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 21 ................................ لسببني  تيمية، ابن ُيوردها التي األحاديث يف  ُيشدد  أال ينبغي 
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 25 ............................................... ( وأحكم وأعلم  أسلم السلف  طريقة: )املتن

ل من  عند  اخلطأ منشأ: )املتن  25 ......................... ( السلف طريقة عىل  اخللف طريقة فضَّ

 25 ................ الصفات ملعاين  كتمهنم  أو  جهلهم  استحالة عىل  يدل وعلمهم السلف حرص

 26 ......................................................... املفضلة؟  الثالثة القرون حد  هو ما

 27 ......... ( أسلم السلف  وطريقة  وأحكم أعلم  اخللف  طريقة: )بضعهم قول والغباء اخلطأ من

 27 .................... الفتاوى  وجمموع احلموية  نسخ  بعض   يف ُأدرجت  خاطئة عبارة  عىل التنبيه

 28 ................................ ثالثة  اجلملة حيث  من وصفاته الل  أسمء يف  الضالني مذاهب

 30 .................................................... املفوضة  مذهب  معرفة  يف  التدقيق أمهية

 32 ............................................ والصفات  األسمء يف  السنة أهل  مذهب  خالصة

 33 ................................................. ( والكذب اجلهل بني املتكلمني مجع: )املتن

 33 ............................................... ( املتكلمني صفات من والشك  احلرية: )املتن

 34 ................................................................... ( الرازي اعرتاف : )املتن
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 35 ......................................... ( السلف من  أعلم اخللف يكون  أن  استحالة: )املتن

 36 ................................................... (املتأخرين من  كثري  ضالل سبب : )املتن

 36 ............................................... املتكلمي  عل   اإلسالم  شيخ شدة من  نموذج

 37 ............................ للسلف  اجلهل  املتكلمون  نسب بسببها  التي الكفريتي القاعدتي 

 40 .................... للتفويض  رجعوا وإنام السلف، ملذهب  يرجعوا ل  التأويل  من  تابوا الذين

 40 ....................... عليهم  الرد  حال  املخالفي  تسمية عدم  ف  للمصلحة تيمية  ابن مراعاة

 43 .................................................. تيمية  ابن وقت ف  السنة ضعف  صور  من

 46 .......................................... ( القرآن داللة أواًل   خلقه، عىل  الل  علو أدلة: )املتن

 46 ............................................. ( العلو صفة إثبات  عىل  السنة أدلة  تواتر: )املتن

 50 .............................. الظن  غلبة  باب من  كان ما  أو  اليقينية األدلة  من تؤخذ   العقيدة

 51 ................................ فرعون  سلفه  أن  اهلل علو أثبت  من  أن العرب  ابن قول بطالن

 51 ..................................... املجاز يدخله   ال ُكرر  إذا  اللفظ أن : اللغوية  القواعد من

 52 ........... ( السلف  من أحد  عن  وال والسنة الكتاب  من  مستند  له ليس العلو  ُنفاة قول : )املتن

 53 .................... التشبيه  ال  الصفة حتقيق   باب من اهلل  صفات  ذكر  عند الصفة  عل  اإلشارة
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 60 .......................................................... النقل  عل  للعقل املتكلمي  تقديم

 62 .................................................. (الناجية الفرقة وبيان األمة افرتاق: )املتن

 62 ............................................................... ( التعطيل مقالة  أصل: )املتن

 62 ..................................................... ( فيها نشأ التي بالبيئة  اجلعد تأثُّر: )املتن

 63 ........................................... ( الل صفات  يف الصابئني من النفاة  مذهب: )املتن

 64 .................................................... (وأتباعه  املرييس لبش  األئمة ذم : )املتن

 64 ....................................... االفرتاق  حديث   تضعيف  البدع أهل حماولة عل  الرد

 66 .................................................. السنة  وأهل املتكلمي  بي النفي  ف الفرق 

 68 ....................................................... (املريسية ذم  عىل  األئمة  إمجاع: )املتن

 69 ...................................... ( السلف مذهب بنقل عنيت التي  الكتب بعض : )املتن
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 73 ........................................ ( والتعطيل التمثيل بني وسط  السلف مذهب: )املتن
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 74 ....................................................... واإلثبات  النفي  ف السنة  أهل طريقة 

 79 ............................................................ ( التأويل أهل  اضطراب: )املتن

 79 ................................... ( عليهم والرد التأويل أهل  منهج  فساد عىل  الدليل: )املتن

 80 ............................................. ( هلا وأنصحهم   األمة  أعلم  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول: )املتن

 81 ....................... ( التخييل أهل أواًل  السلف،  طريقة عن  املنحرفة الطوائف  ذكر: )املتن

 83 ....................... (التأويل أهل : ثانًيا السلف،  طريقة عن  املنحرفة الطوائف  ذكر: )املتن

 83 ................................................... (التأويل أهل عىل  رد  الفتوى  هذه: )املتن

 84 ...................... ( التجهيل أهل:  ثالًثا السلف،  طريقة عن  املنحرفة الطوائف  ذكر: )املتن

 87 .................................................................. التخييل  أهل  مذهب   كفر

 88 ......... الصفات  نصوص  أولوا كام املعاد  نصوص بتأويل باإللزام األشاعرة عل  االحتجاج

 90 ......................................................... القرآن ف  والتشابه اإلحكام معنى

 91 ........................................ التأويل  معنى  ف القيم  وابن تيمية  ابن كالم خالصة
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 95 ............................................................. ( الصفات بتأويل  املراد: )املتن

اِسُخونَ ﴿  أو﴾  اهلل﴿ عل  عمران آل آية   ف الوقف  هل  97 ..................... ؟ ﴾اْلِعْلمِ  ِف   َوالرَّ
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 100 ..................................................... (والزهري  مكحول  قول : )املتن

 100 ......................... ( سعد بن  والليث الثوري،  وسفيان مالك، اإلمام  قول ) :املتن

 101 .................................... ( االستواء يف  الرمحن عبد  أيب بن  ربيعة قول : )املتن

 101 ............................................... ( االستواء يف  مالك اإلمام  قول : )املتن

 101 ............................... ( جمهول غري  االستواء : ومالك  ربيعة قول  معنى: )املتن

 102 ........................................ ( جاءت كم أمروها: األئمة قول  معنى: )املتن

 102 ............................................... (املاجشون بن  العزيز عبد  قول : )املتن
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 117 ..................................................... ( املبارك بن  الل عبد  قول : )املتن
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 136 ........................... وكذا بكذا مجيعهم  يقولون   ال بأهنم  لألشاعرة  االعتذار يصح  ال

 136 ................................................. اجلهمية  تفسري  هو  بالعلم  الكريس تفسري
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 157 .................................. ( تعاىل لل والقدمني اليدين خفيف  ابن إثبات : )املتن

 157 ................... (الصفات نصوص  إثبات  عىل  السلف  إمجاع  خفيف ابن  نقل: )املتن
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 وبركاته، أما بعد: السالم عليكم ورمحة اهلل 

فقد طالعت تفريًغا لدورة علمية ف رشح )الفتوى احلموية( لشيخ اإلسالم ابن تيمية  

 ، قام به بعض اإلخوة األفاضل ووضعوا له فهرًسا، وأسميته: -رمحه اهلل تعال-

 ( التطريزات السلفية عىل الفتوى احلموية)

 مقبواًل عنده، إنه الرمحن الرحيم. أسأل اهلل العظيم أن ينفع به عباده، وأن جيعله  

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

 املرشف عل موقع اإلسالم العتيق 

@dr_alraies 

 هـ 1441/  6/  12
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 :مقدمة تتعلق بالفتوى احلموية 

 :كيف ومتى أّلف ابن تيمية الفتوى احلموية 

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  تعال-ألَّف  اهلل  الثامنة    -رمحه  السنة  ف  احلموية(  )الفتوى 

من   الستامئة  بعد  لشيخ  والتسعي  ترمجته  ف  اهلادي  عبد  ابن  هذا  ذكر  النبوية،  اهلجرة 

نفسه ف أول كتابه )بيان تلبيس    -رمحه اهلل تعال-اإلسالم ابن تيمية، وأشار هلذا ابن تيمية  

 اجلهمية(. 

قعدة   ف  وكتبها  سؤال،  عل  إجابًة  الفتوى  هذه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كتب  وقد 

 هذا عن نفسه وذكر ذلك أيًضا ابن عبد اهلادي. واحدة بي الظهر والعرص، كام ذكر

شيخ   كتبها  قد  شهوًرا،  جيلسون  وقد  أياًما  الدارسون  يدرسها  التي  الفتوى  فهذه 

تعال-اإلسالم   اهلل  من    - رمحه  ارجتااًل  كتبها  وقد  والعرص،  الظهر  بي  واحدة  قعدة  ف 

م يكتب  ما  كثرًيا  اإلسالم  أن شيخ  اهلادي  عبد  ابن  ذكر  وقد  ألَّف  حفظه،  إذا  حفظه  ن 

 . -رمحه اهلل تعال-وأجاب عل األسئلة 

 :الطريقة اليت ينبغي أن ُتدرس بها الفتوى احلموية 

ينبغي أن ُيعلم أن األصل ف تأليف هذه الفتوى أنه رٌد عل األشاعرة، ثم يستطرد شيخ  

الرد عل بقية املتكلمي كاجلهمية واملعتزلة والفالسفة، لذلك ينبغي أال ُتدرس    اإلسالم ف

عل أهنا كتاب تأصييٌل ف باب االعتقاد، كام ُتدرس العقيدة الواسطية، أو كاالعتقاد ألب  

بكر اإلسامعييل، أو )عقيدة السلف أصحاب احلديث( ألب عثامن الصابوين، أو )أصول  

 وغريها من كتب السنة.  السنة( لإلمام أمحد،
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لذلك من اخلطأ ف رشحها أن ُيشتغل بتأصيل معاين االعتقاد، فكلام مرَّ القارئ بآيات  

ف إثبات العلو تكلم عن العلو وأنواعه وأدلته، أو إذا مرَّ عل آيات فيها إثبات صفة العي  

د، وهذا ال يصح  فُيدلل عل صفة العي ...وهكذا، فكأنه يرشح متنًا تأصيلًيا ف االعتقا

فإن هذه الفتوى ل ُتؤلَّف ف تأصيل اعتقاد أهل السنة وإنام ف الدفاع عن اعتقاد أهل السنة  

استطراًدا،   الرد عل غريهم  أنه رٌد عل األشاعرة، وجاء  والرد عل املخالفي، واألصل 

 فينبغي أن ُتدرس هبذه الطريقة، ال عل أهنا متن تأصييل. 

 والفتوى احلموية تنقسم إىل قسمني:

االهتداء    القسم األول: ووجوب  السلف،  عقيدة  جممل  فيها  أورد  مقدمة 

هبدهيم، وأن طريقتهم هي األعلم واألسلم واألحكم، وجممل عقيدة أهل البدع  

 من املؤولة. 

أطال النقوالت عن السلف والعلامء املاضي واملتأخرين للرد    القسم الثاني:

 عل من ذهب إل التأويل أو التفويض، لكن أصل كالمه ف ذم التأويل. 

 :ثالثة عشر أساًسا مهًما يف مقدمة ابن تيمية للحموية 

واألصدق    األول:األساس  األعلم  كونه  بي  مجع  قد  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  وكالم  اهلل  كالم  أن 

 واألوضح، فإذا كان كذلك فيجب أن ُُيمل عل ظاهره، ألنه لو أراد خالف الظاهر لبيَّنه.
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الدين قد كُمل، ول يرتك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا من الدين إال وبيَّنه، ومن    األساس الثاني:

نبيِّكم كل يشء  -ريض اهلل عنه-ن الفاريس  ذلك أن املرشكي قالوا لسلام : لقد علمكم 

 . رواه مسلم. "أجل"فقال:   -أي اآلداب املتعلقة بقضاء احلاجة    -حتى اخلراءة؟ 

فإذن إذا كان قد ُبيِّ كل يشء ف دين اهلل، فال نحتاج إل قواعد الفالسفة وال اليونانيي  

 وال غريهم. 

اهلل  األساس الثالث: أسامء  إثبات  والسنة جاءت عل ظاهرها  أن  الكتاب   وصفاته ف 

املراد ف كتاب اهلل وسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال عل الظاهر الذي يفهمه املتكلمون، فإنه ل يأت ف  

 كتاب اهلل وال سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما فهموه ال نًصا وال ظاهًرا. 

أن كالم السلف من الصحابة والتابعي واضح ف إثبات صفات اهلل    األساس الرابع:

ن كالم اهلل وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ولو أرادوا خالف ذلك لبيَّنوه، ول يأت عنهم خالف  م

 ذلك ال نًصا وال ظاهًرا. 

وليسوا    األساس اخلامس: يي،  ُأمِّ فليسوا  وأحكم،  وأعلم  أسلم  السلف  مذهب  أن 

ضة ُيؤمنون بظواهر الكالم من غري معرفة ملعانيه كام زعم املتكلمون، حتى جعلوهم   مفوِّ

 وهو ما يتعلق بصفات اهلل ف كالم اهلل وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص،  
 
فأرادوا أن  ُأميي ف أعظم يشء

لوا السلف حتى ُيفتح هلم الباب  لوا ما شاءوا.جُيهِّ  فُيأوِّ

ال يصح أن جُيعل العقل أصاًل ف رد كتاب اهلل وسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإن    األساس السادس:

العقول ضعيفة ف نفسها ومتناقضة، فال يصح أن تكون أصاًل، بل جيب الرجوع إل كتاب  

 اهلل وسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
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قالوا    األساس السابع: الذين  املتكلمي  عل  هو -الرد  أو  نًصا  قوهلم  إما  إن  -الزم   :

-ظواهر الكتاب والسنة ال يصح العمل هبا، فصار األمر بالرجوع إليها عند االختالف  

 سبًبا للحرية واالختالف وخفاء احلق.  -عل زعمهم

أن التأويالت املوجودة بي أيدي املتكلمي من األشاعرة؛ هي ذات    األساس الثامن:

ي ردَّ عليها أئمة السنة، فيكون رد أئمة السنة عل  التأويالت التي قال هبا برش املرييس، والت 

 برش املرييس رٌد عل هؤالء األشاعرة املتأخرين. 

أن كثرًيا من أئمة األشاعرة قد ندموا آخر عمرهم وأصابتهم احلرية،    األساس التاسع:

 فينبغي أخذ العربة من ذلك، وأالَّ ُيضيع الرجل حياته ثم يندم كام ندموا. 

أن تأويالت جهم قد أخذها من جعد بن درهم بسلسلة سيأيت ذكرها   :األساس العاشر

 ترجع إل لبيد بن أعصم اليهودي، فهي ترجع إل رجل هيودي.

شيًئا    األساس احلادي عشر: قوٌم  فُيثبت  بينهم،  وخمتلفون  متناقضون  األشاعرة  أن 

 وُُيالفهم آخرون. 

الصفات    األساس الثاني عشر: أدلة  إن  قوهلم:  عل  ف  الرد  ُذكرت  كام  ُمرادة  ليست 

الكتاب والسنة بل ُيراد غريها، وأن ما ُذكر ف الكتاب والسنة ليس ُمراًدا وال يدل بنفسه  

 - إن شاء اهلل تعال-عل صفات اهلل التي سيأيت ذكرها 

مظان كالم السلف وكتب االعتقاد التي    -رمحه اهلل تعال-ذكر    األساس الثالث عشر:

 ا من أراد النجاة فلريجع إل كتبهم وليسلك طريقتهم. نقلت كالم السلف؛ لذ
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إن شاء اهلل  -فبهذه األُسس وغريها أقام شيخ اإلسالم هذه املقدمة العظيمة، وسيأيت  

ذكر ما تيرس من األُسس أثناء قراءهتا، فمن ضبط هذه املقدمة وضبط ما ُوجد فيها    -تعال

 فإنه سيقف عل خري عظيم.

م  وقد سلك شيخ اإلسالم مس لًكا عظياًم ف الرد عل األشاعرة ف هذ الفتوى، بأن قدَّ

مقدمة قوية ثم ذكر خطأهم وتناقضهم وما ُيضعف قوهلم، ثم نقل نقوالت عن أئمة السنة  

بخامتة   ذلك  ختم  ثم  األشاعرة،  ختطئة  ف  األشاعرة  عند  ُمعظَّمون  هم  وممن  وغريهم 

 عظيمة. 

األ للغاية ف نقض أصول  الفتوى عظيمة  التدمرية  فهذه  قرأها وقرأ  لذا من  شاعرة، 

 فسيخرج بعلم غزير قوي ف نقض أصول األشاعرة. 

فمام ُيميز احلموية أهنا مبنية عل النقوالت وعل بيان خمالفة السلف ومن هم ُمعظمون  

عند األشاعرة واملتكلمي ف خمالفة طريقتهم وتأويالهتم، وأما ما ُيميز التدمرية: قوهتا ف  

 بالدليل.  نقض أصوهلم

ف   وهب  ابن  ذكر  ومما  عظيم،  خري  بي  فسيجمع  واحلموية  التدمرية  بي  مجع  فمن 

أنه قال: كان ُيقرأ عل الشيخ    -رمحه اهلل تعال-سؤاالته لشيخنا العالمة عبد العزيز بن باز  

من )جمموع الفتاوى(، فلام بلغوا املجلد اخلامس وفيه الفتوى احلموية،    - رمحه اهلل-ابن باز  

كان أحد الطالب يقرأ عل الشيخ الفتوى احلموية وقد بدأ هبا قبُل، فلام بلغناها ف املجلد  و

اخلامس قال الطالب للشيخ: لو قفزنا هذه الفتوى احلموية بام أن الطالب الفالين يقرأها  

 ونقرأ ما بعدها. 
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ئة مرة،  ثم قال: نحن ف حاجة إل قراءهتا ولو ما  -رمحه اهلل تعال-قال: فسكت الشيخ  

ثم قال: سم. أي ابدأ واقرأ، فهذا يدل عل عظيم هذه الفتوى، وعل مكانتها العظيمة عند  

 أئمة السنة. 

 مقدمة ومهمات تتعلق باألشاعرة

 مؤسس املذهب األشعري:

منسوبون   إسحاق  األشاعرة  بن  إسامعيل  بن  عيل  وهو  األشعري،  احلسن  ألب 

املائتي، ذكر ذلك ابن عساكر ف كتابه )تبيي   األشعري، وقد ُولد ف السنة الستي بعد 

الثالثامئة،   بعد  الرابعة والعرشين  السنة  األشعري ف  أبو احلسن  املفرتي(، وتوف  كذب 

 وقد اخُتلف ف سنة الوفاة اختالًفا متقارًبا. 

د كان أبو احلسن األشعري معتزلًيا، وقد تواتر ذكر أهل العلم لذلك وهم ينصون  وق

عل أنه كان معتزلًيا، ثم ترك االعتزال إل املذهب األشعري الذي هو خليط بي مذهب  

 ابن كالب وأشياء أخرى زادها أبو احلسن األشعري. 

 هل رجع أبو احلسن األشعري عن معتقد األشاعرة إىل مذهب أهل السنة ؟

للعلامء قوالن ف ذلك، منهم من قال إنه كان عل مذهب األشاعرة ول يرجع، ومنهم  

من يقول إنه قد رجع، وهذا ال هيمني كثرًيا، لكن من أحسن ما رأيته هو ما نقله السجزي  

أقام األشعري    :قال خلف املعلم، وكان خبرًيا باألشاعرة  "ل زبيد، قال:  ف رسالته أله

 . "  أربعني سنة عىل االعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت عىل األصول 
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وهذا شبيه بقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ف أب احلسن األشعري أنه إذا أمجل أصاب،  

ل أخطأ. ذكر ذلك ف مواضع من    )منهاج السنة( و)درء تعارض العقل والنقل(. وإذا فصَّ

، لذلك التبس  يف الظاهر ومذهب األشاعرة مزيج بي مذهب املعتزلة ومذهب السلف  

أمرهم عل الناس، السيام وبعض األشاعرة قد اختذ الكذب دينًا للتلبيس عل أئمة السنة،  

ف رسالته ألهل    -الرمحه اهلل تع -ومنهم أبو بكر الباقالين، وقد ذكر ذلك عنه السجزي  

 زبيد. 

خديعته ألب احلسن الدارقطني اإلمام املعروف، فقد    -واهلل أعلم-ومن بعض كذبه  

ذكر الذهبي أن أبا احلسن الدارقطني كان معه أبو ذر اهلروي، فقابال أبا بكر الباقالين، فلام  

ه، فرأى ذلك أبو ذر  رأى الدارقطني أبا بكر الباقالين قبَّل ما بي عينيه وعظَّمه وأثنى علي

 اهلروي. 

فسأل أبو ذر اهلروي أبا احلسن الدارقطني: من هذا الرجل الذي ُتعظمه هذا التعظيم؟  

 . -أي املعتزلة-قال: هذا الذي قد دافع عن أصول الدين ورد عل املخالفي 

  إال أنه انخدع بأب بكر الباقالين، وهذا  -رمحه اهلل تعال-فالدارقطني عل جاللة قدره  

 ليس غريًبا فليس للمؤمن إال الظاهر. 

والذي ترتب عل أثر هذه اخلديعة أن أبا ذر اهلروي أخذ املعتقد األشعري وتبنَّاه، وأبو  

اعتمدها   والتي  اآلن  املعتمدة  وروايته هي  البخاري،  رواة صحيح  أحد  اهلروي هو  ذر 

 احلافظ ف رشحه عل البخاري.
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ون إل مكة للحج والعمرة، ويروون عن أب  فسكن اهلروي ف مكة، وكان الناس يفد

ذر صحيح البخاري وغريه من العلم، ومما نقلوا مع رواياهتم عن أب ذر اهلروي االعتقاد  

 األشعري، فدخلت العقيدة األشعرية بالد املغرب. 

واملراد ببالد املغرب أي املغرب املعروف اجلزائر وتونس وليبيا، واالعتقاد األشعري 

ا ف تلك البالد، لكنه دخلها ثم شاع وانترش بعد ذلك، كل ذلك بقبلة من  ل يكن موجودً 

 وبخديعة من أب بكر الباقالين كام تقدم بيانه.  -رمحه اهلل تعال-اإلمام الدارقطني 

 فلذلك ينبغي أن ُيدرس املعتقد األشعري حتى ال ُنخدع ونظنه اعتقاًدا سلفًيا. 

كر الباقالين، حتى إن أبا حامد اإلسفراييني كان  وقد كان أئمة السنة شديدين عل أب ب

أبا بكر   الباقالين، حتى إن  أب بكر  إل اجلمعة ُُيذر ف طريقه من  ُُيذر منه، وإذا ذهب 

الباقالين صار يتقنَّع إذا خرج من بيته وأراد أن يدخل احلامم حتى ال يراه الناس، ألهنم قد  

إمام من أئمة السنة    -رمحه اهلل تعال- ني، وهو  نفروا منه من شدة كالم أب حامد اإلسفرايي

 وهو إمام عظيم ف الفقه، وكان شافعًيا. 

 بعض أصول أهل السنة اليت خالفها األشاعرة :

فقالوا: إن معناها ال قادر عل  "ال إله إال الل "خالفوا أهل السنة ف معنى    األصل األول:

االخرتاع إال اهلل. ذكر هذا أبو بكر الباقالين وغريه. وهذا املعنى باطل ألنه يلزم عليه أالَّ  

ُينكرها كفار قريش ألهنم مقرون بأن اهلل هو اخلالق الرازق، ومع ذلك أنكروها وقالوا:  

ء  ﴿ ًدا إهنَّ َهَذا َلََشْ
َة إهَلًه َواحه  . [5 :﴾ ]ص ُعَجاب  َأَجَعَل اآلهلهَ
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خالفوا أهل السنة ف أول واجب عل املكلفي، فقالوا: أول واجب عل    األصل الثاني:

 املكلف هو النظر، ذكر هذا اجلويني ف كتابه )اإلرشاد(.

اهلل   إفراد  التوحيد وهو  هو  املكلف  واجب عل  أول  أن  والسنة عل  القرآن  دل  وقد 

 بالعبادة. 

ألهل السنة ف كالم اهلل، فأنكروا الكالم اللفظي وأثبتوا الكالم    خمالفتهم  األصل الثالث:

النفيس فحسب، وحقيقة قوهلم أن اهلل ال يتكلم، وقد اعرتف هبذا الرازي وقال: وحقيقة  

 قولنا ف كالم اهلل أن اهلل ال يتكلم. نقله عنه ابن تيمية ف كتابه )التسعينية(. 

أنه  ا   وذلك  إن  قيل  فحسب إذا  نفيس  يتكلم،    لكالم  ال  اهلل  أن  فمعناه  لفظي،  ال 

 فاألخرس عنده كالم نفيس، لكن ليس عنده كالم لفظي. 

خمالفتهم ألهل السنة ف رؤية اهلل، فأثبتوا الرؤية إل غري جهة، وحقيقة    األصل الرابع:

 قوهلم أن اهلل ال ُيرى، فمعنى أنه ُيرى إل غري جهة أي أنه ال ُيرى، وقد اعرتف هبذا الرازي. 

خمالفتهم ألهل السنة ف باب اإليامن، فاملشتهر عندهم أن اإليامن هو    :ألصل اخلامسا

التصديق، وعند أب احلسن قوٌل آخر فقال: اإليامن هو املعرفة. فإذن هم ال يرون أن أعامل  

 اجلوارح من اإليامن، فهم مرجئة. 

عاين إال سبًعا  خالفوا أهل السنة ف الصفات فال ُيثبتون من صفات امل   األصل السادس:

 أو ثامنًيا عل خالف بينهم. 
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ذلك    األصل السابع: قرر  كام  أصاًل،  العقل  العقل، فجعلوا  اإلثبات هي  طريقتهم ف 

اجلويني ف كتابه )اإلرشاد(، وقرره بأوضح الرازي وسامه القانون الكيل، وجعل العقل  

 ُمقدًما عل النقل. 

 والتقبيح، فاألشاعرة ف باب التحسي  خالفوا أهل السنة ف التحسي   األصل الثامن:

ن وُيقبِّح، فعطَّلوا العقل من التحسي والتقبيح، وهذا   والتقبيح ال ُيقرون بأن العقل ُُيسِّ

 خطأ كبري وترتبت عليه ضالالت عظيمة. 

خالفوا أهل السنة ف باب القدر، فهم ف باب القدر جربية، ويقولون:    األصل التاسع:

 العباد جمبورون كالريش ف مهب الريح. 

ال ُيثبتون ألفعال اهلل حكمة وال تعلياًل، فعندهم كل أفعال اهلل ليس هلا    األصل العاشر:

 . -والعياذ باهلل-حكمة وال تعليل 

خالفوا أهل السنة ف باب الكرامات، فقالوا: كل كرامة للويل هي    األصل احلادي عشر:

د أهل  كرامة للنبي، وكل كرامة للنبي هي كرامة للويل إال القرآن، وخالفوا ف هذا معتق

 السنة. 

 ذكر خمالفة وتبديع علماء املذاهب األربعة األوائل لألشاعرة :

عل ضالالت   والكالم  األشاعرة،  خالفها  التي  السنة  أهل  أصول  بعض  ذكر  تقدم 

اال  أبواب  من  باب  ف  يكاد  وال  يطول  أهل  األشاعرة  فيه  األشاعرة  وُيالف  إال  عتقاد 

السنة، فألجل هذا وغريه توارد أئمة السنة عل تبديعهم وتضليلهم، أما السابقون هلم فقد  
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ع أئمتهم، ومن عارص من عارص من علامئهم   عوا أصوهلم، وأما من عارصهم فقد بدَّ بدَّ

عهم بعد ذلك.   بدَّ

رمحه  -ربد وهو ابن عبد اهلادي املتأخروتبديع العلامء لألشاعرة كثري، حتى ألَّف ابن م

رسالة بعنوان: )مجع اجليوش والدساكر ف الرد عل ابن عساكر(، ذكر فيها عن    -اهلل تعال

ألف عال تبديع األشاعرة ثم قال: ولو شئت لنقلت ذلك عن ألفي عال، بل عن عرشة  

 آالف عال أو أكثر.  

 املذهب احلنفي:

العتقاد أبو حنيفة وصاحباه، كام نقل ذلك الطحاوي ف  أول من ُُيالف األشاعرة ف ا 

عقيدته املعروفة، فإنه ذكر ف مقدمتها أن هذه عقيدة أب حنيفة وصاحبيه، وذكر فيها أشياء  

 كثرية من األمور التي ال ُيقر هبا األشاعرة. 

 املذهب املالكي:

ك  ف  الرب  عبد  ابن  وذكر  للمتكلمي،  خمالفة  الناس  أشد  من  بيان  املالكية  )جامع  تابه 

العلم وفضله( عن حممد بن أمحد بن خويز منداد أنه ذكر ف كتابه )اإلقرار والشهادات(:  

ه، فهذا   أن شهادة أهل األهواء ال ُتقبل من األشاعرة وغريهم. ونقل هذا ابن عبد الرب وأقرَّ

ُمت كان  وهذا  البدع،  وأهل  األهواء  أهل  من  األشاعرة  يرون  املالكية  أن  عل  قرًرا  يدل 

 عندهم. 
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حتى قال ابن عبد الرب: وأمجع العلامء عل أن املتكلمي ليسوا من أهل العلم. ففي هذا  

بيان أن مجيع األشاعرة ليسوا من أهل العلم، وأن الرجل لو تعلم االعتقاد األشعري ل  

 يكن عاملًا ألنه سيكون من املتكلمي، بل هم أهل األهواء كام تقدم. 

 املذهب الشافعي:

ف الرد عل املتكلمي وتضليلهم كثري، ومما    -رمحه اهلل تعال-الم اإلمام الشافعي  فك

حكمي ف أهل الكالم أن ُيرضبوا باجلريد والنعال،  "أنه قال:   -رمحه اهلل تعال-تواتر عنه  

ويقال  والقبائل  العشائر  ُيطاف هبم ف  الكالم وترك   :وأن  أقبل عل علم  هذا جزاء من 

 . "الكتاب والسنة

ثم من الشافعية أبو حامد اإلسفراييني وكان شديًدا عل األشاعرة كام تقدم بيان ذلك،  

بل ومنهم أبو احلسن الكرخي، وقد كتب قصيدة ف تبديع األشاعرة وتضليلهم، وقد نقل  

 هذه القصيدة السبكي ف )طبقات الشافعية(. 

ا ممن كان شديًدا عل األشاعرة أبو إسامعيل عبد اهلل بن حممد اهلروي املعروف،  وأيًض 

بل إنه كان ُيكفرهم، وإن كان تكفري األشاعرة قواًل قلياًل عند أهل السنة، والشائع عند  

مكانته   وله  شافعي  العال  هذا  فإن  ذلك  ومع  تبديعهم،  وإنام  تكفريهم  عدم  السنة  أهل 

  يكتفي بتبديعهم بل ُيكفرهم. العظيمة ومع ذلك كان ال 

 املذهب احلنبلي:

أما احلنابلة فخالفهم مع األشاعرة أظهر من أن ُيدلل عليه، فقد حصلت بينهم حمن  

وخالفات كثرية، وإمامهم اإلمام أمحد كالمه كثري ف تضليل شيخ األشاعرة أب حممد عبد  
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ع وضلل عه وضلله وكذلك بدَّ احلارث املحاسبي، مع أنه    اهلل بن سعيد بن كالب، فقد بدَّ

ببقية   فكيف  أمحد،  اإلمام  هذا ضلله  أجل  فمن  الفعلية.  الصفات  ُتثبت  ال  يقول:  كان 

 األشاعرة عل هذه االعتقادات الكثرية املخالفة ملعتقد أهل السنة؟ 

ع األشاعرة مجع من احلنابلة، منهم ابن قدامة، بل إن شيخ اإلسالم ابن تيمية -وقد بدَّ

تع  اهلل  ع    -الرمحه  بدَّ الفتاوى(  )جمموع  من  اخلمسي  الصفحة  ف  الثاين  املجلد  ف 

 األشاعرة. 

ر أو   فإذن العلامء األولون عل تبديع األشاعرة، وإنام انخدع من انخدع هبم ممن تأخَّ

 التبس عليه األمر. 

 بعض تناقضات االعتقاد األشعري :

 ملعتقد األشعري متناقض من جهات كثرية، أذكر بعضها:ا

أن األولي منهم ُُيالفون املتأخرين، واملتأخرون منهم ُُيالفون األولي،    اجلهة األوىل:

فأبو احلسن األشعري وأبو بكر الباقالين ومتقدمو األشاعرة ُيثبتون اليدين هلل، وُيثبتون  

ل   ُيؤوِّ الوجه، وُينكرون عل من  املتأخرون منهم  "استوىل"بمعنى    "استوى"صفة  أما   ،

 . "استوىل "بمعنى   "استوى"فيقولون  

أن األشاعرة ُيعطِّلون العقل ف باب التحسي والتقبيح، لكنهم مع ذلك   اجلهة الثانية:

ق بي العذرة والطيب   يردُّون النصوص بالعقل، فمرًة جيفون مع العقل وجيعلونه ال ُيفرِّ

ف )مدارج السالكي(، وف املقابل ُيبالغون ف العقل فريدون النص    كام يقوله ابن القيم

 الرشعي ألجل العقل. 
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لوا نصوص الصفات وهي غيبية، لكنهم مع ذلك أثبتوا    اجلهة الثالثة: أن األشاعرة أوَّ

لوها، ولو كان البد من التأويل فتأويل نصوص املعاد   نصوص املعاد وهي غيبية ول يتأوَّ

 الصفات أعظم أمهية منها وألهنا أقل عدًدا من نصوص الصفات.   أول؛ ألن نصوص

وهذا من األوجه التي استطال هبا الفالسفة عل األشاعرة، كأب الوليد الباجي، وقال:  

له نحن الفالسفة أول من تأويل الصفات. وقد ذكر هذا شيخ   تأويل أخبار املعاد كام نأوِّ

  أواخر هذه الفتوى. ف -رمحه اهلل تعال-اإلسالم ابن تيمية 

لوا بعض الصفات حتى ال يقعوا ف تشبيه اخلالق باملخلوق، وف   اجلهة الرابعة: أهنم أوَّ

قالوا:   ذاًتا؟  ذاًتا وُتثبتون للمخلوق  ُتثبتون هلل  الذات، وإذا سألتهم: كيف  أثبتوا  املقابل 

 ُنثبت هلل ذاًتا تليق به. 

للمخلوق ذاًتا تليق به ول يلزم من ذلك التشبيه،    فيقال: كام أثبتم هلل ذاًتا تليق به وأثبتم

وُنثبتهام   واملحبة  الغضب  هلل  فنُثبت  لتموها،  تأوَّ التي  الصفات  ف  أيًضا  ذلك  فُيقال 

 يليق به، وال يلزم من إثباته هلل وللمخلوق أن ُنشبَّه اهلل  
للمخلوق، لكن يكون هلل عل وجه 

 بخلقه.

ابن تيمية ف )التدمرية( و)األصفهانية( وغريها    وقد ذكر هذا اخلطاب، وشيخ اإلسالم 

 من كتبه. 

أهنم أثبتوا بعض الصفات دون بعض، وإذا قلت هلم: كيف أثبتم صفة    اجلهة اخلامسة:

السمع والبرص؟ قالوا: ُنثبت سمًعا وبرًصا وحياًة وكالًما وإرادًة ...إلخ، يليق باهلل، وُنثبته  

 للمخلوق لكن ال يلزم من إثباته للخالق واملخلوق تشبيه اخلالق باملخلوق. 
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الصفات، بعض  ف  هذا  قلتم  كام  شيخ    فُيقال:  هذا  ذكر  اآلخر.  البعض  ف  فقولوه 

 اإلسالم ابن تيمية ف )التدمرية( و)األصفهانية( وغريها من كتبه. 

فقالوا    اجلهة السادسة: العقل،  عل  الصفات  من  أثبتوا  ما  إثبات  ف  اعتمدوا  أهنم 

هذه   َص  فخصَّ اإلرادة،  عل  يدل  والتخصيص  القدرة،  عل  يدل  األشياء  إجياد  كالتايل: 

، فهذا يدل عل اإلرادة، واإلحكام ف  املوجو
 
 دون يشء

 
 والثاين خصصه بيشء

 
دات بيشء

 فهو يدل  
 
خلق املوجودات يدل عل العلم، وإذا اجتمعت القدرة واإلرادة والعلم ف يشء

 عل أنه حي. 

القدرة واإلرادة والعلم واحلياة، وكل ما هو حي فهو   أثبتوا الصفات األربع:  فبهذا 

ُمتك بصري  من جيعل  سميع  ومنهم  العقيل،  الدليل  هبذا  السبع  الصفات  أثبتوا  فبهذا  لم، 

 الصفات أكثر من سبع. 

ف الرد عليهم: إكرام اهلل للطائعي   -رمحه اهلل تعال-وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وقال:   الغضب.  عل  يدل  والكافرين  للمخالفي  وعقابه  اهلل  وعذاب  املحبة،  عل  يدل 

املحبة   أن  وإثبات  العقل  فبمقتىض  بالتخصيص،  اإلرادة  إثبات  من  أول  والغضب هبذا 

ف   متناقضون  هم  فإذن  عقلية.  هي  التي  الصفات  بقية  ُتثبت  وأن  هذه  من  أكثر  ُيثبت 

 استعامل دليل العقل. 

ثم مما قال شيخ اإلسالم: عدم الدليل املعي ال يدل عل العدم. فإذا ُفرَض أن الدليل  

ذه الصفة لكن دلَّ عليها القرآن أو السنة، فعدم دليل العقل ال ينفي  العقيل ل يدل عل ه

ما عداه من األدلة، وهذا األمر ُيقال ف مجيع املسائل سواء الفقهية أو العقدية، فإذا دلَّ  
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القرآن عل مسألة ول تدل عليها السنة، فعدم داللة السنة ال يدل عل أن غريها من األدلة  

رآن، بل يقال: ل يدل دليل السنة عل هذا فحسب، فإن دل غريها  ال يدل عل ذلك كالق

من األدلة عل ذلك فُيعمل به، وكذلك يقال: إذا ل يدل العقل عل إثبات صفة لكن دل  

القرآن عليها فال يلزم من هذا أنه ُيفرتض أال يدل القرآن عل ذلك ألن العقل ل يدل عل  

 ذلك. 

تناقضات األشاع يلبسون  إل غري ذلك من  الظاهر  أهنم ف  تناقضهم هو  رة، وسبب 

 لباس السنة وحقيقتهم ف الباطن عل مذهب اجلهمية واملعتزلة. 

الفتوى احلموية، ورّكزت ف   يتعلق هبذه  فيام  أذكرها  أن  أردت  مقدمة خمترصة  فهذه 

 املقدمة عل معتقد األشاعرة وسبب ضالهلم ألن الفتوى قائمة عل ذلك. 

  



18 

يمه  حه مْحَنه الرَّ  بهْسمه الله الرَّ

ُسئل شيُخ اإلسالم، أبو العباس أمحد بن تيمية وذلك يف سنة ثمن وتسعني وستمئة،  

 وجرى بسبب هذا اجلواب أمور وحمن، وهو جواب عظيم النفع جًدا.

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشه }:  ما قولكم يف آيات الصفات كقوله تعاىل  فقال السائل:   {اْسَتَوى  الرَّ

َي ُدَخان  }[، وقوله تعاىل:  5]طه:  
َمءه َوهه [، إىل غري ذلك  11]فصلت:    {ُثمَّ اْسَتَوى إهىَل السَّ

: »إن قلوب بني آدم بني أصبعني من أصابع  ملسو هيلع هللا ىلصمن اآليات وأحاديث الصفات؛ كقوله  

األحاديث من  ذلك  غري  إىل  النار«  يف  قدمه  اجلبار  »يضع  وقوله:  قالت ،  الرمحن«  وما 

 ؟-إن شاء الل تعاىل-لمء، وابُسطوا القول يف ذلك مأجورين الع

 فأجاب: 

ورسوله   الل  قاله  ما  فيها  قولنا  العاملني  رب  لل  من    ملسو هيلع هللا ىلص احلمد  األولون  والسابقون 

الذين   هؤالء  بعد  اهلدى  أئمة  قاله  وما  بإحسان،  اتبعوهم  والذين  واألنصار  املهاجرين 

أمجع املسلمون عىل هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب عىل مجيع اخللق يف هذا الباب  

 .وغريه

، كام  وهذا أصٌل عظيم، فالبد ف الدين كله من كتاب  وسنة  عل فهم السلف الصالح

إنام املتَّبع ف إثبات أحكام  "ف كتابه )االقتضاء(:    -رمحه اهلل تعال-يقول شيخ اإلسالم  

وسبيل السابقي أو األولي، ال جيوز إثبات حكم    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، كتاب اهلل، وسنة رسول اهلل  

 . اهـ. "رشعي بدون هذه األصول الثالثة، ال نًصا وال استنباًطا بحال 
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أي ف باب الصفات  ( الواجب عىل مجيع اخللق يف هذا الباب وغريهوهذا هو )فقوله: 

واالعتقاد وغريه من أبواب الدين، فإذن هذا ليس خاًصا باالعتقاد، بل هذا ف االعتقاد  

 وف الفقه وف الدين كله. 
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باهلدى ودين احلق ليخرج الناس من الظلمت إىل النور بإذن    ملسو هيلع هللا ىلصفإن الل بعث حممًدا  

رهبم إىل رصاط العزيز احلميد، وشهد له بأنه بعثه داعًيا إليه بإذنه ورساًجا منرًيا، وأمره  

َبَعنه }أن يقول:  رَيٍة َأَنا َوَمنه اتَّ هه َسبهيله َأْدُعو إهىَل اللَّه َعىَل َبصه  [.108]يوسف:  {يُقْل َهذه

فمن املحال يف العقل والدين أن يكون الرساج املنري الذي أخرج ]الل[ به الناس من  

الناس فيم اختلفوا فيه، وأمر   النور، وأنزل معه الكتاب باحلق ليحكم بني  الظلمت إىل 

و الناس أن يردُّوا ما تنازعوا فيه من دينهم إىل ما بعث به من الكتاب واحلكمة، وهو يدع

بصرية، وقد أخرب أنه أكمل له وألمته دينهم، وأتم عليهم    إىل الل وإىل سبيله بإذنه عىل

نعمته ـ حمال مع هذا وغريه ـ أن يكون قد ترك باب اإليمن بالل والعلم به ملتبًسا مشتبًها،  

فلم يميز بني ما جيب لل من األسمء احلسنى والصفات العليا، وما جيوز عليه وما يمتنع 

 ليه. ع

من املعلوم أن هناك أموًرا جتب ف حق اهلل، وأموًرا جتوز، فكل نقص  مُمتنع، وكل كامل   

 رضوري واجب ف حق اهلل، كالوجود والعدل وغري ذلك. 

فعله وإن شاء ل يفعله  أما ما هو كامل فيجوز ف حق اهلل وقد ال يفعله، لكن إن شاء  

  سبحانه. 
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وأساس اهلداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب، وحصلته فإن معرفة هذا أصل الدين،  

النفوس، وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب، وذلك الرسول وأفضل خلق الل  

 بعد النبيني مل حيكموا هذا الكتاب اعتقاًدا وقوالً؟! 

النبي   يكون  أن  أيًضا  املحال  وقال:   ملسو هيلع هللا ىلصومن  اخلراءة،  حتى  كل يشء  َته  ُأمَّ علَّم  قد 

البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك«، وقال فيم صح عنه    »تركتكم عىل

خري ما يعلمه هلم وينهاهم   أيًضا: »ما بعث الل من نبي إال كان حًقا عليه أن يدل أمته عىل

 عن رش ما يعلمه هلم«.

وما من طائر يقلب جناحيه يف   ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد تويف رسول الل  وقال أبو ذر رض الل عنه

 السمء إال ذكر لنا منه علًم«.

مقاًما فذكر بدء اخللق    ملسو هيلع هللا ىلصوقال عمر بن اخلطاب رض الل عنه: »قام فينا رسول الل  

ذلك من حفظه ونسيه من نسيه«    حتى دخل أهل اجلنة منازهلم وأهل النار منازهلم، حفظ 

 رواه البخاري.

اإلسالم   أن شيخ  ُيعلم  أن  تعال-ينبغي  اهلل  وقد    -رمحه  األحاديث  بعض  ُيورد  قد 

 ُينازعه غريه ف صحتها، فمثل هذا ف ظني من األنسب أالَّ ُيشار إليه ملا ييل: 

اإلسالم    األمر األول: شيخ  تعالرمحه  -أن  والتصحيح    -اهلل  احلديث،  علم  ف  إمام 

 والتضعيف باٌب نسبي، قد يصح عند هذا ما ال يصح عند هذا. 
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 قد يكون ف احلديث ضعف، لكنه يورده؛ ألن معناه قد ثبت بأدلة أخرى.   األمر الثاني:

الرد  فإذا كان كذلك ففي ظني أن التنبيه عل مثل هذا ال ينبغي، السيام واملقصود تقرير  

رمحه اهلل  -عل األشاعرة، إال إذا أورد دلياًل ضعيًفا واعتمد عليه، وهذا ال يوجد ف كالمه  

 . -تعال
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ت ـ أن يرتك تعليمهم ما  حمال مع تعليمهم كل يشء هلم فيه منفعة يف الدين ـ وإن دقَّ 

يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوهبم يف رهبم ومعبودهم رب العاملني، الذي معرفته غاية 

املعارف، وعبادته أرشف املقاصد، والوصول إليه غاية املطالب، بل هذا خالصة الدعوة 

وحكمة، أن النبوية وزبدة الرسالة اإلهلية، فكيف يتوهم من يف قلبه أدنى ُمسكة من إيمن 

عىل غاية التمم، إذا كان قد وقع ذلك    ملسو هيلع هللا ىلصال يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول  

وأفضل قروهنا قرصوا يف هذا الباب، زائدين فيه   منه، فمن املحال أن ]يكون[ خري أمته

 أو ناقصني عنه. 

 وتقدم ذكر هذا ف األسس ف مقدمة هذا الكتاب. 

 كامل الدين أن ُيبيَّ ما يتعلق باهلل من أسامء وصفات. فأواًل: إن الدين قد كُمل، ومن 

وثانًيا: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ كل يشء، وأول ما ُيبيَّ ما يتعلق باالعتقاد، فكل هذا ُيراد منه  

 إثبات أن ظاهر الكتاب والسنة ُيعمل به، وال ُيرصف إل معنى آخر باسم التأويل.
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  ملسو هيلع هللا ىلص ثم من املحال أيًضا أن تكون القرون الفاضلة ـ القرن الذي بعث فيهم رسول الل  

وغري قائلني يف هذا الباب باحلق املبني،   ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ـ كانوا غري عاملني

احلق   نقيض  اعتقاد  وإما  والقول،  العلم  عدم  إما  ذلك  الصدق. ألن ضد  وقول خالف 

 وكالمها ممتنع.

العبادة يكون البحث    أما األول فألن من يف قلبه أدنى حياة وطلب للعلم، أو هنمة يف

عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة احلق فيه أكرب مقاصده وأعظم مطالبه، أعني: بيان 

النفوس الصحيحة إ  ينبغي اعتقاده، ال معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست  ىل يشء  ما 

 أشوق منها إىل معرفة هذا األمر.

وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا املقتىض ـ الذي هو من  

أقوى املقتضيات ـ أن يتخلف عنه مقتضاه يف أولئك السادة يف جمموع عصورهم. هذا ال  

ىل طلب الدنيا،  أبلد اخللق، وأشدهم إعراًضا عن الل، وأعظمهم إكباًبا ع  من يكاد يقع  

 والغفلة عن ذكر الل، فكيف يقع من أولئك؟! 

وأما كوهنم كانوا معتقدين فيه غري احلق أو قائليه، فهذا ال يعتقده مسلم وال عاقل 

ثم الكالم عنهم يف هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره يف هذه الفتوى ،  عرف حال القوم

 أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. 
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وال جيوز أيًضا أن يكون اخلالفون أعلم من السالفني كم يقوله بعض األغبياء ممن مل  

يقدر قدر السلف، بل وال عرف الل ورسوله واملؤمنني به حقيقة املعرفة املأمور هبا من أن  

 .وأحكم«  »طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم

فإن هؤالء املبتدعة الذين يفّضلون طريقة اخللف عىل طريقة السلف إنم أتوا من حيث  

ظنوا أن طريقة السلف هي جمرد اإليمن بألفاظ القرآن واحلديث من غري فقه لذلك، بمنزلة 

َّ }فيهم:  األميني الذين قال  َتاَب إهالَّ َأَماينه
يُّوَن اَل َيْعَلُموَن اْلكه نُْهْم ُأمِّ

[، وأن 78]البقرة: {َومه

املجازات   بأنواع  حقائقها  عن  املرصوفة  النصوص  معاين  استخراج  هي  اخللف  طريقة 

 وغرائب اللغات. 

ثم من املحال أيًضا أن تكون القرون الفاضلة ـ القرن الذي بعث فيهم رسول  )  قوله:

وغري قائلني يف هذا الباب    ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ـ كانوا غري عاملني  ملسو هيلع هللا ىلصالل  

، فالبد  أي يمتنع أالَّ يكونوا عاملي بأسامء اهلل وصفاته وأالَّ يكونوا قائلي (  باحلق املبني

هم   قائل:  قال  لو  املقابل  وف  هبا  جاهلي  فليسوا  به،  تكلموا  أهنم  والبد  عاملون  أهنم 

 يعلمون لكن سكتوا، فأيًضا ل يسكتوا عن بيانه. 

أي ضد العلم والسكوت، أي اجلهل   (ألن ضد ذلك إما عدم العلم والقول) وقوله:  

 إذن هي أربعة أمور:   (وإما اعتقاد نقيض احلق وقول خالف الصدق)وكتامن احلق. قوله:  

 اجلهل.  -1

 كتامن احلق.  -2
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 اعتقاد الباطل.  -3

 الدعوة إل الباطل.  -4

 أي اجلهل ممتنع، وكتامن احلق ممتنع. ( وكالمها ممتنع)قوله: 

قلبه  )  قوله: يف  من  فألن  األول  يف أما  هنمة  أو  للعلم،  وطلب  حياة  ...   أدنى   العبادة 

أي أن أرشف ما  (  ليست النفوس الصحيحة إىل يشء أشوق منها إىل معرفة هذا األمر و

تتطلَّع إليه النفوس الزكية أن تعرف ما ذكره اهلل وأخرب به عن نفسه، ملحبتها هلل، وأول من  

 ن. ُيرص عل ذلك السلف من الصحابة والتابعي هلم بإحسا

وأما كوهنم كانوا معتقدين فيه غري احلق أو قائليه، فهذا ال يعتقده مسلم وال  )قوله:  

 هذا هو األمر الثاين، أي أهنم اعتقدوا الباطل أو نطقوا به.  (عاقل عرف حال القوم 

، واخلريية تقتيض اخلريية  ملسو هيلع هللا ىلصفإذن القرون الثالثة األُول هي خري القرون كام أخرب النبي  

أي ف العلم وف العمل وف االعتقاد الصحيح والدعوة إل ذلك، زد عل  من كل وجه،  

ذلك ما ُعرف من سريهتم العملية من حرصهم عل العلم وتوفيقهم للحق فيه وثناء النبي  

ملسو هيلع هللا ىلص عليهم، بل وثناء اهلل عليهم، فكل هذا يدل عل أهنم أول أن يقوموا هبذه املقامات  

 العظيمة. 

اإلسالم   ذكر شيخ  تعال-وقد  اهلل  األول    -رمحه  القرن  أن  الفتاوى(  كام ف )جمموع 

ينتهي ف السنة األربعي، وأن القرن الثاين ينتهي ف السنة الثامني، وأن القرن الثالث ينتهي  

 ف السنة العرشين بعد املائة.
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ة بالقرن بأكثر أهله، فأكثر الصحابة ماتوا مع انتهاء  أن العرب  - رمحه اهلل تعال-ومما ذكر  

السنة األربعي، وأكثر التابعي ماتوا مع انتهاء السنة الثامني، وأكثر أتباع التابعي ماتوا  

 مع انتهاء السنة العرشين واملائة. 

وال جيوز أيًضا أن يكون اخلالفون أعلم من السالفني كم يقوله بعض األغبياء ) قوله:  

ممن مل يقدر قدر السلف، بل وال عرف الل ورسوله واملؤمنني به حقيقة املعرفة املأمور هبا  

طريقة السلف ) هذه املقولة    (وأحكم«  من أن »طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم

خطأ وغباء ف نفسها، فهي خطأ رشًعا ملا تقدم ذكره  (وأحكم  وطريقة اخللف أعلمأسلم 

 من مكانة السلف ومقامهم.

متناقضة، فكيف يكون اجلاهل ساملًا، والعال غري سال؟ لذا   وهي غباء من جهة أهنا 

، فاملفرتض أن  (وأحكم  وطريقة اخللف أعلم )ألهنا أجهل،   (طريقة السلف أسلم)قالوا: 

 مة مقرونة بالعلم وليست مقرونة باجلهل. السال

وهناك يشء ُأدرج ف بعض ُنسخ احلموية وهو مدخول فيها، ولألسف هو موجود ف  

  ( وأحكم  وطريقة اخللف أعلم)موجودة بعد قوله:  )جمموع الفتاوى(، وهو أن هناك زيادة  

وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلمء قد عنى هبا معنًى  "فالذي ِزيد فيه:  

العبارة  "صحيًحا فيام  . هذه  اخلطية، وال  النُسخ  وُأدخلت وليست موجودة ف  ُأدرجت 

نقله ابن عبد اهلادي من الفتوى احلموية، وهي خطأ قطًعا؛ ألن هذه العبارة ال حتتمل إال  

 اخلطأ من كل وجه. 
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فإن هؤالء املبتدعة الذين يفّضلون طريقة اخللف عىل طريقة السلف إنم أتوا من )قوله:  

 (سلف هي جمرد اإليمن بألفاظ القرآن واحلديث من غري فقه لذلكحيث ظنوا أن طريقة ال

ضة، فإن   ضة، والبد أن ُيعرف مذهب املُفوِّ مذاهب الضالي  أرادوا أن جيعلوا السلف ُمفوِّ

 ثالثة: ف أسامء اهلل وصفاته من حيث اجلملة 

ة، وخالصة مذهبهم: تشبيه اخلالق    املذهب األول: مذهب املُشبِّهة، واملراد هبم املُجسمِّ

 باملخلوق فيام هو من خصائص اخلالق سبحانه، واألسامء التي تسمى اهلل تعال هبا نوعان: 

 وغري ذلك.  "رب العاملني"و  "الل"أسامء خاصة باهلل، ومنها:   النوع األول:

 وغري ذلك.  "العزيز"و  "احلكيم"أسامء مشرتكة، ومنها:  الثاني:النوع 

)شفاء   ف  القيم  وابن  السنة(،  )منهاج  كتابه  ف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  ذكر 

 العليل(، وابن كثري ف تفسريه، وذكره غريمها. 

كسمعنا، فهذا مما  فمذهب املُشبِّهة أن ُيشبِّهوا اخلالق باملخلوق، فيقولون: إن اهلل يسمع  

اشرتك فيه اخلالق واملخلوق، لكن ف حقيقته شبَّه ما يتعلق باهلل بام يتعلق باملخلوق، أي  

شبه املخلوق بأمر خاص باهلل، فيكون التشبيه ف أصل الصفة أو فيام هو خاص باهلل من  

، ومن فعل  جهة أسامئه، بأن ُيقال إن فالًنا يسمى باسم اهلل، واسم اهلل خاٌص باهلل سبحانه

 ذلك فقد وقع ف الكفر. 
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وأراد أهل البدع أن ينسبوا أهل السنة ملذهب املُشبِّهة، ومذهب أهل السنة واضح ف  

 . "من شبَّه الل بخلقه فقد كفر": -شيخ البخاري-تكفري أمثال هؤالء، قال نعيم بن محاد 

لة، وهم يقولون: إن للصفة معنًى وكيفي  املذهب الثاني: ة. وهذا كمذهب مذهب املُؤوِّ

أما الكيفية فهم فيها   أهل السنة وال إشكال فيه، لكن يأيت اإلشكال فيام يتعلق باملعنى، 

ُيثبتون الكيفية ويعتقدون أن علمها خاٌص باهلل، لكن ملا جاؤوا إل املعنى   كأهل السنة، 

لوا املعنى الراجح إل معنًى آخر، إما وحيٌش ف اللغة، أو معنى مرجوح ف ال لغة، أو ال  أوَّ

 يدل عليه السياق، وغري ذلك، وتركوا املعنى الراجح.

