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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مدخل إلى شرح الواسطية
 

 م لىى بيياا محمد ولىى لل  وححي  جممعين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسال

  -رحم  هللا  -هذه ] العقيدة الواسطية [ تأليف العالمة : جبي العياس ابن تيمية 

 سيب تأليف الرسالة:  ىالمسألة األول  : 

/  3الرسالة جلفت بااًء لىى طىب جحد قضاة واسط في العراق ، فقد مااء فاي الفوااو  

هللا جحد قضاة واسط جن يكوب ل  لقيدة تكاون لمادة لا   رحم  اإلسالمل شيخ أس 441

فأبا جحضر لقيدة مكووباة مان بحاو : 461/  3اهـ, وقال في الفواو   وجهل بيو  فأماب 

حضرها ومعهاا ججرسىت من  ثم    إلى جن قال : الوور إلى الشام  مجيءسيع ساين قيل 

هاذه كاان سايب  : من الماالل فحضارا العقيادة الواساطية وقىات لهام يكراريس بخط

الادين  رضايمن جرض واسط بعض قضاة بواحيها شيخ يقاال لا   يكوابوها جب  قدم لى

قدم لىياا حاما وكان من جهل الخير والدين وشاكا ماا  الشافعيمن جححاب   يالواسط

الااس في  بوىك اليالد وفاي دولاة الووار مان  ىياة الجهال والرىام ودروس الادين والعىام 

بيوا  فاساوعفيت مان  لاك وقىات قاد  وألهالقيادة تكاون لمادة لا  جن جكواب لا  ل وسألاي

السااال وقاال ماا جحاب  فايكوب الااس لقائد موعددة فخذ بعض لقائد جئمة الساة فاأل  

وقاد ابوشارا بهاا ، إال لقيدة تكويها جبت فكويت ل  هذه العقيادة وجباا قالاد بعاد العصار 

   مصر والعراق و يرهما فيبسخ كثيرة 

مجىاس  فايقاال  جن الشيخ قدس هللا روحا  بقل الشيخ لىم الدين 411/  3وفي الفواو  

 : بائب السىطاة األفرم لما سأل  لن الوقاده وكان الشيخ جحضر لقيدت  الواساطية قاال

ثام   المجىاس فايفقرئات  ، الوواار إلاى الشاام مجايءهذه كويوها من بحو سيع ساين قيال 

وابوهاا جن بعاض قضااة واساط مان جهال كان سايب ك : بقل لىم الدين لن الشيخ جب  قال

دولااة الوواار ماان  ىيااة الجهاال والرىاام  فاايالخياار والاادين شااكى مااا الااااس فياا  باايالدهم 

جن جكوب ل  لقيدة فقىات لا  قاد كواب الاااس لقائاد جئماة  , وسألايودروس الدين والعىم 

 وجبااة فكويت لا  هاذه العقياد، الساال وقال ما جحب إال لقيدة تكويها جبت  فيالساة فأل  

  قالد بعد العصر 

جرساىت مان  ثاموقد سماها المصاف بالعقيدة الواسطية كما في الاقل جلاله حيث قاال : 

اهاـ وجحياباا  من الماالل فحضارا العقيادة الواساطية يحضرها ومعها كراريس بخطج

وقاال فاي  , وجخرمت كراسا قاد جحضارت  ماع العقيادةكما قال يُطىق ويقول ) العقيدة ( 

لقيادة الفرقاة الااميااة رياة لماا  كار بعاض مصاافاا ابان تيمياة قاال وماهاا : العقاود الد

  وتعرف بالواسطية 

   -ويالحظ في سيب الوأليف مالحراا : 

هل بيو  ولىى  لك فالبد جن يكون فيها شيء من القاوة جبها مكووبة ألحد القضاة وأل -4

 واإلخوصار حوى تااسب الجميع   
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فاي وفيهاا جشاياء فاي العمال والساىو  ففاي الجمىاة وإال جبها خاحة باإللوقااد وهاذا  -4

خار الكواااب تكىام لاان مااهل جهاال السااة والجمالااة فاي مصااادر الوىقاي الوااي يعوماادون ل

 لىيها في العقائد وهي الكواب والساة واإلمماع  

 

 هي :  -رحم  هللا  -والمواضيع الوي تكىم لاها المالف 

 والصفاا    جحل جهل الساة والجمالة في األسماءـ  4

 جحل جهل الساة والجمالة في اإليمان  ـ  4

 ـ جحل جهل الساة في األسماء واألحكام وباب وليد هللا   3

   هل الساة والجمالة في القدرججحل ـ  1

هل الساة والجمالة في اليوم اآلخر ومافي  ومايقع في  كالحسااب والشافالة ججحل ـ  5

 والميلان والجاة والاار  

 م في الكراماا  ـ وجحىه 6

 هل الساة والجمالة في موقفهم من الوالة والحكام   ججحل ـ  7

 جمالة في الصحابة وموقفهم من  لك   الهل الساة وججحل ـ  8

هاال الساااة والجمالااة فااي مصااادر الوىقااي وهااي ثالثااة ) الكواااب والساااة ججحاال ـاا  1

  واإلمماع ( 

و  واألمر بالمعروف والاهاى لان خالق والسىجهل الساة والجمالة في األ ـ جحل 41

 الماكر   

 ـ جحل جهل الساة في الجهاد وإقامة الشعائر الراهرة   44

 بذكر طيقاا وجبواع جهل الساة والجمالة  وخوم الرسالة ـ  44

جهال السااة والجمالاة لكاا  أحاول لام يساوولب ممياع ماايوعىق برحما  هللا والمصاف 

 إالما يادور فاي لصاره والكيار مع مالحرة  ما يحوام  المسىم , واألحول كر ج ىب 

وجحااىهم فااي الااوالء لوهيااة فااي توحيااد األ همفهاااا  جحااول لريمااة جخاار  مثاال جحااى

   واليراء والكفر بالطا وا     إلخ 

 الرروف السياسية وقت تأليف الرسالة:  المسألة الثانية  : 

م ، وكاان اللماان الرسالة كويت بعد  لو المغاول الوواار لىعاراق ، وقيال مجيالهم لىشاا

 زمن كثرة األشالرة والميودلة وزمن خفاء لعقيدة السىف وزمن  ربة ألهل الساة  
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 فصل

 في قصة محاكمو  بعد كوابوها 
 :قال رحم  هللا تعالى  461/  3ومر  ل  قصة ومحاكمة بعدها كما في الفواو  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ك يوم الدين وجشاهد جن ال إلا  إال هللا وحاده ال مى الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم

جرساى  إلاى  الاذ وجشاهد جن محمادا لياده ورساول  ,  شريك ل  وال ظهير لا  وال معاين

الخىق جممعين حىى هللا لىي  ولىى لل  وححي  وسىم تسىيما كثيرا ولىاى ساائر ليااد 

   : جما بعد  هللا الصالحين 

المجااالس الثالثااة  فاايره ممااا ماار   كاا حضااربيكوااب مااا ج جنفقااد ساالىت  ياار ماارة 

االلوقاااد بمقوضااى مااا ورد باا  كواااب السااىطان ماان الااديار  جماار فاايالمعقااودة لىمااااظرة 

والرافضاة  واالتحادياةقاوم مان الجهمياة  إليا المصرية إلى بائي  جمير اليالد لماا ساعى 

  و يرهم من  و  األحقاد 

و ياارهم ماان بااوابهم  عااةاألربقضاااة المااذاهب  األربعااةفااأمر األمياار بجمااع القضاااة 

هاذا  فايماا قصاد بجمعهام  وهم ال يدرون الودادخ ممن ل  حرمة وب  يوالمفوين والمشا

  ثامن رمب الميار  لام خمس وسيعمائة  اإلثاينالميعاد و لك يوم 

ولماا  الوقااد هذا المجىس لقد لك فقد ورد مرسوم السىطان بأن جساألك لان  ليفقال 

وجظاا  قاال  االلوقاادتدلو بها الااس إلاى  الويمن الكوب  كويت ب  إلى الديار المصرية

   لك  فيممع القضاة والفقهاء وتوياحثون جن جو

بل ياخذ لن هللا ورسول  وماا  يكير ماجفال ياخذ لاي وال لمن هو  االلوقادفقىت جما 

األحادياث  فايوكذلك ماا ثيات  الوقادهالقرلن ومب  فيجممع لىي  سىف األمة فما كان 

  ومسىم  اليخار ة مثل ححي  الصحيح

كويات  ولكاايمان  لاك  شايءجدلاوه با  إلاى  ابواداءوجما الكوب فما كويت إلى جحد كوابا 

جب  زور  بىغايالديار المصرية و يرهم وكان قد  جهلمن  يسألايجموبة جميت بها من 

دار الساىطان يوضامن  كار لقيادة  اساوا كواب إلى األمير ركان الادين الجاشااكير  يلى

  فة ولم جلىم بحقيقو  لكن لىمت جب  مكذوب محر

و ياره فأمييا   االلوقااد فايلان مساائل  يسألايمن مصر و يرها من  يوكان يرد لى

   بالكواب والساة وما كان لىي  سىف األمة

تكوب لاا لقيدتك فقىت اكويوا فأمر الشيخ كماال الادين جن يكواب فكواب لا   جنفقال بريد 

فاا والقدر ومسائل اإليمان والوليد واإلماماة والوفضايل      الص جبواب في االلوقادممل 

السااة والجمالاة اإليماان بماا وحاف هللا با  بفسا  وبماا وحاف  با   جهلالوقاد  جنوهو 

رسول  مان  يار تحرياف وال تعطيال وال تكيياف وال تمثيال وجن القارلن كاالم هللا  يار 

العيااد و يرهاا  جفعاالمان  شايء واإليمان بأن هللا خالق كال لي  يعودإمخىوق ما  بدج و

وجب  ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن وجب  جمر بالطالة وجحيهاا ورضايها وبهاى لان 

  المعصية وكرهها والعيد فالل حقيقة وهللا خالق فعى  

القيىاة بالاذبوب  جهلن ال بكفر جحدا من جن اإليمان والدين قول ولمل يليد وياقص وجو

وجن الخىفاء بعد رسول هللا جبو بكر ثم لمر ثام  جحدااإليمان  جهلالاار من  فيوال بخىد 
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الخالفااة وماان قاادم لىيااا لىااى  فاايالفضاال كواارتييهم  فااين ماارتيوهم جو يلثمااان ثاام لىاا

  بالمهامرين واألبصار  جزر لثمان فقد 

  كواب إ  ااحفاظ لفاظ ماا جمىيوا  لكجولام  لهاد اآلن قاد بعاد  فانبيو كرا هذا جو بحوه 

 يكماا قاد كاذبوا لىا يلىم جن جقواماا يكاذبون لىاجلألمير والحاضرين جبا  ثم قىت،  ا  

جو داهان ودار  فأباا  ربما يقولون كوم بعضا  حفريمن  االلوقاد ير مرة وإن جمىيت 

  الوور إلى الشام  مجيءجحضر لقيدة مكووبة من بحو سيع ساين قيل 

 ي كار جباجكااى با  و ضايت  ضايا شاديدا ل لهاد وقىت قيل حضورها كالما قاد بعاد 

إليا   احوجاتلىم جن جقواما كذبوا لىاى وقاالوا لىساىطان جشاياء وتكىمات بكاالم جقىت جبا 

جوضا  دالئىا  وبياا   الاذ ومان   يار من قام باإلسالم جوقااا الحاماة : مثل جن قىت 

حاد جحاد ياطاق بحجوا  وال جحاد وال جا مال حين تخىى لا  كال وماهد جلداءه وجقام  لم  

ون معافان ا كاان هااالء يط، مرهرا لحجو  مجاهادا لاا  مر ياا فيا  يجاهد لا  وقمت 

يهوديااا طىااب ماان السااىطان اإلبصاااف  جنولااو  بغياار فكيااف يصاااعون  فاايالكااالم  فااي

طىاب اإلبصااف ماا  جبل قاد  جلفووقد ال  حقيلن  جلفولومب لىي  جن ياصف  وجبا قد 

ماا جطاول مان هاذا وجن يحضر هاالء الاذين يكاذبون ليوافقاوا لىاى افوارائهم وقىات كال

  ب   لهد الجاس لكن بعد 

 شايء في خالفايوقىت جيضا كل من ، محيى الدين بأن يكوب  لك  لكاتي  األميرفأشار 

 لكااايهال قىات هاذا قيال حضاورها جو بعاده  جدر مما كويو  فأبا جلىم بمذهي  ما  وماا 

 ماااا  كاارا فيهاااا فصاااال إال وفيااا  مخاااالف مااان وقراءتهاااابعاااد حضاااورها  جيضااااقىاات 

جرسااىت ماان  الماوساايين إلااى القيىااة وكاال ممىااة فيهااا خااالف لطائفااة ماان الطوائااف ثاام

مان الماالل فحضارا العقيادة الواساطية وقىات لهام  يحضرها ومعها كاراريس بخطاج

من جرض واسط بعض قضاة بواحيها شيخ يقاال لا   ي  هذه كان سيب كوابوها جب  قدم لى

ا حاماا وكاان مان جهال الخيار قادم لىياا الشاافعيمان جحاحاب   يالدين الواساط رضي

والدين وشكا ما الااس في  بوىك اليالد وفي دولة الوور من  ىية الجهال والرىام ودروس 

بيوا  فاساوعفيت مان  لاك  وألهالجن جكوب ل  لقيدة تكون لمدة لا   وسألايالدين والعىم 

ل السااال وقاا فاي وقىت قد كوب الااس لقائد موعددة فخذ بعض لقائد جئماة السااة فاأل   

  ما جحب إال لقيدة تكويها جبت فكويت ل  هذه العقيدة وجبا قالد بعد العصر 

باأن ال جقرجهاا  األميارمصر والعراق و يرهما فأشاار  فيوقد ابوشرا بها بسخ كثيرة 

جبا لرفع الريية وجلطاها لكاتي  الشيخ كمال الدين فقرجها لىى الحاضارين حرفاا حرفاا 

رد المااورد ماااهم مااا شاااء ويعااارض فيمااا شاااء والجمالااة الحاضاارون يساامعوبها ويااو

بفاوس طائفاة مان  فايجيضاا يساأل لان مواضاع فيهاا وقاد لىام الاااس ماا كاان  واألمير

 االلوقااادوبعضاا  بساايب ، الحاضاارين ماان الخااالف والهااو  مااا قااد لىاام الااااس بعضاا  

هاذه المجاالس  فايوبعض  بغير  لك وال يمكن  كر ماا مار  مان الكاالم والماااظراا 

من  لاك ماع بعاد العهاد باذلك وماع  حضربير ال ياضيط لكن جكوب مىخص ما كثي فنب 

  جب  كان يجر  رفع جحواا ولغط ال ياضيط 

جولهااا وماان اإليمااان باااهلل اإليمااان بمااا  فاايبعضااهم لمااا  كاار  ي  فكااان ممااا الواارض لىاا

وحف ب  بفس  ووحف  ب  رسول  من  ير تحرياف وال تعطيال وال تكيياف وال تمثيال 
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جثيوا  جهال  الاذ ومقصاوده جن هاذا يافاي الوأويال ، راد بالوحريف والوعطيل فقال ما الم

  هو حرف الىفظ لن ظاهره إما وموبا وإما موازا   الذ الوأويل 

كواب  وهو إزالة الىفاظ لماا دل  فيفقىت تحريف الكىم لن مواضع  كما  م  هللا تعالى 

{ ج  هللا موساى تكىيماا  م  ى  ك  و} لىي  من المعاى مثل تأويل بعض الجهمية لقول  تعالى 

ومثال تاأويالا القرامطااة والياطاياة و يارهم ماان  , مرحا  بأظاافير الحكماة تجريحااا :

  الجهمية والرافضة والقدرية و يرهم فسكت وفي بفس  ما فيها 

 ياار هااذا المجىااس جبااى لاادلت لاان لفااظ الوأوياال إلااى لفااظ الوحريااف ألن  فاايو كاارا 

الكواب والساة فافيات  إتياعهذه العقيدة  فيجبا تحريت بذم  و نماء القرل اسمالوحريف 

ألبا  لفاظ لا  لادة  إثياااوال  بافايما  م  هللا من الوحريف ولم ج كار فيهاا لفاظ الوأويال 

كوااب هللا  يار  فاي الوأويال فانن معااى لفاظ   موضاع  مان القوالاد فايمعان كما بياو  

والفقا  و يار معااى لفاظ  األحاولاحطالح الموأخرين من جهال  فيمعاى لفظ الوأويل 

قاد تسامى  الواي المعاابين مان احطالح كثير مان جهال الوفساير والساىف أل فيالوأويل 

تأويال ما هو ححي  ماقول لن بعض السىف فىم جبف ما تقوم الحجة لىى ححو  فان ا 

  ما قامت الحجة لىى ححو  وهو ماقول لن السىف فىيس من الوحريف 

ن الومثيل بفااه هللا بااص كوابا  مثيل ولم ج كر الوشيي  ألالوو الافي كرا  جيضاوقىت ل  

مان لفاظ  ي  وكاان جحاب إلا{ هال تعىام لا  ساميا } وقال {  شيءليس كمثى  } حيث قال 

ن كاان قاد يعااي بافيا  معااى حاحي  كماا قاد إسااة رساول  و فايكواب هللا وال  فيليس 

  يعاي ب  معاى فاسد  

  بفس  وال يحرفون الكىم لان مواضاع  وال ال يافون لا  ما وحف ب جبهمولما  كرا 

جسماء هللا وليات  معل بعض الحاضارين ياومعض مان  لاك السوشاعاره ماا  فييىحدون 

 الواي لك من الرد الراهر لىي  ولكن لم يووم  ل  ما يقول  وجراد جن يدور باألسلىة  في

  جلىمها فىم يومكن لعىم  بالجواب 

مياار لاان قولاااا ال يقرباا  شاايطان حوااى يصااي  جظااا  سااأل األ الكرساايولمااا  كاارا ليااة 

 اليخااار كاان يسارق حادقة الفطار و كارا جن  الااذ  فايهريارة  جبايفاذكرا حاديث 

ضاون هذا ويعر   فيححيح  وجخذوا يذكرون بفي الوشيي  والوجسيم ويطايون  فيرواه 

كال  يمان  يار تكيياف وال تمثيال يافا قاوليفقىات   من  لك إلياالما ياسي  بعض الااس 

ن الوكييف مأثور بفي  لن السىف كماا قاال ربيعاة أل االسميناخورا هذين  وإبماباطل 

تىقاها العىماء بالقيول االسوواء معىاوم والكياف  الويومالك وابن ليياة و يرهم المقالة 

  ب  وامب والساال لا  بدلة  واإليمانمجهول 

      األماةلساىف  لااإتيافاتفق هاالء الساىف لىاى جن الوكيياف  يار معىاوم لااا فافيات  لاك 

بالاص فنن تأويل لياا الصفاا يدخل فيها حقيقة الموحاوف وحقيقاة  يوهو جيضا ماف

قالاادة مفااردة  فاايهللا كمااا قااد قااررا  لااك  إالال يعىماا   الااذ حاافات  وهااذا ماان الوأوياال 

الوأوياال والمعاااى والفاارق بااين لىماااا بمعاااى الكااالم وبااين لىماااا بوأويىاا       فااي كرتهااا 

الوكيياف  يالقديم مع داللاة العقال لىاى بفيا  وبفا واإلمماعمثيل مافي بالاص وكذلك الو

   ير معىوم لىيشر  اليار كا   إ 

بقال جبا  ماذهب الساىف وهاو إماراء ليااا  الاذ  الخطابيضمن  لك كالم  فيو كرا 

 فايالكاالم  إ الكيفياة والوشايي  لاهاا  يالصفاا وجحاديث الصفاا لىى ظاهرها مع بف
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ويوياع فيا  مثالا  فان ا كاان إثيااا  هالذاا يحوذ  في  حاذو في ملىى الكالالصفاا فرع 

 تكييف إثيااومود ال  إثيااالصفاا  إثيااتكييف فكذلك  إثيااالذاا إثياا ومود ال 

 ؟حد كيار المخالفين فحيالذ يجوز جن يقال هو مسم ال كاألمسام جفقال 

وحاف هللا بماا وحاف با  بفسا  قيل جبا  ي إبمافقىت ل  جبا وبعض الفضالء الحاضرين 

هللا مسام حواى يىالم هاذا السااال       جنالكوااب والسااة  فايوبما وحف  با  رساول  ولايس 

ا ماا يقاول جن يافي لا ا إظهاروجخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديابة يريد 

الوشايي  والوجسايم فقىات  كارا  يبفا فايالميالغاة  فايفجعال يلياد  إلياااوياسي  اليعض 

 ير موضع من  يار تحرياف وال تعطيال ومان  يار تكيياف وال تمثيال وقىات  فييها ف

كوابا  وبماا وحاف  با   فايبماا وحاف با  بفسا   اإليماانحدرها ومن اإليمان بااهلل  في

  رسول  محمد من  ير تحريف وال تعطيل ومن  ير تكييف وال تمثيل 

قاهاا جهال المعرفاة تى الوايثم قىت وما وحف الرسول ب  ربا  مان األحادياث الصاحاح 

  بالقيول ومب اإليمان بها كذلك 

 حاىى هللايخيار فيهاا رساول هللا  الوايقىات إلاى جمثاال هاذه األحادياث الصاحاح  جن إلى

لىي  وساىم بماا يخيار با  فانن الفرقاة الاامياة جهال السااة والجمالاة يامااون باذلك كماا 

 ياار تكييااف وال كواباا  ماان  ياار تحريااف وال تعطياال وماان  فاايياماااون بمااا جخياار هللا 

 األمم   فيالوسط  هي األمةفرق األمة كما جن  فيتمثيل بل هم وسط 

بااب حافاا هللا باين جهال الوعطيال الجهمياة وباين جهال الومثيال المشايهة       فايفهم وسط 

وتعصيهم ورج  قىة العارف الااحر وخافهم قال  مماألتهمولما رج  هذا الحاكم العدل 

حماد يعااي والرمال يصااف لىاى جحماد فاقاول هاذا الوقااد ج اإلماامجبت حاافت الوقااد 

مذهي  فال يعورض لىي  فنن هذا مذهب مويوع و رض  بذلك قطع مخاحمة الخصوم      

جحماد اخوصااب بهاذا  لإلماامفقىت ما ممعت إال لقيادة الساىف الصاال  ممايعهم لايس 

حماد جوسىم ولو قاال لىي   حىى هللا الاييماء ب   الذ هو ميىغ العىم  إبماجحمد  واإلمام

حاىى هللا لىيا  وساىم ب  الرسول لم بقيى  وهذه لقيدة محمد  يجيءمن تىقاء بفس  ما لم 

ن مااء بحارف نماهاا ثاالس سااين فا شايء فاي خاالفايوقىت مراا قاد جمهىات كال مان 

حياث قاال    حىى هللا لىي  وسىم  الاييجثاى لىيها  الويحد من القرون الثالثة جواحد لن 

يخااالف مااا [ بعثاات فياا  ثاام الااذين يىااوبهم ثاام الااذين يىااوبهم  الااذ ون القاارن خياار القاار] 

   كرت  فأبا جرمع لن  لك 

مان الحافياة   ماا  كرتاباقول مميع الطوائف لان القارون الثالثاة توافاق  يولىى جن لت

   والمالكية والشافعية والحايىية واألشعرية وجهل الحديث والصوفية و يرهم

ماان الساااة  إلياا جحمااد رحماا  هللا لمااا ابوهااى  اإلمااامالمجىااس   ياار هااذا فااي جيضاااوقىاات 

بالمحاة والارد لىاى جهال اليادع  يوبصوب رسول هللا جكثر مما ابوهى إلى  يره وابوى

السااة  فايهذا الياب جكثر من  ياره فصاار إماماا  فيجكثر من  يره كان كالم  ولىم  

العىماااء الصااىحاء قااال ظهاار ماان  يااره وإال فاااألمر كمااا قالاا  بعااض شاايو  المغاربااة ج

كان لىي  جحمد لىيا   الذ والرهور ألحمد بن حايل يعاي جن  والشافعيالمذهب لمالك 

مميااع جئمااة اإلسااالم وإن كااان ليعضااهم ماان زيااادة العىاام والييااان وإظهااار الحااق ودفااع 

  الياطل ما ليس ليعض 
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الصاحاح  األحادياث فايحاىى هللا لىيا  وساىم ربا   الايايا ماء فيها وما وحف ب  ولم  

الصاحيحين  فايا مااء حاديث جباى ساعيد الموفاق لىيا  العىم بالقيول ولم   جهلتىقاها  الوي

 ليياك وساعديك: فيقاول  , ياا لدم : يقول هللا يوم القيامة] لىي  وسىم  حىى هللا الاييلن 

ساألهم األميار هال  , الحديث[ إن هللا يأمر  جن تيعث بعثا إلى الاار  : بصوا  فيااد ,

 لاك جحاد واحواا   فايالصاحيحين ولام يخاالف  فايديث حاحي  فقىات بعام هاو هذا الح

  ب  ووافق الجمالة لىى  لك  اإلقرارالماازع إلى 

 الاذ ن  لاك طىاب ماا  فقىات هاذا مسألة الحرف والصاوا أل فيوطىب األمير الكالم 

حمد وجححاب  جن حوا القارئين ومداد المصاحف ج اإلماميحكي  كثير من الااس لن 

و يره كذب مفوار  لام يقال  لاك جحماد وال  كما بقى  مجد الدين ابن الخطيب جزلي قديم

  جحد من لىماء المسىمين ال من جححاب جحمد وال  يرهم  

وجخرمات كراسااا قااد جحضاارت  ماع العقياادة فياا  جلفاااظ جحمااد مماا  كااره الشاايخ جبااو بكاار 

مان كاالم   لمرو جحمد وما ممع  حاحي  جبو بكر ا اإلمامكواب الساة لن  فيالخالل 

باالقرلن مخىاوق فهاو  لفراياإلمام جحمد وكالم جئمة زماب  وسائر جححاب  جن مان قاال 

  ومن قال  ير مخىوق فهو ميودع   يمهم

كواااب المقاااالا لاان جهاال الساااة وجحااحاب  فااي األشااعر بقىاا   الااذ قىاات وهااذا هااو 

 حاوتيول قاديم فكياف بمان يقا لفرايالحديث وقال إب  يقول ب  قىات فكياف بمان يقاول 

  قديم   حوتي ير مخىوق فكيف بمن يقول 

الفاارق بااين تكىاام هللا بصااوا وبااين حااوا العيااد كمااا بقىاا   فاايوبصااوب اإلمااام جحمااد 

السااااة      جئماااةكوااااب خىاااق جفعاااال العيااااد و ياااره مااان  فااايحااااحب الصاااحي   اليخاااار 

مسااألة     فاايوجحضاارا مااواب مسااألة كااات ساالىت لاهااا قااديما فاايمن حىااف بااالطالق 

هاذه المساألة  فايالعار  فاذكرا مان الجاواب القاديم  فاي ومساألة, والصاوا  الحرف

القرلن هو الحرف والصوا جو ليس بحارف  تفصيل القول فيها وجن إطالق القول جنو

   موابيوال حوا كالهما بدلة حدثت بعد المائة الثالثة وقىت هذا 

ماان كااان بعضااهم وكاباات هااذه المسااألة قااد جرساال بهااا طائفااة ماان المعاباادين الموجهمااة م

الجواب جسكوهم وكابوا قد ظاوا جبى إن جميات بام  إليهمالمجىس فىما وحل  فيحاضرا 

ظاهم جن جهل الساة تقول  حصل مقصودهم من الشاالة وإن جميت بما يقولوبا  هام  في

لىي  جهل السااة ولايس هاو ماا  الذ بالفرقان  يتحصل مقصودهم من الموافقة فىما جم

قىوب  لن جهل الساة إ  قد يقول  بعض الجهال بهووا لاذلك وفيا  جن يقولوب  هم وال ما يا

القاارلن كىاا  كااالم هللا حروفاا  ومعابياا  لاايس القاارلن اسااما لمجاارد الحااروف وال لمجاارد 

    المعابي

ضمن الكالم لصدر الدين ابن الوكيل لييان كثرة تااقض  وجب  ال يسوقر لىاى  فيوقىت 

 جباايلقيادة لىشايخ  لااد الوفريااق باين المساىمين الفاون و فايمقالاة واحادة وإبماا يساعى 

  الييان فيها جن من قال إن حرفا من القرلن مخىوق فقد كفر 

بااك تاادين هللا بهااا جوجئمااة جحااحاب  و الشااافعيوقااد كوياات لىيهااا بخطااك جن هااذا مااذهب 

فقال ابان الوكيال هاذا ،  لك  يبكر لىي  الشيخ كمال الدين بن اللمىكابأفالورف بذلك ف

 كاار الباان  الثااابيالمجىااس  فااي امومعاااا لااك ماارارا فىمااا  فاايورامعاا   يفعبااص الشااا
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 فايمثل ما بقىت فىماا كاان  الشافعيالبوصار لن ا كواب فيالوكيل جن ابن درباس بقل 

   لك  فيالمجىس الثالث جلاد ابن الوكيل الكالم 

 تقاي لاك المجىاس لىشايخ  فايفقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين ابن الوكيال قاد قىات 

الدين جبا  مان قاال إن حرفاا مان القارلن مخىاوق فهاو كاافر فألااده مارارا فغضاب هااا 

الموكىمااين  جحااحابااالشاايخ كمااال الاادين  ضاايا شااديدا ورفااع حااوت  وقااال هااذا يكفاار 

الحاارمين و يااره ومااا  إمااامحااروف القاارلن مخىوقااة مثاال  إناألشااعرية الااذين يقولااون 

  بصير لىى تكفير جححاباا 

ن مان جبكار حرفاا مان إقىات  وإبماابا  قاال  لاك وقاال ماا قىات  لاك جيال فأبكر ابان الوك

 يكذا وكاذا وقاالوا ماا يايغا إالالقرلن فقد كفر فرد  لك لىي  الحاضرون وقالوا ما قىت 

ماا سامعااه  : وترمع لا  وقال بعضاهم ماا قاال هاذا فىماا حرفاوا قاال لك جن تقول قوال

خر يشهد والشايخ كماال الادين مغضاب قال هذا حوى قال بائب السىطان واحد يكذب ول

لىاى ابان الوكيال  لالبوصااريسوصارخ   يفالوفت إلى قاض القضااة بجام الادين الشاافع

بجم الدين ما سامعت هاذا فغضاب الشايخ كماال الادين  القاضيحيث كفر جححاب  فقال 

ولاار لىايهم  الشاافعيجن معااه جن هاذا  ضاضاة لىاى  إالوقال كالما لم جضيط لفر  

  يكفرون وال ياوصر لهم  جن جئموهم

  يار بجام الادين واساوثيت  القاضايحاق  فايولم جسمع من الشيخ كمال الدين ماا قاال 

جن الوعييار ألمىا   الوقاد القاضايحق  شيلا فقاالوا ال لكان  فيممن حضر هل سمع ما  

ولكوباا  قاضااى المااذهب ولاام ياوصاار ألحااحاب  وجن الشاايخ كمااال الاادين قصااده بااذلك 

وجخاذ ياذكر ماا  بفسايجباى لللات  ي  بجم الدين وقال اشهدوا لىفغضب قاضى القضاة 

جلراض الجمالة ويسوشهد باائاب  فيو لفو  لن الوكىم  واالسوحقاقيسوحق ب  الوقديم 

هاذه  فاي لك وقىت ل  كالما مضموب  تعريم  واساوحقاق  لادوام المياشارة  فيالسىطان 

  الحال 

ماان باأن القارلن كاالم هللا  يار مخىاوق ولما ماءا مسألة القرلن ومن اإليمان ب  واإلي

كوباا  مااا  باادج والياا  يعااود وطىيااوا تفسااير  لااك       فاايمااا  باادج والياا  يعااود بااازع بعضااهم 

: مثل ما بقىا  لمارو بان ديااار قاال  السىففقىت جما هذا القول فهو المأثور الثابت لن 

القاارلن فنباا   جدركات الااااس ماااذ ساايعين سااة يقولااون هللا الخااالق ومااا ساواه مخىااوق إال

 لاك مان اآلثاار  فايوقد ممع  ير واحاد ماا ، كالم هللا  ير مخىوق ما  بدج والي  يعود 

والصحابة والواابعين كالحاافظ جباى الفضال بان باحار والحاافظ جباى لياد هللا  الاييلن 

جبلل  من لدبا  لايس  الذ هو الموكىم ب  وهو  ج وجما معااه فنن قولهم ما  بدج  يالمقدس

  بدج من لاد  يره  جوالهو  جو  يره  فيول الجهمية جب  خىق هو كما تق

 فايييقاى  لخر اللماان مان المصااحف والصادور فاال فييعود فنب  يسر  ب   إلي وجما 

المصاحف ماا  حارف ووافاق لىاى  لاك  الاب الحاضارين  فيالصدور ما  كىمة وال 

  وسكت الماازلون 

 القاادر  اإلماامممعهاا  الوايلعقيادة  ير هذا المجىس بأن جريوا  ا فيوخاطيت بعضهم 

 الاياايهااذا الىفااظ فقىاات هكااذا قااال  فاايفيهااا جن القاارلن كااالم هللا خاار  مااا  فووقااف  الواي

يعااي القارلن وقاال [ ما تقرب العياد إلى هللا بمثل ما خر  ما  ]  لىي  وسىم  حىى هللا

 إلي جحب  بشيء إلي يا هاواه تقرب إلى هللا بما اسوطعت فىن يوقرب :  ارخياب بن األ
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إن هذا الكالم لام : وقال جبو بكر الصديق لما قرج قرلن مسيىمة الكذاب ، مما خر  ما  

  يعاي رب   يخر  من إل  

بأن القرلن كالم هللا مالل  ير مخىوق ما  بدج والي  يعاود وجن  اإليمانوماء فيها ومن 

هو كالم هللا حقيقة ال كاالم  جبلل  هللا لىى محمد الذ هللا تكىم ب  حقيقة وجن هذا القرلن 

قارجه الاااس جو  إ االقول بأب  حكاية لن كاالم هللا جو لياارة بال  إطالق يره وال يجوز 

يضاااف  إبمااالمصااحف لام يخار  باذلك لان جن يكاون كاالم هللا فانن الكاالم  فايكوياوه 

 كوبا  إثيااامن قال  ميىغاا مادياا فاومعض بعضاهم مان  إلى حقيقة إلى من قال  ميودج ال

ن لا  جن با  ساىم  لاك لماا باي  ج عما كالم هللا حقيقة بعد تسىيم  جن هللا تعالى تكىم ب  حقيقاة

وال الموقادمين الماأثورة لااهم قاالمجاز يص  بفي  وهذا ال يص  بفيا  ولماا باين لا  جن ج

هو كالمهم حقيقاة فاال يكاون بساية القارلن إلاى هللا بأقال  إليهموشعر الشعراء المضاف 

  من  لك 

مساألة القارلن وجن هللا تكىام حقيقاة وجن القارلن  فايالجمالاة كىهام لىاى ماا  كار فوافق 

يضاف حقيقة إلى مان قالا   إبماولما  كر فيها جن الكالم ، كالم هللا حقيقة ال كالم  يره 

ميودئا ال إلى من قال  ميىغا ماديا اسوحساوا هذا الكاالم ولرماوه وجخاذ جكيار الخصاوم 

باك قاد إبن الوكيل و يره وجظهر الفرح بهذا الوىخيص وقال يرهر تعريم هذا الكالم كا

  جزلت لاا هذه الشيهة وشفيت الصدور ويذكر جشياء من هذا الامط 

بااليوم اآلخار وتفصايى  وبرما  اسوحسااوا  لاك ولرماوه       اإليمانولما ماء ما  كر من 

فيهااا ماان  بالقاادر وجباا  لىاى درموااين إلااى  ياار  لااك ممااا اإليمااانوكاذلك لمااا ماااء  كاار 

لكاان  ي اإليمااانوفاا المىاايالفاسااق  فاايوكااذا لمااا ماااء  كاار الكااالم ، القوالااد الجىيىااة 

وكاان مجماوع ماا الوارض با  المااازلون المعابادون بعاد   الورض   لك بما ساأ كره

 :ابقضاء قراءة مميعها واليحث فيها لن جربعة جسلىة 

ن قاول ولمال يلياد ويااقص قولاا ومن جحول الفرقة الاامية جن اإليماان والادي: األول 

قااالوا فاان ا قياال إن هااذا ماان ، قااول القىااب والىسااان ولماال القىااب والىسااان والجااوارح  

جحول الفرقة الاامية خر  لن الفرقة الاامية من لم يقل بذلك مثل جححاباا الموكىمين 

 وإ اهاو الوصاديق واإلقارار  اإليماانهو الوصديق ومن يقاول  اإليمان إنالذين يقولون 

  كوبوا من الاامين للم جن يكوبوا هالكين لم ي

كابات لمادتهم فأوردوهاا لىاى قولااا وقاد دخال فيماا  الواي يوها: وجما األسالىة الثالثاة 

كوابا  وتاواتر لان رساول هللا وجمماع  فايبما جخيار هللا  اإليمانباهلل  اإليمان كرباه من 

معهام جياماا  هاومن جب  سيحاب  فوق سموات  لىى لرش  لىاى خىقا  و األمةلىي  سىف 

خىاق السامواا  الاذ هاو } قول  تعالى  فيكابوا يعىم ما هم لامىون كما ممع بين  لك 

وما يخار  ماهاا  في األرضسوة جيام ثم اسوو  لىى العر  يعىم ما يىل  فيواألرض 

 {وما يالل من السماء وماا يعار  فيهاا وهاو معكام جياماا كااوم وهللا بماا تعمىاون بصاير

جباا  مخااوىط بااالخىق فاانن هااذا ال تومياا  الىغااة وهااو { وهااو معكاام }  ولاايس معاااى قولاا 

بال القمار لياة مان  خالف ما جممع لىي  ساىف األماة وخاالف ماا فطار هللا لىيا  الخىاق

الساماء وهاو وماع المساافر جياماا كاان  فيلياا هللا من جحغر مخىوقات  وهو موضوع 

 إلايهمىايهم مطىاع و ير المسافر وهو سيحاب  فوق العار  رقياب لىاى خىقا  مهايمن ل

 كاره هللا تعاالى مان جبا  فاوق  الاذ ربوبيوا  وكال هاذا الكاالم  معاابيإلى  ير  لك من 
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العر  وجب  معااا حاق لىاى حقيقوا  ال يحواا  إلاى تحرياف ولكان يصاان لان الرااون 

   الكا بة

باالىفظ الاوارد مثال حاديث العيااس حاديث األولاال  بقار  : قال بعضاهم  الثابي :الساال 

 : العر  وال بقول فوق السمواا وال بقول لىاى العار  وقاالوا جيضاا بقاول وهللا فوق

مساوو : وال بقاول , هللا لىى العر  اساوو  : وال بقول ، الرحمن لىى العر  اسوو  

ورد يقاال الىفاظ بعياا  وال ييادل بىفاظ  الاذ جن الىفاظ  , ج وجلادوا هاذا المعااى مارارا 

ب  يدل لىى حافة هللا جحاال وبيساط الكاالم : إل يقا يفهم ل  معاى جحال وال يرادف  وال

  شاء هللا تعالى  كما ساذكره إن الثابيالمجىس  فيهذا  في

فاي الساماء بكاون القمار  فايالوشيي  بالقمر فيا  تشايي  كاون هللا : قالوا  : الساال الثالث

  السماء 

يفهام مان  الو الىغاو المعااى  هايقالوا قولك حق لىى حقيقو  الحقيقاة : الساال الرابع 

لهااا فنثياااا  إالالحقيقااة الىغويااة إال اسااوواء األمسااام وفوقيوهااا ولاام تضااع العاارب  لااك 

    الحقيقة هو محض الوجسيم وبفي الوجسيم مع هذا تااقض جو مصابعة

 الايايوحافها  الوايالفرقاة  هايالوقااد الفرقاة الاامياة  قاوليبأن  : فأميوهم لن األسلىة

الااار  فايلىاى ثاالس وسايعين فرقاة اثاواان وسايعون  يجمواتفوارق ] حياث قاال  بالاجاة

 االلوقاادفهاذا   ي [من كان لىى مثل ما جبا لىي  اليوم وجححاب يالجاة وه فيوواحدة 

هللا لاهم وهم ومان اتايعهم الفرقاة الاامياة فنبا   رضيوجححاب   الاييهو المأثور لن 

 فايص وكال ماا  كرتا  يلياد ويااق اإليماانقد ثيت لن  ير واحد من الصحابة جب  قال 

خاالفهم مان بعادهم لام  وإ ا لك فنب  مأثور لن الصحابة باألسابيد الثابواة لفرا  ومعاااه 

   لك  فييضر 

مان هاذا االلوقااد يجاب جن يكاون هالكاا فانن  شايء فيثم قىت لهم وليس كل من خالف 

عىام ماا  لك من ال فيالماازع قد يكون مجوهدا مخطلا يغفر هللا خطأه وقد ال يكون بىغ  

كابات جلفااظ  وإ اتقوم ب  لىي  الحجة وقد يكون ل  من الحسااا ما يمحو هللا ب  سايلات  

يجااب جن ياادخل فيهااا الموااأول والقاباات و و الحسااااا الماحيااة  الوليااد الموااولااة لاا  ال

هاذا  فايوالمغفور ل  و ير  لك فهذا جولى بل مومب هذا الكالم جن من الوقد  لك بجا 

وقد ضده فقد يكون باميا وقد ال يكون بامياا كماا يقاال مان حامت بجاا     االلوقاد ومن ال

مثل لفاظ فاوق  الاييبأن كل لفظ قىو  فهو مأثور لن : فأميوهم جوال  الثابيوجما الساال 

  لعر  وقىت اكويوا الجواب ا ولفظ لىى العر  وفوق, السمواا 

س الياوم فيااخر هاذا إلاى كوابو  ثم قال بعض الجمالاة قاد طاال المجىا فيفأخذ الكاتب 

فأشااار بعااض ،  لااك المجىااس  فاايبااوم الجااواب وتحضااروب  جمجىااس لخاار وتكويااون 

المااوافقين بااأن يااومم الكااالم بكوابااة الجااواب لاالال تاوشاار جساالىوهم والوراضااهم وكااان 

تأخير كوابة الجاواب ليساوعدوا ألبفساهم ويطاالعوا ويحضاروا  فيالخصوم لهم  رض 

ا العقيادة فيماا بيااهم ليومكااوا مان الطعان وااللواراض من  اب مان جحاحابهم ويواأمىو

  فحصل االتفاق لىى جن يكون تمام الكالم يوم الجمعة وقماا لىى  لك 

وقد جظهر هللا من قيام الحجة وبيان المحجة ما جلل هللا با  السااة والجمالاة وجر ام با  

 الثاابيجىاس الم فايجهل اليدلة والضاللة وفي بفوس كثير من الااس جمور لماا يحادس 
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مثال  بااللوقاادمساائل توعىاق  فاييوأمىوبها ويوأمىون ما جميت ب   األيامتىك  فيوجخذوا 

   والصفاا الخيرية و يرها االسوواء فيالمسألة الحموية 

 

 فصل
لشر رمب وقد جحضروا جكثار شايوخهم  اثاي فييوم الجمعة  الثابيفىما كان المجىس 

وقاالوا ،  الهااد الدين  يا معهم زيادة حفممن لم يكن حاضرا  لك المجىس وجحضرو

لىاام الكااالم وبحثااوا فيمااا بياااهم واتفقااوا وتواطلااوا  فاايهااذا جفضاال الجمالااة وشاايخهم 

جتااهم بغواة وإن كاان  األولوحضروا بقوة واسوعداد  يار ماا كاابوا لىيا  ألن المجىاس 

  هو المساول والمجيب والمااظر  الذ جيضا بغوة لىمخاطب 

طىيااوا  الااذ جحضاارا مااا كويواا  ماان الجااواب لاان جساالىوهم الموقدمااة  فىمااا امومعاااا وقااد

هللا لاا  ثام قىات  رضايتأخيره إلى اليوم حمدا هللا بخطية الحامة خطية ابان مساعود 

 فايوقاال لااا ،  واالخاوالفوبهاباا لان الفرقاة  واالئوالفإن هللا تعالى جمربا بالجمالة 

إن الااذين فرقااوا دياااهم } وقااال {  والوصااموا بحياال هللا مميعااا وال تفرقااوا}  القاارلن

وال تكوبوا كالذين تفرقوا واخوىفوا من بعاد } وقال {  شيء فيوكابوا شيعا لست ماهم 

وربااا واحاد وكوابااا واحاد وبييااا واحاد وجحاول الادين ال تحومال {  ما مااءهم اليياااا

ين وجبا جقاول ماا يوماب الجمالاة باين المساىمين وهاو موفاق لىيا  با واالخوالفالوفرق 

بعااد  لااك كشاافت لاا  األساارار  خااالفايالسااىف فاانن وافااق الجمالااة فالحمااد هلل وإال فماان 

 هاب إلااى ججفسادا المىاال والادول وجباا  الوايوهوكات األساوار وبياات المااذاهب الفاسادة 

هاذا المجىاس فانن لىساىم  فايسىطان الوقت لىى اليريد وجلرف  من األمور ما ال جقولا  

  كالما ولىحرب كالما 

ويجار    ويقاول هاذا جباا جشاعر يحايىا جباشك جن الااس يواازلون يقول هذا وقىت ال 

وجباا قاد جحضارا ماا يياين ، لىى جمور ال يعرفون حقيقوها  واخوالفبياهم تفرق وفون 

كواااب تييااين كااذب المفواار  فيمااا ياسااب إلااى ، اتفاااق المااذاهب فيمااا  كرتاا  وجحضاارا 

افظ جبى القاسم جبن لساكر رحم  هللا الشيخ جبى الحسن األشعر  رحم  هللا  تأليف الح

جخياار األشاعر  المحماودة كوااب مثال هاذا وقاد  كار فيا  لفرا   فايوقىت لم يصاف ، 

فىمااا ابوهياات إلااى  كاار المعوللااة سااأل األمياار لاان معاااى  اإلبابااة كواباا  فااي كااره  الااذ 

وهااو جول  المىاايالفاسااق  فاايقااديم اللمااان قااد اخوىفااوا  فاايالمعوللااة فقىاات كااان الااااس 

المىااة هاال هااو كااافر جو مااامن فقالاات الخااوار  إباا  كااافر وقالاات  فاايحاادس  خااوالفا

إب  مامن وقالت طائفة بقاول هاو فاساق ال ماامن وال كاافر باللا  ماللاة باين  الجمالة

وجححاب  رحم  هللا تعاالى   حىقة الحسن اليصر والوللواالاار  فيالماللوين وخىدوه 

  فسموا معوللة 

فيها المساىمون مساألة الكاالم  اخوىفكما قىت ولكن جول مسألة ليس  وقال الشيخ الكيير

مان قالهاا لمارو بان ليياد  جول لاك وكاان  فيالموكىمون موكىمين ألمل تكىمهم  وسمي

فغضايت لىيا  وقىات هكذا قال و كر بحوا من هاذا  ثم خىف  بعد موت  لطاء بن واحل

 فاي معاي تأدبات جخطأا وهاذا كاذب مخاالف لإلممااع وقىات لا  ال جدب وال فضايىة ال

خالفاة  فايمساألة الكاالم  فايثم قىات الاااس اخوىفاوا ، الجواب  فيالخطاب وال جحيت 

 فايجواخر المائاة الثابياة وجماا المعوللاة فقاد كاابوا قيال  لاك بكثيار  فيالمأمون وبعدها 
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جوائل المائة الثابية ولم يكان جوللاك  في  زمن لمرو بن لييد بعد موا الحسن اليصر

مسااائل  فاايمسااألة الكااالم وال تاااازلوا فيهااا وإبمااا جول باادلوهم تكىمهاام  يفااقااد تكىمااوا 

  األسماء واألحكام والوليد 

 فاي كار  لاك  يكوااب المىال والاحال فقىات الشهرساواب فاي يفقال هذا  كره الشهرسواب

ساأل لان  إبمااواألميار  اسام المعوللاة فايلام ياذكره ؟ سموا موكىماين  م  اسم الموكىمين ل  

جباا جلىام  كالمايضامن  فايبكر الحاضرون لىي  وقالوا  ىطت وقىات جو اسم المعوللة

وجيضا فما  كاره  ابودالهااإلسالم وجول من ابودلها وما كان سيب  فيكل بدلة حدثت 

اسم الموكىماين فانن الموكىماين كاابوا يسامون بهاذا االسام  فيليس بصحي   يالشهرسواب

واحاال باان لطاااء جباا  مااوكىم  مسااألة الكااالم وكااابوا يقولااون لاان فاايقياال ماااازلوهم 

  مسألة الكالم   فيويصفوب  بالكالم ولم يكن الااس اخوىفوا 

ال لطاااء باان واحاال كمااا  كااره  ج إبمااا هااو واحاال باان لطاااء  و ياار وقىاات جبااا 

  وقاد رو، المعورض قىت وواحل لم يكن بعد موا لمرو بن لييد وإبما كان قرياا  

ماا كاان ياوكىم بأحسان مان  بياييد لو بعث جن واحال تكىم مرة بكالم فقال لمرو بن لي

ب  كان جلثغ وكان يحورز لن الراء حوى قيل ل  جمار إهذا وفصاحو  مشهورة حوى قيل 

  الجادة  فياألمير جن يحفر بلر فقال جولل القائد جن يقىب قىيب 

ال رياب جن اإلماام : شاعر  قاال الشايخ المقادم فايهم ولما ابوهاى الكاالم إلاى ماا قالا  األ

   جشاياء ابوادلواإمام لريم القدر ومن جكير جئمة اإلسالم لكن قد ابوسب إليا  جبااس جحمد 

 إليا فقىت جما هذا فحق وليس هذا من خصائص جحماد بال ماا مان إماام إال وقاد ابوساب 

 الشاافعيماهم وابوسب إلى  بر ءقد ابوسب إلى مالك جباس مالك  بر ءجقوام هو ماهم 

مااهم وقاد ابوساب إلاى  بار ءحايفاة جبااس هاو  بايجماهم وابوساب إلاى  بر ءجباس هو 

موسى لىي  السالم جباس هو مااهم بار ء وابوساب إلاى ليساى لىيا  الساالم جبااس هاو 

بى طالب جباس هو بر ء مااهم وبييااا قاد ابوساب جبن  يماهم بر ء وقد ابوسب إلى لى

  ءبارمن القرامطاة والياطاياة و يارهم مان جحاااف المىحادة والمااافقين مان هاو  إلي 

  ماهم 

حماد بااس مان الحشاوية والمشايهة وبحاو هاذا الكاالم      جكالم  جب  ابوساب إلاى  فيو كر 

فاايهم هاااالء  ,  ياار جحااحاب اإلمااام جحمااد جكثاار ماااهم فاايفقىاات المشاايهة والمجساامة 

حااف لخار  فايجحااف األكراد كىهم شافعية وفيهم من الوشيي  والوجسايم ماا ال يوماد 

حايىية قىت وجما الحايىياة المحضاة فىايس فايهم مان  لاك ماا وجهل ميالن فيهم شافعية و

   يرهم  في

الكرامية المجسمة كىهام حافياة وتكىمات لىاى لفاظ الحشاوية  جنوكان من تمام الجواب 

موابا لن ساال األمير جو  يره جو لن  ير مواب فقىت هاذا الىفاظ جول مان  جدر ما 

أللرام الحشاو كماا تساميهم الرافضاة والساواد ا ابودل  المعوللة فنبهم يسمون الجمالة

الجمهااور وحشااو الااااس هاام لمااوم الااااس وممهااورهم وهاام  ياار األليااان المومياالين 

  يقولون هذا من حشو الااس كما يقال هذا من ممهورهم  

هللا لاا  حشاويا  رضايوجول من تكىم بهذا لمرو بن لييد وقال كان لياد هللا بان لمار 

 فايوقىات ال جدر  ، تساميهم الرافضاة الجمهاور  فالمعوللة سموا الجمالاة حشاوا كماا
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وقىات ،  الرافضايهللا مسام هشاام بان الحكام  إنجول مان قاال  الثابيالمجىس األول جو 

 ؟ تريده  الذ بالمعاى  حشو جححاب اإلمام جحمد رحم  هللا  فيمن : لهذا الشيخ 

ابان حاماد  يماجباو الحسان الومي للياد العلياالخالل جباو بكار   األثرم جبو داود المرو 

 ؟ هام مان لايوقىت سمهم قل  حوتيلقيل ورفعت  ابنجبو يعىى جبو الخطاب  القاضي

 ؟؟من هم 

ماذاهيهم تيطال الشاريعة وتاادرس معاالم  فايلىاى الاااس  وافورائ الخطيب  ابنجبكذب 

يقولاون إن القارلن القاديم هاو جحاواا القااارئين  جبهامالادين كماا بقال هاو و ياره لااهم 

كوااب وماد هاذا  ج مان قاال هاذا وفاي  جزلايجن الصوا والمداد قاديم ومداد الكاتيين و

ادلااه والمقدماة  الذ اآلخرة بالىلوم  فيوكما بقل لاهم جن هللا ال ير  !!  ليلاهم قل 

وشايخهم  بقىها لاهم وجخاذا ج كار ماا يساوحق  هاذا الشايخ مان جبا  كييار الجمالاة الوي

مومي  وجمارا بقاراءة العقيادة مميعهاا ن في  من العقل والدين ما يسوحق جن يعامل بجو

با        ابوصاارا الثاابي فايوإبماا جحضاروه  األولالمجىاس  فايلىي  فنب  لام يكان حاضارا 

لان هاذا  جخيربايبا  وقاال لا   اموماعالثقة لا  بعد خروما  مان المجىاس جبا   وحدثاي

ساأل فأماب  لا  فرااوا   شيءفنن األمير سأل لن  ليالمجىس فقال ما لفالن  بب وال 

  لخر  شيءلن 

فنباا  بصاار تاار  الوأوياال وجبااوم  الوااراضبااوم مااا لكاام لىااى الرماال جوقااال قىاات لهاام 

وقااال جبااا جخوااار قااول تاار  الوأوياال ، تاصاارون قااول الوأوياال وهمااا قااوالن لألشااعر  

فقىات لا   لاي الحااكيقاال ، جوحاى بهاا وفيهاا قاول تار  الوأويال  الويوجخر  وحيو  

بالموافقااة ال  جبفسااهممجىااس لمااا جشااهد الجمالااة لىااى لخاار ال فاايلاااك جبااك قىاات  بىغاااي

 :بفيا وال إثياتا فىم  ا  فقال لومهين  يتكويوا لا

 جحاحابيألن  والثاابيالمجىاس األول  فايجبى لم جحضر قراءة مميع العقيادة : جحدهما 

وجمارا ،  فما كان يىيق جن جظهر مخالفوهم فسكت لن الطائفوين بيلياوصروا  طىيوبي

 لاك  جنيعاد قراءة العقيدة مميعها لىى هذا الشايخ فارج  بعاض الجمالاة  ير مرة جن 

لهاام لىياا  ساااال وجلرماا  لفااظ الحقيقااة  الااذ تطوياال وجباا  ال يقاارج لىياا  إال الموضااع 

فقرءوه لىي  فذكر هاو بحثاا حسااا يوعىاق بداللاة الىفاظ فحسااو  ومدحوا  لىيا  وقىات ال 

بصير حقيقة وهذا موفق لىي  باين جهال حقيقة لىيم حقيقة سميع حقيقة  حيهللا  جنريب 

بعاض  لاك فاال  فايالساة والصفاتية من مميع الطوائاف ولاو باازع بعاض جهال اليادع 

هللا مومود والمخىوق مومود ولفظ الومود ساواء كاان مقاوال لىيهماا بطرياق  جنريب 

لفرااا ومعاااى جو  لالشااورا فقااط جو بطريااق الوااواطىء الموضاامن  الىفرااي االشااورا 

فعىى كال قاول فااهلل موماود حقيقاة والمخىاوق ، هو بوع من الوواطىء   لذ ابالوشكيك 

لىااى الخااالق والمخىااوق بطريااق الحقيقااة  االسااممومااود حقيقااة وال يىاالم ماان إطااالق 

تحصال   رضي لك المقام قوال من هذه الثالثة لىى اآلخر ألن  فيمحذور ولم جرم  

قاول ممياع الطوائاف وجن تقرير ما  كرت  لىى   وكان مقصود،    لىى كل مقصود

السىف ومن تيعهم لىى ما  كرا وجن جلياان الماذاهب األربعاة واألشاعر   اتفاقجبين 

  وجكابر جححاب  لىى ما  كرت  

من جكابر لىماء الشافعية والماوسايين إلاى األشاعرية  بي امومع الثابيفنب  قيل المجىس 

بوصاار الخصاوم فيا  والحافية و يارهم ممان لرام خاوفهم مان هاذا المجىاس وخاافوا ا
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ياوصار بهاا ماا  الوايمان تفارق الكىماة فىاو جظهارا الحجاة  وخافوا لىى بفوسهم جيضاا

 كرتاا  جو لاام يكاان ماان جئمااة جحااحابهم ماان يوافقهااا لصااارا فرقااة ولصااعب لىاايهم جن 

 لااك ماان تمكاان  فاايالمجااالس العامااة الخاارو  لاان جقااوال طااوائفهم بمااا  فااييرهااروا 

  جلدائهم من ج راضهم  

من جئمة مذاهيهم من يقول  لك وقامات لىيا  الحجاة وباان جبا  ماذهب الساىف  فن ا كان

بعاض  لاياليااطن مان جبا  الحاق حواى قاال  فايجمكاهم إظهار القول ب  مع ما يعوقدوب  

 ابقطاعلو قىت هاذا ماذهب جحماد وثيات لىاى  لاك ال  بي امومعاألكابر من الحافية وقد 

بأباا  مااذهب مويااوع ويسااوري   ومقصااوده جباا  يحصاال دفااع الخصااوم لاااك، الااالاع  

هاذا  فايفقىات ال وهللا لايس ألحماد بان حايال ، الماوصر والماازع من إظهاار الموافقاة 

 الوقاادساىف األماة وجئماة جهال الحاديث وقىات جيضاا هاذا  الوقاادوإبما هاذا  اخوصاب

رسول هللا حىى هللا لىي  وسىم وكل لفظ  كرتا  فأباا ج كار با  لياة جو حاديثا جو إممالاا 

ا وج كاار ماان ياقاال اإلمماااع لاان السااىف ماان مميااع طوائااف المسااىمين والفقهاااء سااىفي

  والموكىمين وجهل الحديث والصوفية   األربعة

ما  كرتا  هاو قاول الساىف وقاول جئماة  جنمن جكابر الشافعية ألبين  خاطيايوقىت لمن 

ترد لىى هااالء الخصاوم  الويوج كر قول األشعر  وجئمة جححاب   الشافعيجححاب 

الموافاق لماذهب الساىف وجباين جن  وكل من قال بقول األشاعر  شافعيياوصرن كل ول

كالما  وإبماا هاو  فايتأويال الصافاا الخيرياة قاول ال جحال لا   فيلا   المحكيالقول 

  قوالن   شعرقول طائفة من جححاب  فىألشعرية قوالن ليس لأل

 الاذ ق كىفظ الومود سمى بها المخىو الويالمجىس جن مميع جسماء هللا  فيفىما  كرا 

هو مقول بالحقيقة لىى الوامب والممكن لىاى األقاوال الثالثاة تااازع كيياران هال هاو 

 ؟ جو بالوواطىء   باالشورا مقول 

وقاال هاذا قاد ، فقال جحدهما هو موواطىء وقال اآلخر هو مشور  لالال يىالم الوركياب 

ال فمان قاال  جمماهيو   وموده هل هو لين جنهذا الالاع مياى لىى  جندين ال كر فخر 

وموده قدر زائاد  إنومن قال  باالشورا لين ماهيو  قال إب  مقول  شيءومود كل  إن

ن الوماود إفأخاذ األول يارم  قاول مان يقاول ، ب  مقاول باالوواطىء إلىى ماهيو  قال 

