Ý Þ ß à á â ã ä åL ]١٩٠ حممد سورة[. 
 الدين يف قهالف أن اعلم« »:األبسط الفقه« كتابه يف حنيفة أبو اإلمام وقال

 مىويس ورسوله، باهللا العلم العلم أفضل ألن اهـ، ١»األحكام يف الفقه من أفضل
 ونصه: له،رسائ بعض يف كما األكرب الفقه حنيفة أبو اإلمام ومساه التوحيد علم

 الفقه وه باالعتقاديات منها يتعلق وما عليه االعتقاد يصح وما التوحيد أصل«
 حيصل ال اإلسالم، أساس الدين، علم أساس هو ،الدين أمور أهم ألنه اهـ ٢»األكرب
 واجلماعة، السنة أهل مذهب على اهللا عرف من أن مزاياه فمن بدونه، اإلسالم
 مهما هللا جنة يدخل االعتقاد هذا على ومات وسلم، عليه اهللا صلى نبيه وعرف
 عليهم كان إن التوحيد على ميوتون الذين هؤالء فبعض الذنوب، من عليه كان
م وال اهللا يساحمهم بعضهم كثرية بذنو  م والبعض يعذ  اجلنة، إىل رجهمخي مث يعذ
 وغريها والزكاة واحلج والصيام الصالة علم العلوم سائر أما التوحيد، علم مزية هذا
 رونويكث القرءان حفظوا أناس من فكم املزية، هذه له فليس األحكام علوم من

 وهم اتوام السنة أهل مذهب على التوحيد وايعرف أن غري من ماتوا والصيام الصالة
 باللفظ هللا إال إلـه ال قول ينفعهم وال اهللا عرفوا ما هؤالء جسم، اهللا أن يعتقدون

                                                           
 ).٢٨انظر إشارات املرام للبيايض (ص - ١
 ).٢٩انظر إشارات املرام للبيايض (ص - ٢



٤٩١ 
 

 ¶ Mμ :تعاىل اهللا قال اهللا عند مقبولة غري أعماهلم كل القرءان، حفظ وال
¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂL ]أن ذلك ،]١٨ إبراهيم سورة 
 لصحتها يأ الصاحلة األعمال لقبول شرط الصحيح الوجه على هورسول باهللا اإلميان
ا ونيل  اآلخرة. يف ثوا

 نصه: ما الشافعي احلضرمي احلداد علوي بن اهللا عبد احلبيب العالمة قال
 من منه له بد ال ما يتعلم أن عليها، واملداوم تعاىل اهللا لطاعة املالزم العامي فعلى«

 الطهارة أحكام مثل الظاهرة: العلوم من به إال تهطاع تتم وال يصح ال الذي العلم
 اناإلمي علوم من يعرف أن أيًضا وعليه ذلك. معىن يف وما والصيام والصالة

 والعلم ورسله، كتبهو  ومالئكته وصفاته باهللا العلم من معتقده به حيصن ما االعتقادية
 العلوم من لفيحص ،والنار واجلنة والصراط وامليزان، واحلشر البعث من اآلخر باليوم

 فذلك به، ويكمالن ويتمان وإسالمه، إميانه به يصح ما اإلسالمية والعلوم اإلميانية،
 العبادةو  كاألساس، العلم فإن عليها، ومواظبته بالعبادات اشتغاله على مقدم

 عباداتو  بطاعات املتعبد اشتغل ورمبا له. ثبات ال له أساس ال وما كالبنيان،
 كان رمبا بل أجور،م وال حممود غري فيها وهو نفسه فيها ويتعب ه،أوقات ا يستغرق
 حتها،وص عباداته إقامة يف علمه من له بد ال مبا يعلم مل كان إذا ومأزورًا ملوًما
 بذلك تناءاالع اية يف املتعبد فليكن واإلسالمية، اإلميانية العلوم من وكماهلا

 اهـ. ١» له والتفرغ به، واالهتمام

                                                           
 ).٢٢٥الدعوة التامة والتذكرة العامة (ص - ١



٤٩٢ 
 

 ممن أكثر هب يعتنون األول العصر يف املسلمون كان التوحيد علم علمال فهذا
 ألف كذل ومع هجرية ومخسني مائة سنة مات عنه اهللا رضي حنيفة أبو بعدهم،
 والعامل صيةوالو  األبسط والفقه األكرب الفقه وهي: التوحيد علم يف رسائل مخس
 البيت. عثمان إىل ورسالة واملتعلم

 مقياسو  واألحكام الشرائع أساس هو الذي التوحيد معل« التفتازاين: قال
 لطلبا مطايا تناخ ما وأهم عليه، ويعرج فيه يرغب ما أعز اإلسالم عقائد قواعد
 سراجا، اوأنوره نتاجا وأكرمها تبيانا، وأصدقها بنيانا العلوم أوثق لكونه لديه،

 واورام طالبه حول مجيعا حاموا وسبيال، حمجة وأوضحها ودليال حجة وأصحها
 بتصرف اهـ. ١»ابهب فتح إىل ومفتاحا قبابه على مصباحا والتمسوا جنابه، إىل طريقا

 لطيف.
 لقواعدا حمروس األصول مضبوط شرعنا أن اعلم« اجلوزي: ابن احلافظ وقال

 الدين يف املبتدعني من تدخل اآلفة إمنا الشرائع، مجيع وكذلك دخل وال فيه خلل ال
 السالم، ليهع عيسى يد على املوتى إحياء رأوا حني النصارى فعل ما مثل اجلهال، أو

م  اإلهلية، إىل اعلالف فنسبوا للبشر، يصلح ال الذي للعادة اخلارق الفعل تأملوا فإ
ا لعلموا ذاته تأملوا ولو  يف كفيي القدر وهذا واحلاجات، النقائص على مركبة أ
 اهـ. ٢»ريهغ فعل هو إمنا ديهي على جرى الذي أن حينئذ ويعلم اإلهلية صالح عدم

                                                           
 ).٣رشح املقاصد يف علم الكالم (ص - ١
 ).١١٦صيد اخلاطر (ص - ٢



٤٩٣ 
 

 ممن أكثر هب يعتنون األول العصر يف املسلمون كان التوحيد علم العلم فهذا
 منها يعرف عليها اطلع من ،١التوحيد يف رسائل حنيفة أبو اإلمام فألف بعدهم،
 يف كتابان وللشافعي احلقة، العقيدة عن املنافحة يف عنه اهللا رضي حرصه عظيم

 األنبياء، عثةب ينكرون الذين الربامهة على والرد النبوة تصحيح يف :أحدمها الكالم،
 .٢»القياس« كتاب يف النوع هذا من طرفا وذكر األهواء. أهل على الرد يف والثاين:

ة، األخبار رواية يف يشدد أنس بن مالك اإلمام وهذا  ناب قال املتشا
 على مآد خلق اهللا إنّ « قالوا: الذين باحلديث حّدث عّمن مالًكا سألت القاسم:
 يده يدخل« وأنّه: ،٤»ساقه عن يكشف اهللا إنّ « جاء: الذي واحلديث ٣»صورته

ى شديًدا، إنكارًا ذلك مالك فأنكر ،٥»أراد من يخرج حتى جهنم في  أن و
 اهـ. ٦»أحد ا حيّدث

                                                           
): (من تصانيفه رسالته إىل عثامن البتي ٦/٤٩٥نفني (امء املؤلفني وءاثار املصسقال يف هدية العارفني أ - ١

 قايض البرصة، الفقه األكرب مشهور، وعليه رشوح، كتاب الرد عىل القدرية، كتاب العامل واملتعلم) اهـ.
) املسألة العارشة يف ٣٣٤أصول الدين لإلمام األستاذ أيب منصور عبد القاهر التميمي البغدادي (ص - ٢ 

 يف علم الكالم.ترتيب أئمة الدين 
): كتاب االستئذان من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه، وابن حبان ٥٨٧٣أخرجه البخاري يف صحيحه ( - ٣

 ): كتاب احلظر واإلباحة فصل يف التعذيب من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه.٥٦٠٥يف مسنده (
ود، أخرجه البخاري يف صحيحه ) من حديث عبد اهللا بن مسع٩٧٦٣أخرجه الطرباين من املجم الكبري ( - ٤
 ): كتاب التفسري، باب يوم يكشف عن ساق، من حديث أيب سعيد ريض اهللا عنه.٤٥٣٦(
 : حديث السور، مع اختالف يف األلفاظ.)٣٦مل أجده إال عند الطرباين يف األحاديث الطوال ( - ٥
 ). ٣٢٩زء السادس صهـ، اجل١٤٢٥سري أعالم النبالء (دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل  - ٦



٤٩٤ 
 

 أحتبون ونيعرف مبا الناس حّدثوا« عنه: اهللا رضي عليٌّ  سيدنا قاله ما (وهو
 ودعوا« رواية: ويف يفهمون، أي »يعرفون مبا« بقوله: واملراد ،»ورسوله اهللا ّذبيك أن
 يذكر أن ينبغي ال املتشابه أنّ  على دليل وفيه فهمه. عليهم يشتبه أي »ينكرون ما

 إال عقوهلم غهتبل ال حديثًا قوًما حمّدثًا أنت ما« مسعود: ابن قول ومثله العاّمة. عند
 اّليت ألحاديثا يف أمحد بعض دون ببعضٍ  الّتحديث كره وممّن »فتنة لبعضهم كان

 نأ ذلك وضابط الّصفات، أحاديث يف ومالك الّسلطان، على اخلروج ظاهرها
 عند عنه فاإلمساك مراد، غري األصل يف وظاهره البدعة، يقّوي احلديث ظاهر يكون
 .١مطلوب) بظاهره األخذ عليه خيشى من

 العقيدة ىعل احلرص فيهم ويزرعون م،طال يعلمون العلم أهل مضى وهكذا
 لبس ال واحدة يدةبعق جاء قد فهو وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول بينها اليت احلقة
 ألسباب الناس على بالدخول بدأت ما سرعان األهواء أن إال دخل، وال فيها

 خمتلفة.
 فأل من ربأكث التفرد واجلماعة السنة ألهل« األسفرايين: املظفر أبو قال

 طيفل هو ما ومنها علمه، يكثر مبسوط هو ما منها الدين، أصول يف تصنيف
 الدين، نصرة يف هذا، يومنا إىل الصحابة عصر من خمتلفة، أعصار يف حجمه، يصغر
 اهـ. ٢»املبتدعني بدع أسرار عن والكشف امللحدين، على والرد

                                                           
ا دون قومٍ كراهية أن ال ١/١٩٩فتح الباري رشح صحيح البخاري ( -  ١ ): (باب من خص بالعلم قومً

 يفهموه)، بترصف.
 ).١٩٢التبصري يف الدين أليب املظفر اإلسفراييني (ص - ٢



٤٩٥ 
 

 ذكره، ذيال املعىن هذا يف تآليف بوضع اعتنوا أعالما أئمة يعدد شرع مث
 ليهإ نبه ما يؤكد وهذا لذلك، اإلشارة على هنا اقتصرت وقد ذلك، يف وأسهب
 التمهيد. يف بنا مر فيما الكوثري الشيخ

 األنبياء ا اىلتع اهللا بعث اليت العقيدة يبينوا أن هو األمة أعالم مقصود وجل
 من اسلنا حيصنوا وأن الصايف، الصحيح الوجه على عليهم، وسالمه اهللا صلوات

م، أصنافهم اختالف على املبتدعة شبه  منهم. اهللا أعاذنا ومشار
 ا اهللا عثب اليت العقيدة ليبينوا التوحيد يف رسائل العلماء ألف ولذلك

 اختالف على ةاملبتدع شبه من الناس ولتحصني عليهم، وسالمه اهللا صلوات األنبياء
م، أصنافهم  منهم. اهللا أعاذنا ومشار

 

 األكبر الفقه تعلم وجوب
 ما أول باب«( نصه: ما هـ)٤٥٨ سنة املتوىف( البيهقي الكبري احلافظ قال

 اهللا صلى حممد يهلنب ثناؤه جل اهللا قال به) واإلقرار معرفته البالغ العاقل على جيب
 M8 9 :وألمته له وقال ،]١٩ حممد [سورة MÜ Ý Þ ß à áL :وسلم عليه

: ; < = > ? @ BA C D EL وقال ،]١٤ هود [سورة: M3 4 
5 6 7 8L اىلتع اهللا معرفة قبلها باآليات فوجب اآلية، ]١٣٦ البقرة [سورة 

 مثل على نةالس ودلت عرفه مبا له والشهادة به االعرتاف اآلية ذه ووجب وعلمه،
 اهـ. ١»الكتاب عليه دل ما

                                                           
 ).١٩يف كتابه االعتقاد (ص - ١



٤٩٦ 
 

 غلمانا اكن« قال: جندبٍ  عن ماجه وابن والطرباين البيهقي احلافظ وروى
 يعلمنا مث ،القرآن قبل اإلميان فيعلمنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع ١ورةحزا

 احلافظ قال .٢»اإلميان قبل القرآن تعلمون اليوم وإنكم إميانا، به فازددنا القرآن
 اهـ. ٣»ثقات رجاله صحيح إسناد هذا« احلديث: هذا عن البوصريي

 فتأملها: ةاجلليل النقول ذه املعىن هذا أؤكد فأنا ولذلك
 نظن نأ حمال فقال: التوحيد عن مالكا سألت« عنه: اهللا رضي الشافعي قال 

 وقد لتوحيد،ا يعلمهم ومل االستنجاء أمته علم أنه وسلم عليه اهللا صلى بالنيب
 ٤»اهللا إال إله ال يقولوا حىت الناس أقاتل أن أمرت« وسلم: عليه اهللا صلى قال

 اهـ. ٥احلديث

                                                           
، ٢/٢٩٠ي، (قال يف النهاية يف غريب احلديث، باب احلاء مع الزا - ١  رٍ وَّ زَ رٍ وحَ وَ زْ ): حزاورة: هو مجع حَ

 وهو الذي قارب البلوغ، والتاء لتأنيث اجلمع. 
٢ - ) مجاع أبواب صالة اإلمام وصفة األئمة، باب البيان ٥٠٥٧)، (٣/١٢٠رواه البيهقي يف السنن الكرب ،(

اإليامن، واملعجم الكبري للطرباين )، باب يف ٦١)، (١/٢٣إنه إنام قيل يؤمهم أقرؤهم، وابن ماجه يف سننه: (
 )، جندب بن عبد اهللا بن سفيان البجيل. ١٦٧٩) (٢/١٦٥(
 )، كتاب اتباع السنة، باب يف اإليامن.٢٢) (١/١٢انظر مصباح الزجاجة ( - ٣
 )، أبواب القبلة، باب فضل استقبال القبلة. ٣٨٥)، (١/١٥٣رواه البخاري يف صحيحه: ( - ٤
)، خالل رسالة أمحد بن حييى بن إسامعيل ٩/٤٠فعية الكرب لتاج الدين السبكي (انظر طبقات الشا - ٥ 

 ).٩/٣٤الشيخ شهاب الدين ابن جهبل الكاليب احللبي األصل والتي أوهلا يف (
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 قبل التوحيد علم أتقنا أي ،١»هذا قبل ذاك أحكمنا« :الشافعي اإلمام قال 
 الفقه. فروع

 رسولهو  باهللا العلم العبد على جيب ما أول« األشعري: احلسن أبو اإلمام وقال 
 اهـ.٢»ودينه

 معرفة كمةاحل اعتقاد من العبد إليه حيتاج ما أول« البغدادي: اجلنيد اإلمام وقال 
 املخلوق من اخلالق صفة فيعرف داثهإح كان كيف واحملدث صانعه، املصنوع
 يعرف مل إنف طاعته بوجوب ويعرتف لدعوته، ويذل احملدث من القدمي وصفة
 اهـ. ٣»استوجبه ملن بامللك يعرتف مل مالكه

 لبدايةا فتجب« يقول: علي أبا األستاذ مسعت« القشريي: القاسم أبو وقال 
 من خال ه،والشب الظنون عن صاف تعاىل، اهللا وبني بينه اعتقاد بتصحيح
 اهـ. ٤»واحلجج الرباهني عن صادر والبدع، الضاللة

 اهـ. ٥»املعبود معرفة بعد إال العبادة تصح ال« الغزايل: حامد أبو وقال 

                                                           
)، ونصه قال احلافظ البيهقي: وقرأت يف كتاب ٣٤١تبيني كذب املفرتي للحافظ الكبري ابن عساكر (ص - ١

اية عن الصاحب ابن عباد أنه ذكر يف كتابه بإسناده عن إسحاق أنه قال: قال أيب كلم أي نعيم األصبهاين حك
ا بعض الفقهاء فدقق عليه وحقق وطالب وضيق فقلت: يا أبا عبد اهللا هذا ألهل الكالم ال ألهل  الشافعي يومً

 احلالل واحلرام فقال: (أحكمنا ذلك قبل هذا) اهـ.
 ).٢٢تقيم، احلافظ عبد اهللا بن حممد اهلرري رمحه اهللا، (صالدليل القويم عىل الرصاط املس - ٢
 ).٦الرسالة القشريية (ص - ٣
 )، باب الوصية للمريدين.٣١٣الرسالة القشريية (ص - ٤
 ).٩٠الرشح القويم يف حل ألفاظ الرصاط املستقيم لشيخنا العبدري رمحه اهللا (ص - ٥
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 الصيب ىلإ يقدم أن ينبغي العقيدة ترمجة يف ذكرناه ما أن اعلم« نصه: ما وقال 
 ١»فشيًئا شيًئا ربهك يف معناه له ينكشف يزال ال مث حفظًا ليحفظه نشوئه أول يف

 اهـ.
 عقائد انبي يف األول املقصد« النووي: شرف بن حيىي زكريا أبو اإلمام وقال 

 أن ي:وه تعاىل، اهللا معرفة املكلف على واجب أول- األحكام وأصول اإلسالم
 عليه يطرأ ال باق حبادث. ليس قدمي مبعدوم. ليس موجود تعاىل اهللا بأن تؤمن

 وال لحم إىل حيتاج ال بنفسه قائم مياثله. شىء ال دثللحوا خمالف العدم.
 اهـ.٢»أفعاله يف وال صفاته يف وال ذاته يف له مشارك ال واحد خمصص.

 من جيب ام ومعرفة باهللا العلم« اهللا: رمحه العسقالين حجر ابن احلافظ وقال 
 اهـ. ٣»البدنية العبادة جمرد من قدرا أعظم حقه

 كل على وجيب« احلسيين: السنوسي يوسف بن مدحم اهللا عبد أبو اإلمام وقال 
 ماو  يستحيل وما وعز، جل موالنا حق يف جيب ما يعرف أن شرًعا مكلف
 الةالص عليهم الرسل حق يف ذلك مثل يعرف أن عليه جيب وكذا جيوز،

 اهـ. ٤»والسالم

                                                           
، يف وجه التدريج إىل اإلرشاد وترتيب درجات )، كتاب قواعد العقائد٢٧إحياء علوم الدين (ص -  ١ 

 االعتقاد.
 ).١٠املقاصد (ص - ٢
 )، كتاب النكاح.٩/١٠٦فتح الباري ( - ٣
 ).٢متن السنوسية يف علم التوحيد (ص - ٤
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 جيب ما ةمعرف« نصه: ما املالكي األزهري اآليب السميع عبد صاحل العالمة وقال 
 الرسل قح يف ذلك مثل معرفة تستلزم يستحيل وما جيوز وما وجل، عز هللا

 جيب ما أول« األخضري: العالمة كالم يشرح اهـ. ١»والسالم الصالة عليهم
 الصالة أحكامك عينه، فرض به يصلح ما معرفة مث إميانه، تصحيح املكلف على

 اهـ. »والصيام والطهارة
 أمور اجبو  من« مذهًبا: املالكيّ  بلًدا يّ الّنفراو  ساملٍ  بن غنيم بن أمحد وقال 

 ذاته يف له) نظري وال له شبيه (ال تعاىل أنّه اعتقاد مكّلفٍ  كلّ  على الّديانات
 وإّمنا مرتادفان، فظانل فهما الّشبيه مبعىن والّنظري أفعاله، يف وال صفاته يف وال

 مشبًها لكان تاملخلوقا من شىءٌ  أشبهه لو تعاىل ألنّه الّشبيه، عن تنـّزهه وجب
 وقدميًا خملوقًاو  خالًقا كونه ولزم املخلوقات، على اجلائز الفناء عليه وجائزًا له،

 M1 2 43 5 6 7L :تعاىل قال حماٌل، ذلك وكلّ  وحادثًا
ّسمة على ردٌّ  ففيه تنـزيٌه، اآلية هذه فأّول ]١١ الشور [سورة  إثباٌت، رهاوآخ ا
 اإلثبات، على الّنفي هافي وقّدم الّصفات، مجيع لزيادة الّنافني املعطّلة على ردٌّ  ففيه
 ٢وهمأل فيها اإلثبات قّدم لو ألنّه كثريٍة، أماكن يف العكس األوىل كان وإن

 الّسامع ليعرف نـزيهالتّ  فقّدم حبدقٍة، وبصره بأذنٍ  مسعه اّلذي باملخلوق الّتشبيه
ًا ليس أنّه ابتداءً   خمالفته لىع قاطعٌ  دليلٌ  اآلية وهذه احلوادث، من لشىءٍ  مشا

                                                           
 ).١٢هداية املتعبد السالك يف مذهب اإلمام مالك رشح خمترص العالمة األخرضي املالكي (ص - ١ 
ا، وهو أن يذكر لفظ له معنيان قريب وغريب فإذا سمعه اإلنسان سبق إىل اإلهبام ويقال له ال - ٢ تبخيل أيضً

فهمه القريب، ومراد املتكلم الغريب وأكثر املتشاهبات من هذا اجلنس، ومنه قوله تعاىل: (والسموات مطويات 
 )، واملراد بقدرته.٦. انظر التعريفات للجرجاين (ص٦٧بيمينه) الزمر ءاية 
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 مقام يف انلإلنس تعّرضه عند للّشيطان آيةٍ  أقمع وهي احلوادث، لسائر تعاىل
 اهـ. ١»وصفاته البارئ ذات عن البحث

 صفته)( حقيقة أي (كنه) يدرك ال أي يبلغ) (ال أنّه اعتقاده جيب مما« وقال: 
 اهللا صفة بقيدٍ  ال فةوالصّ  الّصفات، معرفة بطريق العارفون أي (الواصفون) تعاىل
 اهـ. ٢»الظّاهر وه باحلقيقة الكنه وتفسري باملوصوف، القائم املعىن هي تعاىل

 اإلسالم: أركان يف الغالم كفاية يف النابلسي إمساعيل بن الغين عبد الشيخ قال 
 [من الرجز]
عرض وال جوهر ال بأنهتفرتض عليك اهللا معرفـة

وعال جل العقول كهتدر وال ال مكان حيـويه وليس

٣الصفات صفـاته حكـت الو لـذواتل يشـبه ذاتـه ال

 [من الرجز] نصه: ما عاشر بن الواحد عبد حممد أبو العالمة قال 
ـايـَْعـرِفَ  أنْ  َنظَـرِ  منْ  ُممكَّناُكلِّفـا َمنْ  على واِجبِ  لُ أو 

ِت  َنَصبَ  َعليــه ممِـَّابالصِّفـاتِ  والرُُّسـلَ  الّلهَ  ٤اآليـا

                                                           
 )، باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة.١/٤٠الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ( الفواكه - ١ 
 ).١/٤٢الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ( - ٢
 حكت أي شاهبت. - ٣
يف  ). هو من أشهر املتون٤متن ابن عارش املسمى باملرشد املعني عىل الرضوري من علوم الدين (ص - ٤ 

 االعتقاد عند املالكية.
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 لفقهاء)ا اتفق«( نصه: ما عابدين بابن الشهري أفندي أمني حممد العالمة قال 
تهدون أي  وقت يف هإلي حيتاج ما حبكم العلم أي احلال) علم فرضية (على ا

 فحكى فرض هطلب علم أي يف الناس اختلف التتارخانية: يف قال إليه، احتياجه
 تعاىل اهللا كلف مبا العلم هو املراد بأنه يقطع أن ينبغي والذي قال: مث أقواًال،
 بصفاته تعاىل اهللا معرفة عليه جيب مثالً  النهار ضحوة اإلنسان بلغ فإذا عباده،
 إىل عاش إن مث معنامها، فهم مع الشهادة كلميت وتعلم واالستدالل بالنظر
 بجي مضانر  إىل عاش فإن جرًا، وهلم الصالة تعلم مث الطهارة تعلم جيب الظهر
 وعاش هاستطاع إن واحلج الزكاة علم تعلم ماالً  استفاد فإن الصوم، علم تعلم
  اهـ.١»عيًنا املفروضة األفعال سائر علم يف التدريج وهكذا أشهره، إىل

 .املبتدعة بهش يدفع مستقل العلم ذا قائم من بلد كل يف بد ال أنه احلق
 وذكر« ا:مذهبً  املالكيّ  ابلدً  الّنفراويّ  ساملٍ  بن غنيم بن أمحد الشيخ قال

 Mf g فسريت يف يقّرر وعظه كرسيّ  على يوًما جلس اجلوزيّ  ابن أنّ  العلماء بعض

h i jL آلن؟ا رّبك يفعل فما له: وقال رأسه، على رجلٌ  فوقف ]٢٩ الرمحن [سورة 
 إنّ  :له قالف فسأله وسلم عليه اهللا صلى املصطفى فرأى مهموًما، وبات فسكت
 يخفض بتديهاي وال يبديها شؤونٌ  :له فقل إليك سيعود وإنّه ضرالخ هو الّسائل
 ».عّلمك من على صلّ  له: فقال فأجابه، فأتاه ،آخرين ويرفع أقواًما

 بن حلسنيا سأل طاهرٍ  بن اهللا عبد أنّ « تفسريه يف الكّشاف صاحب وذكر
 صحّ  دوق الرمحن] [سورة Mf g h i jL :تعاىل قوله عليّ  أشكل له: وقال الفضل،

                                                           
 ).٢١منهل الواردين من بحار الفيض عىل ذخر املتأهلني يف مسائل احليض (ص - ١
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 معىن: نّ إ اجلواب: يف احلسني فقال القيامة، يوم إىل كائنٌ  هو مبا جفّ  القلم أنّ 
Mf g h i jL ]يأ يبتديها شؤونٌ  ال يظهرها أي يبديها شؤونٌ  الرمحن] سورة 

 اهـ. ٢ ١»رأسه وقّبل اهللا عبد فقام علمه، سابق يف الّتقدير ألنّ  أي يقّدرها
 فىخت وال جهة من وهذا املعىن... ذاه أمهية إلظهار النقل هذا قدمت وإمنا

 .الفنت وقعت إذا فكيف احلاجة... عند لإلجابة املعاين لتفهم احلاجة
 موج متوج يتال الفنت حديث على كالمه عند احلصين الدين تقي الشيخ قال

 اللغة يف وأصله سوء، أمر عن االختبار كشفه أمر كل والفنت« نصه: ما البحر
ا لبحرا مبوج وشبهت االختبار،  عظمها ةوشد ببعض بعضها ودفع الضطرا
 جبانبها، أي القلوب بعرض تلصق أي القلوب على الفنت تعرض وقوله: وشيوعها،
 تلصق ملشبهةا شأن وهذا إلتصاقها، لشدة فيه وتؤثر النائم جبنب تلصق كاحلصري

م يف التشبيه فتنة  باناوقر  دينا ذلك تقدوايع حىت ذلك، لعقوهلم وحتسن وتؤثر قلو
 يقدر من إفتان على وحريصا داعية يبقى حىت أحدهم يقنع وما وجل، عز اهللا من
ا ( قوله: ذلك مثل وإىل منهم، مشاهد هو كما إفتانه على  فيه لتدخ أي ) ُأشِرَ

 ¼ « Mº :تعاىل قوله ومنه الشراب، حمل منه وحلت وألزمها تاما دخوال
½L اهـ. ٣»حبه أي ]٩٣ البقرة [سورة 

                                                           
 ).١/٤٣الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ( - ١
زل واملعنى أن تقدير اهللا أزيل وليس اآلن حيدث يف ذات اهللا. قال أبو حنيفة: فعله تعاىل صفة له يف األ - ٢

 ومفعوله حادث.
 ).٢٥دفع شبه من شبه ومترد ( - ٣
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 على افرتىو  فتنته طارت الذي سعيد بن املغرية املنجم امللحد عن تكلم مث
 قال: أن إىل أخر، خلبائث إضافة البيت أهل وعلى الصحابة وعلى ورسوله اهللا
 فأحرقه لقسريا اهللا عبد بن خالد به ظفر واملائة عشرة التاسعة السنة يف كان فلما«

 إال ذلك على األمر استمرو  الزيغ، أهل شأن فهذا أتباعه، من مخسة معه وأحرق
م  يكثرونو  احلديث، مساع على االنكباب بإظهار واحليلة املكر مسلك سلكوا أ
ا املتشابه أحاديث ذكر من ا وجيمعو  العوام. الناس على ويسردو

 ابنو  هو وتوجع القصاص وكثر أمحد، اإلمام زمن يف املقاالت كثرت مث
 قاصاد قصاصا كان لو أود كنت« يقول: أمحد اإلمام وكان منهم، وغريمها عيينة

 اإلمام مع افقوتر  السجستاين، كرام بن حممد زمنه يف ونبغ ،»السريرة طيب نصوحا
 ووقف لكثريا احلديث ومسع عيينة، وابن هو وثقه حىت الطريقة حسن وأظهر أمحد،
 غري ضأن لدج ملبوسه وكان اجلانب، ولني العفة مع التقشف وأظهر التفاسري على
 جيلس فرو قطعة اختذو  لبنا، فيه يبيع حانوتا أخذ مث بيضاء، قلنسوة رأسه وعلى خميط
 الطلبة من والضعفاء العوام بقلوب أخذ حىت ويتخشع وحيدث ويذكر ويعظ عليها
 غالة من انوك ألفا، سبعون هم فإذا الناس من تبعه من حصر حىت وبزهده لوعظه
ةاملتش اآليات العوام على يلقي وصار املشبهة  عقول يوافق رهاظواه اليت واألخبار ا
 يف لبثف السجن، يف ووضعوه فأخذوه العلماء من احلذاق ففطن ألفوه، وما العوام
 السجن، من خرج حىت فيه يسعون أتباعه يزل مل مث سنني، مثان نيسابور سجن
 حملوهف أصحابه من خاصة إال به يعلم ومل زعر، يف ا ومات الشام إىل وارحتل
 التعبد على لفاأ عشرين من أكثر القدس يف أتباعه وكان الشريف، القدس يف هودفنو 

 شعرون،ي ال وهم اهلالكني من وهم عليه، هم ما الشيطان هلم زين وقد والتقشف،
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م خلق، عليه هم ما على واستمر  هذا، تكوق إىل عليه هم ما على الناس محل شأ
 هذه« جبري: بن سعيد قال ،]٨ فاطر [سورة M] ^ _ ` aL :تعاىل اهللا قال
 وهو باطلال ميادين يف ركض أنه املعىن ،»والبدع األهواء أصحاب يف نزلت اآلية
 ضاللةال إن« اآلية: هذه عند يقول عنهما اهللا رضي عباس ابن وكان حقا، يظنها
 اهـ. ١»»أهلها قلوب يف حالوة هلا

 تعرضي أن ومنها« قال: أن إىل أمورا فذكر البدع أهل صفات يف تكلم مث
 يوقع ألنه رارام واخلرب اآلية ويكرر ويسردها، وجيمعها األخبار وكذلك املتشابه آليات
 وجرى ألفه ما لىع وتعاىل سبحانه اخلالق صفات فيجري وألفه، اعتاده فيما العامي
 هؤالء جمالسة من اهمح خريا به اهللا أراد فمن بغروره... له الشيطان ويزينه طبعه عليه
 والريبه هةالشب به علقت فإذا والشبه، الرخص وقبول االنقالب سريع القلب ألن
 واحلرية، رتددال القلب ينال ما وأقل فيه، وقر ما غشاوة قلبه عن يرتفع أن فبعيد
 واملبتدع اميا،ع الشبهة قلبه دخلت الذي كان فإن الشيطان، ومراد الفتنة عني وذلك
 يرجع أن بعيدف وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول وقال وجل عز اهللا بقال عليه أدخلها
 وهذا التلبيس)، (أي بالدليل الشبهة لتحكم واحلرية، اجلهل غشاوة قلبه عن وتنقشع

 واهللكة والسنة الكتاب الناس عمدة ألن برمحته، اهللا يتداركه أن إال اهلالكني من
ما اجلهلة  الطالب بدعال حق فمن املرضي، الوجه على منهما املراد غري على يفهمو
 يغرت ال وأن م،كالمه وتزويق املبتدعة خزعبالت خزايا عن ومسعه قلبه حراسة للنجاة

 حبائلهم ىأقو  من ذلك فإن ألنفسهم، ووصفهم وزهدهم تعبدهم وكثرة بتقشفهم

                                                           
 ).٢٧-٢٦دفع شبه من شبه ومترد (ص - ١



٥٠٥ 
 

ا ا، يصطادون اليت  حبب مشغوف قلبه من سيما ال لبدعتهم القلوب تتشرب و
  اهـ.١»الدنيا

 وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول أصحاب عن نقل ما قلة سبب يوضح وهذا
م يسل كقوم مثلهم ألن التوحيد علم يف املناظرة كثرة عنهم يعرف مل حيث  حبضر
 ويستحل علينا يطعن مبن ابتلينا قد وحنن السالح، إلبراز حيتاجوا فلم يقاتلهم من

 فال وغريه، لابامل يقويهم من ونصرة بدعتهم لشيوع علينا ويستطيلون منا، الدماء
 نذب ال وأن ،املصيب ومن منا املخطئ من اليقينية الرباهني بإقامة نعلم ال أن يسعنا
م حنلهم وإبطال عليهم احلجج بإقامة املخالفني ومننع  أنفسنا لىع استطالوا أل

 الشبه هاربإظ األهواء أهل من يقاتلنا مبن ابتلينا فقد الدماء، باستحالل وحرمنا
 احلجج إقامةب شبههم وإزالة دفعهم يف لنا بد فال املعنوي، القتال هو الذي واإلغراء
 يف البحث أن إىل إشارة ذلك ويف السالح، معىن يف اليت القاطعة والرباهني الساطعة

 دون ايةالكف على الفروض من صارت اجلادة إىل م املغرر لرد واحملاجة العلم هذا
 والسالم: الصالة عليه قوله من مأخوذ ذلك أن إىل أيضا إشارة وفيه املنهية، البدع

 رواه »القيامة يوم إلى ظاهرين الحق على يقاتلون أمتي من طائفة تزال ال«
 نكر،امل عن والناهني باملعروف اآلمرين العلماء على محل حيث ،٢ومسلم البخاري
 معنوية. مقاتلة املقاتلني

                                                           
 )، بترصف.٣١-٣٠دفع شبه من شبه ومترد (ص - ١
)، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ٦٨٨١)، (٦/٢٦٦٧رواه البخاري يف صحيحه ( - ٢ 

وهم أهل العلم، ومسلم يف صحيحه:  "ظاهرين عىل احلق ال تزال طائفة من أمتي"صىل اهللا عليه وسلم 
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 عمس وقد الناس فيه اختلف فيما الكالم عن لسانه كف إذا الرجل أن مع
 مريناأل أو األمرين أحد يكره أن للقلب بد ال ألنه قلبه يكف أن يطق مل ذلك
 يكون. ال فهذا خمتلفان ومها مجيعا حيبهما أن فأما مجيعا،

 أهل خصائل انوبي للناس اإلميان صفة تعليم تعاىل: اهللا رمحهم مشاخينا قال
 بقوله: يهإل وأشار كثرية، تآليف فيها السلف وألف األمور، أهم من واجلماعة السنة
 وليا. هلم كان أهله وعرف احلق إىل مال إذا

 يف عدب ويضرك خصلة، يف يضرك ال املصيب من املخطئ تعرف مل وإذا
ا تضرك ال اليت اخلصلة فأما واحدة، غري خصال  ملخطئ،ا بعمل تؤاخذ ال أنك فإ
 فيما هالةاجل اسم منها: فواحدة املخطئ حبال اتصافك مع تضرك اليت اخلصال وأما
 من اخلطأ رفتع ال ألنك عليك لوقوعه االعتقاديات من حقيقته معرفة عليك جيب

 أهل نم ا تشبث ممن بغريك نزل ما الشبهة من بك ينـزل أن وعسى الصواب،
 جزمك دملع تستيقن وال تدري ال ألنك منها، واملخلص املخرج ما تدري وال األهواء
 ختلص وال نـزعت فال االعتقادية اخلالفيات يف خمطئ أم أنت أمصيب املخالف خبطأ

                                                           
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل  ")، كتاب اإلمارة، باب قوله صىل اهللا عليه وسلم ١٩٢٣)، (٣/١٥٢٤(

 . "احلق ال يرضهم من خالفهم
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ا ذهبهمم إلثبات يذكرونه مما احلق، أهل على املخالفون يوردها اليت الشبهة عن  فإ
 .٢عندهم دليال كانت وإن األمر نفس يف ١شبهة

 (مراده اهاقدمن اليت العقيدة ذه متعبدون والناس« الغزايل: حامد أبو قال
 من فيها ملا ا الشرع ورد إذ الدين)، علوم إحياء يف خلصها واليت السنة أهل عقيدة
 على فظهاحب يتعبدون والعلماء عليها الصاحل السلف وأمجع ودنياهم، دينهم صالح
 الظلمة جمات عن أمواهلم حبفظ السالطني تعبد كما املبتدعة، تلبيسات من العوام

 احلاذق بيبكالط يكون أن فينبغي عتهومنف بضرره اإلحاطة وقعت وإذا والغصاب،
 وعلى اجةاحل وقت يف وذلك موضعه يف إال يضعه ال إذ اخلطر، الدواء استعمال يف
 اهـ. ٣»احلاجة قدر

 ذا الشتغالا بيان يف الثالث التمهيد« »:االعتقاد يف االقتصاد« يف وقال
 ليس جامعهمب واالشتغال العلم هذا يف التبحر أن اعلم الكفايات: فروض من العلم
 كافة لىع جيب ليس أنه تبني إذ الكفايات... فروض من وهو األعيان فروض من

 تصري وإمنا .اإلميان يف والشك الريب عن القلب وتطهري اجلازم، التصديق إال اخللق
 الشك. اعرتاه من حق يف عني فرض الشك إزالة

                                                           
لباطل للحق من االشبهة الظن املشتبه بالعلم ذكره أبو البقاء، وقال بعضهم الشبهة مشابه احلق للباطل و - ١

). وقال يف خمتار الصحاح ٤٢٢(صعىل مهامت التعاريف  التوقيفوجه إذا حقق النظر فيه ذهب، انظر 
 من األمور املشكالت واملتشاهبات املتامثالت. واملشتبهات): والشبهة االلتباس ٣٥٤(ص
 ).٤١-٣٢بترصف واختصار من إشارات املرام للبيايض ( - ٢
)، كتاب قواعد العقائد، الفصل الثاين يف وجه التدريج إىل اإلرشاد وترتيب ١/٩٧(إحياء علوم الدين  - ٣ 

 درجات االعتقاد.
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 ضرهمي الفرق أكثر أن ذكرت وقد الكفايات فروض من صار فلم قلت: فإن
 ينفعهم؟ وال ذلك

 الشك وارواعت واجبة، العقائد أصول يف الشكوك إزالة أن سبق قد أنه فاعلم
 يف مهمة نبالربها احلق إىل الدعوة مث األقل، يف إال يقع ال كان وإن مستحيل غري

 الدين.
 فيهم لشبهةا بإفاضة احلق أهل إلغواء ويتصدى مبتدع يثور أن يبعد ال مث

 ذا إال ذلك كنمي وال بالتقبيح، إغواءه ويعارض بالكشف شبهته وميقا ممن بد فال
 من قطر كل يف يكون أن فوجب الوقائع، هذه أمثال عن البالد تنفك وال العلم.

 بتدعة،امل دعاة يقاوم العلم ذا مشتغل باحلق قائم األصقاع من وصقع األقطار،
 خال فلو هة،الشب عوارض عن السنة أهل قلوب ويصفي احلق عن املائلني ويستميل

 اهـ. ١»والفقيه الطبيب عن خال لو كما كافة، القطر أهل به خرج القطر عنه
 بتصرف.

 أئمتنا به رحص والذي« نصه: ما اهليتمي حجر البن »احلديثية الفتاوى« ويف
 وال ،فاسده من االعتقاد صحيح يعرف أن عينيا وجوبا أحد كل على جيب أنه

 بالتقليد لوو  اجلازم االعتقاد على املدار ألن الكالم أهل بقوانني علمه فيه يشرتط
 فرض فهو املخالفني على للرد ا والقيام الكالمية احلجج تعليم وأما األصح. على

 يتعلق ما تعلم على فيها املخالف دفع وتوقف حادثة وقعت إن إال اللهم كفاية،

                                                           
 )، التمهيد الثال يف بيان االشتغال هبذا العلم من فروض الكفايات.٣٣االقتصاد يف االعتقاد (ص - ١ 
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 على دللر  تعلمه كلذل تأهل من على عينا فيجب آالته أو الكالم علم من ا
 اهـ. ١»املخالفني

 ذا القيام يةأمه تردد أو شك إليه يتطرق ال مبا يعلم اليوم واقعنا يف والناظر
 ماعةواجل السنة بأهل حري وهو الصادقة، اخلالصة النية مع عالية مة الواجب
 فإن بكالمهم وامالع تأثر ليقع شيئا، باهللا يشركوا ومل التوحيد معىن أخلصوا الذين
 حلسنة.ا واملوعظة واحلكمة باإلخالص اإلخالص كلمة نشر على به يستعان ما خري

 
 طلوب،م شىء التشبيه بلية يف وقع من عالج يف احلكمة أن خيفى وال

 األعالم: بعض كالم من املعىن هذا أؤكد ولذلك
 العظيمة املخاطرات من العوام: حمادثة يف التلطف« اجلوزي: ابن احلافظ قال

م حتتمله ال مبا العوام حتديث  قوما أن مثاله ه،ضد نفوسهم يف رسخ قد مبا أو قلو
م يف رسخ قد  بقدر هيو  للعرش مالصقة سبحانه اخلالق ذات وأن التشبيه قلو

 ثبتو  أشياخهم، من هذا مثل ومسعوا أصابع، أربعة قدر العرش من ويفضل العرش
 عىد فإذا مسوات. ست منه لتفخ الدنيا السماء إىل وانتقل نزل إذا أنه عندهم
 كما ثاألحادي متر أن ينبغي إمنا لك خطر كما ليس له وقيل التنـزيه إىل أحدهم
 لوجهني: عليه هذا صُعب تومهته، ما مساكنة غري من جاءت

 أغلب. العوام على واحلس عليه احلس لغلبة أحدهما 
 منه. أجهل كانوا الذين األشياخ من ذلك من مسعه قد ملا والثاني 

                                                           
 ).٢٠٧الفتاو احلديثية (ص - ١
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 قد ممن دينيت كان من بعض عن بلغين ولقد بنفسه، خماطر هلذا فاملخاطب
 قدرت لو واهللا قال:ف التنـزيه من شيئا العلماء بعض من مسع أنه التشبيه قلبه يف رسخ
 لقتلته. عليه

 وتلطف، ١احتيال دون حيتمله ال مبا العوام من خملوقا حتدث أن اهللا فاهللا
 تعلقي ما كل فكذلك بنفسه له احملدث طروخيا نفسه يف ما يزول ال فإنه

 اهـ.٢»باألصول
 إىل يدعى أن فينبغي للبدعة املعتقد العامي وأما« الغزايل: حامد أبو وقال

 القريب القلب يف راملؤث للنفس املقنع اللطيف وبالكالم بالتعصب، ال بالتلطف احلق
 أنفع لكذ فإن ،والتحذير الوعظ من بفن املمزوج واحلديث، القرآن أدلة سياق من
 نوع هأن اعتقد ذلك مسع إذا العامي إذ املتكلمني، شرط على املوضوع اجلدال من

 إزالته بجي إذ اعتقاده...، إىل الناس ليستدرج املتكلم تعلمها اجلدل من صنعة
 اجلدل استقصاءو  الكالم، تعمق عن البعيدة املقبولة القريبة واألدلة والوعظ باللطف

 مسعه جدل بنوع البدعة اعتقد عامي يفرض أن وهو واحد، موضع يف ينفع إمنا
 األنس من هل ظهر فيمن وذلك احلق، اعتقاد إىل فيعود مبثله اجلدل ذلك فيقابل
ادلة  حالة إىل هذا ىانته فقد العامية والتحذيرات باملواعظ القناعة عن مينعه ما با

 وال البدعة يهاف تقل بالد يف وأما إليه، يلقى أن فجاز اجلدل دواء إال منها يشفيه ال
 يتعرض وال ناهذكر  الذي االعتقاد ترمجة على فيها فيقتصر املذاهب فيها ختتلف

                                                           
املكروه أو جللب  عيل مجع حيلة وهي ما يتلطف به لدف): (احل٣٠٤قال القونوي يف أنيس الفقهاء (ص - ١

 املحبوب أن يرتفق به) اهـ. 
 ).٤٢٧صيد اخلاطر (ص - ٢
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 شائعة بدعةال كانت فإن احلاجة، بقدر ذكر وقعت فإن شبهة وقوع ويرتبص لألدلة
 كتاب ناهأودع الذي القدر يعلموا أن بأس فال خيدعوا أن الصبيان على خياف وكان

 »إليهم قعتو  إن املبتدعة جمادالت تأثري لدفع سببا ذلك ليكون لقدسيةا الرسالة
 اهـ.

 واآلن تدعةاملب دفع يف إليه باحلاجة اعرتفت مهما قلت فإن« قال: أن إىل 
 العلم ذا القيام يصري أن بد فال احلاجة وأرهقت البلوى، وعمت البدع ثارت قد
 واليةوال كالقضاء احلقوق ائروس األموال حبراسة كالقيام الكفايات، فروض من

 ولو يدوم ال عنه والبحث فيه والتدريس ذلك بنشر العلماء يشتغل مل وما وغريمها
 يتعلم، مل ما ةاملبتدع شبه حلل كفاية الطباع جمرد يف وليس الندرس بالكلية ترك

 زمن خبالف اتالكفاي فروض من أيضا عنه والبحث فيه التدريس يكون أن فينبغي
 ال نهأ احلق أن فاعلم إليه، ماسة كانت ما احلاجة فإن عنهم، اهللا ضير  الصحابة

 تلك يف ثارت اليت املبتدعة شبه يدفع مستقل العلم ذا قائم من بلد كل يف بد
 اهـ.١»بالتعليم يدوم وذلك البلدة

 إليصال يلةح بنوع املغلفة املشبهة بدعة ظهور مع اليوم احلاجة ظهرت وقد
 عدد لوجود ملحة احلاجة وصارت اليوم، املتقدمة الوسائل بشىت العوام إىل بدعتهم

تمعو  املساجد يف انتشارهم مع خاصة والبدع الزيغ أهل على الرد يتقن ممن  ا
 اجلاهل على سونيلب حيث عليها، غلبوا حىت والفضائيات االنرتنت وعرب واجلامعات

 لبيسالت أمام اصةخ العقيدة علم من ما قدرا اجلامعات يف تلقى من على وحىت
                                                           

)، كتاب قواعد العقائد، الفصل الثاين يف وجه التدريج إىل اإلرشاد وترتيب ١/٩٨إحياء علوم الدين ( - ١ 
 درجات االعتقاد.
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 قصريهمت بسبب إما واملشهورين التدريس على القائمني بعض خالل من احلاصل
ال كنل واستفاضة شرحا يتطلب وهذا العصر، مشبهة مع تواطؤهم بسبب أو  ال ا

 من كذل يف ملا مكابرة فهو نصف ما على ليس األمر أن ادعى ومن هنا. له يسع
 حسيب واهللا الدين على غريته وضعف زمانه والبأح التبصر عن بعده على الداللة

 باهللا. إال قوة وال حول وال قّصر من
 العلم هذا يف حنررها اليت األدلة أن اعلم« »:االعتقاد يف االقتصاد« يف وقال

 يكن مل إن اهل املستعمل والطبيب القلوب، مرض ا يعاجل اليت األدوية جمرى جتري
 اهـ. ١»يصلحه مما أكثر بدوائه يفسده ما انك الرأي رصني العقل ثاقب حاذقًا

 احلق تقدوااع طائفة الثالثة: الفرقة« قال: أن إىل العوام فرق أصناف عدّ  مث
 إلشكاالت سهمأنف من فتنبهوا وفطنة بذكاء الفطرة يف خصوا ولكن ومساًعا تقليًدا

 اتالشبه من شبهة مسعهم قرع أو طمأنينتهم، عليهم وزلزلت عقائدهم يف تشككهم
 مأنينتهمط بإعادة معاجلتهم يف م التلطف جيب فهؤالء صدورهم. يف وحاكت
 بعاداست مبجرد ولو عندهم، املقبول املقنع الكالم من أمكن مبا شكوكهم وإماطة
 عندهم مشهور شخص من كالم نقل أو حديث رواية أو آية تالوة أو وتقبيح

 مراسم على ررةاحمل باألدلة افهيش أن ينبغي فال القدر بذلك شكه زال فإذا بالفضل.
 فطًنا كًياذ  كان فإن اإلشكاالت. من أخر أبوابًا عليه يفتح رمبا ذلك فإن اجلدال،

 الضالل أهل نم طائفة الرابعة: الفرقة التحقيق... حمك على يسري كالم إال يقنعه مل
 ائدهمعق يف اهماعرت  مبا احلق قبول منهم ويتوقع والفطنة الذكاء خمائل فيهم يتفرس
م يلني مبا أو الريبة من  التلطف جيب هؤالءف والفطرة، باجلبلة التشكيك لقبول قلو

                                                           
 اين يف بيان اخلوض يف هذا العلم.)، التمهيد الث٢٩االقتصاد يف االعتقاد (ص - ١
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 احملاجة عرضم يف ال الصحيح االعتقاد إىل وإرشادهم احلق إىل استمالتهم يف م
 اإلصرار.و  التمادي بواعث ويهيج الضالل دواعي يف يزيد ذلك فإن والتعصب،

 احلق لأه جهال من مجاعة بتعصب العوام وبقل يف رسخت إمنا اجلهاالت وأكثر
 التحقري بعني اخلصوم ضعفاء إىل ونظروا واالدالء، التحري معرض يف احلق أظهروا

 همنفوس يف ورسخت واملخالفة املعاندة دواعي بواطنهم من فثارت واإلزراء.
 حىت دها،فسا ظهور مع حموها املتلطفني العلماء على وعسر الباطلة االعتقادات

 بعد احلال يف ا نظروا اليت احلروف أن اعتقدوا أن إىل بطائفة التعصب هىانت
 التعصبو  العناد بواسطة الشيطان استيالء ولوال قدمية. العمر طول عنها السكوت
 عاقل. قلب هل عمن فضالً  جمنون قلب يف مستقرًا االعتقاد هذا مثل وجد ملا لألهواء
ادلة  احلقد رتكولي جهده منه املتدين فليتحرز له، دواء ال حمض داء واملعاندة وا
 إرشاد يف واللطف بالرفق وليستعن الرمحة، بعني اهللا خلق كافة إىل وينظر والضغينة

 حققوليت الضالل، داعية حيرك الذي النكد من وليتحفظ األمة، هذه من ضل من
 اهـ. ١»ةالبدع على اإلصرار على معني والتعصب بالعناد اإلصرار داعية مهيج أن

 واختصار. بتصرف
 وما بيهالتش ورطة يف وقع من وإخراج احلق بيان يف اليوم حنتاجه ما وهو

 إلصول نالبيا وهذا خطري، ودس حتريف قل أو وتزييف وفساد لوث من يتبعها
 ىءش واجلماعة السنة أهل علماء قرره ما على واجلماعة السنة أهل عقيدة العقيدة
 من هوو  األُّمه، وسلف واحلديث القرآن يف جاء ام يوافق ما على أي ممدوح، حسن

 أهل نأل وذلك الِبدع، وأهل السنه أهل عقيدة بني اإلنسان مييز لكي املهّمات
                                                           

 )، التمهيد الثاين يف بيان اخلوض يف هذا العلم.٣١-٣٠االقتصاد يف االعتقاد (ص - ١
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 يف ردو  ما املسلم مسع إذا فكيف شك. أو تردد بال األّمة هذه يف موجودون البدع
 وغريمها جلربيّةاو  املعتزلة من الّسّنة أهل غري املسلمني فرق عن سئل« الرملي: فتاوى
 ال؟ أم الّسّنة أهل فيها املخالفني عقائدهم على يعاقبون هل

 االثنتني الّسّنة أهل غري اإلسالم فرق على العقاب يرتّتب بأنّه فأجاب:
 وسلم: عليه اهللا لىص لقوله الّسّنة أهل لعقيدة املخالفة عقائدهم بسبب فرقةً  وسبعني

 عليه أنا ما هيو  واحدةً  إال الّنار في ّلهاك فرقةً  وسبعين ثالثًا أّمتي ستفترق«
 به. أخرب ما وقع حيث معجزاته من ذلك وكان ،١»وأصحابي
 على لموس عليه اهللا صلى الّنيبّ  وفاة عند املسلمون وكان« اآلمدّي: قال

 يزل ومل اإلسالم، ويظهر الّنفاق يبطن كان من إال واحدةٍ  وطريقةٍ  واحدةٍ  عقيدةٍ 
 ثالثٍ  إىل قاالتامل وأرباب اإلسالم، أهل تفّرق حّىت  تتفّرق اءواآلر  يتشّعب اخلالف
 اهـ. ٢»فرقةً  وسبعني

 ال الذي لكنّ  اهللا، نصرهم واجلماعة السنه أهل مذهب على األُّمة وسواد
 يشّوش الِبدع، أهل عقائد من ِبدع قلبه إىل يدخل أن عليه ُخيشى الدين علم يتعلم
 بكالمه خذيأ قد أمامهم، ضعيًفا يكون ّلمتع يكن مل فإذا اعتقاده بعضهم عليه
 تعاىل. باهللا والعياذ فيضل

                                                           
 ١ - ) كتاب الشهادات باب ما ترد به شهادة أهل ٢٠٦٩٠)، (١٠/٢٠٨رواه البهقي يف السنن الكرب ،(

واملالحم، وقال هذا حديث صحيح عىل  )، كتاب الفتن٨٣٢٥)، (٤/٤٧٧األهواء، واحلاكم يف املستدرك (
 رشط الشيخني ومل خيرجاه.

-٤/٢٤٦فتاو العالمة شمس الدين حممد الرميل هبامش الفتاو الكرب الفقهية البن حجر اهليتمي ( - ٢ 
 )، طبعة دار الفكر.٢٤٧
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 تجارىت« بقوله: البدع أهل والسالم الصالة عليه اهللا رسول وصف وقد
 إال ِمفَصلٌ  وال ِعرقٌ  منه يبقى ال بصاحِبهِ  الَكَلبُ  يتجارى كما األهواءُ  تلك بهم

 لذيا الكلب كحال اهلمح فيصري منه تتمكن الِبدع هذه أنّ  هذا معىن ١»دخله
 املرض هذا خلويد إال مفصل وال ِعرق فيه يبقى ال منه فتمّكن الكَلب مرض أصابه
 .٢شديد مرض هذا بذكرها، ومولعني الِبدع ذه مولعني فيصريون فيه

                                                           
عاوية قال: قال ): وأخرج أمحد وأبو داود واحلاكم عن م٢/٢٨٨قال احلافظ السيوطي يف الدر املنثور ( - ١ 

ق هذا األمة إىل وسبعني ملة وتفرت نيتإن أهل الكتاب تفرقوا يف دينهم إىل اثن"رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:
ثالث وسبعني ملة، كلها يف النار إىل واحدة، وهي اجلامعة، وخيرج يف أمتي أقوام تتجار تلك األهواء هبم كام 

)، ١/٢١٨اهـ. رواه احلاكم يف املستدرك ( "ق وال مفصل إال دخلهيتجار الكلب بصاحبه، فال يبقى منه عر
 )، كتاب العلم فصل يف توفري العامل، وقال هذه أسانيد تقام به احلجة يف تصحيح هذا احلديث.٤٤٣(
): (وإنه سيخرج) ويف ١/٣٩٧قال مال عيل القاري يف مرقاة املفاتيح، باب االعتصام بالكتاب والسنة ( - ٢ 

وزاد يف رواية: (وإنه سيخرج) أي يظهر (يف أمتي) ويف نسخة: (من أمتي) (أقوام) أي مجاعات املصابيح: 
(تتجار) بالتائني، أي تدخل وجتري وترسي (هبم) أي يف مفاصلهم (تلك األهواء) مجع هو وهو ميل 

ا للسبب موضع املسبب ألن  و الرجل هو هالنفيس إىل ما تشتهيه، واملراد هنا البدعة فوضعها موضعها وضعً
 ا عىل اختالف أنواع اهلو الذي حيمله عىل إبداع الرأي الفاسد أو العمل به وذكر األهواء بصيغة اجلمع تنبيهً
لَبُ بفتحتني. داء خموف  وأصناف البدع يقال: جتاروا يف احلديث إذا جر كل منهم مع صاحبه كام يتجار الكَ

به) أي مع صاحبه إىل مجيع أعضائه، أي مثل جري الكلب حيصل من عض الكلب املجنون ويتفرق أثره (بصاح
يف العروق (ال يبقى منه عرق) بكرس العني (وال مفصل إال دخله) فكذلك تدخل البدع فيهم وتؤثر يف 
لب الكِلب، أي املكلوب وهو املجنون فيصيبه شبه  أعضائهم، قيل: الكلب داءٌ يعرض لإلنسان من عضة الكَ

ا إال كلب، أي جن ويعرض له أعراض رديئة تشبه املاليخوليا مهلكة غالبًا  اجلنون وال يعض املجنون أحدً
ا. وأمجعت العرب أن دواءه قطرة من دم خيلط بامء فيسقاه) اهـ.   ويمتنع من رشب املاء حتى يموت عطشً
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 »:ويةنب وشريعة حممدية طريقة شرح يف حممودية بريقة« صاحب وقال
 أصحاب يأ الّسّنة) أهل ملذهب وتطبيقه االعتقاد تصحيح يفالفصل األول «(
 حاباألص وهم اهللا رسول مجاعة أي (واجلماعة) ا الّتمّسك أي اهللا رسول سّنة

 وسّلم عليه ىلتعا اهللا صّلى قوله يف إليها املشار الّناجية الفرقة وهم والّتابعون
 :الق هم ومن قيل: ،واحدةً  إال الّنار في كّلها فرقةً  وسبعين ثالثًا أّمتي ستفترق«

 »».وأصحابي عليه أنا ما على هم اّلذين
 غليبت إّما مراده لعلّ  األشاعرة، وهم الّناجية الفرقة« العضد: العالمة قال

 إىل احلنفّيةك األصول يف تابعوا اّلذين املاتريديّة مع اّحتادهم اّدعاء أو جمازٍ  عموم أو
م وجه املاتريدّي، منصورٍ  أيب الّشيخ اهلدى علم  كمال زامهمالت اجيةً ن فرقةً  كو

 ظاهر عن جتاوزٍ  بال ممعتقدا يف وأصحابه وسّلم عليه تعاىل اهللا صّلى الّنيبّ  متابعة
  الّدواّين. لعالمةا ذكره كما ،»ملخالفيهم خالفًا عقلٍ  إىل اسرتسالٍ  وال ضرورةٍ  بال نصٍّ 

 عن روي »املضمرات عن التتارخانية من االستحسان« كتاب أوائل ويف
 اهللا ستجابا واجلماعة الّسّنة أحبّ  إذا املؤمن« قال: أنّه عنه تعاىل اهللا ضير  عليٍّ 
 الّنار من راءةً ب له تعاىل اهللا وكتب الّذنوب له وغفر حوائجه وقضى دعاءه تعاىل
  اهـ. »الّنفاق من وبراءةً 
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 هللا المكان يثبت من كفر على والخلف السلف إجماع في فصل
تهد اإلمام -١  املكان ينسب منكّفر  عنه اهللا رضي هـ)١٥٠( حنيفة أبو ا

 أعرف ال قال من« :١نصه ما »األبسط الفقه« كتابه يف فقال تعاىل، هللا
 وال رش،الع على إنه قال من وكذا كفر، فقد األرض يف أو السماء يف ريب

 اهـ. »األرض يف أو السماء أيف العرش أدري
 شرح يف هـ)١٠٩٨( احلنفي الَبياضي الدين كمال العالمة الشيخ وقال -٢

 فمن« -حنيفة أبو أي- فقال« )]:١٣٦نصه[( ما حنيفة أيب اإلمام كالم
 ئالً قا لكونه ،»كافر فهو األرض يف أم السماء أيف ريب أعرف ال قال

 حمتاج إنهف واحليز باجلهة خمتص هو ما وكل وحّيز جبهة البارئ باختصاص
 .اىلتع حقه يف الصريح بالنقص قول فهو بالضرورة، ُحمَدث

 يف أم السماء أيف العرش أدري وال العرش على إنه قال من كذا« قال مث -٣
 الصريح نقصوال واحليز باجلهة تعاىل باختصاصه القول الستلزامه »األرض

 نفي بل عاىلت عنه العلوّ  ونفي األرض يف بالكون القول يف سيما شأنه يف
ة التحيز عن املنزه اإللـه ذات  رات:إشا وفيه األشياء. ومشا
 شياءاأل سوى موجود وجود ُمنِكر واجلهة باجلسمية القائل أن األولى 

 عن زهاملن اإللـه لذات منكرون فمنهم حسا، إليها اإلشارة ميكن اليت
 بالكفر. باحلكم أشار وإليه حمالة. ال الكفر فلزمهم ذلك،

                                                           
 ).١٢الفقه األبسط، ضمن جمموعة رسائل أيب حنيفة بتحقيق الكوثري (ص/ - ١



٥١٨ 
 

 املذكور كمباحل أشار وإليه والتحيز، التشبيه أطلق من إكفار الثانية 
 أن داعتق من النوادر: يف فقال األشعري، اإلمام واختاره أطلقه، ملن
 اإلرشاد شرح يف كما به، كافر وإنه بربه عارف غري فهو جسم اهللا
 اهـ. »األنصاري قاسم أليب

 حلّ « كتاب يف هـ)٦٦٠( السالم عبد بن العزّ  الشيخ ذلك على ووافقه -٤
 وهمت ومن مكانًا، قللح أن يوهم القول هذا ألن« نصه: ما فقال ،»الرموز
  اهـ. »ُمَشبِّه فهو مكانًا للحق أن

 ابن أن شك وال« :١نصه ما وقال احلنفي القاري علي مالّ  الشيخ وارتضاه -٥
 اهـ. »نقله على االعتماد فيجب وأوثقهم، العلماء أجلّ  من السالم عبد

 يعلم أن وجيب« :٢نصه ما اإلنصاف يف هـ)٤٠٣( الباقالين بكر أبو وقال -٦
 دسيتق تعاىل فالرب النقص مسة على أو احلدوث على يدل ما كل أن

 صافواالت باجلهات، االختصاص عن متقدس تعاىل أنه ذلك: فمن عنه.
 وال لقيام،ا وال واالنتقال، بالتحول، يوصف ال وكذلك احملدثات، بصفات
 .M :وقوله ،الشور] [سورة M1 2 3L :تعاىل لقوله القعود،

/ 0 1 2L على تدل الصفات هذه وألن ،اإلخالص] [سورة 
 اهـ. ».ذلك عن يتقدس تعاىل واهللا احلدوث،

                                                           
 ).١٩٨ري يف رشح الفقه األكرب بعد أن انتهى من رشح رسالة الفقه األكرب (ص/نقله مالّ عيل القا - ١
 ).٦٤هـ، ص١٤٠٧اإلنصاف (عامل الكتب، الطبعة األوىل  - ٢
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 هـ)٣٢١( الطحاوي جعفر أبو السلفي احلنفي الفقيه احلافظ اإلمام وقال -٧
 اهـ. »كفر فقد البشر معاين من مبعىن اهللا وصف ومن« نصه: ما

 اإلمام مسعتُ « :١نصه ما رسالته يف هـ)٤٦٥( القشريي القاسم أبو قال -٨
 يقول: غريبامل عثمان أبا مسعتُ  يقول: تعاىل اهللا رمحه فورك بن بكر أبا

 قليب نع ذلك زال بغداد قِدمتُ  فلما اجلهة، حديث من شيًئا أعتقدُ  كنتُ 
 اهـ. »جديًدا اآلن أسلمتُ  إين مبكة: أصحابنا إىل فكتبتُ 

 احلنفي النسفي حممد ابن ميمون املعني أبو املتكلمني لسان الشيخ وقال -٩
 من ريهغ وبني ذاته بني املماثلة نفى تعاىل واهللا« :٢نصه ما ـ)ه٥٠٨(

 قوله أي- احملكم النص هلذا ردا له املكان بإثبات القول فيكون األشياء،
 هٍ لَوجْ  فيه احتمال ال الذي -الشور] سورة[ M1 2 3L :تعاىل
 اهـ. »ذلك عن اهللا عصمنا كافر، النص ورادُّ  ظاهره، سوى ما

 »الرائق البحر« هكتاب يف احلنفي ُجنَْيم بابن الشهري الدين نزي الشيخ وقال -١٠
 :٣نصه ام اهلندية" "الفتاوى كتابه يف احلنفي نظام والشيخ هـ)،٩٧٠(
 حكاية قصد إنف السماء، يف اهللا قال فإن تعاىل، هللا املكان بإثبات ويكفر«
 اهـ. »كفر املكان أراد وإن يكفر، ال األخبار ظاهر يف جاء ما

                                                           
 ).٥الرسالة القشريية (ص/ - ١
 ).١/١٦٩تبرصة األدلة ( - ٢
 ).٢/١٢٥)، الفتاو اهلندية (٥/١٢٩البحر الرائق: باب أحكام املرتدين ( - ٣
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 األشعري الشافعي املصري حممد بن أمحد الدين شهاب الشيخ وقال -١١
 وغريه الَقرَايف أن واعلم« :١نصه ما هـ)٩٧٤( اهليتمي حجر بابن املعروف
 بكفر لالقو  عنهم اهللا رضي حنيفة وأيب وأمحد ومالك الشافعي عن حكوا
 اهـ. »بذلك حقيقون وهم والتجسيم، باجلهة القائلني

 أظلم فمن« :٢نصه ما هـ)١٠١٤( احلنفي اريالق علي مالّ  الشيخ وقال -١٢
 واهليئة اناملك إثبات على مشتمالً  معيًنا ادعاءً  ادعى أو اهللا على كذب ممن

 »حمالة ال فرًاكا فيصري احلالة، تلك وأمثال مسافة وثبوت مقابلة من واجلهة
 افر،ك فهو وقوعها قبل األشياء يعلم ال اهللا أن اعتقد من« :٣وقال اهـ.
 لكذ وحنو زمان عليه وميرّ  مكان وله جسم سبحانه بأنه قال من وكذا
 اهـ. »اإلميان حقيقة له تثبت مل حيث كافر،

 اخللف ومن -السلف من أي- منهم مجع قال بل« :٤نصه ما أيًضا وقال -١٣
 نيفةح أليب قول إنه وقال: العراقي، به صرح كما كافر اجلهة معتقد إن

 اهـ. »والباقالين واألشعري والشافعي ومالك
 أقسام وأما« :٥نصه ما هـ)١١٤٣( احلنفي النابلسي الغين عبد الشيخ قال -١٤

 وهي: إليها، رالكف أنواع مجيع ترجع أقسام ثالثة الشرع حبسب فهي الكفر
                                                           

 ).٢٢٤نهاج القويم (ص/امل - ١
 ).٢١٥رشح الفقه األكرب بعد أن انتهى من رشح الرسالة (ص/ - ٢
 ).٢٧٢ - ٢٧١املصدر السابق (ص/ - ٣
 ).٣/٣٠٠مرقاة املفاتيح ( - ٤
 ).١٢٤الفتح الرباين والفيض الرمحاين (ص/ - ٥



٥٢١ 
 

 تعاىل اهللا بأن قاداالعت فهو التشبيه: وأما والتكذيب... والتعطيل، التشبيه،
 العرش، وقف جسمٌ  تعاىل اهللا أن يعتقدون كالذين خلقه، من شيًئا يشبه
 على أو النيةالف الصورة له وأن اجلارحتني، مبعىن يَدين له أن يعتقدون أو

 جهة يف أو ،السماء يف أنه أو العقل، يتصوره نور أنه أو الفالنية، الكيفية
 األماكن، مجيع يف أو األماكن، من مكان يف أنه أو الست، اجلهات من
 وأ األشياء، من شىء يف احللول له أنَّ  وأ واألرض، السـمـوات مأل أنه أو
 ألشياء،ا مجيع يف أو األشياء، من بشىء متحد أنه أو األشياء، مجيع يف
 العياذو  صريح كفر ذلك ومجيع منها. شيًئا أو منه، منحلَّةٌ  األشياء أن أو
 هـ.ا »عليه هو ما على األمر مبعرفة اجلهل وسببه تعاىل، باهللا

 يوقع ما ذِكر عند هـ)١٢٩٩( املالكي عليش دأمح بن حممد الشيخ وقال -١٥
 ستلزمي فإنه وحتّيزه، اهللا جسمية وكاعتقاد« :١نصه ما باهللا والعياذ الكفر يف

 اهـ. »حملِدث واحتياجه حدوثه
 مدحم احملاسن أبو الفقيه احملدث العالمة الشيخ أيًضا احلكم هذا وذكر -١٦

 يف االعتماد« كتابه يف هـ)١٣٠٥( احلنفي اللبناين الطرابلسي القاوقجي
 ألرضا يف أم هو السماء يف اهللا أعِرفُ  ال قال ومن« قال: فقد ،٢»االعتقاد

 اهـ. »-مكانًا له أحَدمها جعل ألنه- كَفر

                                                           
 ).٢٠٦/ ٩منح اجلليل رشح خمترص خليل ( - ١
 ).٥االعتامد يف االعتقاد (ص/ - ٢



٥٢٢ 
 

 يكفر« نصه: ما ١اهلند علماء من جلماعة »اهلندية الفتاوى« كتاب ويف -١٧
 حكاية هب قصد فإن السماء يف تعاىل اهللا قال ولو تعاىل. هللا املكان بإثبات

 اهـ. »يكفر املكان به أراد وإن يكفر ال األخبار ظاهر فيه جاء ما
 هـ)١٣٥٢( املصري السبكي خطاب أمحد بن حممد بن حممود الشيخ قال -١٨

 على والوقوف الدين عقائد معرفة يف الراغبني بعض سألين« :٢نصه ما
 ما ه:نص مبا واألحاديث اآليات من املتشابه يف واخللف السلف مذهب

 له وجل عز اهللا أن يعتقد فيمن تعاىل اهللا حفظهم العلماء السادة لقو 
 دةعقي هو ذلك ويقول خمصوص مكان يف العرش على جالس وأنه جهة

 مل نم هلم: ويقول االعتقاد، هذا يعتقدوا أن على الناس وحيمل السلف
 MY Z [ \L :تعاىل بقوله مستدال كافرًا يكون ذلك يعتقد
 أهذا ،امللك] [سورة MD E F GL :وجل عز وقوله ،طه] [سورة

 اعتقادهب القائل ذلك أيكفر باطالً  كونه وعلى باطل؟ أم صحيح االعتقاد
 نيةالدي األعمال من ذلك وغري وصيام صالة من عمله كل ويبطل املذكور
 وال ليغس ال يتوب أن قبل احلالة هذه على مات وإن زوجه، منه وتبني
 االعتقاد ذلك يف صّدقه من وهل ملسلمني،ا مقابر يف يدفن وال عليه يصلى
 الرحيم الرحـمـن اهللا بسم فقلت: تعاىل، اهللا بعون فأجبت مثله؟ كافرًا يكون
 مةاحلك أويت من على والسالم والصالة الصواب، إىل اهلادي هللا احلمد
 وفيقالت ورزقهم اهللا هداهم الذين وأصحابه ءاله وعلى اخلطاب، وفصل

                                                           
 ).٢/٢٥٩الفتاو اهلندية ( - ١
 ).٤ - ٣إحتاف الكائنات (ص/ - ٢



٥٢٣ 
 

 إمجاعب كافر ومعتقده باطل االعتقاد هذا أن احلكمف بعد: أما والسداد.
 تعاىل هللا ِقَدم ذلك على العقلي والدليل املسلمني، علماء من به يعتد من

 M1 2 43 5 6 :تعاىل قوله والنقلي للحوادث، وخمالفته
7L سورة] [صلات أو مكان يف حلّ  تعاىل أنه اعتقد من فكل ،الشور 

 أو األرض أو السماء أو الكرسي أو كالعرش احلوادث من بشىء أو به
 وغري حجو  وصيام صالة من عمله مجيع ويبطل قطًعا، كافر فهو ذلك غري

 هذا ىعل مات وإذا فورًا، يتوب أن عليه ووجب زوجه، منه وتبني ذلك،
 مقابر يف دفني وال عليه يصلى وال يغسل ال تعاىل باهللا والعياذ االعتقاد
 من تعاىل اهللا أعاذنا اعتقاده يف صدَّقه نم كله ذلك يف ومثله املسلمني،

 ذاه يعتقدوا أن على الناس محله وأما أعمالنا. وسيئات أنفسنا شرور
 كفر هوف كافرًا، يكون ذلك يعتقد مل من هلم: وقوله املكفر، االعتقاد
تان  اهـ. »عظيم و

 عثمانيةال اخلالفة دار يف اإلسالمية املشيخة وكيل الكوثري الشيخ قال -١٩
 ألئمةا عند كفر تعاىل له اجلهة بإثبات القول إن« :١نصه ما هـ)٧١١٣(

 »املشكاة شرح« يف ما على العراقي عنهم نَقل كما األمة هداة األربعة
 اهـ. »القاري لعلي

 حفظه احلبشيب املعروف اهلرري اهللا عبد الفقيه احملدث الشيخ العالمة وقال -٢٠
 يعمج يف أو مكان كل يف تعاىل اهللا إنّ  يقول من وحكم« :٢نصه ما اهللا

                                                           
 ).٣٢١مقاالت الكوثري (ص/ - ١
 ).٢٦الرصاط املستقيم (ص/ - ٢



٥٢٤ 
 

 أو نبثٌّ م بذاته اهللا أنَّ  العبارة هذه من يفهم كان إذا التكفري األماكن،
 على رمسيط تعاىل أنه العبارة هذه من يفهم كان إذا أما األماكن، يف حالٌّ 
 اتني يلهج ممن كثري قصدُ  وهذا يكفر. فال شىء بكل وعاملٌ  شىءٍ  كل

 اهـ. »حال كل يف عنهما النهي وجيب الكلمتني،
 ».هللا املكان بإثبات ويكفرُ « :١اهلنديُّ  نظام الشيخ قال -٢١
 اعتقد فمن« :٢احلنبليُّ  الدمشقي بلبان بن الدين بدر بن حممد اإلمام قال -٢٢

 .اهـ »فكافرٌ  مكانٍ  يف أو مكانٍ  كل يف بذاته اهللا إنَّ  قال أو
 السلف من مجعٌ  قال وقد« :٣السبكي خطاب حممد حممود الشيخ قال -٢٣

 .اهـ »كافرٌ  فهو جهةٍ  يف اهللا أنَّ  اعتقد من إن واخللف:
 يف ائنٌ ك أو العرش على جالسٌ  اهللا أنَّ  اعتقاد إنَّ « الرازيُّ: املفسر قال -٢٤

 .اهـ »كفرٌ  وهو خبلقه اهللا تشبيه فيه السماء
 الفتاوى( يف نظام والشيخ »الرائق البحر« يف احلنفي جنيم ابن وقال -٢٥

 تعاىل، هللا املكان بإثبات يكفر« املشهورة حلنفيةا كتب من ومها ٤)اهلندية
 ال األخبار ظاهر يف جاء ما حكاية قصد فإن السماء يف اهللا قال: فإن

 اهـ. »يكفر املكان أراد وإن يكفر،

                                                           
 املجلد الثاين. -» الفتاو اهلندية«كتاب  - ١
 ).٤٨٩خمترص اإلفادات (ص/ - ٢
 ).٤ - ٣حتاف الكائنات (ص/إ - ٣
 ).٢/١٢٥)، الفتاو اهلندية (٥/١٢٩البحر الرائق: باب أحكام املرتدين ( - ٤



٥٢٥ 
 

 املكان ثباتإب ... ويكفر« :١»الدقائق كنز شرح الرائق البحر« يف وقال -٢٦
 األخبار اهرظ يف جاء ما حكاية قصد فإن السماء يف اهللا قال فان تعاىل هللا
 هللا وبقوله ... كفر نية له يكن مل وإن كفر املكان أراد وإن يكفر ال

 اهـ. »بالتحت أو بالفوق تعاىل وبوصفه ... لإلنصاف جالس
 نفى تعاىل اهللاو « »:األدلة تبصرة« يف النسفي املعني أبو السنة سيف وقال -٢٧

 رًدا له املكان اتبإثب القول نفيكو  األشياء، من غريه وبني ذاته بني املماثلة
 الشور] [سورة M1 2 3L :تعاىل قوله أي -احملكم النص هلذا
 اهللا عصمنا كافر، النص ورادّ  ظاهره. سوى ما لوجه فيه احتمال ال الذي
 اهـ. »ذلك عن

 مهخلاد يوًما املغريب عثمان أبو وقال« :٢نصه ما اإلنصاف يف الباقالين قال -٢٨
 قال:ف له؟ تقول كنت ماذا معبودك؟ أين قائل لك قال لو احملبوب: حممد
 ماذا األزل؟ يف كان فأين قال فإن قال: يزول. وال يزل ومل كان أقول
 مكان. وال كان كما إنه يعين ».اآلن هو كان كما أقول فقال: تقول؟
 طه] [سورة L\ ] MY Z :تعاىل قوله عن الشبلي سئل وقد

 ».ستوىا بالرمحـن والعرش حمدث، رشوالع يزول، وال يزل مل الرمحـن« فقال:
 يف تعاىل اهللا أن زعم من« السالم: عليه الصادق حممد بن جعفر وقال
 شىء على كان لو ألنه أشرك؛ فقد شىء، على أو شىء، من أو شىء

                                                           
 .١٢٩البحر الرائق رشح كنز الدقائق دار املعرفة اجلزء اخلامس ص  - ١
 ).٦٥اإلنصاف (ص/ - ٢



٥٢٦ 
 

 لكان شىء من كان ولو حمصورًا، لكان شىء يف كان ولو حمموال، لكان
 اهـ. »ذلك مجيع عن يتعاىل واهللا حمدثًا،

 لعقيدةا شرح« يف الشيباين علي بن ابراهيم بن امساعيل القاضي لقا -٢٩
 مكنمت غري املكان عن متعال تعاىل اهللا إن احلق أهل قال« :١»الطحاوية

سمة للكرامية خالفا جهة إىل متحيز وال مكان يف  ضالرواف وغالة وا
م  اتإثب يف نأل كبريا علوا اهللا تعاىل العرش، على تعاىل إنه يقولون فإ

ة املماثلة  دلي والذي حمال وذلك قدمه وإزالة حدوثه اجلهات من واملشا
 .الشور] [سورة M1 2 43 5 6 7L :تعاىل قوله علىيه
 قدرا متساويان املتمكن واملكان األشياء من مثل له يكون أن نفى فاهللا

 النص ذاهل رد والتمكن باملكان القول فكان العدد يف الستوائهما متماثال
 أن ولاملعق حيث ومن كفرا يكون مثله ورد فيه احتمال ال الذي كماحمل
 مل نهأ يقينا فعلم باالجتماع حادث املكان ألن مكان وال كان تعاىل اهللا
 لصار املكان وجود بعد متمكنا صار فلو مكان يف األزل يف متمكنا يكن

 متمكنا. يكن مل ان بعد متمكنا
 احلديث أمارة الذات يف عىنامل وحدوث حادث املعىن هذا أن شك وال

 عن اهللا تعاىل مر ما على احلوادث حمل تكون أن يستحيل القدمي وذات
 كبريا. علوا ذلك

                                                           
 ).٢١رشح العقيدة الطحاوية (دار الكتب العلمية ص - ١



٥٢٧ 
 

 MY Z: تعاىل قوله عن سئل أنه - وجهه اهللا كرم - علي عن وروي

[ \L سورة] [كما ا. أراد ومبا تكون أن ا نؤمن« قال: طه 
 لىع االستواء محل أول ومن بتأويلها. نشغل فال الطحاوي، إليه ذهب

 اهـ. »امللك على العرش ومحل التمام على ومحله االستيالء
 يف دروسيالعي اهللا عبد بن الشيخ بن القادر عبد الدين حمي الشيخ قال -٣٠

 لطبعةا العلمية الكتب دار »العاشر القرن أخبار عن السافر النور تاريخ«
 بعرض الو  معروف يزبالتح فاجلوهر جبوهر ليست ذاته« :١٧٥ص األوىل

 »فوفحم باجلهات فاجلسم جبسم وال موصوف البقاء باستحالة فالعرض
  اهـ.