فمثاًل يقولون: االستواء له معنًى وكيفية، وقد اختص اهلل بعلم كيفية االستواء. فمن  

 سمع هذا الكالم قال: إذن هم من أهل السنة. 

ف اللغة بمعنى عال وصعد وارتفع، لكن يأيت    "استوى"لكن إذا فرسوا املعنى قالوا:  

بمعنى   أيًضا  اللغة  املعنى  "استوىل"ف  لوا  وأوَّ وا  ففرسَّ استول،  معنى  عل  ُُيمل  فإذن   ،

اجلهمية   ومنهم  لة،  املؤوَّ هم  وهؤالء  صحيحة،  قرينة  بال  املرجوح  املعنى  إل  الراجح 

 واملعتزلة واألشاعرة. 

واشت   املذهب الثالث: ضة،  سامهم  املُفوِّ وممن  ضة،  باملُفوِّ السنة  أهل  عند  تسميتهم  هر 

بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ف مواضع كثرية من كتبه السيام ف )درء تعارض العقل  

)الصواعق   كتابه  القيم ف  ابن  الرد عليهم  أطال  الرد عليهم، وكذلك  وأطال  والنقل(، 

 املرسلة(.
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احلموية:   الفتوى  ف  اإلسالم  شيخ  ف    "التجهيل  أهل"وسامهم  القيم  ابن  وسامهم 

بطائفة   املرسلة(:  أدرية")الصواعق  أهل    "الال  عل  طائفتي:  عل  ُيطلق  اللفظ  وهذا 

ضة.   السفسطة، الذين يقولون ال ندري وندري ...، وُيطلق أيًضا عل املُفوِّ

ضة؛ ألن كثرًيا من الناس يظنون أن مذهب التفويض هو  والبد أن ُيعرف مذهب املُفوِّ 

مذهب السلف، وقد رأيت كثرًيا من املعارصين ُُيقق كتًبا وُيثني ف مقدمتها عل املؤلف  

ًضا.   بأن اعتقاده سلفي، وإذا دققت ف كالم املؤلف وجدته ُمفوِّ

مذهب   ضة:وخالصة  الكيفية    املُفوِّ وُنثبت  وكيفية،  معنًى  للصفة  إن  يقولون:  أهنم 

ولكنها جمهولة عندنا، وهذا مثل معتقد أهل السنة، لكنهم خالفوا ف املعنى، فلم يقولوا  

لة فأخذوا املعنى املرجوح وتركوا الراجح، بل قالوا: املعنى جمهول كالكيفية.   كاملؤوِّ

: فجعلوا أسامء اهلل وصفاته  -ذه الفتوىكام سيمر ف ه - يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  

كاحلروف اهلجائية ال معنى هلا، فلزم عل هذا أن األنبياء واملرسلي ال يعرفون أعظم ما  

ف كتاب اهلل مما يتعلق باهلل سبحانه، وهو أسامؤه وصفاته ويلزم عل هذا أن القرآن ل ُيبيِّ  

 ذلك. 

ا الرد عل  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أطال  العقل  وقد  تعارض  )درء  كتابه  ف  ضة  ملُفوِّ

 والنقل(، وف )التدمرية( وغريها من كتبه. 

وإذا قرأت لبعضهم كأب يعل احلنبيل جتده ُيثبت هلل املحبة واخلوف والرجاء، واملجيء،  

والغضب ...إلخ، فتظنه ُيقرر معتقد السلف، لكن إذا أكملت كالمه جتده يقول ف إثبات  
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علمها إل اهلل، أو يقول: ال نعلم معناها، أو بأي عبارة تدل عل    هذه الصفات: وأفوِّض

عل   الكتاب  هذا  وأقام  التأويالت(،  )إبطال  كتابه  ف  يعل  أبو  ذلك  فعل  وقد  ذلك، 

 التفويض، إال ف آخر الكتاب انتقل فيه إل التأويل. 

وأصحابنا   اإلسالم:  شيخ  يقول  احلنابلة-لذا  باب    -يعني  ف  اضطراب  عندهم 

 العتقاد ما بي التفويض والتأويل.  ا

وكذلك ابن قدامة وقع ف التفويض كام يدل عليه كالمه ف كتابه )ذم التأويل(، وله  

ضة.  كالم ف أوائل )ملعة االعتقاد( يدل عل ذلك، فإذن البد أن ُيعرف معتقد املُفوِّ

ض ف كتبه يظنه قد أثبت عل اع تقاد أهل السنة،  فُيخطئ بعضهم ويرى أن العال إذا فوَّ

كام هو احلال ف أب يعل، وابن قدامة، والبغوي ف )رشح السنة( فإن كالمه رصيح ف  

 التفويض، ألن من تأثَّر باألشاعرة أو كان أشعرًيا يتناقض ما بي التفويض والتأويل.

لة يريدون أن ُيثبتوا أن مذهب السلف هو التفويض، أي اجلهل باملعاين، لذلك   واملُؤوِّ

أسلم،  ج السلف  مذهب  فقالوا:  ضوا،  ُيفوِّ ول  لوا  أوَّ ألهنم  املتأخرين؛  عند  العلم  علوا 

 ومذهب اخللف أعلم وأحكم. 

  -رمحه اهلل تعال-ومن أوضح ما يرد عليهم من كالم السلف ما ثبت عن اإلمام مالك  

  "ف جمهول االستواء معلوم والكي"فيام رواه اخلالل والبيهقي وغريمها ملا قال ف االستواء:  

فالحظ أنه أثبت الكيفية لكنه جعلها جمهولة، وأثبت االستواء وجعله معلوًما ول ينقله  
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عن املعنى املتبادر، ولو كان له معنى غري املعنى املتبادر لبيَّنه، فدل عل أن املراد به املعنى  

 . "واإليامن به واجب والسؤال عنه بدعة"املتبادر. ثم قال: 

السنةفخالصة   أهل  والصفات:    معتقد  األسمء  معنًى  يف  للصفة  إن  يقولون:  أهنم 

بل  وكيفية،   فغري معلومة  الكيفية  أما  العرب،  لغة  إل  وُيرجعونه  واملعنى عندهم معلوم 

باتنا له، فلو قلت لك:  ، وليس الزم اجلهل هبا نفيها، فقد يكون األمر جمهواًل مع إثجمهولة

 إن ف يدي شيًئا وأنت جتهله، لكن ليس معنى جهلك أن تنفيه. 

لة واملُؤوِّ ضة  املُفوِّ مع  السنة  أهل  جعلوا    ويتفق  ألهنم  للمشبهة،  خالًفا  الكيفية،  ف 

 . -والعياذ باهلل-صفات اهلل كصفات املخلوقي 

ف لة  واملُؤوِّ ضة  واملُفوِّ السنة  أهل  بي  املعركة  املعنى    فإذن  ينفون  ضة  فاملُفوِّ املعنى، 

يُع اْلَعلهيمُ ﴿ويقولون: إن قوله تعال:   مه [ ال نفهم منه شيًئا، وال  13]األنعام:    ﴾َوُهَو السَّ

يُّ اْلَقيُّومُ ﴿نفهم شيًئا من قوله:   مْحََٰنُ ﴿[، وقوله:  255]البقرة:    ﴾ اللَُّ اَل إهَلََٰه إهالَّ ُهَو احْلَ  الرَّ

، فهي ألفاظ ال نعرف معناها،  ﴾اْسَتَوى﴿وال نفهم شيًئا من قوله:  ﴾َعىَل اْلَعْرشه اْسَتَوىَٰ 

 كاحلروف اهلجائية، كحرف )الفاء( و)الكاف( و)العي( ...إلخ. 

الظاهر الذي يدل   املعنى  البعيد وتركوا  فوا املعنى ومحلوه عل املعنى  لة فحرَّ أما املُؤوِّ

  ذلك. عليه السابق والالحق وغري
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وراء   اإلسالم  نبذ  التي مضموهنا  املقالة  تلك  أوجب  الفاسد  الظن  وقد  افهذا  لظهر، 

كذبوا عىل طريقة السلف، وضلوا يف تصويب طريقة اخللف، فجمعوا بني اجلهل بطريقة 

 والضالل بتصويب طريقة اخللف. السلف يف الكذب عليهم، وبني اجلهل 

النصوص  هذه  عليها  دلت  صفة  األمر  نفس  يف  ليس  أنه  اعتقادهم  ذلك  وسبب 

للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخواهنم من الكافرين، فلم اعتقدوا انتفاء الصفات  

يف نفس األمرـ  وكان مع ذلك ال بد للنصوص من معنًىـ  بقوا مرتددين بني اإليمن باللفظ  

وتفويض املعنى ـ وهي التي يسموهنا طريقة السلف ـ وبني رصف اللفظ إىل معان بنوع  

 .تكلف ـ وهي التي يسموهنا طريقة اخللف ـ

مركًبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنم اعتمدوا فيه   فصار هذا الباطل 

 عن مواضعه. عىل أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكالم 

السابقني   استجهال  النتيجة:  الكفريتني كانت  املقدمتني  أمرهم عىل هاتني  انبنى  فلم 

مل   العامة،  من  الصاحلني  بمنزلة  أميني،  قوًما  كانوا  أهنم  واعتقاد  واستبالههم،  األولني 

اخللف   وأن  اإلهلي،  العلم  لدقائق  يتفطنوا  ومل  بالل،  العلم  حقائق  يف  الفضالء  يتبحروا 

 حازوا قصب السبق يف هذا كله.

الضاللة. كيف   غاية  بل يف  اجلهالة،  غاية  اإلنسان وجده يف  تدبره  إذا  القول  ثم هذا 

كثر  يكون هؤالء املتأخرون ـ ال سيم واإلشارة باخللف إىل رضب من املتكلمني ـ الذين  
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ح  الل  معرفة  وغلظ عن  اضطراهبم،  الدين  باب  هنايات  يف  الواقف عىل  وأخرب  جاهبم، 

 إقدامهم بم انتهى إليه من مرامهم حيث يقول: 

ه  ُت َطْريف بني تلك املعامله  لعمري لقد طفُت املعاهَد كلَّها ... وَسريَّ

نَّ نادمه 
 فلم أَر إال واضًعا كفَّ حائٍر ... عىل ذَقٍن أو قارًعا سه

وأقروا عىل نفوسهم بم قالوه متمثلني به أو منشئني له فيم صنفوه من كتبهم؛ كقول  

 بعض رؤسائهم:

 هناية إقدام العقول عقاُل ... وأكثر سعي العاملني ضالُل 

 وأرواحنا يف وحشة من جسومنا ... وغاية دنيانا أذى ووباُل 

 الواومل نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن مجعنا فيه قيل وق

]لقد تأملت الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية، فم رأيتها تشفي علياًل، وال تروي 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشه اْسَتَوى}غلياًل، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرُأ يف اإلثبات     {الرَّ

ُم الطَّيُِّب }[،  5]طه:
ء  َوُهَو  }[، وأقرُأ يف النفي  10]فاطر:  {إهَلْيهه َيْصَعُد اْلَكله ْثلههه يَشْ َلْيَس َكمه

ريُ  يُع اْلَبصه مه ْلًم }[،  11]الشورى:  {السَّ بههه عه [، ومن جرب مثل  110]طه:  {َوال حُيهيُطوَن 

 جتربتي عرف مثل معرفتي[
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م وعلومهم، ويقول اآلخر ]منهم[: »لقد خضت البحر اخلضم، وتركت أهل اإلسال

وخضت يف الذي هنوين عنه، واآلن إن مل يتداركني ريب برمحة ]منه[ فالويل لفالن، وها أنا  

 ذا أموت عىل عقيدة أمي«. 

 ويقول اآلخر منهم: »أكثر الناس شًكا عند املوت أصحاب الكالم«. 

ثم ]هؤالء املتكلمون املخالفون للسلف[ إذا حقق عليهم األمر مل يوجد عندهم من  

أثر، كيف   يقفوا من ذلك عىل عني وال  به خرب، ومل  املعرفة  بالل وخالص  العلم  حقيقة 

املتهوكون املسبوقون احليارى  املنقوصون  بالل وأسمئه يكون هؤالء املحجوبون  : أعلم 

واألنصار،    وصفاته، املهاجرين  من  األولني  السابقني  من  وذاته  آياته  باب  يف  وأحكم 

ومصابيح   اهلدى  وأعالم  الرسل،  وخلفاء  األنبياء  ورثة  من  بإحسان،  اتبعوهم  والذين 

الدجى، الذين هبم قام الكتاب وبه قاموا، وهبم نطق الكتاب وبه نطقوا، الذين وهبهم الل  

ن العلم واحلكمة ما برزوا به عىل سائر أتباع األنبياء، ]فضاًل عن سائر األمم الذين ال  م

كتاب هلم[، وأحاطوا من حقائق املعارف، وبواطن احلقائق، بم لو مجعت حكمة غريهم  

 إليها الستحيا من يطلب املقابلة.

بالل وأحكام    ثم كيف يكون خري قرون األمة، أنقص يف العلم واحلكمة ـ ال سيم العلم 

وأتباع   آياته وأسمئه ـ من هؤالء األصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ املتفلسفة

واليونان، والنصارى   اهلند  اليهود  وضالل  واملشكني،  املجوس  والصابئني   وورثة 

 !وأشكاهلم وأشباههم؛ أعلم بالل من ورثة األنبياء وأهل القرآن واإليمن؟
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إنم قدمت هذه املقدمة ألن من استقرت هذه املقدمة عنده علم طريق اهلدى أين هو  و

 يف هذا الباب وغريه. 

إنم استوىل عىل كثري من املتأخرين بنبذهم كتاب الل وراء   وعلم أن الضالل والتهّوك

البّينات واهلدى، وتركهم البحث    ملسو هيلع هللا ىلصظهورهم، وإعراضهم عم بعث الل به حممًدا   من 

عن طريق السابقني والتابعني والتمسهم علم معرفة الل ممن مل يعرف الل بإقراره عىل نفسه، 

كثرية وبدالالت  ذلك،  عىل  األمة  نوع  ولشهادة  أصف  وإنم  واحًدا،  غرض  وليس   ،

 هؤالء، ونوع هؤالء.

وقد كذبوا عىل طريقة السلف، وضلوا يف تصويب طريقة اخللف، فجمعوا بني  )   :قوله 

وهذا صحيح فهم كذبوا عل السلف ف فهم    (اجلهل بطريقة السلف يف الكذب عليهم

 مذهبهم وف املقابل ضلوا ف تصويب طريقة اخللف. 

  (وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس يف نفس األمر صفة دلت عليها هذه النصوص)  :قوله 

والسنة،   الكتاب  نصوص  عليها  دلت  هلل  صفة  توجد  ال  فيقولون  للغاية،  مهم  وهذا 

 فرصفوا داللة الكتاب والسنة عل الصفات بشبهات عقلية فاسدة. 

ُيالحظ شدة شيخ    (للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخواهنم من الكافرين)  :قوله 

اإلسالم عليهم، ألهنم يستحقون ذلك إلفسادهم ف دين اهلل عز وجل، فجعلهم إخواًنا  

 للكافرين. 
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واليوم إذا وصفت رجاًل مبتدًعا بأنه أٌخ لليهود والنصارى ف تضليله للناس، لتفاجأ  

مي، وذلك ألهنم تربوا عل مذهب عدم العداء ف الدين، أما أن  من ذلك كثري من املسل

 العداء عل احلزب احلركي فهذا مقبول عندهم، لكن العداء ف الدين فمرفوض بشدة. 

فلم اعتقدوا انتفاء الصفات يف نفس األمر ـ وكان مع ذلك ال بد للنصوص من  )  :قوله 

وتفوي باللفظ  اإليمن  بني  مرتددين  بقوا  ـ  طريقة  معنًى  يسموهنا  التي  وهي  ـ  املعنى  ض 

السلف ـ وبني رصف اللفظ إىل معان بنوع تكلف ـ وهي التي يسموهنا طريقة اخللف ـ  

أي أهنم قالوا: إن النصوص ال    (مركًبا من فساد العقل والكفر بالسمع  فصار هذا الباطل

ي أن  بالتأويل، فرتددوا ف هذا بي  أي  هلا معنى،  أثبتوا  بقوا عل مذهب  تدل، وعلامؤنا 

 التفويض أو مذهب التأويل.

الباطل )  :قوله  هذا  إنم   فصار  النفي  فإن  بالسمع،  والكفر  العقل  فساد  من  مركًبا 

اعتمدوا فيه عىل أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكالم عن  

باألمور العقلية، وف املقابل يعني وقعوا ف أمرين: ردوا أدلة الكتاب والسنة    (مواضعه

 حرفوا نصوص الكتاب والسنة. 

الكفريتني)  :قوله  املقدمتني  هاتني  عىل  أمرهم  انبنى  ...فلم  املقدمات    (  وهاتان 

 :-واهلل أعلم -الكفريات مها 

عل    املقدمة األوىل: واعتمدوا  التفويض،  مذهب  هو  السلف  مذهب  جعلوا  أهنم 

 مذهب اخللف وهو التأويل.
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أهنم جعلوا نصوص الكتاب والسنة ال تدل عل الصفة، استدالاًل    املقدمة الثانية:

 بالشبهات العقلية التي اعتمدوا عليها. 

كالمه   من  األظهر  تعال- هذا  اهلل  ص  -رمحه  العالمة  شيخنا  ذكره  الذي  الح  وهو 

 ف تعليقه عل الفتوى احلموية.  -حفظه اهلل تعال-الفوزان 

ثم هذا القول إذا تدبره اإلنسان وجده يف غاية اجلهالة، بل يف غاية الضاللة. )  :قوله 

كيف يكون هؤالء املتأخرون ـ ال سيم واإلشارة باخللف إىل رضب من املتكلمني ـ الذين  

معرفة الل حجاهبم، وأخرب الواقف عىل هنايات  كثر يف باب الدين اضطراهبم، وغلظ عن  

فاألصل ف هذا    "السلف"ف مقابل    "اخللف "إذا قيل    ( إقدامهم بم انتهى إليه من مرامهم

زمنًا   الرجل  يتأخر  فقد  زمنًا،  املتأخر  هبم  ُيراد  وال  والضاللة،  البدع  أهل  هبم  ُيراد  أن 

 ويكون عل اعتقاد السلف.

ُيراد هبم من هم عل اعتقاد الصحابة والتابعي هلم بإحسان. لذا  وإذا ُأطلق السلف  

الدين  )  قال: باب  كثر يف  الذين  ـ  املتكلمني  باخللف إىل رضب من  ـ ال سيم واإلشارة 

 . (اضطراهبم، وغلظ عن معرفة الل حجاهبم 

ثم يقول هؤالء الذين أنتم تعظموهنم وهم اخللف قد اضطربوا ف اعتقادهم وندموا  

 ريقتهم، ثم سيذكر شواهد من ذلك. عل ط

 حيث يقول:)  :قوله 
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ه  ُت َطْريف بني تلك املعامله  لعمري لقد طفُت املعاهَد كلَّها ... وَسريَّ

نَّ نادمه 
ذكر هذا الشهرستاين ف    ( فلم أَر إال واضًعا كفَّ حائٍر ... عىل ذَقٍن أو قارًعا سه

كتابه )هناية اإلقدام(، وهو ل ينسبه إل نفسه لكن نسبه إليه ابن أب العز احلنفي ف رشح  

)الطحاوية(، ألن ذكره له ُيتمل نقله عن غريه وُيتمل أنه تبناه، لكن ابن أب العز احلنفي  

 . نسبه إليه، وهو من أئمة األشاعرة ومع ذلك يذكر ندمه ف آخر حياته

]لقد تأملت الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية، فم رأيتها تشفي علياًل، وال  )   :قوله 

اْلَعْرشه  }تروي غلياًل، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرُأ يف اإلثبات   مْحَُن َعىَل  الرَّ

ُم الطَّيُِّب }[،  5]طه:  {اْسَتَوى
ْثلههه }في  [، وأقرُأ يف الن10]فاطر:  {إهَلْيهه َيْصَعُد اْلَكله َلْيَس َكمه

ريُ  اْلَبصه يُع  مه السَّ َوُهَو  ء   ْلًم }[،  11]الشورى:  {يَشْ عه بههه  حُيهيُطوَن  ومن  110]طه:  {َوال   ،]

هذا كالم الرازي ف كتابه )أقسام اللذات(، نسبه    (جرب مثل جتربتي عرف مثل معرفتي[

 إليه ابن كثري ف كتابه )البداية والنهاية(. 

اآلخر)  :قوله  اإلسالم    ويقول  أهل  وتركت  اخلضم،  البحر  خضت  »لقد  ]منهم[: 

فالويل   برمحة ]منه[  يتداركني ريب  مل  إن  الذي هنوين عنه، واآلن  وعلومهم، وخضت يف 

ذا أموت عىل عقيدة أمي«  أنا  الذهبي كام ف    (لفالن، وها  نقله عنه  وهذا قول اجلويني، 

 )طبقات الشافعية(. كتابه )العلو(، ونقله أيًضا ف )السري(، والسبكي ف 

الكالم«)  :قوله  أصحاب  املوت  عند  شًكا  الناس  »أكثر  منهم:  اآلخر  وهذا    (ويقول 

 نسبه ابن تيمية كام ف )جمموع الفتاوى( للغزايل. 
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الذين تابوا من التأويل ل يرجعوا ملذهب السلف،  لكن أشري إل أمر، وهو أن هؤالء  

وه أعلم    -وهو مذهب اخللف-وإنام تابوا من التأويل إل التفويض، فاعرتفوا أن ما عدَّ

قد أخطأوا فيه، لكنهم ل يرجعوا إل مذهب السلف وإثبات الصفات الفعلية، لكن حتولوا  

 للتفويض. 

لُيبيِّ أهنم تركوا الطريق التي قالوا    -عالرمحه اهلل ت -وإنام استشهد هبم شيخ اإلسالم  

 إهنا أعلم وأحكم، فبيَّنوا أهنا ضالل وأهنا جهل ف نفسها. 

الفتوى ل  ف هذه    -رمحه اهلل تعال-ثم ينبغي أن ُيتنبَّه إل أمر؛ وهو أن شيخ اإلسالم  

يسم هؤالء، ألهنم كانوا معظمي ف زمانه، وملا كتب الفتوى احلموية ملا يشتد اخلالف بينه  

 وبي علامء األشاعرة ف زمنه، فلذلك راعى املصلحة ف عدم ذكر أسامئهم. 

واألصل أن أهل البدع إذا أظهروا بدعهم ُيرد عليهم وُتذكر أسامؤهم، لكن الدين قائم  

ح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها، لذا من املصلحة أنه ترك تسميتهم،  عل جلب املصال

 تأليًفا لقلوب وملن هو متأثِّر هبم.

املخالف،   الرد عل  يرى  قسم ال  نقيض،  املخالف طرف  الرد عل  مسألة  والناس ف 

  ويراه ُمقسًيا للقلوب، كام هو شائع عند احلزبيي، وهؤالء إذا تأملت حقيقة قوهلم تراهم 

فهم أشد   السنة  بأهل  أو  باحلكام  يتعلق  ما  أما  أتباعهم،  املخالف من  الرد عل  يرون  ال 

 الناس رًدا عليهم ومن أكثر من ينبزهم بألقاب السوء. 
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احلدادية الذين ال ُيراعون املصالح وال املفاسد ف ذلك، وهم غالة ف    والصنف الثاين

عون كل من وقع ف جزئ ... إل  هذا الباب، ويرون أن ُيذكر املخالف ف كل حال،  وُيبدِّ

 غري ذلك. 

وأهل السنة وسط ف هذا الباب، فاألصل عند أهل السنة أن من أظهر اخلطأ ُيرد عليه  

باسمه، لكن قد ُيرتك هذا ملصلحة راجحة، فإن الدين قائم عل جلب املصالح وتكميلها  

 ودرء املفاسد وتقليلها. 

شيخ اإلسالم ابن تيمية، وكان الناس عل هذا    وقد كان لألشاعرة قوة وظهور ف زمن

االعتقاد األشعري املبَتَدع الضال، ول يرفع راية ُنرصة املذهب السلفي واالعتقاد السلفي  

 . -رمحه اهلل تعال-والرد عل املخالفي إال هو 

وهو قبل  -وكان من أسباب انتشار املذهب األشعري بي الناس صالح الدين األيوب  

ظ الصبيان العقيدة )النسفية(، ثم بعد ذلك    -الم بعقود من الزمنشيخ اإلس  وقد كان ُُيفِّ

شاع هذا االعتقاد حتى نشأ عليه الصغري وهرم عليه الكبري، وكان من أثره هذه املعركة  

 العظيمة بي شيخ اإلسالم وبي األشاعرة. 

مل يوجد عندهم    ثم ]هؤالء املتكلمون املخالفون للسلف[ إذا حقق عليهم األمر)  :قوله 

من حقيقة العلم بالل وخالص املعرفة به خرب، ومل يقفوا من ذلك عىل عني وال أثر، كيف 

وأسمئه  بالل  أعلم  املتهوكون:  احليارى  املسبوقون  املنقوصون  املحجوبون  هؤالء  يكون 

 منظور.معنى احليارى: الذي ل هيتد السبيل وتردد، كام ف )لسان العرب( البن    (وصفاته
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التهور قلة املباالة، كام ف كتاب   ك هو املتهور، والذي أوقعه ف  أما املتهوكون: املتهوِّ

 )الصحاح( للجوهري. 

ثم كيف يكون خري قرون األمة، أنقص يف العلم واحلكمة ـ ال سيم العلم بالل  )  :قوله 

 أفراخ املتفلسفةوأحكام آياته وأسمئه ـ من هؤالء األصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون  

والصابئني   وورثة املجوس واملشكني، وضالل اليهود والنصارى  وأتباع اهلند واليونان،

القرآن واإليمن؟! تأمل كيف    (وأشكاهلم وأشباههم؛ أعلم بالل من ورثة األنبياء وأهل 

 سامهم أفراخ املتفلسفة، وهو يسمي األشاعرة أفراخ املتفلسفة. 

هذ  ف  علينا  وخرج  الفرقة  وأتانا  جعلهم  بل  السنة،  أهل  من  جيعلهم  من  السني  ه 

بلدنا،   أهل  بالبنان وُيدرس ف جامعاتنا ومن  إليه  ُيشار  الناجية، ولألسف بعضهم عال 

 وقد شابت حليته ومع ذلك يقول إن األشاعرة من الفرقة الناجية! 

ذهم كتاب الل  وعلم أن الضالل والتهّوك إنم استوىل عىل كثري من املتأخرين بنب) :قوله 

حممًدا   به  الل  بعث  عم  وإعراضهم  ظهورهم،  وتركهم    ملسو هيلع هللا ىلصوراء  واهلدى،  البّينات  من 

البحث عن طريق السابقني والتابعني والتمسهم علم معرفة الل ممن مل يعرف الل بإقراره  

عىل نفسه، ولشهادة األمة عىل ذلك، وبدالالت كثرية، وليس غرض واحًدا، وإنم أصف  

عل رجل  يقول ليس غرضه من هذه الفتوى أن يشتغل بالكالم    (نوع هؤالء، ونوع هؤالء

 معي، وإنام ُيبي طريقة أهل الضاللة وأهل احلق، وهذا هو املقصد األساس. 
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أنه   تعال-وتقدم  اهلل  احلموية    -رمحه  الفتوى  هذه  وبعد  ضعيف،  موقف  ف  كان 

املناظرة شيخ اإلسالم نفسه ونقل حصلت مناظرة الواسطية، وقد نقل ما جرى ف هذه  

 ذلك أخوه عبد اهلل، وكال النقلي موجودان ف املجلد الثالث من )جمموع الفتاوى(.

السنة ف وقته   اهلل تعال-ومن صور استضعاف أهل  ملا ُسئل عن عقيدته    -رمحه  أنه 

لدرجة من  قال: أنا ل أبتدئ أحًدا هبذا االعتقاد، لكن إذا ُسئلت أجبت. انظر إل هذه ا

 الضعف! 

صار يصول وجيول ف بيان ضالل اعتقادهم    -رمحه اهلل تعال-لكن بعد أن واجههم  

 حتى مات ف السجن. 

منه مجيع األقالم، فصار   أخذوا  ُذكر أهنم  ما  تعال-ومن عجيب  اهلل  أتته    -رمحه  إذا 

بالفحم،  رسائل من أصحابه يضعها ف املاء حتى يمسح احلرب، ثم بعد ذلك يكتب فيها  

دخل ابن عبد اهلادي وغريه وأخذوا    -رمحه اهلل تعال-وكان يكتب عل اجلدران، وملا ُتوف  

 ينقلون الفوائد والعلم الذي فتح اهلل به عل شيخ اإلسالم من جدران السجن. 

وُشدد عل أصحابه أشد ما يكون، حتى إن الرجل من أهل الضاللة والبدع إذا استعار  

ابن   إليه، ل يستطع أن يشكيه، ألن وجود كتاب  من أحد أصحاب  يرده  تيمية كتاًبا ول 

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية عنده ُيعد هتمة. 

لكن علم اهلل صدقه وُنرصته العظيمة هلذا الدين، فقامت دولة كاملة ثالثة قرون عل  

، وهي  وعل كتبه ف جتديد هذا املعتقد  -رمحه اهلل تعال-املعتقد الذي جدده شيخ اإلسالم  
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الدولة السعودية، أسأل اهلل أن يعزها بالتوحيد والسنة ومجيع دول املسلمي برمحته وهو  

 أرحم الرامحي. 

حتى إن أحد الناس ملا رأى شدهتم عل ابن تيمية كتب رسالة لطيفة ألصحاب ابن  

هبذه    تيمية، قال: ال حتزنوا، واهلل إين ألظن أن يأيت يوم ُتشهر فيه كتبه، وأن يتعلق الناس

 الكتب، وأن جيعلوها مرجًعا. 

املفتي   من  والضاللة  السوء  وعلامء  السلطان  اجتامع  فمع  صدق،  قد  اهلل  وسبحان 

والقضاة والعامة املساكي، اجتمعوا مجيًعا ملحاولة إخفاء تراث هذا اإلمام والتضييق عليه  

 وجتهيله، إل أن مات ف السجن. 

في البخاري بل وكفره، ثم ردَّ عليه ابن نرص وممن طعن ف شيخ اإلسالم العالئي احلن

الدمشقي وألَّف رسالة فيمن لقب شيخ اإلسالم ابن تيمية بلقب شيخ اإلسالم، وذكر 

 مجًعا كبرًيا، بل وذكر بعض أهل البدع الذين يعادونه وقد اعرتفوا له بام فتح اهلل عليه. 

ف   نجد  أهل  فكان  قبواًل،  لكتبه  جعل  اهلل  فإن  كله  هذا  املتأخرة  ومع  القرون  هذه 

ُيعظمون كالم من ينقل عن ابن تيمية أو كان عنده كتاب البن تيمية، وهذا قبل قيام الدولة  

 السعودية ومع وجود الرشكيات عندهم. 

فلذلك يا أهل السنة ال حتزنوا، وأبرشوا باخلري، وتأكدوا أنكم متى ما متسكتم بالسنة  

رص، إما ف الدنيا أو ف اآلخرة التي هي خري  وحرصتم عليها فإن لكم العاقبة، ولكم الن

وأبقى، فنحن ُخلقنا لآلخرة ال للدنيا، فإن أقرَّ اهلل أعيننا بعز للتوحيد والسنة فاحلمد هلل،  
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عليه،   تضييق  هناك  وكان  بنفسه  رجل  ُضيق عل  أو  السنة  أهل  ُضيق عل  أنه  ُقدر  وإذا 

 ، وهو خري له. فليعلم أن هذا ابتالء وأن الدين دين اهلل سبحانه 

لكن وهلل احلمد الذي نراه رأي العي هو أن أهل السنة يزدادون يوًما بعد يوم، وهم ف  

 قوة وتقدم وهلل احلمد، إذا قارنتهم بام مىض، وهذا خري ونرجو النرص ف الدنيا واآلخرة. 
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رسوله   وسنة  آخره،  إىل  أوله  من  الل  كتاب  فهذا  كذلك:  كان  إىل    ملسو هيلع هللا ىلصوإذا  أوهلا  من 

آخرها، ثم عامة كالم الصحابة والتابعني، ثم كالم سائر األئمة مملوء بم هو إما نص وإما  

ظاهر يف أن الل سبحانه فوق كل يشء، وعلٌّ عىل كل يشء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق  

الهُح َيْرَفُعه}اىل:  السمء، مثل قوله تع ُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ
[،  10]فاطر:  {إهَلْيهه َيْصَعُد اْلَكله

يَلَّ }
يَك َوَرافهُعَك إه نُتم}[  55:عمران  آل ]  {إهينِّ ُمَتَوفِّ ن  َأَأمه َمءه   يفه   مَّ َف   َأن  السَّ   اأْلَْرَض   بهُكمُ   ََيْسه

يَ   َفإهَذا نُتم  َأمْ   •  مَتُورُ   هه ن  َأمه َمءه   يفه   مَّ َل   َأن  السَّ ًباه   َعَلْيُكمْ   ُيْرسه   َبل}[،  17ـ16:امللك]  {َحاصه

َفَعهُ  إهَلْيهه }[،  158]النساء:  {إهَلْيهه   اللَُّ  رَّ وُح  َوالرُّ َكُة 
املاَْلئه اأْلَْمَر  }[،  4]املعارج:  {َتْعُرُج  ُر  ُيَدبِّ

إهَلْيهه  َيْعُرُج  ُثمَّ  اأْلَْرضه  إهىَل  َمءه  السَّ َن 
مْ }[،  5]السجدة:   {مه َفْوقههه ن  مِّ ُم  َرهبَّ   {ََيَاُفوَن 

اْلَعْرشه }[،  50]النحل: َعىَل  اْسَتَوى  مواضع،  3]يونس:   {ُثمَّ  ستة  يف  مْحَنُ }[،    َعىَل   الرَّ

ًحا  يله   اْبنه   َهاَمانُ   َيا}[،  5:طه]  {اْسَتَوى  اْلَعْرشه  َمَواته   َأْسَباَب   •  اأْلَْسَباَب   َأْبُلغُ   لََّعلِّ   رَصْ   السَّ

لهعَ  يل  }[،  37ـ36:غافر]  {َكاذهًبا   أَلَُظنُّهُ   َوإهينِّ   ُموَسى  إهَلهه   ىَل إه   َفَأطَّ نْ   َتنزه مَحهيدٍ َحكه   مِّ   {يٍم 

بَِّك }[،  42]فصلت: رَّ ن  مِّ ل   أمثال ذلك مما ال يكاد حيىص إال  114]األنعام:  {ُمنَزَّ [. إىل 

 بكلفة.

إىل ربه،   ملسو هيلع هللا ىلصمثل قصة معراج رسول الل    ويف األحاديث الصحاح واحلسان ما ال حيىص.

ونزول املالئكة من عند الل وصعودها إليه، وقول املالئكة الذين يتعاقبون ]فيكم[ بالليل  

 والنهار، فيخرج الذين باتوا فيكم إىل رهبم فيسأهلم وهو أعلم هبم. 

اخلوارج: »أال تأمنوين وأنا أمني من يف السمء يأتيني خرب السمء ويف الصحيح يف حديث  

أبو داود وغريه: »ربنا الل الذي يف السمء   ويف حديث الرقية الذي رواه  صباًحا ومساًء«.
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السمء واألرض، كم رمحتك يف السمء، اجعل رمحتك يف األرض،   تقدس اسمك، أمرك يف 

لطيبني، أنزل رمحة من رمحتك، وشفاًء من شفائك  اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب ا

: »إذا اشتكى أحد منكم، أو اشتكى أخ له، فليقل: ربنا الل الذي  ملسو هيلع هللا ىلصعىل هذا الوجع«. قال  

 يف السمء ... « وذكره. 

وقوله يف حديث األوعال: »والعرش فوق ذلك، والل فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم  

 مع أنه قد رواه أهل السنن كأيب داود، وابن ماجه،  ]وهذا احلديث  عليه«. رواه أبو داود.

والرتمذي، وغريهم، فهو مروي من طريقني مشهورين، فالقدح يف أحدمها ال يقدح يف  

اآلخر، وقد رواه إمام األئمة ابن خزيمة يف كتاب »التوحيد« الذي اشرتط فيه أنه ال حيتج  

 .ملسو هيلع هللا ىلصموصوالً إىل النبي   فيه إال بم نقله العدل 

أنا؟«  وقوله يف »من  قال:  السمء.  يف  قالت:  الل؟«  »أين  للجارية:  الصحيح  احلديث   

 قالت: أنت رسول الل. قال: »أعتقها، فإهنا مؤمنة«.

وقوله يف احلديث الصحيح: »إن الل ملا خلق اخللق كتب يف كتاب موضوع عنده فوق 

 العرش، إن رمحتي سبقت غضبي«.

إسناده عىل  .  ا إىل السمء التي فيها الل«وقوله يف حديث قبض الروح: »حتى يعرج هب 

 رشط الصحيحني. 

 وأقره عليه: ملسو هيلع هللا ىلصوقول عبد الل بن رواحة رض الل عنه الذي أنشده النبيَّ 
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 شهدُت بأن وعَد الل حق ... وأنَّ النار مثوى الكافرينا 

 وأن العرش فوق املاء طاٍف ... وفوق العرش رب العاملينا 

  هو وغريه من شعره فاستحسنه،   ملسو هيلع هللا ىلصوقول أمية بن أيب الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي  

 وقال: »آمن شعره وكفر قلبه«: 

 جمدوا الل فهو للمجد أهل ... ربنا يف السمء أمسى كبريا 

 مء رسيرابالبنا األعىل الذي سبق الناس ... وسوى فوق الس

 رشجًعا ما يناله برص العني ... يرى دونه املالئكة صورا

]وقوله يف احلديث الذي يف السنن: »إن الل حيي كريم؛ يستحيي من عبده إذا رفع إليه 

رب يا رب..« إىل أمثال ذلك مما    يديه أن يردهم صفًرا«، وقوله: »يمد يديه إىل السمء: يا

املتواترات اللفظية واملعنوية، التي تورث علًم يقينًيا من أبلغ    ال حيصيه إال الل، مما هو أبلغ

املبلِّغ عن الل ألقى إىل أمته املدعوين أن الل سبحانه فوق    ملسو هيلع هللا ىلص الرضورية: أن الرسول    العلوم

العرش، وأنه فوق السمء، كم فطر الل عىل ذلك مجيع األمم عرهبم وعجمهم، يف اجلاهلية 

 الشياطني عن فطرته. اإلسالم، إال من اجتالته

 ثم عن السلف يف ذلك من األقوال ما لو مجع لبلغ مئات، أو ألوًفا.
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من أوهلا    ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان كذلك: فهذا كتاب الل من أوله إىل آخره، وسنة رسوله  )  :قوله 

إىل آخرها، ثم عامة كالم الصحابة والتابعني، ثم كالم سائر األئمة مملوء بم هو إما نص  

وإما ظاهر يف أن الل سبحانه فوق كل يشء، وعلٌّ عىل كل يشء، وأنه فوق العرش، وأنه  

ُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ }فوق السمء، مثل قوله تعاىل:  
ذكر مثاًل    ({الهُح َيْرَفُعهإهَلْيهه َيْصَعُد اْلَكله

من صفات اهلل وهو العلو، فبيَّ أن كالم اهلل وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص والسلف الصالح كثري إما  

 نًصا أو ظاهًرا. 

والنص عند األصوليي فيام ُيقابل الظاهر املراد به الذي ال ُيتمل إال معنًى واحًدا، أما  

أرجح، فيقول ابن تيمية كالمهم كله   الظاهر ُيتمل أكثر من معنى لكن أحد االحتامالت 

 عن هذا وال يوجد عنهم نقل ال من كتاب وال سنة وال من كالم السلف ما ُيالف ذلك.

كان ُيناظر علامًء فحواًل من علامء املتكلمي ومما جرى ف مناظرة الواسطية أن ابن تيمية  

ذكاء ول يؤتوا زكاًء،  وعندهم من العلم الكثري لكنهم كام سيقول ف آخر احلموية: أوتوا  

 فقال هلم: أمهلكم ثالث سني عل أن تأتوا بنقل واحد عن السلف ف تأويل صفة واحدة. 

فلام جاؤوا ف اجللسة الثانية أتوا بنقل عن جماهد، قالوا له: قد وقعنا عل تأويل للسلف،  

ُتَولُّوا  ﴿فقال: لعلكم تريدون قول جماهد بالقبلة ف اآلية:   ]البقرة:    ﴾َفَثمَّ َوْجُه اللَّهَفَأْينََم 

 [؟ قالوا: نعم، ثم بيَّ هلم وجه الكالم وأن هذا ال ُيعد تأوياًل. 115
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نُتم})  :قوله  ن  َأَأمه َمءه   يفه   مَّ َف   َأن  السَّ يَ   َفإهَذا   اأْلَْرَض   بهُكمُ   ََيْسه نُتم  َأمْ   •  مَتُورُ   هه ن  َأمه   يفه   مَّ

َمءه  َل   َأن  السَّ ًباه   َعَلْيُكمْ   ُيْرسه ومن سخافات التأويالت أهنم قالوا ف هذه اآلية أن    ({َحاصه

 املراد بمن ف السامء الطري، وليس املراد اهلل سبحانه وتعال. 

السنة وقالوا   أئمة  العال  من: )أواًل فرد عليهم  العال، وال تطلق عل غري  ُتطلق عل   )

 ال يمكن للطري أن ُيسف بنا األرض.  ثم ثانًياوغري العاقل كالطري، 

واحلسان ما  ويف األحاديث الصحاح    إىل أمثال ذلك مما ال يكاد حيىص إال بكلفة.)  :قوله 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص،    (ال حيىص أنه ُيعتمد ف إثبات أحاديث االعتقاد بام ثبت عن  وف هذا فائدة: 

سواء كان من الصحيح أو احلسن فإنه ُيعتمد، فيكفي ف االعتقاد ما كان من باب غلبة  

الظن، خالًفا للمتكلمي الذين حرصوا االعتقاد ف اليقينيات، كام ذكر ذلك عنهم شيخ  

 كام ف )جمموع الفتاوى(. اإلسالم  

وترتب عل حرصهم لالعتقاد ف اليقينيات دون غلبة الظن أهنم ال يقبلون خرب اآلحاد 

ف االعتقاد، أما أهل السنة فيقبلون ف االعتقاد ما كان يقينًيا وما كان من باب غلبة الظن،  

 ومن ذلك احلديث احلسن. 

هو حكم الذهن اجلازم  عتقاد بأنه  تعريف اال  -فيام أظنه خطأ-ومن األخطاء الشائعة  

فباطل وإال  فصحيح  الواقع  طابق  اجلازم  فإن  الذهن  حكم  بأنه  االعتقاد  تعريف  ألن   .

 ُيوافق قول املتكلمي ف حرصهم لالعتقاد ف اليقينيات دون غلبة الظن. 

 االعتقاد هو كل ما دان به القلب واعتقده. وإنام تعريف االعتقاد الصحيح هو أن يقال:  
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 دل عل أن اهلل ف العلو سبحانه.  ( إىل ربه ملسو هيلع هللا ىلص مثل قصة معراج رسول الل )  :قوله 

حًا َلَعلِّ  ﴿وقوله ف اآلية السابقة:   لهُع إهىَل  َفَأْوقهْد يله َيا َهاَماُن َعىَل الطِّنيه َفاْجَعل يله رَصْ َأطَّ

[، ذكر ابن العرب املالكي ف كتابه )عارضة األحوذي( أن من  38]القصص:    ﴾إهَلهه ُموَسى

 أثبت العلو فشيخه وسلفه فرعون، ألن فرعون هو الذي طلب منه هذا. 

كام ف )خمترص الصواعق( من أوجه    -رمحه اهلل تعال-وقد رد عليه اإلمام ابن القيم  

 كثرية. 

، ذكر هذا  أنه إذا ُكرر اللفظ وُأكِّد فال يدخله املجاز ومن القواعد املتقررة ف علم اللغة:  

 السبكي ف فتاواه، والسيوطي أيًضا ف فتاواه. 

ا يدخله  فمثله ال  أكثر من مرة،  ُكرر  قد  الصفات  من  العلو وكثري  ملجاز عل  وإثبات 

قرره شيخ   كام  القرآن  اللغة وال ف  ف  يوجد جماز ال  فإنه ال  وإال  املجاز،  بوجود  القول 

 اإلسالم ابن تيمية وابن القيم. 

القبول   بي  )املجاز  بعنوان  غ  ومفرَّ مسجل  درس  املجاز ف  الكالم عل  لت  فصَّ وقد 

 والرد(، وهو موجود ف موقع اإلسالم العتيق.  

 [ CIGLov/2ly.bit//:httpالرابط: ]عىل 

  

http://bit.ly/2CIGLov
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الل، وال يف سنة رسول   ليس يف كتاب  األمة ال من  ملسو هيلع هللا ىلصثم  من سلف  أحد  ، وال عن 

والتابعني، وال عن أئمة الدين ـ الذين أدركوا زمن األهواء واالختالف ـ حرف  الصحابة  

 واحد َيالف ذلك، ال نًصا وال ظاهًرا. 

ومل يقل أحد منهم قط: إن الل ليس يف السمء، وال أنه ليس عىل العرش، وال أنه ]بذاته[ 

بالنسبة إليه سواء، وال أنه ال داخل العامل وال خارجه،   يف كل مكان، وال أن مجيع األمكنة

وال متصل وال منفصل، وال أنه ال جتوز اإلشارة احلسية إليه باألصبع، ونحوها؛ بل قد  

ملا خطب خطبته العظيمة    ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف الصحيح عن جابر بن عبد الل رض الل عنه أن النبي  

الل   رسول  حرضه  جممع  أعظم  يف  عرفات،  بلغت؟«.    جعل  ملسو هيلع هللا ىلصيوم  هل  »أال  يقول: 

فيقولون: نعم. فريفع أصبعه إىل السمء وينكبها ]إليهم[ ويقول: »اللهم اشهد« غري مرة،  

كثري. ذلك   وأمثال 

فإن كان احلق فيم يقوله هؤالء السالبون النافون للصفات الثابتة يف كتاب الل وسنة رسوله 

سنة إما نًصا وإما ظاهًرا، فكيف من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب وال

ثم عىل خري األمة أهنم يتكلمون دائًم بم هو نص أو ظاهر    ملسو هيلع هللا ىلصجيوز عىل الل، ثم عىل رسوله  

احلق الذي جيب اعتقاده وال يبوحون به قط، وال يدلون عليه ال نًصا وال ظاهًرا،   يف خالف 

والروم الفرس  أنباط  جييء  والفالس  حتى  والنصارى  اليهود  لألمة  وفروخ  يبينون  فة، 

 العقيدة الصحيحة التي جيب عىل كل مكلف، أو كل فاضل أن يعتقدها. 

ذلك   مع  وهم  الواجب،  االعتقاد  هو  املتكلفون  املتكلمون  هؤالء  يقوله  ما  كان  لئن 

ُأحيلوا يف معرفته عىل جمرد عقوهلم، وأن يدفعوا بمقتىض قياس عقوهلم ما دل عليه الكتاب 
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، لقد كان ترك الناس بال كتاب وال سنة أهدى هلم وأنفع عىل هذا  والسنة نًصا أو ظاهًرا

 التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة رضًرا حمًضا يف أصل الدين. 

فإن حقيقة األمر عىل ما يقوله هؤالء أنكم يا معش العباد ال تطلبوا معرفة الل عز وجل  

 من السنة، وال من طريق سلف  وما يستحقه من الصفات نفًيا وإثباًتا، ال من الكتاب وال

 األمة.

به، سواء    له من األسمء والصفات فصفوه  أنتم، فم وجدمتوه مستحًقا  انظروا  ولكن 

كان موجوًدا يف الكتاب والسنة أو مل يكن، وما مل جتدوه مستحًقا له يف عقولكم فال تصفوه 

 به!

 

وينكبها  )  :قوله  السمء  إىل  أصبعه  فريفع  نعم.  فيقولون:  بلغت؟«.  هل  »أال  يقول: 

اإلشارة إل الصفة ليس من    (]إليهم[ ويقول: »اللهم اشهد« غري مرة، وأمثال ذلك كثري

كتابه   ف  البيهقي  هذا  قرر  وقد  الصفة،  حتقيق  باب  من  وإنام  التشبيه  )األسامء  باب 

 والصفات(، وابن تيمية كام ف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم كام ف )خمترص الصواعق(. 

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرأ قوله تعال:  -ريض اهلل عنه-ثبت عند أب داود من حديث أب هريرة  

رياً ﴿ يعًا َبصه  إهنَّ اللََّ َكاَن َسمه
مَّ َيعهُظُكْم بههه

[ فأشار بأصبعه إل أذنه  58]النساء:    ﴾إهنَّ اللََّ نهعه

واألخرى إل عينه ملسو هيلع هللا ىلص. فهذا من باب حتقيق الصفة، فلذا يصح اإلشارة إل أي صفة، ألهنا  

 من باب التحقيق. 
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ويبالغ بعض الناس ويقول: إذا تكلمت فال ُترش بيدك حتى ال ُيفهم التشبيه، فيقال:  

صبعه ف جممع عام ف خطبة عرفة،  هذا ال ُيطر ف أذهان العامة، وقد أشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأ 

وإنام ُيطر فيمن تلبَّس بشبهات هؤالء املتكلمي ورشهبا وتأثر هبا، أما من ل يعرف هذه  

 الشبهات فإنه ال ُيطر بباله يشء من التشبيه. 

وهو أهنم إذا رأوا السلف فرسوا معنًى بذكر  وأشري إل أمر يذكره بعض األشاعرة،  

عباس   ابن  كقول  تأوياًل،  ذلك  ظنوا  أفراده  من  عنهام-فرد  اهلل  تعال:    -ريض  قوله  ف 

ي بهَأْعُينهنَا﴿ ره  [ قال: بمرأى منا. 14]القمر:   ﴾جَتْ

ل الصفة ول ُيثبت العي ف هذا املوضع،    -ريض اهلل عنهام-قالوا: فهذا ابن عباس   قد أوَّ

 إنام قال: جتري بمرأى منا.و

 فيقال: إن اجلواب عىل هذا من وجهني:  

املشهور ف نصوص السنة وكالم السلف تفسري اللفظ بذكر فرد   الوجه األول:

من أفراده، ومن ذلك ما ثبت عند أصحاب السنن أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ف حديث 

احلج بذكر فرد «، ففرس  عرفات«، وف لفظ: »احلج عرفةعبد الرمحن بن يعمر: »

 من أفراده.

ف تفسري    -ريض اهلل عنهام-ما روى ابن أب حاتم عن ابن عباس  ومن ذلك  

ُكمْ ﴿قوله تعال:   َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ [ قال: وحدوا ربكم، فذكر 21]البقرة:    ﴾َيا َأُّيُّ

 فرًدا من أفراد العبادة وهو التوحيد. 
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املعنى   إثبات  عدم  يدل عل  ال  أو الزمه  أفراده  من  فرد  بذكر  اليشء  فتفسري 

 املطابق، فذكر فرد من أفراد اللفظ ُيراد منه تفسريه أو الزمه. 

ق لبيَّنوا ذلك كام بيَّنه  أن السلف لو كانوا ال يريدون املعنى املطاب الوجه الثاني:

لوا وبيَّنوا أن الظاهر غري مراد، بل قالت طائفة منهم:   املتكلمون، فإن املتكلمي أوَّ

 إن ظاهر نصوص الكتاب والسنة كفر. 

فإذن شتان بي ما يفعله املتكلمون من تأويل الصفة وإنكار املعنى الظاهر من الصفة 

د ما أرادوا تعريفه وبيانه، مع عدم إنكارهم  وبي ما يفعله السلف من ذكر فرد من أفرا

 للمعنى الظاهر منه. 

لذا ال ُيعرف عنهم أهنم أنكروا املعنى الظاهر، وإنام يقرؤونه ويقرونه ويتعبدون اهلل  

 بمدلوله، إل غري ذلك. 

وفروخ اليهود والنصارى والفالسفة، يبينون    حتى جييء أنباط الفرس والروم)   :قوله 

يعتقدها لألمة   أن  فاضل  كل  أو  مكلف،  التي جيب عىل كل  الصحيحة  معنى    (العقيدة 

 ( اسُتعمل مؤخًرا ف األخالط من العجم، كام ف )املعجم الوسيط(. أنباط)

هبذا أن يقول: كيف ُترتك دالئل الكتاب والسنة    -رمحه اهلل تعال-ومراد شيخ اإلسالم  

عجم الذين هم أبعد ما يكونون عن لغة العرب  وفهم العرب له إل أن ُيؤخذ بأقوال أبناء ال 

 وعن علم الكتاب والسنة. 
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لئن كان ما يقوله هؤالء املتكلمون املتكلفون هو االعتقاد الواجب، وهم مع  )  :قوله 

ذلك ُأحيلوا يف معرفته عىل جمرد عقوهلم، وأن يدفعوا بمقتىض قياس عقوهلم ما دل عليه 

ان ترك الناس بال كتاب وال سنة أهدى هلم وأنفع  الكتاب والسنة نًصا أو ظاهًرا، لقد ك

رمحه  -صدق    (عىل هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة رضًرا حمًضا يف أصل الدين 

لو كانت العقول هي احلاكمة لكان ترك الناس بال كتاب وال سنة خري هلم من   -اهلل تعال

 أن ُينزل اهلل عليهم كتاًبا وأن ُيرسل هلم رسواًل. 

لك أن الكتاب والسنة عل قول هؤالء املتكلمي ل ُيصل هبام اهلداية للناس، بل  وذ

توارثوه عن   إليه عقوهلم وما  فيام اهتدت  القرآن والسنة كفر وضالل، وإنام احلق  ظاهر 

 ساداهتم. 

وال شك أن هذا الزٌم باطل، فإذا بطل الالزم بطل امللزوم، فنصوص القرآن والسنة  

إهنَّ َهَذا  ﴿ظاهرة ف بيان أن القرآن والسنة هداية، ويكفي أنه كالم اهلل، وقد قال سبحانه:  

َي َأْقَومُ  تهي هه ي لهلَّ  [. 9]اإلرساء:  ﴾اْلُقْرآَن َُّيْده

ومنهم من يقول: بل    ثم هم ههنا فريقان، أكثرهم يقولون: ما مل تثبته عقولكم فانفوه.

مضطربون اختالًفا أكثر من  توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم ـ الذي أنتم فيه خمتلفون  

الذي   احلق  فإنه  فارجعوا،  التنازع  عند  وإليه  فانفوه،  ـ  األرض  وجه  اختالف عىل  مجيع 

تعبدتكم به، وما كان مذكوًرا يف الكتاب والسنة مما َيالف قياسكم هذا، أو يثبت ما مل  

ا اهلدى  تدركه عقولكم ـ عىل طريقة أكثرهم ـ فاعلموا أين أمتحنكم بتنزيله، ال لتأخذو
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اللغة، ووحَش األلفاظ، وغرائب الكالم، وأن    منه، لكن لتجتهدوا يف خترجيه عىل شواذ

تسكتوا عنه مفوضني علمه إىل الل مع نفي داللته عىل يشء من الصفات، هذا حقيقة األمر  

 عىل رأي هؤالء املتكلمني.

ح بمعناه طائفة منهم، وهو الزم جلمعتهم   لزوًما ال حميد عنه،  وهذا الكالم قد رأيته رصَّ

معزول عن التعليم   ملسو هيلع هللا ىلصومضمونه أن كتاب الل ال ُُّيتدى به يف معرفة الل، وأن الرسول  

الل   إىل  فيه  تنازعوا  ما  يردُّون  ال  التنازع  عند  الناس  وأن  أرسله،  من  بصفات  واإلخبار 

إليه من ال  والرسول، بل إىل مثل ما يتحاكم  يؤمن  كانوا عليه يف اجلاهلية، وإىل مثل ما   

 باألنبياء كالربامهة والفالسفة ـ وهم املشكون ـ واملجوس، وبعض الصابئني.