لايس ماذهب األشاعر   الثاابيفقاال ، با  مقاول باالوواطىء جزائد لىاى الماهياة لياصار 

فقىات جماا موكىماوا جهال السااة ، ن وماوده لاين ماهيوا  فاأبكر األول  لاك وجهل الساة ج

وجما القول اآلخر فهو قاول المعوللاة جن وماود  لين ماهيو  شيءومود كل  جنفعادهم 

هااذه  جنمان وما  فانن الصاواب  جحاابقادر زائاد لىاى ماهيوا  وكال ماهماا  شايءكال 

موضااع وجمياات لاان شاايهة  ياار هااذا ال فااياألسااماء مقولااة بااالوواطىء كمااا قااد قررتاا  

  الوركيب بالجوابين المعروفين  

لااين ماهيواا  جو لاايس ليااا  فهااو ماان الغىااط  الشاايءوجمااا بااااء  لااك لىااى كااون ومااود 

 جنلااين ماهيواا  ال يجااب  الشاايءالمضاااف إلااى اباان الخطيااب فنبااا وإن قىاااا جن ومااود 

جسااماء مميااع  فاايفقااط كمااا  الىفرااي باالشاورا مقااوال لىياا  ولىااى بريااره  االسااميكاون 

فنن اسم السواد مقول لىى هذا السواد وهذا الساواد باالوواطىء ولايس لاين ، األمااس 

هذا السواد هو لين هذا السواد إ  االسم دال لىى القدر المشاور  بياهماا وهاو المطىاق 

الاذهن وال يىالم مان  لاك بفاي القادر  فايلكا  ال يومد مطىقا بشرط اإلطاالق إال  يالكى
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الخاار  فنبا  لىاى  لاك تاوفاي األساماء الموواطلاة  فايالمومودة  األليانالمشور  بين 

وهااو ، الىغويااة  األمااااس جسااماء يوهاا، الغالااب  فاايممهااور األسااماء المومااودة  يوهاا

سواء كان اسم لين جو اسم حفة مامادا  جشيه ولىى كل ما  الشيءاالسم المطىق لىى 

الىغاة يادخل  فايسام الجااس جو مشوقا وسواء كان ماسا ماطقيا جو فقهيا جو لم يكان بال ا

وبحو  لك وكىهاا جساماء موواطلاة وجلياان مسامياتها  واألبواعفي  األمااس واألحااف 

  الخار  موميلة  في

بعضاها فعرفات فاي العقيدة ليطعن  فيالمذكورة  األحاديثوطىب بعضهم إلادة قراءة 

ياد حاديث األولاال حاديث العيااس بان ل فايمقصوده فقىت كأبك قاد اساوعددا لىطعان 

المطىب وكابوا قاد تعاواوا حواى ظفاروا بماا تكىام با  زكاى الادين لياد العرايم مان قاول 

ريخاا  ليااد هللا باان لمياارة ال يعاارف لاا  سااماع ماان األحاااف فقىاات هااذا ات فااي اليخااار 

  و يارهم فهاو مارو والورمذ داود وابن مام   كأبيالسان  جهلب  رواه جالحديث مع 

فقاال جلايس ماداره لىاى  اآلخار فايال يقادح  جحادهما فايمن طريقين مشهورين فالقادح 

فقىت قاد رواه إماام األئماة  ال يعرف ل  سماع من األحاف اليخار ابن لميرة وقد قال 

ب  ال يحاول فيا  إال بماا بقىا  العادل لان جاشورط في   الذ كواب الووحيد  فيخليمة  ابن

بفاى معرفاة  مااإب واليخاار  الافايقىات واإلثيااا مقادم لىاى  الاييالعدل موحوال إلى 

 اباانحاااف لاام ياااف معرفااة الااااس بهااذا فاان ا لاارف  يااره كنمااام األئمااة ساامال  ماان األ

   يره ولدم معرفو   يخليمة ما ثيت ب  اإلسااد كابت معرفو  وإثيات  مقدما لىى بف

ووافق الجمالة لىى  لك وجخذ بعض الجمالاة ياذكر مان المادح ماا ال يىياق جن جحكيا  

مساائل  فايبا   جمياتالعقيدة ولكن لها تعىق بماا  فيلم تكن  ءجشيا فيوجخذوا يااظرون 

 األسااماءكواااب ، العقياادة فأحضاار بعااض جكااابرهم  ولهااا تعىااق بمااا قااد يفهموباا  ماان

والصفاا لىييهقى رحم  هللا تعالى فقال هاذا فيا  تأويال الوما  لان الساىف فقىات لعىاك 

فقال بعام قاد قاال { م  هللا وهلل المشرق والمغرب فأياما تولوا فثم و} تعاي قول  تعالى 

و يرهماا  والشاافعييعاي قيىة هللا فقىت بعم هذا حاحي  لان مجاهاد  والشافعيمجاهد 

الصافاا فقاد  ىاط كماا  فايومن لدها ، وهذا حق وليست هذه اآلية من لياا الصفاا 

وهلل المشرق والمغرب فأياماا } فعل طائفة فنن سياق الكالم يدل لىى المراد حيث قال 

وما   ج والوما  هاو الجهاة يقاال ، والمشارق والمغارب الجهااا { فثم وم  هللا تولوا 

ولكل ومهة هاو } هذه الجهة كما قال تعالى  ج مهة وجبا جريد هذا الوم   ج  ج تريده 

لىاام جتسااوقيىوا وتوومهااوا وهللا  { ج فأيامااا تولااوا فااثم وماا  هللا } ولهااذا قااال { موليهااا 

   وحىى هللا لىى محمد

 فصل
مجىاس  فايقاال  جن الشيخ قدس هللا روحا  بقل الشيخ لىم الدين 411/  3الفواو  وفي 

لماا ساأل  لاان الوقااده وكاان الشايخ جحضاار لقيدتا  الواساطية قاال هااذه  بائاب الساىطاة

ثام بقال لىام   المجىس فيالووار إلى الشام فقرئت  مجيءكويوها من بحو سيع ساين قيل 

وهااا جن بعااض قضاااة واسااط ماان جهاال الخياار الاادين لاان الشاايخ جباا  قااال كااان ساايب كواب

دولااة الووار مان  ىيااة الجهال والرىاام ودروس  فايوالادين شاكى مااا الاااس فيا  باايالدهم 

جن جكوب ل  لقيدة فقىت ل  قد كواب الاااس لقائاد جئماة السااة فاأل   وسألايالدين والعىم 
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قالاد بعاد  اوجبافكويات لا  هاذه العقيادة ، الساال وقال ما جحب إال لقيدة تكويها جبات  في

  العصر 

 قاوليفأشار األمير لكاتي  فقرجها لىى الحاضرين حرفا حرفا فاالورض بعضاهم لىاى 

فيها ومن اإليمان باهلل اإليمان بما وحف ب  بفس  ووحف  ب  رسول  من  يار تحرياف 

هو حرف الىفاظ  الذ وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل ومقصوده جن هذا يافي الوأويل 

  اً موبا وإما موازلن ظاهره إما و

لادلت لان لفاظ الوأويال إلاى لفاظ الوحرياف ألن الوحرياف اسام مااء القارلن  إبايفقىت 

الكواب والساة فافيات ماا  ما  هللا مان الوحرياف  إتياعهذه العقيدة  فيتحريت  وجبابذم  

موضاع  مان القوالاد       فايولم ج كر فيها لفظ الوأويل ألب  لفاظ لا  لادة معاان كماا بياوا  

احطالح الموأخرين مان جهال  فيكواب هللا  ير لفظ الوأويل  فيمعاى لفظ الوأويل  فنن

احطالح كثيار مان جهال الوفساير والساىف      في والفق  و ير معاى لفظ الوأويل  األحول

الومثيال ولام ج كار الوشايي  ألن الومثيال بفااه هللا بااص كوابا   الافاي فيوقىت لهم  كرا 

 {   شيءليس كمثى  } حيث قال 

هاذا ويعرضاون بماا ياساي  بعاض  فيوجخذوا يذكرون بفي الوشيي  والوجسيم ويطايون 

اخوارا  وإبماامن  ير تكييف وال تمثيل يافي كل باطل  قوليفقىت  من  لك إليااالااس 

ثور بفي  لن السىف كماا قاال ربيعاة ومالاك وابان لييااة أالن الوكييف م االسمينهذين 

معىاوم والكياف مجهاول واإليماان  االساوواءالعىماء بالقيول تىقاها  الويو يرهم المقالة 

ب  وامب والساال لا  بدلة فاتفق هاالء السىف لىى جن الكيف  ير معىوم لاا فافيات 

 األمة لسىف  إتيالا لك 

لموحاوف وحقيقاة ا وهو جيضا مافي بالاص فنن تأويل لياا الصفاا يدخل فيها حقيقة

قالادة  فايال يعىم  إال هللا كماا قاررا  لاك  الذ  لالوأويحفات   ير معىومة وهذا من 

  الوأويل والمعاى في مفردة  كرتها 

وكااذلك الومثياال مافااي بااالاص  والفاارق بااين لىماااا بمعاااى الكااالم وبااين لىماااا بوأويىاا 

 يار معىاوم  الياار واإلمماع القاديم ماع داللاة العقال لىاى بفيا  وبفاى الوكيياف إ  كاا  

بقاال جباا  مااذهب السااىف وهااو      الااذ  الخطااابيالم ضاامن  لااك كاا فاايو كاارا  لىيشاار

إمراء لياا الصفاا وجحاديثها لىى ظاهرها مع بفاي الكيفياة والوشايي  لاهاا إ  الكاالم 

الذاا يحوذ  حذوه ويويع في  مثال  فان ا كاان إثيااا الاذاا  فيالصفاا فرع الكالم  في

تكييااف         إثيااااال تكييااف فكااذلك إثياااا الصاافاا إثياااا ومااود  إثيااااإثياااا ومااود ال 

 ؟فقال جحد كيراء المخالفين فحيالذ يجوز جن يقال هو مسم ال كاألمسام 

ب  يوحف هللا بما وحاف با  بفسا  وبماا وحاف  إفقىت ل  جبا وبعض الفضالء إبما قيل 

الكوااب والسااة جن هللا مسام حواى يىالم هاذا وجول مان قاال إن هللا  فايب  رسول  وليس 

   الرافضيمسم هشام بن الحكم 

 فايفهام وساط  األمام فايالوسط  هيكما جن األمة  األمةفرق  فيقولاا فهم الوسط  وجما

جبات حاافت  لايباب حفاا هللا بين جهل الوعطيل الجهمية وجهل الومثيل المشيهة فقيال 

   الوقاد اإلمام جحمد وجرادوا قطع الالاع لكوب  مذهيا مويولا

ممايعهم لايس لإلماام جحماد اخوصااب بهاذا  فقىت ما خرمت إال لقيدة السىف الصاال 

ماهاا ثاالس سااين فانن مااء بحارف واحاد لان  شايء فاي خاالفايوقىت قاد جمهىات مان 
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القاارون الثالثااة يخااالف مااا  كرتاا  فأبااا جرمااع لاان  لااك ولىااى جن لتااى باقااول مميااع 

الطوائف لن القرون الثالثة يوافق ما  كرت  من الحافية والمالكية والشافعية والحايىية 

  األشعرية وجهل الحديث و يرهم و

يحكاى لان جحماد  الاذ مسألة الحرف والصوا فقىات هاذا في ثم طىب الماازع الكالم 

كاذب مفوار  لام يقال  لاك  جزلايوجححاب  جن حوا القارئين وماداد المصااحف قاديم 

وجخرمات كراساا وفيا  ماا  كاره جباو بكار الخاالل ، جحمد وال جحد من لىماء المسىمين 

مان كاالم جحماد   لن اإلمام جحماد وماممعا  حااحي  جباو بكار المارو  ةكواب السافي 

باالقرلن مخىاوق فهاو مهماى ومان قاال  يار  لفرايجن مان قاال  فايوكالم جئماة زمابا  

قاديم      حاوتيفكياف بمان يقاول  جزلاي لفرايمخىوق فهو ميوادع قىات فكياف بمان يقاول 

هة وبحو هاذا الكاالم فقىات ب  ابوسب إلى جحمد جباس من الحشوية والمشيإفقال الماازع 

 ياار جحااحاب اإلمااام جحمااد جكثاار ماااهم فاايهم فهاااالء جحااااف  فاايالمشاايهة والمجساامة 

 وجهاالحاااف لخاار  فاايكىهاام شااافعية وفاايهم ماان الوشاايي  والوجساايم ماااال يومااد  األكااراد

 يارهم  فايميالن فيهم شافعية وحايىية وجما الحايىية المحضة فىيس فايهم مان  لاك ماا 

   سمة كىهم حافيةوالكرامية المج

اان  وقىاات لاا     المااروز جبااودودثاارم األ؟ تريااده  الااذ بااالمعاى  حشااو ماان جحااحاباا م 

جبااو يعىااى جبااو  القاضااياباان حامااد  يجبااو الحساان الوميماا لليااد العليااالخااالل جبااو بكاار 

 ؟ هم  منهم ؟ من  ليسمهم قل : وقىت ,  حوتيورفعت ؟ الخطاب ابن لقيل 

ماذاهيهم تيطال الشاريعة وتاادرس معاالم  فاي سى الااالىاجبكذب ابن الخطيب وافورائ  

الدين كما بقل هو و يره لاهم جبهم يقولون القرلن القاديم هاو جحاواا القاارئين وماداد 

كواب ومد لااهم هاذا قال  ج  يمن قال هذا وف جزليالكاتيين وجن الصوا والمداد قديم 

 لي ؟

بقىهاا  الوايوالمقدماة , ادلااه  الاذ اآلخارة باالىلوم  فايهللا ال يار   جنوكما بقال لااهم 

   لاهم

وجب  كالم هللا  ير مخىوق ما  بدء والي  يعاود باازع بعضاهم  مسألة القرلن ولما ماءا

لياا  يعااود وطىيااوا تفسااير  لااك فقىاات جمااا هااذا القااول فهااو المااأثور إو جكوباا  مااا  بااد فااي

سااة  والثابت لن السىف مثل ما بقىا  لمارو بان ديااار قاال جدركات الاااس مااذ سايعين

ليا  إو جيقولون هللا الخالق وما سواه مخىوق إال القرلن فنب  كالم هللا  ير مخىوق ما  بد

جبللا  مان لدبا  لايس هاو كماا تقولا   الذ هو الموكىم ب  وهو  : ج  جيعود ومعاى ما  بد

   الهواء جو  يره وبدج من  يره فيب  خىق جالجهمية 

 فايفاال ييقاى  ن مان المصااحف والصادورلخر اللماا فييعود فنب  يسر  ب   إلي وجما 

المصاحف ماا  حارف ووافاق لىاى  لاك  الاب الحاضارين  فيالصدور ما  كىمة وال 

يعااي القارلن وقاال  هللا بمثال ماا خار  ماا  ماا تقارب العيااد إلاىالاياي فقىت هكاذا قاال 

جحاب  بشايءفىان يوقارب إلاى هللا  اساوطعتخياب بن االرا يا هاواه تقرب إلى هللا بماا 

  مما خر  ما   إلي

جبللا  هللا لىاى محماد هاو كاالم هللا  الاذ  ن هذا القارلن إن هللا تكىم ب  حقيقة وإوقىت و

 إ احقيقة ال كالم  يره وال يجوز إطالق القول بأبا  حكاياة لان كاالم هللا جو لياارة بال 

المصاحف لم يخر  بذلك لن جن يكاون كاالم هللا تعاالى  فيقرج الااس القرلن جو كويوه 
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يقة فنن الكالم إبماا يضااف حقيقاة إلاى مان قالا  ميوادئا ال إلاى مان قالا  ميىغاا مادياا      حق

كوب  كاالم هللا حقيقاة بعاد تساىيم  جن هللا تكىام با  حقيقاة ثام  إثياافأموعض بعضهم من 

ن جقاوال الموقادمين جب  سىم  لك لما بين ل  جن المجاز يص  بفي  وهاذا ال يصا  بفيا  وإ

  هو كالمهم حقيقة  إليهمعر الشعراء المضاف المأثورة لاهم وش

يضاف حقيقة إلى من قال  ميوادئا ال إلاى مان قالا  ميىغاا  إبماولما  كرا فيها جن الكالم 

من جب  سايحاب  فاوق  األمةو كرا ما جممع لىي  سىف  اسوحساوا هذا الكالم ولرموه

لان الرااون العر  وجب  معااا حاق لىاى حقيقوا  ال يحواا  إلاى تحرياف ولكان يصاان 

باا  مخااوىط بااالخىق فاانن هااذا ال { جوهااو معكاام جيامااا كاااوم }  ولاايس معاااي قولاا  الكا بااة

وخالف ما فطر هللا لىي  الخىاق بال  األمةتومي  الىغة وهو خالف ما جممع لىي  سىف 

السماء وهو مع المساافر  فيالقمر لية من لياا هللا من جحغر مخىوقات  وهو موضوع 

  جياما كان 

هاو مقاول  الاذ  الوماود يسمى بها المخىوق كىفظ الويا جن مميع جسماء هللا ولما  كر

باالوواطىء  جو باالشاورا بالحقيقة لىى الوامب والممكن تاازع كييران هل هاو مقاول 

  فقال جحدهما هو موواطىء وقال لخر هو مشور  للال يىلم الوركيب 

وماوده هال هاو لاين ماهيوا   جنوقال هذا قد  كر فخر الدين جن هذا الالاع مياى لىى 

 إنبا  مقاول باالشاورا  ومان قاال إلاين ماهيوا  قاال  شيءجم ال فمن قال إن ومود كل 

با  مقاول باالوواطىء فأخاذ األول يارم  قاول مان إوموده قادر زائاد لىاى ماهيوا  قاال 

مااذهب  الثاابيبا  مقاول باالوواطىء فقاال جالوماود زائاد لىاى الماهياة لياصار  إنيقاول 

   لك  األولالساة جن وموده لين ماهيو  فأبكر  وجهل   األشعر

لين ماهيو  وجماا القاول اآلخار  شيءفقىت جما موكىموا جهل الساة فعادهم جن ومود كل 

قادر زائاد لىاى ماهيوا  وكال ماهماا جحااب مان  شايءفهو قول المعوللة جن ومود كال 

ر هااذا  ياا فاايهااذه األسااماء مقولااة بااالوواطىء كمااا قااد قررتاا   جنوماا  فاانن الصااواب 

لااين ومااود  لاايس جولااين ماهيواا   الشاايءوجمااا بااااء  لااك لىااى كااون ومااود   الموضااع

لاين  الشايءفهو من الغىط المضاف إلاى ابان الخطياب فنباا وإن قىااا إن وماود  ماهيو 

 فايفقط كما  الىفري باالشورا مقوال لىي  ولىى  يره  االسمماهيو  ال يجب جن يكون 

اد مقول لىى هاذا الساواد وهاذا الساواد باالوواطىء السو اسمفنن  األمااسمميع جسماء 

دال لىاى القادر المشاور  بياهماا  االسام إ وليس لين هذا السواد هو لاين هاذا الساواد 

  الذهن  فيوهو المطىق الكىى لكا  ال يومد مطىقا بشرط اإلطالق إال 

ىى  لاك الخار  فنب  ل فيالمومودة  األليانوال يىلم من  لك بفي القدر المشور  بين 

جسااماء ي الىغاااا وهاا فاايالمومااودة  األسااماءممهااور  يوهاا  الموواطلااة ي األسااماءتاوفاا

وماا جشايه  ساواء كاان اسام لاين جو  الشايءالمعىاق لىاى  االساموهو  الىغوية األمااس

  اسم حفة مامدا جو مشوقا وسواء كان ماسا ماطقيا جو فقهيا جو لم يكن

وبحاو  لاك وكىهاا  واألباواعواألحاااف  األماااسالىغاة تادخل فيا   فايبل اسام الجااس 

 اهـ بحروف    الخار  موميلة فيجسماء موواطلة وجليان مسمياتها 

 : وكوب ليد هللا بن تيمية ألخي  زين الدين: ثم قال بعدها مياشرة 

الشايخ اإلماام العاالم الفاضال  إلاى لياد هللا بان تيمياة مان جخيا  بسم هللا الارحمن الارحيم

الاادبيا واآلخاارة  فاايزيااا  هللا تعااالى بحىيااة جولياااءه وجكرماا   ينزياان الااد الصاادر الكيياار
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بكرامة جحفيائ  ومعل ل  اليشر  بالاصر األكير لىاى جلدائا  وجوزلا  شاكر الاعمااء 

خصوحااا جفضاال بعمائاا  بمااا ماان هللا باا  ساايحاب  ماان الاصاار العلياال لإلسااالم ولىساااة 

 :جما بعد ,  لىى حلب الشيطان وجوليائ  وجهىها

ل  إال هو وهو لىحماد جهال وجحاىى لىاى بييا  محماد لىيا  إال  الذ هللا  إليك جحمد فنبي

هللا سايحاب  لىيااا ولىاى المساىمين جممعاين  وجلرفا  بماا مان  ،  جفضل الصالة والساالم

بالاصر األكير والفو  الميين وهو وإن كابات العقاول تعجال لان دركا  لىاى الوفضايل 

صاا خالياا لان   ما يسار هللا سايحاب  مىخ  واأللسن لن وحف  لن الوكميل لكن بذكر ما

  الوطويل

ثااامن ماان رمااب ممااع بائااب السااىطان القضاااة األربعااة  اإلثاااينوهااو جباا  لمااا كااان يااوم 

الادين ومماال الادين وماالل وتقاي وبوابهم والمفوين والمشايخ بجم الدين وشمس الدين 

 تقايين بائاب الدين بائب بجم الدين وشمس الدين بن العل بائاب شامس الادين ولال الاد

والشايخ كماال  يالدين وبجم الدين بائب مماال الادين والشايخ كماال الادين بان اللمىكااب

مان  قلياد الحاوابن الوكيل مان الشاافعية والشايخ برهاان الادين بان  يالدين بن الشرش

المجااد ماان  ماان المالكيااة والشاايخ شااهاب الاادين الحرياار الحافيااة والشاايخ شاامس الاادين 

    ن قوام والشيخ محمد بن إبراهيم األرموبالشافعية والشيخ محمد 

بال  يوال لمان هاو جكيار ماا لاي االلوقاادفقال لايس  االلوقادثم سأل بائب السىطان لن 

ياخذ لن هللا سيحاب  وتعالى ورسول  وما جمماع لىيا  ساىف األماة ياخاذ مان  االلوقاد

روفاة وماا ومساىم و يرهماا مان األحادياث المع اليخاار كواب هللا تعالى ومن جحاديث 

  ثيت لن سىف األمة 

قىات الساالة شايلا مان  إ افقاال الشايخ  االلوقاادفقال األمير برياد جن تكواب لااا حاورة 

قااد يقااول الكااذابون قااد كااوم بعضاا  جو داهاان باال جبااا جحضاار مااا كويواا  قياال هااذا  حفرااي

الووار فأحضرا الواسطية وسايب تساميوها باذلك جن  مجيءالمجىس بساين موعددة قيل 

قادم حاماا مان بحاو  الشافعييها من الشيخ رمل من قضاة واسط من جححاب طى الذ 

يكواب لا  لقيادة  جنلشر ساين وكان في  حالح كيير وديابة كييرة فالومس مان الشايخ 

هاذا اليااب شايلا كثيارا فخاذ بعاض لقائاد جهال السااة  فايالشيخ الااس قد كويوا  ل  فقال

  جبت  ليفقال جحب جن تكوب 

 كار الشايخ لألميار معااي هاذا , العقيدة  مجىس  بعد العصر هذه في فكوب ل  وهو قالد

مواضاع  فايكىماة وبحاث  ةالكالم ثم قرئت لىى الحاضرين من جولها إلاى لخرهاا كىما

تكىماوا معا   إ اهللا وكاان ظااهم جبهام  إالقىي  من الشيخ ماا ال يعىما   فيماها وفيهم من 

   الساة والجمالةهذا الكواب جظهروا جب  يخالف ما لىي  جهل  في

 , تساميوها بالوقااد جهال الفرقاة الاامياة ي :ثاالس مواضاع وها فيوجوردوا ثالثة جسلىة 

  وقول فوق السمواا ,  اسوو  حقيقة وقول

 يجقعاده بائاب الساىطان وهاو الشايخ كماال الادين بان اللمىكااب الاذ فقال الشيخ لىكاتاب 

ياب العصار فأشااروا بواأخير وكان المجىس قد طال من الضحى إلى قر, اكوب موابها 

فاامومعوا هام وحضار معهام , لشار رماب  ثاابي لك إلى مجىس ثان وهو يوم الجمعة 

ومااا لىمااات باااالمجىس األول حاااين  الثاااابيوحضااارا جبااا المجىاااس ,  الهااااد  الصاافي

ال ييقاوا  جبهامبالفصوب وطالعوه واتفقوا لىى  األيامتىك  فيحضروا وقد كابوا بحثوا 
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 الصاافيحااالة الجمعااة واسااوقر المجىااس جثاااى الااااس لىااى  فىمااا حضاارا بعااد ممكاااا

هاذا ولىيا  اشاوغل الاااس  فايوقال ممالة ماهم هاو شايخ الجمالاة وكييارهم ,  الهاد 

   هذا الفن واتفقوا لىى جب  يوكىم مع الشيخ وحده فن ا فرغ تكىم واحد بعد واحد في

لاا  ثام قاال إن هللا هللا  رضايفخطب الشيخ فحمد هللا وجثاى لىيا  بخطياة ابان مساعود 

وربااا واحاد ورساولاا  واالخاوالفوبهاى لان الفرقاة  واالئوالفتعالى جمربا بالجمالة 

واحد وكوابااا واحاد ودياااا واحاد وجحاول الادين لايس باين الساىف وجئماة اإلساالم فيهاا 

والوصاموا بحيال هللا مميعاا وال } ألن هللا تعاالى يقاول  االفواراقخالف وال يحل فيهاا 

وهااذا {  شاايء فاايإن الااذين فرقااوا دياااهم وكااابوا شاايعا لساات ماااهم } ويقااول { تفرقااوا 

وقاد جحضارا ,  جشاعر ويقول هذا جبا  حايىيالياب قد تاازع الااس في  ويقول هذا جبا 

وجحضاارا ,  يكوااب األشااعر  وكوااب جكااابر جحااحاب  مثاال كوااب جبااى بكاار باان الياااقالب

الحايىياة وجهال الحاديث وشايو  من بقل مذاهب السىف مان المالكياة والشاافعية و جيضا

  الصوفية وجبهم كىهم موفقون لىى الوقاد واحد 

وماا   وكذلك جحضر بقل شيو  جححاب جباى حايفاة مثال محماد بان الحسان والطحااو

فصاال ممااا  كااره الحااافظ اباان : جحااول الاادين وقاارج  فااي كااروه ماان الصاافاا و يرهااا 

كوااااب الومهياااد      وجحضاااروجبااا  يقاااول بقاااول اإلماااام جحماااد  اإلباباااة كوابااا  فااايلسااااكر 

 يلن مالك وجكابر جححاب  مثال ابان جبا الاقول وجحضر يجبى بكر بن الياقالب لىقاضي

ليد الوهاب و يرهما من كيار جححاب مالاك بوصاريحهم جن هللا مساوو  والقاضيزيد 

  بذات  لىى العر 

م مان بقال ماذاهيه ج كره فهو مذهب السىف وجحضر جلفاظهم وجلفاظ مان الذ وقال جما 

الطوائف األربعة وجهل الحديث والموكىمين والصوفية وج كار موافقاة  لاك مان الكوااب 

   لك ما يافي  العقل  فيوالساة وجب  ليس 

ن إو, ن كااان هللا تعااالى يجمااع قىااوب الجمالااة لىااى  لااك فالحمااد هلل رب العااالمين إو

 األساوار وجهواك األساراركشاف ججقولا  و ماا ركاالم اآلخا فايخالف مخاالف لاذلك كاان 

  خرلمومع بالسىطان وجقول ل  كالما جبياب  و إلي وجبين ما يحوا  

وكان يوما لريما مشاهودا باين فيا  لىحاضارين مان اليحاث والاقال جمار لرايم وبحاث 

مسااألة القاارلن  فاايلمااا جحضاار لهاام مواباا   العقياادة الواسااطية لاان جشااياء خارمااة لاان

لشار سااة وقارج لىايهم مان  لاك  ياثاالما سالل لاهاا قاديما مان بحاو  االسوواءومسألة 

جبفساهم مان  فايوجوردوا لىي  مميع ماا  الحموية المسألة فيالجواب وسألوه لن جلفاظ 

 شيء  جبفساا  فياألموبة وقالوا هذا ساالاا وما بقى 

فىما جماب الشيخ لن جسلىوهم وافقاوه وابفصال المجىاس لىاى  لاك وكاان قاال لهام كال  

 لك لان الساىف جو  فيفيما خالف  ولياقلبخط  خالف   فىيكوبمن خالف شيلا مما قىو  

يكوب كل شخص لقيدة وتعرض هذه العقائاد لىاى والة األماور ويعارف جيهاا الموافاق 

من ماء بحرف واحد لن السىف بخالف ماا  كارا فأباا  : وقال جيضا, لىكواب والساة 

, وضاعو  وجبا جحضر بقل مميع الطوائف جبهم  كروا ماذهب الساىف كماا ,  إلي جحير 

وممياع جئماة الطوائاف مان الحافياة والمالكياة , وماااظر لىاى  لاك  ىساىفلوجبا موافاق 

   والشافعية والحايىية واألشعرية وجهل الحديث والصوفية موافقون ما جقول 
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وجبااا جتياارع  العقياادةفااي هااذا لاايس : فقااال ؟  وسااألوه لاان الراااهر هاال هااو موافااق جم ال 

  بكار الخطياب واليغاو يوجبا كالخطاابيلساىف بالجواب لان جكثار مان حكاى ماذهب ا

لثماان  وجباي يوابان اليااقالب  الحسان األشاعر يوجبا يالقاسام الوميما يبكار وجبا يوجب

 فايو يارهم   يعىاى والسايف اآلماد يجبا والقاضايلمر بن ليد اليار  يوجب الصابوبي

واذ  الاذاا يح فايالصفاا فرع لىاى الكاالم  فيالكيفية والوشيي  لاها وجن الكالم  يبف

ثيااا كيفياة فكاذلك ال إفان ا كاان إثيااا الاذاا إثيااا وماود , في  حذوه ويويع في  مثال  

  إثياا الصفاا إثياا ومود ال إثياا كيفية 

قاال والجماع باين الاقىاين جن , الرااهر  يار ماراد  جنوقد بقل طائفة جن ماذهب الساىف 

وجماا الرااهر , ماراد  ال يىياق إال باالمخىوق  يار الاذ فالرااهر , الراهر لفظ مشاور  

جسااماء هللا تعااالى  فاايجباا  هااو المااراد , والالئااق بجااالل هللا تعااالى ولرمواا  فهااو مااراد 

والعىيم والقدير والسميع واليصير ومرا بحوس دقيقاة ال يفهمهاا  الحي : وحفات  مثل

وال , يىيق بجاللا   الذ وبين جن هللا تعالى فوق لرش  لىى الوم  , قىيل من الااس  إال

ب  ال فوق السامواا إوال يقال , فوق  كالمخىوق لىى المخىوق كما تقول  المشيهة  ولجق

باا  فااوق سااموات  لىااى إباال يقااال , وال لىااى العاار  رب كمااا تقولاا  المعطىااة الجهميااة 

  لرش  بائن من خىق  

وسلل لن مسألة القارلن ,  وتكىم لىى لفظ الجهة وجب  معاي مشور  ولىى لفظ الحقيقة

حااوا العيااد  إنماان قااال  : ماااب بالوفصاايل وكااان جماااب باا  قااديما فقااالفأ , والصااوا

بالقرلن ومداد المصحف قديم فهو مخطىء ضال ولم يقل بهذا جحد من لىماء جححاب 

  اإلمام جحمد وال  يرهم 

الصااوا المسااموع ماان القااار ء والمااداد  إالومااا بقاال لاااهم جبهاام يقولااون لاايس القاارلن 

فهااذا كااذب مفواار  مااا قالاا  جحمااد وجحضاار , يم المصااحف وهااو مااع  لااك قاادفااي  الااذ 

و يرهم جن مان  واألشعر  والشافعيبصوب اإلمام جحمد وجححاب  وجححاب مالك 

, ب   يار مخىاوق  حوتي : بالقرلن  ير مخىوق فهو ميودع فكيف بمن يقول لفريقال 

 الحرف بدلاة لام بافيالقول  إطالقن جوحرر الكالم فيها و, ب  قديم  : حوتيجو يقول 

القارلن كاالم  جنيوىكم ب  اإلمام جحمد وال  يره من األئمة المويولين بل ماذهب الساىف 

هللا حروف  ومعابي  والكاالم يضااف حقيقاة إلاى مان قالا  ميوادءا ال إلاى مان قالا  ميىغاا 

 فاااي الاااذ هللا لاااا   رضااايوجن هللا تكىااام بصاااوا و كااار حاااديث جباااى ساااعيد , مادياااا 

  الصحيحين 

ل جبت تقول إن هللا يااد  بصوا فقاال لا  الشايخ هكاذا قاال بيياك يقو المالكي خذ بائبج

  إن كان رسوال لاد  ليد هللاوهكذا قال محمد بن , إن كات ماماا ب  

 الايايومعل بائب السىطان كىما  كر حديثا وللاه إلى الصحيحين يقول لهم هكذا قالا  

قىوا  مان  شايء  كال يقاال لا  وقاال لا شايء ج  الاياييقولون بعم فيقول فمن قال بقاول 

األماة حاىى هللا لىيا  وساىم وجباين جن طوائاف  بيايبل جبقى  مميعا لان  : فقال,  لاد 

لىام كال جاإلسالم تاقى  لن السىف كما بقىو  وجن جئمة اإلسالم لىيا  وجباا جبااظر لىيا  و

  بمذهي   يخالفايمن 

هما ساكوتا وجساكو الهااد  والصافي الماالكيلريما لىى بائب  ابللاماوابللل الشيخ 

  لم يوكىما بعده بما يذكر وملئياا األمور ال يوسع لها هذا الورق 
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ن الساىف لام ياكار جحاد أبا يوبعد المجىس حمل بعض الشافعية الاقل من تفسير القرطيا

وال ياطقاون إال  بافايوجبهام ال يقولاون , ماهم جن هللا تعالى اسوو  لىى العر  حقيقاة 

لك ألبا  جلرام المخىوقااا وإبماا مهىاوا كيفياة بما جخيرا با  رساى  وخاص العار  باذ

الىغاة  فايمعىاوم يعااي  االساوواءاالسوواء وجب  ال تعىم حقيقو  كما قال مالاك رحما  هللا 

  والكيف مجهول واإليمان ب  وامب والساال لا  بدلة 

وبعد المجىس حصل من ابن الوكيل و يره مان الكاذب  ما كاا بعرف هذا المالكيفقال 

مماا ياااقض  إلياكفجمياع ماا يارد ,  ما ال يوحاف للىي  الحاالوااقض بما و واالخوالق

  خوالقاا فوعىم  لك ما  كرا من األكا يب واال

كوااب الساىطان جبا  بىغااا جن  فايمصار إال ماا  فاي األمارولم بادر إلاى اآلن كياف وقاع 

لا  مجىاس لااذلك  فىيعقادوجن بعااض الاااس جبكرهاا  إليهااالشايخ فالباا كواب لقيادة يادلو 

والساالم لىياك ورحماة هللا وبركاتا  ولىاى ، وتكشف جبت  لك كشفا شافيا وتعرفاا با  

الشيخ اإلمام الكيير العالم الفاضل قرة العين لل الادين جفضال الساالم وكاذلك كال فارد 

 اهـ بحروف     من األهل واألححاب والمعارف والسالم

هب جهال السااة والجمالاة ، فكوب المصاف هذه الرسالة تىييةً لهذا لطىب ، وبيابااً لماذ

وبما جبها كويت ألحد القضاة فال بد جبها كويت بنسىوب وجلفاظ تااسب  لك ، وهاو الاذ  

 حصل وهلل الحمد  ، ثم ابوشرا بعد  لك برراً ألهميوها وسهولوها  
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 فصل

 طريقواا في شرح هذه العقيدة القيمة:  المسألة الثالثة : 

ـ مع جن الخالف في العقيدة بادر لااد جهال السااة  ـ إ ا كان هاا  خالف في المسألة 4

وهلل الحماد ـ فااالقول الاذ  تطماالن إلياا  الااافس بجعىاا  األخيار وبسااوق معاا  الاارد لىااى 

المخالف , وإ ا لم برد لىى المخالف فيكاون فاي المساألة قاوالن ال يرهار لاي الارام  

 فيهما 

 -رحما  هللا  -عليل الرشيد ـ إ ا قىاا : الشارح : فالمقصود ب  الشيخ العالمة ليد ال 4

مالف كواب ) الواييهاا الساية لىى العقيدة الواسطية ( ألبا  جقاو  شارح رجيوا  لىاى 

 -العقيدة الواسطية وجخصرها مع توفية شارح معابيهاا , والشايخ لياد العليال الرشايد 

هااو شاايخ مشااايخاا , فقااد توىمااذ لىياا  شاايخاا المجاهااد العالمااة : حمااود باان  -رحماا  هللا 

، وشيخاا المجاهد العالمة : محمد بان حاال  الماصاور  -رحم  هللا  -ء الشعييي لقال

  -رحم  هللا  -

ـ لن بوعرض في الشرح لكل المياحث إال بما يوعىق بجاباب العقيادة قادر المااساب ,  3

وإال قد بحوا  جحيابا إلى اإلسهاب لىفائدة والحامة ؛ والسايب : حواى ال يطاول الشارح 

الفصاال بااين جبااواع العىااوم ، وإن كااان يايغااي لاااد شاارح المفاارداا   ر، وإن كاااا ال باا

 الوعرض لجميع الاواحي الفقهية والعقدية ولكن هذا يطول  

 ـ كل بحث يوضع في مكابة المااسب وإ ا ماء  كره مرة جخر  يحال لىي   1 

ـ المصاف  كر فصل لألسماء والصفاا من القرلن وجلقي  بفصل من السااة ومان  5

الخوصار سوف بدمل ميحث الصفاا جو األسماء الواحدة الوي تكررا في قسم باب ا

 الساة وبشرحها في قسم القرلن  

 ـ بذكر الشرح لىى شكل مسائل من باب تسهيل العىم   6

ـ جحل هذه المسائل هي شرح لىواسطية يس ر هللا شرح  وإمالئا  لىاى طالبااا لاام  7

اار هااـ وبقيااة مااذكرة موداولااة بااين 4141/4145 الطااالب , ثاام إن هللا بمااا  وفضااى  يس 

معىها في هذا الكواب بعاد تاقيحهاا , ثام جحاي  اسام الكوااب اآلن ) المساائل المرضاي ة 

اار هللا خاارو  الجاالء األول وسااوف يويعاا  إن شاااء هللا  لىااى العقياادة الواسااطية ( ويس 

 الجلء الثابي في بقية شرح الواسطية   

تيسر لااا مان مراماع وموساولاا برارا لراروف  وقد يسر هللا إخرا  هذا الجلء بما

خاحة كابت سيياً في بعدبا لن كثيار مان الكواب والمراماع جو الوادقيق فيهاا بساأل هللا 

الووفيق , وما كاان مان حاواب فمان هللا وماا كاان مان خطاأ جو بقاص جو لادم اكوماال 

ين فماي والشيطان وبعوذر ما  وحىى هللا لىى بييااا محماد ولىاى للا  وحاحي  جممعا

 هـ  4141محرم 



 - 25 - 

 فصل
 قال المصاف : " بسم هللا الرحمن الرحيم " 

ابوااادج المصااااف كوابااا  باليسااامىة , وهاااذه هاااي السااااة ، فنبااا  يشااارع فاااي بداياااة الكواااب 

والمقاالا والخطب االبوداء باليسامىة ، وقاد مااء فاي الصاحيحين لان الاياي حاىى هللا 

   بيسم هللا الرحمن الرحيم   لىي  وسىم جب  لادما كوب إلى هرقل جب  ابودج كواب

وجما حديث " كل جمر    بال ال ييادج فيا  بيسام هللا فهاو جبوار " فقاد رواه الخطياب فاي 

الجامع وهو ضعيف اإلساااد ، وجماا حاديث جباي هريارة " كال جمار    باال الييادج فيا  

بالحمااد هلل     " فهااو حااديث ضااعيف  جيضاااُ ، ولىااى كاال حااال : فاانن حااايع لىماااء 

 لاد الوأليف اليداءة  بيسم هللا الرحمن الرحيم   اإلسالم

 وابوداء باليسمىة ـ جيضاً ـ اقوداًء بالقرلن الكريم  

والساة فاي اليداياة االبواداء فاي الواأليف والخطاب والرساائل وبحاوهم اليداياة باذكر هللا 

 وهذا هو الجمع باين األحادياث الواي تاذكر جحيابااً اليسامىة فاي االبواداء وتقوصار لىيهاا

آيااااا , فالسااااة جن تيااادج باااذكر هللا ، وكىهاااا حااايغ ماااائلة  بوجحيابااااً   وجحيابااااً الحمدلااا

 واألبواع هي : 

 ـ جن تيودج باليسمىة كما في حديث اليخار  جلاله لادما كوب إلى هرقل   4

    ـ جن تيودج بالحمدل 4

 ـ جن تيدج بآياا كخطية الحامة     3

 ة  دكر هللا مائلة واألكمل ما جتى في الصيغ الوارـ جن تيدج بالوشهد , وكل بداية بذ 1

 

 فصل
قااال المصاااف : " الحمااد هلل الااذ  جرساال رسااول  بالهااد  ودياان الحااق ؛ ليرهااره لىااى 

الدين كى  ، وكفاى بااهلل شاهيداً , وجشاهد جن ال إلا  إال هللا وحاده ال شاريك لا  إقاراراً با  

لىياا  ولىااى للاا  وسااىم تسااىيماً وتوحيااداً , وجشااهد جن محمااداً ليااده ورسااول  حااىى هللا 

 مليدا " 

 :  مسائلفي  

 هذه هي مقدمة المصاف رحم  هللا   

: جن المصاااف حمااد هللا وجثاااى لىااى إرسااال  الرساال الااذ  ابوهااى جماارهم  وخالصتتا ا

بالرهور ، ثم تشهد   ولم ييدج المصاف بخطية الحامة , ولىى كال حاال مار  بااا السااة 

دمااة مخوصاارة , ولاام يوعاارض المصاااف فيهااا إلااى ساايب فااي االبوااداء , وهااذه تعوياار مق

والوياار   ءالوااأليف , ولاام يطاال فااي المقدمااة ألبهااا ليساات مقصااودة لااذاتها ؛ إبمااا لالبواادا

 باليداءة باسم هللا تعالى ، فيكوفي بالحمد هلل والصالة والسالم لىى رسول هللا  

د لىاى المعطىاة , والمصاف لا  مهاود كييارة فاي الادفاع لان العقيادة والووحياد ، والار

 ومثى  العالمة تىميذه ابن القيم رحمهما هللا  

ومان كويا  ـ ج  ابان تيمياة ـ فاي الادفاع لان العقيادة : كوااب ) بياان تىيايس الجهمياة ( 

 ويسمى ) بقض الوأسيس ( رد في  لىى الراز  في كواب  ) تأسيس الوقديس (  
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حي  الماقاااول لصاااري  جو موافقاااة حاااوماهاااا كوااااب ) درء تعاااارض العقااال والاقااال ( 

, وهو رد لىاى جهال اليادع خصوحااً األشاالرة فاي قاابوبهم المعاروف وهاو المعقول 

 تقديم العقل لىى الاقل  

وكواب ) الوسعياياة ( وهو لخر كوي  وهللا جلىام ، كويا  فاي األشاهر األخيارة فاي حياتا  

 وهو رد لىى األشالرة جيضاً  

لعقيدة شامس الادين األحافهابي ، وهاو مان وكواب ) العقيدة األحفهابية ( وهو شرح 

األشاالرة ـ مار  لىاى قالادة األشاالرة ـ ابوقاده المصااف فاي العقيادة ، وباي ن لقيادة 

قادس  -سلل شيخ اإلسالم جبو العياس تقي الادين بان تيمياة السىف , وفي مقدمة الكواب 

 وهااو مقاايم بالااديار المصاارية فااي شااهور ساااة اثاااي لشاار - هللا روحاا  وبااور ضااريح 

وسيعمائة جن يشرح العقيدة الوي جلفها الشيخ شمس الدين محماد بان األحافهابي اإلماام 

الموكىم المشهور الذ  قيل إب  لم يدخل إلى الديار المصرية جحاد رووس لىمااء الكاالم 

   مثى  وجن ييين ما فيها فأماب إلى  لك

حاة ـ فاي مساألة وكواب ) الايواا ( وهو ابوقاد لكاالم األشاالرة لاماة واليااقالبي خا

 الايواا  

 وكواب ) اإليمان ( في بقد لقيدة المعطىة في باب اإليمان  

وكواب ) القالدة المراكشية ( وهي توضي  لمذهب مالك وجئمة المالكياة فاي العقيادة , 

وهي رد لىى موأخر  المالكية الذين مالوا إلى مذهب األشاالرة , وهاي موماودة فاي 

   453/  5مجموع  الفواو   

   5/  5وكذا ) الفوو  الحموية ( كما في الفواو  

فنبا  قاد جحضار  : جماا بعادوكواب ) ماها  الساة الايوية ( قال المصاف فاي مقدموا  : 

طائفة من جهال السااة والجمالاة كواباا حااف  بعاض شايو  الرافضاة فاي لصاربا  ي  إل

لوتا  مان والة د ةمافقا لهذه اليضالة يدلو ب  إلى مذهب الرافضاة اإلمامياة مان جمكاا

يعرفاوا جحال ديان  األمور و يرهم جهل الجاهىية ممن قىت معرفوهم بالعىم والدين ولام

المسىمين وجلاب  لىى  لك من لاادتهم إلاباة الرافضاة مان المورااهرين باإلساالم مان 

 اهـ   جحااف الياطاية المىحدين

 وكواب ) الرد لىى الماطقيين (  

ار  تااول  لألشاالرة  بالاذاا فانن المصااف لاا  والمالحظ من هذا الكم الهائل المي

 في وقت تسىط األشالرة   

: قال لا  تىميذه محمد بن جحمد بن ليد الهااد  فاي العقاود الدرياة فاي مااقاب  مسألة

كان ربابي األمة وفريد اللمان وحامل لواء الشاريعة وحااحب معضاالا ابن تيمية : 

اء قياماا  فااي الحااق والجهاااد واألماار المسااىمين وكااان رجسااا فااي العىاام ييااالغ فااي إطاار

بالمعروف والاهي لن الماكر ميالغة ما رجيوها وال شااهدتها مان جحاد وال لحروهاا مان 

      فقي  

ثاام  كاار بعااض ، تصااابيف  إلااى اآلن تيىااغ خمساامائة مجىاادة  ن  جومااا جبعااد وقااال لااا  : 

 -قىات ، دين  وماها كواب في الموافقة بين المعقول والماقاول فاي مجىا: تصابيف  وقال 

وهاو كوااب درء تعاارض العقال والاقال فاي جرباع , هاذا الكوااب  -ج  ابن لياد الهااد  
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كوااب حافال لرايم   كثار مان جرباع مجىاداا وهاوجمجىداا كيار وبعض الاسخ ب  فاي 

  المقدار رد الشيخ في  لىى الفالسفة والموكىمين 

الشريساى لىاى هاذا ول  كوااب فاي بحاو مجىاد جمااب فيا  لماا جورده كماال الادين بان 

  الكواب 

ولىشيخ رحم  هللا من المصافاا والفواو  والقوالاد واألموباة والرساائل و يار  لاك 

وال جلىم جحدا من موقادمي األماة وال موأخريهاا مماع مثال ماا , من الفوائد ماال ياضيط 

مااع جن جكثاار تصااابيف  إبمااا , وال قرييااا ماان  لااك , وال حاااف بحااو مااا حاااف , ممااع 

  حفر  وكثير ماها حاف  في الحيس وليس لاده ما يحوا  إلي  من الكوب  جمالها من

,  بعض مصافات  ليقف لىيها مان جحاب معرفوهاا -ج  ابن ليد الهاد   -وها جبا ج كر 

فااي ساات ( كواااب بيااان تىياايس الجهميااة فااي تأساايس باادلهم الكالميااة ) وماان مصااافات  

كواااب مىياال المقاادار معاادوم وهااو , وبعااض الاسااخ مااا  فااي جكثاار ماان  لااك , اا دمجىاا

ولااو رحاال طالااب العىاام , كشااف الشاايخ فياا  جساارار الجهميااة وهوااك جسااوارهم , الارياار 

  ألمل تحصيى  إلى الصين ما ضالت رحىو  

في بقض كالم الشيعة القدرية في ثاالس مجىاداا ( ماها  الساة الايوية ) وماها كواب 

طهاار الرافضااي وبااين مهاال رد فياا  لىااى اباان الم؛ وبعااض الاسااخ فااي جربااع مجىااداا 

  الرافضة وضاللوهم وكذبهم وافوراءهم 

فاي جرباع مجىاداا  ( مواب االلوراضاا المصرية لىى الفويا الحموياة)  وماها كواب

    وبعض الاسخ ما  في جقل وهو كواب لليل الفوائد سهل الوااول 

 و (الحمويااة الكياار  ) ولاا  وقااال اباان ليااد الهاااد  فااي موضااع لخاار لاان الحمويااة : 

وهي ماواب , الحموية الكير  فأمالها بين الرهر والعصر  فأما ( الحموية الصغر )

وماار  بساايب تأليفهااا جمااور , لاان ساااال ورد ماان حماااة ساااة ثمااان وتسااعين وسااومائة 

    إلاى جن وتكىم الشيخ فيها لىى لياا الصافاا واألحادياث الاواردة فاي  لاك , ومحن 

لفهاا الشايخ جت كاراريس بقطاع بصاف اليىاد  هذا لخر الحموية الكير  وهي ساقال : 

ثم ابفو  لا  بعاد  لاك  , ولمره إ   ا  دون األربعين ساة, رحم  هللا قيل ساة سيعمائة 

من الرد لىى الفالسفة والجهمية وسائر جهال األهاواء واليادع ماا ال يوحاف وال يعيار 

يار كويا  ماع ومر  ل  من المااظراا العجيياة والمياحثااا الدقيقاة فاي كويا  و , لا  

وقاد  كرباا لان ابان , جقراب  و يارهم فاي ساائر جباواع العىاوم ماا تضايق العياارة لاا  

 اهـ  وال يعرف باظر جحدا فابقطع مع  : اللمىكابي فيما تقدم جب  قال 

فاي ( الجواب الصحي  لمن بدل دين المساي  ) وماها كواب الرد لىى الاصار  سماه 

وكاذلك كثيار مان , وبعضها في جكثار , مجىداا وبعض الاسخ ما  في ثالس , مجىدين 

ويشاومل , الكواب وجكثرهاا فوائاد  وهذا الكواب من جمال  ، كوي  الكيار تخوىف الاسخ بها 

  كثيار مان للىى تثييت الايواا وتقريرهاا بااليراهين الايارة الواضاحة ولىاى تفساير 

  القرلن ولىى  ير  لك من المهماا 

  وهو كواب لريم لم يسيق إلى مثى   في مجىد( اإليمان ) وماها كواب 

  في مجىدين وهو من جمل الكوب وجكثرها بفعا ( االسوقامة ) وماها كواب 

فااي مجىااد وهااو ماان  ( تايياا  الرماال العاقاال لىااى تموياا  الجاادل الياطاال) وماهااا كواااب 

  جحسن الكوب وجكثرها فوائد 
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وتعارف بالسايعياية (  مسائل اإلسكادرية في الرد لىى المالحادة واالتحادياة) وكواب 

  الشومالها لىى الرد لىى ابن سيعين وجضراب  

ولاا  مصااافان لخااران فااي الاارد لىااى ،  ولاا  كواااب فااي الاارد لىااى الماطااق مجىااد كيياار

  الماطق بحو مجىد 

ولا  كواااب فااي محاوا  بمصاار مجىاادان رد فيا  لىااى القااائىين باالكالم الافسااي ماان بحااو 

  ثمابين ومها 

سفة مجىداا وقوالد جمالها مفردة  ير ماا تضاماو  كويا  ماهاا   ول  في الرد لىى الفال

وإبطااال مااا , وماهااا إبطااال قااولهم بقاادم العااالم , إبطااال قااولهم بنثياااا الجااواهر العقىيااة 

  وماها إبطال قولهم في جن الواحد ال يصدر لا  إال واحد , احوجوا ب  

  ف لطي مجىد( شرح جول كواب الغلبو  في جحول الدين ) وكواب 

 الصافديةـ) با وكوااب يعارف ، يسمى األحايهابية ( شرح لقيدة األحيهابي ) وكواب 

, إن معجلاا األبيياء لىيهم السالم قاو  بفساابية  : في قولهم( في الرد لىى الفالسفة 

الارد ) مجىاد وكوااب ( شرح جول المحصل ) ول  كواب ، وفي إبطال قولهم بقدم العالم 

  مجىدان  ( لىى جهل كسروان الرافضة

 و(  تحقيااق اإلثياااا لألسااماء والصاافاا) والقاادر تساامى  ماهااا قالاادة فااي الصاافااو

   وهي المعروفة بالودمرية ( حقيقة الجمع بين القدر والشرع)

ول  قوالد ورسائل وجموبة ومسائل في مجال العقيادة كثيارة مادا , حواى قاال حااحب 

يط  وإحصااوه ويعسار حصاره شيء كثير  ير ما تقدم  كره يشاق ضاالعقود الدرية : 

   واسوقصاوه 

 فصل
 قول المصاف : " الحمد هلل " 

 : مسائلفي  

" فحمد هللا وجثاى لىي  في قولا    لقب المصاف بعد اليسمىة بالحمدل:  المسألة األولى

هاو الاذ  جرسال رساول  بالهاد      وكفاى بااهلل " والثااء لىى هللا في قولا   " الحمد هلل

 ى ثااء   هذا يسم "شهيداً 

 : والثاااء هاو, اإلتيان بىفظ الحمد هلل  : ن الحمدجوالفرق بين الحمد والثااء إ ا امومعا : 

ج  : تكرارها فان ا جضااف بعاد  لاك الحماد هلل قاال , وحافها وتثايوها جسماء هللا وج كر 

ثاااء(  الاذ  جرسال رساول  بالهاد  )  رب العالمين ) هذا ثااء ( مثالً الرحمن الرحيم )

ثااااء( وقااد ماااء فاي حااديث مااابر رواه مسااىم جن  ثااااء( العلياال الحكايم ) ثاااء( شااهيداً )

الحماد    قاال ): جحماد هللا   ثااى لىيا  جالايي حىى هللا لىي  وسىم إ ا خطب حمد هللا و

 يضاً   جسماء والصفاا ( وهذه في الساة   كرر االجهلل ( وجثاى لىي  )

, هدي  في الخطاب جبا  كاان ييوادجها بالحماد والثاااء  4/و كر ابن القيم في زاد المعاد  

" لياده ورساول   اً ن محمادجوجشهد جال إل  إال هللا وجشهد : " المصاف قال ، ووشهد الثم 

كمااا رو  اآلماار  فااي الشااريعة فااي باااب فضااائل , الشااهادة ج  وهااذه جيضاااً مسااوحية 

وكاابوا إ ا تكىام لحادهم  :   قاال  ب  مرة تكىم فوشهد جو يلما  كر فضائل لى ,الصحاب  

 سوفواح اسوفواح الخطية (   تشهد )هذا فيما يوعىق باال
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والثاااء   بين اليسمىة والحمدلا: ربعة جبواع في جبواع اإلسوفواحاا جوممع المالف بين 

ذكره المصاف وهي اآلياا مع اإلسوغفار وهاو ماايعرف لم يوالوشهد ) بقي بوع واحد 

 حاا المشهورة باليداءة   بخطية الحامة ( هذه اإلسوفوا

وظاهر حايع المصاف جب  يجمع بياها فقد ممع بين  الاب جبوالهاا ولاو جقوصار لىاى 

 بعضها فال مابع   

: األلف والالم في " الحمد " لالسوغراق   ج  مميع جباواع المحاماد هلل  المسألة الثانية

ا هاو الفارق بياا  لل ومل ، والحماد هاو : الثاااء بالصافاا الجميىاة ماع المحياة ، وهاذ

وبين المدح ، فالحمد :  كر الصفاا الجميىة , والمادح :  كار الصافاا الجميىاة ، لكان 

 الحمد مقرون بالمحية , ويدخل الثااء في الحمد لاد اإلطالق واالفوراق   

: قول  : " هلل " الالم في هلل ج  مىكاً واسوحقاقاً ، ولفاظ الجاللاة " هللا "  المسألة الثالثة

ومشاوق ماا  حافة  ىلىى  اا هللا سيحاب  وتعاالى  و األلوهياة ، وهاو اسام ومعاالىم 

 (هللا ) األلوهية, وهو جلرف المعارف , وتكىم ابن القايم فاي الاوبياة لان لفاظ الجاللاة 

هل هو مامد جم مشوق ؟ وقال : الصحي  جب  مشوق وهو ماذهب جهال السااة والجمالاة 

  في لفظ الجاللة و يره من جسماء هللا 

 -لااادهم  -جمااا الميودلااة فاانبهم يقولااون جن اساام الجاللااة " هللا " مامااد ، وساايب القااول 

 حوى ال يشوقوا ما  حفاا هلل  

: قول  : " الذ  جرسل رسول  " قول  " رسول  " هذا مفارد مضااف ,  المسألة الرابعة

فرسول مضاف , والهاء ضمير موصل مضاف إلي  ، والقالادة  فاي المفارد المضااف 

ما  مااس الرساول , جب  من جلفاظ العموم ، ولىي  فاألحل في كالم  هاا والمقصود : 

ويحومل جب  جراد الخصوب , ج  جردباا بيااا محماد حاىى هللا لىيا  وساىم , واالحوماال 

 األخير هذا جقرب  

تعريف الرسول : هو من جوحي إلي  وبعث إلى جمة مديادة جو جماة كاافرة يادلوهم إلاى 

 لل ومل ويأتيهم بشرع مديد , وهو جخص من الايي ، جماا الاياي : الووحيد وطالة هللا

فهو من جوحي إلي  وجمر بالويىيغ لكن لىى شرع من قيى  ، هذا هو الرام  في تعرياف 

الايي , ويدل لىى جن الايي مرسل قول  تعالى} فيعث هللا الايياين ميشارين ومااذرين { 

يي إال إ ا تماى جلقى الشيطان فاي جمايوا  وقول  } وما جرسىاا من قيىك من رسول وال ب

{ وهاا  تعريف مشهور مخالف لىكواب والساة وهو قولهم : جن الايي من جوحاي إليا  

لىيا  األدلاة الساابقة  ولم يامر بالويىيغ ، والخطأ فاي قاولهم : لام ياامر باالويىيغ ، ويارد

 قيل قىيل , وقد بسطاا هذه المسألة في  ير هذا الموضع  

: قول  : " بالهد  " الياء حرف مر وهي لىمصااحية , ج  مصااحياً الخامسة المسألة 

لىهد  , قول  " الهد  " لا  تعريفاان : تعرياف لاام وتعرياف خااب ، وهااا الوعرياف 

 الخاب ألبها معطوفة لىى الدين ، فيكون المقصود بالهد  هاا : العىم الاافع 

افع والعماال الصااال   قااال تعااالى } جمااا المعاااي العااام : فالهااد  يطىااق لىااى العىاام الااا 

 والذين اهودوا زادهم هد  {   

: قولااا  " وديااان الحاااق " الاااواو تقوضاااي المغاااايرة , والااادين هااااا المستتتألة السا  تتتة 

 المقصود ب  : العمل , كما يقال : كما تدين تدان , ج  : كما تعمل تجل   
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عىام جيضااً ، لكان هااا ال فيأتي بمعاي العمل , ويأتي بمعااي الجالاء , وياأتي بمعااي ال 