 مةالعال خمتصر على اجلليل حمن شرح« يف عليش حممد الشيخ قال -٣١
 احتياجهو  حدوثه يستلزم فإنه وحتيزه اهللا جسمية وكاعتقاد« : ١»خليل
 .اهـ »شأنه وعظم جالله جل عنه األلوهية صفات ونفي حملدث

ر جممع« يف الكيلويب سليمان بن حممد بن الرمحن عبد احملقق قال قال -٣٢  األ
 قام وأ لالنصاف جلس تعاىلاهللا  بقوله ويكفر« :٢»األحبر ملتقى شرح يف
 »والتحت الفوقب تعاىل وبوصفه والقعود بالقيام تعاىل اهللا وصف ألنه به

 اهـ.

                                                           
 ).٢٠٦اجلليل عىل خمترص العالمة خليل( دار الفكر اجلزء التاسع ص  حرشح من - ١
 ).٥٠٥يف رشح ملتقى األبحر (دار الكتب العلمية يف اجلزء الثاين صجممع األهنر  - ٢



٥٢٨ 
 

 على جيرون ويةواحلش« :١»الكوثري االمام مقدمات« يف الكوثري قال -٣٣
 جيوزه ال ما هللا يف ويتقولون والغوغاء الرعاع واستتباعهم وعمايتهم طيثهم
 اإلقعادو  ودوالقع واجلهة واحلد والنقلة له احلركة إثبات من العقل وال الشرع

 من مللبسنيا دجاجلة من بالقبول تلقوه مما حنوها إىل واالستقرار واالستلقاء
ا تباك ذلك يف ويؤلفون خلت قد أمم رثوهو  ومما الكتاب وأهل الثنوية  ميألو
 بالسنة قعنيمترب  اإلكفار يف اهليبة حجاب وخيرقون اآلخرين يف بالوقيعة
ملة قوالاأل من السلف بعض عن ينقل ما يستغلون السلف إىل ومعتزين  ا

 اهـ. »فيها حجة ال اليت
 ينجي مايف الفاخرة العقود« يف احلنفي محيدان افندي حسن الشيخ قال -٣٤

 اتبإثب أو ... ماهية أو كيفية تعاىل هللا أن اعتقد ومن« :٢»اآلخرة يف
 ظاهر يف ءجا ما حكاية قصد فإن السماء يف اهللا قال فأن تعاىل هللا املكان
 امنظ الشيخ ذلك مثل وقال .اهـ »كفر املكان أراد وإن يكفر ال األخبار

 .٣»اهلندية الفتاوى« يف
 ومن« :٤»واثارها الردة ألفاظ« يف أمحد اجاحل حممود يوسف الشيخ قال -٣٥

 لقوله خملوقاته نم خملوقا يشبه تعاىل اهللا بأن االنسان يعتقد أن أيضا الكفر
 اناإلنس يعتقد أن الكفر ومن الشور] [سورة M1 2 43L :تعاىل

                                                           
 ).٤٥مقدمات االمام الكوثري (دار الثريا ص - ١
 ).٣٥العقود الفاخرة فيام ينجي يف اآلخرة (املطبعة األدبية ص - ٢
 ).٢٥٩الفتاو اهلندية (دار صادر اجلزء الثاين ص  - ٣
 ).٣٢الثقافية صألفاظ الردة واثارها (مؤسسة الكتب  - ٤



٥٢٩ 
 

 لكرسيا على جيلس اهللا بأن اإلنسان يعتقد كأن أو جبهة موجود اهللا أن
 اهـ. »كبريا علوا ذلك عن اهللا تعاىل العرش على أو

 يدومب العلوم مفيد« يف اخلوارزمي بكر أيب الدين مجال الشيخ قال -٣٦
 وال جسد وال صورة وال جسم وال عرض وال جبوهر ليس وأنه:«١»اهلموم
 وال ةكيفي بال وأنه غفلة وال سهو وال فرح وال غم وال سكون وال حركة
 واملشبهة« :٢أيضا قالو  .»كافر فهو ذلك من شئ يف شك ومن ... آنية
 ويروح يغدو جوارح ذو جسم اهللا أن العتقادهم السنة أهل من ليسوا

م مذهب فمذهبهم  يسوال والكرامية والالهوت الناسوت يف النصارى أخوا
 اهـ. »اهللا بذات احلدوث جواز العتقادهم السنة أهل من

 الصغري عاماجل شرح القدير فيض« يف املناوي الرؤوف عبد حممد الشيخ قال -٣٧
 باجلزئيات العلم كمنكر ا كفر من أما« :٣»النذير البشري أحاديث من

 نهع االنفصال أو بالعامل االتصال أو الكون أو اجلهة أو التجسيم وزاعم
 اهـ. »ذلك من أحقر ألنه رد وال بقبول عمله يوصف فال

 شبه من بهش دفع« يف الدمشقي احلصين بكر أيب الدين تقي الشيخ قال -٣٨
 من الكيف ألن« :٤»أمحد اإلمام اجلليل السيد إىل ذلك ونسب ردومت

                                                           
 ).٣٣مفيد العلوم ومبيد اهلموم (املكتبة العرصية ص - ١
 ).٦٠مفيد العلوم ومبيد اهلموم (ص - ٢
 ).٩٦فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير (دار الكتب العلمية اجلزء األول ص  - ٣
 أمحد ( املكتبة األزهرية للرتاث ص).دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام  - ٤



٥٣٠ 
 

 نهع منزه وجل عز فاهللا احلدث صفات من كان ما وكل احلدث صفات
 اهـ. »واجلماعة السنة أهل مجيع عند حمقق كفر سبحانه له فاثباته

 شىءٌ  اهللا نأ يعتقد أو تعاىل، هللا التحيُّز يعتقد من ويكفر« :١أيًضا وقال -٣٩
 يوتب املساجد ونسّمي مسجًدا، أو غرفة أو مكانًا ميأل كالنور أو كاهلواء

ا بل يسكنها اهللا ألن ال اهللا  وكذلك« :وقال .اهـ »فيها اهللا يـُْعَبدُ  أماكن أل
 وليس احللوَل. يفهم كان إن أوليائه، قلوب يسكن اهللا يقول من يكفر

 ويكفر إليه اىلعت اهللا وجود ينتهي مكان إىل الرسول وصول باملعراج املقصود
 عليه هللا صلى الرسول تشريف هو املعراج من القصدُ  إمنا ذلك، اعتقد من

 ورؤيُته مكانته وتعظيمُ  العلوّي، العامل يف عجائب على باطالعه وسلم
 اهـ. »مكانٍ  يف الذات يكون أن غري من بفؤاده املقدس للذات

  

                                                           
 ).٢٦الرصاط املستقيم : (ص/ - ١



٥٣١ 
 

 والجسمية المكان عن اهللا تنزيه في الحق أهل نقول من نقل مائة
 األّمة ذهه من قومٌ  سريِجع« عنه: اهللا رضي طالب أيب بن علي اإلمام قال  .١

 .١»األعضاءو  باجلسم فيصفونه خالقهم يُنكرون كفَّارًا الساعة اقرتاب عند
 على سٌ جال اهللا أنَّ  اعتقد أو قال من« عنه: اهللا رضي الشافعيُّ  اإلمام قال .٢

 .٢اهـ»كافرٌ  فهو العرشِ 
 حبدوثِ  الق من« »:الوصية« كتاب يف عنه اهللا رضي حنيفة أبو اإلمام قال .٣

 .اهـ »كفر توقفَّ  أو شكَّ  أو اهللا صفات من صفةٍ 
 جسامكاأل ال جسمٌ  اهللا قال من« عنه: اهللا رضي حنبل بن أمحد اإلمام قال .٤

 .٣ اهـ »كفر
 مكاألجسا ال جسمٌ  اهللا قال من« احلنفي: اهلمام بن الكمال الشيخ قال .٥

 .٤اهـ »كفر
 سمٌ ج اهللا أنَّ  اعتقد من« عنه: اهللا رضي األشعري احلسن أبو اإلمام الق .٦

 .٥»به كافرٌ  وإنه بربه عارفٍ  غري فهو

                                                           
 ).٥٨٨(ص/» نجم املهتدي ورجم املعتدي«رواه ابن املعلم القريش يف كتابه  - ١
 ).٥٥١(ص/» نجم املهتدي ورجم املعتدي«رواه ابن املعلم القريشُّ يف كتابه  - ٢
 ».شنيف املسامعت«رواه احلافظ بدر الدين الزركيش يف كتابه  - ٣
 رشح فتح القدير: باب صفة األئمة: يف املجلد األول. - ٤
 ).١٦٨(ص/ "إشارات املرام من عبارات اإلمام"نقله عنه كامل الدين البيايض احلنفي يف كتابه  -٥



٥٣٢ 
 

 اهللا وصف من أنَّ « :١وأقرّه الشافعيّ  املتويلّ  اإلمام عن النَّوويُّ  احلافظ نقل .٧
 ».كافرًا كان واالنفصال باالتصال

 أنه أو جسمٌ  اهللا أنَّ  قداعت من« :٢املالكي البشري سليم األزهر شيخ قال .٨
 نزاع ال ؤالءوه واليهودُ  الكرَّاميَّة، قالت وبه العرش من األعلى للسطح مماسٌّ 
 ».كفرهم يف

ّسم« :٣عنه اهللا رضي الشافعي اإلمام قال .٩  ».كافرٌ  ا
 وهذا »ركف فقد البشر معاين من مبعىن اهللا وصف ومن« حنيفة: أبو قال .١٠

ا ذكر اليت عقيدته يف الطحاوي ذلك بّني  كما إمجاع  حنيفة أيب عقيدة أ
 إمجاع. فهو األمة وكل وأصحابه

 عبد بن اهللا عبدل الشافعي الفقه يف احلضرمية املقدمة على القومي املنهاج يف .١١
 عن حكوا وغريه القرايف أنَّ  واعلم« احلضرمي: بافضل بكر أيب بن الرمحـن

 لقائلنيا بكفر قولال عنهم، اهللا رضي حنيفة وأيب وأمحد ومالك الشافعي
 ».بذلك حقيقون وهم والتجسيم باجلهة

 فقال: ،»كاةاملش شرح يف املرقاة« كتابه يف القاري علي ُمالّ  نقل ذلك ومثل .١٢
 إىل يلةل كل« قال: مث ».والنزول الطلوع من املخلوقني صفات عن وتعاىل«

 يلأو ت وهذا مالئكته أو ورمحته أمره ينزل أي حجر ابن قال »الدنيا السماء

                                                           
 ).١٠/١٥روضة الطالبني ( - ١
 ).١٠٠(ص/» فرقان القرءان«نقله عنه الشيخ سالمة القضاعي يف كتابه:  - ٢
 ).٤٨٨(ص/» األشباه والنظائر«رواه احلافظ السيوطي يف كتابه  - ٣



٥٣٣ 
 

 أن علمي« واملتكلمني: السلف مذهب ذِكر بعد قال مث ».وغريه مالك اإلمام
يء الظواهر تلك صرف على متفقان املذهبني  خصوالش والصورة كا
 الكونو  العرش على واالستواء والرمحة والغضب والوجه واليد والقدم والرجل

 طعيةق تحماال من عليه يلزم ملا ظاهرها يفهمه مما ذلك وغري السماء يف
 اخللف يعمج ذلك فاضطر باإلمجاع، بكفرها ُحيكم أشياء تستلزم البطالن
  ».ظاهره عن اللفظ صرف إىل والسلف

 السلف كبار من ومها واألوزاعي مالًكا أن علمت وقد« قال: مث
  ».تفصيلًيا تأويال احلديث أّوال

 أن اخللف ومن -السلف أي من-منهم  مجع قال بل« قال: مث
 ومالك ةحنيف أليب قول إنه وقال العراقي به صرح كما كافر هةاجل معتقد

 <M حنو يلتأو  على الفرق سائر اتفق وقد والباقالين واألشعري والشافعي
? @ A BL«( .١اهـ 

 يشبه وال« :٢»اإلفادات خمتصر« كتابه يف احلنبلي الدمشقي بلبان ابن قال .١٣
 اعتقده كمن كفر فقد خلقه من بشىءٍ  شبَّهه فمن شىء، ُيشبهه وال شيًئا

 دركهت وال األوهام سبحانه تبلغه فال كاألجسام ال جسم إنه قال أو جسًما
 ».األمثال له تضرب وال األفهام

                                                           
 )، دار إحياء الرتاث العريب.١٣٧ - ٢/١٣٦املرقاة يف رشح املشكاة ( - ١
 ).٤٩٠خمترص اإلفادات (ص/ - ٢



٥٣٤ 
 

 كافرٌ  سما« بكر: أيب بن الدين جالل الرمحـن عبد السيوطي احلافظ قال .١٤
 جزًما. توقف وال تردد وال خالف بال يعين ».قطًعا

 خالفًا« ١البخاري على شرحه يف بطال بن خلف بن علي احلسن أبو قال .١٥
سمة تقوله ملا  اآليات هذ ذلك على واستدلوا كاألجسام ال جسم أنه من ا

 باإلتيان فسهلن ووصفه واليدين الوجه ملعىن املتضمنة باآليات استدلوا كما
يء  اهـ. »لهمتأو  من وكفر باطل كله وذلك الرسول حديث يف واهلرولة وا
 كاألجسام. ال جسم اهللا يقول ملن تكفري وفيه

 هـ)٨٠٤ نم املتوىف( الشافعي امللقن ابن الدين سراج قال متاًما ذلك ومثل .١٦
 »كاألجسام ال جسم اهللا عن يقول من يكفر فإنه« :٢»التوضيح« كتابه يف
 .اهـ

 سنة وىفاملت( املالكي البغدادي نصر بن علي بن الوهاب عبد القاضي قال .١٧
 له يثبت أن جيوز وال« :٣الصغري مالك عقيدة لىع شرحه يف )هجرية ٤٢٢
 وال بشىء هفي السالم عليه النيب أخرب وال بذلك، يرد مل الشرع ألن كيفية
 حلّيزا وإشغال والتحول التنقل إىل يرجع ذلك وألن عنه الصحابة سألته

 هذاو  األجسام ِقدم وإىل التجسيم إىل يؤول وذلك األماكن إىل واالفتقار
 ».اإلسالم أهل ةكاف عند كفر

                                                           
 ).١٠/٤٣٢رشح البخاري ( - ١
 ).٣٣/٢٥٦التوضيح ( - ٢
 ).٢٨عقيدة مالك الصغري (ص/ - ٣



٥٣٥ 
 

 تكفري يف ١»عةاألرب املذاهب على الفقه« كتابه يف اجلزيري الرمحـن عبد ونقل .١٨
سم، سم أنّ  يعين ا  .باإلمجاع يعين األربعة املذاهب يف كافر ا

 سمةجم املشبهة« »:الدين أصول« كتابه يف البغدادي القاهر عبد قال .١٩
سمة  .هـا »كفار وا

 أصحابنا وأما« :٢»والصفات األمساء« تفسري يف البغدادي منصور أبو وقال .٢٠
 السنة أهل من واملتكلمني الفقهاء وأكثر األشعري احلسن أبا شيخنا فإن

 كقول كفر ىلإ أدته أو كفرًا بدعته كانت مبتدع كل بتكفري قالوا واجلماعة
 السكونو  احلركة عليه جيوز أو اية، أو حد له أو صورة معبوده أن يزعم من
 قال أو عضه،ب على أو الفناء عليه جيوز وأنه األجساد، يف ينتقل روح أنه أو
 اهـ. »وأجزاء أبعاض ذو إنه

موع« يف النووي قال .٢١  الةالص تصح ال ببدعته يكفر من أن ذكرنا قد« :٣»ا
 لدينا تقي قال وقد اهـ. »جيسم من يكفر فممن تصح يكفر ال ومن وراءه

 أن إال« :٣٨٢ص الثاين اجلزء »خياراأل كفاية« كتابه يف الشافعي احلصين
سمة، بتكفري املهذب شرح من الصالة صفة يف جزم النووي  وهو لتُ ق ا
سمة اهللا قاتل القرءان، صريح خمالفة فيه إذ عنه، حميد ال الذي الصواب  ا
 اهـ. »شيء كمثله ليس َمن خمالفة على أجرأهم ما واملعطلة

                                                           
 ).٥/٣٩٦بعة (الفقه عىل املذاهب األر - ١
 ).١٨٨األسامء والصفات (ص/ - ٢
 ) دار الفكر.٤/٢٥٣املجموع ( -٣



٥٣٦ 
 

 هـ)٤٠٣( الشافعي احلليمي احلسن بن احلسني اهللا عبد أبو الشيخ وقال .٢٢
 التشبيه من الرباءة وأما« :١نصه ما »اإلميان شعب« يف »املنهاج« يف وذلك
 فوصفوا احلق عن زاغوا قوًما فألن عرض، وال جبوهر ليس -تعاىل- أنه بإثبات
 ومنهم هر،جو  إنه قال من فمنهم احملدثني، صفات ببعض ثناؤه جل البارئ
 امللك يكون كما العرش على يكون أن أجاز من ومنهم جسم، إنه قال من
 التشريك.و  كالتعطيل لقائله الكفر اسم وجوب يف ذلك وكان سريره، على
 وال وهرجب ليس أنه ذلك ومجاع شىء، كمثله ليس أنه املثبت أثبت فإذا

 جيوز ما يهعل جلاز عرًضا أو جوهرًا كان لو ألنه التشبيه، انتفى فقد عرض
 عليه زجي مل عرًضا وال جوهرًا يكن مل إذا وألنه االعراض،و  اجلواهر سائر على
ا حيث من اجلواهر على جيوز ما  ألمكنةا وشغل والتجسم كالتآلف جواهر إ

ا حيث من األعراض على جيوز ما وال والسكون، واحلركة  أعراض إ
 اهـ. »البقاء وعدم كاحلدوث

 من -السنة أهل أي- واتربء وإمنا« :٢»الِفرق بني الَفرق« يف البغدادي قال .٢٣
ا مع الضالة األهواء أهل ومن اإلسالم عن اخلارجة امللل أهل  إىل انتسا

سمةو  والنجارية واجلهمية واخلوارج والرافضة واملرجئة كالقدرية اإلسالم  ».ا
 اإللـه تقدير إىل قاد أصل كل إن« قوله: ٣اجلويين احلرمني إلمام اإلرشاد يف .٢٤

 اهـ. »حصرا  كفر فهو تبعيضه أو
                                                           

 ).١/١٨٤شعب اإليامن ( - ١
رق (ص/ - ٢  ).٣٦١الفَرق بني الفِ
 ).٤٠اإلرشاد (ص/ - ٣



٥٣٧ 
 

 ال ذلك ندفع ببدعته كفر إذا أما« نصه: ما »املستصفى« يف الغزايل قال .٢٥
 ليست األمة نأل مسلًما نفسه ويعتقد القبلة إىل يصلي كان وإن خالفه يعترب
 يدري ال كان وإن كافر وهو املؤمنني عن بل القبلة إىل املصلني عن عبارة
 اهـ. »ه، نعم لو قال بالتشبيه والتجسيم كفرناكافر أنه

 :١نصه ما »املدهش« كتابه يف اجلوزي ابن العالمة البحر املدقق اإلمام يقول .٢٦
 أن حمال عاىلت اهللا حق يف والكيف وكيف أمثال له ملن األمثال تضرب وإمنا«

 من عرفه ما نفسه: الكتاب يف ويقول العقول. حتده وكيف األوهام تتخيله
 اهـ. »مىأع واملعطل ملشبها شبهه، من عبده وال مثله من وحده وال كيفه

 امل قلبه فليحضر التوفيق ُرزق ومن« :٢»اخلاطر صيد« يف اجلوزي ابن قال .٢٧
 صفات،كال ليست وصفاته الذوات، تشبه ال سبحانه ذاته أن اعلم أقول:
  ».اخللق بأفعال تقاس ال وأفعاله

 اخللق، أفعال على أفعاله من شيًئا تقيس أن إياك فإياك« قال: مث
 سلمت اهذ حفظت إن فإنك وتعاىل سبحانه ذاته أو صفاته من شيًئا أو
 وجنوت ،نقلة والنزول اعتماًدا، االستواء رأى من يف وقع الذي التشبيه من
 هـ.ا »احلكمة يف طعنوا حىت الكفر إىل قوًما أخرج الذي االعرتاض من

                                                           
 ) دار الكتب العلمية.١٣٨-١٣٧املدهش (ص/ - ١
 ) دار الكتب العلمية.٣٨٦-٣٨٥-٣٨٤صيد اخلاطر (ص/ - ٢



٥٣٨ 
 

 املشبهة للحشوية وكم« :١نصه ما »الفقه أصول« يف الربهان يف اجلويين قال .٢٨
 باب يف يظهر ذلك يف الغليل وشفاء التوحيد حقيقة يناقض خبط من

 اهـ. »وجل عز اهللا شاء إن التأويالت
 يفةالوظ« نصه: ما »الكالم علم عن العوام إجلام« كتابه يف الغزايل قال .٢٩

 وسلم عليه اهللا صلى وقوله واإلصبع اليد مسع إذا أنه ومعناه التقديس األوىل،
 الرمحـن، عأصاب من إصبعني بني املؤمن قلب وإن بيده ءادم طينة مخر اهللا إن

 عضو وهو لياألص املوضع هو أحدمها ملعنيني تطلق اليد أن يعلم أن فينبغي
 خمصوص جسم والعصب والعظم واللحم وعصب، وعظم حلم من مركب

 مينع قوعم وعرض طول له مقدار عن عبارة باجلسم أعين خمصوصة وصفات
 هذا تعاريس وقد املكان، ذلك عن ينتحي بأن إال هو حبيث يلج أن من غريه
 البلدة قال:ي كما أصالً  جبسم املعىن ذلك ليس ءاخر ملعىن اليد أعين اللفظ
 العامي ىفعل مثالً  اليد مقطوع األمري كان وإن مفهوم ذلك فإن األمري يد يف

 يرد مل وسلم عليه اهللا صلى الرسول أن ويقيًنا قطًعا يتحقق أن العامي وغري
 اهللا حق يف ذلك وأن وعظم، ودم حلم من مركب عضو هو جسًما بذلك
 أعضائه من مركب جسم اهللا أن بباله خطر فإن مقدس، عنه وهو حمال تعاىل
 عبادةو  كفروا املخلوق وعبدة خملوق، فهو جسم كل فإن صنم عابد فهو

 سًماج عبد فمن جسم ألنه خملوقًا وكان خملوق، ألنه كفرًا كانت الصنم
 اهـ. »واخللف منهم السلف األمة بإمجاع كافر فهو

                                                           
 ).١/١٥١: باب أصول الفقه (كتاب الربهان - ١



٥٣٩ 
 

 قاعدة« :١نصه ما »الردة« كتاب يف »والنظائر األشباه« يف السيوطي قال .٣٠
سم ذلك من واستثىن القبلة أهل من أحد يكفر ال الشافعي قال  ومنكر ا
 كقاذف اقطعً  نكفره ما األول أقسام، املبتدعة بعضهم وقال .اجلزئيات علم

سمة األجساد وحشر اجلزئيات علم ومنكر عنها اهللا رضي عائشة  القائلو  وا
 اهـ. »العامل بقدم

 بعض ذكر أن بعد »الدين يف التبصري« كتابه يف املظفر أبو األسفراييين قال .٣١
سمة أقوال  كانت من أن يعلم وهلة بأّول والعقل« :٢نصه ما اهلشامية ا
 هناك لب« يقول املداهن ولكن اهـ، »حظ اإلسالم يف له يكن مل مقالته هذه

 »!خالف
م اهلشامية وأما« وقال:  حمض فرك هو مبا التشبيه عن أفصحوا فإ

 من بيههمتش أخذوا وإمنا التشبيه يف األصل وهم املسلمني مجيع باتفاق
 والنهاية واحلد املكان له وأثبتوا اهللا ابن عزير وقالوا الولد إليه نسبوا حني اليهود
يء  اهـ. »كبريًا علًوا ذلك عن اهللا تعاىل والذهاب وا

سمة يف املالكي القرطيب قال .٣٢  إذ بتكفريهم القول الصحيح« :٣تفسريه يف ا
 كما قتلوا وإال واتاب فإن ويستتابون والصور األصنام عباد وبني بينهم فرق ال

 ».ارتد مبن يُفعل

                                                           
 ).١/٤٨٨كتاب األشباه والنظائر: باب الردة ( - ١
 الطبعة األوىل. -) عامل الكتب ٤١ - ٤٠التبصري يف الدين (ص/ - ٢
 ).٤/١٤تفسري القرطبي ( - ٣



٥٤٠ 
 

 يف يوقع ما ذكر عند )هـ١٢٩٩( املالكي عليش أمحد بن حممد الشيخ قال .٣٣
 ستلزمي فإنه وحتيزه، اهللا جسمية وكاعتقاد« ):١٢( نصه ما باهللا والعياذ الكفر
  اهـ. »حملدث واحتياجه حدوثه

 صونوا« عنه: اهللا رضي الرفاعي أمحد اإلمام خالف بال الصاحل الويل يقول .٣٤
 نم ذلك فإن والسنة، الكتاب من تشابه ما بظاهر التمسك من عقائدكم
 اهـ. »الكفر أصول

 افعي،الش املذهب يف الوجوه أصحاب من وهو الشافعي املتويل ماماإل قال .٣٥
 العامل، ِقدم اعتقد من« :١نصه ما »الطالبني روضة« يف النووي عنه نقل كما
  ككونه باإلمجاع للقدمي ثابت هو ما نفى أو الصانع، حدوث أو

ً
 وقادرًا، اعامل

 االنفصالو  تصالاال له أثبت أو كاأللوان، باإلمجاع عنه منفي هو ما أثبت أو
 اهـ. »كافرًا كان

 »ائناتالك إحتاف« كتابه يف السبكي خطاب حممد بن حممود الشيخ قال .٣٦
 خرقو  واخللف السلف خالف فقد اجللوس به املراد إن قال فمن« :٢نصه ما

 عن مهكال أثناء ذلك ذكر .اهـ »عمله كل وحبط تعاىل باهللا وكفر اإلمجاع
 رشه.ع على جيلس اهللا أن يعتقد الذي

                                                           
 ).١٠/٦٤روضة الطالبني ( - ١
 ).٥١إحتاف الكائنات (ص/ - ٢



٥٤١ 
 

 أصول يف نيةالغ« كتابه يف األشعري الشافعي املتويل سعيد أبو اإلمام قال  .٣٧
 ةواجله احملل إىل احلاجة نفي الفصل هذا من والغرض« :١نصه ما »الدين
 .اهـ »فوق جهة هللا إن قالوا الذين واملشبهة واحلشوية للكرامية خالفًا
 عن اهللا تعاىل عليه مستقر العرش على جالس بأنه القول بعضهم وأطلق
 قوهلم.

 احملل يكون أن لزم احملل إىل افتقر لو أنه احملل عن مستغن أنه على والدليل .٣٨
 أن ماك حادثًا -زعمهم على اهللا أي- يكون أو قدمي، -اهللا أي- ألنه قدميًا
  كفر. وكالمها حادث، احملل

 أن اإم خيلو ال لكان زعموا ما على العرش على كان لو أنه عليه والدليل .٣٩
 واحلد قديرالت إثبات ذلك مجيع ويف أكرب، أو منه أصغر أو العرش مثل يكون
  كفر. وهو والنهاية

 »الوجود وحدةب القائلني على الرد« كتابه يف احلنفي القاري علي املال قال .٤٠
سم إن الرازي اإلمام قال« :٢نصه ما  صورهت ما يعبد ألنه قط اهللا عبد ما ا
  اهـ. »ذلك عن منزه تعاىل واللَّه الصورة من ومهه يف

 ،املذهب شافعي وهو احلسن أبو األشعري اإلمام مجيعهم هؤالء من وأقدم .٤١
 يف حلنفيا البياضي عنه نقل كما »النوادر« كتابه يف تعاىل اهللا رمحه قال

                                                           
 ).٧٤ - ٧٣الغنية يف أصول الدين (ص/ - ١
 ).٢٣لرد عىل من قال بوحدة الوجود (ص/ا - ٢



٥٤٢ 
 

 غري فهو جسم اهللا إن قال من« :١»اإلمام عبارات من املرام إشارات« كتابه
  اهـ. »به كافر وإنه بربه عارف

 معجم كفره من ينظم وهذا« نصه: ما أشعري وهو الشافعي جهبل ابن قال .٤٢
 يعلم ال وبأنه القرءان خبلق كالقائلني القبلة أهل من كفرناه ومن عليه

 جالس اهللا بأن يعتقد من وكذا بالقدر. يؤمن ال ومن وجودها قبل املعدومات
  اهـ. »الشافعي نص عن هنا حسني القاضي حكاه كما العرش على

 مبقدار مقّدرًا اىلتع اهللا جعل من« الزبيدي: مرتضى اللغوي الفقيه احلافظ قال .٤٣
 ».كفر

 قفو  قاعد جسم أنه أو السماء، يسكن اهللا أن زعم من« النابلسي: وقال .٤٤
  اهـ. »كافر فهو العرش

 اتاملتحيز  وراء أن يعلم أن فهو بوجوده، اإلميان أما« :٢تفسريه يف الرازي قال .٤٥
سم التقدير هذا وعلى هلا، خالًقا موجوًدا  اإللـه دبوجو  مقرًا يكون ال فا
 يف معنا فهاختال فيكون ءاخر شيًئا املتحيزات وراء ما يثبت ال ألنه تعاىل
م واملعتزلة الفالسفة أما تعاىل اهللا ذات إثبات  سوى موجود باتبإث مقرون فإ

 »لصفاتا يف بل الذات يف ال معهم اخلالف فيكون هلا، ُموجد املتحيزات
  اهـ.

                                                           
 ).١٦٨إشارات املرام من عبادات اإلمام، للبيايض احلنفي (ص/ - ١
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سمة قوله وأقول،أما« :١أيًضا وقال .٤٦  حق. وفه الكذب، اهللا على افرتوا قد ا
 الذات كون ألن .بصحيح فليس صفاته، يف اهللا على افرتاء هذا إن قوله وأما

 أن عمز  فمن املخصوصة، الذات نفس هو بل بصفة، ليس ومتحيزًا جسًما
 حمدثة، زاتواملتحي األجسام مجيع ل:يقو  أنه معناه كان جبسم، ليس العامل إلـه
سم مبتحيز، ليس موجود هو خالق بأسرها وهلا  فكان ذات،ال هذه ينفي وا

سم املوحد بني اخلالف  املوحد ألن ،الذات نفس يف بل الصفة يف ليس وا
سم الذات هذه يثبت   اهـ. »ينفيها وا

 كرمن فهو جسم لـهاإل إن قال من أن علىدلَّ  الدليل أن واجلواب،« وقال: .٤٧
 جلسم،ا يف حال وال جبسم ليس موجود العامل إلـه ألن وذلك تعاىل، لإللـه
سم أنكر فإذا  نيب فاخلالف تعاىل، اإللـه ذات أنكر فقد املوجود هذا ا

سم س يف فصح الذات، يف بل الصفة، يف ليس واملوحد ا  يؤمن ال أنه ما
 الفرق. ظهرف الصفة، يف اختالفات فهي حكيتموها اليت املسائل أما باهللا
 كفَّر عاىلت فإنه قطًعا، نكفرهم فنحن واحلروفية، احللولية مذهب إلزام وأما

م بسبب النصارى  اعتقدوا وهؤالء عيسى يف (اهللا) كلمة حلول اعتقدوا أ
 اليت اماألجس مجيع ويف القرءان، قرأ من مجيع ألسنة يف (اهللا) كلمة حلول
 وجبي الواحدة الذات حق يف باحللول القول كان فإذا ،القراءن فيها ُكتب
 موجبًا سامواألج األشخاص مجيع حق يف باحللول القول يكون فألن التكفري
  اهـ. »أوىل كان بالتكفري للقول
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 مسموع اهللا كالم إن تقولون أليس قالوا: فإن« :١اإلنصاف يف الباقالين قال .٤٨
 يكون نأ جيوز فليس قالوا: إنف بلى. قلنا: احلقيقة؟ على اآلذان حباسة

  حرفًا. أو صوتًا كان ما إال احلقيقة على مسموًعا
 قد واجلماعة السنة أهل أن وذلك عظيم، جهل هذا أن فاجلواب:

 على يرى أن وزجي وال احلقيقة، على باألبصار يُرى تعاىل اهللا أن على أمجعوا
 جسم، تعاىل اهللا نإ أفتقولون: وعرًضا. وجوهرًا جسًما كان ما إال احلقيقة
 وإن يه،للتشب الكفر بصريح أقروا فقد نعم.. قالوا: فإن وعرض؟ وجوهر،

 املرئيات. نم شيًئا ُيَشبَّه وال عرض وال جوهر وال جبسم، وليس يُرى قالوا:
 يسول احلقيقة، على ومسموع مبخلوق ليس قدمي كالمه فكذلك قلنا:

 على رىي أنه فكما موعات،املس من بشىء ُيَشبَّه وال أصوات، وال حبروف
 تكونوا وال رع،الش حدود عند وقفوا اهللا فاتقوا لكلماته. تكييف وال احلقيقة

 ومتسكوا .البقرة] [سورة MÅ Æ Ç È É Ê ËL فيهم قال ممن
 اهـ. الشور] [سورة M1 2 43 5 6 7L :تعاىل بقوله

 نصه: ام »ياملهتد جنم« كتابه يف القرشي املعلم ابن املتكلم الفقيه قال .٤٩
 سبعة يسقب أيب كقرب جسمه وجيعل كبري عرش على جسًما يعبد والذي«

 همن تقشعر ءاخر كالًما أو الرافضي هشام عن حكي كما بشربه أشبار
م خيشون الذين جلود  من سًماق إن وقال كافر، فهو اهللا غري عبد فقد ر

                                                           
 ).١٩١اإلنصاف (ص/ - ١
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 وقالوا: بكيوالرت  التأليف ومنعوا اجلسمية أطلقوا باجلهة بالتحيز القائلني
  اهـ. »كفروا وهؤالء وجوده جسًما بكونه عنيت«

 نم كان ما وكل احلدث صفات من الكيف« اهللا: رمحه احلصين ويقول .٥٠
 عند حمقق ركف سبحانه له فإثباته عنه منزه وجل عز فاهللا احلدث صفات
  اهـ. »واجلماعة السنة أهل مجيع

 إىل وائفط فذهبت« »:النظامية العقيدة« يف اهللا رمحه احلرمني إمام يقول .٥١
 غالة انتهى حىت جهة يف التحيز من عنه، جالله يف يتقدس مبا الرب وصف

 ذلك إىل همدعا والذي الزائغني قول عن اهللا تعاىل والتمثيل التشكيل إىل
م طلبهم  اريجم يف ويتقدر األوهام يف يتشكل وما احملسوسات من ر

 أيو  اإللـهية، صفات عن بالكلية حيد وهذا اهلواجس، وخواطر الوساوس،
 اهـ. »العلوية األجرام بعض يعبد من وبني هؤالء بني فرق

 على »التذكرة« يف الفارسي علي أبو به واستدل« :١الفتح يف حجر ابن قال .٥٢
م عليهم احلديث فحمل املشبهة تكفري  الذين أي وناملصور  بقوله املراد وأ

 إن« بلفظ الباب يف بعده الذي باحلديث وتعّقب صورة. هللا أن يعتقدون
 بلفظ ابنيب بعد الذي عائشة وحبديث »يعذبون الصورة هذه يصنعون الذين

 يرد مل استدالله له َسِلمَ  ولو ذلك، وغري »يعذبون الصور هذه أصحاب إنّ «
 اهـ. »ذكره املقدم اإلشكال عليه

                                                           
 ).١٠/٣٩٧الفتح ( - ١
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 ومن التعطيل،و  التشبيه بنفي التوحيد ففسروا السّنة أهل وأما« وقال:
 من لقدميا إفراد التوحيد« القشريي القاسم أبو حكاه فيما اجلنيد قال مث

 صدرم التوحيد »:اُحلّجة« كتاب يف التميمي القاسم أبو وقال »احملدث
 وال له نظري ال وصفاته بذاته منفرًدا اعتقدته اهللا وّحدت ومعىن يُوحِّد، وّحد
 والكمّية ّيةيفالك عنه سلبت وقيل: واحًدا، علمته وحدته معىن وقيل شبيه،
 وملكه إهليته ويف له شبيه ال صفاته ويف له، انقسام ال ذاته يف واحد فهو

 اهـ. »غريه خالق وال سواه رب وال له شريك ال وتدبريه
سم  عنده. التوحيد يتحقق مل إذن فا

 سنة توىفامل( التنوخي حممد بن علي بن احملسن علي أبو القاضي نقل وقد .٥٣
 وأن يقوهلا من تكفري ١»املذاكرة وأخبار احملاضرة نشوار« يف )للهجرة ٣٤٨
  ذلك. وأقرّ  جتسيم هذا

 عامةال وكانت املهليب، حممد أيب جملس حضرت« عبارته: وهذه
 من اعةمج على وقبض الفتنة وعظمت وزارته أيام يف هاجت قد ببغداد
 ريوذب إىل ومحلهم مطبقة زوارق يف وجعلهم السكاكني ومحلة العيارين
 يف صالقصا كالم وكثر أمرهم وكّثف بالقصة فاستهانوا ناك.ه وحبسهم
 منهم لقخ على فقبض الفتنة، جتديد من فخاف الصوفية ورؤساء اجلوامع

 القضاة من ومجاعة ذاك، إذ القضاة قاضي السائب أبا وأحضر وحبسهم

                                                           
 ) طبع دار الكتب العلمية.١٥٤ - ٢/١٥٣املحارضة وأخبار املذاكرة ( نشوار - ١
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م، فيهم وكنت والفقهاء والشهود، مم نأمن الشرط وأصحاب ملناظر  ضر
 عليهم. احلجج قامت إذا

 بن اقإسح بأيب يعرف الصوفية رؤساء من برجل بدئ أن فاتفق
 أنك لغينب له: فقال أصحابه، عند الربانيني أحد الشام بباب ينزل ثابت
  »اللصيق جاري يا بالتحقيق واحدي يا دعائك يف تقول

 احلقيقة على لصيق بأنه يوصف أن جيوز ال اهللا بأن يعلم ال فمن
 ركف جسًما اهللا جعل ومن األجسام، صفات من ةاملالصق ألن كافر فهو
 الناس!! على يتكلم هذا العلم يف حمله يكون فمن

 ومن« :١ملشبهةا عن »الدين يف التبصري« يف األسفراييين املظفر أبو يقول .٥٤
 أن زعمي كان الذي اجلواليقي سامل بن هشام أتباع وهم اهلشامية مجلتهم
 جموف لىاألع ونصفه مصمت سفلاأل نصفه ولكن إنسان صورة على معبوده

 عيون.ال من املاء نبع باحلكمة منبع قلبه وأن رأسه على أسود شعر وله
 كان لذيا القمي الرمحـن عبد بن يونس أتباع اليونسية مجلتهم ومن

 رجل أن كما منهم أقوى هو كان وإن حيملونه الرمحـن عرش محلة يقول
 من اجلواريب داودكان و  ه.رجل من أقوى بدنه كان وإن بدنه حتمل الكركي
 عن عفوينأ يقول وكان اإلنسان أعضاء مجيع ملعبوده يثبت املشبهة مجلة
اية حد وله جسم بأنه لقوهلم املشبهة مجلة من والكرامية واللحية الفرج  و
 اتهذ مشبهة كلهم فهؤالء له مالق للعرش مماس وأنه احلوادث حمل وأنه

                                                           
 ).١٢١ - ١٢٠التبصري يف الدين (ص/ - ١



٥٤٨ 
 

 حادثة إرادة واأثبت الذين البصرية عتزلةامل فهم الصفات مشبهة وأما بالذوات
ا قالوا اإلنسان كإرادات م جنس من إ  لقاخل بكالم كالمه وشبهوا إراد

 قالواف الصفات يف شبهوا الكرامية وكذلك جسم يف حال عرض إنه وقالوا
م اخللق كالم جنس من حادث عرض وقوله إرادته إن  اهـ. »وإراد

 فاملعطل« »:دالوجو  بوحدة القائلني على الرد« بهكتا يف القاري علي املال قال .٥٥
 ».صنًما يعبد واملشبه عدما يعبد

 اإلسالم أمة أن عندنا والصحيح« :١»الفرق بني الفرق« يف البغدادي قال .٥٦
 وحكمته دلهوع وصفاته وقدمه صانعه وتوحيد العامل حبدوث املقرين جتمع
 ما تنًباجم السنة أهل عقيدة على كان من أن أي اهـ. »عنه التشبيه ونـَْفي

  املسلمني. من فهو يناقضها
 املسألة« :٢»الدين أصول« يف تعاىل اهللا رمحه البغدادي القاهر عبد قال .٥٧

سمة حكم يف الفصل هذا من عشرة احلادية  ربه هشب من كل واملشبهة ا
 بن هشام إىل وبةاملنس واهلشامية واجلواربية واملغريية البيانية من اإلنسان بصورة
 والنكاح حةالذبي يف حكمه ويكون مثله إنسانًا يعبد فإمنا اجلواليقي سامل

 نأ ادعى أو إلـه الناس بعض أن زعم من وكذلك فيها األوثان عبدة كحكم
ا روًحا هللا  جعفر يف ةاخلطابي قالته كما احللولية مذهب على فيه حلت وأ

 قالته وكما العباس بين دعوة صاحب مسلم أيب يف الزرارية قالته وكما الصادق

                                                           
 ) دار املعرفة.١٣الفرق بني الفرق (ص/ - ١
 دار اآلفاق اجلديدة بريوت الطبعة األوىل). ٣٣٧أصول الدين (ص - ٢
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 تكفريهمف الكرامية من خراسان جمسمة وأما وثن عابد فهو املقنع يف املبيضة
اية حد له تعاىل اهللا إن لقوهلم واجب  عرشه اسمي ومنها السفل جهة من و
 ويدرك فيه دثحت برؤية الشىء يرى وإمنا للحوادث حمل تعاىل اهللا بأن ولقوله

 اهـ. »يصفون عما اهللا تعاىل حيدث بإدراك يسمعه ما
 عاىلت اهللا شبه من« :صدوق وهو البخاري شيوخ أحد محاد بن نعيم وقال .٥٨

 ».كفر فقد نفسه اهللا وصف ما جحد ومن كفر خبلقه
 :تعاىل قوله ندع تفسريه يف تعاىل اهللا رمحه الشنقيطي أمني حممد الشيخ وقال .٥٩

M_ ` a b c d eL وصف أن اعتقد ومن« :األعراف] [سورة 
 اهـ. »ضال ملحد مشبه فهو اخللق صفات يشابه عاىلت اهللا

 الرمحـن عبد ذكره« :١لاللكائي »السنة أهل اعتقاد« املسمى الكتاب ويف .٦٠
 عاصم بن يعل ثنا قال سعيد بن سويد ثنا احلارث أيب بن إمساعيل ثنا قال
 بن حممد نهمم واسط أهل فيها فاجتمع التشبيه يف اجلواريب داود تكلم قال
 على أمجعواف مبقالته وأخربوه األمري فأتوا وغريهم وهشيم الطحان دوخال يزيد

 اهـ. »دمه سفك
 بن مدحم بن اهللا عبد ثنا قال الرمحـن عبد ذكره« الاللكائي: كتاب ويف .٦١

 فقد لقهخ من بشىء اهللا شبه من محاد بن نعيم قال قال الصيداوي الفضل
 به هللا وصف ما فليس كفر فقد نفسه به اهللا وصف ما أنكر ومن كفر
 اهـ. »تشبيها ورسوله نفسه

                                                           
 ).٢٩٠هـ، املجلد األول (ص/١٤٢٣اعتقاد أهل السنة، دار الكتب العلمية الطبعة األوىل  - ١
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 كتابه يف النسفي القونوي مسعود بن أمحد بن حممود الشيخ قال .٦٢
 ام »بذنب القبلة أهل من أحًدا نكفر وال« الطحاوي قول عند١»القالئد«

سمة اعتقاد كفساد اعتقاده بفساد تكفريه إىل إشارة« نصه:  واملشبهة ا
 اهـ. »وحنوهم والقدرية

 أو االتصال هللا أثبت من أن ٢الشافعي األرديبلي يوسف الفقيه ذكر وقد .٦٣
 كافر. فهو االنفصال

 ٣»اهلندية فتاوىال« يف نظام والشيخ »الرائق البحر« يف احلنفي جنيم ابن وقال .٦٤
 اهللا قال فإن ،تعاىل هللا املكان بإثبات يكفر« املشهورة احلنفية كتب من ومها
 ادأر  وإن يكفر، ال األخبار ظاهر يف جاء ما حكاية قصد فإن السماء يف

 اهـ. »يكفر املكان
 نفى تعاىل واهللا« »:األدلة تبصرة« يف النسفي املعني أبو السنة سيف وقال .٦٥

 رًدا له املكان بإثبات القول فيكون األشياء، من غريه وبني ذاته بني املماثلة
 الشور] سورة[ M1 2 3L :تعاىل قوله أي - احملكم النص هلذا
 هللا عصمنا كافر، النص ورادّ  ظاهره. سوى ما لوجه فيه احتمال ال الذي
 اهـ. »ذلك عن

                                                           
 ).٢٠٠القالئد (ص/ - ١
 ).٢/٤٨١األنوار ألعامل األبرار ( - ٢
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 أمجع« :١نصه ما »والصفات األمساء« تفسري يف البغدادي منصور أبو قال .٦٦
 جيوز بأنهو  له، شبيه ال واحد وبأنه أزيل قدمي وجل عز اهللا أن على أصحابنا

 بصري مسيعو  املعلومات جبميع وعامل املقدورات مجيع على قادر وبأنه رؤيته
 ومسعه ائهوبق وقدرته علمه بوجود واجلاهل واملبصرات، املسموعات جبميع
 بدية،أ ونعوت أزلية له صفات هذه بأن واجلاهل وكالمه، وإرادته وبصره
 من بنوع واجلاهل به، القائمة ربه صفات من يعلمه أن يلزمه بشىء واجلاهل
 مراده كل يف ومشيئته قضائه نفوذب واجلاهل أفعاله، مجيع يف عدله أحكام
 اهـ. »به إميانه صحيح غري وجل عز باهللا جاهل ذلك وحنو

 وجل زع البارئ صفات يف البدع أهل َأكفروا أصحابنا إن« :قال مث
 فما ء،األنبيا عقائد يف شك أو النبوات أنكر من إكفار وعلى األمة بإمجاع
 صفة يف فشكه الكفر يورثه الناس بعض صفات من صفة يف شكه كان
 اهـ. »تكفريه يوجب بأن أوىل ا جهله أو تعاىل هللا الزمة

 تتابوايس أن أرى« كلهم: األهواء أهل يف عنه اهللا رضي مالك اإلمام قال وقد .٦٧
تهد احلافظ ذلك روى »قتلوا وإال تابوا فإن  يف ملنذرا بن حممد املطلق ا

م ومعناه  ٢»اإلشراف« كتابه سمة وهم كفار أ  واخلطابية اجلهميةو  ا
 كالم له ليس اهللا أن معىن على القرءان وخبلق األفعال خبلق القائلني والقدرية

 غريه. يف خيلقه مما القرءان فجعلوا غريه يف خيلقه ما إال

                                                           

 ).١٨٧تفسري األسامء والصفات (ق/ - ١
 ).٢٦٠ - ٣اإلرشاف ( - ٢



٥٥٢ 
 

سمة املشبهة من أصنافا ذكر أن بعد البياضي قال .٦٨  أقواهلم نم شيًئا وذكر ا
 ذلك نع تعاىل إليه صريحال للنقص ونسبة بالرب وجهل كفر ذلك وكل«

  اهـ. »كبريا علًوا
 ال سمج تعاىل إنه قال من إكفار بعدم قال فيمن هذا قبل البياضي وقال .٦٩

 بعدم شارأ وإليه احلنابلة وبعض اهلَْيَصم بن حممد إليه ذهب« :كاألجسام
ام رفعهل بكافر وليس اجلسم إطالق يف مبتدع هو املقام يف له التعّرض  إ
 اإلمامة ابب يف كما اإلطالق مبجرد يكفر وقيل كاألجسام ال بقوله النقصان

 من هو لب له معىن ال األول ألن الصحيح هو وهذا انتهى ».القدير فتح من
 النقيضني. مجع باب

 احملدث نب اهللا عبيد« للذهيب: »اإلسالم تاريخ« املسمى الكتاب يف جاء .٧٠
 قال نسف، قاضي وزياملر  القاسم أبو القاضي البصري، احلسني بن اهللا عبد

 بلخ، ىلإ غزنة صاحب سبكتكني دخل ملا املذهب، صلب كان املستغفري:
 يومئذ ووه اهللا، عبيد القاضي منهم وكان الكرامية، مناظرة إىل فقهاءها دعا
 يعين ولياء،األ الزهاد هؤالء يف تقولون ما سبكتكني: فقال بلخ، قضاء على

 أعتقد كنتُ  إن يفَّ  تقولون ما قال:ف كفار. هؤالء القاضي: فقال الكرامية؟
م فقام فيهم، كقولنا فيك قولنا فقال: مذهبهم؟  أدماهم، حىت نبطربزي وضر
 القاضي وتويف فأطلقهم، املالمة خاف مث وحبسهم، وقيدهم القاضي، وشبح
 اهـ. »ومثانني مثان سنة

 على ليد هذا« اهللا: رمحه عياض القاضي قال للنووي، مسلم شرح يف جاء .٧١
 اليهود يف املتكلمني حذاق مذهب وهو تعاىل، اهللا بعارفني ليسوا مأ
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م والنصارى  معرفته هرونويظ يعبدونه، كانوا وإن تعاىل؛ اهللا عارفني غري أ
 عاىلت اهللا يعرف أن مينع ال العقل كان وإن هذا، على عندهم السمع لداللة
 شبهه نم تعاىل اهللا عرف ما اهللا: رمحه عياض القاضي قال رسوال. كّذب من

 لدالو الصاحبة و  إليه أضاف أو البداء، عليه أجاز أو اليهود، من وجسمه
 واالنتقال عليه، احللول وأجاز والولد، الصاحبة إليه أضاف أو منهم،

 شريكال إليه أضاف أو به، يليق ال مبا وصفه أو النصارى، من واالمتزاج
وس من خلقه يف واملعاند  وإن اهللا هو يسل عبدوه الذي فمعبودهم والثنوية ا
 »سبحانه اهللا واعرف ما فإذن له. الواجبة اإللـه بصفات موصوفًا ليس إذ به مسوه
 .اهـ

 الكفر: من أنواع ثالثة وارتكبوا« احمليط: البحر تفسري يف أبو حيان قال .٧٢
 نسبوا حيث جنسهم، وتفضيل باألجسام، خمتصة الوالدة ألن التجسيم،«

 حيث اهللا، عند مكرم هو مبن واستهانتهم تعاىل؛ هللا غريهو  هلم اجلنسني أرفع
 اهـ. »املالئكة وهم أنثوهم،

 أو اإللـه تقدير إىل قاد أصل وكل« :١اإلرشاد يف اجلويين احلرمني إمام قال .٧٣
 قد واحملدود احملصور أن املعلوم من إذ ٤٠ص»صراح كفر فهو تبعيضه
 ض.التبعي عليه وجاز والكيفيات املقادير به أحاطت

 البنا سنح الشهيد اإلمام رسائل جمموعة« يف البنا حسن الشهيد خالشي قال .٧٤
 أخذت فرقة« هـ:١٤٢٥ الرابعة الطبعة اإلسالمية املؤسسة دار ٤١١ص »

                                                           
 ).٤٠اإلرشاد (ص/ - ١
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 كأيديهم ايديأ أو ويدا اخللق كوجوه وجها اهللا إىل فنسبت هي كما بظواهرها
 اباش فرضه وبعضهم شيخا اإلله فرضوا حىت وهكذا كضحكهم وضحكا
سمة وهؤالء  صيبن لقوهلم وليس شئ يف اإلسالم من وليسوا هةبواملش ا

 اهـ. »الصحة من
 ومن« :١»فيالنس تفسري« يف النسفي حممود بن أمحد بن اهللا عبد اإلمام قال .٧٥

 اهـ. »والعلة والعقل واجلوهر باجلسم تسميته اإلحلاد
 وقد« :٢»األمايل بدء شرح« يف احلنفي الرازي علي بن بكر أيب اإلمام قال .٧٦

 كيفية يدخل وال مالفه يف بأمثال يتمثل فال جوهرا كونه فينتفي قدمه ثبت
وسي للنصراين خالفا الوهم وجوده  ملتكلمنيا اصطالح يف اجلوهر ألن وا
 وحنو سكونوال املتضادات للكيفيات وقابل جبهة واقع وهو يتجزأ ال ملا اسم
  .فياتبالكي موصوف وال تحيزم غري ألنه متجزئ غري تعاىل واهللا ذلك

 عراضاأل خالق وهو عرض وال جبسم ليس تعاىل اهللا وكذلك
 واهللا كبةاملر  األجزاء هو املتكلمني عند اجلسم ألن ا يوصف فال واألجسام

 .املركب وصف عن منزه تعاىل
 نع تركبت مجلة اسم الكل ألن والبعض بالكل يوصف ال وكذلك

 فاجلوهر العرضو  اجلوهر بني والفرق مبرتكب ليس تعاىل واهللا فصاعدا جوهر
 .بغريه يقوم ما والعرض بنفسه يقوم ما
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 هو يقال كما كاألجسام ال جسم هو والكرامية، املشبهة وقالت
 لذات اسم سمواجل والنظري الشبيه عن منزه تعاىل اهللا قلنا، كاألشياء. ال شئ

 Mp :تعاىل لقوله الصورة خالق وهو له صورة ال تعاىل واهللا الصورة
q rL غافر] [سورة«  

 يف ال وهو زمان حيده أو مكان حيويه أن نع اهللا تعاىل« :١وقال
 يف كان لو ألنه كفر فقد هكذا زعم فمن شئ من وال شئ على وال شئ
 نلكا ىءش من كان ولو حمموال لكان شئ على كان ولو حمصورا لكان شئ
 اهـ. »ذلك عن اهللا ىلتعا حمدثا

 املنتهى تصرخم على العضد شرح« يف اإلجيي أمحد بن الرمحن عبد القاضي قال .٧٧
تهد« :٢»األصويل  اهـ. »سمةكا كفرا يتضمن بدعته كانت إن املبتدع ا

 عن راراألس كشف« يف البخاري أمحد بن العزيز عبد الدين عالء اإلمام قال .٧٨
م املشبهة جهل ومثل« : ٣»البزدوي اإلسالم فخر أصول  جبواز قالوا فإ
  .»صفاته يف قهخبل تعاىل اهللا مشبهني عنه وزواهلا وجل عز اهللا صفات وثحد

 حىت هواه يف غال إذا يعين اإلسالم ينتحل ممن أو« :٤أيضا وقال
سمة الروافض كغالة ذلك مع اإلسالم إىل ينتسب ولكنه كفر  اهـ. »وا
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 دار »املخالفني عقائد من األشعريني براءة« يف مرزوق بن حامد وأب قال .٧٩
 يف »كامله« يف األثري ابن احلافظ ذكر« :٩ ص األول اجلزء دمشق العلم

 بن شامه عامل القسري اهللا عبد بن خالد حتريق ومائة عشر تسعة حوادث
 املغرية رأي وكان« قال: ،»وبيان سعيد بن للمغرية العراق على امللك عبد

 اهـ. »كفره من كثريا األثري ابن وسرد« وقال: »التجسيم
 نهاجم« املسمى البدخشي شرح يف البدخشي احلسن بن حممد ماماإل قال .٨٠

 من يكون أن أي« :٣٣٤ ص الثاين اجلزء العلمية الكتب دار »العقول
 الصالة عليه مدحم نبينا متابعي من أنفسهم العادين املوحدين صالتنا املصلني
 عن االحرتاز دينه من علم سواء كذلك يكن مل من خرب يقبل فال والسالم

سمة خيرج لئال مشهور هو كما اإلسالم يقل ومل أوال كذبال  لكافرا أي كا
 اهـ. »للقبلة املوافق

 :١»خليل ةالعالم خمتصر على اجلليل حمن شرح« يف عليش حممد الشيخ قال .٨١
 ونفي دثحمل واحتياجه حدوثه يستلزم فإنه وحتيزه اهللا جسمية وكاعتقاد«

 اهـ. »شأنه وعظم جالله جل عنه األلوهية صفات
 البدع يف كله هذا« :٢»احلديث ألفية شرح املغيث فتح« يف السخاوي قال .٨٢

 العلم كمنكري هفي التكفري يف شك ال ما بعضها ويف املكفرة أما املكفرة غري
سمنيو  باجلزئيات أو خيلقها حىت األشياء يعلم ما القائلني باملعدوم  جتسيما ا

                                                           
 ).٢٠٦رشح منهج اجلليل عىل خمترص العالمة خليل ( دار الفكر اجلزء التاسع ص  - ١
 ).٣٦٤فتح املغيث رشح ألفية احلديث (دار الكتب العلمية اجلزء األول ص - ٢



٥٥٧ 
 

 جسم اهللا قولي كالذي اهـ. »غريه أو علي يف اإلهلية حبلول والقائلني صرحيا
 كاألجسام. ال قال وإن

 ومترد بهش من شبه دفع« يف احلصين حممد بكر وأب الدين تقي اإلمام قال .٨٣
 ابن كالم من فاحلاصل« :١»أمحد اإلمام اجلليل السيد إىل ذلك ونسب
 سبحانه باهللا قتلي ال اليت والصفات التشبيه من الزاغوين وابن والقاضي حامد
 ومن« :٢وقال »هالتشبي يف يهودية ونزعة التجسيم يف سامرية نزعة هي اىلوتع

 مماسة نم فيه بد ال والقعود االستقرار مبعىن كان إذا االستواء أن املعلوم
 أبقى ماو  وجسم شبه ذا والقائل جرمني أو جسمني بني تقع إمنا واملماسة

 ورةس[ M1 2 3L داللة أبطل كما بقية والتشبيه التجسيم يف
[الشور«  

 تعاىل هللا أثبت من املنزهني احلنابلة أئمة بعض وقال« :٣أيضا وقال
 عما وجل زع اهللا تقدس خرب اإلسالم من عنده فما احملسوس مبعىن الصفات
  »كبري علوا يقولون

 نفسه درجوأ باخللق احلق صفة حلقأ من الكفر يف بالغ وقد« :٤وقال
 اهـ. »آمنوا للذين عداوة أشد هم الذين واليهود السامرة جريدة يف

                                                           
 اجلليل اإلمام أمحد (تعليق الكوثري دار الكتب العلمية صدفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد  - ١

٢٨٦.( 
 ).٢٨٩الكتاب السابق (ص - ٢
 ).٢٩٢الكتاب السابق (ص - ٣
 ).٢٩٤الكتاب السابق (ص - ٤



٥٥٨ 
 

 لكن« :١»األصول علم يف للبيضاوي املنهاج شرح« يف األصفهاين قال .٨٤
سمة الكفر يتضمن معتقد يف اجلماعة خيالف  اهـ. »كا

 :٢»الفرق بني الفرق« يف البغدادي التميمي طاهر بن القاهر عبد اإلمام قال .٨٥
 رواأكف الذين واألمامية ميةواجله والنجارية اجلارودية من األهواء أهل وأما«

 أخت ابن بكر إىل املنسوبة والبكرية احلق عن املعتزلة والقدرية الصحابة خيار
 أهل كفروني كما نكفرهم فإنا واخلوارج كلها واملشبهة والضرارية الواحد عبد
 اهـ. »خلفهم الصالة وال عندنا عليهم الصالة جتوز وال السنة

 ويف« :٣»الثالث املختصرات على النكت« يف العراقي زرعة وأب اإلمام قال .٨٦
سمة بتكفري جزم املذهب شرح  ـ.اه »باجلزئيات العلم ومنكري ا

 أليب ٤»لمعال شرح يف املشتاق بغية« يف الفاداين ياسني حممد الشيخ قال .٨٧
 أهل من كان وإن عندنا كافر أنه بدعته لوازم من كان من حىت« اسحاق:

سمة- قبلتنا  اهـ. »-احللوليةو  واملشبهة كا
 الفقه يف وأثره الدين أصول علم« يف حممد كمال الرمحن عبد الدكتور قال .٨٨

 املشبهةو  القدر وبنفي القرءان خبلق كالقائلني ا كفر أو« :٥»سالمياإل
سمة  اهـ. »واجلهمية وا

                                                           
 ).٣٩رشح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول (املكتبة العرصية اجلزء الثاين ص  - ١
 ).٣٥٧الفرق بني الفرق ( دار املعرفة ص  - ٢
 ).٣٤٣النكت عىل املخترصات الثالث (دار املنهاج ص - ٣
 ).٢٤٣بغية املشتاق يف رشح اللمع أليب اسحاق (دار ابن كثري ص  - ٤
 ).٥٩٨علم أصول الدين وأثره يف الفقه االسالمي (دار الكتب العلمية ص - ٥



٥٥٩ 
 

 رحش املنهاج معراج« يف اجلزري يوسف بن حممد الدين مشس الشيخ قال .٨٩
 اهـ. »بالتجسيم كالقائلني كفرناه وإن« :١»األصول معل إىل الوصول منهاج

 شرح يف املراد ةاي« يف احلنفي النابلسي امساعيل بن الغين عبد الشيخ قال .٩٠
 قصد فإن السماء يف اهللا قال فإن اهللا رمحه والدي وقال« :٢»عماد بن هداية

 مل وإن يكفر املكان أراد وإن يكفر ال األخبار ظاهر يف جاء ما حكاية به
 يف ظاهر ألنه وغريه العمادي فصول يف كما األكثر عند يكفر نية له يكن

 اهـ. »البزارية يف كما التجسيم
 شرح حالتوضي« يف الشافعي األنصاري أمحد بن علي بن عمر الشيخ قال .٩١

سمة تقوله ملا خالفا« : ٣»الصحيح اجلامع  ال جسم تعاىل أنه من ا
 اهـ. »ولهمتأ من وكفر باطل كله وذلك كاألجسام

سمة تقوله ملا خالفا« :٤»البخاري على شرحه« يف بطال ابن قال .٩٢  هأن من ا
 اتباآلي استدلوا كما اآليات ذه ذلك على واستدلوا كاألجسام ال جسم
ي باإلتيان لنفسه ووصفه واليدين الوجه ملعىن منةضاملت  حديث يف واهلرولة ئوا

 اهـ. »وكفر باطل كله وذلك اهللا رسول

                                                           
 ).٤٢٥معراج املنهاج رشح منهاج الوصول إىل علم األصول (دار ابن حزم ص - ١
 ).٥٧٤هناية املراد يف رشح هداية ابن عامد (دار اجلفان واجلايب ص - ٢
التوضيح رشح اجلامع الصحيح (طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة قطر اجلزء الثالث  - ٣

 ).٢٥٦والثالثون ص
 ).٤٣٢كتاب ابن بطال يف رشحه عىل البخاري (مكتبة الرشد اجلزء العارش ص  - ٤



٥٦٠ 
 

 النبيه كفاية« يف رفعةلا ابن حممد بن أمحد الدين جنم العباس وأب الشيخ لقا .٩٣
 على جالس اهللا كالقائلني القبلة أهل من كفرناه ومن« :١»التنبيه شرح
 اهـ. »العرش

 علوم حياءإ بشرح املتقني السادة حتافإ« يف الزبيدي مرتضى الشيخ قال .٩٤
 ضوالرواف والقدرية هميةجلا إال صحيحة األهواء بأهل واالقتداء« :٢»الدين
 »بدعته كفرهت ممن وحنوهم واملشبهة القرءان خبلق يقول ومن واخلطابية الغالية

 اهـ.
 عقيدة شرح« يف املالكي البغدادي نصر بن علي بن الوهاب عبد الشيخ قال .٩٥

 ردي مل الشرع ألن كيفية له يثبت أن جيوز وال« :٣»الصغري مالك اإلمام
 وألن عنه بةالصحا سألته وال ىءبش فيه السالم ليهع النيب أخرب وال بذلك
 وذلك ناألماك إىل واالفتقار احليز وإشغال والتحول التنقل إىل يرجع ذلك
 »ماإلسال أهل كافة عند كفر وهذا األجسام قدم وإىل التجسيم إىل يؤول
 اهـ.