وإن كان هذا الرد ال يزيد األمر إال شدة، وال يرتفع اخلالف به، إذ لكل فريق طواغيت 

هبم، وما أشبه هؤالء املتكلفني بقوله   يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد ُأمروا أن يكفروا 

َقْبلهَك }سبحانه وتعاىل:   ن  مه َل  ُأنزه َوَما  إهَلْيَك  َل  ُأنزه بهَم  آَمنُوا  ُْم  َأهنَّ َيْزُعُموَن  يَن 
الَّذه إهىَل  َتَر  َأمَلْ 

ُهْم   لَّ ْيَطاُن َأن ُيضه الشَّ يُد  َوُيره بههه  َيْكُفُروا  َأن  ُروا  ُأمه َوَقْد  الطَّاُغوته  إهىَل  َيَتَحاَكُموا  َأن  يُدوَن  ُيره

يًدا   َبعه مْ   قهيَل   اَوإهذَ   • َضاَلالً  ُسوله   َوإهىَل   اللَُّ   َأنَزَل   َما   إهىَل   َتَعاَلْوا  هَلُ ونَ   املُْنَافهقهنيَ   َرَأْيَت   الرَّ  َيُصدُّ

يَبة    َأَصاَبْتُهم  إهَذا  َفَكْيَف   •   ُصُدوًدا   َعنَك  صه َمْت   بهَم   مُّ ُّيهمْ   َقدَّ إهْن  َجاءُ   ُثمَّ   َأْيده بهاللَّه  لهُفوَن  حَيْ وَك 

إهالَّ   َوَتْوفهيًقاَأَرْدَنا   [. 62ـ60]النساء:  {إهْحَساًنا 

فإن هؤالء إذا دعوا إىل ما أنزل الل من الكتاب وإىل الرسول ـ والدعاء إليه بعد وفاته هو 

يقولون: إنا قصدنا اإلحسان علًم وعماًل هبذه    الدعاء إىل سنته ـ أعرضوا عن ذلك وهم

 والنقلية.  الطريق التي سلكناها، والتوفيق بني الدالئل العقلية
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من   طواغيت  عن  أكثرها  تقلدوا  إنم  دالئل  يسموهنا  التي  الشبهات  هذه  عامة  ثم 

طواغيت املشكني أو الصابئني، أو بعض ورثتهم الذين ُأمروا أن يكفروا هبم، مثل فالن  

فهيَم }وفالن، أو عن من قال كقوهلم لتشابه قلوهبم   ُموَك  نُوَن َحتَّى حُيَكِّ
ُيْؤمه َفاَل َوَربَِّك اَل 

َتْسلهيًم  َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت  َّا  ممِّ َحَرًجا  ْم  هه
َأنُفسه يفه  جَيهُدوا  اَل  ُثمَّ  َبْينَُهْم  [، 65]النساء:  {َشَجَر 

يَن وَ } ه النَّبهيِّنَي ُمَبشِّ َفَبَعَث اللَُّ  َدًة 
َواحه ًة  ُأمَّ النَّاُس  قِّ  َكاَن  بهاحْلَ َتاَب 

اْلكه َمَعُهُم  َوَأنَزَل  يَن  ره ُمنذه

َجاَءْْتُمُ  َما   
َبْعده ن  مه ُأوُتوُه  يَن  الَّذه إهالَّ  فهيهه  اْخَتَلَف  َوَما  فهيهه  اْخَتَلُفوا  فهيَم  النَّاسه  َبنْيَ  َيْحُكَم 

  له

يَن آَمنُوا ملهَا اْخ  ..اْلَبيِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهْم َفَهَدى اللَُّ الَّذه قِّ بهإهْذنههه َن احْلَ
 [. 213]البقرة: {َتَلُفوا فهيهه مه

والزم هذه املقالة: أن ال يكون الكتاب هًدى للناس، وال بياًنا وال شفاء ]ملا يف الصدور[  

ا عند التنازع، ألنا ن علم باالضطرار ]أن ما يقوله هؤالء املتكلفون أن  وال نوًرا، وال مردًّ

غاية   وإنم  ظاهًرا،  وال  نًصا  ال  والسنة[  ]الكتاب  عليه  يدل  مل  اعتقاده  جيب  الذي  احلق 

َهْل َتْعَلُم َلُه  }  [،4]اإلخالص:  {َومَلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحد  }املتحذلق أن يستنتج هذا من قوله:  

يًّا
 [.65]مريم:  {َسمه

رار يعلم كل عاقل أن من دل اخللق عىل أن الل ليس عىل العرش، وال فوق وباالضط

يًّا}السموات، ونحو ذلك بقوله:  
َسمه َلُه  َتْعَلُم  أو    {َهْل  ُمْلغهز،  إما  النجعة وهو  أبعد  لقد 

 ُمَدلس، مل َياطبهم بلسان عريب مبني.

ل دينهم؛ ألن َمَردَّهم  والزم هذه املقالة أن يكون ترك الناس بال رسالة خرًيا هلم يف أص

وضالالً.  عمى  زادْتم  الرسالة  وإنم  واحد،  وبعدها  الرسالة   قبل 



59 

يوًما من الدهر، وال أحد من سلف األمة هذه    ملسو هيلع هللا ىلصيا سبحان الل! كيف مل يقل الرسول  

اآليات واألحاديث ال تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو  

خالف ظاهره فال تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فم وافق   اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه احلق، وما

 قياس عقولكم فاعتقدوه، وما ال فتوقفوا فيه أو انفوه.

فانفوه.)  :قوله  تثبته عقولكم  مل  ما  يقولون:  أكثرهم  فريقان،  ومنهم من    ثم هم ههنا 

يقول: بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم ـ الذي أنتم فيه خمتلفون مضطربون اختالًفا  

أكثر من مجيع اختالف عىل وجه األرض ـ فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه احلق  

، وما كان مذكوًرا يف الكتاب والسنة مما َيالف قياسكم هذا، أو يثبت ما الذي تعبدتكم به

مل تدركه عقولكم ـ عىل طريقة أكثرهم ـ فاعلموا أين أمتحنكم بتنزيله، ال لتأخذوا اهلدى  

اللغة، ووحَش األلفاظ، وغرائب الكالم، وأن    منه، لكن لتجتهدوا يف خترجيه عىل شواذ

الل مع نفي داللته عىل يشء من الصفات، هذا حقيقة األمر  تسكتوا عنه مفوضني علمه إىل  

فقد جعلهم صنفي، الصنف األول    -رمحه اهلل تعال-صدق    (عىل رأي هؤالء املتكلمني

ضة، وكال الصنفي يقوالن إذا خالف عقلكم الكتاب والسنة إما ردوا   لة والثاين املُفوِّ املؤوِّ

 ، أو توقف وقل هي ألفاظ ال نعرف معناها. الكتاب والسنة واعملوا بام دل عليه عقلك

 وهذا الذي اخترصه صاحب )جوهرة التوحيد( عن االعتقاد األشعري، ملا قال: 

 أوله أو فوضه ورم تنزهيا ...وكل نص أوهم التشبيها 
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مع هذه الصفات طريقتي،  لذا ترى األشاعرة يقولون ف كثري من الصفات: إن لك  

 إما طريقة اخللف وهي األعلم بأن تؤوهلا، أو طريقة السلف بأن تفوضها. 

إىل مثل ما يتحاكم إليه من ال يؤمن باألنبياء كالربامهة والفالسفة ـ وهم  ...و  )  :قوله 

والعجب أن جيعلوا العقل أصاًل، ولو تدبروا    ( املشكون ـ واملجوس، وبعض الصابئني

رمحه  -ف هذا العقل لوجدوا أن عقول العباد تتفاوت تفاوًتا كثرًيا كام ذكر شيخ اإلسالم  

 ، فأي العقول ُيعتمد؟  -اهلل تعال

به   ثم لو تدبر الرجل ف عقله لرأى أنه يستحسن اليشء اليوم ثم يستقبحه غًدا، وُيصوِّ

العقول متفاوتة بي البرش بل عقل الرجل نفسه يتغري ما بي  اليوم ثم ُُيطئه غدً  ا، فإذن 

 حي وآخر. 

وهذا الكالم هو الذي قرره الرازي ف القانون الكيل ملا قال: إذا تعارض العقل والنقل  

 ُيقدم العقل، ألنه لو قدم النقل لصار قدًحا ف العقل وألنه النقل ال ُيفهم إال بالعقل.

إلسالم عل هذا ف كتابه )درء تعارض العقل والنقل( من أوجه،  وقد رد عليه شيخ ا

 وكذلك ابن القيم ف كتابه )الصواعق املرسلة(. 

ف الرد عليه أن قال: لو تدبرتم ف العقل    -رمحه اهلل تعال-ومن مجيل ما ذكر ابن تيمية  

النقل، فالعقل الرشعي حقيقته معلوما ت  لوجدتم العقل جمموع معلومات ُأخذت من 

 ُأخذت من النقل، فإذن ال ُيسلم أن العقل هو األصل، بل األصل هو النقل. 
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فاملولود الصغري ُيرج للحياة وهو ال يعلم شيًئا، ثم يتعلم بعد ذلك شيًئا من الدين ثم  

بعدها تتزايد عنده املعلومات يوًما بعد يوم بأخذه من الكتاب والسنة، فالعقل الذي يريد  

هو عقٌل قد استقى علمه من الكتاب والسنة، فإذن رجع إل األصل    الرازي أن جيعله حكاًم 

 وهو الكتاب والسنة. 

والزم هذه املقالة: أن ال يكون الكتاب هًدى للناس، وال بياًنا وال شفاء ]ملا يف  )  :قوله 

هؤالء   يقوله  ما  ]أن  باالضطرار  نعلم  ألنا  التنازع،  عند  ا  مردًّ وال  نوًرا،  وال  الصدور[ 

ن احلق الذي جيب اعتقاده مل يدل عليه ]الكتاب والسنة[ ال نًصا وال ظاهًرا،  املتكلفون أ

َأَحد  }وإنم غاية املتحذلق أن يستنتج هذا من قوله:   ُكُفًوا  لَُّه  َيُكن    [، 4]اإلخالص:  {َومَلْ 

يًّا}
بل يفزعون إل مثل هذه اآليات العامة ف نفس التشبيه    ([65]مريم:  {َهْل َتْعَلُم َلُه َسمه

وأنه ال مثيل هلل، وهذا حق، ثم جيعلونه منطلًقا لرد كل ما دلت عليه األدلة من الكتاب  

  والسنة بزعمهم بمقياس عقلهم، أنه تشبيه. 
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فقد علم ما سيكون، ثم   قد أخرب أن أمته ستفرتق ثالًثا وسبعني فرقة،  ملسو هيلع هللا ىلصثم الرسول  

 قال: »إين تارك  فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا، كتاب الل«.

أنه قال يف صفة الفرقة الناجية: »هو من كان عىل مثل ما أنا عليه اليوم   ملسو هيلع هللا ىلص وُروي عنه  

 وأصحايب«. 

قاد فهو ضال؟ وإنم اهلدى رجوعكم  فهال قال من متسك بظاهر القرآن يف باب االعت

نبغ   قد  كان  وإن  الثالثة،  القرون  بعد  منكم  املتكلمون  وما حيدثه  عقولكم،  مقاييس  إىل 

 أصلها يف أواخر عرص التابعني.

تالمذة   عن  مأخوذ  هو  إنم  ـ  للصفات  التعطيل  مقالة  ـ  املقالة  هذه  أصل  اليهود  ثم 

واملشكني، وُضاّلل الصابئني، فإن أول من ُحفظ عنه أنه قال هذه املقالة يف اإلسالم هو  

مقالة اجلهمية إليه، وقد    وأخذها عنه اجلهم بن صفوان وأظهرها، فنُسبت  اجلعد بن درهم،

قيل: إن اجلعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد 

 م. بن األعص

 .ملسو هيلع هللا ىلصوأخذها طالوت من لبيد بن األعصم ]اليهودي[ الساحر الذي سحر النبي 

ان وكان فيهم خلق كثري من الصابئة والفالسفة   وكان اجلعد هذاـ  فيم قيلـ  من أهل حرَّ

صنف بعض املتأخرين يف سحرهم، والنمرود بقايا أهل دين النمرود والكنعانيني الذين  

وفرعون    الكنعانيني املشكني، كم أن كرسى ملك الفرس واملجوس،  هو: ملك الصابئة

 ملك القبط الكفار، والنجايش ملك احلبشة النصارى، فهو اسم جنس ال اسم علم.
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كان الصابئ  كانت الصابئة إال قلياًل منهم إذ ذاك عىل الشك وعلمؤهم الفالسفة، وإن  

يَن }قد ال يكون مشًكا، بل مؤمنًا بالل واليوم اآلخر، كم قال تعاىل:   يَن آَمنُوا َوالَّذه إهنَّ الَّذه

نَد   ا َفَلُهْم َأْجُرُهْم عه َل َصاحلهً ره َوَعمه ابهئهنَي َمْن آَمَن بهاللَّه َواْلَيْومه اآْلخه َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

َخوْ  َواَل  هْم  حَيَْزُنونَ َرهبِّ ُهْم  َواَل  ْم  َعَلْيهه تعاىل:  62]البقرة:  {ف   وقال  آَمنُوا  }[،  يَن  الَّذه إهنَّ 

ا َفاَل َخْوف    َل َصاحلهً ره َوَعمه ابهُئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بهاللَّه َواْلَيْومه اآْلخه يَن َهاُدوا َوالصَّ
َوالَّذه

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ   [. 69]املائدة:  {َعَلْيهه

لكن كثرًيا منهم، أو أكثرهم كانوا كفاًرا أو مشكني، كم أن كثرًيا من اليهود والنصارى  

بدلوا وحرفوا وصاروا كفاًرا أو مشكني، فأولئك الصابئون ـ الذين كانوا إذ ذاك ـ كانوا  

 كفاًرا مشكني وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون هلا اهلياكل.

سلبية أو إضافية أو مركبة    ومذهب النفاة من هؤالء يف الرب: أنه ليس له إال صفات

الصابئة  عن  أخذها  قد  اجلعد  فيكون  إليهم،  اخلليل  إبراهيم  بعث  الذين  وهم  منهم، 

 الفالسفة.

فالسفة   عن  وأخذ  حّران،  دخل  الفارايب  نرص  أبو  فلسفته،   الصابئنيوكذلك  متام 

وأخذها اجلهم أيًضا ـ فيم ذكره اإلمام أمحد وغريه ـ ملا ناظر السمنية بعض فالسفة اهلند،  

 وهم الذين جيحدون من العلوم ما سوى احلسيات. 

فهذه أسانيد جهم ترجع إىل اليهود والصابئني واملشكني، والفالسفة الضالني؛ إما من  

 الصابئني وإما من املشكني.
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ما  البالء مع  الثانية زاد  املائة  الرومية يف حدود  الكتب  ُعّربت  ملََّا  الشيطان يف    ثم  ألقى 

 قلوب الضالل ابتداء، من جنس ما ألقاه يف قلوب أشباههم.

التي   املقالة  هذه  انتشت  الثانية  املائة  يف حدود  كان  مقالة  وملا  يسموهنا  السلف  كان 

وطبقته، املرييس  غياث  بن  بش  بسبب  بن    اجلهمية  وسفيان  مالك،  مثل:  األئمة  وكالم 

وإسحاق، وأمحد  والشافعي،  يوسف،  وأيب  املبارك،  وابن  عياض،   عيينة،  بن  والفضيل 

 وبش احلايف وغريهم، يف هؤالء كثري يف ذمهم وتضليلهم.

الرسول  )  :قوله  فرقة،  ملسو هيلع هللا ىلصثم  وسبعني  ثالًثا  ستفرتق  أمته  أن  أخرب  ما    قد  علم  فقد 

 ملسو هيلع هللا ىلصوُروي عنه ، سيكون، ثم قال: »إين تارك  فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا، كتاب الل«

ُُياول   (أنه قال يف صفة الفرقة الناجية: »هو من كان عىل مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب«

اال حديث  تضعيف  احلركيي  من  البدع  عل  أهل  متواردون  العلامء  أن  مع  فرتاق، 

 تصحيحه. 

وشيخ   )املدخل(،  كتابه  ف  والبيهقي  والاللكائي  الرتمذي  احلديث  صحح  وممن 

اإلسالم   علامء  من  كبري  ومجع  حجر،  وابن  الشافعي،  والزركيش  تيمية،  ابن  اإلسالم 

بحث نفيس ف    -رمحه اهلل تعال-تواردوا عل تصحيح هذا احلديث، وللعالمة األلباين  

 بيان صحة هذا احلديث، وقد رواه أكثر من عرشة من صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

ولو قدر أن حديث االفرتاق ل يتكلم به النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال أن األدلة األخرى تدل عليه،  

اطهي  ﴿فرقة واحدة، كام قال تعال:  ومن ذلك أن القرآن دل عل أن أهل احلق   َ
َوَأنَّ َهَذا رصه
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ُكْم   اُكْم بههه َلَعلَّ ُكْم َوصَّ
َق بهُكْم َعْن َسبهيلههه َذله ُبَل َفَتَفرَّ بهُعوُه َوال َتتَّبهُعوا السُّ يًم َفاتَّ

 ﴾ َتتَُّقونَ ُمْسَتقه

 [.153]األنعام: 

والسنة بفهمهم، كام    ودلت األدلة عل وجوب اتباع السلف الصالح، وفهم الكتاب

نهنَي ُنَولِّهه ﴿قال تعال:   َدى َوَيتَّبهْع َغرْيَ َسبهيله املُْْؤمه َ َلُه اهْلُ  َما َتَبنيَّ
ْن َبْعده ُسوَل مه ْق الرَّ

َوَمْن ُيَشاقه

رياً   [.115]النساء:  ﴾َما َتَوىلَّ َوُنْصلههه َجَهنََّم َوَساَءْت َمصه

القرآن والسنة   أن  إل غري ذلك من دالئل  يتبيَّ  املعنى، فمن هذا  التي تدل عل هذا 

فحديث    ، كذلك،  ليسوا  عداهم  ومن  الصالح،  السلف  أتباع  هم  املستقيم  الرصاط 

االفرتاق ل يأت بيشء جديد، فال يفرح احلركيون وال أهل البدع املعارصون بتضعيفه،  

 اع. فلو ُسلِّم جداًل بأنه ضعيف؛ فقد دل عل معناه الكتاب والسنة واإلمج

وممن ضعَّف حديث االفرتاق ابن حزم، وهم يتَّكئون عليه ف تضعيفه، ومن املعلوم 

ل اإلمام الرتمذي، وابن   أن ابن حزم ليس عمدة ال ف الفقه وال ف علم احلديث، فقد جهَّ

ماجة، أي أنه ال يعرفهام، فهو ليس عمدة ف هذا الفن، كذلك عنده أن زيادة الثقة مقبولة  

 ا أغفل كثرًيا من العلل التي كان ُيعلل هبا العلامء األولون. مطلًقا، فبهذ

ومع ذلك فابن حزم نفسه ال ُُيالف ف داللة حديث االفرتاق، ففي كتابه )الفصل( 

ذكر أن أهل احلق فرقة واحدة، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، أو  

 ذكر كالًما نحو هذا. 
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بدران   ابن  أجوبة  وأطال  لذا ف  االفرتاق  تكلم عن حديث  ملا  الكويتية  األسئلة  عل 

الكالم عليه وبيَّ وجه تصحيحه قال: وابن حزم أيًضا ال ُُيالف فيه، ثم نقل كالمه ف  

متسك   من  أتباع  هم  السنة  أهل  وأن  واحدة،  فرقة  احلق  أهل  أن  يرى  وأنه  )الفصل( 

 بالكتاب والسنة وما عليه السلف املاضون. 

أصل هذه املقالة ـ مقالة التعطيل للصفاتـ  إنم هو مأخوذ عن تالمذة اليهود ثم  )  :قوله 

واملشكني، وُضاّلل الصابئني، فإن أول من ُحفظ عنه أنه قال هذه املقالة يف اإلسالم هو  

مقالة اجلهمية إليه، وقد    وأخذها عنه اجلهم بن صفوان وأظهرها، فنُسبت  اجلعد بن درهم،

الته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد قيل: إن اجلعد أخذ مق

 بن األعصم. 

ذكر    (ملسو هيلع هللا ىلصوأخذها طالوت من لبيد بن األعصم ]اليهودي[ الساحر الذي سحر النبي  

هذا ابن عساكر ف تارُيه عن أب إسحاق إبراهيم بن حممد الغسييل، أن سند جهم ما تقدم  

 ذكره.

سلبية أو إضافية أو   من هؤالء يف الرب: أنه ليس له إال صفات  ومذهب النفاة)  :قوله 

مركبة منهم، وهم الذين بعث إبراهيم اخلليل إليهم، فيكون اجلعد قد أخذها عن الصابئة 

و  (الفالسفة واملعتزلة،  واجلهمية  الفالسفة  هنا  بالنفاة  إال صفات )  :قولهاملراد  له    ليس 

يريد بالسلب النفي عل طريقة املتكلمي، بأن يقولوا: إن اهلل ليس جوهًرا، وال    (سلبية

 عرًضا، وال كذا وال كذا. فهذا هو السلب. 
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قوله:   من  القرآن  ف  جاء  ما  بالسلب  املراد  يُع ﴿وليس  مه السَّ َوُهَو  ء   يَشْ ْثلههه  َكمه َلْيَس 

ريُ   [، وإنام السلب والنفي عل طريقة املتكلمي. 11]الشورى:  ﴾الَبصه

بالنظر إل غريها، وإال فهي ف نفسها    (أو إضافية)   : قولهأما   ُتعرف  هي الصفة التي 

ليست صفة، وإنام نسبية، كاألبوة بالنسبة للبنوة، والبنوة بالنسبة لألبوة، والفوق بالنسبة  

فال ُيقال فوق إال إذا ُوجد حتت، وال ُيقال حتت إال  إل حتت، والتحت بالنسبة إل فوق،  

 إذا ُوجد فوق، وال ُيقال األبوة إال إذا ُوجد ابٌن. 

ليست صفة   نفسها  وإال فهي ف  إل غريها،  بالنسبة  الوصف  إذن ُوصفت هبذا  فهي 

 ثابتة، وإنام بالنسبة إل غريها. 

منهم)  :قوله أما   مركبة  طريق   (أو  عل  السلب  من  مركبة  للصفات  أي  املتكلمي  ة 

للصفات   سلب  يعني  العال.  حتت  اهلل  وليس  العال  فوق  اهلل  ليس  كقوهلم:  اإلضافية، 

 اإلضافية، كالفوق والتحت، وهكذا. 

بعض  )  :قوله  السمنية  ناظر  ملا  ـ  أمحد وغريه  اإلمام  ذكره  فيم  ـ  أيًضا  اجلهم  وأخذها 

هذا ذكره اإلمام أمحد    ( سياتفالسفة اهلند، وهم الذين جيحدون من العلوم ما سوى احل 

 ف كتابه )الرد عل الزنادقة واجلهمية(.  -رمحه اهلل تعال-

وهذه التأويالت املوجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويالت التي ذكرها أبو بكر 

بن فورك يف كتاب »التأويالت« وذكرها أبو عبد الل حممد بن عمر الرازي يف كتابه الذي 

مثل   سمه منها يف كالم خلق كثري غري هؤالء  التقديس« ويوجد كثري  أيب عل    »تأسيس 
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وأيب الوفاء بن عقيل، وأيب   اجلّبائي، وعبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين، وأيب احلسني البرصي،

التأويالت التي ذكرها بش املرييس التي ذكرها يف كتابه،    حامد الغزايل وغريهم، هي بعينها

يوج قد  التأويلوإن كان  أيًضا وهلم كالم حسن يف    د يف كالم بعض هؤالء رد  وإبطاله 

 أشياء.

الرد   كتاب  ذلك  ويدل عىل  املرييس،  تأويالت  تأويالْتم هي عني  أن عني  بيَّنت  فإنم 

يف زمان البخاري، صنف كتاًبا    الذي صنفه عثمن بن سعيد الدارمي أحد األئمة املشاهري

كاذب العنيد فيم افرتى عىل الل يف التوحيد« حكى فيه من  سمه: »رد عثمن بن سعيد عىل ال

باملنقول   وأعلم  هبا،  أقعد  املرييس  أن  يقتيض  بكالم  املرييس  بش  بأعياهنا عن  التأويالت 

واملعقول من هؤالء املتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد عثمن بن سعيد بكالم  

ان عليه السلف، وتبني له ظهور احلجة لطريقهم، إذا طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما ك

 وضعف حجة من خالفهم.

املريسية ذم  عىل  أمجعوا  قد  ـ  اهلدى  أئمة  ـ  األئمة  رأى  إذا  أو    ثم  كّفروهم  وأكثرهم 

هو   املتأخرين  هؤالء  يف  الساري  القول  هذا  أن  وعلم  تَبنيَّ  ضللوهم،  املريسية،  مذهب 

 اهلدى ملن يريد الل هدايته، وال حول وال قوة إال بالل.

والفتوى ال حتتمل البسط يف هذا الباب، وإنم نشري إشارة إىل مبادئ األمور، والعاقل 

 يسري فينظر. 
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الباب موجود يف كتب كثرية ال يمكن أن نذكر هنا إال قلياًل منه، وكالم السلف يف هذا  

»اإلبانة«  و  لاللكائي،  »السنن«  كتاب  و    مثل:  اهلروي،  ذر  أليب  »السنة«  و  بطة،  البن 

عمر والصفات«   »األصول« أليب  »األسمء  و  الرب،  عبد  بن  عمر  أيب  وكالم    الطلمنكي، 

]وأليب عبد الل بن منده،   الشيخ األصبهاين،للبيهقي، وقبل ذلك »السنة« للطرباين، وأليب  

ال األصبهاين[، وقبل ذلك »السنة« للخالل، و »التوحيد« البن خزيمة،   وأليب أمحد العسَّ

»السنة« لعبد الل    وكالم أيب العباس بن رسيج، و »الرد عىل اجلهمية« جلمعة، وقبل ذلك 

حل »السنة«  و  األثرم،  بن  بكر  أليب  »السنة«  و  أمحد،  داود    نبلبن  وأليب  وللمروذي، 

شيبة، أيب  والبن  عىل    السجستاين،  »الرد  وكتاب  عاصم،  أيب  بن  بكر  أليب  »السنة«  و 

أليب عبد    اجلهمية« لعبد الل بن حممد اجلعفي شيخ البخاري، وكتاب »خلق أفعال العباد«

الدارمي، وكالم عبد   لعثمن بن سعيد  »الرد عىل اجلهمية«  البخاري، وكتاب  العزيز  الل 

 وكالم نعيم بن محاد اخلزاعي. املكي صاحب »احليدة« يف الرد عىل اجلهمية،

وكالم اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ]وحييى بن حييى النيسابوري وأمثاهلم،  

 عبد الل بن املبارك وأمثاله[ وأشياء كثرية.  وقبل هؤالء

ه يتسع  ال  ما  والعقلية  السمعية  الدالئل  من  أن  وعندنا  أعلم  وأنا  لذكره،  املوضع  ذا 

املتكلمني هلم شبهات موجودة، لكن ال يمكن ذكرها يف الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة  

 ما ذكروه من الشبه فإنه يسري.
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التعطيل ـ مقالة  والتأويل ـ مأخوًذا عن تالمذة املشكني،   وإذا كان أصل هذه املقالة 

م نفس  تطيب  فكيف  واليهود،  هؤالء  والصابئني،  سبل  يأخذ  أن  عاقل  نفس  بل  ؤمن، 

والصديقني   النبيني  من  عليهم  الل  أنعم  الذين  ويدع سبيل  والضالني،  عليهم  املغضوب 

 والشهداء والصاحلني. 

 

التأويالت التي ذكرها بش املرييس    أيب حامد الغزايل وغريهم، هي بعينها...و  )  :قوله 

وإبطاله أيًضا   كالم بعض هؤالء رد التأويلالتي ذكرها يف كتابه، وإن كان قد يوجد يف  

يتلطف هبم ألهنم كانوا    -رمحه اهلل تعال-تقدم أن ابن تيمية    ( وهلم كالم حسن يف أشياء

 أصحاب قوة وغلبة وألن املصلحة تقتيض ذلك، فهم األكثرون كام تقدم بيان هذا. 

تأثر باملعتزلة، وتأثر    ومن إنصاف ابن تيمية أنه عدَّ ابن عقيل مع أنه حنبيل، إال أنه قد

بالتأويل، وعاب عليه احلنابلة ف ذلك وأنكروا عليه، كام أنكروا عل ابن اجلوزي تأثره 

 باملتكلمي. 

ثم رد عثمن بن سعيد بكالم إذا طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما كان عليه )  :قوله 

هذا أن السلف  وف    (السلف، وتبني له ظهور احلجة لطريقهم، وضعف حجة من خالفهم

ضللوا برًشا املرييس بل حكى الدارمي ف رده عل برش املرييس أن العلامء جممعون عل  

 كفره، فالعلامء ضللوه ملا أتى من اعتقادات باطلة. 
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وهذا يستفاد منه أن كالم العلامء ف تضليله أيًضا ُينقل إل من بعده ممن تبنَّى االعتقاد  

 ، فمن تبنى هذا االعتقاد ُيضلل كام ُضلل. نفسه، ألن تضليله بسبب اعتقاده

وهذا هو الواقع عند كثري من األشاعرة املتأخرين، بل يقول ابن تيمية: إن كالم املرييس  

ال يأيت زمان إال  أحسن من كالم هؤالء، وهذا يؤكد ما أخرج البخاري من حديث أنس: »

 «.والذي بعده رش منه

البدعة زادت سوًء، وقد قال شيخ اإلسالم:   العاقل )   :قوله فكلام تأخرت  إذا طالعه 

فإن ابن تيمية ُيثني كثرًيا عل كتاب الدارمي )الرد عل اجلهمية( و)الرد عل برش    (الذكي

املرييس(، حتى قال ابن القيم ف كتابه )اجتامع اجليوش اإلسالمية(: وقد أوصاين هبام ابن  

 ، وقال: فيها من الردود العقلية والنقلية اليشء العظيم. -اهلل تعال رمحه -تيمية 

فإنك إذا قرأت هذين الكتابي تعجب غاية العجب كيف    -رمحه اهلل تعال-وصدق  

 . -رمحه اهلل تعال- استطاع أن ينقض أصول املتكلمي بالنقل والعقل، 

الباب، وإنم نشري  )  :قوله  البسط يف هذا  إشارة إىل مبادئ األمور، والفتوى ال حتتمل 

فينظر يسري  األشاعرة    (والعاقل  عند  املوجودة  التأويالت  أن  بالبيِّنة  نقض  أن  فبعد 

بدأ يذكر مراجع كالم   السلف،  املرييس وقد رد عليها  املتأخرين هي موجودة عند برش 

 السلف، وهذا مفيد للغاية. 
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 :فصل

ثم القول الشامل يف مجيع هذا الباب أن يوصف الل بم وصف به نفسه، أو بم وصفه به  

الل   واحلديث.  ملسو هيلع هللا ىلص رسول  القرآن  يتجاوز  ال  األولون  السابقون  به  وصفه   وبم 

قال اإلمام أمحد رض الل عنه: »ال ُيوصف الل إال بم وصف به نفسه، أو بم وصفه به رسوله  

 ال يتجاوز القرآن واحلديث«. ملسو هيلع هللا ىلص

من غري    ملسو هيلع هللا ىلصومذهب السلف أهنم يصفون الل بم وصف به نفسه وبم وصفه به رسوله  

ونعلم أن ما وصف الل به من ذلك فهو    حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل

حق ليس فيه لغز وال أحاجي، بل معناه ُيعرف من حيث يعرف مقصود املتكلم بكالمه،  

سيم إذا كان املتكلم أعلم اخللق بم يقول وأفصح اخللق يف بيان العلم وأنصح اخللق  ]ال  

 يف البيان والتعريف والداللة واإلرشاد[. 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله يشء ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأسمئه وصفاته، 

يتيقن أن الل سبحانه له ذات حقيقة، وله أفع ال حقيقية، فكذلك له  وال يف أفعاله، فكم 

صفات حقيقية، وهو ليس كمثله يشء ال يف ذاته، وال يف صفاته، وال يف أفعاله، وكل ما  

أوجب نقًصا أو حدوًثا فإن الل منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمل الذي ال غاية  

العدم سابقه  احلدوث،  واستلزام  عليه،  العدم  المتناع  احلدوث  عليه  ويمتنع  ، فوقه، 

ث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعاىل.   والفتقار املحَدث إىل حُمده
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ومذهب السلف بني التعطيل وبني التمثيل، فال يمثلون صفات الل بصفات خلقه، كم 

 ملسو هيلع هللا ىلصأو وصفه به رسوله    ال يمثلون ذاته بذات خلقه، وال ينفون عنه ما وصف به نفسه،

فيعطلون أسمءه احلسنى وصفاته العىل، وحيّرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون يف أسمء  

 الل وآياته.

والتمثيل التعطيل  بني  جامع   فهو  والتمثيل  التعطيل  فريقي  من  واحد  أما  ،  وكل 

املعطلون؛ فإهنم مل يفهموا من أسمء الل وصفاته إال ما هو الالئق باملخلوق، ثم رشعوا يف  

نفي تلك املفهومات، فقد مجعوا بني التمثيل والتعطيل، مثلوا أوالً، وعطلوا آخًرا، وهذا 

وصفاْتم،   خلقه  أسمء  من  باملفهوم  وصفاته  أسمئه  من  للمفهوم  منهم  ومتثيل  تشبيه 

 سبحانه وتعاىل.  ستحقه هو سبحانه من األسمء والصفات الالئقة باللوتعطيل ملا ي

أو   العرش،  إما أن يكون أكرب من  للزم  العرش  لو كان الل فوق  القائل:  قال  إذا  فإنه 

 أصغر أو مساوًيا، وكل ذلك حمال، ونحو ذلك من الكالم.

أي جسم كان، فإنه مل يفهم من كون الل عىل العرش إال ما يثبت ألي جسم كان عىل  

وهذا الالزم تابع هلذا املفهوم. ]أما[ استواء يليق بجالل الل وَيتص به، فال يلزمه يشء من  

 اللوازم الباطلة التي جيب نفيها.

أو عرًضا،   وصار هذا مثل قول املمثل: إذا كان للعامل صانع، فإما أن يكون جوهًرا،

قوله: إذا كان مستوًيا عىل العرش، فهو وكالمها حمال: إذ ال يعقل موجود إال هذان، أو  

مماثل الستواء اإلنسان عىل الرسير أو الفلك، إذ ال ُيعلم االستواء إال هكذا، فإن كالمها  
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وامتاز نفسه،  به  الل  وصف  ما  حقيقة  َعطَّل  وكالمها  مسمى    َمثَّل  كل  بتعطيل  ]األول[ 

 ئص املخلوقني.لالستواء احلقيقي، وامتاز الثاين بإثبات استواء هو من خصا

والقول الفاصل: هو ما عليه األمة الوسط، من أنَّ الل مستٍو عىل عرشه استواًء يليق 

قدير، وأنه  بأنه بكل يشء عليم، وعىل كل يشء  أنه موصوف  فكم  به،  بجالله وَيتص 

يثبت للعلم والقدرة خصائص األعراض التي كعلم    سميع بصري ونحو ذلك، وال جيوز أن

املخلوقني وقدرْتم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش وال يثبت لفوقيته خصائص فوقية 

 املخلوق عىل املخلوق وملزوماْتا. 

النقل   يف  وال  الرصيح  العقل  يف  ليس  أن  ما واعلم  الطريقة   الصحيح  خمالفة  يوجب 

السلفية ]أصاًل[ لكن هذا املوضع ال يتسع للجواب عن الشبهات الواردة عىل احلق، فمن  

 كان يف قلبه شبهة وأحب حلَّها فذلك سهل يسري. 

ثم القول الشامل يف مجيع هذا الباب أن يوصف الل بم وصف به نفسه، أو بم  )  :قوله 

أي   (وبم وصفه به السابقون األولون ال يتجاوز القرآن واحلديث ملسو هيلع هللا ىلصوصفه به رسول الل  

السجزي ف رسالته ألهل   توقيفية، وقد حكى اإلمجاع عل ذلك  أسامء اهلل وصفاته  أن 

)االعتقاد اخلالص(، ويدل عليه كالم اإلمام أمحد والشافعي وغريهم  زبيد، وابن عطار ف  

 من أئمة السنة. 

ُنثبته، كالسمع والبرص، وما جاء نفيه ننفيه،   َنْوم  ﴿فام جاء إثباته  نَة  َوال 
َتْأُخُذُه سه   ﴾ال 

رمحه اهلل  -[، وما ل يأت نفيه وال إثباته نتوقف فيه، ذكر هذا شيخ اإلسالم  255]البقرة:  
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-ف )التدمرية( وابن أب العز احلنفي ف رشح )الطحاوية(، وشيخنا ابن عثيمي    -تعال

ف مقدمة رشح )ملعة االعتقاد( و)القواعد املثل(، وذكره شيخنا ابن باز    -رمحه اهلل تعال

 عل الصابوين، فهذه هي طريقة أهل السنة.  ف رده

وينبغي أن ُيتنبه إل أن التوقف فيام ل يأت نفيه وال إثباته، فإذا قيل لك: إن اهلل يتكلم،  

َم اللَُّ ُموَسى َتْكلهيمً ﴿كام قال سبحانه:   [، إذن ُنثبت هلل اللسان؟ 164]النساء:  ﴾َوَكلَّ

 يه، ألنه ل يأت نفيه وال إثباته. فتقول: أتوقف وال ُأثبت اللسان وال أنف 

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص    -ريض اهلل عنه-وإذا قيل لك: ثبت ف الصحيحي من حديث أب هريرة  

«، إذن هلل أنف، واهلل يشم؟ فهل  خللوف فم الصائم أطيب عند الل من رائحة املسكقال: » 

 ُينفى أو ُيثبت؟ 

 فيقال: ُيتوقف، ال ُينفى وال ُيثبت. 

 اهلل يسمع بخرق؟لكن لو قيل لك: إن 

فتقول: اخلرق منفي عن اهلل؛ ألنه الصمد، فلذلك ُينفى اخلرق عن اهلل، ذكر هذا شيخ  

اإلسالم ابن تيمية كام ف )جمموع الفتاوى(، لكن لو قال قائل: إن اهلل ال يسمع بأذن وال  

هلل ألنه  بخرق، فتقول األذن ل يأت نفيها وال إثباهتا فُيتوقف فيها، أما اخلرق فُينفى عن ا

وال   باخلرق  ُيوصف  فال  له  جوف  ال  سبحانه  أنه  الصمد  ومقتىض  صمد،  سبحانه 

 باألجوف سبحانه وتعال. 
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كان  )   :قوله  إذا  سيم  ]ال  بكالمه،  املتكلم  مقصود  يعرف  حيث  من  ُيعرف  معناه  بل 

والتعريف املتكلم أعلم اخللق بم يقول وأفصح اخللق يف بيان العلم وأنصح اخللق يف البيان  

إذن إذا اجتمعت هذه الثالثة فكالمه حممول عل الظاهر، كام تقدم    (والداللة واإلرشاد[ 

 بيان هذا ف املقدمات. 

أنه   (وله أفعال حقيقية)  :قوله  فإذا قلت: اهلل يسمع، أي  تأكيد الصفة،  هذا من باب 

بلفظ احلقيقة،    -الرمحه اهلل تع -يسمع حقيقًة ال جماًزا، وقد عربَّ هبذا ابن جرير الطربي  

 وهو مقتىض كالم السلف كلهم، بام أنه يسمع سبحانه. 

وقد حكى ابن عبد الرب ف املجلد السابع من )التمهيد( اإلمجاع عل أنه ال يدخل أسامء  

 اهلل وصفاته املجاز. 

ال ُيقال إن اهلل حدث بعد أن ل يكن    (ويمتنع عليه احلدوث المتناع العدم عليه)  :قوله 

بام أنه ُيقال    (واستلزام احلدوث، سابقه العدم)  ألنه ال يفنى ف املستقبل، ثم قال:  سبحانه،

ث، ولوجوب  )  : قولهإنه حدث إذن قد كان معدوًما ف السابق،   والفتقار املحَدث إىل حُمده

فلو قيل إن اهلل حدث بعد أن ل يكن فإذن كان مفتقًرا ملن    (وجوده بنفسه سبحانه وتعاىل

 فيكون ربنا سبحانه واجب الوجود، وما عداه جائز الوجود. ُُيدث، 

يمثلون صفات الل بصفات  )  :قوله  التمثيل، فال  التعطيل وبني  السلف بني  ومذهب 

به   أو وصفه  به نفسه،  ينفون عنه ما وصف  بذات خلقه، وال  يمثلون ذاته  خلقه، كم ال 
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ا  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله   وحيّرفون  العىل،  وصفاته  احلسنى  أسمءه  مواضعه، فيعطلون  عن  لكلم 

 أي أهنم يتعاملون مع الصفات كام يتعاملون مع الذات.  (ويلحدون يف أسمء الل وآياته

والتمثيل)  :قوله  التعطيل  بني  جامع   فهو  والتمثيل  التعطيل  فريقي  من  واحد   (وكل 

فلم ُيعطل معطل إال بعد أن مثَّل، فلام مثَّل ف ذهنه اعتقد أن    -رمحه اهلل تعال-وصدق  

إثبات املجيء للخالق يستلزم مشاهبة املخلوقي، فاضطر أن ُيعطل، وكذلك املمثل ملا مثَّل  

 جميء اخلالق بمجيء املخلوقي واقع حاله أنه عطل اخلالق عن املجيء الذي يليق به. 

الباطلة ]أم)   :قوله  اللوازم  يلزمه يشء من  به، فال  يليق بجالل الل وَيتص  ا[ استواء 

 . (وَيتص به) :قوله تأمل  ( التي جيب نفيها

يكون جوهًرا،)   :قوله  أن  فإما  للعامل صانع،  إذا كان  املمثل:  قول  مثل  أو    وصار هذا 

عرًضا، وكالمها حمال: إذ ال يعقل موجود إال هذان، أو قوله: إذا كان مستوًيا عىل العرش، 

فإن  هكذا،  إال  االستواء  ُيعلم  ال  إذ  الفلك،  أو  الرسير  عىل  اإلنسان  مماثل الستواء  فهو 

وامتاز نفسه،  به  الل  وصف  ما  حقيقة  َعطَّل  وكالمها  َمثَّل  كل    كالمها  بتعطيل  ]األول[ 

أما    (الستواء احلقيقي، وامتاز الثاين بإثبات استواء هو من خصائص املخلوقنيمسمى ل

العرض واجلوهر فيكثر ف كالم املتكلمي، ويريدون باجلوهر ما يقوم بنفسه، والعرض  

 ما يقوم به غريه. 

فهو   باجلدار  فقام  اجلدار  به  ُصبغ  الذي  اللون  أما  جوهر،  فهو  بنفسه،  يقوم  فاجلدار 

 عرض. 
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التي كعلم املخلوقني و)  :قوله  للعلم والقدرة خصائص األعراض  يثبت  أن  ال جيوز 

وقدرْتم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش وال يثبت لفوقيته خصائص فوقية املخلوق  

وملزوماْتا  املخلوق  قاعدة:    ( عىل  إل  يرجع  يف  وهذا  كالقول  الصفات  بعض  القول يف 

رتم هلل علاًم وقدرًة تالبعض اآلخر  ليق به، فكذلك تصوروه ف الفوقية والعلو.، فكام تصوَّ

ما )   :قوله  الصحيح  النقل  يف  وال  الرصيح  العقل  يف  ليس  أن  خمالفة    واعلم  يوجب 

الواردة عىل   الشبهات  يتسع للجواب عن  املوضع ال  السلفية ]أصاًل[ لكن هذا  الطريقة 

ُيشري    -رمحه اهلل تعال -كأنه    (احلق، فمن كان يف قلبه شبهة وأحب حلَّها فذلك سهل يسري

تركتها   أخرى  شبهات  عندك  كان  وإن  اجلواب  لك  أبنت  قد  للسائل:  يقول  أنه  إل 

 لالختصار فال مانع من إجابتي عليها. 
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 ثم املخالفون للكتاب والسنة وسلف األمة ـ من املتأولني هلذا الباب ـ يف أمر مريج، فإن

من ينكر الرؤية، يزعم أن العقل حييلها، وأنه مضطر فيها إىل التأويل، ومن حييل أن لل علًم 

وقدرة، وأن يكون كالمه غري خملوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك، فاضطر إىل  

التأويل، بل من ينكر حقيقة حش األجساد، واألكل والشب احلقيقي يف اجلنة يزعم أن  

ك، وأنه مضطر إىل التأويل، ومن زعم أن الل ليس فوق العرش يزعم أن  العقل أحال ذل

 العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إىل التأويل. 

حييله  فيم  قاعدة مستمرة  منهم  لواحد  ليس  أن  قول هؤالء  فساد  دلياًل عىل  ويكفيك 

 العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جّوز أو أوجب ما يّدعي اآلخر أن العقل أحاله. 

فيا ليت شعري بأي عقل ُيوزن الكتاب والسنة، فرض الل عن اإلمام مالك بن أنس  

قال: »أوَ  به جربيل إىل حممد    حيث  تركنا ما جاء    ملسو هيلع هللا ىلص كلم جاءنا رجل أجدل من رجل 

 جلدل هؤالء؟«. 

 خمصوم بم خصم به اآلخر، وهو من وجوه:وكل من هؤالء 

 أحدها: بيان أن العقل ال حييل ذلك.

 الثاين: أن النصوص الواردة ال حتتمل التأويل.
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جاء هبا باالضطرار، كم علم أنه    ملسو هيلع هللا ىلصالثالث: أن عامة هذه األمور قد علم أن الرسول  

شهر وصوم  اخلمس،  بالصلوات  بمنزلة   جاء  هذا  عن  حييلها  الذي  فالتأويل  رمضان، 

 والصالة وسائر ما جاءت به النبوات. تأويالت القرامطة والباطنية يف احلج والصوم

الرابع: أن يبني أن العقل الرصيح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان يف النصوص 

تفصيله، وإنم عقله جمماًل إىل غري ذلك من الوجوه،   التفصيل ما يعجز العقل عن درك  من

عىل أن األساطني من هؤالء والفحول معرتفون بأن العقل ال سبيل له إىل اليقني يف عامة 

 املطالب اإلهلية.

 وإذا كان هكذا، فالواجب تلّقي علم ذلك من النبوات عىل ما هو عليه.

تعاىل بعث حممًدا   الل  أن  للمؤمنني  املعلوم  ليظهره عىل   ملسو هيلع هللا ىلصومن  باهلدى ودين احلق، 

الدين كله وكفى بالل شهيًدا، وأنه بنّي للناس ما أخربهم به من أمور اإليمن بالل واليوم  

 اآلخر.

واإليمن بالل واليوم اآلخر يتضمن اإليمن باملبدأ واملعاد، وهو اإليمن باخللق والبعث  

تعاىل:   قوله  يف  بينهم  مجع  النَّاسه  }كم  َن  ُهم  َومه َوَما  ره  اآْلخه َوبهاْلَيْومه  بهاللَّه  آَمنَّا  َيُقوُل  َمن 

نهنيَ  يع   }[، وقال تعاىل:  8]البقرة:  {بهُمْؤمه
َدٍة إهنَّ اللََّ َسمه

ا َخْلُقُكْم َواَل َبْعُثُكْم إهالَّ َكنَْفٍس َواحه مَّ

ري  
ْلَق ُثمَّ }[، وقال تعاىل: 28]لقمن: {َبصه ي َيْبدُأ اخْلَ

يُدهُ  َوُهَو الَّذه  [.27]الروم: {ُيعه

اآلخر ما هدى الل به    من َأْمره اإليمن بالل واليوم   ملسو هيلع هللا ىلص وقد َبنيَّ الل تعاىل عىل لسان رسوله  

 عباده، وكشف به مراده. 
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الل   أن رسول  للمؤمنني  بذلك من غريه، وأنصح لألمة من غريه،   ملسو هيلع هللا ىلصومعلوم   أعلم 

لألمة،   اخللق  وأنصح  بذلك،  اخللق  أعلم  هو  بل  وبياًنا،  عبارة  غريه  من  وأفصح 

 كمل العلم والقدرة واإلرادة.   ملسو هيلع هللا ىلصوأفصحهم، وقد اجتمع يف حقه 

ومعلوم  أن املتكلم ]والفاعل[ إذا كمل علمه وقدرته وإرادته: كمل كالمه وفعله، وإنم 

 لنقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. يدخل ا

هو الغاية يف كمل العلم، والغاية يف كمل إرادة البالغ املبني، والغاية يف   ملسو هيلع هللا ىلص والرسول  

القدرة عىل البالغ املبني، ومع وجود القدرة التامة، واإلرادة اجلازمة: جيب وجود املراد،  

البيان، وما أراده    ما بينه من أمر اإليمن بالل واليوم اآلخر حصل به مراده من فعلم قطًعا أن  

من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غري الرسول  

أعلم هبذه منه، أو أكمل بياًنا منه، أو أحرص عىل هدي اخللق منه، فهو من امللحدين    ملسو هيلع هللا ىلص

ة والتابعون ]هلم بإحسان[ ومن سلك سبيل السلف هم يف هذا  ال من املؤمنني، والصحاب

 الباب عىل ]سبيل[ االستقامة.

وأما املنحرفون عن طريقهم فهم ثالث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل  

 التجهيل. 

 التخييل: هم املتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف.فأهل 
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من أمر اإليمن بالل واليوم اآلخر إنم هو ختييل   ملسو هيلع هللا ىلصفإهنم يقولون: إن ما ذكره الرسول  

َ به احلق، وال هدى به اخللق، وال أوضح احلقائق.  للحقائق لينتفع به اجلمهور، ال أنه َبنيَّ

 ثم هم عىل قسمني: 

الرسول   إن  يقول:  من  عليه.   ملسو هيلع هللا ىلصمنهم  هي  ما  عىل  احلقائق  يعلم   مل 

الذين يسموهنم   اإلهلية من علمها، وكذلك من األشخاص  الفالسفة  إن من  ويقولون: 

أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفالسفة أو األولياء من هو أعلم بالل واليوم اآلخر  

وباطنية   فالسفة والباطنية: باطنية الشيعة، من املرسلني، وهذه مقالة غالة امللحدين من ال 

 الصوفية. 

َمها لكن مل ُيبيِّنها، وإنم تكلم بم يناقضها، وأراد  
ومن منهم من يقول: بل الرسول َعله

 من اخللق َفْهَم ما يناقضها، ألن مصلحة اخللق يف هذه االعتقادات التي ال تطابق احلق.

الن أن يدعو  الرسول  أنه باطل،  ويقول هؤالء: جيب عىل  التجسيم مع  اعتقاد  اس إىل 

وإىل اعتقاد معاد األبدان مع أنه باطل، وَيربهم بأن أهل اجلنة يأكلون ويشبون، مع أن 

ملصلحة   الكذب  تتضمن  التي  الطريق  هبذه  إال  اخللق  دعوة  يمكن  ال  ألنه  باطل؛  ذلك 

اآلخر. واليوم  بالل  اإليمن  نصوص  يف  هؤالء  قول  فهذا   العباد. 

 ألعمل: فمنهم من يقرها، ومنهم من جيرُّيا هذا املجرى،وأما ا

العامة دون اخلاصة، وهذه  الناس دون بعض، ويؤمر هبا  إنم يؤمر هبا بعض  ويقول: 

 طريقة الباطنية املالحدة واإلسمعيلية ونحوهم. 
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  ملسو هيلع هللا ىلص وأما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة يف الصفات مل يقصد هبا الرسول  

م عليها،    أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد هبا معاين  ومل يبني هلم تلك املعاين، وال َدهلَّ

النصوص عن   فيعرفوا احلق بعقوهلم، ثم جيتهدوا يف رصف تلك  ينظروا  أراد أن  ولكن 

تحاهنم وتكليفهم إتعاب أذهاهنم وعقوهلم يف أن يرصفوا كالمه عن  مدلوهلا، ومقصوده ام

مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا احلق من غري جهته، وهذا قول املتكلمة، واملعتزلة ومن دخل  

 من ذلك.  معهم يف يشء 

الفتيا هم ه الرد عليهم يف هذه  لني والذين قصدنا  الناس عن األَوَّ ؤالء، إذ كان نفور 

مشهوًرا، بخالف هؤالء، فإهنم تظاهروا بنرص السنة يف مواضع كثرية وهم يف احلقيقة ال  

لإلسالم نرصوا، وال للفالسفة كرسوا، ولكن أولئك الفالسفة ألزموهم يف نصوص املعاد 

أن الرسل جاءت    باالضطرار  نظري ما ادعوه يف نصوص الصفات، فقالوا هلم: نحن نعلم

َبه املانعة منه.   بمعاد األبدان، وقد علمنا الشُّ

بإثبات   جاءت  الرسل  أن  باالضطرار  نعلم  ونحن  هلؤالء:  يقولون  السنة  وأهل 

املعاد. نصوص  من  وأعظم  أكثر  اإلهلية  الكتب  يف  الصفات  ونصوص   الصفات، 

املعاد، وقد أنكروه عىل ويقولون هلم: معلوم أن مشكي العرب وغريهم كانوا ينكرون  

 الرسول وناظروه عليه، بخالف الصفات، فإنه مل ينكر شيًئا منها أحد من العرب. 
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علم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها باملعاد، وأن إنكار املعاد أعظم من  

إنكار الصفات، وكيف جيوز مع هذا أن يكون ما أخرب به من الصفات ليس كم أخرب به،  

 خرب به من املعاد هو عىل ما أخرب به. وما أ

لوه، ملسو هيلع هللا ىلصوأيًضا: فقد ُعلم أنه   فوه وبدَّ ومعلوم أن التوراة  قد ذمَّ أهل الكتاب عىل ما حرَّ

أوىل،   عليهم  ذلك  إنكار  لكان  وبدل  مما حرف  هذا  كان  فلو  الصفات،  ذكر  من  مملوءة 

ْبُهم قط  فكيف وكانوا إذا ذكروا بني يديه الصفات يضحك تعجًبا منهم وتصديقً  ا؟، ومل َيعه

بم تعيب النفاُة ألهل اإلثبات، مثل: لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عاهبم بقوهلم:  

ري  }[، وقوهلم:  64]املائدة:  {َيُد اللَّه َمْغُلوَلة  }
[،  181]آل عمران:  {َوَنْحُن َأْغنهَياءُ   إهنَّ اللََّ َفقه

واألرض،   السموات  خلق  ملا  اسرتاح  تعاىل:  وقوهلم:  َمَواته  }فقال  السَّ َخَلْقنَا  َوَلَقْد 

لُُّغوٍب  ن  مه نَا  َمسَّ َوَما  اٍم  َأيَّ  
تَّةه سه يفه  َبْينَُهَم  َوَما  من  38]ق:  {َواأْلَْرَض  مملوءة  والتوراة   ،]

الصفات املطابقة للصفات املذكورة يف القرآن واحلديث، وليس فيها ترصيح باملعاد كم يف  

أول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل املعاد الذي انفرد به  القرآن. فإذا جاز أن نت

الرسول   دين  من  باالضطرار  يعلم  مما  والثاين  أوىل،  أوىل    ملسو هيلع هللا ىلصأحدمها  فاألول  باطل  أنه 

 .بالبطالن

وأتباع  السنة  إىل  املنتسبني  من  كثري  فهم  التجهيل:  أهل  وهم  الثالث:  الصنف  وأما 

مل يكن يعرف معاين ما أنزل الل عليه من آيات الصفات،    ملسو هيلع هللا ىلص السلف. يقولون: إن الرسول  

 وال جربيل يعرف معاين ]تلك[ اآليات، وال السابقون األولون عرفوا ذلك. 