 يفسر بمعاي العىم ألن الهد  هو العىم ؛ ألن الواو تقوضي المغايرة   

, وهااذا بعااض : قولاا  " ليرهااره " الااالم لىوعىياال , ج  بمعاااي كااي المستتألة الستتابعة 

الوعىيااال فاااي إرساااال الرساااول , وماهاااا هداياااة الاااااس وإبقاااا هم وإحاااالحهم     جلاااخ , 

 ن :والرهور ياقسم إلى قسمي

 ظهور بالسيف والساان    -ج ـ ظهور بالحجة والييان    ب

 س ـ هل تحقق الرهور لهذا الدين ؟ 

عان المغيارة بان شاعية لان الاياي   ـ جما ظهاور اليياان والحجاة فوحقاق وهاو دائام , ف

ال تلال طائفة من جموي ظاهرين حواى ياأتيهم جمار هللا وهام ] حىى هللا لىي  وسىم قال 

ومسااىم ورواه ممااع ماان الصااحابة , وجمااا ظهااور الساايف  ليخااار ا [ رواهظاااهرون 

والساان : فهو جحياباً يقع وجحياباً يوخىف بقدر الومسك بهاذا الادين لحكماة واردة قدرياة 

لريمة , وهلل األمر من قيال ومان بعاد , ولكان العاقياة تكاون ألهال السااة والجمالاة ، 

 فقد ظهرا دول اليدع ولكاها ابوهت إلى الفشل   

قوة دولة المعوللة اسوطالت في جول القرن الثابي ، وفي لصار الماأمون والمعوصام ف

والواثق لكاهم ابهلموا في لصر المووكل بفضل هللا ، واألشاالرة كابات لهام قاوة فاي 

القرن الخامس والسادس لكاهم ابدحروا بعد  لك ، والرافضة كابت لهم دولة فاي لهاد 

مصااار والمغاارب لكااااهم ابااادحروا بعاااد  لاااك ,  القرامطااة والياااويهيين والعيياااديين فاااي

والخوار  ظهروا وكابت لهم شوكة لكن قاتىهم الخىيفة لىي بن جبي طالب , فكال  لاك 

 ياوهي بالاصر والوأييد ألهل الساة والجمالة  

ولهذا كان الشيخ جباو إساحاق يقاول إبماا :  47/  1في الفواو  في  لك قال المصاف و

ابوسااابهم إلااى الحاابىااة وهااذا ظاااهر لىياا  ولىااى جئمااة بفقاات األشااعرية لاااد الااااس ب

جححاب  في كويهم ومصافاتهم قيل وقوع الفواة القشايرية بيغاداد ولهاذا قاال جباو القاسام 

مااا زالاات الحاابىااة واألشااالرة فااي قااديم الاادهر موفقااين  ياار : باان لساااكر فااي مااقياا  

يىهاا ال تجاد مان يمادح ثم بعد حدوس الفوااة وق, مفورقين حوى حدثت فواة ابن القشير  

وال يذما  مان يذما  إال بمخالفاة السااة , األشعر  بمدحاة إال إ ا وافاق السااة والحاديث 

  والحديث 

وهذا إمماع مان ممياع هاذه الطوائاف لىاى تعرايم السااة والحاديث واتفااق شاهاداتهم 

لىى جن الحق فاي  لاك ولهاذا تجاد جلرمهام موافقاة ألئماة السااة والحاديث جلرام لااد 

فاألشاعر  بفسا  لماا كاان جقارب إلاى قاول اإلماام جحماد ومان , م ممن هو دوبا  مميعه

والقاضي جباو بكار بان اليااقالبي لماا , قيى  من جئمة الساة كان لادهم جلرم من جتيال  

  وجمااا مثاال األسااوا  جبااي المعااالي, كااان جقااربهم إلااى  لااك كااان جلراام لااادهم ماان  يااره 

ي مواضااع فااال تجاادهم يعرمااون إال بمااا وجبااي حامااد وبحوهمااا مماان خااالفوا جحااول  فاا

وافقوا فيا  السااة والحاديث وجكثار  لاك تقىادوه مان ماذهب الشاافعي فاي الفقا  الموافاق 

لىساة والحديث ومماا  كاروه فاي األحاول مماا يوافاق السااة والحاديث وماا ردوه مماا 

  يخالف الساة والحديث وبهذا القدر ياوحىون الساة وياحىوبها وإال لم يص   لك 

اباات الرافضااة والقرامطااة لىماوهااا وجمراوهااا قااد اسااورهرا فااي جوائاال الدولااة وك

وجخرماات الخىيفااة القااائم بيغااداد إلااى , السااىجوقية حوااى  ىياات لىااى الشااام والعااراق 
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فجاءا بعد  لاك الساىجوقية حواى , تكريت وحيسوه بها في فواة اليساسير  المشهورة 

وكااان فااي , وحجااروهم بمصاار هلمااوهم وفوحااوا الشااام والعااراق وقهااروهم بخراسااان 

, وماان العىماااء مثاال جبااي المعااالي الجااوياي , وقااوهم ماان الااوزراء مثاال برااام المىااك 

 هاالء وبحوهم لهم مان المكاباة لاادفصاروا بما يقيموب  من الساة ويردوب  من بدلة 

وكاذلك المواأخرون مان جحاحاب مالاك الاذين وافقاوه كاأبي الولياد , األمة بحساب  لاك 

ي جبي بكر بن العربي وبحوهما ال يعرمون إال بموافقة الساة والحاديث اليامي والقاض

  وجما األكابر مثل ابن حييب وابن سحاون وبحوهما فىون لخر 

السااة  إبماا يساوحمد بموافقاة, وكذلك جبو محمد بن حلم فيما حاف  من المىال والاحال 

خالف ماا ابفارد با  ب, ما  كره في مسائل القدر واإلرماء وبحو  لك : مثل , والحديث 

فنباا  , وكااذلك مااا  كااره فااي باااب الصاافاا , فااي الوفضاايل بااين الصااحابة : ماان قولاا  

لكوبا  يثيات األحادياث الصاحيحة ويعرام ؛ يسوحمد فيا  بموافقاة جهال السااة والحاديث 

وال , السىف وجئمة الحديث ويقول إب  موافاق لإلماام جحماد فاي مساألة القارلن و يرهاا 

م فاي بعاض  لاك لكان األشاعر  وبحاوه جلرام موافقاة لإلماام ريب جب  موافاق لا  ولها

وإن كان جبو محمد بن حالم , جحمد بن حايل ومن قيى  من األئمة في القرلن والصفاا 

في مسائل اإليمان والقدر جقوم من  يره وجلىم بالحديث وجكثر تعريماا لا  وألهىا  مان 

ئل الصافاا ماا حارف  لان لكن قد خالط من جقوال الفالسفة والمعوللة في مسا,  يره 

موافقة جهل الحديث فاي معاابي ماذهيهم فاي  لاك فوافاق هااالء فاي الىفاظ وهااالء فاي 

وبمثاال هااذا حااار يذماا  ماان يذماا  ماان الفقهاااء والموكىمااين ولىماااء الحااديث ,  ىالمعااا

وكماا بفاى , كما بفى المعابي في األمر والاهي واالشاوقاق , باتيال  لراهر ال باطن ل  

مضموما إلى ما في كالم  من الوقيعاة فاي , وبحوه من لياداا القىوب  خرق العاداا

وإن كان ل  من اإليماان , األكابر واإلسراف في بفي المعابي ودلو  موابعة الرواهر 

والاادين والعىااوم الواسااعة الكثياارة مااا ال يدفعاا  إال مكااابر ويومااد فااي كوياا  ماان كثاارة 

لوعرايم لادلائم اإلساالم ولجاباب الرساالة وا  االطالع لىى األقوال والمعرفة باألحوال

فالمسااألة الوااي يكااون فيهااا حااديث يكااون مابياا  فيهااا ظاااهر , مااا ال يجومااع مثىاا  لغيااره 

الورمي  ول  من الومييل بين الصحي  والضاعيف والمعرفاة باأقوال الساىف ماا ال يكااد 

  يقع مثى  لغيره من الفقهاء 

جهى  في األحول والفاروع مان األقاوال وتعريم جئمة األمة ولوامها لىساة والحديث و

وتجااد اإلسااالم واإليمااان كىمااا ظهاار وقااو  كاباات , كثاار ماان جن يااذكر هاااا جواأللمااال 

وإن ظهر شيء مان الكفار والافااق ظهارا اليادع بحساب , الساة وجهىها جظهر وجقو  

 لك مثال دولاة المهاد  والرشايد وبحوهماا ممان كاان يعرام اإلساالم واإليماان ويغالو 

وجهل اليادع , كان جهل الساة في تىك األيام جقو  وجكثر , من الكفار والماافقين جلداءه 

فنن المهد  قول من الماافقين اللبادقة من ال يحصى لادده إال هللا والرشايد , ج ل وجقل 

و لك جب  لما ابوشرا الدولة العياسية وكان في جبصارها مان , كان كثير الغلو والحل 

ظهار [ الفوااة ههااا ] ائف من الذين بعوهم الاياي حياث قاال جهل المشرق واأللامم طو

حيالااذ كثياار ماان الياادع ولرباات جيضااا إ   ا  طائفااة ماان كوااب االلااامم ماان المجااوس 

وكااان المهااد  ماان خيااار خىفاااء باااي , الفاارس والصااابلين الااروم والمشااركين الهاااد 

  كذلك العياس وجحساهم إيمابا ولدال ومودا فصار يوويع الماافقين اللبادقة 
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فانن جوللاك ,  وكان خىفاء باي العياس جحسن تعاهدا لىصىواا في جوقاتها من باي جمية

ساايكون بعااد  ] كااابوا كثياار اإلضااالة لمواقياات الصااالة كمااا ماااءا فاايهم األحاديااث 

 جمراء ياخرون الصالة لن وقوها فصىوا الصالة لوقوها وامعىوا حاالتكم معهام بافىاة

وكابت الشاريعة جلال وجظهار , الثالثة الفاضىة مقمولة لكن كابت اليدع في القرون  [

  وكان القيام بجهاد جلداء الدين من الكافرين والماافقين جلرم 

وفي دولة جبي العياس المأمون ظهر الخرمية وبحوهم من الماافقين ولرب مان كواب 

األوائاال المجىوبااة ماان بااالد الااروم مااا ابوشاار بساايي  مقاااالا الصااابلين وراساال مىااو  

مشركين من الهاد وبحوهم حوى حار بيا  وبياهم مودة فىما ظهر ما ظهر مان الكفار ال

والافاق في المسىمين وقاو  ماا قاو  مان حاال المشاركين وجهال الكوااب كاان مان جثار 

 لااك مااا ظهاار ماان اسااويالء الجهميااة والرافضااة و ياارهم ماان جهاال الضااالل وتقريااب 

ي  حاحي  لقال ولادال وإبماا هاو الصابلة وبحوهم من الموفىسفة و لك باوع رج  يحس

إ  الوسااوية بااين المااامن والماااافق والمسااىم والكااافر جلراام الرىاام وطىااب , مهاال وظىاام 

  الهد  لاد جهل الضالل جلرم الجهل 

فوولد من  لك محاة الجهمياة حواى اموحاات األماة بافاي الصافاا والوكاذيب بكاالم هللا 

مما يطول وحف  وكان في جياام  ورويو  ومر  من محاة اإلمام جحمد و يره ما مر 

للمااوا الصااغار جالعمريااة و المووكاال قااد لاال اإلسااالم حوااى جلاالم جهاال الذمااة بالشااروط

فعلا الساة والجمالة وقمعت الجهمية والرافضة وبحوهم وكاذلك فاي جياام المعوضاد 

والمهااد  والقااادر و ياارهم ماان الخىفاااء الااذين كااابوا جحمااد ساايرة وجحساان طريقااة ماان 

  سالم في زماهم جلل وكابت الساة بحسب  لك  يرهم وكان اإل

وفااي دولااة باااي بوياا  وبحااوهم األماار بااالعكس فاانبهم كااان فاايهم جحااااف المااذاهب 

المذمومة قاوم مااهم زبادقاة وفايهم قرامطاة كثيارة وموفىسافة ومعوللاة ورافضاة وهاذه 

فحصاال فااي جهاال اإلسااالم والساااة فااي جيااامهم ماان , األشااياء كثياارة فاايهم  اليااة لىاايهم 

لوهن ما لم يعارف حواى اساوولى الاصاار  لىاى ثغاور اإلساالم وابوشارا القرامطاة ا

  في جرض مصر والمغرب والمشرق و ير  لك ومرا حوادس كثيرة 

ولمااا كاباات ممىكااة محمااود باان ساايكوكين ماان جحساان ممالااك باااي ماساا  كااان اإلسااالم 

ل ما لم ياشره والساة في ممىكو  جلل فنب   لا المشركين من جهل الهاد وبشر من العد

مثىا  فكابات السااة فااي جياما  ظااهرة والياادع فاي جياما  مقمولااة وكاذلك الساىطان بااور 

الدين محمود الذ  كاان بالشاام لال جهال اإلساالم والسااة فاي زماا  و ل الكفاار وجهال 

اليدع ممن كان بالشاام ومصار و يرهماا مان الرافضاة والجهمياة وبحاوهم وكاذلك ماا 

ووزارة ابن هييرة لهم فنب  كان مان جمثال وزارء  العياسكان في زما  من خالفة باي 

 اهـ   اإلسالم ولهذا كان ل  من العااية باإلسالم والحديث ما ليس لغيره

وقاال الشايخ جباو جحماد الكرخاي اإلماام المشاهور :  454/  6وقال في درء الوعارض 

والجمالاة وهاي  في جثااء المائة الرابعاة فاي العقيادة الواي  كار جبهاا الوقااد جهال السااة

العقيدة الوي كويها لىخىيفة القادر باهلل وقرجهاا لىاى الاااس ومماع الاااس لىيهاا وجقرتهاا 

طوائااف جهاال الساااة وكااان قااد اسااوواب ماان خاار  لاان الساااة ماان المعوللااة والرافضااة 

األمور إلظهار السااة  وبحوهم ساة ثالس لشرة وجربعمائة وكان حيالذ قد تحر  والة
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ابان ساياا  مصر  وجمثال  مان جئماة المالحادة قاد ابوشار جمارهم وكاانلما كان الحاكم ال

  من جهل دلوتهم  وجمثالهم

وجظهاار السااىطان محمااود باان ساايكوكين لعاااة جهاال الياادع لىااى الماااابر وجظهاار الساااة 

فارج  قاوة كاالم ابان الهيصام , وتااظر لاده ابن الهيصم وابن فور  في مساألة العىاو 

فااور  فىااو جردا تصااف المعاادوم كيااف كااات تصااف   فاارم   لااك ويقااال إباا  قااال الباان

وجن ابان , بأكثر مان هاذا جو قاال فارق لاي باين هاذا الارب الاذ  تصاف  وباين المعادوم 

فور  كوب إلى جبي إسحاق اإلسفرايياي يطىب الجواب لن  لاك فىام يكان الجاواب إال 

  جب  لو كان فوق العر  لىلم جن يكون مسما 

لا  فسااد قاول ابان فاور  ساقاه السام حواى  لما ظهرومن الااس من يقول إن السىطان 

قوى  وتااظر لاده فقهاء الحديث مان جحاحاب الشاافعي و يارهم وفقهااء الارج  فارج  

  و لا المشركين بالهاد , قوة مذهب جهل الحديث فرمح  

كان ربااا وحاده وال شايء معا  وال مكاان يحويا  فخىاق : وهذه العقيدة مشهورة وفيها 

وخىاق العار  ال لحاموا  إليا  فاساوو  لىيا  اسوواءاساوقرار كياف , كل شيء بقدرتا  

وهااو ياادبر الساامواا واألرض , ال اسااوقرار راحااة كمااا يسااوري  الخىااق , راد جشاااء و

حافظ سواه يرزقهم ويمرضاهم  ويدبر ما فيهما ومن في الير واليحر ال مدبر  يره وال

ون والمرسىون وسائر الخىاق والخىق كىهم لاملون المالئكة والايي, ويعافيهم ويميوهم 

جممعين وهو القادر بقدرة والعالم بعىم جزلي  ير مسوفاد وهو الساميع بسامع واليصاير 

بيصر تعرف حفوهما من بفس  ال ييىغ كاههما جحد من خىق  موكىم بكالم يخر  ماا  ال 

ال يوحااف إال بمااا وحااف باا  بفساا  جو وحااف  باا  بيياا  , بآلااة مخىوقااة كآلااة المخىااوقين 

 اهـ   فة وحف بها بفس  جو وحف  بها بيي  فهي حفة حقيقة ال حفة مجاز وكل ح

الكفار فألقاب  لاك وهلل الحماد ظهاور دولاة وقامات دول العىمااة  في الوقت المعاصرو

اإلسالم في اإلمارة اإلسالمية في جفغابساوان ، ودولاة جبصاار اإلساالم فاي كردساوان ، 

شاان وفاي فىساطين وفاي كال مكاان , ثام ياأتي وبسأل هللا جن يُقيم دولة اإلسالم فاي الشي

 الرهور العام القو  في لهد الخىيفة المهد  وهلل األمر من قيل ومن بعد   

 : قول  : "لىى الدين كى  "  المسألة الثامنة 

ج  لىى سائر األديان وااللوقاداا من يهودية , جو بصارابية , جو وثاياة مان ج  باوع  

ابياااة , ولىاااى الاراااام العاااالمي الخيياااث , ولىاااى , وفاااي الوقااات الحاضااار لىاااى العىم

إن هللا ] قاال رساول هللا حاىى هللا لىيا  وساىم الديمقراطية , ويدل لىيا  حاديث ثوباان 

 زو  لي األرض فرجيت مشارقها ومغاربها وإن جموي سييىغ مىكهاا ماا زو  لاي ماهاا

 [ رواه مسىم  

"  قولااا  ) جشاااهد ( : ج  جقااار : قولااا  : " جشاااهد جن ال إلااا  إال هللا المستتتألة الاا تتتعة 

وجلورف وجلمل بمقوضى  لك ؛ ألبها قول ولمال والوقااد ، والشاهادة : هاي اإلقارار 

 وااللوراف مع العمل ، والعمل يدخل في مسمى الشهادة   

جماااا المعطىاااة فاااال يااادخىون العمااال فاااي مسااامى الشاااهادة )  والمعطىاااة ج  االشاااالرة 

ابيااة المعاحاارة والعصااربة الخييثااة ( , وجمااا والماتريديااة والمرملااة والجهميااة والعىم

 المعوللة والخوار  فيدخىون العمل في مسمى الشهادة   

 إلراب ال إل  إال هللا : 
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ال :  بافية لىجاس حرف مياي يحوا  إلى جسام وخيار , جماا جسامها : فهاو ) إلا  ( وهاو 

هال السااة جسم مياي في محل بصب جسم ال , وجما خيرها : فهو محاذوف تقاديره لااد ج

 والجمالة ) حق ( وهو مرفوع  

وجما األشالرة والجهمية والقيورية والصوفية الضالة والعىمابية فنبهم يقدرون الخيار 

المحذوف بخالق جو موصرف ، فيفسرون األلوهية بالربوبية فقط ج  جبهام يجعىاون ج  

طاار معاااي ماان معااابي الربوبيااة كخااالق جو ماادبر هااو معاااي األلوهيااة , وهااذا ماان جخ

االبحرافاا لاد هذه الطوائاف  ، وجماا الفالسافة فاالخير لاادهم تقاديره : موماود فمان 

 جثيت ومود هللا فهو موحد من جهل ال إل  إال هللا   

 إال : جداة اسوثااء   

 هللا : لفظ الجاللة بدل من الخير المحذوف   

 هذا إلرابها ومعااها  

فاي  لياد الارحمنالحفياد عااهاا ، قاال هاذه الكىماة يوضا  مىياا م إلاراب: وفاي مسألة 

: جن ال الاافية لىجاس، لها اسم وخير، والباد؛ فاال تاوم فائادة  الثابي     457/  4 الدرر 

ال" حارف بفاي، و" إلا  " اسامها، ـ، والخير الجلء الموم لىفائدة، فـ"ا اسمها إال بخيرها

كماا فاي قولاا  ميااي معهاا لىاى الفاو ، والخياار المقادر، وهاو " حاق " لىااى الصاحي ، 

وقد خاص  , ، قيد في اإلسم ىوالخير وحف في المعا {  لك بأن هللا هو الحق} تعالى

،  : إخرا  اإلل  الحق من المافي، لوخصايص المافاي من اإللهية ما ليس بحق، وفائدت 

، المقيد فاي حقيقاة  ، فاالسوثااء من الخير ، وهذا ظاهر لمن ل  جدبى فهم بابوفاء حقيقو 

، هااو  ، وكاال مااا يعيااد ماان دوباا  ، دون مااا يعيااد ماان دوباا  ، وهااو هللا تعااالى المسااوثاى

، وجماا الحاق  فيكاون الافاي ماصاياً لىاى كال ماألوه لايس بحاق ؛ ، بحرف الافي المافي

 ، بدليل الوحف المثيت ل    فثابت لم ياوف

   ونوإ  قال إبراهيم ألبي  وقوما  إبااي باراء مماا تعياد} : جن اآلية، وهي قول   الثالث

، بفياااً  فااأتى بمعااهااا { ومعىهااا كىمااة باقيااة فااي لقياا    إال الااذ  فطربااي فنباا  ساايهدين

، فاال يجاوز فاي  : ال إلا  إال هللا ، وهاو ، فيجر  في مدلولها ما مر  في الادال وإثياتاً 

:  ، بقولا  ، الذ  فطاره ، تيرج من معيوده : جن يعوقد جن إبراهيم لىي  السالم قىب مسىم

 ، لارف هاذه الكىماة هذا ال يقع الوقاده من مساىم { إال} ثم جثيو  بقول   { اءإباي بر} 

 ، ومعااها اهـ  

: وقاد  ىاط هااا بعاض  341/  4 قال ليد الىطيف بان لياد الارحمن رحما  هللا تعاالىو

 : جبا  ال يوماد ومعاااه ( ممكان ):  وبعضهم قادره (مومود  )، وقدر الخير :  األ يياء

: اإللا  الحاق  ولو جريد بهذا االسم , : اإلل  ىلخر؛ وهذا مهل بمعاومود إل   وال يمكن

ألن  ( حااق ):  : جن يقاادر الخياار ، والصااواب ، لمااا حاا  الافااي ماان جول وهىااة وحااده

وإباا جو } قاال تعاالى  , ، جو بااطال ً ، فاي كاون للهاوهم حقااً  الالاع بين الرسال وقاومهم

، ولام يافهاا جحاد  : فاال بالاع فيهاا ة هللاوجما إلهيا { إياكم لعىى هد  جو في ضالل ميين

   ممن يعورف بالربوبية

،  ، واساامها يياااى معهااا لىااى الفااو  : الاافيااة لىجاااس ، هااي إلااى جن قااال : و" ال " هااذه

، ومااا بعاادها هااو  ، و " إال " جداء اسااوثااء ، والخياار مااا ماار تقريااره لىااى المشااهور

؛ ألباا  باادل مااا  لاااد  فااي الخياار هااو العاماال ، والعاماال فياا  ، وهااو مرفااوع المسااوثاى
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، وهاو  : كياف يكاون بادالً  قاال ثعىاب , : هاو لطاف بساق ، ولاد الكاوفيين اليصريين

، وجمياب  الباد جن يووافقاا بفيااً وإثياتااً  ، يريد جن الوابع والمويوع ومويول  مافي مومب

 , اليدلياة ، ال يماع ، وتخالفهما في الافي واإليجاب ، بأب  بدل ما  في لمل العامل لا 

   ، في  ير بدل اليعض ، بأن محل اشوراط  لكاألزهر  : خالد  وجماب

فمان جمهال  , : جن المسوثاى مغاير لىمساوثاى ماا  معااي ولفرااً  ، يعىم : وبما قالوه قىت

؛  ، والمسوثاى في المسوثاى ماا  : دخول المثيت في المافي ، وجضىهم من فهم خىق هللا

: " ال " المافاي ؟! وهال  : اإللا  الحاق فاي اسام دخاول قاولفكيف يووهم من يعقال ماا ي

كماا فاي  :  يار ، جمد ياوهى إلي  ؟ وقاد تارد " إال " بمعااي بعد هذا الووهم من الضالل

،  : إن كاان الموحاوف ممعاا و لك { لو كان فيهما للهة إال هللا لفسدتا}  قول  تعالى ًً

 [وبحمااد         وال إلاا   ياار   ساايحابك الىهاام ] ويايااده حااديث االسااوفواح , جو شاايه 

: تفيااد مغااايرة مااا قيىهااا لمااا بعاادها  ، وهااى فااي هااذا المحاال [إال  ]، [  ياار ] ولاقياات 

: خرمات بوما   وفاي الصافاا كقولاك , : ماءبى رمل  ير زيد ، كما إ ا قىت بالذاا

      ير الذ  دخىت ب 

اإللاا  وضااع فااي  : إن وقااال فااي رسااالو  334/  4فارسااي الإلااى جن قااال فااي رده لىااى 

، فانن  وهذه العيارة كاذب لىاى الىغاة , ، جواليطالن ، ال بقيد الحقيقة الىغة لىمعيود فقط

، وجدلاة  لاك تعارف  : جن اإلل  موضاوع لكال معياود دلت وقررا كوب الىغة بأممعها

    ، فال بطيل بذكرها في مواضعها

 وال يوماد إلا   يار مقياد رفنب  ال يوصاو ى، من مهة المعا : هذه العيارة فاسدة وجيضاً 

؛  ، جو ياقال ، فكياف ياساب إلاى الىغاة ، هذا كالم ال يعقال وال موحوف بحق جو باطل

، مساوحيل  وتجاويل الثالاث , جو باطال ، إماا حاق ، ثاائياة فنن القسمة فاي مسامى اإللا 

   ، وبقى  ، ماهل في حكايو  ، وال يقول هذه العيارة إال مخيول في لقى  لقال وشرلا

، وقع مان اإلخارا   : إن االسوثااء ى جن قال في الرد لىى الفارسي وقال في رسالو إل

: جن كىماة الووحياد لىاى  ، وهاو الاذ  مار ، يرياد با  الجاواب لان االلواراض الماو 

، وجن  ، ولكاال مااا ليااد ماان دون هللا تقريااره ال تفيااد الافااي واإلبطااال آللهااة المشااركين

   ، بفس المسوثاى ما  وثاى، والمس ، لين هذا المافي المثيت

:  ، فاساوثاى مان المااو  وهاذا ، وقاع بالاياة ، واإلبطاال : جن اإلخرا  وحاحل مواب 

 ، إال بالاياة ، وال جبطىات شايلاً  ، وال جخرمت ، ما بفت ، بأن ال إل  إال هللا تصري  ما 

  إلياا  ، لاام يساايق ، وهااذا الجهاال العااريض األكياار ؛ وجبهااا لاام تاادل لىااى الووحيااد بااالىفظ

، ويفهماون  ، يعرفاون ، حواى المشاركون ، ولم يقل ب  مان يعارف معااي الكاالم سابق

جمعال اآللهاة }  : ؛ ولاذلك قاالوا ، وبفي اسوحقاقها لىعياادة من هذه الكىمة إبطال للهوهم

، ولرفاوا  المقصود من اإللا  ى، ولرفوا معا فعرفوا الافي جب  من الىفظ { إلهاً واحداً 

، وكااوبهم لربااا؛ فجاااء هااذا  ، وكاال هااذا لرفااوه بمجاارد الىغااة وثااءالمااراد ماان االساا

 وهارول ، فخايط خايط لشاواء ، وال يحسن شيلاً ماهاا ، الذ  ال يعرف لغوهم الفارسي

 :شعراً  , ولكا  في ظىماء

 كم قد جحم باعي بعض من باحا  ما كل داع بأهل جن يصا  ل 

: لىااى جن  والاحاااة مجمعااون , ل، يفهاام مااا يقااو : لاام يساايق  إلياا  لاقاال وهااذا القااول

، قاال لام يادخل المساوثاى فاي  ، إال جن الساهيىى ، لفرا  وحكما  االسوثااء من الماذكور
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:  ، وقااال بعضااهم ، باال االسااوثااء جثياات حكمااا مسااوقال مغااايرا لمااا قيىاا  المسااوثاى مااا 

ء : جن االساوثاا ، وماذهب الجمهاور ، ال مان الىفاظ االسوثااء جخر  من الحكم الماذكور

: إخارا   ، ومان المموااع ، والحكام مان الحكام ، االسم من االسام من الىفظ والحكم معا

،  ، فنبا  ال يعقال اإلخارا  حيالاذ اليواة ، مع دخول  تحو  في الحكم االسم المسوثاى ما 

، فكاان اساوثااوه  يار  ، لادخل معا  فاي الحكام واالسام مميعاا فنب  لوشارك  في حكما 

، جن المساوثاى مساكوا لان حكما  قيال  : زلم مان زلام قولورد جهل هذا ال,  معقول

،  ماهاا جباك إ ا قىات ماقاام إال زياد , ، وجبطىاوا  لاك مان وماوه ، بفياا وإثياتاا االساوثااء

، لاام يشااك الساااامع جن  وماضااربت إال لماارا وبحااو  لااك ماان االسااوثااءاا المفر ااة

ولاو قيال إبا  مساكوا  , كما سىيت لن  ياره ( إال) ، جثيوت لما بعد  األحكام المذكورة

، لام  : جب  لاو كاان مساكوتا لاا  وماها ( إال) ، لما جفهم إثياا هذه األفعال لما بعد  لا 

، لام  ، ألبا  لىاى هاذا الوقادير الياطال : ال إلا  إال هللا ، بقاول يدخل الرمل فاي اإلساالم

،  هللا، بفااي اإللهيااة لمااا سااو   ؛ فهااذه جلراام كىمااة تضاامات بالوضااع يثياات اإللهيااة هلل

:  ، جلرم من داللة قولااا ؛ فداللوها لىى إثياا اإللهية وإثياتها هلل بوحف االخوصاب

 ابوهى مىخصاً   وال يسوريب جحد في هذا اليوة , هللا إل 

، بفات كال  فوياين بهاذا جن ال إلا  إال هللا:  461/  4وقال الحفيد ليد الرحمن في الدرر 

، مان حاين حادوس الشار  فاي قاوم  ومان وثان ، ، مان حاام ما كان يعياد مان دون هللا

، حواى  يعرفوبا و : جكثر جهل العىام يساىموب  ىوهذا المعا, ، إلى جن تقوم السالة  بوح

،  ، وكراماااي ، والموكىماااون مااان كااال جشاااعر  ، والمعوللاااة ، والرافضاااة الخاااوار 

ي حاق فيعضاهم يران جن هاذا فا , ، باال إلا  إال هللا ؛ وإبما اخوىفوا في العمال وماتريد 

، فانبهم  ، وجهال االتحااد وجما الفالسافة , فخفي لىيهم حقيقة الشر  , جباس كابوا فيابوا

ال ، كىاي  : إن المافي باال إلا  إال هللا ، بل يقولون ، وال يسىموب  ىال يقولون بهذا المعا

؛ بااااًء لىااى  ، وهااو المثياات ، فهااو المافااي ، وهااو هللا ، إال فاارد مااا  فااي الخااار  ديوماا

 ، هو الوماود المطىاق : إن هللا ، وهو قولهم ، الذ  حاروا ب  جشد الااس كفراً  ممذهيه

،  : قاول جهال وحادة الوماود ، وال وثااً وشيي  قاولهم هاذا ؛ فىم يخرموا من  لك حاماً 

 ، والمثيات بقولا  ، كىاي : إن المافاي ؛ فيقولون القائىين بأن هللا تعالى هو الومود بعيا 

،  ، والمخىاوق ، باين الخاالق وال فارق لااد الطاائفوين , لوماود بعياا : " إال هللا " هو ا

،  ، واألوثااان ، حوااى األحاااام ، هااو هللا كاال شاايء لااادهم , ، والمعيااود وال بااين العابااد

   وهو حقيقة قول هذا الرمل سواء

: إن  ، مااا جرادوه ماان قااولهم ؛ فىقااد لرفاات بحمااد هللا ، وفقااك هللا ، واقيىاا  فخااذ قااولي

 ؛ ويدلي هذا مثل ما ادلو  هاذه الطائفاة ، ال يومد ما  في الخار  إال فرد كىيالمافي 

؛ وإبمااا وضااعت لافااي  جن تقاادير خياار " ال " وهااذه الكىمااة لاام توضااع لوقرياار الومااود

،  الشاار  واليااراءة مااا  وتجريااد الووحيااد كمااا دلاات لىياا  اآلياااا المحكماااا الييااااا

؛ ال يجار  إال لىاى  ر خير " ال " موماودوتقدي , ودلوة الرسل من جولهم إلى لخرهم

،  ، فاال وماود إال هللا : إن هللا هاو الموماود ، لىاى قاولهم ، لعااهم هللا مذهب الطائفوين

، الاذ   ؛ فغيار المعااي ، إال فارد ، ال يومد ما  فاي الخاار  : إب  كىي فهذا معاي قول 

؛ والمافاي  ياد مان دون هللاتع الواي، مان بفاى ممياع المعياوداا  إل  إال هللا دلت لىي  ال
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ماا يكاون لاي جن جقاول ماا لايس لاي }  ، كماا قاال المساي  لىيا  الساالم إبما هو حقيقوها

   { بحق

، هاااو  ؛ والمافاااي باااال إلااا  إال هللا ، فهاااو باطااال : جن كااال معياااود ساااو  هللا وال رياااب

، فاي  ، قولا  تعاالى ، ويادل لىاى هاذا ، والمسوثاى بنال هاو سايحاب  المعيوداا الياطىة

وقااال فااي لخاار , اآليااة  {  لااك بااأن هللا هااو الحااق وجباا  يحيااي المااوتى}  سااورة الحاال

وقال فاي ساورة  {  لك بأن هللا هو الحق وجن ما يدلون من دوب  هو الياطل}  السورة

 لاك باأن هللا  }فقولا  {   لك بأن هللا هو الحق وجن ما يدلون من دوب  الياطل}  لقمان

هااو  {  لااك بااأن هللا هااو الحااق}  فقولاا  { دوباا  الياطاال هااو الحااق وجن مااا ياادلون ماان

هاو  { الياطال وجن ما يدلون من دوب  هو}  ، وقول  : إال " هللا " وهو الحق المسوثاى

، فااي  ، وإدخااال الشااك لىاايهم ، ومااا بعااد هااذا إال الوىياايس لىااى الجهااال المافااي بااال إلاا 

بساأل  , ما ماء ب  كل رساول، بدفع   ، فكابر المعقول والماقول معاي كىمة اإلخالب

 ، وزيغ اللائغين ، وضالل المضىين مهل الجاهىينمن هللا لاا ولكم لىماً بسوضيء ب  

وقاد كاان جباو بكار الصاديق رضاي  [رب التلغ قىيي بعاد إ  هاديواي  ]وفي الحديث  ,

رباا ال تلغ قىوباا بعد إ  هاديواا وهاب }  هللا لا  يقرج في الركعة األخيرة من المغرب

وبطاالن  وهاذا بحماد هللا كااف فاي بياان الحاق { لاا من لدبك رحماة إباك جبات الوهااب

 ، ولل  وححي  جممعين اهـ    ؛ وحىى هللا لىى بيياا محمد الياطل

؛ هاذا هاو تفساير هاذه  : المعيود ، هو اإلل  ىوالىم جن معا:  413/  4وقال في الدرر 

، وممياع  لاك  فقد اتخذه إلهاً مان دون هللا،  ، فمن ليد شيلاً  ، بنمماع جهل العىم الىفرة

  لىوا كييراً  ، تيار  وتعالى : هللا وحده ، وهو ، إال إل  واحد باطل

، شاهادة : جن ال إل ا   والووحيد : 547/  4بن ليد الرحمن في الدرر  إسحاققال الشيخ 

في اساوحقاق ، من ب ، واإلمماع المسواير المحقق ، ما دل لىي  الكواب المصدق هللا إال  

، المااافي  ، لىى وم  الكمال ، وإثياا  لك هلل سيحاب  ، واإللهية لما سو  هللا العيادة

، ومطابقاة ؛ خالفااً لمان  ، وضاعاً  معااهاا : ، وجن هاذا هاو ، وملئياتا  لكىياا الشار 

، جو جباا   ، بالقاادرة لىااى االخوااراع ، كماان يفساار  لااك ، ماان الموكىمااين زلاام  ياار  لااك

،  ، إ  اإللا  الحاق ى، فنن هذا الزم المعا ، مفوقر إلي  من لداه لما سواهسيحاب   اي 

،  المقصاود بالوضاع ىهاو المعاا ،  اياً لماا ساواه ؛ وجماا كاون هاذا ال يكون إال قادراً 

 فىيس كذلك  

، هااو  ، والقاادرة ، وظاااوا جن تحقيااق توحيااد الربوبيااة والموكىمااون : خفااي لىاايهم هااذا

، بال هاذا ال  ، هاو تحقياق الووحياد ؛ ولايس األمار كاذلك ااء فيا ، والف الغاية المقصودة

، توحيااد األلهيااة إفااراد هللا  ، واقواارن باا  ، إال إ ا جضاايف إلياا  يكفااي فااي جحاال اإلسااالم

،  ، والخااوف ، والووكاال ، واإلبابااة ، والوعراايم ، والخضااوع ، والحااب تعااالى بالعيااادة

، وقالدتاا  ؛ والووحيااد  اإلسااالم ، هااذا جحاال ، وطالااة رسااول  ، وطالااة هللا والرماااء

، وهاو  ، واإليجاد ، والقدرة والخىق ، هو توحيد الربوبية ، الذ  ليروا ب  لاها األول

 ، وجحى  األلرم   ، وهو دليى  األكير ، واإلرادة الذ  يياي لىي  توحيد العمل

لا  وإلهكام إ } ، قاال تعاالى لىاى مان حارف العمال لغياره وكثيراً ما يحول با  سايحاب 

جمان يجياب المضاطر إ ا دلااه  }، وقاال  اآليااا {واحد ال إل  إال هو الرحمن الرحيم 

 }، وقاال تعاالى  إلى لخر اآليااا {ويكشف السوء ويجعىكم خىفاء األرض جإل  مع هللا 
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اآلياة  {إن ربكم هللا الذ  خىق السمواا واألرض في سوة جيام ثم اسوو  لىى العر  

 لىم هذا   ومن برر في تفاسير السىف،

، لىااى شااهادة جن  -يقصااد مااده الشاايخ محمااد باان ليااد الوهاااب  -وقااد قاارر رحماا  هللا 

، ماان  ، وتقوضااي  ، وتساودلي  فاي بيااان مااا تساوىلم  هااذه الشااهادة -محماداً رسااول هللا 

،  ، والاصااارة ، والواااوقير ، مااان الحاااب ، والقياااام باااالحقوق الايوياااة تجرياااد الموابعاااة

, قاااديم ساااو  حااىى هللا لىيااا  وسااىم لىااى كااال ساااة وقاااول ، وت ، والطالااة والموابعااة

،  ، وفرولا  ، فاي جحاول الادين ، واالبوهااء حياث ابوهات والوقوف معها حيث وقفات

  اهـ ، وملئي   ، كىي  ، ومىي  ، خفية ، وظاهره باطا 

 ,ال إل اا  إال  هللا : ال معيااود بحااق إال هللا  ىومعااا:  313/  4وقااال الحفيااد ليااد الاارحمن 

فياا   {جن ال تعياادوا  }فقولاا   {وقضااى ربااك جال تعياادوا إال إياااه } دليل قولاا  تعااالى والاا

قال ياا جهال الكوااب  }وقولا  تعاالى  ,إال هللا  ىفي  معاا {إال إياه  }وقول   ,معاي ال إل  

فيا  معااي  {جن ال بعياد  }فقولا   {تعالوا إلى كىمة سواء بيااا وبياكم جن ال بعيد إال هللا 

هاذه الكىماة  ى، واآليااا فاي معاا ىهو المساوثاى لفرااً ومعاا {إال هللا  }قول  و, ال إل  

  اهـالعريمة كثيرة في القرلن 

،  كثر الغىاط فاي المواأخرين مان هاذه األماة:  433/  4وقال جيضا الحفيد ليد الرحمن 

:  ، فران بعضاهم جن معااى : تقىياد الموكىماين الخائضاين ، وسيي  في معاى هذه الكىمة

: ال إلا  إال  ، ولهاذا قادروا الخيار المحاذوف فاي ، إثياا وماود هللا تعاالى ل  إال هللاال إ

،  : قاااد جقااار بااا  المشاااركون ووماااوده تعاااالى , ال إلااا  موماااود إال هللا : ، وقاااالوا هللا

:  خواراع وهاذا: قدرت  لىاى اال ، وطائفة ظاوا جن معااها الجاحدون لمعاى هذه الكىمة

، كخىاااق الساااماواا  اهد مااان لرااايم مخىوقااااا هللا تعاااالى، وماااا يشااا معىاااوم باااالفطرة

 اهـ    ، وما فيهما من لجائب المخىوقاا واألرض

 

 فصل
جمااا جركابهااا وشااروطها وبواقضااها : فهااذه يرامااع فيهااا كوااب جئمااة الاادلوة خصوحاااً 

 الدرر الساية األملاء األولى ماها   

 هذا ما يوعىق بالمقدمة والياقي ال بطيل في شرح    

" وحده " : تأكيد لإلثياا , وقول  " ال شريك ل  " : تأكيد لىافي , وقول  " جشاهد  قول 

 جن محمداً     إلى لخر المقدمة "  

فأشااهد هاااا بمعاااى جشااهد األولااى , قولاا  " ليااده ورسااول  " : ممااع لىرسااول هاااا بااين 

 حفوي الرسالة والعيودية , ومعاى الرسول تقدم  

ى هللا لىيا     "  مماع المصااف باين الصاالة والساالم : قول  " حاىالمسألة العاشرة 

وهذا هو المشروع , فقول  " حىى " : تخوىف بالويار القائل فهاي مان هللا الثاااء لىاى 

الرساول حاىى هللا لىيا  وسااىم ,  كاره اليخاار  فاي حااحيح  لان جباي العالياة , وماان 

مالئكوا  يصاىون لىاى بااب إن هللا و: كوااب الوفساير في  اليخار  الخىق الدلاء , قال 

حاالة هللا ثاااوه  : قال جباو العالياة, الايي يا جيها الذين لماوا حىوا لىي  وسىموا تسىيما 

يصاىون  ييركااون  :بان ليااس اوقاال , وحاالة المالئكاة الاادلاء ، لىيا  لااد المالئكاة 

 اهـ 
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 س : ما حكم الصالة لىى الرسول حىى هللا لىي  وسىم ؟ 

ذهب جبها ركن في الوشاهد , والجمهاور جبهاا سااة , وال بقصاد   : جما في الصالة فالم

 هاا بحثها بالوفصيل  

وجما في  ير الصالة : فذهب بعض جهل العىم إلاى جبهاا وامياة لقولا  تعاالى } ياا جيهاا 

 الذين لماوا حىوا لىي  وسىموا تساىيما { و } حاىوا { جمار يقوضاي الوماوب لحاديث

اليخيال الاذ  مان ] هللا حاىى هللا لىيا  وساىم  حسين بن لىي بن جبي طالب قال رسول

   قال الورمذ  :  حسن ححي   ريب[  كرا لاده فىم يصل لىي 

 والقائىون بالوموب لىى قسمين : 

القسم األول : من ير  الوموب مرة في العمر   قالوا : وهذا هو األحال فاي األوامار 

 جبها ال تقوضي الوكرار إال بقرياة   

 من ير  الوموب كىما  كر اسم  حىى هللا لىي  وسىم  والقسم الثابي : 

والقول الثابي : جبها ساة في  ير الصالة وهذا جقرب ، والصاارف مان الوماوب قولا  

لىي  الصالة والسالم في الحديث الصحي  ] فقولوا مثىما يقول ج  الما ن [ فىو كابات 

 الصالة وامي  لومب لاد  كر الرسول الصالة لىي   

المسألة ابان القايم فاي ماالء اإلفهاام والشاوكابي فاي بيال األوطاار وجيضااً  وبحث هذه

يأتي الحديث لان بعاض الصاحابة جبا  يقاول : ياا رساول هللا وال يصاىوا إ ا قاالوا  لاك 

 ويقرهم الايي حىى هللا لىي  وسىم لىي    

 هل الصالة والسالم في حق السامع جو الموكىم ؟  -س

إال إن كاان فاي حالاة تااافي الصاالة والساالم لىيا  ,  ظاهر الاصوب جبها لىجمياع - 

كاان ] قاال كأن يكون في الحمام ؛ ألب  يكاره  كار هللا فاي دوراا الميااه لحاديث جباس 

[ حاحح  ابان حياان ورواه الايي حىى هللا لىي  وساىم إ ا دخال الخاالء وضاع خاتما  

ن ساعد لان بان ماريل لان زيااد بااهذا حديث ماكار وإبماا يعارف لان جبو داود وقال 

[ جن الايااي حااىى هللا لىياا  وسااىم اتخااذ خاتمااا ماان ورق ثاام جلقاااه ] اللهاار  لاان جبااس 

    والوهم في  من همام ولم يروه إال همام 

جو يكون في حالة لحديث ابن مسعود مرفولا ] إن فاي الصاالة شاغالً [ موفاق لىيا  , 

 حكمها   و يره من األماكن الغير مااسية , هذا بالاسية لىصالة ومعااها و

 جما جفضل حيغة في الصالة لىي  فهي ما ماءا ب  الساة ، جما في الصالة فمعروف

وجما في  ير الصالة فقول  ) حىى هللا لىي  وسىم ( ولو قال : الىهم حىى لىاى محماد 

وبحو  لك من الكىماا فال مابع , وإن كان قول الوارد جفضال , وال يساوحب جن يكواب 

من الرموز , بل الساة جن يكويها كامىاة  كاره الااوو  فاي  رمل ) ب( فقط , جو يرها

 مقدم  شرح مسىم ، والمشروع قولها ولو ممع مع القول الكوابة كان جحسن  

جما بالاسية لىسالم هل هو مثل الصالة في المعاى ؟ ج  من هللا الثااء ومان الخىاق  -س

 الدلاء ؟

لعطاف يقوضاي المغاايرة ولىيا  السالم دائما معطوفا لىى الصاالة , واألحال جن ا - 

فالسالم  ير الصالة  هذه واحاده ، ثام فاي اآلياة  كارا مان هللا الصاالة فقاط } إن هللا 

ومالئكو  يصىون لىى الايي { ثم قال } يا جيها الذين لماوا حىوا لىي  وسىموا تساىيما 

لىيا   باب فضل الوسىيم لىى الايي حىى هللا{ فلاد الوسىيم ، ورو  الاسائي في ساا  
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لن ليد هللا بان جباي طىحاة لان جبيا  جن رساول هللا حاىى هللا لىيا  وساىم مااء ، وسىم 

إب  جتاابي المىاك ]  اا يوم واليشر  في ومه  فقىاا إبا لار  اليشر  في ومهك فقال 

فقااال يااا محمااد إن ربااك يقااول جمااا يرضاايك جباا  ال يصااىي لىيااك جحااد إال حااىيت لىياا  

     [  ىمت لىي  لشرا لشرا وال يسىم لىيك جحد إال س

والحاق الاذ  هلل و لىرساول بااق بعاد :  436/  4ل ابن تيمية في الارد لىاى اليكار  قا

موا الرسول و كذلك ما كاان مان حقوقا  الواي يمكان بقاوهاا كالصاالة لىيا  والوساىيم 

وقوياات اهااـ المقصااود ،  باال توكاادا , فهااي لاام تاااقص بعااد موتاا  ,والوعلياار والوااوقير

 الوسىيم حق مسوقل مثل الصالة فرهر الفرق   فالحظ : جب  معل 

ويساىم , وإ ا جتى مسجده فنب  يسىم لىي  ويصىى لىيا  :  344/  47وقال في الفواو  

إن هللا ومالئكواا  يصااىون لىااى } الصااالة ويصااىى لىياا  فيهااا فاانن هللا يقااول  فاايلىياا  

مارة حاىى هللا  ومن حاىى لىيا { يا جيها الذين لماوا حىوا لىي  وسىموا تسىيما  الايي

 اهـ   لىي  لشرا ومن سىم لىي  سىم هللا لىي  لشرا 

 ومعاى السالم لىي  من الخىق : ج  الدلاء ل  بالسالمة ، وياقسم السالم إلى قسمين :

لىى الايي حىى هللا لىي  وسىم لاد قياره , فهاذا ب  م سى  ـ سالم مسموع : فهذا الذ  يُ 4

رد لىيا  ، وهاذا الساالم بمعااى الوحياة ، ويُسامى يسمع  الايي حىى هللا لىي  وسىم ويا

السالم لىاى الحاضار ، وهاذا لايس مان خصائصا  حاىى هللا لىيا  وساىم ، فكال ميات 

 مسىم إ ا ميء إلى قيره وسىم لىي  فنب  يرد السالم  

ـ سالم معروض : وهو إ ا سىم لىى الايي في مميع األماكن حاشا لاد قياره ، فهاذا 4

هللا لىي  وسىم لكن يعرض لىي  وييىغ ب  وييىغ  المالئكاة ، كماا ال يسمع  الايي حىى 

إن هلل مالئكااة ] لاان ليااد هللا قااال رسااول هللا حااىى هللا لىياا  وسااىم ماااء فااي الحااديث 

   الاسائي رواه [سياحين في األرض ييىغوبي من جموي السالم 

وإ ا , بىاغ  لاك كن إ ا حىى وسىم لىي  من بعيد قال ابن تيمية كما في ماها  الساة : ل

 اهـ  سىم لىي  من قريب سمع هو سالم المسىم لىي  

وهذا السالم يُسمى : السالم لىى الغائب جو السالم لىي  مع الغيية ، ولااد بعاض جهال 

العىم معىوه من خصائص  هو ولموم األبيياء وهو من الشعار لهم وكاذا الولاما  لااد 

يُقاال لىيا  الساالم ألحاد ماع الغيياة  يار   كرهم ج  السالم لىايهم ماع الغيياة ، ولاذا ال

األبيياااء لىااى وماا  االسااوحياب وبالاسااية لايياااا لىااى وماا  االسااوحياب والومااوب فااي 

   144، 144/  47مواضع وهو من الخصائص   رامع الفواو  ل  

جما السالم مع الغيية ألحد  ير األبيياء شعارا والولاماا فىايس مان السااة بال هاو بدلاة 

وجمااا قااول اباان لياااس فهااذا  كااره لمااا حااار جهاال الياادع :  144/  47ة قااال اباان تيمياا

وهام ال  باالتفااقيخصون بالصالة لىيا جو  يره وال يصىون لىاى  يارهم فهاذا بدلاة 

حد من باى هاشم مان العياسايين وال لىاى كال جحاد مان ولاد الحسان جيصىون لىى كل 

هاام حاال لىااى محمااد الى]  الصااحي  فاايمااع جباا  قااد ثياات ,  جزواماا والحسااين وال لىااى 

الييات دون  جهالفحيالاذ ال حجاة لمان خاص بالصاالة بعاض [ و ريوا   جزواما ولىى 

ولمااا كااان هللا تعااالى جماار بالصااالة والسااالم ، ساائر جهاال اليياات ودون سااائر الماااماين 

الصاالة لىاى  ياره ممااوع ماهاا طارد  لاك طائفاة مااهم جباو  إنلىي  ثم قاال مان قاال 

ىم لىى  يره وهذا لم يعرف لن جحد مان الموقادمين وجكثار فقالوا ال يس يمحمد الجويا
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فالذين معىوا السالم من خصائص  ال يماعاون مان     إلى جن قال :  الموأخرين جبكروه

السالم لىى الحاضر لكن يقولون ال يسىم لىى الغائب فجعىاوا الساالم لىيا  ماع الغيياة 

الوشاهد  فايصا  كماا من خصائص  وهذا حق لكن األمر باذلك وإيجابا  هاو مان خصائ

فىيس في  سالم لىاى معاين إال لىيا  وكاذلك لااد دخاول المساجد والخارو  ماا  وهاذا 

الصالة و يرها و يره فىايس وامياا إال  فييايد جن السالم كالصالة كالهما وامب ل  

 باالتفاق اهـ المقصود  سالم الوحية لاد الىقاء فنب  ماكد 

الرسول آلية } حىوا لىيا  وساىموا تساىيماً ويسوحب الجمع بين الصالة والسالم لىى 

    } 

قااال المصاااف : " وللاا  " اآلل تعريفهااا يخوىااف باااخوالف السااياق ، هااذا هااو الجااامع 

ف اآلل بااالوعريف العااام : فيكااون اآلل  الخااوالف العىماااء فااي تفسااير اآلل ، وهاااا يعاار 

جهال بيوا  , وإن بمعاى جتيال  لىى ديا  ، وإن  كر اآلل مع الماماين فانن اآلل بمعااى 

  كر اآلل مع جهل الييت فيقصد ب   ريو  حىى هللا لىي  وسىم   

 ابوهت مقدمة المصاف رحم  هللا  

 فصل
جما بعد فهذا الوقاد الفرقة الاامية الماصاورة إلاى قياام الساالة جهال قال المصاف : " 

لمااوا باااهلل ومالئكواا  وكوياا  ورسااى  واليعااث بعااد ا اإليمااانوهااو , الساااة والجمالااة 

 "  بالقدر خيره وشره  واإليمان

    الشرح : 

قول المصاف : " جما بعاد "  هاذه الكىماة يااتى بهاا لالبوقاال مان المقدماة  إلاى حاىب 

الموضوع ويساوحب اإلتياان بهاا بعاد المقدماة ) ج  بعاد الحماد هلل والثاااء لىيا  جو بعاد 

 لىيا  وساىم يقولهاا   خطية الحامة ( في الخطب والمكاتياا , وقد كان الايي حىى هللا

قال اليخار  في ححيح  في كواب الجمعة وساق حديث لائشة في الكسوف باب مان 

فابصارف رساول هللا حاىى هللا لىيا  وساىم قال في الخطية بعد الثااء جما بعد ، قالت : 

   [ الحاديث , جما بعاد ] وقد تجىت الشمس فخطب الااس وحمد هللا بما هو جهى  ثم قال 

من قال جب  ياتى بها لالبوقال من جساىوب إلاى لخار فهاذا  يار معهاود حساب وجما قول 

 , فالمصاف ياوقل من جسىوب إلى لخر وال يأتي بها   يلىم

قال المصااف : " فهاذا الوقااد الفرقاة الاامياة الماصاورة إلاى قياام الساالة جهال السااة 

لى ما في الاذهن مان والجمالة " قول  " فهذا " : هذا : جسم إشارة ويقصد ب  اإلشارة إ

 الوقاد جهل الساة والجمالة ، وإشارة إلى ما سوف يكوي  في بيان الوقادهم   

وهذه الىفرة مر  فيها كالم في المااظرة لىى الواسطية حياما احاول لىيا  جهال اليادع 

اا ا قااال الفرقااة الااميااة ، فقااال فااي الفواااو  فااي المجىااد الثالااث فااي المااااظرة لىااى لم 

وتعصاايهم ورج  قىااة العااارف  مماااألتهمولمااا رج  هااذا الحاااكم العاادل الواسااطية :    

يعااي ؛ حماد ججحمد فاقول هذا الوقاد  اإلمامجبت حافت الوقاد : قال , الااحر وخافهم 

و رضاا  , فاانن هاذا مااذهب موياوع , والرمال يصااف لىااى مذهيا  فااال يعوارض لىيا  

  بذلك قطع مخاحمة الخصوم 

جحماد اخوصااب بهاذا  لإلماامسىف الصال  مميعهم لايس ما ممعت إال لقيدة ال: فقىت 

حماد جلىي  وسىم ولو قاال  حىى هللا الاييماء ب   الذ هو ميىغ العىم  إبماجحمد  واإلمام
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حاىى هللا لىيا  وساىم ب  الرسول لم بقيى  وهذه لقيدة محمد  يجيءمن تىقاء بفس  ما لم 

ن مااء بحارف نفا, سااين ماهاا ثاالس  شايء فاي خاالفايوقىت مراا قد جمهىت كل من 

حياث قاال حىى هللا لىي  وسىم  الاييجثاى لىيها  الويحد من القرون الثالثة جواحد لن 

يخااالف مااا [ بعثاات فياا  ثاام الااذين يىااوبهم ثاام الااذين يىااوبهم  الااذ خياار القاارون القاارن ] 

   كرت  فأبا جرمع لن  لك 

مان الحافياة   ا  كرتاماولىى جن لتى باقول مميع الطوائف لان القارون الثالثاة توافاق 

   والمالكية والشافعية والحايىية واألشعرية وجهل الحديث والصوفية و يرهم

 الواايالفرقااة  هاايالوقاااد الفرقااة الااميااة  قااوليفااأميوهم لاان األساالىة بااأن إلااى جن قااال : 

لىى ثالس وسيعين فرقة اثاوان وسايعون  جمويتفورق ] حيث قال  بالاجاة الاييوحفها 

فهاذا   ي [من كان لىى مثل ما جبا لىي  اليوم وجححاب يالجاة وه فيدة الاار وواح في

هللا لاااهم وهاام وماان اتاايعهم الفرقااة  رضاايوجحااحاب   الاياايهااو المااأثور لاان  االلوقاااد

وكال , يلياد ويااقص  اإليماانالاامية فنب  قد ثيت لن  ير واحد من الصحابة جبا  قاال 

خاالفهم  وإ اساابيد الثابواة لفرا  ومعاااه  لك فنب  مأثور لن الصاحابة باأل فيما  كرت  

   لك  فيمن بعدهم لم يضر 

مان هاذا االلوقااد يجاب جن يكاون هالكاا فانن  شايء فيثم قىت لهم وليس كل من خالف 

  لاك مان العىام فايوقد ال يكون بىغا  , الماازع قد يكون مجوهدا مخطلا يغفر هللا خطأه 

كابات  , وإ اسااا ما يمحو هللا ب  سايلات  وقد يكون ل  من الح, ما تقوم ب  لىي  الحجة 

يجب جن يدخل فيها الموأول والقابت و و الحسااا الماحياة  جلفاظ الوليد الموااولة ل  ال

 فايبل موماب هاذا الكاالم جن مان الوقاد  لاك بجاا , والمغفور ل  و ير  لك فهذا جولى 

كماا يقاال مان حامت  هذا االلوقاد ومن الوقد ضده فقد يكون باميا وقد ال يكاون بامياا

مثل لفظ  الاييبأن كل لفظ قىو  فهو مأثور لن : فأميوهم جوال  الثابيوجما الساال , بجا 

  لعر  وقىت اكويوا الجواب ا فوق السمواا ولفظ لىى العر  وفوق

 وقىت ال شاك جن الاااس يوااازلونوقال في الفواو  المجىد الثالث في المجىس الثابي : 

 واخاوالفويجار  بيااهم تفارق وفاون ,   ويقاول هاذا جباا جشاعر,  يحايى جبا يقول هذا ,

   وجبا قد جحضرا ما ييين اتفاق المذاهب فيما  كرت ، لىى جمور ال يعرفون حقيقوها 

لاو قىات هاذا ماذهب :  باي اموماعبعاض األكاابر مان الحافياة وقاد  ليقال إلى جن قال : 

  يحصل دفع الخصوم لاك بأبا  ومقصوده جب، الالاع   ابقطعلىى  لك ال  جحمد وثيت  

فقىات ال وهللا لايس ، ويسوري  الماوصر والماازع مان إظهاار الموافقاة , مذهب مويوع 

, سىف األمة وجئمة جهال الحاديث  الوقادوإبما هذا ,  اخوصابهذا  فيألحمد بن حايل 

 وكال لفاظ  كرتا  فأباا ج كار, رسول هللا حىى هللا لىي  وساىم  الوقادهذا  : وقىت جيضا

ب  لية جو حديثا جو إممالا سىفيا وج كر من ياقل اإلمماع لن السىف من مميع طوائاف 

 اهـ  والموكىمين وجهل الحديث والصوفية  األربعةالمسىمين والفقهاء 

جبات حاافت الوقااد اإلماام جحماد :  لايفقيال :  3وقال في موضع لخار فاي الفوااو   /