 لعثمانيةا السلطنة قاضي الكوراين عثمان بن مساعيلإ بن أمحد الشيخ قال .٩٦
 وال القبلة أهل من أحدا نكفر ال قوله،« :٤الفاتح حممد السلطان صديق
 هذا قولأ امللكني، وسؤال القرب عذاب أن ونعتقد السلطان على اخلروج جنوز

                                                           
 ).٢٤نبيه رشح التنبيه (دار الكتب العلمية اجلزء الرابع صكفاية ال - ١
 ).٢٩٣احتاف السادة املتقني برشح احياء علوم الدين (دار الكتب العلمية اجلزء الثالث ص  - ٢
 ).٢٨رشح عقيدة اإلمام مالك الصغري (دار الكتب العلمية ص - ٣
 ).٦٥٦(دار صادر ص - ٤



٥٦١ 
 

 على وليس حنيفة وأيب الشافعي مثل األئمة ونقل الناس بني اشتهر قد كالم
سم إذ إطالقه  اهـ. »وصلى صام وإن كافر ا

 احملصول نم احلاصل« يف األرموي احلسني بن حممد اهللا عبد وأب الشيخ قال .٩٧
سمة للقبلة املوافق الكافر« :١»الفقه أصول يف  اهـ. »كا

 بداية شرح دايةاهل شرح على القدير فتح شرح« يف احلنفي اهلمام ابن الشيخ قال .٩٨
 قال: مث كاألجسام ال جسم أو كاألجسام جسم قال فيمن تكلم ٢»املبتدي

 اهـ. »بالتكفري أوىل هو بل حسن وهو أيضا اإلطالق جردمب يكفر وقيل«
 

 الفصل ختام
سمة وتلبيس وتدليس وحتريف دس ببيان الفصل هذا وخنتم مو  ا  على كذ

 املكان، هللا نسب ملن تكفريه عنه العلماء نقل إذ عنه، اهللا رضي حنيفة أيب اإلمام
سمة أما  سبح على حنيفة أيب ماماإل مراد أن وزعموا املعىن واوغريّ  فحرفوا ا

م حني يف ن،املكا عن اهللا ينزه ملن وتكفريهم هللا املكان إثبات هي اليت أهوائهم  أ
 يكفرون فيه نبل،ح بن أمحد بن اهللا عبد إىل كذبًا املنسوب »السنة« ّمسوه كتابًا ألفوا
 ومزورين يهعل داسني كالمه حيرفون بينما هنا يكفرونه فكيف حنيفة، أبا اإلمام

م بتزويرهم ومستشهدين تانًا؟! زورًا حنيفة أيب على وكذ  و

                                                           
 ).٦٠(دار املدار اإلسالمي اجلزء الثالث ص احلاصل من املحصول يف أصول الفقه - ١
 ).٣٦٠رشح فتح القدير عىل رشح اهلداية رشح بداية املبتدي (دار الكتب العلمية اجلزء األول ص  - ٢



٥٦٢ 
 

 هـ)٣٣٣( السمرقندي احلنفي حممود بن حممد بن حممد منصور أبو اإلمام قال
 يفةحن أبو قال« عنه: اهللا رضي حنيفة أيب لإلمام ١»األكرب الفقه شرح« كتابه يف
 أن يوهم القول ذا هألن ،كفر فقد األرض يف أم السماء أيف اهللا أعرف ال قال من

 طه] سورةMY Z [ \L ]: تعاىل اهللا قال مشرًكا. فكان مكان له يكون
 فقد ،األرض يف أم السماء يف العرش أين أدري ال ولكن اآلية ذه أقول قال فإن
 العرش أن يأدر  (ال قال إذا ألنه احلقيقة يف األول املعىن إىل يرجع وهذا أيًضا، كفر
 يف مأ السماء يف تعاىل اهللا أن أدري (ال :قال فكأنه رض)األ يف أم السماء يف

 – السليمانية املكتبة يف ٣املخطوطة يف موجود هذا الليث أيب وكالم اهـ. )٢األرض
 تركيا. – اسطنبول
 ٤»الرموز حل« كتابه يف هـ)٦٦٠( الشافعي السالم عبد بن العز الشيخ وقال

 السماء أيف هللا أعرف ال قال من حنيفة، أبو وقال« نصه: ما حنيفة أيب مراد بيان يف
 وهمت ومن مكانًا، للحق أن يوهم القول هذا ألن كفر)، فقد هو، األرض يف أم هو
  .هـا »فهومشبه مكانًا للحق أن

 »الرشاد انببي العباد غوث« يف كما السالم عبد ابن كالم القاري علي مال وأيد
 ،٥القاهرة يف سابًقا الزينيب املسجد خطيب احلمامي السيف أبو مصطفى للشيخ

                                                           
 ).٢٥رشح الفقه األكرب لإلمام أيب حنيفة ريض اهللا عنه (طبع عىل نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر، ص - ١
 ن يف جهة من اجلهات وهو كفرأي جوز عىل اهللا أن يكو - ٢
 ).٨١املخطوطة (ص - ٣
 ).٧٥النارش املكتبة األزهرية للرتاث ص( حل الرموز - ٤
 .١٠٠-٩٩طبع رشكة بوغكول إنداة ص - ٥



٥٦٣ 
 

 تماداالع فيجب وأوثقهم، العلماء أجل من السالم عبد ابن أن شك وال« بقوله:
سم (أي الطحاوي عقيدة شارح الشارح نقله ما على ال نقله على  ابن بعت الذي ا
سمة تستشهد الذي احلنفي العز أيب ابن وهو تيمية  مطيع أبا أن مع- بكالمه) ا
 ليع مال العالمة كالم هذا -واحد غري به صرح كما احلديث أهل عند وضاع رجل

  القاري.
 

  أمور: يعلم ومنه
 حنيفة يبأ عن نقلها وإمنا األكرب، الفقه يف ليست املقالة تلك أن :األول األمر .١

 ة.البدع ترويج به يراد كذبًا األكرب الفقه إىل إسنادها فيكون ناقل،
 يف ليهع االعتماد حيل ال وضاع بأنه فيه مطعون الناقل هذا أن :الثاين األمر  .٢

 خيانة ماذكر هوحال عليه فاالعتماد أصلي عن فضال فرعي حكم عليه يبىن نقل
 بدعته. يروج أن ا الرجل يريد

 كذبهي مبا السالم عبد ابن هو ثقة إمام به صرح النقل هذا أن :الثالث األمر .٣
 فاعتماد ه،عن اهللا رضي األعظم اماإلم هذا عن نقله الذي بالنقل حنيفة أيب عن

 منها واحدة يتكف جرائم وهي بدعته تأييد به يراد خيانة الثقة وإغفال الكذاب
 أو ءالعلما عداد من أقول ال العاديني العدول عداد من الرجل تسقط ألن فقط
تهدين األئمة أو العلماء أكابر   ،ا



٥٦٤ 
 

 ميرغ مما وهو واحد لنق يف الثالث اخليانات أن علمنا إذا األمر ويعظم
 بني فرق ال فإنه ينقله واحد بنقل يثق ال أن على الرجل هذا كالم يف الناظر
 اهـ. »ريهوغ غريه يف تثبت أن جاز هذا يف خيانته ثبت فإذا ونقل، نقل
 :١حنيفة يبأل األبسط الفقه على تعليقه يف الكوثري زاهد حممد احملدث وقال

 ذا (ألنه قولهب السمرقندي الليث أبو الشارح نهفبي كفره وجه املنت يف يذكر مل«
 ءيسيج ما ذلك على ويدل مشرًكا). فكان مكان تعاىل له يكون أن يوهم القول
  .املنت يف

 أن بلق مكان وال تعاىل اهللا كان :له يقال ،)اهللا أين( :قيل لو أرأيت :قلت
 شىء كل خالق وهو شىء، وال خلق وال أين يكن ومل تعاىل اهللا كانو  اخللق، خيلق
  .»احلادث يف إال األينية تتصور ال يعين

 لسنةا أهل اعتقاد بيان« كتابه يف الطحاوي قول أيضاً  ذلك على يدل ومما
 رمحهم سناحل بن وحممد يوسف وأيب حنيفة أيب امللة فقهاء مذهب على »واجلماعة

 موصوف وعال جل بنار  فإن التنزيه، يصب ومل زل والتشبيه، النفي يتوق مل ومن« اهللا:
 تعاىل لربية،ا من أحد معناه يف ليس الفردانية، بنعوت منعوت الوحدانية، بصفات

 الست اجلهات حتويه وال واألدوات، واألعضاء األركانو  والغايات، احلدود عن
  .»اإليضاح عن مستغن واضح جلي وهذا املبتدعات. كسائر

                                                           
 ).٦٠٧هـ ص١٤٢٥دار الكتب العلمية (الطبعة األوىل  - ١



٥٦٥ 
 

 فقد األرض يف أم السماء يف ريب أعرف ال قال من حنيفة، أبو قال« :١قال مث
 على أنه قال فإن ،طه] [سورة L\ ] MY Z :قال تعاىل اهللا ألن كفر،
 كافر وه قال األرض، يف أم السماء يف العرش أدري ال يقول ولكنه استوى، العرش
 ذينهل وجود وال )عليني أعلى يف العرش ألن السماء يف العرش كون أنكر ألنه

 فيهما ليس نهأ على سبق، كما أصحابنا من وغريمها الليث أيب رواية يف التعليلني
 جبالله يليق ستواءا العرش على تعاىل استوائه إثبات فيهما وإمنا تعاىل له مكان إثبات
 على تعاىل له املكاين االستقرار إثبات من ذلك وأىن احلق، أهل معتقد هو كما

 السماء يف هل مكانًا يتحرى فأخذ تعاىل له املكان إثبات جّوز القائل لكوذ العرش؟!
 اهـ. »حنيفة أيب عند به وكفر باهللا جهل وهذا واألرض.

سمة وأما م وحتريفهم دسِّهم يف قالوا فقد ا  حنيفة، يبأ اإلمام على وكذ
سم حبيبهم ذكره ما  شرح« ابهكت يف هـ)٧٩٢( احلنفي الدمشقي العز أيب بن علي ا

 بعد وط،األرنؤ  وشعيب الرتكي اهللا عبد بتحقيق زعمهم وعلى ٢»الطحاوية العقيدة
سم شيخهم أيًضا ذكره وما حنيفة، أيب اإلمام لقول إيراده  شرح« كتابه يف األلباين ا

 أنكر ألنه« قاال: مث .»مساوات سبع فوق وعرشه« قاال: حيث ،٣»ةالطحاوي العقيدة
 أعلى يف اهللا ألن« غريه: وزاد .»كفر فقد السماء، يف أنه أنكر فمن السماء، يف أنه

 ينتسب نمم ذلك أنكر من إىل يُلتفت وال أسفل. من ال أعلى من يُدعى وهو عليني،

                                                           
 ).٦٠٨الكتاب السابق (ص - ١
 .)٢٧٩هـ ص١٤٢٩ن، الطبعة األوىل رشح العقيدة الطحاوية (مؤسسة الرسالة نارشو - ٢
 ).٢٦٣-٢٦٢دار الفكر العريب ص( رشح العقيدة الطحاوية - ٣
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 يف له الفونخم وغريهم، املعتزلة من طوائف إليه انتسب فقد حنيفة، أيب مذهب إىل
 اهـ. »اعتقاداته من كثري

سمة أن كيف املسلم، أخي فانظر  ذلك أنكر نم إىل يُلتفت وال« بقوهلم ا
م كيف ،»لةاملعتز  من طوائف إليه انتسب فقد حنيفة أيب مذهب إىل ينتسب ممن  أ

 سمةا ملخالفتهم القاري علي ومال السالم عبد بن والعز السمرقندي ُيكفِّرون
 سمية.باجل يصفه أو هللا اجلهة يثبت تكفريمن هو الذي احلق أهل بقول ولقوهلم
سمة فضح تعاىل واهللا موكذ وتدليَسهم دسَّهم وبّني  املشبهة ا  أيب اإلمام على َ
 حنيفة أيب ماإلما وصية«،كتاب الوهابية طبعت فقد وبأيديهم، كتبهم من حنيفة
 اهللا رضي حنيفة أيب لإلمام ١٧ص (أ) املخطوطة من نسخة وضعوا فيه ،١»النعمان
 يكون أن ريغ من العرش على استوى تعاىل اهللا بأن ونقر« احلق: يقول حيث عنه،
 إىل نسوبةامل وبطباعتهم الكتاب نفس يف بينما اهـ. »عليه واستقرار حاجة له

 »!!!عليه واستقرَّ « يقولون: ٣٩ص املخطوطة،
سمة حتريف الحظ لفضيحتهم، فيا  اإلمام لىع كتبهم، ومن بأيديهم ا

  عنه. اهللا رضي حنيفة أيب
 مشكاة رحش املفاتيح مرقاة« كتابه يف احلنفي القاري ليع مال نقل وقد
 السلف مذهب ذكر بعد ٢املكان هللا نسب من تكفري على اإلمجاع »املصابيح
يءك الظواهر تلك صرف على متفقان املذهبني أن يعلم« نصه: ما ،واخللف  ا

                                                           
 دار ابن حزم، حتقيق وتعليق أيب معاذ حممد بن عبد احلي عوينة).(  وصية اإلمام أيب حنيفة النعامن - ١
 ).١٣٦ص الثاين اجلزء ،بريوت –(طبعة دار إحياء الرتاث العريب مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح  - ٢



٥٦٧ 
 

 ىلع واالستواء والرمحة والغضب والوجه واليد والقدم والرجل والشخص والصورة
 حماالت من عليه يلزم ملا ظاهرها يُفهمه مما ذلك وغري السماء يف والكون العرش
 اخللف يعمج ذلك فاضطر باإلمجاع، بكفرها ُحيكم أشياء تستلزم البطالن قطعية

  .»ظاهره عن اللفظ صرف إىل والسلف

 ةاجله معتقد أن اخللف ومن -السلف مع أي- معهم مجع قال بل« :١قال مث
 األشعريو  والشافعي ومالك حنيفة أليب قول إنه وقال العراقي به حصر  كما كافر

 اهـ. »والباقالين

 كاألئمة دهمبع ومن الصحابة من واخللف السلف عقيدة أن تقدم مما فيتبني
 صفاتب يتصف وال جسما ليس مكان وال جهة بال موجود تعاىل اهللا أن األربعة
 وقد القاري علي مال نقله كما باإلمجاع كافر فهو ذلك يف خالف من وأن اجلسم

 يثبت من تكفري لسالما عبد بن العز الشافعي الفقيه عليه ما أنّ  أيًضا ويتبني أنًفا مرَّ 
 وأّكده نيفةح أيب عن نقله فيما »الرموز حلُّ « كتابه من مرَّ  كما هللا واملكان اجلهة
 حنيفة أيب لقول موافق وهو »مشبه فهو مكانًا للحق أن توهم من ألن« بقوله: هو
 يف يًعامج أقواهلم إىل املنصف أيها فالحظ مشرك أنه السمرقندي ولقول كافر أنه

 عبد بن عزال أن يؤكد وهذا واملشبه واملشرك بالكافر املكان هللا ينسب من تسمية
 مبا جيزم وال عاىلت هللا اجلهة مثبت تكفري من حنيفة أيب عن هو نقله ما على السالم

 أئمة لنصوص الفخم فإنه هللا واجلسمية اجلهة مثبت كفريت عدم من كتبه بعض يف
 عليه دسّ  هلعل ونقول ذلك من نربئه وحنن نقله مرَّ  الذي واإلمجاع األربعة االجتهاد

                                                           
 ).١٣٧الكتاب السابق (ص - ١
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 يحمي الشيخ وعلى كتبه يف الشعراين الوهاب عبد الشيخ على دسَّ  كما كتبه يف
 قبلهما. عريب بن الدين

 

  



٥٦٩ 
 

 الكتاب خاتمة
 مةاأل هذه أن ومنها األمم سائر على ا متتاز املزايا من اعدد األمة هلذه إن
ا هافوصف األمة هذه مدح اهللا أن أيضا ومنها السابقة، األمم أخبار على تطّلع  بأ
 2 1 0 / .﴿ التنزيل: حمكم يف تعاىل يقول للناس، أخرجت أمة خري

3 4 5 6 G7﴾ معاين يف تأملنا فلو عمران] آل [سورة 
ا األمة هلذه عظيما مدحا فيها نالوجد اآلية هذه  عن ىوتنه باملعروف تأمر أل

 وهذا حدأ ينهاه وال فعله منكر عن يتناهي ال من قبلنا األمم يف كان وقد املنكر،
 يته إن آلنا نفسه: يف يقول فعله، عن املنكر فاعل واحدهم ينهى ال اليهود، حال
 عسى اآلن عنه سأسكت لكلذ فسينهاين، أزين أين وقت بعد علم مث الزنا عن

ا أمتنا اهللا مدح فقد حنن أما بعد. فيما عين يسكت  فإذا املنكر عن تسكت ال بأ
 لذلك كرمية،ال اآلية هذه مبقتضى ونعمل ا نتمسك فدعونا أمتنا مزية هذه كانت
يا باملعروف أمراً  الكتاب هذا إعداد قررنا  صلى هللا رسول قال أليس املنكر. عن و
 تقول نأ تهاب أمتي رأيت (إذا املستدرك يف احلاكم رواهفيما  وسلم يهعل اهللا

 أعد نمل نقول أن اب ال اهللا بإذن وحنن منهم) تودّع فقد ظالم، يا للظالم:
 قيدةع حرفت حني نفسك ظلمت قد األربعة): األئمة (عقيدة املسمى الكتاب
 قال الذي يميةت ابن وتؤيد الوهابية عقيدة مع وتتالءم هواك لتناسب األربعة األئمة

 اليهود. هذا يف ووافق العرش على جالس اهللا ان
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 أهل مةأئ عن ونقول وأحاديث آيات من النقلية والرباهني األدلة مئات فبعد
 أن أردت ،مخيس حممد املؤلف على الرد سياق يف هذا كتايب ضمنتها اليت السنة
 عقيدة قال: حيث ١فتاويه يف ياهليتم حجر ابن لشيخا عن جاء فيما ونتأمل نتذاكر
 لسنةا أهل لعقيدة موافقة ... وأرضاه عنه اهللا رضي حنبل بن أمحد السنة إمام

 علًوا اجلاحدونو  الظاملون يقول عما تعاىل اهللا تنزيه يف التامة املبالغة من واجلماعة
 إىل اهللا رمحك معي انظر .النقص مسات سائر من وغريمها واجلسمية اجلهة من كبريًا
م السنة أهل فوص أنه جتد باملعىن وتفكر )اهللا تنزيه يف التامة املبالغة( قوله  يبالغون أ
 منها ناص ال هنا واملبالغة عقيدة من أحسنها وما مبالغة أعظمها فما اهللا، تنزيه يف
 حممد فعل كما قهخبل ويشبهه يعارضه أن ذلك بعد ألحد جيوز فال نفسه نزه اهللا ألن

 اخلميس.

 التعطيلب وأحلقه كتابه من عديدة مواضع يف التأويل انتقد املؤلف هذا إن مث
 على آلياتا بكل يأخذوا أن يريدون الذين الوهابية شأن وذاك تعاىل باهللا والعياذ

 يف ثابت ذلك ألن يستطيعوا ولن التأويل مبدأ تعطيل إىل يسعون لذلك ظاهرها،
 رواه الذي ديثاحل يف ثبت فقد موسل عليه اهللا صلى نبينا رسول على وجاء ديننا

 علمه لهمَّ ال« عباس: البن دعا وسلم عليه اهللا صلى الرسول أنَّ  وغريه البخاريُّ 
 داعًيا كبذل الرسول لكان اإلطالق على مذموًما التأويل كان فلو »والتأويل احلكمة
 حتص إن – املؤلفف األئمة. بإمجاع الرسول هدأرا ما هذا وليس عباسٍ  ابن على
 أيب اإلمام انتقادو  احلق بعض حتريف سوى الكتاب يف له دور ال ألنه بذلك ميتهتس

 حتضرين هناو  شيء، يف اهللا دين من ليس انه القارئ وأوهم التأويل انتقد – حنيفة
                                                           

 )١٤٨الفتاو احلديثية (ص  - ١
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 السنة أهل من وواحد ضرير أعمى وهو الوهابية من مدرس بني حصلت مناظرة
 واجلماعة:

 :الوهابي قال

 نقرأ فلما التأويل، جيوز وال ظاهرها على تؤخذ الكرمي نالقرءا يف اآليات كل
 على جالس اهللا أن منها نفهم ]طه سورة[ ﴾\[ ] Y Z﴿ قوله:
 تأويل دون الظاهر على معناها ونأخذ العرش

 

 الضرير: للوهابي السني قال

 ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ تعاىل: اهللا قول هذا

 فيه؟ تقول ماذا ]اإلرساء [سورة ﴾¯

 

 فعل لوو  ظاهرها، على اآلية هذه يأخذ أن يستطع مل ألنه الوهايب نقطعا هنا
 الوهايبو  اآلخرة، يف سبيال أضل يكون الدنيا هذه يف األعمى أن معناها لكان
 علمي ألنه إال ذاك وما تأويلها. من بد ال هذه إال يقول: أن إىل فاضطر أعمى،
 على هايبو  يستطيع وال أعمى هأن رد األعمى يُكّفر ال اإلسالم أن العلم يقني
 يستطيع وال يُبصر، ال الذي األعمى هو اآلية ذه املراد أن يقول أن األرض وجه
م العميان ُيكّفر اإلسالم أن يقول أن وهايب  تأويل تمحت فإًذا فقط. عميان أل
 ذهه يف كان من اآلية: تأويل فيكون ظاهره عن النص إخراج وهو اآلية هذه
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 أعمى خرةاآل يف فهو ذلك على ومات اإلميان غري على أي البصرية أعمى الدنيا
 سبيال. وأضل أيضا

 يعارض ال فالقرآن وضرورته، التأويل صحة على وأوضح أكرب دليل هناك مث
 سلفا لمنياملس عند ذهبية قاعدة وهذه القرآن يعارض ال واحلديث بعضا بعضه
 جيمع فكيف أخرى، تناقض آية القرآن قي أن يقول أن أحد يتجرأ وال وخلفا
 التالية: اآليات بني التأويل مبغضو الوهابية

 

١. ﴿Y Z [ \ ]﴾ ]طه سورة[ 

٢. ﴿v w x y z { | £}﴾ الزخرف] [سورة 

٣. ﴿h i j k ml n o p q r﴾ البقرة [سورة[ 

٤. ﴿> ? @ A B﴾ احلديد [سورة[ 

٥. ﴿D E F G H I J OK﴾ امللك [سورة[ 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { |﴿ .٦

 ]التحريم [سورة ﴾¬¶ »

٧. ﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ¬﴾ التوبة [سورة[ 
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 فسيقولون: الظاهر على اآليات هذه أخذ أرادوا لو

 العرش على جالس اهللا أن تعين األوىل ان .١

 األرض يف وانه السماء يف اهللا أن تعين الثانية وان .٢

 اجلهات كل يف اهللا أن تعين الثالثة وان .٣

 مكان كل يف اهللا أن تعين الرابعة وان .٤

 السماء يف أنه تعين خلامسةا وان .٥

 اجلنة يف أنه تعين السادسة وان .٦

 الغار يف أنه تعين السابعة وان .٧

 

 أهل ماأ تضارب. وأي متضاربا القرآن جلعلوا هذا وقالوا ظاهرها على أخذوها ولو
 ويقولون: اآليات هذه فيؤولون السنة

Y Z [ \ العرش على استوىل معناها 

v w x y z { | } واألرض السماء يف معبود معناها 

h i j k l ةقبل جهة كل الراحلة على وأنتم أي 
 النافلة لصالة
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> ? @ A B ليهع ختفى وال بكم علمه حييط أي 
 خافية

D E F G H I J K اهللا أمره لو السماء يف الذي امللك أي 
  بكم األرض خلسف

¦ § ¨ © ª « ¬ عندك املشرف املكان يف أي 

¨ © ª « ¬ وتأييده رتهبنص معنا أي 

 

 كما تناقضام وليس بعضا بعضه يقوي متعاضدا القرآن صار التأويالت فبهذه
 ملحة ةحاج الكتاب هلذا إعدادنا فكان التأويل. إنكارها عرب الوهابية تريده
 حتريف غري من حقيقتها على األربعة األئمة عقيدة وبيان اهللا دين عن للدفاع

 تضليل. وال

 

 بعض كمل نسرد أن أحببنا األدلة من عدد احملرف لكتابا على ردنا يف جاء وقد
ا احلقائق م واجلماعة السنة أهل قوة لكم ليظهر بشأ  عن فاعالد يف وقدر
م  هذا. كتابنا منهاتض نقلية أدلة من اعتقادنا تؤيد اليت الرباهني هي وكم عقيد

 احلقائق هذه ومن
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 كلها قوال ٦٧٠ تعدت ةاألربع املذاهب أئمة عن نقوال ضم الكتاب هذا أن 
 وجواز اهللا زيهتن يف املسلمني عقيدة من أوردناه ما تؤيد صاحبها إىل بإسنادها
 وغريه التربك

 ناونصب واجلماعة السنة أهل كتب من كتاباً  ١٧٠ من أكثر ووثقنا ذكرنا وقد 
 منها األدلة

 السنة أهل علماء من ١١٥ من أكثر عن نقلنا وقد 

 

 حممد مثل فخلفي يُتاح ال بوقِعها الثقيلة الدامغة لةواألد احلقائق هذه فبعد
م ليهمع ويشوش املسلمني على به يلبس أن يريد بكتاب يأيت أن اخلميس  عقيد
 احلمدف العرش. على جالس أو السماء يف اهللا أن األربعة األئمة اعتقاد أن ويومههم

 األمة اعتقاد رةنص يلسب يف فنصبناها الرباهني إىل وهدانا األدلة لنا هيأ الذي هللا
 العاملني. رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر األئمة عن والدفاع

 

  



٥٧٦ 
 

 الفهارس

 عةوالجما السنة أهل عقيدة تأييد في األربعة المذاهب أئمة أقوال خالصة
 

 النص العالم المذهب الرقم
 بإسنادين: احلديث أورد احلريب إبراهيم احلنبلي  ١

 إسحاق أيب عن شعبة حدثنا قال عفان حدثنا أحدمها: -
 له: فقيل رجله خدرت عمر ابن أن عمر ابن مسع عمن

 ».حممد يا« فقال: »إليك الناس أحب اذكر«
 عن زهري حدثنا قال يونس بن أمحد حدثنا قوله: والثاين -

 هللا عبد جئت قال سعد بن الرمحن عبد عن إسحاق أيب
 قال: »لرجلك ما« فقلت: رجله فخدرت عمر بن
 ل:قا »إليك الناس أحب ادعُ « فقلت: »عصبها اجتمع«
 فبسطها. »حممد يا«

 وبيةالرب بطلت يُريُده ال ما ملكه يف كان مىت وانه أمحد: عن قال التميمي الفضل أبو احلنبلي  ٢
 علوا ذلك عن اهللا تعاىل يعلمه ال ما ملكه يف يكون أن مثل وذلك
 كبريًا.

 
 كرهه امم الفاعلني فعل يزيل أن اهللا شاء ولو حنبل: بن أمحد قال
 رقاد هو إذ لفعله واحد شىء على خلقه جيمع أن شاء ولو أزاله،
 ِلمعَ  ما خْلقه من كان ولكنه ضعف وال عجز يلحقه وال ذلك على
 واحقل من برئ عاجز وال سفيه وال مقهور وال مبغلوب فليس وأراد

َنا ﴿َوَلوْ  تعاىل قوله وقرأ التقصري  [سورة ُهَداَها﴾ ْفسٍ نَـ  ُكلَّ  آلَتـَيـْنَا ِشئـْ
 ألنعام]ا [سورة اْهلَُدى﴾ َعَلى جلَََمَعُهمْ  اللَّهُ  َشاءَ  ﴿َوَلوْ  السجدة]

يًعا﴾ ُكلُُّهمْ  اَألْرضِ  ِيف  َمنْ  َآلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  ﴿َوَلوْ   يونس] سورة[ مجَِ
 

 ما نعمي الذي البخيل ألن بالبخل منع إذا يوصف ال وجلَّ  عزَّ  وهو
 عل.يف ال أن وله يفعل أن فله تفضالً م كان من وأما عليه وجب
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 هانئ بن أمحد بن بكر بأيب يعرف أصحابنا من رجل واحتج
 الذي ْرماجلُ  من بدالً  العقوبة تعاىل اهللا جعل فقال األثرم اإلسكايف

 اجلرم على للعقوبة مريد وهو َعْبِده من كان
 عابثًا الو  سفيًها بذلك يكن ملو  يكفر أنه يعلم من اهللا خلق« قال: التميمي الفضل أبو احلنبلي  ٣

 »سفيًها يكون ال سفههم أراد إذا وكذلك
 األمساء إن وقال باجلسم يقول من على - أمحد أي - وأنكر« قال: التميمي الفضل أبو احلنبلي  ٤

 كل على االسم هذا وضعوا اللغة وأهل واللغة الشريعة من مأخوذة
 عن ارجخ تعاىل واهللا وتأليف وصورة وتركيب ومسك وعرض طول ذي
 ملو  اجلسمية معىن عن خلروجه جسًما يسمى أن جيز فلم كله ذلك
 »فبطل ذلك الشريعة يف جيئ

 ال وجلَّ  عزَّ  اهللا عدل أن إىل اهللا رمحه حنبل بن أمحد وذهب قال: التميمي الفضل أبو احلنبلي  ٥
 جوَّره. عقله على محله من أن وإىل بالعقول يُدرك

 خللقا أعمال عن سئل أنه السالم عليه طالب أيب بن علي عن روي يتميمال الفضل أبو احلنبلي  ٦
 فعالً  عبادال من هي فقال والرضا السخط اهللا من ا يستوجبون اليت
 بعدي. أحد هذا عن ُيسأل ال خلًقا اهللا ومن

 
 جلَّ و  عزَّ  قوله وقرأ الفعل مع االستطاعة أن إىل يذهب أمحد وكان

 وقرأ َسِبيًال﴾ ِطيُعونَ َيْستَ  َفالَ  َفَضلُّوا اَألْمثَالَ  َلكَ  َضَربُوا َكْيفَ  ﴿اْنظُرْ 
 َصبـْرًا﴾ َعَلْيهِ  َتْسِطعْ  ملَْ  َما تَْأِويلُ  ﴿َذِلكَ 

 عاىلت اهللا رمحه حنبل بن أمحد وذهب« قال: أنه أمحد اإلمام عن نقل التميمي الفضل أبو احلنبلي  ٧
 ابهأصح ضبع وشرح العقول يف يدرك ال وجل عز اهللا عدل أن إىل

 وال قولالع يف يتصور ال وتعاىل سبحانه اهللا كان ملا«فقال: ذلك
 تصور ما بتثا شىء فهو ذلك ومع دركه العقول وفات التمييز يتمثله
 »خبالفه فاهللا بالعقل

 الو  مبماسة استوى يقال أن جيوز وال« قال: أنه أمحد اإلمام عن نقل التميمي الفضل أبو احلنبلي  ٨
 وال تغري لحقهي مل تعاىل واهللا كبريا، علوا ذلك عن اهللا تعاىل مبالقاة،
 وكان رش،الع خلق بعد وال العرش خلق قبل احلدود تلحقه وال تبّدل
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 ه،بذات مكان كل يف اهللا إنّ  يقول: من على – أمحد اإلمام -يُنكر
 »حمدودة كلها األمكنة ألنّ 

 مهما« املصري: النون ذو قاله ما لحنب بن أمحد اإلمام عن روى التميمي الفضل أبو احلنبلي  ٩
 »ذلك خبالف فاهللا ببالك تصورتَ 

 يف ليهإ مضافة هي اليت بصفاته قدمي اهللا إن يقول وكان« وقال: التميمي الفضل أبو احلنبلي  ١٠
 هذا ال:فق قدميان، وصفته القدميُ  املوصوف هل سئل وقد نفسه.
 نم قاله ما ومعىن صفاته. عن احلق ينفرد أن جيوز ال خطأ سؤال
 القدمي كذلكو  تفصيل غري على صفاته جبميع حمَدث احملَدث أن ذلك
  »صفاته جبميع قدمي تعاىل

 عز هللا خملوقة العباد أفعال أن إىل يذهب - أمحد أي - وكان« وقال: التميمي الفضل أبو احلنبلي  ١١
 ﴿اللَّهُ  ىلتعا لقوله خلقه عن أفعاهلم من شىء خيرج أن جيوز وال وجل
 إلـه ال ولهق يف ذلك مثل جلاز خمصوًصا كان لو مث َشْيٍء﴾ ُكلِّ  َخاِلقُ 
 »األشياء لبعض إلـه بأنه خمصوص هو إال

 عاضدوتت تتساعد صفاته جعلوا إذ »قدره حق اهللا قدروا ما« قال: لعقي بن الوفاء أبو احلنبلي  ١٢
 عليهم. ردا اآلية يف الشرك ذكر وإمنا خملوقاته، محل على

 
 من نيإصبع بني آدم بين قلوب إن« قوله: احلديث هذا معىن ويف

 وبالقل أن إىل إشارة ذلك ويف »شاء كيف يقلبها الرمحـن أصابع
 ملقلبها. مقهورة

 فآخذ اينمبك ُخيرب أنًسا أتيت إذا كنت قال: البناين ثابتٍ  عن روى يعلى أبو احلنبلي  ١٣
 صلى اهللا لو رس مسَّتا اللتان اليدان هاتان بأيب وأقول وأقبلهما بيديه
 رسول رأتا للتانا العينان هاتان بأيب وأقول عينيه وأقّبل وسلم عليه اهللا
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 يف له ُيسنُّ  سقياملست أن يعين - دعائه يف بالنيبّ  يتوسَّلُ  إنه« يقول: حنبل بن أمحد احلنبلي  ١٤
 »بالنيبّ  يتوسل أن استسقائه

 جاءت مناإ« َربَُّك﴾ ﴿َوَجاءَ  تعاىل اهللا قول يف قال نهأ عنه ثبت حنبل بن أمحد احلنبلي  ١٥
 العظيمة اهللا قدرة ءاثار يعين »قدرته
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 فيها: ورقةً  له كتب املروذيُّ  بكرٍ  أبو وهو تالميذه أحد مرض عندما حنبل بن أمحد احلنبلي  ١٦

 إبراهيم لىع وسالًما برًدا كوين نارُ  يا قلنا اهللا رسول وحممدٌ  اهللا بسم«
  »األخسرين فجعلناهم كيًدا به وأرادوا

 لّلذي يذَ التعاو  يكتب أيب رأيتُ « قال اهللا عبد ابنه عنه روى فقد حنبل بن أمحد احلنبلي  ١٧
 الوالدة يهاعل عُسر إذا للمرأة ويكتب وقرابته، ألهله وللحّمى ُيصرع
 »عباسٍ  ابن حديث ويكتب نظيٍف، شىء أو جامٍ  يف

 »اللغة ومن الشريعة من مأخوذة ألمساءا إن« قال: حنبل بن أمحد احلنبلي  ١٨
 رساخل ا خالف له صفة وذلك متكلم به هو كالما هللا إن« قال: حنبل بن أمحد احلنبلي  ١٩

 »ا وامتدح والسكوت والبكم
 للبشر خيطر كما ال أخرب كما استوى قال: حنبل بن أمحد احلنبلي  ٢٠
 الزيغ أهل اهافرت  والذي باحلديث فرَّدت الذي العالء بن حيىي يف قال حنبل بن أمحد احلنبلي  ٢١

 أنه سلمو  عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي العباس عن
 السماء بني كما وأسفله أعاله بني حبر السابعة السماء فوق« قال:

 »احلديث يضع كذاب هو« »:ذلك فوق تعاىل واهللا واألرض
 »بثقة ليس« معني: بن حيىي وقال
  »موضوعة يثهأحاد« عدي: ابن وقال

 جسم وال تنيمبركب وليستا جبارحتني ليستا صفة ومها يدان هللا« قال: حنبل بن أمحد احلنبلي  ٢٢
 واألبعاض والرتكيب احملدود جنس من وال األجسام من جنس وال

 فيوص ال معناه - عضد وال مرفق وال ذلك على يقاس وال واجلوارح
 اهللا على فهو يةاجلسم معاين من كان ما وكل العاملني رب بذلك
 »ذلك يقتضي فيما وال - حمال تعاىل

 ».كفر كاألجسام ال جسمٌ  اهللا قال من« قال: حنبل بن أمحد احلنبلي  ٢٣
 ومسك وعرض طول ذي على االسم هذا وضعوا اللغة وأهل« قال: حنبل بن أمحد احلنبلي  ٢٤

 .»كله ذلك عن خارج وتعاىل سبحانه واهللا وتأليف وتركيب
 حملدثةا العلوم خبالف علمه وأن بعلم عامل انه على يدل وهذا« قال: حنبل بن أمحد احلنبلي  ٢٥

ا اليت  القلوب كنهاومس النسيان ويلحقها التغري ويدخلها اجلهل يشو
 خبالف اهللا وعلم املذاكرة وتقويها الفكر ويقومها الضمائر وحتفظها
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 غايرمت علمه وال ومسكن واعتقاد ضمري وال بقلب وليس كله ذلك
  ،»صفاته من صفة - العلم أي - هو بل عامل غري هو وال

 عن اهللا تعاىل مبالقاة وال مبماسة استوى يقال أن جيوز وال« قال: حنبل بن أمحد احلنبلي  ٢٦
 احلدود يلحقه وال تبدل وال تغري يلحقه مل تعاىل واهللا كبريا علوا ذلك
 »العرش خلق بعد وال العرش خلق قبل

 املشبهة مذهب من خاصة أمحد واإلمام عامة السنة أهل براءة بيـّن اجلوزي ابن احلنبلي  ٢٧
 »للبارئ باجلهة يقول ال أمحد وكان« وقال:

 اهللا صلى النيبّ  جفون يف يستنقع املاء كان قال حممدٍ  بن جعفر روى اجلوزي ابن احلنبلي  ٢٨
 اهللا صلى نيبّ لل غسلهم أثناء يشربه أي حيسوه عليٌّ  فكان وسلم عليه
 وفاته. بعد سلمو  عليه

 صفاته نم شيئا أو اخللق أفعال على أفعاله من شيئا تقيس أن فإياك اجلوزي ابن احلنبلي  ٢٩
 وقع لذيا التشبيه من سلمت هذا حفظت إن فإنك وتعاىل، سبحانه

 االعرتاض من وجنوت نقلة، والنـزول اعتمادا االستواء رأى من فيه
 كمة.احل يف طعنوا حىت الكفر إىل قوما أخرج الذي

 
 كمة،حب ليس النار على الطني تقدمي رأى فإنه إبليس القوم وأول
 لذيا والعقل له وهب الذي بالفهم بزعمه ذلك علم إمنا أنه فنسي
 ُهوَ  َخَلَقُهمْ  يالَّذِ  اللَّهَ  أَنَّ  يـََرْوا ﴿َأوَملَْ  أعلم الواهب أن فـََنِسيَ  منحه،

 قـُوًَّة﴾ ِمنـُْهمْ  َأَشدُّ 
 ضاقت ما النحو هذا على الكالم صرف لو أحًدا إن« قال: ياجلوز  ابن احلنبلي  ٣٠

 صدقت. العلماء: له لقال وإذن منه، هذا مثل مساع من أعطانكم
 حقه من أليس املوت، ذبح ويف البقرة، جميء تفسري يف نقول هكذا
 ما، يليق ال ما والكالم املوت عن صرفتم لكم، واعجًبا يقول: أن

 ما لقدميا اإلله عن تصرفوا مل فكيف ماحقائقه من علمتم ملا حفظًا
 زال فما عنه؟ هتنزيه على الدليل دلَّ  قد مبا خبلقه، له التشبيه يوجب
 حىت طعق فما أقطع، حىت أقطع ال ويقول: األدلة ذه اخلصوم جيادل
 »قطع
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 تضرب وإمنا أشكال، له من وصف يف اإلشكال يقع إمنا« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٣١

 ال،جم معه للحس فما يزال وال يزل مل من فأما أمثال، له ملن األمثال
 اخليال كف نيل عن عظمت عظمته

 
 ألوهاما تتخايله أىن حمال، حقه يف والكيف كيف له يقال كيف
 وهي ألماكنا حتويه كيف فعله، وهي العقول حتده كيف صنعه، وهي

 وهم،ال إشارة بطلت الذهن، سلوك وقف الفكر، سري انقطع وضعه،
 احلس...، لسان خرس العقل، عني عشيت الوصف، لطف زعج
 غلو علو عن انزل نقع، بال النقل وادي سليمة، التسليم جادة

 املشبه بلني،ج بني فالوادي التعطيل، أباطيل قلل تعل وال التشبيه،
 احملق ونصيب اجلحود، بدم جنس واملعطل التجسيم، بفرث متلوث

 فجاء األصنام حب الكفار نفوس يف ختمر التنـزيه، هو خالص لنب
 ورةص حب املشبهة قلوب يف وختمر بالتوحيد، ذلك فمحا حممد

ا حييت وشكل،  من عرفه ام األنبياء، ورثة والعلماء بالتنـزيه، فمحو
 واملعطل عشىأ املشبه شّبهه، من عّبده وال مثّله، من وّحده وال كّيفه،
 أعمى.

 
 كان، شبه عن وتنـزه يف، ظرفية عن وتقدس من، بعضية عن ..تعاىل
 عن كماله ومسا أن، إال عيب عن وعز أن، لو نقص عن وتعظم
 لكن. تدارك

 
 علم ونصب عزته، على دليال موجود كل من أقام من ..سبحان

 حدانيته،و  على بالدليل تنطق كلها األكوان حجته، باب على اهلدى
 ترى فكرال بصر رفعت إن مشيئته، حتت ميشي وخمالف موافق وكل
 يف ريانجي الدجى وبدر النهار مشس وتبصر قبضته، يف الفلك ئرةدا
 خريتس مناكب على كاملواكب اصطفت قد والكواكب قدرته، حبر

 ايته،مح محى عن فرتميهم ترميهم للشياطني رجوم فمنها سطوته،
 وإن فرته،س سفر يف املسافر يقرؤها املهامة يف سطور (النجوم) ومنها

 »حكمته حبكمة سكةمم األرض رأيت البصر خفضت
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 قياسو  احلس إىل امليل هو فإذا العقائد ختليط سبب تأملت« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٣٢

 مل فلما احلس عليهم غلب أقواما فإن احلاضر، على الغائبات
 هذه وأن بأفعاله، ظهر قد أنه ونسوا وجوده جحدوا الصانع يشاهدوا
 مث ةخالي صحراء على مر إذا العاقل فإن فاعل، من هلا بد ال األفعال

 نيكو  ال الغرس إذ غارس، من بد ال أنه علم وبناء غرس وفيها عاد
 ».البناء وال بنفسه

 فشبهوا هلمأحوا على قاسوه مث الصانع وجود فأثبتوا قوم جاء مث« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٣٣
 ويستدل ينتقل، »السماء إىل ينـزل« قوله: يف يقول: قائلهم إن حىت
 وضل - الباطل بومههم - باالنتقال إال النـزول تعرف ال ربالع بأن
 يتأثر نهأ أقوام فظن ذاته، يف خلق ضل كما صفاته يف كثري خلق
 حيدث ال ميةقد تعاىل صفته أن ونسوا ويرضى، يغضب أنه مسعوا حني
 »شىء منها

 مجلة، ]ة[املتشا األحاديث وسلم عليه اهللا صلى الرسول يذكر مل اجلوزي ابن احلنبلي  ٣٤
 لىع أبوابًا ألفها من غلط فقد األحيان، يف الكلمة يذكر كان وإمنا

 منها حيحوالص يسرية، مبجموعها هي مث قبيًحا، غلطًا صورة ترتيب
 وآل لبقرةا تأيت« القائل: هو أليس التجوز، وله عريب هو مث يسري،
ما عمران  باملوت يؤتى« و »صافّ  طري من فرقان أو غمامتان كأ

 »فيذبح أملح كبش ورةص يف
 نب الفضل عن عاصم بن علي يرويه يصح، ال حديث هذا قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٣٥

 اصمع بن علي النسائي: وقال بشىء) (ليس حيىي: قال عيسى،
 بالكذب. نعرفه زلنا ما هارون، بن يزيد وقال احلديث، مرتوك

 
 رًساخأ خلق لو السختياين: أيوب أبو فقال عيسى بن الفضل وأما
 قالو  شىء، ال عيسى بن الفضل عيينة: ابن وقال له، خريًا كان
 سوء رجل هو حيىي:

 لهبعق حيرتز مل من« احلكماء: بعض قال قد سائل: سألين« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٣٦
 مث ىناملع يل ينكشف ال مدة فبقيت هذا؟ معىن فما »بعقله هلك

 فزع قلالع من بحانهس اخلالق ذات معرفة طلبت إذا أنه وذلك اتضح،
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 ينظر أن وه بالعقل، العقل من فاالحرتاز التشبيه، فوقع احلس إىل

 »لشىء شبًها وال جسًما يكون أن جيوز ال أنه فيعلم
 

 ةمعرف إىل املوصالن واالستدالل النظر املستصعب فمن« وقال:
 أهل دعن سهل احلس، أمور عليه غلبت من عند صعب فهذا اخلالق،
 »العقل

 يهف خلل ال القواعد حمروس األصول مضبوط شرعنا أن اعلم« قال: اجلوزي ابن لياحلنب  ٣٧
 يف املبتدعني من تدخل اآلفة إمنا الشرائع، مجيع وكذلك دخل وال

 لىع املوتى إحياء رأوا حني النصارى فعل ما مثل اجلهال، أو الدين
م السالم، عليه عيسى يد  ال لذيا للعادة اخلارق الفعل تأملوا فإ

ا لعلموا هذات تأملوا ولو اإلهلية، إىل الفاعل فنسبوا للبشر، يصلح  أ
 الحص عدم يف يكفي القدر وهذا واحلاجات، النقائص على مركبة
 »ريهغ فعل هو إمنا يديه على جرى الذي أن حينئذ ويعلم اإلهلية

 قلنا: م،فهال حتت يدخل ال مبا نقر أن تلزموننا أنتم قيل: فإن قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٣٨
 إذ ذلك حتت يدخل ال اخلالق فإن والتصور التخيل بالفهم أردت إن

 يالاخل فإن وقدر، لون له جسم إال ذلك حتت يدخل وال مبحس ليس
 ألن اه،رء ما وفق على إال شيًئا يتوهم ال فهو باملبصرات أنس قد

 احلس. نتائج من الوهم
 
 العقل نأل بالعقل ابتث أنه ُدللنا فقد بالعقل يعلم ال أنه أردت وإن

 الدليل. مبوجب التصديق إىل مضطر
 

 نع اخلالق تنزيه وعلمت عرًضا أو حًسا إال جتد مل ملا أنك واعلم
 نع يصرفك أن فينبغي ذلك عن صرفك الذي العقل بدليل ذلك
 ال الكالم هذا مثل كان وملا منتقالً، أو متحرًكا أو متحيزًا كونه
 حتركوه ال اعتقاده ودعوا يفهمه، ال ما هتسمعو  ال قلنا: العامي يفهمه

 كما عرشه على استوى اهللا إن ويقال اجلبال يساكن أن يسروه بل
 به. يليق
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ثوا« عنه: اهللا رضي علي وقال  ُيكذَّب أن نأحتبو  يعرفون مبا الناس حدِّ
 أن على ليلد وفيه« بقوله: ذلك على احلافظ عقَّب مث »ورسوله اهللا

 »العامة عند يذكر أن ينبغي ال املتشابه
 ومثانني سٍ مخ سنة بغداد يف وتويف« احلريبّ  إبراهيم ترمجة يف قال اجلوزي ابن احلنبلي  ٣٩

 »عنه اهللا رضي به الناس يتربّك ظاهر وقربه ومائتني
﴾ رِ أَمْ  ِمنْ  الرُّوحُ  ﴿ُقلِ  تعاىل: قوله يف عقيل ابن قال« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٤٠  قال: َريبِّ

 اتهوصف اخلالق عن فكّفهم خملوق عن السؤال عن هخلق كفّ  من«
 »أوىل

 هلك« احلنبلي: املذهب أساطني أحد احلنبلي عقيل ابن قال قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٤١
م اطنالبو  أهل فأما والظاهرية الباطنية من طائفتني بني اإلسالم  فإ
 هاعلي مهل برهان ال اليت تفاسريهم من ادعوا مبا الشرع ظواهر عطلوا
 أسقطوا حىت معىن وراءه وضعوا وقد إال شىء الشرع يف يبق مل حىت

م الظاهر أهل وأما املنهي، عن والنهي الواجب إجياب  كلب أخذوا فإ
 قلوه.ع ما على والصفات األمساء فحملوا تأويله من البد مما ظهر ما
 

 دليل هعن يصرفنا مامل بالظاهر نأخذ أن وهو املنزلتني بني واحلق
 »الشرع أدلة من دليل به يشهد ال باطن كل ونرفض

 اهللا صلى اهللا رسول عن يصح ال مكذوب حديث هذا قلت« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٤٢
 اليت ةالعقيد يف باملكذوب استدالهلم على شاهد وهو »وسلم عليه
 بقوله: استشهادهم على عقَّب مث بغريها حيتاط ال ما فيها حيتاط

 اهللا عن ال جربيل عن هذا« فقال: أَْدَىن﴾ َأوْ  قـَْوَسْنيِ  قَابَ  ﴿َفَكانَ 
 اوم املالصقة، أجاز الذات من باملسافة القرب أجاز ومن سبحانه،
 »التجسيم يف صريح - الزيغ أهل - إليه ذهب

 تعلقت الرمحـن من شجنة الرحم« والسالم: الصالة عليه قوله يف قالوا اجلوزي ابن احلنبلي  ٤٣
 رويت ول أحاديث وذكروا ذات. صفة احلقو الوا:فق »الرمحـن ِحبَْقَويِ 

 عن ىيرو  كما املالحدة وضعته وعمومها قبلت، ما الوضوء نقض يف
 الذراعني نور من املالئكة اهللا خلق وقال: عمرو، بن اهللا عبد

 وال م:بقوهل العوام أرضوا مث ظاهره، على هذا نثبت فقالوا والصدر،
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م جوارح، نثبت  ختلففا بقائم، هو وما ئمقا فالن يقولون: فكأ

 عاىل:ت كقوله قائم أو جالس أنه وجل عز اهللا على يطلق هل قوهلم:
 ال قسطبال قائًما قوله ألن فهًما أخسُ  وهؤالء بِاْلِقْسِط﴾. ﴿قَاِئًما

 بالعدل. قائم األمري يقال: كما هو وإمنا القيام به يراد
 هؤالء نم فاحلذر منها شىء إىل ُيْسَكنَ  لئال أقواهلم بعض ذكرت وإمنا
 »عبادة وال فقه هلم فما

 ليس أي بة:قتي ابن قال َشْيٌء﴾ َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ  تعاىل: قوله« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٤٤
 له يقال ال مثلي فتقول: النفس مقام املثل تقيم والعرب شىء، كهو
 واملعىن مؤكدة الكاف الزجاج: وقال هذا، يل يقال ال أنا أي هذا،
 »شىء لهمث ليس

 وال ى،منته له صار باآلخر وال مبدأ، له حيكم األول بصفة ال« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٤٥
 يف تخرس وصف، له تعطل الباطن من وال شبح، له فهم الظاهر من

 وغشيت كيف؟ كف احلق هليبة وكّفت مل؟ صولة سبحانه) اهللا (حق
 التسليم، محى ىعل واقفة الطلب فأقدام الفكرة، عني عني العزة ألنوار
 قعي وإمنا األمثال، له تضرب أن عن وتقدس وأمثال، أشباه عن جل

 ملوث املشبه وأشكال، أنداد له من حق يف واإلشكال، االشتباه
 بني نم احملق ونصيب اجلحود، بدم جنس واملعطل التجسيم، بفرث
 لكونه؟ مىت وال لفعله؟ مل يقال: ال املنـزه هو خالص، لنب ودم فرث
 يدخل مما الو  أين؟ صفاته يف ليس لوصفه؟ كيف وال لذاته؟ يمف وال
 دله فقد هل بداية ال قدمي مواله أن العبد عرف (فمىت ِمن، أحديته يف

 خيال وال ،الشريك شبح فيها ينطبع ال أنه وعلم التنـزيه، على ذلك)
 إذا »فتهلكوا اهللا ذات يف تتفكروا وال اهللا آالء يف تفكروا« التشبيه
 الرمد. لزيادة تعرض فقد الريح الرمد استقبل

 
 حضرفاست الريح، من يشكو السالم عليه سليمان إىل البعوض جاء

 لو ال:فق أين؟ إىل سليمان: فقال البعوض، فذهب الريح، سليمان
 »منها شكوت ما معها الثبوت قوة يل كان

 يثحتد عظيمةال املخاطرات من العوام: حمادثة يف التلطف« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٤٦
م حتتمله ال مبا العوام  أن مثاله ده،ض نفوسهم يف رسخ قد مبا أو قلو
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م يف رسخ قد قوما  الصقةم سبحانه اخلالق ذات وأن التشبيه قلو

 مثل مسعواو  أصابع، أربعة العرش من ويفضل العرش بقدر وهي للعرش
 دنيالا السماء إىل وانتقل نزل إذا أنه عندهم وثبت أشياخهم، من هذا

 مسوات. ست منه فخلت
 

 نبغيي إمنا لك خطر كما ليس له: وقيل التنـزيه إىل أحدهم دعى فإذا
 ذاه صُعب تومهته، ما مساكنة غري من جاءت كما األحاديث متر أن

 : لوجهني عليه
 أغلب. العوام على واحلس عليه احلس لغلبة أحدمها:
 .منه أجهل واكان الذين األشياخ من ذلك من مسعه قد ملا والثاين:

 
 يتدين انك من بعض عن بلغين ولقد بنفسه، خماطر هلذا فاملخاطب

 من يئاش العلماء بعض من مسع أنه التشبيه قلبه يف رسخ قد ممن
 لقتلته. عليه قدرت لو واهللا فقال: التنـزيه

 
 تيالاح دون حيتمله ال مبا العوام من خملوقا حتدث أن اهللا فاهللا

 فكذلك سهبنف له احملدث وخياطر نفسه يف ما يزول ال فإنه وتلطف،
 »باألصول يتعلق ما كل

 انك الضعفاء): يف (الكامل عدي ابن قال محاد: بن نعيم عن قال اجلوزي ابن احلنبلي  ٤٧
 ال:وق عنه بوجهه فأعرض أمحد اإلمام عنه وسئل األحاديث يضع

 »جمهول منكر حديث«
 اهللا قح يف والكيف وكيف أمثال له ملن لاألمثا تضرب وإمنا« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٤٨

 الكتاب يف ويقول العقول. حتده وكيف األوهام تتخيله أن حمال تعاىل
 هه،شب من عبده وال مثله من وحده وال كيفه من عرفه ما نفسه:
 »أعمى واملعطل املشبه

ه ما على يقفوا فلم آخرون وجاء اجلوزي ابن احلنبلي  ٤٩  رائهمآب فيه عملوا بل الشرع، حدَّ
 اْلَعْرِش﴾ َعَلى اْستَـَوى ﴿ُمثَّ  بقوله: يقنعوا ومل العرش، على اهللا فقالوا:
 ،أحاديث املالحدة هلم ووضعت دفائن، سلفهم من أقوام هلم ودفن
 مجهور - صفات ا فأثبتوا جيوز، ال مما عليه جيوز ما يعلموا فلم
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 الظاهر، على فأخذوه - العرب توسع على ءات منها الصحيح

 فقلعه ،الباب احفظ له: قالت أمه فإن كُجحا، املثل ضرب يف نوافكا
 حفظا قلتِ  إمنا فقال: أمه، فالمته الدار، يف ما فُأخذ به، ومشى
 الدار. احفظ قلتِ  وما الباب،

 
 وجودها ينايف ما يتأولون أخذوا العرش على عظيمة صورة ختايلوا وملا
 ليس قالوا:ف »هرولة أتيته ميشي أتاين ومن« قوله: مثل العرش، على
 تعاىل: ولهق يف وقالوا واحلظ، املنزل قرب املراد وإمنا االقرتاب دنو املراد
 جميء يف هاظاهر  على حممول هو ظَُلٍل﴾ ِيف  اللَّهُ  يَْأتِيَـُهمُ  َأنْ  ﴿ِإالَّ 

 عاًما. وحيرمونه عاًما حيلونه فهم الذات،
 نم استسلف هذا ألن وجل، عز هللا مبعرفة جاهل كالم وهذا« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٥٠

 هؤالء أينف عليه، احلق صفة فقاس األجسام، نزول من يعرفه ما حسه
 ».األثر؟ واتباع

 يف سألي الكالم! طبيعة يفهم مل رادٍّ  من العجب كل واعجًبا« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٥١
 إذا لعقلا أوليس والنار؟ اجلنة بني يذبح املوت أن الصحيح احلديث
 فهمي من عند ثبت ملا حقيقته، عن األمر صرف هذا يف ىناستغ
 ضعر  املوت فقال: تأوَّل رجال أن هب ؟ يذبح ال أنه املوت ماهية
 صنعت فما له قيل فإذا ؟ املوت ميات فكيف احلياة، بطالن يوجب

 فوات ةاحلسي الصورة بتلك لُيعلم َمَثل ضربُ  هذا قال: باحلديث؟
 عمران آلو  البقرة تأيت الصحيح: يف يرو  فقد له: قلنا املعىن، ذلك

ما  له اقلن يتشبَّه، وال غمامة يكون ال الكالم فقال: غمامتان، كأ
ما، يأيت أقول ولكن ال، قال: النقل؟ أفتعطل  الدليل فما قلنا ثوا
 بهيتش ال الكالم بأن علمي فقال: احلقائق؟ هذه عن لك الصارف

 ةلغ سعة علمتم ولقد األنعام. ذبح يذبح ال واملوت باألجسام،
 »العرب

 قلوالن العقل من إلينا سبق أنه للرشاد الطالب أيها واعلم« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٥٢
 كلها: األحاديث مر عليهما راسخان أصالن
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 هذا فهم ومن ﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ  وتعاىل: سبحانه فقوله النقل أما
 احلس. يوجبه ما على له وصًفا حيمل مل
 
 لىع واستدل للمصنوعات، الصانع مباينة علم قد فإنه العقل أماو 

 »صانعال قدم له فثبت عليها، االنفعال ودخول بتغريها حدوثها
 عن يعلى أبو القاضي ذكر ربك﴾ ﴿وجاء تعاىل: قوله وكذلك قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٥٣

 يأتيهم ﴿أن تعاىل: قوله يف قال: أنه حنبل بن أمحد اإلمام
 قوله يف ينهب وقد قال: وأمره، قدرته به: املراد قال: البقرة]، رةاهللا﴾[سو 

 ك﴾،رب ﴿وجاء التوراة، يف هذا ومثل ربك﴾، أمر يأيت ﴿أو تعاىل:
 قدرته هو إمنا قال:

 للبارئ باجلهة يقول ال أمحد وكان قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٥٤
 ىلإ صعد مث األرض يف كان تعاىل اهللا أن عندهم أن شك "وال قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٥٥

 جيوز الوا:ق »متلوا حىت ميل ال اهللا إن« قوله: يف قالوا وكذلك السماء،
 حىت)( كانت لو أنه علموا وما اللغة فجهلوا بامللل، يوصف اهللا أن

 هو إمناو  مدح؟ فأي ميلون حني ملّ  إذا ألنه مبدح تكن مل للغاية ههنا
 الشاعر: كقول
 ميـلوا حـىت الشـر ميـل ال ... خبـرق هذيـل مىن جلبـت
 ملوا) وإن ميل ال (واملعىن

 البأقو  وتعاىل سبحانه احلق صفات إثبات من والعجب« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٥٦
ا فإمنا صحت ولو عنهم تصح وما التابعني  لكتابا أهل عن يذكرو
 أن للعاق جيوز وهل« قال: كالم بعد مث ».منبه ابن وهب يذكر كما
 قال: مث هؤالء. حيدث أن ينبغي ما وفخًذا؟ وأماًما خلًفا هللا يثبت
م حيدثون ال هؤالء ومثل م العقول يكابرون فإ  نحيدثو  وكأ

 »األطفال
 وأن نقلةال جتويز وامتناع التنزيه اعتقاد اخللق على والواجب قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٥٧

 جسام:أ ةثالث إىل يفتقر مكان إىل مكان من انتقال هو الذي النزول
 علو من منتقل وجسم سافل، وجسم لساكنه، مكان وهو عالٍ  جسم
 وجل عز اهللا على جيوز ال وهذا سفل إىل
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 وزجت ال احلركة أن يدري وما نزل، إذا يتحرك قال من ومنهم قال: مث

 عليه كذب وهو ذلك أمحد اإلمام عن حكوا وقد تعاىل، اهللا على
 ِمنْ  يهِ فِ  ﴿فـَنَـَفْخَنا تعاىل: قوله - املتشابه من أي - ومنها« قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٥٨

 بأمره نهأل إليه الروح نسب وإمنا رمحتنا من أي املفسرون: قال ُروِحَنا﴾
 ولياءهأ يؤذون أي قلت: اللََّه﴾ ﴿يـُْؤُذونَ  تعاىل: قوله ومنها كان،
 »أهلها أي اْلَقْريََة﴾ ﴿َواْسَألِ  تعاىل: كقوله

 سبحانه اتهذ أن اعلم أقول: ملا قلبه فليحضر التوفيق ُرزق "ومن ال:ق اجلوزي ابن احلنبلي  ٥٩
 بأفعال قاست ال وأفعاله كالصفات، ليست وصفاته الذوات، تشبه ال

 أفعال على أفعاله من شيًئا تقيس أن إياك "فإياك قال: مث اخللق".
 حفظت نإ فإنك وتعاىل سبحانه ذاته أو صفاته من شيًئا أو اخللق،
 ،اعتماًدا االستواء رأى من يف وقع الذي التشبيه نم سلمت هذا

 ىتح الكفر إىل قوًما أخرج الذي االعرتاض من وجنوت نقلة، والنزول
 احلكمة". يف طعنوا

 إليه افأض قد فإنه صفات، تعاىل اهللا إىل اإلضافات "ويسمون قال: اجلوزي ابن احلنبلي  ٦٠
 يكن مل رتهبقد قهخل قالوا فلو باليد، خلقه وأثبتوا والروح، النفخ
 مزية أيف غريه، دون ءادم خلق ا توىل صفة هي قالوا بل هذا إنكار
 ما ىلإ النظر عن ءادم فضيلة يف النظر فشغلهم ؟ آلدم تكون كانت
 العمل الو  املس عليه جيوز ال فإنه به، يليق ال مما باحلق يليق هو

 لصورةا اسم اهللا على نطلق فقالوا: إليه. أضافه ءادم وإمنا باآلالت،
 عليه قوله وهو احلديث هذا وفهموا صورته،. على ءادم خلق لقوله:

 اهللا قبح يقل وال الوجه، فليجتنب أحدكم ضرب إذا« السالم:
 فلو »صورته على ءادم خلق اهللا فإن وجهك، أشبه وجًها وال وجهك
 هذا هوج يشبه سبحانه اهللا وجه لكان وجل عز اهللا به املراد كان

 .- وجهك أشبه وجًها وال - جاء كذا احلديث نأل املخاصم
 

 وما ِبَوجّ  اهللا وطئها وطئة ءاخر وإن حكيم: بنت خولة حديث ورووا
 اللهم« وسلم: عليه اهللا صلى الرسول وقول السري، وال النقل علموا
 فيها قاتل وقعة ءاخر به املراد وأن ،»ُمَضر على وطأتك اشدد



٥٩٠ 
 

 النص العالم المذهب الرقم
 وأن هرهظا على اخلرب حنمل الوافق حنني، غزاة وهي بوّج، املسلمون

 املكان." ذلك وطىء اهللا
 على قضيت فهي العقل، فوق حكمته أن التسليم علينا يوجب الذي اجلوزي ابن احلنبلي  ٦١

 عليها. تقضي ال والعقول العقول،
 

 ملعتزلةا هلكت وإمنا الفاحش، الغلط غلط أفعالنا على فعله قاس ومن
م الفن. هذا من  ولو ؟بامتناعه ويقضي بشىء يأمر كيف قالوا: فإ
 دقواص ولقد لعيب، الداخل يصد من أقام مث داره إىل دعانا إنسانا أن
 ال فإنا شاهدب تقاس وال تعلل ال أفعاله من فأما بالشاهد، يتعلق فيما
 حكمته. معرفة إىل نصل

 
 ينافيه؟ ما إىل عقلي أقود أن ميكنين فكيف قائل: قال فإن

 أنهو  حكيم أنه اجللي بالدليل قطع قد العقل ألن منافاة ال قلنا:
 ال احلكمة تلك أن غري حلكمة إال شيئا يفعل ال واحلكيم مالك،
 العقل يبلغها

 
 وسىم عليه فأنكر شخصا، وقتل سفينة خرق اخلضر أن ترى أال

 له أظهر افلم فعله حكمة على يطلع ومل العلم، حبكم السالم عليهما
 على.األ املثل وهللا أذعن؟ احلكمة

 منهم خرجف بشىء يقنعوا فلم يعللون فأخذوا أفعاله، يف خلق وضل اجلوزي ابن احلنبلي  ٦٢
 ذلك. عن تعاىل احلكمة ضد إىل فعله نسبوا أن إىل قوم

 يدفع وال نفعا، به جيتلب ال فعال فعل لو أحدنا فإن أفعاله وكذلك اجلوزي ابن احلنبلي  ٦٣
 وال ليهإ يعود لنفع ال قاخلل أوجد سبحانه وهو عابثا، عد ضرا عنه
 .عليه تتطرق ال واملضار إليه تصل ال املنافع إذ ضر، لرفع

 
 خلقا لقخ أنه يبطله قلنا: لينفعهم، اخللق خلق إمنا قائل: قال فإن
م، للكفر منهم  أال لىع قادر وهو واألطفال احليوان يؤمل ونراه وعذ
 ذلك. يفعل
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 بال يثيب أن قادر وهو قلنا: ذلك. على يثيب إنه قائل: قال فإن
 ليم أغناه مث فجرحه فقريا يغين أن أراد لو السلطان فإن األشياء، هذه
 جراح. بال يغنيه أن قادر ألنه ذلك، على

 
 صحابهأ وعلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول جرى ما يرى من مث
 ولو ،جياب فال أمه يف يسأل مث الناصر، قدرة مع والقتل اجلوع من
 بحانهس احلق أن غري يضرك، ال ما متنع مل قلنا بعضنا لاملسؤو  كان
 تعلل وال أفعالنا على أفعاله تقاس ال

 أقول: ملا قلبه فليحضر التوفيق رزق ومن اجلوزي ابن احلنبلي  ٦٤
 

 فات،كالص ليست وصفاته الذوات تشبه ال سبحانه ذاته أن اعلم
 اخللق. بأفعال تقاس ال وأفعاله

 
 يستدعي وذاك جسما، تكون أن إال ذاتا رفنع ال أنا أيًضا واعلم
 هراجو  يكون أن أو املؤِلف، ألنه ذلك عن منـزه وهو تأليف سابقة
 ال فالعرض عرضا أو ذلك، عن جل وقد أمثال وله متحيز فاجلوهر
 ذلك. على تعاىل وقد بغريه بل بنفسه يقوم

 
 ابعةت الصفات أن فليعلم يعرف عما خارجة قدمية ذاتا أثبتنا فإذا
 ونفهمه هنفعل ما على منها شيئا نقيس أن لنا جيوز فال الذات، لتلك
 به ونسلم به نؤمن بل

 خراآل أحدمها يقتل رجلني من اهللا يضحك« حديث: على يعقب اجلوزي ابن احلنبلي  ٦٥
 عترج معان له الضحك أن اعلم« اجلوزي: ابن قال »اجلنة يدخالن

 قد لقي مستورًا كان رأم من أبدى من وكل والظهور البيان معىن إىل
 توانفتح فيها ما ظهر إذا بالنبات األرض ضحكت يقال: ضحك،

 الشاعر: قال السماء بكت يقال: كما زهره، عن
 

 السماء بكاء من األرض تضحك جديـد باألقحـوان يوم كل
 



٥٩٢ 
 

 النص العالم المذهب الرقم
 ألسنان،ا عن الفم انفتاح هو إمنا البشر يعرتي الذي الضحك وكذلك
 وإبانة كرمه اهللا إبداء على محله فوجب تعاىل اهللا على يستحيل (وهذا
 فضله)

 صاحبيه وقرب النيبّ  قرب زيارة له اسُتحبَّ  احلجّ  من فرغ فإذا« قال: ُقدامة ابن احلنبلي  ٦٦
 »عنهما اهللا رضي

 البيت وبغري بل - النبويّة اُحلجرةِ  أي - ا الطوافُ  وحيُرمُ « قال: البهويت احلنبلي  ٦٧
 »اتفاقًا العتيق