85 

ناها ال يعلمه إال الل، مع أن الرسول تكلم  وكذلك قوهلم يف أحاديث الصفات: إن مع

 هبذا ابتداًء، فعىل قوهلم تكلم بكالم ال يعرف معناه.

يَلُه إهالَّ اللَُّ }وهؤالء يظنون أهنم اتبعوا قوله تعاىل:   [، فإنه  7]آل عمران:  {َوَما َيْعَلُم َتْأوه

يَلُه إهالَّ اللََُّوَما َيْعَلُم  }وقف كثري من السلف عىل قوله:   وهو وقف صحيح ]لكن[ مل    {َتْأوه

بعل تعاىل  الل  انفرد  الذي  التأويل  وتفسريه، وبني  الكالم  معنى  بني  أن  ميفرقوا  ه، وظنوا 

املتأخرين، املذكور يف كالم  التأويل  تعاىل هو  وغلطوا يف    التأويل ]املذكور[ يف كالم الل 

 ذلك.

قول هؤالء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيم  ويكفيك دلياًل عىل فساد  )  :قوله 

، حييله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جّوز أو أوجب ما يّدعي اآلخر أن العقل أحاله

نْده  ﴿وصدق اهلل القائل:    (فيا ليت شعري بأي عقل ُيوزن الكتاب والسنة ْن عه َوَلْو َكاَن مه

اْختهالفاً  فهيهه  َلَوَجُدوا  اللَّه  والوحي  82]النساء:    ﴾ َكثهرياً   َغرْيه  والسنة  الكتاب  تركوا  ملا   ،]

 وفزعوا إل العقل وقعوا ف هذه االضطرابات. 

يعني كل هذا    (...  وكل من هؤالء خمصوم بم خصم به اآلخر، وهو من وجوه)   :قوله 

الرد عل الطوائف املتناقضة، سواء التي قالت إن أخبار املعاد ليست عل ظاهرها وإنام  

لكن   احلقيقة  املعاد عل  أخبار  إن  قال  أو من  يدل عل ذلك،  العقل  املجاز ألن  ُيراد هبا 

 الصفات ليست عل ظاهرها وإنام ُيراد هبا املجاز، فكل مؤول ُيرد عليه هبذا. 
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فأواًل العقل ال ُُيالف ذلك، وليس عندكم    (ك أحدها: بيان أن العقل ال حييل ذل)  :قوله 

العقل   أن  عل  يدل  اخلالق  دليل  تشبيه  ذلك  من  يلزم  ألنه  قالوا:  فإن  ذلك،  ُُيالف 

 باملخلوق؟ فيقال: هذا ليس الزًما ملا تقدم ذكره كثرًيا. 

ألهنا متكاثرة، وتكاثرها يقطع    (الثاين: أن النصوص الواردة ال حتتمل التأويل)  :قوله 

ذكر ذلك السبكي  بأن املراد منها ظاهرها، وتقدم أن ما تكاثر ذكره ال يدخله املجاز كام  

 والسيوطي، ثم سياقها والسابق والالحق يدل عل أن ظاهرها ُمراد. 

جاء هبا باالضطرار، كم    ملسو هيلع هللا ىلصالثالث: أن عامة هذه األمور قد علم أن الرسول  )  :قوله 

اخلمس، وصوم شهر بالصلوات  أنه جاء  هذا    علم  الذي حييلها عن  فالتأويل  رمضان، 

والباطني القرامطة  تأويالت  والصومبمنزلة  احلج  يف  به    ة  جاءت  ما  وسائر  والصالة 

يريد أن يقول: هي كبقية األمور العملية، كاحلج والصوم والصالة، كام ال يصح    (النبوات

لتموه.   التأويل ف هذه ألننا نعلم باالضطرار أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جاء هبا، فكذلك ُيقال فيام أوَّ

أعلم هبذه منه، أو أكمل بياًنا منه، أو أحرص  ملسو هيلع هللا ىلصفكل من ظن أن غري الرسول  ) :قوله 

املؤمنني من  ال  امللحدين  من  فهو  منه،  اخللق  تعال-  (عىل هدي  اهلل  من    - رمحه  ذكر  ما 

األمور األربعة ف الرد عل كل هؤالء املختلفي ثم ذكر أن من كبارهم من يقول إن العقل  

اليقي، زيادًة عل يفيد  ُيراد عل  ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الردود األربعة، بيَّ أن كالم  ما تقدم من   

 ظاهره بيقي، ملا ذكر من أنه مجع بي العلم والصدق والنصح والبيان. 
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وأما املنحرفون عن طريقهم فهم ثالث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، )  :قوله 

 وأهل التجهيل. 

 من متكلم ومتصوف. فأهل التخييل: هم املتفلسفة ومن سلك سبيلهم

من أمر اإليمن بالل واليوم اآلخر إنم هو ختييل   ملسو هيلع هللا ىلصفإهنم يقولون: إن ما ذكره الرسول  

َ به احلق، وال هدى به اخللق، وال أوضح احلقائق   (للحقائق لينتفع به اجلمهور، ال أنه َبنيَّ

وهذا من حيث اجلملة جعل املخالفي أقساًما ثالثة، وبدأ بأهل التخييل، وخالصة أهل  

 ادة وإنام هذه خياالت. التخييل أهنم يقولون إن ظاهر النصوص ليست مر

مل يعلم احلقائق عىل ما هي  ملسو هيلع هللا ىلصمنهم من يقول: إن الرسول   ثم هم عىل قسمني:) :قوله 

فإذن أهل التخييل منهم من يقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مثلنا ال يعلم، ومنهم من يقول هو    (عليه

فيه نسبة اجلهل  يعلم لكن ل ُُيربنا، وكال األمرين ذٌم لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إما أنه ال يعلم وهذا  

 إليه، أو أنه يعلم لكن ل ُُيربنا، وهذا فيه نسبة نقص النصح منه ملسو هيلع هللا ىلص. 

الناس إىل اعتقاد التجسيم مع أنه  )  :قوله  ويقول هؤالء: جيب عىل الرسول أن يدعو 

باطل، وإىل اعتقاد معاد األبدان مع أنه باطل، وَيربهم بأن أهل اجلنة يأكلون ويشبون، 

ال يمكن دعوة اخللق إال هبذه الطريق التي تتضمن الكذب ملصلحة    ألنه مع أن ذلك باطل

   (العباد. فهذا قول هؤالء يف نصوص اإليمن بالل واليوم اآلخر

إل   الناس  يدعو  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  إذن  فقالوا  التجسيم،  تفيد  النصوص  ظواهر  ألن 

 التجسيم، مع أنه ليس مراًدا. وكل هذا ألجل املصلحة املزعومة. 
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 ما تراه ف احلركيي أفسدوا دين اهلل باسم املصلحة.وهذا مثل  

ومقصوده امتحاهنم وتكليفهم إتعاب أذهاهنم وعقوهلم يف أن يرصفوا كالمه  )  :قوله 

واملعتزلة ومن  املتكلمة،  قول  عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا احلق من غري جهته، وهذا 

هبم ملا تقدم ذكره من  ومن ذلك األشاعرة لكن ل ُيرصح    (من ذلك  دخل معهم يف يشء

لة وأنه رجع إل معاين الصفات.   املصلحة، وتقدم قبُل بيان وجه ضالل املُؤوِّ

لة    (والذين قصدنا الرد عليهم يف هذه الفتيا هم هؤالء)  :قوله  وهؤالء املراد هبم املُؤوِّ

 ومنهم األشاعرة. 

لني مشهوًرا، بخالف  )  :قوله  رمحه اهلل  -وصدق    (هؤالءإذ كان نفور الناس عن األَوَّ

فنفور الناس عن أهل التخييل مشهور وظاهر، وإنام اخلفاء فيمن يتكلم بالتأويل،   -تعال

الناس عن الكفار من اليهود والنصارى ظاهر، وإنام اخلطر من   ومثل ذلك يقال: نفور 

 أهل البدع الذين يتكلمون باسم الدين. 

فإهنم تظاهروا بنرص السنة يف مواضع كثرية وهم يف احلقيقة ال لإلسالم نرصوا،  )  :قوله 

ولكن أولئك الفالسفة ألزموهم يف نصوص املعاد نظري ما ادعوه يف    ا،وال للفالسفة كرسو

باالضطرار أن الرسل جاءت بمعاد األبدان،    نصوص الصفات، فقالوا هلم: نحن نعلم

َبه املانعة منه وهذا ما تقدم ذكره ف املقدمات، فالفالسفة استطالوا عل    (وقد علمنا الشُّ

لة ومنهم األشاعرة، فقالوا: كام أولتم نصوص الصفات فيلزمكم أن تؤولوا نصوص  املُؤوِّ

 املعاد. 
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 ففال األشاعرة: كيف هذا الزٌم لنا؟ 

الفال التي جاءت ف  قال  النصوص  أكثر من  النصوص جاءت ف الصفات  إن  سفة: 

لتموها، فإذن تأويل أخبار املعاد من باب أول.   املعاد ومع ذلك أوَّ

أنه ال ُيعرف عن أحد من العرب أنه أنكر    - رمحه اهلل تعال-بل سيقول شيخ اإلسالم  

إ املعاد وبعضهم ُيكيه عنهم  ينكر  العرب  أكثر  مجاًعا كالشوكاين ف  صفة واحدة، لكن 

 تفسريه. 

لوه، ملسو هيلع هللا ىلص وأيًضا: فقد ُعلم أنه )  :قوله  فوه وبدَّ ومعلوم أن   قد ذمَّ أهل الكتاب عىل ما حرَّ

التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم  

يعني    (أوىل، فكيف وكانوا إذا ذكروا بني يديه الصفات يضحك تعجًبا منهم وتصديًقا؟

حتى أهل الكتاب ل يؤولوا الصفات، واملرشكون ل ُينكروها وأهل الكتاب ل يؤولوها.  

ملا ضحك ملسو هيلع هللا ىلص من كالم  -ريض اهلل عنه-إل حديث ابن مسعود    -هلل تعالرمحه ا -وُيشري  

 احلرَْب. 

السنة )  :قوله  إىل  املنتسبني  من  كثري  فهم  التجهيل:  أهل  وهم  الثالث:  الصنف  وأما 

ضة كام تقدم ذكره ف املقدمات.  (وأتباع السلف  وهؤالء هم املُفوِّ

قوله  )  :قوله  اتبعوا  أهنم  يظنون  اللَُّ}تعاىل:  وهؤالء  إهالَّ  يَلُه  َتْأوه َيْعَلُم  ]آل    {َوَما 

يَلُه إهالَّ اللَُّ}[، فإنه وقف كثري من السلف عىل قوله:  7عمران: َتْأوه َيْعَلُم  وهو وقف    {َوَما 

تعاىل   الل  انفرد  الذي  التأويل  الكالم وتفسريه، وبني  يفرقوا بني معنى  مل  صحيح ]لكن[ 
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[ التأويل  أن  وظنوا  كالم  بعمله،  يف  املذكور  التأويل  هو  تعاىل  الل  كالم  يف  املذكور[ 

ينبغي أن ُيعلم أنه ال ُيعرف عن أحد من السلف أنه جعل    (وغلطوا يف ذلك  املتأخرين،

أسامء اهلل وصفاته من املتشابه، فالسلف عل خالف هذا وجممعون عل خالف ذلك، ذكر  

 م ف )الصواعق املرسلة(. هذا ابن تيمية كام ف )جمموع الفتاوى( وابن القي

 إال أنه ينبغي أن ُيعلم أن اإلحكام والتشابه ُيطلق ف القرآن بمعنيي: 

اإلحكام بمعنى اإلحكام العام والتشابه العام، وُيراد به اإلتقان،    املعنى األول:

قال سبحانه:   َخبهريٍ ﴿كام  َحكهيٍم  َلُدْن  ْن  مه َلْت  ُفصِّ ُثمَّ  آَياُتُه  َمْت 
ُأْحكه َتاب  

كه  ﴾ الر 

بعًضا 1]هود:   بعضها  ُيؤكد  التي  اآليات  به  فرُياد  العام  باملعنى  التشابه  أما   ،]

َ ﴿تعال:    وُيفرس بعضها بعًضا، قال ًا َمَثاينه يثه كهَتابًا ُمَتَشاهبه ده َل َأْحَسَن احْلَ   ﴾ اللَُّ َنزَّ

 [ فُيفرس بعضه بعًضا وُيصدق بعضه بعًضا، هذا باملعنى العام. 23]الزمر: 

ُيفهم    املعنى الثاني: الذي  هو  فاإلحكام  اخلاص،  باملعنى  والتشابه  اإلحكام 

ُيفهم معناه من ظاهره بل ُيتمل أكثر    معناه من ظاهره، أما املتشابه فهو الذي ال

 من معنى، إل غري ذلك. 

آل عمران:   آية  املذكور ف  َما ﴿وهذا هو  َفَيتَّبهُعوَن  َزْيغ   هْم  ُقُلوهبه يفه  يَن  الَّذه ا  َفَأمَّ

يلههه  ْتنَةه َواْبتهَغاَء َتْأوه نُْه اْبتهَغاَء اْلفه [ أي الذي أشكل إما ألنه 7]آل عمران:    ﴾َتَشاَبَه مه

 تمل أكثر من معنى أو غري ذلك. ُي
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اإلسالم   شيخ  يذكر  ما  تعال-وكثرًيا  اهلل  التأويل   -رمحه  مبحث  وهو  املبحث  هذا 

وإطالقات التأويل ومعانيه، كام ف )التدمرية( و)احلموية( وف مواضع كثرية من كتبه،  

 وذكر ذلك أيًضا ابن القيم ف كتابه )الصواعق املرسلة(.

 كالتايل: يف معنى التأويل وخالصة ما ذكروه

أن التأويل ُيطلق بأحد معان  ثالثة، معنيان صحيحان وقد دل الكتاب والسنة عليهام،   

ومعنًى ثالث للتأويل فهو معنًى صحيح ف نفسه لكن ل ُيذكر ف الكتاب والسنة باسم  

لفظ    التأويل،  ُيفرسَّ  املعنى    "التأويل"لذلك  هبذا  والسنة  الكتاب  نصوص  ف  املوجود 

 الثالث، ال ألنه خطأ ف نفسه وإنام ألن الكتاب والسنة ل يأتيا هبذا املعنى. 

 وهذه املعاين الثالثة كالتايل:

 هو حقيقة اليشء ومآله، وهذا يرجع إل أحد أمرين:  املعنى األول للتأويل:

إما أن يكون إخباًرا بام سيقع، أو برؤيا رآها رجل فوقعت، فإذا    األول:األمر 

يُلهُ ﴿وقع ُسمي ذلك تأوياًل، كام قال تعال:   يَلُه َيْوَم َيْأيته َتْأوه   ﴾ َهْل َينُظُروَن إهالَّ َتْأوه

ملا قال:   -عليه السالم-[ أي يوم يقع، أو الرؤيا التي رآها يوسف  53]األعراف:  

ْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحّقاً ﴿
يُل ُرْؤَياي مه  [. 100]يوسف:  ﴾ َهَذا َتْأوه

القيام بالطلب ُيسمى تأوياًل، فإذا أمرك أحد بيشء ففعلته تكون    األمر الثاني:

ريض  -لذي طلبه منك، ومن ذلك حديث عائشة  قد أولته، أي عملت بالطلب ا
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ف الصحيحي قالت: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيكثر أن يقول ف ركوعه وسجوده:    -اهلل عنها

اغفري » رب  وبحمدك  ربنا  اللهم  قالت:  سبحانك  القرآن "«،  ل  أي "يتأوَّ  ،

 يستجيب للقرآن. 

أمحد من حديث ابن  بمعنى التفسري، ويدل لذلك ما روى اإلمام    املعنى الثاني للتأويل:

«، أي  اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويلأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »  -ريض اهلل عنهام-عباس  

 التفسري. 

قال: كان ينزل    -ريض اهلل عنهام-ويدل لذلك ما ف صحيح مسلم من حديث جابر  

 عل النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآن وكان أعلمنا بتأويله، أي بتفسريه.

يَلُه إهالَّ  ﴿قراءة الوقف ف قوله:    -كام سيذكر شيخ اإلسالم-ومن ذلك   َتْأوه َيْعَلُم  َوَما 

ُر إهالَّ ُأْوُلوا األَ  كَّ نَا َوَما َيذَّ  َربِّ
نْده ْن عه ُخوَن يفه اْلعهْلمه َيُقوُلوَن آَمنَّا بههه ُكلٌّ مه اسه ]آل    ﴾ْلَبابه اللَُّ َوالرَّ

 ُيطلق بمعنى التفسري. [ أي أن الراسخي ف العلم يعلمون هذا التأويل، وهذا 7عمران: 

الكتاب   جاء  وقد  نفسيهام  ف  صحيحان  التأويل  للفظ  واإلطالقان  املعنيان  فهذان 

والسنة هبام، أما املعنى الثالث: فهو صحيح ف نفسه لكن ل يأت الكتاب والسنة به، فإذا  

 ُأطلق التأويل ف الكتاب والسنة فال ُيراد به هذا املعنى قطًعا. 

رصف الكالم من املعنى الراجح إل املرجوح لقرينة تدل عليه.    ويل:املعنى الثالث للتأ

قوله سبحانه:   به  ُيفرس  كثري، لكن ال  له  العلامء  فيه اصطالًحا واستعامل  هذا ال إشكال 
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نَا﴿ َربِّ  
نْده ْن عه ُخوَن يفه اْلعهْلمه َيُقوُلوَن آَمنَّا بههه ُكلٌّ مه اسه أي أن الراسخي ف العلم ال    ﴾َوالرَّ

ضة. يعل  مون التأويل هبذا املعنى، ألن هذا يرجع لقول املُفوِّ

وأن   لقرينة،  مرجوح  ملعنى  ظاهره  عن  الكالم  هو رصف  التأويل  إن  قيل  إذا  فإنه 

ال يعلمون هذا التأويل، رجعت هذه اآلية    ﴾ الل﴿الراسخي ف العلم عل الوقف عل  

ضة.   للداللة عل قول املُفوِّ
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 فإن التأويل يراد به ثالث معان: 

اللفظ عن   املتأخرين هو: رصف  الراجح إىل  فالتأويل يف اصطالح كثري من  االحتمل 

 االحتمل املرجوح لدليل يقرتن بذلك. 

فال يكون معنى اللفظ املوافق لداللة ظاهره تأوياًل عىل اصطالح هؤالء، وظنوا أن مراد  

الل بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأوياًل خمالف ملدلوهلا ال يعلمه إال الل، أو يعلمه 

 املتأولون. 

يقولون: جترى عىل ظاهرها، فظاهرها مراد. مع قوهلم: إن هلا تأوياًل ثم كثري من هؤالء  

هبذا املعنى ال يعلمه إال الل، وهذا تناقض وقع فيه كثري من هؤالء املنتسبني إىل السنة من  

 أصحاب األئمة األربعة وغريهم. 

ظاهره أو مل يوافقه، وهذا    واملعنى الثاين: ]أن[ التأويل هو تفسري الكالم، سواء وافق

يف   الراسخون  يعلمه  التأويل  وهذا  وغريهم،  املفرسين  مجهور  اصطالح  يف  التأويل  هو 

يَلُه إهالَّ اللَُّ  }العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف عىل قوله تعاىل:   َوَما َيْعَلُم َتْأوه

ُخوَن يفه اْلعهْلمه َوا اسه كم نقل ذلك عن ابن عباس، وجماهد، وحممد بن جعفر بن الزبري،   {لرَّ

 وابن قتيبة وغريهم. وحممد بن إسحاق،

ُأَخر، وهلذا نقل عن ابن عباس  وكال القولني حق باعتبار، كم قد بسطناه يف مواضع 

 هذا وهذا وكالمها حق. 
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واملعنى الثالث: أن التأويل: هو احلقيقة التي يؤول الكالم إليها، وإن وافقت ظاهره، 

فتأويل ما أخرب به يف اجلنة من األكل والشب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغري ذلك،  

عنه باللسان، هو احلقائق املوجودة أنفسها، ال ما يتصور من معانيها يف األذهان، ويعرب  

َيا َأَبته َهَذا  }وهذا هو التأويل يف لغة القرآن كم قال تعاىل عن يوسف عليه السالم أنه قال:  

ا  ن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحقًّ
يُل ُرْؤَياَي مه َهْل َينُظُروَن إهالَّ  }[. وقال تعاىل:  100]يوسف:  {َتْأوه

َيقُ  يُلُه  َتْأوه َيْأيته  َيْوَم  يَلُه  قِّ َتْأوه بهاحْلَ نَا  َربِّ ُرُسُل  َجاَءْت  َقْد  َقْبُل  ن  مه َنُسوُه  يَن  الَّذه   {وُل 

تعاىل:  53]األعراف: وقال  ُكنُتْم  }[،  إهن  ُسوله  َوالرَّ اللَّه  إهىَل  وُه  َفُردُّ ٍء  يَشْ يفه  َتنَاَزْعُتْم  َفإهن 

ي َتْأوه َوَأْحَسُن  َخرْي   َك 
َذله ره  اآلخه َواْلَيْومه  بهاللَّه  نُوَن  هو    [.59]النساء:  {الً ُتْؤمه التأويل  وهذا 

 الذي ال يعلمه إال الل. 

فتأويل الصفات هو احلقيقة التي انفرد الل بعلمها، وهو الكيف املجهول الذي قال فيه 

يعلم معناه  السلف كملك وغريه: »االستواء معلوم، والكيف جمهول« فاالستواء معلوم  

وتفسريه ويرتجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك االستواء، فهو التأويل الذي ال يعلمه إال  

 الل تعاىل.

وقد ُروي عن ابن عباس رض الل عنه ما ذكره عبد الرزاق وغريه يف تفسريهم عنه أنه  

يعذر  العرب من كالمها، وتفسري ال    قال: »تفسري القرآن عىل أربعة أوجه: تفسري تعرفه

أحد بجهالته، وتفسري يعلمه العلمء، وتفسري ال يعلمه إال الل عز وجل من ادعى علمه  

 فهو كاذب.
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ةه َأْعنُيٍ َجَزاًء بهَم َكاُنوا َيْعَمُلونَ }وهذا كم قال تعاىل:   ن ُقرَّ م مِّ َي هَلُ
ا ُأْخفه  {َفاَل َتْعَلُم َنْفس  مَّ

ددُت لعبادي الصاحلني ما ال َعنْي رأْت،  : »يقول الل: أع ملسو هيلع هللا ىلص[، وقال النبي  17]السجدة:

َعْت، وال َخَطر عىل َقْلب َبَش«.  وال ُأُذن  َسمه

ْلم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي ال يعلمه إال الل، وإن كنا نفهم   وكذلك عه

ُروَن َأَفاَل َيَتَد }معاين ما خوطبنا به، ونفهم من الكالم ما قصد إفهامنا إياه، كم قال تعاىل:   بَّ

ا َأْقَفاهُلَ ُقُلوٍب  َعىَل  َأْم  تعاىل:  24]حممد:  {اْلُقْرآَن  وقال  اْلَقْوَل }[،  ُروا  بَّ َيدَّ   {َأَفَلْم 

 القرآن كله ال بتدبر بعضه.  [، فأمر بتدبر68]املؤمنون:

القرآن عثمن بن عفان،  ُيقرؤوننا  وقال أبو عبد الرمحن السلمي: »حدثنا الذين كانوا 

عش آيات مل يتجاوزوها    ملسو هيلع هللا ىلصوعبد الل بن مسعود، وغريمها: أهنم كانوا إذا تعلموا من النبي  

 حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيًعا«.

»عرضُت املصحف عىل ابن عباسـ  رض الل عنهمـ  من فاحتته إىل خامتته،    وقال جماهد:

 أقف عند كل آية أسأله عنها«.

 بياهنا«.   وقال الشعبي: »ما ابتدع أحد  بدعة إال ويف كتاب الل

ْلُمنا   ملسو هيلع هللا ىلصوقال مرسوق: »ما قال أصحاُب حممد   ْلُمه يف القرآن، ولكن عه عن يشء إال وعه

 َقرُصَ عنه«.

 ب  واسع  قد ُبسط يف موضعه.وهذا با 
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ثم كثري من هؤالء يقولون: جترى عىل ظاهرها، فظاهرها مراد. مع قوهلم: إن  )  :قوله 

هلا تأوياًل هبذا املعنى ال يعلمه إال الل، وهذا تناقض وقع فيه كثري من هؤالء املنتسبني إىل  

وغريهم األربعة  األئمة  أصحاب  من  أهنم    (السنة  التناقض  عل  ووجه  جُترى  يقولون: 

 ظاهرها، فإذن هلا ظاهر، ثم يقولون: ال يعلم ظاهرها إال اهلل، فتناقضوا ف ذلك.

وقد شاع التفويض بي املذاهب األربعة، واحلنابلة مع شدهتم عل األشاعرة واملؤولة  

 إال أن كثرًيا من املتأخرين من احلنابلة وقعوا ف التفويض. 

وكال القولني حق باعتبار، كم قد بسطناه يف مواضع ُأَخر، وهلذا نقل عن ابن  )  :قوله 

فُيحمل    ﴾الل ﴿كالمها حق باعتبار أنه إذا قيل الوقف عل    (عباس هذا وهذا وكالمها حق

ُخوَن يفه اْلعهْلمه ﴿عل األمور الغيبية التي ال يعلمها العباد، وإن قيل الوقف عل   اسه   ﴾ َوالرَّ

 فُيحمل عل ما يعلمه العباد مما ل ُيتص اهلل بعلمه. 

مه إل قسمي، إل ما يرجع إل   إال أن شيخ اإلسالم ذكر املعنى الثالث وأمجل، ول ُيقسِّ

 ف )الصواعق املرسلة(.  -رمحه اهلل تعال-ابن القيم  اخلرب والطلب كام قسمه 

فتأويل الصفات هو احلقيقة التي انفرد الل بعلمها، وهو الكيف املجهول الذي  )  :قوله 

قال فيه السلف كملك وغريه: »االستواء معلوم، والكيف جمهول« فاالستواء معلوم يعلم  

االستواء، فهو التأويل الذي ال يعلمه  معناه وتفسريه ويرتجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك  
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أي ملا ذكر أن التأويل يكون ف اخلرب قال ال يعلمها إال اهلل، لكن لو زيد عليه    (إال الل تعاىل 

 ما ذكره ابن القيم وأنه يرجع للطلب والعمل لعلمه اهلل وعلمه املخلوقون بإرسال الرسل. 

وقال أبو عبد الرمحن السلمي: »حدثنا الذين كانوا ُيقرؤوننا القرآن عثمن بن  )  :قوله 

عش آيات مل    ملسو هيلع هللا ىلصعفان، وعبد الل بن مسعود، وغريمها: أهنم كانوا إذا تعلموا من النبي  

يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل  

ضة ملا قالوا: إن ف القرآن ما ال ُيعرف معناه،  وف هذا األ  (مجيًعا« ثر وما بعده رد عل املُفوِّ

 وجعلوا من ذلك األسامء والصفات، فصار كثرًيا مما ف القرآن ال ُيعلم معناه. 

تيمية   ابن  اإلسالم  أفاد شيخ  تعال-وقد  اهلل  أنه ال    - رمحه  الفتاوى(  كام ف )جمموع 

 العباد ال ُيعرف معناه. يوجد ف القرآن يشٌء مما ُيتاجه 
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واملقصود هنا التنبيه عىل ]ُأصول[ املقاالت الفاسدة التي أوجبت الضالل يف باب العلم  

، وأن من جعل الرسول غري عامل بمعاين القرآن الذي ُأنزل  ملسو هيلع هللا ىلصواإليمن بم جاء به الرسول  

 بياًنا للناس.مل جيعل القرآن هدى وال   إليه، وال جربيل جعله غري عامل بالسمعيات،

وأمته   ملسو هيلع هللا ىلصثم هؤالء ينكرون العقليات يف هذا الباب بالكلية، فال جيعلون عند الرسول  

يف باب معرفة الل عز وجل ال علوًما عقلية وال سمعية، وهم قد شاركوا ]يف هذا[ املالحدة  

اجلهل، كم    وإىل السلف من   ملسو هيلع هللا ىلصون فيم نسبوه إىل الرسول  ئمن وجوه متعددة، وهم خمط

 أخطأ يف ذلك أهل التحريف والتأويالت الفاسدة، وسائر أصناف املالحدة. 

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعياهنا، وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما حيتمله هذا  

 املوضع ما يعلم به مذهبهم.

»كنا  روى أبو بكر البيهقي يف »األسمء والصفات« بإسناد صحيح عن األوزاعي قال:  

ذكره فوق عرشه، ونؤمن بم وردت به السنة من   والتابعون متوافرون نقول: إن الل تعاىل

 صفاته«.

هم   الذين  التابعني،  تابعي  األربعة يف عرص  األئمة  أحد  وهو  ـ  األوزاعي  فقد حكى 

أهل الشام، والليث إمام أهل مرص، والثوري   مالك إمام أهل احلجاز، واألوزاعي إمام

ال  إمام العرش، أهل  فوق  الل  بأن  باإليمن  التابعني  زمن  يف  القول  شهرة  حكى  ـ  عراق 

 وبصفاته السمعية.
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والزهري    وروى أبو بكر اخلالل يف »كتاب السنة« عن األوزاعي قال: »ُسئل مكحول 

وها كم جاءت«.  رُّ
 عن تفسري األحاديث، فقاال: َأمه

الثوري،  وسفيان  أنس،  بن  مالَك  »سألُت  قال:  مسلم  بن  الوليد  عن  أيًضا  وُروي 

وها كم   رُّ
والليث بن سعد، واألوزاعي عن األخبار التي جاءت يف الصفات؟ فقالوا: أمه

ها كم  رَّ
 جاءت بال كيف«.جاءت. ويف رواية: فقالوا: أمه

وها كم جاءت« ردٌّ عىل املعطلة، وقوهلم: »بال كيف«   رُّ
فقوهلم ـ رض الل عنهم ـ: »أمه

رد عىل املمثلة. والزهري ومكحول مها أعلم التابعني ]يف زماهنم[، واألربعة الباقون هم  

 أئمة الدنيا يف عرص تابعي التابعني.

أمر   ظهور  بعد  هذا  األوزاعي  قال  والنايف وإنم  عرشه،  فوق  الل  لكون  املنكر  جهم 

ومن طبقتهم محاد بن زيد،  ،  لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خالف ذلك

 سلمة وأمثاهلم[.   ]ومحاد بن

ف بن عبد الل، قال: سمعت مالك بن أنس   روى أبو القاسم األزجي بإسناده عن مطرِّ

قال عمر بن عبد العزيز: »َسّن رسول  ]إذا ذكر عنده[ من يدفع أحاديث الصفات يقول:  

األمر بعده سننًا، األخذ هبا تصديق لكتاب الل، واستكمل لطاعة الل، وقوة   ووالة  ملسو هيلع هللا ىلص الل  

عىل دين الل، ليس ألحد من خلق الل تغيريها وال النظر يف يشء خالفها، من اهتدى هبا  

 سبيل املؤمنني، والَّه الل  فهو مهتٍد، ومن استنرص هبا فهو منصور، ومن خالفها واتبع غري 

 ما توىلَّ وأصاله جهنم وساءت مصرًيا«.
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عيينة، قال: »ُسئل ربيعة بن أيب    وروى اخلالل بإسناد كلهم أئمة ]ثقات[ عن سفيان بن 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشه اْسَتَوى}عبد الرمحن عن قوله تعاىل:  [، كيف استوى؟ قال:  5]طه:  {الرَّ

»االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، ومن الل الرسالة، وعىل الرسول البالغ املبني، 

 وعلينا التصديق«.

 غري وجه. وهذا الكالم مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من

منها: ما رواه أبو الشيخ األصبهاين، وأبو بكر البيهقي، عن حييى بن حييى قال: كنا عند 

الل   عبد  أبا  يا  فقال:  فجاء رجل،  أنس،  بن  اْسَتَوى }مالك  اْلَعْرشه  َعىَل  مْحَُن  كيف    {الرَّ

غ »االستواء  قال:  ثم  َحَضاء  الرُّ عاله  حتى  برأسه  مالك  فأطرق  جمهول،  استوى؟،  ري 

والكيف غريمعقول، واإليمن به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إال مبتدًعا، ثم أمر  

 به أن َُيرج« اهـ. 

الباقني: فقول ربيعة ومالك: »االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول« موافق  لقول  

وها كم جاءت بال كيف«، فإنم نفوا علم الكيفية، ومل ينفوا حقيقة الصفة.  رُّ
 »أمه

قالوا:  ملا  بالل  يليق  ما  ملعناه عىل  فهم  املجرد من غري  باللفظ  آمنوا  قد  القوم  ولو كان 

وها كم جاءت بال كيف«،   رُّ
»االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول«، وملا قالوا: »أمه

 االستواء حينئٍذ ال يكون معلوًما، بل جمهوالً بمنزلة حروف املعجم. فإن 

وأيًضا: فإنه ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية، إذا مل يفهم من اللفظ معنى، وإنم حيتاج إىل  

 نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 
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يقول: بال كيف، وأيًضا: فإن من ينفي الصفات اخلربية أو الصفات مطلًقا ال حيتاج أن 

ال حيتاج أن يقول: بال كيف، فلو كان    فمن قال: إن الل سبحانه وتعاىل ليس عىل العرش،

 من مذهب السلف نفي الصفات يف نفس األمر ملا قالوا: بال كيف.

وها كم جاءت. يقتيض إب رُّ
قاء داللتها عىل ]ما هي عليه، فإهنا جاءت  وأيًضا: فقوهلم: أمه

وا ألفاظها   رُّ
ألفاًظا دالة عىل معاين، فلو كانت[ داللتها منتفية لكان الواجب ]أن يقال: أمه

وا ألفاظها مع[ اعتقاد أن الل ال ُيوصف بم دلت   رُّ
مع اعتقاد أن املفهوم منها غري مراد، أو أمه

ّرت[ كم جاءت، وال يقال حينئذ: بال كيف، إذ نفي  عليه حقيقة، وحينئذ فال ]تكون قد ُأمه 

 الكيفية عم ليس بثابت لغو  من القول. 

الطلمنكي  عمر  ]وأبو  اإلبانة،  يف  بطة  بن  الل  عبد  وأبو  السنة[  يف  ]األثرم  وروى 

الل بن أيب سلمة املاجشون ـ وهو أحد  بن عبد    وغريهم[ بإسناد صحيح، عن عبد العزيز

أئمة املدينة الثالثة الذين هم مالك بن أنس، وابن املاجشون، وابن أيب ذئب ـ وقد سئل  

 فيم جحدت به اجلهمية:

تتابعت اجلهمية ومن فيم  الرب    »أما بعد: فقد فهمت ما سألت عنه  خالفها يف صفة 

صفته،  تفسري  عن[  األلسن  وَكلَّت  والتقدير  الوصف  عظمته  فاقت  الذي  ]العظيم 

وانحرست العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول فلم جتد مساًغا فرجعت خاسئة  

وهي حسرية، وإنم ُأمروا بالنظر والتفكر فيم خلق بالتقدير، وإنم يقال »كيف«؟ ملن مل يكن  

، فأما الذي ال حيول وال يزول، ومل َيَزْل، وليس له مثل، فإنه ال يعلم كيف هو إال  ثم كان
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هو، وكيف يعرف قدر من مل يبد ومن مل يمت، وال يبىل، وكيف ]يكون[ لصفة يشء منه 

حد أو منتهى؟ يعرفه عارف أو حيد قدره واصف عىل أنه احلق املبني، ال حق أحق منه، وال  

عىل عجز العقول يف حتقيق صفته، عجزها عن حتقيق صفة أصغر   يشء، أبني منه. الدليل

خلقه، ال تكاد تراه صغًرا حيول ويزول، وال يرى له سمع وال برص، ملا يتقلب به وحيتال  

أحسن   الل  فتبارك  وبرصه،  سمعه  من  ظهر  مما  عليك  وأخفى  بك  أعضل  عقله،  من 

ورهبم   السادات،  وسيد  وخالقهم  ثْ }اخلالقني،  َكمه ريُ َلْيَس  الَبصه يُع  مه السَّ َوُهَو  ء   يَشْ   {لههه 

 [.11]الشورى: 

الرب من نفسه بعجزك عن   َتكلُّف صفة ما مل يصف  ـ غناك عن  اعرف ـ رمحك الل 

معرفة قدر ما وصف منها، إذا مل تعرف قدر ما وصف فم تكلفك علم ما مل يصف، هل  

معصيت من  يشء  عن  به  تنزجر  أو  طاعته،  من  يشء  عىل  بذلك   ه؟ تستدل 

فقد   وتكلًفا،  تعمًقا  نفسه  من  الرب  ما وصف  الذي جحد  يفه }فأما  َياطهنُي  الشَّ اْسَتْهَوْتُه 

انَ  [ فصار يستدل بزعمه عىل جحد ما وصف الرب وسمى  71]األنعام:  {األَْرضه َحرْيَ

من نفسه بأن ]قال[: ال بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن الَبنيِّ باخلفي،  

يمل له الشيطان    مى الرب من نفسه بصمت الرب عم مل يسم منها، فلم يزلما س   وجحد 

ـ   وجل  عز  ـ  الرب  قول  جحد  َناظهَرة  }حتى  ا  َ َرهبِّ إهىَل  ة   َ
نَّارضه َيْوَمئهٍذ    {ُوُجوه  

[ فقال: ال يراه أحد يوم القيامة، فجحد والل أفضل كرامة الل التي أكرم  23ـ22]القيامة:

القي يوم  أولياءه  إياهم  هبا  النظر إىل وجهه، ونرضته  َملهيٍك  }امة من  نَد  عه ْدٍق  َمْقَعده صه يفه 

رٍ  ْقَتده  وقد قىض أهنم ال يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون.  [،55]القمر:  {مُّ
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إىل أن قال: وإنم جحد رؤية الل يوم القيامة إقامة للحجة الضالة املضلة؛ ألنه قد عرف  

 منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنني، وكان له جاحًدا.  إذا جتىل هلم يوم القيامة رأوا 

ون يف  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول الل    رسول الل، هل نرى ربنا؟  وقال املسلمون: يا : »هل ُتَضارُّ

ليلة   القمر  قال: »فهل تضارون يف رؤية  قالوا: ال.  دوهنا سحاب؟«  ليس  الشمس  رؤية 

 كذلك«.  البدر ليس دونه سحاب؟« قالوا: ال. قال: »فإنكم ترون ربكم

الل   رسول  قط، ملسو هيلع هللا ىلصوقال  قط  فتقول:  قدمه،  فيها  اجلبار  يضع  النار حتى  متتلئ  »ال   :

 وينزوي بعضها إىل بعض«.

بضيفك  فعلت  مما  الل  »لقد ضحك  عنه:  الل  قيس رض  بن  لثابت   البارحة«.   وقال 

وقال فيم بلغنا: »إن الل ليضحك من أزلهكم وقنوطكم ورسعة إجابتكم«، فقال له رجل  

العرب: إن ربنا ليضحك؟ ]قال: »نعم« قال: ال نعدم من رب يضحك خرًيا« يف أشباه   من

 مما مل نحصه. هلذا

تعاىل:   الل  ريُ }وقال  الَبصه يُع  مه السَّ َفإهنََّك  }[،  11]الشورى:  {َوُهَو  َربَِّك  ْكمه  ُ
حله  ْ َواْصربه

َما َمنََعَك َأن  }[، وقال: 39]طه: {يَولهُتْصنََع َعىَل َعْينه }[، وقال تعاىل: 48]الطور: {بهَأْعُينهنَا

بهَيَديَّ  َخَلْقُت  َا 
مله تعاىل:  75]ص:  {َتْسُجَد  وقال  َياَمةه }[،  اْلقه َيْوَم  َقْبَضُتُه  مَجهيًعا  َواأْلَْرُض 

ُكونَ   ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعمَّ ُيْشه
ينههه يَّات  بهَيمه َمَواُت َمْطوه م عىل  [. فوالل ما دهلَُّ 67]الزمر: {َوالسَّ

به قبضته إال صغر ]نظريها َظم ما وصفه من نفسه، وما حتيط  منهم عندهم، إن ذلك    عه

الذي[ ألقى يف روعهم، وخلق عىل معرفة ]قلوهبم[، فم وصف الل من نفسه فسمه عىل 



105 

ـ ال    ملسو هيلع هللا ىلصلسان رسوله   ـ ال هذا وال هذا  منه صفة ماسواه  نتكلف  سميناه كم أسمه، ومل 

 كلف معرفة ما مل يصف.نجحد ما وصف، وال نت

اعلم ـ رمحك الل ـ أن العصمة يف الدين أن تنتهي يف الدين حيث انتهي بك وال جتاوز  

املعرفة  عليه  بسطت  فم  املنكر،  وإنكار  املعروف  معرفة  الدين  قوام  من  فإن  لك،  ما حد 

الكتاب والسنة وتوارث علمه األمة، فال ختافّن يف   إليه األفئدة وذكر أصله يف  وسكنت 

 ا وصفه من نفسه عيًبا، وال تتكلفّن ملا وصف لك من ذلك قدًرا.ذكره وصفته من ربك م

وما أنكرته نفسك، ومل جتد ذكره يف كتاب ربك وال يف احلديث عن نبيك ـ من ذكر  

ربك ـ فال تتكلفن علمه بعقلك، وال تصفه بلسانك، واصمت عنه كم صمت الرب عنه  

]معرفة[ تكلفك  فإن  نفسه،  كإنكار  من  نفسه  من  يصف  مل  فكم  ما  منها،  وصف  ما  ك 

ما وصف   ]تكلف[  أعظم  فكذلك  نفسه،  مما وصف من  اجلاحدون  ما جحده  أعظمت 

 الواصفون مما مل يصف منها.

فقد ـ والل ـ َعّز املسلمون الذين يعرفون املعروف وبمعرفتهم ُيعرف، وينكرون املنكر  

كتابه، وما بلغهم مثله من  وبإنكارهم ُينكر، يسمعون ما وصف الل به نفسه من هذا يف  

نبيه، فم مرض من ذكر هذا وتسميته قلُب مسلم، وال تكلَّف صفة قدرة وال تسمية غريه  

 من الرب مؤمن.

ما سمى وما وصف الرب    أنه سمه من صفة ربه، فهو بمنزلة  ملسو هيلع هللا ىلص وما ذكر عن الرسول  

 من نفسه.
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رهبم بم وصف من  والراسخون يف العلم ـ الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون ل

نفسه، التاركون ملا ترك من ذكرها ـ ال ينكرون صفة ما سمى منها جحًدا، وال يتكلَّفون 

يتبع   ومن  ى  ما سمَّ وتسميُة  ترك  ما  ترُك  احلقَّ  ًقا، ألن  تعمُّ ُيسم  مل  بم  َسبهيله  }وصفه  َغرْيَ 

نهنَي ُنَولِّهه َما َتَوىلَّ َوُنْصلههه َجَهنََّم َوَساَءْت  رًيااملُْْؤمه [، َوَهَب اللُ لنا ولكم  115]النساء:  { َمصه

 ُحْكًم، وأحَلَقنا بالصاحلني اهـ.

الصفات ونفى علم   أثبت  فتدبره، وانظر كيف  اإلمام  املاجشون  ابن  وهذا كله كالم 

الكيفية موافقة لغريه من األئمة، وكيف أنكر عىل من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباْتا كذا  

 [.حمدًثا جلهمية: أنه يلزم أن يكون جسًم أو ]َعَرًضا فيكونوكذا كم تقوله ا

 

التي أوجبت الضالل يف  )   :قوله  الفاسدة  التنبيه عىل ]ُأصول[ املقاالت  واملقصود هنا 

، وأن من جعل الرسول غري عامل بمعاين القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصباب العلم واإليمن بم جاء به الرسول  

إليه، وال جربيل جعله غري   ُأنزل  بالسمعيات،الذي  بياًنا    عامل  القرآن هدى وال  مل جيعل 

أي ما جاء ف  -ال شك أهنم إذا سلبوا من النبي ملسو هيلع هللا ىلص األمور العقلية والسمعية    (للناس

العقل والسنة ُيالف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص    -الكتاب  أنكروا  الذين  املالحدة  ُيشاهبون  هذا  ف  فهم 

 وأنكروا رب العاملي والدين. 

ر  ول ُينكر هؤالء إال ألهنم ان  تقصوهم، وهؤالء قد قالوا ما يستلزم استنقاصهم، ول ُيكفَّ

 األشاعرة ألجل التأويل. 
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  ملسو هيلع هللا ىلص ثم هؤالء ينكرون العقليات يف هذا الباب بالكلية، فال جيعلون عند الرسول  )  :قوله 

العقلية تقدم إنكارهم هلا،    (وأمته يف باب معرفة الل عز وجل ال علوًما عقلية وال سمعية

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأمته جاهلي بام ف الكتاب والسنة ألهنم مفوضة.  والسمعية جعلوا

   (كم أخطأ يف ذلك أهل التحريف والتأويالت الفاسدة، وسائر أصناف املالحدة)  :قوله 

اجلزء  تقدم ذكرها، وما سيأيت هو  التي  املقدمة  انتهى اجلزء األول من احلموية وهو 

السلف والعلامء املاضي واملتأخرين ف  الثاين من احلموية، وهو عبارة عن نقوالت عن  

إثبات أن التأويل مذموم والرد عل من ذهب إل التأويل أو التفويض، لكن أصل كالمه  

 ف ذم التأويل. 

»ُسئل مكحول )  :قوله  قال:  األوزاعي  السنة« عن  بكر اخلالل يف »كتاب  أبو    وروى 

وها كم جاءت« رُّ
َأمه الوليد بن    والزهري عن تفسري األحاديث، فقاال:  أيًضا عن  وُروي 

مسلم قال: »سألُت مالَك بن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، واألوزاعي عن  

ها   رَّ
وها كم جاءت. ويف رواية: فقالوا: أمه رُّ

األخبار التي جاءت يف الصفات؟ فقالوا: أمه

قد يظن من ال يدري أن هذا يدل عل التفويض، لكن يرد هذا    ( كم جاءت بال كيف«

 أمران: 

رصًُيا وهو من هؤالء العلامء،    -رمحه اهلل تعال-ما جاء عن مالك  :  األمر األول

معلوم"قال:   واالستواء  جمهول  أي  "الكيف  معلوًما  وكونه  بمعنًى،  هلا  فأقر   ،

 لعرب. معلوم بالرجوع إل لغة ا 
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ما سيذكره شيخ اإلسالم من هذا الكالم، من أنه قال: أمروها    :األمر الثاني

 كام جاءت، فإذن قد جاءت بصفة وهلا معنًى. 

وها كم جاءت« ردٌّ عىل املعطلة، وقوهلم: »بال  )  :قوله  رُّ
فقوهلم ـ رض الل عنهم ـ: »أمه

لوا املعاين  ( أي بمعنى، وهذا فيه رد  كم جاءت) ( كيف« رد عىل املمثلة عل املعطلة ممن أوَّ

 ( قوله  أما  التي ضلت ف بال كيفأو فوضوها،  الطوائف  بيان  املمثلة، وتقدم  رد عل   )

 الباب. 

القوم قد آمنوا باللفظ املجرد من غري فهم ملعناه عىل ما يليق بالل ملا  )  :قوله  ولو كان 

وها كم جاءت بال  قالوا: »االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول«، وملا قالو رُّ
ا: »أمه

وهذه    (كيف«، فإن االستواء حينئٍذ ال يكون معلوًما، بل جمهوالً بمنزلة حروف املعجم

ضة يقولون: إن أسامء اهلل وصفاته كحروف   ضة، فاملُفوِّ فائدة نفيسة ف رشح مذهب املُفوِّ

كن هذا املعنى  املعجم، فإذا كان كذلك فال يعرف معناها حتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلها معنًى ل

 اختص به اهلل، كام اختص بالكيفية، 

هلا معنًى لكن هذا   أن  ُيقرون  ضة  املُفوِّ أن  املرسلة(  )الصواعق  القيم ف  ابن  بيَّ  وقد 

 املعنى استأثر اهلل به، كالكيفية متاًما. 

الطلمنكي وروى ]األثرم يف السنة[ وأبو عبد الل بن بطة يف اإلبانة، ]وأبو عمر  )  :قوله 

بن عبد الل بن أيب سلمة املاجشون ـ وهو أحد    وغريهم[ بإسناد صحيح، عن عبد العزيز

أئمة املدينة الثالثة الذين هم مالك بن أنس، وابن املاجشون، وابن أيب ذئب ـ وقد سئل  
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اجلهمية به  ...فيم جحدت  أئمة    (:  من  ألنه  ماجشون  ابن  عن  عظيم  نقٌل  النقل  وهذا 

ل الكالم ف الصفات، ألنه كثرًيا ما جُيمل السلف ف العبارات إال أن  السلف، وقد فص

ل تفصياًل مفيًدا ف الصفات وغري ذلك.  -رمحه اهلل تعال-ابن ماجشون   فصَّ

»ال متتلئ النار حتى يضع اجلبار فيها قدمه، فتقول: قط قط، وينزوي بعضها إىل  )   :قوله 

ذكر شيخ اإلسالم عن أهل السنة أن معنى هذا احلديث أنه يضع قدمه عل النار   ( بعض«

«، قال: ويؤكد ذلك أن النار  يضع قدمه عليهاال ف النار، لذا جاءت الرواية األخرى: »

ار قدمه فيها المتألت بوضع قدمه فيها سبحانه، إل آخر ما  متتلئ بأهلها، ولو وضع اجلب

 . -رمحه اهلل تعال-ذكر 

سميناه كم أسمه، ومل نتكلف   ملسو هيلع هللا ىلصفم وصف الل من نفسه فسمه عىل لسان رسوله  )  :قوله 

  (منه صفة ماسواه ـ ال هذا وال هذا ـ ال نجحد ما وصف، وال نتكلف معرفة ما مل يصف

 ُنثبته وما ل يأت نفيه وال إثباته نتوقف فيه. فإذن ما أثبته 

فقد ـ والل ـ َعّز املسلمون الذين يعرفون املعروف وبمعرفتهم ُيعرف، وينكرون )  :قوله 

ُينكر وبإنكارهم  فكيف    (املنكر  املتقدم،  الزمن  ذاك  ف  وهو  ماجشون  ابن  يقوله  هذا 

 بعرصنا هذا بعد ذهاب القرون؟

سني السلفي وجيعله ُيقبل وال ييأس وال يقنط وال يتأثر  إن مثل هذا الكالم ُيشجع ال

بزماننا   فكيف  ذلك،  يشتكون من  كانوا  السابقي  السلف  املخالفي، ألن  كثرة  رأى  إذا 

هذا، وهذا أمر اختص اهلل به أهل السنة، فاختصهم بالغربة، قال ملسو هيلع هللا ىلص فيام روى مسلم من  
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سالم غريًبا وسيعود غريًبا كم بدأ اإل : »-ريض اهلل عنهام-حديث أب هريرة وابن عمر  

 «. بدأ

 «، أسأل اهلل أن جيعلني وإياكم من هؤالء. فطوبى للغرباء وقال ف حديث أب هريرة: »

وقد أثنى عليهم ف هذا احلديث من جهتي: شبههم بالغرباء األولي، ثم دعا هلم ملسو هيلع هللا ىلص  

كثرة املخالفي، وليعلم  باملنزلة الطيبة ف اجلنة، فعل هذا ينبغي للسني السلفي أال يتأثر ل

 أن اهلل لو شاء أن هيدي الناس هلداهم، لكنه بحكمته أضل منهم من أضل. 

ومنَّ اهلل عليك وعاملك بالفضل ومنَّ عليك باهلداية واالستقامة، فاعرف عظيم هذه  

وإياكم  النعمة واستمر عليها وادع اهلل الثبات حتى ال تزل وتزيغ عنها، أسأل اهلل أن يعافينا  

 وأن يثبتنا وإياكم. 

ى ومن يتبع  )  :قوله  نهنَي ُنَولِّهه َما َتَوىلَّ َوُنْصلههه َجَهنََّم  }ما ترك وتسميُة ما سمَّ َغرْيَ َسبهيله املُْْؤمه

رًيا  َمصه اهـ115]النساء:  {َوَساَءْت  بالصاحلني  وأحَلَقنا  ُحْكًم،  ولكم  لنا  اللُ  َوَهَب   ،] )  

ماجشون استدل هبذه اآلية عل وجوب اتباع سبيل السابقي األولي، فال  ُيالحظ أن ابن 

 نتكلف ما ل ُيذكر وال نجحد ما ُذكر. 
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الذي رووه باإلسناد عن    ويف كتاب »الفقه األكرب« املشهور عند أصحاب أيب حنيفة،

أيب مطيع احلكم بن عبد الل البلخي، قال: »سألت أبا حنيفة عن الفقة األكرب؟ فقال: ال  

املنكر،  عن  وتنهى  باملعروف  وتأمر  اإليمن،  من  به  أحًدا  تنفه  وال  بذنب،  أحًدا    تكفرن 

أحد    وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك. وال ]تتربأ من[

وال توايل أحًدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمن ]وعّل إىل الل عز    ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول الل  

 وجل[. 

قال »أبو حنيفة«: الفقه األكرب يف الدين خري من الفقه يف العلم، وألن يفقه الرجل كيف 

 يعبد ربه خري من أن جيمع العلم الكثري. اهـ.

لفقه؟ قال: تعلم الرجل اإليمن والشائع قال »أبو مطيع«: قلت: أخربنى عن أفضل ا

والسنن، واحلدود، واختالف األئمة، وذكر مسائل اإليمن، ثم ذكر مسائل القدر، والرد  

 عىل القدرية بكالم حسن ليس هذا موضعه.

ثم قال: قلت: فم تقول فيمن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فيتبعه عىل ذلك أناس، 

 ؟ رى ذلكفيخرج عىل اجلمعة: هل ت

وهو   املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر  ورسوله  الل  أمر  وقد  وملَ؟  قلت:  ال.  قال: 

واجبة الدماء    ؟فريضة  سفك  من  يصلحون  مما  أكثر  يفسدون  ما  ولكن  كذلك  قال: 

 واستحالل احلرام. 



112 

قال: وذكر الكالم يف قتال اخلوارج والبغاة، إىل أن قال: قال »أبوحنيفة« عمن قال: ال  

اْلَعْرشه }ريب يف السمء أم يف األرض: فقد كفر؛ ألن الل تعاىل يقول:  أعرف   مْحَُن َعىَل  الرَّ

 [ وعرشه فوق سبع سموات. 5]طه: {اْسَتَوى

قلت: فإن قال: إنه عىل العرش استوى، ولكنه يقول ال أدري العرش يف السمء أم يف  

السمء، ألنه تعاىل يف أعىل عليني، وأنه يدعى األرض؟ قال: هو كافر، ألنه أنكر أن يكون يف  

من أعىل ال من أسفل ـ ويف لفظ ـ سألت أبا حنيفة عمن يقول: ال أعرف ريب يف السمء أم  

يقول:   تعاىل  الل  قد كفر؛ ألن  قال:  األرض.  اْسَتَوى}يف  اْلَعْرشه  َعىَل  مْحَُن  [ 5]طه:  {الرَّ

يقول:   فإنه  قال:  سموات،  سبع  فوق  اْسَتَوىعَ }وعرشه  اْلَعْرشه  يدري    {ىَل  ال  ولكن 

 قال: إذا أنكر أنه يف السمء فقد كفر. العرش يف األرض أو يف السمء.