   وجرادوا قطع الالاع لكوب  مذهيا مويولا

ما خرمت إال لقيدة السىف الصال  مميعهم ليس لإلمام جحماد اخوصااب بهاذا : ىت فق

فانن مااء بحارف واحاد لان , ماها ثالس سااين  شيء في خالفايقد جمهىت من : وقىت 

فأبااا جرمااع لاان  لااك ولىااى جن لتااى باقااول مميااع ؛ القاارون الثالثااة يخااالف مااا  كرتاا  
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ن الحافية والمالكية والشافعية والحايىية الطوائف لن القرون الثالثة يوافق ما  كرت  م

 اهـ  واألشعرية وجهل الحديث و يرهم 

والخالحة في  لك : جن المصاف ير  جن من لايس لىاى هاذا االلوقااد الاذ  فاي هاذه 

العقيدة فىيس من جهل الساة والجمالة إ ا الوالم جحاال مان جحاول جهال اليادع , وحكام 

من هاذا االلوقااد يجاب  شيء فيكل من خالف ثم قىت لهم وليس المصاف في  قال : ) 

وقاد ال يكااون , جن يكاون هالكاا فانن الماااازع قاد يكاون مجوهادا مخطلااا يغفار هللا خطاأه 

وقاد يكاون لا  مان الحساااا ماا يمحاو , ما تقوم ب  لىيا  الحجاة   لك من العىم فيبىغ  

ل فيهااا الموااأول يجااب جن ياادخ كاباات جلفاااظ الوليااد الموااولااة لاا  ال , وإ اهللا باا  ساايلات  

بال موماب هاذا , والقابت و و الحساااا الماحياة والمغفاور لا  و يار  لاك فهاذا جولاى 

 ( اهـ , وبقف وقفاا لىى بعض لياراا المصاف هذه :  الكالم جن من الوقد  لك بجا

( فهااا  من هذا االلوقاد يجب جن يكون هالكاا شيء فيليس كل من خالف ج ـ فقول  : ) 

لا  ) كال ( فاال يحكام باالعموم جن كال مان خاالف فهاو هالاك وال كال بفى العموم فاي قو

معااين خااالف فيهااا يهىااك ؛ ألن مسااائل االلوقاااد الوااي  كاارا ماان مسااائل جهاال الياادع 

واألهواء ومن المسائل الخفية الوي يُعذر فيهاا بالوأويال والجهال واالشاوياه واالموهااد , 

 خصوحياا المسائل الخفية   وال يُكفر فيها إال من زالت لا  الشيهة , وهذا من

وشيء لخر فنن الذ  جثار حفيراة األشاالرة هاي مساائل معيااة فاي هاذه العقيادة وهاي 

مسائل االسوواء والكالم وبعاض الصافاا الواي يأولوبهاا ومساألة اإليماان , ولاذا ظااوا 

جباا  يقصاادهم فااي  لااك , وإال فكثياار ماان العقائااد الوااي  كاارهم موافقااون لاا  فيهااا كالقاادر 

اآلخر والصاحابة , وهاذه المساائل الواي خاالفوه فيهاا وباقشاوه فيهاا هاي مساائل  واليوم

 خفية ال يطىق لىى كل معين خالف فيها بأب  هالك جو  ير با  جو كافر جو  ير  لك  

" الوقااااد " ماااع جن الكوااااب فاااي االلوقااااد والقاااول والعمااال والساااىو  قاااال المصااااف 

ثال هذا الموضع احطالح لكل ماا سايق ، جو والمعامىة !! لكن الوعيير بااللوقاد في جم

 كاار االلوقاااد بااااًء لىااى الغالااب واألهميااة جو جن السااىو  والمعامىااة ميايااة لىااى  يكااون

 االلوقاد   

، قاال فاي لساان مصدر من لقد يعقد الوقااداً جو لقيادة قول  " الوقاد " االلوقاد لغة : 

اهاـ , ومان معاابي ب واشاود والوقاد الشايء حاى    وقاال : لعقد  بقيض الحال العرب ا

لقد : الشد والقوة والربط والصالبة من لقد الجيين إ ا اربط  , وفي المصياح المايار 

لقدا لىي  القىب والضمير حوى قيل العقيدة ما يدين اإلبسان ب  ولا  , والوقدا كذا : 

 اهـ   لقيدة  حساة سالمة من الشك

لىسان والجوارح من االلوقااداا والقاول فهو : ما امومع لىي  القىب واوجما إحطالحاً 

و الجاوارح مماا مااء فاي الكوااب جفياعقد ب  ماكان مجلوماً ب  مما فاي القىاب والعمل , 

وجدخىاا الجاوارح , ابطو  لىي  القىب والجوارح  فالعقيدة : إسم مامع لكل ما, والساة 

 ألن العقيدة قول ولمل   ةألبها تدخل في مسمى العقيد

لوقااد مثال : األمار في هذه الرسالة جتى بأشياء لمىيا  وجدخىهاا فاي اال ولذلك المصاف

ومثال السامع والطالاة , بالمعروف والاهاي لان الماكار , ومثال فعال مكاارم األخاالق 

لوقااد هاو لىام وإن كاان المشاهور جن اال, لىوالة كل هذه جدخىهاا فاي المسامى العقياد  

 لوقاد   مل اليدخل في مسمى االالقىب ولمى  هذا الغالب لكن اليدل لىى جن الع
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: حافاا  وحف هذه الفرقاة باأربع قول  " الفرقة الاامية " هذه إحد  األوحاف , فقد

 جهل الساة والجمالة    والماصورة , والاامية , 

 :  في ا مسائلو

 : معاي الفرقة ج  الطائفة    المسألة األولى

ة الااميااة " ماان جكياار مااا جثاااره : هااذه الكىمااة وهااي " الوقاااد الفرقااالمستتألة الثانيتتة 

األشالرة لىى المالف ، فىما رجوا جن ما في هذه الرسالة يخالف الوقادهم وجن ماا فاي 

هذه الرسالة هو الوقاد الفرقة الاامية اسواوجوا جبهم ليساوا مان الفرقاة الاامياة , ولاذلك 

 ولمىوا ل  محاكمة كير    ابن تيميةثاروا لىى 

لوقاد ما في هذه الرساالة ر لهم خمسين كواباً كىها توافق اوكان مواب الشيخ جن جحض

تحداهم وجمهىهم ساواا في إحضار ماا يخاالف ماا فاي هاذه الرساالة  , بل إن المصاف

 من الكواب جو الساة جو كالم السىف  

 : قول  " الفرقة الاامية " : المسألة الثالثة 

 ذه الفرقة هي الاامية   لها مفهوم وماطوق , جما الماطوق : فحكم المصاف جن ه

والمفهوم ـ مفهوم المخالفة ـ : جن من ليس لىاى هاذا االلوقااد فهاو لايس باميااً ، وهاي 

بالاجاااة ؟ هاال هااي الاجاااة الكياار  جم الاجاااة  دجلاام ماان قولاااا هالااك ، لكاان مااا المقصااو

 الصغر  ؟ 

ى   : هذا يخضع لوفسير حديث جبي هريرة الذ  رواه الورمذ  وحسا  في قولا  حاى

هللا لىياا  وسااىم ] افورقاات اليهااود لىااى إحااد  وساايعين فرقااة والاصااار  لىااى اثاوااين 

وسيعين فرقة [ ـ وقال في هذه األمة ـ ] وسوفورق جموي لىى ثالس وسيعين فرقة كىهاا 

في الااار إال واحادة [ فسالل لاهاا حاىى هللا لىيا  وساىم فقاال ] هاي لىاى ماا جباا لىيا  

 اليوم وجححابي [   

 راد بقول  ] جموي [ ؟  س: فما الم

  : لىى قولين : األول : جبها جماة الادلوة , ولىاى هاذا الوفساير تكاون الفرقاة الاامياة 

 هي جمة اإلمابة  

والقااول الثااابي : جن األمااة هاااا جمااة اإلمابااة فوكااون الفرقااة الااميااة هااي ماان كااان لىااى 

جمالاة , والقاول الوقاد الرسول حىى هللا لىي  وسىم والصحابة , وهام جهال السااة وال

الثابي جقارب , ج  جن المقصاود باألماة جماة اإلماباة ؛ ألن الاياي حاىى هللا لىيا  وساىم 

فسر المقصود بالفرقة الاامية في الحديث وقال ] هي ماا كاان لىاى ماا جباا لىيا  الياوم 

 وجححابي [  

طىاة , تكاون الفرقاة الاامياة بامياةُ مان االلوقااداا اليا -ج  القاول الثاابي  -ولىى  لك 

ويكون مالداها  يار باا  أ ج  مان هاال  االلوقااد وماا يويعا  مان األلماال واألفعاال , 

 وقول  ] كىها في الاار [ هذا وليد ضمن جحاديث الوليد   

: األلف والالم يقصد بها العموم ألن بجاتها بجااة لاماة فهاي " الاامية : قول  " مسألة 

ومن , خرة من الدخول في الاار يضاً في اآلجتاجو في الدبيا من الهال  والليغ وبامية 

باب جولى الخىود فيها فهي ليست ماحرفة وال هالكة وال داخىة في الاار وال هالك  فيها 

وسوفورق هذه األمة إلاي ثاالس وسايعين فرقاة ] لىي  قول  حىى هللا لىي  وسىم ل ويد, 
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د ضااو, والً وال خىااوداً فهااذه الواحاادة ليسات فااي الاااار الدخا [كىهاا فااي الاااار إال واحادة 

 الاامية الهالكة وهو لىى قسمين :

هال  مطىق جو هال  جكير وهي جن تهىك هالكااً يخىادها فاي الااار باأن تاأتي بمكفار ج ـ 

وبحاو  قاديماً والياطاياة واالتحادياة و الة المعوللة والقدرية األولاى مثل فرقة الجهمية 

فهذه الفرق مان الهالكاة واالشوراكية ة ومن الفرق المعاحرة كالعىمابية والقومي  لك ، 

    جكير اهالك

مها مان خرمطىق الهال  وهو الهال  األحغر : وهي كل طائفة ميودلة بدلة التب ـ 

والكرامياة والماتريدياة والخاوار   يار األشاالرة  ومثال, مثل طائفاة الُكال بياة , الدين 

كىهاا ] أخو  مان الحاديث قاال وهاذا الوقسايم ما, الغالة والمعوللة  ير الغالة والمرملة 

 ج  إما خىوداً وهو الهال  األكير جو دخوالً   [ في الاار

جن مان " هذا الوقاد الفرقة الاامية : " ا قال ويفهم من كالم المصاف مفهوم مخالفة لم   

وقاد وضا  هاذه  ,لوقاد فهي فرق  هالكة ماحرفة لىى الوقسيم السابق ليس لىى هذا اال

فاأميوهم لان األسالىة باأن في المااظرة , وقد مرا قيل جساطر فقاال : الاقطة ابن تيمية 

] حياث قاال  بالاجااة الايايوحافها  الوايالفرقاة  " هايالوقااد الفرقاة الاامياة : "  قولي

 يالجااة وها فيالاار وواحدة  فيلىى ثالس وسيعين فرقة اثاوان وسيعون  جمويتفورق 

 الايايهاو الماأثور لان  االلوقاادفهاذا  ي [من كان لىى مثل ما جبا لىي  الياوم وجحاحاب

فنباا  قااد ثياات لاان  ياار , هللا لاااهم وهاام وماان اتاايعهم الفرقااة الااميااة  رضاايوجحااحاب  

فنب  ماأثور ؛  لك  فييليد وياقص وكل ما  كرت   : اإليمانواحد من الصحابة جب  قال 

   لك  في خالفهم من بعدهم لم يضر , وإ الن الصحابة باألسابيد الثابوة لفر  ومعااه 

من هذا االلوقاد يجب جن يكون هالكا فنن  شيء فيوليس كل من خالف : ثم قىت لهم 

 لك من العىم ما  فيالماازع قد يكون مجوهدا مخطلا يغفر هللا خطأه وقد ال يكون بىغ  

كابت  , وإ اتقوم ب  لىي  الحجة وقد يكون ل  من الحسااا ما يمحو هللا ب  سيلات  

يجب جن يدخل فيها الموأول والقابت و و الحسااا الماحية  موااولة ل  الجلفاظ الوليد ال

 فيفهذا جولى بل مومب هذا الكالم جن من الوقد  لك بجا ؛ والمغفور ل  و ير  لك 

من : كما يقال , هذا االلوقاد ومن الوقد ضده فقد يكون باميا وقد ال يكون باميا 

ائف المدلية لىقيىة وليست لىى جحل اهـ , لكن يجب جن يُعرف جن الطو حمت بجا

ير  جن الجهمية  -رحم  هللا  -اإلسالم التدخل في كالم ابن تيمية السابق ، فنب  

في الصوالق  ابن القيم  قالوالرافضة ليسوا من مىة اإلسالم بل هما مىة جخر  , 

قال فقال :  ةلما تكىم لن الوم  الخامس والوسعون بعد المائ 1/4111 المرسىة

الكالم  وهذاهما مىوان الجهمية والرافضة ، قال شيخ اإلسالم : بن مهد   ندالرحملي

 هاتينفنن , بن مهد  قد قال   يره وهو كالم لريم  نليد الرحمالذ  قال  اإلمام 

 منالفرقوين هما جلرم الفرق فسادا في الدين وجحىهما من اللبادقة الماافقين ، ليسوا 

 قومفنن هذه اآلراء ابودلها , الخوار  والمرملة والقدرية  مثل قول, ابوداع الموأولين 

مسىمون بجهىهم قصدوا بها طالة هللا فوقعوا في معصيو  ، ولم يقصدوا بها مخالفة 

فنن ميدجهما من قوم ماافقين مكذبين , وال محادت  بخالف الرفض والوجهم  الرسول

 اهـ المقصود   الرسول ميغضين ل  ب لما ماء 
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جم حاىيت ,  الرافضايماا جباالي جحاىيت خىاف الجهماي جو : ليادهللا اليخاار  جبو  قال 

يشااهدون  والخىااف اليهااود  والاصاارابي ، وال يسااىم لىاايهم وال يعااادون وال يااااكحون 

  وال تاكل  بائحهم 

 : ما هو الوقاد الفرقة الاامية ؟ المسألة الرابعة 

مثاال مااا جبااا لىياا  اليااوم هااو كمااا قااال الرسااول حااىى هللا لىياا  وسااىم ] ماان كااان لىااى 

وجححابي [ فالفرقة الاامية هم : كل من كاان لىاى ماا كاان لىيا  الرساول والصاحابة 

    وقوالً وسىوكاً الوقاداً ولمالً وليادة 

واآللاف واالم هال هاي  (الماصاورة ) الوحاف الثاابي قول  : " الماصاورة " هاذا هاو 

} هاا واألدلاة معهاا قاال سايحاب  فاالحق مع, بصرة حجة وبيان فهي ثابواة  ؟ جمالىعموم 

    , وجما بصرة ساان فأحيابا وجحيابا وفي العاقية فهي ماصورة  { والعاقية لىموقين

 : تعددا اآلراء في معاى الطائفة الماصورة : المسألة األولى

: هام  وجماا هاذه الطائفاة فقاال اليخاار قال الاوو  في شرح مسىم في كواب اإلمارة : 

قاال  , : إن لام يكوباوا جهال الحاديث فاال جدر  مان هام جحمد بن حايل وقال , جهل العىم

 : إبما جراد جحمد جهل الساة والجمالة ومن يعوقد ماذهب جهال الحاديث القاضي لياض

: ماااهم  : ويحوماال جن هااذه الطائفااة مفرقااة بااين جبااواع الماااماين -ج  الاااوو   - قىاات ,

ولمارون باالمعروف , وماهم زهااد ،  ، وماهم محدثون ، وماهم فقهاء شجعان مقاتىون

، وال يىاالم جن يكوبااوا  ، وماااهم جهاال جبااواع جخاار  ماان الخياار وباااهون لاان الماكاار

، وفااي هااذا الحااديث معجاالة  مجومعااين باال قااد يكوبااون موفاارقين فااي جقطااار األرض

، فنن هذا الوحف ما زال بحمد هللا تعالى من زمن الايي حىى هللا لىي  وساىم  ظاهرة

     وهللا جلىم يلال حوى يأتي جمر هللا المذكور في الحديثإلى اآلن وال 

 : وحف المصاف جهل هذا االلوقاد بأب  الوقاد : المسألة الثانية 

 ج ـ الفرقة الاامية   

 ب ـ الفرقة الماصورة   

   ـ جهل الساة والجمالة   

اهم في لخر الكواب     المومسكون باإلسالم المحض الخالص لن الشوبد ـ وسم 

 جلفاظاً مورادفة ؟ جم موياياة ؟ جم موداخىة ؟ -لىى حايع المالف  -فهل هذه الصفاا 

وهاال المصاااف هاااا معاال الطائفااة الماصااورة مرادفااة ألهاال الساااة ، ومرادفااة لىفرقااة 

 الاامية ؟ 

المصاااف رحماا  هللا  كاار  لااك فااي لخاار الكواااب فقااال بعاادما  كاار الوقااادهم فقااال : 

ا جخيار الذ  بعث هللا ب  محمدا حىى هللا لىي  وسىم لكن لم  وطريقوهم هي دين اإلسالم 

سوفورق لىى ثالس وسايعين فرقاة كىهاا فاي الااار  ] الايي حىى هللا لىي  وسىم جن جمو 

هم من كان لىى مثل ما جباا لىيا  ] وهي الجمالة وفي حديث لا  جب  قال [ إال واحدة 

لخاالص لان الشاوب هام جهال حار المومسكون باإلساالم المحاض ا[ اليوم وجححابي 

وماااهم جلااالم الهااد  , وفاايهم الصااديقون والشااهداء والصااالحون ،  الساااة والجمالااة

وفايهم األبادال وفايهم , ومصابي  الدمى جولاوا المااقاب الماأثورة والفضاائل الماذكورة 

جئمة الدين الذين جممع المسىمون لىى هدايوهم وهم الطائفة الماصورة الاذين قاال فايهم 

ال تلال طائفة من جموي لىاى الحاق ماصاورة ال يضارهم ] ىى هللا لىي  وسىم الايي ح



 - 47 - 

فاسااأل هللا جن يجعىاااا ماااهم وجال يليااغ [ مان خااالفهم وال ماان خااذلهم حوااى تقااوم السااالة 

قىوباا بعد إ  هدابا وجن يهب لاا من لدب  رحمة إب  الوهااب وهللا جلىام وحاىى هللا لىاى 

وهاذا  -اهاـ   فاذكر جن جهال السااة والجمالاة  رامحمد وللا  وحاحي  وساىم تساىيما كثيا

ثم قال : وفيهم , ج  من جهال السااة والجمالاة : ج ـ الصاديقون   ب ـ  -االسم العام لهم 

وماهم جلالم الهد  ومصابي  الادمى جولاوا المااقاب   د ـ والصالحون     ـ والشهداء 

فايهم جئماة الادين الاذين جمماع و  و ـ وفيهم األبادال   هـ ـ المأثورة والفضائل المذكورة 

وهم الطائفة الماصورة الذين قال فيهم الايي حىى   ـ ثم قال : المسىمون لىى هدايوهم 

ال تلال طائفة من جموي لىاى الحاق ماصاورة ال يضارهم مان خاالفهم ] هللا لىي  وسىم 

[ فهال كىماة هام تعاود لىاى لخار ماذكور ، جم تعاود وال من خاذلهم حواى تقاوم الساالة 

 كل األبواع السوة المذكورة ؟  لىى

ااا اوالجااواب جبااك إ ا برااار فهااذا الوقااااد الفرقااة الاامياااة ا قااال : إلااى جول الكواااب لم 

فجعل جهل الساة هي الماصورة  اهـ , الماصورة إلى قيام السالة جهل الساة والجمالة

 ةياار  جن جهاال الساااة والجمالااة هاام الطائفاا الكوااابجن المصاااف فااي لخرتاارم  لااك ، 

 ورة   الماص

 والذ  يرهر جن المسألة فيها تفصيل :

والفرقاة ج ـ ففاي بااب االلوقااد كماا فاي هاذه العقيادة فأهال السااة والطائفاة الماصاورة 

واحد ، ففي باب االلوقاد فنن جهل السااة  اوال فرق بياهما ألن الوقاداهم ةواحدالاامية 

 د  والجمالة والطائفة الماصورة وجهل اإلسالم الصحي  كىهم واح

ب ـ وفااي زماان الرسااول حااىى هللا لىياا  وسااىم وزماان الخىفاااء الراشاادين قياال تحياال 

  كىهم واحد الخوار  

   ـ وفي زمن بلول ليسى لىي  الصالة والسالم فهي واحدة  

ففي هذه الحاالا الثالثة فأهل الساة هي الطائفة الماصاورة ، جماا زمان افواراق األماة 

اومااة جهاال الياادع بجهاااد الكىمااة ومهاااد القوااال وحاادوس الياادع وظهااور الحامااة إلااى مق

وظهااور دول الياادع ، وومااود قالاادين ؛ ظهاار الفاارق بااين الطائفااة الماصااورة وهااي : 

القائمااة بااأمر هللا ماان بقيااة المسااىمين الااذ  لىااى االلوقاااد الصااحي  ألهاال الساااة ولكاان 

حااالا هاذه ال قعدوا لن موامهة جهل اليدع بالحجة واليرهان والسايف والسااان , ففاي

فالطائفة الماصورة جخص , وهي تشمل من هو بحامة لىاصر وهم جهال مهااد الىساان 

والكىمااة وهاام العىماااء , وجهاال الساااان والسااالح وهاام المجاهاادون , وجيضااا اآلماارون 

جبا  جتاى الاياي  حاىى :  ساىمة بان بفيال جخيارهم بالمعروف والااهون لن الماكر , فعن

؟  ، ووضعت الحارب جوزارهاا لخيل وجلقيت السالح: إبي سلمت ا هللا لىي  وسىم فقال

اآلن مااء القواال، ال تالال طائفاة ]  ، فقال ل  الايي  حىى هللا لىيا  وساىم : ال قوال قىت

من جموي ظاهرين لىى الااس يرفع هللا قىوب جقوام فيقاتىوبهم ويارزقهم هللا مااهم حواى 

 رواه جحمد   [ لماماين الشامال جن لقر دار اايأتي جمر هللا لل  ومل  وهم لىى  لك 

: ياا جهال الشاام حاد ثاي  : سامعت معاوياة يخطاب يقاول الشامي قاال ليد هللاجبي  ولن

جن رسول هللا حىى هللا لىي  وسىم  -زيد بن جرقم  -: يعاي  : قال شعية األبصار  قال

هال وجبي ألرمو جن تكوبوا هم يا ج , : ال تلال طائفة من جموي لىى الحق ظاهرين قال

: سامعت معاوياة بان جباي سافيان لىاى هاذا  لميار بان هاابىء حدثا  قاال[ ولان  الشام
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ال تاالال طائفااة ماان ]  : : ساامعت رسااول هللا حااىى هللا لىياا  وسااىم يقااول الماياار يقااول

جموي قائمة بأمر هللا ال يضرهم من خذلهم جو خالفهم حوى يأتي جمر هللا لال  ومال  وهام 

: يا جمير المااماين سامعت  فقال يبن يخامر السكسكفقام مالك  [ ظاهرون لىى الااس

: هذا مالاك ياللم جبا   ، فقال معاوية ورفع حوت  : وهم جهل الشام معا  بن ميل يقول

   : وهم جهل الشام سمع معا اً يقول

اخوالف األحاديث ألن الحاديث الاذ  فيا  الفرقاة مساوقل ومن األدلة لىى االخوالف : 

  لطائفة الماصورة لن الحديث الذ  في   كر ا

: ووقع خالف بين المعاحرين في هذه المسألة ، ولكن الماسف اليغاي والرىام مسألة 

اااسااوطال لىااى  ياارهم وبااد  فيهااا ، فاانن بعضااهم  والمسااألة لهااا خىفيااة  قوا بهااا ،لوا وفس 

مديااد اسااوخدم هااذه المسااألة فااأراد  سياسااية سااىطابية ، وهااي لاحاارا بشااوء تيااار

 وغالل هذه المسألة االموهادية  الخصوم الوشهير بهم واس

 : ما معاى الماصورة ؟ المسألة الثالثة 

ج  الوااي جلابهااا هللا وجياادها وقواهااا وخااذل مخالفهااا فوكااون الاصاارة بمعاااى اإللابااة 

 والوأييد والخذالن لىمخالفين  

 : الاصرة تاقسم إلى قسمين : المسألة الرابعة 

ثابوة ألهل الساة والجمالة مااداموا لىاى ج ـ بصرة بيان وقوة حجة وهذه بصرة دائمة 

الكواب والساة قال تعالى } ولقد سيقت كىمواا لعيادبا المرساىين إبهام لهام الماصاورون 

 وإن مادبا لهم الغاليون { وقال تعالى } كوب هللا أل ىين جبا ورسىي {  

ى } ب ـ بصارة سااان وسايف وهاذه جحيابااً وجحيابااً لكان تكاون لهام العاقياة قاال تعاال 

 ما حصل فاي لهاد الخىفااء الراشادين فايكأحياباً تكون الدولة لها والعاقية لىموقين { ف

 وجحياباً يكوبون ضعفاء كما في زمن اإلمام جحماد وكماا فاي زمابااا, القرون المفضىة 

 الصحوة مسوضعفة وجهل الساة والجمالة مسوضعفون   ف, اآلن 

؛ إال كابت الغىية والشوكة ألهل السااة  فما تصارع جهل اليدع مع جهل الساة والجمالة

والجمالة ، وقد مر شيء من هذا اليحث في قول المصاف : " ليرهره لىى الدين كى  

  " 

 قول  : " إلى قيام السالة "  

: اخوىف فاي تفساير الساالة لىاى قاولين , ماع االتفااق لىاى جن األلاف المسألة األولى 

 والالم في السالة لىعهد  

: وهااو اخويااار الاااوو  فااي شاارح مسااىم , جن السااالة يقصااد بهااا السااالة  القااول األول

لكن بمعااى إلاى قارب قياام  -بمعاى ابوهاء الغاية  -الكير  , وجن إلى ليست لىى بابها 

ال تالال طائفاة مان جمواي ]  قول  حىى هللا لىي  وسىمالسالة , قال في كواب اإلمارة : 

هاذا الحاديث  [ يأتي جمر هللا وهم كذلك ظاهرين لىى الحق ال يضرهم من خذلهم حوى

، و كربااا هاااا  الجمااع بااين  ساايق شاارح  مااع مااا يشاايه  فااي جواخاار كواااب اإليمااان

حوى ياأتي ] ، وجن المراد بقول  حىى هللا لىي  وسىم  األحاديث الواردة في هذا المعاى

   من الري  الوي تأتي فوأخذ روح كل مامن وماماة[ جمر هللا 

ج  تقاارب السااالة وهااو خاارو   [ حوااى تقااوم السااالة] يااة ماان رو  وجن المااراد بروا

هاو  [ ظااهرين لىاى مان بااوجهم]  قولا  حاىى هللا لىيا  وساىم    إلاى جن قاال :  الري 
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ج  بهضااوا ؛ لاااداهم وهااو مااأخو  ماان بااأ  إلاايهم وبااأوا إلياا  : ج  , بهماالة بعااد الااواو 

  اهـ لىقوال

  ، ويكون القيام بمعااى المجايء يوب الريالقول الثابي : جن السالة يقصد بها سالة ه

ج  إلى جن تجيء الري  , فوكون السالة هي سالة موا الماماين بهيوب الري  الىيااة 

 الوي تقيض جرواحهم فهي سالة خاحة لقوم خاحين ج  سالة الماماين  

واسودلوا لىى  لك بحديث الاري  الاذ  رواه مساىم لان جباي هريارة مرفولااً ] إن هللا 

ريحاً من اليمن جلين من الحرير فال تادع جحاداً  فاي قىيا  مان اإليماان مثقاال حياة ييعث 

 إال قيضو  [ وماء في رواية لاد مسىم ] من قيل الشام [   

فوكااون ريحاااً شاامالية شااامية وماوبيااة يمايااة , فاان ا ممعاات هااذا الحااديث مااع الحااديث 

 ( [ تاارم  لااك القااول الصااحي  ] ال تقااوم السااالة حوااى ال يقااال فااي األرض ) هللا هللا

 الثابي  

وهذا القول الثابي جقرب وال يحوا  إلى جن باول ] إلى قيام الساالة [ ج  قارب وبقااء 

 الاص لىى ما ماء جولى من الوأويل  

ولىى كل حال فالسالة لفظ مشور  يُفس ر حسب السياق , ولذا قاال المصااف فاي هاذا 

مان جشاراط الساالة الوساطى مان ظهاور وكان هذا ما هاو في كواب  االسوقامة : الياب 

ىى هللا لىيا  فنبا  قاد ثيات فاي الصاحي  لان الاياي حا, الجهل ورفع العىم وكثرة اللبا 

وإن , جب  قد يريد بالسالة ابخرام القارن ووقاوع شارور وباالء يعاذب با  الاااس وسىم 

ن إ] لكان األول مااء فاي مثال قولا  , كابت السالة العامة هي قيام الااس مان قياورهم 

يريااد باا  ابخاارام  لااك [ يسااوافد هااذا الغااالم لمااره لاام يدركاا  الهاارم حوااى تقااوم السااالة 

: كماا فاي قاول المغيارة بان شاعية , كما إب  قد جراد بىفظ القيامة موا اإلبساان , القرن 

وتارمم اليغاو  ، جيها الااس إبكم تقولون القيامة القيامة وإب  من ماا فقد قامت قيامو  

 اهـ   ماا فقد قامت قيامو   باب من: لمصابي  لىى  لك في كواب ا

 قال المصاف : " جهل الساة والجمالة "  

: تعريااف الساااة ، الساااة لغااة : هااي الطريقااة ، وشاارلاً : هااي طريقااة المستتألة األولتتى 

ج  جهاال طريقااة الرسااول ،  أهاال الساااة :الرسااول حااىى هللا لىياا  وسااىم والصااحابة ، ف

ج  هم من لىى طريقواي المومساكين  [لىي  وجححابي  هم ما جبا] وهذا موافق لحديث 

موماااع ، وهاام مجومعااون لىااى شاايلين : هاال االجوالجمالاا  : ج  هاام  ,بالكواااب والساااة 

  لىى اإلمام الحق بالسمع والطالة وتر  الفرقة , ولىى الكواب والساة 

وهاذا وهاا  تعريف خاب لاد الفقهاء لىساة وهو : ما جمر ب  ال لىاى وما  اإللالام , 

ف جحيابااااً باااالحكم : وهاااو ماااا يثااااب فالىااا  اموثااااالً  تعريفهاااا بالحاااد والحقيقاااة ، وتعااار 

 تارك  ، هذا هو الوعريف المشهور لىساة لغة واحطالحاً  واليسوحق العقاب 

زيادة تجومع بهاا األقاوال فاي تعرياف جهال  -إن شاء هللا  -وسوف يأتي في لخر الكالم 

 الساة   

ي الىغة : فهي اسم لىمجومعين لىى شيء , ولذا ساميت ملدلفاة وجما تعريف الجمالة ف

مماع الموماااع الااااس فيهااا , وسامي يااوم الجمعااة الموماااع الاااس فياا  ، وساامي مسااجد 

 الجمالة المومالهم في  , فهي إ اً العدد من الااس الذين يجمعهم الغرض الواحد   
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سااة , وقاد  كار الشااطيي واحطالحاً : فقد وقع تاوع  في تعريفها جكثار مان تعرياف ال

 في االلوصام جقوال جهل العىم في تعريف الجمالة ، وساق خمسة جقوال :

 األول : جبها السواد األلرم من جهل اإلسالم , وهذا تفسير بالكمية   

 الثابي : قيل ممالة العىماء المجوهدين , وهذا قول ابن الميار  وإسحاق بن راهوي   

الجمالة ؟ فقال : هم الذين يقود  بهم جبو بكر ولمار    فىام  قيل البن الميار  : من هم

 يلل يعد العىماء  

 الثالث : ممالة الصحابة , وهذا قول لمر بن ليد العليل   

 الرابع : هم الذين امومعوا لىى جمير , وهذا قول الطير    

و كاالم ابان مساعود : لان لمار -ج  الشااطيي  -الخامس : بمعاى للوم الحق , وساق 

بن ميمون جب  قال : كان ابن مسعود يقول : لىيكم بالجمالة , ثم سمع  مرة يأمره باأن 

يصىي وحده إ ا وافق جئمة ياخرون الصالة لن وقوها , فأشاكل لىيا  األمار بالجمالاة 

 ثم األمر باإلفراد ، فقال ل  ابن مسعود : الجمالة ما وافق الحق وإن كات وحد   

ن محمد بن جسىم فقيل : إ ا اخوىف الااس فعىيكم بالساواد وسلل بعض جهل العىم في زم

 األلرم ؟ فقال محمد بن جسىم : هو السواد األلرم   

والذ  يرهر لي هو الجمع بين جقوال جهال العىام فاي معااى الجمالاة فانن الجمالاة لهاا 

 معايان : 

 معاى لام    -ج ـ معاى خاب   ب

 بطريقة االقوران واالفوراق     كما جن جهل الساة لهم معاى خاب ومعاى لام

فنن امومع لفظ الجمالة مع لفظ الساة فىها معاى خاب ، وإن ُ كارا الجمالاة بادون 

 لفظ الساة فىها معاى لام  

ومثىهااا جهاال الساااة : يضاايق تعريفهااا إ ا امومعاات مااع الجمالااة , ويوسااع تعريفهااا إ ا 

االمومااع لىاى إماام يجاوز افورقت لن الجمالة ، جما المعاى الخاب لىجمالة : فهاي 

ًً جو لام يقام با  ماابع يمااع مان االمومااع لىيا  ،  االموماع لىي  باأن يكاون لايس كاافرا 

 ولىي  يحمل كالم الطير  في تفسير الجمالة  

وجما المعاى العام لىجمالة مع االفوراق لن الساة : فهاو االمومااع لىاى ماا كاان لىيا  

نماام يجاوز االمومااع لىيا  ولىيا  يحمال ماا الرسول حىى هللا لىي  وسىم والصحابة ب

 بقية األقوال    معبقل الشاطيي 

وبهذا بجمع بين اخوالف العىماء في تفسير الجمالاة وبقاول : كال تعرياف ياالل لىاى 

 ماللة   

: فهاي الوجماع لىاى  -إ ا افورقات لان الجمالاة  -جما تعريف جهل الساة بالمعاى العام 

هل اإلموماع ، وهم مجومعون جج  هم ز الوجمع لىي  , ما كان لىي  الرسول بنمام يجو

لىى اإلمام الحق بالسمع والطالاة وتار  الفرقاة , و لىى شيلين : لىى الكواب والساة 

  

 جما بالمعاى الخاب : فهي االموماع لىى ما كان لىي  الرسول والصحابة  

جخطاأ السافارياي  : هاا  تعاريف خاطلاة ألهال السااة والجمالاة , فقادالمسألة الثانية 

في لوامع  , ورد لىي  الشيخ جبا بطين فنن السفارياي قاال : جهال السااة ثالثاة فارق     

 ولد األشالرة والماتريدية من جهل الساة  
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وجشار جبو العياس ابن تيمي  فاي ماهاا  السااة إلاى مصاطى  جهال السااة فاي رده لىاى 

عة فيقاال الماوسايون لإلساالم سااة الرافضي وقال : المعاى العام : وهاو ماا يقابال الشاي

وشايعة ، و كاار المعاااى األخااص : وهااو مااا يقاباال جهاال األهااواء والياادع , وهااو األكثاار 

اسوعماالً في كوب الجرح والوعديل , فن ا قالوا : حااحب سااة ج  لايس ميوادلاً , وهاذا 

 لاد  مسوغرب من كالم ابن تيمية في تسمية ما يقابل الشيعة ساة  

بحراف  في هذا المعاى , فنب  من ليس برافضاي يقاال لا  : سااي ولاو واآلن : حصل ا

ً  جولىمابياً جوبعثياً , وهذا في  تمييع لىمصطىحاا     كان جشعرياً

 :  وهي الموازبة بين مصطى  الساة والجمالة :المسألة الثالثة 

يجااب الموازبااة بااين هااذين المصااطىحين , بحيااث ال يطغااى هااذا لىااى هااذا ، بحيااث ال 

, وال  -ج  الجمالااة بااالمعاى الخاااب  -الومسااك بالساااة إلااى بقااض الجمالااة يطغااى 

 يطغى الومسك بالجمالة إلى بقض الساة , والموازبة تكون في خطواا :

 ـ جن الومسك بالساة والمحافرة لىى الجمالة مقصد شرلي    4

فاار ـ من جهمية الجمالة بالمعاى الخاب , ماء تحريم الخرو  لىى األئمة  يار الك 4

 والولام طالوهم في  ير معصية ؛ محافرة لىى الجمالة   

ـ مان جهمياة السااة مااء اإلبكاار لىاى جئماة الجاور , وتحاريم مواابعوهم فاي بااطىهم ,  3

 وتر  إلابوهم لىى الياطل ؛ محافرة لىى الساة حوى ال تضيع   

لاى الجاور لىاى ـ ال يايغي جن ياد  الولاماا بالسمع والطالة لإلمام والوجمع حول  إ 1

الساة وإقرار ما يخالفها , جو كوماان الحاق جو الوىيايس لىاى الاااس ؛ مان جمال مصاىحة 

 الوجمع حول اإلمام وال العكس جيضا   

جما لاد الوعارض باين السااة والجمالاة تعارضااً ال تارمي  معا  , فالسااة مقدماة فيماا 

 ألة االلولال  ييدو ، ألب  ما جُقيمت الجمالة إال من جمل الساة فوأتي مس

 : لما ا سموا جهل الساة والجمالة ؟المسألة الرابعة 

سااموا جهاال الساااة والجمالااة : ألبهاام جخااذوا الساااة ماان الرسااول حااىى هللا لىياا  وسااىم 

والصحابة , ومشوا لىاى طاريقوهم الوقااداً وقاوالً ولماالً ولياادة , وساموا الجمالاة : 

 الذين يجوز الوجمع حولهم   ألبهم امومعوا لىى جئموهم العىماء واألمراء

 : ضرورة تجىية مذهب جهل الساة والجمالة , لعدة جسياب :  المسألة الخامسة

 كثرة االدلاء من جهل األهواء والمذاهب األخر  بأبهم جهل الساة والجمالة   -4

 ـ لكثرة االدلاء من جهل األحلاب والجمالاا جبهم جهل الساة والجمالة  4

ضاارورة االبوعاااد لاان الوسااائل الوااي تخااالف طريقااة جهاال الساااة  :المستتألة السا  تتة 

 والجمالة في إقامة حكم هللا تعالى في ج  جرض  

هاا  من ير  مواز الوحالف مع األحلاب الكافرة جوالعىمابيين لىوحول إلاى الحكام , 

 وهذه وسيىة تخالف وتضاد مذهب جهل الساة والجمالة  

ل إلااى الحكاام ؛ فهااذا جيضااا يضاااد جحااول جهاال جمااا قضااية اليرلماباااا كوساايىة لىوحااو

 الساة والجمالة  

جمااااا اإلضااااراباا العامااااة كوساااايىة إلسااااقاط الحكوماااااا والوحااااول إلااااى الحكاااام جو 

اإللوصاماا جو المسيراا فهذه ليست من طرق جهال السااة والجمالاة ، جماا اساوخدام 

رضاا جو فاي  لك في باب إبكار الماكر وااللوراض لىى الشر والياطال وبياان لادم ال
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باب الوعاون لىى الخير والاكاياة ؛ فهاذا موضاع لخار واألحال الجاواز إن خىيات مان 

, وفارق باين كوبهاا المفاسد الشرلية الصحيحة , ال الوهمياة ولايس مرادباا بحثهاا هااا 

طريق إلقامة الحكم اإلسالمي وبين كوبها وسيىة لإلبكار , وليس هااا  طرياق إلقاماة 

ق الجهاد المسى  وقيى  االبحياز والشاوكة , هاذا إ ا كاابوا فاي الحكم اإلسالمي إال طري

مجومع كافر كمجومع مكة ثم االبحياز إلاى بصارة فاي المديااة , وإن كاابوا فاي مجوماع 

مسىم لكن الحكومة كافرة فعن طريق قيام جهال الحال والعقاد إلزاحاة الحااكم الكاافر جو 

 حىى هللا لىي  وسىم  بطريقة فيروز الديىمي في حاعاء وقد جقره الرسول 

وقاد بحثاااا مساألة إقامااة الحكاام اإلساالمي بااالطرق الكفريااة الشاركية جمثااال اليرلماباااا 

 و يرها بحثااها في كواب الجمع والوجريد في باب الدلاء إلى الووحيد  

: هاال المخااالف فااي بعااض المسااائل يخاار  ماان مساامى جهاال الساااة المستتألة الستتابعة 

 والجمالة ؟

وااا  إلااى توضااي  ، فاقااول : ماان وقااع فااي بدلااة وهااو ماان جهاال الساااة هااذه المسااألة تح

والجمالة , وكاان معروفااً باإليماان ظااهراً وباطاااً , وهاو فاي الجمىاة مان جهال السااة 

والجمالة فاي االلوقااد والمااهل واألحاول ، ولام يكان فاي مساائل الشار  األكيار وال 

مساااغ ؛ فنباا  ال يخاار  بهااذه  المسااائل الراااهرة إبمااا المسااائل الخفيااة ، وكااان لوأويىاا 

اليدلااة لاان مساامى جهاال الساااة والجمالااة ، وإبمااا هااذه ماان الاالالا الوااي وقااع فيهااا 

 : لن لياد بان ليااد الخاواب الشاامي  جباو لوياة قاالوتُجواب ما  , لما رواه الدارمي 

، زلااة لااالم وماادال  اإلسااالم هاال تاادر  مااا يهاادم)   قااال للياااد ك اار لاان لماار جبااوقااد  ُ 

ى  مقرلن وجئبال قمااف  (    ونة مض 

 : الجمالة بالمعاى العام تاقسم إلى قسمين :المسألة الثامنة 

القسم األول : اموماع معاو  , جواالمومااع لىاى الحاق وال يشاورط فاي هاذا االمومااع 

لدد , وال ياثر في  كثرة وال قىة فالعدد ليس ركااً في  وال وامياً ، وهل هو جكمال جم ال 

 كثرة العدد هل هو جكمل جم قىو   ؟ في  بحث , ج  

 القسم الثابي : اموماع حسي , وهو االموماع لىى إمام يجوز االموماع لىي   

 : ما يضاد مفهوم الجمالة ويااقضها  المسألة الاا عة 

 جما الجمالة بالمعاى العام فضدها الميودلة وجهل األهواء   

غاااة  , وقطاااع الطريااق , وجهاال جمااا مااا يضاااد الجمالااة بااالمعاى الخاااب : فماااهم الي

 الحرابة , والمرتدون  و الشوكة  

 : إ ا كان اإلمام كافراً فكيف يفسر معاى الجمالة ؟المسألة العاشرة 

إ ا كان اإلمام كافراً كفاراً يخرما  مان الادين فانن الجمالاة باالمعاى الخااب هام جهال 

م كال موياوع ومطااع الحل والعقد وجهل الشوكة من جهل الساة والجمالاة , ويقصاد بها

ولا  القياول لاااد الاااس , فياادخل فيا  العىماااء وطاالب العىاام مان جهاال السااة والجمالااة 

 وجهل الحل والعقد إ ا كابوا من جهل الساة والجمالة ؛ فوكون الجمالة للومهم  

 لىى قسمين : خىو اللمان من الحاكم , وهي  مسألةبقي 

م , وهاااا الجمالااة هاام جهاال الشااوكة ماان خىااو حقيقااي : جن يجىسااوا زماباااً باادون إمااا -4

 العىماء و يرهم من جهل الساة  
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الخىو الحكماي : جن يقاوم باإلماام مكفار وهااا تاقطاع بيعوا  , وحكما  الكفار , ويجاب -4

ىاااى كااال مساااوطيع مهااااده إن اساااوطالوا , بقااال اإلممااااع فاااي هاااذا القاضاااي ليااااض ل

 والاوو  في شرح مسىم وابن حجر في فو   اليار   

وماان  -لىماااء جهاال الساااة والجمالااة  -م الجمالااة فااي هااذا الاالمن هاام العىماااء ومفهااو

 تابعهم  

 : جفضل حور الجمالة :المسألة الحا ية عشرة 

جفضل حور الجمالة : إ ا كابوا مجومعين لىاى الحاق , ولىاى إماام لاادل كماا حادس 

 في القرن األول   

 لحق وال لىى إمام لدل  وجرد  حور الجمالة : جن ال يكوبوا مجومعين ال لىى ا

بقيت حور وهي : االموماع لىى الحق دون إمام , إما حقيقاة جو حكمااُ ، جو االمومااع 

 لىى اإلمام الميودع وهم ميودلة ، جو جهل الساة ولهم إمام ميودع جو من جهل الجور  

 : جهل الساة والجمالة هل هم محصورون مكاباً جو زماباً ؟المسألة الثانية عشرة 

جواب : ال , فقد يفورقاون بالوياار المكاان , فيوماد األوزاع مان الاااس هااا وهااا  ؛ ال

 فيكوبوا مجومعين لىى الحق وجبدابهم موفرقة   

: ظاااهر كااالم المصاااف جن لفرااة " جهاال الساااة والجمالااة " المستتألة الثالثتتة عشتترة 

اااااس مرادفاااة لىفراااة " الفرقاااة الاامياااة " ومرادفاااة لىساااىف , لكااان لاااو جحاااب بعاااض ال

االقوصار لىى جحد هذه األلفاظ المورادفاة ويخاوص باسام ماهاا كاالبوسااب إلاى الساىف 

مثال ، هذا  كره بعض جهل العىم ورجوا االقوصار لىى مسمى السىف ألن مسامى جهال 

 الساة والجمالة كثر في  االدلاء فال يوميل الااس في    

ظ بأهاال الساااة واليقاااء لىااى يرهار لااي جباا  ال يقوصاار لىااى جحااد هااذه األلفااظ باال الااوىفو

 والحل :يما جب  هو المشهور لاد القدماء , األلفاظ القديمة جولى , ال س

ج ـ جن يوضاا  مفهااوم جهاال الساااة والجمالااة , ويجى ااى هااذا المفهااوم فاان ا اتضاا  خاار  

 المدلي  

ب ـ ثام االقوصاار لىاى مسامى واحاد مان الثالثاة المورادفاة ال يوجااوزه , وياكار لىاى 

اد  إلى الفرقة باين جهال السااة والجمالاة , قاال تعاالى } وال تكوباوا كالاذين مخالف  ي

يكون باألبدان وبالعقائد فقاط , التفرقوا واخوىفوا من بعد ما ماءتهم الييااا { والوفرق 

بل ربما جيضاً بالمسمياا , السيما إ ا كان هاا  إبكار لىى من لم يوسام باسام الطارف 

لمورادفااة بعفوي ااة , وإن كااان فياا  إكثااار فاإلكثااار ماان الىفااظ اآلخاار ، باال تقااال األلفاااظ ا

 القديم المسوخدم لاد األقدمين جولى وهو جهل الساة والجمالة  

  ـ ثام يااد  إلاى الواقال فاي المسامياا فىاو تسامى جهال اليادع بالساىف ؛ لهجرباا هاذا 

يااد  إلاى جن الىفظ , كما هجربا  يره من المورادفاا الثالثة , وهذا  ير الئق ؛ ألبا  

 تكون مسمياتاا ردود جفعال  

 فصل
وهذا سرد لواريخ اليدع وجهىها , ومواى ظهارا , وموقاف الصاحابة وجهال السااة ماهاا 

 في وقوها :

سلل شيخ االسالم جحمد بن تيمية رحم  هللا   لمان :  33/  6قال المصاف في الفواو  

ر باا  والعقاال دل ن الاصااوب تراااهرا ظواهرهااا لىااى مااا هااو مساام جو يشااع: إيقااول 
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هااذا موشاااب  ال يعىاام : ن يقااول جفاالسااىم لىمااامن , لىااى تالياا  اليااار  لاال وماال لااا  

وهو الفرق في الصفاا بين الموشااب  , فقال ل  قائل هذا البد من ضابط , تأويى  اال هللا 

فضاى إلاى الكفار ويىالم جوربماا , ألن دلو  الوأويل فاي كال الصافاا باطال ؛ و يره 

فالباد حيالاذ مان الفارق باين ماا يواأول وماا ال , ىم لصفة من حافات  معااى ن ال يعجما  

فهل هاذا حاحي  , ب  تجسيم كان  لك موشابها جكىما دل دليل العقل لىى : فقال , يوأول 

  ابسطوا القول في  لك ؟ جم ال 

اضااطرب فيهااا , لة كيياارة لريمااة القاادر أهااذه مساا, الحمااد هلل رب العااالمين : فأماااب 

ماا المائاة أوائال المائاة الثابياة مان الهجارة الايوياة فجخارين مان ولين واآلاألخالئق من 

وائاال المائااة جبمااا بشاااء  لااك فااي إولااى فىاام يكاان بااين المسااىمين اضااطراب فااي هااذا واأل

لمااا ظهاار الجعااد باان درهاام وحاااحي  الجهاام باان حاافوان وماان اتيعهمااا ماان , الثابيااة 

بفاااة الصاافاا , ة الجهميااة الافاااة بكااار الصاافاا فرهارا مقالااإالمعوللاة و ياارهم لىااى 

وهللا سايحاب  وتعاالى مااله لان , ثياا الصفاا يساوىلم الوشايي  والوجسايم إألن  : قالوا

لاراض ومعاان تقاوم جالعىم والقادرة واإلرادة وبحاو  لاك  يألن الصفاا الوي ه؛  لك 

خىاو مان وهللا تعالى ليس بجسم ألن األمسام ال ت, ال بجسم إوالعرض ال يقوم , بغيرها 

  األلراض الحادثة وما ال يخىو من الحوادس فهو محدس 

ن بطل هذا بطال االساودالل لىاى حادوس نمسام فوبهذا اسودلىاا لىى حدوس األ: قالوا 

 ا إثيااا الصاابع قاالوا وإفييطل الدليل لىى , مسام فييطل الدليل لىى حدوس العالم األ

, والجسام مركاب مان جملائا  ,  ال بجسامإالصافاا ال تقاوم  يكابت األلراض الواي ها

وهللا تعاالى , والمركب مفوقر إلى  يره وال يكون  ايا لن  يره وامب الومود بافسا  

  وامب الومود بافس  ,  اى لن  يره 

و لاك , لا  حافاا لكاان محادودا موااهياا  ن الجسام محادود مواااهى فىاو كاانإو : قالوا

افوقار إلاى مخصاص لام يكان  وما, ن يكون ل  مخصص خصص  بقدر دون قدر جالبد 

ولاو , وألب  لو قامت ب  الصفاا لكاان مساما  : قالوا,  ايا قديما وامب الومود بافس  

كان مسما لكان ممااثال لساائر األمساام فيجاوز لىيا  ماا يجاوز لىيهاا ويموااع لىيا  ماا 

  يمواع لىيها و لك ممواع لىى هللا تعالى 

لا   ولايس: ة والفالسافة بحاو  لاك فقاالوا وزاد الجهم في  لك هو والغاالة مان القرامطا

ساماء لالم جن ل  اسام مان هاذه اال  ا كانإب  أل؛ والعىيم وبحو  لك  يء والحياسم كالش

ن حدق المشوق مساوىلم لصادق المشاوق نف؛ يكون موصفا بمعاى االسم كالحياة والعىم 

 يساماء فهابهذه األ ي ا سمإب  ألو؛ و لك محال , و لك يقوضى قيام الصفاا ب  , ما  

  مما يسمى ب   يره وهللا ماله لن مشابهة الغير 

وال يقال مومود وال ال موماود ,  يثياا وال بفنال يسمى ب: خرون بالغىو فقالوا لوزاد 

وفاي الافااي تشاايها لاا  , ألن فااي اإلثيااا تشااييها لاا  بااالموموداا ؛  يوال ال حاا يوال حا

جهمياة جبكار الساىف واألئماة مقاالوهم وكل  لك تشيي  فىما ظهر هااالء ال, بالمعدوماا 

ن ظهاارا جوكاباات خفيااة إلااى , وردوهااا وقابىوهااا بمااا تسااوحق ماان اإلبكااار الشاارلى 

والد الرشايد جوقويت شوك  الجهمية في جواخر المائاة األولاى وجوائال الثابياة فاي دولاة 

 فاموحاوا الااس المحااة المشاهورة الواي دلاوا الاااس فيهاا القاول بخىاق القارلن ولاوازم
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لراض فىو قام ن القرلن هو من ممىة األجمثل إبكار الروية والصفاا بااء لىى ,  لك 

  بذاا هللا لقامت ب  األلراض فيىلم الوشيي  والوجسيم 

فجعىااوا حاافات  ماان ماااس حاافاا , وحاادس مااع الجهميااة قااوم شاايهوا هللا تعااالى بخىقاا  

المشايهة الممثىاة وكاان  فأبكر السىف واألئمة لىى الجهمية المعطىة ولىى؛ المخىوقين 

ن يكاون ج ييقوضا: قاالوا , بو الهاذيل العاالف وبحاوه مان بفااة الصافاا جمام المعوللة إ

و جهو القاائم بافسا   بل هو مسم والجسم: قال هاالء , مسما وهللا تعالى ماله لن  لك 

دلة بفاة الجسام بكاالم طويال ال يوساع جوطعاوا في , و  ير  لك من المقاالا جالمومود 

وماااهم ماان وحااف  , مسااام ثاام ماان هاااالء ماان قااال هااو مساام كاأل, لاا  الجااواب هاااا 

  بخصائص المخىوقاا وحكى لن كل واحدة من الطائفوين مقاالا شايعة 

هاو الموحاوف بالصافاا ولكان ليسات : تيالا  جوماء جبو محمد بن كاالب فقاال هاو و

فعاال وحاف باألقديماة باقياة ال تعارض وال تالول ولكان ال ي ي  هإلراضا جالصفاا 

  القائمة ب  كالحركاا ألبها تعرض وتلول 

لاراض وموحاوف جبهاا إن قيال إلكا  موحوف بالصافاا و: تيال  جفقال ابن كرام و

 ن يكون مساما قاالواجا قيل لهم هذا يقوضى ن كابت حادثة ولم  إباألفعال القائمة بافس  و

ن يشاب  المخىوقااا فيماا جع بما الممواإمسام وليس  لك ممواعا دائما وبعم هو مسم كاأل

طىق لفظ الجسم ال معااه وبين هااالء الموكىماين : ج يجب ويجوز ويمواع وماهم من قال

  الارار بحوس طويىة مسووفاة في  ير هذا الموضع 

 ثياااإو جوجما السىف واألئمة فىم يدخىوا مع طائفة من الطوائف فيما ابوادلوه مان بفاي 

وا  لك هو الموافق لصاري  العقال فجعىاوا كال لفاظ جوربل الوصموا بالكواب والساة  ,

ن لام تعارف حقيقاة إيماان با  وسمائ  وحفات  حقاا يجاب اإلجماء ب  الكواب والساة من 

ثياتا  وال إن بطىاق جخرون فىايس لىيااا لثيو  قوم وبفاه أحدث  الااس فجوكل لفظ , معااه 

لما ماءا با  الرسال والكوااب  مراده حقا موافقا ن كاننحوى بفهم مراد الموكىم ف, بفي  

ن كان باطال مخالفا لما ماء ب  الكواب والسااة مان إو, ثياا قىاا ب  إو جوالساة من بفي 

الطريقااة  ين الطريقااة الوااي ماااء بهااا القاارلن هااجوا جثياااا ماعاااا القااول باا  ورإو جبفااي 

 اهـ  طريقة األبيياء والمرسىين  يالموافقة لصري  المعقول وححي  الماقول وه

ومن تدبر هاذا و ياره تياين لا  جن :  437وقال في كواب الايواا في تاريخ اليدع ب 

ب  باطال وال رياب جن نمميع ما ابودل  الموكىمون و يرهم مما يخالف الكواب والساة ف

لكان كثيار مان , ن ماا خاالف الكوااب والسااة فهاو باطال جالمامن يعىم من حيث الجمىة 

الذ  يوافاق الكوااب والسااة وماا  ال يعرف ما, لمفصىة الااس ال يعىم  لك في المسائل ا

  الذ  يخالف  

كما قد جحاب كثير من الاااس فاي الكواب المصاافة فاي الكاالم فاي جحاول الادين وفاي 

, الرج  والوصوف و ير  لك فكثير ماهم قد اتيع طائفة يرن جن ماا يقولوبا  هاو الحاق 

ن كابات إقولا  فاي خطيوا  و ماام جحماد فايولقاد جحسان اإل, وكىهم لىاى خطاأ وضاالل 

الحمد هلل الذ  معل في كال زماان فوارة مان الرسال بقاياا مان جهال : مأثورة لمن تقدم 

العىاام ياادلون ماان ضاال إلااى الهااد  ويصاايرون ماااهم لىااى األ   يحيااون بكواااب هللا 

بىايس قاد جحياوه وكام مان ضاال الموتى وييصرون باور هللا جهل العمى فكم من قويال إل

ثرهم لىى الااس وجقي  جثر الااس لىيهم يافاون لان كوااب هللا جا جحسن تائ  قد هدوه فم
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تحريف الغالين وابوحال الميطىين وتأويل الجاهىين الذين لقادوا جلوياة اليدلاة وجطىقاوا 

الفون لىكوااب مجمعاون لىاى مفارقاة الكوااب خالاان الفواة فهم مخوىفاون فاي الكوااب م

يوكىمااون بالموشاااب  ماان الكااالم , بغياار لىاام  يقولااون لىااى هللا وفااي هللا وفااي كواااب هللا

  ويخدلون مهال الااس بما يشيهون لىيهم فاعو  باهلل من فون المضىين 

كماا قاال مخوىفاون فاي الكوااب مخاالفون , فهاالء جهل اليدع من جهال الكاالم و يارهم 

لىكواب موفقون لىى مفارقة الكواب وتصاديق ماا  كاره جباك ال تجاد طائفاة مااهم توافاق 

كواب والساة فيما معىاوه جحاول ديااهم بال لكال طائفاة جحاول ديان لهام فهاي جحاول ال

دياهم الذ  هم لىي  ليس هي جحاول الادين الاذ  بعاث هللا با  رساول  وجبالل با  كوابا  

وال كىا  مخالفاا لا  بال بعضا  موافاق , وما هم لىي  من الدين ليس كى  موافقا لىرسول 

ياا بااي } ليسوا الحق بالياطل كما قال تعالى  وبعض  مخالف بماللة جهل الكواب الذين

 بعهد  جوف بعهدكم وإيا  فاارهيون إسرائيل ا كروا بعموي الوي جبعمت لىيكم وجوفوا

ولماوا بما جبللت مصدقا لما معكام وال تكوباوا جول كاافر با  وال تشاوروا بآيااتي ثمااا   

وقااال { وجبااوم تعىمااون والتىيسااوا الحااق بالياطاال وتكومااوا الحااق   قىاايال وإيااا  فاااتقون 

لكان  { يا جهل الكواب لم تىيسون الحق بالياطال وتكوماون الحاق وجباوم تعىماون} تعالى 

ولكاان , وبعضااها جظهاار مخالفااة , بعااض الطوائااف جكثاار مخالفااة لىرسااول ماان بعااض 

فقاد ترهار مخالفاة , الرهور جمر بسيي فمن لرف الساة ظهرا ل  مخالفة من خالفهاا 

وقااد , ال يعىاام ماهااا مااا يعىماا  هااو  اس لعىماا  بالساااة دون ماانبعضااهم لىساااة لاايعض الااا

كماا ترهار , مة فورهر مخالفة مان خالفهاا تكون الساة في  لك معىومة لاد ممهور األ

جبات : ولاد الجمهور هم المخاالفون لىسااة فيقولاون , لىجمهور مخالفة الرافضة لىساة 

ظهاارا مخااالفوهم  ساااى جو رافضااي وكااذلك الخااوار  لمااا كااابوا جهاال ساايف وقوااال