 على ةٍ حاج بال كعبيه حتت إىل زيادته ُيكرهُ "« على معّلًقا قال املرداوي احلنبلي  ٦٨
 ليهوع املذهب هذا« »:اإلنصاف« يف كما »"الروايتني من الصحيح

 »ومتأخرهم متقّدمهم قاطبةً  األصحاب
 أنَّ  ُروي ملا نهماع اهللا رضي وصاحبيه النيب قرب زيارة وُيستَحبُّ « قال: املرداوي احلنبلي  ٦٩

 أو فيًعاش له كنتُ  قربي زارَ  أو زاَرين َمنْ « قال: السالم عليه النيبّ 
 »الطيالسيُّ  داود أبو رواه »شهيًدا

 من يحالصح على حاجةٍ  بال كعبيه حتت إىل زيادته ُيكرهُ « قال: املرداوي احلنبلي  ٧٠
 »الروايتني

 الدين بدر بن حممد احلنبلي  ٧١
 الدمشقي بلبان بن

 كانٍ م يف أو مكانٍ  كل يف بذاته اهللا إنَّ  قال أو اعتقد فمن« قال:
 ».فكافرٌ 

 الدين بدر بن حممد احلنبلي  ٧٢
 الدمشقي بلبان بن

 وأمسائه لعلياا بصفاته متصًفا وتعاىل سبحانه يزال وال يزل مل« قال:
 بكل يطٍ حم ذايت باق قدميٍ  واحد بعلمٍ  عامل سبحانه وبأنه احلسىن
 دبتعد علمه عدديت فال عليه هو ما على جزئي أو كلي معلوم

 نظريًا الو  ضروريًا وعال جلَّ  علمه ليس بتجددها يتجدد وال املعلومات
 جلَّ  وفه املخلوق لعلم صفات هذه ألن استدالليا وال كسبًيا وال

ته عن منـزه وعال  »مطلًقا مشا
 الدين بدر بن حممد احلنبلي  ٧٣

 الدمشقي بلبان بن
 وال جبوهر ليس وتعاىل هسبحان بأنه اجلزم وجيب فصل« نصه: ما قال

 فيه ينحصر وال حادث يف حيل وال احلوادث حتله ال عرض وال جسم
 افرفك مكان يف أو مكان كل يف بذاته اهللا إن قال أو اعتقد فمن

 من وجهب مشابه غري أي - خلقه من بائن سبحانه بأنه اجلزم فيجب
 انك كما وهو املكان خلق مث مكان وال كان تعاىل فاهللا - الوجوه
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 يف لمدخ وال بالناس يقاس وال باحلواس يعرف وال املكان خلق قبل
 كل نع الغين فهو ولدا وال صاحبة يتخذ مل للقياس وصفاته ذاته
 فمن ىءش يشبهه وال شيئا يشبه وال شىء عنه يستغين وال شىء
 هإن قال أو جسما اعتقده كمن كفر فقد خلقه من بشىء شبهه
 وال هاماألف تدركه وال األوهام بحانهس تبلغه فال كاألجسام ال جسم
 طرخ مهما حال وبكل والقال بالقيل يعرف وال األمثال له تضرب
 ».واجلالل اإلكرام ذي خبالف فهو اخليال وتومهه بالبال

 الدين بدر بن حممد احلنبلي  ٧٤
 الدمشقي بلبان بن

 وال مجس وال جبوهر ليس سبحانه بأنه اجلزم وجيب« نصه: ما قال
 منف فيه، ينحصر وال حادث يف حيل وال احلوادث لهحت ال عرض
 يجبف فكافر. مكان يف أو مكان كل يف بذاته اهللا إن قال أو اعتقد
 خلق مث انمك وال كان تعاىل فاهللا خلقه من بائن سبحانه بأنه اجلزم
 اسيق وال باحلواس يعرف وال املكان خلق قبل كان كما وهو املكان
 ولًدا وال ةصاحب يتخذ مل للقياس صفاتهو  ذاته يف مدخل وال بالناس
 وال يًئاش يشبه وال شىء عنه يستغين وال شىء كل عن الغين فهو

 قدهاعت كمن كفر فقد خلقه من بشىء شبهه فمن شىء يشبهه
 »كاألجسام ال جسم إنه قال أو جسًما

 الدين بدر بن حممد احلنبلي  ٧٥
 الدمشقي بلبان بن

 دميةق وجودية واحدة بقدرة ديرق شىء كل على سبحانه وبأنه« قال:
 وبأنه ا إال يوجد وال شىء يوجد فلم ممكن بكل متعلقة ذاتية باقية
 وبأنه كنمم بكل متعلقة باقية ذاتية قدمية واحدة بإرادة مريد تعاىل
 بصري يعمس تعاىل وبأنه ذاتية قدمية وجودية واحدة حبياة حي تعاىل
 ومبَصر وعمسم بكل نيمتعلق وجوديني ذاتيني قدميني وبصر بسمع
 وال لوقخم غري وجودي ذايت قدمي بكالم ومتكلم قائل تعاىل وبأنه
 »حادث وال حمدث

 الدين بدر بن حممد احلنبلي  ٧٦
 الدمشقي بلبان بن

 خلقه من ءٍ بشى شبَّهه فمن شىء، يُشبهه وال شيًئا يشبه وال« قال:
 فال كاألجسام ال جسم إنه قال أو جسًما اعتقده كمن كفر فقد
 ».مثالاأل له تضرب وال األفهام تدركه وال األوهام سبحانه تبلغه

 الدين بدر بن حممد احلنبلي  ٧٧
 الدمشقي بلبان بن

 »علمه يتعدد فال« وقال:
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 نب حممود الثناء أبو احلنفي  ٧٨

 الالمشي زيد
 ال هأن مر ملا باملكان يوصف ال وعزَّ  وعال جل الصانع إن مث« قال:

ة  مكًنامت كان فلو العامل، أجزاء من شىء وبني تعاىل بينه مشا
ة لوقعت مبكان  املكان نأل املقدار حيث من املكان وبني بينه املشا
ة فيه. يتمكن ما قدر متمكن كل  وبني تعاىل اهللا بني منتفية واملشا
 يف ألن والعقلي، السمعي الدليل من ذكرنا ملا العامل أجزاء من شىء
 ذلك وكل تعاىل البارئ حبدوث أو كانامل بقدم قوال باملكان القول
 أزليا. قدميا املكان لكان املكان يف يزل مل كان لو ألنه حمال

 
 حلدثتو  حاله عن لتغري فيه ومتكن املكان خلق مث مكان وال كان ولو
 أمارات من احلوادث وقبول تكن، مل أن بعد التمكن صفة فيه

 »حمال القدير على وهو احلدوث،
 نب حممد عودالس أبو احلنفي  ٧٩

 مصطفى بن حممد
 العمادي

 بال اهللا صفة العرش على االستواء أن أصحابنا وعن« نصه: ما قال
 عن نزهام عناه الذي الوجه على العرش على استوى أنه واملعىن كيف

 ».والتمكن االستقرار
 حممد احملاسن أبو احلنفي  ٨٠

 الطرابلسي القاوقجي
 يف اهللا أعرف ال قال ومن هو، إال مكانه يعلم ال يقال وال« قال:

 لقا فإن - مكانا له أحدمها جعل ألنه - كفر األرض يف أم السماء
 هةج يف هو أو جهة له كان لو ألنه فقل ذلك؟ على دليلك ما لك:
 »حمال عليه واحلدوث (خملوق)، حادث متحيز وكل متحيزا، لكان

 حممد احملاسن أبو احلنفي  ٨١
 الطرابلسي القاوقجي

 - كَفر األرض يف أم هو السماء يف اهللا أعِرفُ  ال لقا ومن« قال:
 »- مكانًا له أحَدمها جعل ألنه

 بنا ميمون املعني أبو احلنفي  ٨٢
 النسفي حممد

 وال مصّور، وال جوهر، وال جسم، وال بعرض، ليس« نصه: ما قال
 ناه،مت وال مرتكب، وال متحيز، وال متبعض، وال معدود، وال حمدود،

 جيري وال مكان، يف يتمكن وال بالكيفية وال ة،باملاهي يوصف وال
 ».شىء يشبهه وال زمان عليه

 بنا ميمون املعني أبو احلنفي  ٨٣
 النسفي حممد

 فيكون األشياء، من غريه وبني ذاته بني املماثلة نفى تعاىل واهللا« قال:
 ﴿لَْيسَ  عاىلت قوله أي - احملكم النص هلذا ردا له املكان بإثبات القول
 ما هٍ لَوجْ  فيه احتمال ال الذي - الشورى] [سورة َشْيٌء﴾ ِلهِ َكِمثْ 
 »ذلك عن اهللا عصمنا كافر، النص ورادُّ  ظاهره، سوى
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 بن حممد اليسر أبو احلنفي  ٨٤

 نب احلسني بن حممد
 الكرمي عبد احملدث

 النسفي موسى بن
 البزدوي

 يف رىيُ  وأنه الرؤية، جائز تعاىل اهللا إن السنة أهل قال« نصه: ما قال
  ».حد وال كيف وال حماذاة بال اآلخرة

 بن حممد اليسر أبو احلنفي  ٨٥
 نب احلسني بن حممد

 الكرمي عبد احملدث
 النسفي موسى بن

 البزدوي

 اهللا علموني كما بأعينهم تعاىل اهللا يرون اجلنة فأهل« نصه: ما وقال
م تعاىل  ».حتديد الو  حماذاة وال كيفية بال مجيًعا الدارين يف بقلو

 بن حممد اليسر أبو احلنفي  ٨٦
 نب احلسني بن حممد

 الكرمي عبد احملدث
 النسفي موسى بن

 البزدوي

 أهل عامة فقال املنام: يف تعاىل اهللاَ  اإلنسان رؤية وأما« نصه: ما وقال
 أما حمدوًدا، مكيّـًفا يراه ال أن بشرط لكن تكون قد واجلماعة السنة
 ».تعاىل اهللا ةبرؤي ليس فذاك: حمدوًدا مكيًفا رآه إذا

 السالمو  الصالة عليه إبراهيم اهللا نيب احتجاج عن كالمه عند قال اجلصاص بكر أبو احلنفي  ٨٧
 ِيف  ِإبـْرَاِهيمَ  آجَّ حَ  الَِّذي ِإَىل  تـَرَ  ﴿َأملَْ  تعاىل: قوله وهو العنيد منرود على
 أَنَا قَالَ  َوُميِيتُ  ُحيِْيي ِذيلَّ ا َريبَِّ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  ِإذْ  اْلُمْلكَ  اللَّهُ  آتَاهُ  أَنْ  َربِّهِ 

 فَْأتِ  اْلَمْشرِقِ  ِمنَ  ْمسِ بِالشَّ  يَْأِيت  اللَّهَ  فَِإنَّ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوأُِميتُ  ُأْحِيي
َا  الظَّاِلِمَني﴾ اْلَقْومَ  ييـَْهدِ  الَ  َواللَّهُ  َكَفرَ  الَِّذي فـَُبِهتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنَ  ِ

 نصب ما معرفته طريق وأن شىء ههيشب ال تعاىل اهللا أن على وتدل
 اجواح إمنا السالم عليهم اهللا أنبياء ألن توحيده، على الدالئل من

 وإمنا تشبيهال توجب بصفة تعاىل اهللا يصفوا ومل ذلك مبثل الكفار
 بأفعاله وصفوه

 حممد بكر أبو احلنفي  ٨٨
 الكالباذي

 عهأصاب وسلم عليه اهللا صلى النيب قبض كذلك« نصه: ما قال
 بوضاملق إىل إشارة فهو ومجعها السماوات قبض عن عبارة سطهاوب

موع  جبارحة، تليس هللا أزلية صفة هي اليت اهللا يد عن حكاية ال وا
 املفهوم والبسط بالقبض فيوصف هلا كيفية وال جزء، وال عضو، وال

 ».برياك علوا احلدث أوصاف عن اهللا تعاىل احملدثني كأيدي عندنا
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 حممد بكر أبو احلنفي  ٨٩

 الكالباذي
 ردف أحد واحد اهللا ان على الصوفية اجتمعت« قال: اإلمجاع ونقل
 وال كنيس وال يتحرك وال افرتاق وال له اجتماع ال جبسم ليس صمد
 اءأعض وال جوارح وال أجزاء وال أبعاض بذي ليس يزداد وال ينقص
 ناتالس تأخذه وال اآلفات عليه جتري ال أماكن وال جهات بذي وال
 عليه ريجي وال مكان حيويه ال اإلشارات تعينه وال األوقات تداوله وال

 حتيط ال األماكن يف احللول وال العزلة وال املماسة عليه جتوز ال زمان
 وال قبل قهيسب مل باألبصار، يدرك وال األستار حتجبه وال األفكار به

 لهحي وال ،إىل يالصقة وال عن، يوافقه وال من يصادره وال بعد يقطعه
 وال ت،حت يقله وال فوق، يظله وال إن، يؤامره وال إذ، يوقفه وال يف،

 وال أمام، حيده وال خلف، يأخذه وال عند، يزامحه وال حذاء، يقابله
 وال ن،كا يوجده وال كل، جيمعه وال بعد، ينفيه وال قبل، يظهره
 جوده_أيو  والعدم قدمه، احلدث تقدم خفاء، يسرته وال ليس، يفقده

 قلت إن« قال: أن إىل ».وجوده والغاية العدم_، وجوده بقيس مل
 فقد ين:أ قلت وان ذاته، بالكيفية الوصف عن احتجبت فقد كيف:
 »تكليف لفعله وال تكييف لذاته ليس وجوده، املكان تقدم

 امنه يتعلق وما عليه االعتقاد يصح وما التوحيد أصل« قال: حنيفة أبو احلنفي  ٩٠
 »األكرب هالفق هو باالعتقاديات

 قـُّبةٍ  يف باألبطح وهو وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  إىل دفعت قال: حنيفة أبو احلنفي  ٩١
 ضلف فأخرج دخل مث بالصالة فنادى بالل فخرج باهلاجرة كانت
 منه. أخذوني عليه الناس فوقع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وضوء

 »األحكام يف الفقه من أفضل الدين يف الفقه أن اعلم« قال: حنيفة أبو احلنفي  ٩٢
 فهو األرض يف أم هو السماء أيف ريب أعرف ال قال فمن " قال: حنيفة أبو احلنفي  ٩٣

 مأ السماء أيف العرش أدري وال العرش على إنه قال من كذلك كافر،
 األرض" يف

 ينأ يكن ومل كان اخللق خيلق أن قبل كان مكان وال اهللا كان :" قال حنيفة أبو احلنفي  ٩٤
 شيء" كل خالق وهو شيء وال خلق وال

 يكن ومل كان اخللق خيلق أن قبل كان مكان، وال اهللا كان:« قال حنيفة أبو احلنفي  ٩٥
 أعرف ال قال فمن« »شىء كل خالق وهو شىء وال خلقٌ  وال أينٌ 
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 لعرشا على إنه قال من كذا كافر. فهو األرض يف أم السماء أيف ريب
  ».األرض يف مأ السماء أيف العرش أدري وال

 األكرب": قه"الف كتابه يف وأرضاه عنه اهللا رضي حنيفة أبو اإلمام قال حنيفة أبو احلنفي  ٩٦
 »املخلوقني يف حيدث األحوال واختالف التغري« قال: حنيفة أبو احلنفي  ٩٧
  جهة وال تشبيه وال كيفية بال حق اجلنة ألهل تعاىل اهللا لقاء قال: حنيفة أبو احلنفي  ٩٨
 وجههو  األيدي خالق وهو جبارحةٍ  ليست خلقه كأيدي ليست:« قال حنيفة أبو ياحلنف  ٩٩

 ».الوجوه كل خالق وهو خلقه كوجوه ليس
 توقفَّ  أو شكَّ  أو اهللا صفات من صفةٍ  حبدوثِ  قال من« قال: حنيفة أبو احلنفي  ١٠٠

 ».كفر
 يف وذلك ».كيف بال صفات له - اهللا أي - فهو« نصه: ما قال حنيفة أبو احلنفي  ١٠١

 األكرب. الفقه كتابه
 اجلنةِ  يف وُهم نَ املؤمنو  ويَراهُ  اآلخَرِة، يف يـَُرى تعاىل واهللاُ « نصه: ما قال حنيفة أبو احلنفي  ١٠٢

 وبنيَ  بيَنهُ  ونُ يك وال جهة وال كْيِفيَّةٍ  وال تشبيهٍ  بال رؤوِسِهم بأعنيِ 
 ».مسافَةٌ  َخلِقهِ 

 »كيف بال ينزل« نصه: ما قال حنيفة أبو احلنفي  ١٠٣
 إليه ةحاج له يكون أن غري من استوى العرش على اهللا بأن نقر قال: حنيفة أبو احلنفي  ١٠٤

 فلو ياج،احت غري من العرش وغري للعرش احلافظ وهو عليه واستقرار
 كان ولو كاملخلوق وتدبريه العامل إجياد على قدر ملا حمتاجا كان

 ! عاىلت اهللا كان أين العرش خلق فقبل والقرار اجللوس إىل حمتاجا
 كبريا" علوا ذلك عن اهللا تعاىل

  »كيف بال تعاىل صفاته من صفتان ورضاه وغضبه« قال: حنيفة أبو احلنفي  ١٠٥
 اآلالتب نتكلم حنن ككالمنا، ليس بكالم يتكلم تعاىل واهللا« قال: حنيفة أبو احلنفي  ١٠٦

 »حروف وال آلة بال يتكلم واهللا واحلروف
 له شريك ال أنه طريق من ولكن العدد طريق من ال واحد واهللا« قال: حنيفة أبو احلنفي  ١٠٧

 َلهُ  َيُكنْ  وَملَْ  * َلدْ يُو  وَملَْ  يَِلدْ  ملَْ  * الَصَمدُ  اللَّهُ  * َأَحدٌ  اللَّهُ  ُهوَ  ﴿ُقلْ 
 شبههي وال خلقه من شيًئا يشبه ال اإلخالص] [سورة َأَحٌد﴾ ُكُفًوا
  »خلقه من شىءٌ 
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 وال سمج بال إثباته الشىء ومعىن كاألشياء. ال شىءٌ  وهو« قال: مث

 »له ِمثل وال له ِند وال له ضد وال له حد وال َعَرض
 

 قال منف صفة وال اسم له حيدث مل بأمسائه، يزال وال يزل مل« قال:
ا  باهللا ركاف فهو فيها شك أو فيها توقَّفَ  أو حمَدثة أو خملوقة إ

 »تعاىل
 هل شريك ال أنه طريق من ولكن العدد طريق من ال واحد واهللا قال: حنيفة أبو احلنفي  ١٠٨

 من شياءاأل من شيئا يشبه ال أحد كفوا له يكن ومل يولد ومل يلد مل
 ”خلقه من شيء يشبهه وال خلقه

 ينأ العرش خلق فقبل والقرار اجللوس إىل حمتاجا كان "ولو قال: حنيفة أبو احلنفي  ١٠٩
 كان!"

 ولكن قصرهاو  املسافة طريق من بُعده وال اىلتع اهللا قرب وليس« قال: حنيفة أبو احلنفي  ١١٠
 عاصيوال كيف، بال منه قريب واملطيعُ  واهلوان. الكرامة معىن على
 ناجي.امل على يقع واإلقبال والُبعد والقرب كيف، بال عنه بعيد

 »كيف بال يديه بني والوقوف اجلنة يف تعاىل جواره وكذلك
  »كفر فقد البشر معاين من ىنمبع اهللا وصف ومن« قال: حنيفة أبو احلنفي  ١١١
 كان فلو احتياج، غري من العرش وغري العرش حافظ وهو:« قال حنيفة أبو احلنفي  ١١٢

 ولو وقني،كاملخل وحفظه وتدبريه العامل إجياد على َقدرَ  َلَما حمتاًجا
 كان أين العرش خلق فقبل والقرار للجلوس حمتاًجا مكان يف كان
 ».اهللا

 املخارج من باآلالت نتكّلم حنن ككالمنا، ال ويتكّلم« :قال حنيفة أبو احلنفي  ١١٣
  »حرفٍ  وال ءالةٍ  بال متكلمٌ  واهللا واحلروف،

 .»املخلوقني صفات خبالف األزل يف كلُّها وصفاته:« وقال حنيفة أبو احلنفي  ١١٤
 
 بال صفته يده ولكنَّ « ،»نعمته أو قدرته يده إن يقال وال:« قال

  »كيف
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 بذاته كونه مبعىن موضع وهو - العرش على بالكون القول مث« قال: ياتريدامل منصور أبو احلنفي  ١١٥

 وأ به االستواء أو به ذلك إحاطة من يَعدو ال - األمكنة كل يف أو
 منقوصٌ  اطٌ حم حمدودٌ  إًذا فهو األّولَ  كان فإن به. وإحاطته عنه جماوزته
 »دونه هو إذ اخللق عن

 يف أم السماء أيف اهللا أعرف ال قال (من حنيفة: أبو ال"ق قال: املاتريدي منصور أبو احلنفي  ١١٦
 نفكا مكان له يكون أن يوهم القول ذا ألنه كفر) فقد األرض
 (أقول قال فإن استوى) العرش على (الرمحن تعاىل اهللا قال مشرًكا.
 قدف األرض) يف أم السماء يف العرش أين أدري ال ولكن اآلية ذه
 (ال قال ذاإ ألنه احلقيقة يف األول املعىن إىل يرجع وهذا أيًضا، كفر
 هللا أن أدري (ال قال فكأنه األرض) يف أم السماء يف العرش أن أدري
 جهة يف يكون أن اهللا على جوز (أي األرض) يف أم السماء يف تعاىل
 كفر) وهو اجلهات من

 ارتفاع وجائز ان،مك وال كان سبحانه اهللا أن فيه األصل« قال: املاتريدي منصور أبو احلنفي  ١١٧
 عليه ما على وكان كان، ما على فهو كان، ما على وبقاؤه األمكنة
 أمارات ذلك إذ والبطالن واالستحالة والزوال التغري عن جل اآلن،

 »الفناء احتمال وداللة العامل حدث عرف ا اليت احلدوث
 قيل إنف كيف، بال مسًعا واجبة اآلخرة يف اهللا رؤية إن« نصه: ما قال املاتريدي منصور أبو احلنفي  ١١٨

 بال رىيُ  بل صورة لذي تكون الكيفية إذ كيف بال قيل يُرى؟ كيف
 ومدابرةٍ  ةٍ ومقابل وانفصالٍ  واتصالٍ  وتعلقٍ  واتكاءٍ  وقعودٍ  قيامٍ  وصفِ 
  ».وُمماسٍ  متحركٍ  وساكنٍ  وظلمة ونورٍ  وطويلٍ  وقصريٍ 

 مبا ازجل األمكنة من به حييط مبا بذاته له الوصف جاز ولو:« قال املاتريدي منصور أبو احلنفي  ١١٩
 كان وإن لقه.خ عن ُمقّصرًا بذاته متناهًيا فيصري األوقات من به حييط
 يف ما يهوف أيًضا ينقص ال اخللق على زِيدَ  فلو الثاين الوجه على

 على الدال املكروه األمر فهو الثالث الوجه على كان وإن األول.
 ذا ذميُ  ما مع عنه يفضل ال ما نشئي أن من التقصري وعلى احلاجة

 يف فإن وبعد شىء. املعامد من عنهم يفضل ال أن امللوك فعل من
 ذلك. نع يفضل وبعضه أبعاض ذي يف بعضه كان مبا جتزئة ذلك
 ذلك. عن يتعاىل واهللا اخلالئق وصف كلُّه وذلك
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 القيامِ  أو سللجلو  املكان من يعلو ما إىل االرتفاع يف ليس فإنَّه وبعد
 أو السطوح يعلو كمن والكربياء بالعظمة وصف وال علو وال شرف
 فال راجلوه استواء عند دونه من على الرفعة يستحق ال إنه اجلبال
 إذ اللواجل العظمة ذكر من فيها ما مع إليها اآلية تأويل صرف جيوزُ 
 َواَألْرَض﴾ َماَواتِ السَّ  َخَلقَ  الَِّذي اللَّهُ  َربَُّكمُ  ﴿ِإنَّ  تعاىل قوله يف ذكر

 أو نورٍ  من كان شىء أيَّ  العرش تعظيم على فدلَّك يونس] [سورة
 »اخللق علم يبلغه ال جوهرٍ 

 إبراهيم بن إمساعيل احلنفي  ١٢٠
 الشيباين

 ْيسَ ﴿لَ  احملكم: النص هلذا ردا والتمكن باملكان القول فكان« قال:
 را.كف يكون مثله وردّ  فيه، احتمال ال الذي َشْيٌء﴾ َكِمْثِلهِ 

 
 حادث املكان ألن مكان وال كان تعاىل اهللا إن املعقول: حيث ومن

 صار فلو ،مكان يف األزل يف متمكنا يكن مل أنه يقينا فعلم باإلمجاع،
 الو  متمكنا، يكن مل أن بعد متمكنا لصار املكان وجود بعد متمكنا
 احلدث، أمارة الذات يف املعىن وحدوث حادث املعىن هذا أن شك
 عاىلت مّر، ما على احلوادث حمل يكون أن يستحيل لقدميا اهللا وذات
 »كبريا علوا ذلك عن اهللا

 إبراهيم بن إمساعيل احلنفي  ١٢١
 الشيباين

 يف متمكن غري املكان عن متعال تعاىل اهللا إن احلق أهل "قال قال:
سمة للكرامية خالفا جهة إىل متحيز وال مكان  ضالرواف وغالة وا
م  يف ألان رياكب علوا اهللا تعاىل العرش، على ىلتعا إنه يقولون: فإ
ة املماثلة إثبات  حمال وذلك قدمه وإزالة حدوثه اجلهات من واملشا
 يعالسم وهو شئ كمثله ﴿ليس تعاىل: قوله علىيه يدل والذي

 الشورى] البصري﴾[سورة
 

 اويانمتس املتمكن واملكان األشياء من مثل له يكون أن نفى فاهللا
 رد مكنوالت باملكان القول فكان العدد يف الستوائهما متماثال قدرا
 منو  كفرا يكون مثله ورد فيه احتمال ال الذي احملكم النص هلذا

 حادث املكان ألن مكان وال كان تعاىل اهللا أن املعقول حيث
 صار فلو انمك يف األزل يف متمكنا يكن مل أنه يقينا فعلم باالجتماع
 مكنا.مت يكن مل ان بعد متمكنا صارل املكان وجود بعد بعد متمكنا
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 أمارة الذات يف املعىن وحدوث حادث املعىن هذا أن شك وال

 مر ما على احلوادث حمل تكون أن يستحيل القدمي وذات احلديث
 كبريا. علوا ذلك عن اهللا تعاىل

 
 الرمحن﴿ تعاىل: قوله عن سئل أنه -وجهه اهللا كرم– علي عن وروي
 رادأ ومبا تكون أن ا نؤمن قال: طه] استوى﴾[سورة العرش على
 لمح أول ومن بتأويلها. نشغل فال الطحاوي، إليه ذهب كما ا.

 مللك"ا على العرش ومحل التمام على ومحله االستيالء على االستواء
 نصه: ما قال حقي إمساعيل احلنفي  ١٢٢

 »واألين الكيف عن منزه تعاىل فإنه«
 رباخلاط خطر أو صورة القلب مرءاة يف ترى وحيث« نصه: ما قال حقي إمساعيل احلنفي  ١٢٣

 من ذلك كل إذ هخبالف اهللا بأن فليجزم كيفيته إىل النفي وركنت مثال
 الالزمني والتكييف التحديد دائرة يف لدخوله احلدوث مسات

 »اخلالق عنهما املنزه للمخلوقني
 انمث سنة مشايخ ذكر يف اليافعي اإلمام تاريخ ِمنْ  املفهوم قال: ازاينالتفت احلفيد ابن احلنفي  ١٢٤

 مل سّره، ُقّدس حنبل بن أمحد الزاهد اإلمام أن ومخسمائة ومخسني
 كأنّ ف جهة، يف تعاىل وأنه وحرف، صوت تعاىل كالمه بأنّ  يقل

 ال خرونآ قوم األصوات، جنس ِمنْ  قدمي كالمه بأنّ  القائلني احلنابلة
 ُمّتبعوه

 نم وغريهم سعد بن والليث واألوزاعي مالك ،السلف أئمة عن نقل البيهقي الشافعي  ١٢٥
م السلف أئمة  كما أمّروها الصفات وأحاديث آيات يف قالوا أ

  وذلك كيف، بال جاءت
 لنظرا أهل من ءاخرين ومجاعة الطربي، حممد بن علي احلسن أيب عن البيهقي الشافعي  ١٢٦

 اسمم وال قائم وال قاعد ال عرشه على عالٍ  سبحانه والقدمي نصه: ما
 أو االعتزال مبعىن هي اليت الذات مباينة به يريد العرش، عن مباين وال

 من دوالقعو  والقيام ضدها هي اليت واملباينة املماسة ألن التباعد،
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 كني ومل يولد ومل يلد مل صمد أحد وجل عز واهللا األجسام، صفات

 تعاىل.و  تبارك األجسام على جيوز ما عليه جيوز فال أحد. كُفًوا له
 بن هللا عبد طريق من (الفتح) يف احلافظ قال كما جيد بإسناد روى البيهقي الشافعي  ١٢٧

 هللا عبد أبا يا فقال: رجل فدخل أنس بن مالك عند كنا قال: وهب
 أخذتهو  مالك فأطرق قال: استواؤه؟ كيف استوى العرش على الرمحن

 صفو  كما استوى العرش على الرمحن فقال: رأسه رفع مث الرحضاء
 صاحب سوء رجل وأنت مرفوع عنه وكيف كيف يقال وال سهنف

 الرجل فأخرج قال: أخرجوه، بدعة
 وكلمة الذات، صفات من الطريقة هذه على وهو قلت:« قال: مث البيهقي الشافعي  ١٢٨

 َشِهيدٌ  اللَّهُ  ُمثَّ ﴿ كقوله وهو باالستواء ال عليه باملستوى تعلقت »مث«
 وقد يشهده،ف عملهم يكون مث يعين ]يونس [سورة يـَْفَعُلوَن﴾ َما َعَلى
 ال:فق حكاية الطريقة هذه إىل إمساعيل بن علي احلسن أبو أشار
 لىع مستويًا يزل مل يقال وال ذات صفة إنه أصحابنا بعض وقال
 وال الذات صفات من حدثت قد األشياء بأن العلم أن كما عرشه
ا يزل مل يقال

ً
 هو ايبوجو  قال: بعد، حدثت وملَّا حدثت قد بأن عامل

 مبعىن نهام بائن األشياء فوق وأنه عرشه على مستوٍ  اهللا أن وهو األول
ا  بالعزلة نونةالبي وليست يشبهها وال ميسها وال حيلها وال حتله ال أ

  ».كبريًا علوا واملماسة احللول عن ربنا اهللا تعاىل
 لسكونوا احلركة ألن باحلركة يوصف ال تعاىل واهللا« ونصه: ما ذكر البيهقي الشافعي  ١٢٩

 أن وزجي من باحلركة يوصف أن جيوز وإمنا واحد حمل يف يتعاقبان
 اهللاو  املخلوقني وأوصاف احلدث أعراض من وكالمها بالسكون يوصف
 »شىء كمثله ليس عنهما متعال وتعاىل تبارك

 احلدث يوجب واحلد احلد يوجب وأمثاله الكليب به تفرد وما“ قال: البيهقي الشافعي  ١٣٠
 ”يزل مل قدمي والبارئ به خصه حاد إىل احلد اجةحل

 صفاته لىع يتوجه ال« اهللا: رمحه اخلطايب سليمان أيب عن نقالً  قال البيهقي الشافعي  ١٣١
 »أفعاله على وال كيفية - اهللا يعين -

 حدثنا قال السماك بن عمرو أبو حدثنا قال احلاكم "أنبأنا قال: البيهقي الشافعي  ١٣٢
 – أمحد يعين – اهللا عبد أبا عمي مسعت لقا إسحاق بن حنبل
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 – ؤمننيامل أمري دار يف نوظر يوم يعين – يومئذ علي "احتجوا يقول:
 هلم: قلتف تبارك، سورة وجتيء القيامة يوم البقرة سورة جتيء فقالوا:

 مناإ الفجر] [سورة ربك﴾ ﴿وجاء تعاىل: اهللا قال الثواب، هو إمنا
 ومواعظ الأمث القرءان وإمنا قدرته، يأيت

 حدثنا قال السماك بن عمرو أبو حدثنا قال احلاكم أنبأنا“ قال: البيهقي الشافعي  ١٣٣
 – أمحد يعين – اهللا عبد أبا عمي مسعت قال إسحاق ابن حنبل
 – ؤمننيامل أمري دار يف نوظر يوم يعين – يومئذ علي احتجوا« يقول:
 هلم: قلتف ك،تبار  سورة وجتيء القيامة يوم البقرة سورة جتيء فقالوا
 إمنا ر]الفج [سورة ﴾ َربُّكَ  َوَجاء ﴿ تعاىل: اهللا قال الثواب هو إمنا
 وفيه :البيهقي احلافظ قال ومواعظ. أمثال القرءان وإمنا قدرته يأيت
يء يف يعتقد ال كان أنه على دليل  والنـزول الكتاب به ورد الذي ا
 ذوات يءكمج مكان إىل مكان من انتقاال السنة به وردت الذي

م قدرته ءايات ظهور عن عبارة هو وإمنا ونزوهلا األجسام  زعموا امل فإ
 يهعل جيز مل ذاته صفات من وصفةً  اهللا كالمَ  كان لو القرءان أن

يء م واإلتيان ا  اليت قراءته ثواب جييء إمنا بأنه اهللا عبد أبو فأجا
م يالذ وهذا مبجيئه، إياه إظهاره عن فعرب يومئذ إظهارها يريد  أجا
 عن زهوناملن العلم أهل من احلذاق إال إليه يهتدي ال اهللا عبد أبو به

 ”التشبيه
 قال ه)ب واإلقرار معرفته البالغ العاقل على جيب ما أول باب«( قال: البيهقي الشافعي  ١٣٤

 ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  أَنَّهُ  ﴿فَاْعَلمْ  وسلم: عليه اهللا صلى حممد لنبيه ثناؤه جل اهللا
َا ﴿فَاْعَلُموا وألمته: له وقال ُه﴾،اللَّ   ُهوَ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  َوأَنْ  للَّهِ ا ِبِعْلمِ  أُْنزِلَ  أَمنَّ

 اآلية، إِلَيـَْنا﴾ أُْنزِلَ  اَومَ  بِاللَّهِ  آَمنَّا ﴿ُقوُلوا وقال: ُمْسِلُموَن﴾، أَنـُْتمْ  فـََهلْ 
 اآلية ذه ووجب وعلمه، تعاىل اهللا معرفة قبلها باآليات فوجب

 عليه دل ام مثل على السنة ودلت عرفه مبا له والشهادة به عرتافاال
 »الكتاب

 »الصورة حيث من ال صفة الوجه إثبات يف جاء ما باب« «: قال البيهقي الشافعي  ١٣٥
 عضهاب يف وهو الصحيحة والسنة القرآن يف الوجه ذكر تكرر قال: البيهقي الشافعي  ١٣٦

 حيحص يف ما وهو »وجهه على الكربياء رداء إال« كقوله: ذات صفة
َا﴿ كقوله: أجل من مبعىن بعضها ويف موسى، أيب عن البخاري  ِإمنَّ
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 ﴿يُرِيُدونَ  ه:كقول الرضا مبعىن بعضها ويف اللَِّه﴾ ِلَوْجهِ  نُْطِعُمُكمْ 
 جزما اجلارحة رادامل وليس اَألْعَلى﴾ َربِّهِ  َوْجهِ  ابِْتَغاءَ  ﴿ِإالَّ  و َوْجَهُه﴾

 »أعلم واهللا
 جههو  فوضع النيب قرب إىل ذهب األنصاري أيوب أبا أن صحّ  قال: البيهقي عيالشاف  ١٣٧

 وصححه القرب على
 فقد« البقرة]: [سورة ِه﴾اللَّ  َوْجهُ  فـََثمَّ  تـَُولُّوا ﴿فَأَيـَْنَما تعاىل قوله يف قال البيهقي الشافعي  ١٣٨

 فثم علمأ واهللا يعين اآلية هذه يف قال أنه الشافعي عن املزين حكى
 قال: هأن بإسناده جماهد عن روى مث ،»إليه اهللا وجَّهكم الذي الوجه

 الشافعي. كالم معىن وهو »اهللا قبلة فثم«
 هذه علىف أَْدَىن﴾: أَوْ  قـَْوَسْنيِ  قَابَ  ﴿َفَكانَ  وجل: عز قوله يف قال البيهقي الشافعي  ١٣٩

 من ال الكرامة حيث من قرب اآلية يف املذكور بالقرب املراد الطريقة
 قاب نم األدىن يتصور وإمنا أَْدَىن﴾، ﴿أَوْ  قال: تراه أال كان،امل حيث
 َعينِّ  يِعَبادِ  َسأََلكَ  ﴿َوِإَذا وجل: عز كقوله وهو الكرامة، يف قوسني

 ِإَذا الدَّاعِ  ْعَوةَ دَ  ﴿ُأِجيبُ  قال: تراه أال باإلجابة، يعين: َقرِيٌب﴾ فَِإينِّ 
  ِمْنُكْم﴾ هِ إِلَيْ  أَقْـَربُ  ﴿َوَحنْنُ  قال: وقد َدَعاِن﴾،

 واهللا يب:اخلطا سليمان أيب الفقيه احملدث احلافظ عن نقالً  يف قال البيهقي الشافعي  ١٤٠
 واحد حمل يف يتعاقبان والسكون احلركة ألن باحلركة يوصف ال تعاىل
 كالمهاو  بالسكون يوصف أن جيوز من باحلركة يوصف أن جيوز وإمنا
 عالُمتَ  وتعاىل باركت واهللا املخلوقني وأوصاف احلدث أعراض من

 ”.الشورى] [سورة َشْيٌء﴾ َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ  عنهما
 األوزاعي حديث من مقطعا مسلم أخرجه قد صحيح وهذا« يف: قال البيهقي الشافعي  ١٤١

 إمنا ظنهوأ اجلارية قصة دون كثري أيب بن حيىي عن الصواف وحجاج
 تابك يف ذكرت وقد لفظه، يف الرواة الختالف احلديث من تركها

 لفظ يف احلكم بن معاوية خالف من خمالفة السنن من الظهار
 »احلديث

  »له مكان ال تعاىل اهللا إن« األشعري: عن نقالً  قال البيهقي الشافعي  ١٤٢
 ِمنَ  َيانـَُهمْ بـُنْـ  اللَّهُ  ﴿فَأََتى تعاىل قوله يف األشعري عن نقالً  قال البيهقي الشافعي  ١٤٣

 »لةالنُّق حيث من إتيانًا به رديُ  مل« النحل]: [سورة اْلَقَواِعِد﴾
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 يبالن عن الصحابة من مجاعة رواه صحيح حديث هذا« نصه: ما قال البيهقي الشافعي  ١٤٤

 والسنة ابالكت فيه ورد فيما احلديث وأصحاب وسلم. عليه اهللا صلى
 على لهتأوي يف والتابعني الصحابة من أحد يتكلم ومل هذا أمثال من

 ونفى اهللا إىل علمه ووََكل يؤوله ومل به منوءا قَِبَله من منهم قسمني
 يصح وجه لىع ومحله به وءامن قبله من ومنهم عنه، والتشبيه الكيفية
 »التوحيد يناقض وال اللغة يف استعماله

 ».يةالكيف توهم عليه يستويل ال الذي هو الباطن“ نصه: ما قال البيهقي الشافعي  ١٤٥
 صفات من أصحابنا بعض عند والكراهية والرضا احملبة« نصه: ما قال البيهقي الشافعي  ١٤٦

 والكراهية غضوالب مكتسبه بإكرام له املدح مبعىن عنده فاحملبة الفعل
 قولهف بالقول والذم املدح كان فإن مكتسبه، بإهانة له الذم مبعىن
 شعرياأل يعين - احلسن أيب عند ومها ذاته صفات من وكالمه كالمه

 كرامهمإ إرادته إىل ترجع املؤمننيَ  هللا فمحبة اإلرادة إىل يرجعان -
 هانتهمإ إرادته إىل يرجع فعله ذم من أو غريهم وبغضه وتوفيقهم،
م،  كتسبهام إكرام إرادته إىل يرجع احملمودة اخلصال وحمبته وِخذال

 »مكتسبها إهانة إرادته إىل يرجع املذمومة اخلصال وبغضه
 نم والسنة الكتاب به ورد فيما ديثاحل وأصحاب“ نصه: ما قال البيهقي الشافعي  ١٤٧

 والتابعني ةالصحاب من أحد فيه يتكلم ومل -املتشابه يعين- هذا أمثال
 علمه ووكل يؤوله ومل به وءامن قبله من منهم قسمني: على تأويله يف
 ومحله به ءامنو  قبله من ومنهم عنه، والتشبيه الكيفية ونفى اهللا إىل
 ذكرنا قدو  التوحيد، يناقض وال اللغة يف استعماله يصح وجه على
  ».والصفات األمساء كتاب يف الطريقتني هاتني

 صلى يبالن بقول عنه املكان نفي يف أصحابنا بعض واستدل« قال: البيهقي الشافعي  ١٤٨
 فليس الباطن وأنت شىء فوقك فليس الظاهر أنت« وسلم عليه اهللا

 يف يكن مل شىء دونه وال شىء فوقه يكن مل وإذا »شىء دونك
 »مكان

 أخرجه وإن احلديث هذا بضعف جزم من العلماء من أن واعلم قال: البيهقي الشافعي  ١٤٩
ما اإلمامان مته ملا وذلك معصومني، غري عنه روياه ومن أل  نم قدَّ
 والنقلية. العقلية األدلة
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 َني﴾َأْمجَعِ  النَّاسِ وَ  اْجلِنَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  ﴿َألْمَألنَّ  تعاىل فقوله النقلية أما

 [سورة ُهْم﴾ِمنْـ  تَِبَعكَ  َوِممَنْ  ِمْنكَ  َجَهنَّمَ  ﴿َألْمَألنَّ  وقال هود] [سورة
 نع وتقّدس تعاىل الرب َقَدمُ  أنه زعم من ردّ  يف صريح وهذا ص]
 احلديث. ذاك ردّ  أو التأويل إىل بالردّ  إال عنه جواب فال ذلك

 
 اهللا أن مناسل ان؟يتحاجَّ  فكيف مجادان والنار اجلنة فألنَّ  العقلية وأما
 حكمةو  صواب كلها اهللا أفعال أن علما فقد حياة فيهما خلق تعاىل
 »يتحاجَّان فكيف

 ليس عاىلوت سبحانه اهللا استواء أن يُعلم أن جيب اجلملة ويف« قال: البيهقي الشافعي  ١٥٠
 ىءلش مماسة وال مكان يف استقرار وال اعوجاج عن اعتدال باستواء

 بائنٌ  أين بال كيف بال أخرب كما عرشه ىعل مستو لكنه خلقه من
 جميئه نوأ مكان إىل مكان من بانتقال ليس إتيانه وأن خلقه مجيع من
 ليس وجهه أنو  جبسم ليس نفسه وأن بُنقلة ليس نزوله وأن حبركة ليس
 ذهه وإمنا حبدقة ليست عينه وأن جبارحة ليست يده وأن بصورة

 قال فقد التكييف عنها اونفين ا فقلنا التوقيف ا جاء أوصاف
 ﴿َهلْ  وقال ٌد﴾َأحَ  ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  ﴿وَملَْ  وقال َشْيٌء﴾ َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ 

 مسَِيا﴾ َلهُ  تـَْعَلمُ 
 
 أمحد بن حممد بكر أبو أنا احلافظ اهللا عبد بن حممد أخربنا« قال: مث
 بن يدالول ثنا جةخار  بن اهليثم ثنا مطر بن بشر بن حممد ثنا بَالُويَه بن

 عن عدس بن والليث الثوري وسفيان ومالك األوزاعي سئل قال مسلم
 »كيفية بال جاءت كما أمروها فقالوا: األحاديث هذه

 من كثريًا أنَّ  أيوب أيب بن منصور أبو األستاذ إيلَّ  كتب وفيما« قال: البيهقي الشافعي  ١٥١
 أن اهنومع والغلبة القهر هو االستواء أن إىل ذهبوا أصحابنا متأخري
ا همملوكات قهره عن اإلخبار وفائدته وقهره، العرش غلب الرمحـن  مل وأ
 األعلىب فنبَّه اململوكات أعظم ألنه بالذكر العرش خص وإمنا تقهره
  ».األدىن على
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 اسمم وال قائم وال قاعد ال عرشه على عال سبحانه والقدمي« قال: البيهقي الشافعي  ١٥٢

 االعتزال مبعىن هي اليت الذات مباينة به: يريد العرش، عن مباين وال
 من قعودوال والقيام ضدها، هي اليت واملباينة املماسة ألن التباعد، أو

 كني ومل يولد ومل يلد مل صمد أحد وجل عز واهللا األجسام، أوصاف
 تعاىل.و  تبارك األجسام على جيوز ما عليه جيوز فال أحد، كفوا له

 أنه حابناأص بعض عن الطريقة ههذ فورك بن بكر أبو األستاذ وحكى
 افةباملس علوا بذلك يريد وال قال: مث عال، مبعىن: استوى قال:

 »فيه متمكنا مكان يف والكون والتحيز
 ن﴿الرمح اهللا، عبد أبا يا فقال: رجل فجاء أنس بن مالك عند كنا البيهقي الشافعي  ١٥٣

 ىتح رأسه مالك فأطرق قال: استوى؟ فكيف استوى﴾، العرش على
 قول،مع غري والكيف جمهول، غري االستواء قال: مث الرحضاء، عاله

 به مرفأ مبتدعا، إال أراك وما بدعة، عنه والسؤال واجب، به واإلميان
 خيرج أن

 محن﴿الر  اهللا، عبد أبا يا فقال: رجل فدخل أنس بن مالك عند كنا البيهقي الشافعي  ١٥٤
 وأخذته كمال فأطرق قال: استواؤه؟ كيف استوى﴾، العرش على

 ماك استوى﴾ العرش على ﴿الرمحن فقال: رأسه رفع مث الرحضاء
 سوء رجل وأنت مرفوٌع، عنه وَكْيفَ  كيفَ  يقال وال نفسه، وصف
 الرجل فأخرج قال: أخرجوه، بدعة صاحب

 وابن بغدادب احلنابلة رئيس التميميّ  الفضل أيب اإلمام عن نقالً  روى البيهقي الشافعي  ١٥٥
 األمساء إنَّ  وقال: باجلسم، قال من على دُ أمح أنكرَ « رئيسها:
 أي - االسم هذا وضعوا اللُّغة وأهل واللغة، الشريعة من مأخوذةٌ 
 واهللا ،وتأليفٍ  وصورةٍ  وتركيبٍ  ومسكٍ  وعرضٍ  طولٍ  ذي على - اجلسم
 جسًما يسّمى أن جيز فلم - عنه منّزه أي - كله ذلك عن خارج
 »طلفب ذلك الشريعة يف جيىء ومل اجلسمّية، معىن عن خلروجه

 يقول من على - أمحد يعين - وأنكر قال: أنه أمحد اإلمام عن نقل البيهقي الشافعي  ١٥٦
 ةاللغ وأهل واللغة، الشريعة من مأخوذة األمساء إنَّ  وقال: باجلسم،
 وصورة وتركيب ومسك وعرض طول ذي على االسم هذا وضعوا

 سماج يسمى أن جيز فلم كله، ذلك عن خارج تعاىل واهللا وتأليف،
 فبطل ذلك الشريعة يف جيئ ومل اجلسمية معىن عن خلروجه
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 قال وكما اهلجرة دار إمام وهو عنه اهللا رضي مالك اإلمام عن روى البيهقي الشافعي  ١٥٧

 وال« قال: أنه ،»النجم فمالك احلديث ذكر إذا« أمحد: اإلمام فيه
 »قولعم غري والكيف« رواية: ويف ».مرفوع عنه وكيف كيف يقال

 بن أمحد عن حنبل عن السماك بن عمرو أيب عن احلاكم عن روى البيهقي الشافعي  ١٥٨
 مث ابه،ثو  جاء أنه الفجر] [سورة ربك﴾ ﴿وجاء اهللا: قول تأول حنبل
  عليه". غبار ال إسناد "وهذا البيهقي: قال

 جاءف أنس بن مالك عند كنا« قال: حيىي بن حيىي طريق من روى البيهقي الشافعي  ١٥٩
 استوى فكيف استوى العرش على الرمحن اهللا عبد أبا يا فقال: جلر 
 ريغ :االستواء قال مث الرحضاء عاله حىت رأسه مالك فأطرق قال: ؟

 وما دعةب عنه والسؤال واجب به واإلميان معقول غري والكيف جمهول،
 أيضا لكذ يف وروي البيهقي: قال خيرج"، أن به فأمر مبتدعا إال أراك
 ”ماعنه اهللا رضي أنس بن مالك أستاذ الرمحن عبد نب ربيعة عن

 حيث من ال صفةً  العني إثبات يف جاء ما باب« أيًضا: وقال البيهقي الشافعي  ١٦٠
 »احلدقة

 »ارحةاجل حيث من ال صفتني اليدين إثبات يف جاء ما باب« وقال: البيهقي الشافعي  ١٦١
 هو واملصوَّر الرتكيب هي ةالصور  الصورة. يف ذكر ما باب« وقال: البيهقي الشافعي  ١٦٢

 * اْلَكرِميِ  َربِّكَ بِ  َغرَّكَ  َما اِإلْنَسانُ  ﴿يَاأَيـَُّها وجلّ  عزّ  اهللا قال املركَّب
 [سورة رَكََّبَك﴾ اءَ شَ  َما ُصوَرةٍ  َأيِّ  ِيف  * فـََعَدَلكَ  َفَسوَّاكَ  َخَلَقكَ  الَِّذي

 له ونيك أن وال مصوَّرًا تعاىل البارئ يكون أن جيوز وال االنفطار]،
 تعاىل هاتصاف جيوز وال متضادة واهليئات خمتلفة الصورة ألن صورة

 جلواز مبخّصصٍ  إال ببعضها اختصاصه جيوز وال لتضادها جبميعها
 ضىاقت ببعضها اختص فإذا بعضها عليه جاز من على مجيعها
 حمال وهو خملوقًا يكون أن يوجب وذلك به خصصه خمصًِّصا
 »املصّور البارئ اخلالق وهو مصوَّرًا يكون أن فاستحال

 الفجر]: [سورة َصفا﴾ َصفا َواْلَمَلكُ  َربُّكَ  ﴿َوَجاءَ  ءاية يف وقال البيهقي الشافعي  ١٦٣
يء«  احلركة طريق من تعاىل اهللا عن منفيتان صفتان والنزول وا

  »شبيهت بال تعاىل هللا صفتان مها بل حال إىل حال من واالنتقال



٦٠٩ 
 

 النص العالم المذهب الرقم
 صفات من أصحابنا بعض عند والسخط الرضا« نصه: ما الوق البيهقي الشافعي  ١٦٤

 كرامإ إرادته فالرضا اإلرادة إىل يرجعان احلسن أيب عند ومها الفعل
 كفارال تعذيب إرادته والسخط التأبيد على وإثابتهم املؤمنني

 »شاء ما ىلإ املسلمني فساق تعذيب وإرادته التأبيد على وعقوبتهم
 السكونو  احلركة فإن“ قال: مث ،”له مكان ال تعاىل اهللا وانّ « وقوله: البيهقي الشافعي  ١٦٥

 لهكمث ليس صمد أحد تعاىل واهللا األجسام صفات من واالستقرار
 ”شيء

 يثوالل واألوزاعي واحلمادين والسفيانني األربعة األئمة عن ونقل البيهقي الشافعي  ١٦٦
م وغريهم، عوانة وأيب وشريك وشعبة  الكيف تعاىل اهللا عن نـََفْوا أ

 الو  حركة ليس إنه« النزول: حديث يف قال أنه األشعري عن ونقل البيهقي الشافعي  ١٦٧
  ».نُقلة

 ومقياس واألحكام الشرائع أساس هو الذي التوحيد علم« قال: التفتازاين احلنفي  ١٦٨
 ناخت ما وأهم عليه، ويعرج فيه يرغب ما أعز اإلسالم عقائد قواعد
 وأكرمها انا،تبي وأصدقها بنيانا العلوم أوثق لكونه لديه، الطلب مطايا
 ال،وسبي حمجة وأوضحها ودليال حجة وأصحها سراجا، وأنورها نتاجا
 باحامص والتمسوا جنابه، إىل طريقا وراموا طالبه حول مجيعا حاموا
 »بابه فتح إىل ومفتاحا قبابه على

 رارةواحل والرائحة موالطع اللون من أي بالكيفية وال« نصه: ما قال التفتازاين احلنفي  ١٦٩
 أو اماألجس صفات من هو مما ذلك وغري واليبوسة والرطوبة والربودة
 ».والرتكيب املزاج توابع

 الرمحـن تَـَوى﴾:اسْ  اْلَعْرشِ  َعَلى ﴿الرَّْمحَانُ  تعاىل: قوله عن سئل ملا قال الشبلي احلنفي  ١٧٠
 استوى. بالرمحـن والعرش حمدث، والعرش يزول، وال يزل مل

 عضاءواأل واألركان والغايات احلدود عن - اهللا يعين - تعاىل« قال: الطحاوي نفياحل  ١٧١
 ومن« وقوله: »املبتدعات كسائر الست اجلهات حتويه وال واألدوات
  ،»كفر فقد البشر معاين من مبعىن اهللا وصف

 فـَُقَهاءِ  َمْذَهبِ  َعَلى َواَجلَماَعةِ  السُّنَّةِ  أَهلِ  َعِقيَدة بـََيانِ  ذِْكرُ  هذا قال: الطحاوي احلنفي  ١٧٢
 بنِ  يـَْعُقوبَ  يوُسف وَأيب الُكوِيفّ  ثَاِبتٍ  بنِ  النـُّْعمانِ  َحِنيَفةَ  َأيب املِلَّةِ 

 اهللا رِْضَوانُ  لشَّيَباِينّ ا اَحلَسنِ  بنِ  ُحممدِ  اهللا َعبدِ  َوَأِيب  األنَصارِيّ  إبـْرَاِهيمَ 
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 لَِربّ  ِبهِ  ونَ َويِدينُ  ينِ الدّ  ُأُصولِ  ِمنْ  يَعَتِقُدونَ  َوما َأمجعنيَ  َعَليِهم

 الَعاَلِمني.
 اهللا صلى لرسولِهِ و  وَجلَّ  َعزَّ  هللا َسلَّمَ  َمن إال ديِنهِ  يف َسِلمَ  َما فإنهُ  قال: الطحاوي احلنفي  ١٧٣

 َعالِـِمـِه. إىل عليهِ  اشَتَبهَ  ما ِعلمَ  َوَردَّ  وسلم عليه
  ،»باخلواتيم واألعمال« عقيدته: يف قال الطحاوي احلنفي  ١٧٤
 َربـَِّها ِإَىل  * َرةٌ نَاضِ  يـَْوَمِئذٍ  ﴿َوُجوهٌ  َربـَّنا ِكَتابُ  ِبهِ  َنَطقَ  َكَما قال: الطحاوي احلنفي  ١٧٥

 القيامة] [سورة نَاِظَرة﴾
 األَفَهاُم. ُتدرُِكهُ  َوال ،األوَهامُ  تَبُلُغهُ  ال قال: الطحاوي احلنفي  ١٧٦
 َحلِديثِ ا ِمنَ  ذِلكَ  يف َجاءَ  َما وَُكلُّ  اهللا: رمحه الطحاوي املؤلف قال الطحاوي احلنفي  ١٧٧

 على َوَمعَناهُ  الَ ق كما فـَُهوَ  وسلم عليه اهللا صلى الرَُّسولِ  َعنِ  الصَّحيحِ 
 بِأهوائِنا. ُمتَـَومهِّني َوال بِآرائنَا ُمَتأّولنيَ  ذلكَ  يف َندُخلُ  ال أراَد. ما

 َيكن ملَ  َشيًئا َكوِِمْ بِ  يـَْزَددْ  لَـمْ  َخلِقهِ  قَبلَ  َقِدميًا ِبِصَفاتِهِ  زَالَ  َما قال: الطحاوي احلنفي  ١٧٨
 أََبِديا. َعَلْيها يـَزَالُ  ال ِلكَ َكذَ  أَزَلِيا ِبِصَفاتِهِ  َكانَ  وََكما ِصَفِتهِ  ِمنْ  قَبَلُهمْ 
 استَـَفادَ  الربِيَّةَ  اثِهِ بِإحدَ  َوال اخلَاِلِق، اسمَ  استَـَفادَ  اخلَلقِ  َخلقِ  بَعدَ  لَيسَ 
 َخمُلوَق. َوال خلَاِلقِ ا َوَمعَىن  َمربُوبَ  َوال الرُّبُوبِيَّةِ  عَىن مَ  َلهُ  الَبارئ. اسمَ 
وَتى ُحمِيي أَنَّهُ  وََكَما

َ
 إحيائِِهم. قَبلَ  مَ االس هذا اسَتَحقَّ  َأحَيا بَعَدَما امل

 َشىءٍ  ُكلِّ  َعَلى هُ بِأَنَّ  َذِلكَ  ِإنَشائِِهم. قَبلَ  اخلَاِلقِ  اسمَ  اسَتَحقَّ  َكَذِلكَ 
 َشىٍء، إىل َحيَتاجُ  ال َيِسريٌ  َعَليهِ  أَمرٍ  وَُكلُّ  َفِقريٌ  إلَيهِ  َشىءٍ  لُّ وَكُ  َقِديرٌ 
 لَـُهم َوَقدَّرَ  ِبِعلِمهِ  لقَ اخلَ  َخَلقَ  الَبِصُري. السَِّميعُ  َوُهوَ  َشىءٌ  َكِمثِلهِ  لَيسَ 
 مَ َوَعلِ  َخيُْلَقُهم نأَ  قـَْبلَ  َشىءٌ  َعَليهِ  َخيفَ  وملَ  ءاجاال لَـُهم وَضَربَ  أَقَدارًا
 َخيُلَقُهم. أَن قَبلَ  َعاِمُلونَ  ُهم َما

 َشرِيكَ  ال َواِحدٌ  اهللا إنَّ  هللا بِتَـْوِفيقِ  ُمْعَتِقِدينَ  اهللا َتوِحيدِ  يف نـَُقولُ  قال: الطحاوي احلنفي  ١٧٩
 ِمثُلُه. َشىءَ  وال َلُه.

 بَِتقِديرِهِ  َجيرِي ىءٍ شَ  وَُكلُّ  َمعِصَيِتِه. َعن َونـََهاُهم ِبطَاَعِتهِ  َوأََمَرُهم قال: الطحاوي احلنفي  ١٨٠
 لَـُهم َشاء َفَما لَـُهم َشاء ما إال للعبادِ  مشيئةَ  ال تَنُفذُ  َوَمِشيَئُتهُ  َوَمِشيَئِتِه.

 َفضًال، َعايفويُـ  َويَعِصمُ  َيَشاءُ  َمن يَهدي َيُكن. لَـمْ  َيَشأ لَـم َوَما َكانَ 
 َبنيَ  َمِشيئِتهِ  يف قلَّبونَ يت ُهمْ وَُكلُّ  َعدال. َويَبَتلي َوَخيُذلُ  يشاءُ  َمن َوُيِضلُّ 
 َوال لَِقَضائِِه. دَّ رَا ال َواألنداِد. األضدادِ  عن ُمتَـَعالٍ  َوُهوَ  َوَعدلِِه. َفضِلهِ 
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 ِمن ُكال  أَنَّ  أَيَقنَّاوَ  ُكّلهِ  ِبَذِلكَ  ءاَمنَّا ألمرِِه. َغاِلبَ  َوال حلُِكِمهِ  ُمَعقِّبَ 
 ِعنِدِه.

ًدا َوِإنَّ  قال: الطحاوي احلنفي  ١٨١ صَطفى َعبُدهُ  وسلم عليه اهللا صلى ُحمَمَّ
ُ
جَتَىب  نَِبيُّهُ وَ  امل

ُ
 امل

رَتَضى َوَرُسولُهُ 
ُ
رَسلني وسّيدُ  ءاألتقيا وإمامُ  األنِبَياءِ  َخامتَُ  َوإنَّهُ  امل

ُ
 امل

 الَعاَلِمَني. َرب َوَحبيبُ 
 َوَهًوى. يٌّ فـَغَ  نـُبـُوَّتِهِ  بَعدَ  نـُبـُوَّةٍ  َدعَوى وَُكلُّ  قال: الطحاوي احلنفي  ١٨٢
 ٍة.َكيفيَّ  َوال إحاَطةٍ  ِبَغريِ  اجلَنَّةِ  ألْهلِ  َحقٌّ  والرْؤيةُ  قال: الطحاوي احلنفي  ١٨٣
 انِتَهاٍء. ِبال َداِئمٌ  َداٍء.ابتِ  ِبال َقِدميٌ  َغريُُه. إِلـهَ  َوال ،يـُْعِجزُهُ  َشىءَ  َوال قال: الطحاوي احلنفي  ١٨٤

 يُريُد. ما إال َيكونُ  َوال انِتَهاٍء. ِبال َداِئمٌ 
 َحاجٍة. ِبال اِلقٌ خَ  يـََناُم. ال قـَيُّومٌ  َميُوتُ  ال حيٌّ  األَنَاَم. ُيشِبهُ  َوال قال: الطحاوي احلنفي  ١٨٥

 .َمَشقَّةٍ  بال بَاِعثٌ  َخمَاَفٍة. ِبال ُممِيتٌ  ُمؤنٍَة. ِبال رَازِقٌ 
 أَْبَصر َفَمن َر،َكفَ  فـََقد الَبَشرِ  َمعاين ِمن ِمبعًىن  اهللا َوَصفَ  َوَمن قال: الطحاوي احلنفي  ١٨٦

 لَيسَ  ِبِصَفاتِهِ  هُ أنَّ  َوَعِلمَ  انَزجَر، الُكفَّار َقولِ  ِمْثلِ  َوَعن اعَتبَـَر، َهَذا
 َكالَبَشِر.

ـبُعوثُ  َوُهوَ  قال: الطحاوي احلنفي  ١٨٧
َ
 َوبِالنُّورِ  َواهلَُدى قّ بِاحلَ  الَوَرى وََكافَّةِ  اِجلن َعامَّةِ  إىل امل

قَهُ  َوحًيا، َرُسولِهِ  َعلـى َوأَنزََلهُ  والّضَياِء. ؤمِ  َوَصدَّ
ُ
 َحقا، َذِلكَ  َعَلى ُنونَ امل

 فَمن الَربِيَِّة، َكَكالمِ  ُلوقٍ ِمبَخ لَيسَ  باَحلِقيَقةِ  تَعالـى اهللا َكالمُ  أَنَّهُ  َوأَيَقُنوا
َعهُ   َدهُ وأَوعَ  وَعابَهُ  اهللا َذمَّهُ  َوَقدْ  َكَفَر، فـََقد الَبَشرِ  كالمُ  أنَّه فـََزَعمَ  مسَِ
ا ر].املدث [سورة َسَقَر﴾ ﴿َسُأْصِليهِ  تعاىل قالَ  حيثُ  بَسَقرَ   أَوَعدَ  فلمَّ
 َعِلمَنا املدثر] ة[سور  اْلَبَشِر﴾ قـَْولُ  ِإالَّ  َهَذا ﴿ِإنْ  قَالَ  لِـَمـن بَسَقرَ  اهللا

 َشِر.البَ  َقولَ  ُيشِبهُ  وال الَبَشرِ  َخاِلقِ  َقولُ  أَنَّهُ  َوأَيَقنَّا
 لشُّربا أن فيه النّيب....): قدح (رأيت األحول عاصم حديث يف لقا العيين احلنفي  ١٨٨

 بآثاره التربُّك باب من وءانيته قدحه من
 به، وضَّأيُت الذي املاء هو الواو بفتح »اهللا رسول وضوءَ « قوله قال: العيين احلنفي  ١٨٩

 الشريفة، بآثاره تربًُّكا إليه ويتسابقون يتسارعون أي »يبتدرون« وقوله
 ا سحونمي فجعلوا يديه يأخذون فجعلوا الناس وقام مسلمٍ  يةروا ويف

 الثلج نم أبرد هي فإذا وجهي على فوضعتها بيده فأخذ قال وجوههم
الصاحلني ثاربآ التربُّك فيه كالم: بعد قال مث املسك من رائحةً  وأطيب
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ات، من احلديث إن قلنا: وقد« قال: العيين احلنفي  ١٩٠  تفويضال إما فيه واألمر املتشا

 ستعملي إذ قدرته عند العامل استحقار بيان واملقصود: التأويل، وإما
 ملن ولتق كما احملمول وحقارة بالسهولة القدرة عند باإلصبع احلمل
 أيضا شارةإ وفيه »يهزهن مث« قوله: خبنصري، أمحله أنا شيئا استقل
ا إىل  وال بضهاق وال حتريكها وال إمساكها ال عليه يثقل ال أي حقار

 »بسطها
 »كفر كاألجسام ال جسمٌ  اهللا قال من« قال: اهلمام بن الكمال احلنفي  ١٩١
 أوىل هو بل حسن وهو أيضا اإلطالق مبجرد يكفر وقيل« قال: اهلمام بن الكمال احلنفي  ١٩٢

 »بالتكفري
 هداة بعةاألر  األئمة عند كفر تعاىل له اجلهة بإثبات القول إن« قال: الكوثري احلنفي  ١٩٣

 لعلي »املشكاة شرح« يف ما على العراقي عنهم نَقل كما األمة
 »القاري

 ألرضا يف أم السماء يف ريب أعرف ال قال من حنيفة: أبو "قال قال: الكوثري احلنفي  ١٩٤
 قال إنف استوى)، العرش على (الرمحن قال تعاىل اهللا ألن كفر، فقد
 أم ماءالس يف العرش أدري ال يقول: ولكنه استوى، العرش على أنه
 ألن السماء يف العرش كون أنكر ألنه كافر هو قال األرض، يف

 الليث أيب وايةر  يف التعليلني هلذين وجود وال عليني) أعلى يف العرش
 له كانم إثبات فيهما ليس أنه على سبق، كما أصحابنا من وغريمها
 جبالله يليق واءاست العرش على تعاىل استوائه إثبات فيهما وإمنا تعاىل
 له املكاين االستقرار إثبات من ذلك وأىن احلق، أهل معتقد هو كما
 فأخذ تعاىل له املكان إثبات جّوز القائل وذلك العرش؟! على تعاىل

 عند هب وكفر باهللا جهل وهذا واألرض. السماء يف له مكانًا يتحرى
 حنيفة" أيب

  ”بدعته الرجل هذا به يروج كذب أنه شك ال“ قال: الكوثري احلنفي  ١٩٥
 يثالل أبو الشارح فبينه كفره وجه املنت يف يذكر مل " قال: الكوثري احلنفي  ١٩٦

 مكان تعاىل له يكون أن يوهم القول ذا (ألنه بقوله السمرقندي
 لو يتأرأ قلت: املنت: يف سيجىء ما ذلك على ويدل مشرًكا). فكان
 ،اخللق لقخي أن قبل مكان وال تعاىل اهللا كان له: يقال اهللا، أين قيل
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 شىء كل خالق وهو شىء، وال خلق وال أين يكن ومل تعاىل اهللا وكان
 قول يضاً أ ذلك على يدل ومما احلادث. يف إال األينية تتصور ال يعين

 ذهبم على واجلماعة السنة أهل اعتقاد بيان كتابه" يف الطحاوي
 اهللا": رمحهم احلسن بن وحممد يوسف وأيب حنيفة أيب امللة فقهاء
 جل ربنا إنف التنزيه، يصب ومل زل والتشبيه، النفي قيتو  مل "ومن
 يف يسل الفردانية، بنعوت منعوت الوحدانية، بصفات موصوف وعال
 عضاءواأل واألركان والغايات، احلدود عن تعاىل الربية، من أحد معناه

 ليج وهذا املبتدعات. كسائر الست اجلهات حتويه وال واألدوات،
  اإليضاح". عن مستغن واضح

 لرعاعا واستتباعهم وعمايتهم طيثهم على جيرون "واحلشوية قال: الكوثري احلنفي  ١٩٧
 إثبات من العقل وال الشرع جيوزه ال ما اهللا يف ويتقولون والغوغاء
 االستقرارو  واالستلقاء اإلقعاد والقعود واجلهة واحلد والنقلة له احلركة
 وأهل ويةالثن من امللبسني دجاجلة من بالقبول تلقوه مما حنوها إىل

اميأل كتبا ذلك يف ويؤلفون خلت قد أمم ورثوه ومما الكتاب  و
 بالسنة تربقعنيم اإلكفار يف اهليبة حجاب وخيرقون اآلخرين يف بالوقيعة
 األقوال نم السلف بعض عن ينقل ما يستغلون السلف إىل ومعتزين
ملة  فيها" حجة ال اليت ا

 نيفةح وأيب وأمحد ومالك الشافعي األمة هداة ربعةاأل األئمة عن نقل الكوثري احلنفي  ١٩٨
 موالتجسي باجلهة القائلني بتكفري القول عنهم اهللا رضي

 نيفةح وأيب وأمحد ومالك الشافعي األمة هداة األربعة األئمة عن ونقل الكوثري احلنفي  ١٩٩
  ". موالتجسي باجلهة القائلني بتكفري القول عنهم اهللا رضي

 محيدان افندي حسن احلنفي  ٢٠٠
 احلنفي

 املكان بإثبات أو ... ماهية أو كيفية تعاىل اهللا أن اعتقد ومن« قال:
 ظاهر يف جاء ما حكاية قصد فإن السماء يف اهللا قال فأن تعاىل هللا

 »كفر املكان أراد وإن يكفر ال األخبار
 وجوهك وجها اهللا إىل فنسبت هي كما بظواهرها أخذت فرقة« قال: البنا حسن احلنفي  ٢٠١

 ضوافر  حىت وهكذا كضحكهم وضحكا كأيديهم ايديا أو ويدا اخللق
سمة وهؤالء شابا فرضه وبعضهم شيخا اإلله  من ليسواو  واملشيهة ا

 »الصحة من نصيب لقوهلم وليس شئ يف اإلسالم
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 الشهري الدين زين احلنفي  ٢٠٢

 ُجنَْيم بابن
 فإن سماء،ال يف اهللا قال: فإن تعاىل، هللا املكان بإثبات ويكفر« قال:
 املكان أراد وإن يكفر، ال األخبار ظاهر يف جاء ما حكاية قصد
 »كفر

 الشهري الدين زين احلنفي  ٢٠٣
 ُجنَْيم بابن

 فإن لسماء)ا يف (اهللا قال فان تعاىل هللا املكان بإثبات ويكفر« قال:
 فرك املكان أراد وإن يكفر، ال األخبار ظاهر يف جاء ما حكاية قصد
 ...» كفر نية له يكن مل وإن

 الشهري الدين زين احلنفي  ٢٠٤
 ُجنَْيم بابن

 فإن لسماءا يف اهللا قال: فإن تعاىل، هللا املكان بإثبات يكفر« قال:
 املكان أراد وإن يكفر، ال األخبار ظاهر يف جاء ما حكاية قصد
 ».يكفر

 الغنيمي الغين عبد احلنفي  ٢٠٥
 الدمشقي امليداين

 فإن ام،األجس كرؤية ؤيتهر  فليست جبسم ليس تعاىل واهللا« قال:
 ال هةوج مكان يف كان فمن عليه، هو ما على للشىء تابعة الرؤية
 يف يكن مل ومن قال: مث كذلك.. هو كما وجهة مكان يف إال يرى

 »هةج وال مكان يف ليس كذلك فرؤيته جبسم وليس جهة وال مكان
 داموق ومشال وميني وحتت فوق ست وهي جهة مجع اجلهات« قال: يالنابلس الغين عبد احلنفي  ٢٠٦

 جسم ةإضاف باعتبار املكان نفس هي املتكلمني عند واجلهة وخلف،
 خر،آ جسم إىل مضافًا كونه جهة يف اجلسم كون ومعىن إليه، آخر
 كلها، اجلهات انعدام ذلك من لزم كلها األجسام انعدمت لو حىت
ا األجسام توابع من اجلهات ألن  املكان يف قدمنا كما وإضافا

 لهاك اجلهات انتفت واملكان الزمان اهللا عن انتفى وحيث والزمان،
 يف يلةمستح وهي اجلسمية لوازم من ذلك مجيع ألن أيًضا، تعاىل عنه
 »تعاىل حقه

 فوق قاعد جسم أنه أو السماء، يسكن اهللا أن زعم من« قال: يالنابلس الغين عبد احلنفي  ٢٠٧
 »كافر فهو العرش

 مجيع عترج أقسام ثالثة الشرع حبسب فهي الكفر أقسام وأما« قال: سيلالناب الغين عبد احلنفي  ٢٠٨
 أماو  والتكذيب... والتعطيل، التشبيه، وهي: إليها، الكفر أنواع

 كالذين خلقه، من شيًئا يشبه تعاىل اهللا بأن االعتقاد فهو التشبيه:
 يَدين هل أن يعتقدون أو العرش، فوق جسمٌ  تعاىل اهللا أن يعتقدون

 أو الفالنية، الكيفية على أو الفالنية الصورة له وأن جلارحتني،ا مبعىن
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 هاتاجل من جهة يف أو السماء، يف أنه أو العقل، يتصوره نور أنه

 أنه أو األماكن، مجيع يف أو األماكن، من مكان يف أنه أو الست،
 يف أو األشياء، من شىء يف احللول له أنَّ  أو واألرض، السـمـوات مأل
 شياء،األ مجيع يف أو األشياء، من بشىء متحد أنه أو اء،األشي مجيع
 يحصر  كفر ذلك ومجيع منها. شيًئا أو منه، منحلَّةٌ  األشياء أن أو

 »عليه وه ما على األمر مبعرفة اجلهل وسببه تعاىل، باهللا والعياذ
 به قصد إنف السماء يف اهللا قال فإن اهللا رمحه والدي "وقال قال: يالنابلس الغين عبد احلنفي  ٢٠٩

 إنو  يكفر املكان أراد وإن يكفر ال األخبار ظاهر يف جاء ما حكاية
 ألنه هوغري  العمادي فصول يف كما األكثر عند يكفر نية له يكن مل

 البزارية" يف كما التجسيم يف ظاهر
 نب أمحد بن اهللا عبد احلنفي  ٢١٠

 الّنسفي حممود
 له مثل ال فإنه مثال، هللا جتعلوا الف اَألْمثَاَل﴾، لِلَّهِ  َتْضرِبُوا ﴿َفالَ « قال:
 ال وأنتم قاخلل من له مثل ال أنه يعلم اهللا إن شركاء له جتعلوا فال أي

 علمونت ال وأنتم األمثال يضرب كيف يعلم اهللا أن أو ذلك، تعلمون
 »ذلك

 نب أمحد بن اهللا عبد احلنفي  ٢١١
 الّنسفي حممود

 عن تهبصفا املقدس م،األوها إشارة عن بذاته املنزه هللا احلمد« قال:
 باقيال موجود، كل قبل باأللوهية املتصف واألفهام، العقول إدراك

 سبحات طمست الذي امللك حمدود، كل بعد السرمدية بالنعوت
 ر،األفكا كربيائه سطوات أزاحت الذي املتكرب األبصار، جالله
 مماسة نع تنـزه الذى العظيم احلدثان، مماثلة عن تعاىل الذي القدمي

ة األجسام مضاهاة عن املتعاىل ملكان،ا  ال الذي القادر األنام، ومشا
 »بالتكييف.. إليه يشار

 نب أمحد بن اهللا عبد احلنفي  ٢١٢
 الّنسفي حممود

 والعلة" والعقل واجلوهر باجلسم تسميته اإلحلاد "ومن قال:

 عبد الدين عالء احلنفي  ٢١٣
 أمحد بن العزيز

 البخاري

 لكنهو  كفر حىت هواه يف غال إذا يعين ماإلسال ينتحل ممن "أو قال:
سمة" الروافض كغالة ذلك مع اإلسالم إىل ينتسب  وا
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 عبد الدين عالء احلنفي  ٢١٤

 أمحد بن العزيز
 البخاري

م املشبهة جهل "ومثل قال:  عز اهللا صفات حدوث جبواز قالوا فإ
 صفاته" يف خبلقه تعاىل اهللا مشبهني عنه وزواهلا وجل

 عبد الدين عالء احلنفي  ٢١٥
 أمحد بن العزيز

 البخاري

 سهنف هو يرى كما جهة، أو كيف بال املؤمنون يراه أن جيوز« قال:
 »جهة وال كيف بال

 مكان، الو  تعاىل اهللا كان« األبسط: الفقه يف حنيفة أيب عن نقلالبياضي الدين كمال احلنفي  ٢١٦
 خلق وال« مكان أي »أين يكن ومل كان اخللق، خيلق أن قبل كان
  »شىء كل خالق وهو شىء، وال

 حركة من اجلسم صفة وهو عرض مجع وهو األعراض: إمكان قال:البياضي الدين كمال احلنفي  ٢١٧
 قيقةح هذه بغريه، يقوم ما وهو ذلك، وحنو وافرتاق واجتماع وسكون
 العرض« البقاء: أبو قال ينتقل، ال وأنه بنفسه يقوم ال أنه العرض
 معجي اجلوهر، ذات أي الذات على ئدزا معىن عن عبارة بفتحتني

 وعرض يزول زائل أي عارض أي عرض األمر وهذا أعراض، على
 اماألجس على العارضة ومنه دوام، وال له قرار ال معىن أي أمر لفالن

 »- بقائه لعدم -
 
 تهحرك حال يف يكون أن جيوز وال ساكن، وإما متحرك إما اجلسم ألن

 معالجت حركته حال يف ساكنا ماجلر  كان ولو فيه، كامنا سكونه
 الو  مبتحرك ليس جسم ثبوت ميكن وال حمال. واجتماعهما الضدان
 بعض عن األجسام خلو ميكن وال جمتمع، وال مفرتق وال ساكن

 هألن -بالبديهة مدَرك ظاهر أمر وهذا والسكون كاحلركة- األعراض
 أبو قال باطل. وهو مجيعها عن جلاز بعضها عن خلوها جاز لو
 وأ لإلنسان، والتحرك كالتنفس الزم إما هو العام والعرض بقاء:ال

 ءبطي أو الوجل وصفرة اخلجل كحمرة الزوال سريع إما وهو مفارق
 والشباب كالشيب

 ال الذي الفرد اجلزء وهو جوهر، مجع واجلواهر اجلواهر: إمكان قال:البياضي الدين كمال احلنفي  ٢١٨
 له اليق فأكثر جوهرين من تركب وما للتحيز، قابل وهو يتجزأ،
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 وتركيب ومسك وعرض طول له كان ما اجلسم وقيل: اجلسم،
 وتأليف.