ر الواقف الذي   يقول: ال  ففي هذا الكالم املشهور عن أيب حنيفة عند أصحابه أنه َكفَّ

أعرف ريب يف السمء أم يف األرض؛ فكيف يكون اجلاحد النايف الذي يقول: ليس يف السمء 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشه  }]أو ليس يف األرض وال يف السمء؟[ واحتج عىل كفره بقوله تعاىل:   الرَّ

 [ قال: وعرشه فوق سبع سموات. 5]طه: {اْسَتَوى

قوله   أن  َ هبذا  اْسَتَوى}تعاىل:  وَبنيَّ اْلَعْرشه  َعىَل  مْحَُن  السموات،    {الرَّ فوق  الل  أن  يبني 

فوق العرش، وأن االستواء عىل العرش دل عىل أن الل نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك  

يف   أم  السمء  يف  العرش  كون  يف  توقف  ولكن  استوى،  العرش  عىل  إنه  قال  من  بتكفري 

مء؛ ألن الل يف أعىل عليني، وأنه ُيدَعى من أعىل ال من  األرض؟ قال: ألنه أنكر أنه يف الس
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أسفل، وهذا ترصيح من أيب حنيفة بتكفري من أنكر أن يكون الل يف السمء، واحتج عىل 

يدعى وأنه  عليني،  أعىل  يف  تعاىل  الل  بأن  هاتني   ذلك  من  وكل  أسفل،  من  ال  أعىل  من 

إلقرار[ بأن الل يف العلو، وعىل أنه يدعى  احلجتني فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة عىل ]ا 

أنه يف   أنكر  إذا  فقال:  بذلك،  اللفظ اآلخر رصحًيا عنه  من أسفل، وقد جاء  من أعىل ال 

 السمء فقد كفر.

  وروى هذا اللفظ عنه باإلسناد شيُخ اإلسالم أبو إسمعيل األنصاري اهلروي بإسناده 

 يف كتاب »الفاروق«.

وروى هو أيًضا وابُن أيب حاتم أن هشام بن عبيد الل الرازيـ  صاحب حممد بن احلسن، 

ي ـ حبس رجالً  يف التجهم، فتاب فجيء به إىل هشام ليطلقه، فقال: احلمد لل    قاىض الرَّ

خلقه؟ فقال: أشهد  عىل التوبة. فامتحنه هشام، فقال: أتشهد أن الل عىل عرشه بائن من  

 أن الل عىل عرشه، وال أدري ما بائن من خلقه. فقال: »ردوه إىل احلبس، فإنه مل يتب«.

حنيفة)  :قوله  أيب  أصحاب  عند  املشهور  األكرب«  »الفقه  كتاب  شيخ    (ويف  دقة  من 

ألن كثرًيا    (املشهور عند أصحاب أيب حنيفة)  أنه قال:  -رمحه اهلل تعال-اإلسالم ابن تيمية  

من العلامء يقولون ليس الكتاب منسوًبا ألب حنيفة، بل منسوب ألب املطيع، ومن العلامء  

هذا   ُيثبتون  ال  وغريه  كالذهبي  العلامء  من  كثرًيا  لكن  السمعاين،  املظفر  كأب  أثبته  من 

 الكتاب ألب حنيفة. 
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أب حنيفة، إال أن    وقد يكون كثرٌي مما فيه من كالم أب حنيفة، فليس الكتاب كله عن 

 أصحابه يعظمون هذا الكتاب وهو حجة عليهم. 

ثم قال: قلت: فم تقول فيمن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فيتبعه عىل ذلك )  :قوله 

 ؟ أناس، فيخرج عىل اجلمعة: هل ترى ذلك

وهو   املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر  ورسوله  الل  أمر  وقد  وملَ؟  قلت:  ال.  قال: 

واجبةفريض الدماء    ؟ة  سفك  من  يصلحون  مما  أكثر  يفسدون  ما  ولكن  كذلك  قال: 

وهذا فيه رد عل من ينسب ألب حنيفة أنه يرى اخلروج، وقد يكون    ( واستحالل احلرام

رأى ذلك قبُل، ألن مجًعا من السلف نسبوا ذلك إليه، لكنه رجع، السيام والطحاوي قد  

العقي  هذه  ونسب  املشهورة  عقيدته  ف  عن  ذكر  النهي  وفيها  وصاحبيه  حنيفة  ألب  دة 

 اخلروج.

فاجلمع بي كالم السلف الذين أنكروا عل أب حنيفة أنه يرى السيف وبي هذا الكالم  

 أن يقال: إن ذاك مذهب له قد رجع عنه. 

حنيفة« عمن قال: ال أعرف ريب يف السمء أم يف األرض:   إىل أن قال: قال »أبو)  :قوله 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشه اْسَتَوى}الل تعاىل يقول:  فقد كفر؛ ألن   [ وعرشه فوق سبع 5]طه:  {الرَّ

هذا النقل مفيد للغاية لو ُعرض عل كثري من احلنفية اليوم، وكيف أن أبا حنيفة    (سموات 

ُيكفر من ال ُيثبت أن اهلل ف السامء، ألن أكثر املاتريدية املوجودين هم أحناف، فُيحاجون  

 لكالم. بمثل هذا ا
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فقال: أشهد أن الل عىل عرشه، وال أدري ما بائن من خلقه. فقال: »ردوه إىل  )  :قوله 

بل قد يكون مستحًبا  ف هذا صحة االمتحان واالختبار، وهذا جائز    (احلبس، فإنه مل يتب«

أو واجًبا بحسبه إذا دعت احلاجة إل ذلك، واألصل ف ذلك حديث معاوية ملا أراد أن  

من  »، قالت: ف السامء، قال:  «أين الل؟»يعتق اجلارية أتى هبا إل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فسأل اجلارية:  

 . «أعتقها فإهنا مؤمنة»، قالت: أنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: «أنا؟

اجلارية حلاجة، ألن العتق ال يصح إال للمؤمن، فأراد أن يمتحنها    فإذن امتحن هذه 

 ؟ حتى يعرف هل هي مؤمنة لتعتق أم ال 

فإذن األصل عدم االمتحان إال إذا دعت احلاجة إل ذلك، وقد يكون مستحًبا أو واجًبا  

 بحسبه. 

أي منفصل عن خلقه، ال هو داخل خلقه وال خلقه داخلون    (بائن من خلقه)   : قولهأما  

عل هذا ف رده عل اجلهمية بحديث أب موسى    -رمحه اهلل تعال-فيه، واستدل الدارمي  

النور، لو كشفه ألحرقت سبحات  »ف مسلم: قال:  -ريض اهلل عنه -األشعري   حجابه 

 ه وال خلقه داخلون فيه. ، فدل عل أنه ليس داخاًل ف خلق«وجهه ما انتهى إليه برصه

وروى أيًضا عن حييى بن معاذ الرازي أنه قال: »إن الل عىل العرش بائن من اخللق، وقد 

]أحاط[ بكل يشء علًم، وأحىص كل يشء عدًدا، ال يشك يف هذه املقالة إال جهمي رديء  

ّليل، وهالك مرتاب، ]يمزج[ الل بخلقه، وَيلط منه الذات باألقذار واألنتان«.  ضه
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ُسئل: ما قول[ أهل اجلمعة؟ قال: »يؤمنون بالرؤية    وروى أيًضا عن ابن املدينى ]ملا 

َما َيُكوُن }والكالم، وأن الل فوق السموات عىل العرش استوى؛ ]فسئل عن قوله تعاىل[  

ن نَّْجَوى َثاَلَثٍة إهالَّ ُهَو َرابهُعُهمْ  ا  اللََّ َيْعَلُم مَ   َأمَلْ َتَر َأنَّ }[، فقال: اقرأ ما قبلها:  7]املجادلة:  {مه

َمَواته َوَما يفه اأْلَْرضه   .{يفه السَّ

وروى أيًضا عن أيب عيسى الرتمذي قال: »هو عىل العرش كم وصف يف كتابه، وعلمه 

 وقدرته وسلطانه يف كل مكان«.

أن الرازي  ُزْرَعة  أيب  عن  تعاىل:وروى  قوله  تفسري  عن  سئل  اْلَعْرشه  }  ه  َعىَل  مْحَُن  الرَّ

[ فقال: »تفسريه كم تقرأ، هو عىل العرش، وعلمه يف كل مكان، من قال  5]طه:  {اْسَتَوى

 غري هذا فعليه لعنة الل«.

السنة«  »أصول  يف  ـ  اإلسفراييني  حامد  أيب  ـ صاحب  الاللكائي  القاسم  أبو  وروى 

بإسناده عن حممد بن احلسن ـ صاحب أيب حنيفة ـ قال: »اتفق الفقهاء كلهم من املشق 

يف صفة   ملسو هيلع هللا ىلصإىل املغرب عىل اإليمن بالقرآن واألحاديث التي جاء هبا الثقات عن رسول الل  

ري وال وصف وال تشبيه، فمن فرس اليوم شيًئا من ذلك، فقد  عز وجل: من غري تفس الرب

وفارق اجلمعة، فإهنم مل يصفوا ومل يفرسوا، ولكن أفتوا بم يف   ملسو هيلع هللا ىلصخرح عم كان عليه النبي  

الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول َجْهم فقد فارق اجلمعة، فإنه قد وصفه بصفة ال  

اهـ.   يشء« 
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عن   أخذ  احلسن  بن  هذا  حممد  عىل  وقد حكى  العلمء،  من  وطبقتهم  ومالك  حنيفة  أيب 

 اإلمجاع، وأخرب أن اجلهمية تصفه باألمور السلبية غالًبا، أو دائًم.

و ]قوله: »من غري تفسري« أراد به تفسري اجلهمية املعطلة الذين ابتدعوا تفسري الصفات  

 بخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون من اإلثبات[.

بن  القاسم  عبيد  أيب  عن  صحيحة  بأسانيد  وغريه  البيهقي  »هذه    وروى  قال:  سالم 

رَيه«، »وأن جهنم ال   فيها: »ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غه يقول  التي  األحاديث 

األحا وهذه  القدمني«،  موضع  »والكريس  فيها«،  قدمه  ربك  يضع  حتى  يفمتتلئ    ديث 

ُسئلنا عن تفسريها ال    »الرؤية« هي عندنا حق محلها الثقات بعضهم عن بعض، غري أّنا إذا 

 نفرسها، وما أدركنا أحًدا يفرسها« اهـ. 

 »أبو عبيد« أحد األئمة األربعة الذين هم: الشافعي، وأمحد، وإسحاق، وأبو عبيد.

أن يوصف، وقد كان يف الزمان وله من املعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من  

الذي ظهرت فيه الفتن واألهواء، وقد أخرب أنه ما أدرك أحًدا من العلمء يفرسها. ]أي  

 تفسري اجلهمية[.

وروى الاللكائي والبيهقي عن عبد الل بن املبارك أن رجاًل قال له: يا أبا عبد الرمحن 

الناس كراهة     أكره الصفة ـ عنى صفة الرب ـ فقال إين املبارك: »أنا أشد  له عبد الل بن 

لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بَشء قلنا به، وإذا جاءت اآلثار بَشء جرسنا عليه« ونحو  

 هذا.
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أراد ابن املبارك: أنا نكره أن نبتدئ بوصف الل من ذات أنفسنا حتى جييء به الكتاب 

 واآلثار. 

عبد الل بن أمحد وغريه بأسانيد صحاح عن ابن املبارك أنه قيل له: بمذا نعرف ربنا؟   وروى

قال: »بأنه فوق سمواته عىل عرشه بائن من خلقه، وال نقول كم تقول اجلهمية: أنه ههنا  

 وهكذا قال اإلمام أمحد وغريه.  يف األرض«

وذكر  وروى   زيد  بن  ـ: سمعت محاد  اإلمام  ـ  بن حرب  بإسناد صحيح عن سليمن 

 هؤالء اجلهمية، فقال: »إنم حياولون أن يقولوا: ليس يف السمء يشء«. 

وروى ابن أيب حاتم يف كتاب »الرد عىل اجلهمية« عن سعيد بن عامر الضبعي ـ إمام  

أهل البرصة علًم ودينًا، من شيوخ أمحد ـ أنه ذكر عنده اجلهمية، فقال: »هم رشٌّ قواًل من  

والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل األديان مع املسلمني عىل أن الل    اليهود

 عىل العرش. وقالوا هم: ليس عليه يشء«. 

وقال حممد بن إسحاق بن خزيمة ـ إمام األئمة: »من مل يقل: إن الل فوق سمواته عىل 

عرشه بائن من خلقه، وجب أن ُيستتاب، فإن تاب وإال رُضبت عنقه ثم ُألقي عىل مزبلة، 

 لئال يتأذى بنتن رحيه أهل القبلة، وال أهل الذمة«، ]ذكره عنه احلاكم بإسناد 

 صحيح[. 

»يؤمنون )  :قوله  قال:  ُسئل: ما قول[ أهل اجلمعة؟  املدينى ]ملا  ابن  أيًضا عن  وروى 

َما  }بالرؤية والكالم، وأن الل فوق السموات عىل العرش استوى؛ ]فسئل عن قوله تعاىل[  
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ن نَّْجَوى َثاَلَثٍة إهالَّ ُهَو َرابهُعُهمْ  َترَ }[، فقال: اقرأ ما قبلها:  7]املجادلة:  {َيُكوُن مه اللََّ    َأنَّ   َأمَلْ 

َمَواته َوَما يفه اأْلَْرضه  هذا يدل عل أن مقتىض والزم املعية العامة العلم،    ({َيْعَلُم َما يفه السَّ

الرب   عبد  ابن  به  عربَّ  باملقتىض  تعال-والتعبري  اهلل  الكالم  -رمحه  وسيأيت  اهلل  -،  شاء  إن 

 مها بالعلم. عن املعية، ويؤكد ذلك أنه ابتدأ اآلية بالعلم وخت -تعال

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشه  }  وروى عن أيب ُزْرَعة الرازي أنه سئل عن تفسري قوله تعاىل:)  :قوله  الرَّ

[ فقال: »تفسريه كم تقرأ، هو عىل العرش، وعلمه يف كل مكان، من قال  5]طه:  {اْسَتَوى

ال تأويل  هذه النصوص واضحة ف إثبات الصفات عل احلقيقة ب   (غري هذا فعليه لعنة الل«

 وال تفويض. 

»أصول  )  :قوله  يف  ـ  اإلسفراييني  حامد  أيب  ـ صاحب  الاللكائي  القاسم  أبو  وروى 

السنة« بإسناده عن حممد بن احلسن ـ صاحب أيب حنيفة ـ قال: »اتفق الفقهاء كلهم من  

  ملسو هيلع هللا ىلص املشق إىل املغرب عىل اإليمن بالقرآن واألحاديث التي جاء هبا الثقات عن رسول الل  

عز وجل: من غري تفسري وال وصف وال تشبيه، فمن فرس اليوم شيًئا من    يف صفة الرب

وفارق اجلمعة، فإهنم مل يصفوا ومل يفرسوا، ولكن   ملسو هيلع هللا ىلصذلك، فقد خرح عم كان عليه النبي  

قد   فإنه  فارق اجلمعة،  فقد  َجْهم  بقول  قال  فمن  ثم سكتوا،  والسنة  الكتاب  بم يف  أفتوا 

أي عل طريقة أهل البدع، وقد    (من غري تفسري)  :قولهاملراد من    (وصفه بصفة ال يشء« 

 . -رمحه اهلل تعال-بيَّ هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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لذكروا   ذلك  يعتقدون خالف  كانوا  ولو  ظاهرها،  عل  ُتثبت  أن  األصل  أن  وذلك 

ف  التأويل، وأيًضا لو كانوا يعتقدون التفويض لبيَّنوه بوضوح حتى ال يظن الناس خال

 أي عل طريقة أهل البدع.  "بال تفسري"ذلك، فحمل قوهلم:  

تفسري  )  :قوله  ابتدعوا  الذين  املعطلة  اجلهمية  تفسري  به  أراد  تفسري«  غري  »من  قوله: 

يؤيد ذلك أن كالمه كان    (الصفات بخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون من اإلثبات

 ف سياق الرد عل اجلهمية الذين يؤولون. 

»الرؤية« هي عندنا حق محلها الثقات بعضهم عن بعض،   وهذه األحاديث يف )  :قوله 

قوله إهنا حق ثم قوله    (ُسئلنا عن تفسريها ال نفرسها، وما أدركنا أحًدا يفرسها   غري أّنا إذا 

 بعد التفسري يدل عل أهنا عل ظاهرها، وأن التفسري املراد به عل طريقة أهل البدع.

الاللكائي والبيهقي عن عبد الل بن املبارك أن رجاًل قال له: يا أبا عبد وروى  )  :قوله 

له عبد الل بن املبارك: »أنا أشد الناس   الرمحن إين أكره الصفة ـ عنى صفة الرب ـ فقال 

كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بَشء قلنا به، وإذا جاءت اآلثار بَشء جرسنا عليه«  

كام بيَّ شيخ اإلسالم، أي الكالم ف الصفة بغري حق   (ره الصفةإين أك)قوله:   (ونحو هذا 

أما   التسليم واإلقرار هبا،  يتعلق بصفات اهلل عز وجل، واألصل  فيام  وابتداًء، واملناقشة 

 الكالم حوهلا فاألصل عدم ذلك، وإنام احتاج لذلك أهل السنة ألجل الرد عل املخالفي. 

سليمن بن حرب ـ اإلمام ـ: سمعت محاد بن زيد  وروى بإسناد صحيح عن  )  :قوله 

السمء يشء« يف  ليس  يقولوا:  أن  حياولون  »إنم  فقال:  اجلهمية،  وصدق،    (وذكر هؤالء 
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دوا اهلل من صفاته، فريجع كالمهم إل أنه ليس ف السامء يشء، وف هذا جواز   ألهنم جرَّ

 القدح ف النيات إذا دلَّ الظاهر عل ذلك. 

 فإذن لو قال قائل: هل ُيعاب القدح ف النيات مطلًقا؟

فيقال: ال يصح أن ُيعاب عل من تكلم ف النيات مطلًقا، وإنام يصح إذا دل الظاهر  

والباطن   الظاهر  ألن  الظاهر؛  بداللة  الباطن  ف  ُيقدح  فإنه  ذلك،  عل  كالمه  والزم 

من جهة، ومن جهة أخرى ألن الزم القول قوٌل لصاحبه إذا ُعرف من    متالزمان، هذا 

 مذهبه أنه يريد شيًئا بفعاله وكالمه وطريقته، فُيؤخذ هبذا الالزم. 

 إطالق اجلهمية عند السلف له إطالقان: فائدة: •

 املعروفون بمذهبهم. اجلهمية   اإلطالق األول:

عل كل مؤول فإنه ُيسمى جهمًيا، ومن ذلك قول اإلمام أمحد    اإلطالق الثاني:

 من قال إن الضمري يعود إل آدم فهو جهمي.   ف حديث الصورة:

 أفاد هذا شيخ اإلسالم ف كتابه )التسعينية(. 

لل فوق سمواته وقال حممد بن إسحاق بن خزيمةـ  إمام األئمة: »من مل يقل: إن ا)  : قوله 

ُألقي عىل   عىل عرشه بائن من خلقه، وجب أن ُيستتاب، فإن تاب وإال رُضبت عنقه ثم 

بإسناد  احلاكم  عنه  ]ذكره  الذمة«،  أهل  وال  القبلة،  أهل  رحيه  بنتن  يتأذى  لئال    مزبلة، 

وهذا حجة قوية عل الشافعية، ألن ابن خزيمة إمام بارز عند الشافعية، حتى    (صحيح[
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كل   عل  حجة  الكالم  فهذا  الشافعية.  غري  هبذا  ويسميه  القضاة،  بقايض  يسمونه  إهنم 

 أشعري شافعي. 
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وقد روى عبد الل بن أمحد، عن عباد بن العوام الواسطي ـ إمام أهل واسط، من طبقة 

بًشا املرييس وأصحاب بش، فرأيت آخر كالمهم  شيوخ الشافعي وأمحد ـ قال: »كلمت  

 ينتهي إىل أن يقولوا: ليس يف السمء يشء«. 

وعن عبد الرمحن بن مهدي ـ اإلمام املشهور ـ أنه قال: »ليس يف أصحاب األهواء رش 

يف   ليس  يقولوا:  أن  يدورون عىل  أن ال  من أصحاب جهم،  ـ  والل  ـ  أرى  السمء يشء، 

 يناكحوا، وال يورثوا«.

وروى عبد الرمحن بن أيب حاتم يف كتاب »الرد عىل اجلهمية« عن عبد الرمحن بن مهدي  

قال: »أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الل مل يكلِّم موسى، ويريدون أن يقولوا: ليس  

 ن ُيستتابوا، فإن تابوا وإال ُقتلوا«.ليس عىل العرش، أرى أ يف السمء يشء، وإن الل 

وعن األصمعي قال: »قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغني، فقال رجل عندها: الل عىل  

 وقال األصمعي: كافرة هبذه املقالة«.  ؟عرشه. فقالت: حمدود عىل حمدود

وعن عاصم بن عل بن عاصمـ  شيخ أمحد والبخاري وطبقتهمـ  قال: »ناظرت جهميًّا، 

َ من كالمه أنه ال يؤمن أن يف السمء ربًّا«.   فتَبنيَّ

ْيج بن النعمن، قال: سمعت الصائغ، قال: عبد الل بن نافع    وروى اإلمام أمحد: ثنا رُسَ

كل يف  وعلمه  السمء،  يف  »الل  يقول:  أنس  بن  مالك  علمه    سمعت  من  َيلو  ال  مكان، 

 مكان«.
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عليه  سمئه، ومجع  الل يف  قضاها  عنه حق  الل  بكر رض  أيب  الشافعي: »خالفة  وقال 

 قلوب عباده«. 

تقول:    ملسو هيلع هللا ىلصل: كانت زينب تفتخر عىل أزواج النبي  ويف الصحيح عن أنس بن مالك، قا

 »زوجكنَّ أهاليُكن وزوجني الل من فوق سبع سموات«، هذا مثل قول الشافعي.

وقصة أيب يوسف ـ صاحب أيب حنيفة ـ مشهورة يف استتابة بش املرييس حتى هرب  

 وأظهر قول جهم. قد ذكرها ابن أيب حاتم وغريه.  الصفاتمنه ملا أنكر 

وقال أبو عبد الل حممد بن عبد الل بن أيب زمنني ـ اإلمام املشهور من أئمة املالكية ـ يف  

 اإليمن بالعرش.كتابه الذي صنفه يف »أصول السنة« قال فيه: باب 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الل عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو واالرتفاع 

مْحَُن  }فوق مجيع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كم أخرب عن نفسه يف قوله تعاىل   الرَّ

اْسَتَوى اْلَعْرشه  تعاىل:  5]طه:  {َعىَل  وقوله  َيْعلَ }[  اْلَعْرشه  َعىَل  اْسَتَوى  يفه  ُثمَّ  َيلهُج  َما  ُم 

[ ؛ فسبحان من َبُعَد وَقُرَب بعلمه، فسمع النجوى. وذكر حديث أيب  4]احلديد:   {اأْلَْرضه 

ين العقيل؛ قلت يا رسول الل: أين كان ربنا قبل أن َيلق السموات واألرض؟ قال:  َرزه

 »يف عمء، ما حتته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه عىل املاء«.

 حممد: العمء: السحاب الكثيف املطبق فيم ذكره اخلليل.قال 

 وذكر آثاًرا ُأَخر، ثم قال: باب اإليمن بالكريس.
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قال حممد بن عبد الل: ومن قول أهل السنة: أن الكريس بني يدي العرش، وأنه موضع 

وم  القدمني. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجل يوم اجلمعة يف اآلخرة، وفيه »فإذا كان ي

اجلمعة هبط من عليني عىل كرسيه، ثم حيف بالكريس منابر من ذهب مكللة باجلواهر، ثم 

 جييء النبيون فيجلسون عليها«.

وذكر ما ذكره حييى بن سالم صاحب التفسري املشهور: حدثني املعىل بن هالل، عن  

الك  عمر الدهني، ريس عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ـ رض الل عنهم ـ قال: »إن 

 الذي وسع السموات واألرض ملوضع القدمني، وال يعلم قدر العرش إال الذي خلقه«.

عن زر عن أيب مسعود    وذكر حديث أسد بن مويس حدثنا محاد بن سلمة، عن عاصم،

تليها مسرية مخسمئة عام، وبني كل سمء   الدنيا والتي  رض الل عنه قال: »ما بني السمء 

السم وبني  عام،  مسرية  مخسمئة  واملاء  الكريس  وبني  عام،  مخسمئة  والكريس  السابعة  ء 

ثم قال: باب    مخسمئة عام، والعرش فوق املاء، والل فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه«.

 اإليمن باحلجب.

قال: ومن قول أهل السنة أن الل بائن من خلقه حيتجب عنهم باحلجب، فتعاىل الل عم 

ك علًوا  الظاملون  ًبا }برًيا  يقول  َكذه إهالَّ  َيُقوُلوَن  إهن  ْم  هه َأْفَواهه ْن  مه ُرُج  خَتْ َكلهَمًة  ْت    {َكرُبَ

 ثم قال: يف باب اإليمن بالنزول. [ وذكر آثاًرا يف احلجب.5]الكهف:

أن   بذلك من غري  الدنيا، ويؤمنون  السمء  إىل  ينزل  الل  إن  السنة  قول أهل  قال: ومن 

ا. وذكر احلد وا فيه َحدًّ   يث من طريق مالك وغريه إىل أن قال: وأخربنا وهب عن ابن حَيدُّ
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وضاح عن زهري بن عباد قال: »من أدركت من املشائخ ـ مالك وسفيان الثوري وُفَضْيل 

 بن عياض وعيسى وابن املبارك وَوكهيع ـ كانوا يقولون: النزول حق«. 

ّي عن النزول، قال: »نعم   اح: سألت يوسف بن َعده ّد فيه قال ابن َوضَّ أؤمن به وال أحه

ّد فيه حًدا«.  حًدا«. وسألت عنه ابن معني فقال: »ُأقرُّ به وال أحه

قال حممد: وهذا احلديث ُيبنيِّ أن الل عز وجل عىل عرشه يف السمء دون األرض، وهو  

ُر اأْلَْمَر مه }قال تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا َبنيِّ  يف كتاب الل ويف ما غري حديث عن رسول الل   َن  ُيَدبِّ

اأْلَْرضه  إهىَل  َمء  إهَلْيهه   السَّ َيْعُرُج  تعاىل:  5]السجدة:  {ُثمَّ  وقال  َأن }[،  َمءه  السَّ يفه  ن  مَّ نُتم 
َأَأمه

مَتُوُر   َي  هه َفإهَذا  األَْرَض  بهُكُم  َف  نُتم  َأمْ   •ََيْسه ن  َأمه َمءه   يفه   مَّ َل   َأن  السَّ ًبا  َعَلْيُكمْ   ُيْرسه   َحاصه

يره   َكْيَف   َفَسَتْعَلُمونَ   َواْلَعَمُل   الطَّيُِّب   اْلَكلهمُ   َيْصَعُد   إهَلْيهه }:  تعاىل  وقال [،  17ـ16:  امللك]  {َنذه

الهُح  َبادههه }[، وقال تعاىل: 10:فاطر]  {َيْرَفُعهُ  الصَّ ُر َفْوَق عه [، وقال  18]األنعام:  {َوُهَو اْلَقاهه

يَك َورَ }تعاىل:   يَسى إهينِّ ُمَتَوفِّ
يَلَّ َيا عه

َفَعُه اللُ }[، وقال تعاىل:  55]آل عمران:  {افهُعَك إه َبل رَّ

 [. 158]النساء: {إهَلْيهه 

للجارية: »أين الل؟«. قالت: يف السمء. قال: »من    ملسو هيلع هللا ىلصوذكر من طريق مالك قول النبي  

مؤمنة«. فإهنا  »فأعتقها،  قال:  الل.  رسول  أنت  قالت:   أنا؟« 

جًد  كثرية  هذه  مثل  »واألحاديث  يف  قال:  بم  ه  كعهْلمه السمء  يف  بم  ْلُمه  عه من  فسبحان  ا، 

 األرض ال إله إال هو العل العظيم«.
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وقال قبل ذلك »باب يف اإليمن بصفات الل تعاىل وأسمئه« قال: واعلم بأن أهل العلم  

بالل وبم جاءت به أنبياؤه ورسله يرون اجلهل بم مل َيرب به تعاىل عن نفسه علًم، والعجز 

ما مل يدع إليه إيمًنا، وأهنم إنم ينتهون من وصفه بصفاته وأسمئه إىل حيث انتهى يف   عن

 كتابه، وعىل لسان نبيه.

ٍء َهالهك  إهالَّ َوْجَههُ }وقد قال الل تعاىل ـ وهو أصدق القائلني ـ:   ]القصص:    {ُكلُّ يَشْ

ٍء َأْكرَبُ َشَهاَدًة ُقله ا }[، وقال تعاىل:  88 يد  بهْينهي َوَبْينَُكمْ ُقْل َأيُّ يَشْ [، 19]األنعام:  {لله َشهه

َنْفَسهُ }وقال:   اللُ  ُرُكُم  عمران:  {َوحُيَذِّ وقال:  30]آل  ن  }[،  مه فهيهه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َسوَّ َفإهَذا 

ي وحه بهَأْعُينهنَا}[، وقال:  72]ص:  {رُّ َك  َعْينهي}[، وقال:  48]الطور:  {َفإهنَّ َعىَل    {َولهُتْصنََع 

َيَداُه  }وقال:  [،  93]طه: َبْل  َقاُلوْا  بهَم  نُوْا  َوُلعه ُّيهْم  َأْيده ْت  ُغلَّ َمْغُلوَلة   الله  َيُد  اْلَيُهوُد  َوَقاَلته 

َياَمةه }[، وقال تعاىل:  64]املائدة:  {َمْبُسوَطَتانه  [،  67]الزمر:  {َواأْلَْرُض مَجهيًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلقه

 وقال:

َمَعُكَم  } نهي  َوَأَرىإهنَّ تعاىل:  64]طه:  {َأْسَمُع  وقال  َتْكلهيًم }[،  ُموَسى  اللُ  َم   {َوَكلَّ

َمَواته َواأْلَْرضه }[، وقال تعاىل:  164]النساء: اللُ  }[، وقال تعاىل:  35]النور:  {اللَُّ ُنوُر السَّ

اْلَقيُّومُ  يُّ  احْلَ ُهَو  إهالَّ  إهَلَه  تعاىل:  255]البقرة:  {الَ  وقال  األَوَّ }[،  ُر ُهَو  َوالظَّاهه ُر  َواآْلخه ُل 

 [ ومثل هذا يف القرآن كثري. 3]احلديد: {َواْلَباطهنُ 

عن نفسه وله وجه ونفس وغري    فهو تبارك وتعاىل نور السموات واألرض، كم أخرب 

ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، األول وال يشء قبله، واآلخر الباقي إىل  
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لظاهر العايل فوق كل يشء والباطن بطن علمه بخلقه، فقال:  غري هناية وال يشء بعده، وا 

يم  }
َعله ٍء  بهُكلِّ يَشْ نَة  وال نوم.29]البقرة:  {َوُهَو  وذكر أحاديث    [، حي قيوم ال تأخذه سه

الصفات، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف هبا نفسه يف كتابه، ووصفه هبا نبيه، وليس 

وال   تشبيه  وال  حتديد  منها  يشء  ريُ }تقدير  يف  الَبصه يُع  مه السَّ َوُهَو  ء   يَشْ ْثلههه  َكمه   {َلْيَس 

القلوب يف حقائق11]الشورى: رأته  ولكن  فتحده كيف هو،  العيون  تره  مل  اإليمن«   [، 

 اهـ[.

وروى عبد الرمحن بن أيب حاتم يف كتاب »الرد عىل اجلهمية« عن عبد الرمحن )  :قوله 

لوا: إن الل مل يكلِّم موسى، ويريدون أن  بن مهدي قال: »أصحاب جهم يريدون أن يقو

ليس عىل العرش، أرى أن ُيستتابوا، فإن تابوا وإال    يقولوا: ليس يف السمء يشء، وإن الل

 إذن قدح ف بواطنهم بداللة الظاهر.  (ُقتلوا«

وعن األصمعي قال: »قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغني، فقال رجل عندها: )  :قوله 

فقالت: حمدود عىل حمدود؟الل عىل   املقالة«    عرشه.  هذه    (وقال األصمعي: كافرة هبذه 

 . -والعياذ باهلل-املرأة تزندقت بسبب زوجها 

وقال أبو عبد الل حممد بن عبد الل بن أيب زمننيـ  اإلمام املشهور من أئمة املالكية  )  :قوله 

ُيالحظ أن شيخ    (ن بالعرشـ يف كتابه الذي صنفه يف »أصول السنة« قال فيه: باب اإليم

أكثر من النقوالت لُيبيِّ أن ما دعا إليه هو الذي عليه السلف    -رمحه اهلل تعال-اإلسالم  

 املاضون، ثم هكذا ينقل عن السلف ثم من يليهم إل أن يذكر مجًعا من املتأخرين.
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 . (قال حممد: العمء: السحاب الكثيف املطبق فيم ذكره اخلليل ) :قوله 

أن    -واهلل أعلم -ف هذا أقوال ألهل السنة ترجع إل أقوال ثالثة، لكن أصحها    ُذكرت

يزيد بن هارون والرتمذي، وهو اختيار شيخ    "عمء"معنى   أي ال يشء، ذهب إل هذا 

 .-رمحه اهلل تعال-اإلسالم ابن تيمية 

ّي عن النزول، قال: »نعم أؤمن به وال  )  :قوله  اح: سألت يوسف بن َعده قال ابن َوضَّ

ّد فيه حًدا«  ّد فيه حًدا«. وسألت عنه ابن معني فقال: »ُأقرُّ به وال أحه
ح األدلة  من أرص  (أحه

ينزل ربنا كل ليلة يف الثلث »ف الصحيحي:  -ريض اهلل عنه-ف النزول حديث أب هريرة  

 احلديث. «اآلخر فيقول: هل من سائل فأعطيه ...

وأيًضا دل عل النزول القرآن، فكل آية ف جميء اهلل وإتيانه تدل عل النزول، ذكر هذا  

 الدارمي ف رده عل اجلهمية. 

فهو تبارك وتعاىل نور السموات واألرض، كم أخربعن نفسه وله وجه ونفس  )  :قوله 

وغري ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، األول وال يشء قبله، واآلخر الباقي 

إىل غري هناية وال يشء بعده، والظاهر العايل فوق كل يشء والباطن بطن علمه بخلقه،  

ٍء َعله }فقال:   نَة  وال نوم29]البقرة:  {يم  َوُهَو بهُكلِّ يَشْ فإذن الظاهر    ([، حي قيوم ال تأخذه سه

ريض  -يدل عل العلو، والباطن يدل عل املعية، واألول عل ما جاء ف حديث أب هريرة 

 . «األول ليس قبله يشء واآلخر ليس بعده يشء»ف مسلم: -اهلل عنه
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ف كتابه )مدارج السالكي(، وأيًضا ذكر ف ثنايا    -رمحه اهلل تعال-ذكر هذا ابن القيم  

نفًسا، والذي ذكره شيخ اإلسالم   تلبيس    -رمحه اهلل تعال-كالمه أن هلل  ف كتابه )بيان 

السلف األولي جممعون عل أن ليس هلل نفس هي صفة من صفاته كاليد   اجلهمية( أن 

ُرُكْم اللَُّ َنْفَسهُ ﴿بل يقال النفس ُيراد به ذاته، كام قال سبحانه:  والوجه وغري ذلك،     ﴾ َوحُيَذِّ

 [ أي ذاته. 28]آل عمران: 

أما النفس بمعنى أهنا صفة كالوجه واليدين، فالسلف جممعون عل خالف هذا، وقد  

 بيَّ هذا شيخ اإلسالم بياًنا واضًحا ف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية(. 

َمَواته  ﴿النور يكون اساًم وصفًة وخملوًقا، فاالسم ف قوله سبحانه:    فائدة: اللَُّ ُنوُر السَّ

ا﴿[، أما الصفة كقوله تعال:  35]النور:    ﴾َواألَْرضه  َ َقْت األَْرُض بهنُوره َرهبِّ ]الزمر:    ﴾َوَأرْشَ

حجابه  »قال ملسو هيلع هللا ىلص:  -ريض اهلل عنه-[، أما املخلوق ففي مسلم من حديث أب موسى  69

. ذكر هذا ابن تيمية ف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية( وابن القيم ف )اجتامع اجليوش  «النور

اإلسالمية( وذكر شيًئا من هذا الشيخ العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن ف  

 (. )الدرر السنية

َمَواته َواألَْرضه ﴿ومعنى اسم النور ف قوله سبحانه:   [ أي  35]النور:    ﴾اللَُّ ُنوُر السَّ

هادي الساموات واألرض، وهذا التفسري منقول عن األولي، ويدل لذلك أن النور يشء  

ى هو اهلداية، أي النور املعنوي، أما النور احليس الذي نعيشه فهو   ى، والذي يتعدَّ يتعدَّ

 شمس. نور ال
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ومما أفاد ابن تيمية ف )بيان تلبيس اجلهمية( أن اجلهم ُيقر باسم النور، ونقل هذا اإلمام  

 أمحد عن اجلهم ف كتابه )الرد عل الزنادقة واجلهمية(.
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وكالم األئمة يف هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشه، وكذلك كالم  

 الناقلني ملذهبهم.

عن الكالم وأهله« قال:  مثل ما ذكره أبو سليمن اخلطايب يف رسالته املشهورة يف »الغنية

»فأما ما سألت عنه من الصفات، وما جاء منها يف الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف  

نفاها قوم فأبطلوا ما  إثباْتا وإجراؤها عىل ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد  

  أثبته الل، وحققها قوم من املثبتني، فخرجوا يف ذلك إىل رضب من التشبيه والتكييف، وإنم 

القصد يف السلوك الطريقة املستقيمة بني األمرين، ودين الل تعاىل بني الغايل فيه واملقرص  

 عنه. 

حيتذى يف ذلك حذوه واألصل يف هذا: أن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات،  

وأمثاله، فإذا كان معلوًما أن إثبات الباري سبحانه إنم هو إثبات وجود ال إثبات كيفية، 

 صفاته إنم هو إثبات وجود ال إثبات حتديد وتكييف.  فكذلك إثبات

فإذا قلنا: يد وسمع وبرص وما أشبهها، فإنم هي صفات أثبتها الل لنفسه، ولسنا نقول:  

القوة أو النعمة، وال معنى السمع والبرص العلم، وال نقول: إهنا جوارح، وال إن معنى اليد  

إنم وجب    نشبهها باأليدي واألسمع واألبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول 

إثبات الصفات ألن التوقف ورد هبا، ووجب نفي التشبيه عنه ألن الل ليس كمثله يشء، 

 اهـ. هذا كله كالم اخلطايب.  يث الصفات«.وعىل هذا جرى قول السلف يف أحاد

 يف رسالة له أخرب فيها أن مذهب السلف عىل ذلك.   وهكذا قال أبو بكر اخلطيب احلافظ 
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وهذا الكالم الذي ذكره اخلطايب قد نقل نحًوا منه من العلمء ما ال حيىص، مثل: أيب بكر 

أيب إسمعيل األنصاري    شيُخ شيخه اإلسالم  اإلسمعيل، واإلمام حييى بن عمر السجزي

إمام   النمري  الرب  عبد  بن  عمر  وأيب  اإلسالم،  شيخ  الصابوين  عثمن  أيب  ومثل:  اهلروي 

 املغرب وغريهم. 

وقال أبو نعيم األصبهاين صاحب »احللية« يف عقيدة له يف أوهلا: »طريقتنا طريق املتبعني  

 ملسو هيلع هللا ىلص للكتاب والسنة وإمجاع األمة، قال: »فمم اعتقدوه أن األحاديث التي ثبتت عن النبي  

يقولون هبا ويثبتوهنا من غري تكييف وال متثيل وال تشبيه، وأن الل    يف العرش واستواء الل 

خلقه، واخللق بائنون منه، ال حيل فيهم وال يمتزج هبم، وهو مستٍو عىل عرشه يف    بائن من

 سمئه دون أرضه وخلقه«.

]وقال احلافظ أبو نعيم يف كتاب »حمجة الواثقني ومدرجة الوامقني« تأليفه: »وأمجعوا 

  إنه بكل أن الل فوق سمواته، عاٍل عىل عرشه مستٍو عليه، ال مستوٍل عليه كم تقول اجلهمية  

َي مَتُورُ }مكان، خالًفا ملا نزل يف كتابه:   َف بهُكُم اأْلَْرَض َفإهَذا هه َمءه َأْن ََيْسه ن يفه السَّ نُتم مَّ
  {َأَأمه

َيْرَفُعهُ }[،  16]امللك: الهُح  َواْلَعَمُل الصَّ الطَّيُِّب  ُم 
اْلَكله َيْصَعُد  مْحَُن  }[،  10]فاطر:  {إهَلْيهه  الرَّ

[، له العرش املستوي عليه والكريس الذي وسع السموات  5]طه:   {اْلَعْرشه اْسَتَوىَعىَل  

َمَواته َواألَْرَض }واألرض، وهو قوله تعاىل:   يُُّه السَّ
َع ُكْرسه [، وكرسيه  255]البقرة:  {َوسه

الكريس كحلقة يف أرض فالة، وليس  السبع عند  السبع واألرضون  والسموات  جسم، 

ت اجلهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بني خلقه، قال  كرسيه علمه كم 

يوم القيامة لفصل القضاء بني عباده واملالئكة   ، وأنه تعاىل وتقدس جييءملسو هيلع هللا ىلصكم قاله النبي  



134 

ا كم قال تعاىل:   ا صفًّ ا }صفًّ ا َصفًّ [، وأنه تعاىل وتقدس  22]الفجر:  {َوَجاَء َربَُّك َواملََْلُك َصفًّ

امة لفصل القضاء بني عباده، فيغفر ملن يشاء من مذنبي املوحدين، ويعذب  جييء يوم القي

ُب َمن َيَشاءُ }من يشاء؛ كم قال تعاىل:  ُر ملهَن َيَشاُء َوُيَعذِّ  [ « اهـ.129]آل عمران: {َيْغفه

 

»الغنية)  :قوله  يف  املشهورة  رسالته  يف  اخلطايب  سليمن  أبو  ذكره  ما  الكالم    مثل  عن 

باب    (وأهله« ف  وهو  عنه،  ينقلون  العلامء  من  وكثري  مكانته،  وله  مشهور  عالٌ  اخلطاب 

ل كغريه إال أن له مذهًبا قد ال ُيتنبَّه له، ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية   رمحه  -االعتقاد ُيؤوِّ

تلبيس اجل  -اهلل تعال )بيان  ُيستدل عليها  ف كتابه  بالقرآن  الصفة  ثبتت  إذا  همية(، قال: 

 باحلديث، أما إذا ل تثبت بالقرآن ل يقبل فيها احلديث اآلحاد. 

صفة ويستدل عليها بالقرآن واحلديث، فُيظن    -رمحه اهلل تعال-لذا قد يذكر اخلطاب  

ن استدل عليه  أن مذهبه قبول األحاديث ف إثبات الصفات، وإنام طريقته: ما ثبت ف القرآ

 باألحاديث، وما ل يثبت بالقرآن ل يقبل فيه اخلرب اآلحاد.

لة بكثري، وهو حجة   وقد وقع ف تأويالت، إال أنه فيام نحن بصدده خري من هؤالء املُؤوِّ

 . عليهم ف إثبات كثري من الصفات التي دل عليها القرآن

الم يف الذات، حيتذى يف  واألصل يف هذا: أن الكالم يف الصفات فرع عن الك)  :قوله 

إثبات وجود ال   إنم هو  الباري سبحانه  إثبات  أن  فإذا كان معلوًما  ذلك حذوه وأمثاله، 
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وهذا    (صفاته إنم هو إثبات وجود ال إثبات حتديد وتكييف  إثبات كيفية، فكذلك إثبات

لة من األشاعرة وغريهم.   رد قوي عل املُؤوِّ

وبرص وما أشبهها، فإنم هي صفات أثبتها الل لنفسه، ولسنا فإذا قلنا: يد وسمع  )  :قوله 

إهنا   نقول:  وال  العلم،  والبرص  السمع  معنى  وال  النعمة،  أو  القوة  اليد  معنى  إن  نقول: 

  (ل ...جوارح، وال نشبهها باأليدي واألسمع واألبصار التي هي جوارح وأدوات للفع

من األشاعرة، وتفسري السمع بالعلم هو    تفسري اليد بالقوة والنعمة هو تفسري املتأخرين 

مذهب املعتزلة وحقيقة قول األشاعرة، ألهنم يقولون إن اهلل يسمع، فإذا قيل هلم أنا اآلن  

 أتكلم، هل يسمع اهلل كالمي؟ 

 قالوا: سمعه قديم. إذن حقيقة قوهلم إرجاع السمع إل العلم. 

نه من العلمء ما ال حيىص، مثل: وهذا الكالم الذي ذكره اخلطايب قد نقل نحًوا م ) :قوله 

السجزي  عمر  بن  حييى  واإلمام  اإلسمعيل،  بكر  إسمعيل    أيب  أيب  اإلسالم  شيخه  شيُخ 

 وألب نرص السجزي رسالة قوية وعظيمة ف الرد عل األشاعرة.  (األنصاري اهلروي ...

مستوٍل عليه كم »وأمجعوا أن الل فوق سمواته، عاٍل عىل عرشه مستٍو عليه، ال  )   :قوله 

َف بهُكُم  }مكان، خالًفا ملا نزل يف كتابه:    تقول اجلهمية إنه بكل َمءه َأْن ََيْسه ن يفه السَّ نُتم مَّ
َأَأمه

َي مَتُورُ  وف هذا فائدة: أن تفسري االستواء بمعنى استول هو تفسري    (...  {اأْلَْرَض َفإهَذا هه

 . "استوىل"بمعنى  "استوى"ين يقولون اجلهمية، فهذا رد عل األشاعرة املتأخرين الذ
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بل إن أبا احلسن األشعري والباقالين يردون هذا التأويل وجيعلونه تأويل أهل البدع  

 ويردون به عل املعتزلة، وهذا الذي وقع فيه املتأخرون. 

بعض األشاعرة إذا ُرد عليهم حاول أن ُُيلِّص نفسه من مأزق الرد عليه  وأنبه إل أن  

متناقضون   األشاعرة  فإن  حق،  هذا  فيقال:  االعتقاد،  هذا  عل  األشاعرة  كل  ليس  بأن 

ومضطربون، ودينهم واعتقادهم قائم عل االضطراب واالختالف، ُُيالف آخرهم أوهلم  

 وأوهلم آخرهم. 

لألشاعرة   ُنسب يشء  إذا  قول  لذا  ليس  هذا  بأن  ر  يتعذَّ أن  فليس آلخر  عليهم  وُرد 

اجلميع، بل يقال: لو كنتم ترونه منكًرا لضللتم صاحبكم كام ضللتم أهل السنة، فلام ل 

 ُتضللوه وتعدوه أشعرًيا فهو حجة عليكم. 

تفسري اجلهمية، وذكر نحًوا من ذلك القصاب   وأيًضا فيه أن تفسري الكريس بالعلم هو

وفيه كالم قوي   السلف،  تقرير معتقد  وكتابه كتاب عظيم ف  القرآن(،  )النكت عل  ف 

، وفيه حجج نقلية وعقلية عل إثبات عقيدة  -رمحه اهلل تعال-للغاية، وهو من املتقدمي  

 السلف. 

الكريس بأنه موضع القدمي،  أنه فرسَّ    -ريض اهلل عنهام-والذي صحَّ عن ابن عباس  

 كام رواه البيهقي والدارمي وغريمها. 
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وقال اإلمام العارف معمر بن أمحد األصبهاين ـ شيخ الصوفية يف حدود املائة الرابعة يف 

وموعظة من احلكمة، وأمجع ما  بالده ـ قال: »أحببت أن أويص أصحايب بوصية من السنة  

واملتأخرين. املتقدمني  من  والتصوف  املعرفة  وأهل  واألثر،  احلديث  أهل  عليه   كان 

تأويل، واالستواء معقول    قال فيها: وأن الل استوى عىل عرشه بال كيف، وال تشبيه، وال

وال حلول  بال  بائنون  منه  واخللق  خلقه،  من  بائن  وجل  عز  وأنه  جمهول،  فيه    والكيف 

 ممازجة، وال اختالط وال مالصقة، ألنه املنفرد البائن من خلقه، الواحد الغني عن اخللق. 

وأن الل عز وجل سميع، بصري، عليم، خبري، يتكلم، ويرىض، ويسخط، ويضحك،  

الدنيا كيف شاء   ليلة إىل سمء  القيامة ضاحًكا، وينزل كل  ويعجب، ويتجىل لعباده يوم 

له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟   فيقول: »هل من داع فأستجيب

حتى يطلع الفجر«، ونزول الرب إىل السمء بال كيف وال تشبيه، وال تأويل، فمن أنكر  

 النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفني عىل هذا«. 

يف كتاب »السنة« حدثنا   اإلمام أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل وقال الشيخ  

أبو بكر األثرم، حدثنا إبراهيم بن احلارث ـ يعني العبادي ـ حدثنا الليث بن حييى، قال: 

سمعت إبراهيم بن األشعث، قال أبو بكرـ  وهو صاحب الفضيلـ  قال: سمعت الفضيل  

الل كيف هو؛ ألن الل تعاىل وصف نفسه فأبلغ،    بن عياض يقول: »ليس لنا أن نتوهم يف 

َمُد   اللَُّ  •   َأَحد    اللَُّ  ُهوَ   ُقْل }فقال:   ْ   •  الصَّ ْ   َيلهْد   مَل ْ   •  ُيوَلْد   َومَل ]سورة    {َأَحد    ُكُفًوا  لَّهُ   َيُكن  َومَل

 اإلخالص[ فال صفة أبلغ مما وصف به نفسه. 
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االطالع كم يشاء أن ينزل، وكم    وكل هذا: النزول، والضحك، وهذه املباهاة، وهذا 

م كيف   نتوهَّ لنا أن  يباهي، وكم يشاء أن يضحك، وكم يشاء أن يطلع. فليس  يشاء أن 

وكيف. فإذا قال اجلهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: بل أؤمن برب يفعل ما  

 يشاء«.

 ونقل هذا عن الفضيل مجاعة، منهم البخاري يف »خلق أفعال العباد«.

له شيخ اإلسالم بإسناده يف كتابه »الفاروق« فقال: حدثني حييي بن عمر، ثنا أيب ثنا ونق

 يوسف بن يعقوب، ثنا َحَرمّي بن عىل البخاري، وهانئ بن النرض عن الفضيل.

»التعرف بأحوال العباد واملتعبدين« قال: »ما    وقال عمرو بن املكي يف كتابه الذي سمه

جييء به الشيطان للتائبني« وذكر أنه يوقعهم يف القنوط، ثم يف الغرور وطول األمل، ثم يف  

التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس يف التوحيد بالتشكيك أو يف صفات الرب بالتمثيل 

 والتشبيه، أو باجلحد هلا والتعطيل. 

تومهه قلبك، أو    الوسوسة: واعلم ـ رمحك الل تعاىل ـ أن ُكلَّ مافقال بعد ذكر حديث  

َسنَح يف جماري فكرك، أو خطر يف معارضات قلبك من حسن أو هباء، أو ضياء أو إرشاق، 

أو مجال، أو شبح مائل، أو شخص متمثل: فالل تعاىل بغري ذلك، بل هو تعاىل أعظم وأجل  

ريُ }تعاىل:  أال تسمع إىل قوله    وأكرب،  يُع اْلَبصه مه ء  َوُهَو السَّ ْثلههه يَشْ [،  11]الشورى:  {َلْيَس َكمه

[ أي ال شبيه وال نظري وال مساٍو وال مثل،  4]اإلخالص:  {َومَلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحد  }وقوله:  

يتجىل فكم ال  هيبته، وشامخ سلطانه،  لعظم  تدكدك  للجبل  ملا جتىلَّ  تعاىل  أنه  تعلم    َأَومَلْ 
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لَشء إال اندك، كذلك ال تومهه أحد إال هلك، فُرّد بم بني الل يف كتابه من نفيه عن نفسه 

 التشبيه واملثل والنظري والكفؤ.

وتعاىل   تبارك  الرب  لصفات  التعطيل  قبل  من  أتاك  منه  وامتنعت  به  اعتصمت  فإن 

كتابه وسنة رسوله حممد   أو وص  ملسو هيلع هللا ىلصوتقدس يف  بكذا  كان موصوًفا  إذا  لك:  فته، فقال 

أوجب له التشبيه فأكذبه، ألنه اللعني إنم يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك يف صفات  

 امللحدين الزائغني اجلاحدين لصفة الرب تعاىل. 

يلد ومل يولد ومل يكن له   فاعلم رمحك الل تعاىل أن الل واحد ال كاآلحاد فرد صمد مل

نه  يَّة فكانت واقعة يف قديم األزل بصدق  كفًوا أحد ـ إىل أن قال ـ: خلصت له األسمء السَّ

احلقائق، مل يستحدث تعاىل صفة كان منها خلًيا، أو اسًم كان منه برًيا تبارك وتعاىل، فكان 

هادًيا سيهدي، وخالًقا سيخلق، ورازًقا سريزق، وغافًرا سيغفر، وفاعاًل سيفعل، مل حيدث  

فهو يسمى به يف مجلة فعله كذلك،    له االستواء إال وقد كان يف صفة أنه سيكون ذلك الفعل

تعاىل:   الل  ا}قال  َصفًّ ا  َصفًّ َواملََْلُك  َك  َربُّ سيجي22]الفجر:  {َوَجاء  أنه  بمعنى  فلم  ء[   ،

ويكون  سيجيء،  جاء  فهو  املجيء،  لوقت  الفعل  وختلف  باملجيء،  االسم  يستحدث 

الربوبية، فتحرس    ألن ذلك فعل   ؛املجيء منه موجوًدا بصفة ال تلحقه الكيفية وال التشبيه

أحد   تذهب يف  فال  املعبود،  كيفية  الدخول يف حتصيل  إرادة  النفس عن  وتنقطع  العقول 

عند خربه لنفسه مسلًم،   ْف اجلانبني ال معطاًل، وال مشبًها، وارَض لل بم رض به لنفسه، وقه 

 مستسلًم، مصدًقا؛ بال مباحثة التنفري وال مناسبة التنقري.
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[ ال الشجرة، اجلائي قبل 30]القصص:  {َأَنا اللُ}بارك وتعاىل القائل:  إىل أن قال: فهو ت

يكون عىل    أن  به  وَتْفُلج  وجوههم،  به  فتبَيضُّ  امليعاد؛  يف  ألوليائه  املتجل  أمره  ال  جائًيا 

اجلاحدين حجتهم، املستوي عىل عرشه بعظمة جالله فوق كل مكان تبارك وتعاىل، الذى  

م وأراه  تكليًم،  موسى  أن  كلم  تقدس  يًّا،  َنجه َبه  َقرَّ ألنه  الل؛  فسمع موسى كالم  آياته،  ن 

الناظر بعينه    يكون كالمه خملوًقا أو حمدًثا أو مربوًبا، والوارث خللقه، السميع ألصواْتم،

إىل أجسادهم، يداه مبسوطتان، ومها غري نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه ـ وهو أمره  

يمزج بجسم أو يالصق به تعاىل عن ذلك علًوا كبرًيا،    ـ تعاىل وتقدس أن حيل بجسم، أو

الدنيا،  ليلة إىل سمء  النازل كل  بالرمحة،  يديه  الباسط  العلم،  له  العامل  املشيئة،  له  الشائي 

يف القريب  بالوسيلة،  إليه  ولريغبوا  بالعبادة،  خلقه  إليه  الوريد،   ليتقرب  حبل  من  قربه 

 يشبه بالناس. البعيد يف علوه من كل مكان بعيد، وال

الهُح َيْرَفُعهُ }إىل أن قال:   ُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ
ن يفه  }القائل:    {إهَلْيهه َيْصَعُد اْلَكله نُتم مَّ

َأَأمه

مَتُوُر   َي  هه َفإهَذا  األَْرَض  بهُكُم  َف  ََيْسه َأن  َمءه  نُتم  َأمْ   •السَّ ن  َأمه َمءه   يفه   مَّ َل   َأن  السَّ  َعَلْيُكمْ   ُيْرسه

ًبا   ذلك   عن  جل  السمء  يف   كم  األرض  يف  يكون  أن  وتقدس   تعاىل[  17ـ16:امللك]  {َحاصه

 .هـ. ا. كبرًيا« علًوا

وقال اإلمام العارف معمر بن أمحد األصبهاين ـ شيخ الصوفية يف حدود املائة )  :قوله 

وموعظة من احلكمة، الرابعة يف بالده ـ قال: »أحببت أن أويص أصحايب بوصية من السنة  

 (وأمجع ما كان عليه أهل احلديث واألثر، وأهل املعرفة والتصوف من املتقدمني واملتأخرين



141 

اإلسالم   أن شيخ  تعال- يعني  اهلل  أخطاء    -رمحه  عندهم  من  بعض  عن  االعتقاد  ينقل 

 ألجل مصلحة راجحة كالرد عل املعظمي له والرد عل املتأخرين، وتقدم تقرير مثل هذا. 