  وجما اليوم فال يعرفهم جكثر الااس , لىجمالة حين كابوا يقاتىون الااس 

وهاتاان اليادلوان , وبدع القدرية والمرملاة وبحاوهم ال ترهار مخالفوهاا برهاور هاذين 

, ظهرتااا لمااا قواال لثمااان فااي الفواااة فااي خالفااة جمياار الماااماين لىااي باان جبااي طالااب 

الجمالة واسوحالل دمائهم وجموالهم حواى قااتىهم جميار بمفارقة جهل   وظهرا الخوار

  الماماين لىي بن جبي طالب مويعا في  لك ألمر الايي حىى هللا لىي  وسىم 

وهذه قد رواها , قال االمام جحمد بن حايل ح  الحديث في الخوار  من لشرة جوم  

لصاحابة واتفقات ا, حاحي  مسىم بن الحجا  في ححيح  ورو  اليخار  قطعة ماهاا 

ن ابن لمر مع امواال  لن الادخول فاي فرقاة كساعد و ياره إلىى قوال الخوار  حوى 

ال في الجمالة قال لاد الموا ما لساى لىاى شايء إمن السابقين ولهذا لم ييايعوا ألحد 

ال فهاو لام إإال لىى جبي لم جقاتال الطائفاة اليا ياة ماع لىاي يرياد باذلك قواال الخاوار  و

ن اموماع الاااس لىيا  فكياف يقاتال جال بعاد إره ولام يياايع معاوياة ييايع ال لعىاي وال  يا

تمارق ] بما جراد المارقة الوي قاال فيهاا الاياي حاىى هللا لىيا  وساىم إحد  الطائفوين وإ

وهاذا حادس با  جباو [ مارقة لىى حين فرقة من الااس يقوىهم جدبى الطائفوين إلى الحاق 

لىيا  وساىم فاي الخاوار  وجماره بقواالهم  سعيد فىما بىغ ابان لمار قاول الاياي حاىى هللا

  تحسر لىى تر  قوالهم 

وباتفااق الصاحابة بخاالف فوااة الجمال , فكان قوالهم ثابوا بالساة الصاحيحة الصاريحة 

وكثيار مان الصاحابة , ولين كرهوا القواال فاي هاذا وهاذا ن جكثر السابقين األنوحفين ف
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ابات الصاحابة فاي  لاك لىاى ثالثاة قاتىوا إما من هذا الجاباب وإماا مان هاذا الجاباب فك

لكن الذ  دلت لىي  الساة الصحيحة جن لىي بان جباي طالاب كاان جولاى باالحق , قوال ج

ففاي الصاحيحين لان جباي ساعيد جن الاياي , وجن تر  القواال بالكىياة كاان خيارا وجولاى 

تماارق مارقااة لىااى حااين فرقااة ماان االسااالم يقااوىهم جولااى ] حااىى هللا لىياا  وسااىم قااال 

وقد ثيت لا  جب  معل القالد فيها خيرا مان القاائم والقاائم خيارا مان [ ين بالحق الطائفو

, ب  جثاى لىى من حال  ولم ياثن لىاى مان قاتال جالماشي والماشي خيرا من السالي و

ن جن الايي حاىى هللا لىيا  وساىم قاال لان الحسان جففي اليخار  و يره لن جبي بكرة 

حاالح إثاى لىاى الحسان فاي أوين من المساىمين فاوسيصى  هللا ب  بين فل اباي هذا سيد

وفي ححي  مسىم وبعاض بساخ اليخاار  جن الاياي حاىى هللا لىيا  , هللا ب  بين الفلوين 

ال تالال طائفاة ] وفي الصحيحين جيضا جب  قال [ تقوىك الفلة اليا ية  ] وسىم قال لعمار

قال معاا  وهام [ من جموي ظاهرين لىى الحق ال يضرهم من خذلهم حوى تقوم السالة 

ال يالال جهال المغارب ظااهرين ال يضارهم ] وفي ححي  مسىم لاا  جبا  قاال , بالشام 

ج  جبهاا جول المغارب , قال جحمد بن حايل و يره جهل المغرب جهل الشام [ من خذلهم 

وهاو حاىى هللا لىيا  وساىم , ن الوغريب والوشريق جمر بسيي فىكل بىد  رب وشرق نف

وهاي مساامو  , ب لاهاا فهاو  ارب وماا تشارق لاهاا فهاو شارق تكىم بمدياو  فما تغار

  جول الشام من باحية الفراا كما جن مكة مسامو  لحران وسميساط وبحوهما 

وإن كاان لااد بغايهم فاي , حاالح حاالح فىام يقاع اإلن كاان بعاد اإلإوتصويب قواالهم 

بال , تىهم حاحاب لىاي مان يقااجحالح فهاالء اليغاة لام يكان فاي إن لم يكن إاالقووال و

ولىاى هاذا قوتىاوا , حاالح الماأمور با  تركوا قوالهم إما لجالا وإماا تفريطاا فوار  اإل

ولما حار قوالهم ماأمورا با  لام يقااتىوا القواال الماأمور با  , ابوداء قواال  ير مأمور ب  

  بل بكل جححاب لىي لن القوال إما لجلا وإما تفريطا 

, حالح المأمور ب  بعد االقووال وامواعوا من اإل واليغاة المأمور بقوالهم هم الذين بغوا

كماا يجاوز قواال ,  ا ابوادجوا بالقواال مااز قواالهم باالتفااق إفصاروا بغاة مقاتىين واليغاة 

 ا قاتىوا باتفاق الااس فأما اليا ي من  ير قوال فىيس فاي الااص إالغواة قطاع الطريق 

لي  ممهور العىمااء إكما  هب  ةشرط الحراببل الكفار إبما يقاتىون ب, جن هللا جمر بقوال  

  وكما دل لىي  الكواب والساة كما هو ميسوط في موضع  

والصديق قاتل المرتدين الذين ارتدوا لما كابوا في  لىى لهد الرساول مان دياا  وهام 

ساالم الواي وماهم من لام يقار بايعض فارائض اإل, ماهم من لمن بموايئ كذاب :  جبواع 

ولهاذا تسامى هاذه وجمثالهاا مان , وماهم من تر  االساالم بالكىياة , ول جقر بها مع الرس

الحروب بين المسىمين فواا كما سماها الايي حىى هللا لىي  وسىم والمالحم ما كان بين 

  المسىمين والكفار وبسط هذا ل  موضع لخر 

والمقصااود هاااا جن الخااوار  ظهااروا فااي الفواااة وكفااروا لثمااان ولىيااا وماان واالهمااا 

اياوا المسىمين في الدار وسموا دارهم دار الهجرة وكاابوا كماا وحافهم الاياي حاىى وب

 وكاابوا جلرام الاااس حاالة, وثاان سالم ويدلون جهل األهللا لىي  وسىم يقوىون جهل اإل

يحقر جحدكم حالت  ماع حاالتهم ] وحياما وقراءة كما قال الايي حىى هللا لىي  وسىم 

قراءتهم يقرجون القرلن ال يجاوز حاامرهم يمرقاون وحيام  مع حيامهم وقراءت  مع 

وماروقهم ماا  خارومهم باساوحاللهم دمااء [ من االسالم كما يمارق الساهم مان الرمياة 
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المسىم من ساىم المساىمون ] ب  قد ثيت لا  في الصحي  جب  قال نف, المسىمين وجموالهم 

فاي المساىمين جياديهم وهم بساطوا [ من لساب  ويده والمهامر من هجر ما بهى هللا لا  

بال , ولم يحكم لىي وجئمة الصحابة فيهم بحكمهم في المرتدين , وجلساوهم فخرموا ما  

معىوهم مسىمين وسعد بن جبي وقاب وهو جفضل من كان قد بقاي بعاد لىاي وهاو مان 

ولكا  ممان تكىام , جهل الشور  والولل في الفواة فىم يقاتل ال مع لىي وال مع معاوية 

الاذين ياقضاون لهاد هللا   ال الفاسافين إوماا يضال با  } وتأول فيهم قولا  في الخوار  

رض جوللااك هاام ماان بعااد ميثاقاا  ويقطعااون مااا جماار هللا باا  جن يوحاال ويفساادون فااي األ

 {  الخاسرون 

لهيااة الغااالة فرفااع إلااى لىااي ماااهم طائفااة ادلااوا فياا  وحاادس جيضااا طوائااف الشاايعة اإل

مهىهم ثالثااا ثاام جماار بأخاديااد ماان بااار فخاادا فااأمرهم بااالرموع فأحااروا فااأ, لهيااة اإل

لو كات جباا لام جحارقهم بالااار : وجما ابن لياس فقال , فرج  قوىهم بالاار , وجلقاهم فيها 

لاهااي رسااول هللا حااىى هللا لىياا  وسااىم جن يعااذب بعااذاب هللا ولضااربت جلااااقهم لقولاا  

جكثر الفقهااء لىاى قاول و, رواه اليخار  [ من بدل ديا  فاقوىوه ] حىى هللا لىي  وسىم 

ورو  جب  بىغا  جن ابان الساوداء يساب جباا بكار ولمار فطىاب قوىا  فهارب , ابن لياس 

وقيل إبا  هاو الاذ  ابوادع بدلاة , جوألب  كان موهما باللبدقة , ما قوى  لىى السب نما  ف

  سالم وهذا يسوحق القول باتفاق المسىمين فساد دين اإلإالرافضة وجب  كان قصده 

فهااااالء ؛ ساااماليىية والاصااايرية يسااايون جباااا بكااار ولمااار فااايهم تلبااادق كاإلوالاااذين 

مامياة وفيهم من يعوقاد باياوة الاياي حاىى هللا لىيا  وساىم كاإل, يسوحقون القول باالتفاق 

وتاواتر لان لىاي بان , فهاالء في قوىهم بلاع وتفصيل مذكور فاي  يار هاذا الموضاع 

بو بكر ثم لمر وهذا موفق لىي  بين قادماء جبي طالب جب  قال خير هذه األمة بعد بييها ج

بما كاان الاالاع فاي لىاي ولثماان حاين إوكىهم كابوا يفضىوا جبا بكر ولمر و, الشيعة 

بال ممياع , وجما جبو بكر ولمر فىم يكن جحد يوشيع لهماا , شيعة  حار لهذا شيعة ولهذا

ون ماان لىااي بمااا يوياارءإبهم يوولوبهمااا ونمااة كاباات موفقااة لىيهمااا حوااى الخااوار  فاااأل

  ولثمان 

ال لىاى مىاة : قاال , جبت لىى مىة لىي جم لثماان : ورو  جن معاوية قال البن لياس 

وكااان كاال ماان , جبااا لىااى مىااة رسااول هللا حااىى هللا لىياا  وسااىم , لىااي وال لثمااان 

فكااان بعااض شاايعة لثمااان يوكىمااون فااي لىااي , الشاايعوين يااذم اآلخاار بمااا باارجه هللا مااا  

  ة لىي يوكىمون في لثمان بالياطل وبعض شيع, بالياطل 

قيال لشاريك بان لياد هللا , مة موفقة لىى تقديم جباي بكار ولمار والشيعوان مع سائر األ

كل شيعة لىي لىاى : فقال , جبت من شيعة لىي وجبت تفضل جبا بكر ولمر : القاضي 

جفكااا ,  مة بعد بييها جبو بكر ثام لمارهو يقول لىى جلواد هذا الماير خير هذه األ, هذا 

وقد رو  اليخار  في ححيح  من حديث محمد بان الحافياة , بكذب  وهللا ما كان كذابا 

 : قاال ال, يا باي جو ما تعارف  : فقال, بت من خير الااس بعد رسول هللا ججب  قال ل  يا 

وهو مرو  من حاديث الهمادابيين شايعة , ثم لمر : قال , ثم من : قال , جبو بكر : قال 

ولو كات بوابا لىى باب الجاة لقىات لهمادان : ورو  لن لىي جب  قال ,   لىي لن جبي

  ادخىي بسالم  
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باا  قااال ال جوتااى بأحااد يفضااىاي لىااى جبااي بكاار ولماار إال مىدتاا  حااد جوقااد رو  لااا  

حاديااث الثابوااة باال الموااواترة جباا  قواال المفواار  وقااد ثياات لاان لىااي رضااي هللا لااا  باأل

وجب  كاان يياالغ ,   بعد جن اسووابهم ثالثا كسائر المرتدين كالذين يعوقدون إلهيو, الغالية 

ماة بعاد بييهاا بهماا خيار هاذه األإوجبا  كاان يقاول , في لقوبة من يسب جباا بكار ولمار 

  وهذا ميسوط في مواضع 

والمقصود هاا جن هاتين اليدلوين حدثوا فاي  لاك الوقات ثام فاي لخار لصار الصاحابة 

ىاة بان ثمان الصاحابة كاابن لمار وابان ليااس وواحدثت القدرياة وتكىام فايهم مان بقاي 

  سقع و يرهم األ

واآلثار لن الصحابة ثابوة بمخاالفوهم وجبهام , يمان وحدثت جيضا بدلة المرملة في اإل

, كما ثيت  لك لن الصحابة كما هو ماذكور فاي موضاع  , يمان يليد وياقص قالوا اإل

موياة وكثيار مان جواخار الدولاة األ سماء والصفاا فنبما حدثوا فيوجما الجهمية بفاة األ

مااهم يوساف ابان جساياط ولياد هللا بان , السىف لام يادخىهم فاي الثاواين والسايعين فرقاة 

فقيال لهام , والقدرياة والمرملاة  الميار  قاالوا جحاول اليادع جربعاة الخاوار  والشايعة

  الجهمية فقالوا ليس هاالء من جمة محمد 

, و يارهم هال هام مان الثاواين والسايعين  ولهذا تااازع مان بعادهم مان جحاحاب جحماد

حاول لىى قولين  كرهما لان جحاحاب جحماد جباو لياد هللا بان حاماد فاي كوابا  فاي األ

سماء والصفاا كما يحكي لن مهم والغالياة والوحقيق جن الوجهم المحض وهو بفي األ

ر ن مخالف لما لىم باالضاطراسماء هللا الحساى كفر بي  جمن المالحدة وبحوهم من بفي 

  من دين الرسول 

لكاا  لرايم جيضاا , سماء كقول المعوللة فهو دون هاذا ثياا األإوجما بفي الصفاا مع 

مااور وإبمااا بااازع فااي قيااام األ, وجمااا ماان جثياات الصاافاا المعىوماااا بالعقاال والساامع 

االخويارية ب  كابن كالب ومن اتيع  فهاالء ليساوا مهمياة بال وافقاوا مهماا فاي بعاض 

قاارب الطوائااف إلااى السااىف وجهاال جوهاااالء ماان , خااالفوه فااي بعضاا  قولاا  وإن كااابوا 

  الساة والحديث 

فيثيواون , وكذلك السالمية والكرامية وبحو هاالء يوافقون في ممىة جقوالهم المشهورة 

سااماء والصاافاا والقضاااء والقاادر فااي الجمىااة ليسااوا ماان الجهميااة والمعوللااة الافاااة األ

ربعة وتقاديم ثياا خالفة األنر  والشيعة فيقولون بوهم جيضا يخالفون الخوا, لىصفاا 

لكاان الكراميااة , جبااي بكاار ولماار وال يقولااون بخىااود جحااد ماان جهاال القيىااة فااي الاااار 

يمااان هااو الوصااديق وجقااربهم الكالبيااة يقولااون اإل, شااعرية مرملااة والكالبيااة وجكثاار األ

مان فقهااء الكوفاة لمال ليست ما  كما يحكى هذا لن كثيار بالقىب والقول بالىسان واأل

  مثل جبي حايفة وجححاب  

يماان شعر  فالمعروف لا  ولن جححاب  جبهم يوافقون مهما في قول  فاي اإلوجما األ

لكاان قااد يرهاارون مااع  لااك قااول جهاال , وجباا  مجاارد تصااديق القىااب جو معرفااة القىااب 

وما   الحديث ويوأولوب  ويقولون باالسوثااء لىى الموافاة فىيسوا موافقين لجهم من كال

  يمان لي  في اإلإوإن كابوا جقرب الطوائف 

شاعر  يوافقا  لىاى ب  رجس الجيرية يقول ليس لىعيد فعل اليوة واألنوفي القدر جيضا ف

ومهام ال , ولكان يقاول هاو كاساب , جن العيد ليس بفالل وال ل  قدرة ماثرة فاي الفعال 



 - 60 - 

ق باين الفعال الاذ  بفااه با  ال يعقال فارجيثيت ل  شيلا لكن هذا الكسب يقول جكثر الااس 

وقااالوا لجائااب الكااالم ثالثااة طفاارة الارااام وجحااوال جبااي هاشاام , والكسااب الااذ  جثيواا  

 : شعر  وجبشدواوكسب األ

 امـهـفدبو إلى األـت ةولـقـمع    ده ـاـة لـقـيـقـال وال حـما يقـم               

 طفرة الاراملاد اليهشمي و    شعر  والحا لالكسب لاد األ               

قارار بالىساان هاو اإل: قاالوا , ليا  جحاد إيمان قاول ماا سايقهم وجما الكرامية فىهم في اإل

وقااالوا الماااافق هااو مااامن ولكااا  مخىااد فااي الاااار وبعااض الااااس , وإن لاام يعوقااد بقىياا  

بال هام يجعىوبا  مامااا ماع كوبا  , يحكي لاهم جن الماافق في الجاة وهاذا  ىاط لىايهم 

فياازلون فاي االسام ال فاي الحكام وقاد بساط القاول لىاى ماشاأ الغىاط , ر مخىدا في الاا

 ا  هب بعض   هاب إال شيلا موماثال لاد مميع الااس إيمان ال يكون حيث ظاوا جن اإل

هاو جداء الواميااا وامواااب المحرمااا فاسام : ثام قالات الخاوار  والمعوللاة , سائره 

 ا تر  بعض  لك زال لاا  اسام نثواب فالمامن مثل اسم الير والوقى وهو المسوحق لى

وقالات , ومن لم يسوحق هذا وال هاذا فهاو كاافر  : ثم قالت الخوار , سالم يمان واإلاإل

با  إبل يالل ماللة بين المااللوين فاسامي  فاساقا ال مساىما وال كاافرا وبقاول : المعوللة 

هم قاد قالهاا  يارهم ال فسائر بدلإوهذا هو الذ  اموازا ب  المعوللة و, مخىد في الاار 

  فهم وافقوا الخوار  في حكم  وبازلوهم وبازلوا  يرهم في االسم , 

لكا  شيلان جو ثالثة يوفق فيها ممياع , يمان بل األلمال ليست من اإل: وقالت المرملة 

وقالات الجهمياة , الااس الوصديق بالقىب والقول بالىسان جو المحية والخضوع مع  لك 

وهااالء الطوائاف , بل ليس إال شايلا واحادا يوماثال فيا  الاااس : ة شعرية والكراميواأل

,  ا  هاب بعضا   هاب كىا  إيماان يوماثال فيا  الاااس وجبا  ظااهم جن اإل, جحل  ىطهام 

ن الااااس ال يوماااثىون ال فيمااا ومااب مااا  وال فيمااا يقااع ماااهم باال نماارين  ىااط فااوكااال األ

كماا , لاذ  يجاب لىاى  ياره يمان الذ  ومب لىاى بعاض الاااس قاد ال يكاون مثال ااإل

مار كماا وال كان في لخار األ, يمان بمكة لم يكن الوامب ما  كالوامب بالمدياة كان اإل

يماان ماا يجاب لىاى جهال وال يجاب لىاى جهال الضاعف والعجال مان اإل, كان في جول  

يجاب , القوة والقدرة في العقول واألبادان بال جهال العىام باالقرلن والسااة ومعاابي  لاك 

وجهل الجهااد يجاب , يمان ماال يجب لىى من لم يعرف ما لرفوا ن تفصيل اإللىيهم م

هال جمر ووكذلك والة األ, يمان في تفصيل الجهاد ماال يجب لىى  يرهم لىيهم من اإل

ب  مااال يجاب لىاى  معرفة ما جمر هللا ب  وبهى لا  وجخير همموال يجب لىى كل مااأل

  يمان قرار بذلك من اإل يره واإل

وتصاديق الرساول , قارار بالخاالق ن كان الاااس كىهام يشاوركون فاي اإلإم جب  وومعىو

وماان لاارف  لااك مفصااال لاام يكاان مااا جماار باا  , فالوفصاايل ال يحصاال بالجمىااة , ممىااة 

يضا فىيس الاااس مومااثىين فاي فعال ماا جماروا جو, وومب لىي  مثل من لم يعرف  لك 

هللا والووكل لىاى هللا والصاير لحكام ب  من اليقين والمعرفة والووحيد وحب هللا وخشية 

بادان وال في لوازم  لك الوي ترهر لىى األ, يمان القىوب إمما هو من , هللا و ير  لك 

كماا , يماان تاارة ويااقص تاارة لم يلل سائره بل يليد اإل,  ا قدر جن بعض  لك زال إو

لخطماي مثل لمار بان حيياب ا, ثيت  لك لن جححاب رسول هللا حىى هللا لىي  وسىم 

   كما قد بسط في  ير هذا الموضع, يمان يليد وياقص اإل: بهم قالوا جو يره 
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لايس فايهم مان يوافاق , إ  المقصود هاا جن طوائف جهل اليدع من جهل الكالم و يرهم 

ن إبهم ونفا؛ ال فيما اشوركوا فيا  وال فيماا ابفارد با  بعضاهم , الرسول في جحول ديا  

ممااالمم حجااة وال هاام معصااومون ماان االموماااع لىااى فىاايس إ, اشااوركوا فااي مقاااالا 

, مماااع الفقهاااء نن إمماااع الموكىمااين فااي المسااائل الكالميااة كجوقااد زلاام طائفااة , خطااأ 

وبفاس , بل السىف قد اسوفاض لاهم  م الموكىماين و م جهال الكاالم مطىقاا , وهذا  ىط 

م جو موعاقياة لاراض وجبهاا الزماة لىجساما اشوركوا في  من إثيااا الصاابع بطريقاة األ

 , وما لم يخل من الحوادس فهو حادس الموااع حوادس ال جول لهاا, فال يخىو ماها  لىي 

با  لام إو يموااع جن يقاال , ججب  لم يالل موكىماا بمشايلو  وقدرتا  : وجن هللا يمواع جن يقال 

جول ماا و, ساالم جو فالال وموكىماا بمشايلو  ميوادع فاي اإل, ب  حار فالال إيلل فعاال و

وجباو الهاذيل العاالف مقادم المعوللاة , رف جب  قال  الجهم بان حافوان مقادم الجهمياة ل

, وقاال الجهام بفاااء الجااة والااار , ولهذا طارداه فقااال بامواااع الحاوادس فاي المساوقيل 

  حل الذ  اشوركوا في  وقال جبو الهذيل بابقطاع حركاتهما كما قد بسط فروع هذا األ

, ئموهم كابوا يقولون كاالم هللا القارلن و ياره مخىاوق أرول  فف ثم افورقوا بعد  لك في

ألن  لاك لارض لاادهم ال ؛ ل  حفة قامات با   وكذلك سائر ما يوحف ب  الرب ليس

وكاذلك , القرلن و ياره مان كاالم هللا مخىاوق : فقالوا , والجسم حادس , ال بجسم إيقوم 

شااعر  كاارام واأل فجاااء بعاادهم مثاال اباان كااالب واباان, سااائر مااا يوحااف باا  الاارب 

لكان , وجبها قديماة  لكن قالوا بثيوا الصفاا هلل, شاركهم في جحل قولهم  و يرهم من

وحافاا الارب باقياة , ن العارض ال ييقاى زماابين ماهم من قاال ال تسامى جلراضاا أل

ولايس كال , وماهم مان قاال تسامى جلراضاا وهاي قديماة , شعر  و يره كما يقول  األ

ثم افورقوا في القارلن و ياره مان كاالم هللا فقاال ابان , يره لرض حادثا كابن كرام و 

وال يجاوز جن : ثم قاال , كالب ومن اتيع  هو حفة من الصفاا قديمة كسائر الصفاا 

ن كان لها لدد مقدر فىيس قادر إفنبها , وال معابي موعددة , ب  ال ييقى أل؛ يكون حوتا 

عااان فااي لن واحااد ال بهايااة لهااا وإن كاباات  ياار موااهيااة لاالم ثيااوا م, بااأولى ماان قاادر 

باا  معاااى واحااد وهااو معاااى ليااة الكرسااي وليااة الاادين والوااوراة : إوهااذا ممواااع فقااال 

يوماب العىام , إن تصاور هاذا القاول تصاورا تاماا : وقاال ممهاور العقاالء , بجيل واإل

  بفساده 

بل كالم  قديم العين وهو حروف جو حروف وجحواا قديماة جزلياة ماع : وقال طائفة 

حااواا باقيااة جزال وجباادا وممهااور وجن تىااك الحااروف واأل, بهااا مورتيااة فااي بفسااها ج

با  ال ياوكىم : إن فساد هذا معىوم بالضرورة وهاتان الطائفواان تقاوالن إالعقالء يقولون 

  بمشيلو  وقدرت  

بل هو موكىم بمشايلو  وقدرتا  وكالما  قاائم بذاتا  : وقال لخرون كالهشامية والكرامية 

لكن يموااع جن يكاون لام يالل موكىماا فانن  لاك يساوىلم وماود , قيام الحوادس وال يمواع 

فهاااذه األربعاااة فاااي القااارلن وكاااالم هللا هاااي جقاااوال , حاااوادس ال جول لهاااا وهاااو مموااااع 

  المشركين في اموااع دوام كون الرب فعاال بمشيلو  جو موكىما بمشيلو  

لام : بان حايال و يرهماا فقاالوا  حمادجوجما جئمة الساة والحديث كعيد هللا بن المياار  و

فذكروا جب  يوكىم بمشيلو  وقدرتا  وجبا  لام يالل ,  ا شاء وكيف شاء إيلل الرب موكىما 

حل الذ  اشور  في  الموكىماون مان الجهمياة والمعوللاة ومان وهذا يااقض األ, كذلك 



 - 62 - 

ال فيماا فال هم موافقون لىكواب والساة وكالم السىف ال فيماا اتفقاوا لىيا  و, تىقى لاهم 

وليس في جقاوالهم ماا , ولهذا يومد في لامة جحول الدين لكل ماهم قول , تاازلوا في  

رادتا  ومشايلو  وفاي لىما  إقاوالهم فاي جيوافق الكوااب والسااة كاأقوالهم فاي كاالم هللا و

قرب إلى السااة والساىف مان جوإن كان بعضهم , وفي قدرت  وفي  ير  لك من حفات  

فكثيار مان جهال العىام والادين , ك باين جهال العىام والادين مااهم ولكن قد شاع  ل, بعض 

 الماوسيين إلى الساة والجمالة من قد يوافقهم لىى بعض جقاوالهم فاي مساألة القارلن جو

  كاابوا فاي , إال  لاك القاول جو ماا هاو جبعاد لان السااة ماا  إ  كان ال يعارف إ يرهما 

وماا دل لىياا   قااوال الصاحابةجاة و  كاابوا ال يعرفاون الساإكوايهم ال يحكاون  يار  لااك 

ويرااون جبا  , ال قولهم وقول من يخالفهم مان جهال الكاالم إال يعرفون , الكواب والساة 

وهم يعومادون فاي السامعياا لىاى ماا يراوبا  , ال هذان القوالن جو الثالثة إمة ليس لأل

عقىااي باال يعوماادون لىااى القياااس ال, ولاايس لهاام معرفااة بالكواااب والساااة , ماان االمماااع 

ممااع الاذين حل كالمهام العقىاي باطال واإلجو, مماع الذ  هو جحل كالمهم ولىى اإل

ليس هو إمماع جماة محماد , مماع بررائهم من جهل الكالم إممالهم وإبما هو إيراوب  

فهاام الااذين ال , وهللا تعااالى إبمااا معاال العصاامة لىماااماين ماان جمااة محمااد , وال لىمائهااا 

وكل ما امومعاوا , كما  كر لىى  لك الدالئل الكثيرة , أ يجومعون لىى ضاللة وال خط

وهاام معصااومون جن , ن الاادين كىاا  فاانن الرسااول بااي  , لىياا  فهااو مااأثور لاان الرسااول 

باال هام يااأمرون باالمعروف وياهااون لاان , يخطلاوا كىهاام ويضاىوا لمااا مااء باا  محماد 

  ال بهوا لا  إال جمروا ب  وال ماكر إالماكر فال ييقى معروف 

ال بحق فنممالهم هاو إرض فال يشهدون شهداء هللا في األ, مة وسط لدل خيار وهم ج

وجماا مان , ال حقاا إو لاك ال يكاون , لىى لىم موروس لان الرساول مااء مان لااد هللا 

  إفيجاوز جن يكاون إمماالهم خطاأ ؛ كان إممالهم لىى ما ابودل  رجس مان رءوساهم 

 ا قيل المعوير من جمة محماد إرقة ماهم وبما هم فإو, ليسوا هم الماماين وال جمة محمد 

 ا اتفقات لىماوهاا لىاى شايء فاليااقون يساىمون لهام ماا اتفقاوا لىيا  ال إقيل , بعىمائها 

ومان بااازلهم بعىام فهااذا ال يثياات , ممالاا ماان الماااماين إفصاار هااذا , يااازلوبهم فياا  

فااذا  , فياا   وجمااا ماان لاايس ماان جهاال العىاام فيمااا تكىمااوا, مماااع دوباا  كائاااا ماان كااان اإل

  وموده كعدم  

وجب  ال يعوير بخالف جهل الحاديث , االلويار بالمجوهدين دون  يرهم : وقول من قال 

ن جريد بهم مان لا  قادرة إفنن المجوهدين , ل   كالم ال حقيقة, حول وبحوهم جو جهل األ

ن بال جفضال األماة كاا, لىى معرفة مميع األحكام بأدلوها فىيس في األمة من هو كذلك 

وإن لااي با  مان يقادر لىاى معرفاة , يوعىم ممن هاو دوبا  شايلا مان السااة لايس لااده 

حاول فهذا مومود في كثير من جهال الحاديث واأل, حكام في الجمىة االسودالل لىى األ

, جو بأدلوهاا الخاحاة , وإن كان بعض الفقهاء جمهار مااهم بكثيار مان الفاروع , والكالم 

والفارق  دلاة كاألحادياثلياان األجون جمهر ما  في معرفة فقد يك, قوال فيها جو باقل األ

والومييل بين ما هو دليل شارلي وماا , لفاظ لىيها بين ححيحها وضعيفها ودالالا األ

 ا إلكان , ماة محماد ال ليعضاهم أل, وبالجمىة العصامة إبماا هاي لىمااماين , ليس بدليل 

تااازلوا ولاو كاان المااازع  ا إو, اتفق لىماوهم لىى شيء فسائرهم موافقاون لىعىمااء 

ومااا جحااد شااذ بقااول فاسااد لاان , واحاادا ومااب رد مااا تاااازلوا فياا  إلااى هللا والرسااول 
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كقاول , وإن كاان القائال كثيارا , ال وفاي الكوااب والسااة ماا يياين فسااد قولا  إالجمهور 

سعيد في جن المطىقة ثالثا تياح بالعقد فحديث لائشاة فاي الصاحيحين يادل لىاى خالفا  

  القرلن جيضا وكذلك  يره  مع داللة

القائال با  جقال مان كاان ن إ  الكواب والساة فاال يكاون شاا ا ووجما القول الذ  يدل لىي

ولهااذا كااان السااىف ماان , فااال لياارة بكثاارة القائاال باتفاااق الااااس , القائاال بااذا  القااول 

حسااان يااردون لىااى ماان جخطااأ بالكواااب والساااة ال يحوجااون نالصااحابة والوااابعين لهاام ب

وقد ييعث مع  بشاب  جو سيف  جو شيلا من السالح المخوص با  جو , ال لالمة إمماع باإل

اهااـ  يركياا  دابواا  المخوصااة باا  وبحااو  لااك ممااا يعىاام الااااس جباا  قصااد باا  تخصيصاا 

 المقصود  

 فصل
قااال المصاااف : " وهااو اإليمااان باااهلل ومالئكواا  وكوياا  ورسااى  واليعااث بعااد المااوا  

 وبالقدر خيره وشره "   

 مسائل : فيه

: باادج المصاااف هاااا بااذكر الوقاااد جهاال الساااة والجمالااة لىااى سااييل المستتألة األولتتى 

" قاال , جممل المصاف الوقاد الفرقة الاامياة اإلممال , ثم بعد  لك بدج بالوفصيل , فقد 

وهو اإليمان باهلل ومالئكوا  وكويا  ورساى  واليعاث بعاد الماوا واإليماان بالقادر خياره 

اإلساالم جحل ثم بعد  لك فسره ، ولهم الوقاد في باب , ادهم جممى  وهذا جلوق "وشره 

وهاو , جراد الاركن األول  ثم المصافوهذا هو بص حديث لمر الموفق لىي (  جيضاً )

 في األسماء والصفاا    ماإليمان باهلل لكي ياطىق ما  لن الحديث لن جحوله

والوامااب جو ، لااي الوفصاايل ابوقاال إباااهلل , مااان إليجمماال المصاااف فااي باااب ا وبعااد مااا

, الركن في باب اإليمان هو اإليمان اإلممالي ، وهذا يعوير فرض لين لىى كل مسىم 

  في اإللوقاداا  ةكفاية وهذه قالدة لام ضجما اإليمان الوفصيىي فهذا فر

يعااي , تيعيضاية : هاذا موضاوع الوفصايل ، ومان هااا  "ومن اإليماان بااهلل  " : ثم قال

وجن اإليمان باهلل يشامل توحياد األساماء , وحفات   ئ اإليمان بأسما, باهلل بعض اإليمان 

, فاقوصاار لىااى الاايعض , والصاافاا ويشاامل توحيااد الربوبيااة ويشاامل توحيااد األلوهيااة 

فقال اإليمان بما وحف ب  بفسا  ، توحيد األسماء والصفاا  فيومن هاا بدج المصاف 

, وهو الصافاا , توحيد األسماء والصفاا من جبواع  اواحد اوهاا  كر بول, في كواب  

فاأراد اإليماان , وإال هاو يرياد اإليماان بماا وحاف وسامي , وهذا من بااب اإلخوصاار 

ثم  كر المصادر الوي ياخاذ ماهاا األساماء والصافاا وهاي : الكوااب , سم والصفة باال

ىى هللا ب  رساول  محماد حا   ماوحف"   والثابي : "في كواب   " األول :، فقال والساة 

    "وسىم   لىي

سام جو حافة فياخاذ اممااع مان الصاحابة لىاى إويضاف إلى  لك اإلممااع لاو حصال 

 وهل القياس مصدر ياخذ ما  األسماء والصفاا( ؟  ما  )

فاال يقاال إن هللا  ,جو حافة بالقيااس ابواداءاً فاال  اً با  ياشائ اسامجمـ : فيا  تفصايل : جماا 

ألبهاا حافة كماال فاي المخىاوق فهاي هلل مان بااب ؛ يسمى العاقل قياسااً لىاى المخىاوق 

ة ال جولاى )قياااس األولااى( لكاان ممكاان جن يكااون القيااس األولااى ماان باااب األدلااة المقوي اا

فهي هلل مان بااب جولاى لكان , الماشلة فمثالً : بقول إ ا كان السمع حفة كمال لىمخىوق 
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ال جن القيااس إثياتا  السمع ثابت بالكواب والساة فكل ماثيت في الكوااب والسااة فهااا يقا

 هلل ألب  جكمل   

  ألسماء والصفاا ؟ في اس : هل ياخذ من جقوال الصحابة 

,  فيكاون دلايال, سام جو حافة اجو وحاف الصاحابة هللا )لال ومال( ب ىمـ: بعام إ ا سام

لاا   األن الرسول مااء؛ وسىم   ل حىى هللا لىيووهو داخل ضمن ماوحف  ب  الرس

يهم جقوااديوم أباا, جحااحابي كااالاجوم ] كمااا رو  , بالصااحاب  قوااداء الثااار وجحاديااث بال

  [  جهوديوم

قااول المصاااف : " وهااو اإليمااان باااهلل " هااو ضاامير يعااود لىااى الوقاااد جهاال الساااة 

 والجمالة  

و كر اإلممال في لقيدة جهل الساة والجمالة في سوة جشياء , بااهلل والمالئكاة والكواب 

 والرسل واليوم اآلخر والقدر   

دج بااللوقاد األول وهو " اإليمان باهلل " جما تعريف اإليمان لغة فهو: الوصديق ماع وبي

 االطملاان , قال تعالى } وما جبت بمامن لاا     { يعاي بمصدق   

الموضاامن االطملاااان باااهلل رباااً وإلهاااً , والقااول جمااا تعريفاا  شاارلا : فهااو الوصااديق 

حااظ جباااا جدخىاااا العماال فااي الوعريااف وبأساامائ  وحاافات  والعماال بمقوضااى  لااك ، ويال

و كربااا الشاارلي ؛ ألن العماال ماالء ماان اإليمااان لىااى مااذهب جهاال الساااة والجمالااة 

 القىب والقول مع العمل جيضا في مسمى اإليمان  

 : جقسام اإليمان باهلل :المسألة الثانية 

 ياقسم اإليمان باهلل إلى ثالثة جقسام : 

لا  مان جساماء وحافاا , وياأتي تفصايل  إفراده بما ـ اإليمان بأسمائ  وحفات  : وهو4

 القسم األخير ؛ ألن معرم الكواب في اإليمان بأسماء هللا وحفات  

والقاول ـ اإليمان بربوبيو  : وهو إفراده تعالى بالوصارف والمىاك والخىاق ماع العمال 4

 بمقوضى  لك  

 ـ اإليمان بألوهيو  : وهو إفراده بالعيودية   3

 

 فصل
 ومالئكو  " هذا الثابي من الوقاد جهل الساة والجمالة اإليمان بالمالئكة   قول  : " 

 :فيه مسائل و

: تعاارف المالئكااة ، المالئكااة لغااة : كمااا  كاار حاااحب الىسااان جبهااا :  المستتألة األولتتى

ممع مىك من األلوكة وهي الرسالة فيكاون المىاك لغاة : المرسال ، فىفاظ المىاك ياوحي 

 ل ب  جو إلي    بأب  رسول مافذ لما جرس

 جما شرلا : فهو ماس من خىق هللا خىقهم هللا من بور ووكل بهم جلماالُ يقومون بها   

مااع والقااول : اإليمااان بالمالئكااة ، جمااا اإليمااان بهاام فيشاامل الوصااديق المستتألة الثانيتتة 

االطملاااان بومااودهم وبمااا وكىااوا باا  ماان جلمااال , تفصاايالً لىمفصاال ماااهم , وإمماااالً 

 اهم   لىمجمل م

 : حفاا المالئكة :  المسألة الثالثة

 حفاا معاوية    -حفاتهم تاقسم إلى قسمين : ج ـ حفاا حسية   ب
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 ج ـ الصفاا الحسية : 

جوالً : هم جمسام لريمة , جماا دليال كاوبهم جمسااماً : فماا رواه جباو داود بسااد حاحي  

حمىاة العار  , ماابين جن الايي حىى هللا لىي  وسىم قال ] ج ن لي جن جحادس لان جحاد 

ن شحمة ج ب  إلى لاتقة مسيرة سيعمائة لام [ فاذكر هااا األ ن والعااتق وهماا معروفاا

ن كيفية ، و كر األلين لهم في الحديث الذ  حاحح  ابان كثيار لغة , وإن كابا مجهولي

لما  كر مالئكاة الساماء قاال ] ماا مااهم مان مىاك يادمع مان لياا  إال وقعات لىاى مىاك 

 العين هاا  يصىي [ فذكر 

ثابياً : جبهم خىقوا من بور , كما ماء لاد مسىم من حديث لائشة مرفولاً قال ] خىقات 

 المالئكة من بور وخىق الجان من مار  من بار [  

ثالثاً : جن لهم جماحة , ماهم من ل  مااحان , وماهم من ل  ثالثة , وماهم مان لا  جربعاة 

ي جماحة مثاى وثاالس وربااع    { ومااهم مان , قال تعالى } مالل المالئكة رسالً جول

 ل  سومائة مااح كما ثيت لن ميريل لىي  السالم  

رابعاً : ال يأكىون وال يشاربون , واساودل العىمااء لىاى  لاك بقولا  تعاالى } فىماا رج  

 جيديهم التصل إلي  بكرهم وجومس ماهم خيفة {   

ة جلراباي , وثيات جبا  تشاكل خامساً : لهم قدرة لىى الوشكل , فجيريل ماء فاي حاور

فااي حااورة دحيااة الكىيااي ، وماااء جيضاااً فااي الصااحي  الااذ  تشااكل لأللمااى واألقاارع 

 واألبرب  

 ب ـ الصفاا المعاوية : 

جوالً : طالوهم هلل قال تعالى } ال يعصون هللا ما جمرهم ويفعىون ماا ياامرون { وقاال 

 تعالى } ما بوالل إال بأمر ربك {  

هلل وهاو باوع مان الطالاة , لكان جفارد ألهميوا  قاال تعاالى } يسايحون ثابياً : لياادتهم 

 الىيل والاهار ال يفورون { وقال تعالى } لياد مكرمون    {  

ثالثاااً : الحياااء , ماااء لاااد مسااىم جن الايااي قااال : جال جسااوحي ماان رماال تسااوحي مااا  

 المالئكة   

ن لا  بالىيال والاهاار وهام ال رابعاً :ال يعرفون المىل وال الوعب , قاال تعاالى } يسايحو

 يسأمون {   

 : وقت خىقهم :المسألة الرابعة 

هذه المسألة لىمها لاد هللا , لكااهم بالوأكياد خىقاوا قيال لدم قاال تعاالى } وإ  قاال رباك 

لىمالئكة إبي مالل في األرض خىيفة { وخىقهم بدون تااسل وإبما بالكىمة ,  كار  لاك 

: لماا خىاق  -قال : وهاو جحا   -لادما  كر جثر ابن لمر  ابن كثير في اليداية والاهاية

هللا الجاة قالت المالئكة : يا رب امعل لاا هذه بأكل فيهاا وبشارب , فنباك خىقات الادبيا 

 لياي لدم ، فقال هللا : لن جمعل حال   رية من خىقت بيد  كمن قىت ل  : كن فيكون  

 : لدد المالئكة :المسألة الخامسة 

يحصااي  إال هللا قااال تعااالى } ومااا يعىاام ماااود ربااك إال هااو { ورو   جمااا لااددهم فااال

الورمذ  وحسا  مرفولاً ] إباي جر  مااال تارون جطات الساماء وحاق لهاا جن تالط , ماا 

فيها موضع جربع جحابع إال مىك ساامد [ ومااء فاي الحاديث الصاحي  ] جن مهاام لهاا 



 - 66 - 

وع مان يجرهاا جربعاة سيعون جلف زمام مع كل زمام سيعون جلاف مىاك [ فيكاون مجما

 لالف وتسعمائة مىيون مىك ، فن ن ال يعىم لددهم إال هللا   

 : جسماء المالئكة :المسألة السا  ة 

ورد في القرلن والساة  كر بعض جساماء المالئكاة فيجاب اإليماان بماا سامى هللا مااهم 

ن لىى وم  الوفصيل ، فممان مااء اسام  : ) ميريال , وميكائيال ( قاال تعاالى } قال ما

 كان لدواً هلل ومالئكو  ورسى  وميريل وميكال فنن هللا لدو لىكافرين {   

وماء في الصحي   كر ) إلسرافيل ( في دلائ  حاىى هللا لىيا  وساىم إ ا اساويقظ قاال 

] الىهاام رب ميرياال وميكائياال وإساارافيل    [ وماااء  كاار ) مالااك ( خااازن الاااار , قااال 

ربك    { و ) رضوان ( خازن الجاة ,  كاره ابان تعالى } وبادوا يا مالك ليقض لىياا 

كثياار فااي اليدايااة والاهايااة ، وكااذلك ثياات ) ماكاار , وبكياار ( وماااء فااي القاارلن  كاار ) 

 هاروا , وماروا (   

وهاااااا بحوااااا  إلااااى توضااااي  طييعااااة ) هاااااروا , وماااااروا ( فنباااا  كثاااار حولهمااااا 

} ومااا جباالل لىااى  اإلساارائيىياا , وقااد بسااط  كرهمااا اباان كثياار فااي تفساايره لاااد ليااة

المىكااين بياباال هاااروا وماااروا { و كاار اآلثااار واألقااوال هاااا  , وتويااع األحاديااث 

واآلثار , وبي ن الحكم لىى جسابيدها ، والاذ  ظهار لاي مماا  كار ابان كثيار فاي مجمال 

كالم  : جن ) هاروا , ومااروا ( مىكاان جبللهماا هللا سايحاب  وتعاالى لحكماة جرادهاا 

 حص ما حصل لىى اخوالف في ما  ا حصل   تعالى وابوالء ، ف

وقاد لكن ابن كثير بعدما ساق اآلثار واألقوال في قصة ) هاروا , ومااروا ( قاال : 

لاان ممالااة ماان الوااابعين كمجاهااد والسااد  ( وماااروا , هاااروا ) رو  فااي قصااة 

والحسن اليصار  وقواادة وجباي العالياة واللهار  والربياع بان جباس ومقاتال بان حياان 

وحاحاىها راماع فاي , ها خىق من المفسرين من الموقدمين والمواأخرين وقص  و يرهم 

إ  ليس فيها حاديث مرفاوع حاحي  موصال اإلساااد , تفصيىها إلى جخيار باي إسرائيل 

وظااهر ساياق القارلن , إلى الصادق المصادوق المعصاوم الاذ  ال ياطاق لان الهاو  

ورد فااي القاارلن لىااى مااا فاااحن بااامن بماا , إمماال القصااة ماان  ياار بساط وال إطااااب 

 اهـ   جراده هللا تعالى وهللا جلىم بحقيقة الحال

 -للرائيال  -وماء  كر ) مىك الموا ( هكذا بدون اسم , واشوهر لااد الاااس تساميو  

وهذا ليس بصحي  , فنب  لام يثيات ال فاي القارلن وال فاي األحادياث الصاحيحة تساميو  

لىياا  جكثاار  : الااذ  451/ 1الفواااو   بهااذا االساام ، لكاان  كاار المصاااف  لااك فقااال فااي

 فايورو  , الااس جن مميع الخىق يموتون حوى المالئكة وحوى للرائيل مىك الموا 

 اهـ    الايي لك حديث مرفوع إلى 

وجما  مىك الموا فىيس بمصارح باسام  فاي :  4/17قال ابن كثير في اليداية والاهاية 

وهللا , ميو  في بعض اآلثاار بعلرائيال وقد ماء تس, القرلن وال في األحاديث الصحاح 

   جلىم 

هماا اسامان جم حافوان ؟ األقارب وهللا جلىام جبا  هال وماء  كار رقياب ولوياد , ولكان 

 وحف لىمىكين الذين يسجالن األلمال   
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فروساء المالئكة وساداتهم جربعة , كما قال العالمة محمد بان لياد الوهااب فاي فضال 

   ولد األربعة ، وهم ميريل وميكائيل وإسارافيل ومىاك اإلسالم قال : ومن ساداتهم   

 الموا   

 : جقسام المالئكة : المسألة السابعة 

 ياقسم المالئكة بالويار وظائفهم إلى جقسام : 

 القسم األول : ما يوعىق بالعياد وهم جقسام جيضاً : 

  لك    ما بين -3مالئكة الاهاية الدبيوية    -4مالئكة اليداية الدبيوية    -4

جما مالئكاة اليداياة الدبيوياة , فهام مالئكاة األرحاام ، وقاد مااء فاي الصاحي  جن المىاك 

 يدخل لىى الاطفة بعد ما تسوقر فيقول : يارب شقي جم سعيد ؟ 

جما مالئكة الاهاية الدبيوية , فهم مىك الموا وجلواب  , قال تعالى } توفو  رساىاا وهام 

 ال يفرطون {  

الميشرة لاد االحوضار , قاال تعاالى } إن الاذين قاالوا ربااا هللا ثام  ومثل  لك المالئكة

 اسوقاموا توالل لىيهم المالئكة    {  

 جما المالئكة الذين بين  لك ماهم جبواع : 

ج ـ القرين : فنب  ما من جحد إال ومع  قرين من المالئكاة وقارين مان الشاياطين , وهاذا 

مااا ]  ود قااال رسااول هللا حااىى هللا لىياا  وسااىمعاان ليااد هللا باان مسااعماالزم لإلبسااان , ف

] قاال , وإياا  ياا رساول هللا : قاالوا [ ماكم من جحاد إال وقاد وكال با  قرياا  مان الجان 

    مسىم [ رواهوإيا  إال جن هللا جلاباي لىي  فأسىم فال يأمربي إال بخير 

ىاى الماامن ب ـ الكوية : قاال تعاالى } وإن لىايكم لحاافرين كرامااً كااتيين { هااالء ل

ولىى الكافر , جحدهما كاتب الحسااا واآلخر كاتب السيلاا , ويكويون كل شيء قاال 

 تعالى } ما لهذا الكواب ال يغادر حغيرة وال كييرة إال جحصاها {  

 والكوابة بولان : 

 كوابة لامة شامىة , وهذا إحصاء يومي أللمال العياد خيرها وشرها    -4

ما بعمل كما ماء لاد مسىم ] جب  إ ا كان يوم الجمعاة كوابة خاحة , وهي خاحة إ -4

 كان لىى جبواب المسامد مالئكة يكويون جول من يدخل المسجد ثم الثابي وهكذا [  

  ـ المعقياا : قال تعالى } ل  معقياا من بين يدي  ومن خىفا  يحفروبا  مان جمار هللا 

 { وقد ماء لن ابن لياس : جبهم المالئكة الحفرة   

 يالزم اإلبسان ثالثة جبواع من المالئكة وهم : الكوية والقرين والحفرة   فأحي 

 وهل هذه الثالس تشمل الجن ؟ ال جدر  بل هللا جلىم  

جما قول  حىى هللا لىي  وسىم ] ال تدخل المالئكة بيوااً فيا  كىاب وال حاورة [ وقولا  ] 

كة الماراد بهاا : العهاد ال تصحب المالئكة رفقة معهم مرس [ فاأللف والالم في المالئ

 ج  مالئكة الرحمة ، جما األبواع الثالثة السابقة فهي مالزمة لىعيد وتدخل مع  بيو    

د ـ مالئكااة الاادلاء : قااال تعااالى } هااو الااذ   يصااىي لىاايكم ومالئكواا  { ورو  

الورمذ  وحساة ] إن هللا ومالئكو  ليصىون لىاى معىماي الاااس الخيار [ , ومااء لااد 

المالئكة تصىي لىى اإلبسان ماادام فاي المساجد ماا لام يحادس [ كاذلك مااء  مسىم ] جن

وثيااات ] جن هللا ومالئكوااا  يصاااىون لىاااى الموساااحرين [ ومااااء لااااد ابااان حياااان ] جن 

 المالئكة تصىي لىى من لاد مريضاً [   
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هـ ـ المالئكة السياحة : وهذه مالئكة تسي  في األرض تىومس حىقاا الذكر , كما مااء 

خاار  ] إن هلل مالئكاة يطوفاون فاي الطارق يىومساون حىاق الاذكر [ ويىحاق با  لاد الي

المالئكة الوي تحضر الصاىواا وهاي باوع مان  كار الاذاكر , مااء فاي الحاديث الاهاي 

لمن جكل ثوماً جو بصاالً جن يقارب المساجد , وقاال حاىى هللا لىيا  وساىم ] إن المالئكاة 

والاالم فاي المالئكاة لىعهاد الحضاور  ,  توأ   مما يوأ   ما  بااو لدم [ وتكاون األلاف

ج  : المالئكااة الحاضاارون , وماااء لاااد اليخااار  جن اإلمااام ] إ ا قااال : ساامع هللا لماان 

حمده [ قال ] فقولوا : رباا ولاك الحماد , فانن مان وافاق قولا  قاول المالئكاة  فرلا  ماا 

ج  : المالئكاة  تقدم من  بي  [ قولا  : المالئكاة , األلاف والاالم هااا لىعهاد الحضاور  ,

 الحاضرون في المسجد , هذا فيما يوعىق بالمالئكة الذين يخوصون بالعياد   

القسم الثابي : مالئكة ما بعد الموا , وهذا يشمل : ) ماكر ( و) بكيار ( ويشامل جيضااً 

) خلبة الاار ( كما ماء لاد مسىم ]    ومعهم سيعون جلف مىاك [ قاال تعاالى } لىيهاا 

اد { وروساوهم ومقدموهم ) تساعة لشار ( كماا قاال ابان كثيار , و ) مالئكة  الظ شد

مالئكااة الجاااة ( و ) مالئكااة الحساااب ( فنباا  ماااء لاااد مسااىم : جباا  فااي العاارض جن هللا 

يقاااول لىمالئكاااة ] الرضاااوا األلماااال لىاااى لياااد  [ و كااار السااافارياي : جن الكفاااار 

 تحاسيهم المالئكة  

 اداا : القسم الثالث : وهو ما يوعىق بالجم

مثل الجيال فنب  ماء في الحديث الموفق لىي  جن الجياال لهاا مىاك , والساحاب والمطار 

 والقطر والاياا هذه األربع مخوصة بـ) ميكائيل وجلواب  (   

وهاااا  جيضاااً ) مىااك الااافخ فااي الصااور (  و ) مالئكااة األفااال  ( و ) مالئكااة الشاامس 

جمراً { قال ابن القايم : ماا هااا  حركاة فاي والقمر ( والدليل قول  تعالى } والمدبراا 

العااالم العىااو  جو الساافىي ؛ إال والمالئكااة تاادبرها , و ياار  لااك ماان المالئكااة مماان ال 

 بعىمهم   

 القسم الرابع : مالئكة السماء : 

 وهاالء جبواع ماهم : 

) حمىة العر  ( قال تعالى } ويحمل لر  رباك فاوقهم يوملاذأ ثمابياة { وهااالء  -4

جفضل المالئكة , كما قال ابن كثير , بل إن ابن كثير قاال : هام المالئكاة المقرباون من 

 ، كما قال تعالى } لن يسواكف المسي  جن يكون ليداً هلل وال المالئكة المقربون {  

 ) المالئكة الذين حول العر  ( قال تعالى } الذين يحمىون العر  ومن حول  {  -4

اء في حديث جبي سعيد ] لو جن السمواا السايع ولاامرهن ـ ) لمار السماء ( كما م 3

 ير      [ وهاالء مهموهم العيادة هلل , كالصاالة والساجود كماا سايق فاي   الحاديث ] 

إال وقعت لىى مىك يصىي [ جما الصالة فكما ماء في الحاديث الصاحي  ] جال تصافون 

ون فاي الصافوف [ كما تصف المالئكة لاد ربها يومون الصف األول فاألول ويوراح

 رواه اليخار    

وكذا الحل إلى الييت المعمور في السماء السابعة كما ماء في الحاديث الصاحي  جبا  ] 

يدخى  كل يوم سيعون جلفاً ثم ال يعودون إلي  [ والييت المعمور حيال الكعية , كما مااء 

حساااب ، هاااذا بالاساااية ألقساااام المالئكاااة ب-رحمااا  هللا  -فاااي حاااديث حاااحح  األلياااابي 

 وظائفهم  
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 : المفاضىة بين المالئكة : المسألة الثامنة

بعض المالئكة جفضل مان بعاض قاال تعاالى } هللا يصاطفي مان المالئكاة رساالً ومان 

الااااس { وماااء فااي اليخااار  ) جن ميرياال قااال لرسااول هللا حااىى هللا لىياا  وسااىم : مااا 

ن شهد بادراً مان المالئكاة تعدون من شهد بدراً فيكم ؟ ( قال ] خياربا [ قال ) وكذلك م

هم لاادبا مان خيارباا ( ومان تيعيضا  , وقاال تعاالى } لان يساواكف المساي  جن يكاون 

 ليداً هلل وال المالئكة المقربون { وجفضىهم لىى اإلطالق : األربعة كما سيق   

 : هل تموا المالئكة ؟  المسألة الاا عة

تفساير قولا  تعاالى } وبفاخ فاي بعم يموتون كاإلبس والجن ,  كار  لاك ابان كثيار لااد 

األرض { فيكااون المالئكااة يموتااون لاااد وماان فااي الصااور فصااعق ماان فااي الساامواا 

الافخااة الثابيااة , ولخاارهم موتاااً مىااك المااوا , والمااوا شاايء ومىكاا  شاايء لخاار ألن 

الموا يموا فيما بعد , وكذا اساودل بقولا  تعاالى } كال شايء هالاك إال ومها  { وقاد 

   ؟هل مميع الخىق حوى المالئكة يموتون :  451/ 1لفواو  ابن تيمية في اسلل 

وحوااى   , حوااى المالئكااة , لىياا  جكثاار الااااس جن مميااع الخىااق يموتااون  : الااذ فأماااب 

والمساىمون واليهاود  الاياي لك حاديث مرفاوع إلاى  فيورو  , للرائيل مىك الموا 

 اهـ    والاصار  موفقون لىى إمكان  لك وقدرة هللا لىي 

 : هل إبىيس من المالئكة ؟ لة العاشرة المسأ

فيا  خااالف وقااول الجمهااور : جبا  لاايس ماان المالئكااة , وهاو الماارو  لاان اباان لياااس 

 وابن مسعود واخويار جبي العياس ابن تيمي  , قال تعالى } إال إبىيس كان من الجن { 

 : هل يوحف المالئكة بأبوثة جو  كورية ؟ المسألة الحا ية عشرة 

األبوثة فوكذيب لىقرلن , قال تعالى } ومعىوا المالئكة الذين هام ليااد هللا جما وحفهم ب

إباثا جشهدوا خىقهم سوكوب شهادتهم ويسألون { جما  ير  لك فاووقف فيا  , إال إن كاان 

 ماء لن السىف شيء  

 : هل تُر  المالئكة ؟ المسألة الثانية عشرة 

ول حاىى هللا لىيا  وساىم جبا  رج  بصورتها الحقيقية ال تار  , إال ماا ورد لان الرسا

ميريل وبعاض المالئكاة لىاى حاورهم الحقيقياة , وبعاض الحيوابااا تار  المالئكاة 

 كما ماء في الصحي  ] جن الديك ير  المالئكة [   

 : المفاضىة بين باي لدم والمالئكة :  المسألة الثالثة عشرة

تعااالى فااي الكفااار } جوللااك المقصااود جوالً : حااالحي باااي لدم , جمااا الكفااار فااال , قااال 

كاألبعام بل هم جضل { جما مذهب جهل الساة والجمالاة فاي المفاضاىة , فقاد  كاره جباو 

إسااماليل األحاايهابي فااي كواباا  الحجااة , و كااره اباان كثياار فااي اليدايااة والاهايااة جن 

 حالحي باي لدم جفضل من المالئكة واسودلوا لىى  لك : 

 دوا آلدم   ج ـ بأن هللا جمر المالئكة جن يسج

ب ـ وبأثر ابن لمر قال ـ الرب ـ : ] هال جمعال حاال   رياة مان خىقات بياد  , كمان 

 قىت ل  : كن فيكون [  

و هيت المعوللة وبعض األشالرة , مثل الياقالبي إلى تفضايل المالئكاة , و هاب جباو 

ن : ج 313بالعياس ابن تيمية إلى الوفصيل في المسألة , فقد  كار فاي المجىاد الراباع 

حااالحي باااي لدم جفضاال بالويااار الاهايااة ؛ ألبهاام إ ا دخىااوا الجاااة خاادموهم المالئكااة , 
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والمالئكة جفضل من حاالحي اليشار , بالوياار اليداياة ؛ ألبهام مساوغرقون فاي العياادة 

وهذا جكمل   وقصد باليداية الحياة , وهذا الوفصيل ساق  ابن تيمية وجيده ابن القيم وقال 

 لن شيخ   3/463,  كره ابن القيم في اليدائع  : ب  تجومع األدلة

لكن الذ  يرهر لي جن جبا العياس ل  قوالن في المسألة , ألبي رجيات  فاي الفوااو  فاي 