 
 وجودها جيّوز العقل أن أي الوجود ممكنة األجسام أن واملقصود
 عدم، بعد وجوده أي حدوثه على دل كذلك كان وما وعدمها،
ا ودليله  وإذا حادث، فهو كذلك كان ما وكل للزوال، قابلة أ
 لىع واألدلة أوجدها. خالق حمدث إىل افتقرت خملوقة ادثةح كانت
  كثرية املعىن هذا

 نهظ ما فبطل« نّصه: ما العامل حدوث على األدلة ذكر بعد“ قال:البياضي الدين كمال احلنفي  ٢١٩
 »العضدية شرح يف كما العرش قدم من تيمية ابن

 حبدوث ألنه حادثان والسكون واحلركة األعراض: حدوث قال:البياضي الدين كمال احلنفي  ٢٢٠
 ه،حركت حبواز قاضٍ  والعقل إال ساكن من فما اآلخر، ينعدم أحدمها

 منهما فالطارئ سكونه، جبواز قاضٍ  والعقل إال متحرك من وما
 الستحال ِقَدُمهُ  ثبت لو ألنه لعدمه، حادث والسابق بَطَريانه، حادث
 حادثة. فاألعراض عدمه

 
 والسالم: الةالص عليه إبراهيم سيدنا عن راإخبا تعاىل قوله أدلتها ومن

 َوِإَذا * َيْسِقنيِ وَ  يُْطِعُمِين  ُهوَ  َوالَِّذي * يـَْهِدينِ  فـَُهوَ  َخَلَقِين  ﴿الَِّذي
 ِني﴾.ُحيْيِ  ُمثَّ  ُميِيُتِين  َوالَِّذي * َيْشِفنيِ  فـَُهوَ  َمرِْضتُ 

 
 ل:قا يثح اخلليل طريقة اجلواهر حبدوث االستدالل« البقاء: أبو قال
 حماهلا ىلإ مقيسة األعراض بإمكان واالستدالل اآلِفِلَني﴾، ُأِحبُّ  ﴿الَ 
 بـَُّنارَ  ﴿قَالَ  قال: حيث والسالم الصالة عليه موسى سيدنا طريقة
 َهَدى﴾ ُمثَّ  َخْلَقهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْعَطى الَِّذي

 باألعراض هااتصاف حدوثها على والدليل اجلواهر: حدوث قال:البياضي الدين كمال احلنفي  ٢٢١
 ،حادث متغري وكل عدم، إىل وجود ومن وجود إىل عدم من املتغرية
 وهو حمرج بال الوجود وهو املرجوح، ترجيح لزم بنفسها حدثت ولو

 ياجهالحت خملوقا حادثا إال يكون ال الوجود اجلائز أي واملمكن باطل،
  ريةكث املعىن هذا على واألدلة عدمه. على وجوده يرجح مرجح إىل
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 افر)ك فهو األرض يف أم السماء أيف ريب أعرف ال قال فمن«( قال:البياضي الدين كمال احلنفي  ٢٢٢

 باجلهة خمتص هو ما وكل وحيز جبهة البارىء باختصاص قائالً  لكونه
 حقه يف لصريحا بالنقص قول فهو بالضرورة ُحمَْدثٌ  حمتاجٌ  فإنه واحليز
 مأ السماء أيف لعرشا أدري وال العرش على إنه قال من (كذا تعاىل
 والنقص يزواحل باجلهة تعاىل باختصاصه القول الستلزامه األرض) يف

 عنه لعلوا ونفي األرض يف بالكون القول يف سيما شأنه يف الصريح
 وفيه اءاألشي ومشابـهة التحيز عن املنـزه اإللـه ذات نفي بل تعاىل

 إشارات:
 

 ياءاألش سوى موجود وجود منكر واجلهة باجلسمية القائل أن األوىل
 ذلك نع املنـزه اإلله لذات منكرون فهم حسا إليها اإلشارة ميكن اليت

 »حمالة ال الكفر فلزمهم
 
 باحلكم شارأ وإليه والتحيز التشبيه أطلق من إكفار الثانية.« قال: مث

 اعتقد نم النوادر: يف فقال األشعري اإلمام واختاره أطلقه ملن املذكور
 اإلرشاد حشر  يف كما به كافر وإنه بربه عارف غري هوف جسم اهللا أن
 يد عاىلت له قال إذا املشبه أن اخلالصة ويف األنصاري. القاسم أليب
 »كافر فهو للعباد كما ورجل

 كاألجسام، ال جسم تعاىل إنه قال من إكفار بعدم قال فيمن قالالبياضي الدين كمال احلنفي  ٢٢٣
 التعّرض عدمب أشار وإليه احلنابلة وبعض اهلَْيَصم بن حممد إليه ذهب

ام عهلرف بكافر وليس اجلسم إطالق يف مبتدع هو املقام يف له  إ
 اإلطالق مبجرد يكفر وقيل كاألجسام ال بقوله النقصان

 سوساتاحمل الكيفيات من بشىء يتصف ال تعاىل أنه« نصه: ما قالالبياضي الدين كمال احلنفي  ٢٢٤
 احلزنو  والنضرة والشهوة والروائح طعوموال الباطن أو الظاهر باحلس

 للذاتوا باآلالم وال والفرح، والتمين واإلشفاق والغضب والتأسف
 البعض كان وإن األجسام خيص ما إال منها يعقل ال ألنه احلسية
 االتوانفع تغريات منها البعض وألن األنفس، بذوات خمتصا منها
 »األمة وإلمجاع حمال، تعاىل اهللا على وهي
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 اجلنة يف عبادهل تشبيه بال يُرى تعاىل أنه األوىل. إشارات وفيه« قال:البياضي الدين كمال حلنفيا  ٢٢٥

 وال هةمواج وال ومقابلة حتيز غري من الباصرة يف اإلدراك قوة خيلق
 مسامتة

  إشارات: وفيه قال:البياضي الدين كمال احلنفي  ٢٢٦
 

 ونيك وأن هما،قدم لزم وجهة مكان يف كان لو تعاىل بأنه األوىل:
 هةاجل و اجلسم، يشغله الذي الفراغ هو املكان ألن جسما، تعاىل
 مللجس إال يكونان فال املتحرك ومقصد اإلشارة مأخذ ملنتهى اسم

 مستحيل" ذلك وكل واجلسماين،
 الرد سالةر  يف قال أنه القشريي القاسم أيب عن السبكي ونقل« قال:البياضي الدين كمال احلنفي  ٢٢٧

 آياتو  الكالم، علم القرءان يف ليس يقول ممن العجب رامية:الك على
 صولاأل علم على املنبهة واآليات حمصورة، جتدها الشرعية األحكام

 ذهبم ذو أو مقلد إال الكالم علم جيحد فال بكثري ذلك على تربو
 اءج ما إال األمر وما قوله: اهليتمي حجر ابن عن نقل مث ... فاسد
 وآيات اليقني أدلة يف النظر إىل إشارات فيه ءجا فإنه القرءان، به

 العلم مجيع« وجهه: اهللا كرم عليّ  قال كما الدين، أصول على منبهة
 »الرجال أفهام عنه تقاصر لكن القرءان يف

 إنه قال من منهم جسًما بكونه تعاىل وصفه ومن« اآلمدي: عن نقلالبياضي الدين كمال احلنفي  ٢٢٨
 إنه قال من ومنهم الكرَّامية، كبعض كاألجسام ال موجود أي جسم
 وكل أمشط شيخ صورة على قال من ومنهم أمرد، شاب صورة على
 ذلك نع تعاىل إليه الصريح للنقص ونسبة بالرب وجهل كفر ذلك
 »كبريًا علوا

 أيف ريب أعرف ال قال: (فمن - حنيفة أبو أي - فقال« قال:الَبياضي الدين كمال احلنفي  ٢٢٩
 جبهة رئالبا باختصاص قائالً  لكونه كافر) فهو األرض يف أم السماء
 الضرورة،ب ُحمَدث حمتاج فإنه واحليز باجلهة خمتص هو ما وكل وحّيز
 لىع إنه قال من (كذا تعاىل حقه يف الصريح بالنقص قول فهو

 ولالق الستلزامه األرض) يف أم السماء أيف العرش أدري وال العرش
 يف سيما أنهش يف الصريح والنقص واحليز باجلهة تعاىل باختصاصه
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 اإللـه اتذ نفي بل تعاىل عنه العلوّ  ونفي األرض يف بالكون القول
ة التحيز عن املنزه  إشارات: وفيه األشياء. ومشا

 
 شياءاأل سوى موجود وجود ُمنِكر واجلهة باجلسمية القائل أن األوىل:
 عن زهاملن لـهاإل لذات منكرون فمنهم حسا، إليها اإلشارة ميكن اليت

 بالكفر. باحلكم أشار وإليه حمالة. ال الكفر فلزمهم ذلك،
 

 املذكور كمباحل أشار وإليه والتحيز، التشبيه أطلق من إكفار الثانية:
 أن قداعت من النوادر: يف فقال األشعري، اإلمام واختاره أطلقه، ملن
 شاداإلر  شرح يف كما به، كافر وإنه بربه عارف غري فهو جسم اهللا
 »األنصاري قاسم أليب

 أفندي أمني حممد احلنفي  ٢٣٠
 ينعابد بابن الشهري

تهدون أي الفقهاء) اتفق«( قال:  أي )احلال علم فرضية (على ا
 التتارخانية: يف قال إليه، احتياجه وقت يف إليه حيتاج ما حبكم العلم

 والذي :قال مث أقواًال، فحكى فرض طلبه علم أي يف الناس اختلف
 فإذا باده،ع تعاىل اهللا كلف مبا العلم هو املراد بأنه يقطع أن يينبغ
 بصفاته ىلتعا اهللا معرفة عليه جيب مثالً  النهار ضحوة اإلنسان بلغ

 إن مث معنامها، فهم مع الشهادة كلميت وتعلم واالستدالل بالنظر
 فإن ا،جرً  وهلم الصالة تعلم مث الطهارة تعلم جيب الظهر إىل عاش
 علم متعل ماالً  استفاد فإن الصوم، علم تعلم جيب ضانرم إىل عاش
 علم يف التدريج وهكذا أشهره، إىل وعاش استطاعه إن واحلج الزكاة
 »عيًنا املفروضة األفعال سائر

 احلسن بن حممد احلنفي  ٢٣١
 البدخشي

 همأنفس العادين املوحدين صالتنا املصلني من يكون أن "أي قال:
 يكن مل من خرب يقبل فال والسالم الصالة عليه حممد نبينا متابعي من

 ماإلسال يقل ومل أوال الكذب عن االحرتاز دينه من علم سواء كذلك
سمة خيرج لئال مشهور هو كما  "للقبلة املوافق الكافر أي كا

 بن حممد بن حممد احلنفي  ٢٣٢
 عثمان، بن مصطفى

 اخلادمى سعيد أبو

 يأ الّسّنة) لأه ملذهب وتطبيقه االعتقاد تصحيح يف«( قال:
 مجاعة أي (واجلماعة) ا الّتمّسك أي اهللا رسول سّنة أصحاب
 إليها اراملش الّناجية الفرقة وهم والّتابعون األصحاب وهم اهللا رسول

 فرقةً  وسبعني الثًاث أّميت ستفرتق« وسّلم عليه تعاىل اهللا صّلى قوله يف
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 ناأ ما على هم اّلذين قال هم ومن قيل: واحدًة، إال الّنار يف كّلها
 »وأصحايب عليه

 بن حممد بن حممد احلنفي  ٢٣٣
 عثمان، بن مصطفى

 اخلادمى سعيد أبو

 بعدٍ  يف دٍ بع نفوذ عن عبارةٌ  الّتمّكن ألنّ  مبكان) يتمّكن وال«( وقال:
 املكان. يسّمونه متحّققٍ  أو متوّهمٍ  آخر

 مرتضى حممد احلنفي  ٢٣٤
 الزبيدي

 ال اهللا أنت سبحانك« يقول: انك العابدين زين علًيا اإلمام أن روى
 »جتس وال متس وال حتس ال مكان حيويك ال أنت إال إله

 مرتضى حممد احلنفي  ٢٣٥
 الزبيدي

 اذىح أو مكان على استقر لو تعاىل أنه وحتقيقه« نصه: ما ذكر
 فإن منه أصغر أو منه أكرب أو املكان مثل يكون أن من َخيلُ  مل مكانًا
 كان إذا حىت املكان بأشكال شكلمت إًذا فهو املكان مثل كان

 حمال. وذلك مثلثًا هو كان مثلثًا كان أو مربًعا هو كان مربًعا املكان
 بأنه ذلك وُيشعر املكان على فبعضه املكان من أكرب كان وإن

 املكان يهإل ينتسب حبيث وكان بعض على ينطوي كلٌّ  وله متجزئ
 يتميز مل بقدر ملكانا ذلك من أصغر كان وإن ُمخُُسه، أو رُبـُُعه بأنه
 ما كلو  والتقدير املساحة إليه وتتطرق بتحديد إال املكان ذلك عن

 من كفر قهح يف فتجويزه تعاىل البارئ على التقدير جواز إىل يؤدي
 ذلك نع يتميز مل حمل على بذاته الكون عليه جاز من وكل ُمعتقده.

 وازاةم عليه جاز ومن بالكون البارئ وصف وقبيحٌ  بكونٍ  إال احملل
 جاز ومن ،- مسافية مباينة يعين - مباينُتهُ  عليه جاز مماسته أو مكانٍ 
 إال عاملال حدوث علمنا وهل حادثًا، إال يكن مل واملماسة املباينة عليه
 يفك قوهلم اجلهلة وقصارى أجزائه. على واملباينة املماسة جبواز
 نأ شبههم يدحض والذي« قال: مث »حمل؟ يف ال موجودٌ  يتصور
 منف ال؟ أم موجوًدا كان هل املكان أو العامل خيلق أن قبل هلم يقال
 يف إال وجودم يُعلم ال قوله صح لو فيلزمه بلى يقول أن العقل ضرورة
 أمرين: أحد مكان

 
 قدمي. والعامل والعرش املكان يقول أن إما
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 يسل واحلشوية اجلهلة مآل وهذا ُحمدث تعاىل الربُّ  يقول أن وإما

 »بالقدمي واحملَدث احملَدثب القدمي
 

 انمك بال املكان قبل وجوده عقالً  صح كما أخرى: بعبارة ويقال
 العقول ءضعفا على متويههم فبطل مكان بال املكان بعد وجوده صح

 ربك. نفيت فقد مكان يف إنه تقل مل إذا بقوهلم
 مرتضى حممد احلنفي  ٢٣٦

 الزبيدي
 العامل دمبق قوهلم ذلك ومن« الفالسفة: تكفري على الكالم عند قال

 »ذلك من شىء إىل املسلمني من أحد يذهب فلم وأزليته،
 مرتضى حممد احلنفي  ٢٣٧

 الزبيدي
 »املقياس قدارامل« الرعد]: [سورة ِمبِْقَداٍر﴾ ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  ﴿وَُكلُّ  يف قال

 مرتضى حممد احلنفي  ٢٣٨
 الزبيدي

 ».كفر مبقدار مقّدرًا تعاىل اهللا جعل من« قال:

 مرتضى حممد فياحلن  ٢٣٩
 الزبيدي

 يف انك لو ألنه جهة يف يكون ال العامل صانع السبكي: وقال« قال:
ا ضرورةَ  مكان يف لكان جهة  يف نكا ولو له، املستلزمة أو املكان أ
 مكانهو  حيزه إىل مفتقرًا لكان متحيزًا كان ولو متحيزًا لكان مكان
 خلف. وهذا الوجود واجب أنه وثبت الوجود واجب يكون فال
 

 وإما وشنيع حمال وهو اجلهات كل يف فإما جهة يف كان فلو وأيًضا
 املنايف صصاملخ إىل لالفتقار املستلزم االختصاص فيلزم البعض يف

  »للوجوب
 مرتضى حممد احلنفي  ٢٤٠

 الزبيدي
 محك أن اعلم احلاجب: ابن عقيدة شرح يف السبكي وقال« قال:

 ذاه وعلى حادث، كله لعاملا فإًذا احلدوث كلها واألعراض اجلواهر
 خالفةمل كافر فهو ذلك يف خالف ومن امللل، وكل بل املسلمني إمجاع

 »القطعي اإلمجاع
 مرتضى حممد احلنفي  ٢٤١

 الزبيدي
 ضوالرواف والقدرية جهمية إال صحيحة األهواء بأهل "واالقتداء قال:
 فرهتك ممن وحنوهم واملشبهة القرءان خبلق يقول ومن واخلطابية الغالية
 بدعته"
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 مرتضى حممد احلنفي  ٢٤٢

 الزبيدي
 مكان وال كــــان تعاىل "إنه إدريــــس: بن حممد اإلمام قـاله ما نقل

 ــــــانَ املك خلقــــــه قبل كــــــان كما األزلية صفة على وهو املكان فخلق
 "صفاته يف التبديل وال ذاته يف التغيريُ  عليه جيوز ال

 مرتضى حممد احلنفي  ٢٤٣
 بيديالز 

 االعتقادية: البدع أهل من أي منهم يكفرون الذين من أن وذكر
سمة أي - واملشبهة واخلطابية الغالية والروافض والقدرية اجلهمية«  ا
 أهل خلف الصالة إن« قال: ».بدعتهم تكفره ممن وحنوهم -

 ».جتوز ال األهواء
 مرتضى حممد احلنفي  ٢٤٤

 الزبيدي
 أي عقول"م غري :"كيف قوله مالك، قول تفسري يف اللبان ابن وقال
 اتهفإثب احلوادث صفات من كان ما وكل احلوادث، صفات من كيف
 اهللا عن نفيهب فيجزم العقل، يقتضيه ما ينايف تعاىل اهللا صفات يف

 أهل ندع املعىن معلوم أنه أي جمهول" غري "واالستواء قوله: تعاىل،
 من نهأل "واجب" ىلتعا به الالئق الوجه على به" "واإلميان اللغة،
 وبكتبه" باهللا اإلميان

 بن أمحد بن حممود احلنفي  ٢٤٥
 القونوي مسعود
 النسفي

 ام »بذنب القبلة أهل من أحًدا نكفر وال« الطحاوي قول عند قال
 سمةا اعتقاد كفساد اعتقاده بفساد تكفريه إىل إشارة« نصه:

 »وحنوهم والقدرية واملشبهة
 دمعتق أن اخللف ومن – السلف مع أي – معهم مجع قال "بل ل:قا القاري علي مال احلنفي  ٢٤٦

 مالكو  حنيفة أليب قول إنه وقال العراقي به صرح كما كافر اجلهة
 والباقالين" واألشعري والشافعي

 معتقد إن اخللف ومن - السلف من أي - منهم مجع قال بل« قال: القاري علي مال احلنفي  ٢٤٧
 ومالك ةحنيف أليب قول إنه وقال: العراقي، به صرح كما كافر اجلهة

 »والباقالين واألشعري والشافعي
 صنًما. يعبد واملشبه عدما يعبد فاملعطل قال: القاري علي مال احلنفي  ٢٤٨
 مشتمالً  معيًنا ادعاءً  ادعى أو اهللا على كذب ممن أظلم فمن« قال: القاري علي مال احلنفي  ٢٤٩

 تلك أمثالو  مسافة وثبوت مقابلة من واجلهة واهليئة املكان إثبات على
 »حمالة ال كافرًا فيصري احلالة،

سم إن الرازي اإلمام قال« قال: القاري علي مال احلنفي  ٢٥٠  ام يعبد ألنه قط اهللا عبد ما ا
 »ذلك عن منزه تعاىل واللَّه الصورة من ومهه يف تصوره
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 فةحني أبا سأل أنه البلخي مطيع أيب عن روي وما“ نصه: ما قال القاري علي مال احلنفي  ٢٥١

 قال:ف األرض، يف أم هو السماء يف ريب أعرف ال قال عمن اهللا رمحه
 [سورة تَـَوى﴾اسْ  اْلَعْرشِ  َعَلى ﴿الرَّْمحَنُ  يقول: تعاىل اهللا ألن كفر قد
 وال رشالع على إنه قال فإن قلت: مسواته، سبع فوق وعرشه ]، طه

 أنكر ألنه كافر هو قال: !، األرض يف أم السماء أيف العرش أدري
 تعاىل اهللا ألن كفر فقد السماء يف كونه أنكر فمن السماء يف كونه
 ذكر هأن واجلواب أسفل، من ال أعلى من يدعى وهو عليني أعلى يف

 أبا اإلمام أن ”الرموز حل“ كتابه يف السالم عبد ابن اإلمام الشيخ
 يف أم هو السماء يف تعاىل اهللا أعرف ال قال من“ قال: حنيفة
 أن توهم ومن مكانا للحق أن يوهم القول هذا ألن كفر األرض
 أجل من السالم عبد ابن أن شك وال ـ”مشبه فهو مكانا للحق
 لشارحا نقله ما على ال نقله على االعتماد فيجب وأوثقهم العلماء
 أهل عند وضاع رجل مطيع أبا أن مع الطحاوي، عقيدة شارح

 »واحد غري به صرح كما احلديث
 وكذا ر،كاف فهو وقوعها قبل األشياء يعلم ال اهللا أن اعتقد من« قال: القاري علي مال نفياحل  ٢٥٢

 لكذ وحنو زمان عليه وميرّ  مكان وله جسم سبحانه بأنه قال: من
 »اإلميان حقيقة له تثبت مل حيث كافر،

 ال:ق مث والنزول". الطلوع من املخلوقني صفات عن "وتعاىل قال: القاري علي مال احلنفي  ٢٥٣
 أو هورمحت أمره ينزل أي حجر ابن قال الدنيا) السماء إىل ليلة "(كل

 بمذه ذِكر بعد قال مث وغريه". مالك اإلمام تأويل وهذا مالئكته
 لكت صرف على متفقان املذهبني أن "يعلم واملتكلمني: السلف
يء الظواهر  والوجه واليد والقدم والرجل والشخص والصورة كا
 ذلك وغري السماء يف والكون العرش على واالستواء والرمحة والغضب

 ستلزمت البطالن قطعية حماالت من عليه يلزم ملا ظاهرها يفهمه مما
 إىل سلفوال اخللف مجيع ذلك فاضطر باإلمجاع، بكفرها ُحيكم أشياء
 واألوزاعي مالًكا أن علمت "وقد قال: مث ظاهره". عن اللفظ صرف
 قال "بل ال:ق مث تفصيلًيا". تأويال ديثاحل أّوال السلف كبار من ومها
 اكم كافر اجلهة معتقد أن اخللف ومن – السلف مع – معهم مجع
 األشعريو  والشافعي ومالك حنيفة أليب قول إنه وقال العراقي به صرح
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 أينما ممعك (وهو حنو تأويل على الفرق سائر اتفق وقد والباقالين
  كنتم)".

 خرساء، كانت اجلارية هذه أن األحاديث بعض يف جاء وقد« قال: القاري علي مال احلنفي  ٢٥٤
 السماء) (يف فقالت: فقوله: العتق، يف األخرس الشافعي جوز وهلذا
 »رواية يف كما السماء إىل أشارت مبعىن

 وأوثقهم، العلماء أجلّ  من السالم عبد ابن أن شك وال« قال: القاري علي مال احلنفي  ٢٥٥
 »نقله على االعتماد فيجب

 يءكا الظواهر تلك صرف على متفقان املذهبني أن "يعلم قال: القاري علي مال احلنفي  ٢٥٦
 والرمحة والغضب والوجه واليد والقدم والرجل والشخص والصورة
 اهرهاظ يُفهمه مما ذلك وغري السماء يف والكون العرش على واالستواء

 بكفرها كمحيُ  أشياء تستلزم البطالن قطعية حماالت من عليه يلزم ملا
 عن اللفظ صرف إىل والسلف اخللف مجيع ذلك فاضطر باإلمجاع،

 ظاهره"
 نيفةح وأيب وأمحد ومالك الشافعي األمة هداة األربعة األئمة عن نقل القاري علي مال احلنفي  ٢٥٧

 موالتجسي باجلهة القائلني بتكفري القول عنهم اهللا رضي
 مكنامل يشبه ال الواجب أن املرام وزبدة لكالما جممل« نصه: ما وقال القاري علي مال احلنفي  ٢٥٨

 الو  متصور وال معدود وال مبحدود فليس الواجب يشبه املمكن وال
 وال املاهيةو  باملائية يوصف وال متناه وال مركب وال متحيز وال متبعض
 وغري سةواليبو  والربودة واحلرارة والرائحة والطعم اللون من بالكيفية
 ».جساماأل صفات من هو مما ذلك

 نيفةح وأيب وأمحد ومالك الشافعي األمة هداة األربعة األئمة عن ونقل القاري علي مال احلنفي  ٢٥٩
  ". موالتجسي باجلهة القائلني بتكفري القول عنهم اهللا رضي

 يف تعاىل اهللا قال: ولو تعاىل. هللا املكان بإثبات يكفر« نصه: ما قال اهلندي نظام احلنفي  ٢٦٠
 إنو  يكفر ال األخبار ظاهر فيه جاء ما حكاية هب قصد فإن السماء

 »يكفر املكان به أراد
 املكان بإثبات أو ... ماهية أو كيفية تعاىل اهللا أن اعتقد ومن« قال: اهلندي نظام احلنفي  ٢٦١

 ظاهر يف جاء ما حكاية قصد فإن السماء يف اهللا قال فأن تعاىل هللا
 »كفر املكان أراد وإن يكفر ال األخبار
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 فإن السماء، يف اهللا قال: فإن تعاىل، هللا املكان بإثبات ويكفر« قال: اهلندي نظام نفياحل  ٢٦٢

 املكان أراد وإن يكفر، ال األخبار ظاهر يف جاء ما حكاية قصد
 »كفر

 فإن لسماءا يف اهللا قال: فإن تعاىل، هللا املكان بإثبات يكفر« قال: اهلندي نظام احلنفي  ٢٦٣
 املكان أراد وإن يكفر، ال ألخبارا ظاهر يف جاء ما حكاية قصد
 ».يكفر

 اسحاق أبو الشافعي  ٢٦٤
 اإلسفراييين

 كيف ال الكيف كّيف الذي إن« قال: طالب ايب بن علي أن ذكر
 »له أين ال األين أّين الذي وإن له

 إن« قال:ف »جسم؟ اهللا أن يعتقد عبد تعاىل اهللا يعرف هل« سئل األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٦٥
 »به كافر وإنه باهللا عارف غري القائل هذا

 قالءع اختلف قد الذي واستحالته البعث جواز يف الكالم فكذلك األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٦٦
 فقالوا: ،ذلك جواز من تعجبوا حىت فيه غريهم من قبلهم ومن العرب
َنا ﴿أَِإَذا  َمالِ  َهيـَْهاتَ  ﴿َهيـَْهاتَ  بَِعيٌد﴾ َرْجعٌ  َذِلكَ  تـُرَابًا وَُكنَّا ِمتـْ

 ﴿أَيَِعدُُكمْ  قوله:و  َرِميٌم﴾، َوِهيَ  اْلِعظَامَ  ُحيِْيي ﴿َمنْ  وقوهلم: ُتوَعُدون﴾،
 هذا حنو ويف ﴾،ُخمَْرُجونَ  أَنَُّكمْ  َوِعظَاًما تـُرَابًا وَُكْنُتمْ  ِمتُّمْ  ِإَذا أَنَُّكمْ 
 القرءان يف املوت بعد البعث جواز يف باِحلجاج ورد إمنا منهم الكالم
 وسلم آلهو  عليه اهللا صلى نبيه وعّلم العقول يف ذلك جلواز تأكيدا
 ائفتني:ط على وجهني من البعث إنكارهم يف عليهم اِحلجاج ولّقنه
 تجحد وطائفة الثاين، وأنكرت األول باخللق أقرت طائفة منهم
 العامل. بقدم ذلك

 
 َأَهاأَْنشَ  الَِّذي اُحيِْييهَ  ﴿ُقلْ  بقوله: األول باخللق منها املقر على فاحتج

 أَْهَونُ  َوُهوَ  ِعيُدهُ يُ  ُمثَّ  اْخلَْلقَ  يـَْبَدأُ  الَِّذي ﴿َوُهوَ  وبقوله: َمرٍَّة﴾، أَوَّلَ 
 على اآليات ذه فنبههم تـَُعوُدوَن﴾، َبَدأَُكمْ  ﴿َكَما وبقوله: َعَلْيِه﴾

 فعلي أن أقدر فهو سابق مثال غري على فعال يفعل أن قدر من أن
 جل بارئال وأما وتعارفكم، بينكم يماف عليه أهون فهو حمَدثا فعال
 وقد اآلخر، من عليه أهون شىء خلق فليس أمساؤه وتقدست ثناؤه
 البعث إن بقدرته، للخلق كناية هي إمنا »عليه« يف اهلاء إن قيل:

 داءابت ألن خلقه، ابتداء من عليه وأخف أحدكم على أهون واإلعادة
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 األسنان جوخرو  والقماط رةالسُ  وقطع والرتبية بالوالدة يكون إمنا خلقه
 احدةو  دفعة تكون إمنا وإعادته املؤملة، املوجعة اآليات من ذلك وغري
 احتج ام فهذا ابتدائه، من عليه أهون فهي شىء ذلك من فيها ليس
 باخللق. املقرة الطائفة على به

 لكل نبغيفي مسائل تعيني يف األصول يف حتدث حوادث فأما« قال: األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٦٧
 عقلبال عليها املتفق األصول مجلة إىل حكمها يرد أن مسلم عاقل
 هاطريق اليت الشرع مسائل حكم ألن ذلك، وغري والبديهة واحلس
 حكمو  السمع، طريقها اليت الشرع أصول إىل مردودة تكون أن السمع
 ه،باب إىل ذلك من شىء كل يرد أن واحملسوسات العقليات مسائل

 »بالعقليات السمعيات وال بالسمعيات ياتالعقل ختلط وال
 وآله عليه اهللا صلى النيب إن هلم: يقال أن الثاين: اجلواب« قال: األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٦٨

 واحلركة والعرض اجلسم يف الكالم من ذكرمتوه مما شيًئا جيهل مل وسلم
 عينا،م ذلك من واحد كل يف يتكلم مل وإن والطفرة، واجلزء والسكون

 اليت األشياء هذه أن غري الصحابة، من والعلماء الفقهاء كذلكو 
 فصلةم غري مجلة والسنة القرءان يف موجودة اأصوهل معينة ذكرمتوها

 
 ومها ان،القرء يف موجود فأصلهما فيهما والكالم والسكون احلركة فأما

 خمربا عاىلت اهللا قال واالفرتاق، االجتماع وكذلك التوحيد، على يدالن
ا وسالمه: عليه اهللا صلوات إبراهيم ليلهخ عن  الَ  قَالَ  لَ أَفَ  ﴿فـََلمَّ

 من ريكهاوحت والقمر والشمس الكوكب أفول قصة يف اآلِفِلَني﴾ ُأِحبُّ 
 نم شىء عليه جيوز ال وجل عزّ  ربه أن على دلّ  ما مكان إىل مكان
 سفلي مكان إىل مكان من واالنتقال األفول عليه جاز من وأن ذلك،
 »بإله

 تعاىلو  سبحانه اهللا أن املشبهة احلشوية قالت وكذلك« نصه: ما قال األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٦٩
 والنجارية واجلهمية املعتزلة وقالت املرئيات كسائر حمدودا مكيفا يُرى
 ريقةط عنه اهللا رضي فسلك األحوال من حبال يرى ال سبحانه إنه

 وال حدود وال حلول غري من اآلخرة_ يف يرى_أي فقال بينهما
 يفمك وال حمدود غري وهو وتعاىل سبحانه هو يرانا كما تكييف
  ».مكيف وال حمدود غري وهو نراه فكذلك
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 وجلّ  زع فقوله ينقسم اجلزء وأن اية للجسم أن يف األصل وأما قال: األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٧٠

َناهُ  َشْيءٍ  ﴿وَُكلَّ  امسه:  ما حصاءإ وحمال« ُمِبٍني﴾ ِإَمامٍ  ِيف  َأْحَصيـْ
اية  له ال

 العامل دمبق وقالوا والثاين األول اخللق أنكرت اليت الطائفة وأما قال: األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٧١
 املوتو  حارة رطبة احلياة وجدنا قالوا: بأن شبهة عليهم دخلت فإمنا
 احلياة بني جيمع أن جيوز فكيف الرتاب، طبع من وهو يابسا، باردا

 معان،جيت ال والضدان سويا، خلقا فيصريَ  النخرة لعظاموا والرتاب
 اجلهة. هذه من البعث فأنكروا

 
 وال دةواح جهة يف وال واحد حمل يف جيتمعان ال الضدين إن ولعمري

 سبيل على حملني يف وجودمها يصح ولكنه احملل، يف املوجود يف
اورة،  الشََّجرِ  نَ مِ  َلُكمْ  َجَعلَ  ﴿الَِّذي قال: بأن عليهم اهللا فاحتج ا
 ما إىل وجلّ  زع اهللا فردهم ُتوِقُدوَن﴾ ِمْنهُ  أَنـُْتمْ  فَِإَذا نَارًا اَألْخَضرِ 
 جرالش من ويبسها حرها على النار خروج من ويشاهدونه يعرفونه
 على الدلي األوىل النشأة جواز فجعل ورطوبتها، بردها على األخضر
 األخرى. النشأة جواز

 ىعل وردهم أوال للحوادث أن من املتكلمون به يتكلم ما وأما قال: شعرياأل احلسن أبو الشافعي  ٢٧٢
 يوم، لهوقب إال يوم وال حركة، وقبلها إال حركة من ما القائلني الدهرية
 غاية. إىل ال نصف وله إال جزء من ما قال: من على والكالم

 
 حني لموس وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول سنة يف ذلك وجدنا فقد
ا اإلبل بال فما أعرايب: فقال ،”طرية وال عدوى ال“ قال:  كأ
 وآله عليه اهللا ىصل النيب فقال فتجرب؟ اجلرىب اإلبل يف تدخل الظباء
 باحلجة أفحمه ملا األعرايب فسكت »األول أعدى فمن« وسلم:

 املعقولة.
 يشبه وتقدس تعاىل اهللا إن قال: من على حنتج وبذلك قال: األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٧٣

 شياءاأل من شيًئا يشبه كان لو له: نقول بأن جسم وهو املخلوقات
 نم يشبهه أو جهاته، كل من يشبهه يكون أن من خيلو ال لكان
 جهاته. بعض
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 كل من حمدثًا يكون أن وجب جهاته كل من يشبهه كان فإن

 جهاته.
 
 نم مثله حمدثًا يكون أن وجب جهاته بعض من يشبهه كان وإن

 ه،ب اشتبها فيما واحد حكمهما مشتبهني كل ألن أشبهه، حيث
 اىلتع قال وقد حمدثا. والقدمي قدميا احملدث يكون أن ويستحيل
 َلهُ  َيُكنْ  وَملَْ ﴿ وتقدس: تعاىل وقال َشْيٌء﴾، َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ  وتقدس:

 َأَحٌد﴾. ُكُفًوا
 أم فيه فونتتوق أكنتم خملوقٌ  اهللا علم إنَّ  قائل قال لو وخّربونا« قال: األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٧٤

 وسلَّم وءاله عليه اهللا صّلى النيبُّ  يقل مل هلم: قيل ال، قالوا: فإن ال؟
 بعانٌ ش ربُّكم هذا قائل: قال لو وكذلك شيًئا. ذلك يف أصحابه وال
 أو ،مرطوب أو صفراويٌّ، أو مقرورٌ  أو ُعريان، أو ُمكتسٍ  أو ريَّاٌن، أو

 بٌ وقل أنفٌ  له هل أو يشمُّها، ال أو الريح يشمُّ  أو عرض، أو جسمٌ 
 ال أو اخليل يركب وهل ال؟ أم سنةٍ  كل يف حيجُّ  وهل وطحاٌل، وكبدٌ 

 أن ينبغي لكان املسائل، من ذلك وحنو ال؟ أم يغتمُّ  وهل يركبها،
 يف تكّلمي مل وسّلم وءاله عليه اهللا صّلى اهللا رسول ألن عنه تسكت

 تُبّني  فكنت تسكت، ال كنت أو أصحابه، وال ذلك من شىءٍ 
 عن هوتقدس وجلَّ، عزَّ  اهللا على جيوز ال ذلك من شيًئا أنّ  بكالمك

 ُأجيبه وال عنه أسكت قائل: قال فإن وكذا؟ كذا ُحبّجة وكذا كذا
 اإذ أعوده ال أو عليه، أسّلم ال أو عنه، أقوم أو أهجره، أو بشىء،
 يف تكون أن كفيلزم له: قيل مات. إذا جنازته أشهد ال أو مرض،
ا اليت الصيغ هذه مجيع  اهللا صّلى اهللا رسول ألنَّ  ضاال، مبتدًعا ذكر
 نه،ع فاسكتوا ذلك من شىءٍ  عن سأل من يقل: مل وسّلم وءاله عليه
 فأنتم ك،ذل من شيًئا قال وال عنه، قوموا وال عليه ُتسّلموا ال قال: وال

 وملَِ  لقرءان؟ا خبلق الق عمَّن تسكتوا ملَْ  وملَِ  ذلك. فعلتم إذا مبتدعة
 صحيح حديث وسّلم وءاله عليه اهللا صّلى النيبّ  عن يرد ومل كفَّرمتوه

 حنبلٍ  بن دأمح ألنَّ  قالوا: فإن خبلقه؟ قال من وتكفري خلقه نفي يف
 ملَْ  وملَِ  هلم: يلق خبلقه، قال من وتكفري خلقه بنفي قال عنه اهللا رضي
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 لعنربيَّ ا العباس ألنَّ  الوا:ق فإن فيه؟ تكّلم بل ذلك عن أمحد يسكت
 ومن خملوقٍ  غري إنه قالوا وفالنًا وفالنًا مهديّ  بن الرمحـن وعبد ووكيًعا
 ماع أولئك يسكت مل وملَِ  هلم: قيل كافر، فهو خملوق بأنه قال

 بن عمرو نأل قالوا: فإن وسّلم؟ وءاله عليه اهللا صّلى النيبُّ  عنه سكت
 وفالنًا وفالنًا معنه اهللا رضي حمّمدٍ  بن وجعفر ُعيْينة بن وسفيان دينارٍ 
 هذه عن لئكأو  يسكت ملَْ  وملَِ  هلم: قيل خملوٍق. وال خبالقٍ  ليس قالوا:
 أحالوا إنف وسّلم؟ وءاله عليه اهللا صّلى اهللا رسول يقلها ومل املقالة،
 يقال فإنه مكابرة، ذلك كان منهم مجاعةٍ  أو الصحابة على ذلك
 عليه اهللا ّلىص النيبُّ  فيه يتكلَّم ومل ذلك، عن يسكتوا ملَْ  فَِلمَ  هلم:
 نم للعلماء بُدَّ  ال قالوا: وإن قائله؟ كّفروا قال: وال وسّلم وءاله

 ردناهأ الذي هذا هلم: قيل حكمها. اجلاهل ليعلم احلادثة يف الكالم
 انقطعتم اإذ حىت تكّلمتم شئتم إن فأنتم الكالم، منعتم فِلمَ  منكم،
ينا قلتم:  وال حجةٍ  الب قبلكم كان من قلَّدمت شئتم وإن الكالم، عن ُ
  »وحتكُّمٌ  شهوةٌ  وهذه بياٍن،

 كان لو حركة، وقبلها إال حركة ال أنه زعم ملن نقول وكذلك قال: األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٧٥
 له. حدث ال له اية ال ما ألن واحدة منها حتدث مل هكذا األمر

 
 أسود غالًما ولدت امرأيت إن اهللا نيب يا الرجل: قال ملا وكذلك
 من لك هل« وسلم: وآله عليه اهللا صلى النيب فقال بنفيه، وعّرض

ا فما« قال: نعم، فقال: ؟»إبل  اهللا رسول فقال محر، قال ؟»ألوا
 فيها إن نعم قال: ؟»أورق من فيها هل« وسلم: وآله عليه اهللا صلى
 اهللا لىص النيب فقال عه،نز  عرًقا لعلّ  قال: ؟»ذلك فأىن« قال: أورق،
 من بيهن اهللا عّلم ما فهذا »عرق نزعه ولدك ولعلّ « وسلم: وآله عليه
 من هب حنكم ما سائر يف لنا أصل وهو ونظريه، شكله إىل الشىء رد

 والنظري. الشبيه
 : الكتاب من أيضا فمأخوذ التوحيد أصول يف الكالم وأما األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٧٦

 
 الكالم وهذا َدتَا﴾َلَفسَ  اللَّهُ  ِإالَّ  آِهلَةٌ  ِفيِهَما َكانَ  ﴿َلوْ  اىل:تع اهللا قال

 يف املتكلمني وكالم له، شريك ال واحد بأنه احلجة على منبه موجز
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 وجل: عز ولهوق اآلية، هذه إىل مرجعه فإمنا والتغالب بالتمانع التوحيد
 ِمبَا إَِلهٍ  ُكلُّ  َهبَ َلذَ  ِإًذا إَِلهٍ  نْ مِ  َمَعهُ  َكانَ  َوَما َوَلدٍ  ِمنْ  اللَّهُ  اختََّذَ  ﴿َما
 َجَعُلوا ﴿أَمْ  ل:وج عز قوله وإىل بـَْعٍض﴾، َعَلى بـَْعُضُهمْ  َوَلَعالَ  َخَلقَ 

 ْيِهْم﴾.َعلَ  اْخلَْلقُ  فـََتَشابَهَ  َكَخْلِقهِ  َخَلُقوا ُشرََكاءَ  لِلَّهِ 
 

 ياتاآل هذه إىل مرجعه إمنا اهللا توحيد يف احلجاج يف املتكلمني وكالم
 والعدل دالتوحي فروع تفصيل يف الكالم سائر وكذلك ذكرناها، اليت
 القرءان من مأخوذ هو إمنا

 »ودينه ورسوله باهللا العلم العبد على جيب ما أول« وقال: األشعري احلسن أبو الشافعي  ٢٧٧
 الذوات مشبه غري أنه تعلم أن التوحيد« التوحيد: عن سئل ملا قاليالبوشنج احلسن أبو الشافعي  ٢٧٨

 ».الصفات منفي وال
 بن علي احلسن أبو الشافعي  ٢٧٩

 بطال بن خلف
سمة تقوله ملا "خالفا قال:  لواواستد كاألجسام ال جسم أنه من ا
 الوجه ملعىن املتصمنة باآليات استدلوا كما اآليات ذه ذلك على

يئ باإلتيان لنفسه ووصفه واليدين  اهللا رسول ديثح يف واهلرولة وا
 وكفر" باطل كله وذلك

 بن علي احلسن أبو الشافعي  ٢٨٠
 بطال بن خلف

سمة تقوله ملا خالفًا« قال:  دلواواست كاألجسام ال جسم أنه من ا
 الوجه ملعىن املتضمنة باآليات استدلوا كما اآليات ذه ذلك على

يء باإلتيان لنفسه ووصفه واليدين  الرسول يثحد يف واهلرولة وا
 ال جسم هللا يقول ملن تكفري وفيه »متأوله من روكف باطل كله وذلك

 كاألجسام.
 الفتح أبو الشافعي  ٢٨١

 الوفائي االسكندراين
 ».واألين الكيف عن جل الذي هللا احلمد« نصه: ما قال

 نب حممد الفتح أبو الشافعي  ٢٨٢
 الكرمي عبد

 الشهرستاين

 عينأ الصورة عنه يسلب املادة عنه يسلب كما فإنه« نصه: ما قال
 واملكان يزواحل والوضع والكمية الكيفية عنه ويسلب اجلسمية ورةالص

 ».والزمان
 يحبتصح البداية فتجب« يقول: علي أبا األستاذ مسعت« قال: القشريي القاسم أبو الشافعي  ٢٨٣

 من الخ والشبه، الظنون عن صاف تعاىل، اهللا وبني بينه اعتقاد
 »واحلجج الرباهني عن صادر والبدع، الضاللة
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 أبا مسعتُ  :يقول تعاىل اهللا رمحه فورك بن بكر أبا اإلمام مسعتُ « قال: القشريي القاسم أبو شافعيال  ٢٨٤

 لماف اجلهة، حديث من شيًئا أعتقدُ  كنتُ  يقول: املغريب عثمان
 إين :مبكة أصحابنا إىل فكتبتُ  قليب عن ذلك زال بغداد قِدمتُ 

 »جديًدا اآلن أسلمتُ 
 كما جهٍة، من ُمقلةٍ  حتديق إىل حيتاجون ال رأوه وإذا« نصه: ما قال القشريي القاسم أبو الشافعي  ٢٨٥

 ».كيفية بال يـََرْونه هم
 من يقرب امب للعوامّ  استنزاهلم لوال الرَّعاع، من نابغةٌ  نبغت وقد« قال: القشريي القاسم أبو الشافعي  ٢٨٦

 لطيخهت عن املكتوب هذا ألجللتُ  أوهامهم، يف ويُتصوَّر أفهامهم،
 شبيًهات املومهة اآليات وُجنري بالظاهر نأخذ حنن يقولون: بذكرهم،
 التأويل قنطر  أن جيوز وال الظاهر على وعضًوا حدا املقتضية واألخبار

 ِإالَّ  تَْأِويَلهُ  مُ يـَْعلَ  ﴿َوَما تعاىل اهللا بقول ويتمّسكون ذلك، من شىءٍ  إىل
 داليهو  من اإلسالم على أضرُّ  بيده، أرواحنا والذي هؤالء اللَُّه﴾

وس والنصارى  ظاهرةٌ  الكفار ضالالت ألنَّ  األوثان، وعبدة وا
 به رتُّ يغ طريقٍ  من والعوام الدين أتوا وهؤالء املسلمون، يتجنَّبها

م يف وأحلُّوا البدع، ذه أوليائهم إىل فأوحوا املستضعفون،  قلو
 االتكاءو  والنزول والركوب واجلوارح باألعضاء سبحانه املعبود وصف

 إىل أصغى فمن اجلهات، يف والرتدد بالذات واالستواء واالستلقاء
 به فسال ائحالفض فاعتقد احملسوسات ختيُّل إىل بومهه يبادر ظاهرهم
 »يدري ال وهو السيل

 له الو  جبسم ليس موجود وتعاىل سبحانه احلق إن« نصه: ما وقال القشريي القاسم أبو الشافعي  ٢٨٧
 أن .إىل»هيئة خيصه وال زمان وال وقت عليه جيري وال مكان وال جهة
 ةالعقيد هذه أن وذكر ،»كيف وال حيث وال أين له يقال ال« قال:
 اكبري  عددا وذكر الصادقني والصوفية الكبار األئمة عقيدة هي

 الرسالة. كتابه يف بأمسائهم
 سليمان القاسم أبو الشافعي  ٢٨٨

النيسابوري األنصاري
 دون األدلة املعلومات درك إىل التوصل سبيل نقول: مث« قال:

 نه،ع الوهم تقاعد مع ثبوته إىل العقل يتوصل أمر وُرب األوهام،
 ْثلمِ  يكون أن استحالة مع العرش حياذي موجوًدا العقل يدرك وكيف
 »هةجب خمتص كل حكم وهذا منه، أكرب أو دونه أو القدر يف العرش
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 أصول يف تصنيف ألف من بأكثر التفرد واجلماعة السنة ألهل« قال:يناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٨٩

 ريصغ لطيف هو ما ومنها علمه، يكثر مبسوط هو ما منها الدين،
 يف هذا، يومنا إىل الصحابة عصر من خمتلفة، أعصار يف حجمه،
 بدع أسرار عن والكشف امللحدين، على والرد الدين، نصرة

 »املبتدعني
 لوك شخص، يف عرض وكل العامل، يف شخص كل إن نصه: ام قاليناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٩٠

 اهيتن ألن وعيانًا، حسا ذلك نشاهد أوَّل ُذو متناهٍ  ذلك وكل زمان،
 .وجوده بزمان وأيًضا وآخره، جرمه بأول مبساحته ظاهر الشخص

 
 كل فناءو  املاضي، بعد منه يأيت ما باستئناف موجود الزمان وتناهي
 يتها زمانٍ  كل إذ بعده، يأيت آخر واستئناف وجوده، بعد وقت
 مستقبل،لل ابتداء بعده وما املاضي، اية فهو الزمانني حد وهو اآلن،
 آخر. ويأيت زمان يفىن أبًدا وهكذا

 
 لأوائ ذات متناهية، أزمنة من مركبة فهي الزمان مجل من مجلة وكل
 قدمنا. كما

 
 اتوذو  ،بعددها متناهية أشخاص من مركبة فهي أشخاص مجلة وكل
 وه فليس أوائل ذات متناهية أجزاء من مركب وكل قدمنا، كما أوائل
 إليها، نحلي اليت األجزاء غري شيًئا هو ليس الكل إذ أجزائه، غري شيًئا

 تناهيةم شك بال كلها فاُجلمل أوائل، ذات بينا كما متناهية وأجزاؤه
ا ومكانه، أشخاصه، هو إمنا كله والعامل أوائل، ذات  ،وأزما

ا،  ذو متناهٍ  لهك فالعامل ذكرناه، ما غري شيًئا كله العامل ليس وحمموال
 بدَّ  وال أول
 
 تعاىل اهللا نبه قد الدليالن وهذان قال: أن إىل آخر.. بدليل استدل مث

 ِمبِْقَداٍر﴾ ْنَدهُ عِ  َشْيءٍ  ﴿وَُكلُّ  يقول: إذ البالغة حبجته وحصرمها عليهما
 نوع اآلفة نأل واآلفة النقص عليه جيوز ال سبحانه أنه تعلم وأن« قال:ينياإلسفرا املظفر أبو الشافعي  ٢٩١

 وقد مانع، سبحانه فوقه وليس وممنوعا، مانعا يقتضي واملنع املنع، من
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 اْلَمِلكُ  ُهوَ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  الَِّذي اللَّهُ  ﴿ُهوَ  بقوله: عليه تعاىل اهللا نبه

 اللَّهِ  ُسْبَحانَ  ْلُمَتَكبـِّرُ ا اْجلَبَّارُ  اْلَعزِيزُ  َهْيِمنُ اْلمُ  اْلُمْؤِمنُ  السََّالمُ  اْلُقدُّوسُ 
ا  والنقائص، اآلفات من سلم الذي هو والسالم يُْشرُِكوَن﴾ َعمَّ

 ريقط ال أن بذلك ويعلم واملوانع، النقائص عن املنـزه هو والقدوس
 ﴿ُذو بقوله: هذات تعاىل اهللا وصف وقد إليه، واملوانع والنقائص لآلفات

د اْلَمِجيُد﴾ ْلَعْرشِ ا  انك ومن الشرف، كمال العرب كالم يف وا
 قوله:ب وصفه جيز ومل شرفه، يكمل مل طريق إليه النقص من لنوع

 »ليهإ للنقص طريق ال أنه علمنا سبحانه به اتصف فلما »جميد«
 وعمق رضوع طول من الوهم يف تصور ما كل أن تعلم وأن« قال:يناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٩٢

 وأنه الفه،خب العامل صانع أن تعتقد أن ينبغي خمتلفة وهيئات وألوان
 عنه اهللا رضي الصديق أشار املعىن هذا وإىل مثله، خلق على قادر

 أن عندك صح إذا ومعناه إدراك، اإلدراك درك عن العجز بقوله:
 صح اخللق لىع والقياس والرتكيب بالتصوير معرفته ميكن ال الصانع
 تهمعرف عن عجزت إذا أنك وحتقيقه املخلوقات، خالف نهأ عندك

 ذاته على األفعال بداللة له معرفتك صح أفعاله على بالقياس
 اللَّهُ  ُهوَ ﴿ بقوله: نفسه وتعاىل سبحانه اهللا وصف وقد وصفاته،

 من أن ماك مصورا يكن مل مصورا كان وما اْلُمَصوُِّر﴾ اْلَبارِىءُ  اْخلَاِلقُ 
  »خالقا كني مل خملوقا كان

يء والذهاب والسكون احلركة أن تعلم وأن« قال:يناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٩٣  يف والكون وا
 االتصالو  املسافة طريق من والبعد والقرب واالفرتاق واالجتماع املكان

 نواحيوال واملقدار واحليز والصورة واجلثة واجلرم واحلجم واالنفصال
 يعهامج ألن تعاىل، عليه جتوز ال كلها تواجلها واجلوانب واألقطار
 البارئ على ذلك استحالة على دللنا وقد والنهاية، احلد يوجب
 براهيمإ أن وذلك تعاىل، اهللا كتاب يف هذا وأصل وتعاىل، سبحانه
 روالقم والشمس الكواكب على العالمات هذه رأى ملا السالم عليه
 ال فاتالص تلك عليه ازج ما أن فبني اآلِفِلَني﴾ ُأِحبُّ  ﴿الَ  قال:
 ”خالقا يكون

 ما ألن ،وصفاته ذاته يف حلوهلا جيوز ال احلوادث أن تعلم وأن« قال:يناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٩٤
 هلذاو  مثلها، حمدثا كان خيل مل وإذا منها، خيل مل للحوادث حمال كان
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ا والسالم: الصالة عليه اخلليل قال  اآلِفِلَني﴾ بُّ حِ أُ  الَ  قَالَ  أََفلَ  ﴿فـََلمَّ
 انك حال إىل حال من يغريه ما املعاين من به حل من أن به بّني 

 إهلا يكون أن يصح ال حمدثا
 
 واملكان والنهاية احلد من شىء حدوث على دل ما كل أن تعلم وأن

 ما ألن ،وتعاىل سبحانه عليه مستحيل فهو واحلركة والسكون واجلهة
 ما يدل وعليه احلدوث، على دليل هو ما عليه جيوز ال حمدثا يكون ال

 »السالم عليه اخلليل قصة يف قبل ذكرناها
 ثباتإ يتضمن ما اإلخالص سورة يف ذكر تعاىل اهللا أن واعلم« [قال:يناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٩٥

 ولهق وذلك عنه، النقائص مجيع ونفي والكمال املدح صفات مجيع
 ما بيان سورةال هذه يف الَصَمُد﴾ اللَّهُ  * َأَحدٌ  اللَّهُ  ُهوَ  ﴿ُقلْ  تعاىل:
 يف بل ،اآلفات من عليه يستحيل وما الصفات نقائص من عنه ينفي
 الَصَمُد﴾ ﴿اللَّهُ  قوله: وهو السورة، هذه كلمات من كلمة

 
 معنيني: على اللغة يف والصمد
 وال جسما يكون ال أن يوجب وهذا له، جوف ال أنه أحدمها:
 جوف. له يكون أن جاز الصفة ذه يكون ال ما ألن جوهرا،

 
 وهذا ائج،احلو  يف إليه يرجع الذي السيد هو للصمد الثاين: واملعىن
 فيما رهنذك كما الفعل، منه يصح مل لوالها صفة كل إثبات يتضمن
 يف ليهإ الرجوع يصح مل املختلفة األفعال منه تصح ال من ألن بعد،

 بني السورة هذه يف وتعاىل سبحانه اهللا مجع وقد املتباينة، احلوائج
 واإلثبات النفي صفات

 له نيك مل مقالته هذه كانت من أن يعلم وهلة بأّول والعقل« قال:يناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٩٦
 »خالف هناك بل« يقول املداهن ولكن »حظ اإلسالم يف
 

م اهلشامية وأما« وقال:  حمض ركف هو مبا التشبيه عن أفصحوا فإ
 تشبيههم اأخذو  وإمنا التشبيه يف األصل وهم املسلمني يعمج باتفاق
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 املكان له تواوأثب اهللا ابن عزير وقالوا الولد إليه نسبوا حني اليهود من

يء والنهاية واحلد  »ريًاكب علًوا ذلك عن اهللا تعاىل والذهاب وا
 من كربأ إنه منهم: قوم فقال احتريو  اإللزام هذا عليهم ورد وملا« قال:يناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٩٧

 إن وله:ق منهم املهاجر ابن وارتكب العرش، مثل إنه قوم وقال العرش،
 ة،النهاي إلثبات متضمنة كلها األقوال وهذه العرش، عرض عرضه
 »العامل صانع به يوصف أن جيوز ال احلدوث َعَلمُ  وذلك

 الذي ياجلواليق سامل بن هشام أتباع وهم يةاهلشام مجلتهم "ومن قال:يناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٩٨
 صمتم األسفل نصفه ولكن إنسان صورة على معبوده أن يزعم كان

 بعمن قلبه وأن رأسه على أسود شعر وله جموف األعلى ونصفه
 العيون. من املاء نبع باحلكمة

 
 كان لذيا القمي الرمحـن عبد بن يونس أتباع اليونسية مجلتهم ومن
 أن كما منهم أقوى هو كان وإن حيملونه الرمحـن عرش محلة يقول
 وداود رجله. من أقوى بدنه كان وإن بدنه حتمل الكركي رجل

 وكان نساناإل أعضاء مجيع ملعبوده يثبت املشبهة مجلة من اجلواريب
 بأنه قوهلمل املشبهة مجلة من والكرامية واللحية الفرج عن أعفوين يقول
اية حد وله جسم  هل مالق للعرش مماس وأنه وادثاحل حمل وأنه و
 ملعتزلةا فهم الصفات مشبهة وأما بالذوات ذاته مشبهة كلهم فهؤالء
ا قالوا اإلنسان كإرادات حادثة إرادة أثبتوا الذين البصرية  جنس نم إ
م  سمج يف حال عرض إنه وقالوا اخللق بكالم كالمه وشبهوا إراد
 رضع وقوله إرادته إن فقالوا الصفات يف شبهوا الكرامية وكذلك
م" اخللق كالم جنس من حادث  وإراد

 مثل ال نم ألن واألينية، والكمية الكيفية عليه جيوز ال أنه تعلم وأنيناإلسفراي املظفر أبو الشافعي  ٢٩٩
 كم هفي يقال ال له عدد ال ومن هو، كيف فيه يقال أن ميكن ال له

 يقال ال له كانم ال ومن كان، مم له يقال ال له أول ال ومن هو،
 توحيدال على يدل ما تعاىل اهللا كتاب من ذكرنا وقد كان، أين فيه

 فيه جاء وقد ة،واألولي االبتداء ونفي واجلهة املكان ونفي التشبيه ونفي
 أين له: لقي حني البيان أشفى عنه اهللا رضي علي املؤمنني أمري عن
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 اهللا؟ فكي له: فقيل أين. له يقال ال األين أين الذي إن فقال: اهللا؟

 »كيف له يقال ال الكيف كيف الذي إن فقال:
 »بالكالئ الكالئ بيع حرمة إمجاع« قال: أمحد إن قال املنذر بن بكر أبو الشافعي  ٣٠٠
 ىعل يُعرضوا أي األهواء أهل يف أرى قال:" أنه مالك اإلمام عن روى املنذر بن بكر أبو الشافعي  ٣٠١

 مأعناقه ُضربت وإال تابوا فإن السيف
  »عال مبعىن استوى« قال: أنه أصحابنا بعض عن حكى فورك بن بكر أبو الشافعي  ٣٠٢

 
 مكان يف والكون والتحيز باملسافة علوا بذلك يريد وال« قال: مث

 ِيف  َمنْ  ﴿أَأَِمْنُتمْ  وجلَّ  عزَّ  اهللا قول معىن يريد ولكن فيه متمكًنا
 وأنه ه.عن احلد ينف معىن على فوقها من أي امللك] [سورة السََّماِء﴾

 »ُقطرٌ  به حييط أو طبق حيويه مما ليس
 ».كيف بال موصوف حد بال موجود« نصه: ما قال فورك بن بكر أبو الشافعي  ٣٠٣
 أي ولاملفع حذف على أوَّله بضم ضبطه املشايخ بعض أن وحكى فورك بن بكر أبو الشافعي  ٣٠٤

 قال قال دعيس وأيب هريرة أيب عن النسائي حديث ويقّويه ملًكا، ينزل
 الليل شطر يميض حىت ميهل اهللا إن« وسلم: عليه اهللا صلى اهللا رسول
 »له فيستجاب داع من هل يقول: ينادي مناديًا يأمر مث األول

 احلّق. عبد وصححه احلديث.
 شرع تسعة حوادث يف "كامله" يف األثري ابن احلافظ "ذكر قال: مرزوق بن حامد أبو الشافعي  ٣٠٥

 مللكا عبد بن هشام عامل القسري اهللا عبد ابن خالد حتريق ومائة
 لتجسيم"ا املغرية رأي وكان قال: وبيان، سعيد بن للمغرية العراق على

 
 كفره" من كثريا األثري ابن "وسرد وقال:

 ابن دألمح كتاب يف وقرأت« قال: العقيدة هذه تيمية ابن عن نقل األندلسي حيان أبو الشافعي  ٣٠٦
 جيلس اهللا إن العرش: كتاب مساه خبطه وهو عاصرنا الذي هذا تيمية
 اهللا صلى اهللا رسول فيه معه يُقعد مكانًا منه أخلى وقد الكرسي على
 البارنباري، قاحل عبد بن علي بن حممد التاج عليه حتيَّلَ  وسلم، عليه
 »فيه ذلك وقرأنا منه أخذه حىت له داعية أنه أظهر وكان
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 ومجيع ة،والصاحب الولد عن تعاىل تنـزيهه من العليا الصفة أي« قال: األندلسي حيان أبو الشافعي  ٣٠٧

 وظهوره االنتقالو  كالتشبيه تعاىل به يليق ال مما إليه الكفرة تنسب ما
 »صورة يف تعاىل

 جارحة وال جبسم ليس تعاىل اهللا أن احلق أهل معتقد« نصه: ما قال األندلسي حيان أبو الشافعي  ٣٠٨
 وكل حلوادثا حتله وال يتحيز وال كيفي وال خلقه من بشىء يشبه وال
  ».الدين أصول علم يف مقرر هذا

 على ردٌّ  اللَِّه﴾ َوْجهُ  فـََثمَّ  تـَُولُّوا ﴿فَأَيـَْنَما تعاىل: قوله ويف« نصه: ما قال األندلسي حيان أبو الشافعي  ٣٠٩
 اجلهات يعمج استقبال يف خريَّ  ملّا ألنه وجهة، حيِّز يف إنه يقول من
 استقباله لكان حيِّز يف كان ولو حيِّز، وال جهة يف ليس أنه على دلَّ 

 علمنا امكانً  ُخيصِّص مل فحيث األماكن، مجيع من أحق إليه والتوجه
 لكه،م وحتت ملكه يف اجلهات مجيع بل حيِّز، وال جهة يف ال أنه

 ممتثلني هل معظمني كنا اخلضوع وجه على فيها إليه توجهنا جهة فأيّ 
 »ألمره

 يف عضهاب مسألة ستني تبلغ قيل كثرية مسائل يف اإلمجاع خرق إنه العراقي زرعة أبو الشافعي  ٣١٠
  ليها.ع اإلمجاع انعقاد بعد فيها خالف الفروع يف وبعضها األصول

 عقله من أكرب علمه تيمية: ابن عن قال العراقي زرعة أبو الشافعي  ٣١١
 لهو  »السماء يف من يرمحكم ألرضا يف من ارمحوا« حديث: يف قال العراقي زرعة أبو الشافعي  ٣١٢

 (أهل الرواية ذه واستدل« »:السماء أهل يرمحكم« أخرى رواية
 »املالئكة السماء يف من بقوله املراد أن على السماء)

سمة بتكفري جزم املذهب شرح ويف« قال: العراقي زرعة أبو الشافعي  ٣١٣  العلم ومنكري ا
 »باجلزئيات

 تأويل نم بد ال »العرش فوق عنده فهو« - النيب أي - وقوله« قال: العراقي زرعة أبو الشافعي  ٣١٤
 عن منزه تعاىل واهللا الشىء حضرة معناها ألن »عنده« لفظة ظاهر