ونزول الرب إىل السمء بال كيف وال تشبيه، وال تأويل، فمن أنكر النزول أو  )  :قوله 

وهذا حجة عل من ضلَّ    (تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفني عىل هذا«

 من الصوفية ف باب االعتقاد.

»الفاروق«)  :قوله  كتابه  يف  بإسناده  اإلسالم  شيخ  أ  (ونقله  اإلسالم  بشيخ  بو  املراد 

 إسامعيل اهلروي. 

مل  )  :قوله  احلقائق،  بصدق  األزل  قديم  يف  واقعة  فكانت  يَّة 
نه السَّ األسمء  له  خلصت 

هادًيا   فكان  وتعاىل،  تبارك  برًيا  منه  كان  اسًم  أو  خلًيا،  منها  كان  صفة  تعاىل  يستحدث 

 سيهدي، وخالًقا سيخلق، ورازًقا سريزق، وغافًرا سيغفر، وفاعاًل سيفعل، مل حيدث له 

  ( االستواء إال وقد كان يف صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به يف مجلة فعله كذلك

هبذا   أعلم-يريد  خلق،    -واهلل  ملا  اخلالق  اسم  استفاد  يقولون:  الذين  املعتزلة  عل  الرد 

 . -واهلل أعلم-واستفاد اسم كذا ملا فعل كذا، إل غري ذلك، هذا املعنى 

ى بالرزاق قبل أن يرزق سبحانه، هذا من جهة أسامئه،  وعقيدة أهل السنة أن اهلل تس مَّ

أما من جهة أفعاله فصفاته نوعان: صفات ذاتية قديمة بقدمه، وصفات فعلية، فالفعلية  

 أفرادها تتجدد بحسب فعل اهلل هلا واحلوادث، أما أصلها من جهة النوع فهي قديمة. 
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هو قادر عل أن يستوي، وملا    أي بمعنى أن اهلل ملا استوى جتدد االستواء، وقبل ذلك

 تكلم جتدد الكالم، وقبل ذلك هو قادر عل أن يتكلم.

 وُيالحظ الكالم املتقدم فيه إثبات االسم وما تضمنه من صفة. 

.  ا.  كبرًيا«  علًوا   ذلك   عن   جل   السمء  يف   كم   األرض   يف  يكون  أن   وتقدس   تعاىل )  :قوله 

 أمران:  -رمحه اهلل تعال-ف كالمه  (هـ

أثبت اسم الشائي من املشيئة، وطريقة أهل السنة أهنم ال ُيثبتون    األمر األول:

 األسامء بمطلق األفعال، كام بيَّ هذا ابن القيم ف كتابه )بدائع الفوائد(. 

القرب وأراد به قرب اهلل، وهذا الذي قرره السلف فيام  أنه أثبت   األمر الثاني:

السلف   )السنة( وغريه من كالم  الكرماين ف كتابه  رأيت من كالمهم، كحرب 

َوَنْحُن َأْقَرُب إهَلْيهه  ﴿السابقي فُيثبتون القرب ويريدون به قرب اهلل ف قوله تعال:  

يده  ْن َحْبله اْلَوره  عي:  [، فإذن يكون القرب نو16]ق:  ﴾مه

َوَنْحُن َأْقَرُب إهَلْيهه ﴿قرب عام لكل أحد ومنه قوله تعال:    النوع األول:

يده  ْن َحْبله اْلَوره  [.16]ق:  ﴾مه

ي َعنِّي َفإهينِّ ﴿قرب خاص كقوله تعال:    النوع الثاني:
َباده َوإهَذا َسَأَلَك عه

ي إهَذا َدَعاينه  اعه يُب َدْعَوَة الدَّ يب  ُأجه [ أي كاملعية، ول  186]البقرة:  ﴾َقره
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أر من خالف ف ذلك إال بعض املتأخرين، أما السلف األولون فهم  

 عل ما تقدم ذكره. 
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يف كتابه املسمى: »َفْهم   وقال اإلمام أبو عبد الل احلارث بن إسمعيل بن أسد املحاسبي

كالمه عىل ـ الناسخ واملنسوخ وأن النسخ ال جيوز يف األخبار ـ قال: »ال  القرآن« قال يف  

 حيل ألحد أن يعتقد أن مدح الل وأسمئه وصفاته جيوز أن ينسخ منها يشء. 

إىل أن قال: وكذلك ال جيوز إذا أخرب أن صفاته حسنة عليا أن َيرب بعد ذلك أهنا دنية 

أن أخرب أنه عامل بالغيب وأنه ال يبرص    بعد   سفىل، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب

ما قد كان، وال يسمع األصوات، وال قدرة له، وال يتكلم وال الكالم كان منه، وأنه حتت  

 األرض ال عىل العرش جل وعال عن ذلك. 

فإذا عرفَت ذلك واستيقنته: علمَت ما جيوز عليه النسخ وما ال جيوز، فإن تلوت آية يف  

أهنا حتسب  تالوْتا  فرعون:    ظاهر  عن  كقوله  أخباره؛  لبعض  َأْدَرَكُه  }ناسخة  إهَذا  َحتَّى 

آَمنُت  َقاَل  تعاىل:  90]يونس:  {اْلَغَرُق  وقال  نُكْم  }[،  مه يَن  ده املَُْجاهه َنْعَلَم  َحتَّى  ُكْم  َوَلنَْبُلَونَّ

ينَ  ابهره  [.31]حممد:  {َوالصَّ

آمن عند الغرق، وقالوا:   وقال: قد تأول قوم أن الل عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد

[، وقال:  98]هود:  {َفَأْوَرَدُهُم النَّارَ }دونه، وقال:    إنم ذكر الل قوم فرعون يدخلون النار

[، ومل يقل بفرعون، وقال: وهكذا الكذب  45]غافر:  {َوَحاَق بهآله فهْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذابه }

َرةه َواأْلُوىَل َفَأَخَذُه اللَُّ نَ }عىل الل، ألن الل تعاىل يقول:   [، وكذلك  25]النازعات:  {َكاَل اآْلخه

يَن َصَدُقوا}قوله تعاىل:   [ فأقر التالوة عىل استئناف العلم  3]العنكبوت:  {َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّ الَّذه



145 

يصنعه مل يقدر    ألنه من ليس له علم بم يريد أن ؛  من الل عز وجل عن أن يستأنف علًم بَشء

 رضورة.  عليه أن يصنعه نجده

بهريُ }قال:   َحتَّى َنْعَلَم  }[، قال: وإنم قوله  14]امللك:   {َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطهيُف اخْلَ

نُكمْ  يَن مه ده إنم يريد حتى نراه، فيكون معلوًما موجوًدا، ألنه ال جائز أن يكون يعلم    {املَُْجاهه

من  معدوًما  ك  الَشء  ويعلمه موجوًدا  يكون،  أن  واحد  قبل  فيعلم يف وقت  قد كان،  ان 

 معدوًما موجوًدا وإن مل يكن، وهذا املحال. 

 وذكر كالًما يف هذا يف اإلرادة.

ُعونَ }إىل أن قال: وكذلك قوله تعاىل:   ْسَتمه ا َمَعُكم مُّ [ ليس معناه أن 15]الشعراء:  {إهنَّ

سنة أن لل  أهل ال  حيدث له سمًعا، وال تكلف لسمع ما كان من قوهلم وقد ذهب قوم  من 

استمًعا حادًثا يف ذاته، فذهبوا إىل أن ما يعقل من اخللق أنه حيدث منهم علم سمع ملا كان  

من قوله؛ ألن املخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عم أدركته أذنه من الصوت، وكذلك  

َوَرُسوُلهُ }قوله:   َعَمَلُكْم  اللُ  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوْا  ي105]التوبة:  {َوُقله  ال  برًصا  [،  ستحدث 

 حمدًثا يف ذاته، وإنم حيدث الَشء فرياه مكوًنا كم مل يزل يعلم قبل كونه.

َبادههه }إىل أن قال: وكذلك قوله تعاىل:   ُر َفْوَق عه [، وقوله تعاىل:  18]األنعام:  {َوُهَو اْلَقاهه

َعىَل  } مْحَُن  اْسَتَوىالرَّ وقوله:  5]طه:  {اْلَعْرشه  َمء }[،  السَّ يفه  ن  مَّ نُتم 
[، 16]امللك:  {َأَأمه

ُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل }وقوله تعاىل:  
الهُح َيْرَفُعهُ   إهَلْيهه َيْصَعُد اْلَكله [، وقال تعاىل: 10]فاطر:  {الصَّ

َيْعُرُج } ُثمَّ  اأْلَْرضه  إهىَل  َمء  السَّ َن 
مه اأْلَْمَر  ُر  تعاىل:  5]السجدة:  {إهَلْيهه   ُيَدبِّ وقال  َتْعُرُج }[، 
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إهَلْيهه  وُح  َوالرُّ َكُة 
لعيسى:  4]املعارج:  {املاََْلئه وقال  يَلَّ }[، 

إه َوَرافهُعَك  يَك  ُمَتَوفِّ ]آل    {إهينِّ 

َفَعُه اللُ إهَلْيهه }[، وقال تعاىل:  55عمران: نَد  }[، وقال تعاىل:  158]النساء:  {َبل رَّ يَن عه إهنَّ الَّذه

َباَدتههه رَ  وَن َعْن عه ُ  [.206]األعراف: {بَِّك الَ َيْسَتْكربه

ُقل }وذكر اآلهلة أن لو كان آهلة البتغوا إىل ذي العرش سبياًل إىل طلبه حيث هو، فقال:  

ة  َكَم َيُقوُلوَن إهًذا الَّْبَتَغْوْا إهىَل ذهي اْلَعْرشه َسبهيالً  تعاىل:    [، وقال 24]اإلرساء:  {لَّْو َكاَن َمَعُه آهلهَ

 [.1]األعىل: {َسبِّحه اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَل }

 قال أبو عبد الل: فلن ينسخ ذلك أبًدا. 

َمء إهَله  َويفه اأْلَْرضه إهَله  }كذلك قوله تعاىل:   ي يفه السَّ
[، وقوله 84]الزخرف:  {َوُهَو الَّذه

يده }تعاىل:   ْن َحْبله اْلَوره َمَواته  }وقوله تعاىل:    [،16]ق:  {َوَنْحُن َأْقَرُب إهَلْيهه مه َوُهَو اللُ يفه السَّ

ُكْم َوَجهَرُكمْ  َّ
ن نَّْجَوى َثاَلَثٍة }وقوله تعاىل:    [،3]األنعام:  {َويفه األَْرضه َيْعَلُم رسه َما َيُكوُن مه

 [، فليس هذا بناسخ هلذا، وال هذا ضد لذلك. 7]املجادلة: {إهالَّ ُهَو َرابهُعُهمْ 

واعلم أن هذه اآليات ليس معناها أن الل أراد الكون بذاته فيكون يف أسفل األشياء، أو 

يتنقل فيها الستفاهلا، ويتبعض فيها عىل أقدارها، ويزول عنها عند فنائها، جل وعز عن  

ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضالل، فزعموا أن الل تعاىل يف كل يشء بنفسه كائنًا،  

النفي بعد تثبيت ما جيوز عليه   ، وال فرق بني ذلك عندهم ثم أحالوا يفكم هو يف العرش

يف قوهلم ما نفوه ألن كل من يثبت شيًئا يف املعنى ثم نفاه بالقول مل يغنه عنه نفيه بلسانه، 
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واحتجوا هبذه اآليات أن الل تعاىل يف كل يشء بنفسه كائنًا ثم نفوا معنى ما أثبتوا، فقالوا: 

 الَشء. ال كالَشء يف 

قوله:   أما  الل:  عبد  أبو  َنْعَلمَ }قال  اللُ}[،  31]حممد:  {َحتَّى  ى  َمَعُكم }و    {َوَسرَيَ ا  إهنَّ

ُعونَ  ْسَتمه فإنم معناه: حتى يكون املوجود فيعلمه موجوًدا، ويسمعه مسموًعا، ويبرصه   {مُّ

 مبرًصا ال عىل استحداث علم وال سمع وال برص. 

 : إذا جاء وقت كون املراد فيه. {َرْدَناَوإهَذا أَ }وأما قوله تعاىل: 

قوله   اْسَتَوى}وأن  اْلَعْرشه  َبادههه }  {َعىَل  عه َفْوَق  ُر  اْلَقاهه َأْن }  {َوُهَو  َمءه  السَّ يفه  ن  مَّ نُتم 
َأَأمه

َف بهُكُم اأْلَْرَض   َتْعُرُج }فهذا وغريه مثل قوله:    {إهًذا الَّْبَتَغْوْا إهىَل ذهي اْلَعْرشه َسبهيالً }  {ََيْسه

إهَلْيهه  وُح  َوالرُّ َكُة 
َيْرَفُعهُ }  {املاََْلئه الهُح  الصَّ َواْلَعَمُل  الطَّيُِّب  ُم 

اْلَكله َيْصَعُد  منقطع    {إهَلْيهه  هذا 

يوجب أنه فوق العرش، فوق األشياء كلها منزه عن الدخول يف خلقه، ال َيفي عليه منهم 

َمءه }؛ ألنه قال:  خافية، ألنه أبان يف هذه اآليات أن ذاته بنفسه فوق عباده ن يفه السَّ نُتم مَّ
 {َأَأمه

يعني فوق العرش، والعرش فوق السمء، ألن من قد كان فوق كل يشء عىل السمء يف  

يُحوْا يفه األَْرضه }السمء، وقد قال مثل ذلك قال:   [ يعني عىل األرض، ال 2]التوبة:  {َفسه

 يريد الدخول يف جوفها.

قوله   َبنَُّكمْ }وكذلك  النَّْخله َوألَُصلِّ ُجُذوعه  يفه  عليها.17]طه:  {  فوقها  يعني:   ] 

َمءه }وقال:   السَّ ن يفه  نُتم مَّ
بهُكُم األَْرَض }ثم فصل فقال:    {َأَأمه َف  ََيْسه ومل يصل، فلم    {َأن 
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َمءه }يكن لذلك معنى ـ إذ فصل بقوله:   ن يفه السَّ ثم استأنف التخويف باخلسف ـ إال    {مَّ

 أنه عىل عرشه فوق السمء.

تعاىل:   إهَلْيهه }وقال  َيْعُرُج  ُثمَّ  اأْلَْرضه  إهىَل  َمءه  السَّ َن 
مه اأْلَْمَر  ُر  [، وقال: 5]السجدة:  {ُيَدبِّ

وُح إهَلْيهه } َكُة َوالرُّ
[ فبني عروج األمر وعروج املالئكة، ثم وصف  4]املعارج:  {َتْعُرُج املاََْلئه

فقال:   إليه،  صاعدة  باالرتفاع  صعودها  َيْوٍم  }وقت  َسنَةٍ يفه  َأْلَف  نَي  مَخْسه ْقَداُرُه  مه   {َكاَن 

فالن    كقول القائل: اصعد إىل   {إهَلْيهه }[، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله:  4]املعارج:

يف ليلة أو يوم وذلك أنه يف العلو وأن صعودك إليه يف يوم، فإذا صعدوا إىل العرش فقد  

اووه يف االرتفاع يف علوه، فإهنم صعدوا صعدوا إىل الل عز وجل، وإن كانوا مل يروه، ومل يس

َفَعهُ   َبل}من األرض وعرجوا باألمر إىل العلو قال الل تعاىل:     ومل[  158:النساء]  {إهَلْيهه   اللُ   رَّ

 .عنده: يقل

ًحا   يله   اْبنه   َهاَمانُ   َيا  فهْرَعْونُ   َوَقاَل }:  تعاىل  وقال    َأْسَباَب   •  اأْلَْسَباَب   َأْبُلغُ   لََّعلِّ   رَصْ

لهَع إهىَل إهَلهه ُموَسىال َمَواته َفَأطَّ ،  36]غافر:  {َوإهينِّ أَلَُظنُُّه َكاذهًبا}ثم استأنف الكالم فقال:    {سَّ

 [ فيم قال يل إن إهله فوق السموات. 37

َ الل سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيم قال، وعمد لطلبه حيث قاله من   فَبنيَّ

قال: إنه يف كل مكان بذاته، لطلبه يف بيته أو بدنه،    اذب، ولو أن موسىالظن بموسى إنه ك

ه، فتعاىل الل عن ذلك، ومل جيهد نفسه ببنيان الرصح.  أو ُحشِّ
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قال أبو عبد الل: وأما اآلية التي يزعمون أهنا قد وصلها ـ ومل يقطعها كم قطع الكالم  

فقال:   أنه عىل عرشه  به  أراد  أَ }الذي  َتَر  اأْلَْرضه َأمَلْ  يفه  َوَما  َمَواته  السَّ يفه  َما  َيْعَلُم  اللََّ    {نَّ 

  إهنَّ اللََّ}[ فأخرب بالعلم، ثم أخرب أنه مع كل مناج ثم ختم اآلية بالعلم بقوله:  7]املجادلة:

يم  
ٍء َعله فبدأ بالعلم، وختم بالعلم، فبني أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا ال َيفون    {بهُكلِّ يَشْ

وال َيفى عليه مناجاْتم ولو اجتمع القوم يف أسفل وناظر إليهم يف العلو، فقال: إين  عليه،  

مل أزل أراكم، وأعلم مناجاتكم لكان صادًقا ـ ولل املثل األعىل أن يشبه اخللق ـ فإن أَبْوا إال  

ظاهر التالوة، وقالوا: هذا منكم دعوى، خرجوا عن قوهلم يف ظاهر التالوة ألن من هو  

خروج    نني أو أكثر هو معهم ال فيهم، ومن كان مع الَشء فقد خال منه جسمه وهذامع االث

 من قوهلم.

يده }وكذلك قوله تعاىل:   اْلَوره ْن َحْبله  إهَلْيهه مه َأْقَرُب  [ ألن ما قرب من  16]ق:  {َوَنْحُن 

 الَشء ليس هو يف الَشء، ففي ظاهر التالوة عىل دعواهم أنه ليس يف حبل الوريد.

َمء إهَله  َويفه اأْلَْرضه إهَله  }له تعاىل:  وكذلك قو ي يفه السَّ
[ مل يقل  84]الزخرف:  {َوُهَو الَّذه

َمء}يف السمء ثم قطع كم قال:   ن يفه السَّ نُتم مَّ
َف بهُكُم األَْرَض }ثم قطع فقال:    {َأَأمه ،  {َأن ََيْسه

َمء إهَله  َويفه اأْلَْرضه إهَله  }فقال   ي يفه السَّ
إله أهل السمء وإله أهل األرض، وذلك    {َوُهَو الَّذه

اللغة؛ تقول فالن أمري يف خراسان وأمري يف بلخ، وأمري يف سمرقند وإنم هو    موجود يف 

موضع واحد، وَيفي عليه ما وراءه، فكيف العايل فوق األشياء ال َيفي عليه يشء من  

ه فوق كل يشء تعاىل عن  األشياء يدبره، فهو إله فيهم إذا كان مدبًرا هلم، وهو عىل عرش 

 األمثال. اهـ. 
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 (ه ...يف كتاب  وقال اإلمام أبو عبد الل احلارث بن إسمعيل بن أسد املحاسبي)  :قوله 

واحلارث املحاسبي عنده أخطاء عقدية وهو ممن ال ُيثبتون الصفات الفعلية وأنكر عليه  

ف    -رمحه اهلل تعال-تيمية  ، وتكلم عليه شيخ اإلسالم ابن  -رمحه اهلل تعال-اإلمام أمحد  

مواضع، إال أنه ذكر كالمه ليكون حجة عل أصحابه، وهذا من باب القاعدة التي قامت  

 عليها الرشيعة: أن الدين قائم جللب املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها. 

يكون مراده عند قومه، لكن األصل أن هذه األلفاظ ال تطلق عل  قد    ( إمام)  :قوله و

السعودية   أما نحن ف بالدنا  السنة إال ملصلحة راجحة،  فالسنة  -حرسها اهلل -غري أهل 

 ظاهرة وهلل احلمد وال نحتاج ملثل هذا، وأعظم صفة لإلمامة صحة االعتقاد. 

  ( اته جيوز أن ينسخ منها يشءال حيل ألحد أن يعتقد أن مدح الل وأسمئه وصف)   :قوله 

ألن النسخ ال يدخل ف األخبار، فإذا أخرب اهلل بيشء من أسامئه وصفاته فهذا ال يدخله  

فالنسخ له معنى   السلف  املتأخرين، أما عند  بمعناه عل اصطالح  النسخ  النسخ، وهذا 

البيان من ختصيص العام وتقييد املطلق وتبيي املجمل، إل غري ذلك. ذكر  آخر وهو مطلق  

هذا ابن تيمية كام ف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم ف )أعالم املوقعي(، وابن رجب ف 

 )جامع العلوم واحلكم(. 

فعل املعنى الثاين عند السلف يدخل النسخ ف األخبار، بمعنى أن حتكي خرًبا فتقول:  

جل. وال تسميه، ثم ف موضع آخر تسمي هذا الرجل، فهذا يسمى نسًخا بمعناه  جاء ر

 عند املتقدمي بخالف معناه عند املتأخرين، ألنه سبق وبّي من هذا الرجل. 
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وقال: قد تأول قوم أن الل عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، )  :قوله 

[، 98]هود: {َفَأْوَرَدُهُم النَّارَ }دونه، وقال:  لون الناروقالوا: إنم ذكر الل قوم فرعون يدخ

اْلَعَذابه }وقال:   فهْرَعْوَن ُسوُء  بهآله  [، ومل يقل بفرعون، وقال: وهكذا  45]غافر:  {َوَحاَق 

 يريد بذلك ابن عرب صاحب الفصوص.  (الكذب عىل الل 

َوُهَو  }قال:  )  :قوله  َخَلَق  َمْن  َيْعَلُم  بهريُ َأاَل  اخْلَ قوله  14]امللك:  {اللَّطهيُف  قال: وإنم   ،]

نُكمْ } يَن مه ده إنم يريد حتى نراه، فيكون معلوًما موجوًدا، ألنه ال جائز    {َحتَّى َنْعَلَم املَُْجاهه

قبل أن يكون، ويعلمه موجوًدا كان قد كان، فيعلم يف   أن يكون يعلم الَشء معدوًما من

وهذا من أخطاء املحاسبي العقدية    (مل يكن، وهذا املحال  وقت واحد معدوًما موجوًدا وإن

 وهو راجع العتقاده: عدم جتدد األفعال هلل. 

َد، من جهة   فالعلم عند أهل السنة ُيطلق بمعنى أن اهلل يعلم ما سيكون، والعلم يتجدَّ

ومن جهة ترتب الثواب والعقاب واملدح والذم عليه، ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن  وقوعه  

 تيمية ف )جمموع الفتاوى( ورد عل احلارث املحاسبي ف ذاك املوضع. 

ُسوَل  ﴿كام قال اهلل عز وجل:   نَْعَلَم َمْن َيتَّبهُع الرَّ
ْبَلَة الَّتهي ُكنَت َعَلْيَها إهالَّ له َوَما َجَعْلنَا اْلقه

 َّ
َبْيهه ممه [، أي ليرتتب عليه الثواب والعقاب، فإذن العلم  143]البقرة:    ﴾ْن َينَقلهُب َعىَل َعقه

يتجدد هبذا املعنى، ال أن يتجدد بمعنى ما يقابل اجلهل وإنام بمعنى الظهور الذي يرتتب  

عليه الثواب والعقاب، وهذا الذي أخطأ فيه احلارث املحاسبي، ورد عليه شيخ اإلسالم  

 مية وذكر خطأه ف ذاك املوضع كام ف )جمموع الفتاوى(. ابن تي
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، -رمحه اهلل تعال-ومع ذلك ل يستدرك عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية ف هذا املوضع  

 ملا تقدم أنه أراد شيًئا وهو الرد عل األشاعرة املعارصين ومعظميهم. 

َمَعُكم  }إىل أن قال: وكذلك قوله تعاىل:  )   :قوله  ا  ُعونَ إهنَّ ْسَتمه [ ليس  15]الشعراء:  {مُّ

أهل السنة   معناه أن حيدث له سمًعا، وال تكلف لسمع ما كان من قوهلم وقد ذهب قوم  من

وكذلك أخطأ املحاسبي ف صفة السمع، وسيأيت وسُيخطئ    (أن لل استمًعا حادًثا يف ذاته

ال   لكن  القديم،  والبرص  بالسمع  يؤمن  فهو  البرص،  اخلطأ ف صفة  بالسمع  نفس  ُيؤمن 

 والبرص املتجدد بحسب احلوادث. 

 واعتقاد أهل السنة ف السمع والبرص أنه قديم النوع حادث اآلحاد، فهو يتجدد.

إهَلْيهه }وقال:  )   :قوله  وُح  َوالرُّ َكُة 
املَْاَلئه وعروج  4]املعارج:  {َتْعُرُج  األمر  عروج  فبني   ]

إليه باالرتفاع صاعدة  وقت صعودها  ثم وصف  فقال:  املالئكة،  ْقَداُرُه  }،  مه َكاَن  َيْوٍم  يفه 

َسنَةٍ  َأْلَف  نَي  قوله:  4]املعارج:  {مَخْسه من  وفصله  إليه،  صعودها  فقال  كقول    {إهَلْيهه }[، 

ليلة أو يوم وذلك أنه يف العلو وأن صعودك إليه يف يوم، فإذا    القائل: اصعد إىل  فالن يف 

انوا مل يروه، ومل يساووه يف االرتفاع  صعدوا إىل العرش فقد صعدوا إىل الل عز وجل، وإن ك 

َفَعهُ   َبل}يف علوه، فإهنم صعدوا من األرض وعرجوا باألمر إىل العلو قال الل تعاىل:    اللُ   رَّ

كل هذا رٌد عل األشاعرة الذين يقولون إن اهلل ليس    (.عنده:  يقل  ومل[  158:النساء]  {إهَلْيهه 

 أنكر علو اهلل ف كتابه )عارضة األحوذي(.  ف السامء، ورد عل ابن عرب املالكي الذي
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إال أن هناك أمًرا ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية كام ف )التدمرية( وغريها، وقال: )ف  

( بمعنى عل وفوق، كام  يفالسامء( هلا معنيان، إن ُأريد بالسامء أي السامء املخلوقة فتكون )

رُيوا يفه األَْرضه ﴿قال تعال:   [، وإن ُأريد بالسامء أي املكان العدمي  11]األنعام:    ﴾ُقْل سه

 ( عل باهبا. يفأي غري املخلوقات فتكون )

قال أبو عبد الل: وأما اآلية التي يزعمون أهنا قد وصلها ـ ومل يقطعها كم قطع )  :قوله 

َمَواته َوَما يفه اأْلَْرضه }أنه عىل عرشه فقال:  الكالم الذي أراد به     {َأمَلْ َتَر َأنَّ اللََّ َيْعَلُم َما يفه السَّ

  إهنَّ اللََّ}[ فأخرب بالعلم، ثم أخرب أنه مع كل مناج ثم ختم اآلية بالعلم بقوله:  7]املجادلة:

يم  
ٍء َعله لعامة عل ظاهرها أي مطلق  أؤكد أن املعية ا (فبدأ بالعلم، وختم بالعلم   {بهُكلِّ يَشْ

لوا املعية، بل عل   املصاحبة لكل أحد، لكن الزمها ومقتضاها العلم، فأهل السنة ل يتأوَّ

فمقتضاها   اخلاصة  املعية  أما  العلم،  مقتضاها  لكن  املصاحبة،  مطلق  بمعنى  هي  باهبا، 

 النرصة والتأييد وغري ذلك.

وقال اإلمام أبو عبد الل حممد بن خفيف يف كتابه الذي سمه: »اعتقاد التوحيد بإثبات  

األسمء والصفات«، قال يف آخر خطبته: »فاتفقت أقوال املهاجرين واألنصار يف توحيد  

الل عز وجل، ومعرفة أسمئه وصفاته وقضائه، قوالً واحًدا، ورشًعا ظاهًرا، وهم الذين  

ذلك حتى قال: »عليكم بسنتي« وذكر احلديث. وحديث »لعن    ملسو هيلع هللا ىلص  نقلوا عن رسول الل

 . الل من أحدث حدًثا أو آوى حمدًثا«
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ُأمرنا باألخذ   اتفاق من غري اختالف، وهم الذين  وقال: فكانت كلمة الصحابة عىل 

عنهم؛ إذ مل َيتلفوا بحمد الل تعاىل يف أحكام التوحيد وأصول الدين من األسمء والصفات  

لفوا يف الفروع، ولو كان منهم يف ذلك اختالف لنُقل إلينا كم ُنقل سائر االختالف،  كم اخت

التابعني هلم بإحسان، فاستقر   فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إىل 

صحة ذلك عند العلمء املعروفني حتى نقلوا ذلك قرًنا بعد قرن، ألن االختالف كان يف  

 نة. األصل عندهم كفر، ولل امل 

ثم إين قائل ـ وبالل أقول ـ إنه ملا أحدثوا يف أحكام التوحيد وذكر األسمء والصفات  

املتقدمني من الصحابة والتابعني، فخاض يف ذلك من مل يعرفوا بعلم   عىل خالف منهج 

بذكر قوهلم  يعقلوا  ومل  النفس    اآلثار،  هواجس  أحكام  عىل  معوهلم  وصار  األخبار، 

ية وما وافق عىل خمالفة السنة، والتعلق منهم بآيات مل يسعدهم  املستخرجة من سوء الطو

الكشف عن صفة   بذلك مذاهبهم: احتجت إىل  فتأولوا عىل أهوائهم، وصححوا  فيها، 

املتقدمني، ومأخذ املؤمنني ومنهاج األولني، خوًفا من الوقوع يف مجلة أقاويلهم التي حذر  

 رهم. أمته ومنع املستجيبني له حتى حذ ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل 

وحديث: »ال    وهم يتنازعون يف القدر وغضبه.  ملسو هيلع هللا ىلصثم ذكر أبو عبد الل خروج النبي  

وحديث: »ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة« وأن    ُأْلَفنَيَّ أَحَدكم متكًئا عىل أريكته«.

 الناجية ما كان عليه هو وأصحابه.



155 

الوصول إليه إال من  ثم قال: فلزم األمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ومل يكن  

جهة التابعني هلم بإحسان املعروفني بنقل األخبار ممن ال يقبل املذاهب املحدثة، فيتصل 

بالعدالة واألمانة، املحافظني عىل األمة ما هلم وما عليهم من    ذلك قرًنا بعد قرن ممن ُعرفوا

 إثبات السنة.

ن أجلها، ذكر أسمء الل عز وجل  إىل أن قال: فأول ما نبتدئ به ما ]أوردنا[ هذه املسألة م 

من صفاته يف سنته، وما وصف به عز وجل نفسه    ملسو هيلع هللا ىلص وصفاته مما ذكر الل يف كتابه، وما بنيَّ  

لنا يف ذلك أن نرده إىل أحكام عقولنا بطلب   القائلني بذلك مما ال جيوز  مما سنذكر قول 

 الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا باالستسالم له.

الل تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار األلوهية: أن ذكر تعاىل  إىل أن قال: ثم إن  

يف كتابه بعد التحقيق، بم بدأ به من أسمئه وصفاته، وأكده عليه السالم بقوله، فقبلوا منه 

 كقبوهلم، ألوائل التوحيد من ظاهر قوله ال إله إال الل. 

َواْصَطنَْعُتَك }  فقال ملوسى عليه السالم:إىل أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من املجمل،  

ُرُكُم اللُ َنْفَسهُ }[، وقال:  41]طه:  {لهنَْفيسه   [. 30]آل عمران: {َوحُيَذِّ

َتْعَلُم َما يفه َنْفيسه َوالَ َأْعَلُم  }ولصحة ذلك، واستقراره ناجاه املسيح عليه السالم فقال: 

َك   [.116]املائدة: {َما يفه َنْفسه

وأكد عليه السالم صحة إثبات ذلك يف سنته فقال: »يقول الل عز وجل: من ذكرين يف  

 نفسه ذكرته يف نفيس«. 
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غضبي«.ملسو هيلع هللا ىلصوقال   سبقت  رمحتي  إن  نفسه:  عىل  بيده  كتاًبا  »كتب   : 

»أنت ملوسى:  آدم  وقال يف حماجة  نفسه«،  الل رىض  »سبحان  الل    وقال:  اصطفاك  الذي 

 واصطنعك لنفسه؟«. 

فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفًسا، وأثبت له الرسول ذلك، فعىل من صدق 

ْثلههه  }الل ورسوله اعتقاد ما أخرب الل به عن نفسه ويكون ذلك مبنًيا عىل ظاهر قوله:   َليَْس َكمه

ء    .{يَشْ

ثم قال: فعىل املؤمنني خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السالم بنقل العدل  

عن العدل حتى يتصل به عليه السالم، وأن مما قص الل علينا يف كتابه، ووصف به نفسه، 

َمَواته َواأْلَْرضه   الل }ووردت السنة بصحة ذلك أن قال:   ثم قال عقيب ذلك:    {ُنوُر السَّ

ُنورٍ } َعىَل  دعاه  35]النور:  {نُّور   ثم ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص[ وبذلك  السموات واألرض«  نور  »أنت   :

حديث أيب موسى: »حجابه النور ـ أو النار ـ لو كشفه ألحرقت ُسُبَحاُت وجهه ما انتهى 

ره، نقله عن اخلليل وأيب عبيد، جالله ونو  إليه برصه من خلقه« وقال: سبحات وجهه:

 وقال: قال عبد الل بن مسعود: نور السموات من نور وجهه.

يُّ اْلَقيُّومُ }ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعاىل:   [، 255]البقرة:  {احْلَ

 واحلديث: »يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث«. 

قال: ومما تعرف الل إىل عباده أن وصف نفسه أن له وجًها موصوًفا باجلالل واإلكرام،  

 فأثبت لنفسه وجًها، وذكر اآليات.
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ثم ذكر حديث أيب موسى املتقدم، فقال: يف هذا احلديث من أوصاف الل عز وجل »ال  

نَة  َوالَ  }ينام« موافق لظاهر الكتاب   [، وأن له وجًها موصوًفا 255]البقرة:  {َنْوم  الَ َتْأُخُذُه سه

 وأن له برًصا كم أعلمنا يف كتابه أنه سميع بصري.  باألنوار

الدالة عىل  واآليات  والبرص،  السمع  إثبات  الوجه، ويف  إثبات  األحاديث يف  ذكر  ثم 

 ذلك.

قال: ثم إن الل تعرف إىل عباده املؤمنني، وأنه قال: له يدان قد بسطهم بالرمحة، وذكر  ثم  

النار  »يلقى يف  ثم ذكر حديث:  الصلت،  أيب  بن  أمية  ذكر شعر  ثم  ذلك،  األحاديث يف 

البخاري، ويف رواية أخرى:  وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله«، وهي رواية 

 »يضع عليها قدمه«. 

موضع القدمني، وأن العرش ال    واه مسلم البطني عن ابن عباس: »أن الكريس ثم ما ر

 يقدر قدره إال الل« وذكر قول مسلم البطني نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه، 

 »واضع رجليه عليه«. وأيب مالك، وبعضهم يقول: »موضع قدميه« وبعضهم يقول:

ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤالء من صدر هذه األمة موافًقا لقول النبي  

متداوالً يف األقوال، وحمفوًظا يف الصدور، ال ينكر خلف عن سلف وال ينكر عليهم   ملسو هيلع هللا ىلص

آخر األمة من  أحد من نظرائهم، نقلتها اخلاصة والعامة مدونة يف كتبهم إىل أن حدث يف  

الل    قلل رسول  حذرنا  ممن  عددهم  نعود    ملسو هيلع هللا ىلص الل  أال  وأمرنا  ومكاملتهم،  جمالستهم  عن 

مرضاهم، وال نشيع جنائزهم، فقصد هؤالء إىل هذه الروايات فرضبوها بالتشبيه وعمدوا  
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عىل   وأنكروا  املتقدمني،  روا  وكفَّ املقاييس،  أحكام  عىل  دفعها  يف  فعملوا  األخبار،  إىل 

 وردوا عىل األئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. الصحابة،

ثم ذكر املأثور عن ابن عباس، وجوابه لنجدة احلروري ثم ذكر حديث الصورة وذكر  

 مفرًدا واختالف الناس يف تأويله. أنه صنف فيه كتاًبا

ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من االختالف فيم نعتقده فيم خالفنا فيه أهل 

 الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب احلديث من املثبتة إن شاء الل.

ثم ذكر اخلالف يف اإلمامة واحتج عليها: وذكر اتفاق املهاجرين واألنصار عىل تقديم  

 وأنه أفضل األمة.الصديق رض الل عنه 

ثم قال: وكان االختالف يف خلق األفعال، هل هي مقدرة أم ال؟ قال: وقولنا فيها أن  

 أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر.

وقال: قولنا: إهنم مؤمنون   ثم ذكر اخلالف يف أهل الكبائر ومسألة »األسمء واألحكام«

إن تعاىل،  الل  إىل  وأمرهم  اإلطالق،  عنهم.   عىل  عفا  شاء  وإن  عذهبم،   شاء 

واإلقرار   التصديق  أصله  فيكون  العباد،  أفعال  منها  يتولد  موهبة  اإليمن  أصل  وقال: 

 وقال: قولنا: إنه يزيد وينقص. واألعمل، وذكر اخلالف يف زيادة اإليمن ونقصانه،

: إن القرآن  قال: ثم كان االختالف يف القرآن: خملوًقا أو غري خملوق، فقولنا وقول أئمتنا

 كالم ]الل[ غري خملوق وأنه صفة منه بدأ قواًل، وإليه يعود حكًم.
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ثم ذكر اخلالف يف الرؤية وقال: قولنا قول أئمتنا فيم نعتقد أن الل ُيرى يف يوم القيامة، 

 وذكر احلجة. 

ترتيب  من  ورد  ما  عىل  االختالف  أحكام  ذكرت  أين  ـ  الل  رمحك  ـ  واعلم  قال:  ثم 

ثني  يف كل األزمنة. وقد بدأت أن أذكر أحكام اجلمل من العقود، فنقول ونعتقد أن  املحدِّ

عىل عرشه فوق سبع سمواته بكمل أسمئه وصفاته، كم قال   الل عز وجل له عرش، وهو

اْسَتَوى}تعاىل:   اْلَعْرشه  َعىَل  مْحَُن  و  5]طه:  {الرَّ اأْلَرْ }[  إهىَل  َمءه  السَّ َن 
مه اأْلَْمَر  ُر  ُثمَّ  ُيَدبِّ ضه 

[ وال نقول: إنه يف األرض كم هو يف السمء عىل عرشه؛ ألنه عامل  5]السجدة:  {َيْعُرُج إهَلْيهه 

 بم جيري عىل عباده.

 إىل أن قال: ونعتقد أن الل خلق اجلنة والنار، وأهنم خملوقتان للبقاء ال للفناء.

 عرج بنفسه إىل سدرة املنتهى.  ملسو هيلع هللا ىلصإىل أن قال: ونعتقد أن النبي 

النار« قبض قبضتني فقال: »هؤالء إىل اجلنة وهؤالء إىل  قال: ونعتقد أن الل  ، إىل أن 

للرسول   أن  مشفع،  حوًضا،  ملسو هيلع هللا ىلصونعتقد  وأول  شافع  أول  أنه  الرصاط،   ونعتقد  وذكر 

 واستوىف رزقه.  وامليزان، واملوت، وأن املقتول قتل بأجله،

مء الدنيا يف ثلث الليل اآلخر، فيبسط إىل أن قال: ومما نعتقد أن الل ينزل كل ليلة إىل الس

وعشية عرفة، وذكر احلديث يف    يده فيقول: »أال هل من سائل« احلديث وليلة النصف،

ذلك. قال: ونعتقد أن الل كلم موسى تكليًم، واختذ إبراهيم خلياًل، وأن اخُللَّة غري الفقر،  

 ال كم قال أهل البدع.
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 بالرؤية، واختذه خلياًل كم اختذ إبراهيم خلياًل. ملسو هيلع هللا ىلص ونعتقد أن الل تعاىل خص حممًدا 

ْلُم  }مخس من الغيب ال يعلمها إال الل    بمفاتحونعتقد أن الل تعاىل اختص   نَدُه عه إهنَّ اللََّ عه

اَعةه   [ ونعتقد املسح عىل اخلفني. ثالًثا للمسافر، ويوًما وليلة للمقيم.43اآلية ]لقمن:  {السَّ

ونعتقد الصرب عىل السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصالة من  

والصالة يف اجلمعة حيث ينادى هلا    ماض إىل يوم القيامةاجلمع واألعياد، واجلهاد معهم  

مانع، إذا مل يكن عذر أو  ترك الصالة عمًدا فهو    واجب  والرتاويح سنة، ونشهد أن من 

والشهادة والرباءة بدعة، والصالة عىل من مات من أهل القبلة سنة، وال ننزل أحًدا   كافر،

 واجلدال يف الدين بدعة. واملراء جنة وال ناًرا حتى يكون الل ينزهلم،

أمرهم إىل الل، ونرتحم عىل عائشة   ملسو هيلع هللا ىلصونعتقد أن ما شجر بني أصحاب رسول الل  

 ونرتىض عليها.

وامللفوظ، اللفظ  بدعة،  والقول يف  واملسمى  اإليمن   وكذلك يف االسم  أن  والقول يف 

 خملوق أو غري خملوق بدعة.

رد عن الصحابة والتابعني جمماًل من  واعلم أين ذكرت اعتقاد أهل السنة عىل ظاهر ما و

غري استقصاء؛ إذ قد تقدم القول عن مشاَينا املعروفني من أهل اإلمامة والديانة، إال أنني  

صوا  أحببت أن أذكر »عقود أصحابنا املتصوفة« فيم أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد خترَّ

 من القول مما نزه الل املذهب وأهله من ذلك. 
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»التبصري« كتب بذلك إىل    إىل أن قال: وقرأت ملحمد بن جرير الطربي يف كتاب سمه

أهل طربستان يف اختالف عندهم، وسألوه أن يصنف هلم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر 

 طائفة إثبات الرؤية يف الدنيا واآلخرة.يف كتابه اختالف القائلني برؤية الل تعاىل؛ فذكر عن  

أن ذلك عىل  فتبني  قاطبة، مل َيص طائفة دون طائفة  الصوفية  إىل  املقالة  ونسب هذه 

جهالة منه بأقوال املحصلني منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول ـ بعد أن ادعى عىل  

ني؛ فكيف بابن  الطائفة ـ ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والل أعلم بمحله عند املحصل

 أخته. 

وليس إذا أحدث الزائغ يف نحلته قوالً نسب إىل اجلملة، كذلك يف الفقهاء واملحدثني 

 ليس من أحدث قوالً يف الفقه، أو لبَّس فيها حديًثا ينسب ذلك إىل مجلة الفقهاء واملحدثني.

واعلم أن ألفاظ »الصوفية« وعلومهم ختتلف، فيطلقون ألفاظهم عىل موضوعات هلم،  

ومرموزات وإشارات جترى فيم بينهم، فمن مل يداخلهم عىل التحقيق، ونازل ما هم عليه، 

 رجع عنهم خاسًئا وهو حسري.

عن   الل، وذكر  رأيت  يقولون:  ما  فقال: كثري  بالتقييد،  الرؤية  لفظ  إطالقهم  ذكر  ثم 

 جعفر بن حممد قوله ملا سئل: هل رأيت الل حني عبدته؟ قال: رأيت الل ثم عبدته.

القلوب   رأته  ولكن  العيان،  بتحديد  العيون  تره  مل  فقال:  رأيته؟  كيف  السائل:  فقال 

 بتحقيق اإليقان. 



162 

، فهذا قولنا وقول أئمتنا ملسو هيلع هللا ىلصثم قال: يرى يف اآلخرة كم أخرب يف كتابه وذكره رسوله  

 اجلهال من أهل الغباوة فينا. دون 

املؤمنني دماءهم وأمواهلم وأعراضهم، وذكر ذلك يف   م عىل  نعتقد أن الل حرَّ وإن مما 

يبيح احلق الل درجة  يبلغ مع  أنه  الوداع، فمن زعم  إال    حجة  ـ  املؤمنني  له ما حظر عىل 

عبادة فذلك كفر  املضطر عىل حال يلزمه إحياء النفس ـ وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم وال

 بالل والقائل بذلك قائل باإلحلاد وهم املنسلخون من الديانة. 

ذلك ال جيوز الشتقاقه، ولعدم   أن  الل؛ وبني  العشق عىل  ترك إطالق  نعتقده  مما  وأن 

 ورود الشع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضاللة، وفيم نص الل من ذكر املحبة كفاية.

وصفاته، بائن من    لل ال حيل يف املرئيات، وأنه املنفرد بكمل أسمئهوأن مما نعتقده: أن ا

ودرس.  وحفظ  تل  ما  حيث  خملوق،  غري  كالمه  القرآن  وأن  عرشه،  عىل  مستٍو   خلقه، 

خلياًل وحبيًبا، واخللة هلم    ملسو هيلع هللا ىلص ونعتقد: أن الل تعاىل اختذ إبراهيم خلياًل، واختذ نبينا حممًدا  

املعت قاله  ما  خالف  عىل  واحلاجة. منه  الفقر  اخللة  أن   زلة: 

إىل أن قال: واخللة واملحبة صفتان لل هو موصوف هبم، وال تدخل أوصافه حتت التكييف 

تعاىل الل  الكيف، وأما صفات  املحبة واخللة جائز عليهم    والتشبيه، وصفات اخللق من 

ن واجب وحسم  فمعلومة يف العلم، وموجودة يف التعريف، قد انتفى عنهم التشبيه، فاإليم

 الكيفية عن ذلك ساقط.
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الغش   الل  حرم  وإنم  والصناعات،  والتجارات  املكاسب  أباح  الل  أن  نعتقده:  ومما 

والظلم، وأن من قال بتحريم املكاسب، فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم  

الكسب ال  الفساد  ورسوله  الل  حرم  وإنم  والصناعات يف يشء،  التجارات  من    والغش 

 والتجارة، فإن ذلك عىل أصل الكتاب والسنة جائز إىل يوم القيامة. 

وإن مما نعتقده: أن الل ال يأمر بأكل احلالل، ثم يعدمهم الوصول إليه من مجيع اجلهات؛  

ألن ما طالبهم به موجود إىل يوم القيامة، واملعتقد أن األرض ختلو من احلالل، والناس 

إال أنه يقل يف موضع ويكثر يف موضع؛ ال أنه مفقود    ال، يتقلبون يف احلرام فهو مبتدع ض

 من األرض. 

ا إذا رأينا من ظاهره مجيل ال نتهمه يف مكسبه وماله وطعامه، جائز أن   ومما نعتقده: أنَّ

يؤكل طعامه، واملعاملة يف جتارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل عىل سبيل  

 مة.االحتياط جاز، إال من داخل الظل

ومن ال يزغ عن الظلم، وأخذ األموال بالباطل ومعه غري ذلك: فالسؤال والتوقي؛ كم  

سأل الصديق غالمه، فإن كان معه من املال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك األموال  

فاختلطا، فال يطلق عليه اسم احلالل وال احلرام، إال أنه مشتبه، فمن سأل استربأ لدينه كم 

التبعة« والناس طبقات،    از ابن مسعود وسلمن، قاال: »ُكْل منه وعليهفعل الصديق. وأج

 والديُن: احلنيفيُة السمحة.
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اخلوف   عنه  يسقط  فال  عليه،  جارية  الدار  أحكام  دام  ما  العبد  أن  نعتقده:  مما  وأن 

لله  َفاَل َيْأَمُن َمْكَر ا}والرجاء، فكل من ادعى األمن فهو جاهل بالل، وبم أخرب به عنه نفسه 

ونَ  ُ
ارسه  [، وقد أفردت كشف عوار من قال بذلك. 99]األعراف: {إهالَّ اْلَقْوُم اخْلَ

ونعتقد: أن العبودية ال تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز عىل أحكام  

القوة واالستطاعة، إذ مل يسقط ذلك عن األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني، ومن  

من رق العبودية إىل فضاء احلرية بإسقاط العبودية واخلروج إىل أحكام  زعم أنه قد خرج  

اعرتاه  األحدية كافر ال حمالة، إال من  فهو  اآلخرية،  بعالئق  فصار   املبدئية  رأفة  أو  علة، 

معتوًها، أو جمنوًنا، أو مربسًم وقد اختلط يف عقله، أو حلقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل،  

 ملعرفة، فذلك خارج عن امللة مفارق للشيعة. وذهب عنه التمييز وا

الوحي   بغري  الل  ومقدارهم عند  يعلم مقاماْتم  اخللق حتى  ومن زعم اإلرشاف عىل 

فهو خارج عن امللة، ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الل    ملسو هيلع هللا ىلصاملنزل من قول الرسول  

ادعى أنه يعرف مآل اخللق ومنقلبهم، وأهنم عىل ماذا    فقد باء بغضب من الل، ومن  ملسو هيلع هللا ىلص

 فقد باء بغضب من الل. ملسو هيلع هللا ىلصيموتون وَيتم هلم، بغري الوحي من قول الل وقول رسول 

 مما سميناه يف يشء.  و »الفراسة« حق عىل أصول ذكرناها، وليس ذلك

وفيق ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ـ ويشري يف ذلك إىل غري األيد والعصمة والت

إىل صفاته عز وجل وأشار  ـ  وااللتحام،    واهلداية  بالالهوتية  قائل  فهو حلويل  القديمة، 

 وذلك كفر ال حمالة.
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ضاهى قول النصارى   ونعتقد أن األرواح كلها خملوقة، ومن قال: إهنا غري خملوقة فقد

 ـ النسطورية ـ يف املسيح، وذلك كفر بالل العظيم.

لل عز وجل حالٌّ يف العبد، وقال بالتبعيض عىل الل فقد  ومن قال: إن شيًئا من صفات ا

كفر؛ والقرآن كالم الل ليس بمخلوق وال حالٍّ يف خملوق، وأنه كيف ما ُتل وُقرئ وُحفظ،  

فهو صفة الل عز وجل، وليس الدرس من املدروس، وال التالوة من املتلو، ألنه عز وجل  

 بغري ذلك فهو كافر.بجميع أسمئه وصفاته غري خملوق، ومن قال 

 ونعتقد: أن القراءة امللحنة بدعة وضاللة.

وأن القصائد بدعة، وجمراها عىل قسمني: فاحلسن من ذلك من ذكر آالء الل ونعمئه،  

وإظهار نعت الصاحلني وصفة املتقني، فذلك جائز، وتركه واالشتغال بذكر الل والقرآن  

ونعت املخلوقات، فاستمع ذلك عىل الل   والعلم أوىل به، وما جرى عىل وصف املرئيات،

عىل  الرقاصني  ونعت  باإليقاع  والرقص  كفر،  الل  عىل  والربعيات  الغناء  واستمع  كفر 

 والنغام هلو ولعب. أحكام الدين فسق، وعىل أحكام التواجد

األطباع عىل   أهل  بني  اجلاري  امللحنة  والربعيات  القصائد  من سمع  وحرام عىل كل 

ال ملن تقدم له العلم بأحكام التوحيد، ومعرفة أسمئه وصفاته، وما يضاف  أحكام الذكر، إ 

إىل الل تعاىل من ذلك مما ال يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استمعه كم قال:  

ُعوَن اْلَقْوَل }  [.18اآلية ]الزمر:  {َيْسَتمه
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كفر ال حمالة، فكل وكل من جهل ذلك، وقصد استمعه عىل الل عىل غري تفصيله، فهو 

من مجع القول وأصغى باإلضافة إىل الل، فغري جائز إال ملن عرف ما وصفت من ذكر الل  

ونعمئه، وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت وال وصف، بل ترك  

وأحوط، واألصل يف ذلك أهنا بدعة، والفتنة هبا غري مأمونة، إىل أن قال: واختاذ   ذلك أوىل

املطلبي امل أنكره  مما  وذلك  بدعة،  بالرباعيات  والرقص  والغناء  االستمع  عىل  جالس 

من   أوىل  هبم  واالقتداء  وإسحق  حنبل،  بن  وأمحد  هارون  بن  ويزيد  والثوري،  ومالك، 

املخلصني. عند  قدم  هلم  وال  الدين،  يف  يعرفون  ال  بمن   االقتداء 

قال: ،  شيًئا يقال له القصائد  وبلغني أنه قيل لبش بن احلارث: إن أصحابك قد أحدثوا

قوله: مثل  قال  إيش؟  اجلليل   مثل  دار  تسكني   ... حتى  نفس  يا   اصربي 

 فقال: حسن، وأين يكون هؤالء الذين يستمعون ذلك؟

 قال: قلت: ببغداد. فقال: كذبوا والذي ال إله غريه، ال يسكن ببغداد من يسمع ذلك.

احتاج وصرب مل يتكلف إىل   ا ـ أن الفقري إذاقال أبو عبد الل: ومما نقول ـ وهو قول أئمتن

: »ألن  ملسو هيلع هللا ىلصوقت يفتح الل له كان أعىل، فمن عجز عن الصرب كان السؤال أوىل به عىل قوله  

 يأخذ أحدكم َحْبَله ... « احلديث.

ونقول: إن ترك املكاسب غري جائز إال بشائط مرسومة من التعفف واالستغناء عم يف 

 ال حرفة وهو صحيح، فهو مذموم يف احلقيقة خارج.أيدي الناس، ومن جعل السؤ



167 

ونقول: إن املستمع إىل الغناء واملالهي، فإن ذلك كم قال عليه السالم: »الغناء ينبت 

 النفاق يف القلب«، وإن مل يكفر، فهو فسق ال حمالة.

والذي نختار: قول أئمتنا: ترك املراء يف الدين، والكالم يف اإليمن خملوق أو غري خملوق، 

واسط يؤدي، وأن املرسل إليهم أفضل، فهو كافر بالل، ومن    ملسو هيلع هللا ىلصومن زعم أن الرسول  

 قال بإسقاط الوسائط عىل اجلملة فقد كفر«. اهـ[. 

ومن متأخرُّيم: اإلمام أبو حممد عبد القادر بن أيب صالح اجليل، قال يف كتاب »الغنية«:  

والدالالت عىل وجه االختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الل    »أما معرفة الصانع باآليات 

واحد أحد ـ إىل أن قال: وهو بجهة العلو، مستو عىل العرش، حمتو عىل امللك، حميط علمه  

َيْرَفُعهُ إه }باألشياء،   الهُح  الصَّ َواْلَعَمُل  الطَّيُِّب  ُم 
اْلَكله َيْصَعُد  اأْلَْمَر  }[،  10]فاطر:  {َلْيهه  ُر  ُيَدبِّ

ونَ  َّا َتُعدُّ ْقَداُرُه َأْلَف َسنٍَة ممِّ َمء إهىَل اأْلَْرضه ُثمَّ َيْعُرُج إهَلْيهه يفه َيْوٍم َكاَن مه َن السَّ
[، 5]السجدة:  {مه

مْحَُن }كل مكان؛ بل يقال: إنه يف السمء عىل العرش، كم قال:    وال جيوز وصفه بأنه يف  الرَّ

 [.5]طه: {َعىَل اْلَعْرشه اْسَتَوى

غري تأويل، وأنه    وذكر آيات وأحاديث، إىل أن قال: وينبغي إطالق صفة االستواء من 

استواء الذات عىل العرش. قال: وكونه عىل العرش مذكور  يف كل كتاب أنزل عىل كل  

رسل بال كيف. وذكر كالًما طوياًل ال حيتمله هذا املوضع، وذكر يف سائر الصفات  نبي أ

 نحو هذا«. 