مواضع يطىق تفضيل باي لدم , ولىى كل حال فالذ  لىي  جهل الساة هو القول األول 

ل باين المالئكاة فواو  فاي الوفضاي 314-1/351, لكن يايغي جن يُعرف جن في الفواو  

)والااس قد شكك فيها بعضهم بسيوها إلى ابن تيمية 
1
)   

 لكن هل هاا  حامة ليحث هذه المسألة ؟ 

بعضهم يعويرها من فضول المسائل وجن الصدر األول لم ياوكىم فيهاا , وهاذا رد لىيا  

جبهاام  كااروا   لباان سااالم , ولماار باان ليااد العلياا اباان كثياار , و كاار كالماااً لاان ليااد هللا

لوفضاايل , وهاااا  بعااض العىماااء كااأبي حايفااة وشااارح الطحاويااة ياارون الووقااف فااي ا

 المسألة  

 فصل
 قال المصاف : " وكوي  "  

 في  مسائل : 

: هذا هو الركن الثالث من جركان اإليمان بالمعاى العام لإليماان ؛ ألن المسألة األولى 

الكواب , والكواب لىاى الرسال اإليمان إ ا ابفرد دخل اإلسالم في  ، وقدم المالئكة لىى 

؛ ألن بعض المالئكة ـ ج  ميريل ـ يالل بالكوب , ولذا معىت الكوب بعد المالئكة , ثام 

 الرسل ألبها هي الوي تالل ليها الكوب  

 : الكوب : ممع كواب , وكواب بمعاى مكووب   المسألة الثانية 

 ل  لهداية الااس  واحطالحاً : فنن الكواب : ما جبلل  هللا من كالم  لىى رسو

قولاااا ) رسااول  ( : خاار  باا  الايااي , فاانن إباالال الكوااب ماان خصااائص الرساال , قااال 

تعاالى } لقااد جرسااىاا رساىاا بالييااااا وجبللاااا معهاام الكوااب    { إال جباا  ال يىاالم جن كاال 

لىيهمااا  -رسااول يااالل لىياا  كواااب , فنسااماليل رسااول ولىااى شااريعة جبياا  إبااراهيم 

     -السالم 

: معاى اإليمان بالكوب : هو الوصديق مع االطملااان بومودهاا , وجبهاا ة الثالثة المسأل

م بكواابهم , جماا  ير مخىوقة والعمل بماا فيهاا ، وهاذا هاو إيماان كال قاو ةلكالم هللا مال  

هااو الوصااديق بومودهااا , وجبهااا كااالم هللا مااالل  ياار فكوااب ماان قيىاااا :  بالاسااية إلياااا

 لم تخالف شرلاا وح  الساد إليها لمل بها    مخىوق , جما العمل بها فنن

جما اإليمان بالقرلن فهاو : الوصاديق بأبا  كاالم هللا ماالل  يار مخىاوق , ماا  بادج وإليا  

 يعود , والعمل بما في    

: قولا  " كويا  " فأضااف الكواب إليا  ألبهاا كالما  , مان بااب إضاافة المسألة الرابعتة 

 الصفة إلى الموحوف   

 : كيفية اإليمان بالكوب , وهي كيفيوان : امسة المسألة الخ

ل ماها   ويجب اإليمان ب  لىى وم  الوفصيل     األولى : اإليمان الوفصيىي بما فص 

                                                 

(
1

فىورامع   38( وقد شكك الشيخ باحر الفهد في بسيوها إلى ابن تيمية في كواب  حيابة مجموع الفواو  ب  



 - 71 - 

الثابياة : اإليماان اإلمماالي : وهاو اإليماان بماا بالل مان الكواب إممااالً , قاال تعاالى } 

 ولقد جرسىاا رسىاا بالييااا وجبللاا معهم الكواب    {  

 : الكوب المفصىة :المسألة السا  ة 

مان حاديث جباي  ر جن جباا  ر ساأل رساول هللا حاىى ح  يحاحماء لاد ابن حيان في 

ياا : قىات [ مائاة جلاف ولشارون جلفاا ] قاال ؟ ياا رساول هللا كام األبييااء هللا لىي  وسىم 

قىات : قاال [ ثالس مائة وثالثة لشر مما  فيرا ] قال ؟ رسول هللا كم الرسل من  لك 

بعام ] قاال ؟ قىات ياا رساول هللا جبياي مرسال [ لدم ] قال ؟ يا رسول هللا من كان جولهم 

يا جباا  ر جربعاة ساريابيون لدم ] ثم قال [ خىق  هللا بيده وبفخ في  من روح  وكىم  قيال 

وجربعاة مان العارب , وباوح , وهو جول من خط بالقىم , وجخاو  وهو إدريس , وشيث 

قىات ياا رساول هللا كام [ وبييك محمد حاىى هللا لىيا  وساىم ,   وحال, وشعيب , هود 

 , جبالل لىاى شايث خمساون حاحيفة, مائة كواب وجربعاة كواب ] قال ؟ كوابا جبلل  هللا 

وجباالل , وجباالل لىااى إبااراهيم لشاار حااحائف , وجباالل لىااى جخاااو  ثالثااون حااحيفة 

 [ للباور والقارلنوجبلل الووراة واإلبجيل وا, لىى موسى قيل الووراة لشر ححائف 

كابات جمثااال كىهاا جيهاا المىاك ] قاال ؟ قال قىت يا رسول هللا ما كابت حاحيفة إباراهيم 

ك المسىط الميوىى المغرور إبي لم جبعثك لوجمع الادبيا بعضاها لىاى بعاض ولكااي بعثوا

ردهاا ولاو كابات مان كاافر ولىاى العاقال ماا لام يكان لورد لاي دلوة المرىاوم فانبي أل

ى  جن تكون ل  سالاا سالة ياامي فيها رب  وسالة يحاسب فيها بفس  مغىوبا لىى لق

وسالة يوفكر فيها في حاع هللا وسالة يخىو فيها لحامو  من المطعم والمشرب ولىاى 

العاقل جن ال يكون ظالاا إال لثالس تلود لمعاد جو مرمة لمعا  جو لذة في  ير محارم 

ى شأب  حافرا لىساب  ومن حسب كالم  ولىى العاقل جن يكون بصيرا بلماب  مقيال لى

] قال ؟ قىت يا رسول هللا فما كابت ححف موسى [ من لمى  قل كالم  إال فيما يعاي  

كابت ليرا كىها لجيت لمن جيقن بالموا ثم هو يفرح ولجيت لمن جيقن بالااار ثام هاو 

هاا يضحك ولجيت لمن جيقن بالقدر ثم هو ياصب لجيات لمان رج  الادبيا وتقىيهاا بأهى

قاال جباو حااتم رضاي هللا [ ثم اطمأن إليها ولجيت لمن جيقن بالحساب  دا ثم ال يعمال 

جبو إدريس الخوالبي هذا هو لائد هللا بن ليد هللا ولد لام حاين في حياة رساول : لا  

هللا حىى هللا لىي  وسىم وماا بالشام ساة ثمابين ويحياى بان يحياى الغساابي مان كاادة 

باان اء جهاال الشااام وقاارائهم ساامع جبااا إدريااس الخااوالبي وهااو ماان جهاال دمشااق ماان فقهااا

خمس لشرة ساة ومولده يوم راهط في جيام معاوية بان يلياد سااة جرباع وساوين وواله 

سىيمان بن ليد المىك قضاء الموحل سمع ساعيد بان المسايب وجهال الحجااز فىام يالل 

حكام فىام يالل لىى القضاء بها حوى ولاي لمار بان لياد العليال الخالفاة فاأقره لىاى ال

اهااـ ورو  الحااديث  لىيهااا جياماا  ولماار حوااى ماااا بدمشااق ساااة ثااالس وثالثااين وملااة

اآلمر  في الشريعة بساده إلى يحيى بن يحيى الغسابي وابن مردوي  ورواه جحمد فاي 

المساد لن جبي المغيرة لن معان بان رفالاة لان لىاي بان يلياد لان القاسام لان جباي 

    الحديث , ورواه ابن جبي حاتم حىى هللا لىي  وسىم  جمامة جن جبا  ر سأل رسول هللا

  لن جبي المغيرة ب  

, وحااحف جخاااو   حااحف , وشاايث والكوااب الوااي ُسااميت فااي هااذا الحااديث حااحف 

 إبراهيم , والووراة , واللبور , واإلبجيل , والقرلن الكريم  
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 واخوىفوا في ححف موسى هل هو كواب مسوقل جم ملء من الووراة ؟ 

 بقي بحث جلواح موسى لىي  الصالة والسالم ما هي وما لالقوها بالووراة ؟كذلك 

 وهللا جلىم بالصواب   

 : الوفضيل بين الكوب : المسألة السابعة 

جما جفضىها فهاو القارلن , وقاد حاح  األلياابي رحما  هللا فاي حاحي  الجاامع الصاغير 

للبااور الملاااين , حااديث ] جلطيااات مكااان الواااوراة الساايع الطاااوال , وجلطياات مكاااان ا

وجلطياات مكااان اإلبجياال المثااابي , وفضااىت بالمفصاال [ رواه الطيرابااي , وقااال جحمااد 

 شاكر في اخوصاره ألبن كثير : ورواه الطيالسي بساد ححي    

 زمن إبلالها :  المسألة الثامنة :

 حح  األليابي في ححي  الجامع حديث جبها جبللت في رمضان  

 الكوب :  : حكم محدالمسألة الاا عة 

 من محدها فهو كافر ألب  مكذب بالقرلن   

 

 فصل
 قال المصاف : " ورسى  "  

قولاا  " ورسااى " هااذا هااو الااركن الرابااع ماان جركااان اإليمااان بااالمعاى العااام وياادخل 

 اإلسالم  

 : قول  ) رسى  ( هل يخر  األبيياء ؟  المسألة األولى 

ن هاا  فرقاً باين الرساول والاياي ، بعم ؛ ألن الصحي  من قول جهل الساة والجمالة ج

] قاال ؟ كام األبييااء وكما في حديث جبي  ر ححح  ابن حياان جبا   كار الفارق فقاال : 

ثاالس مائاة ] قاال ؟ يا رسول هللا كام الرسال مان  لاك : قىت [ مائة جلف ولشرون جلفا 

 [   وثالثة لشر مما  فيرا

ويا  ورساى     [ وهااا سااال وبص حديث لمر هاو هاذا ] جن تاامن بااهلل ومالئكوا  وك

مشكل لىى الزم هذا : هل اإليمان باألبيياء من جركان اإليمان ؟ وجن األبييااء يادخىون 

 في قول  رسى  ؟ 

الجواب : بعم ؛ ألن األحل في الايي جب  تابع لرسول قيى  فمان اإليماان بهاذا الرساول 

 اإليمان بمن ماء بعده من بيي لىى شريعو    

 : تعريف الرسل :  المسألة الثانية

الرسول لغة : الميعوس ، وشرلا : من جوحي إلي  بشرع مديد وجمر بالويىيغ , وجرسال 

 إلى قوم كفار   

 جما الايي : فهو مأخو  لغة : من الايأ وهو الخير , ومن الايوء وهي الرفعة   

 وشرلا: فهو من جوحي إلي  وجمر بالويىيغ , وكان لىى شرع من قيى    

 : وقفاا حول تعريف الرسول والايي :الثالثة المسألة 

األولى : يوض  جن هاا  فرقاً بين الايي والرسول , كما قال تعالى } وما جرسىاا قيىاك 

ق هاا , وهذا هو رج  جهل الساة والجمالة , وبقال شاارح من رسول وال بيي    { ففر  

 الفق  األكير ألبي حايفة , جن جبا حايفة ير  جبها مورادفة   
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الثابية : قولاا ) جوحي إلي  بشرع مديد( فالجدة هاا هل هاي بالوياار مان جرسال إليا  ؟ 

 جم بالويار الرسول ؟ 

الجواب : جبها بالويار من جرسل إلي  وإن كان ما ماء ب  الرساول لايس مدياداً لىيا  , 

لذا فنسماليل رسول وهو لىى شريعة إبراهيم , و كار ابان تيمياة : جن يوساف رساول 

 ىى شريعة إبراهيم   وهو ل

 الثالثة : في الفرق بين الرسول والايي بالويار الميعوس إليهم : 

الايي : ميعوس إلى قاوم مااماين ؛ ألبا  لىاى شاريعة مان قيىا  , جماا الرساول : فييعاث 

 إلى كفار   

وياارد لىااى هااذا الكااالم هاااا : داود , فهااو رسااول وكااان مرسااالً إلااى باااي إساارائيل , 

كان إلى باي إسرائيل , كما قال تعالى } إبا جوحياا إليك كام جوحيااا وهارون رسول , و

إلى بوح والاييين من بعده وجوحياا إلى إبراهيم وإسماليل وإسحاق ويعقوب واألساياط 

ًً وتياااااا داود زبااااوراً   وليسااااى وجيااااوب ويااااوبس وهااااارون وسااااىيمان ول قااااد  رسااااالً

موساى تكىيماا   رساال  قصصااهم لىيك من قيال ورساال لام بقصصاهم لىياك وكىام هللا

   { وجقار  ابان تيمياة جن ميشرين وماذرين للال يكون لىااس لىاى هللا حجاة بعاد الرسال

فقاال فاي داود } وقوال داوُد ماالوا داود وسىيمان رسوالن وكابا لىى شريعة الووراة 

وقال تعالى } ولتياا داود زبورا { وقاال تعاالى ففهمااهاا  { ولتاه هللا المىك والحكمة   

 سىيمان وكال لتياا حكما ولىما {  

 الرابعة : جن الفرق بين الرسول والايي بالويار ما ماء ب    

 : هل من شرط الرسول جن يالل لىي  كواب ؟ المسألة الرابعة 

 ليس بشرط كما تقدم , لكن إبلال الكوب من خصائص الرسل   

 : كيفية اإليمان باألبيياء ؟المسألة الخامسة 

الوفصايل واإلمماال ، ج  الوصاديق تفصايالً لماا مااء  كارهم ، وإممااالً  لىى حاالين :

 لما لم يأا  كرهم   

اإليمااان الوفصاايىي بماان ماااء  كاارهم : جمااا الااذين ماااء  كاارهم فااي القاارلن فهاام خمسااة 

ولشااارون , وهااام : لدم وإدرياااس وباااوح وهاااود وحاااال  وإباااراهيم ولاااوط وشاااعيب 

ويااوبس وموسااى وهااارون وإلياااس  وإسااماليل وإسااحاق ويعقااوب ويوسااف و و الكفاال

 واليسع وداود وسىيمان وزكريا ويحيى وليسى ومحمد حىى هللا لىيهم وسىم   

وهذا الورتيب زماي , وهو ترتيب الحافظ ابن كثير في اليداياة والاهاياة ، هاذا ماا مااء 

 في القرلن  

الى } قااال تعااالى } محمااد رسااول هللا { وقااال تعااالى } إن هللا احااطفى لدم { وقااال تعاا

وإلى لاد جخاهم هودا { وقال تعالى } وإلى ثمود جخاهم حالحا { وقال تعالى } وإلى 

ماادين جخاااهم شااعييا { وقااال تعااالى } وتىااك حجواااا لتيااهااا إبااراهيم لىااى قوماا  برفااع 

درماا من بشاء إن ربك حكايم لىايم   ووهيااا لا  إساحاق ويعقاوب كاال هادياا وبوحاا 

وسااىيمان وجيااوب ويوسااف وموسااى وهااارون وكااذلك هاادياا ماان قياال وماان  ريواا  داود 

بجاال  المحساااين   وزكريااا ويحيااى وليسااى وإلياااس كاال ماان الصااالحين   وإسااماليل 

واليسااع ويااوبس ولوطااا وكااال فضااىاا لىااى العااالمين {   وقااال تعااالى } وإدريااس و ا 

 الكفل وكل من الصابرين {  
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حال  وشعيب وبيياك ياا وفي حديث جبي  ر مرفولا ] ماهم جربعة من العرب : هود و

  4/441 ة ر [ ححح  ابن حيان ، وابرر اليداي اجب

 وفي السنة : 

قال ابن كثير لن شيث , وكان بيياا بااص الحاديث الاذ  رواه ابان حياان فاي حاحيح  

, قاال ابان  4/11لن جبي  ر مرفولا جب  ] جبالل لىيا  خمساون حاحيفة [ اهاـ اليداياة 

     455قيل بوح اهـ   كواب الايواا ب تيمية : وشيث وإدريس من األبيياء 

وفااي الحااديث ] إن الشاامس لاام تحاايس إال ليوشااع ليااالي سااار إلااى بياات المقاادس [ رواه 

, ولااد مساىم مان حاديث جباي هريارة مرفولاا ]  الا بياي مان  4/343جحماد ، اليداياة 

لىاي ] فقال لىشمس جبت مأمورة وجباا ماأمور , الىهام احيساها  -إلى جن قال  -األبيياء [ 

 شيلا [  

 في الاصوب :   ماهم الميهمجما ما ماء من 

جبلل إلاى إباراهيم وإساماليل وإساحاق  ومالماا باهلل وما جبلل إلياا  قولوا }تعالى  قال

( مااهم يوساف لىايهم الصاالة  44)  ولاددهموهام جوالد يعقاوب  {ويعقوب واألسياط 

إ     المرساىونإ  مااءهم لهام ماثال جحاحاب القرياة  واضرب }تعالى  وقال ,والسالم 

قاال ابان كثيار : { جرسىاا إليهم اثاين فكذبوهما فعلزبا بثالث فقالوا إباا إلايكم مرساىون 

   والقرية هي جبطاكية وكان زمن رسل القرية قيل موسى   

{ لمااران لىااى العااالمين  وللهللا احااطفى لدم وبوحااا ولل إبااراهيم  إن }تعااالى  وقااال

جرسااىاا  ولقااد }تعااالى  قااالوم بااوح وجحااحاب الاارس { ووقااال تعااالى } كااذبت قاايىهم قاا

 } تعاالى قاال {لىياك ومااهم مان لام بقصاص لىياك  قصصااارسال من قيىك ماهم من 

   {لم بقصصهم لىيك  ورسال

 : جما ما ماء من االخوالف هل هم جبيياء ؟المسألة السا  ة 

حساا { قال ابن حجار : قال تعالى } قىاا يا  ا القربين إما جن تعذب وإما جن توخذ فيهم 

وهذا مرو  لن ليد هللا بن لمرو ولىي  ظاهر القارلن ـ ج  بياوة    القاربين ـ ومان 

 فاي, ورواه الحااكم لاا  , و 6/184الذين بفوا بيوتا  لىاي بان جباي طالاب اهاـ   الفاو  

، ورواه الييهقاي  الحااكم ححح [  جدر   ا القربين بييا جم ال ؟ وما]  الحديث مرفولا

رب في المسألة الووقف لقول  حىى هللا لىي  وساىم ] ماا جدر   ا القاربين بياي جم واألق

   ال ؟ [ رواه الحاكم والييهقي وححح  األليابي في ححي  الجامع   

وقال تعالى في تيع } كذبت قيىهم قوم بوح وجحاحاب الارس وثماود   ولااد وفرلاون 

فحق ولياد { قاال تعاالى }  وإخوان لوط   وجححاب األيكة وقوم تيع كل كذب الرسل

جهاام خياار جم قااوم تيااع والااذين ماان قاايىهم جهىكااااهم إبهاام كااابوا مجاارمين { فااي الحااديث 

اتيع بييا جم ال ؟ وما جدر   ا القربين بييا جم ال ؟ [ حاحح  الحااكم   مرفولا ] ما جدر

 وحكم  حكم    القربين ج  الووقف , لقول  حاىى هللا لىيا  وساىم فايورواه الييهقي , 

 بفس الحديث السابق ] وال جدر  جتيع بيي جم ال [   

وقال تعالى لن الخضر } فومدا ليدا من ليادبا لتيااه رحماة مان لاادبا ولىماااه مان 

واألقارب جبا  بياي لقولا  } ماا ,  4/346لدبا لىما { واخوار ابن كثير جب  بيي   اليداية 

 اهاية بيوت    فعىو  لن جمر  { لىى ما رم  ابن كثير في اليداية وال
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لقمان : وقد قال بايوت  لكرماة فيماا بقال لاا  ماابر الجعفاي , قاال ابان كثيار فاي بقي  

, وإبما كاان حكيمااً وليااً اليداية : وهذا اإلسااد ضعيف , والجمهور لىى جب  ليس بايي 

وهكاذا باص , ولم يكن بييا ولم يوح إليا  جثاى هللا لىي  في القرلن , قال ابن كثير :  كما

 لىى هذا  ير واحد من السىف ماهم مجاهد وسعيد بن المسيب وابان ليااس وهللا جلىام

, جما زمن لقماان فجعىا  ابان كثيار بعاد ليساى ومعال الكاالم لاا  قيال قصاة جحاحاب 

 األخدود   

 : لددهم    المسألة السابعة

ماء في حديث جباي  ر مرفولااً ورواه جحماد بنساااد حاحي  وحاحح  ابان حياان جبا  

لايي لن لدد األبيياء فقال ] مائة جلف وجربع ولشرون جلفاً [ جماا الرسال فقاال ] سأل ا

ثالثمائة وبضعة لشر [ جما قول  تعالى } رسالً قد قصصاااهم لىياك مان قيال ورساالً 

لم بقصصهم لىيك{ فهذا ال يااافي الحاديث ؛ ألن العادد بالوياار المقصاوب , ج  مان 

اإلضافة إلى من قص في السااة , جماا مان لام ن بوقص لىى الايي فهم الخمسة والعشر

 يقص فهم الياقي   

 : من وقع الخالف في رسالو  :  المسألة الثامنة

ج ـ لدم : وقع الخالف في رسالو  بعاد االتفااق لىاى جبا  بياي , فاذهب بعاض جهال العىام 

إلااى جباا  رسااول , واسااودلوا بقولاا  تعااالى } إن هللا احااطفى لدم وبوحاااً   { ومماان قااال 

ذا القاول الحاافظ ابان حجار , ورمحا  حاافظ الحكماي فاي المعاار  وجبا  جرسال إلاى به

  ريو    

والقول الثابي : جب  ليس رسوالً , لكا  بياي , واساودلوا بمفهاوم حاديث الشافالة , جبهام 

قااالوا لاااوح ] جباات جول رسااول [ وجن لدم قااال ] إ هيااوا إلااى بااوح فنباا  جو رسااول [ 

ر السااابق جباا  قااال : ج  األبيياااء كااان جول ؟ قااال ] لدم [ واسااودلوا جيضاااً بحااديث جبااي  

 قىت : جبيي كان ؟ قال ] بعم بيياً مكىماً [ وهذا هو الرام    

ب ـ إدرياس : وقاد وقاع خاالف فاي رساالو  , والخاالف فيا  كييار فاي رساالو  وزماا  

قارلن ماا واسم  , جما بيوت  فهي ثابوة , جما رسالو  فوقع فيها الخالف , لكن مااء فاي ال

 ييين المسألة في قول  تعالى } وإن إدريس لمن المرسىين {   

 واخوىف هل إدريس هو إلياس ؟ 

وساق اليخار  فاي كوااب األبييااء مان حاحيح  معىقااً قاال : وياذكر لان ابان مساعود 

 وابن لياس جن إدريس هو إلياس   

ضاهم جن إدرياس وقاد زلام بعقال ابن كثير في اليداية قصة إدريس قيل بوح , وقال : 

وياذكر لان ابان مساعود : قاال اليخاار  , لم يكن قيل بوح بل في زماان بااي إسارائيل 

واسوأبساوا فاي  لاك بماا مااء فاي حاديث اللهار  , هاو إدرياس  وابن لياس جن الياس

جب  لما مر ب  لىي  السالم قال ل  مرحيا بااأل  الصاال  والاياي ] لن جبس في اإلسراء 

 قالوا[ مرحيا بالايي الصال  واالبن الصال  ] قال لدم وإبراهيم ولم يقل كما [ الصال  

وال بااد ألبا  قاد ال يكااون  وهاذا ال يادل, لاا   لاا  كماا قاال فىاو كاان فاي لمااود بساي  لقاال

لا  فاي  ل  لىاى ساييل الهضام والوواضاع ولام ياوصاب الراو  حفر  ميدا جو لعى  قال 

الذ  هاو خىيال الارحمن وجكيار جولاي  مقام األبوة كما ابوصب آلدم جبي اليشر وإبراهيم

 اهـ    العلم بعد محمد حىواا هللا لىيهم جممعين
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وبقال لاا  مان طرياق اساحاق لان وقال ابن كثير جيضا لادما تكىم لان إليااس قاال : 

ليا   هاب الضاحا  بان إدرياس وإليااس هاو إلييدة بن ربيعة لن ابن مساعود جبا  قاال 

   الصحي  جب   يره كما تقدم وهللا جلىمو,  إسحاقملاحم وحكاه قوادة ومحمد بن 

لىيا  الساالم  وجماا اليااسوحح  ابن كثيار جن إليااس مان رسال بااي إسارائيل فقاال : 

لياااس لماان إوإن } رون ماان سااورة الصااافاا افقااال هللا تعااالى بعااد قصااة موسااى وهاا

كام هللا رب  جتدلون بعال وتاذرون جحسان الخاالقين   إ  قال لقوم  جال توقون   المرسىين 

وتركاااا   إال لياااد هللا المخىصااين   فكااذبوه فاانبهم لمحضاارون   ورب لباااءكم األولااين 

إبا  مان ليادباا   إباا كاذلك بجال  المحسااين   لياساين إسالم لىاى   لىي  في اآلخرين 

{ ثم  كر االخوالف في بسي  , لكن كىهم موفقون لىى جبا  مان ولاد هاارون ، الماماين 

فادلاهم إلاى هللا لال ومال وجن , جهل بعىيك  رباي دمشاق  إلى إرسال وكان  ثم قال : 

فيقاال إبا  , فكاذبوه وخاالفوه وجرادوا قوىا  ، يوركوا ليادة حام لهم كابوا يسموب  بعاال 

ن إو ، ثم قال ابن كثير رادا دلو  جب  ال يالال حياا فقاال :  هرب ماهم واخوفى لاهم 

 اهـ  لىيهما السالم لياس إالذ  يقوم لىي  الدليل جن الخضر ماا وكذلك 

 : المفاضىة بين األبيياء   المسألة الاا عة 

وقااع إشااكال فااي مسااألة المفاضااىة , فقااد ماااءا بعااض األحاديااث تاهااى لاان المفاضااىة 

كقول  حىى هللا لىي  وساىم فيماا رواه اليخاار  ] ال تفاضاىوا باين األبييااء [ وفاي لفاظ 

 ب تدل لىى ماع الوفضيل   موفق لىي  ] ال تخيروا بين األبيياء [ وهذه بصو

وماءا بصوب تدل لىى الوفضايل كقولا  تعاالى } ولقاد فضاىاا بعاض الايياين لىاى 

بعض { وقول  } تىك الرسال فضاىاا بعضاهم لىاى بعاض { وقاول الرساول حاىى هللا 

 لىي  وسىم في الحديث الصحي  } جبا سيد ولد لدم وال فخر {   

نن القالادة لااد الوعاارض جن يىجاأ إلاى جما رفع اإلشكال مان الوعاارض الرااهر  : فا

الجمااع فاانن تعااذر الجمااع بجمااع حااحي  , فيقااال بالاسااخ إن لاارف الواااريخ فاانن مهاال 

 الواريخ يىجأ إلى الورمي  جو الووقف  

جما هاا فالجمع ممكن فيقال : إن الاصوب الوي تاهى لن الوفضيل , يقصد ب  تفضايل 

لمفضاول جو الوفضايل باالرج  مان  يار الحمية والفخار , جو الوفضايل المشاعر بااقص ا

دليل , ويدل لىى هذا جن الحديث في الاهي لان الوفضايل , لا  سايب , وهاو جن يهوديااً 

فضاال موسااى لىياا  السااالم فىطماا  مسااىم , وقااال الرسااول حااىى هللا لىياا  وسااىم ] ال 

 تفضىوبي لىى موسى [ جما الوفضيل بغير المعابي السابقة فال مابع ما    
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 وت المفاضىة بين األبيياء فمن جفضىهم ؟ س : إ ا ثي

وإ  جخذبا من الايياين ميثااقهم } ل تعالى اق  : جفضل األبيياء جولوا العلم من الرسل , 

  وجخااذبا ماااهم ميثاقااا  ىيرااا اباان مااريم  وماااك وماان بااوح وإبااراهيم وموسااى وليسااى

شرع لكم مان } ل تعالى اوق{  ليسأل الصادقين لن حدقهم وجلد لىكافرين لذابا جليما

الدين ما وحى ب  بوحا والذ  جوحياا إليك وما وحياا ب  إبراهيم وموسى وليساى جن 

 جوليااءوجفضال :  464/ 44{ قال ابان تيمياة فاي الفوااو  جقيموا الدين وال توفرقوا في  

العالم باوح  جولاوهللا هم جبيياوه وجفضل جبييائ  هام المرساىون مااهم وجفضال المرساىين 

اهـ , ثم بقية الرسال ثام وليسى ومحمد حىى هللا لىي  ولىيهم وسىم  وإبراهيم وموسى

 األبيياء   

 -جمااا المفاضااىة بااين جولااي العاالم , فأفضااىهم محمااد حااىى هللا لىياا  وسااىم ثاام إبااراهيم 

ثاام موسااى ثاام ليسااى ، وييقااى بااوح هاال هااو قياال موسااى وليسااى جم  - كرالساافارياي 

 فاهلل جلىم  بعدهما ؟ 

 لصمة األبيياء :: المسألة العاشرة 

قال تعالى } وما ياطاق لان الهاو  إن هاو إال وحاي ياوحى { وقاال تعاالى } سااقرئك 

هللا { وقال تعالى } ال تحر  ب  لسابك لوعجل با  إباا لىيااا ممعا   ءفال تاسى إال ما شا

وقرلب  { وبقل اإلمماع لىى لصموهم في الوحمال والويىياغ مماع مان جهال العىام مااهم 

    4/311, ولوامع األبوار اليهية  41/414ابن تيمية 

ومذهب جهل الساة والجمالة جن األبيياء معصومون من الشر  والكياائر فاي الويىياغ , 

جما الصغائر فوقاع مااهم قاال تعاالى } ولصاى لدم ربا  فغاو  { وقاال تعاالى } ولاوال 

ربا   كواب من هللا سيق لمسكم    { وقول  } ليس وتولى { وقول  في داود } واسوغفر

وخر راكعاً { وقول  لىى لسان موسى } هذا من لمل الشيطان إبا  لادو مضال مياين 

   { ثم قال } ربي إبي ظىمت بفسي    { قال تعالى } فوىقى لدم من رب  كىمااا فوااب 

لىي  { وقال تعالى } قال رب إبي جلو  باك جن جساألك ماا لايس لاي با  لىام وإال تغفار 

فاا فر  وقاال تعاالى } قاال رباي إباي ظىمات بفساي لي وترحماي جكن من الخاسرين {

لي فغفر لا  { وقاال تعاالى } فاساوغفر ربا  وخار راكعاا وجبااب فغفرباا لا   لاك { إلاى 

  ير  لك   

قاال ابان تيمياة : والقاول باأن األبييااء معصاومون مان الكياائر دون الصاغائر هاو قااول 

الكاالم كماا  كار جباو  جكثر لىماء اإلسالم وممياع الطوائاف , حواى إبا  قاول جكثار جهال

الحساان اآلمااد  جن هااذا قااول جكثاار األشااعرية , وهااو جيضااا قااول جكثاار جهاال الوفسااير 

والحديث والفق  بل لام ياقال لان الساىف واألئماة والصاحابة والواابعين وتاابعيهم إال ماا 

, وقال جيضا في كواب االسوغاثة : إن الاااس لهام  1/341الفواو  … يوافق هذا القول 

بب من األبيياء قوالن : فالسىف واألكثرون يقولون بجواز  لك وإن كاابوا في وقوع الذ

   644معصومين من اإلقرار لىي  , وكثير من الااس ماع  لك بالكىية اهـ   ب 

فوىقاى } كاان  بياا حاغيرا ـ ج  لدم ـ باس و باب جباى اإل:   81/  41وقال في الفوااو  

, لاا  وهاو األكال مان الشاجرة  يالماهاوهو إبما فعل { لدم من رب  كىماا فواب لىي  

ن لدم تاأول جوإن كان كثير مان الاااس الموكىماين فاي العىام ياللم جن هاذا لايس باذبب و
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خطاأ جو أفران جبا  الشاخص ف{ وال تقرباا هاذه الشاجرة } حيث بهى لن الجاس بقولا  

  والمخطىء والااسي ليسا مذبيين , بسى 

الم والشايعة وكثيار مان المعوللاة وبعاض وهذا القول يقول  طوائف من جهل اليدع والك

وهاالء فاروا مان شايء , األشعرية و يرهم ممن يومب لصمة األبيياء من الصغائر 

وجما الساىف قاطياة مان , تحريف كالم هللا لن مواضع   لرم ما  فيجووقعوا فيما هو 

القرون الثالثة الذين هم خير قرون األمة وجهل الحديث والوفساير وجهال كواب قصاص 

شاعرية بيياء والميودج وممهور الفقهاء والصوفية وكثير من جهل الكاالم كجمهاور األاأل

} مثاال قولاا  تعااالى , و ياارهم ولمااوم الماااماين فعىااى مااا دل لىياا  الكواااب والساااة 

ن لم تغفار لااا وترحمااا لاكاوبن إرباا ظىماا جبفساا و} وقول  { ولصى لدم رب  فغو  

جلم جبهكمالن تىكما الشجرة وجقل لكما إن الشايطان } بعد جن قال لهما { من الخاسرين 

فوىقى لدم من رب  كىمااا فوااب لىيا  إبا  هاو الواواب } وقول  تعالى { لكما لدو ميين 

  خرام  من الجاة نمع جب  لوقب ب { الرحيم

وهذه بصوب ال ترد إال بااوع مان تحرياف الكىام لان مواضاع  والمخطاىء والااساي 

لشااريعة فااال فاارق وإن لاام يكوبااا مكىفااين امواعاات العقوبااة إ ا كابااا مكىفااين فااي تىااك ا

جلام } خيار برىم الاافس وطىاب المغفارة والرحماة وقولا  تعاالى ووحف العصيان واإل

وإبمااا ابوىااى هللا { جبهكمااا لاان تىكمااا الشااجرة وجقاال لكمااا إن الشاايطان لكمااا لاادو ميااين 

ن هللا نيواا  وفرحاا  بهاام فاااألبيياااء بالااذبوب رفعااا لاادرماتهم بالووبااة وتيىيغااا لهاام إلااى مح

فالمقصااود كمااال , شااد فاارح جيحااب الوااوابين ويحااب الموطهاارين ويفاارح بووبااة الوائااب 

 اهـ    الغاية ال بقص اليداية

 : حكم محد األبيياء :  المسألة الحا ية عشرة

من محد الرسول جو جحد األبيياء فهو كافر, قال تعالى } إن الذ  يكفرون بااهلل ورساى  

يفرقوا بين هللا ورسى  ويقولون بامن بايعض وبكفار بايعض ويريادون جن ويريدون جن 

 يوخذوا بين  لك سييال { ثم قال } جوللك هم الكافرون حقاً    {   

: حيااة األبييااء : ماذهب الساىف : جن األبييااء جحيااء , وقاد جلاف  المسألة الثانية عشرة

وا لايس لهام حيااة فاي القيار جو لالييهقي رسالة فاي حيااة األبييااء , وخاالف المعطىاة فقاا

, وطييعة حياتهم لاد السىف جبها حيااة برزخياة تخوىاف لان حيااتهم فاي الادبيا  اليرز 

 وال يعاي  لك ساالهم في القيور ومخاطيوهم   

 

 فصل
 قال المصاف : " واليعث بعد الموا "   

حاديث  هذا هو الركن الخامس من جركان اإليمان كما في حديث لمر الموفق لىي  مان

 ميريل , لما سأل  لن اإليمان ولد جركان اإليمان   

 ومعاى اليعث : ج  اإلثارة , ويقصد ب  هاا إلادة األرواح إلى األمساد   

قول  " الموا " هاو مفارقاة الاروح لىيادن وليسات هاذه المفارقاة مفارقا  بهائياة ولكان 

تخوىااف لاان حياااة الاادبيا  تعااود إلياا  فيمااا بعااد وتوعىااق فياا  جحياباااً , لكاهااا حياااة برزخيااة

 ويأتي تفصيل هذا الركن إ ا تكىم المصاف لن اليوم اآلخر وما يوعىق ب   
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ولما ماء ما وهذا الموضوع  مر  في  حوار في مااظرة الواسطية , فقال المصاف : 

 اهـ  باليوم اآلخر وتفصيى  وبرم  اسوحساوا  لك ولرموه  اإليمان كر من 

 

 فصل
 قدر خيره وشره " قال المصاف : " وبال

هااذا هااو الااركن السااادس ماان جركااان اإليمااان , ويااأتي تفصاايى  إن شاااء هللا فااي فصاال 

 مسوقل  

وكاذلك لماا وهذا الموضوع مار  فيا  حاوار فاي ماااظرة الواساطية فقاال المصااف : 

بالقدر وجب  لىى درموين إلى  ير  لك مما فيهاا مان القوالاد الجىيىاة  اإليمانماء  كر 

 ك  ج  جقروا بذل
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 فصل

 فيما يوعىق بصفاا هللا وقوالدها 
 كوابا  وبماا وحاف  فايباهلل اإليمان بما وحف ب  بفسا   اإليمانومن قال المصاف : " 

ب  رسول  محمد حىى هللا لىي  وساىم مان  يار تحرياف وال تعطيال ومان  يار تكيياف 

فاال {  وهاو الساميع اليصاير شايءلايس كمثىا  } وال تمثيل بل ياماون بأن هللا سيحاب  

 "    يافون لا  ما وحف ب  بفس  وال يحرفون الكىم لن مواضع  

 : فيه مسائل و

هذا الفصل خاب بالصفاا ويأتي بعدها إن شاء هللا فصل خاب باألسماء هلل تعاالى ، 

وبعض جهل العىام , جربعة جشياء تضاد اإليمان باألسماء والصفاا اا هو كر المصاف 

جو بااواقض توحيااد األسااماء والصاافاا , ء والصاافاا يسااميها بااواقض اإليمااان باألسااما

  الومثيل ، والوكييف ، والوعطيل ، والوحريف وهي : ، لىى تفصيل ياتي إن شاء هللا 

 ومن المااسب هاا جن بذكر قوالد في باب الصفاا هي مهمة في هذا الياب وهي :

 ى الذ   : في قول  " بما وحف ب  بفس  " ما هاا موحولية بمعا المسألة األولى

جما معاى الصفة , فهي لغة : كما قال حاحب الىسان وحف الشيء وحافاً , ج  حااله 

, فوكون الصفة بمعاى : الحىي , كالسواد والعىم , والصفة لاد جهل الىغة : تخوىف لان 

الاحاة , فعاد جهل الاحو جن الصفة مرادفة لىاعات , جماا احاطالحاً : فالوحاف ماا يقاوم 

 ًً  جو اخوياريا   بالذاا إما الزماً

: قول المصاف " ما وحاف با  بفسا  ووحاف  رساول  فيهاا " ماا هاي المسألة الثانية 

 مصادر األسماء والصفاا ومن جين تاخذ ؟

 جما مصادر األسماء والصفاا فهي : 

 جوال ً : من القرلن , وهذا معاى قول المصاف " وحف ب  بفس  " 

ف " وحااف  باا  رسااول  " ولاايس العقاال ثابياااً  : ماان الساااة , وهااذا معاااى قااول المصااا

مصدراً ياخذ ما  الصفاا ، وإن كان المعطىة يجعىوب  مصدراً ومن مصادرها جيضاا 

 اإلمماع وقول الصحابي  

: والصفاا بعضها جكمل وجفضل من بعض كاألسماء ، قاال المصااف  المسألة الثالثة

حو  لك قاول ال دليال وقول من قال حفاا هللا ال توفاضل و ب:  444/  47في الفواو  

بل هو مورد الالاع و مان الاذ  معال حافو  الواي هاي الرحماة ال تفضال لىاى , لىي  

إن هللا كواب فاي ] حفو  الوي هي الغضب و قد ثيات لان الاياي حاىى هللا لىيا  و ساىم 

تسايق ] و فاي رواياة ي [ إن رحمواى تغىاب  ضاي: كواب موضوع لاده فوق العار  

عىم و اإلرادة و القادرة و الكاالم والرضاا والغضاب وحفة الموحوف من ال[  ضيى 

 : و  ير  لك من الصفاا توفاضل من و مهين

جن بعض الصفاا جفضل من بعض و جدخل في كل الموحوف بها فنباا بعىام : جحدهما 

لكان هللا تعاالى , جن إتصاف العيد بالعىم والقدرة والرحمة جفضل من إتصاف  بضد  لك 

ف إال بصفاا الكماال ولا  األساماء الحسااى يادلى بهاا ال يوحف بضد  لك وال يوح

  فال يدلى إال بأسمائ  الحساى و جسماوه موضماة لصفات  

و لهذا في الادلاء , و جدخل في كمال الموحوف بها  و بعض جسمائ  جفضل من بعض

سام  العرايم اولقد دلا هللا ب, ]  [سمك العريم األلرم الكيير األكير اجسألك ب] المأثور 
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فوفاضااال األساااماء , وجمثاااال  لاااك [ ذ  إ ا دلاااى بااا  جمااااب و إ ا سااالل بااا  جلطاااى الااا

  والصفاا من األمور الييااا 

فاألمر بمأمور يكون جكمل من األمر بماأمور , جن الصفة الواحدة قد توفاضل :  الثابيو

و الرحماة لهام جكمال مان , و الرضا لن الاييين جلرام مان الرضاا لمان دوبهام , لخر 

وكاذلك ساائر هاذا , و تكىيم هللا ليعض لياده جكمل من تكىيم  لايعض , رهم الرحمة لغي

كماا دل لىاى  لااك , و كماا جن جساماءه و حاافات  مواولاة فهاي جيضاا موفاضااىة , اليااب 

وإبما شيهة من ماع تفاضىها مان مااس شايهة مان , الكواب والساة واإلمماع مع العقل 

 اهـ   ماع تعددها

وجمااا ممهااور لصاافاا مااا قالاا  المصاااف فااي رسااالة لاا  : : وماان القوالااد فااي امستتألة 

فطاردوا الادليل وجثيواوا هلل حافاا , العىماء من جهل الفق  والحديث والوصوف والكالم 

  فعىية تقوم بذات  وهذا هو المعىوم الذ  دل لىي  العقل والىغة والشرع 

ومااهم مان , ة ماهم من بفى قيام الصفاا واألفعاال با  كالمعوللا: فالااس ثالس مراتب 

ومااهم مان جقار بقياام الصافاا واألفعاال , جثيت قيام الصفاا ب  دون األفعال كالكالبية 

اليغااو  و يااره ماان  وهاام ممهااور األمااة كمااا  كرتاا  الحافيااة فااي كواايهم وكمااا  كااره

جححاب الشافعي لان جهال السااة وكماا  كاره جباو إساحاق ابان شااقال وجباو ليادهللا بان 

قولي  وابا  جبو الحسين و يارهم مان جحاحاب جحماد  في لخرحامد والقاضي جبو يعىى 

و كره جبو بكر محمد بن إسحاق الكالبا   لن الصوفية في كواب الوعرف في ماذاهب 

الوصوف و كره من  كره مان جئماة المالكياة و هاب إليا  طوائاف مان جهال الكاالم مان 

 اهـ   جهل الحديث  روالشيعة والكرامية و هب إلي  ممهو المرملة

جماا كاون قاولهم  434/  44: ومن القوالد المجمىة : قال المصاف في الفوااو  سألة م

وهذا قول الساىف بخاالف الخىقياة الاذين , جقرب فألبهم يثيوون هلل كالما قائما بافس هللا 

ماا جن قاول هااالء مخاالف لقاول الساىف ونفا, يقولون ليس كالم  إال ما خىق  في  يره 

وهااذا قااول , ن هللا يااوكىم بمشاايلو  وقدرتاا  إبهاام يقولااون فأل؛ الخىقيااة جقاارب  كااون قااول

وهاااالء لااادهم ال يقاادر هللا لىااى شاايء ماان كالماا  ولاايس كالماا  بمشاايلو  , السااىف 

  واخوياره بل كالم  لادهم كحيات  

والخىقية يقولون حفة فعل ال حافة , وهم يقولون الكالم لادبا حفة  اا ال حفة فعل 

فكال ماهماا موافاق لىساىف مان ,  اا وحفة فعال معاا  ب  حفةجومذهب السىف ,  اا 

  وم  دون وم  

ورضاااه و ضااي  , واخااوالفهم فااي كااالم هللا تعااالى شاايي  اخااوالفهم فااي جفعالاا  تعااالى 

هاذه : ن هاالء يقولون نف, رادت  وكراهو  وحي  وبغض  وفرح  وسخط  وبحو  لك إو

بال هاذه : واآلخرون يقولون , كىها جمور مخىوقة بائاة لا  ترمع إلى الثواب والعقاب 

رادة واحادة إثم ماهم من يجعىهاا كىهاا تعاود إلاى , كىها جمور قديمة األليان قائمة بذات  

, ومااهم مان يقاول بال هاى حافاا موعاددة األلياان , بالعين موعىقة بجمياع المخىوقااا 

فاي لكن يقول كل واحدة واحدة العين قديمة قيل وماود مقوضاياتها كماا قاالوا مثال  لاك 

فاأخير {  لك بأبهم اتيعوا ماا جساخط هللا وكرهاوا رضاواب  } وهللا تعالى يقول , الكالم 

وقال تعاالى ، ج  ج ضيوبا { فىما لسفوبا ابوقماا ماهم } جن جفعالهم جسخطو  قال تعالى 
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، جمثال  لك مماا يياين جبا  ساخط لىاى الكفاار لماا كفاروا  { إلىدلوبى جسوجب لكم } ج

    لما لماواورضي لن الماماين 

با  يفعال إن المعوللاة يقولاون نوبرير هاذا اخاوالفهم فاي جفعالا  تعاالى ومساائل القادر فا

لياا  إلكاان ال يثيوااون لفعىاا  حكمااة تعااود , حسااان إلااى العياااد رادة اإلإلحكمااة مقصااودة و

فأوللاك جثيواوا حكماة لكان ال تقاوم , وجوللك يقولون ال يفعل لحكمة وال لمقصاود جحاال 

والفريقاان ال يثيواون لا  حكماة ,  يثيوون ل  حكمة وال قصادا يوصاف با  وهاالء ال, ب  

  وال مقصودا يعود الي  

وهاالء يقولون ماال يقاوم با  , وكذلك في الكالم جوللك جثيووا كالما هو فعى  ال يقوم ب  

كماا يمااع الفريقاان , ل   ن يقوم ب  حكمة مرادةجوالفريقان يماعون , لي  إال يعود حكم  

  جثيواوا , إوقول جوللك جقرب إلاى قاول الساىف والفقهااء , قوم ب  كالم وفعل يريده ن يج

ثيواوا كالماا ياوكىم با  بقدرتا  ومشايلو  وقاول جحكاما  وجفعالا  وجالحكمة والمصىحة في 

  اثيوااوا الصاافاا وقااالوا ال يوحااف بمجاارد المخىااوق إهاااالء جقاارب إلااى قااول السااىف 

فاال يكاون , ء لام يقام با  يلي  حكم من شاإوال يعود حال جالمافصل لا  الذ  لم يقم ب  

كماا , وال يكون حكيما كريما ورحيما بحكمة ورحمة لم تقم با  , موكىما بكالم لم يقم ب  

وال يكون محيا راضيا  ضايابا , وقديرا بقدرة لم تقم ب  , ال يكون لىيما بعىم لم يقم ب  

  بحب ورضى و ضب لم يقم ب  

وساائر حافات  وافقاوا  شعرية في مسائل كاالم هللا وجفعاال هللا بالفكل من المعوللة واأل

وليس قول جحدهما هاو قاول الساىف دون , السىف واألئمة من وم  وخالفوهم من وم  

اآلخر لكن األشعرية في ماس مسائل الصفاا بل وساائر الصافاا والقادر جقارب إلاى 

 اهـ   المقصود   قول السىف واألئمة من المعوللة

 : كيف تاخذ الصفاا من الكواب والساة ؟الرابعة المسألة 

جوالً : جن ياص لىى الصفة كالعلة في قول  تعالى } وهلل العلة { وكالرحماة } ورباك 

 الغفور  و الرحمة { وكالوم  و ير  لك  

ًً : من األسماء الماصوحة في الكواب والساة ، ألن األسماء يشاوق ماهاا حافاا  ثابياً

 الحكمة   فالحكيم يشوق ما  حفة

ثالثاً  : من األ فعاال الواي تاساب هلل كحاديث ] ياالل ربااا [ فهاذا فعال يشاوق ماا  حافة 

 الالول هلل , ومثى  الكالم واإلسوواء ، ومثى  المكر ، والكيد   

 : الميرراا العقىية ألخذ الصفاا من الكواب والساة   المسألة الخامسة 

ًً : إن العقال يادل لىاى جن الصاافا ا ال تاخاذ إال مان الكوااب والسااة , فاان ا يقاال جيضااً

كاباات  اا هلل مجهولااة لاااا , فاان ن حاافات  كااذلك ، فااال تُعاارف إال ماان مهواا  ساايحاب  

 وتعالى  

الثابي : ألن  كر حفاا الشيء لن مشااهدت  جو مشااهدة برياره وهللا سايحاب  وتعاالى 

 واب والساة  لم يُر وليس ل  برير فما بقي إال الاقل لا  , والاقل لا  هو الك

: وهي من باب االسوطراد : قول المصاف " وحف ب  بفسا  " فماا المسألة السا  ة 

 معاى كىمة الافس هاا ؟ 

جما إثياا الافس هلل , فهي ثابوة , كما قاال تعاالى } تعىام ماا فاي بفساي وال جلىام ماا فاي 

 ؟بفسك { وقال } ويحذركم هللا بفس  { ولكن هل الافس هاا يقصد بها الذاا 
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جهاال الساااة والجمالااة يثيوااون حاافة الااافس هلل تعااالى ، جمااا األدلااة لىااى  لااك ، مااا  كاار 

 المصاااف ، قولاا  تعااالى } ويحااذركم هللا  بفساا  { وقولاا  } كوااب لىااى بفساا  الرحمااة {

للن  كربي في بفسا   ] رواه مسىم ، وحديث  [إبي حرمت الرىم لىى بفسي  ]وحديث 

الماراد مان  وما هاجن السىف رحمهم هللا  اخوىفوا في  إال ,موفق لىي   [ كرت  في بفسي 

 حفة الافس بعد ما جثيووا الافس هلل ، لىى قولين : 

القول األول : جن الافس بمعاى الذاا اإللهية بصفاتها ، وهو الذ  اخوااره ابان تيمياة ، 

 وماا 1/414 : وبفس  هي  ات  المقدسة ، وقاال فاي الفوااو 41/416 وقد قال في الفواو 

: ويراد بافس الشيء  ات  وليا  ، ثم اسودل بآية } تعىم ما في بفسي وال جلىم ماا  بعدها

{ و كار  { وقولا  } كواب لىاى بفسا  الرحماة { ولياة } ويحاذركم هللا  بفسا  في بفساك

: إن الافس فاي هاذه المواضاع : وقال  [فنن  كربي في بفس   كرت  في بفسي  ]حديث 

ذاا المافكااة لاان الااها لاااد ممهااور العىماااء ، وليساات بمعاااى الااذاا الموصاافة بصاافات

الصفاا وال المراد بها حفة الاذاا ، وطائفاة مان الاااس يجعىوبهاا مان بااب الصافاا 

 كال القولين خطأ   ابوهى    ,كما يرن طائفة جبها الذاا المجردة لن الصفاا 

أتي إن شااء كماا ساوف يا, خالف الصحي  , مرموح  - رحم  هللا   -اخويار ابن تيمية و

 هللا  تعالى   

القول الثابي : إن الافس حفة من حفاا هللا  كغيرهاا مان الصافاا واخواار هاذا القاول 

واخوااره جيضااً , ابن خليمة في كواب الووحياد ، وابان قداماة فاي كوااب لمعاة االلوقااد 

،  اليد الغاي المقدسي في لقيدت  ، واخواره جيضاً جبو يعىى فاي كوابا  إبطاال الواأويال

واسودلوا لىى  لك جبها ماءا مضافة إلى هللا  من باب إضافة الصفة إلى الموحاوف، 

كما في اآلية الوي  كر المصاف } وال جلىم ما في بفساك { وقولا  } كواب ربكام لىاى 

  الصحي  في المسألة جن الافس حفة من حفاا هللا  هذا هو بفس  الرحمة { و

 : هلل تعالى فسالاحفة : مذهب المعطىة في مسألة 

هاام ال يثيوااون هلل تعااالى حاافة الااافس ، كغيرهااا ماان الصاافاا ، ومميااع المعطىااة ماان 

بيااة واألشااالرة يفساارون الااافس فااي اآلياااا السااابقة بمعاااى الجهميااة والمعوللااة والكال  

,  الذاا، والفرق بين كالمهم وكالم ابن تيمية : جبهم يقولاون جن الاافس الاذاا المجاردة

   ل جن الافس بمعاى الذاا الموصفة بالصفااوابن تيمية يقو

 : هل الصفة هي الذاا جم  يرها ؟ وهل االسم هو المسمى جو  يره؟المسألة السابعة 

جما سيب هذا الكالم فهو جن الجهمية لماا ابوادلت بفاي حافة الكاالم هلل سايحاب  وتعاالى 

هم هاااذا إلااى الووسااع فااي الصاافاا , فقاااالوا : إن  وقالاات : إن كااالم هللا مخىااوق , ماار 

الصفاا كىها مخىوقة , ثم مارهم إلاى القاول جيضاا : جن األساماء مخىوقاة ، وإ ا كابات 

الصفاا مخىوقة ؛ فهي  ير الذاا وماذ جن طرحت المسألة بهذا الشكل بدج اليحث فاي 

 هل الصفة هي الذاا جم  يرها ؟

لاحاار جهاال جمااا موقاادوا جهاال الساااة فاانبهم لاام يوحاادثوا فااي هااذا الموضااوع , ولكاان ماان 

الكالم ماهم , وبعد جن طرحوا مثل هذه الوساوالا دخىوا فاي الحاديث فاي المساألة مان 

باب الحامة والووضي  , إال جن قالدة جهل الساة في هذه األمور المجمىاة جن ال يعطاوا 

ا ىوا ويسوفساروا لان مقصاود القائال فاي جن الصافة هاي الاذاا جم حكما لاما , بال يفص 

  ير الذاا  
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: إن كات تريد جن الصفة مافصىة لان الاذاا تافاك لاهاا فهاذا  يار حاحي  ,  فيقولون

 ألب  ال يومد  اا مافصىة لن الصفاا ، وهذا ما يريد المعطىة  

 ًً وإن جريد جن الصفاا لها معاى , وجن الذاا لهاا معااى ومفهاوم فهاذا حاحي  , لىمااً

سام  يار الاذاا ولىاى بأن المعوللة كالجهمية , يرون جن الصافة  يار الاذاا , وجن اال

ًً مجردة لن الصفاا , وقالوا جيضا : إ ا جثيواا الصافاا وجبهاا   لك , فنبهم يثيوون  اتاً

 قديمة قدم الذاا تعدد القدماء ج  تعدد اآللهة وهذا ياافي الووحيد  

وماء الماتريدياة وهام مان المعطىاة لياردوا لىاى المعوللاة والجهمياة لكان ردوا لىايهم 

ال بقول إن الصافة هاي الاذاا وال  يار الاذاا , جماا ماذهب جهال السااة  بيدع , وقالوا :

هاا ابان القايم فاي تكىام لا والجمالة : فهاو االسوفصاال ولادم اإلطاالق , وهاذه القضاية

 الجلء األول من اليدائع  

بهاا ليسات إبها  ياره وال إبا ال بطىق لىى حفات  : إ 16/  6قال المصاف في الفواو  

وهاو اخوياار حاذاق , و ياره  ماام جحماد بان حايالجئماة الساىف كاإل يره لىى ماا لىيا  

هاو وال  يجبا الطىق لىيها جبهاا ليسات ها: وماهم من يقول , المثيوة كنبن كالب و يره 

 يهااو وال هاا يال هاا: فااأقول , وال جممااع بااين السااىيين , جطىااق لىيهااا جبهااا ليساات  يااره 

جظن جن قاول جباى الحسان الوميماى و, وهو اخويار طائفة من المثيوة كاألشعر  ,  يره 

طالقهماا إ يطالق هذا السىب وهذا السىب فإوماهم من يجوز ,  و ما يشي  هذاجهو هذا 

  يعىى  يبكر والقاضى جب يمميعا كالقاضى جب

 يوكاان فا, ياه إويراد ب  ما ليس هو , وماشأ هذا جن لفظ الغير يراد ب  المغاير لىشيء 

 اهـ  لمعابى فاسدة يهام إطالق األلفاظ المجمىة إ

 : العالقة بين الصفة والذاا : المسألة الثامنة

العالقة بياهماا لالقاة تاالزم وضارورة ؛ ألن اإليماان بالاذاا يساوىلم اإليماان بالصافة 

ألب  ال يوصور في الواقع ومود  اا مجردة كما ال تومد حفة إال وهي قائمة باذاتها , 

ًً فقط  جما في الذهن فيمكن تصور  اا لىى حده و  حفة لىى حده لكن  هاياً

 : قوالد وضوابط فيما يطىق لىى هللا من الصفاا :المسألة الاا عة 

سيق جن قىاا جن الصفاا تاخذ من القارلن والسااة جو تشاوق مان األساماء , وهال يمكان 

 جن ياخذ من هذه الثالثة بدون ضوابط ؟ 

حافة  -3ص محاض   حفة بق -4ـ حفة كمال محض   4بقول الصفاا ثالثة جقسام : 

 كمال في حال دون حال  

جمااا القساام األول : فيطىااق لىااى هللا سااواء جخااذ ماان االساام جو الفعاال , قااال تعااالى } وهلل 

 األسماء الحساى {  

وجما القسم الثابي : وهي حفة الاقص المحض , فهذه ال يمكن جن تطىق لىى هللا , مثل 

 الجهل والصمم  

قابىة لىحسن ، فهذه ال تطىق لىاى هللا بانطالق , وإبماا  وجما القسم الثالث : وهي حفاا

 المجرمين  من في حال الكمال , مثل حفة الكيد بالماكرين , واالبوقام 

 : هل حفاا هللا توقيفية ؟ المسالة العاشرة

الجواب : بعم , قال تعالى } وال تقف ما ليس لك ب  لىم { وإلمماع السىف لىاى  لاك 

كواباك جو  فايألك بكال اسام هاو لاك ساميت با  بفساك جو جبللوا  جسا إبيالىهم ولحديث ] 
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 رواه جحمادوهاذا الحاديث [ لىم الغيب لااد   فيب   اسوأثرالىمو  جحدا من خىقك جو 

، والشاهد قول  ] سميت ب  بفسك [ ولايس ساما  با  خىقاك , وهاذا  ابن حيان  وححح

توقيفيااة , فكااذلك  الحااديث وإن كااان فااي األسااماء , فمثىاا  الصاافاا فكمااا جن األسااماء

 الصفاا   

ياخذ من جفعاال ؟ وهل هل ياخذ من الصفاا جسماء , فكل اسم ياخذ ما  حفة  وجيضا

 ؟ وجيهما األحل الصفاا جم األسماء ؟ هللا جسماء

ولاذا فنبهم يجوزن جن ياخذ من الصفاا واألفعاال جساماء هلل تعاالى ، لسىف جما قدماء ا

وييعث مان فاي } مثل قول  تعالى , فاا جسماء بعض السىف من األفعال ومن الص جخذ

وييقاى } ثل قول  مو، ( مع جن ييعث حيغة فعل  اليالث قال ياخذ ما  جسم ) { القيور

   جخذوا ماها الياقي, وهذه حيغة فعل ييقى  { وم  ربك  و الجالل واإلكرام

 وممن اخوار هذا القول : 