 من بل اناملك حضرة من ليست فالعنديّة واجلهة، والتحّيز االستقرار
 »عنده معظَّم حمل يف الكتاب ذلك َوَضعَ  أي الشرف حضرة

 لسماءا إىل أيديهم ورفع الناس بعرف -املشبهة أي- استدلوا فإن ملتويلا سعيد أبو الشافعي  ٣١٥
 كان،م يف تعاىل اهللا ألن ليس السماء إىل اليد فرفع الدعاء، عند
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 الح يف الصالة قبلة الكعبة أن كما الدعاء، قبلة السماء ألن ولكن
 والسجود. الركوع حال يف قبلة واألرض القيام

 
 األرض. يف وال الكعبة يف ليس تعاىل اهللا أن وليعلم

 
 محل سلمو  عليه اهللا صلى اهللا رسول وأن املعراج بقصة استدلوا وإن
 أَوْ  قـَْوَسْنيِ  قَابَ  انَ َفكَ  * فـََتَدىلَّ  َدنَا ﴿ُمثَّ  تعاىل: وبقوله فوق جهة إىل

 على الكالم مسع السالم عليه موسى ألن حجة فيها فليس أَْدَىن﴾
 لطور.ا على تعاىل اهللا أن على يدل ومل الطور، ميعاده وكان الطور
﴾ ِإَىل  ُمَهاِجرٌ  ﴿ِإينِّ  إبراهيم: قصة يف وقال  إىل جرتهه وكانت َريبِّ
 تعاىل: ولهق وأما قوهلم، فبطل الشام يف تعاىل البارئ يكن ومل الشام
﴾ َدنَا ﴿ُمثَّ   دْ ﴿َواْسجُ  كقوله: جماورة ال كرامة دنو ذلك فـََتَدىلَّ

 َواقْـَرتِْب﴾
 »والكيفية التحديد عن يتقدس تعاىل والباري« نصه: ما قال املتويل سعيد أبو عيالشاف  ٣١٦
 هو ما نفى أو الصانع، حدوث أو العامل، ِقدم اعتقد من« قال: املتويل سعيد أبو الشافعي  ٣١٧

ا ككونه باإلمجاع للقدمي ثابت
ً
 عنه نفيم هو ما أثبت أو وقادرًا، عامل

 »كافرًا كان واالنفصال تصالاال له أثبت أو كاأللوان، باإلمجاع
 الفًاخ واجلهة احملل إىل احلاجة نفي الفصل هذا من والغرض« قال: املتويل سعيد أبو الشافعي  ٣١٨

 فوق. جهة هللا إن قالوا الذين واملشبهة واحلشوية للكرامية
 

 اهللا عاىلت عليه مستقر العرش على جالس بأنه القول بعضهم وأطلق
 قوهلم. عن
 

 يكون أن زمل احملل إىل افتقر لو أنه احملل عن مستغن نهأ على والدليل
 عمهمز  على اهللا أي - يكون أو قدمي، - اهللا أي - ألنه قدميًا احملل

 كفر. وكالمها حادث، احملل أن كما حادثًا -
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 إما لوخي ال لكان زعموا ما على العرش على كان لو أنه عليه والدليل

 اتإثب ذلك مجيع ويف أكرب، أو منه أصغر أو العرش مثل يكون أن
 كفر. وهو والنهاية واحلد التقدير

 ذيب ليس ربنا أنّ  يعلمه أن مسلم كل وعلى علينا الذي إن« قال: اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٣١٩
 اهللا عن نفيةم والكيفية الكيفية، تقتضي الصورة فإن هيئة وال صورة
  »صفاته وعن

 جابةباإل يدعوه ممن قريب خلقه من بعلمه قريب أنه ناه:مع قال اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٣٢٠
 ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  بُ ُأِجي َقرِيبٌ  فَِإينِّ  َعينِّ  ِعَباِدي َسأََلكَ  ﴿َوِإَذا كقوله:
 َدَعاِن﴾

 أن يعلمه أن مسلم كل وعلى علينا جيب الذي إن« نصه: ما قال اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٣٢١
 عن وهي يةالكيف تقتضي الصورة فإن هيئة، وال صورة بذي ليس ربنا
 ».منفية صفاته وعن اهللا

 هم،علي الرسول إنكار على دليل اآلية ونزول مشبهة واليهود قال: اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٣٢٢
 ارحةاجل معىن األصابع معىن وليس اإلنكار، وجه على ضحك وهلذا
 غري من بالكتا به جاء ما على ذلك يف االسم يطلق بل ثبوته، لعدم

 تشبيه. وال تكييف
 
 بحانهس اهللا على رد فقد اجلارحة على األصابع محل من غريه: قال

 تعاىل: ولهلق الشرك، أهل يف نفسه وأدخل سبحانه، قوله يف وتعاىل
ا َوتـََعاَىل  ﴿ُسْبَحانَهُ   املبني كتابه يف يذكر وجل عز وهو يُْشرُِكوَن﴾ َعمَّ
 اختََّذَ  وا﴿َوقَالُ  تعاىل: كقوله ألعداءه، اورد دفعا يليق ال عما التحرز

 ِعْلمٍ  ِبَغْريِ  َوبـََناتٍ  بَِننيَ  َلهُ  ﴿َوَخَرُقوا تعاىل: قال،ُسْبَحانَُه﴾ َوَلًدا اللَّهُ 
 اختََّذَ  َما َربـَِّنا َجدُّ  تـََعاَىل  ﴿َوأَنَّهُ  قوله: ذلك من وأكد وحنو، ُسْبَحانَُه﴾

 والقرآن ة،اآلي هذه يف أوال وجل عز تنـزيهه قدم َوَلًدا﴾ َوالَ  َصاِحَبةً 
 »بذلك طافح

 ال والقدرة العلمب أراد وإمنا اْلَورِيِد﴾ َحْبلِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أَقْـَربُ  ﴿َوَحنْنُ  قال: اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٣٢٣
 قال: نه،ع اهللا رضي موسى أيب عن احلديث: من ونظريه البقعة، قرب
 وال شرفا صعدن ال فجعلنا غزاة، يف وسلم عليه اهللا صلى النيب مع كنا
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 اهللا صلى اهللا سولر  إلينا والتفت بالتكبري، أصواتنا رفعنا إال واديا بط
 ال فإنكم أصواتكم من ضعوا الناس، أيها يا« فقال: وسلم عليه

 »ركابكم دون تدعون الذي إن غائبا، وال أصم تدعون
 يـَْغَشى﴾ َما السِّْدَرةَ  يـَْغَشى ﴿ِإذْ  تعاىل: هقول يف جماهد عن« روى: اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٣٢٤

 لىص حممد فرآه وزبرجد، وياقوت لؤلؤ من السدرة أغصان كان قال:
 وجل: زع قوله يف جماهد وعن ربه، ورأى بقلبه، وسلم عليه اهللا

 يعين لقوس،ا من الوتر حيث يعين: أَْدَىن﴾ َأوْ  قـَْوَسْنيِ  قَابَ  ﴿َفَكانَ 
 السالم. عليه جربيل من وتعاىل تبارك ربه

 إن لمنياملس قول معىن وليس« البخاري: صحيح على شرحه يف وقال اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٣٢٥
 جهة يف متحيز أو فيه متمكن أو له مماس هو العرش على استوى اهللا
 من جهبو  هلم مشابه غري خلقه_أي مجيع من بائن لكنه جهاته من

 إذ التكييف نهع ونفينا به فقلنا قيفالتو  به جاء خرب هو إمنا - الوجوه
 احلافظ هعن ونقله كتاب من».البصري السميع وهو شىء كمثله ليس
 له. مقرا الباري فتح يف حجر ابن

 أو هل مماس أنه هو العرش على اهللا إن املسلمني: قول معىن وليس اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٣٢٦
 خلقه، يعمج من ئنبا لكنه جهاته، من جهة يف متحيز أو فيه متمكن
 ليس إذ كيف،الت عنه ونفينا به، فقلنا التوقيف به جاء خرب هو وإمنا

 البصري السميع وهو شىء كمثله
 إمساعيل عثمان أبو الشافعي  ٣٢٧

 بن الرمحـن عبد بن
 الصابوين أمحد

 شهعر  على مستوٍ  وتعاىل سبحانه اهللا أن ونشهد« نصه: ما قال
 والرسول ُأخر ياتآ ويف تعاىل قوله يف كتابه يف بينه كما غلبة استواءَ 
 يكيف نأ غري ومن عنه نقل فيما ذكر تسليًما وسلم عليه اهللا صلى

 كيفية، إثبات إىل سبيالً  ومهه أو وفهمه لفعله جيعل أو عليه، استواءه
  ».منفية ربنا صفات عن الكيفية إذ

 مفارقة بإثبات القلب استقامة التوحيد« التوحيد: عن وسئل ملا قال الروذباري علي أبو الشافعي  ٣٢٨
 ما كل دةواح كلمة يف والتوحيد قال: مث التشبيه، وإنكار التعطيل
 ذلك) هيشب ال (أي خبالفه سبحانه فاهللا واألفكار األوهام صّورته
 ”.َبِصُري﴾الْ  السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ  تعاىل: لقوله

 مكان بال موجود اهللا أن على السنة أهل مجاعإ نقلالبغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٢٩
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 - واجلماعة السنة أهل يريد - وأمجعوا« نصه: ما قال حيث نقلالبغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٣٠

 من قول خالف على زمان، عليه جيرى وال مكان حيويه ال أنه على
 نياملؤمن أمري قال وقد لعرشه، مماس أنه والكرامية اهلشامية من زعم
 يتخذه ومل لقدرته إظهارًا العرش خلق اهللا إن« عنه: اهللا يرض علي
 ما على اآلن وهو مكان وال كان قد« أيًضا: وقال ،»لذاته مكانًا
 »كان

 ال حدوا وبأنه أزيل قدمي وجل عز اهللا أن على أصحابنا أمجع« قال:البغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٣١
 وعامل راتاملقدو  عمجي على قادر وبأنه رؤيته جيوز وبأنه له، شبيه
 واجلاهل ات،واملبصر  املسموعات جبميع بصري ومسيع املعلومات جبميع
 بأن اجلاهلو  وكالمه، وإرادته وبصره ومسعه وبقائه وقدرته علمه بوجود
 يعلمه أن يلزمه بشىء واجلاهل أبدية، ونعوت أزلية له صفات هذه
 مجيع يف عدله أحكام من بنوع واجلاهل به، القائمة ربه صفات من

 جاهل ذلك ووحن مراده كل يف ومشيئته قضائه بنفوذ واجلاهل أفعاله،
 »به إميانه صحيح غري وجل عز باهللا

 جلو  عز البارئ صفات يف البدع أهل َأكفروا أصحابنا إن« قال:البغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٣٢
 عقائد يف شك أو النبوات أنكر من إكفار وعلى األمة بإمجاع
 الكفر هيورث الناس بعض صفات من صفة يف شكه كان فما األنبياء،
 »تكفريه جبيو  بأن أوىل ا جهله أو تعاىل هللا الزمة صفة يف فشكه

سمة حكم يف الفصل هذا من عشرة احلادية املسألة« قالالبغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٣٣  شبهةوامل ا
 ربيةواواجل واملغريية البيانية من اإلنسان بصورة ربه شبه من كل

 مثله إنسانًا ديعب فإمنا اجلواليقي سامل بن هشام إىل املنسوبة واهلشامية
 فيها األوثان عبدة كحكم والنكاح الذبيحة يف حكمه ويكون
ا روًحا هللا أن ادعى أو إلـه الناس بعض أن زعم من وكذلك  تحل وأ

 وكما لصادقا جعفر يف اخلطابية قالته كما احللولية مذهب على فيه
 التهق وكما العباس بين دعوة صاحب مسلم أيب يف الزرارية قالته

 راميةالك من خراسان جمسمة وأما وثن عابد فهو املقنع يف املبيضة
اية حد له تعاىل اهللا إن لقوهلم واجب فتكفريهم  السفل هةج من و

 يرى وإمنا للحوادث حمل تعاىل اهللا بأن ولقوله عرشه مياس ومنها
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 اهللا اىلتع حيدث بإدراك يسمعه ما ويدرك فيه حتدث برؤية الشىء
 »يصفون عما

سمة جمسمة املشبهة« قال:البغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٣٤  »كفار وا
 يتعجب ماذا من العاقل يدري وال« نصه: ما كرام بن حممد عن قالالبغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٣٥

 من أم ىلتعا اهللا صفات ىف الكيفية لفظ إطالق على جسارته أمن
 »بالكيفوفية الكيفية عن عبارته قبح

 قهاءالف وأكثر األشعري احلسن أبا شيخنا فإن أصحابنا وأما« قال:البغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٣٦
 كانت مبتدع كل بتكفري قالوا واجلماعة السنة أهل من واملتكلمني

 له أو رةصو  معبوده أن يزعم من كقول كفر إىل أدته أو كفرًا بدعته
 يف ينتقل روح أنه أو والسكون احلركة عليه جيوز أو اية، أو حد

 أبعاض وذ إنه قال أو بعضه، على أو الفناء عليه جيوز وأنه األجساد،
 »وأجزاء

 فقهاءال وأكثر األشعري احلسن أبا شيخنا فإن أصحابنا وأما« «: قالالبغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٣٧
 كانت مبتدع كل بتكفري اقالو  واجلماعة السنة أهل من واملتكلمني

 له أو رةصو  معبوده أن يزعم من كقول كفر إىل أدته أو كفرًا بدعته
 يف ينتقل روح أنه أو السكون أو احلركة عليه جيوز أو اية أو حد

 بعاضأ ذو إنه قال أو بعضه على أو الفناء عليه جيوز وأنه األجساد
 ومسعه هوحيات هوقدرت وجل عز اهللا علم بنفي املعتزلة كقول وأجزاء
م وكالمه إرادته حبدوث وقوهلم ورؤيته وبصره  كثريين لقنيخا وإثبا
ا ادرًاق كونه إحالة يوجب وقدرته علمه نفي ألن وجل عز اهللا غري

ً
 عامل

 نفي يسبب العلم نفيهم ألن قادر إنه عامل إنه قوهلم ينفعهم وال
 نفي ىلإ دييؤ  قادر نقول بل قدرة هللا نقول ال حنن وقوهلم العاملية
 البّني  الالزمو  عنه. حميص ال البّني  فالالزم بّني. الزم فهو قادرًا كونه

 والقول وجوده إبطال يوجب عليه الرؤية وإحالة لقائله. مذهب
 وأن الناس كالم جنس من كالمه يكون أن يوجب كالمه حبدوث
 عجازإ يبطل وذلك مبثله القرءان معارضة على قادرين الناس يكون
 من وأن موسل عليه اهللا صلى نبينا صدق على دليالً  وكونه القرءان
 أخرب يالذ القدري فهو وجل عز اهللا غري والشر للخري خالًقا أثبت

م السالم عليه الرسول ى األمة هذه جموس بأ  مناكحته عن و
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وس قول يضاهي القدري قول أن وذلك عليه والصالة  زيدي بل ا

وس ألن كفرًا عليه  واآلخر رياخل خيلق أحدمها خبالَقني التق إمنا ا
 يقدرون ادالعب أن وزعموا كثريين خبالِقني القدرية وقالت الشر خيلق
 ويكره ونيك فال الشىء كون يريد اهللا وأن عليه اهللا يقدر ال ما على
 »العاجز املقهور صفة وهذه فيكون الشىء كون

 الذين واألمامية واجلهمية والنجارية اجلارودية من األهواء أهل وأما«البغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٣٨
 إىل ملنسوبةا والبكرية احلق عن املعتزلة والقدرية الصحابة خيار أكفروا
 إناف واخلوارج كلها واملشبهة والضرارية الواحد عبد أخت ابن بكر

 وال اعندن عليهم الصالة جتوز وال السنة أهل يكفرون كما نكفرهم
 »خلفهم الصالة

 عن اخلارجة امللل أهل من - السنة أهل أي – تربءوا وإمنا قال:البغدادي منصور أبو عيالشاف  ٣٣٩
ا مع الضالة األهواء أهل ومن اإلسالم  ةكالقدري اإلسالم إىل انتسا
سمة. والنجارية واجلهمية واخلوارج والرافضة واملرجئة  وا

 عاملال حبدوث املقرين جتمع اإلسالم أمة أن عندنا "والصحيح قال:البغدادي منصور أبو الشافعي  ٣٤٠
  »عنه بيهالتش ونـَْفي وحكمته وعدله وصفاته وقدمه صانعه وتوحيد

 ْستَـَوى﴾ا اْلَعْرشِ  َعَلى ﴿الرَّْمحَانُ  يقول: اهللا أليس قيل: فإن قال: القشريي نصر أبو الشافعي  ٣٤١
 بظاهره. األخذ فيجب

 
 ُكْنُتْم﴾ َما أَْينَ  َمَعُكمْ  ﴿َوُهوَ  أيًضا: يقول اهللا قلنا:

 
 مقتضى على أي( أيًضا فينبغي حمُِيٌط﴾ َشْيءٍ  ِبُكلِّ  ِإنَّهُ  ﴿َأالَ  ويقول:
 اآليات هذه بظاهر نأخذ أن للتأويل) وتركهم للظاهر املشبهة اتباع
 بالذات هب حمدقًا بالعامل وحميطا ومعنا وعندنا العرش على يكون حىت
 كلب حالة يف اتهبذ يكون أن يستحيل والواحد واحدة، حالة يف

 مكان.
 

 حمُِيٌط﴾ َشْيءٍ  و﴿ِبُكلِّ  بالعلم يعين َمَعُكْم﴾ ﴿َوُهوَ  تعاىل: قوله قالوا:
 العلم. إحاطة
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 »وأبقى وحفظ قهر اْستَـَوى﴾ اْلَعْرشِ  ﴿َعَلى وقوله: قلنا:

 ه:نص ما قال وأرضاه عنه اهللا رضي طالب ايب بن علي اإلمام أن روى األصبهاين نعيم أبو الشافعي  ٣٤٢
َكِيفُ  ُيَكيَّف أن جلّ  بل«

ُ
 ،»كيفية بال هو بل« وقال: ،»لألشياء امل

  ».الصفات تكييف عن وتعاىل سبحانه« وقال:
 بن زكريا حيي أبو الشافعي  ٣٤٣

 أمحد بن حممد
 األنصاري

ا إىل« تعاىل قوله«« نصه: ما قال  وال جهة الو  كيفية بال »ناظرة ر
 كتابه من».مسافة ثبوت

 الكتاب من تشابه ما بظاهر التمسك من عقائدكم صونوا« قال: الرفاعي دأمح الشافعي  ٣٤٤
 »الكفر أصول من ذلك فإن والسنة،

 وال كيف الب تعاىل بوجوده اإليقان باهللا املعرفة غاية« نصه: ما قال الرفاعي أمحد الشافعي  ٣٤٥
 »..مكان

 دوثاحل ومسات يفالك عن تعاىل الباري تنزيه مع« نصه: ما قال الرفاعي أمحد الشافعي  ٣٤٦
 ».األئمة درج ذلك وعلى

 نب امساعيل بن أمحد الشافعي  ٣٤٧
 الكوراين عثمان

 على اخلروج جنوز وال القبلة أهل من أحدا نكفر ال "قوله: قال:
 قد مكال هذا أقول امللكني، وسؤال القرب عذاب أن ونعتقد السلطان
 على سليو  حنيفة وأيب الشافعي مثل األئمة ونقل الناس بني اشتهر
سم إذ إطالقه  وصلى" صام وإن كافر ا

 ابن حممد بن أمحد الشافعي  ٣٤٨
 الرفعة

 "وال ألئمة:ا صفة باب يف عنه اهللا رضي إسحاق أيب الشيخ قول يف
 "وهذا :به يقتدى فكيف له صالة ال ألنه كافر خلف الصالة جتوز
 خبلق نيالقائلك القبلة أهل من كفَّرناهُ  ومن عليه جممعٌ  كفرُهُ  َمن ينظم

 القدرب يؤمن مل ومن وجودها قبل املعدومات يعلم ال وبأنّه القرءان
 سنيح القاضي حكاه كما العرش على جالسٌ  اهللا أن يعتقد من وكذا
  الشافعي نص عن هنا

 ابن حممد بن أمحد الشافعي  ٣٤٩
 الرفعة

»لعرشا على جالس اهللا كالقائلني القبلة أهل من كفرناه ومن« قال:

 »صراح ركف فهو تبعيضه أو اإللـه تقدير إىل قاد أصل كل إن« قال: اجلويين احلرمني مامإ الشافعي  ٣٥٠
 عنه، جالله يف يتقدس مبا الرب وصف إىل طوائف فذهبت« قال: اجلويين احلرمني إمام الشافعي  ٣٥١

 اهللا تعاىل لوالتمثي التشكيل إىل غالة انتهى حىت جهة يف التحيز من
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م طلبهم ذلك إىل همدعا والذي الزائغني قول عن  ساتاحملسو  من ر
 وخواطر الوساوس، جماري يف ويتقدر األوهام يف يتشكل وما

 بني فرق وأي اإللـهية، صفات عن بالكلية حيد وهذا اهلواجس،
 »العلوية األجرام بعض يعبد من وبني هؤالء

  »راحص كفر فهو يضهتبع أو اإللـه تقدير إىل قاد أصل وكل« قال: اجلويين احلرمني إمام الشافعي  ٣٥٢
 وشفاء دالتوحي حقيقة يناقض خبط من املشبهة للحشوية وكم« قال: اجلويين احلرمني إمام الشافعي  ٣٥٣

 »جلو  عز اهللا شاء إن التأويالت باب يف يظهر ذلك يف الغليل
 رجله خدرت إذا يقول ما قال:باب السين ابن الشافعي  ٣٥٤

 
 قاال ىعيس بن اجلنيد بن وعمرو األمناطي إبراهيم بن حممد حدثين
 أبو ناحدث قال عياش بن بكر أبو حدثنا قال ِخداش بن حممود حدثنا

 ضير  عمر ابن مع أمشي كنت قال شعبة أيب عن السَّبيعي إسحاق
 اسالن أحب اذكر« رجل له فقال فجلس رجله فخدرت عنهما اهللا

 فمشى. فقام »حممداه يا« فقال: »إليك
 بن اهللا دعب بن أمحد حدثنا قال أمحد أبو عيسى بن جعفر حدثنا قال السين ابن الشافعي  ٣٥٥

 عن ُخثيم بن عثمان حدثنا قال سليمان بن سالم حدثنا قال َرْوح
 دعن رجل رِجلُ  خدرت قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن جماهد
 مدحم« فقال »إليك الناس أحب اذكر« عباس ابن فقال عباس ابن

 خدره. فذهب »وسلم عليه اهللا صلى
 بن حاجب حدثنا الربذعي حممد بن خالد بن حممد حدثنا قال السين ابن الشافعي  ٣٥٦

 نع إسحاق أيب عن إسرائيل بن مصعب بن حممد حدثنا سليمان
 نهماع اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عند كنا قال حنش بن اهليثم

 اي« فقال: »إليك الناس أحب اذكر« رجل له فقال رجله فخدرت
 ِعَقال. من نشط فكأمنا »حممد

 اهلذيل كرب أيب عن اجلهين يزيد بن صدقة عن زياد بن حممد روى قال السين ابن الشافعي  ٣٥٧
 املاء يف فنقعهما رجاله خدرت وقد سريين بن حممد على دخلت قال
 [الطويل] يقول: وهو
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 قوَهلا تذكرت رجلي خدرت إذا

 ودعوت بامسها ابين فناديت
 تطيعين نفسي أن لو اليت دعوت

فقضيت حنوها نفسي أللقيت
 أيب كقرب جسمه وجيعل كبري عرش على جسًما يعبد والذي« قال: القرشي املعلم ابن الشافعي  ٣٥٨

 الًماك أو الرافضي هشام عن حكي كما بشربه أشبار سبعة قبيس
م خيشون الذين جلود منه تقشعر ءاخر  فهو اهللا غري عبد فقد ر
 سميةاجل أطلقوا باجلهة بالتحيز القائلني من قسًما إن وقال كافر،
 وهؤالء ودهوج جسًما بكونه عنيت« وقالوا: والرتكيب التأليف ومنعوا
 »كفروا

 زيدٍ  بن األنور احلسن بنت نفيسة الشريفة السّيدة ذكر عند قال امللقن ابن الشافعي  ٣٥٩
 معروفٌ  هاقربُ « نصُّه: ما عنهم اهللا رضي عليّ  بن احلسن بن األبلج
 »الدُّعاءِ  بإجابة

 صاحلًا رجالً  القاسم أخوها وكان« نفيسة: السيدة ذكر عند قال امللقن ابن لشافعيا  ٣٦٠
 الذي ويُّ العل السّيد منهم عقب ا وله بنيسابور سكن خيّـرًا زاهًدا
 والدعاء بدالعوا الصاحلات من كانت وقيل البيهقيُّ  احلافظ عنه يروي

 املساجد ويف والصاحلني األنبياء قبور وعند بل قربها عند مستجاب
  »املباح السفر ويف ومزدلفة وعرفة

 ».كاألجسام ال جسم اهللا عن يقول من يكفر فإنه« قال: امللقن ابن الشافعي  ٣٦١
 كرب أيب عهد يف الكذاب مسيلمة حاربوا الذين الصحابة أن روى الطربي جرير ابن الشافعي  ٣٦٢

 »حممداه يا حممداه يا« القتال أثناء يف يقولون كانوا
 ِمنْ  لَْيهِ إِ  أَقْـَربُ  ﴿َوَحنْنُ  قال كما منه، شىء إىل أقرب شىء فال قال: الطربي جرير ابن يالشافع  ٣٦٣

 اْلَورِيِد﴾ َحْبلِ 
 حرام« قال: تعاىل اهللا صفات عن سئل ملا الشافعي اإلمام كالم ذكر جهبل ابن الشافعي  ٣٦٤

 أن الظنون وعلى حتد أن األوهام وعلى تعاىل اهللا متثل أن العقول على
 اخلواطر وعلى تعمق أن الضمائر وعلى تفكر أن النفوس وعلى قطعت
 صلى نبيه لسان على – اهللا أي – نفسه به وصف ما إال حتيط أن
 »وسلم عليه اهللا
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 ىعل األحداث تطلعوا ال عنه اهللا رضي سهل وقال« نصه: ما قال جهبل ابن الشافعي  ٣٦٥

 نع منزه مدص فرد واحد اإللـه أن اعتقاد من متكنهم قبل األسرار
  ».واألينية الكيفية

 قدمي اهللا أن عقيدتنا فنقول: السنة، أهل عقيدة نذكر حنن وها« قال: جهبل ابن الشافعي  ٣٦٦
 »مكان وال جهة له ليس شىء، يشبهه وال شيًئا ُيشِبهُ  ال أزيلٌّ،

 وكل سلمو  عليه اهللا صلى اهللا رسول أثر يتتبَّع عمر ابن كان قال: حبان ابن الشافعي  ٣٦٧
 اهللا رسول زلفن فيه ينزل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نزله منزلٍ 
 ال لكي سمرةال أصل يف فيصبُّه باملاء جيئ عمر ابن فكان مسرة حتت
 تيبس

 موسى بن عمرو بن عياض بن موسى بن عياض الفضل أبو عن نقلالعسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٦٨
 قديرت يصح الو « نصه: ما قال أنه األندلسي اليحصيب عياض بن

 ».يكيف ال اهللا كالم ألن اهللا قول كيفية
 قـُّبةٍ  يف هوو  وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  إىل أتيتُ  صحايب: عن روىالعسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٦٩

 ىصل النيبّ  وضوء أخذ بالال ورأيت - جلدٍ  من أي - أدمٍ  من محراء
 به متسَّح ًئايش منه أصاب فمن الوضوء يبتدرون والناس وسلم عليه اهللا
 يف جرٍ ح ابن احلافظ قال بصاحبه. متسَّح شيًئا منه ُيصب مل ومن
 مسهال مما الربكة التماس الفوائد من احلديث ويف البخارّي: شرح

 الصاحلون
 صلى يبّ الن من فراس عمي استوهب قالت: حبرة بنت صفّية عن روىالعسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٧٠

 عمر كان قالوا: إياها، فأعطاه فيها يأكل رءاه قصعةً  وسلم عليه اهللا
 لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول قصعة يل اخرجوا قال: جاءنا إذا

 وجهه لىع وينضحه منها فيشرب زمزم ماء من فيملؤها إليه فُنخرجها
 لكذ وأنكر العلو، جهة هي وقال اجلهة أثبت من به استدل« قال:العسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٧١

 وقد ذلك، نع اهللا تعاىل التحّيز إىل يفضي بذلك القول ألن اجلمهور
 »أقوال على النزول معىن يف اختلف

 وهو وسلم هعلي اهللا صلى النيبّ  إىل (دفعت حنيفة أيب قول يف قالالعسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٧٢
 دخل مث الةبالص فنادى بالل فخرج باهلاجرة كانت قـُّبةٍ  يف باألبطح
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 عليه لناسا فوقع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وضوء فضل فأخرج
م منه): يأخذون  عنه فضل الذي املاء اقتسموا كأ

 عليه اهللا صلى الرسول زاره ملا مالكٍ  بن ِعتبان (أن حديث يف قالالعسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٧٣
 صّلى حيثف »أَصّليَ  أن حتُِبُّ  أينَ « الرسول له قال بيته يف وسلم
 التربُّك يهوف مصّلى): عتبان اختذه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 وطئها وأ وسلم عليه اهللا صلى الرسول فيها صّلى اليت باملواضع
 أِمن إذا يبُ جيُ  أنه به لُيتربَّك الصاحلني من ُدعي َمنْ  أن منه وُيستفاد
 الفتنة.

ُزينُّ  عمرٍو بن رافع قال قال:العسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٧٤
 حىت يديب أيب أخذ وداعال حجَّة يف امل

 على خيطب فرأيته النحر يوم مبًىن  وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  إىل انتهينا
 عليه اهللا لىص اهللا رسول هذا فقال هذا من أليب فقلت الشهباء بغلته
 كّفي أدخلت حىت مسحتها مث بساقه أخذت حىت منه فدنوت وسلم
  والنعل قدمه أمخص بني

 مذي:الرت  شرح يف - العراقي الدين زين يعين - شيخنا قال« قال:الينالعسق حجر ابن الشافعي  ٣٧٥
 من جوبهو  يعلم ما بإنكار تقييده اإلمجاع منكر تكفري يف الصحيح
 لمع ما بإنكار عرب من ومنهم اخلمس، كالصلوات بالضرورة الدين
 عياض يالقاض حكى وقد العامل، حبدوث القول ومنه بالتواتر، وجوبه
 قيقد ابن وقال العامل، بقدم يقول من تكفري على اإلمجاع وغريه
 لفلسفةا إىل ومييل املعقوالت يف اِحلذق يدَّعي من هنا وقع العيد:
 الفةخم قبيل من ألنه يكفر ال العامل حدوث يف املخالف أن فظن

 ىتح اإلطالق على يكفر ال اإلمجاع منكر إن بقولنا: ومتسك اإلمجاع
 كمتس وهو قال: الشرع، صاحب عن متواترًا بذلك النقل يثبت
 بيلق من العامل حدوث ألن تعام أو البصرية يف عمى عن إما ساقط

 »بالنقل والتواتر اإلمجاع فيه اجتمع ما
 لعبادةا جمرد من قدرا أعظم حقه من جيب ما ومعرفة باهللا العلم« قال:العسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٧٦

 »البدنية
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 يـَْومَ ﴿ تعاىل قوله يف عباس ابن عن فجاء الساق وأما:« نصه ما لقاالعسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٧٧

 والعرب األمر من شدة عن قال القلم] [سورة َساٍق﴾ َعنْ  ُيْكَشفُ 
 [الرجز] ومنه: اشتدت إذا ساق على احلرب قامت تقول
 اقْ س على بنا احلربُ  وقاَمت ... األعناقْ  ضربَ  أصحاُبك سنَّ  قد
 

 ابن لقا عظيم. نور عن تفسريها يف األشعري موسى أيب عن وجاء
 ملهلب:ا وقال واأللطاف. الفوائد من للمؤمنني يتجدد ما معناه فورك:
 يب اخلطايب: وقال نِقمة. ولغريهم رمحة للمؤمنني الساق كشف
 الساق. معىن يف اخلوض الشيوخ من كثري

 
 الشدة. ا تظهر اليت قدرته عن يكشف اهللا أن عباس ابن قول ومعىن

 مامنه كل بسندين عباس ابن عن املذكور األثر البيهقي سندوأ
 ر،الشع من فابتغوه القرءان من شىء عليكم خفي إذا وزاد: حسن.
 إليه. املشار الرجز وذكر

 
 [مشطور الشديد: األمر على الساق إطالق يف اخلطايب وأنشد
 الرجز]

 ساقها عن كشفت قد َسَنةٍ  يف
 

 ومي يريد قال عباس ابن عن صحيح ءاخر وجه من البيهقي وأسند
 »القيامة

 طريق على به مؤمنا ورد ما على أجراه من ومنهم« نصه: ما قالالعسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٧٨
 السلف، مجهور وهم والتشبيه الكيفية عن تعاىل اهللا منزها اإلمجال
 مادينواحل والسفيانني األربعة األئمة عن وغريه البيهقي ونقله

 ».وغريهم ثواللي واألوزاعي
 منهما لك بسندين عباس ابن عن املذكور األثر البيهقي وأسند« قال:العسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٧٩

 »حسن
 مث ومن تعطيل،وال التشبيه بنفي التوحيد ففسروا السّنة أهل وأما« قال:العسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٨٠

 من لقدميا إفراد التوحيد« القشريي القاسم أبو حكاه فيما اجلنيد قال
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 حيدالتو  »:اُحلّجة« كتاب يف التميمي القاسم أبو وقال »احملدث
 وصفاته هبذات منفرًدا اعتقدته اهللا وّحدت ومعىن يُوحِّد، وّحد مصدر

 سلبت يل:وق واحًدا، علمته وحدته معىن وقيل شبيه، وال له نظري ال
 ال تهصفا ويف له، انقسام ال ذاته يف واحد فهو والكمّية الكيفّية عنه
 خالق وال سواه رب وال له شريك ال وتدبريه وملكه إهليته ويف له شبيه
 »غريه

 النسخ بعض يف رأى أنه البخاريّ  خمتصر يف القرطيبُّ  وذكر قال:العسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٨١
 هذا ترأي البخارّي: اهللا عبد أبو قال البخاريّ  صحيح من القدمية
 أنس نب النضر مرياث من اشرتي وكان منه وشربت البصرة يف القدح

 ألف بثمامنائة
 املشبهة فريتك على »التذكرة« يف الفارسي علي أبو به واستدل« قال:العسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٨٢

م عليهم احلديث فحمل  عتقدوني الذين أي املصورون بقوله املراد وأ
 إن« ظ:بلف الباب يف بعده الذي باحلديث وتعّقب صورة. هللا أن
 بابني عدب الذي عائشة وحبديث »يعذبون الصورة هذه يصنعون ينالذ

 له مَ َسلِ  ولو ذلك، وغري »يعذبون الصور هذه أصحاب إنّ « بلفظ:
 »ذكره املقدم اإلشكال عليه يرد مل استدالله

 ضمب ضبطه املشايخ بعض أن فورك بن بكر أبو حكى وقد« قال:العسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٨٣
 من يالنسائ رواه ما ويقويه ملًكا، ينزل أي فعولامل حذف على أوله
 اهللا إن« ظ:بلف عنهما اهللا رضي سعيد وأيب هريرة أيب عن األغرّ  طريق
 اعد من هل يقول: مناديًا يأمر مث الليل شطر ميضي حىت ميهل

 يُنادي« العاص: أيب بن عثمان حديث ويف احلديث، »له فيستجاب
ذا القرطيب: قال ،احلديث »له يستجاب داع من هل مناد  رتفعي و

 »اإلشكال
 اآلية ذهه يف بطال: ابن قال بوجهك أعوذ فيه قوله منه واملراد« قال:العسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٨٤

 وال ارحةجب وليس ذاته صفة من وهو وجها هللا أن على داللة واحلديث
 قولن وال عامل إنه نقول: كما املخلوقني من نشاهدها اليت كالوجوه

 رادامل أن على اآلية دلت غريه: وقال نشاهدهم. الذين كالعلماء إنه
 ملهالش الفعل صفات من صفة كانت ولو املقدس الذات بالرتمجة
 حمال. وهو الصفات من غريها مشل كما اهلالك
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 الذي ارياالبخ صحيح على شرحه يف اخلطايب سليمان ألبو مقرا نقلالعسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٨٥

 مماس وه العرش على استوى اهللا إن املسلمني قول معىن وليس« قال:
 مجيع نم بائن لكنه جهاته من جهة يف متحيز أو فيه متمكن أو له

 به جاء خرب هو إمنا - الوجوه من بوجه هلم مشابه غري خلقه_أي
 وهو شىء كمثله ليس إذ التكييف عنه ونفينا به فقلنا التوقيف
 ».البصري السميع

 توّجهي فال قاصر الربوبية ألسرار العقول إدراك فإن« نصه: ما وقالالعسقالين رحج ابن الشافعي  ٣٨٦
 ».يثوح أين وجوده يف عليه توجه ال كما كيف وال مل حكمه على

 عنه - اعنه منزه وهو عنه نفيت أي - سلبت وقيل:« نصه: ما وقالالعسقالين حجر ابن الشافعي  ٣٨٧
 ».له نقساما ال ذاته يف واحد فهو والكمية الكيفية

 من اعةواجلم الُسّنة أهل عقيدة هي حنبل: بن أمحد الُسّنة إمام عقيدة اهليتمي حجر ابن الشافعي  ٣٨٨
 ُعُلّوا اجلاحدونو  الظاملون يقول عّما تعاىل اهللا تنـزيه يف التاّمة املبالغة
 وعن بل النقص مسات سائر ِمن وغريمها واجلسمية اجلهة ِمن كبريا
 سوبنياملن جهلة بني اشُتِهرَ  وما ُمْطلق، لكما فيه ليس وصف كل
تهد األعظم اإلمام هذا إىل  حنوها وأ اجلهة ِمن بشيء قائل أنّه ِمنْ  ا

تان فكذب  رماه أو يهإل ذلك نسبَ  َمنْ  اهللاُ  فَلعن عليه وافرتاء و
 منها اهللا برّأه اليت املثالب هذه من بشيء

 جعلو  وأرضاه عنه اهللا رضي حنبل بن أمحد السنة مإما عقيدة قال: اهليتمي حجر ابن الشافعي  ٣٨٩
 امتنانه سوابغ من وعليه علينا وأفاض ومأواه متقلَّبه املعارف جنان
 اجلماعةو  السنة أهل لعقيدة موافقة جنانه، من األعلى الفردوس وبوأه
 واجلاحدون الظاملون يقول عما تعاىل اهللا تنزيه يف التامة املبالغة من
 بل ،النقص مسات سائر من وغريمها واجلسمية اجلهة من كبريًا علًوا
 جهلة بني اشتهر وما مطلق، كمال فيه ليس َوْصف كل وعن

تهد األعظم اإلمام هذا إىل املنسوبني  اجلهة نم بشيء قائل أنه من ا
تان فكذب حنوها أو  إليه، ذلك نسب من اهللا فلعن عليه، وافرتاء وُ
 احلافظ ـنبيّ  وقد منها، اهللا برَّأه ليتا املثالب هذه من بشيء رماه أو

 من ئّيـناملرب  مذهبه أئمة من اجلوزي بن الفرج أبو اإلمام القدوة احلجة
 ذبك ذلك من إليه نسب ما كل أنَّ  الشنيعة، القبيحة الوصمة هذه
تان وافرتاء عليه  اهللا وتنزيه ذلك، بطالن يف صرحية نصوصه وأن و
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 كتب يف ما إىل تصغى أنْ  وإياك ،مهم فإنه ذلك فاعلم عنه تعاىل
 وأضله هواه، هإهل اختذ ممن وغريمها اجلوزية قيم ابن وتلميذه تيمية ابن
 فمن شاوة،غ بصره على وجعل وقلبه، مسعه على وختم علم، على اهللا

 عدواوت احلدود، امللحدون هؤالء جتاوز وكيف اهللا، بعد من يهديه
م بذلك فظنوا واحلقيقة، الشريعة سياج وخرقوا الرسوم  هدى لىع أ
م من  لاخلصا وأقبح الضالل أسوأ على هم بل كذلك، وليسوا ر

ى واخلسران الـَمقت وأبلغ  تَِّبعهمم اهللا فخذل والبهتان الكذب وأ
 أمثاهلم من األرض وطهر

 جوباو  أحد كل على جيب أنه أئمتنا به صرح والذي« نصه: ما قال اهليتمي حجر ابن الشافعي  ٣٩٠
 علمه هفي يشرتط وال فاسده، من االعتقاد صحيح يعرف أن عينيا

 على ليدبالتق ولو اجلازم االعتقاد على املدار ألن الكالم أهل بقوانني
 خالفنيامل على للرد ا والقيام الكالمية احلجج تعليم وأما األصح.

 خالفامل دفع وتوقف حادثة وقعت إن إال اللهم كفاية، فرض فهو
 على عينا بفيج آالته أو الكالم علم من ا يتعلق ما تعلم على فيها
 »املخالفني على للرد تعلمه لذلك تأهل من

 وأيب وأمحد ومالك الشافعي عن حكوا وغريه الَقرَايف أن واعلم« قال: اهليتمي حجر ابن الشافعي  ٣٩١
 وهم جسيم،والت باجلهة القائلني بكفر القول عنهم اهللا رضي حنيفة

 »بذلك حقيقون
 نيفةح وأيب وأمحد ومالك الشافعي األمة هداة األربعة األئمة عن نقل اهليتمي حجر ابن فعيالشا  ٣٩٢

 موالتجسي باجلهة القائلني بتكفري القول عنهم اهللا رضي
 نيفةح وأيب وأمحد ومالك الشافعي األمة هداة األربعة األئمة عن نقل اهليتمي حجر ابن الشافعي  ٣٩٣

  ". موالتجسي باجلهة ائلنيالق بتكفري القول عنهم اهللا رضي
 اهللا (أي احلق إلعطاء الوهم من هو إمنا ههنا اخلبط منشأ« قال: اآلمدي الشافعي  ٣٩٤

 على واحلكم احملسوسات) املشاهدات (أي الشاهد حكم سبحانه)
 غري بكاذ وهو احملسوس، على به حكم مبا اهللا) (وهو احملسوس غري

 بعض وهم يشتد قد بل :- انتبه وهنا - قال أن إىل »...صادق
 يف بيتامل عن ينفر كمن وذلك العقل، على به يقضي حبيث الناس
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 بانتفاء قضيي عقله كان وإن يقوم أو يتحرك أنه لتومهه ميت فيه بيت
 ذلك

 
 دليلوال الربهان غري يتخذ ومل جانبا الوهم ترك من اللبيب فإذا

 صاحبا.
 

 يالاخل كشف فطريق الوهم جمرد إال ليس ذلك مستند أن عرف وإذا
 مبدأ هو موجود من بد ال أنه بينا قد فإنا الربهان، يف بالنظر هو إمنا

 وداتاملوج من مثل له يكون أن جائز ال أنه وبينا الكائنات، (خالق)
 به يفضى ام أن يتبني القاعدتني هاتني تسليم ومع غائبا، وال شاهدا
 »له حاصل ال الوهم

 عقيدةٍ  لىع وسلم عليه اهللا صلى الّنيبّ  وفاة عند وناملسلم وكان قال: اآلمدي الشافعي  ٣٩٥
 ملو  اإلسالم، ويظهر الّنفاق يبطن كان من إال واحدةٍ  وطريقةٍ  واحدةٍ 
 وأرباب الم،اإلس أهل تفّرق حّىت  تتفّرق واآلراء يتشّعب اخلالف يزل

 »فرقةً  وسبعني ثالثٍ  إىل املقاالت
 بن سويد ثنا احلارث أيب بن إمساعيل ثنا لقا الرمحـن عبد ذكره« قال: االلكائي الشافعي  ٣٩٦

 تشبيهال يف اجلواريب داود تكلم قال عاصم بن علي ثنا قال سعيد
 شيموه الطحان وخالد يزيد بن حممد منهم واسط أهل فيها فاجتمع
 »مهد سفك على فأمجعوا مبقالته وأخربوه األمري فأتوا وغريهم

 لالفض بن حممد ابن اهللا عبد ثنا قال الرمحـن عبد ذكره« قال: االلكائي الشافعي  ٣٩٧
 فقد هخلق من بشىء اهللا شبه من محاد بن نعيم قال قال الصيداوي

 اهللا صفو  ما فليس كفر فقد نفسه به اهللا وصف ما أنكر ومن كفر
 »تشبيها ورسوله نفسه به

 »ثقات رجاله صحيح إسناد هذا« جندٍب: حديث عن قال البوصريي الشافعي  ٣٩٨
 له أي ألرضا ناحييت ما يريد َواْلَمْغِرُب﴾ اْلَمْشرِقُ  ﴿َولِلَّهِ « قال: اويالبيض الشافعي  ٣٩٩

 يف اتصلو  أن منعتم فإن مكان، دون مكان به خيتص ال كلها األرض
 َنَما﴿فَأَيْـ  مسجدا، األرض لكم جعلت فقد األقصى أو احلرام املسجد
 اللَِّه﴾ َوْجهُ  َثمَّ ﴿فَـ  القبلة، شطر التولية فعلتم مكان أي ففي تـَُولُّوا﴾
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 مكان وأ مبسجد خيتص ال التولية إمكان فإن ا، أمر اليت جهته أي
 َواِسعٌ  اللَّهَ  ِإنَّ ﴿ فيه، يفعل مبا مطلع عامل هو أي اللَِّه﴾ َوْجهُ  ﴿فـََثمَّ  أو

 ﴿ِإنَّ  عباده، على التوسعة يريد برمحته أو باألشياء بإحاطته َعِليٌم﴾
 ابن عنو  كلها، األماكن يف وأعماهلم حلهممبصا َعِليٌم﴾ َواِسعٌ  اللَّهَ 
ا عنهما اهللا رضي عمر  وقيل: ة،الراحل على املسافر صالة يف نزلت أ
 أصبحوا لماف خمتلفة، أحناء إىل فصلوا القبلة عليهم عميت قوم يف

تهد أخطأ لو هذا وعلى خطأهم، تبينوا  يلزمه مل طأاخل له تبني مث ا
 يف يكون نأ للمعبود وتنـزيه القبلة، خلنس توطئة هي وقيل: التدارك،

 ».وجهة حيز
 عمجي على اهللا دل كما اجلالل صفات جمامع على يدل وهو« قال: البيضاوي الشافعي  ٤٠٠

 أحناء عن الذات منـزه يكون ما احلقيقي الواحد إذ الكمال، صفات
 يف شاركةوامل والتحيز كاجلسمية أحدمها يستلزم وما والتعدد الرتكيب
 امةالت واحلكمة الذاتية والقدرة الوجود كوجوب وخواصها احلقيقة
 »لأللوهية املقتضية

 ما إال« :قال َوْجَهُه﴾ ِإالَّ  َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ﴿ُكلُّ  تعاىل: قوله عند جاء الثوري الشافعي  ٤٠١
 »وجهه به أريد

 اهللا رضي الصديق بكر أبو قاله ما التوحيد، يف كلمة أشرف قال: البغدادي اجلنيد الشافعي  ٤٠٢
 عن العجزب إال معرفته إىل سبيالً  خللقه جيعل مل من سبحان« عنه:
 »معرفته

 نوعاملص معرفة احلكمة اعتقاد من العبد إليه حيتاج ما أول« قال: البغدادي اجلنيد الشافعي  ٤٠٣
 ملخلوقا من اخلالق صفة فيعرف إحداثه كان كيف واحملدث صانعه،
 فإن اعتهط بوجوب فويعرت  لدعوته، ويذل احملدث من القدمي وصفة

 »استوجبه ملن بامللك يعرتف مل مالكه يعرف مل
 بكمال وحدانيته بتحقيق املوحَّد إفراد« التوحيد: عن سئل ملا قال البغدادي اجلنيد الشافعي  ٤٠٤

 دادواألن األضداد بنفي يولد، ومل يلد مل الذي الواحد أنه أحديته
 َكِمْثِلهِ  لَْيسَ ﴿ ثيلمت وال تصوير وال تكييف وال تشبيه بال واألشباه

 اْلَبِصُري﴾ السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيءٌ 
 »بالوارد فسرَته ما وخري« ألفيته، يف قال العراقي احلافظ الشافعي  ٤٠٥
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 اهللا يرض حنيفة وأيب وأمحد ومالك الشافعي األربعة األئمة عن نقل العراقي احلافظ الشافعي  ٤٠٦

 .والتجسيم" باجلهة القائلني بتكفري القول عنهم
 نب اهللا عبد احلبيب الشافعي  ٤٠٧

 احلداد علوي
 احلضرمي

 يتعلم نأ عليها، واملداوم تعاىل اهللا لطاعة املالزم العامي فعلى« قال:
 من به إال طاعته تتم وال يصح ال الذي العلم من منه له بد ال ما

 ىنمع يف وما والصيام والصالة الطهارة أحكام مثل الظاهرة: العلوم
 به صنحي ما االعتقادية اإلميان علوم من يعرف أن اأيضً  وعليه ذلك.
 باليوم والعلم ورسله، وكتبه ومالئكته وصفاته باهللا العلم من معتقده
 من صلفيح والنار، واجلنة والصراط وامليزان، واحلشر البعث من اآلخر
 ويتمان ،وإسالمه إميانه به يصح ما اإلسالمية والعلوم اإلميانية، العلوم

 ليها،ع ومواظبته بالعبادات اشتغاله على مقدم فذلك ه،ب ويكمالن
 له. اتثب ال له أساس ال وما كالبنيان، والعبادة كاألساس، العلم فإن
 فيها ويتعب ه،أوقات ا يستغرق وعبادات بطاعات املتعبد اشتغل ورمبا
 إذا ورًاومأز  ملوًما كان رمبا بل مأجور، وال حممود غري فيها وهو نفسه
 وكماهلا ا،وصحته عباداته إقامة يف علمه من له بد ال مبا علمي مل كان
 بذلك العتناءا اية يف املتعبد فليكن واإلسالمية، اإلميانية العلوم من

 ”له والتفرغ به، واالهتمام
 دكمأح إىل أقرب تدعون الذي إن« عثمان أيب عن احلديث يف قال احلليمي الشافعي  ٤٠٨

 يسمع الف وبينه العبد بني مسافة ال أنه ومعناه »:راحلته عنق من
 وجبي ذلك فإن به، تصرفت ما كيف حاله، عليه خيفى أو دعاءه

 النهاية من له وحاشا اية، له يكون أن
 وال جبوهر ليس - تعاىل - أنه بإثبات التشبيه من الرباءة وأما« قال: احلليمي الشافعي  ٤٠٩

 بعضب ثناؤه جل البارئ فوصفوا احلق عن زاغوا قوًما فألن عرض،
 إنه قال: من ومنهم جوهر، إنه قال: من فمنهم احملدثني، صفات
 على امللك يكون كما العرش على يكون أن أجاز من ومنهم جسم،
 التشريك.و  كالتعطيل لقائله الكفر اسم وجوب يف ذلك وكان سريره،
 جبوهر سلي أنه ذلك ومجاع شىء، كمثله ليس أنه املثبت أثبت فإذا
 عليه جلاز اعرضً  أو جوهًرا كان لو ألنه التشبيه، انتفى فقد عرض وال
 الو  جوهرًا يكن مل إذا وألنه واالعراض، اجلواهر سائر على جيوز ما

ا حيث من اجلواهر على جيوز ما عليه جيز مل عرًضا  جواهر إ
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 زجيو  ما وال والسكون، واحلركة األمكنة وشغل والتجسم كالتآلف

ا حيث من األعراض على  »البقاء وعدم كاحلدوث راضأع إ
 وكل وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول أثر يتتبَّع عمر ابن كان ذكر:أنه احلميدي الشافعي  ٤١٠

 اهللا رسول زلفن فيه ينزل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نزله منزلٍ 
 حتتها صبُّهي حىت البعيد املكان من املاء عمر ابن هلا فجعل مسرة حتت

 ليّ ع أبا إبراهيم بن احلسن مسعت قال: القطيعيّ  أمحد عن:« قال البغدادي اخلطيب الشافعي  ٤١١
 به توّسلتو  جعفرٍ  بن موسى قرب فقصدت أمر مهَّين ما يقول: اخلّالل

  »ُأحبُّ  ما يل تعاىل اهللا سهَّل إال
 اأن ي،السلف أنا جعفر، أنا اخلالل، بن علي أبو أخربنا« نصه: ما قال البغدادي اخلطيب الشافعي  ٤١٢

 أما ل:قا اخلطيب بكر أبو احلافظ ثنا الزعفراين، مرزوق بن حممد
 مذهب الصحاح السنن يف منها روي ما فإن الصفات يف الكالم
ا السلف  عنها. شبيهوالت الكيفية ونفي ظواهرها، على وإجراؤها إثبا

 املثبتني من قوم وحققها تعاىل، اهللا أثبته ما فأبطلوا قوم، نفاها وقد
 عن اهللا تعاىل والتكييف، التشبيه من ضرب إىل ذلك يف فخرجوا
  ».ذلك

 ثباتإ هو إمنا العاملني رب إثبات أن معلوًما كان فإذا« نصه: ما قال البغدادي اخلطيب الشافعي  ٤١٣
 وجود اتإثب هو إمنا صفاته، إثبات فكذلك كيفية، إثبات ال وجود

  ».وتكييف حتديد إثبات ال
 حدهاأ بأمور: ُردَّ  اإلسناد متصل خربًا املأمون الثقة روى وإذا« قال: البغدادي اخلطيب الشافعي  ٤١٤

 مبَجوَّزَات ردي إمنا الشرع ألن بطالنه فُيعلم العقول موَجبات خيالف أن
 أو ابالكت نص خيالف أن والثاين فال، العقول خبالف وأما العقول
 الفخي نأ والثالث منسوخ، أو [له] أصل ال أنه فيعلم املتواترة السنة

 يكون نأ جيوز ال ألنه له أصل ال أو منسوخ أنه على فُيستدل اإلمجاع
  ،»خالفه على األمة وجتمع منسوخ غري صحيًحا

 علمه لقاخل كافة على جيب ما برواية الواحد ينفرد أن والرابع“ قال: البغدادي اخلطيب الشافعي  ٤١٥
 ينفردو  أصل له يكون أن جيوز ال ألنه له أصل ال أنه على ذلك فيدل
 جرت ام برواية ينفرد أن واخلامس العظيم، اخللق بني من بعلمه هو

 مثل يف نفردي أن جيوز ال ألنه يقبل فال التواتر أهل ينقله بأن العادة
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 تعم ما ةبرواي الواحد انفرد أو للقياس خمالًفا ورد إذا وأما بالرواية، هذا
 إذا أنس بن مالك مذهب ينتحل ممن قوم وقال يـَُرّد. مل البلوى به

 ز العمل جيز مل للقياس خمالًفا كان
 

 ال ابتث بن النعمان حنيفة أيب مذهب إىل ينتسبون ممن قوم وقال
 »البلوى به تعم فيما الواحد خبرب العمل جيوز

 يقول: عنه اهللا رضي الشافعيُّ  إدريس بن حمّمد سيدنا كان« يقول: البغدادي اخلطيب الشافعي  ٤١٦
 يل عرضت إذاف يومٍ  كل يف قربه إىل وأجيء نيفةح بأيب ألتربّك إين

 عنده حلاجةا تعاىل اهللا وسألتُ  قربه إىل وجئت ركعتني صّليت حاجة
 »تُقضى حىت عين تبعد فما

 بليستق ما أول الوجه كان وملا املعروفة، اجلارحة الوجه أصل قال: األصفهاين الراغب الشافعي  ٤١٧
 يفو  شىء كل ستقبلم يف استعمل البدن ظاهر يف ما أشرف وهو
 ورمبا ه،ظاهر  أي كذا وجه وقيل النهار وجه فقيل إشراقه ويف مبدئه
 ىل:تعا قوله وكذا وجهه اهللا كرم كقوهلم الذات على الوجه أطلق

 َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ ﴿ وقوله: َواِإلْكرَاِم﴾، اجلََْاللِ  ُذو َربِّكَ  َوْجهُ  ﴿َويـَبـَْقى
  َوْجَهُه﴾ ِإالَّ 

 شبيه غريو  شبيه فيه يقال أي يصح عما به يسأل لفظ كيف« قال: األصفهاين غبالرا الشافعي  ٤١٨
 اهللا يف يقال أن يصح ال وهلذا والسقيم، والصحيح واألسود كاألبيض

 »كيف وجلَّ  عز
 تنبيها نهه،ك عرفوا ما أي َقْدرِِه﴾ َحقَّ  اللَّهَ  َقَدُروا ﴿َوَما وقوله وقال: األصفهاين الراغب الشافعي  ٤١٩

 اَألْرضُ ﴿وَ  قوله: وهو وصفه، وهذا كنهه يدركوا أن ميكنهم فكي أنه
يًعا  اْلِقَياَمِة﴾ يـَْومَ  قـَْبَضُتهُ  مجَِ

 ال ما هابعض ويف املكفرة أما املكفرة غري البدع يف كله "هذا قال: السخاوي الشافعي  ٤٢٠
 األشياء يعلم ام القائلني باملعدوم العلم كمنكري فيه التكفري يف شك
سمني باجلزئيات وأ خيلقها حىت  حبلول قائلنيوال صرحيا جتسيما وا
  غريه" أو علي يف اإلهلية

سم قال: الشافعي اإلمام أن روى السيوطي الشافعي  ٤٢١  كافر ا
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 من واستثىن القبلة أهل من أحد يكفر ال الشافعي: قال قاعدة قال: السيوطي الشافعي  ٤٢٢

سم ذلك:  سام:أق ملبتدعةا بعضهم: وقال اجلزئيات علم ومنكر ا
 لمع ومنكر عنها اهللا رضي عائشة كقاذف قطًعا نكفره ما األول:

سمة األجساد وحشر اجلزئيات  »العامل بقدم والقائل وا
 منـزه نهأل باملسافة ال والكرامة بالرتبة أقرب هذا القرطيب: قال« قال: السيوطي الشافعي  ٤٢٣

 يف ه:تذكرت يف احبالص بن البدر وقال والزمان، واملساحة املكان عن
 اخنفاضه يف العبد وأن تعاىل، اهللا عن اجلهة نفي إىل إشارة احلديث

 »تعاىل اهللا إىل يكون ما أقرب يكون االخنفاض غاية
سم« قال: السيوطي الشافعي  ٤٢٤   ».قطًعا كافرٌ  ا
 ».التكييف عليها يقع ال اليت هللا الذات صفات« نصه: ما قال السيوطي الشافعي  ٤٢٥
 نهأل هو؟ كيف للمعبود يقال ال نفيسة: فوائد“ نصه: ما وقال السيوطي عيالشاف  ٤٢٦

 حال. وال له هيئة ال سبحانه واهللا واحلال، اهليئة عن بكيف يستخرب
 هحق يف مستحيلة فهي متضادة، األلوان ألن لونه؟ ما يقال وال

 »سبحانه
 للحق أن توهم ومن مكانًا، للحق أن يوهم القول هذا ألن« قال: السالم عبد بن العز الشافعي  ٤٢٧

 »ُمَشبِّه فهو مكانًا
 ألرضا يف أم هو السماء أيف اهللا أعرف ال قال: من« حنيفة: أبو قال السالم عبد بن العز الشافعي  ٤٢٨

 أن توهم ومن مكانًا، للحق أن يوهم القول هذا ألن كفر فقد هو،
 »فهومشبه مكانًا للحق

 أعرف ال قال من« فقال: االستواء عن حنيفة أبو اإلمام سئل ملا نقل السالم عبد بن العز الشافعي  ٤٢٩
 »كفر فقد األرض يف أم هو السماء أيف اهللا

 يصلي انك وإن خالفه يعترب ال ذلك فعند ببدعته كفر إذا أما« قال: الغزايل الشافعي  ٤٣٠
 املصلني عن عبارة ليست األمة ألن مسلًما نفسه ويعتقد القبلة إىل
 »فركا أنه يدري ال كان وإن كافر وهو ؤمننيامل عن بل القبلة إىل

 يصلي انك وإن خالفه يعترب ال ذلك فعند ببدعته كفر إذا أما« قال: الغزايل الشافعي  ٤٣١
 ملصلنيا عن عبارة ليست األمة ألن مسلما نفسه ويعتقد القبلة إىل

 لو عمن كافر أنه يدري ال كان وإن كافر وهو املؤمنني عن بل للقبلة
 »كفرناه والتجسيم يهبالتشب قال
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 ألدويةا جمرى جتري العلم هذا يف حنررها اليت األدلة أن اعلم« قال: الغزايل الشافعي  ٤٣٢

 حاذقًا يكن مل إن هلا املستعمل والطبيب القلوب، مرض ا يعاجل اليت
 »لحهيص مما أكثر بدوائه يفسده ما كان الرأي رصني العقل ثاقب

 قد واآلن عةاملبتد دفع يف إليه باحلاجة اعرتفت مهما قلت فإن« قال: الغزايل الشافعي  ٤٣٣
 لقياما يصري أن بد فال احلاجة وأرهقت البلوى، وعمت البدع ثارت
 روسائ األموال حبراسة كالقيام الكفايات، فروض من العلم ذا

 ذلك ربنش العلماء يشتغل مل وما وغريمها والوالية كالقضاء احلقوق
 يف وليس رسالند بالكلية ترك ولو يدوم ال عنه والبحث فيه والتدريس

 يكون أن غيفينب يتعلم، مل ما املبتدعة شبه حلل كفاية الطباع جمرد
 زمن فخبال الكفايات فروض من أيضا عنه والبحث فيه التدريس
 أن لمفاع إليه، ماسة كانت ما احلاجة فإن عنهم، اهللا رضي الصحابة

 شبه عيدف مستقل العلم ذا قائم من بلد كل يف بد ال أنه احلق
 »بالتعليم يدوم وذلك البلدة تلك يف ثارت اليت املبتدعة

 اجلهات. أشرف ألنه فوق جبهة اختص قيل: فإن« قال: الغزايل الشافعي  ٤٣٤
 

 الذي يزاحل هذا يف العامل خبلقه فوق جهة اجلهة صارت إمنا أي قلنا:
 مها إذ أصًال، حتت وال فوق يكن مل العامل خلق فقبل فيه، خلقه

 ليتا اجلهة فتسمى حيوان ذاك إذ يكن ومل والرجل الرأس من مشتقان
 حتت. له واملقابل فوق رأسه تلي
 

 حماذ كلو  العامل، جلسم حماذيًا لكان جبهة كان لو أنه الثاين: والوجه
 التقدير يوجب ذلك وكل مساو، وإما أكرب وإما منه أصغر فإما

 أكرب أو منه أصغر يفرض أن العقل يف جيوز املقدار وذلك مبقدار،
 »وخمصص مقدار إىل فيحتاج

 يف وجوارحهم اخللق بقلوب الشرع تلطف كيف فانظر« قال: الغزايل الشافعي  ٤٣٥
 إال يلتفت ومل بصريته قلت من جهل وكيف اهللا، تعظيم إىل سياقهم

 يف اواستغنائه القلوب أسرار عن وغفل واألجسام، اجلوارح ظواهر إىل
 ومل وارحباجل إليه يشار ما األصل أن وظن اجلهات، رتقدي عن التعظيم
 الرتبة علو ادباعتق تعظيمه وأن القلب، لتعظيم األوىل املظنة أن يعرف
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 ونخيدم وأتباع خدم ذلك يف اجلوارح وأن املكان، علو باعتقاد ال

 يف كنمي وال فيها، املمكن بقدر التعظيم يف املوافقة على القلب
 إىل الوجوه رفع يف السر هو فهذا اجلهات، ىلإ اإلشارة إال اجلوارح
 ووه آخر أمر الدعاء عند إليه ويضاف التعظيم، قصد عند السماء

 عمهن وخزائن تعاىل، اهللا نعم من نعمة سؤال عن ينفك ال الدعاء أن
 وهم السموات ملكوت ومقرهم املالئكة أرزاقه وخزان السموات،
 َوَما ُقُكمْ رِزْ  السََّماءِ  ﴿َوِيف  تعاىل: اهللا قال وقد باألرزاق. املوكلون

 مقر هي ليتا اخلزانة على بالوجه اإلقبال يتقاضى والطبع ُتوَعُدوَن﴾
 ألرزاقا بتفرقة أخربوا إذا امللوك من األرزاق فطالب املطلوب، الرزق
م وجوههم مالت اخلزانة باب على  مل وإن اخلزانة، جهة إىل وقلو

 إىل نالدي أرباب وجوه حمرك هو ذافه اخلزانة يف امللك أن يعتقدوا
 »وشرًعا طبًعا السماء جهة

 سبيل على يعين واآلخرة، الدنيا يف اهللا غري اهللا عرف ما فواهللا« قال: الغزايل الشافعي  ٤٣٦
 عن املقدس األحد املاهية، عن املنـزه اهللا فهو والكمال، اإلحاطة
 ومل ملبدعا وه بل يلد، مل الذي الكيفية، عن املتعايل الصمد الكمية،
 فاتهوص ذاته يف أحد كفوا له يكن ومل الوجود، قدمي هو بل يولد،
 »وأفعاله

ة: األحاديث يف قال الغزايل الشافعي  ٤٣٧  كلمة موسل عليه اهللا صلى ذكر وما« املتشا
 هاأدرك وقد التشبيه، إيهام معها يزول وإشارات قرائن مع إال منها

 ظهر نالقرائ تلك عن جمردة فاظاألل نقلت فإذا املشاهدون، احلاضرون
 اهللا ديسبتق السابقة املعرفة اإليهام زوال يف القرائن وأعظم اإليهام،
 »الظواهر هذه قبول عن تعاىل

 »املعبود معرفة بعد إال العبادة تصح ال« قال: الغزايل الشافعي  ٤٣٨
 روضف من العلم ذا االشتغال بيان يف الثالث التمهيد« قال: الغزايل الشافعي  ٤٣٩

 من يسل مبجامعه واالشتغال العلم هذا يف التبحر أن اعلم الكفايات:
 بجي ليس أنه تبني إذ الكفايات... فروض من وهو األعيان فروض
 ريبال عن القلب وتطهري اجلازم، التصديق إال اخللق كافة على

 من حق يف عني فرض الشك إزالة تصري وإمنا اإلميان. يف والشك
 الشك. اعرتاه
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 فرقال أكثر أن ذكرت وقد الكفايات فروض من صار فلم قلت: فإن

 ينفعهم؟ وال ذلك يضرهم
 

 اعتوارو  واجبة، العقائد أصول يف الشكوك إزالة أن سبق قد أنه فاعلم
 ىلإ الدعوة مث األقل، يف إال يقع ال كان وإن مستحيل غري الشك
 الدين. يف مهمة بالربهان احلق

 
 الشبهة ةبإفاض احلق أهل إلغواء تصدىوي مبتدع يثور أن يبعد ال مث

 وال التقبيح،ب إغواءه ويعارض بالكشف شبهته يقاوم ممن بد فال فيهم
 ائع،الوق هذه أمثال عن البالد تنفك وال العلم. ذا إال ذلك ميكن
 ئمقا األصقاع من وصقع األقطار، من قطر كل يف يكون أن فوجب
 عن ملائلنيا ويستميل دعة،املبت دعاة يقاوم العلم ذا مشتغل باحلق
 نهع خال فلو الشبهة، عوارض عن السنة أهل قلوب ويصفي احلق
  »يهوالفق الطبيب عن خال لو كما كافة، القطر أهل به خرج القطر

 صبعواإل اليد مسع إذا أنه ومعناه التقديس األوىل: الوظيفة« قال: الغزايل الشافعي  ٤٤٠
 قلب نوإ بيده ءادم طينة مخر اهللا إن وسلم عليه اهللا صلى وقوله
 تطلق اليد نأ يعلم أن فينبغي الرمحـن، أصابع من إصبعني بني املؤمن
 عظمو  حلم من مركب عضو وهو األصلي املوضع هو أحدمها ملعنيني

 ةخمصوص وصفات خمصوص جسم والعصب والعظم واللحم وعصب،
 أن من غريه مينع وعمق وعرض طول له مقدار عن عبارة باجلسم أعين

 ذاه يستعار وقد املكان، ذلك عن ينتحي بأن إال هو حبيث لجي
 يقال: ماك أصالً  جبسم املعىن ذلك ليس ءاخر ملعىن اليد أعين اللفظ
 مثالً  يدال مقطوع األمري كان وإن مفهوم ذلك فإن األمري يد يف البلدة
 اهللا صلى ولالرس أن ويقيًنا قطًعا يتحقق أن العامي وغري العامي فعلى
 م،وعظ ودم حلم من مركب عضو هو جسًما بذلك يرد مل سلمو  عليه
 أن بالهب خطر فإن مقدس، عنه وهو حمال تعاىل اهللا حق يف ذلك وأن
 فهو جسم كل فإن صنم عابد فهو أعضائه من مركب جسم اهللا

 خملوق، ألنه كفرًا كانت الصنم وعبادة كفروا املخلوق وعبدة خملوق،
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 ةاألم بإمجاع كافر فهو جسًما عبد فمن جسم ألنه خملوقًا وكان

 »واخللف منهم السلف
 إىل يقدم أن ينبغي العقيدة ترمجة يف ذكرناه ما أن اعلم« نصه: ما قال الغزايل الشافعي  ٤٤١

 يف معناه هل ينكشف يزال ال مث حفظًا ليحفظه نشوئه أول يف الصيب
  »فشيًئا شيًئا كربه

  ».والكم الكيف عن نّزهم تعاىل وأنه« نصه: ما قال الغزايل الشافعي  ٤٤٢
 إىل أشارت ملا للجارية باإلميان عليه اهللا صلوات حكمه وأما« قال: الغزايل الشافعي  ٤٤٣

 إىل لألخرس سبيل ال أن ظهر إذ أيًضا به انكشف فقد السماء،
 كما رساءخ كانت فقد العلو، جهة إىل باإلشارة إال املرتبة علو تفهم
 يمالتعظ من اعتقادك ما مسلم رواية معىن يكون أن فالالئق »حكي

 قدرًا. ءشى كل من أعلى أنه معناه السماء، يف فقالت: اهللا؟ حق يف
 

 شرح يف والقبس للفخر التقديس أساس انظر غريهم ذلك بني وقد
 مذي،الرت  صحيح على شرحه وكذا العريب بن بكر أليب مالك موطأ

 األثري. البن واألثر احلديث غريب يف والنهاية
 

 احلديث: اضطراب وجه نع وللكشف
 يف قاساب العثمانية املشيخة وكيل الكوثري زاهد حممد الشيخ قال

 روايةب انفرد« والصفات: األمساء يف اجلارية حديث على تعليقه
 قدو  - يسار ابن عطاء يعين - احلكم بن معاوية عن القوم حديث

 أن على يدل ما للذهيب (العلو) كتاب يف كما له لفظ يف وقع
 الإ يكن مل اجلارية مع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث

 لفظف اختاره لفظ يف اإلشارة من فهمه ما الراوي وسبك باإلشارة،
 نفسه اجلارية صاحب (حدثين هو قلنا ما على يدل الذي عطاء

 مستفهما هاإلي يده وسلم عليه اهللا صلى النيب فمد وفيه: احلديث)
 من وهذا »........أنا فمن« :قال اهللا، وقالت: السماء؟ يف من