 ا.ولو ذكرت ما قال العلمء يف هذا لطال ]الكتاب[ جدًّ 
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وقال أبو عمر بن عبد الرب: »روينا عن مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن  

وها كم    عيينة، واألوزاعي، ومعمر بن راشد يف  رُّ
أمه أحاديث الصفات أهنم كلهم قالوا: 

من نقل الثقات، أو جاء عن الصحابة رض  ملسو هيلع هللا ىلصجاءت. قال أبو عمر: »ما جاء عن النبي 

الل عنهم، فهو علم ُيَدان به؛ وما حدث بعدهم ومل يكن له أصل فيم جاء عنهم، فهو بدعة  

 وضاللة«.

رشح املوطأ«: ملا تكلم عىل حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة وقال يف »

سوى    النقل، صحيح اإلسناد، ال َيتلف أهل احلديث يف صحته، وهو منقول من طرق

، وفيه دليل عىل أن الل يف السمء عىل العرش من فوق ملسو هيلع هللا ىلصهذه، من أخبار العدول عن النبي  

حجتهم عىل املعتزلة يف قوهلم: إن الل يف كل  سبع سموات، كم قالت اجلمعة، وهو من  

 مكان.

وقال: والدليل عىل صحة قول أهل احلق قول الل ـ وذكر بعض اآليات ـ إىل أن قال: 

وهذا أشهر وأعرف عند العامة واخلاصة من أن حيتاج إىل أكثر من حكايته، ألنه اضطرار 

 مل يوقفهم عليه أحد، وال أنكره ]عليهم[ مسلم. 

أبو عنهم   وقال  محل  الذين  والتابعني  الصحابة  علمء  أمجع  أيًضا:  الرب  عبد  بن  عمر 

[ هو 7]املجادلة:  {نَّْجَوى َثاَلَثٍة إهالَّ ُهَو َرابهُعُهمْ   َما َيُكوُن مهن}التأويل، قالوا يف تأويل قوله:  

 عىل العرش وعلمه يف كل مكان، وما خالفهم يف ذلك من حيتج بقوله.
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أهل السنة جممعون عىل اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن  عمر أيًضا:    وقال أبو 

والسنة، واإليمن هبا، ومحلها عىل احلقيقة؛ ال عىل املجاز، إال أهنم ال يكيفون شيًئا من ذلك،  

ون فيه صفة حمصورة.   وال حَيُدُّ

ينكرها، وال حيمل شيئً  فكلهم  ـ اجلهمية واملعتزلة كلها واخلوارج:  البدع  أهل  ا وأما 

منها عىل احلقيقة، ويزعم أن من أقر هبا مشبِّه، وهم عند من أقر هبا نافون للمعبود، واحلق 

 وهم أئمة اجلمعة«.  ملسو هيلع هللا ىلصفيم قاله القائلون: بم نطق به كتاب الل، وسنة رسوله  

وقال اإلمام أبو عبد الل حممد بن خفيف يف كتابه الذي سمه: »اعتقاد التوحيد )  :قوله 

مع أن ابن خفيف أشعري وصوف،    (ه ...األسمء والصفات«، قال يف آخر خطبتبإثبات  

 ألجل الرد عليهم.   -رمحه اهلل تعال-ومع ذلك استدل بكالمه ابن تيمية 

ُأمرنا  )  :قوله  الذين  اختالف، وهم  اتفاق من غري  الصحابة عىل  فكانت كلمة  وقال: 

كام التوحيد وأصول الدين من األسمء  باألخذ عنهم؛ إذ مل َيتلفوا بحمد الل تعاىل يف أح

والصفات كم اختلفوا يف الفروع، ولو كان منهم يف ذلك اختالف لنُقل إلينا كم ُنقل سائر  

االختالف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إىل التابعني هلم بإحسان، 

قرن، ألن االختالف    فاستقر صحة ذلك عند العلمء املعروفني حتى نقلوا ذلك قرًنا بعد 

هذه فائدة طيبة، وهي أن االختالف الذي جرى   (كان يف األصل عندهم كفر، ولل املنة

 عند السلف ف املسائل الفقهية، أما ف مسائل االعتقاد فهم يتوارثون هذا االعتقاد.
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باجلالل  )  :قوله  له وجًها موصوًفا  أن  نفسه  أن وصف  إىل عباده  الل  تعرف  قال: ومما 

وكالم ابن خفيف هذا أيًضا من احلجج عل األشاعرة ألنه ذكر االعتقاد ف    (م ...كراواإل

هذا   أن  وذكر  األشاعرة،  عليه  ما  ُُيالف  وهذا  ذلك،  ...إل غري  واليدين  الوجه  إثبات 

 توارثه املسلمون وإنام خالف ف ذلك أهل البدع. 

غري خملوق، فقولنا وقول أئمتنا:  قال: ثم كان االختالف يف القرآن: خملوًقا أو  )  :قوله 

هذا أيًضا رد    (إن القرآن كالم ]الل[ غري خملوق وأنه صفة منه بدأ قواًل، وإليه يعود حكًم 

هذا خالف ظاهر    (وإليه يعود حكًم )   :قوله عل األشاعرة ف قوهلم إن الكالم نفيس، لكن  

حقيقة ال حكاًم  ترتفع  املصاحف  فإن  الصحابة،  عن  ثبت  وما  ابن  اآلثار  عن  جاء  كام   ،

وغريمها، وثبت عند البيهقي عن عمرو بن دينار    -ريض اهلل عنهام-مسعود وأب هريرة  

بدأ وإليه   القرآن كالم اهلل غري خملوق منه  الناس من سبعي سنة يقولون:  أدركت  قال: 

 يعود. 

 . -ريض اهلل عنهم-ورجوع القرآن بأن ُترفع املصاحف كام جاء عن الصحابة 

البدعو)  :قوله  أهل  قال  الفقر، ال كم  اخُللَّة غري  البدع    (أن  بأهل  أعلم-يريد   -واهلل 

 املعتزلة. 

عىل  )  :قوله  ألفاظهم  فيطلقون  ختتلف،  وعلومهم  »الصوفية«  ألفاظ  أن  واعلم 

وإشارات جترى فيم بينهم، فمن مل يداخلهم عىل التحقيق،   موضوعات هلم، ومرموزات

وقد أفاد ابن القيم ف كتابه )مدارج    ( ونازل ما هم عليه، رجع عنهم خاسًئا وهو حسري
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  السالكي( ما ذكره ابن خفيف أن للصوفية اطالقات واصطالحات، فلذلك البد ملن أراد 

أن ينقدهم أن يتعامل معهم باصطالحاهتم، والبد أن يكون منصًفا بحيث بأن ُيقال: إهنم  

أوقعوا   ألهنم  خاصة،  اصطالحات  اختذوا  ملا  ختطئتهم  من  باصطالحاهتم  يؤاخذون 

 أنفسهم ف التهمة وأومهوا خالف الظاهر املعروف ف الكتاب والسنة وف اللغة. 

اللفظ   هذا  ف  هلم  أن  ثبت  إذا  وهذا  لكن  باصطالحهم،  ُيعاملون  فإهنم  اصطالًحا 

 مقتىض العدل. 

وقد أفاد ابن تيمية ف أكثر من موضع وابن القيم ف )مدارج السالكي( أن الصوفية ال  

لذا يقول شيخ اإلسالم: منهم ظال لنفسه   التعبد،  فالتصوف هو  ُيذمون عل اإلطالق، 

 ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات. 

طلق بصفة عامة عل الُعبَّاد حتى من املتقدمي، فإذا تبيَّ هذا فال ُيذم  فالتصوف قد أُ 

ز إحداث البدع فرُيد   ل فيه، فمن اعتقد كذا أو قال كذا أو جوَّ التصوف مطلًقا، وإنام ُيفصَّ

 عليه. 

وهذا البد أن ُيفهم، ألنه قد بلغني أنه قد ُعقدت مناظرة بي سني وصوف قبل سني  

ج السني بأن أحرض له كالم ابن تيمية ف ثنائه عل الصوفية من حيث  فحاّج الصوف وفل

سابق   ومنهم  مقتصد  ومنهم  لنفسه  ظال  فمنهم  وقوله  أقسام،  إهنم  وقوله  اإلطالق 

يقولون مثل هذا   العلامء  أن  فيستبعد  السلفي  السني  الرجل  يتعجب  قد  باخلريات، ألنه 

 القول. 
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د حتى عند املتقدمي، فإذن اللفظ نفسه ليس  فإذا ُعلم أن التصوف ُيطلق بمعنى التعب

 مذموًما، وإنام اشتهر هذا اللفظ عند املتأخرين عل أهل البدع. 

فالسؤال  )  :قوله  ذلك:  غري  ومعه  بالباطل  األموال  وأخذ  الظلم،  عن  يزغ  ال  ومن 

والتوقي؛ كم سأل الصديق غالمه، فإن كان معه من املال سوى ذلك مما هو خارج عن  

تلك األموال فاختلطا، فال يطلق عليه اسم احلالل وال احلرام، إال أنه مشتبه، فمن سأل  

التبعة«   بن مسعود وسلمن، قاال: »ُكْل منه وعليه استربأ لدينه كم فعل الصديق. وأجاز ا

السمحة احلنيفيُة  والديُن:  أن    (والناس طبقات،  البخاري وليس فيها  القصة ف صحيح 

 سأل غالمه. - ريض اهلل عنه-الصديق 

ينبغي    (مما سميناه يف يشء  و »الفراسة« حق عىل أصول ذكرناها، وليس ذلك)  :قوله 

 أن ُيعلم أن للفراسة معان  ثالثة: 

فيستدلون عل كِرَب الرأس بالذكاء، وعل ُبعد ما   الفراسة اخَللقية، املعنى األول:

 بي املنكبي عل احِللم، إل غري ذلك. 

الرياضة  املعنى الثاني: له غريه،  الفراسة  يتفطن  ال  ألمر  الرجل  يتفطن  بأن   ،

ع نفسه بطريقة ما احتدَّ ذهنه وتفطن  وُيدرك أمًرا ال  ُيدركه غريه، فيقولون إذا جوَّ

أنه موجود لكنه تفطن له ول يتفطن له  ملا ال يتفطن له غريه، وغاية ما ف األمر 

 غريه. 
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، وهذا النوع من الفراسة ُيقرره أهل السنة، وممن  الفراسة اإليمنية  املعنى الثالث:

دارج السالكي(، وابن أب العز احلنفي ف رشح ُيقرر ذلك ابن القيم ف كتابه )م 

 )الطحاوية(. 

ومعنى الفراسة اإليامنية: أن اهلل يوقع ف قلب الرجل املؤمن شيًئا من الغيب ف  

إهنَّ يفه َذلهَك آلَياٍت ﴿املستقبل أو ف املايض مما حصل ول يشهده، قال اهلل عز وجل:  

نيَ  مه ْلُمَتَوسِّ
جماه75]احلجر:    ﴾له قال  آيات [  وغريه:  جرير  ابن  رواه  فيام  د 

سي   . للمتفرِّ

فقد   اإليامنية، وهذا خطأ،  الفراسة  ُينكر  املعارصين  السنة  أهل  وقد رأيت بعض 

ف )مدارج    -رمحه اهلل تعال-قررها أهل السنة وُنقلت فيها آثار، ومما نقل ابن القيم  

وقد نظر إل امرأة وهو يميش  -ريض اهلل عنه -السالكي( أن رجاًل دخل عل عثامن  

فقال عثامن   الطريق،  عيناه  ":  - عنهريض اهلل-ف  تلطخت  أحدكم وقد  يدخل عيلَّ 

 . "إنام هي الفراسة"، فقالوا: أوحي بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال:  "بالزنا

أن الشافعي وحممد بن احلسن كان عندهم من   -رمحه اهلل تعال-ثم ذكر ابن القيم 

تيمية  الفراسة اليشء الكثري، وذكر هذا أيًضا ف )مفتاح دار السعادة(، ثم ذكر أن ابن  

 . -رمحه اهلل تعال-قد ُأويت من الفراسة اإليامنية اليشء الكثري  -رمحه اهلل تعال-

ماذا  فتفرسوا  رجل،  عليهام  دخل  أنه  والشافعي  احلسن  بن  حممد  عن  ذكر  ومما 

يعمل، فقال أحدمها: هو حداد، وقال اآلخر: هو نجار، فلام سألوه قال: كنت حداًدا  
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وه العكس.  أو  خشاًبا  تكون  فأصبحت  ما  أشبه  فراسة  أعلم-ذه  بالفراسة    -واهلل 

 الرياضية. 

لكن الفراسة اإليامنية ذكر منها ابن القيم اليشء الكثري عن ابن تيمية كام ف كتابه 

 )مدارج السالكي(. 

 وفيها علم الغيب ف املستقبل وهو خاص باهلل؟ فإن قيل: كيف ُيثبت الفراسة 

فيقال: إن علم الغيب الذي ينتج عن الفراسة هو علم مظنون كالرؤى واملنامات،  

وعلم الغيب الذي اختص اهلل به هو علم اليقي، ذكر هذا ابن رجب ف رشحه عل  

ل: إن ما  البخاري ملا تكلم عن الرؤى واملنامات، وأظنه أيًضا تكلم عن الفراسة، وقا

دلت عليه الرؤى واملنامات من الغيب فهو من باب الظن وال يتعارض مع اختصاص 

 . اهلل بعلم الغيب

وقال يف »رشح املوطأ«: ملا تكلم عىل حديث النزول قال: هذا حديث ثابت  )   :قوله 

من جهة النقل، صحيح اإلسناد، ال َيتلف أهل احلديث يف صحته، وهو منقول من  

، وفيه دليل عىل أن الل يف السمء عىل ملسو هيلع هللا ىلصسوى هذه، من أخبار العدول عن النبي    طرق

العرش من فوق سبع سموات، كم قالت اجلمعة، وهو من حجتهم عىل املعتزلة يف 

وهذا نقل نفيس عن ابن عبد الرب، وفيه حكاية اإلمجاع    (قوهلم: إن الل يف كل مكان 

 لنقوالت حجة عل األشاعرة. عل أن حديث النزول صحيح، وكل هذه ا 
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عمر أيًضا: أهل السنة جممعون عىل اإلقرار بالصفات الواردة كلها   وقال أبو )  :قوله 

املجاز القرآن والسنة، واإليمن هبا، ومحلها عىل احلقيقة؛ ال عىل  النقل تقدم    (يف  هذا 

أن فيه  نفيس  نقل  وهو  )التمهيد(،  كتابه  من  السابع  املجلد  ف  موجود  وهو    ذكره 

 الصفات عل احلقيقة باإلمجاع. 
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احلسن   أيب  أصحاب  من  للمتكلمني  توليه  مع  البيهقي  بكر  أبو  احلافظ  عرصه  ويف 

وذبه عنهم قال: يف كتاب »األسمء والصفات« »باب ما جاء يف إثبات اليدين   األشعري،

َيا إهْبلهيُس َما َمنََعَك  }]خرب[ الصادق به« قال الل تعاىل:  صفتنيـ  ال من حيث اجلارحة لورود  

َا َخَلْقُت بهَيَديَّ 
 [.46]املائدة: {َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتانه }[، وقال: 75]ص: {َأن َتْسُجَد مله

حديث الشفاعة:   وذكر األحاديث الصحاح يف هذا الباب، مثل قوله يف غري حديث، يف 

»يا آدم أنت أبو البش، خلقك ]الل[ بيده، ونفخ فيك من روحه« ومثل قوله يف احلديث  

املتفق عليه: »أنت موسى اصطفاك الل بكالمه، وخّط لك األلواح بيده« ويف لفظ: »وكتب  

لك التوراة بيده«، ومثل ما يف صحيح مسلم: »وغرس كرامة أوليائه يف جنة عدن بيده«،  

: »تكون األرض يوم القيامة ُخْبَزًة واحدة يتكفاها اجلبار بيده، كم يتكفى ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ومثل  

األمر«، »بيدي  قوله:  مثل  أحاديث  وذكر  اجلنة«.  ألهل  ُنُزاًل  السفر،  يف  ُخْبَزته    أحدكم 

ميسء   ليتوب  بالليل  يده  يبسط  الل  »إن  و  بيده«،  حممد  نفس  »والذي  بيديك«  »واخلري 

لنهار ليتوب ميسء الليل« وقوله: »املقسطون عند الل عىل منابر من  النهار، ويبسط يده با

يمني يديه  وكلتا  الرمحن  يمني  عن  ثم  نور  القيامة  يوم  السموات  الل  »يطوي  وقوله:   ،»

يطوي  ثم  املتكربون؟  أين  اجلبارون؟  أين  امللك،  أنا  يقول:  ثم  اليمنى  بيده   يأخذهن 

 ن اجلبارون؟ أين املتكربون؟«.األرضني بشمله، ثم يقول: أنا امللك، أي

اء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق   يُضها نفقة، َسحَّ
وقوله: »يمني الل مألى، ال َيغه

السموات واألرض، فإنه مل يغض ما يف يمينه، وعرشه عىل املاء، وبيده األخرى القبض  

 َيفض ويرفع«. وكل هذه األحاديث يف الصحيح. 
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 ن الل ملا خلق آدم، قال له ويداه مقبوضتان: اخرت أُّيم شئت.  وذكر أيًضا قوله: »إ

وحديث: »إن الل ملا خلق آدم    قال: اخرتت يمني ريب، وكلتا يدي ريب يمني مباركة«،

 مسح ظهره« إىل أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. 

املتقدمون من هذه األمة، فإهنم مل يفرسوا ما كتبنا من   أما  »البيهقي«:  قال  اآليات ثم 

واألخبار يف هذا الباب، وكذلك قال يف االستواء عىل العرش، وسائر الصفات اخلربية مع 

 أنه حيكي قول بعض املتأخرين.

 

اجلارحة ُتنفى عن اهلل ألهنا من صفات املخلوقي فهي    (ال من حيث اجلارحة)  :قوله 

االكتساب واالنتفاع كام ذكره ابن أب العز احلنفي ف رشح الطحاوي ويستفاد من  بمعنى  

كالم ابن القيم ف بدائع الفوائد، لذلك تقول إن هلل يدين ليستا جارحتي، ذكر هذا ابن  

 . -رمحه اهلل تعال-تيمية 

ينفى عن   تنبيه: • ذكر بعض علامئنا أن اجلارحة لفظ جممل ال يثبت وال 

 وهذا فيه نظر بل تنفى ألهنا من صفات املخلوقي كام تقدم بيانه. اهلل، 

ما كتبنا من  )  :قوله  يفرسوا  مل  فإهنم  األمة،  املتقدمون من هذه  أما  »البيهقي«:  قال  ثم 

الباب، وكذلك قال يف االستواء عىل العرش، وسائر الصفات   اآليات واألخبار يف هذا 
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املتأخرين بعض  قول  أنه حيكي  مع  أحد    ( اخلربية  هبا  وُيراد  فُتطلق  اخلربية  الصفات  أما 

 معنيي:  

ُيقابل الصفات املعنوية، ألن الصفة اخلربية هي التي بالنسبة    املعنى األول: ما 

خربية، ألهنا  إلينا أبعاض، كاليد، فتقول يد اهلل صفة خربية، وتقول قدما اهلل صفة  

بالنسبة إلينا أبعاض، وُيقابلها الصفات املعنوية كالعلم، فهي ليست بالنسبة إلينا 

 أبعاض. 

بام ُيرادف السمعية وُيقابل العقلية، أي دليلها السمع وال يدل    املعنى الثاني:

العقل عليها، فإن الصفات تنقسم إل صفات سمعية وعقلية، والسمعية هي التي  

ا، والعقلية هي التي دل عليها السمع والعقل. فإذا قيل خربية هي  دل السمع عليه

 التي دل عليها السمع دون العقل. وهو املراد من كالم البيهقي. 

ومع أن كتاب )األسامء والصفات( للبيهقي مملوء بالتأويل ثم التفويض، إال أن شيخ  

يهم، وإال فإن  اإلسالم وبعض من ذكره عنهم كالمه كالم تفويض، لكنه جعله حجة عل

وهو   األشاعرة،  طريقة  عل  بالتأويل  للغاية  ميلء  للبيهقي  والصفات(  )األسامء  كتاب 

 متذبذب لكنه لألشاعرة املتقدمي أقرب، وينقل كثرًيا عن احلليمي. 

هذه األخبار وال التشاغل  »إبطال التأويل«: »ال جيوز رد    وقال القاض أبو يعىل يف كتاب

والواجب محلها عىل ظاهرها، وأهنا صفات الل، ال تشبه بسائر املوصوفني هبا من    بتأويلها،

 اخللق، وال نعتقد التشبيه فيها، لكن عىل ما روي عن اإلمام أمحد وسائر األئمة. 
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وذكر بعض كالم الزهري ومكحول ومالك، والثوري واألوزاعي والليث ومحاد بن  

والفضيل بن عياض، وَوكهيع، وعبد الرمحن بن مهدي،    ومحاد بن سلمة وابن عيينة،زيد  

وأسود بن سامل، وإسحاق بن راهويه، وأيب عبيد، وحممد بن جرير الطربي، وغريهم يف  

 هذا الباب. ويف حكاية ألفاظهم طول. 

وها إىل أن قال: »ويدل عىل إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعني محل

سائًغا   التأويل  كان  فلو  ظاهرها،  عن  وال رصفها  لتأويلها،  يتعرضوا  ومل  ظاهرها،  عىل 

 لكانوا إليه أسبق، ملا فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة«.

مع أن أبا يعل ف كتابه )إبطال    (»إبطال التأويل«  وقال القاض أبو يعىل يف كتاب )  :قوله 

عل   له  أصَّ قد  إل  التأويالت(  فزع  األخري  املجلد  ف  إال  ذلك  عل  واستمر  التفويض 

 التأويل. 
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وقال أبو احلسن عل بن إسمعيل األشعري املتكلم، صاحب الطريقة املنسوبة إليه يف 

»اختالف   يف  صنفه  الذي  كتابه  يف  فرق  الكالم،  وذكر  اإلسالميني«  ومقاالت  املصلني، 

 واخلوارج، واملرجئة، واملعتزلة، وغريهم.  الروافض،

قول مجلة:  احلديث  وأصحاب  السنة  أهل  »مقالة  قال:  وأهل    ثم  احلديث  أصحاب 

السنة: اإلقرار بالل ومالئكته وكتبه ورسله، وبم جاء عن الل، وما رواه الثقات عن رسول  

يتخذ  ، ال يردون ش ملسو هيلع هللا ىلصالل   إله غريه، مل  يًئا من ذلك، وأن الل واحد أحد، فرد صمد، ال 

صاحبة وال ولًدا، وأن حممًدا عبده ورسوله، وأن اجلنة حق، وأن النارحق، وأن الساعة آتية  

مْحَُن َعىَل  }ال ريب فيها، وأن الل يبعث من يف القبور، وأن الل عىل عرشه، كم قال تعاىل:   الرَّ

اْسَتوَ  تعاىل:  5]طه:  {ىاْلَعْرشه  قال  كم  كيف  بال  يدين  له  وأن  بهَيَديَّ }[،    {َخَلْقُت 

َيَداُه َمْبُسوَطَتانه }[، وكم قال تعاىل:  75]ص: [، وأن له عينني بال كيف  64]املائدة:  {َبْل 

تعاىل:   قال  بهَأْعُينهنَا}كم  ي  ره تعاىل:  14]القمر:  {جَتْ قال  له وجًها كم  َوْجُه  }[، وأن  َوَيْبَقى 

ْكَرامه رَ  اَلله َواإْله  [.27]الرمحن:  {بَِّك ُذو اجْلَ

وأن أسمء الل تعاىل ال يقال: إهنا غري الل كم قالت املعتزلة واخلوارج وأقروا أن لل علًم، 

تعاىل:   قال  هه }كم  بهعهْلمه تعاىل:  166]النساء:  {َأنَزَلُه  قال  َواَل  }[، وكم  ُأنَثى  ْن  مه ُل  مه حَتْ َوَما 

هه  بهعهْلمه إهالَّ  ومل11]فاطر:  {َتَضُع  والبرص،  السمع  وأثبتوا  نفته   [،  كم  الل  عن  ذلك  ينفوا 

ةً }وأثبتوا لل القوة كم قال تعاىل:  املعتزلة،  نُْهْم ُقوَّ
ي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ مه  {َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّ اللََّ الَّذه

[ وذكر مذهبهم يف القدر. إىل أن قال: ويقولون: القرآن كالم الل غري خملوق،  15]فصلت:
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باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، ال يقال: اللفظ    ف، من قال والكالم يف اللفظ والوق

 بالقرآن خملوق، وال يقال: غري خملوق. 

ويقرون أن الل يرى باألبصار يوم القيامة، كم يرى القمر ليلة البدر يراه املؤمنون، وال  

وجل   عز  قال  حمجوبون،  الل  عن  ألهنم  الكافرون؛  ه }يراه  هبِّ رَّ َعن  ُْم  إههنَّ َيْوَمئهٍذ  َكالَّ  ْم 

 [.15]املطففني: {ملََّْحُجوُبونَ 

وذكر قوهلم يف اإلسالم واإليمن واحلوض والشفاعة وأشياء، إىل أن قال: ويقرون بأن 

اإليمن قول وعمل، يزيد وينقص، وال يقولون خملوق، وال يشهدون عىل أحد من أهل  

ن واخلصومة فيه واملناظرة فيم  الكبائر بالنار. إىل أن قال: وينكرون اجلدل واملراء يف الدي

وملا   الصحيحة،  للروايات  ويسلمون  دينهم،  فيه من  ويتنازعون  اجلدل،  أهل  فيه  يتناظر 

عدل حتى ينتهي ذلك إىل رسول الل    جاءت هبا اآلثار التي جاءت هبا الثقات عدالً عن 

 ، ال يقولون: كيف وال مل؟ ألن ذلك بدعة.ملسو هيلع هللا ىلص

ا  }يوم القيامة كم قال تعاىل:    إىل أن قال: ويقرون أن الل جييء َوَجاَء َربَُّك َواملََْلُك َصفًّ

ا ْن  }[، وأن الل يقرب من خلقه كيف يشاء؛ كم قال:  22]الفجر:  {َصفًّ َوَنْحُن َأْقَرُب إهَلْيهه مه

يده   [.16]ق: {َحْبله اْلَوره

القرآن، وكتاب ة اآلثار،  إىل أن قال: ويرون جمانبة كل داع إىل بدعة، والتشاغل بقراءة 

والنظر يف الفقه، مع االستكانة والتواضع، وحسن اخللق، مع بذل املعروف، وكف األذى،  

والنميمة والسعاية، وتفقد املآكل واملشارب. قال: فهذه مجلة ما يأمرون به،   وترك الغيبة
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ويستسلمون إليه، ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قوهلم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إال 

  وهو املستعان«. بالل

»قال أهل السنة وأصحاب    وقال األشعري أيًضا يف »اختالف أهل القبلة يف العرش«:

مْحَُن  }استوى عىل العرش كم قال تعاىل:    احلديث: ليس بجسم وال يشبه األشياء، وأنه الرَّ

اْسَتَوى اْلَعْرشه  نق5]طه:  {َعىَل  ]بل[  القول؛  الل ورسوله يف  يدي  بني  نتقدم  ول:  [، وال 

ْكَرامه }استوى بال كيف، وأن له وجًها، كم قال تعاىل:   اَلله َواإْله   {َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَ

[، وأن له عينني كم  75]ص:  {َخَلْقُت بهَيَديَّ }[، وأن له يدين كم قال تعاىل:  27]الرمحن:

بهَأْعُينهنَا}قال:   ي  ره القيامة هو14]القمر:  {جَتْ يوم  وأنه جييء  تعاىل:    [،  قال  كم  ومالئكته 

ا} َصفًّ ا  َصفًّ َواملََْلُك  َك  َربُّ يف  22]الفجر:  {َوَجاَء  جاء  كم  الدنيا  السمء  إىل  ينزل  وأنه   ،]

 .ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث، ومل يقولوا شيًئا إال ما وجدوه يف الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الل  

 استوىل وذكر مقاالت أخرى. وقالت املعتزلة: إن الل استوى عىل العرش بمعنى: 

أصول الديانة« وقد ذكر    وقال أيًضا أبو احلسن األشعري يف كتابه الذي سمه »اإلبانة يف 

  أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون يف الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: 

 إبانة قول أهل احلق والسنة«.»فصل يف  

واجلهمية، واحلرورية، والرافضة،   فإن قال قائل: قد أنكرتم قول املعتزلة، والقدرية،

 واملرجئة؛ فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي هبا تدينون.
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قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين هبا: التمسك بكالم ربنا وسنة نبينا، وما  

ُروي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث، ونحن بذلك معتصمون، وبم كان يقول أبو  

عبد الل أمحد بن حنبل ـ نرضَّ الل وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته ـ قائلون، وملا خالف 

خمال به  قوله  ودفع  احلق،  به  الل  أبان  الذي  الكامل؛  والرئيس  الفاضل،  اإلمام  ألنه  فون، 

الشاكِّني؛   الزائغني، وشك  وزيغ  املبتدعني،  بدع  به  وقمع  املنهاج،  به  وأوضح  الضاللة، 

م[  . فرمحة الل عليه من ]إمام مقدَّ

ومجلة قولنا: أّنا نقر بالل ومالئكته وكتبه ورسله، وبم جاؤوا به من عند الل، وبم رواه 

، ال نرد من ذلك شيًئا؛ وأن الل واحد ال إله إال هو، فرد صمد مل  ملسو هيلع هللا ىلصالثقات عن رسول الل  

اجلنة  باهلدى ودين احلق؛ وأن  أرسله  ولًدا، وأن حممًدا عبده ورسوله  يتخذ صاحبة وال 

 لنار حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن الل يبعث من يف القبور.حق، وا

ُن َعىَل اْلَعْرشه اْسَتَوى}وأن الل مستٍو عىل عرشه كم قال تعاىل:   مْحَ [، وأن له  5]طه:  {الرَّ

ْكَرامه }وجًها كم قال تعاىل:  اَلله َواإْله يدين   [، وأن له27]الرمحن: {َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَ

َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتانه }[، وكم قال تعاىل:  75]ص:  {َخَلْقُت بهَيَديَّ }بال كيف، كم قال تعاىل:  

َيَشاء َكْيَف  ُق  قال:  64]املائدة:  {ُينفه كم  كيف،  بال  عينني  له  وأن  بهَأْعُينهنَا}[،  ي  ره  {جَتْ

 [. 14]القمر:

  ر نحًوا مما ذكر يف الفرق، إىل أن قال:وأن َمْن زعم ]أن[ أسمء الل غريه كان ضااًل، وذك

يقلب   الل  بأن  وندين  إيمًنا،  إسالم  كل  وليس  اإليمن،  من  أوسع  اإلسالم  إن  ونقول: 
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وأنه عز وجل يضع السموات عىل أصبع،   القلوب بني إصبعني من أصابع الل عز وجل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصواألرضني عىل أصبع، كم جاءت الرواية عن رسول الل 

وا  قال:  أن  ]عن  إىل  الصحيحة  الروايات  ونسلم  وينقص،  يزيد  وعمل،  قول  إليمن 

 .ملسو هيلع هللا ىلص [ التي رواها الثقات عدالً عن عدل حتى ينتهي إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل 

السمء  إىل  النزول  من  النقل  أهل  يثبتها  التي  الروايات  بجميع  ونصدق  قال:  أن  إىل 

الرب عز وجل يقول: »هل من سائل؟ هل من مستغ فر؟« وسائر ما نقلوه  الدنيا، وأن 

 وأثبتوه، خالًفا ملا قال أهل الزيغ والتضليل. 

وما كان يف معناه،   ونعّول فيم اختلفنا فيه عىل كتاب ربنا وسنة نبينا، وإمجاع املسلمني

وال نبتدع يف دين الل ما مل يأذن لنا به، وال نقول عىل الل ما ال نعلم، ونقول: إن الل جييء  

ا}ال تعاىل: يوم القيامة كم ق ا َصفًّ  [.22]الفجر: {َوَجاء َربَُّك َواملََْلُك َصفًّ

نْ   إهَلْيهه   َأْقَرُب   َوَنْحنُ }وأن الل يقرب من عباده كيف شاء كم قال تعاىل:  يده   َحْبله  مه   {اْلَوره

 [.9ـ8:النجم] {َأْدَنى َأوْ  َقْوَسنْيه  َقاَب  َفَكانَ  • َفَتَدىلَّ  َدَنا  ُثمَّ }: قال  وكم[، 16:ق]

لم عىل أن تك  ثم.  باًبا  باًبا  نذكره  مل  مما  بقي  وما  قولنا  من  ذكرناه  ملا  وسنحتج:  قال   أن  إىل

الل ُيرى، واستدل عىل ذلك، ثم تكلم عىل أن القرآن غري خملوق، واستدل عىل ذلك، ثم 

 عليه. تكلم عىل من وقف يف القرآن وقال: ال أقول: إنه خملوق، وال غري خملوق ورد 

 ثم قال: »باب يف ذكر االستواء عىل العرش«. 
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فقال: إن قال قائل: ما تقولون يف االستواء؟ قيل له: إن الل مستٍو عىل عرشه كم قال: 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشه اْسَتَوى} ُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل  }[، وقد قال الل:  5]طه:  {الرَّ
إهَلْيهه َيْصَعُد اْلَكله

َيْرَفُعهُ  الهُح  وقال:  10]فاطر:  {الصَّ إهَلْيهه }[،  اللُ  َفَعُه  رَّ وقال:  158]النساء:  {َبل  ُر }[،    ُيَدبِّ

نَ   اأْلَْمرَ  َمءه   مه : ونفرع  عن حكاية  تعاىل  وقال [،  5:السجدة]  {إهَلْيهه   َيْعُرُج   ُثمَّ   اأْلَْرضه   إهىَل   السَّ

ًحا يله  اْبنه  َهاَمانُ  َيا} َمَواته  َأْسَباَب  • اأْلَْسَباَب  َأْبُلغُ  لََّعلِّ  رَصْ لهعَ  السَّ وَسى َوإهينِّ  مُ   إهَلهه  إهىَل  َفَأطَّ

نُتم  }قوله: إن الل فوق السموات، وقال:    [ كّذب موسى يف37ـ36]غافر:  {أَلَُظنُُّه َكاذهًبا َأَأمه

بهُكُم األَْرَض  َف  َمءه َأن ََيْسه ن يفه السَّ [، فالسموات فوقها العرش فلم كان  16]امللك:  {مَّ

قال:   السموات  فوق  َمءه }العرش  السَّ يفه  ن  مَّ نُتم 
فوق   {َأَأمه الذي  العرش  عىل  مستو  ألنه 

ن يفه  }فالعرش أعىل السموات، وليس إذا قال:  السموات، فكل ما عال فهو سمء،   نُتم مَّ
َأَأمه

َمءه  يعني مجيع السمء، وإنم أراد العرش الذي هو أعىل السموات، أال ترى أن الل عز    {السَّ

فقال:   السموات  ذكر  ُنوًرا}وجل  نَّ  يهه
فه اْلَقَمَر  القمر  16]نوح:  {َوَجَعَل  أن  يرد  فلم   ]

 .يملؤهن، وأنه فيهن مجيًعا

ورأينا املسلمني مجيًعا يرفعون أيدُّيم إذا دعوا نحو السمء، ألن الل عىل العرش الذي  

فوق السموات، فلوال أن الل عىل العرش مل يرفعوا أيدُّيم نحو العرش، كم ال حيطوهنا إذا  

 دعوا إىل األرض.

: وقد قال قائلون من املعتزلة، واجلهمية، واحلرورية: إن معنى قوله تعاىل:   ثم قال: فصل 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشه اْسَتَوى} [ أنه استوىل وملك وقهر، وأن الل عز وجل يف كل  5]طه:  {الرَّ

االستواء إىل القدرة،  مكان، وجحدوا أن يكون الل عىل عرشه كم قال أهل احلق، وذهبوا يف  
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،  فلو كان كم ذكروه كان ال فرق بني العرش واألرض السابعة، ألن الل قادر عىل كل يشء

واألرض فالل قادر عليها وعىل احلشوش وعىل كل ما يف العامل، فلو كان الل مستوًيا عىل 

ا عىل العرش بمعنى االستيالء ـ وهو عز وجل مستول عىل األشياء كلها ـ لكان مستويً 

العرش وعىل األرض وعىل السمء وعىل احلشوش واألقذار، ألنه قادر عىل األشياء مستول  

عليها، وإذا كان قادًرا عىل األشياء كلها، ومل جيز عند أحد من املسلمني أن يقول: إن الل  

مستٍو عىل احلشوش واألخلية، مل جيز أن يكون االستواء عىل العرش بمعنى: االستيالء  

هو معنى  الذي  يكون  أن  ووجب  كلها،  األشياء  يف  دون    عام  العرش  َيتص  االستواء 

األشياء كلها وذكر دالالت من القرآن واحلديث واإلمجاع والعقل ثم قال: »باب الكالم  

 يف الوجه والعينني والبرص واليدين«.

يف ذلك، ورد عىل املتأولني بكالم طويل ال يتسع هذا املوضع حلكايته: وذكر اآليات  

 ؟مثل قوله: فإن سئلنا: أتقولون لل يدان

ُّيهمْ }قيل: نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعاىل:   [، وقوله 10]الفتح:  {َيُد اللَّه َفْوَق َأْيده

َا َخَلْقُت بهَيَديَّ }تعاىل:  
أنه قال: »إن الل مسح ظهر آدم    ملسو هيلع هللا ىلص[، وروي عن النبي  75]ص:  {مله

م بيده،  : »إن الل خلق آدملسو هيلع هللا ىلصبيده، فاستخرج منه ذريته« وقد جاء يف اخلرب املأثور عن النبي 

 وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده«.

القائل: عملت كذا   يقول  أن  العرب وال يف عادة أهل اخلطاب  وليس جيوز يف لسان 

النعمة، وإذا كان الل إنم خاطب العرب بلغتها، وما جيري مفهوًما من   بيدّي، ويريد هبا 
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ال جيوز يف خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت كالمها، ومعقوالً يف خطاهبا، وكان  

تعاىل:   النعمة، بطل أن يكون معنى قوله  به  النعمة. وذكر كالًما    {بهَيَديَّ }بيدّي، ويعني 

 طوياًل يف تقرير هذا ونحوه«.

وقال أبو احلسن عل بن إسمعيل األشعري املتكلم، صاحب الطريقة املنسوبة )   :قوله 

تقدم    (كتابه الذي صنفه يف »اختالف املصلني، ومقاالت اإلسالميني«إليه يف الكالم، يف  

أهل   إل مذهب  األشعرية  من  تاب  األشعري هل  احلسن  أب  اختلفوا ف  قد  العلامء  أن 

 السنة، بعد توبته من االعتزال إل مذهب األشاعرة؟ 

صفات    وف املسألة قوالن وال هيمني ذلك بقدر ما هيمني أن أبا احلسن األشعري أثبت

ُينكرها املعظمون من املتأخرين من األشاعرة كاليدين والوجه، فهو حجة عليهم، وأنكر  

 تأويل االستواء باالستيالء.

مْحَُن ﴿لكن أفاد البيهقي ثم شيخ اإلسالم ابن تيمية أن أبا احلسن األشعري إذا قال:   الرَّ

اْسَتَوى اْلَعْرشه  بفعل  5]طه:    ﴾َعىَل  يتلبس  اهلل  أن  يعني  ال  فهذا  يستوي،  اهلل  وأن   ]

 االستواء، بل ُيلق ف العرش خلًقا بحيث إنه ُيقربه فيستوي اهلل عليه. 

ش ال من اهلل، وهذا ألجل أنه ال ُيثبت الصفات الفعلية،  فإذن الفعل حصل من العر

فإذا قال مثل أب احلسن األشعري: إن اهلل استوى، فهو يعني أن اهلل خلق خلًقا بالعرش  

 فقربه فكان بذلك قد استوى اهلل عليه. 

 وأقوى ما استدل به القائلون بأن أبا احلسن األشعري ل يرجع ملذهب السلف أمران: 
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رد عل    األمر األول: كام  ترك مذهبهم،  أن  بعد  األشاعرة  رد عل  له  ليس  أنه 

 املعتزلة كثرًيا، فلم يرد عليهم ف اعتقاداهتم ملا كان عل طريقتهم. 

الكالم اللفظي وأنه بحرف وصوت، كام  ليس له كالم ف إثبات    األمر الثاني:

كان يعتقد ذلك وهو وشيخه ابن كالب، وإنام كام قال شيخ اإلسالم: إذا أمجل 

ل أخطأ.   أصاب وإذا فصَّ

العرش«: )  :قوله  يف  القبلة  أهل  »اختالف  يف  أيًضا  األشعري  السنة   وقال  أهل  »قال 

ينفون اجلسم عن اهلل  أهل السنة ال    ( وأصحاب احلديث: ليس بجسم وال يشبه األشياء

 وال يثبتونه، ألنه ل يأت نفيه وال إثباته وهو لفظ جممل.

مقاالت  )  :قوله  وذكر  استوىل  بمعنى:  العرش  عىل  استوى  الل  إن  املعتزلة:  وقالت 

إل املعتزلة، وهذا الذي يتبناه    "استوىل"بمعنى    "استوى"ُيالحظ أنه نسب تفسري    (أخرى

 الرازي واجلويني ومجاعة من حمققي األشاعرة املتأخرين. 
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املتكلم« ]الباقالين[  الطيب  أبو بكر »حممد بن  القاض  املتكلمني    وقال  ـ وهو أفضل 

  مثله ال قبله وال بعده ـ قال يف كتاب »اإلبانة« تصنيفه: املنتسبني إىل األشعري، ليس فيهم  

الدليل عىل أن لل وجًها ويًدا؟ قيل له: قوله تعاىل:   َربَِّك ُذو  }»فإن قال: فم  َوْجُه  َوَيْبَقى 

ْكَرامه  َواإْله اَلله  تعاىل:  72]الرمحن:  {اجْلَ وقوله  بهَيَديَّ }[،  َخَلْقُت  َا 
مله َتْسُجَد  َأن  َمنََعَك    {َما 

 [ فأثبت لنفسه وجًها ويًدا.75ص:]

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم ال تعقلون وجًها ويًدا إال  

 جارحة؟

قلنا: ال جيب هذا كم ال جيب إذ مل نعقل حًيا عاملًا قادًرا إال جسًم أن نقيض نحن وأنتم  

بذاته أن يكون جوهًرا، ألنا ال    بذلك عىل الل سبحانه، وكم ال جيب يف كل يشء كان قائًم 

نجد قائًم بنفسه يف شاهدنا إال كذلك، وكذلك اجلواب هلم، إن قالوا: فيجب أن يكون 

 علمه وحياته وكالمه وسمعه وبرصه وسائر صفاته عرًضا واعتلوا بالوجود. 

 قال: فإن قال: تقولون: إنه يف كل مكان؟

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشه  }قيل له: معاذ الل؛ بل هو مستٍو عىل العرش كم أخرب يف كتابه فقال:   الرَّ

تعاىل:  5]طه:  {اْسَتَوى وقال  َيْرَفُعهُ }[،  الهُح  الصَّ َواْلَعَمُل  الطَّيُِّب  ُم 
اْلَكله َيْصَعُد   {إهَلْيهه 

وقال:  10]فاطر: ََيْ }[،  َأن  َمءه  السَّ يفه  ن  مَّ نُتم 
مَتُورُ َأَأمه َي  هه َفإهَذا  األَْرَض  بهُكُم  َف    {سه

 [.16]امللك:
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قال: ولو كان يف كل مكان، لكان يف بطن اإلنسان وفمه، واحلشوش، واملواضع التي 

وينقص  يكن،  مل  ما  منها  خلق  إذا  األمكنة  بزيادة  يزيد  أن  ولوجب  ذكرها،  عن  يرغب 

حو األرض، وإىل خلفنا وإىل  بنقصاهنا إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إىل ن 

 يميننا وإىل شملنا، وهذا قد أمجع املسلمون عىل خالفه وختطئة قائله. 

وقال أيًضا يف هذا الكتاب: صفات ذاته التي مل يزل وال يزال موصوًفا هبا، وهي احلياة، 

والعينان،   والوجه،  والبقاء،  واإلرادة  والكالم،  والبرص،  والسمع  والقدرة،  والعلم 

 ن، والغضب، والرضا«.واليدا

وقال يف كتاب »التمهيد« كالًما أكثر من هذا، وكالمه كالم غريه من املتكلمني يف هذا  

الباب مثل هذا كثري ملن يطلبه، وإن كنا مستغنني بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل  

 كالم. 

يفهم  ومالك األمر أن ُّيب الل للعبد حكمة وإيمًنا بحيث يكون له عقل ودين، حتى  

ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل يشء؛ ولكن كثري من الناس قد صار منتسًبا 

للظن هبم دون غريهم، ومتومًها أهنم حققوا يف هذا    إىل بعض طوائف املتكلمني، وحمسنًا 

 الباب ما مل حيققه غريهم، فلو ُأيت بكل آية ما تبعها حتى ُيؤتى بَشء من كالمهم.

الذي  باهلدى،  أخذوا  أهنم  فلو  هلم،  متبعني  غري  ألسالفهم  خمالفون  هذا  مع  هم  ثم 

جيدونه يف كالم أسالفهم لُرجي هلم مع الصدق يف طلب احلق أن يزدادوا هدى، ومن كان  

احلق، ففيه شبه من اليهود ال يقبل احلق إال من طائفة معينة، ثم ال يتمسك بم جاءت به من  
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َل َعَلْينَا َوَيْكُفروَن بهَم  }الذين قال الل فيهم:   ُن بهَم ُأنزه نُوْا بهَم َأنَزَل اللُ َقاُلوْا ُنْؤمه ْم آمه َوإهَذا قهيَل هَلُ

ن   مه الله  َأنبهَياَء  َتْقُتُلوَن  َفلهَم  ُقْل  َمَعُهْم  ملَِّا  قًا  ُمَصدِّ قُّ  احْلَ َوُهَو  نهنيَ َوَراَءُه  ْؤمه مُّ ُكنُتم  إهن    {َقْبُل 

 [. 91]البقرة:

فإن اليهود قالوا: ال نؤمن إال بم أنزل الل علينا. قال الل هلم: فلم قتلتم األنبياء من قبل  

إن كنتم مؤمنني بم أنزل عليكم، يقول سبحانه: ال ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ]وال  

تتبعون[. و به سائر األنبياء  يتبع ملا جاءتكم  تتبعون أهواءكم، فهذا حال من مل  لكن إنم 

 برهان من الل وال بيان. احلق، ال من طائفته وال من غريهم، مع كونه يتعصب لطائفته بال

 

املتكلم« )  :قوله  ]الباقالين[  الطيب  بن  »حممد  بكر  أبو  القاض  أفضل    وقال  وهو  ـ 

  قبله وال بعده ـ قال يف كتاب »اإلبانة« املتكلمني املنتسبني إىل األشعري، ليس فيهم مثله ال  

 ُيشري إل أنه حتى الرازي ليس مثل الباقالين.  (...

وقال أيًضا يف هذا الكتاب: صفات ذاته التي مل يزل وال يزال موصوًفا هبا، وهي  )  :قوله 

احلياة، والعلم والقدرة، والسمع والبرص، والكالم، واإلرادة والبقاء، والوجه، والعينان،  

عل مذهبه ف أهنا ال تتجدد، كالغضب   - واهلل أعلم-هذا  ( دان، والغضب، والرضا«والي

 والرىض وغري ذلك، هلذا جعلها صفات ذاتية. 

ومن كان ال يقبل احلق إال من طائفة معينة، ثم ال يتمسك بم جاءت به من احلق، )  :قوله 

األشاعرة املتأخرين    ، ُيالحظ أنه يقول إن-رمحه اهلل تعال-صدق    ( ففيه شبه من اليهود
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خالفوا أسالفهم، ثم ُيشري إل أهنم تعصبوا لطائفة معينة فبذلك شاهبوا اليهود، وهذا هو  

حال احلركيي ف زماننا هذا، تعصبوا عل مبادئ معينة وأشخاص معيني فشاهبوا اليهود  

 ف هذا أيًضا. 
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النظامية«: »الرسالة  كتاب  يف  اجلويني«  املعايل  »أبو  قال  مسالك   وكذلك  اختلفت 

العلمء يف هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك يف آي الكتاب، وما يصح من  

مواردها،   الظواهر عىل  وإجراء  التأويل،  عن  االنكفاف  إىل  السلف  أئمة  وذهب  السنن 

 وتفويض معانيها إىل الرب.

السمعي قال  والدليل  األمة،  سلف  اّتباع  عقًدا:  به  الل  وندين  رأًيا  نرتضيه  والذي   :

 القاطع يف ذلك أن إمجاع األمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشيعة.

عىل ترك التعرض ملعانيها وَدْرك ما فيها ـ وهم صفوة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد درج صحب رسول الل 

امللة،  قواعد  ضبط  يف  جهًدا  يألون  ال  وكانوا  الشيعة،  بأعباء  واملستقلون  اإلسالم، 

الظواهر  تأويل هذه  ـ فلو كان  منها  إليه  الناس ما حيتاجون  والتوايص بحفظها، وتعليم 

أو هبا    مسوًغا  اهتممهم  يكون  أن  ألوَشَك  وإذا  حمتوًما:  الشيعة،  بفروع  اهتممهم  فوق 

انرصم عرصهم وعرص التابعني عىل اإلرضاب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه املتبع،  

تأويل   يف  َيوض  وال  املُحَدثني،  صفات  عن  الل  تنزيه  يعتقد  أن  الدين  ذي  عىل  فحق 

  {ا َخَلْقُت بهَيَديَّ ملهَ }املشكالت، وَيكهْل معناه إىل الرب؛ فليجر آية االستواء واملجيء وقوله:  

ْكَرامه }[،  75]ص: َواإْله اَلله  اجْلَ ُذو  َربَِّك  َوْجُه  وقوله:  27]الرمحن:  {َوَيْبَقى  ي  }[،  ره جَتْ

 كخرب النزول وغريه عىل ما ذكرنا«.  ملسو هيلع هللا ىلص [، وما صح من أخبار الرسول  14]القمر:  {بهَأْعُينهنَا
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الظواهر عىل مواردها،  وذهب أئمة السلف إىل االنكفاف عن التأويل، وإجراء ) :قوله 

هذا تقرير العتقاد التفويض وأن السلف عل ذلك، وهكذا    (وتفويض معانيها إىل الرب 

 املتكلمون متذبذبون ومضطربون وحيارى، مرة يفزعون للتأويل ومرة للتفويض. 
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بعض األئمة الذين نقلوا   قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا اجلواب ذكر ألفاظ

مذهب السلف يف هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيًئا من قوله من املتكلمني وغريهم  

بن    يقول بجميع ما نقوله يف هذا وغريه؛ ولكن احلق يقبل من كل من تكلم به؛ وكان معاذ

جبل يقول يف كالمه املشهور عنه، الذي رواه أبو داود يف سننه: »اقبلوا احلق من كل َمْن  

احلكيم. زيغة  واحذروا  ـ  فاجًرا  قال  أو  ـ  كافًرا  كان  وإن  به؛  أن    جاء  نعلم  قالوا: كيف 

 الكافر يقول احلق؟ قال: إن عىل احلق نوًرا« أو قال كالًما هذا معناه.

فأما تقرير ذلك بالدليل، وإماطة ما يعرض من الشبه، وحتقيق األمر عىل وجه َيلص  

، فم تتسع له   هه إىل القلب ما يربد به من اليقني ويقف عىل مواقف آراء العباد يف هذه املهامه

ن ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من جيالسنا، هذه الفتوى، وقد كتبت شيًئا م

 وربم أكتب ـ إن شاء الل ـ يف ذلك ما حيصل املقصود به. 

ومجاع األمر يف ذلك: أن الكتاب والسنة حيصل منهم كمل اهلدى والنور ملن تدبر كتاب  

  الل وسنة نبيه، وقصد اتباع احلق، وأعرض عن حتريف الكلم عن مواضعه، واإلحلاد يف 

 أسمء الل وآياته.

وال حيسب ]احلاسب أن شيًئا من ذلك[ يناقض بعضه بعًضا البتة، مثل أن يقول القائل: 

َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن  }ما يف الكتاب والسنة من أن الل فوق العرش َيالفه يف الظاهر قوله تعاىل:  

: »إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن الل قهَبل وجهه« ونحو  ملسو هيلع هللا ىلص[، وقوله  4]احلديد:  {ا ُكنُتمْ مَ 

 ذلك، فإن هذا غلط. 
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ي  }وذلك أن الل معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة كم مجع بينهم يف قوله تعاىل:   الَّذه

اٍم ُثمَّ    َأيَّ
تَّةه َمَواته َواأْلَْرَض يفه سه اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرشه َيْعَلُم َما َيلهُج يفه اأْلَْرضه َوَما  َخَلَق السَّ

َتْعمَ  بهَم  َواللَُّ  ُكنُتْم  َما  َأْيَن  َمَعُكْم  َوُهَو  فهيَها  َيْعُرُج  َوَما  َمء  السَّ َن 
مه ُل  َينزه َوَما  نَْها  مه ُلوَن ََيُْرُج 

ري  
 [. 4]احلديد: {َبصه

يف حديث    ملسو هيلع هللا ىلصا أينم كنا، كم قال النبي  فأخرب أنه فوق العرش يعلم كل يشء وهو معن

 األوعال: »والل فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه«.

وذلك أن كلمة »مع« يف اللغة إذا أطلقت، فليس يف ظاهرها يف اللغة إال املقارنة املطلقة 

وجوب مماسة أو حماذاة عن يمني وشمل، فإذا قيدت بمعنى من املعاين دلت عىل  من غري  

املقارنة يف ذلك املعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسري والقمر معنا، أو النجم معنا. ويقال: هذا  

املتاع معي ملجامعته لك، وإن كان فوق رأسك، فالل مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه  

 حقيقة.

َيْعَلُم َما َيلهُج يفه اأْلَْرضه َوَما  }ثم هذه املعية ختتلف أحكامها بحسب املوارد، فلم قال:  

َيْعُرُج فهيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتمْ  َمءه َوَما  َن السَّ
ُل مه َينْزه نَْها َوَما  [ دل  4]احلديد:  {ََيُْرُج مه

اهر اخلطاب عىل أن حكم هذه املعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم ومهيمن  ظ

 عامل بكم. وهذا معنى قول السلف: »إنه معهم بعلمه«، وهذا ظاهر اخلطاب وحقيقته. 

ن نَّْجَوى َثاَلَثٍة إهالَّ ُهَو َرابهُعُهمْ }وكذلك يف قوله    ُهَو َمَعُهْم َأْينَ }قوله:    إىل  {َما َيُكوُن مه

َكاُنوا النبي  7]املجادلة:  {َما  قال  وملا  الغار:    ملسو هيلع هللا ىلص[،  يف  َمَعنَا}لصاحبه  اللَ  إهنَّ  َزْن  حَتْ   {الَ 
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ـ مع 40]التوبة: املعية هنا  أيًضا حًقا عىل ظاهره، ودلت احلال عىل أن حكم  [ كان هذا 

 االطالع ـ والنرص والتأييد.

يَن  }وكذلك قوله:   نُونَ إهنَّ اللَ َمَع الَّذه ْسه يَن ُهم حمُّ
الَّذه َقوْا وَّ [، وكذلك  128]النحل:  {اتَّ

وهارون:   ملوسى  َوَأَرى}قوله  َأْسَمُع  َمَعُكَم  نهي  ظاهرها،  46]طه:  {إهنَّ عىل  املعية  هنا   .]

 وحكمها يف هذا املوطن النرص والتأييد.