 ممعاا فاي جساماء هللا تعاالى ,  كاره  , فانن لامان لل الييات , اخواره معفر الصاادق ج ـ 

في كواب الدلواا لخر باب مان كوااب الادلواا فاي الحافظ ابن حجر في فو  اليارئ 

، فمما  كر اسم : اليالث واليااقي والمياد ء باب إن هلل تسعة وتسعين اسماً : اليخار  

 والمعيد , وهذه مأخو ة من األفعال   

ممع جباي زياد الىغاو  , فاي ممعا  ألساماء هللا  حيث جقروجخواره سفيان بن ليياة ب ـ 

فااي كواااب الاادلواا لخاار باااب ماان كواااب  كرهااا الحااافظ اباان حجاار فااي فااو  اليااارئ 

، ماهااا : الميااد ء والمعيااد باااب إن هلل تسااعة وتسااعين اسااماً  : الاادلواا فااي اليخااار 

 والمحيي والمميت  

اه لاا  الورماذ  فاي سااا  د ـ الوليد بن مسىم , وقال إب  قول  ير واحد من الساىف رو

 و كر ماها اليالث والياقي    

هااـ ـ والخطااابي فااي كواباا  شااأن الاادلاء ، ماهااا : اليالااث والياااقي والميااد ء والمعيااد 

 واليادئ والدائم والرشيد والماوقم  

 ، ماها : الرشيد واليالث والياقي والقاضي  بن مادة في كواب الووحيداوقال ب  و ـ 

كواباا  الماهااا  فااي شااعب اإليمااان , وجقااره لىياا  الييهقااي فااي كواباا  ز ـ والحىيمااي فااي 

األسااماء والصاافاا ، ماهااا : اليالااث والياااقي والااذارئ والطالااب والغياااس والقاضااي 

 والمحصي  

ح ـ قوام الساة إسماليل األحيهابي في كواب  الحجة وماها : الياادئ واليالاث واليااقي 

 والذارئ والمغيث والمقسط  

عرباي فااي كوابا  جحكاام القارلن لاااد لياة } وهلل األساماء الحسااى { وماهااا : ط ـ ابان ال

 الياقي والغيور والمحصي والمموحن  

/  4  ـ وكذا ابن تيمية فقد قال : إن من جسماء هللا الادليل والهااد  , فقاال فاي الفوااو  

ن وهدايوا  وداللوا  ما -إلاى جن قاال  -مقوضاى جسامائ  وحافات   هايفنن جفعالا  :  416

وفي األثر الماقول لن جحمد بن حايال جبا  جمار رماال جن يقاول ,  الهاد مقوضى اسم  

اهااـ , ماان لياااد  الصااالحين  وامعىااايلىااى طريااق الصااادقين  دلاااييااا دلياال الحيااار  

ال  :فايمن قاال : لماا سالل  184/  44وفي الفواو   446/  4وقال في الفواو  الكير  
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وال يقاول  ياا ، ياا مااان  وال يقول  ياا حااان , اسما  يجوز الدلاء إال بالوسعة والوسعين

 ؟ فهل ل  جن يقول  لك ، دليل الحائرين 

الحمد هلل هذا القول وإن كاان قاد قالا  طائفاة مان المواأخرين كاأبي محماد بان : الجواب 

فنن ممهور العىماء لىى خالف  ولىاى  لاك مضاى ساىف األماة وجئموهاا , حلم و يره 

جن الوساعة والوساعين اساما لام يارد فاي تعيياهاا حاديث  :جحدها : وهو الصواب لوموه  

ححي  لن الايي حىى هللا لىي  وسىم وجشهر ما لاد الااس فيها حديث الورمذ  الاذ  

رواه الوليااد باان مسااىم لاان شااعيب لاان جبااي حماالة وحفاااظ جهاال الحااديث يقولااون هااذه 

هااا حااديث ثااان الليااادة ممااا ممعاا  الوليااد باان مسااىم لاان شاايوخ  ماان جهاال الحااديث وفي

وقاد رو  فاي لاددها  يار هاذين الااولين مان مماع , جضعف من هذا رواه ابن ماما  

بعاااض الساااىف وهاااذا القائااال الاااذ  حصااار جساااماء هللا فاااي تساااعة وتساااعين لااام يمكاااا  

وإ ا لم يقم لىى تعيياها دليل يجب القاول با  لام يمكان جن يقاال , اسوخرامها من القرلن 

يرها ألب  ال سييل إلى تمييال الماأمور مان المحراور هي الوي يجوز الدلاء بها دون  

, ويمكان جن يكاون مان المحراور , فكل اسم يجهال حالا  يمكان جن يكاون مان الماأمور 

قياال هااذا جكثاار ماان تسااعة , لاا   كاار فااي الكواااب والساااة  ال تاادلوا إال باساام :وإن قياال 

مااذ  مااثال ففااي جباا  إ ا قياال تعيياهااا لىااى مااا فااي حااديث الور :الوماا  الثااابي , وتسااعين 

وكذلك اسم الماان ففاي      الكواب والساة جسماء ليست في  لك الحديث مثل اسم الرب

الحديث الذ  رواه جهل الساان جن الاياي حاىى هللا لىيا  وساىم سامع دالياا يادلو الىهام 

إبي جسألك بأن لك المىك جبت هللا الماان بديع السمواا واألرض يا  ا الجالل واإلكرام 

لقاد دلاا هللا باسام  األلرام الاذ  إ ا  ]قيوم فقال الاياي حاىى هللا لىيا  وساىم يا حي يا 

وهذا رد لقاول مان زلام جبا  ال يكاون فاي جسامائ  [ دلي ب  جماب وإ ا سلل ب  جلطى 

  الماان 

قال ياا دليال الحاائرين دلااي لىاى : وقد قال اإلماام جحماد رضاي هللا لاا  لرمال ودلا  

د  الصااالحين وقااد جبكاار طائفااة ماان جهاال الكااالم طريااق الصااادقين وامعىاااي ماان ليااا

كالقاضي جبي بكار وجباي الوفااء بان لقيال جن يكاون مان جسامائ  الادليل ألبهام ظااوا جن 

ألن الدليل فاي األحال ؛  والصواب ما لىي  الجمهورالدليل هو الداللة الوي يسودل بها 

  جيضا فهو دليل من ولو كان الدليل ما يسودل ب  فالعيد يسودل ب, هو المعرف لىمدلول 

وجيضا فقد ثيت في الصحي  لن الايي حىى هللا لىيا  وساىم جبا  قاال , الومهين مميعا 

لاا  فاي  وليس هذا اإلسم فاي هاذه الوساعة والوساعين وثيات[ إن هللا وتر يحب الوتر ] 

وفاي الورماذ  و ياره , وليس هو فيها [ إن هللا مميل يحب الجمال  ]الصحي  جب  قال 

 ]وفاي الصاحي  لاا  جبا  قاال , وليس هذا فيهاا [ إن هللا بريف يحب الارافة  ]جب  قال 

وتوياااع هاااذا يطاااول ولفاااظ الوساااعة , هاااذا فيهاااا  ولااايس[ إن هللا طياااب ال يقيااال إال طيياااا 

هللا الاارحمن الاارحيم المىااك القاادوس ) والوسااعين المشااهورة لاااد الااااس فااي الورمااذ  

كيار الخاالق الياارئ المصاور الغفاار القهاار السالم المامن المهيمن العليل الجيار المو

الوهاااب الاارزاق الفواااح العىاايم القااابض الياسااط الخااافض الرافااع المعاال المااذل السااميع 

اليصير الحكم العدل الىطيف الخيير الحىيم العريم الغفور الشكور العىي الكيير الحفايظ 

 م الاودود المجيادالمقيت الحسيب الجىيل الجميال الكاريم الرقياب المجياب الواساع الحىاي

ليالث الشهيد الحق الوكيل القو  الموين الولي الحميد المحصي الميدئ المعيد المحي ا
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الواحااد الصاامد القااادر  )وياارو  ( الممياات الحااي القيااوم الوامااد المامااد الواحااد األحااد 

المقودر المقدم الماخر األول اآلخر الراهر الياطن الوالي الموعالي الير الوواب الماوقم 

لعفو الرووف مالك المىك  و الجالل واإلكرام المقسط الجامع الغااي المغااي المعطاي ا

المابع الضاار الااافع الااور الهااد  الياديع اليااقي الاوارس الرشايد الصايور الاذ  لايس 

ومن جسمائ  الواي ليسات فاي هاذه الوساعة والوساعين  (كمثى  شيء وهو السميع اليصير 

سايوح  ]الايي حىى هللا لىيا  وساىم جبا  كاان يقاول  وفي الحديث لن( السيوح  ) اسم 

ج هاب اليااس رب  ]كماا ثيات فاي الصاحي  جبا  كاان يقاول  (الشافي ) واسم  [ قدوس 

وكااذلك جساامائ  [ شاافاء ال يغااادر سااقما , الااااس واشااف جباات الشااافي ال شااافي إال جباات 

الاادين جرحاام الااراحمين وخياار الغااافرين ورب العااالمين ومالااك يااوم ) المضااافة مثاال 

و يار  لاك مماا ثيات ( وجحسن الخالقين ومامع الااس ليوم ال ريب في  ومقىب القىاوب 

وليسات مان هاذه الوساعة , وثيت في الدلاء بهاا بنممااع المساىمين , في الكواب والساة 

ابوقااد تساامية هللا بااالماوقم ،  16/  8اهااـ   إال جن اباان تيميااة ماارة فااي الفواااو  والوسااعين 

يد بن مسىم ، ماع جبا  جقار اسام ) الادليل ( هلل تعاالى كماا مار ساابقا ، وتكىم لن قول الول

 وهللا جلىم   

  ـ ابن القيم في الاوبية  كر ) الرشيد والحسيب والكفيل والمحياي والمميات والمغياث 

والماوقم والماعم ( والسعد  في تفسيره ) الرشيد والميدئ والمعياد ( وبعضاها ماأخو ة 

 والمميت (  من الفعل مثل ) المحيي 

فقاد  كار جساماء ماهاا ) قول جبي جحمد بن الحسين الشافعي المعروف باابن الحاداد   ـ 

 (  المحيي المميت اليالث الطالب الغالب المثيب المعاقب 

ل ـ الشيخ محمد بن ليد الوهاب فقد  كر في كواب الووحيد : باب الوسمي بقاضي 

في هة هلل في جسمائ  , ومثل ما ماء القضاة ، وجن هذا االسم ال يجوز ؛ ألب  مشاب

 الوهاب محمد بن ليد قال شيخاا شيخ اإلسالم د الرحمنليلن الحفيد  4/347الدرر

سوة  الغالب، وجكير اآلياا الدالة لىى قدرة المىك  من جلجب العجائب -رحم  هللا  -

 , ثم  كرها اهـ  ، بياها هللا تعالى بياباً واضحاً لىعوام  جحول

من ماع : جليس في باب الخير تقول ) إن هللا هو بالث الخىق وهو الياقي ثم يقال ل

 الذ  ال يلول وهو المحيي لىافوس ولىموتى وهو القاضي بين لياده يوم القيامة (  

هذا الكالم يسموب  خيرا وماز لادهم مع جن في  : اليالث والياقي والمحيي والقاضي 

جو حرف وال بد ؟ وال شك جبها جسماء ، فنن  ، فاقول : هذه األربعة إما فعل جو اسم

قالوا هذا باب الخير ويجوز في  ما ال يجوز في  يره , قىاا : ما الدليل من الكواب 

 والساة ؟ ثم بقول إ ن وافقوم جبها جسماء في باب الخير , فوافقوم في جحل المسألة  

م لىى مسمى جبها اسم , فنن قالوا : هذا اسم حفة جو اسم وحف ، قىاا : إ ن جبوم وافقو

لكن خالفوم في اللائد جو في الاوع , فال بد جن يوافقوا في جحل المسألة , قال المصاف 

سماء ال باألإفال يدلى ,  خيار لا ويفرق بين دلائ  واإل:  6/414في الفواو  

و باسم جلكن قد يكون باسم حسن , خيار لا  فال يكون باسم سيء ما اإلجو, الحساى 

ريد ب  الثابت ج ا إمثل اسم شيء و اا ومومود , ن لم يحكم بحسا  إيء وليس بس

وكذلك المريد ,  سماء الحساىفهو من األ, ريد ب  المومود لاد الشدائد ج ا إما جو

سماء فىيس  لك من األ, محمود ومذموم : رادة والكالم تاقسم إلى ن اإلنف, والموكىم 
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ال محمودا إن  لك ال يكون نف, ق وبحو  لك بخالف الحكيم والرحيم والصاد, الحساى 

اهـ   المقصود , فابرر إلى جب  معل اسم ) شيء ( من األسماء في باب الخير، 

 ومومود اسم في باب الخير فقط ، والمومود لاد الشدائد اسم في باب الدلاء 

, وهاو شاي  إممااع لااد المواأخرين ، قاول المواأخرين مان الساىف هاو و : القول الثابي

ده ابن القيم و فاي هاذا العصار لىاى جبا  ال ال يكااد يشاذ جحاد و -رحم  هللا  -جكثر من قع 

اليااقي جو اليالاث ب ولاذا ياكارون الوسامية )، ياخذ من الصفاا وال من األفعال جسماء 

ن األسااماء توقيفيااة كمااا ماااء فااي إو, األسااماء هااو ن األحاال : إ( ويقولااون  وجمثالهااا

البد جن يكون هللا هو الذ  سامى  [ كل اسم سميت ب  بفسك] القالدة ويسودلون بحديث 

   ، ال جن الخىق سموه ب  بفس 

، وسايق ها ليست بأساماء بلكن بذكر بعض جسماء هللا الوي يرن بعض الااس ج: مسألة 

 بعضها في كالم ابن تيمية في لخر بقل ل  :

 و الطااول     ل  و القااوة  و الجااال) مثاال مااا يساامى باألسااماء المصاادرة بااذو مثاال ج ـ 

ياا : بقاول مع جبااا فاي الادلاء ،  وبعض الااس يراها حفاا فقط,  جسماءهذه وبحوه ( 

قال الاسائي ، وكذا باب الثااء ,  سيحان    الجالل: وفي باب الذكر بقول ,  ا الجالل 

باسم    الجالل و   القوة فهذا  معل فصالً , باب األسامي هلل : في السان الكير  في 

كوااب فاي  اليخاار  وفاي مماع الولياد بان مساىم اسام    الجاالل , قاال ,ماء هللا سجمن 

باان لياااس  و الجااالل العرمااة الياار اقااال , باااب إن هلل مائااة اساام إال واحاادا :  الووحيااد

مااا يضاايف إلااى بفساا  بااذو حاافات  : ك 51اهااـ , قااال اباان القاايم فااي الوييااان ب الىطيااف 

 و العاالة و و المىااك و و : ويقااال , ل واإلكاارام  و القااوة  و الجااال: القائمااة باا  كقولاا  

 اهـ  الرحمة 

، خياار  ، خياار الفاااتحين ماان األسااماء جيضاااً المصاادرة بخياار مثاال خياار الااوارثينب ـ 

 ، ويأتي بعد قىيل كالم ابن تيمية في  لك  من جسماء هللا ه هذ, الحاكمين 

، جرحام الاراحمين  مثال جحكام الحااكمين, وكذلك األسماء المصدرة بأفعال تفضايل   ـ 

هاذه الوساعة  يليسات فا يسمائ  الوجومن :  185/  44هلل , قال في الفواو  فهذه جسماء 

[ ساايوح قاادوس ] وفااي الحااديث لاان الايااي جباا  كااان يقااول , ساام  الساايوح اوالوسااعين 

شاف اج هب اليأس رب الاااس و] كما ثيت في الصحي  جب  كان يقول , سم  الشافي او

 : مثال,  ساماوه المضاافةجكاذلك و[ إال جبات شافاء ال يغاادر ساقما  يال شاف يجبت الشاف

جرحاام الااراحمين وخياار الغااافرين ورب العااالمين ومالااك يااوم الاادين وجحساان الخااالقين 

ومامع الااس ليوم ال ريب في  ومقىب القىوب و ير  لك مماا ثيات فاي الكوااب والسااة 

احارين يعويار اسام ) مقىاب اهاـ , وبعاض المع وثيت في الدلاء بهاا بنممااع المساىمين

 القىوب ( من باب الصفاا ال األسماء   

فااطر و خاالق الحاب  و مىاك المىاك) ومثل األسماء المضافة فاي  يار ماا سايق مثال د ـ 

 هلل  كل هذه جسماء ( بور السمواا و،  السمواا

وهي ألب  قد يقع فيها الجهل فيافي جبها من جسماء هللا األبواع من األسماء واخوربا هذه 

يااا فاااطر : قااول تو, يااا  ا الجااالل : قااول , تباااب الاادلاء : مثاال , جسااماء هلل فااي جبااواب 

   ويا جرحم الراحمين هذا األول, السمواا واألرض 
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،  ساايحان هللا    الجااالل ، ساايحان هللا خياار الفاااتحين: فاقااول , ر ك: فااي باااب الااذ ثابياااً 

   والحمد هلل فاطر السمواا

،  الجاالل   د هلل ماقاول الح, فوثااى لىاى هللا سايحاب  وتعاالى , تاء : في بااب الثاا ثالثاً 

   د ل  خير الفاتحينموالح, والحمد هلل رب العالمين 

 ًً     تعالى فوخير لن هللا وتذكر هذه األسماء مخيراً لا, : في باب الخير رابعاً

، وءة بعياد لىخىاق المياد جساماءج  , بااب الوعيياد : وهذا الياب هو ما يسامى , بقي باب 

إال باألسااماء المقطولااة وهااي المفااردة الوااي ليساات , جمااا هااذا الياااب فااال يُعيااد الخىااق 

 موليااد الحكااي لوليااد العلياا : ليااد هللاجن يقااال  مااثال, الحكاايم و مثاال العلياال, مضااافة 

 : ولام تجيالوا جن تقولاوا, خصصوم هاذا اليااب   الما: وقد يقول قائل وليد الرووف ، 

 ؟  اسماسماً وال ليد فاطر السمواا واألرض ليد    الجالل ا

ألب  ليس لىي  العمل فغيار معهاود فاي جساماء المساىمين جبهام ساموا جو ؛ الوفريق : قىاا 

ولو رامعت ، بقالً لىعدم مع توفر األسياب هاا الذكر  مولد، دوا باألسماء المضافة لي  

:  الميادوءة بعياد مثالواسوعرضات األساماء , جساماء الصاحابة كواب اإلحابة في مثالً 

فعال جباألسماء المضافة جو المصدرة بذ  وخير جو  الما ومدا تعييد, وبحوها  ليد هللا

وكوااب تهاذيب الوهاذيب و يرهاا مان , تفضيل ومثى  كواب الكماال فاي جساماء الرماال 

هاذا لام تجاد  لاك ، األسماء المهومة بأسماء الصحابة ولىماء األماة والقارون المفضاىة 

 جنإال ,  مفاانن تياين شايء  يار  لااك يمكان القاول با  وهللا جلىاا,  ىاموهللا جلي لاظهار ماا 

لياد خيار اسم وهو , يوردد كثيراً خصوحاً في األحاديث وهو من الوابعين  اهاا  اسم

ال جدر  كىماة خيار مخوصارة رضاي هللا لاا  , ولن لىي بن جباي طالاب   وهذا يرو

ويمكان بحاث هاذه !! ال جدر  لان  لاك فاجم  ير مخوصرة من اسم خير الفاتحين مثالً 

  المسألة 

بااالقطع ج  جسااماء مقطولااة, جمااا الوساامية فيمااا  وبعااض الصاافاا ال يشااوق ماهااا جسااماء

ماءا ب  فال مابع فيقال الاازل إلى السماء الدبيا في ثىث الىيل ماثال جو المساوو  لىاى 

,  ماار  باااا سااابقاً العاار  فااي باااب الاادلاء والخياار والااذكر والثااااء ال باااب الوساامية كمااا 

   صفة الوم  , فىيست مشوقة من اسموجيضاً فىيس كل حفة مأخو ة من األسماء ك

 : هل الصفاا مخىوقة ؟المسألة الحا ية عشرة 

والمعوللاة ـ إال ماا  -إال ماا يثيووبا  مان الوماود المطىاق هلل  -هاذا هاو ماذهب الجهمياة 

واألشاالرة إال فاي السايع ,  -لقادرة يثيووب  من حفاا هللا وهاي ثالثاة الحيااة والعىام وا

والماتريدية إال فاي الثماان , فانبهم يقولاون إن الصافاا مخىوقاة , والكالبياة والكرامياة 

 في الصفاا االخويارية  

يقااال لااو كاباات الصاافاا مخىوقااة لمااا ماااز الساااال بهااا , وإال كااان الساااال بمخىااوق و

 وجشار إلى هذه المسألة ابن القيم في شفاء العىيل  

 : تقسيم الصفاا :المسألة الثانية عشرة 

والجمالة لم يووسعوا في تقسيم الصفاا وكرهوا الووساع , وإبماا  ةفي اليداية جهل السا

 يثيوون ما جثيت هللا من حفاا ويافون ما بفى هللا  
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لكن لما ابوىي جهل الساة بأهل اليدع وشاع الكالم وترقى إلى الخوض في هاذا اليااب ؛ 

ًً لاان العقيادة وتوضاايحاً لهاا , واقوصااروا لىاى األلفاااظ الشارلية , ولااذا تكىماوا دفالا اً

 فأقسام الصفاا لاد جهل الساة قسمان :

 األول : حفاا مثيوة , وهي ما جثيو  هللا لافس  ورسول  كالعىم والحياة والقدرة    إلخ 

ًً إبماا موضامن لىكماال  الثابي : حفاا مافية , وهي ما بفااه هللا لكاا  لايس بفيااً محضااً

والصفاا المثيوة قسمها ابن تيمية وابن القيم إلى ملئين  اتية : وهي الوي ال تافك لان 

الذاا وال توعىق بالقدرة والمشيلة كالحياة ، وفعىية : وهي الوي توعىق بالمشيلة كاالكالم 

 واالسوواء والالول , ويايغي الوقىيل قدر المسوطاع في تقسيم الصفاا   

ًً جن يكون الوقسايم بألفااظ جهال السااة والجمالاة , فيادل جن يقاال حافاا  ويايغي جيضاً

سااىيية هااذا لفااظ جشااعر  فيقااال حاافاا مافيااة ، جمااا جهاال الكااالم فقااد جولعااوا بالوقساايم 

 وقسموها إلى سوة جقسام : 

ـ حافاا  5حافاا معااى   -1حفاا معاوية   -3حفاا سىيية   -4ـ حفاا بفسية  4

 حفاا مامدة   -6فعىية  

ظ جيضا هاا جن في  توافاق فاي الوسامية باين جهال السااة واألشاالرة فاي الصافاا ويالح

ًً فقاد اخوىفات معااى , فالساىيية لااد  الفعىية والصفاا السىيية , ولكان وإن اتفقات لفرااً

األشالرة بفي حفاا لم تارد فاي الشارع , فيقولاون : ال مسام وال ماوهر وال تحال با  

ا الواي تادخل لىيهاا جدواا الافاي , جماا جهال الحوادس , ويقصدون بالسىيية هي الصافا

الساة فالصفاا المافياة لاادهم ماوقااة مان الكوااب والسااة , مثال الرىام كماا قاال } وال 

ًً { ثم السىب األشعر  بفي محض , والافي المحض لدم والعدم ليس  يرىم ربك جحداً

ًً في حين جن بفي جهل الساة والجمالة يوضمن اإلثياا    مدحاً

اا الفعىيااة فوخوىااف بااين الطااائفوين ، فعاااد األشااالرة والماتريديااة حاافاا وجمااا الصااف

األفعال هي حفاا ال تقوم بالذاا فىيست حفة هاي فعال هلل حقيقاة ،  فهام  يعااون بهاا 

المخىوق جو المفعول ، فيجعىون حفة الفعل خارمة لن  اا هللا لل ومل , وهذا مثال 

ًً بال حفة قول المعولل  ع  سمة , فنب  سميع اسماً

 قوالد إممالية في الرد لىى الميودلة :  مسألة

كاان , لىمعوللة إ ا جثيوم حيا لىيما قديرا بال حياة وال لىم وال قدرة  ج ـ المعوللة : يقال 

مثل إثياا جسود بال سواد وجبايض باال بيااض وطاويال باال طاول وممايال , هذا تااقضا 

فنثيااا اسام فالال , ماا ماا  اإلشاوقاق فنن اسم الفعل المشوق يسوىلم ثياوا , بال ممال 

 اهـ , قال  المصاف في الصفدية  بال مسمى مصدر تااقض لقال وسمعا 

فقال , بىى : فقال , جلست مخىوقا : ل   حمد بن حايل لرمل سأل  فقالجقال ب ـ وماها : 

هو داخل في مسمى اسم  وهاو قاائم , ل   وهللا: قال , بىى : قال , جوليس كالمك ماك : 

ألن ؛ وهو قاائم با  , ن يكون كالم  حفة ل  داخىة في مسمى اسم  جولى جفالخالق , ب  

فالموكىم جكمل ممن ال يوكىم والخاالق جحاق بكال , الكالم حفة كمال ولدم  حفة بقص 

والسىف كثيرا ما يقولون الصفة من الموحوف والصفة بالموحوف , كمال من  يره 

 من هللا وبحاو  لاك ألن  لاك داخال فاي مسامى اسام  فيقولون لىم هللا من هللا وكالم هللا

اهـ , درء الوعاارض  بل هو داخل في مسماه وهو من مسماه, لن مسماه  فىيس خارما

4  /475   
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 فصل
:  6/51مىخص ما  كره ابن تيمية لن مقاالا الطوائف في الصفاا قال فاي الفوااو  

 :ممل مقاالا الطوائف و موادهم  في فصل

الجمىاة قاول الفالسافة والمعوللاة و يارهم  فايفيا   , فاالافياا والووحيد جما باب الصف

وكااذلك بااين اليغااداديين , ن كااان بااين الفالساافة والمعوللااة بااوع فاارق إو, ماان الجهميااة 

 ياار العىاام وفااي  إدرا  جوهاال هااو لىاام , الساامع واليصاار  فاايواليصااريين اخااوالف 

فيقوصارون لىاى جبا  حاي لاالم , وجما المعوللة :  4/81, وجضاف في الفواو   اإلرادة

, وجمااا كوباا  موكىمااا ومرياادا , وقااد يليااد اليصااريون اإلدرا  كالساامع واليصاار , قااادر 

, إ  معاى كوبا  موكىماا لاادهم , ال من باب الصفاا , فهذا لادهم من باب المفعوالا 

بخاالف كوبا  حياا لالماا , كساائر ماا يخىقا  مان المخىوقااا , جب  خىق كالما في  يره 

 سواء خىق شيلا جو لام يخىقا , ل  لذات   فنن  لك ثيت, جو مدركا لاد اليصريين , درا قا

 اإلساالم فايمان جظهاره  جول ( ألبا قول مهم ) يسمي  السىف  الذ وهذا المذهب اهـ , 

بااا  موىقاااى مااان الصاااابلة الفالسااافة , ج يااار هاااذا الموضاااع  فااايفيااا   إسااااادهوقاااد بياااات 

  رة والمشركين اليراهمة واليهود السح

الجمىة مذهب الصفاتية من الكالبية واالشعرية والكرامياة وجهال الحاديث  في واإلثياا

وكثياار ماان , الشااا  ماااهم  , إالالمالكيااة والشااافعية  وجكثااروممهااور الصااوفية والحايىيااة 

هاو , إلى حاد الوشايي   اإلثياا فيلكن الليادة , وهو قول السىفية ,  جكثرهم , جوالحافية 

  ومن مهال جهل الحديث وبعض الماحرفين , ن الرافضة قول الغالية م

الصاافاا  فاايفاألشااعرية وافااق بعضااهم ، ثياااا المشاايهة مراتااب إوبااين بفااي الجهميااة و

فىهام , الصافاا القرلبياة  فاي , وجماالصفاا الحديثية  فيوممهورهم وافقهم , الخيرية 

وفاايهم , بيعضااها  وبعضااهم يقاار, والياااقالبى وقاادماوهم يثيووبهااا  , فاألشااعر  قااوالن

 فايشايخ المعوللاة وبسايو   يشارب كاالم الجياائ األشاعر ن نف, تجهم من مهة جخر  

    موفق لىيها لاد جححاب  و يرهم  إلي الكالم 

؛ وبعاد ابان اليااقالبى ابان فاور  ,  اإلباباة فاي األشاعر بعد  إثياتا جكثروابن الياقالبى 

فماالوا إلاى ماذهب , ومن سىك طريقوا   يالجو ياوجما ، القرلن  فيثيت بعض ما جب  نف

 باآلثاارقىيال المعرفاة , هاشام  جبايكان كثير المطالعة لكواب  المعالي جبان نف, المعوللة 

   األمرينثر في  مجموع أف

ووقاع بياا  وباين , من حيالاذ   شعرفىهذا تغىظ مذهب األ؛ تىميذ ابن فور    والقشير

باان  ليااد هللاوجمااا الحايىيااة فااأبو ، موسااالمين  وجكااابوا موااوالفين  جنبعااد , الحايىيااة تاااافر 

وسااىك طريقاا  , ماااد فياا  يااالع لمسااائل الصاافاا الخيريااة ,  اإلثياااا فااي  حامااد قااو

   اإلثياا فيبعد لن الليادة جما  و جلينلكا  , يعىى  جبو القاضيحاحي  

 فاي  ماراآل بكر , كأبيفطريقو  طريقة المحدثين المحضة , بن بطة  ليد هللاوجما جبو 

 لى طريقو  يميل الشايخ جباوإو, السان والخالل مثى  قريب ما   فيالشريعة والاللكائى 

  محمد وموأخروا المحدثين 

 اإلثيااابعاد لان جفهام , الفضل وابن رزق هللا  جبيالحسن وابن  , كأبيوجما الوميميون 

فضاالء  إلايهمويميال , ولهاذا توايعهم الصاوفية , لاين لهام جقرب إلى موافقاة  يارهم وجو
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 الوااي , هاايالفضاال  جبااوكويهااا  الواايحمااد جن لقياادة نفاا,  يوالييهقاا يشااعرية كالياااقالباأل

  القوم ماشون لىى الساة  جنالومدها الييهقى مع 

الصافاا والقادر  فايكالما  ماادة قوياة معوللياة  فايابحارف وقاع  فان اوجما ابان لقيال 

ن نفا, قارب إلاى السااة جو, قاوال ماا   جحسنشعر  بحيث يكون األ,  األولياءوكراماا 

حماد بان حايال جلااده  , وإماامهمالحاديث  جهالإلاى ماذهب  إالما كان ياوسب   األشعر

 يبا  لااده مان موكىماجمااظراتا  ماا يقوضاى  فايو ياره  للياد العليابكر  جبووقد  كر 

فيهم مان ياكار لىيا   جن , إالوكابوا قديما موقاربين , لم يجعى  مياياا لهم , الحديث  جهل

ماع ,  لاك مان اليدلاة  فيلما , من الكالم  شيءد ياكروب  لىى من خر  ماهم إلى ما ق

  بل هو مقصر لاها تقصيرا معروفا , حل مقالو  ليس لىى الساة المحضة ج فيب  ج

موكىمااة الحايىيااة فيمااا  جنكمااا , شااعرية فيمااا يثيووباا  ماان الساااة فاارع لىااى الحايىيااة واأل

  وقعات الفرقاة بسايب فوااة القشاير , وإبمااىايهم فارع ل ييحوجون ب  من القياس العقى

وكثير من الحايىية , االشعرية الخراسابيين كابوا قد ابحرفوا إلى الوعطيل  جنوال ريب 

رد فيا  لىاى , الوأويال  إبطاال فايجبو يعىى كوابا   القاضيوحاف ،  اإلثياا فيزادوا 

فىما حار لىقشايرية دولاة ,  إلي وكان الخىيفة و يره مائىين ,   ابن فور  شيخ القشير

الحاق فيهاا كاان ماع الفرائياة ماع باوع مان  , وجكثارمرا تىك الفوااة , بسيب السالمقة 

فاابن لقيال إبماا ، وكان مع القشيرية فيها بوع من الحق مع كثير مان الياطال , الياطل 

القاسام بان  وجبايلىاى ابان الولياد  جبايبسايب شايخ  ؛ كالما  الماادة المعوللياة  فيوقع 

كااالم  يالوالياا  وفاي  يااره كااالم يضاااه إثيااااكواباا   فايلاا   ولهااذا, ان المعواالليين الويا

كوااب  فاي جمارهولىيا  اساوقر , كالم كثير حسان  اإلثياا فيل   لكن, المريسي وبحوه 

الصافاا قرياب مان  فايلكان ماع هاذا فمذهيا  , اإلثيااا  فايب  قاد يلياد جمع ,  اإلرشاد

, باا  يقار مااا دل لىياا  القارلن والخياار الموااواتر ج فاايشااعرية والكالبياة ماذهب قاادماء األ

اثياات مووسااطا بااين تعطياال اباان لقياال  جباااولهااذا يقااول بعااض الحايىيااة , ويوااأول  يااره 

  وتشيي  ابن حامد 

الشفا و يره ورسائل  فيبسيب كالم ابن سياا ؛ كالم  مادة فىسفية كييرة  في والغلالي

 جوكالما  فقىيىاة  فايالماادة المعوللياة  ، وجماا الووحياد حياان  جبيالصفا وكالم  إخوان

 فاايوكالماا  ، معدومااة  جوكااالم اباان لقياال قىيىااة  فاايالمااادة الفىساافية  جنكمااا , معدومااة 

لكن في  مواد فاسدة مادة فىسافية وماادة كالمياة وماادة مان ترهااا ,  الي  ميد  األحياء

ر  ماان وبيااا  وباين اباان لقيال قاادر مشاو، الموضاولة  األحاديااثالصاوفية ومااادة مان 

 الواايحااد الصاافاا بالمقالااة ج فاايباا  قااد يكفاار نف, الصاافاا  فاايمهااة تااااقض المقاااالا 

  حاف لىى طريقة طائفة  ىب لىي  مذهيها  وإ االمصاف اآلخر  فيياصرها 

هو بحث ومادل  , وإبمافكثير االضطراب مدا ال يسوقر لىى حال , ابن الخطيب  وجما

  ب  كثيرا ما يسوقر نف, حامد  جبيبخالف  ,يطىب ولم يهود إلى مطىوب   الذ بماللة 

بااب  فايميرياة ,  واألحكاام األساماءبااب  فايمرملاة  جبهاملىايهم  األ ىابشعرية واأل

والمعوللاة ، بل فيهم بوع مان الاوجهم , الصفاا فىيسوا مهمية محضة  في , وجماالقدر 

واتايعهم  ،مهمياة محضاة , بااب القادر  فايقدرياة , باب األسماء واألحكام  فيوليدية 

, الولياد  فايوخاالفوهم ، والوفضيل  اإلمامةوزادوا لىيهم , لىى  لك موأخروا الشيعة 

   األئمةيرون الخرو  لىى  جيضاوهم 
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قاارب جالجمىااة  فاايوهاام , الحااديث  ألهاالفااال ياارون الساايف موافقااة , االشااعرية  وجمااا

فايهم قارب إلاى والكالبية وكاذلك الكرامياة ، الساة والحديث  جهلالموكىمين إلى مذهب 

  الساة والحديث جهلما يخالف  األقوالمقالة كل من  فين كان إو الساة والحديث جهل

مواضااع مخصوحااة تجاار   فااي , إالالواحااد  كالشاايءالحايىيااة وفهاام , وجمااا السااالمية 

هااالء جحاحاباا ومان بادع مان , وفايهم تصاوف , مجر  اخوالف الحاابىاة فيماا بيااهم 

 فايحاد جوال يار  جن يوسامى , و يار  لاك  بالحايىياة حاولاأل فايالوسامي  جيضااييدع 

، لكان هاذا مماا يساوغ فيا  االموهااد , وهذه طريقة ميدة , بالكواب والساة  إال األحول

لماا تااازع , لو كان كذلك  , إ ال يكاد يوفق لىيها طائفة ,  األحول فين مسائل الدق نف

, حااال دون حااال  فااي لشاايءاوقااد ياكاار , بعضااها السااىف ماان الصااحابة والوااابعين  فااي

 , جن ياار هااذا الموضااع  فاايوجحاال هااذا مااا قااد  كرتاا  , ولىااى شااخص دون شااخص 

 جحااولن سااميت تىااك مسااائل إو, المسااائل الخيريااة قااد تكااون بماللااة المسااائل العمىيااة 

, قسامها طائفاة مان الفقهااء والموكىماين , ن هاذه تسامية محدثاة نفا, وهذه مسائل فروع 

مسااائل الوصااويب  فاايتكىمااوا  إ اال ساايما ,  ىااب جحااوليين وهااو لىااى الموكىمااين واأل

  والوخطلة 

ولكاد مان مساائل  جهاماأللماال  جنفعاادهم , ممهاور الفقهااء المحققاين والصاوفية  وجما

وكثيارا ماا يكرهاون الكاالم , هاو فيهاا  إبماان الفقهاء كالمهام نف, المواازع فيها  األقوال

 جنبال الحاق , المديااة  جهالالاك و ياره مان كما يقول  م, كل مسألة ليس فيها لمل  في

فااالعىم ,  والاادقيق مسااائل فااروع,  جحااولالجىياال ماان كاال واحااد ماان الصااافين مسااائل 

 , الخمااس وتحااريم المحرماااا الراااهرة الموااواترة اإلسااالمبومااوب الوامياااا كميااابى 

 ن القرلن كاالمجب  سميع بصير وجلىيم و شيءقدير وبكل  شيءكالعىم بأن هللا لىى كل 

العمىياة  األحكاامولهاذا مان محاد تىاك , هللا وبحو  لاك مان القضاايا الرااهرة المواواترة 

  من محد هذه كفر  جنكما , كفر  المجمع لىيها

بال هاذا هاو , بالقضاايا القولياة  اإلقارارمان  جومابالعمىية  باألحكام اإلقراروقد يكون 

بااهلل ومالئكوا   اإليماانوهاو  ,بالجمال  اإلقارارفيهاا  ين القضايا القولية يكفنف, الغالب 

األلماال الوامياة  ، وجماابالقدر خيره وشره  واإليمانوكوي  ورسى  واليعث بعد الموا 

, بعاد معرفوهاا مفصاىة  إالألن العمال بهاا ال يمكان ؛ فالبد من معرفوهاا لىاى الوفصايل 

مان  ن كاان قاد ياكار لىاىإو, وهم الفقهااء ,  اإلطالقمن يفصىها لىى  األمةولهذا تقر 

ولادم , الوامياة  األلماالتفصيل الجمل القولياة لىحاماة الدالياة إلاى تفصايل  فييوكىم 

  بها مجمىة  اإليمانومب  الويالحامة إلى تفصيل الجمل 

 جشياء : يوضمن ( قد تكون بماللوها  : ) إبهاوقولاا 

قاد فاالمخطىء , ن كان واحدا إالمصيب و جنوماها ,  وظاي قطعيماها جبها تاقسم إلى 

 فاايوقااد يكااون كااالمخطىء , وقااد يكااون فاسااقا , وقااد يكااون مااذبيا , يكااون معفااوا لااا  

لكن تىك لكثرة فرولها والحامة إلاى تفريعهاا اطمأبات القىاوب , سواء  العمىية األحكام

 إالن االخوالف هو مفسادة ال يحومال أل؛ واالخوالف بخالف هذه , بوقوع الواازع فيها 

  شد ما  جلدرء ما هو 

, و لاك مساوىلم لوقاوع الاالاع , دلت الحامة إلى تفريع األلمال وكثرة فرولهاا  فىما

ن االتفااق قاد وقاع فيهاا نفا, الخيرياة  األماوربخاالف , اطمأبت القىوب فيها إلى الالاع 
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فهو مفسدة , تفصيىها  فين وقع الواازع إو, فصىت بال بلاع فحسن  , فن ا ةلىى الجمى

الجادل  جهالو م , والخصوماا  األهواء جهلولهذا  م  ،من  ير حامة دالية إلى  لك 

لكان هاذا القادر ال ,  إليا شر وفساد من  ير حامة دالياة  ألب  لك والخصومة في   في

كاان بعىام وال مفسادة فيا  وال  إ ا لاك  فايوالكاالم ، يماع تفصيىها ومعرفة دقها ومىها 

 لعمار هاذا , ط الوكفيار تقاوم فيا  شارو جن , إالتكفير كل من جخطاأ فيهاا  جيضايومب 

 حقيقي  هو تااقض  الذ االخوالف  في

فاأمره ,  والىفراي االلوياار فأما سائر وموه االخوالف كااخوالف الوااوع واالخاوالف 

, الصوفية والعيااد  ، وجماالمسائل الخيرية  في الب لىى الخالف  جوقريب وهو كثير 

ومادا دخال  , فن االحة وتركها الص األلمالبل و الب العامة فااللويار لادهم بافس 

 جحاابولاو  ال لام يادخلإو, بعاض المساائل الخيرياة فاي ن جخطاأ إالرمل بذلك فايهم و

   األحولويسمون هذه  هيلادهم  , واألحولبل هم معرضون لن الويارها , فيها 

 فايوقاد تجاب , المسائل الخيرية العىمية قد تكون وامية االلوقااد  جنومما يوصل بذلك 

وقاد تساوحب , وقاد تكاون مساوحية  يار وامياة , ولىى قوم دون قاوم , حال  حال دون

فاال , وقد تكاون معرفوهاا مضارة لايعض الاااس ، سواء  كاأللمالحال  في , جولطائفة 

, حاادثوا الااااس بمااا يعرفااون )  -هللا لااا   رضااي - يكمااا قااال لىاا, يجااوز تعريفاا  بهااا 

هللا  رضااي -وقااال اباان مسااعود (  يكااذب هللا ورسااول  جن , جتحيااونودلااوا مااا ياكاارون 

( كااان فواااة ليعضااهم  , إالمااا ماان رماال يحاادس قومااا حااديثا ال تيىغاا  لقااولهم )  -لااا  

خىاق  الاذ هللا } لمان ساأل  لان قولا  تعاالى  -هللا لاا   رضي -وكذلك قال ابن لياس 

وكفار  , بوفسايرها لكفارا  جخيرتاكلاو  جبايماا يامااك ) فقاال , اآلياة { سيع سمواا 

ياوم  فاي إليا تعار  المالئكاة والاروح } وقال لمن ساأل  لان قولا  تعاالى ( ك بها تكذيي

ومثال هاذا كثيار ( لىام با  جهللا , خيار هللا با  جهو ياوم { )ساة  جلفكان مقداره خمسين 

  لن السىف 

تياين لاك , وقد يكون ضاارا لايعض الاااس , كان العىم بهذه المسائل قد يكون بافعا  فن ا

ن العاالم قاد يقاول جو, دون شاخص  ومع شخص, حال دون حال  في القول قد ياكر جن

القااولين  جنمااع , يااافعهم  الااذ ن  لااك هااو أل؛ كاال قااول مااع قااوم , القااولين الصااوابين 

فاال , لكن قد يكون قولهما مميعا في  ضرر لىى الطاائفوين , ححيحان ال ماافاة بياهما 

  لمن ال يضره الجمع  إاليجمعهما 

 فاايسااوغ اموهاديوهااا مااا سااوغ , وقااد تكااون اموهاديااة , ة عياان قطكاباات قااد تكااو وإ ا

 فاين االخاوالف نفا, من هذا الياب  جكثره جووكثير من تفسير القرلن , المسائل العمىية 

لكان قاد , ال من بااب العمىياة , هو من باب المسائل العمىية الخيرية , كثير من الوفسير 

حاد القاائىين جوقاد ياكار ، مسائل العمال  فيقع كما قد ت, المسائل الكيار  في األهواءتقع 

ن لام إو, ميوادلا فاساقا يساوحق الهجار  , جويجعى  كاافرا  إبكارالىى القائل اآلخر قول  

  اموهاد  جيضايسوحق  لك وهو 

لرهاور ؛  األحاوالبعاض  , جو األشاخاببعاض  فايوقد يكاون  لاك الوغىايظ حاحيحا 

, ييادع قائىا   , الاذ مان المفسادة  اآلخارول القا فايولماا , يكفار مان خالفهاا  الويالساة 

ن حافو  الثيوتياة نفا, قيال  إ ا ن القاول الصادقنفا, يعرفهاا العاقال  جن يايغي جمورفهذه 

, مراوبااا , جوكوباا  لاااد المسااومع معىومااا  , جمااايكااون مطابقااا لىمخياار  , جنالالزمااة 
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, ال يكفار , جوحاده يكفار ما, جويحارم , جويجب قيولا  , جوظايا , جوقطعيا , جومجهوال جو

 واألحوال   األشخابلمىية تخوىف باخوالف  جحكامفهذه 

 فايفال يعوير هذا حكما لاما , كفره فيها  , جوظ لىى قائل مقالو  قد  ى   إماماً رجيت  فن ا

ن نفا, ل   يسوحق ب  الوغىيظ لىي  والوكفير الذ حصل في  الشرط  إ ا , إالكل من قالها 

باشالا بيىاد مهال ال  جو باإلساالمالراهرة وكان حديث العهاد  من محد شيلا من الشرائع

رجيات المقالاة المخطلاة قاد حادرا  إ اوكذلك العكس ، يكفر حوى تيىغ  الحجة الايوية 

ماا ا وفار , لا  فاال يغوفار لمان بىغوا  الحجاة  لعدم بىوغ الحجة؛ قديم فا وفرا  إماممن 

وال تياادع ,  لاك  جبكار إ اوبحوهاا لاذاب القياار  جحادياثفىهاذا ييادع ماان بىغوا  ,  لاألول

, حال لرايم جفهاذا , قياورهم  فاين الماوتى يسامعون ألائشة وبحوها ممن لم يعرف ب

 : شيلين  فييارر  جنوهو , ب  بافع نفودبره ف

فوكاون حقاا بالوياار ؟ تقيل الوقسايم  ؟ جمباطل  جمحق  هيالمقالة هل  الارر األول : في

  وهو كثير و الب , باطال بالويار 

, الاااس فيا   جحاوالواخاوالف , تفصايال  , جوبفياا  جو إثياتااحكما   : في الثابيثم الارر 

وحماده  وإحقاق القول  إبطالولرف , الحق قوال ولمال  جحابفمن سىك هذا المسىك 

 اهـ  ب  ولي  لك والقادر لىي  إفهذا هذا وهللا يهدياا ويرشدبا 

تأمىت جهل الضالل  إ اوهكذا :  444/  41وقال في جسياب الضالل : قال في الفواو  

فيماا يثيووبا   , وجبهامفعل السيلاا وتجد األحل تر  الحسااا , والخطأ من هذه األمة 

والافاي تار  , فعل حساة  , واإلثياامن مهة ما بفوه  جتوا ؛ وإبماححي   جمرهمجحل 

   ضر من فعل السيلاا وهو جحى جتر  الحسااا  جنفعىم , سيلة 

ماان جماار المعاحااي  جن الوليديااة ماان الخااوار  و ياارهم فيمااا يعرموباا :  مثااال  لااك

لكان إبماا جتاوا مان مهاة لادم اتياالم , جحسااوا  القرلن وتعريم  , وإتياعوالماهي لاها 

وكااذلك ، ن كااان  ا كيياارة إبمااا دلاات لىياا  ماان الرحمااة لىماااماين و , وإيمااابهملىساااة 

لكاان إبمااا جحاال ,  جحساااوارحمااة لهاام جهاال الااذبوب وال إيمااانماان  جثيوااوهالمرملااة فيمااا 

، ولقوبااا جهال الكياائر ,  اإليماان فايمن دخاول األلماال , من مهة ما بفوه  إساءتهم

وهاااالء , األماار بااالمعروف  فاايوقصااروا , الاهااي لاان الماكاار  فاايفاااألولون بااالغوا 

  لن الماكر وفي األمر بكثير من المعروف  الاهيقصروا في 

وفعال  وتالي  هللا تعالى لن الرىام, م المعاحي و م فالىها تعري فيوكذلك القدرية هم 

بفاايهم مشاايلة هللا الشااامىة وقدرتاا  الكامىااة ولىماا   فاايجساااءوا  , وإبماااالقيااي  محساااون 

ومحااد مااا , هااو الوعطياال  , إبمااان جحاال ضاااللهم نفاا, وكااذلك الجهميااة ,  جيضاااالقااديم 

     واألمار فايهم ظااهر مادا, من جسمائ  وحفات  , ماءا ب  الرسل لن هللا لل ومل 

 : إثياااياقسام إلاى  , فاإلخياار وإبشااء : إخيااروبالجمىة فاألمور بولاان إلى جن قال : 

  تقسيم القضايا إلى إيجاب وسىب  فيكما يقال , وسىب  إيجابوبفي 

الحاق الموماود  إثياااهاو , حال الهاد  وديان الحاق أف, األمار والاهاي : في   واإلبشاء

حل الضالل ودين الياطال جو، وتر  المحرم وبفي الياطل تيع , ود وفعل الحق المقص

ثياا الياطال تياع إو, ثم فعل المحرم , وتر  الحق المقصود , الوكذيب بالحق المومود 

 اهـ   تافو  لك ب  جبواب من الهد , لريم  جمرب  نفودبر هذا ف, لذلك 
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 فصل
األقسام الممكااة فاي تيمية في بيان  قال في العقود الدرية البن ليد الهاد  بقال لن ابن

وممااع األمار جن األقساام الممكااة فاي : ثم قاال فاي لخار كالما  ، قال : لياا الصفاا 

 : هل القيىة جسوة جقسام كل قسم لىي  طائفة من  لياا الصفاا وجحاديثها

وقساامان يقولااون هااي لىااى خااالف   ب ـ قساامان يقولااون تجاار  لىااى ظاهرهااا ج ـ 

  قسمان يسكوون و،   ـ ظاهرها 

 :  جما األولون فقسمان جـ 

, ماان يجريهااا لىاى ظاهرهااا ويجعاال ظاهرهااا مان ماااس حاافاا المخىااوقين : جحادهما 

  فهاالء هم المشيهة ومذهيهم باطل جبكره السىف وإليهم توم  الرد بالحق 

من يجريها لىى ظاهرهاا الالئاق بجاالل هللا تعاالى كماا يجار  اسام العىايم و : والثابي 

ير والاارب واإللاا  والمومااود والااذاا وبحااو  لااك لىااى ظاهرهااا الالئااق بجااالل هللا القااد

فنن ظواهر هذه الصفاا فاي حاق المخىاوقين إماا ماوهر محادس وإماا لارض , تعالى 

فالعىم والكالم والقدرة والمشيلة والرحماة والرضاا وبحاو  لاك فاي حاق العياد , قائم ب  

فان ا كاان هللا موحاوفا لااد لاماة جهال  والوم  واليد والعين في حق  جمسام, جلراض 

اإلثياا بأن ل  لىما وقدرة وكالما ومشيلة وإن لم تكن جلراضا يجوز لىيها ماا يجاوز 

لىى حافاا المخىاوقين مااز جن يكاون وما  هللا وياداه ليسات جمسااما يجاوز لىيهاا ماا 

وهااذا هااو المااذهب الااذ  حكاااه الخطااابي و يااره لاان , يجااوز لىااى حاافاا المخىااوقين 

فاانن ,  ف ولىياا  ياادل كااالم ممهااوره وكااالم الياااقين ال يخالفاا  وهااو جماار واضاا السااى

ذاا فكمااا جن  اا هللا ثابوااة حقيقااة ماان  ياار جن تكااون ماان ماااس حاافاا الااالصاافاا ك

فمان , المخىوقين فصفات  ثابوة حقيقة مان  يار جن تكاون مان مااس حافاا المخىاوقين 

ل  فكيف تعقل  اتا من  قيل ,معهودين قال ال جلقل لىما ويدا إال من ماس العىم واليد ال

 ير ماس  واا المخىوقين ومن المعىوم جن حفاا كل موحوف تااساب  اتا  وتالئام 

حقيقو  فمن لم يفهم من حفاا الرب الذ  ليس كمثى  شيء إال ما يااسب المخىوق فقاد 

  ضل في لقى  وديا  

ساماء اليف يالل إلى كيف اسوو  وك: إ ا قال لك الجهمي , وما جحسن ما قال بعضهم 

 ؟ كيف هو في بفس   : ل   فقل؟ الدبيا وكيف يداه وبحو  لك 

فاالعىم بكيفياة : لا   فقال، فن ا قال ال يعىم ما هو إال هو وكا  اليار   ير معىاوم لىيشار 

فكيف يمكن جن تعىم كيفية حفة لموحوف لام , الصفة مسوىلم لىعىم بكيفية الموحوف 

   كلذاا والصفاا من حيث الجمىة لىى الوم  الذ  يايغي لتعىم كيفيو  وإبما تعىم ا

لايس ) بل هذه المخىوقاا في الجاة قد ثيت لان ابان ليااس رضاي هللا لاهماا جبا  قاال 

ال تعىام بفاس ماا جخفاي }  وقد جخير هللا تعاالى جبا ( في الدبيا مما في الجاة إال األسماء 

جلددا لعيااد  الصاالحين مااال لاين  ]وقال الايي يقول هللا تعالى { لهم من قرة جلين 

فان ا كاان بعايم الجااة وهاو خىاق مان [ رجا وال ج ن سمعت وال خطر لىاى قىاب بشار 

  فما الرن بالخالق سيحاب  وتعالى , خىق هللا كذلك 

وهذه الروح الوي في باي لدم قد لىم العاقل اضطراب الااس فيهاا وإمساا  الاصاوب 

ماع جباا بقطاع جن , ل بها لن الكالم في كيفية هللا تعالى لن بيان كيفيوها جفال يعوير العاق
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الروح في اليدن وجبها تخر  ما  وتعر  إلى الساماء وجبهاا تسال ماا  وقات الاالع كماا 

ال بغاالي فاي تجريادها  ىاو الموفىسافة ومان وافقهام , بطقت بذلك الاصوب الصحيحة 

ااا  وتخيطااوا فيهااا حيااث بفااوا لاهااا الصااعود والااالول واالتصااال بالياادن واالبفصااال ل

فعدم مماثىوها لىيادن ال يافاي جن تكاون هاذه , حيث رجوها من  ير ماس اليدن وحفات  

إال جن يفسااروا كالمهاام بمااا يوافااق الاصااوب فيكوبااوا قااد , الصاافاا ثابوااة لهااا بحساايها 

  جخطأوا في الىفظ وجبى لهم بذلك 

لهااا فااي الياااطن  لاايسجلاااي الااذين يقولااون  -وجمااا القساامان الىااذان يافيااان ظاااهره ب ـ 

لاا  ثيوتيااة باال حاافات  إمااا سااىب وإمااا  ماادلول هااو حاافة هلل تعااالى قااط وجن هللا ال حاافة

إضافة وإما مركية ماهما جو يثيوون بعض الصفاا وهي السيعة جو الثمابية جو الخمساة 

-لشاار جو يثيوااون األحااوال دون الصاافاا لىااى مااا قااد لاارف ماان مااذاهب الموكىمااين 

 :  فهاالء قسمان

قسم يوأولوبها ويعياون المراد مثل قولهم اسوو  بمعاى اسوولى جو بمعاى لىاو ل : األو

 يار  جو بمعااى ظهاور باوره لىعار  جو بمعااى ابوهااء الخىاق إليا  إلاى المكابة والقدرة

   لك من معابي الموكىفين  

ارماة لكن بعىم جب  لم يرد إثيااا حافة خ, يقولون هللا جلىم بما جراد بها القسم الثابي : و

  لما لىمااه 

 : وجما القسمان الواقفان   ـ 

يجااوز جن يكااون المااراد ظاهرهااا الالئااق باااهلل ويجااوز جن ال : يقولااون األول : قساام الف

  وهذه طريقة كثير من الفقهاء و يرهم ، يكون المراد حفة هلل وبحو  لك 

ءة الحاديث يمسكون لن هذا كىا  وال يليادون لىاى تاالوة القارلن وقاراالثابي : قسم الو

  معرضين بقىوبهم وجلساوهم لن هذه الوقديراا  

والصاواب فاي كثيار مان ، فهذه األقسام السوة ال يمكن جن يخر  الرمل لن قسام ماهاا 

 اهـ   لياا الصفاا وجحاديثها القطع بالطريقة الثابية 

 

 فصل
باا  رسااول  محمااد حااىى هللا لىياا  وسااىم ماان  ياار  وبمااا وحااف وقااول المصاااف : " 

لاايس } وال تعطياال وماان  ياار تكييااف وال تمثياال باال ياماااون بااأن هللا ساايحاب   تحريااف

 { "  وهو السميع اليصير  شيءكمثى  

 الشرح : 

هذا هو المصدر الثابي وهي الساة سواء كابت مواواترة جم لحااد ، والكاالم ال زال لان 

 الصفاا وبقول : وجيضا األسماء هلل كذلك  

 

 فصل
وال تعطيل ومن  ير تكييف وال تمثيال بال يامااون  ريفقال المصاف : " من  ير تح

 { "  وهو السميع اليصير  شيءليس كمثى  }  بأن هللا سيحاب 

 ) وال زال الحديث في باب الصفاا ( : في ا مسائلو
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: في اليداية بيين حكم المصاف العام في من لم يكن لىى هذه العقيدة فقاد مسألة م مة 

ثام قىات لهام ولايس كال مان واساطية فقاال المصااف : مر  فيهاا حاوار فاي ماااظرة ال

فانن المااازع قاد يكاون مجوهادا , من هذا االلوقاد يجب جن يكون هالكا  شيء فيخالف 

 لك من العىم ما تقوم با  لىيا  الحجاة وقاد  فيمخطلا يغفر هللا خطأه وقد ال يكون بىغ  

 لا  ال ظ الولياد الموااولاةكابات جلفاا , وإ ال  من الحسااا ما يمحو هللا ب  سيلات   يكون

لا  و يار  لاك  يجب جن يدخل فيهاا المواأول والقابات و و الحساااا الماحياة والمغفاور

هاذا االلوقااد ومان الوقاد  فايبل مومب هذا الكالم جن من الوقاد  لاك بجاا , فهذا جولى 

 اهـ  ضده فقد يكون باميا وقد ال يكون باميا كما يقال من حمت بجا 

ولا  كاالم مثال هاذا ساوف باقىا  بعاد قىيال ، لكان هااا  -رحما  هللا  -هذا كالم المصاف 

إ ا قروا كالما لا  مثال  تايي  مهم يقع في  كثير من العىماء وطىية العىم وشياب الصحوة

هذا وقعوا في الوعميم وظاوا جن كالم  هذا حوى في باب الشر  األكيار ، وهاذا الخطاأ 

مسائل الشار  األكيار والمساائل الخفياة الذ  يقع في  بعض المعاحرين فيخىطون بين 

، بل ويخىطون بين المسائل الخفية وبياها وبين المسائل الراهرة لمان كاان لائشاا باين 

المسىمين , فال يميلون بين األسماء والحقائق فيقعون في الخطأ , ومن جراد بساط هاذه 

رر الساااية , جو العامااة ماهااا : كالااد -رحمهاام هللا  -المسااألة فىيرامااع كوااب جئمااة الاادلوة 

الخاحة : مثل ماها  الواسيس لعيد الىطيف بن ليد الرحمن , جو تكفير المعاين لعيادهللا 

جباااابطين , جولااادم العاااذر بالجهااال لااا  جيضاااا , جو كوااااب تكفيااار المعاااين إلساااحاق بااان 

 ليدالرحمن  

 في  لك , مثل كواب الموممة لكالم جئمة الادلوة فاي مساألة الجهاللاا وقد يسر هللا كوب 

فااي الشاار  األكياار , وكواااب الحقااائق , وكواااب الجمااع والوجريااد الجاالء األول باااب 

قااال : اساام  38/  41الخااوف ماان الشاار  ، والمصاااف  كاار لاا  قالاادة فااي الفواااو  

المشر  ثيت قيل الرسالة ؛ ألب  يعدل برب  ويشر  ب  اهـ , يدل جن كالم  الساابق فاي 

جهال األهاواء واليادع , كالمعوللاة والخاوار  مسائل اليدع الوي تكىم لاها مماا يقاع فيا  