 عليه اهللا صلى الرسول لفظ من يكن مل »اهللا أين« أن على الدليل
 وسلم
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 بالتلطف قاحل إىل يدعى أن فينبغي للبدعة املعتقد العامي وأما« قال: الغزايل الشافعي  ٤٤٤

 القريب القلب يف املؤثر للنفس املقنع اللطيف وبالكالم بالتعصب، ال
 ر،والتحذي الوعظ من بفن املمزوج واحلديث، رآنالق أدلة سياق من
 عاميال إذ املتكلمني، شرط على املوضوع اجلدال من أنفع ذلك فإن
 يستدرجل املتكلم تعلمها اجلدل من صنعة نوع أنه اعتقد ذلك مسع إذا

 لقريبةا واألدلة والوعظ باللطف إزالته جيب إذ اعتقاده...، إىل الناس
 يف فعين إمنا اجلدل واستقصاء الكالم، قتعم عن البعيدة املقبولة
 همسع جدل بنوع البدعة اعتقد عامي يفرض أن وهو واحد، موضع
 له ظهر يمنف وذلك احلق، اعتقاد إىل فيعود مبثله اجلدل ذلك فيقابل
ادلة األنس من  لعاميةا والتحذيرات باملواعظ القناعة عن مينعه ما با
 يلقى نأ فجاز اجلدل دواء إال نهام يشفيه ال حالة إىل هذا انتهى فقد
 فيقتصر ذاهبامل فيها ختتلف وال البدعة فيها تقل بالد يف وأما إليه،
 يرتبصو  لألدلة يتعرض وال ذكرناه الذي االعتقاد ترمجة على فيها
 ائعةش البدعة كانت فإن احلاجة، بقدر ذكر وقعت فإن شبهة وقوع
 الذي رالقد يعلموا نأ بأس فال خيدعوا أن الصبيان على خياف وكان

 جمادالت ريتأث لدفع سببا ذلك ليكون القدسية الرسالة كتاب أودعناه
 »إليهم وقعت إن املبتدعة

 أهل يدةعق (مراده قدمناها اليت العقيدة ذه متعبدون والناس« قال: الغزايل الشافعي  ٤٤٥
 فيها ملا ا الشرع ورد إذ الدين)، علوم إحياء يف خلصها واليت السنة

 والعلماء عليها الصاحل السلف وأمجع ودنياهم، دينهم صالح نم
 تعبد اكم املبتدعة، تلبيسات من العوام على حبفظها يتعبدون

 قعتو  وإذا والغصاب، الظلمة جمات عن أمواهلم حبفظ السالطني
 يف اذقاحل كالطبيب يكون أن فينبغي ومنفعته بضرره اإلحاطة
 قتو  يف وذلك موضعه يف إال هيضع ال إذ اخلطر، الدواء استعمال
 »احلاجة قدر وعلى احلاجة

 ة،اآلخر  يف األرباب رب يرى كيف القائل قال لو« نصه: ما وقال الغزايل الشافعي  ٤٤٦
 إذ ه،ل كيفية ال ما كيفية عن يسأل ألنه حمالة ال حماال جوابه كان
 نفإ عرفناه، مما هو شىء أي مثل أي هو كيف القائل قول معىن
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 ومل حماالً  اجلواب كان عرفه، مما لشىء مماثل غري عنه ليسأ ما كان
 ».تعاىل اهللا ذات عدم على ذلك يدل

 ».كيفيةو  كمية بال موجود أنه تعاىل اهللا التوحيد أهل يصف« قال: آبادي الفريوز الشافعي  ٤٤٧
 كلو  احلوادث من كيف أي معقول غري كيف فقوله:« نصه: ما قال القسطالين الشافعي  ٤٤٨

 ما نايفي تعاىل اهللا صفات يف فإثباته احلوادث صفات من كان ما
 »تعاىل اهللا عن بنفيه فيجزم العقل يقتضيه

ا إىل« تعاىل قوله« وقال: القسطالين الشافعي  ٤٤٩  ثبوت الو  جهة وال كيفية بال »ناظرة ر
  ».مسافة

م على يدل هذا« اهللا: رمحه عياض القاضي قال جاء: النووي الشافعي  ٤٥٠  ليسوا أ
 والنصارى داليهو  يف املتكلمني حذاق مذهب وهو تعاىل، اهللا ارفنيبع

م  عرفتهم ويظهرون يعبدونه، كانوا وإن تعاىل؛ اهللا عارفني غري أ
 هللا يعرف أن مينع ال العقل كان وإن هذا، على عندهم السمع لداللة
 هللا عرف ما اهللا: رمحه عياض القاضي قال رسوال. كّذب من تعاىل
 افأض أو البداء، عليه أجاز أو اليهود، من وجسمه بههش من تعاىل
 ليه،ع احللول وأجاز والولد، الصاحبة إليه أضاف أو منهم، الولد إليه

 أضاف وأ به، يليق ال مبا وصفه أو النصارى، من واالمتزاج واالنتقال
وس من خلقه يف واملعاند الشريك إليه  الذي دهمفمعبو  والثنوية ا

 إللـها بصفات موصوفًا ليس إذ به مسوه وإن اهللا هو ليس عبدوه
 ».سبحانه اهللا عرفوا ما فإذن له. الواجبة

 اهللا لرسو  منه شرب الذي القدح يعين أنسٍ  قدح على تعقيًبا قال النووي الشافعي  ٤٥١
 وسلم عليه اهللا لىص النيبّ  بآثار التربُّك فيه هذا وسلم: عليه اهللا صلى
 يهعل أمجعوا ما حنو وهذا سبب فيه منه كان أو لبسه أو مّسه وما

 اهللا رسول مصّلى يف بالصالة التربك من عليه واخللف السلف وأطبق
 خلهد الذي الغار ودخول الكرمية الروضة يف وسلم عليه اهللا صلى
 اهللا ىصل إعطاؤه هذا ومن ذلك. وغري وسلم عليه اهللا صلى النيبُّ 
 عليه اهللا ىصل عطاؤهوإ الناس بني ليقسمه شعره طلحة أبا وسلم عليه
 على ريدتنياجل وجعله عنها اهللا رضي ابنته فيه لتكّفن َحقوه وسلم

 ّسحواومت وسلم، عليه اهللا صلى عرقه ملحان بنت ومجع القربين،
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 الصحيح يف مشهورة كثرية هذه وأشباه وسلم، عليه اهللا صلى بوضوئه
  شكَّ  ال واضح ذلك وكل

 مشهوران مذهبان وفيه الصفات، أحاديث من احلديث هذا« قال: النووي الشافعي  ٤٥٢
 هأن املتكلمني وبعض السلف مجهور مذهب وهو أحدمها للعلماء:
ا يؤمن  حقنا يف رفاملتعا ظاهرها وأن تعاىل باهللا يليق ما على حق بأ
 صفات عن اىلتع اهللا تنزيه اعتقاد مع تأويلها يف يتكلم وال مراد غري

 ذهبم والثاين اخللق؛ مسات وسائر واحلركات االنتقال وعن املخلوق
 مالك عن هنا حمكي وهو السلف من ومجاعات املتكلمني أكثر

ا واألوزاعي  هذا لىفع مواطنها، حبسب ا يليق ما على تتأوَّل أ
 معناه ،وغريه أنس بن مالك تأويل أحدمها تأويلني احلديث هذا تأولوا
 علهف إذا كذا نالسلطا فعل يقال كما ومالئكته، وأمره رمحته تنزل
 الداعني لىع اإلقبال ومعناه االستعارة على أنه والثاين بأمره، أتباعه

 »واللطف باإلجابة
 صلَّى اإذ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان« أنس حديث يف قال النووي الشافعي  ٤٥٣

 غمس الإ بإناءٍ  يؤتى فما املاء فيها بآنيتهم املدينة خدم جاء الغداة
 عليه لصحابةا كان ما وبيان الصاحلني بآثار التربُّك وفيه »:فيه يده
 يف الكرمية يده البإدخ وتربُّكهم وسلم عليه اهللا صلى بآثاره التربُّك من

 أن إال همن شىء يقع أن إياه وإكرامهم الكرمي بشعره وتربكهم ءانيةٍ 
 إليه سبق رجلٍ  يد يف يقع

 يالسةً ط ُجّبةً  إلينا أخرجت ال كيسان بن اهللا "عبد حديث يف قال النووي الشافعي  ٤٥٤
 هذه قالتف بالديباج مكفوفان وفرجاها ديباج لبنة هلا كسروانّيةً 
 النيبُّ  وكان قبضتها قُبضت فلما قُبضت حىت عائشة عند كانت
 على دليل احلديث :هذا ا" نستشفي للمرضى نغسلها فنحن يلبسها

م الصاحلني بآثار التربك استحباب   وثيا
 أنظرف الطعم يل تُرسل كنت اهللا رسول يا قلت« حديث يف قال النووي الشافعي  ٤٥٥

 ال:ق »الطعام هذا كان حىت أصابعك أثر أرى حيث أصابعي فأضع
َلكِ  َأْجلِ  ِمنْ  ءاٍكلَ  َأنْ  فكرِْهتُ  بصالً  فيهِ  إنَّ  أجلْ «

َ
 أنتم أمَّاو  امل

 وغريه بالطعام الصالح بأهلِ  التَّربُّك ففيه »:َفُكُلوا
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 نهماع اهللا رضي حسان أخت ثابتٍ  بنت كبشة عن روي فيما قال النووي يالشافع  ٤٥٦

 يف نم فشرب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عليَّ  دخل قالت:«
 لتحفظ تهاقطع وإمنا »:فقطعتها فيها إىل فقمت قائًما معّلقةٍ  قربةٍ 

  االبتذال عن وتصونه به وتتربّك اهللا رسول فم موضع
 ال منو  وراءه الصالة تصح ال ببدعته يكفر من أن ذكرنا قد« قال: النووي الشافعي  ٤٥٧

 صيناحل الدين تقي قال وقد »جيسم من يكفر فممن تصح يكفر
 صفة يف جزم النووي أن "إال األخيار): (كفاية كتابه يف الشافعي
سمة، بتكفري املهذب شرح من الصالة  لذيا الصواب وهو قلتُ  ا

س اهللا قاتل القرءان، حصري خمالفة فيه إذ عنه، حميد ال  واملعطلة مةا
 شيء". كمثله ليس َمن خمالفة على أجرأهم ما

 ال نوم وراءه الصالة تصح ال ببدعته يكفر من أن ذكرنا "قد قال: النووي الشافعي  ٤٥٨
 صرحيا" جتسيما جيسم من يكفر فمن تصح يكفر

 كفيه بظهر فأشار قىاستس وسلم عليه اهللا صلى النيب إن قوله« قال: النووي الشافعي  ٤٥٩
 دعاء كل يف السنة وغريهم: أصحابنا من مجاعة قال السماء، إىل
 السماء، إىل هكفي ظهر وجيعل يديه يرفع أن وحنوه كالقحط بالء لرفع
 »السماء إىل كفيه بطن جعل وحتصيله شىء لسؤال دعا وإذا

 ولأ- األحكام وأصول اإلسالم عقائد بيان يف األول املقصد« قال: النووي الشافعي  ٤٦٠
 تعاىل اهللا بأن تؤمن أن وهي: تعاىل، اهللا معرفة املكلف على واجب
 عدم.ال عليه يطرأ ال باق حبادث. ليس قدمي مبعدوم. ليس موجود
 وال حمل إىل حيتاج ال بنفسه قائم مياثله. شىء ال للحوادث خمالف

 »فعالهأ يف وال صفاته يف وال ذاته يف له مشارك ال واحد خمصص.
  »بكفرهِ  عٌ مقطو  فهو األمة تضليلِ  إىل به يتوصَّلُ  قوال قال من« قال: النووي لشافعيا  ٤٦١
 منياملسل بني خالف ال املالكي: عياض القاضي قال« نصه: ما قال النووي الشافعي  ٤٦٢

 رالظواه أن ومقلدهم ونظارهم ومتكلمهم وحمدثهم فقيههم قاطبة
 السماء يف نم أأمنتم« اىلتع كقوله السماء يف تعاىل اهللا بذكر الواردة

 نع متأولة بل ظاهرها على ليست وحنوه ،»األرض بكم خيسف أن
 ذلك وأن يلوالتشك التكييف حترمي على واتفقوا« قال: مث ،»مجيعهم
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 يف قادح وغري واملوجود الوجود يف شك غري وإمساكهم وقوفهم من

 ».رقف اجلهات وإثبات التكييف بني وهل« قال: مث ،»التوحيد
 وجواز سلمو  عليه اهللا صلى بشعره التربُّك احلديث فوائد من قال: النووي الشافعي  ٤٦٣

 للتربك اقتنائه
 ىنمبع الظهور من هو فقيل: اهللا أمساء من الظاهر معىن وأما« قال: النووي الشافعي  ٤٦٤

 :وقيل فالن، على فالن ظهر ومنه القدرة، وكمال والغلبة القهر
 العامل ل:وقي خلقه، عن احملتجب باطنوال القطعية. بالدالئل الظاهر

 »باخلفيات
 االتصالب اهللا وصف من أنَّ « وأقّره: الشافعيّ  املتويلّ  اإلمام عن نقل النووي الشافعي  ٤٦٥

 ».كافرًا كان واالنفصال
 لذيا ما شعري! ليت ويا املالكي:: عياض القاضي عن وأفره نقله النووي الشافعي  ٤٦٦

 وببوج القول تصويب على واحلقُّ  السُّنَّة، أهل كافة ءاراء مجع
 هناك لالعق حلرية وسكتوا أُمروا، كما الذَّات يف التفكر عن الوقوف
 ذلك وأنَّ  كيل،والتَّش والتخييل التَّكييف حترمي على وأطبقوا وسلموا،

م، وقوفهم من  غريو  باملوجود، جهل أو الوجود يف شكٍّ  غري وحري
 م.عنده حقيقة هو بل التَّوحيد يف قادح

 قعر من هلا خري موضع يف امرأة صلت ما« قال: مسعود ابن عن اهليثمي الشافعي  ٤٦٧
 ليهع اهللا صلى النيب مسجد أو احلرام املسجد يكون أن إال بيتها
 »منقليها يف خترج امرأة إال وسلم

 من رجل لموس عليه اهللا صلى النيب أتى قال: اهللا عبد عن علقمة عن الواحدي الشافعي  ٤٦٨
 على اخلالئق حيمل اهللا أن بلغك القاسم أبا يا فقال: اب،الكت أهل
 أصبع ىعل والثرى أصبع على والشجر أصبع على واألرضني أصبع

 فأنزل نواجذه، بدت حىت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فضحك
 اآلية َقْدرِِه﴾ َحقَّ  اللَّهَ  َقَدُروا ﴿َوَما تعاىل: اهللا
 

 فيها ام ومجيع األرض قبض على ريقد تعاىل اهللا أن هذا ومعىن قال:
 امب فخوطبنا بأصبعه، حيمله ما أحدنا قدرة والشجر اخلالئق من
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 َواَألْرضُ ﴿ قال: تعاىل اهللا أن ترى أال لنفهم، بيننا فيما نتخاطب

يًعا  »بقدرته يقبضها أي اْلِقَياَمِة﴾ يـَْومَ  قـَْبَضُتهُ  مجَِ
 بعد قالف العامل نوع بأزلية يقول من كفر على املسلمني اتفاق نقل الزركشي الدين بدر الشافعي  ٤٦٩

 وبعضهم »وصورته مبادته قدمي العامل إن« قالوا: الفالسفة أن ذكر أن
 يف املسلمون وضلَّلهم« نصه: ما »الصورة حمَدث املادة قدمي« قال:
 »وكفَّروهم ذلك

  غريهم.و  عباس وابن دمسعو  وابن عليّ  التأويل عنه نُقل وّممن ذكر: الزركشي الدين بدر الشافعي  ٤٧٠
 حقه يف مستحيلة للتكييف املقتضية اإلحاطة ألن« نصه: ما قال الزركشي الدين بدر الشافعي  ٤٧١

 ».الرؤية لتصح الضروري العلم هذا من بد فال سبحانه
 تصةخم الوالدة ألن التجسيم، الكفر: من أنواع ثالثة وارتكبوا« قال: الزركشي الدين بدر الشافعي  ٤٧٢

 هللا وغريه مهل اجلنسني أرفع نسبوا حيث جنسهم، وتفضيل باألجسام،
 همو  أنثوهم، حيث اهللا، عند مكرم هو مبن واستهانتهم تعاىل؛
 »املالئكة

 من عن قال أنه أمحد عن احلنابلة من اخلصال صاحب ونقل“ قال: الزركشي الدين بدر الشافعي  ٤٧٣
 ”كفر كاألجسام ال جسم قال

 ربنا ينزل« قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن هريرة أيب عن:« قال مجاعة بن الدين بدر الشافعي  ٤٧٤
 حلديثا »اآلخر الليل ثلث يبقى حني الدنيا السماء إىل ليلة كلّ 
 مساء إىل ينزل الليل ثلث كان إذا حىت ميهل اهللا إن« سعيد أبو ورواه
 النتقالا هو الذي النزول أن اعلم ».يتوب تائب من هل فيقول الدنيا
 لوجوه: عليه احلديث محل جيوز ال سفل إىل وعل من
 

 أجسام ثالثة إىل وحيتاج واحملدثات األجسام صفات من النزول األول
 حمال. تعاىل اهللا على وذلك إليه، ومنتَـَقل عنه ومنتَـَقل منتِقل

 
 وليلة ميو  كل يف له لتجدَّدت حقيقة لذاته النزول كان لو الثاين

 الليل ثثل ألن كثرية وتنقالت كله الليل تستوعب عديدة حركات
 يف نتقالها فيلزم فشيًئا، شيًئا اللحظات مع األرض أهل على يتجدد
ارًا ليالً  الدنيا السماء  كلّ  يف العرش إىل وعوده قوم إىل قوم من و
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 ُلبّ  ذو كذل يقول وال الدنيا، مساء إىل فيها ونزوله قوهلم على حلظة

 وحتصيل.
 

 الدنيا اءمس تسعه كيف مأله وأنه العرش فوق بأنه القائل أن الثالث
 إما أمرين دأح عليه فيلزم فالة يف كَحْلَقة العرش إىل بالنسبة وهي
 قدسامل الذات تضاؤل أو تسعه حىت ساعة كل الدنيا السماء اتساع
 األمرين. بانتفاء نقطع وحنن تسعه حىت

 
 باتفاق صلحي مل فذلك إليه اخللق استماع بالنزول املراد كان إن الرابع
 عن اهللا ويتعاىل فيه فائدة فال إمساع غري من النداء به املراد كان وإن

 ذلك.
 
 داملرا عن السكوت إىل السلف من مجاعة ذهب فقد ذلك ثبت إذا

 وتنزيهه رادم غري تعاىل جبالله يليق ال ما بأن قطعهم مع النزول بذلك
 واالنتقال. احلركة عن

 تعاىل للبارئ باجلهة يقول ال كان أمحد اإلمام إن لقا مجاعة بن الدين بدر الشافعي  ٤٧٥
 

 مهما " نبلياحل التميمي الفضل أبو عنه رواها اليت املشهورة وعبارته
  " ذلك خبالف فاهللا ببالك تصورت

 موجود لةالستحا نفيه يوجب املوجود عن اجلهة نفي قيل: فإن« قال: مجاعة بن الدين بدر الشافعي  ٤٧٦
 جهة؟ غري يف
 قسمان: وجودامل قلنا
 واخليال واحلس الوهم فيه يتصرف ال موجود -
 ويقبله. فيه يتصرف وموجود -
 

 عرض الو  جبسم ليس إذ ذلك، فيه يتصرف ال والرب ممنوع، فاألول:
 لالدلي دلّ  كما حيز، وال جهة غري من عقال وجوده فصح جوهر وال

 على العقلي الدليل دلّ  وكما عقال تصديقه فوجب فيه، العقلي
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 النص العالم المذهب الرقم
 فكذلك له احلسي الفهم بعد مع والعرضية اجلسمية نفي مع جودهو 

 ”له احلس فهم بعد مع واحليز اجلهة نفي على دلّ 
  تعاىل للبارئ باجلهة يقول ال كان أمحد: اإلمام عن قال مجاعة بن الدين بدر الشافعي  ٤٧٧
 لىص اهللا رسول قال قال مالك بن أنس عن الثالث احلديث« قال: مجاعة بن الدين بدر الشافعي  ٤٧٨

 ربُّ  عيض حىت مزيد من هل تقول جهنَّم تزال ال« وسلم: عليه اهللا
 أيب وايةر  ويف احلديث. »وعزتك.. قط قط فتقول قدمه فيها العزَّة
 اجلبار يضع حىت متتلئ فال النار وأما قال والنار، اجلنة حتاجَّت« هريرة
 احلديث »رجله فيها

 لسف إىل علو من االنتقال هو الذي النزول أن اعلم« نصه: ما قال مجاعة بن الدين بدر الشافعي  ٤٧٩
 لوجوه: عليه احلديث محل جيوز ال
 

 ثالثة إىل وحيتاج واحملدثات األجسام صفات من النزول األول
 حمال. اىلتع اهللا على وذلك إليه ومنتقل عنه ومنتقل منتقل أجسام:

 
 ليلةو  يوم كل يف له لتجددت حقيقة لذاته النزول كان لو الثاين

 الليل لثث ألن كثرية وتنقالت كله، الليل تستوعب عديدة حركات
 يف نتقالها فيلزم فشيًئا، شيًئا اللحظات مع األرض أهل على يتجدد
ارًا ليالً  الدنيا السماء  كل يف العرش إىل وعوده قوم إىل قوم من و
 بل ذو كذل يقول وال الدنيا، مساء إىل فيها ونزوله قوهلم على حلظة

 وحتصيل.
 

 الدنيا، اءمس تسعه كيف مأله وأنه العرش فوق بأنه القائل أن الثالث
 إما أمرين دأح عليه فيلزم فالة، يف كحلقة العرش إىل بالنسبة وهي
 عن ساملقد الذات تضاؤل أو تسعه حىت ساعة كل الدنيا مساء اتساع
 »األمرين بانتفاء نقطع وحنن تسعه، حىت ذلك

 أو يفتكي أو بتشبيه وقال السلف، قول انتحل ومن« نصه: ما قال مجاعة بن نالدي بدر الشافعي  ٤٨٠
 فهو ثنياحملد صفات من عنه اهللا يتعاىل مما ظاهره على اللفظ محل

 ».واعتداله السلف قول من بريء انتحاله يف كاذب
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 بن حممد الدين تاج الشافعي  ٤٨١

 مكي بن اهللا هبة
 املصري احلموي

 دريي فال اهللا كيفوفية باب -كرام بنا أي- فقال« نصه: ما قال
 واضعمب معرفته حسن من أو أطلقه الذي لفظه من يتعجب مم العاقل
 من خيرتع أن دأرا ولعله عليه الكيفية أطلق كيف شعري وليت العربية
  ».بعقله تليق إليها يسبق مل عبارة نفسه

 بن حممد الدين تاج الشافعي  ٤٨٢
 مكي بن اهللا هبة

 املصري احلموي

 اكذ كّيف ومن شاء كما العرش على اهللا استوى قد« نصه: ما لقا
  ».جسما

 هللا مراد على اهللا عن جاء مبا ءامنت“ الشافعي: اإلمام قاله ما ذكر احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٨٣
 ”اهللا رسول مراد على اهللا رسول عن جاء ومبا

 شبيهت بال ءامنت“ االستواء: عن سئل ملا الشافعي اإلمام قاله ما ذكر احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٨٤
مت متثيل بال وصدقت  خلوضا عن وأمسكت اإلدراك يف نفسي وا

 ”اإلمساك كل فيه
 تشبيهال من الزاغوين وابن والقاضي حامد ابن كالم من فاحلاصل قال: احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٨٥

 يف امريةس نزعة هي وتعاىل سبحانه باهللا تليق ال اليت والصفات
 التشبيه يف يهودية ونزعة تجسيمال

 بد ال والقعود االستقرار مبعىن كان إذا االستواء أن املعلوم ومن وقال:
 ذا لوالقائ جرمني أو جسمني بني تقع إمنا واملماسة مماسة من فيه
 داللة طلأب كما بقية والتشبيه التجسيم يف أبقى وما وجسم شبه

 الشورى] [سورة شئ﴾ كمئله ﴿ليس
 صه:ن ما البحر موج متوج اليت الفنت حديث على كالمه عند قال احلصين الدين تقي يالشافع  ٤٨٦

 غةالل يف وأصله سوء، أمر عن االختبار كشفه أمر كل والفنت«
ا البحر مبوج وشبهت االختبار،  وشدة بعضب بعضها ودفع الضطرا
 بعرض قتلص أي القلوب على الفنت تعرض وقوله: وشيوعها، عظمها
 لشدة يهف وتؤثر النائم جبنب تلصق كاحلصري جبانبها، أي القلوب

مق يف التشبيه فتنة تلصق املشبهة شأن وهذا إلتصاقها،  وتؤثر لو
 عز هللا من وقربانا دينا ذلك يعتقدوا حىت ذلك، لعقوهلم وحتسن
 نم إفتان على وحريصا داعية يبقى حىت أحدهم يقنع وما وجل،
 ( قوله: ذلك مثل وإىل هم،من مشاهد هو كما إفتانه على يقدر



٦٧٣ 
 

 النص العالم المذهب الرقم
ا  شراب،ال حمل منه وحلت وألزمها تاما دخوال فيه دخلت أي ) ُأشِرَ
 »حبه يأ اْلِعْجَل﴾ قـُُلوِِمُ  ِيف  ﴿َوُأْشرِبُوا تعاىل: قوله ومنه

 صفات من كان ما وكل احلدث صفات من الكيف ألن قال: احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٨٧
 عند ققحم كفر سبحانه له فاثباته هعن منزه وجل عز فاهللا احلدث
 واجلماعة السنة أهل مجيع

 احلدث صفات من كان ما وكل احلدث صفات من الكيف« قال: احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٨٨
 أهل مجيع ندع حمقق كفر سبحانه له فإثباته عنه منزه وجل عز فاهللا
 »واجلماعة السنة

 ونسب .»كيفية وال له مثل ال وتعاىل سبحانه بوالر « مانصه: قال احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٨٩
 أمحد املبجل اإلمام إىل ذلك

 كذب هو بل منهم فجورا أمحد اإلمام عن املقالة هذه وحكوا قال: احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٩٠
 املنـزه السلفي اجلليل السيد هذا على حمض

 يف فسهن وأدرج باخللق احلق فةص احلق من الكفر يف بالغ "وقد قال: احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٩١
 آمنوا" للذين عداوة أشد هم الذين واليهود السامرة جريدة

 الصفات ىلتعا هللا أثبت من املنزهني: احلنابلة أئمة بعض "وقال قال: احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٩٢
 عما لوج عز اهللا تقدس خرب اإلسالم من عنده فما احملسوس مبعىن

  كبريا" علوا يقولون
 شىءٌ  اهللا أن يعتقد أو تعاىل، هللا التحيُّز يعتقد من ويكفر« قال: احلصين الدين تقي لشافعيا  ٤٩٣

 املساجد ونسّمي مسجًدا، أو غرفة أو مكانًا ميأل كالنور أو كاهلواء
ا بل يسكنها اهللا ألن ال اهللا بيوت  ».فيها اهللا يـُْعَبدُ  أماكن أل

 
 فهمي كان إن يائه)أول قلوب يسكن اهللا ( يقول من يكفر وكذلك
 وجود هيينت مكان إىل الرسول وصول باملعراج املقصود وليس احللوَل.

 هو جاملعرا  من القصدُ  إمنا ذلك، اعتقد من ويكفر إليه تعاىل اهللا
 العامل يف عجائب على باطالعه وسلم عليه اهللا صلى الرسول تشريف
 أن غري نم بفؤاده املقدس للذات ورؤيُته مكانته وتعظيمُ  العلوّي،
 »مكانٍ  يف الذات يكون
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ا اْلِعزَّةِ  َربِّ  َربِّكَ  ﴿ُسْبَحانَ  سبحانه: قوله احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٩٤  ﴿َسبِّحِ  وقوله: وَن﴾َيِصفُ  َعمَّ

 اَألْعَلى﴾: َربِّكَ  اْسمَ 
 

ا اْلِعزَّةِ  بِّ رَ  َربِّكَ  ﴿ُسْبَحانَ  بقوله: نفسه سبحانه نزه وهلذا« قال:  َعمَّ
 أمره عم ودوامه التنـزيه كثرة على احلث غاية هذا ويف َيِصُفوَن﴾
 غري مع ﴾اَألْعَلى َربِّكَ  اْسمَ  ﴿َسبِّحِ  تعاىل: قوله يف خلقه ألكمل
 بعضه. أذكر مما الكتب أشرف يف مما ذلك

 يف عنه هالتشبي تعاىل اهللا نفى قوله:"قد العلم أهل بعض عن وذكر احلصين الدين تقي الشافعي  ٤٩٥
 يـَْومَ  قـَْبَضُتهُ  يًعامجَِ  َواَألْرضُ  َقْدرِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  َقَدُروا َوَما﴿ تعاىل: قوله

 يتبادر ملا دفعا تـََعاَىل﴾،وَ  ُسْبَحانَهُ  بَِيِميِنهِ  َمْطِويَّاتٌ  َوالسََّماَواتُ  اْلِقَياَمةِ 
 احملسوس" باعتبار الفهم إليه

 فةمبخال املسلمني مجاعة عن ذّ وش االبتداع إىل االتباع عن خرج السبكي الدين تقي الشافعي  ٤٩٦
 دساملق الذات يف والرتكيب اجلسمية يقتضي مبا وقال اإلمجاع

 فقال مصر ىلإ خرج عنه اهللا رضي الشافعيّ  إنَّ  سليمان بن الربيع قال السبكي الدين تقي الشافعي  ٤٩٧
 يعين - اهللا دعب أيب إىل وسّلمه به فامض هذا كتايب ُخذ ربيع يا يل:

 معيو  بغداد فدخلت الربيع: قال باجلواب، وائِتين - أمحد اإلمام
 من نتقلا فلما الصُّبح صالة يف حنبلٍ  بن أمحد فصادفتُ  الكتاب
 من الشافعيّ  أخيك كتاب هذا وقلت الكتاب إليه سلَّمت احملراب
 قرأهو  اخلتم فكسر ال، فقلت: فيه؟ نظرت أمحد: يل فقال مصر

 فيه يذكر قال:ف اهللا؟ عبد اأب يا فيه أيشٍ  له: فقلت عيناه، وتغرغرت
 إىل اكتب :له فقال النوم يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأى أنه
 اهللا فريفعُ  بهمجتُ  فال سُتمتحنُ  إنك وُقل السالم عليه واقرأ اهللا عبدِ  أيب
 عبد أبا اي البشارة له فقلت الّربيع: قال القيامة. يومَ  إىل علًما لك
 اجلواب فأخذت فأعطانيه، جلده يلي يالذ قميصيه أحد فخلع اهللا،

 أيشٍ  قال:ف عنه، اهللا رضي الشافعيّ  إىل وسّلمته مصر إىل وخرجت
 لَّهُ بُـ  ولكن به نفجعك ليس فقال: قميصه، فقلت: أعطاك؟ الذي
 »به ألتربك املاء إيلّ  وادفع

 أْضرُبِهِ  فاءِ واستي ردّ ال ِمبَْقِصدِ  ... وىف عليه ردٌّ  تيميةٍ  والبنِ  قال: السبكي الدين تقي الشافعي  ٤٩٨
 َمْشَربِهِ  َصفوِ  يف َكَدرٌ  يشوبُهُ  ... مبا املبني احلقَّ  َخلطَ  لكنه
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 مبْغرِِبهِ  وأ بشرقٍ  سريٍ  حثيثُ  ... َلهُ  فهو كان َأىنَّ  اَحلْشوَ  ُحياِولُ 
 ِبهِ  نُّ َيظُ  عما سبحانَهُ  اهللا يف ... َألوَِّهلا َمبَدا ال حوادثَ  يرى

 سبحانه بكماله يليق ال ما كل عن تنـزيهه اهللا تقديس ومعىن« قال: لسبكيا الدين تقي الشافعي  ٤٩٩
 وأ وهم خيال يصوره أو حس يدركه وصف كل عن فنـزهه وتعاىل
 »ضمري به خيتلج

 بكر أبو الدين مجال الشافعي  ٥٠٠
 اخلوارزمي

 الو  جسد وال صورة وال جسم وال عرض وال جبوهر ليس "وأنه قال:
 فيةكي بال وأنه غفلة وال سهو وال فرح الو  غم وال سكون وال حركة
 أيضا: وقال كافر" فهو ذلك من شئ يف شك ومن ... آنية وال
 ارحجو  ذو جسم اهللا أن العتقادهم السنة أهل من ليسوا واملشبهة«

م مذهب فمذهبهم ويروح يغدو  الناسوت يف النصارى أخوا
 احلدوث جواز العتقادهم السنة أهل من ليسوا والكرامية والالهوت

 »اهللا بذات
 القضاعي سالمة الشافعي  ٥٠١

 العزامي
 هللا مراد على اهللا عن جاء مبا ءامنت« الشافعي: اإلمام قاله ما ذكر
 »اهللا رسول مراد على اهللا رسول عن جاء ومبا

 القضاعي سالمة الشافعي  ٥٠٢
 العزامي

 عن سؤاله ألن بدعة) (صاحب الرجل هذا عن مالك قول« قال:
 احلسي رالظاه معناه على االستواء فهم أنه على يدل ءاالستوا كيفية
 شك اوإمن عليه واستقراره جسم على جسم متكن قبيل من هو الذي
 الذي عينهب التشبيه هو وهذا عنها فسأل االستقرار. هذا كيفية يف

 »بالبدعة اإلمام إليه أشار
 القضاعي سالمة الشافعي  ٥٠٣

 العزامي
 كيفية عن سؤاله ألن دعة":ب "صاحب الرجل لذاك مالك قول عن

 الذي احلسي الظاهر معناه على االستواء فهم أنه على يدل االستواء
 يف شك وإمنا عليه، واستقراره جسم على جسم متكن قبيل من هو

 أشار الذي هبعين التشبيه هو وهذا عنها، فسأل االستقرار. هذا كيفية
 بالبدعة اإلمام إليه

 وصوفةم تعاىل اهللا ذات« فقال: وجلَّ، عزَّ  اهللا ذات عن سئل ملا قال اهللا عبد بن سهل الشافعي  ٥٠٤
 وهي دنيا،ال دار يف باألبصار مرئية وال باإلحاطة، مدركة غريُ  بالعلم،
 وتراه حلول، وال إحاطة وال حدِّ  غري من اإلميان حبقائق موجودة
 معرفة عن قاخلل حجب قد وقدرته، ملكه يف ظاهرًا العقىب يف العيون
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 ينظر تدركه، ال والعقول تعرفه، فالقلوب بآياته؛ عليه ودهلم اته،ذ كنه
  »اية إدراك وال إحاطة غري من باألبصار املؤمنون إليه

 بن حممد الدين مشس الشافعي  ٥٠٥
 اجلزري يوسف

 على حهصحي بعض وقرأت بنيسابور مسلمٍ  اإلمام قرب ُزرت إين«قال:
 يف اإلجابة جاءور  الربكة آثار ورأيت قربه عند والتربُّك التيمُّنِ  سبيل
 »تربته

 بن حممد الدين مشس الشافعي  ٥٠٦
 اجلزري يوسف

 »بالتجسيم كالقائلني كفرناه وإن« قال:

 حممود الدين مشس الشافعي  ٥٠٧
 الرمحن عبد بن

 األصفهاين

سم الكفر يتضمن معتقد يف اجلماعة خيالف "لكن قال:  ة"كا

 الباسط عبد الشافعي  ٥٠٨
 الفاخوري

 وليس ،له مكان فال الفراغ، من قدرًا يأخذ ِجبْرم ليس« هللا:ا عن قال
 بالِكَرب  يوصف وال اجلهات، من جهة يف وليس باجلِرم، يقوم بَعَرض
 »ذلك خبالف فاهللا ببالك قام ما وكل بالصغر، وال

 دأمح بن الرمحن عبد الشافعي  ٥٠٩
 اإلجيي

تهد« قال:  »سمةكا كفرا يتضمن بدعته كانت إن املبتدع ا

 دعب بن الرمحـن عبد الشافعي  ٥١٠
 الصفوري السالم

 أين نهع اهللا رضي طالب أيب ابن لعلي يهودي وقال« نصه: ما قال
 قال ربنا؟ كيف قال بأين، عنه يسأل ال األين أوجد الذي قال ربنا؟
 مىت الق بكيف، عنه يسئل ال الكيف كيَّف الذي إن عنه اهللا رضي
 ».يكن مل ومىت وحيك قال ربنا؟ كان

 هل ثاحلدي هذا يف الوهابية تقول وماذا واسعة: رمحة اهللا رمحه قال اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥١١
 لسلفا به أول مبا أولوا فإن الظاهر، على يرتكونه أم الوجه يؤولون
 ولوهأ وإن التأويل، مبنع ملذهبهم ونقضا للسلف موافقة ذلك كان

 هذا على ميلز  ألنه رشالع فوق اهللا بأن اعتقادهم نقضوا فقد بالذات
 باملسافة. املرأة إىل قريب اهللا بأن
 

 اهللا وجعل التجسيم هو الذي مذهبهم يرتكون هل يصنعون؟! فماذا
 املرأة تكون حيث إىل العرش بني ما املسافة فإن العرش؟! ظهر على
ا معلوم األرض يف  يصنعون. ماذا أم البعد غاية لفي أ
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 ال إلزام وهذا أيضا، مذهبهم قضوان فقد معنوي) (قرب قالوا: فإن

 وغريه حبان ابن رواه ثابت واحلديث منه هلم مهرب
سمة احلشوية قال فإن« قال: اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥١٢  لوجود ينف هذا احلد: هللا املثبتون ا

 اهللا.
 

 عربة وال الوهم إليه يصل ما على اعتقادكم بنيتم أنتم هلم: يقال
 ما هو اهقررن الذي وهذا والعقل، الشرعي الدليلب العربة إمنا بالوهم،
 والعقل. النقل يقتضيه

 
 يصل ال اخملوق أنكرمت فقد ومهنا إليه يصل ال مبا نؤمن ال قلتم: فإن
 َوالنُّوَر﴾، ُلَماتِ الظُّ  ﴿َوَجَعلَ  تعاىل: كقوله القرءان أثبته مما ومهكم إليه

 صوركمت يفهم فهل القرءان، بشهادة حادثان خملوقان والظالم فالنور
 اآلية ذه ذلك ثبت وقد ظالم وال نور فيه يكن مل (خملوقا) وقتا

 أن بعد روالنو  الظلمات خلق اهللا أن أي َوالنُّوَر﴾ الظُُّلَماتِ  ﴿َوَجَعلَ 
 امناأوه إليه تصل ال وهذا معدومني، كانا أن بعد أوجدمها يكونا، مل
 أن عيستطي من م،تصورك وال تصورنا إليه يتطرق وال أوهامكم وال

 أنه ننؤم أن جيب ذلك ومع ظالم وال نور فيه يكن مل وقتا يتصور
 املاء قخل بعد ألنه ظالم، وال نور فيه يكن مل خملوق) (أي وقت كان

 فإذا رشالع مث املاء اهللا خلق ما فأول والظالم، النور اهللا خلق والعرش
 ازج ما أن ليعلمو  والعرش، املاء وجود بعد إال كانا ما والظالم النور
»شىء هكمثل ليس الذي الواحد هللا خملوق فهو واخلروج الدخول عليه

 والرائحة والطعم باللون يتصف ال تعاىل إنه نقول وكذا« نصه: ما قال اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥١٣
ا  لذلك يئةاهل مبعىن بالكيفية يتصف ال وكذا احلدث، أمارات من أل
 الكمية عن منزه تعاىل اهللا إن عة:واجلما السنة أهل علماء قال

 معناه ميةوالك اهلَيوىل، تفسري يف القاموس صاحب وقال والكيفية،
 كل عن نزهم فهو باجلرم، تقوم اليت الصفات فهي الكيفية أما احلجم.
 كان عاىلت اهللا إىل مضافة املعىن ذا الكيفية كلمة ذكرت فإذا ذلك،
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 العبارات ضبع يف الكيفية فظل ذكر من وأما خبلقه، له تشبيها ذلك
 خبلقه هللا تشبيه ذلك يف فليس احلقيقة مبعىن

 الكيفية، عن منزه تعاىل اهللا أن يعين بالكيفية) وال“( نصه: ما قال اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥١٤
 واحلرارة والرائحة والطعم اللون حنو من كان ما بالكيفية ومراده
 وتوابع األجسام صفات من هو مما واليبوسة والرطوبة والربودة
 نُعيم الق نصُّه: ما الطحاوية على شرحه يف القونوي قال ».الرتكيب

 ام أنكر ومن كفر، فقد خلقه من بشىء اهللا شبه من« محاد: بن
 وصف نم راهويه: بن إسحاق وقال ،»كفر فقد نفسه به اهللا وصف

 »العظيم اهللاب كافر فهو اهللا خلق من أحد بصفات صفاته فشبه اهللا
 نفي من يلزم إنه قوهلم -للمجسمة أي- هلم شبهة وأشد« قال: اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥١٥

 لوجوده نفي نهأ فوق جهة يف كالتحيز تعاىل اهللا عن املكان يف التحّيز
 تعاىل.

 
 باركت اهللا ألن املكان، يف التحيز الوجود شرط من ليس هلم: يقال
 لطيفة،وال الكثيفة األجرامو  واجلهات والزمان املكان قبل كان وتعاىل
 شىء نيك ومل اهللا كان« وسلم: عليه اهللا صلى اهللا رسول قال وقد
 الظالمو  والنور والزمان املكان قبل كان تعاىل اهللا أن فأفهمنا »غريه

 جوُدهو  صحّ  خملوق كل وقبل هؤالء قبل وجوده صح فإذا واجلهات،
 رواه يالذ ديثاحل وهذا اخللق. وجود بعد ومكان جهة يف حتّيز بال

 ربنا وصف قدف اَألوَُّل﴾ ﴿ُهوَ  تعاىل: اهللا لقول تفسريٌ  وغريه البخاري
 بعض ّوليةأ أما اهللا، إال اإلطالق على أول فال املطلقة، باألّولية نفسه

سمة اأيه وأنتم نسبّية. أّولية فهي لبعض بالنسبة املخلوقات  ملا ا
 يف تحيزًام يكون ما وهو ،الوهم ويتصوره يدرِكه فيما املوجود حصرمت
 امل املخلوق ألن باملخلوق، للخالق منكم قياس فهذا ومكان، جهة
 للجرم ةتابع صفة أو لطيًفا أو كثيًفا ِجرًما كونه عن خيرج ال كان

 تقريرال فبهذا كذلك، ليس ما صحة بعدم قطعتم والسكون كاحلركة
 »ومتويههم شبَهتهم بطلت

 عمجي يف أو مكان كل يف تعاىل اهللا (إنّ  يقول: من وحكم« ل:قا اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥١٦
 منبثٌّ  بذاته اهللا أنَّ  العبارة هذه من يفهم كان إذا التكفري األماكن)
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 تعاىل أنه العبارة هذه من يفهم كان إذا أما األماكن، يف حالٌّ  أو

 كثري قصدُ  وهذا يكفر. فال شىء بكل وعاملٌ  شىءٍ  كل على مسيطر
 »الح كل يف عنهما النهي وجيب الكلمتني، اتني يلهج ممن

 حيمل كان ما عنه اهللا رضي أمحد اإلمام أن على دليل "وهذا قال: اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥١٧
 مكان يف زمتحيّـ اهللا أنَّ  توهم اليت الصفات وأحاديث الصفات ءايات

 كما اظواهره على سفل إىل علو من وانتقاال وسكونًا حركةً  له أنّ  أو
 واجلسمية املكان يف هللا التحيز اعتقادا فيثبون وأتباعه تيمية ابن حيملها
 عن هللا هونمنز  أنـهم م ليظن الناس على به ميوهون ما لفظا ويقولون
ة  تارةو  األئمة، قالت كما كيف، بال يقولون: فتارة املخلوق مشا
 اهللا يف يعتقد أمحد اإلمام كان لو نقول: باهللا، يليق ما على يقولون:
يء ىعل ومحلها ظاهرها على اآلية لرتك واالنتقال والسكون احلركة  ا
 لتأويل".ا ذا فاه وما املالئكة، كمجيء وسفل علو من التنقل مبعىن

 قدر، علو أي معىن وعلو مكان، علو وجهني: على والعلو« قال: اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥١٨
 علوّ  يف شأن ال ألنه ملكان،ا علو ال القدر علو هو باهللا يليق والذي
 نيواحلاف العرش محلة أن ترون أال القدر، علو يف الشأن إمنا املكان
 بل اهللا، خلق أفضل وليسوا عباده سائر من مكانًا أعلى هم حوله

م الذين األنبياء  ستلزمي املكان علو كان ولو منهم، أفضل حتت مكا
 يه:ف وكتب عرشال فوق اهللا وضعه الذي الكتاب لكان القدر علو

 - أولئك قول على الدرجة يف هللا مساويًا »غضيب سبقت رمحيت إن«
 اللوح ولكان ،- بذاته العرش فوق اهللا إن قال من قول على أي

 هللا ساويًام دونه، ليس العرش فوق إنه العلماء بعض قول على احملفوظ
 تفسري ملحي املعىن هذا فعلى زعمهم، يقتضيه ما حبسب الدرجة يف
 على بعال اْستَـَوى﴾ اْلَعْرشِ  َعَلى ﴿الرَّْمحَانُ  تعاىل: اهللا لقول هدجما

 البخاري رواه كما العرش
 يرتكونه مأ الوجه يؤولون هل احلديث هذا يف الوهابية تقول وماذا قال: اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥١٩

 لفللس موافقة ذلك كان السلف به أول مبا أولوا فإن الظاهر، على
 اعتقادهم انقضو  فقد بالذات أولوه وإن التأويل، مبنع مملذهبه ونقضا
 املرأة إىل قريب اهللا بأن هذا على يلزم ألنه العرش فوق اهللا بأن

 باملسافة
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 لكذ إىل بالنيب العروج أن على السنة أهل به استدل ومما« قال: اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥٢٠

 عاىلت اهللا ألن يكن مل اهللا كالم مسع إليه وصل ملّا الذي املستوى
 يف عارجٌ  وهو كالمه يسمع مل موسى أن اجلهة، تلك يف متحيزٌ 

 وهو عمس بل حممد، الرسول إليه وصل الذي كاحملل حمل إىل السموات
 بال دٌ موجو  اهللا أن هذا من فُيعَلمُ  األرض؛ هذه من والطور الطور، يف

 ليست صفاته وأن باملكان، مشروطًا ليس كالمه مساع وأن مكان،
 قتو  يف األبدي األزيل لكالمه حممد مساع جعل باملكان، تحيزةم

 اهللا، يعلمُ  حيث السبع السموات فوق مستوى يف حممد فيه كان
 صار لموس عليه اهللا صلى نبينا وأن الطور، يف مساعه كان وموسى
 جيتمع ومل ة،اآلي تلك يف املذكور اِإلهلي التكليم أقسام جبميع مشرفًا
 »سواه لنيب هذا

 حيمل كان ما عنه اهللا رضي أمحد اإلمام أن على دليل وهذا“ وقال: اهلرري اهللا عبد الشافعي  ٥٢١
 مكان يف متحيز اهللا أن توهم اليت الصفات وأحاديث الصفات ءايات

 ماك ظواهرها على سفل إىل علو من وانتقاال وسكونا حركة له أن أو
 املكان يف هللا التحيز اعتقادا فيثبتون وأتباعه تيمية ابن حيملها

م م ليظن الناس على به ميوهون ما لفظا ويقولون واجلسمية  أ
ة عن هللا منـزهون  كما ”كيف بال“ يقولون فتارة املخلوق مشا
 اإلمام انك لو نقول: ”باهللا يليق ما على“ يقولون وتارة األئمة قالت
 هاظاهر  لىع اآلية لرتك واالنتقال والسكون احلركة اهللا يف يعتقد أمحد

يء على ومحلها  وما الئكة،امل كمجيء وسفل علو من التنقل مبعىن ا
 ”التأويل ذا فاه

 عبد بن اهللا عبد الشافعي  ٥٢٢
 ربك أيب بن الرمحـن

 احلضرمي

 وأيب وأمحد ومالك الشافعي عن حكوا وغريه القرايف أنَّ  "واعلم قال:
 وهم مجسيوالت باجلهة القائلني بكفر القول عنهم، اهللا رضي حنيفة

 بذلك". حقيقون
  .»تكييف غري من معروف موصوف تعاىل فإنه« نصه: ما قالالشعراين الوهاب عبد الشافعي  ٥٢٣
 »مكان بكل تعاىل إنه القول جيوز ال« قال: اخلواص علي الشافعي  ٥٢٤
 بن علي بن عمر الشافعي  ٥٢٥

 األنصاري أمحد
سمة تقوله ملا "خالفا قال:  امسكاألج ال جسم تعاىل أنه من ا
 متأوله" من وكفر باطل كله وذلك
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 ابن الدين فخر الشافعي  ٥٢٦

 عساكر
 عفرج سوء، بأصحاب بُليا صاحلان رجالن يقول: شاهني ابن قال:
  حنبل بن وأمحد حممد، بن

 ابن الدين فخر الشافعي  ٥٢٧
 عساكر

 الفخب فاهللا ببالك تصورتَ  مهما« املصري: النون ذو قاله ما روى
 »ذلك

 ابن دينال فخر الشافعي  ٥٢٨
 عساكر

 فوق الو  بعد وال قبل له ليس اخللق قبل موجود اهللا« نصه: ما وقال
 الو  بعض وال كلّ  وال خلف وال أمام وال مشال وال ميني وال حتت وال

 ودبّر األكوان كّون كان؟ كيف وال كان؟ أين وال كان؟ مىت يقال:
 نع أنش يشغله وال باملكان يتخصص وال بالزمان يتقيد ال الزمان
 يتمثل الو  بالذهن يتخصص وال عقل يكتنفه وال وهم يلحقه وال شان
 تلحقه ال العقل، يف يتكّيف وال الوهم يف يتصور وال النفس يف

  ».البصري السميع وهو شىء كمثله ليس« واألفكار األوهام
 فيه ماءالس يف كائنٌ  أو العرش على جالسٌ  اهللا أنَّ  اعتقاد إنَّ « قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٢٩

 ».كفرٌ  وهو خبلقه اهللا تشبيه
 واحد لك حتقق إىل حتققه يف مفتقر فإنه مركب كل أن ذلك« قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣٠

 ال بغريه قومواملت بغريه، متقوم فهو مركب وكل غريه، وجزؤه أجزائه من
 قيوما. يكون فال بذاته، متقوما يكون

 
 واحد لك شيئان الوجود يف ليس نهأ مبعىن واحد الوجود واجب إن مث

 يف ايناوتب الوجوب يف الشرتكا ذلك فرض لو إذ لذاته، واجب منهما
 منهما واحد كل كون فيلزم املباينة به ما غري املشاركة به وما التعني،

 أن قيقتهح يف امتنع وملا حمال. أنه بينا وقد جزأين من مركبا ذاته يف
 هوف متحيز كل ألن متحيزا كونه امتنع جزأين من مركبة تكون

 مبتحيز يسل أنه ثبت وإذا ممتنع عليه الرتكيب أن ثبت وقد منقسم،
 إليه يشار أن ميكن ما إال للمتحيز معىن ال ألنه اجلهة، يف كونه امتنع
 أن متنعا اجلهة يف وليس مبتحيز ليس أنه ثبت وإذا حسية، إشارة
 وسكون. وحركة أعضاء له يكون
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 ال نأ يستلزم بذاته قائما وكونه بذاته، قائما نكا قيوما كان وملا

 ال،أص حمل يف حاال وال مادة يف صورة وال موضوع يف عرضا يكون
 »بذاته وماقي يكون ال الغري إىل واملفتقر احملل إىل مفتقر احلال ألن

 كل نفإ الرتكيب، جهات مجيع عن منـزه فرد سبحانه فهو« قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣١
 فهو غريه أجزائه من واحد وكل أجزائه من واحد كل إىل مفتقر بمرك

 ممكن فهو مركب كل فإذن لذاته ممكن غريه إىل مفتقر فهو مركب
 يكون نأ امتنع لذاته واجبا كان بل لذاته ممكنا ليس ما وكل لذاته،
 لزم اتهذ يف فردا كان وإذا مطلقا فردا كان بل الوجوه، من بوجه مركبا
 وال حاال وال مكان يف وال جوهرا وال جسما وال تحيزام يكون ال أن
 »ألبتة الوجوه من بوجه حمتاجا وال متغريا وال حمل يف

 ملتحيزاتا وراء أن يعلم أن فهو بوجوده، اإلميان أما« تفسريه: يف قال الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣٢
سم التقدير هذا وعلى هلا، خالًقا موجوًدا  ودوجب مقرًا يكون ال فا
 اختالفه يكونف ءاخر شيًئا املتحيزات وراء ما يثبت ال ألنه تعاىل اإللـه
مف واملعتزلة الفالسفة أما تعاىل اهللا ذات إثبات يف معنا  مقرون إ

 ال عهمم اخلالف فيكون هلا، ُموجد املتحيزات سوى موجود بإثبات
 »الصفات يف بل الذات يف

 املراد كوني أن جيوز ال اْلَعِظيُم﴾ اْلَعِليُّ  ﴿َوُهوَ  تعاىل: قوله« قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣٣
 وال فساده، على الداللة ثبتت ملا واملكان اجلهة يف العلو عليا بكونه
 ذلك نأل اجلسم، وكرب باجلثة العظمة العظيم من املراد يكون أن جيوز

 ُهوَ  لْ ﴿قُ  قوله ضد وذلك واألبعاض األجزاء من مؤلفا كونه يقتضي
ةم عن املتعايل العلي من املراد يكون أن فوجب َأَحٌد﴾ هُ اللَّ   شا

 هروالق بالقدرة العظمة العظيم ومن احملدثات، ومناسبة املمكنات
 »اإلهلية وكمال واالستعالء

 مجيع من ساواةامل نفي يتناول اآلية َشْيٌء﴾ َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ  قوله: قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣٤
 شىء مثلهك ليس يقال أن حيسن فإنه االستثناء صحة لبدلي الوجوه

 تقتضي االستثناء وصحة اللون يف وإال املقدار يف وإال اجللوس يف إال
 يف همياثل من حلصل جالسا كان فلو حتته األمور هذه مجيع دخول
 »اآلية معىن يبطل فحينئذ اجللوس
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 هذهو  وال، وما ومل ليس أربعة: تنزيهال على الدالة األلفاظ« قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣٥

 َكِمْثِلهِ  لَْيسَ ﴿ تعاىل قال التنزيه، لبيان اهللا كتاب يف مذكورة األربعة
 اختََّذَ  َما﴿ تعاىل وقال يُوَلْد﴾، وَملَْ  يَِلدْ  ﴿ملَْ  تعاىل وقال َشْيٌء﴾،
 وقوله نـَْوٌم﴾ َوالَ  ِسَنةٌ  تَْأُخُذهُ  ﴿الَ  تعاىل وقال َوَلًدا﴾، َوالَ  َصاِحَبةً 
 اللَُّه﴾ الَّ إِ  إَِلهَ  ﴿الَ  القرءان: من موضًعا وثالثني سبعةٍ  يف تعاىل

 أقرّ  أنّه هللا رمحه حنبل بن أمحد عن اهللا رمحه الغزايل الشيخ نقل قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣٦
 أحاديث ثالثة يف بالتأويل

 
 عمران وآل البقرة سورة تأيت أنّه السالم عليه عنه ُروي الرازي: قال مث

ما القيامة يوم وكذا كذا ّ  هرمح حنبل بن أمحد فأجاب غمامتان. كأ
 بالتأويل منه تصريح وهذا قارئهما، ثواب يعين وقال: اهللا،

سمة قوله: أما وأقول:« قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣٧  هوف الكذب، اهللا على افرتوا قد ا
 صحيح.ب فليس صفاته، يف اهللا على افرتاء هذا إن قوله: وأما حق.
 الذات نفس هو بل بصفة، ليس ومتحيزًا جسًما الذات كون ألن

 أنه معناه كان جبسم، ليس العامل إلـه أن زعم فمن املخصوصة،
 موجود وه خالق بأسرها وهلا حمدثة، واملتحيزات األجسام مجيع يقول:
سم مبتحيز، ليس  املوحد بني اخلالف فكان الذات، هذه ينفي وا
 هذه بتيث املوحد ألن الذات، نفس يف بل الصفة يف ليس سموا

سم الذات  »ينفيها وا
 ّونتك مراتب ذكر فإنه والنبوة، للوحي موافق الكالم وهذا« قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣٨

 ِطٍني﴾ ِمنْ  الََلةٍ سُ  ِمنْ  اِإلْنَسانَ  َخَلْقَنا ﴿َولََقدْ  تعاىل: قوله يف اجلسد
 آَخَر﴾ ْلًقاخَ  أَْنَشْأنَاهُ  ﴿ُمثَّ  قال: بالبدن الروح تعلق إىل راألم آل فلما
 انقالب ثلم ليس بالبدن الروح تعّلق كيفية أن على كالتنبيه وذلك
 األنواع لتلك خمالف آخر نوع هذا بل حال، إىل حال من النطفة
 فكذلك ،آَخَر﴾ َخْلًقا أَْنَشْأنَاهُ  ﴿ُمثَّ  قال: السبب فلهذا املتقّدمة

ا يف وتأّمل والعلوية السفلية األجرام أحوال يف تأّمل إذا نساناإل  صفا
 أن جبو  الربوبية معرفة إىل منها ينتقل أن أراد فإذا قانون، له فذلك

 به الذي العقل خبالف آخر وعقالً  أخرى فطرة لنفسه يستحدث
 »اجلسمانيات معرفة إىل اهتدى
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 جسما، يكون ال مركبا يكون ال وما مركبا يكون ال والغين« قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٣٩

 مثل هل حلصل جسما كان فلو املاهية متام يف متماثلة األجسام وأيضا
 فكثرية لعقليةا الدالئل فأما َشْيٌء﴾ َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ  لقوله: باطل وذلك
 »عليه هللا واحلمد جلية قوية باهرة ظاهرة

 »لألجسام مثال لكان جسما نكا ولو« قال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٤٠
 فهو جسم اإللـه إن قال من أن على الدليل أن واجلواب:« وقال: الرازي الدين فخر الشافعي  ٥٤١

 حال وال جبسم ليس موجود العامل إلـه ألن وذلك تعاىل، لإللـه منكر
سم أنكر فإذا اجلسم، يف  عاىل،ت اإللـه ذات أنكر فقد املوجود هذا ا

 يف فصح ات،الذ يف بل الصفة، يف ليس واملوحد سما بني فاخلالف
سم  ختالفاتا فهي حكيتموها اليت املسائل أما باهللا يؤمن ال أنه ا

 فنحن ة،واحلروفي احللولية مذهب إلزام وأما الفرق. فظهر الصفة، يف
م بسبب النصارى كفَّر تعاىل فإنه قطًعا، نكفرهم  حلول تقدوااع أ
 ألسنة يف (اهللا) كلمة حلول اعتقدوا ؤالءوه عيسى يف (اهللا) كلمة
 فإذا لقراءن،ا فيها ُكتب اليت األجسام مجيع ويف القرءان، قرأ من مجيع
 ألنف التكفريو يوجب الواحدة الذات حق يف باحللول القول كان
 لقولل موجًبا واألجسام األشخاص مجيع حق يف باحللول القول يكون

 »أوىل كان بالتكفري
 أمحد بن حممد الشافعي  ٥٤٢

 القاهري الّشربيين
 بال اهللا صفة العرش على االستواء السنة: أهل وقال« نصه: ما قال

 يف حلول وال مماسة وال متكن وال استقرار وال جلوس بال أي - كيف
 ».- مكان وال جهة

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٤٣
 الشافعي

 لىع اهللا رسول عن جاء ومبا اهللا مراد على اهللا عن جاء مبا ءامنت
 اهللا رسول مراد

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٤٤
 الشافعي

 ماك األزلية صفة على وهو املكان فخلق مكان وال كان تعاىل إنه
 يف لتبديلا وال ذاته يف التغيري عليه جيوز ال املكان خلقه قبل كان

 صفاته
 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٤٥

 الشافعي
  ،»هذا قبل ذاك أحكمنا« قال:
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 ادريس نب حممد الشافعي  ٥٤٦

 الشافعي
 هللا رسول عن جاء ومبا اهللا مراد على اهللا عن جاء مبا ءامنت« قال:
 ”اهللا رسول مراد على

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٤٧
 الشافعي

 اهللا لىص بالنيب نظن أن حمال فقال: التوحيد عن مالكا سألت« قال:
 قال قدو  التوحيد، يعلمهم ومل االستنجاء أمته علم أنه وسلم عليه
 إال إله ال يقولوا حىت الناس أقاتل أن أمرت« وسلم: عليه اهللا لىص
 احلديث »اهللا

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٤٨
 الشافعي

 »حنيفة بأيب ألتربك إين« حنيفة: أبو اإلمام يف قال

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٤٩
 الشافعي

 نأ من أهون الشرك عدا ما ذنبٍ  بكل العبدُ  اهللاَ  يلقى ألن« قال:
 »األهواء أهل كالمب يلقاه

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٥٠
 الشافعي

  »معصيةً  يكون أن أخشى« اهللا بغري احللف عن قال

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٥١
 الشافعي

ّسم« قال:  ».كافرٌ  ا

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٥٢
 الشافعي

 .»كافرٌ  فهو العرشِ  على جالسٌ  اهللا أنَّ  اعتقد أو قال من« قال:

 ادريس بن دحمم الشافعي  ٥٥٣
 الشافعي

  »بكفرهِ  عٌ مقطو  فهو األمة تضليلِ  إىل به يتوصَّلُ  قوال قال من« قال:

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٥٤
 الشافعي

مت متثيل بال وصدقت تشبيه بال امنت قال:  اإلدراك يف نفسي وا
 اإلمساك" كل فيه اخلوض عن وأمسكت

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٥٥
 الشافعي

 إليه نتهيي موجود إىل فانتهى مدبره ملعرفة انتهض من« نصه: ما قال
 طمأنا وإن معطل فهو الصرف العدم إىل اطمأن وإن مشبه فهو فكره

 يف اليافعي رواه ».موحد فهو إدراكه عن بالعجز واعرتف ملوجود
 الرياحني. روض

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٥٦
 الشافعي

 افر"ك فهو العرش على جالسٌ  اهللا أن اعتقد من :" قال
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 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٥٧

 الشافعي
 ».كفر العرش على جالس اهللا أن اعتقد من« قال:

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٥٨
 الشافعي

 فهو فكره ليهإ ينتهي موجود إىل فانتهى مدبره ملعرفة انتهض من قال:
 دملوجو  اطمأن وإن معطل، فهو الصرف العدم إىل اطمأنّ  وإن مشبه،
 موحد فهو راكهإد عن بالعجز واعرتف

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٥٩
 الشافعي

 قبلةال أهل من كفرناه ومن عليه جممعٌ  كفره من منتظم وهذا« قال:
 ومن ودها،وج قبل املعدومات يعلم ال وبأنه القرءان، خبلق كالقائلني

  ،»العرش على جالس اهللا أنَّ  يعتقد من وكذا بالقدر، يؤمن ال
 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٦٠

 افعيالش
 تعاىل هللا متثل أن العقول على حرام تعاىل: اهللا صفات عن سئل ملا

 تفكر أن النفوس وعلى تقطع أن الظنون وعلى حتد أن األوهام وعلى
 هب وصف ما إال حتيط أن اخلواطر وعلى تعمق أن الضمائر وعلى
 سلمو  عليه اهللا صلى اهللا نيب لسان على – اهللا أي – نفسه

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٦١
 الشافعي

مت متثيل بال وصدقت تشبيه بال امنت  اإلدراك يف نفسي وا
 اإلمساك" كل فيه اخلوض عن وأمسكت

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٦٢
 الشافعي

 فهو كرهف إليه ينتهي موجود إىل فانتهى مدبره ملعرفة انتهض من
 دملوجو  اطمأن وإن معطل، فهو الصرف العدم إىل اطمأنّ  وإن مشبه،
 موحد فهو إدراكه عن بالعجز فواعرت 

 ادريس بن حممد الشافعي  ٥٦٣
 الشافعي

 فهو كرهف إليه ينتهي موجود إىل فانتهى مدبره ملعرفة انتهض من
 دملوجو  اطمأن وإن معطل، فهو الصرف العدم إىل اطمأنّ  وإن مشبه،
 موحد فهو إدراكه عن بالعجز واعرتف

 بن حبان بن حممد الشافعي  ٥٦٤
 أبو حبان بن أمحد
 البسيت امتح

 فاتص إىل تقاس وال تكيف ال وجل عز اهللا صفات« نصه: ما قال
 ».املخلوقني

 بن حبان بن حممد الشافعي  ٥٦٥
 أبو حبان بن أمحد
 البسيت حامت

 ويؤمن تروى أن جيب صحت إذا السنن أن زعم ومن« نصه: ما قال
 أن إال للهما الرسالة، يف قدح فقد معناها ويعقل تفسر أن غري من ا
 يقع ال اليت وعال جل اهللا صفات فيها اليت األخبار من السنن كونت

 ».ا اإلميان الناس على بل التكييف فيها
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 عّالن بن حممد الشافعي  ٥٦٦

 الصّديقي
 روسائ واجلسم واملكان اجلهة عن منّزه تعاىل وأنّه نّصه: ما قال

 وما أمحد، اإلمام ومنهم احلقّ  أهل معتقد وهذا احلدوث، أوصاف
 وعلى ليهع صراح كذب حنوها أو باجلهة القول من بعضهم إليه هنسب

 وقع ماو  احلنابلة، أكابر من اجلوزي ابن أفاده كما املتقدمني أصحابه
 أّوله يمالتجس أو اجلهة يوهم ممّا والفقهاء احملّدثني بعض كالم يف

 اد،االعتق هذا حبفظ فعليك مراد، غري ظاهره إنّ  وقالوا: العلماء،
ّسمة غزي واحذر   الفساد أرباب واجلهمية ا

 عّالن بن حممد الشافعي  ٥٦٧
 الصّديقي

 روسائ واجلسم واملكان اجلهة عن منـّزه تعاىل وأنّه نّصه: ما ورد
 وما أمحد اإلمام ومنهم احلقّ  أهل معتقد وهذا احلدوث، أوصاف
 وعلى ليهع صراح كذب حنوها أو باجلهة القول من بعضهم إليه نسبه

  احلنابلة أكابر من اجلوزي ابن أفاده كما تقدمنيامل أصحابه
 الرؤوف عبد حممد الشافعي  ٥٦٨

 املناوي
 وأ التجسيم وزاعم باجلزئيات العلم كمنكر ا كفر من أما« قال:
 فيوص فال عنه االنفصال أو بالعامل االتصال أو الكون أو اجلهة
 »ذلك من أحقر ألنه رد وال بقبول عمله

 لرؤوفا عبد حممد الشافعي  ٥٦٩
 املناوي

 اشأ اليت األحوال عموم عن استفهام مدلوهلا كلمة كيف:« قال:
 ».باحلواس تدرك أن

 الرؤوف عبد حممد الشافعي  ٥٧٠
 املناوي

 حىت ةيقظ بأعينكم ربكم تروا لن املؤمنون أيها إنكم« نصه: ما قال
 ».الكيفية عن منزهة رؤية متوتوا

 مهدي حممد الشافعي  ٥٧١
 الرفاعي الصيادي

 الشهري سييناحل
 بالرواس

 ققحت وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم الروحي، الوارث أيها« قال:
 رؤية لوث من قلبك طهر وصفاته، ذاته يف اهللا نزه اخلالص، بالتوحيد
 لغري هدتش ال بأن التوحيد، حكمة حكم سرك لوح يف أثبت األغيار،
 ظركن واحفظ األفعال،... من فعل يف قدرة وتعاىل سبحانه الواحد

 جمراها، الصفات وأجر والتحتية، والفوقية والتشبيه التجسيم مصيبة من
 اهللا صلى ولهرس إىل تعاىل اهللا إىل تأويله ورد اعتقادك، يف النص حكم
 وسلم. عليه

 
 مالعظي القرآن عرفنا وقد باحلدث، إال حييط ال احلدث أن واعلم
 القائلني قأصد وهو اهللا قال تعاىل اهللا كتاب ففي التوحيد، حقيقة
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 حمُِيٌط﴾ ْيءٍ شَ  ِبُكلِّ  ِإنَّهُ  ﴿أَالَ  سبحانه وقال َشْيٌء﴾ َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ 
 امسه باركت وقال َقِديٌر﴾ َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى ﴿َوُهوَ  عظمته جلت وقال

  َوْجَهُه﴾ ِإالَّ  َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ﴿ُكلُّ 
 
 التشبيه. بلجة اخلوض عن األفكار قطع املثلية فنفي -
 تية.والتح الفوقية وهم قطع باألشياء املطلقة اإلحاطة وإثبات -
 الغري. قدرة حمق بالقدرة والتفرد -
 األحوال، من حبال اهلالك احلدث جمانسة قطع املطلق والبقاء -

 لتوحيد.ا هو وهذا األُُموُر﴾ َتِصريُ  اللَّهِ  ِإَىل  ﴿َأالَ  الشؤون من وشأن
 

 اعيالرف أمحد السيد األكرب إلماما وموالنا سيدنا لسان على ورد فقد
 التعطيل نع مينع القلب يف تعظيم وجدان التوحيد« عنه: اهللا رضي

 »والتشبيه
 من كان وإن عندنا كافر أنه بدعته لوازم من كان من "حىت قال: الفاداين ياسني حممد الشافعي  ٥٧٢

سمة قبلتنا أهل  واحللولية)" واملشبهة (كا
 كافر فهو االنفصال أو االتصال هللا أثبت من أن ذكر األرديبلي يوسف الشافعي  ٥٧٣
 الغائب؟ على بالشاهد االستدالل عن سئل الدينوري احلسن أبو املالكي  ٥٧٤

 من لىع مثل وذو ويعاين يشاهد من بصفات يستدل كيف« فقال:
 هلج من هذا مثل. وال له نظري وال الدنيا، يف يعاين وال يشاهد ال

 »األمور حقائق ا واقلب اليت باآليات اجلاهلني
 ضياء العباس أبو املالكي  ٥٧٥

 حممد بن أمحد الدين
 القرطيب

 الو  حيويه حدَّ  وال عنده كيف وال أين ال اهللا هو« نصه: ما قال
 ».حدِّ  ذي حصر

 له: يلق هو؟... ما سبحانه: اهللا عن فخربونا القائل: قال فإن« قال: الباقالين بكر أبو املالكي  ٥٧٦
 بذي هو فليس جنسه؟ ما هو) ا(م بقولك أردت إن -

 هذا؟ قبل وصفناه ملا جنس
 الرمحـن اهللا فامسه امسه؟ ما هو) (ما بقولك أردت وإن -

 القيوم. احلي الرحيم
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 العدل فصنعه صنعه؟ ما هو) (ما بقولك أردت وإن -

 بينهما. ما ومجيع واألرض والسموات واإلنعام واإلحسان
 جوده؟و  على الداللة ما هو) (ما بقولك أردت وإن -

 حمكم من ونشاهده نراه ما مجيع وجوده على فالداللة
 تدبريه. وعجيب فعله

 أراه؟ حىت إليه أشريوا أي هو) (ما بقولك أردت وإن -
 فنريكه. هلم ومدرًكا خللقه مرئًيا اليوم هو فليس

 
 له: قيل هو؟ وكيف قائل: قال فإن

 له صورة الف واجلنسية والصورة الرتكيب بالكيفية أردت إن -
 عنه. فنخربك جنس وال

 هو؟ صفة أي على أي: هو)، (كيف بقولك أردت وإن -
 بصري. مسيع قادر عامل حي فهو

 إىل صنعه كيف أي: هو)، (كيف بقولك أردت وإن - -
 »واإلحسان العدل إليهم فصنعه خلقه؟

 ذاناآل حباسة مسموع اهللا كالم إن تقولون أليس قالوا: فإن« قال: الباقالين بكر أبو املالكي  ٥٧٧
 سموًعام يكون أن جيوز فليس قالوا: فإن بلى. قلنا: احلقيقة؟ على
 حرفًا. أو صوتًا كان ما إال احلقيقة على

 
 قد واجلماعة السنة أهل أن وذلك عظيم، جهل هذا أن فاجلواب:
 أن جيوز وال احلقيقة، على باألبصار يُرى تعاىل اهللا أن على أمجعوا
 نإ أفتقولون: وعرًضا. جوهرًاو  جسًما كان ما إال احلقيقة على يرى
 صريحب أقروا فقد نعم.. قالوا: فإن وعرض؟ وجوهر، جسم، تعاىل اهللا

 وال عرض وال جوهر وال جبسم، وليس يُرى قالوا: وإن للتشبيه، الكفر
 مبخلوق ليس قدمي كالمه فكذلك قلنا: املرئيات. من شيًئا ُيَشبَّه

 بشىء ُيَشبَّه وال أصوات، وال حبروف وليس احلقيقة، على ومسموع
 ماته.لكل تكييف وال احلقيقة على يرى أنه فكما املسموعات، من

 ﴿َوَمنْ  م:فيه قال ممن تكونوا وال الشرع، حدود عند وقفوا اهللا فاتقوا
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 ﴿لَْيسَ  تعاىل بقوله اومتسكو  الظَّاِلُموَن﴾. ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهِ  ُحُدودَ  يـَتَـَعدَّ 

 اْلَبِصُري﴾ السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ 
 العامل أن يعلم: أن وجيب حمَدث: العامل أن بيان مسألة« قال: الباقالين بكر أبو املالكي  ٥٧٨

 ىعل والدليل تعاىل، اهللا سوى موجود كل عن عبارة وهو حمدث؛
 ذاه كان وما صفة، إىل صفة ومن حال، إىل حال من تغريه حدوثه:
 استدل مناإ السالم، عليه اخلليل وكذلك حمدثًا،... كان ووصفه سبيله
 ملا نهأل حالة، إىل حالة من وانتقاهلا بتغريها املوجودات حدوث على
 غريتت ملا هذه أن فعلم اآليات آخر إىل ريب، هذا قال: الكوكب رأى

ا على دلت حال إىل حال من وانتقلت  وأن ،خملوقة مفطورة حمدثة أ
 السموات فطر يللذ وجهي وجهت ذلك عند فقال خالًقا، هلا

 »واألرض
 على أو احلدوث على يدل ما كل أن يعلم أن وجيب مسألة:« قال: الباقالين بكر أبو املالكي  ٥٧٩

 متقدس تعاىل أنه ذلك: فمن عنه. يتقدس تعاىل فالرب النقص مسة
 ال كوكذل احملدثات، بصفات واالتصاف باجلهات، االختصاص عن

 ﴿لَْيسَ  :تعاىل لقوله القعود،و  القيام وال واالنتقال، بالتحول يوصف
 هذه وألن ﴾، َأَحدٌ  ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  ﴿وَملَْ  وقوله: َشْيٌء﴾ َكِمْثِلهِ 

 ذلك. عن يتقدس تعاىل واهللا احلدوث، على تدل الصفات
 
 اْستَـَوى﴾. اْلَعْرشِ  َعَلى ﴿الرَّْمحَانُ  قال: قد أليس قيل فإن
 

 يف جاء ما على الهوأمث ذلك نطلق وحنن ذلك، قال قد بلى، قلنا:
 ال استواؤه ونقول: احلدوث، أمارة عنه ننفي لكن والسنة، الكتاب
 اهللا نأل مكان، وال قرار، له العرش إن نقول وال اخللق، استواء يشبه
 كان. عما يتغري مل املكان خلق فلما مكان، وال كان تعاىل

 
 قائل: كل قال لو احملبوب: حممد خلادمه يوًما املغريب عثمان أبو وقال
 وال يزل مل حيث أقول فقال: له؟ تقول كنت ماذا معبودك؟ أين

 ولأق فقال: تقول؟ ماذا األزل؟ يف كان فأين قال: فإن قال: يزول.
 مكان. وال كان كما إنه يعين: اآلن. هو حيث
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 متقد فلما اجلهة، حديث من شيًئا أعتقد كنت عثمان: أبو وقال
 لمتأس قد إين أصحابنا: إىل فكتبت قليب، عن ذلك وزال بغداد

 جديدا.
 