ال  وقد يدخل عىل صبي من َييفه، فيبكي، فيشف عليه أبوه من فوق السقف ويقول:  

دفع   احلال  بحكم  املوجبة  املعية  عىل  ينبهه  ذلك،  ونحو  حارض  أنا  أو  معك،  أنا  ختف، 

املعية وبني مقتضاها، وربم صار مقتضاها من معناها، فيختلف   املكروه، فَفْرق  بني معنى

 باختالف املواضع.

ستعمل يف الكتاب والسنة يف مواضع يقتيض يف كل موضع أموًرا ال  فلفظ املعية قد ا 

قدر   عىل  تدل  أو  املواضع،  بحسب  داللتها  ختتلف  أن  فإما  اآلخر،  املوضع  يف  يقتضيها 

مشرتك بني مجيع مواردها ـ وإن امتاز كل موضع بخاصية ـ فعىل التقديرين ليس مقتضاها  

 د رصفت عن ظاهرها. أن تكون ذات الرب خمتلطة باخللق حتى يقال: ق

الربوبية  فإهنا وإن اشرتكت يف أصل  والعبودية،  الربوبية  الوجوه  بعض  ونظريها من 

هنيَ  بهَربِّ }والتعبيد، فلم قال:  [ كانت  122ـ121]األعراف: { ُموَسى َوَهاُرونَ َربِّ  • اْلَعاملَ

أعطاه الل ربوبية موسى وهارون هلا اختصاص زائد عىل الربوبية العامة للخلق، فإن من  

 من الكمل أكثر مما أعطى غريه: فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غريه. 
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رًيا }وكذلك قوله:   َتْفجه ُروهَنَا  ُيَفجِّ َباُد اللَّه 
ا عه َ ُب هبه َيْشَ ُسْبَحاَن  }[ و  6]اإلنسان:  {َعْينًا 

هه َلْيالً  ى بهَعْبده ي َأرْسَ  [.1]اإلرساء: {الَّذه

َمَواته َواأْلَْرضه   إهن ُكلُّ َمن}يعنى به املعبد فيعم اخللق كم يف قوله:  فإن العبد تارة   يفه السَّ

مْحَنه َعْبًدا [، وتارة يعنى به العابد فيخص، ثم َيتلفون، فمن كان  93]مريم:  {إهالَّ آيته الرَّ

  أعبد علًم وحاالً، كانت عبوديته أكمل، فكانت اإلضافة يف حقه أكمل، مع أهنا حقيقة يف

 مجيع املواضع. 

ومثل هذه األلفاظ يسميها بعض الناس »مشككة« لتشكيك املستمع فيها، هل هي من  

قبل األسمء املتواطئة، أو من قبل املشرتكة يف اللفظ فقط، واملحققون يعلمون أهنا ليست  

املشرتك، وإن  خارجة عن   القدر  بإزاء  اللفظ  إنم وضع  اللغة  إذ واضع  املتواطئة؛  جنس 

 كانت نوًعا خمتًصا من املتواطئة، فال بأس بتخصيصها بلفظ. 

ومن علم أن املعية تضاف إىل كل نوع من أنواع املخلوقات ـ كإضافة الربوبية مثاًل ـ  

العلو والفوقية احلقيقية، وال وأن االستواء عىل الَشء ليس إال للعرش، وأن الل يوصف ب

يوصف بالسفول وال بالتحتية قط، ال حقيقة وال جماًزا: علم أن القرآن عىل ما هو عليه من  

 غري حتريف. 

ثم من توهم أن كون الل يف السمء بمعنى أن السمء حتيط به وحتويه فهو كاذب  ـ إن نقله  

ن غريه ـ، وضالٌّ ـ إن اعتقده يف ربه ـ وما سمعنا أحًدا يفهمه من اللفظ، وال رأينا أحًدا ع



199 

نقله عن أحد، ولو سئل سائر املسلمني: هل تفهمون من قول الل تعاىل ورسوله »أن الل  

 يف السمء« أن السمء حتويه؟ لبادر كل أحد منهم إىل أن يقول: هذا يشء لعله مل َيطر ببالنا. 

الناس  اللفظ شيًئا حمااًل ال يفهمه  التكلف أن جيعل ظاهر  وإذا كان األمر هكذا فمن 

السمء وهو عىل العرش واحد، إذ السمء    منه، ثم يريد أن يتأوله بل عند املسلمني أن الل يف

كرسيه   أن  املسلمون  علم  وقد  السفل،  يف  ال  العلو  يف  الل  أن  فاملعنى  العلو،  به  يراد  إنم 

سبحانه وسع السموات واألرض وأن الكريس يف العرش كحلقة ملقاة بأرض فالة، وأن  

فكيف يتوهم بعد هذا  العرش خلق من خملوقات الل ال نسبة ]له[ إىل قدرة الل وعظمته،  

النَّْخله }أن خلًقا حيرصه وحيويه، وقد قال سبحانه:   َبنَُّكْم يفه ُجُذوعه  [،  71]طه:  {َوأَلَُصلِّ

رُيوْا يفه األَْرضه }وقال تعاىل:   [ بمعنى »عىل« ونحو ذلك، وهو كالم  137]آل عمران:  {َفسه

أهنا متواطئة يف الغالب عريب حقيقة ال جماًزا وهذا يعلمه من عرف حقائق معاين احلروف، و

 ال مشرتكة.

: »إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن الل قبل وجهه، فال يبصق قبل  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قول النبي  

وجهه« احلديث حق عىل ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه املصل، بل  

الشمس   ويناجي  السمء  يناجي  أنه  لو  اإلنسان  فإن  للمخلوقات؛  يثبت  الوصف  هذا 

 لقمر لكانت السمء والشمس والقمر فوقه وكانت أيًضا قبل وجهه.وا

املثل بذلك ـ ولل املثل األعىل، ولكن املقصود بالتمثيل بيان جواز    ملسو هيلع هللا ىلصوقد رضب النبي  

: »ما منكم من أحد إال سريى ربه  ملسو هيلع هللا ىلصهذا وإمكانه ال تشبيه اخلالق باملخلوق ـ فقال النبي  
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ل: كيف يا رسول الل، وهو واحد ونحن مجيع؟ فقال  خملًيا به«. فقال له أبو ُرزين العقي

: »سأنبئك مثل ذلك يف آالء الل، هذا القمر كلكم يراه خملًيا به وهو آية من آيات  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالل، فالل أكرب« أو كم قال النبي 

فشبه الرؤية بالرؤية، وإن مل يكن   وقال: »إنكم سرتون ربكم كم ترون الشمس والقمر« 

شاهًبا للمرئي، فاملؤمنون إذا رأوا رهبم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه املرئي م

 كم يرى الشمس والقمر، وال منافاة أصاًل. 

إقراره   يكون  بالل  العلم  يف  والرسوخ  بالل  املعرفة  من  نصيب  له  كان  بالكتاب  ومن 

 والسنة عىل ما مها عليه أوكد.

واعلم أن من املتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها عىل ما جاءت به مع اعتقاد  

أراد   أنه  حيتمل  مراد،  غري  ظاهرها  قوله:  فإن  جممل،  لفظ  وهذا  مراد،  غري  ظاهرها  أن 

وجه املصل« أنه    بالظاهر نعوت املخلوقني وصفات املحدثني، مثل أن يراد بكون الل »قهَبل

مستقر يف احلائط الذي يصل إليه، وأن »الل معنا« ظاهره أنه إىل جانبنا، ونحو ذلك، فال 

 شك أن هذا غري مراد. 

ومن قال: إن مذهب السلف: أن هذا غري مراد، فقد أصاب يف املعنى، لكن أخطأ يف 

ل ليس هو األظهر  هذا هو املحا  إطالق القول بأن هذا هو ظاهر اآليات واألحاديث، فإن

اللهم إال أن يكون هذا ]املعنى[ املمتنع صار يظهر  عىل ما قد بيناه يف غري هذا املوضع. 

 لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيًبا هبذا االعتبار، معذوًرا يف هذا اإلطالق.
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وكان  ،  فإن الظهور والبطون قد َيتلف باختالف أحوال الناس وهو من األمور النسبية 

من هذا أن يبني ملن اعتقد أن هذا هو الظاهر: أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أحسن  

 أعطى كالم الل وكالم رسوله حقه لفًظا ومعنى.

التي  املعاين  أن  ـ  عندهم  مراد  غري  الظاهر  بقوله  ـ  أراد  السلف  عن  الناقل  كان  وإن 

َي ال  وعظمته،  الل  بجالل  يليق  مما  واألحاديث  اآليات  هذه  من  بصفة  ظهرت  تص 

املخلوقني، بل هي واجبة لل، أو جائزة عليه جواًزا ذهنًيا، أوجواًزا خارجًيا: غري مراد،  

السلف، أو تعمد الكذب، فم يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد    فهذا قد أخطأ فيم نقله عن

ال  من السلف ما يدل ـ ال نًصا وال ظاهًرا ـ أهنم كانوا يعتقدون أن الل ليس فوق العرش، و

 أن الل ليس له سمع وبرص ويد حقيقة.

ينتحله املعنى  هذا  رأيت  أهل    وقد  طريقة  إن  ويقول:  السلف،  عن  من حيكيه  بعض 

التأويل هي ـ يف احلقيقة ـ طريقة السلف، بمعنى أن الفريقني اتفقوا عىل أن هذه اآليات  

تأويلها،  عن  أمسكوا  السلف  ولكن  سبحانه،  الل  صفات  عىل  تدل  مل  واألحاديث 

الفرق أن هؤالء يعينون واملتأخرون رأوا املصلحة تأويلها، ملسيس احلاجة إىل ذلك ويقول:  

 املراد بالتأويل، وأولئك ال يعينون جلواز أن يراد غريه. 

وهذا القول عىل اإلطالق كذب رصيح عىل السلف: أما يف كثري من الصفات فقطًعا، 

مثل أن الل فوق العرش، فإن من تأمل كالم السلف املنقول عنهم ـ الذي مل حيك هنا عشه 
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كانوا مرصحني بأن الل فوق العرش حقيقة، وأهنم ما اعتقدوا  ـ علم باالضطرار أن القوم  

 قط، وكثري منهم قد رصح يف كثري من الصفات بمثل ذلك. خالف هذا

التام، ومطالعة ما أمكن من كالم السلف، ما رأيت كالم   البحث  والل يعلم أين بعد 

أحد منهم يدلـ  ال نًصا وال ظاهًرا، وال بالقرائنـ  عىل نفي الصفات اخلربية يف نفس األمر؛ 

بل الذي رأيته أن كثرًيا من كالمهم يدل ـ إما نًصا، وإما ظاهًرا ـ عىل تقرير جنس هذه  

أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أهنم يثبتون جنسها   الصفات، وال

يف اجلملة؛ وما رأيت أحًدا منهم نفاها، وإنم ينفون التشبيه، وينكرون عىل املشبهة الذين  

يشبهون الل بخلقه، مع إنكارهم عىل من نفى الصفات؛ كقول نعيم بن محاد اخلزاعي ـ  

: »من شبه الل  بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الل به نفسه فقد كفر،  شيخ البخاريـ 

 وليس ما وصف الل به نفسه وال رسوله تشبيًها«.

  وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق يف نفي التشبيه من غري إثبات الصفات قالوا: جهمي

ت شيًئا  ُمَعطِّل؛ وهذا كثري جًدا يف كالمهم، فإن اجلهمية واملعتزلة إىل اليوم يسمون من أثب

من الصفات مشبًها ـ كذًبا منهم وافرتاء ـ حتى إن منهم من غال ورمى األنبياء صلوات  

»ثالثة من األنبياء    الل وسالمه عليهم بذلك، حتى قال ُثَممة بن أرشس من رؤساء اجلهمية:

فهْتنَُتَك }مشبهة، موسى حيث قال:   َي إهالَّ  [، وعيسى حيث قال:  155]األعراف:    {إهْن هه

َك تَ }  [، وحممد حيث قال: »ينزل ربنا«.116]املائدة:    {ْعَلُم َما يفه َنْفيسه َوالَ َأْعَلُم َما يفه َنْفسه
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وحتى أن ُجلَّ املعتزلة تدخل عامة األئمة مثل: مالك وأصحابه والثوري وأصحابه، 

واألوزاعي وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأمحد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وأيب 

 وغريهم، يف قسم املشبهة. عبيد 

جزًءا الشافعي  درباس  بن  عثمن  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  صنف  »تنزيه    وقد  أسمه: 

الشيعة عن األلقاب الشنيعة« وذكر فيه كالم السلف وغريهم من معاين هذه األلقاب،  

وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افرتاه، يزعم أنه صحيح عىل  

 بألقاب افرتوها.  ملسو هيلع هللا ىلصرأيه الفاسد، كم أن املشكني كانوا يلقبون النبي 

نواصب،   تسميهم  يسموهنم جمربة،فالروافض  واملرجئة يسموهنم شكاًكا،   والقدرية 

وغثاًء، وَنَوابت،  يسموهنم حشوية  الكالم  وأهل  تسميهم مشبهة،  إىل    واجلهمية  وُغْثًرا، 

النبي   تسمي  قريش  كم كانت  ذلك،  كاهنًا،   تارة جمنوًنا،  ملسو هيلع هللا ىلصأمثال  وتارة  وتارة شاعًرا، 

 وتارة مفرتًيا.

قالوا: فهذه عالمة اإلرث الصحيح واملتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول  

وقواًل وعماًل؛  ملسو هيلع هللا ىلص الل   واقتصاًدا  بأسمء مذمومة    اعتقاًدا  يسمونه  عنه  املنحرفني  أن  فكم 

مكذوبة ـ وإن اعتقدوا صدقها بناء عىل عقيدْتم الفاسدة ـ فكذلك التابعون له عىل بصرية  

 ىل الناس به يف املحيا واملمت، باطنًا وظاهًرا.الذين هم أو

الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم   إقامة  ببواطنهم وعجزوا عن  الذين وافقوا  وأما 

بد   ال  اإلمكان:  بحسب  وباطنًا  ظاهًرا  وافقوه  الذين  أو  البواطن،  حتقيق  عن  وعجزوا 
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وهنم بأسمء مكذوبة ـ للمنحرفني عن سنته أن يعتقدوا فيها نقًصا ]يذموهنم به[، ويسم

وإن اعتقدوا صدقها ـ كقول الرافيض: من مل يبغض أبا بكر وعمر، فقد أبغض علًيا، ألنه  

بناًء عىل هذه   ال والية لعل إال بالرباءة منهم، ثم جيعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبًيا، 

 املالزمة الباطلة، التي اعتقدوها صحيحة، أو عاندوا فيها وهو الغالب.

ل القدري: من اعتقد أن الل أراد الكائنات وخلق أفعال العباد، فقد سلب العباد وكقو 

قدرة.  وال  هلا  إرادة  ال  التي  كاجلمدات  جمبورين  وجعلهم  واالختيار   القدرة 

وكقول اجلهمي: من قال: إن الل فوق العرش، فقد زعم أنه حمصور، وأنه جسم مركب  

 وأنه مشابه خللقه. 

زلة: من قال: إن لل علًم وقدرة، فقد زعم أنه جسم مركب، وهو وكقول اجلهمية املعت

ال والَعَرض  أعراض،  الصفات  هذه  ألن  متحيز    مشبه،  وكل  متحيز،  بجوهر  إال  يقوم 

 فجسم مركب، أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه، ألن األجسام متمثلة. 

ناًء عىل عقيدْتم التي ومن حكى عن الناس »املقاالت« وسمهم هبذه األسمء املكذوبة ب

 هم خمالفون له فيها، فهو وربه. والل من ورائه باملرصاد، وال حييق املكر السيئ إال بأهله.

ومجاع األمر: أن األقسام املمكنة يف آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه  

 القبلة.طائفة من أهل 

 »قسمن« يقوالن: جترى عىل ظواهرها. 
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 »وقسمن« يقوالن: هي عىل خالف ظاهرها.

 »وقسمن« يسكتون. 

فقسمن: األوالن:  جنس    أما  من  ظاهرها  وجيعل  ظاهرها،  عىل  جيرُّيا  من  أحدمها: 

الرد   توجه  وإليهم  السلف،  أنكره  باطل،  املشبهة، ومذهبهم  فهؤالء  املخلوقني،  صفات 

 باحلق. 

ظاهر جيرى  كم  الل،  بجالل  الالئق  ظاهرها  عىل  جيرُّيا  من  »العليم،   والثاين:  اسم 

الالئق بجالل   ذلك، عىل ظاهرها  ونحو  والذات«  واإلله، واملوجود،  والرب،  والقدير، 

 الل، فإن ظواهر هذه الصفات يف حق املخلوقني: إما جوهر حمدث، وإما عرض قائم به.

والكالم واملشيئة والرمحة والرضا، والغضب، ونحو ذلك: يف حق العبد فالعلم والقدرة  

 أعراض.

فإذا كان الل موصوًفا عند عامة أهل اإلثبات بأن    والوجه واليد والعني يف حقه أجسام. 

له علًم وقدرة وكالًما ومشيئة ـ وإن مل يكن ذلك عرًضا، جيوز عليه ما جيوز عىل صفات  

وجه الل ويداه ليست أجساًما جيوز عليها ما جيوز عىل صفات  املخلوقني ـ جاز أن يكون  

 املخلوقني.

وهذا هو املذهب الذي حكاه »اخلطايب« وغريه من السلف، وعليه يدل كالم مجهورهم،  

فكم أن ذات الل ثابتة   وكالم الباقني ال َيالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات،
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حقيقة من غري أن تكون من جنس املخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غري أن تكون من  

 جنس صفات املخلوقات. 

 فمن قال: ال أعقل علًم ويًدا إال من جنس العلم واليد املعهودين.

صفات كل  قيل له: فكيف تعقل ذاًتا من غري جنس ذوات املخلوقني؟ ومن املعلوم أن 

موصوف تناسب ذاته وتالئم حقيقته، فمن مل يفهم من صفات الرب ـ الذي ليس كمثله  

 يشء ـ إال ما يناسب املخلوق فقد ضل يف عقله ودينه. 

ستوى، وكيف ينزل إىل السمء وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك اجلهمي: كيف ا

 الدنيا، وكيف يداه ونحو ذلك؟

 فقل له: كيف هو يف نفسه؟

 فإذا قال لك: ال يعلم ما هو إال هو، وكنه الباري غري معلوم للبش.

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية املوصوف، فكيف يمكن أن تعلم 

نم تعلم الذات والصفات من حيث اجلملة عىل  بكيفية صفة ملوصوف، ومل تعلم كيفيته، وإ

الوجه الذي ]ينبغي له، بل هذه[ املخلوقات يف اجلنة قد ثبت عن ابن عباس ـ رض الل  

 عنهم ـ أنه قال: »ليس يف اجلنة مما الدنيا إال األسمء«. 

: »أن يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب الل: أنه ال تعلم نفس ما أخفى هلم من قرة أعني، وأخرب النبي  

 اجلنة ما ال عني رأْت، وال ُأذن سمعت، وال َخَطر عىل قلب َبَش«. 
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سبحانه   باخلالق  الظن  فم  كذلك،  الل  خملوقات  من  خلق   وهو  اجلنة  نعيم  كان  فإذا 

 وتعاىل.

وإمساك النصوص  م العاقل اضطراب الناس فيها،وهذه الروح التي يف بني آدم قد عل

بأن   نقطع  أنا  تعاىل؟ مع  الكالم يف كيفية الل  العاقل هبا عن  يعترب  بيان كيفيتها، أفال  عن 

وأهنا خترج منه وتعرج إىل السمء، وأهنا ُتَسّل منه وقت النزع كم نطقت    الروح يف البدن،

و املتفلسفة ومن وافقهم؛ حيث نفوا  يف جتريدها غل  يل بذلك النصوص الصحيحة، ال نغا

عنها الصعود والنزول، واالتصال بالبدن واالنفصال عنه، وختبطوا فيها حيث رأوها من  

غري جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن ال ينفي أن تكون الصفات ثابتة هلا بحسبها، 

ال يف  أخطؤوا  قد  فيكونون  النصوص،  يوافق  بم  يفرسوا كالمهم  أن  هلم  إال  وأنى  لفظ، 

 ؟بذلك

وأما »القسمن« اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون: ليس هلا يف الباطن مدلول  

هو صفة الل تعاىل قط، وأن الل ال صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما 

أو يثبتون    مركبة منهم، أو يثبتون بعض الصفات ـ السبعة، أو الثمنية أو اخلمس عشة ـ

 األحوال دون الصفات.

»قسم« يتأولوهنا ويعينون املراد مثل    كم عرف من مذاهب املتكلمني. فهؤالء قسمن:

نوره  ظهور  بمعنى  أو  والقدر،  املكانة  علو  بمعنى  أو  استوىل،  بمعنى  استوى  قوهلم: 

 للعرش، أو بمعنى انتهاء اخللق إليه، إىل غري ذلك من معاين املتكلفني.
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إثبات صفة خارجة عم و   »قسم« يقولون: الل أعلم بم أراد هبا، لكنا نعلم أنه مل يرد 

 علمنا.

الواقفان: »القسمن«  مراد[:   وأما  أو غري  مراد  ظاهرها  يقول  املعنى وال  يفوض   ]من 

»فقسم« يقولون: جيوز أن يكون املراد ظاهرها األليق بجالل الل، وجيوز أن ال يكون املراد  

 ونحو ذلك. وهذه طريقة كثري من الفقهاء وغريهم. صفة الل 

احلديث، معرضني   وقوم يمسكون عن هذا كله، وال يزيدون عىل تالوة القرآن وقراءة

 بقلوهبم وألسنتهم عن هذه التقديرات.

 فهذه األقسام الستة ال يمكن أن َيرج الرجل عن قسم منها.

كاآليات  الثابتة  بالطريقة  القطُع  وأحاديثها،  الصفات  آيات  من  كثري  يف  الصواب 

الصواب يف هذا وأمثاله  واألحاديث الدالة عىل أن الل سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة  

بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع عىل ذلك، داللة ال حتتمل النقيض، ويف بعضها قد يغلب  

عىل الظن ذلك مع احتمل النقيض، وتردد املؤمن يف ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم  

 واإليمن، ومن مل جيعل الل له نوًرا فم له من نور. 

فليدع بم رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة رض الل    ومن اشتبه عليه ذلك أو غريه

الل   رسول  كان  قالت:  جربائيل    ملسو هيلع هللا ىلصعنها،  رب  »اللهم  يقول:  يصل  الليل  من  قام  إذا 

بني   حتكم  أنت  والشهادة،  الغيب  عامل  واألرض،  السموات  فاطر  وإرسافيل  وميكائيل 
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ذنك إنك ْتدي من تشاء إىل  عبادك فيم كانوا فيه َيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإ 

 رواية أليب داود: كان يكرب يف صالته ثم يقول ذلك.  رصاط مستقيم«، ويف

فإذا افتقر العبد إىل الل ودعاه، وأدمن النظر يف كالم الل وكالم رسوله وكالم الصحابة  

 والتابعني وأئمة املسلمني: انفتح له طريق اهلدى. 

ثم إن كان قد خرب هنايات إقدام املتفلسفة واملتكلمني يف هذا الباب، وعرف غالب ما  

يزعمونه برهاًنا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إىل دعوى ال حقيقة هلا، أو  

جزئية، أو دعوى إمجاع ال حقيقة    تصلح إالأو قضية كلية ال    شبهة مركبة من قياس فاسد،

 له، أو التمسك يف املذهب والدليل باأللفاظ املشرتكة.

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثرية طويلة غريبة عمن مل يعرف اصطالحهم، أومهت 

دَّ   رَّ ما يومهه الرساب للعطشان، ازداد إيمًنا وعلًم بم جاء به الكتاب والسنة، فإن الضه
الغه

، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيًم، وبقدره أعرف. ُيظ ر ُحْسنَه الضدُّ  هه

فأما املتوسط من املتكلمني، فيخاف عليه ما ال َياف عىل من مل يدخل فيه، وعىل من قد  

عافية، ومن أهناه فقد عرف الغاية، فم بقي َياف  أهناه هنايته، فإن من مل يدخل فيه هو يف  

اه من   من يشء آخر، فإذا ظهر له احلق وهو عطشان إليه قبله، وأما املتوسط فمتوهم بم تلقَّ

 املقاالت املأخوذة تقليًدا ملعظمه وْتوياًل.
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وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، 

هذا يفسد األديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد األبدان، وهذا يفسد  ونصف نحوي، 

 اللسان.

 ُيْؤَفُك   •  خُمَْتلهٍف   َقْولٍ }ومن علم أن املتكلمني من املتفلسفة وغريهم هم يف الغالب يف  

عىل ا  منهم  الذكي  يعلم[  9ـ8: الذاريات]  {ُأفهَك   َمنْ   َعنْهُ  يقوله  فيم  هو  ليس  أنه  لعاقل: 

 بصرية، وأن حجته ليست بيِّنة، وإنم هي كم قيل فيها: 

 حجج  ْتافُت كالزجاج ختاهلا ... حًقا وكلٌّ كارس مكسور

ويعلم العليم أهنم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي ـ رض الل عنه ـ حيث قال: 

والعشائر، »حكمي يف   القبائل  والنعال، ويطاف هبم يف  باجلريد  أن يرضبوا  الكالم  أهل 

 ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل عىل الكالم«.

والشيطان   عليهم،  مستولية  واحلرية  ـ  القدر  بعني  إليهم  نظرت  إذا  آخر  وجه  ومن 

زكاًء، وُأعطوا ُفهوًما وما   توامستحوذ عليهم ـ رمحَتهم ورفقَت عليهم، ُأوُتوا ذكاًء وما ُأو

َفَم َأْغنَى َعنُْهْم َسْمُعُهْم َواَل َأْبَصاُرُهْم َواَل  }ُأْعُطوا علوًما وُأعطوا سمًعا وأبصاًرا وأفئدة  

ُؤون َيْسَتْهزه بههه  َكاُنوا  ا  مَّ هم  هبه َوَحاَق  اللَّه   
بهآَياته جَيَْحُدوَن  َكاُنوا  إهْذ  ٍء  يَشْ ن  مِّ َدُْتُم 

  {َأْفئه

 [. 26ألحقاف: ]ا

السلف وعلمهم وخربْتم، حيث  بذلك حذق  له   َ َتَبنيَّ األمور:  عليًم هبذه  كان  ومن 

وا[ أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى اهلدى يف غري   حذروا ]عن الكالم وهنوا عنه، وذمُّ
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بعًدا. إال  يزدد  مل  والسنة  املستقيم، رصاط   الكتاب  الرصاط  ُّيدينا  أن  العظيم  الل  فنسأل 

 الذين أنعم عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني، آمني.

بعض األئمة الذين   قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا اجلواب ذكر ألفاظ)  :قوله 

املتكلمني  من  قوله  من  شيًئا  ذكرنا  من  كل  وليس  الباب،  هذا  يف  السلف  مذهب  نقلوا 

وهذا    (يقبل من كل من تكلم بهوغريهم يقول بجميع ما نقوله يف هذا وغريه؛ ولكن احلق  

فيه إشارة إل أنه ال يقول بكل ما يقولون به وال ُيوافقهم ف كل يشء لكن يقبل منهم احلق،  

 وذلك لسبب وهو أن يكون حجة عل املخالفي من املتأخرين. 

وكان معاذ بن جبل يقول يف كالمه املشهور عنه، الذي رواه أبو داود يف سننه: )  :قوله 

 حلق من كل َمْن جاء به؛ وإن كان كافًرا ـ أو قال فاجًرا ـ واحذروا زيغة احلكيم. »اقبلوا ا

 (قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول احلق؟ قال: إن عىل احلق نوًرا« أو قال كالًما هذا معناه

فقبول احلق جيب أن يكون من كل أحد، لكن فرق بي قبول احلق ونقل كالم املخالف  

الذي هو حق، لنفرتض أن بدعًيا قال كالًما حًقا، فنقبل احلق ألنه حق، لكن ال ُنشري إل  

هذا املبتدع فيكون فيه تعزيز له، فاألصل أن هُيجروا وأن ُُيتقروا إل غري ذلك مما ذكره  

شيخ اإلسالم خالف ذلك ملا تقدمت اإلشارة إليه من أنه راعى ف ذلك   أئمة السنة، لكن

 املصلحة.

وقد كتبت شيًئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من جيالسنا، )  :قوله 

عدة    -رمحه اهلل تعال-وقد كتب    (وربم أكتب ـ إن شاء الل ـ يف ذلك ما حيصل املقصود به
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تع )درء  أنفعها  من  ذلك،  فهذا  كتب ف  اجلهمية(،  تلبيس  و)بيان  والنقل(  العقل  ارض 

كتاب نافع للغاية هو وكتاب )الصواعق املرسلة( البن القيم، وهذان الكتابان كاملوسوعة  

 ف هذا الباب. 

وذلك أن الل معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة كم مجع بينهم يف قوله تعاىل:  )  :قوله 

ي َخَلَق  } اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرشه َيْعَلُم َما َيلهُج يفه اأْلَْرضه  الَّذه  َأيَّ
تَّةه َمَواته َواأْلَْرَض يفه سه السَّ

َمء َوَما َيْعُرُج فهيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َواللَُّ بهَم   َن السَّ
ُل مه نَْها َوَما َينزه َتْعَمُلوَن َوَما ََيُْرُج مه

ري  
وكٌل    ( [4]احلديد:   {َبصه املصاحبة،  مطلق  املعية  معنى  أن  كالتايل:  املعية  خالصة 

مصاحبته بحسبه، تسري وصاحبك فتقول رست مع صاحبي وهو بجانبك، وتقول رست  

والقمر، والقمر ف السامء، فكٌل معيته بحسبه، وأصل املعية مطلق املصاحبة وقد تقتيض  

 امزجة وقد ال تقتيض ذلك. امل

فهكذا املعية مطلق املصاحبة بال تأويل، والزم املعية العامة العلم، والزم املعية اخلاصة  

 النرصة والتأييد وغري ذلك.

َمَواته    إهن ُكلُّ َمن}فإن العبد تارة يعنى به املعبد فيعم اخللق كم يف قوله:  )  :قوله  يفه السَّ

مْحَنه َعْبًداَواأْلَْرضه إهالَّ آيته   [، وتارة يعنى به العابد فيخص، ثم َيتلفون، 93]مريم:  {الرَّ

فمن كان أعبد علًم وحاالً، كانت عبوديته أكمل، فكانت اإلضافة يف حقه أكمل، مع أهنا  

املواضع مجيع  يف  وكونية،  (حقيقة  رشعية  نوعان،  الربوبية  نوعان    إذن  العبودية  أن  كام 
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الرشعية   أما  العاملي،  فاهلل رب كل يشء وهو رب  الكونية  الربوبية  أما  رشعية وكونية، 

 احلديث. «اللهم رب جربائيل وميكائيل ...»فكقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

َمَواته  ﴿وكذلك العبودية لكل أحد، فكٌل حتت ملك اهلل وترصفه،   إهْن ُكلُّ َمْن يفه السَّ

مْحَنه َعْبداً  هه ﴿[، أما الرشعية:  93]مريم:    ﴾َواألَْرضه إهالَّ آيته الرَّ ى بهَعْبده ي َأرْسَ  ﴾ُسْبَحاَن الَّذه

[، وُيقال بمعنى آخر: عبودية عامة وعبودية خاصة، وربوبية عامة وربوبية  1]اإلرساء:  

 خاصة. 

فيها، هل   ومثل هذه األلفاظ يسميها بعض الناس »مشككة« لتشكيك املستمع)  :قوله 

هي من قبل األسمء املتواطئة، أو من قبل املشرتكة يف اللفظ فقط، واملحققون يعلمون أهنا  

ليست خارجة عن جنس املتواطئة؛ إذ واضع اللغة إنم وضع اللفظ بإزاء القدر املشرتك،  

ينبغي أن ُيعلم أن العالقة    (وإن كانت نوًعا خمتًصا من املتواطئة، فال بأس بتخصيصها بلفظ 

بي األلفاظ من حيث اجلملة أقسام أربعة، ذكرها الغزايل ف كتابه )معيار العلم(، وذكرها  

ف   والزركيش  )الكوكب(،  رشح  ف  النجار  كابن  كتبهم،  مقدمة  ف  األصوليي  بعض 

 )البحر املحيط(. 

 وخالصة هذه املعاين ما يل:

 ، أي متغايرة، فتقول سامء وأرض. أن األسمء متباينة القسم األول:

املسمى واحد واالسم خمتلف، تقول  أن األسمء مرتادفة  القسم الثاني: ، أي 

 عن السيف: حسام، صارم ...إلخ. 
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املشرتكة  القسم الثالث: ف  األسمء  واختلفت  االسم  ف  احتدت  التي  وهي   ،

وعي عل البارصة، وعي عل املاء اجلارية،  املسمى، تقول عي عل اجلاسوس،  

 فإذن االسم واحد مع اختالف املسمى. 

واملشرتكة ال توافق وال عالقة بي ما ُسمي عينًا، فال عالقة بي العي اجلارحة  

االسم   ف  فتشاهبت  واحد،  االسم  أن  إال  اجلاسوس،  وعي  اجلارية  والعي 

 واختلفت ف املعنى. 

املتواطئةاأل   القسم الرابع: أفراد،  سمء  حتته  كيل  عام  اسم  املتواطئ:  ومعنى   ،

أنواع  مجيع  وحتتها  سيارة،  وتقول:  وفهد،  وخالد  عمرو  وحتته  رجل،  فتقول 

 السيارات. 

وهذه األفراد جتتمع ف األمر الكيل، ف أهنا رجل، أو أهنا سيارة، والفرق بي  

، فال تشرتك ف املعنى، أما  املشرتك واملتواطئ أن املشرتك ال يشرتك إال ف االسم

 املتواطئ فتشرتك ف االسم واملعنى، لكن رجولة فهد غري رجولة عمرو. 

وعالقة أسامء املخلوقي وأسامء اهلل ووجود املخلوقي ووجود اهلل هي عالقة تواطؤ،  

فاشرتكنا ف معنى الوجود، واهلل يسمع ونحن نسمع، أي    فاهلل موجود ونحن موجودون،

ُندرك املسموعات واهلل ُيدركها، ونحن ُنبرص واهلل ُيبرص، بمعنى إدراك املبرصات، وإن  

 كان التفاوت كبرًيا بي سمعنا وسمع اهلل، وبرصنا وبرص اهلل ووجودنا ووجود اهلل. 
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ُيفقه وأن ُيعرف، وهو أن العالق  ة بي أسامء اهلل وأسامء املخلوقي  وهذا أمر البد أن 

 وصفات اهلل وصفات املخلوقي هي عالقة تواطؤ. 

 وإذا قال قائل: كيف نقول نحن لسنا ُمشبِّهة واآلن ُنثبت شيًئا من التشابه؟ 

يقال: التشابه املذموم هو تشبيه اخلالق باملخلوق ف يشء من خصائص اخلالق، بحيث  

الباري سبحانه   يشبه  أن  إنه  به غريه، وإال البد  ُيشبه  باهلل فال  فام كان خاًصا  باملخلوق، 

 تقول: إن اهلل موجود ونحن لسنا موجودين. 

بإمجاع   وهذا  تواطؤ،  عالقة  اهلل  وصفات  صفاتنا  بي  والعالقة  تيمية:  ابن  قال  لذا 

اًل  السلف، ذكر هذا ف )األصفهانية( وقرر هذا ف )بيان تلبيس اجلهمية(، وقرر كالًما طوي

 ف هذا، وال ُيعقل إال هذا. 

يعاً ﴿وقال سبحانه: عن اإلنسان   ْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتلهيهه َفَجَعْلنَاُه َسمه نَساَن مه ا َخَلْقنَا اإله إهنَّ

رياً  [ ومعنى أنه يسمع أي ُيدرك املسموعات، ومعنى أنه ُيبرص أي ُيدرك  2]اإلنسان:    ﴾َبصه

نفسه:   عن  اهلل  وقال  ريُ ﴿املبرصات،  الَبصه يُع  مه السَّ َوُهَو  ء   يَشْ ْثلههه  َكمه ]الشورى:    ﴾َلْيَس 

السمع  11 أصل  ف  واشرتكوا  الوجود،  ف  واملخلوق  اخلالق  اشرتك  فإذن  كذلك،   ]

 نهام تفاوت كبري. واإلبصار وإن كان بي

 فإن اعرتض أشعري وقال هذا تشبيه، وألجل هذا سميناكم مشبهة. 
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فليقلب األمر عل األشعري ويقال له: هل اهلل موجود واملخلوق موجود؟ وما العالقة  

بينهام؟ وهل اهلل يسمع واملخلوق يسمع، وما العالقة بينهام؟ سريجع إل القول بالتواطؤ  

 لصفات السبع أو الثامن عل اخلالف بينهم. إال فيام يؤوله من غري ا 

بقي أمر يتعلق بالتواطؤ، وهو أنه قد يكون بي األفراد اختالف كبري كاختالف ضوء  

عالقة   بينها  العالقة  فإذن  تيضء  فكلها  الشمس،  ضوء  إل  بالنسبة  الرساج  أو  الشمعة 

ه مشكًكا، والناظر من  تواطؤ، إال أن التفاوت كبري للغاية، فإذا كان التفاوت كبرًيا يسمون

بعيد يظن أن العالقة عالقة اشرتاك وأنه ال تشابه ف املعنى، وإذا اقرتب وجد أن بينهام  

اشرتاًكا ف املعنى، لذلك يسمى مشكًكا، أي أن الناظر يشك هل العالقة عالقة اشرتاك  

اد التواطؤ،  أو تواطؤ، فاملشكك من أنواع املتواطئ، لكن هو ف نوع اشتد الفرق فيه بي أفر

 ومثل ذلك ُيقال عن الباري سبحانه وتعال وصفات املخلوق. 

تعاىل ورسوله »أن الل يف  )   :قوله  املسلمني: هل تفهمون من قول الل  ولو سئل سائر 

  (السمء« أن السمء حتويه؟ لبادر كل أحد منهم إىل أن يقول: هذا يشء لعله مل َيطر ببالنا

 تريدون أن تنسبوه ألهل السنة.  أي أن هذا ليس ظاهر النص الذي

السمء )  :قوله  لكانت  والقمر  الشمس  ويناجي  السمء  يناجي  أنه  لو  اإلنسان  فإن 

وجهه قبل  أيًضا  وكانت  فوقه  والقمر  مقابل    (والشمس  الصغري  كرؤية  صحيح  وهذا 

 الكبري وبينهام فرق كبري، فإنه يكون فوقه وأمامه. وهلل املثل األعل سبحانه. 
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فشبه الرؤية بالرؤية، وإن   وقال: »إنكم سرتون ربكم كم ترون الشمس والقمر«)   :قوله 

 فالتشبيه للرؤية بالرؤية وأهنا حقيقية ال املرئي باملرئي.  (مل يكن املرئي مشاهًبا للمرئي

واعلم أن من املتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها عىل ما جاءت به مع  ) :قوله 

د، وهذا لفظ جممل، فإن قوله: ظاهرها غري مراد، حيتمل أنه أراد  اعتقاد أن ظاهرها غري مرا 

املحدثني وصفات  املخلوقني  نعوت  من    (بالظاهر  هذا  مراد،  غري  النص  ظاهر  قوله 

املتكلمي جممل، وذلك أنه قد ُيراد بالظاهر ما ف أذهاهنم من التشبيه، وقد يكون بالظاهر  

 أي ظاهر اللغة. 

ذهنًيا أي داخل الذهن، وخارجًيا أي خارج    ( جواًزا خارجًيا  ذهنًيا، أوجواًزا  )  :قوله 

 األذهان أي ف الواقع. 

وهذا القول عىل اإلطالق كذب رصيح عىل السلف: أما يف كثري من الصفات  )  :قوله 

فقطًعا، مثل أن الل فوق العرش، فإن من تأمل كالم السلف املنقول عنهم ـ الذي مل حيك  

باالضطرار أن القوم كانوا مرصحني بأن الل فوق العرش حقيقة، وأهنم  هنا عشه ـ علم  

إذن ل   (قط، وكثري منهم قد رصح يف كثري من الصفات بمثل ذلك  ما اعتقدوا خالف هذا

 يسكتوا عن مثل هذا بل بيَّنوه بقوهلم إن اهلل ف السامء وفوق العرش ...إلخ. 

صفة، بل الذي رأيته أهنم يثبتون جنسها وال أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل  )  :قوله 

يف اجلملة؛ وما رأيت أحًدا منهم نفاها، وإنم ينفون التشبيه، وينكرون عىل املشبهة الذين  

يشبهون الل بخلقه، مع إنكارهم عىل من نفى الصفات؛ كقول نعيم بن محاد اخلزاعي ـ  
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: »من شبه الل بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف  الل به نفسه فقد كفر،    شيخ البخاريـ 

 . (وليس ما وصف الل به نفسه وال رسوله تشبيًها«

ُينكره   وال  بعضهم  يتكلم  أن  وهو  السلف،  طريقة  معرفة  ف  نفيسة  قاعدة  هذه 

اآلخرون، وال يستطيع أحد أن ينقل عن كل واحد من السلف أهنم قالوا كذا وكذا، ومن  

م  ينطق كل واحد  أن  معناه  السلف  إمجاع  إن  قوله هذا ال  قال  فهو مغالط ألنه عل  نهم 

يوجد إمجاع، بل ال يستطيع أحد أن ينقل وجوب الصالة عن كل واحد من السلف نطًقا،  

 وإنام غاية ما ف األمر أنه يتكلم به بعضهم وقد يشتهر وقد ال يشتهر ويسكت اآلخرون. 

الصفات قالوا: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق يف نفي التشبيه من غري إثبات  )   :قوله 

اليوم يسمون من    جهمي فإن اجلهمية واملعتزلة إىل  ُمَعطِّل؛ وهذا كثري جًدا يف كالمهم، 

أثبت شيًئا من الصفات مشبًها ـ كذًبا منهم وافرتاء ـ حتى إن منهم من غال ورمى األنبياء  

 قاتلهم اهلل أنى يؤفكون.  (صلوات الل وسالمه عليهم بذلك 

ن لفظ اجلهمية ُيطلق عل كل مؤول لكنه رصح ف )التسعينية(  وهذا فيه اإلشارة إل أ 

 بأوضح من هذا. 

جزًءا)  :قوله  الشافعي  درباس  بن  عثمن  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  صنف  أسمه:   وقد 

هذه   معاين  من  وغريهم  السلف  كالم  فيه  وذكر  الشنيعة«  األلقاب  عن  الشيعة  »تنزيه 

األلقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افرتاه، يزعم أنه  

   (بألقاب افرتوها  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح عىل رأيه الفاسد، كم أن املشكني كانوا يلقبون النبي 
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هكذا البدع تبدأ صغرية ثم تكون كبرية، كام قال الربهباري: احذروا صغار البدع فإهنا  

تبدأ صغاًرا ثم تعود كباًرا، وقال شيخ اإلسالم: تبدأ البدعة شرًبا ثم تكون ف أصحاهبا  

 تكون باًعا، نسأل اهلل أن يعافينا وإياكم. ذراًعا ثم 

هل كان أحد يظن أن يقال إن األنبياء مشبهة؟ وهذا مثل فعل احلركيي، فهم يتكلمون  

عل احلكام باسم الغرية وإنكار املنكرات، ثم ملا أنكر عليهم أهل السنة صاروا بعد ذلك  

   ُيعادون العقيدة ويقولون: احلرية مقدمة عل تطبيق الرشيعة!

حشوية)  :قوله  يسموهنم  الكالم  تيمية    (وأهل  ابن  نقل  فيام  احلشوية  أطلق  من  أول 

ُيبيَّ ما   ُيراد هبا الذم ول  عمرو بن عبيد، فقد أطلق عل أهل السنة حشوية، وهي كلمة 

 تباع والعوام الذين ال يفهمون شيًئا. معناها، إال أن يقال كثرة الكالم أو كثرة األ

وتارة شاعًرا، وتارة كاهنًا، وتارة   تارة جمنوًنا،  ملسو هيلع هللا ىلصكم كانت قريش تسمي النبي  )   :قوله 

إل يومنا هذا ُيلقب أهل السنة بألقاب السوء كالوهابية واجلامية، وغري ذلك من    (مفرتًيا

ما حصل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وما حصل األلفاظ، وهذا ال يرضهم بل ُيفرحهم، ألنه قد حصل هلم  

 ألئمة السلف املاضي بأن ُلقبوا بألقاب السوء، وهذا يدل عل إفالس خصومهم.

فال يمكن ملبتدع أن تقوى حجته عل أهل السنة من حيث اجلملة، ألنه خمالف للنص  

 الرشعي، لذا يفرون من احلجة إل النبز باأللقاب وغري ذلك. 

املمكنة يف آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل  ومجاع األمر: أن األقسام  )  :قوله 

اآلن من جتربته ومعركته الطويلة مع املخالفي ودراسة    (قسم عليه طائفة من أهل القبلة
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املعتقد السلفي جعل الناس من املنتسبي لإلسالم ف أسامء اهلل وصفاته أقساًما ستة، وهذه  

 د توجد ف أفراد الناس. األقسام الستة ال يلزم أن تكون ف طوائف بل ق 

فقسمن:)  :قوله  األوالن:  من    أما  ظاهرها  وجيعل  ظاهرها،  عىل  جيرُّيا  من  أحدمها: 

جنس صفات املخلوقني، فهؤالء املشبهة، ومذهبهم باطل، أنكره السلف، وإليهم توجه 

وجعلوا ظاهرها التشبيه فهؤالء هم املشبهة وهم كفار، وذكر ابن تيمية ثم    (الرد باحلق

ابن القيم أنه ال ُيعرف أن أحًدا شبه اخلالق باملخلوق من كل وجه، وإنام غاية ما ف األمر  

 أهنم ُيشبه من وجه دون وجه. 

اسم »العليم،   والثاين: من جيرُّيا عىل ظاهرها الالئق بجالل الل، كم جيرى ظاهر )  :قوله 

ذلك، عىل ظاهر ونحو  والذات«  واإلله، واملوجود،  والرب،  الالئق بجالل  والقدير،  ها 

  ( الل، فإن ظواهر هذه الصفات يف حق املخلوقني: إما جوهر حمدث، وإما عرض قائم به

 وهذا هو مذهب أهل السنة. 

فإذا كان نعيم اجلنة وهو خلق  من خملوقات الل كذلك، فم الظن باخلالق سبحانه  )  :قوله 

التباين الشديد، فاألمر بي اخلالق  وهذا صحيح، فإذا كان ف املخلوقات ما تتباين    (وتعاىل

 واملخلوق من باب أول. 

الروح عند    ( وهذه الروح التي يف بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها)  :قوله 

تقيم   التي  باإلمجاع، وهي  بنفسها  قائمة  السنة  إذا خرجت سقط أهل  إهنا  بحيث  البدن 
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البدن، وتصعد وتنزل، وقد تكلم عن الروح ابن القيم ف كتابه )الروح( وهو من أحسن  

 ما ُكتب ف الروح. 

ومن ظن أنه كتب هذا الكتاب ملا كان صوفًيا وقبل أن يلتقي شيخ اإلسالم فقد أخطأ،  

أكثر، فهو كتاب سلفي مفيد  فقد نقل عن شيخ اإلسالم ف هذا الكتاب ف ستة مواضع أو  

 للغاية. 

عبد   وابن  الفتاوى(،  كام ف )جمموع  مواضع  تيمية ف  ابن  الروح  تكلم عن  وكذلك 

اهلادي ف رده عل السبكي ف كتابه )الصارم املنكي(، وخالصة الكالم أن الروح تقوم  

 بنفسها وهذا أهم ما ينبغي أن ُيعرف، وأن البدن قائم ألن الروح تقيمه. 

، ال أهنا تنتهي  -رمحه اهلل تعال-الروح انفصاهلا عن البدن، ذكر هذا ابن القيم    وفناء 

 وتتالشى وإنام تنفصل عن البدن. 

إل   يتعدى  إذن  فكيف  اإلنسان،  جنبي  بي  وهي  الروح  ف  خمتلفي  الناس  كان  فإذا 

 اخلالق سبحانه بال أدلة رشعية وإنام بتومهات عقلية؟ 

الوا )  :قوله  »القسمن«  أو غري    قفان:وأما  مراد  يقول ظاهرها  وال  املعنى  يفوض  ]من 

ال    مراد[: أن  الل، وجيوز  بجالل  األليق  ظاهرها  املراد  يكون  أن  جيوز  يقولون:  »فقسم« 

يعني ليس هذا    (يكون املراد صفة الل ونحو ذلك. وهذه طريقة كثري من الفقهاء وغريهم 

و مذهب مجاعة من الفقهاء، مرتدد يقول:  مذهًبا معينًا كأن تقول أشعرية أو معتزلة وإنام ه

 جيوز أو ال جيوز. 
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الصواب يف كثري من آيات الصفات وأحاديثها، القطُع بالطريقة الثابتة كاآليات  )  :قوله 

واألحاديث الدالة عىل أن الل سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب يف هذا وأمثاله  

بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع عىل ذلك، داللة ال حتتمل النقيض، ويف بعضها قد يغلب  

النقيض، وتردد املؤمن يف ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم  عىل الظن ذلك مع احتمل  

له نوًرا فم له من نور  هذا كالم طيب للغاية، سواء ف باب    (واإليمن، ومن مل جيعل الل 

الصفات أو غريها، فبعض إخواننا قد يعيش فرتة بعيًدا عن اخلالفات بي املنتسبي للسنة  

ودة بي من يسمون دعاًة بالردود وغريها فيكون  ف الساحة، ثم يتفاجأ باخلالفات املوج

 ف حرية. 

أو يعيش بي هؤالء احلزبيي واحلركيي ثم ُيوفق ملن ُيناصحه فيبقى مرتدًدا، فالعالج  

ُيبعد عاطفته وأن   الثاين أن  ملثل هذا أمور منها الفزع إل اهلل هبذا الدعاء املأثور، واألمر 

ول: أستبعد أن يكون فالن ضااًل أو أن يكون فالن  ينظر لألمور بميزان الرشع، ألنه يق

األمور   وزن  العواطف  عنك  فدع  اخلطأ،  التوجه  هذا  عل  أو  اخلطأ  االعتقاد  هذا  عل 

 بميزان الرشع. 

الباب، وعرف  )  :قوله  واملتكلمني يف هذا  املتفلسفة  إقدام  إن كان قد خرب هنايات  ثم 

ب ما يعتمدونه يؤول إىل دعوى ال حقيقة  غالب ما يزعمونه برهاًنا وهو شبهة، رأى أن غال

جزئية، أو دعوى إمجاع ال    أو قضية كلية ال تصلح إال   هلا، أو شبهة مركبة من قياس فاسد،

رمحه  -وقد ذكر ابن تيمية    (حقيقة له، أو التمسك يف املذهب والدليل باأللفاظ املشرتكة
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تعال يتساه  -اهلل  املتكلمي  أن  وغريها  )التسعينية(  ف  ف  هذا  اإلمجاعات  إيراد  ف  لون 

 االعتقاد، ثم قد يأيت بعد وُُيالفه. 

وما ينبغي أن ُيعلم أن من دعا هبذا الدعاء املأثور فانرشح صدره للهدى فال يرجع إل  

أهل البدع والضاللة فإن جمرد جمالسته ُتضعفه وتبقيه ف حرية، وقد حصل للصفدي الذي  

أجاب ابن تيمية عل أسئلة له ثم سميت بعد ذلك )الصفدية(، فالصفدي كانت عنده  

احث حتى إن ابن تيمية قال له: إن صدرك يغيل ويقول بق بق  حرية واضطراب ف هذه املب 

 من الشبهات، الزمني تنتفع.

لكن الصفدي ل يالزم ابن تيمية املالزمة الطويلة وأصبح جيالس أولئك املعظمي عنده  

فأصبح ف حرية، والعجيب أين رأيت له كالًما عن ابن تيمية يقول فيه: لو تفرغ ف رشح 

 خرًيا له من هذه الردود.  صحيح البخاري لكان

وهذا متاًما ككالم احلزبيي ف زماننا، ألن الصفدي ل يتيقن ضالل منهج املتكلمي،  

بصحيح   انشغل  لو  فيقول:  به،  ُينشغل  أن  يستحق  ال  بأمر  انشغل  تيمية  ابن  أن  ورأى 

ي  البخاري لكان خرًيا له، وهذا متاًما كحال الذي عنده حرية من احلركيي، فريى السلف 

يرشح دروًسا أو يرد عل املخالفي فيقول لو اشتغل هبذه الدروس لكان خرًيا له من الرد 

 عل املخالفي. 

مع أن أنفع ما ينفع هو تنقية الرشيعة مما ُأدخل فيها، وأعظم تنقية هو بالرد عل املخالف  

نام ُيصل والرد عل األقوال املضلة، وهذا ال ُيصل باحلامسة وإن كانت احلامسة مهمة وإ



224 

بالعلم واحلامسة، فام أكثر الذين عندهم علم لكن ليس عندهم محاسة ويكون بارًدا ف هذا  

 الباب، ولو أخذ من دنياه يشء ألقام الدنيا ول يقعدها. 

وف املقابل هناك أناس عندهم محاسة لكن ليس عندهم علم، والواجب أن نجتهد وأن  

 ا سكتنا عنه تسلط أهل البدع بتحريفه نحصل األمرين، فهذا ديننا ومعتقدنا، وإذ

ملثل هذا وأن ُيتسبوا وأن جيتهدوا ف   ينربوا  أن  السنة  أهل  العلم من  فالبد لطالب 

ُروا ف أنفسهم أن ينافحوا عن العقيدة.   حتصيل العلم وف الغرية عل الدين وأن ُيَزوِّ

ف اصطالحهم،  ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثرية طويلة غريبة عمن مل يعر )  :قوله و

والسنة الكتاب  به  جاء  بم  وعلًم  إيمًنا  ازداد  للعطشان،  الرساب  يومهه  ما  رَّ 
الغه   (أومهت 

يأيت أهل الباطل بالعبارات الصعبة والتي فيها ألغاز حتى يومهوا    -رمحه اهلل تعال-صدق  

 صاحب احلق وهييبوه. 

كان  )  :قوله  من  وكل   ، الضدُّ ُحْسنَه  ر  ُيظهه دَّ  الضه أشد  فإن  للحق  كان  أعلم  بالباطل 

وصدق، وهذا معنى ما ُنقل عن عمر: إنام ُتنقض عرى اإلسالم    (تعظيًم، وبقدره أعرف 

 عروة عروة إذا نشأ ف اإلسالم من ل يعرف اجلاهلية. 

ويقول ابن تيمية كام ف املجلد الثامن عرش من )جمموع الفتاوى(: وإنام يتاميز الناس  

ن الرجل أعرف بتفاصيل ما عند أهل الضاللة واخلطأ صار أقوى  بتفصيل االتباع، كلام كا

 ف الرد عليهم وبيان ضالهلم. 
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فأما املتوسط من املتكلمني، فيخاف عليه ما ال َياف عىل من مل يدخل فيه، وعىل )  :قوله 

من قد أهناه هنايته، فإن من مل يدخل فيه هو يف عافية، ومن أهناه فقد عرف الغاية، فم بقي 

من يشء آخر، فإذا ظهر له احلق وهو عطشان إليه قبله، وأما املتوسط فمتوهم بم  َياف  

تقليًدا ملعظمه وْتويالً  املأخوذة  املقاالت  اه من  الشوكاين    (تلقَّ اهلل  - وذكر مثل هذا  رمحه 

، قال: إنام ُُيشى علم الكالم عل  «إن احلالل بنيِّ واحلرام بنيِّ » ف رشح حديث:    -تعال

 يتعمق فيه فإنه يظن فيه دالئل وبراهي لكن إذا تعمق فيه علم أنه ال يشء. من ل  

وأن    -رمحه اهلل تعال-أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يغفر لشيخ اإلسالم ابن تيمية  

العلم   وإياكم  يرزقني  وأن  األعل،  الفردوس  وأحبابنا ف  ووالدينا  وإياه  وإياكم  جيمعنا 

 جزاكم اهلل خرًيا. النافع والعمل الصالح، و 

 