 اْستَـَوى﴾ اْلَعْرشِ  َعَلى ﴿الرَّْمحَانُ  تعاىل: قوله عن الشبلي سئل وقد
 نبالرمحـ والعرش حمدث، والعرش يزول، وال يزل مل الرمحـن فقال:

 استوى.
 

 يف اىلتع اهللا أن زعم من السالم: عليه الصادق حممد بن جعفر وقال
 على كان لو ألنه أشرك؛ فقد ء،شى على أو شىء، من أو شىء
 من كان ولو حمصورًا، لكان شىء يف كان ولو حمموًال، لكان شىء
 »ذلك مجيع عن يتعاىل واهللا حمدثًا، لكان شىء

 ةالكيفي أردت إن له قيل هو وكيف قائل قال فإن« نصه: ما قال الباقالين بكر أبو املالكي  ٥٨٠
  ».نهع فنخربك جنس وال له صورة فال واجلنسية والصورة الرتكيب

 كروالتف النظر املكلف على فالواجب النظر وجوب صح وإذا« قال: الباقالين بكر أبو املالكي  ٥٨١
 اىل:تع قوله عليه والدليل اهللا، ذات يف ال اهللا، خملوقات يف

 اخلالق، يف ل:يق ومل َواَألْرِض﴾ السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِيف  ﴿َويـَتَـَفكَُّرونَ 
 فالنظر ُخِلَقْت﴾ َكْيفَ  اِإلِبلِ  ِإَىل  يـَْنظُُرونَ  ﴿أََفالَ  تعاىل: قوله وأيًضا

  اخلالق. يف ال املخلوقات، يف يكون والتكييف والتفكر
 

 اهللا، اتذ عن فرعون اللعني سأله ملا السالم عليه موسى فإن وأيًضا:
 إذا .سواه إله ال قادر، ورب إله أنه على تدل مصنوعاته بأن أجابه
 ﴿َوَما له: الق ملا ألنه يكيفها؛ فال الذات له حيدد ومل وتأمل فيها نظر
 أن إىل نَـُهَما﴾بـَيْـ  َوَما َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  ﴿َربُّ  قال: اْلَعاَلِمَني﴾ َربُّ 
 مهماف كلها، اآليات آخر إىل األول، مبثل وأجابه السؤال عليه كرر
 .معرفته على تدل اليت املصنوعات يف بالنظر أجابه الذات عن سأله
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 إله ال:فق هو؟ ما وجل: عز اهللا عن التحقيق أهل بعض سئل وقيل:
 و؟ه أين له: فقيل قادر، ملك فقال: هو؟ كيف له: فقيل واحد.
 ذيال فقال: أسألك؟ هذا عن ليس السائل: فقال باملرصاد. فقال:
 اخللق. فصفة غريه فأما احلق، صفة هو به أجبتك

 
 صفة ذلكو  والتمثيل، تحديد،وال التكييف، عن يسأله أن بذلك وأراد

 سمواتال خلق يف تفكر إذا املتفكر وألن اخلالق، صفة ال املخلوق
 صريح إىل ذلك أداه ربه، صنع وعجائب نفسه وخلق واألرض
 قادر، انع،ص من املصنوعات هلذه بد ال أنه بذلك يعلم ألنه التوحيد،
 ُري﴾.اْلَبصِ  السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ  حكيم عليم،

 مسة على أو احلدوث على يدل ما كل أن يعلم: أن "وجيب قال: الباقالين بكر أبو املالكي  ٥٨٢
 عن قدسمت تعاىل أنه ذلك: فمن عنه. يتقدس تعاىل فالرب النقص

 ال وكذلك احملدثات، بصفات واالتصاف باجلهات، االختصاص
 (ليس عاىلت ولهلق القعود، وال القيام، وال واالنتقال، بالتحول، يوصف
 اتالصف هذه وألن أحد)، كفًوا له يكن (ومل وقوله شيء)، كمثله
 ذلك". عن يتقدس تعاىل واهللا احلدوث، على تدل

 اسةمم بغري استوى) العرش على (الرمحـن تعاىل قال« نصه: ما وقال الباقالين بكر أبو املالكي  ٥٨٣
 ».جماورة وال وكيفية

 ليهع اهللا صلى الرسول - أراد اجلاريّة: حديث على كالمه عند قال األيب اللَّه عبد أبو املالكي  ٥٨٤
ا، على يدل ما معرفة - وسلم  نمٍ ص من الكفار معبودات ألن ِإميا
 ةقبل والسماء معبوده، من حاجته يسأل منهم وكل باألرض، ونار
 ارتفأش تفهم مبا وخاطبها معتقدها، كشف فأراد املوحدين، دعاء
 وال جهة، على ذلك يدل وال املوحدون، هايقصد اليت اجلهة إىل

 يف ارهاحنص على القبلة إىل التوجه يدل ال كما السماء، يف احنصاره
او  اللَّه، عظمة من تعتقده عما بأين سأهلا ِإمنا وقيل الكعبة،  إىل ِإشار
 لقاهرا أنه الشرع أطلق وقد ... نفسها يف جالله عن ِإخبار السماء
 للتنـزيه معةاجلا باآلية فالتمسك العرش، على استوى وأنه عباده، فوق

 َكِمْثِلهِ  ْيسَ ﴿لَ  تعاىل: قوله وهي غريه، العقل يف يصح ال الذي الكلي
 »تعاىل اللَّه وفقه ملن عصمةً  َشْيٌء﴾.
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 نب حممد اهللا عبد أبو املالكي  ٥٨٥

 السنوسي يوسف
 احلسيين

 حق يف جيب ما يعرف أن شرًعا مكلف كل على وجيب« قال:
 رفيع أن عليه جيب وكذا جيوز، وما يستحيل وما وعز، جل اموالن
 »والسالم الصالة عليهم الرسل حق يف ذلك مثل

 وال ديدحت وال كيفية بغري علّوه جالله جلّ  واستواؤه« نصه: ما قال الداين عمر أبو املالكي  ٥٨٦
 ».مماسة وال جماورة

 عبد حممد أبو املالكي  ٥٨٧
 البغدادي الوهاب

 أخرب وال بذلك يرد مل الشرع ألن كيفية له يثبت أن جيوز وال« قال:
 يرجع ذلك نوأل عنه الصحابة سألته وال بشئ فيه السالم عليه النيب
 يؤول كوذل األماكن إىل واالفتقار احليز وإشغال والتحول التنقل إىل
 »اإلسالم أهل كافة عند كفر وهذا األجسام قدم وإىل التجسيم إىل

 عبد حممد أبو املالكي  ٥٨٨
 البغدادي الوهاب

 أخرب وال ،بذلك يرد مل الشرع ألن كيفية له يثبت أن جيوز وال« قال:
 يرجع ذلك ألنو  عنه الصحابة سألته وال بشىء فيه السالم عليه النيب
 يؤول لكوذ األماكن إىل واالفتقار احلّيز وإشغال والتحول التنقل إىل
».ماإلسال أهل كافة عند كفر وهذا األجسام ِقدم وإىل التجسيم إىل

 عبد حممد أبو املالكي  ٥٨٩
 البغدادي الوهاب

 للشرع، موتسلي للنص، إتباع باالستواء تعاىل له الوصف أن واعلم«
 ألن كيفية، هل يثبت أن جيوز وال به، تعاىل نفسه وصف ملا وتصديق
 سألته وال ىء،بش فيه السالم عليه النيب أخرب وال بذلك، يرد مل الشرع

 حليزا وإشغال والتحول التنقل إىل يرجع ذلك ألنو  عنه، الصحابة
 جسام،األ قدم وإىل التجسيم، إىل يؤول وذلك األماكن، إىل واالفتقار

 باجلوا اهللا رمحه مالك أمجل وقد اإلسالم، أهل كافة عند كفر وهذا
 ؟استوى كيف استوى﴾، العرش على ﴿الرمحن سأله: من سؤال عن

 سؤالوال معقول، غري منه الكيفو  جمهول، غري منه االستواء فقال:
 »السائل بإخراج أمر مث بدعة، هذا عن

 نب شعيب مدّين أبو املالكي  ٥٩٠
 األنصاري احلسن
 مدين بأيب املشهور
 الغوث

 عرضفال بعرض وال معروف بالتحيز فاجلوهر جبوهر ليس« قال:
 فهو ،حمفوظ باجلهة فاجلسم جبسم وال موصوف، البقاء باستحالة

 السعود ومقدر والبؤوس، اجلود أهل ورازق النفوسو  األجسام خالق
 امللك هو إال إلـه ال اهللا هو والشموس، األفالك ومدبر والنحوس
 له العرش ال جلوس، وال متكن غري من استوى العرش على القدوس،

 حد هل العرش االستقرار، وال جهة من له التمكن وال القرار قبله من
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 لالعقو  خواطر تكيفه العرش ،األبصار تدركه ال والرب ومقدار،
 ووه - العرش أي - حممول ذلك مع وهو والطول، بالعرض وتصفه

 كانوأر  جوانب وله املكان هو بنفسه العرش يزول، ال - اهللا أي -
 حتت له ليس كان، عليه ما على اآلن وهو مكان وال اإللـه وكان
 إمام وال ندهفيس خلف وال فتعدله جوانب وال فيظله فوق وال فيقله
 شىء كمثله يسل والنظري والتشبيه والتصوير التكييف عن جلّ  فيحّده
  ».البصري السميع وهو

 نب شعيب مدّين أبو املالكي  ٥٩١
 األنصاري احلسن
 مدين بأيب املشهور
 الغوث

 الزمانو  والكيف واألين احلد عن تنّزه الذي هللا احلمد« نصه: ما قال
 أي ذاتهب قائم صفاته من فةص _هو أزيل قدمي بكالم املتكلم واملكان
 وال اتاحملدث يف حيل وال إليه عائد وال عنه منفصل له_ال ثابت
 فاتص تنزهت واألصوات باحلروف يوصف وال املخلوقات جيانس
 بك ونؤمن حندك وال نوحدك إنا اللهم والسموات، األرض عن ربنا
 مل كخبلق شّبهك من أن ونعتقد نشبهك وال ونعبدك نكيفك وال

 ومل ديل مل الصمد اهللا احد اهللا هو قل« املخلوق، من اخلالق يعرف
 »احد كفوا له يكن ومل يولد

 بن غنيم بن أمحد املالكي  ٥٩٢
 الّنفراويّ  ساملٍ 

 قيقةح أي (كنه) يدرك ال أي يبلغ) (ال أنّه اعتقاده جيب مما« قال:
 فات،الصّ  معرفة بطريق العارفون أي (الواصفون) تعاىل (صفته)
 وتفسري وصوف،بامل القائم املعىن هي تعاىل اهللا صفة بقيدٍ  ال والّصفة
 »الظّاهر هو باحلقيقة الكنه

 بن غنيم بن أمحد املالكي  ٥٩٣
 الّنفراويّ  ساملٍ 

 اىلتع أنّه اعتقاد مكّلفٍ  كلّ  على الّديانات أمور واجب من« قال:
 والّنظري أفعاله، يف وال صفاته يف وال ذاته يف له) نظري وال له شبيه (ال
 ألنّه الّشبيه، نع تنـّزهه وجب وإّمنا مرتادفان، لفظان فهما الّشبيه مبعىن
 عليه اوجائزً  له، مشبًها لكان املخلوقات من شىءٌ  أشبهه لو تعاىل
 وحادثًا ميًاوقد وخملوقًا خالًقا كونه ولزم املخلوقات، على اجلائز الفناء
 لسَِّميعُ ا َوُهوَ  ءٌ َشيْ  َكِمثِْلهِ  ﴿لَْيسَ  تعاىل: قال حماٌل، ذلك وكلّ 

سّ  على ردٌّ  ففيه تنـزيٌه، اآلية هذه فأّول اْلَبِصُري﴾  إثباٌت، وآخرها مةا
 الّنفي فيها قّدمو  الّصفات، مجيع لزيادة الّنافني املعطّلة على ردٌّ  ففيه
 قّدم ول ألنّه كثريٍة، أماكن يف العكس األوىل كان وإن اإلثبات، على

 حبدقٍة، وبصره بأذنٍ  مسعه اّلذي باملخلوق شبيهالتّ  ألوهم فيها اإلثبات
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ًا ليس أنّه ابتداءً  الّسامع ليعرف الّتنـزيه فقّدم  من شىءٍ ل مشا

 احلوادث، رلسائ تعاىل خمالفته على قاطعٌ  دليلٌ  اآلية وهذه احلوادث،
 عن ثالبح مقام يف لإلنسان تعّرضه عند للّشيطان آيةٍ  أقمع وهي
 »وصفاته البارئ ذات

 بن غنيم بن أمحد الكيامل  ٥٩٤
 الّنفراويّ  ساملٍ 

 يّ كرس على يوًما جلس اجلوزيّ  ابن أنّ  العلماء بعض وذكر« قال:
 على رجلٌ  ففوق َشْأٍن﴾ ِيف  ُهوَ  يـَْومٍ  ﴿ُكلَّ  تفسري: يف يقّرر وعظه
 رأىف مهموًما، وبات فسكت اآلن؟ رّبك يفعل فما له: وقال رأسه،

 اخلضر هو لالّسائ إنّ  له: فقال فسأله وسلم عليه اهللا صلى املصطفى
 أقواًما فضخي يبتديها وال يبديها شؤونٌ  له: فقل إليك سيعود وإنّه
 .عّلمك من على صلّ  له: فقال فأجابه، فأتاه آخرين، ويرفع

 
 ألس طاهرٍ  بن اهللا عبد أنّ  تفسريه يف الكّشاف صاحب وذكر

 ُهوَ  يـَْومٍ  لَّ ﴿كُ  تعاىل: قوله عليّ  أشكل له: وقال الفضل، بن احلسني
 يامة،الق يوم إىل كائنٌ  هو مبا جفّ  القلم أنّ  صحّ  وقد َشْأٍن﴾ ِيف 

 شؤونٌ  ْأٍن﴾شَ  ِيف  ُهوَ  يـَْومٍ  ﴿ُكلَّ  معىن: إنّ  اجلواب: يف احلسني فقال
 يف قديرالتّ  ألنّ  أي يقّدرها أي يبتديها شؤونٌ  ال يظهرها أي يبديها
 »رأسه وقّبل اهللا عبد فقام علمه، سابق

 خدم جاء الغداة صلَّى إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان قال مالك بن أنس كياملال  ٥٩٥
  يه.ف يده غمس إال بإناءٍ  يؤتى فما املاء فيها بآنيتهم املدينة

 القخ ألنه مىت؛ وال كيف وال أين يقال فال« تعاىل اهللا عن قال احلاج ابن املالكي  ٥٩٦
  ».ليلةاجل صفاته من ذلك غري إىل واملكان الزمان

 »والكيفية الصورة عن جالله جلّ « نصه: ما قال احلاج ابن املالكي  ٥٩٧
 لقخ اهللا إنّ « قالوا: الذين باحلديث حّدث عّمن مالًكا :سألت قال القاسم ابن املالكي  ٥٩٨

 ،»هساق عن يكشف اهللا إنّ « جاء: الذي واحلديث »صورته على آدم
 لكذ مالك فأنكر ،»أراد من خيرج حىت جهنم يف يده يدخل« وأنّه:
ى شديًدا، إنكارًا  »أحد ا حيّدث أن و

 التغري ألن املتغريين، عبادة أحب ال أي اآلفلني أحب ال قوله« قال: الغرناطي جزي ابن املالكي  ٥٩٩
 لىع استمر مث اإلله، صفة من ليس واحلدوث احلدوث على دليل
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 ليهمع وأقام الربهان أوضح فلما الشمس، ويف القمر يف املنهاج ذلك
 مث ن،تشركو  مما بريء إين فقال: باطلهم من بالرباءة جاهرهم احلجة
 َفَطرَ  لِلَِّذي ْجِهيوَ  َوجَّْهتُ  ﴿ِإينِّ  فقال: له، وتوحيده هللا لعبادته أعلن

 وحيدهت يقتضي بوصف تعاىل اهللا ووصف َواَألْرَض﴾، السََّماَواتِ 
 دليل كالمهاو  وعالطل دون باألفول احتج مل قيل: فإن بامللك. وانفراده
ما احلدوث على  حال؟ إىل حال من انتقال أل

 
 »بواحتجا اختفاء مع انتقال ألنه الداللة يف أظهر أنه فاجلواب

 فـََثمَّ  تـَُولُّوا فَأَيـَْنَما َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشرِقُ  تعاىل﴿َولِلَّهِ  قوله تفسري يف قال عطية ابن املالكي  ٦٠٠
 أي ب،الغرو  موضع واملغرب الشروق، موضع واملشرق« اللَِّه﴾: َوْجهُ 
 إنو  بالذكر وخصهما واملخلوقات اجلهات من بينهما وما ملك له مها

 »كذلك املخلوقات مجلة كانت
 رب ال يفوالتكي والتشبيه احلواس عن منزه تعاىل وهو« نصه: ما قال عطية ابن املالكي  ٦٠١

 ».غريه
 من األعلى للسطح مماسٌّ  أنه أو جسمٌ  اهللا أنَّ  اعتقد من« قال: البشري سليم األزهر املالكي  ٦٠٢

 ».رهمكف يف نزاع ال وهؤالء واليهودُ  الكرَّاميَّة، قالت وبه العرش
 بركةً  ليكون أصحابه يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول َقَسمَ  إمنا قال: الزرقاين اإلمام املالكي  ٦٠٣

 هلم وتذكرةً  هلم باقيةً 
 صلى اهللا رسول مقعد على يده يضع كان عنهما اهللا رضي عمر ابن عياض القاضي املالكي  ٦٠٤

 من مسَّ  مبا تربُّك وهو وجهه على يضعها مث املنرب من وسلم عليه اهللا
 وسلم عليه اهللا صلى ثيابه

 يالسةً ط ُجّبةً  إلينا أخرجت ال كيسان بن اهللا "عبد حديث يف قال عياض القاضي املالكي  ٦٠٥
 هذه قالتف بالديباج فوفانمك وفرجاها ديباج لبنة هلا كسروانّيةً 
 النيبُّ  وكان قبضتها قُبضت فلما قُبضت حىت عائشة عند كانت
 نغسلها نحنف« قوهلا ا": نستشفي للمرضى نغسلها فنحن يلبسها
 اهللا صلى النيبُّ  لبسه ما بركة من ذلك يف ملا »ا نستشفي للمرضى

 لكذب بالتربك واخللف السلف عادة جرت وقد ملسه أو وسلم عليه
 وغريه شفاءٍ  من األمل وبلوغ ذلك ووجود السالم عليه منه
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  »بكفرهِ  عٌ مقطو  فهو األمة تضليلِ  إىل به يتوصَّلُ  قوال قال من« قال: عياض القاضي املالكي  ٦٠٦
  ».والتشبيه التكييف حترمي على واتفقوا« مانصه: قال عياض القاضي املالكي  ٦٠٧
 شك أو بقائه أو العامل بقدم قال من كفر على نقطع وكذلك« قال: عياض القاضي املالكي  ٦٠٨

 »والدهرية الفالسفة بعض مذهب على ذلك يف
 ».يفيك ال اهللا كالم ألن اهللا قول كيفية تقدير يصح وال« قال: عياض القاضي املالكي  ٦٠٩

 صحيح رحش الباري فتح يف العسقالين حجر ابن احلافظ اإلمام نقله
 البخاري.

 ةالسن أهل كافة آراء مجع الذي ما شعري ليت ويا« القاضي: لوقا عياض القاضي املالكي  ٦١٠
 لذاتا يف التفكر عن الوقوف بوجوب القول تصويب على واحلق
 رميحت على وأطبقوا وسّلموا هناك، العقل حلرية وسكتوا أمروا، كما

  ».والتشكيل والتخييل التكييف
 ».فرق اجلهات اتوإثب التكييف بني وهل« مانصه: وقال عياض القاضي املالكي  ٦١١
 اهللا ذات أن معناه معقول غري والكيف مالك وقول« نصه: ما قال القرايف املالكي  ٦١٢

 نقلةاملت األحوال وهو كيف له العرب وضعت مبا يوصف ال تعاىل
 تعاىل هحق يف ذلك يعقل فال وغريه الرتبع من اجلسمية واهليآت

  ».الربوبية جهة يف الستحالته
 نيفةح وأيب وأمحد ومالك الشافعي األمة هداة األربعة األئمة عن لنق القرايف املالكي  ٦١٣

 موالتجسي باجلهة القائلني بتكفري القول عنهم اهللا رضي
 نيفةح وأيب وأمحد ومالك الشافعي األمة هداة األربعة األئمة عن ونقل القرايف املالكي  ٦١٤

  ". موالتجسي باجلهة القائلني بتكفري القول عنهم اهللا رضي
 قال: سلمو  عليه اهللا صلى النيب عن عنهما اهللا رضي عباس ابن عن القرطيب ملالكيا  ٦١٥

  »مىتَّ  بن يونس من خريٌ  إين يقول: أن لعبدٍ  ينبغي ما«
 

 على ّضلوينتف ال« وسلم: عليه اهللا صلى قوله املعايل: أبو قال« قال:
 اهللا إىل أقربب املنتهى سدرة يف وأنا أكن مل فإين املعىن »مىت بن يونس
 بارئال أن على يدل وهذا احلوت، بطن يف البحر قعر يف وهو منه

 »جهة يف ليس وتعاىل سبحانه
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 أبواب تفتح« بِاَألْسَحاِر﴾: ﴿َواْلُمْستَـْغِفرِينَ  تعاىل: قوله عند قال القرطيب املالكي  ٦١٦

 من له له؟ فيستجاب داع من هل مناد فينادي الليل نصف السماء
 احلديث »عنه فيفرج وبمكر  من هل فيعطى؟ سائل

 كانامل عن منـزه ألنه باملسافة ال والكرامة بالرتبة أقرب هذا قال: القرطيب املالكي  ٦١٧
  والزمان واملساحة

 َفالَ ﴿ قال: وقد نفسه إىل هنا املثل أضاف كيف قيل: فإن« قال: القرطيب املالكي  ٦١٨
 أي اَألْمثَاَل﴾ لِلَّهِ  رِبُواضْ تَ  ﴿َفالَ  قوله: أن فاجلواب اَألْمثَاَل﴾ لِلَّهِ  َتْضرِبُوا
 يقتضى ثالم هللا تضربوا ال أي والنقائص، األشباه توجب الىت األمثال
 باخللق. وتشبيها نقصا

 
 يقول عما وتعاىل جل نظري، وال له شبيه ال مبا وصفه األعلى واملثل

 »كبريا علوا واجلاحدون الظاملون
 ِفرِينَ ﴿َواْلُمْستَـغْ  تعاىل قوله عند انعمر  ءال سورة تفسري يف قال القرطيب املالكي  ٦١٩

 فيه لقي وما النزول حديث ذكره بعد عمران] ءال [سورة بِاَألْسَحاِر﴾
 أيب عن امفسرً  النسائي كتاب يف جاء ما فيه قيل ما وأوىل« نصه: ما

  قاال: عنهما اهللا رضي سعيد وأيب هريرة
 
 حىت هلميُ  جلَّ و  عزَّ  اهللا إن« وسلم: عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 ستجابيُ  داع من هل فيقول: مناديًا يأمر مث األول الليل شطر ميضي
 بوأ صححه »يُعطى سائل من هل له، يُغفرُ  مستغفر من هل له،

 ولاأل وأن احتمال كل ويوضح اإلشكال يرفع وهو احلق، عبد حممد
 زلين روي وقد فيقول. ربنا ملك ينزل أي املضاف حذف باب من

 »ذكرنا ما يبني هوو  الياء بضم
 نصه: ما َماِء﴾السَّ  ِيف  َمنْ  ﴿أَأَِمْنُتمْ  تعاىل: اهللا قول تفسريه يف قال القرطيب املالكي  ٦٢٠

 والعظمة العلوب ووصفه والتحت، السفل عن وتنـزيهه توقريه ا واملراد«
ا واحلدود واجلهات باألماكن ال  ترفع وإمنا األجسام، صفات أل

 القطر ومنـزل الوحي مهبط السماء ألن سماءال إىل بالدعاء األيدي
 لعباد،ا أعمال ترفع وإليها املالئكة، من املطهرين ومعدن القدس وحمل
 صالة،وال للدعاء قبلة الكعبة اهللا جعل كما وجنته، عرشه وفوقها
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 خلق نأ قبل أزله يف وكان إليها، حمتاج غري وهو األمكنة خلق وألنه
 »كان عليه ما على اآلن وهو زمان الو  له مكان وال والزمان املكان

 يأيت« والسالم: الصالة عليه قوله املعىن هذا ومن قلت::« قال القرطيب املالكي  ٦٢١
 لقخ من له يقول حىت وكذا، كذا خلق من فيقول أحدكم الشيطان

 قال: من أحسن ولقد ».ولينته باهللا فليستعذ ذلك بلغ فإذا ربك
 
 تـخذلو  فعـلت إن تردى فإنـك ... وجهه عز العال ذي يف تفكرن وال

 »بجلُ امل اخلليل قال ما مثل وقل ... بـها فاعتـرب مصنوعاته ودونك
 األصنام بادع وبني بينهم فرق ال إذ بتكفريهم القول الصحيح« قال: القرطيب املالكي  ٦٢٢

 ».رتدا مبن يُفعل كما قتلوا وإال تابوا فإن ويستتابون والصور
 من اتهصف وعلى تعاىل اهللا على حمال الكيفية فإن« نصه: ما قال القرطيب املالكي  ٦٢٣

 .النصارى دين يف مبا اإلعالم كتابه يف وذلك ».الوجوه مجيع
 ،»ذلك خبالف فاهللا ببالك تصورتَ  مهما« قال: املصري النون ذو املالكي  ٦٢٤
 كالم يف ماعتقاده تلقوا إمنا املعتزلة أن كله ذلك بعد واعلم« قال: إبراهيم بن شيث املالكي  ٦٢٥

 اهللا كالم يف اعتقادهم تلقوا واحلشوية احملض، العقل من تعاىل اهللا
 ماءللعل ممارستهم عدم كله ذلك وسبب الشرع،... ظاهر من تعاىل
 وأهل أفرطوا، وأولئك فرطوا فهؤالء الكالم، أهل من العلم لطلبة بل

 يف ااستعانو و  والشرع، العقل بني أي واملنقول املعقول بني مجعوا احلق
 والتفريط، اإلفراط طريقي بني طريًقا فسلكوا مبجموعهما احلقائق درك

 أن ماك العلماء ذَكره القاصرين أفهام من يقرب مثاال لك وسنضرب
 العقول: ذويل فنقول يتذكرون، لعلهم للناس األمثال يضرب تعاىل اهللا

 منف املضيئة، الشمس الشرع ومثال الباصرة، العني العقل مثال
 البهيم وداألس الليل يف خرج من مبنزلة كان الشرع دون العقل استعمل
 اخليط فيعرف املبَصرات بني ويفرق املرئيات يدرك أن يريد بصره وفتح

 يف دوجيته واألصفر، األخضر من واألمحر األسود، اخليط من األبيض
 كان إنو  املنرية الشمس عدم مع أبًدا أراد ما يدرك فال البصر حتديق

 نم مثال العقل، دون الشرع استعمل من ومثال صرية،وب بصر ذا
 لواناأل يدرك أن يريد العينني، مغمض أو أعمى وهو جهارًا ارًا خرج
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 ستعملا من ومثال أبًدا، شيًئا اآلخر يدرك فال األعراض، بني ويفرق
 فتوحم البصر، سامل وهو بالنهار خرج من مثال مجيًعا والشرع العقل
 واناألل يدرك أن وأحقه أجدره فما مضيئة، ةظاهر  والشمس العينني
 ا.وأصفره وأبيضها وأمحرها أسودها بني ويفرق حقائقها، على

 
 وصراط يم،املستق الطريق وهو الطريق هلذه السالكون اهللا حبمد فنحن
 عن ّعبةاملتش الشيطان طريق يف وقع وحاد عنها زل ومن املبني، اهللا

 َوالَ  فَاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصرَاِطي َهَذا ﴿َوأَنَّ  تعاىل: قال والشمال، اليمني
 َسِبيِلِه﴾ َعنْ  ِبُكمْ  فـَتَـَفرَّقَ  السُُّبلَ  تـَتَِّبُعوا

 السميع عبد صاحل املالكي  ٦٢٦
 األزهري اآليب

 تلزمتس يستحيل وما جيوز وما وجل، عز هللا جيب ما معرفة« قال:
 كالم رحيش »والسالم الصالة عليهم الرسل حق يف ذلك مثل معرفة
 مث إميانه، تصحيح املكلف على جيب ما أول« األخضري: العالمة
 »ياموالص والطهارة الصالة كأحكام عينه، فرض به يصلح ما معرفة

 مدحم بن الرمحـن عبد املالكي  ٦٢٧
 دزي أيب خملوف بن

 الثعاليب

 يهِ والتشب احلواسِّ  عن منزهُ  تعاىل أنه والعقيدةُ « نصه: ما وقال
  ».غريه بَّ ر  ال والتكييفِ 

 نب حممد بن اهللا عبد املالكي  ٦٢٨
 الغماري الصديق

 وجاء« قال: مث »به العمل جيوز ال شاذ احلديث« نصه: ما قال
  شذوذه يؤكدان معاوية حلديث خمالفان حديثان

 ناب عيسى بن قاسم املالكي  ٦٢٩
يالرو  التنوخي ناجي

 »بذاته يدا عرشه فوق وهو« رسالته يف اليه املنسوب القول عند قال
 إن قولي البجائي علي أبا شيخنا ومسعت الفاكهاين قال« نصه: ما

 ».عنه اهللا رضي املؤلف على دست لفظة هذه
 نزول ال رمحة نزول« قال أنه النزول حديث يف مالك عن التأويلُ  ثبت أنس بن مالك املالكي  ٦٣٠

  ».نقلة
 »قتلوا إالو  تابوا فإن يستتابوا أن أرى« قال: أنس بن مالك املالكي  ٦٣١
 ”مرفوع عنه وكيف كيف، وال نفسه وصف كما استوى« قال: أنس بن مالك املالكي  ٦٣٢
 لطانالس فعل يقال كما ومالئكته، وأمره رمحته تنزل معناه« قال: أنس بن مالك املالكي  ٦٣٣

  ،»بأمره أتباعه فعله إذا كذا
 »معقول غري والكيف« قال: أنس بن مالك املالكي  ٦٣٤
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 النص العالم المذهب الرقم
 اللَّْيلَ  يـُْغِشي ْلَعْرشِ ا َعَلى اْستَـَوى ﴿ُمثَّ  تعاىل قوله عند تفسريه يف قالالشنقيطي منيأ حممد املالكي  ٦٣٥

 فهو خللقا صفات يشابه تعاىل اهللا وصف أن اعتقد ومن« النـََّهاَر﴾:
 »ضال ملحد مشبه

 ربنا ندع من كل به ءامنا يقولون العلم يف "فالراسخون نصه: ما قال الزرقاين حممد املالكي  ٦٣٦
 ه".والتشبي الكيفية عن تعاىل هللا منزهني اإلمجال طريق على

 أمحد بن حممد املالكي  ٦٣٧
الكيامل مبّيارة املشهور

 المواآل بالذات تكييف وال باألجسام اتصال بغري« نصه: ما قال
  ».سنهاوهوأح بالوقف وقيل العلم إىل تعاىل حقه يف ترجع وقيل

 اهللا سميةج وكاعتقاد« باهللا: والعياذ الكفر يف يوقع ما ذِكر عند قالعليش أمحد بن حممد املالكي  ٦٣٨
 »حملِدث واحتياجه حدوثه يستلزم فإنه وحتّيزه،

 احتياجهو  حدوثه يستلزم فإنه وحتيزه اهللا جسمية "وكاعتقاد قال:عليش أمحد بن حممد املالكي  ٦٣٩
 شأنه" وعظم جالله جل عنه األلوهية صفات ونفي حملدث

 بن حممد نب حممود املالكي  ٦٤٠
 خطاب أمحد

 املصري السبكي

 على والوقوف الدين عقائد معرفة يف الراغبني بعض سألين« قال:
 نصه: امب واألحاديث اآليات من املتشابه يف واخللف السلف مذهب

 وجل عز اهللا أن يعتقد فيمن تعاىل اهللا حفظهم العلماء السادة قول ما
 وه ذلك ويقول خمصوص مكان يف العرش على جالس وأنه جهة له

 يقولو  االعتقاد، هذا يعتقدوا أن على الناس وحيمل السلف عقيدة
 الرَّْمحَانُ ﴿ تعاىل بقوله مستدال كافرًا يكون ذلك يعتقد مل من هلم:
 السََّماِء﴾ ِيف  َمنْ  ﴿أَأَِمْنُتمْ  وجل: عز وقوله اْستَـَوى﴾، اْلَعْرشِ  َعَلى

 باطالً  كونه وعلى باطل؟ أم صحيح االعتقاد أهذا امللك]، [سورة
 الةص من عمله كل ويبطل املذكور باعتقاده القائل ذلك أيكفر
 مات وإن زوجه، منه وتبني الدينية األعمال من ذلك وغري وصيام
 يف يدفن وال عليه يصلى وال يغسل ال يتوب أن قبل احلالة هذه على
 مثله؟ اكافرً  يكون االعتقاد ذلك يف صّدقه من وهل املسلمني، مقابر

 هللا احلمد مالرحي الرحـمـن اهللا بسم فقلت: تعاىل، اهللا بعون فأجبت
 لوفص احلكمة أويت من على والسالم والصالة الصواب، إىل اهلادي

 قالتوفي ورزقهم اهللا هداهم الذين وأصحابه ءاله وعلى اخلطاب،
 كافر ومعتقده باطل االعتقاد هذا أن فاحلكم بعد: أما والسداد.
 ذلك ىعل العقلي والدليل املسلمني، علماء من هب يعتد من بإمجاع
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 النص العالم المذهب الرقم
 َكِمْثِلهِ  ﴿لَْيسَ  تعاىل قوله والنقلي للحوادث، وخمالفته تعاىل اهللا ِقَدم

 مكان يف حلّ  ىلتعا أنه اعتقد من فكل اْلَبِصُري﴾، السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيءٌ 
 وأ السماء أو الكرسي أو كالعرش احلوادث من بشىء أو به اتصل أو

 الةص من عمله مجيع ويبطل قطًعا، كافر فهو ذلك غري أو األرض
 وبيت أن عليه ووجب زوجه، منه وتبني ذلك، وغري وحج وصيام
 وال سليغ ال تعاىل باهللا والعياذ االعتقاد هذا على مات وإذا فورًا،
 من كله كذل يف ومثله املسلمني، مقابر يف يدفن وال عليه يصلى
 أعمالنا. ئاتوسي أنفسنا شرور من تعاىل اهللا أعاذنا اعتقاده يف صدَّقه
 من م:هل وقوله املكفر، االعتقاد هذا يعتقدوا أن على الناس محله وأما
تان كفر فهو كافرًا، يكون ذلك يعتقد مل  »عظيم و

 بن حممد بن حممود املالكي  ٦٤١
 خطاب أمحد

 املصري السبكي

 فلواخل السلف خالف فقد اجللوس به املراد إن قال فمن« قال:
 »عمله كل وحبط تعاىل باهللا وكفر اإلمجاع وخرق

 بن حممد بن حممود املالكي  ٦٤٢
 خطاب أمحد

 املصري السبكي

 يشبه ال الصانع فإنّ  خلقه، يشبه ال العامل خالق أن« نصه: ما قال
ماأل املخلوق يف إال يكون ال والتحديد التكييف وأنّ  الصنعة، ّ 
 »للمحدث صفتان

 بن مدحم بن حممود املالكي  ٦٤٣
 خطاب أمحد

 املصري السبكي

 يف اهللا أنَّ  اعتقد من إن واخللف: السلف من مجعٌ  قال وقد« قال:
 ».كافرٌ  فهو جهةٍ 

 "ال سلم:و  عليه اهللا صلى قوله يف اهللا رمحه مالك أشار املعىن وهلذا رياملن بن الدين ناصر املالكي  ٦٤٤
 تنبيهلل يونس خص إمنا مالك: فقال مىت"، بن يونس على تفضلوين

 عليه يونسو  العرش على رُفع وسلم عليه اهللا صلى ألنه التنـزيه على
 هةاجل حيث من ذلك مع ونسبتهما البحر قاموس إىل ُهبط السالم

 لكان باملكان الفضل كان ولو واحدة، نسبة جالله جل احلق إىل
 نـهى ملاو  مكانا، وأفضل مىت بن يونس من أقرب والسالم الصالة عليه
 ال نةباملكا الفضل أن يبني الدين ناصر الفقيه أخذ مث ذلك، عن

 باملكان
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 والجماعة السنة أهل عقيدة تأييد في الصحابة أقوال خالصة
 

 النص الصحابي الرقم
 يف أسقيكف املنزل إىل انطلق يل فقال سالم بن اهللا عبد فلقيين املدينة :قدمت قال بردة أبو  ٦٤٥

 النيبُّ  فيه ىصلّ  مسجدٍ  يف وتصّلي وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول فيه شرب قدح
 مسجده. يف وصليت مترًا وأطعمين فسقاين معه فانطلقت قال وسلم عليه اهللا صلى

 »إدراك اإلدراك درك عن العجز« قال: الصّديق بكر أبو  ٦٤٦
 تصل فال عبادال كارأف تنتهي إليه«اْلُمْنتَـَهى﴾: َربِّكَ  ِإَىل  ﴿َوأَنَّ  تعاىل قوله يف قال كعب بن ُأيبُّ   ٦٤٧

  ،»إليه
 تفكر. من فكر نتهيي إليه اْلُمْنتَـَهى﴾: َربِّكَ  ِإَىل  ﴿َوأَنَّ  تعاىل: قوله تفسري يف قال كعب بن ُأيبُّ   ٦٤٨
 فال تفّكرَ  من فكر تهيين إليه« اْلُمْنتَـَهى﴾: َربِّكَ  ِإَىل  ﴿َوأَنَّ  اآلية هلذه تفسريه يف قال كعب بن ُأيبُّ   ٦٤٩

 »العبادِ  أفكار إليه تصلُ 
 لكان متحيزا ماجس كان [ولو شبيها، أي مسَِيا﴾ َلهُ  تـَْعَلمُ  ﴿َهلْ  تعاىل: قوله يف قال عباس ابن  ٦٥٠

ا  اجلسمية. يف لألجسام مشا
 [سورة السُُّجوِد﴾ ِإَىل  َويُْدَعْونَ  َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  ﴿يـَْومَ  ءاية يف املذكور الساق يف قال عباس ابن  ٦٥١

  »األمر يف الشدة« القلم]
 قبل ناإلميا فيعلمنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع حزاورة غلمانا كنا« قال: جندب  ٦٥٢

 ».اإلميان لقب القرآن تعلمون اليوم وإنكم إميانا، به فازددنا القرآن يعلمنا مث القرآن،
 ».ثقات رجاله صحيح إسناد هذا« احلديث: هذا عن البوصريي احلافظ قال

 عند هوف قبيًحا املسلمونَ  رءاهُ  وما حسنٌ  اهللا عند فهو حسًنا املسلمونَ  رءاهُ  ام« قال ودمسع بن اهللا عبد  ٦٥٣
  »قبيحٌ  اهللا

 والعدل مهه،تتو  ال أن التوحيد« فقال: والعدل، التوحيد عن عنه اهللا رضي علي سئل طالب أيب بن علي  ٦٥٤
 »تتهمه ال أن

 مبا« قوله:ب واملراد ،»ورسوله اهللا كّذبي أن أحتبون يعرفون مبا الناس حّدثوا« قال: طالب أيب بن علي  ٦٥٥
 وفيه همه.ف عليهم يشتبه أي: »ينكرون ما ودعوا« رواية: ويف يفهمون، أي: »يعرفون
 أنت ما« عود:مس ابن قول ومثله العاّمة. عند يذكر أن ينبغي ال املتشابه أنّ  على دليل
 ببعضٍ  لّتحديثا كره نوممّ  »فتنة لبعضهم كان إال عقوهلم تبلغه ال حديثًا قوًما حمّدثًا
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 النص الصحابي الرقم
 أحاديث يف ومالك الّسلطان، على اخلروج ظاهرها اّليت األحاديث يف أمحد بعض دون

 غري صلاأل يف وظاهره البدعة، يقّوي احلديث ظاهر يكون أن ذلك وضابط الّصفات،
 مطلوب). بظاهره األخذ عليه خيشى من عند عنه فاإلمساك مراد،

 أمري يا رجل: قال كفارًا، الساعة اقرتاب عند األمة هذه من قوم عسريج« قال: طالب أيب بن علي  ٦٥٦
 القهمخ يُنكرون باإلنكار، بل فقال: باإلنكار؟ أم أباإلحداث مباذا، كفرهم املؤمنني
 ».واألعضاء باجلسم فيصفونه

  »كان - عليه - ما على اآلن وهو مكان، وال - اهللا - كان« قال: طالب أيب بن علي  ٦٥٧
 أعداء" العلم ألهل "اجلاهلون "قال: طالب أيب بن علي  ٦٥٨
 »املعبود اخلالق جهل فقد حمدود إهلنا أن زعم من« قال: طالب أيب بن علي  ٦٥٩
 بن روةع وقال غالم وهو فمه يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مجَّ  الذي وهو قال الربيع بن حممود  ٦٦٠

 كادوا وسلم عليه اهللا صلى النيبُّ  توضأ وإذا صاحبه واحدٍ  كل ُيصّدق وغريه املسور
 وضوئه. على يقتتلون
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 والجماعة السنة أهل عقيدة تأييد في التابعين أقوال خالصة
 

 النص التابعي الرقم
 أين الو  مكان وال كان الزوال، عليه جيوز وال يزال وال يزل مل الذي« الصمد: تفسري قالالبصري احلسن  ٦٦١

 »كان كما اآلن وهو إنسي، وال جين وال كرسي وال عرش وال أوان وال
 يقع ما وعند وجل زع اهللا لكربياء استشعار االرتفاع عند وسلم عليه اهللا صلى تكبريُه قال: املهلب  ٦٦٢

 من مستنبط ةاألودي بطون يف وتسبيحه شىء. كل من أكرب أنه خلقه عظيم من العني عليه
 اهللا صلى لنيبا فسبح ،الظلمات من اهللا ّجناه احلوت بطن يف بتسبيحه فإن يونس، قصة
 املنخفضة األماكن يف التسبيح مناسبة وقيل منها، اهللا لينجيه األودية بطون يف وسلم عليه
 تكبريه ناسب ماك االخنفاض صفات عن اهللا تنـزيه فناسب التنـزيه هو التسبيح أن جهة من
 يوصف ال أن اهللا على حماال والسفل العلو جهيت كون من يلزم وال املرتفعة. األماكن عند

 يف كذلكو  احلس، جهة من ذلك كون واملستحيل املعىن، جهة من بالعلو وصفه ألن بالعلو
 علما شىء كلب أحاط قد كان وإن ذلك ضد يرد ومل واملتعايل، والعليّ  العايل تعاىل: صفته
 »وعز جل

 دحمم بن جعفر  ٦٦٣
 الصادق

 ول ألنه أشرك؛ فقد شىء، على أو شىء، من أو شىء يف تعاىل اهللا أن زعم من :" قال
 لكان شىء من كان ولو حمصورًا، لكان شىء يف كان ولو حمموًال، لكان شىء على كان

 ذلك" مجيع عن يتعاىل واهللا حمدثًا،
 يف نزلت اآلية ذهه َحَسنًا﴾: فـََرآهُ  َعَمِلهِ  ُسوءُ  َلهُ  زُيِّنَ  ﴿أََفَمنْ  تعاىل: اهللا قول يف قال ريجب بن سعيد  ٦٦٤

 ابن نوكا حقا، يظنها وهو الباطل ميادين يف ركض أنه املعىن والبدع، ءاألهوا أصحاب
 »لهاأه قلوب يف حالوة هلا الضاللة إن اآلية: هذه عند يقول عنهما اهللا رضي عباس

 بن اهللا عبد  ٦٦٥
 كيسان

 فقالت الديباجب مكفوفان وفرجاها ديباج لبنة هلا كسروانّيةً  طيالسةً  ُجّبةً  إلينا أخرجت قال
 نغسلها فنحن سهايلب النيبُّ  وكان قبضتها قُبضت فلما قُبضت حىت عائشة عند نتكا هذه

  ا نستشفي للمرضى
 بن علي  ٦٦٦

 زين احلسني
 العابدين

 »ُجتسّ  وال ُمتسُّ  وال ُحتَسُّ  ال سبحانك« قال:
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 النص التابعي الرقم
 ابن حممد  ٦٦٧

 سريين
 دينكم تأخذون عمن فانظروا دين العلم هذا إن
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 ماعةوالج السنة أهل عقيدة تأييد في واتهور  الحديث حفاظ أقوال خالصة
 

 النص الراوي / الحافظ الرقم
 اهللا صلى نبيه ا ووصفه نفسه ا ووصف مسى اليت بصفاته واهللا« نصه: ما قال اإلمساعيلي بكر أبو  ٦٦٨

  ».كيف اداعتق بال يشاء كيف ينفق مبسوطتان ويداه بيده آدم خلق وسلم عليه
 من فرًان رأيت قال قسيطٍ  بن امللك عبد بن يزيد حدثين قال مودودة أيب عن روى شيبة أيب ابن  ٦٦٩

 ملنربا رمانة إىل قاموا املسجد هلم خال إذا وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  أصحاب
 ودعوا. فمسحوها القرعاء

 والسلطان. بامللك هود] [سورة بَِناِصَيِتَها﴾ ﴿آِخذٌ  اآلية أّول البخاري  ٦٧٠
 الوجه ّولأ القصص] [سورة َوْجَهُه﴾ ِإالَّ  َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ﴿ُكلُّ  آلية،ا تأويل يف ذكر البخاري  ٦٧١

 بامللك
 دثناح قال نعيم أبو حدثنا رجله َخِدَرت إذا الرجل يقول ما باب كتاب يف قال البخاري  ٦٧٢

 »عمر ابن رجل خدرت« قال سعد بن الرمحـن عبد عن إسحاق أيب عن سفيان
 ».حممد يا« فقال: »إليك الناس أحب اذكر« رجل: له فقال

 يف قالوا مأ املبارك بن اهللا وعبد عيينه بن وسفيان مالك عن روي« نصه: ما قال الرتمذي  ٦٧٣
 واجلماعة السنة أهل من العلم أهل قول وهكذا كيف بال أمروها األحاديث: هذه
  ».مراد غري املتبادر الظاهر أن اعتقاد مع

 وابن سأن بن ومالك الثوري سفيان مثل األئمة نم العلم أهل عند هذا يف واملذهب الرتمذي  ٦٧٤
م وغريهم ووكيع عيينة وابن املبارك  ذهه تروى قالوا: مث األشياء هذه رووا أ

 كيف يقال وال بـها ونؤمن األحاديث
 نصدعا قد وكان مالكٍ  بن أنس عند وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  قدح رأيت قال األحول عاصم  ٦٧٥

 اهللا لرسو  سقيت وقد أنس قال قال: عريض جيد دحق وهو قال بفضةٍ  فسلسله
  وكذا كذا من أكثر القدح هذا يف وسلم عليه اهللا صلى

 ».كفر قدف نفسه اهللا وصف ما جحد ومن كفر خبلقه تعاىل اهللا شبه من« قال: محاد بن نعيم  ٦٧٦

 

  



٧٠٨ 
 

 والجماعة السنة أهل مذهب لتأييد الكتاب هذا في الواردة المراجع
 

 الكتاب العالم المذهب الرقم
 حنبل بن أمحد اإلمام اعتقاد التميمي الفضل أبو احلنبلي  ١

 عنه اهللا رضي
 للمروذي كتبه الذي منسكه حنبل بن أمحد احلنبلي  ٢
 األشهب الباز اجلوزي ابن احلنبلي  ٣
 الوعظ يف اللطف اجلوزي ابن احلنبلي  ٤
 املدهش اجلوزي ابن احلنبلي  ٥
 التشبيه شبه دفع اجلوزي ابن احلنبلي  ٦
 الصفوة صفة اجلوزي ابن احلنبلي  ٧
 اخلاطر صيد اجلوزي ابن احلنبلي  ٨
 قنعامل ُقدامة ابن احلنبلي  ٩

 املنتهى شرح البهويت احلنبلي  ١٠
 اإلنصاف املرداوي احلنبلي  ١١
 الكايف املرداوي احلنبلي  ١٢
 ربع يف اإلفادات خمتصر الدمشقي بلبان بن الدين بدر بن حممد احلنبلي  ١٣

 وزيادات واآلداب داتالعبا
 مزايا إىل السليم العقل إرشاد العمادي مصطفى بن حممد بن حممد السعود أبو احلنفي  ١٤

 الكرمي القرءان
 االعتقاد يف االعتماد الطرابلسي القاوقجي حممد احملاسن أبو احلنفي  ١٥
 عبد احملدث بن احلسني بن حممد بن حممد اليسر أبو احلنفي  ١٦

 البزدوي يالنسف موسى بن الكرمي
 الدين أصول

 التصوف أهل ملذهب التعرف الكالباذي حممد بكر أبو احلنفي  ١٧
 الفوائد حبر الكالباذي حممد بكر أبو احلنفي  ١٨



٧٠٩ 
 

 الكتاب العالم المذهب الرقم
 والصفات األمساء حنيفة أبو احلنفي  ١٩
 األبسط الفقه حنيفة أبو احلنفي  ٢٠
 األكرب الفقه حنيفة أبو احلنفي  ٢١
 الوصية حنيفة أبو احلنفي  ٢٢
 حنيفة أيب رسائل حنيفة بوأ احلنفي  ٢٣
 التوحيد املاتريدي منصور أبو احلنفي  ٢٤
 األكرب الفقه شرح املاتريدي منصور أبو احلنفي  ٢٥
 الطحاوية العقيدة شرح الشيباين إبراهيم بن إمساعيل احلنفي  ٢٦
 رآنالق تفسري يف البيان روح حقي إمساعيل احلنفي  ٢٧
 يدالّنض الدرّ  التفتازاين احلفيد ابن احلنفي  ٢٨
 والصفات األمساء البيهقي احلنفي  ٢٩
 سبيل إىل واهلداية االعتقاد البيهقي احلنفي  ٣٠

 الرشاد
 أمحد مناقب البيهقي احلنفي  ٣١
 النسفية العقيدة شرح التفتازاين احلنفي  ٣٢
 الطحاوية العقيدة الطحاوي احلنفي  ٣٣
 القاري عمدة العيين احلنفي  ٣٤
 شرح على رالقدي فتح شرح اهلمام بن الكمال احلنفي  ٣٥

 املبتدي بداية شرح اهلداية
 األبسط الفقه على تعليقه الكوثري احلنفي  ٣٦
 تكملته الكوثري احلنفي  ٣٧
 الكوثري االمام مقدمات الكوثري احلنفي  ٣٨
 يف ينجي فيما الفاخرة العقود احلنفي محيدان افندي حسن احلنفي  ٣٩

 اآلخرة
 الشهيد اإلمام رسائل جمموعة البنا حسن احلنفي  ٤٠

 البنا نحس



٧١٠ 
 

 الكتاب العالم المذهب الرقم
 قالدقائ كنز شرح الرائق البحر ُجنَْيم بابن الشهري الدين زين احلنفي  ٤١
 ناب هداية شرح يف املراد اية النابلسي الغين عبد احلنفي  ٤٢

 عماد
 النسفي تفسري الّنسفي حممود بن أمحد بن اهللا عبد احلنفي  ٤٣
 فخر أصول عن األسرار كشف البخاري أمحد بن العزيز عبد الدين عالء احلنفي  ٤٤

 البزدوي اإلسالم
اإلمام عبارات من املرام إشارات البياضي الدين كمال احلنفي  ٤٥
 املنائح البياضي الدين كمال احلنفي  ٤٦
 القدير فتح البياضي الدين كمال احلنفي  ٤٧
 "منهاج املسمى البدخشي شرح البدخشي احلسن بن حممد احلنفي  ٤٨

 العقول"
 سعيد أبو عثمان، بن مصطفى بن حممد بن حممد احلنفي  ٤٩

 اخلادمى
 قةطري شرح يف حممودية بريقة

 نبوية وشريعة حممدية
 بشرح املتقني السادة احتاف الزبيدي مرتضى حممد احلنفي  ٥٠

 الدين علوم احياء
 القاموس شرح الزبيدي مرتضى حممد احلنفي  ٥١
 القالئد النسفي القونوي مسعود بن أمحد بن حممود احلنفي  ٥٢
وجودال بوحدة القائلني على الرد القاري علي مال احلنفي  ٥٣
 األكرب الفقه شرح القاري علي مال احلنفي  ٥٤
 مشكاة شرح املفاتيح مرقاة القاري علي مال احلنفي  ٥٥

 املصابيح
 اهلندية الفتاوى اهلندي نظام احلنفي  ٥٦
 النوادر األشعري احلسن أبو الشافعي  ٥٧
 البخاري لىع شرحه بطال بن خلف بن علي احلسن أبو الشافعي  ٥٨
العشاق وروضة األشواق ترمجان الوفائي االسكندراين الفتح أبو الشافعي  ٥٩
 والنحل امللل الشهرستاين الكرمي عبد بن حممد الفتح أبو الشافعي  ٦٠



٧١١ 
 

 الكتاب العالم المذهب الرقم
 القشريية الرسالة القشريي القاسم أبو الشافعي  ٦١
 إلمام اإلرشاد كتاب شرحه يف النيسابوري األنصاري سليمان القاسم أبو الشافعي  ٦٢

 احلرمني
 الفرقة ومتييز الدين يف التبصري اإلسفرايين املظفر أبو الشافعي  ٦٣

 اهلالكني الفرق عن الناجية
 اإلمجاع املنذر بن بكر أبو الشافعي  ٦٤
 اإلشراف املنذر بن بكر أبو الشافعي  ٦٥
 احلديث مشكل فورك بن بكر أبو الشافعي  ٦٦
 عقائد من األشعريني براءة مرزوق بن حامد أبو الشافعي  ٦٧

 املخالفني
 حيان أبو تفسري األندلسي حيان أبو الشافعي  ٦٨
 احمليط البحر تفسري األندلسي حيان أبو الشافعي  ٦٩
 بالنهر املسمى تفسريه األندلسي حيان أبو الشافعي  ٧٠
 ةاألسئل على املرضّية األجوبة العراقي زرعة أبو الشافعي  ٧١

 املكية
ثالثال املختصرات على النكت العراقي زرعة أبو الشافعي  ٧٢
 اهلامع الغيث العراقي زرعة أبو الشافعي  ٧٣
 الدين أصول يف الغنية املتويل سعيد أبو الشافعي  ٧٤
 صحيح شرح يف احلديث أعالم اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٧٥

 البخاري
 والصفات األمساء اخلطايب سليمان أبو الشافعي  ٧٦
 بحل تاريخ يف الطلب بغيةابوينالص أمحد بن ـنالرمح عبد بن إمساعيل عثمان أبو الشافعي  ٧٧
 الدين أصول البغدادي منصور أبو الشافعي  ٧٨
 الفرق بني الفرق البغدادي منصور أبو الشافعي  ٧٩
 »والصفات األمساء« تفسري البغدادي منصور أبو الشافعي  ٨٠
 الشرقية التذكرة القشريي نصر أبو الشافعي  ٨١



٧١٢ 
 

 الكتاب العالم المذهب الرقم
 األولياء ةحلي األصبهاين نعيم أبو الشافعي  ٨٢
 صحيح بشرح الباري حتفة األنصاري أمحد بن حممد بن زكريا حيي أبو الشافعي  ٨٣

 البخاري
 املؤيد الربهان الرفاعي أمحد الشافعي  ٨٤
 التنبيه شرح النبيه كفاية الرفعة ابن حممد بن أمحد الشافعي  ٨٥
 اإلرشاد اجلويين احلرمني إمام الشافعي  ٨٦
 »الفقه أصول« يف الربهان اجلويين احلرمني إمام الشافعي  ٨٧
 النظامية العقيدة اجلويين احلرمني إمام الشافعي  ٨٨
 املعتدي ورجم املهتدي جنم القرشي املعلم ابن الشافعي  ٨٩
 التوضيح امللقن ابن الشافعي  ٩٠
 النبالء أعالم سري امللقن ابن الشافعي  ٩١
 األولياء طبقات امللقن ابن الشافعي  ٩٢
 تارخيه الطربي جرير ابن الشافعي  ٩٣
 الطربي تفسري الطربي جرير ابن الشافعي  ٩٤
ىالكرب  الشافعية طبقات رسالة جهبل ابن الشافعي  ٩٥
 حبان ابن صحيح حبان ابن الشافعي  ٩٦
 أسدو  الصحابة متييز يف اإلصابة العسقالين حجر ابن الشافعي  ٩٧

 الغابة
 الفتح العسقالين حجر ابن الشافعي  ٩٨
 صحيح شرح يف الباري فتح العسقالين حجر ابن الشافعي  ٩٩

 البخاري
 احلديثية الفتاوى اهليتمي حجر ابن الشافعي  ١٠٠
 أهل اعتقاد« املسمى الكتاب االلكائي الشافعي  ١٠١

 »السنة
 الثوري تفسري الثوري الشافعي  ١٠٢
 العراقي ألفية العراقي احلافظ الشافعي  ١٠٣



٧١٣ 
 

 الكتاب العالم المذهب الرقم
 املنهاج احلليمي الشافعي  ١٠٤
 احلميدي مسند احلميدي الشافعي  ١٠٥
 واملتفقه الفقيه البغدادي اخلطيب عيالشاف  ١٠٦
 اإلسالم تاريخ البغدادي اخلطيب الشافعي  ١٠٧
 بغداد تاريخ البغدادي اخلطيب الشافعي  ١٠٨
 القرءان غريب يف املفردات األصفهاين الراغب الشافعي  ١٠٩
ديثاحل ألفية شرح املغيث فتح السخاوي الشافعي  ١١٠
 اإلتقان السيوطي الشافعي  ١١١
 والنظائر ألشباها السيوطي الشافعي  ١١٢
ناملشحو  والفلك املدفون الكنز السيوطي الشافعي  ١١٣
 الرموز حل السالم عبد بن العز الشافعي  ١١٤
 الكالم علم عن العوام إجلام الغزايل الشافعي  ١١٥
 االعتقاد يف االقتصاد الغزايل الشافعي  ١١٦
 املسبوك الترب الغزايل الشافعي  ١١٧
 ولاألص علم من املستصفى الغزايل الشافعي  ١١٨
 احمليط القاموس آبادي الفريوز الشافعي  ١١٩
 صحيح شرح إىل الساري إرشاد القسطالين الشافعي  ١٢٠

 البخاري
موع النووي الشافعي  ١٢١  املهذب شرح ا
 مسلم صحيح شرح النووي الشافعي  ١٢٢
 القرآن علوم يف الربهان الزركشي الدين بدر الشافعي  ١٢٣
 املسامع تشنيف الزركشي الدين بدر الشافعي  ١٢٤
 احمليط البحر تفسري الزركشي الدين بدر الشافعي  ١٢٥
 حجج قطع يف الدليل إيضاح مجاعة بن الدين بدر الشافعي  ١٢٦

 التعطيل أهل



٧١٤ 
 

 الكتاب العالم المذهب الرقم
األصول وجواهر الفصول حدائقصريامل احلموي مكي بن اهللا هبة بن حممد الدين تاج الشافعي  ١٢٧
 سبون ومترد شبه من شبه دفع احلصين الدين تقي الشافعي  ١٢٨

 اإلمام اجلليل السيد إىل ذلك
 أمحد

 الكربى الشافعيَّة طبقات السبكي الدين تقي الشافعي  ١٢٩
 اهلموم ومبيد العلوم مفيد اخلوارزمي بكر أبو الدين مجال الشافعي  ١٣٠
 خلالقا صفات بني القرءان فرقان العزامي القضاعي سالمة الشافعي  ١٣١

 األكوان وصفات
 املصابيح تصحيح ياجلزر  يوسف بن حممد الدين مشس الشافعي  ١٣٢
 منهاج شرح املنهاج معراج اجلزري يوسف بن حممد الدين مشس الشافعي  ١٣٣

 األصول علم إىل الوصول
 علم يف للبيضاوي املنهاج شرح األصفهاين الرمحن عبد بن حممود الدين مشس الشافعي  ١٣٤

 األصول
 نتهىامل خمتصر على العضد شرح اإلجيي أمحد بن الرمحن عبد الشافعي  ١٣٥

 ويلاألص
الس نزهة الصفوري السالم عبد بن الرمحـن عبد الشافعي  ١٣٦  ا
 املنجية العقيدة اهلرري اهللا عبد الشافعي  ١٣٧
 السنية املقاالت اهلرري اهللا عبد الشافعي  ١٣٨
 النسفية العقيدة على شرحه اهلرري اهللا عبد الشافعي  ١٣٩

 »الوفية املطالب«
 املقدمة على القومي املنهاج احلضرمي ربك أيب بن الرمحـن عبد بن اهللا عبد الشافعي  ١٤٠

 احلضرمية
 واألخالق املنن لطائف الشعراين الوهاب عبد الشافعي  ١٤١
حالصحي اجلامع شرح التوضيح األنصاري أمحد بن علي بن عمر الشافعي  ١٤٢
 املرشدة العقيدة عساكر ابن الدين فخر الشافعي  ١٤٣



٧١٥ 
 

 الكتاب العالم المذهب الرقم
 ُنسب ايمف املفرتي كذب تبيني عساكر ابن الدين فخر الشافعي  ١٤٤

األشعري احلسن أيب اإلمام إىل
 دمشق تاريخ عساكر ابن الدين فخر الشافعي  ١٤٥
 التقديس أساس الرازي الدين فخر الشافعي  ١٤٦
 الكبري التفسري الرازي الدين فخر الشافعي  ١٤٧
 القرءان تفسري القاهري الّشربيين أمحد بن حممد الشافعي  ١٤٨
 حبان ابن صحيح يتالبس حامت بوأ حبان بن أمحد بن حبان بن حممد الشافعي  ١٤٩
 ذكاراأل على الربّانية الفتوحات الصّديقي عّالن بن حممد الشافعي  ١٥٠

 النووية
فالتعاري مهمات على التوقيف املناوي الرؤوف عبد حممد الشافعي  ١٥١
غريالص اجلامع شرح القدير فيض املناوي الرؤوف عبد حممد الشافعي  ١٥٢

 النذير البشري أحاديث من
 الشهري احلسيين الرفاعي الصيادي مهدي حممد عيالشاف  ١٥٣

 بالرواس
 القلوب معراج

 أليب عاللم شرح يف املشتاق بغية الفاداين ياسني حممد الشافعي  ١٥٤
 إسحاق

 أيب على املفرتي زجر رسالة القرطيب حممد بن أمحد الدين ضياء العباس أبو املالكي  ١٥٥
 األشعري احلسن

 نصافاإل الباقالين بكر أبو املالكي  ١٥٦
 التمهيد الباقالين بكر أبو املالكي  ١٥٧
سنةال أهل ملذهب الوافية الرسالة الداين عمر أبو املالكي  ١٥٨

 االعتقادات يف
 مالك اإلمام عقيدة شرح البغدادي الوهاب عبد حممد أبو املالكي  ١٥٩
الصغري مالك اإلمام عقيدة شرح البغدادي الوهاب عبد حممد أبو املالكي  ١٦٠
 املدخل حلاجا ابن املالكي  ١٦١
 الوجيز احملرر عطية ابن املالكي  ١٦٢



٧١٦ 
 

 الكتاب العالم المذهب الرقم
 مسلم بفوائد املعلم إكمال عياض القاضي املالكي  ١٦٣
 الشفا كتاب عياض القاضي املالكي  ١٦٤
 الذخرية القرايف املالكي  ١٦٥
 القرطيب تفسري القرطيب املالكي  ١٦٦
 تفسري يف احلسان اجلواهر يبالثعال زيد أيب خملوف بن حممد بن الرمحـن عبد املالكي  ١٦٧

 القرءان
 بيان يف املقصودة الفوائد الغماري الصديق بن حممد بن اهللا عبد املالكي  ١٦٨

 املردودة الشاذة األحاديث
 دزي أيب ابن رسالة على شرحه الروي التنوخي ناجي ابن عيسى بن قاسم املالكي  ١٦٩

 القريواين
 اإلشراف أنس بن مالك املالكي  ١٧٠
 مالك موطأ شرح الزرقاين حممد املالكي  ١٧١
 الثمني الدر املالكي مبّيارة املشهور أمحد بن حممد املالكي  ١٧٢
 رخمتص على اجلليل منهج شرح عليش أمحد بن حممد املالكي  ١٧٣

 خليل العالمة
 الكائنات إحتاف املصري السبكي خطاب أمحد بن حممد بن حممود املالكي  ١٧٤
 املصطفى شرف يف املقتفى املنري بن الدين ناصر املالكي  ١٧٥

 
 

  



 

 

 

 

 انتهى حبمد اهللا وتوفيقه

 هـ ١٤٣٦يف آخر حمرم من العام 

 ر ٢٠١٤تشرين الثاين  ٢٣املوافق يف 

 واحلمد هللا أوال وآخرا

االسطرالصحيفةالسنةالطبعةاسم الكتاب الصواباملكتوب سابقً
وقد أخرج...بال ١٤ إىل ٢٠١٥٣٢١٧األوىلاملنهج املبارك

حتذف كلهامكان
حتذف كلهااعلم ...العبادة١ إىل ٢٠١٤٨٤٩األوىلالسهم السديد
وملخص ... من ٥ إىل ٢٠١٤٨٧١٧األوىلالسهم السديد

حتذف كلهااالعتقاد
االرتواء من 
فإن تك لك فيهم ٣ من حتت٢٠١٣٢١األوىلأخبار عاشوراء

حاجة فاهدهم
فإن تك (تريد أن 
هتدهيم فاهدهم)

الصواب... من١٦ إىل ٢٠١٣١٢٠٢٠األوىلالقمر الساري
حتذف كلهاواهللا أعلم

الصواب... ١٣-٢٠١٤٨٨١٦األوىلإحتاف املسلم ج٢
حتذف كلهاواهللا أعلم

والثاين استعانة ٢٠١٤١٠٦٩األوىلجواهر األئمة
حتذف كلهابغريه

À’ı⁄÷’; žfi—;∫;k]eÁÊëh
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