وال لياااد واألشااالرة , وال ياادخل فااي  لااك الجهميااة المحضااة وال الرافضااة المشااركة 

     وهللا جلىم   القيور وجمثال  لك 

جباا  اساوخدم لفاظ الوحريااف بادل الوأويال , فافااى فااي الااص الساابق ومان فقا  المصااف 

 الوحريف ولم ياف الوأويل ألسياب : 

 ألن الوحريف هو الذ  ورد في  الاص قال تعالى } يحرفون الكىم لن مواضع  {  ج ـ

ب ـ جن الوحريف ال ياقسام إلاى حاق وباطال , وجماا الوأويال فهاو ماقسام إلاى حاق وإلاى 

 باطل  

وهذا الموضع مما مر  في  المااظرة مع الميودلة في المااظرة بسيب الواسطية فقاال 

 فايبعضاهم لماا  كار  يفكاان مماا الوارض لىاول : فاي المجىاس األ 3في الفوااو   /

وماان اإليمااان باااهلل اإليمااان بمااا وحااف باا  بفساا  ووحااف  باا  رسااول  ماان  ياار : جولهااا 

؟ مااا المااراد بااالوحريف والوعطياال : فقااال , تحريااف وال تعطياال وال تكييااف وال تمثياال 

ظ لاان هااو حاارف الىفاا الااذ جثيواا  جهاال الوأوياال  الااذ الوأوياال  يومقصااوده جن هااذا يافاا

  ظاهره إما وموبا وإما موازا 
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كوابا  وهاو إزالاة الىفاظ لماا  فايتحريف الكىم لن مواضع  كما  م  هللا تعالى : فقىت 

وكىام هللا موساى تكىيماا } مثل تأويل بعض الجهمية لقول  تعاالى , دل لىي  من المعاى 

 ياارهم ومثاال تاأويالا القرامطاة والياطاياة و, مرحا  بأظاافير الحكماة تجريحاا  { ج 

  بفس  ما فيها  يفسكت وف, من الجهمية والرافضة والقدرية و يرهم 

ألن ؛ لادلت لان لفاظ الوأويال إلاى لفاظ الوحرياف  ي يار هاذا المجىاس جبا فايو كرا 

, الكوااب والساااة  إتيااعهاذه العقيادة  فايبذما  وجباا تحريات  نمااء القارل اسامالوحرياف 

ألبا  لفاظ ؛  إثياااوال  بافايها لفظ الوأويل ولم ج كر في, فافيت ما  م  هللا من الوحريف 

كوااب هللا  فاي فنن معاى لفظ الوأويل, موضع  من القوالد  فيكما بياو  , ل  لدة معان 

و ير معااى , والفق   األحولاحطالح الموأخرين من جهل  في ير معاى لفظ الوأويل 

قاد  الواي عاابيالمن مان أل؛ احاطالح كثيار مان جهال الوفساير والساىف  فيلفظ الوأويل 

فىم جباف ماا تقاوم الحجاة لىاى , ما هو ححي  ماقول لن بعض السىف , تسمى تأويال 

فن ا ما قامت الحجة لىى ححو  وهو ماقول لن الساىف فىايس مان الوحرياف , ححو  

  

ن الومثيال بفااه هللا بااص الومثيال ولام ج كار الوشايي  أل الافي في كرا  : جيضال   وقىت

مان  إلايوكاان جحاب { ل  ساميا  هل تعىم} وقال {  شيءكمثى   ليس} كواب  حيث قال 

حاحي  كماا  ىن كان قد يعاي بافي  معااإو, ساة رسول   فيكواب هللا وال  فيلفظ ليس 

  فاسد   ىقد يعاي ب  معا

ال يافون لا  ما وحف ب  بفس  وال يحرفون الكىم لان مواضاع  وال  جبهمولما  كرا 

معل بعض الحاضرين يومعض من  لك السوشاعاره ماا , جسماء هللا وليات   فييىحدون 

لا  ماا يقولا  وجراد جن يادور باألسالىة  ولكان لام يووما ,  لك من الرد الراهر لىيا   في

  جلىمها فىم يومكن لعىم  بالجواب  الوي

هاذا ويعرضاون لماا  فايوجخذوا يذكرون بفي الوشيي  والوجسيم ويطايون إلى جن قال : 

كال  يمان  يار تكيياف وال تمثيال يافا : قاوليفقىات ,  مان  لاك اإلياياسي  بعض الااس 

ن الوكييااف مااأثور بفياا  لاان السااىف كمااا قااال أل االسااميناخواارا هااذين  , وإبماااباطاال 

االساوواء معىاوم : تىقاها العىماء بالقيول  الويربيعة ومالك وابن ليياة و يرهم المقالة 

  ب  وامب والساال لا  بدلة  واإليمانوالكيف مجهول 

 األماةلساىف  اتيالاافافيات  لاك , فاتفق هاالء السىف لىى جن الوكييف  ير معىاوم لااا 

فاانن تأوياال لياااا الصاافاا ياادخل فيهااا حقيقااة الموحااوف , وهااو جيضااا مافااي بااالاص 

قالادة  فايهللا كماا قاد قاررا  لاك  إالال يعىما   الذ وهذا من الوأويل , وحقيقة حفات  

الكالم وباين لىمااا بوأويىا   ىوالفرق بين لىماا بمعا ىالوأويل والمعا فيمفردة  كرتها 

, الوكيياف  يالقديم مع داللة العقل لىى بفيا  وبفا واإلمماعوكذلك الومثيل مافي بالاص 

   ير معىوم لىيشر  اليار كا   إ 

وهاو إماراء ليااا , بقل جب  مذهب الساىف  الذ  الخطابيضمن  لك كالم  فيو كرا 

 فايالكالم  , إ الكيفية والوشيي  لاها  يلىى ظاهرها مع بفالصفاا وجحاديث الصفاا 

فان ا كاان إثيااا , ويويع في  مثال   هالذاا يحوذ  في  حذو في ملىى الكالالصفاا فرع 

 إثيااااال , ومااود  إثيااااالصاافاا  إثيااااتكييااف فكااذلك  إثيااااالااذاا إثياااا ومااود ال 

   تكييف
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 ؟يقال هو مسم ال كاألمسام فحيالذ يجوز جن : حد كيار المخالفين جفقال 

قيل جب  يوحف هللا بما وحف با  بفسا   : إبمال  جبا وبعض الفضالء الحاضرين  فقىت

هللا مسام حواى يىالم هاذا السااال  جنالكوااب والسااة  فيوليس , وبما وحف  ب  رسول  

لااا ماا يقاول  يجن ياف إظهاروجخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديابة يريد 

 كارا : فقىات , الوشيي  والوجسايم  يبف فيالميالغة  فيفجعل يليد  إليااي  اليعض وياس

وقىات ,  ير موضع من  ير تحريف وال تعطيل ومن  يار تكيياف وال تمثيال  فيفيها 

كوابا  وبماا وحاف  با   فايبما وحف ب  بفسا   اإليمانومن اإليمان باهلل " حدرها  في

 "  من  ير تكييف وال تمثيل رسول  محمد من  ير تحريف وال تعطيل و

تىقاهاا جهال المعرفاة  الويوما وحف الرسول ب  رب  من األحاديث الصحاح " ثم قىت 

 "  بالقيول ومب اإليمان بها كذلك 

 حاىى هللايخيار فيهاا رساول هللا  الوايجمثال هذه األحاديث الصاحاح  " إلىقىت  جن إلى

السااة والجمالاة يامااون باذلك كماا لىي  وساىم بماا يخيار با  فانن الفرقاة الاامياة جهال 

كواباا  ماان  ياار تحريااف وال تعطياال وماان  ياار تكييااف وال  فاايياماااون بمااا جخياار هللا 

 األمم " اهـ   فيالوسط  هي األمةفرق األمة كما جن  فيبل هم وسط , تمثيل 

كما يومد في كاالم , ولفظ الوأويل يراد ب  الوفسير :  431/  5وقال في درء الوعارض 

وهاو الماراد بىفاظ , ويراد ب  حقيقة ما يااول إليا  الكاالم , ين ابن مرير و يره المفسر

والوأويال بمعااي الوفساير واليياان , وهذان الومهان ال رياب فيهماا , الوأويل في القرلن 

  كان السىف يعىموب  ويوكىمون في  

ىام بمعاابي القارلن فما  ما ال يعىم  إال هللا ولهاذا كاابوا يثيواون الع: وجما بالمعاي الثابي 

فاالعىم ,  االساوواء معىاوم والكياف مجهاول: كقول مالك و ياره , ويافون العىم بالكيفية 

وجما الكياف فهاو الوأويال الاذ  ال , باالسوواء من باب الوفسير وهو الوأويل الذ  بعىم  

ويااراد بالوأوياال فااي احااطالح كثياار ماان الموااأخرين , يعىماا  إال هللا وهااو المجهااول لاااا 

وهذا هو الذ  تدلي  بفااة , الىفظ لن االحومال الرام  إلى االحومال المرموح  حرف

 اهـ  الصفاا والقدر وبحو  لك من بصوب الكواب والساة 

إن : الصاابوبي جبا  قاال  نليد الارحموثيت لن إسماليل بن :  5/ 1وقال في الفواو  

وتعاالى بصافات   يعرفاون ربهام تياار , جححاب الحاديث المومساكين بالكوااب والسااة 

ل  بها رساول  لىاى ماا وردا با  األخياار الصاحاح  الوي بطق بها كواب  وتاليى  وشهد

وال يعوقدون تشاييها لصافات  بصافاا خىقا  وال يكيفوبهاا تكيياف , وبقى  العدول الثقاا 

  وال يحرفون الكىم لن مواضع  تحريف المعوللة والجهمية  ةالمشيه

حواى , لىايهم باالوفهيم والوعرياف  الوحريف والوكييف ومان  وقد جلا  هللا جهل الساة من 

واكوفااوا بافااي , وتركااوا القااول بالوعطياال والوشاايي  , سااىكوا سااييل الووحيااد والوالياا  

وبقولا  { لايس كمثىا  شايء وهاو الساميع اليصاير } الاقائص بقول  لل ومل من قائل 

عرفا  اليادريون فىايس مان ما لم ي: وقال سعيد بن ميير { ل  كفوا جحد ولم يكن} تعالى 

   اهـ   الدين 

تعرياف الوحرياف , لغاة : هاو  قول المصاف : " من  يار تحرياف " :المسألة األولى 

قيال والوغيير واإلمالة , وجما احطالحاً : تغييار جلفااظ األساماء والصافاا جو معابيهاا , 

  هو : حرف الىفظ لن معااه الحقيقي إلى معاي لخر 



 - 101 - 

فهاو تأويال جهال , وجماا الوأويال الماذموم والياطال :  67/  3  قال المصاف فاي الفوااو

الوحريف واليدع الاذين يوأولوبا  لىاى  يار تأويىا  ويادلون حارف الىفاظ لان مدلولا  

ظااهره مان المحاذور ماا هاو  فاي جنويادلون , إلى  ير مدلول  بغير دليل يومب  لك 

 المعاابيبريار  هايان ويصارفوب  إلاى معا, بالعقال  جثيواوهبرير المحاذور الاالزم فيماا 

ن كاان الثابات حقاا ممكااا كاان نفا,  جثيواوهفيكون ما بفوه من ماس ما , بفوها لا   الوي

  ن كان المافي باطال ممواعا كان الثابت مثى  إو, المافي مثى  

{ هللا  إالوماا يعىام تأويىا  } وهاالء الذين يافون الوأويل مطىقا ويحوجون بقولا  تعاالى 

بما ال يفهام ماا   جول   ىال معا القرلن بما ال يفهم  جحد جو بما فيياا قد يراون جبا خوط

بقول لا   جنبا إ ا لم بفهم ما  شيلا لم يجل لاا وهذا مع جب  باطل فهو موااقض أل،  شيء

 ىلاا  معاااي حااحي  و لااك المعااا مكااان جن يكااونتأوياال يخااالف الراااهر وال يوافقاا  إل

 هـ   المقصود   ا الصحي  ال يخالف الراهر المعىوم لاا

القاول بماا : الصافاا هاو  إثيااا فايوممااع القاول :  545/  6وقال جيضا في الفواو  

وهو جن يوحف هللا بما وحف ب  بفس  وبما وحف  با  ,  وجئموها األمةكان لىي  سىف 

ن هللا لايس كمثىا  نرسول  ويصان  لك لان  الوحرياف والومثيال والوكيياف والوعطيال فا

ومان , فمان بفاى حافات  كاان معطاال , جفعالا   فايحافات  وال  في  ات  وال فيال  شيء

الصاافاا وبفااى مماثىوهااا  إثيااااوالوامااب , مثاال حاافات  بصاافاا مخىوقاتاا  كااان ممااثال 

لايس كمثىا  } باال تشايي  وتاليهاا باال تعطيال كماا قاال تعاالى  إثياتالصفاا المخىوقاا 

  لىى المعطىة  رد{ وهو السميع اليصير } فهذا رد لىى الممثىة {  شيء

 إثياااوطريقاة الرسال حاىواا هللا لىايهم ،  والمعطل يعيد لادما, فالممثل يعيد حاما 

هم وفطاريق, حفاا الكمال هلل لىى وم  الوفصيل وتاليه  بالقول المطىاق لان الومثيال 

وجماااا المالحااادة مااان الموفىسااافة والقرامطاااة والجهمياااة ، مفصااال و بفاااي مجمااال  إثياااا

 اهـ    ثياا مجملإمفصل ووبحوهم فيالعكس بفي 

:  356/  47: وتكىام لان جساياب الوحرياف والوأويال الياطال فقاال فاي الفوااو  مسألة 

جحادثوها و معابيهاا هاي  الواييجعىاون األلفااظ , وطريق جهل الضالل و اليدع بالعكس 

و يجعىاون ماا قالا  هللا و رساول  تيعاا لهام فيردوبهاا بالوأويال والوحرياف إلاى , األحل 

يعااون جبهام يعوقادن معااي بعقىهام , ويقولون بحن بفسر القرلن بالعقل والىغة , هم معابي

و رجيهاام ثاام يوااأولون القاارلن لىياا  بمااا يمكاااهم ماان الوااأويالا و الوفساايراا الموضااماة 

جكثر ما يخطىء الااس من مهاة : ولهذا قال اإلمام جحمد , لوحريف الكىم لن مواضع  

 االموكىم في الفق  هذين األحاىين المجمال والقيااس وهاذوقال يجواب , الوأويل والقياس 

   الطريق يشور  فيها مميع جهل اليدع الكيار والصغار

 : جقسام الوحريف , ياقسم إلى قسمين : المسألة الثانية 

ومثال ج ـ تغيير لفظ , وهو : جن يغير األلفاظ مثل تغيير المعطىة اساوو  إلاى اساوولى , 

ى    وهذا جحد جقسام الوغيير الىفري   ,وا الحركاارفغيهللا م  ى  م  هللا قالوا : ك  ك 

ًً باأللفاظ يحيل المعاى     والقسم الثابي : ما يسمى بالىحن وهو : جن يغير لحااً

ياد هللا : ج  : فيقولاون , وهو إبقاء الىفظ كما كان مع تغيير المعاى ب ـ تغيير المعاى : 

وهاو تغييار حافة هللا لان معااهاا الحقيقاي ,  وقيال : الاعمة ، و ضاب هللا : ج  اباوقم ،

 هو الكثير   معاو الوحريف مثل ماء ربك , يقولون : ماء جمر ربك , وال
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تحرياف الكىام لان مواضاع  : فقىات وقد مث ل المصاف لىوحريف فقاال فاي الماااظرة : 

مثال تأويال , كوابا  وهاو إزالاة الىفاظ لماا دل لىيا  مان المعااى  فايكما  م  هللا تعاالى 

مرحاا  بأظااافير الحكمااة  { ج وكىاام هللا موسااى تكىيمااا } بعااض الجهميااة لقولاا  تعااالى 

ومثل تأويالا القرامطة والياطاية و يرهم من الجهمية والرافضة والقدرياة  , تجريحا

    و يرهم فسكت وفي بفس  ما فيها 

 : حكم الوحريف في  تفصيل ل  حالوان : المسألة الثالثة 

  ً ًً في الىغة العربية , كوحرياف الياد بالاعماة , هاذا يجار   ج ـ جن يحرف تحريفاً سائغاً

المساائل الخفياة ، وإن جهال إن كان جحال ل  جبا  ميوادع ، وحكما  حكام   لغة فهذا حكم

كان ليس من جحاول  الوحرياف , إبماا فاي هاذه الصافة مان دون الوالام لألحال فوكاون 

 زلة وخطأ  

وهاذا يكاون كفاراً ؛ ألبا  تكاذيب حاري    ب ـ جن يكاون  يار ساائغ فاي الىغاة العربياة ,

 بالقرلن كوحريف الياطاية و ير  لك  

األشاالرة والماتريدياة و: الطوائف المحرفة : هم الجهمياة والمعوللاة المسألة الرابعة 

وابان لييااة ، قال المصاف في األحفهابية في بداية الوعطيل ومن حمل لاواءه  فقاال : 

ألن المعوللااة جوال الااذين كااابوا فااي زماان ؛ واالال جخاار  هااذا القااول لاان الاارفض واالل

لمرو بن لييد وجمثال  لم يكوبوا مهمية وإبماا كاابوا يوكىماوا فاي الولياد وإبكاار القادر 

ولهذا لما  كار اإلماام جحماد بان حايال فاي رده , وإبما حدس فيهم بفي الصفاا بعد هذا 

واشاوهر , د و ياره لىى الجهمية قول مهم قال فاتيع  قوم من جححاب لمارو بان لييا

  هذا القول لن جبي الهذيل العالف والارام وجشياههم من جهل الكالم 

م بال كاان الغىاو فاي الوجسا, وجما الرافضة فىم يكن في قدمائهم من يقول بافي الصفاا 

وقال اليخار  حدثاي الحكام بان محماد ، م وجمثال  مشهورا لن شيوخهم هشام بن الحك

حدثاا سافيان بان لييااة قاال جدركات مشايخواا مااذ سايعين  الطير  كويت لا  بمكة قال

  ساة ماهم لمرو بن دياار يقولون القرلن كالم هللا وليس بمخىوق 

كان المريسي قد حااف كواباا فاي بفاي الصافاا ومعال يقاروه بمكاة فاي جواخار : قىت 

وا وقالوا حاف كوابا في الوعطيال فساع, حياة ابن ليياة فشاع بين لىماء جهل مكة  لك 

 اهـ    في لقوبو  وحيس  و لك قيل جن يوصل بالمأمون ويجر  من المحاة ما مر 

 المجايءوتأويل : قىت :  111/  5مثال لىوأويل والوحريف , قال المصاف في الفواو  

, هااو قااول طائفااة , وبحااو  لااك  واإلرادةوالااالول وبحااو  لااك بمعاااى القصااد  واإلتيااان

و ياره  يومعال ابان اللا اوب{ ساوو  إلاى الساماء ثام ا} قول  تعالى  فيوتأولوا  لك 

والصواب جن مميع هذه الوأويالا ميودلة لم يقال ,  لك هو إحد  الروايوين لن جحمد 

خاالف المعاروف  يوها بنحساانجحد من الصحابة شيلا ماها وال جحد من الواابعين لهام 

  الموواتر لن جئمة الساة والحديث جحمد بن حايل و يره من جئمة الساة 

ولكن بعض الخائضين بالوأويالا الفاسدة يوشيث بألفاظ تاقل لن بعض األئمة وتكاون 

 فاايو يااره ماان جئمااة السااىف  يكمااا تقاادم ماان جن قااول االوزالاا, إمااا  ىطااا جو محرفااة 

فساره بعضاهم جن الاالول مفعاول مخىاوق مافصال لان هللا , الالول يفعل هللا ماا يشااء 

ك كمااا تقاادمت لولاايس األماار كااذ, اء هااذا المعاااى وجبهاام جرادوا بقااولهم يفعاال هللا مااا يشاا

لاام ياارد : قااالوا , إبطااال الوأوياال  فاايجبااى يعىااى  كالقاضاايولخاارون , إلياا   اإلشااارة
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جراد بهذا الكاالم بقولا  يفعال هللا ماا يشااء  وإبماوزالى جن الالول من حفاا الفعل األ

ال   اد مكرماون ليا وقاالوا اتخاذ الارحمن ولادا سايحاب  بال} وشيهوا  لك بقول  تعاالى 

لمان  إاليعىم ما بين جيديهم وما خىفهم وال يشفعون   يسيقوب  بالقول وهم بأمره يعمىون 

 {  ارتضى وهم من خشيو  مشفقون 

وهاو , ل  لن اتخا  الولد بااء لىى جحىهم الفاساد  فللموا جن قول  سيحاب  ليس تاليها

وكاذلك معىاوا ,   يقدر لىياما جن الرب ال ياله لن فعل من األفعال بل يجوز لىي  كل 

الالول ليس بفعل يشاوه هللا ألب  لادهم من حفاا الذاا ال  إنو يره  يقول االوزال

االخويارياة ال تقاوم باذاا هللا فىاو  األفعاالن جو, باااء لىاى جحاىهم , من حافاا الفعال 

ن كان حفة فعل للم جن ال يقوم بذات  بل يكون مافصال لا  وهاالء يقولون الاالول ما

 والمجايءاالساوواء  فايكما يقولون مثال  لاك  جزليحفاا الذاا ومع هذا فهو لادهم 

والرضى والغضب والفرح والضحك وسائر  لك جن هذا مميع  حفاا  اتية  واإلتيان

وافقاوا فيا  ابان  الاذ  جحىهمال توعىق بمشيلو  واخوياره بااء لىى  جزليةقديمة  وجبهاهلل 

بل من هاالء من يقاول , ات  ما يوعىق بمشيلو  واخوياره كالب وهو جن الرب ال يقوم بذ

  ب  ال يوكىم بمشيلو  وقدرت  وال يقوم ب  فعل يحدس بمشيلو  واخوياره إ: 

وجبا  مااع  لااك يوعىاق بمشاايلو  وقدرتاا   جزلااين الفعال قااديم : إبال ماان هااالء ماان يقااول 

قاول  فايمثال  لاك  كماا قاالوا, وجكثر العقالء يقولون فساد هذا معىوم بضارورة العقال 

  بقدرت  ومشيلو   جبدل وجب   جزلين الفىك قديم : إمن قال من الموفىسفة 

كااان حاحااال  إ االمعااين ماان األليااان والصاافاا  : الشاايءوممهااور العقااالء يقولااون 

حاال اباان كااالب وماان وافقاا  جفىمااا كااان ماان  جزليااالاام يكاان , بمشاايلة الاارب وقدرتاا  

بكار  يوالقضااة جبا  شاعرالحسان األ يوجب يالبسالعياس الق يوجب يكالحارس المحاسي

و يارهم مان  يالولياد الياام يوجب يمعفر السماب ييعىى بن الفراء وجب وجبيبن الطيب 

الحساان باان  يوجبااالوفاااء باان لقياال  يوجمثالاا  وجباا يالجااويا المعااالي كااأبي األليااان

يارون لان ويع, الارب ال يقاوم با  ماا يكاون بمشايلو  وقدرتا   , جنمثالهما جو ياللا وب

مان الجهميااة  وجتيالا لجهام باان حافوان ا لاك  فايهاذا بأبا  ال تحىا  الحاوادس ووافقااوا 

 :حد قولين جالكواب والساة من حفاا الرب لىى في حاروا فيما ورد و, والمعوللة 

كاالم هللا مخىاوق باائن لاا  ال : جن يجعىوها كىهاا مخىوقااا مافصاىة لاا  فيقولاون  إما

وبلولا  و يار  لاك هاو  وإتيابا اه و ضي  وفرحا  ومجيلا  وكذلك رض, يقوم ب  كالم 

قاالوا هاذه األماور  , وإ ايقاوم با  لاادهم   بشايءمخىوق مافصل لا  ال يوصف الرب 

ال جبهاا حافاا  إليا مضاافة  يمن حفاا الفعل فمعاااه جبهاا مافصاىة لان هللا بائااة وها

 اإلضاااافااث وجحاديااا اإلضاااافاان هاااذه ليااااا إولهاااذا يقاااول كثيااار مااااهم ,  قائماااة بااا 

  وياكرون لىى من يقول لياا الصفاا وجحاديث الصفاا 

وفرحا   وإتيابا قديمة جزلية ويقولون بلول  ومجيلا   المعابيجن يجعىوا مميع هذه  وإما

ثام مااهم مان ،  يزلاجن القرلن قديم إكما يقولون  جزليو ضي  ورضاه وبحو  لك قديم 

حاواتا قديماة جزلياة ماع كوبا  جروفا ويجعى  معاى واحدا وماهم من يجعى  حروفا جو ح

كماا قاد بساطاا , فرق باين ترتياب وماوده وترتياب ماهيوا  : ويقولون , بفس   فيمرتيا 

وقائىيهااا وجدلوهااا  األقااوال ياار هااذا الموضااع لىااى هااذه  فااي األمااورالكااالم لىااى هااذه 

  السمعية والعقىية 
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وال  بنحساانابعين لهم قول الصحابة والو األقوالمن هذه  شيءوالمقصود هاا جب  ليس 

جئماااة السااااة والجمالاااة وجهااال الحاااديث  باإلماماااةقاااول جئماااة المساااىمين المشاااهورين 

باان الميااار   وليااد هللابااس وحماااد باان زيااد وحماااد باان سااىمة جومالااك باان  يوزالكاااأل

باال جقااوال السااىف ماان ,  وجمثااالهمباان راهوياا   وإسااحاقوجحمااد باان حاياال  يوالشااافع

ومان ساىك ساييىهم مان جئماة الادين ولىمااء المساىمين  انبنحساالصحابة والواابعين لهام 

  المعروفة لاهم  باألسابيدياقل فيها جقوالهم بألفاظها  الويالكوب  فيمومودة 

 ليادهللالمحمد بان  كواب الساة والرد لىى الجهمية: كوب كثيرة مثل  فيكما يومد  لك 

بكار  وألبايمد بن حايال بن جح ولعيد هللاداود السجسوابى  وألبي اليخار الجعفي شيخ 

ولاعاايم باان  يق ولحاارب الكرمااابى ولعثماان باان سااعيد الاادارماسااحإثارم ولحاياال باان األ

بان جباى حااتم  نولعياد الارحمبكر بن خليمة  وألبيبكر الخالل  وألبيحماد الخلالى 

لمارو  وألبايبان مااده  ليد هللا وألبي يحيهابالشيخ األ وألبي الطيرابيالقاسم  وألبي

   رليد اليلمر بن  يبوج يالطىماك

ولياد بان  قلياد الارزاتفساير : وفي كوب الوفسير المساادة قطعاة كييارة مان  لاك مثال 

بان  نلياد الارحمبكر بن الماذر وتفسير  يوجب الطير حميد ودحيم وسايد وابن مرير 

 فايياقال فيهاا جلفااظ الصاحابة والواابعين  الوايحااتم و يار  لاك مان كواب الوفساير  يجب

فاانن معرفااة مااراد الرسااول ومااراد الصااحابة هااو ، باألسااابيد المعروفااة القاارلن  معااابي

لاا   ال فكثياار مماان يااذكر مااذهب السااىف ويحكياا  ال يكااونإجحال العىاام ويايااوع الهااد  و

ليااا الصافاا وجحاديثهاا  فايمن هذا الياب كما يراون جن مذهب الساىف  بشيءخيرة 

يعىام  } ومااجن هذا معااى قولا  ويراون , جب  ال يفهم جحد معابيها ال الرسول وال  يره 

فيجعىاون مضامون ماذهب الساىف جن , ماع بصارهم لىوقاف لىاى  لاك {  هللا إالتأويى  

ن جبل تكىام بأحادياث الصافاا وهاو ال يفهام معااهاا و, الرسول بىغ قرلبا ال يفهم معااه 

   ن الصحابة والوابعين كذلكجميريل كذلك و

كاالم هللا والرساول ظان جهال الوخييال  فايحد جباواع الضاالل جوهذا ضالل لريم وهو 

 فاايوظاان جهاال الوحريااف والويااديل وظاان جهاال الوجهياال وهااذا ممااا بسااط الكااالم لىياا  

إلى حراط  المسوقيم حراط الذين جبعام لىايهم مان  إخواباامواضع وهللا يهدياا وسائر 

   اهـ  الاييين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن جوللك رفيقا 

 

 فصل
 ف : " وال تعطيل "  قول المصا

 : تعريف الوعطيل : المسألة األولى 

لغة : الور  والوخىية , قال تعالى } وبلر معطىة { ج  موروكاة ، وماا  العطىاة , وهاي 

 تر  الدراسة   

 معاى خاب   -4معاى لام    -4احطالحاً : ل  معايان : 

ًً وال حافة فهاذا با  لايس هللإجما معااه العام فهو : تر  ما يجاب هلل , فمان قاال :   اساماً

تعطياال لمااا يجااب هلل فااي  األسااماء والصاافاا , وإن جبكاار ومااود هللا فهااذا تعطياال فااي 

 الربوبية ، وإ ا لم يعيد هللا فهذا تعطيل في األلوهية   
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وجما الخاب فنب  يشمل تر  ما يجب هلل في األسماء والصفاا فقط , وجشدها الوعطيال 

فيىالمهم جحاد األمارين إماا :  456/  6ي درء الوعاارض في الربوبية , قال ابن تيمية فا

 اهـ    والوعطيل شر من الحىول, الحىول وإما الوعطيل 

، وال ريااب جن المعطىااة شاار ماان المشااركين :  73/  7وقااال جيضااا فااي درء الوعااارض 

   والعرب وإن كابوا مشركين لم يكن الراهر فيهم الوعطيل لىصابع

 ين الوعطيل والوحريف :: العالقة بالمسألة الثانية 

العالقااة بياهمااا : جن الوعطياال جلاام , فكاال محاارف معطاال ولاايس كاال معطاال محاارف , 

ً  : من حرف حفة اليد هلل , فقاال : هاي القادرة , فهاذا لطال الياد هلل لان الصافة  فمثالً

الحقيقية وحرفها إلاى معااى باطال , جماا المعطال فاال يىالم جن يعطاي معااى بااطالً فقاد 

 يدا وال يعطي معاًى لىيد   يقول ليس هلل

والوعطيل جشد من مهاة موضاولة , فاالوحريف : يكاون فاي بااب األساماء والصافاا , 

 وجما الوعطيل : فيكون في باب األسماء والصفاا والربوبية واأللوهية  

ما حرف اإلسام والصافة إال باول لاا  تعطيال فمان قاال   وكل محرف فنب  معطل : ألب

, ف بصوب الكواب والسااة وزاد جن حر  , حفة اليد لن طل هللا إن يد هللا ج  بعمو  ل

% مثال 411 امحضا جما المعطل فأحياباً قد يكاون معا  تحرياف وجحيابااً يكاون تعطايال

وهام  }بكاروا تسامية هللا باسام الارحمن قاال تعاالى جفانبهم , سم الرحمن إبكار قريش ال

ا جن معااى الارحمن لاوقولام ي حرفاوا ,لام يسام لكان فأبكروا هذا اال { يكفرون بالرحمن

وكال محارف   سامائج فايي حفات  جوفهو تعطيل هللا ف ,كذا إبما لطىوا تعطيالً محضاً 

ولااذلك الطوائااف الوااي  كربااا ماان الجهميااة والمعوللااة حرفااوا  البااد جن يكااون معطااال

  فوقعوا في الوعطيل فىم يثيووا الصفاا 

 فاا :: حكم الوعطيل في األسماء والصالمسألة الثالثة 

ألبا  تكاذيب لىقارلن , مطىاق ؛ جما الوعطيل المحض الذ  ليس معا  تحرياف فهاذا كفار 

كماان قااال : إن هللا لاام يسااوو ، جو لاايس هلل يااد , قااال تعااالى } وهاام يكفاارون بااالرحمن { 

  وكذا تعطيل الجهمية المحضة فنب  خرو  لن المىة , وكذا تعطيل الفالسفة والياطاية

حريف , فحكمة حكم الوحريف إن كاان ساائغاً لغاة فهاو بدلاة ، جما الوعطيل الذ  مع  ت

، وإن كاان  يار كوعطيل األشالرة والماتريدية وبحو  لك وحكم  حكم المسائل الخفية 

, ولىى  لك فالوعطيل المحض جشد من الوحريف من باحياة الحكام  رسائغ فهو كفر جكي

اهااـ   وقااال فااي  لشاار افاانن جحاال كاال كفاار الوعطياال جو:  478/  3, قااال فااي الفواااو  

مثاال تعطياال فرلااون موسااى , وجحاال الشاار  إمااا الوعطياال :  414/ 3ماهااا  الساااة 

والذ  حا  إبراهيم في رب  خصم إبراهيم والدمال مسي  الضالل خصم مسي  الهاد  

جكثار مان  األمامماا اإلشارا  وهاو كثيار فاي جو, ليسى بن مريم حاىى هللا لىيا  وساىم 

األبييااء وفاي خصاوم إباراهيم ومحماد حاىى هللا لىيا   جهى  خصاوم ممهاوروالوعطيل 

وجماا الكثيار فهاو تعطيال , وسىم معطىة ومشاركة لكان   الوعطيال المحاض لىاذاا قىيال 

حفاا الكمال وهو مسوىلم لوعطيل الذاا فنبهم يصفون وامب الومود بماا يوماب جن 

 اهـ   يكون ممواع الومود

 فايوقاد قيال جول مان قاال :  451/  43 والوعطيل جشاد مان الوشايي  ، قاال فاي الفوااو 

 يبفا اإلساالم فايكماا جن جول مان جظهار , جن القديم مسم هاو هشاام بان الحكام  اإلسالم
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ن ن م الجهمية كثيار مشاهور فا فيوكالم السىف واألئمة , الجسم هو الجهم بن حفوان 

كاان الساىف ياذمون المشايهة كماا قاال  , وإبماامرض الوعطيل شر من مرض الوجسايم 

باان راهوياا  و يرهمااا قااالوا المشاايهة  وإسااحاقهللا لااا   رضاايجحمااد باان حاياال  ماااماإل

   يوقدم كقدم  ويد كيد  الذين يقولون بصر كيصر

توعىاق  الواي , فأمااال توعىق بمشايلو  وقدرتا   الويوابن كالب ومن تيع  جثيووا الصفاا 

ألن ماا ؛ لكاان حادثاا  بمشيلو  وقدرت  فيافوبها قالوا ألبها حادثة ولو قامت ب  الحوادس

لم يخل لا  ولن ضده فىو قيل بعض هذه الحوادس لم يخل ما  ومن ضاده  الشيءقيل 

  فىم يخل من الحوادس فيكون حادثا 

لصار مساىم بان الحجاا  جثيات جبا  يوحاف  فايو محمد بن كرام كان بعاد ابان كاالب 

األزل  فاايكااان  ولكاان لاااده يمواااع جباا , ويااوكىم بمشاايلو  وقدرتاا   االخوياريااةبالصاافاا 

جبا  لام يالل : فىم يقل بقول السىف , موكىما بمشيلو  وقدرت  الموااع حوادس ال جول لها 

كماا حاار يفعال بمشايلو  , با  حاار ياوكىم بمشايلو  وقدرتا  : إبل قال , شاء  إ اموكىما 

ن الحاوادس إ:  المشاهور لاا  فايوقاال هاو وجحاحاب  , لام يكان كاذلك  جنوقدرت  بعاد 

ألبا  لاو قامات با  الحاوادس ثام زالات لاا  ؛   ال يخىو ماها وال يلول لاها تقوم ب الوي

كان قابال لذلك لم يخل ما  وما لم يخل من الحاوادس  , وإ اكان قابال لحدوثها وزوالها 

يقياال لىااى جحااىهم جباا  تقااوم باا  الحااوادس فقااط كمااا يقياال جن يفعىهااا  وإبمااافهااو حااادس 

ما  كما لم يىلم جب  لم يلل فاالال لهاا والحادوس  ويحدثها وال يىلم من  لك جبها لم تخل

 إحاداسألن المحدس يفوقر إلاى ؛ والقرلن لادهم حادس ال محدس  اإلحداسلادهم  ير 

 اهـ   المقصود , ومن جراد الوكمىة جمكن الرموع إلي     بخالف الحدوس

ا فااي وال بااد ماان الوفريااق بااين المعطاال حقيقااة وبااين المعطاال بااالالزم والمااآل , وكالمااا

الوكفير هو من لطل حقيقة , جما من كان كالما  يااول إلاى الوعطيال جو يىالم ماا  فهاذا 

 يخوىف ؛ ألن قالدة جهل الساة لدم الوكفير بالالزم جو المآل ما لم يىولم  القائل قصدا 

 : طوائف المعطىة  المسألة الرابعة 

ماا ياااقض بعاض وهاالء الذين لادهم :  541/  6قال المصاف في الجواب الصحي  

 جحااف : ما جخيرا ب  الرسل هم ثالثة 

إن الرسال جخياروا : الاذين يقولاون , خييل من المالحادة الموفىسافة والياطاياة وجهل الج ـ 

ن جماار اإليمااان باااهلل واليااوم اآلخاار بمااا يخااالف الحااق فااي بفااس األماار ليخيىااوا إلااى لاا

د بساط الارد لىاى هااالء وقا, الجمهور ما ياوفعون ب  ويعدون هذا من فضاائل الرسال 

     في  ير موضع

لون كالمهااام لىاااى ماااا يخاااالف مااارادهم أوالاااذين يُااا, وجهااال الوحرياااف والوأويااال ب ـ 

با  لايس فاي كالمهام ماا يادل لىاى إرادة  لاك جمع , ويللمون جبهم جرادوا  لك المعاى 

   بل كالمهم يدل لىى إرادة خالف  , المعاى 

لا  معااى يعىما  الرسال وال  يااره  الكااالم لايسوجهال الوجهيال الاذين يقولاون  لاك   ـ 

  وإبما يعىم  هللا وحده 

وهذان القوالن يقول بكل ماها طوائف معرمين لىرسل وقد تيين فسادهما في  يار هاذا 

اا  هللا لهام بكالما  وجما من قال إن الرسل و يارهم يعىماون المعااى الاذ  بي  ، الموضع 
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فهاذا قاول ,   كماا اساوأثر بعىام  ياب الساالة لخار ال يعىموبا جمارولكن اسوأثر هللا بعىم 

  اهـ  السىف واألئمة وبسط هذا ل  موضع لخر

 وبفصل في المعطىة فاقول : 

 جوالً : الجهمية , فهم معطىة في باب األسماء والصفاا  

ًً : المفوضااة , فاانن المفوضااة لطىااوا هللا لاان حاافات  فااذهيوا إلااى جن الصاافاا  ثابياااً

 فون معاى االسوواء ال لغة وال كيفية  فال يعرمجهولة المعاى والكيفية 

جما لدم معرفة الكيفياة , فهاذا حاحي  ، وجماا بفاي معرفاة المعااى , فهاذا خطاأ ، وهاذا 

تاقيص لىقرلن وتجهيل لىرسول حىى هللا لىي  وسىم والصحابة , ولذلك مااء لان ابان 

ااهاا ، ماع جبهام تيمية جن المفوضة شر جهل اليدع ، ومثىهم كمن يقارج لغاة ال يعارف مع

 في لياا األحكام يقولون معروفة لاا  

ثالثاً : المووقفة , وهام الاذين يووقفاون فاي الصافاا ويقولاون يحومال جبهاا تشاي  حافاا 

والمووقفاة لطىاوا هللا لان الخىق ويحومل جبها ليست لىى ظاهرها ، ويحومل  ير  لاك 

   حفات  حياما توقفوا ولم يعورفوا بها هلل وهذا بوع تعطيل

 إال في العىم واإلرادة والقدرة فهم يثيووبها  رابعاً : المعوللة , في باب الصفاا 

 خامساً : األشالرة , إال في السيع   

 سادساً : الماتريدية , إال في الثمان   

 تاسعاً : الكالبية , في الصفاا االخويارية   

 لاشراً : الفالسفة  

 الحاد  لشر : القرامطة الياطاية   

ًً ملئياً جو كىياً  ا  لثابي لشر : معطىة الشريعة , وهم لىمابيو العصر إما تعطيالً

: بقال لن الشهرساوابي فاي جباواع الوعطيال  316/  7قال المصاف في درء الوعارض 

قاد : كما  كر الشهرسوابي في كوابا  المعاروف باهاياة اإلقادام فاي قالادة الوعطيال قاال 

وماهاا , ماها تعطيال الصااع لان الصاابع , ه شوى الوعطيل ياصرف إلى ومو إن: قيل 

وماهاا , وماها تعطيل اليار  لن الصفاا األزلية الذاتياة , تعطيل الصابع لن الصاع 

وماهاا تعطيال الياار  لان الصافاا , تعطيل اليار  لن الصفاا األزلية القائمة بذات  

ثام ,  لوي دلت لىيهاوماها تعطيل ظواهر الكواب والساة لن المعابي ا, واألسماء جزال 

جما تعطيل العالم لن الصابع العىيم القادر الحكيم فىسات جراهاا مقالاة وال لرفات : قال 

 اهـ   لىيها حاحب مقالة إال ما بقل من شر مة قىيىة من الدهرية

وهاالء إ ا لم يثيووا  لك كاابوا معطىاين لحركاة الفىاك :  484/  3قال في ماها  الساة 

وهذا الوعطيل جلرم مان تعطيال جفعاال العيااد جن يكاون , ها فالل والحوادس جن يكون ل

    اهـ    لها محدس

وقد افورق جهل الكواب في  لاك كماا افوارق فيا  :  144/  1وقال في الجواب الصحي  

 اهـ    وماهم الغالي في الوشيي  والومثيل, المسىمون ماهم الغالي في الافي والوعطيل 

 فصل
 :  فيه مسائلييف " قول المصاف : " وال تك

: تعريف الوكييف لغة : تعيين الكاا  , ج  حالاة الشايء , واحاطالحا : المسالة األولى 

لصفة من حفاا هللا كيفياة اوهو جن يجعل جن يجعل كيفية لصفاا هللا ليس لها برير ، 
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قاال المصااف فاي  ,وبالول هللا كيفيوا  كاذا , ن سمع هللا كيفيوا  كاذا إ: فيقولون , معياة 

وهاااو , وجماااا الكياااف فهاااو الوأويااال الاااذ  ال يعىمااا  إال هللا :  435/  5رء الوعاااارض د

   المجهول لاا

: المافي ليس الكيف , وإبما العىم بالكيفياة , فاالمافي الوكيياف ال الكياف المسألة الثانية 

 ، فصفاا هللا لها كيفية , ولكن ال تعىم , ولذا قال اإلمام مالك : والكيف مجهول  

 : حكم الوكييف , حكم  حكم الومثيل وسيأتي  ة الثالثة المسأل

 : طوائف الوكييف , ال جلرف ولم يويين لي طائفة مكيفة فقط  المسألة الرابعة 

 

 فصل
 :  فيه مسائلقول المصاف : " وال تمثيل " 

: تعرياف الومثيال , لغاة : المسااواة , احاطالحاً : معال مسااوياً هلل فاي المسألة األولى 

ء جو الصاافاا جو الربوبيااة جو األلوهيااة , هااذا بشااكل لااام ، وجمااا فااي االسااماء األسااما

, وجن يقااول إن هللا كيااد اإلبسااان  اكعيااااا ويااد الاا  ليااا ن هللاإ: جن يقااول  والصاافاا هااو

وهااذا  الحكاامباان ة موقاادمي الرافضااة مثاال هشااام وهاااالء هاام طائفاايااالل مثاال بلولاااا ، 

جيضااً داود الجاواربي , األول والثاابي مااهم وكاذلك جيضااً هشاام الجاوالقي و, رافضي 

 لاشا في زمن اإلمام مالك   

: حكم الومثيل , كفر مطىق , وكاذا الوكيياف ؛ ألبا  تكاذيب لقولا  تعاالى المسألة الثانية 

وطائفاة الومثيال جمماع الساىف , جماا طوائاف الممثىا  فهاذا يوماد } ليس كمثى  شايء { 

 كفير الممثىة  لىى تكفيرهم اليعرف مخالف في لدم ت

بقاال لااا   ,هااـ افقااد كفاار   ماان شااي  هللا بخىقاا: ولااذا ماااء لاان بعاايم باان حماااد جباا  قااال 

   وقال تعالى } ليس كمثى  شيء { الاللكائي في شرح الساة 

وكال واحاد مان :  47/  5العالقة باين الوعطيال والومثيال : قاال ابان تيمياة فاي الفوااو  

لام  فانبهمالمعطىاون  , جمااباين الوعطيال والومثيال فهاو ماامع , الوعطيل والومثيل  فريقي

بفاي تىاك  فايثام شارلوا , ماا هاو الالئاق باالمخىوق  إاليفهموا مان جساماء هللا وحافات  

وهاذا تشايي  , ولطىاوا لخارا  جوالالمفهوماا فقاد ممعاوا باين الوعطيال والومثيال مثىاوا 

وتعطيال ,   وحفاتهم خىق جسماءوحفات  بالمفهوم من  جسمائ وتمثيل ماهم لىمفهوم من 

 اهـ لما يسوحق  هو سيحاب  من األسماء والصفاا الالئقة باهلل سيحاب  وتعالى 

رحما   -: المصاف قال : الومثيل , ولام يقال الوشايي  ,  وهاذا مان فقها   ثالثةالمسألة ال

فنن الوشاب  مومود , وجما المماثىة فغير مومودة , ولماا كاان الوشااب  موماود فاي  -هللا 

, وما ثم شيلين إال وبياهما قدر مشور  من الوشااب  , فيوشاابهان  لم ياف ة دون حال  حال

في جحل المعاى وفاي الىفاظ ويخوىفاان فاي الحقيقا  ، فااهلل لا  لىام والمخىاوق لا  لىام , 

وهذا تشاب  في الىفظ وفي جحل المعاى , ولكان حقيقاة العىام تخوىاف ، والسافارياي فاي 

الومثياال , والومثياال هااو الااذ  ماااءا باا  الاصااوب قااال  المارومااة لياار بالوشاايي  لاان

تعالى } ليس كمثىا  شايء { وهاذه سايق جن تكىام لىيهاا المصااف فاي الماااظرة , لهاذا 

 اخوار لفظ الومثيل لىى الوشيي    

د  طوائف لىمثىة كيعض الروافض  المسألة الخامسة   : طوائف الممثىة , ُوم 
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كييااف والوعطياال والومثياال ( ماااهل جهاال الساااة وهااذه األمااور األربعااة ) الوحريااف والو

 والجمالة بفيها لن هللا سيحاب  وتعالى  

 

 فصل
توحيااد األسااماء والصاافاا بعااد الوحريااف والوعطياال والوكييااف  مااا يضااادخااامس مال

 : وهاو : الوفاويض : وهاوهااا و كاره فاي كويا  األخار  لم يذكره المصااف ووالومثيل 

فيثيوااون هلل الساامع واليصاار والغضااب , بمعااهااا  إثياااا األسااماء والصاافاا دون العىاام

 والالول لكن اليدركون معاى  لك   

وهااالء تكىام لااهم  ,وهذا هو جخر المذاهب الواي حادثت فاي بااب األساماء والصافاا 

وبعاض مان , المصاف في رسالة الحموية وجكثر مايومد هاالء لاد بعاض األشاالرة 

 جحياباً فمرة يثيت ومرة يفوض   لكن يضطرب , هل اساة في الجمىة جكان من 

 

 فصل
 في األسماء والصفاا :الوي باوا لىيها لقيدتهم جما جحول مذهب جهل اليدع 

مالادا , وهذا األحل مجمع لىي  لاد كافة جهال اليادع , األول : تقديم العقل لىى الاقل 

ن حال هام الجهمياة ) الجعاد بان درهام , والجهام باوجول مان ابوادع هاذا األ,  ةالمفوض

ثاام ماان بعاادهم ماان الكالبيااة والماتريديااة , ( ثاام ماااء المعوللااة ولمىااوا باا   حاافوان

وهااذا األحال يعويار هاو جحال األحااول  ,واألشاالرة والمشايه  وهام قادماء الرافضاة 

 ب  إ ا تعارض العقل والاقل فال يخىو من حاالا : جوهذا األحل قائم لىى , لادهم 

  ما تركها وهذا محال األولى : إ

  هذا محال جيضاً وجو العمل بها ية : الثاب

وقاد حاث الاقال لىاى العقال , قل عال معارضةوهذا ياد  إلى , فال ييقى إال تقديم الاقل 

 فالبد جن يكون من الضرورة تقديم العقل هذا هو خالحة مذهيهم  

ولااذا رد لىياا  اباان تيميااة فااي كواباا  , هااو الااراز  , وجلراام ماان تكىاام لاان هااذا القااابون 

األساماء والصافاا  يىون لقولهم في بفام  ع  فيدجو يُ ( تعارض العقل لىاقل  ءر) دالعريم 

بعااض  ىوساام, وهااذا محااال لقااالً لىااى هللا , ألن إثياتهااا ياااد  إلااى الوشاايية والوجساايم 

 جهل العىم هذا القابون بأب  طا وا !!

ل جحا ) وجحياباً يساموب , وهو مايسمى بأحل األلراض واألمسام والحدوس : الثابي 

وجول ماان ابودلاا  الجهميااة   , وهااذا جيضاااً مومااود لاااد كاال المعطىااة ( إثياااا الصااابع 

وليس هااا  , وهذا األحل قائم لىى جب  يجب لىى اإلبسان في اليداية إثياا ومود هللا 

 ألن الموموداا تاقسم إلي قسمين :؛ طريق إال هذا األحل 

   األول : حادس 

   الثابي : محدس , جو قديم ومحدس  و

فمن كابت تأتي  األلراض ) يقصدون بااأللراض , وال يعرف جحدهما إال باأللراض 

فهااذا ياادل لىااى , ن لاايس فياا  هااذه الصاافة مااالصاافاا( فيااأتي زماان فياا  هااذه الصاافة وز

فهاذا يعويار هاو المحادس ، , فهاو مسام  وكل ماهو حادس وتحل ب  األلاراض, حدوث  

ثام ابطىقاوا , ولايس بجسام , ىايس بحاادس ف, وجما من كان قديماً وال تحل ب  األلاراض 
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جباا  : ا ماارة اااقى, ووهااي الصاافاا , لااو جثيواااا األلااراض هلل : ماان هااذا األحاال فقااالوا 

فهااو مساام , جحااي  محااالً لىحااوادس( وإ ا كااان حااادس  وماارة اليغضااب ) إ اً , يغضااب 

     وهللا ماله لن  لك لقالً 

فاانبهم , بصااوب الصاافاا لااادما يااورد لىاايهم , الثالااث : وهااذا األحاال يعمىااون باا  

والوأويال الياطال , وهو في الحقيقة من تحرياف الياطال ,  زيىجأون إلى مايسمى بالمجا

, هاذا مجااز : قاالوا  {و ضاب هللا لىايهم } فن ا قيال لهام : إن هللا يغضاب قاال تعاالى 

 ومثى  بقية الصفاا  , بوقم ابمعاى 

ى جحادياث األحااد فاي موهو مايسا ,موب  مع الساة الايوية دوخسالرابع : وهذا األحل ي

يردوبهاا , و يرهاا  كالالول مثالً , العقائد والصفاا الوي لم يأا ورودها إال في الساة 

حااول جهاال الياادع فااي جهااذه تقريياااً مجماال , العقائااد فااي حاااد ال تقياال واآل, حاااد لبأبهااا 

  األسماء والصفاا مع تعامىهم 

ولادم تفسايرها , ساماء والصافاا وجحىهم هو الجمود لىى بصوب األ ةبقي المفوض

 ة العربية  غفهم معااها بالساة لىلدم و

 : في جحول الكرامية والكالبية في حفاا هللا االخويارية :  مسألة

ن الفعال حاادس : إقول مان يقاول :  476/  4األول : قال المصاف في درء الوعارض 

وهااذا خياار ماان قااول , يااة كمااا يقااول  لااك ماان يقولاا  ماان الكرام, قااائم بااذاا هللا بقدرتاا  

, سىسال الحاوادس ت ححاب هذا القول منجفنن ما يىلم , المريسي وجمثال  من الجهمية 

، حااحاب هااذا القااول جال يىالم , والااذ  يىاالمهم مان بفااي الخىااق والفعاال , يىالمهم مثىاا  

  ب  محل لأللراض : جفمثل قولهم , ب  محل لىحوادس جوجما قولهم 

كماا يقاول  لاك مان يقولا  مان الكالبياة , زلاي جن الفعال قاديم : جقول من يقاول : الثابي 

يضاا لىاى هاذا جوهاذا ، ومن الفقهاء الحافية والمالكية والشاافعية والحايىياة والصاوفية 

وال , هاااالء ال يقولااون بقيااام الحااوادس باا  , يكااون ماان ماااس قااول الصاافاتية , الوقاادير 

 اهـ    تسىسىها

 فصل
وهااو السااميع  شاايءلاايس كمثىاا  } ن هللا ساايحاب  باال ياماااون بااأوقااول المصاااف : " 

 "    فال يافون لا  ما وحف ب  بفس  وال يحرفون الكىم لن مواضع  { اليصير 

 الشرح :

بهاا المصااف  تاىهاذه اآلياة ج{ وهاو الساميع اليصاير  شايءلايس كمثىا  اسودل بآياة } 

ون رفاااحفاااي جبهااام الي, ليياااان ماااذهب جهااال السااااة والجمالاااة فاااي األساااماء والصااافاا 

هااذا بفااي لىوكييااف {  ءلاايس كمثىاا  شااي} قولاا  فواليعطىااون وال يكيفااون وال يمثىااون , 

 فيافي الوحريف والوعطيل  , هذا إثياا  { وهو السميع اليصير} والومثيل 

 " هذا تأكيد لافي الوعطيل   فال يافون لا  ما وحف ب  بفس  وقول  : " 

 ىوحريف  " بفي لوال يحرفون الكىم لن مواضع  وقول  : " 

 فصل
ل ثم لاد المصاف إلى ما يوعىق بالصفاا تأكيدا مرة جخر  , موملا ما سيق فقاال " با

فاال يافاون لاا  ماا { ليس كمثى  شيء وهو الساميع اليصاير } ياماون بأن هللا سيحاب  

 "    وحف ب  بفس  وال يحرفون الكىم
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 فصل

 وهو يوعىق باألسماء

وال يكيفااون وال يمثىااون حاافات  , ء هللا ولياتاا  وال يىحاادون فااي جسااماقااال المصاااف : " 

وال يقاااس بخىقاا  , لاا   وال بااد, لاا   وال كفااو, لاا   ألباا  ساايحاب  ال ساامي؛ بصاافاا خىقاا  

  سيحاب  وتعالى 

ثام رساى  حاادقون , وجحادق قايال وجحسان حاديثا مان خىقا  , فنب  جلىم بافسا  وبغياره 

سايحان رباك رب } ولهاذا قاال , ماا ال يعىماون  ي بخالف الذين يقولون لى, مصدقون 

فساي  بفسا  لماا { العلة لما يصفون وسالم لىى المرسىين والحماد هلل رب العاالمين 

 وسىم لىى المرسىين لسالمة ما قالوه من الاقص والعيب, لىرسل  وحف  ب  المخالفون

   " 

 : فيه مسائل هي مسائل في األ ماء

اا هلل تعاالى وقوالادها وماا يضاادها ، : بعدما تكىم المصاف في الصفالمسألة األولى 

تكىم في هذا الفصل لن األسماء هلل تعالى وما يوعىق بذلك , فذكر فيما يوعىاق باألساماء 

 هو اإللحاد فيها  

ومن هاا بدج المصاف بماهل جهل الساة والجمالة في األسماء , بعدما ابوهى من مااهل 

صاااف ماان الوكييااف والومثياال جهاال الساااة والجمالااة فااي الصاافاا ، جمااا مااا  كاار الم

 بالصفاا , فهو من باب الوذكير واإللادة ؛ ألب   كرها بالوفصيل من قيل  

 : تعريف األسماء :المسألة الثانية 

األسماء : ممع جسم ، واالسم مأخو  من السمو واالرتفاع ؛ ألن المسمى يويين ويرهار 

ًً مشاا وركاً يقصااد باا  االرتفاااع باالساام , وقياال ماان الساامة وهااي العالمااة , فيكااون لفراااً

 والعالمة   

ًً : قال بعض جهل العىم : االسام ماا تسامى هللا با  جو ساماه با  رساول  ولا   واحطالحاً

وهاو لىام , واالسم جيضا مان هاذا اليااب :  411معاى , قال المصاف في الايواا ب 

: ون فىاذلك قاال الكوفيا, وهذا المعاى ظااهر فيا  , لىي   وليةلىى المسمى ودليل لىي  

بال هاو مشاوق مان   : وقاال اليصاريون , وهاي العالماة , ب  مشاوق مان الوسام والسامة إ

وفاي , وفاي ممعا  جساماء ال جوساام , سامي ال وسايم : فنب  يقاال فاي تصاغيره ،  السمو

فنبا  مشاوق , لكن قول اليصاريين جتام , وكال القولين حق , تصريف  سميت وال وسمت 

, وهاو اتفااق الىفرااين فاي الحاروف وتأليفهااا ,  غراألحااماا  لىاى قااولهم فاي االشاوقاق 

وهاو اتفااق الىفراين فاي ,  األوساطمن االشوقاق , هو مشوق ما  : ولىى قول الكوفيين 

: والساامي , هاو العىاو : والسمو , كما قىاا في الوسم والسيما , الحروف ال في ترتييها 

فكاان ،  ر والرااهر لاالفالعاالي ظااه, والعىو مساوىلم لىرهاور كماا تقادم , هو العالي 

ويرهار لىسامع , ألبا  يرهار بالىساان والخاط ؛ االسم بعىاوه يرهار فيادل لىاى المسامى 

لماا فيهاا مان الرهاور , وقد تقدم جبهام يسامون الجياال جلالماا , المسمى فيعرف بالقىب 

ليعاارف باا  ؛ ن المساامى يساامى باالساام نفاا, وداللااة االساام لىااى مسااماه داللااة قصاادية 

كأساااماء األلاااالم , يقصاااد بااا  الداللاااة لىاااى مجااارد بفسااا  , لىيااا   وليااادل؛ المسااامى 

, كاألساماء المشاوقة , وتارة يقصد ب  الداللة لىى ما في الىفظ من المعاى , لألشخاب 

 اهـ   المقصود   مثل العالم والحي والقادر
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وهاو مشاوق , المسامى وبيابا   إظهاارن االسم مقصوده نف:  417/  6وقال في الفواو  

هاو مشاوق : وقاال الاحااة الكوفياون ، و وهو العىو كما قاال الاحااة اليصاريون من السم

وهااو مااا يوفااق فياا  ,  األوسااطاالشااوقاق  فاايوهااذا حااحي  , العالمااة  يماان الساامة وهاا

كىيهما الساين والمايم والاواو والمعااى حاحي   فيب  نف, حروف الىفرين دون ترتييهما 

  ن السمة والسميا العالمة نف

آليااا } وما  الووسم كقولا  { ساسم  لىى الخرطوم } و  اسم  كقول  وما  يقال وسم

 فاييوفق في  الىفران  الذ هو االشوقاق الخاب , لكن اشوقاق  من السمو { لىمووسمين 

وال , تصااريف  سااميت  فااي يقولااون , فاانبهمومعااااه جخااص وجتاام , الحااروف وترتييهااا 

ويقااال , ال وساايم  يره سااموفااي ممعاا  جسااماء ال جوسااام وفااي تصااغي, يقولااون وساامت 

ن العىاو مقاارن لىرهاور كىماا نفا، لصاحي  مسمى ال يقال موسوم وهاذا المعااى جخاص 

    إلاى جن  وكل واحد من العىو والرهور يوضمن اآلخر, جلىى كان جظهر  الشيءكان 

لال ج ج  وجلىا  جظهاره ج فيقال لىمسامى سامة ,  فاالسم يرهر ب  المسمى ويعىوقال : 

    إلاى  لكن يذكر تارة بما يحمد ب  ويذكر تارة بما يذم با , يذكر ب   الذ   كره باالسم

وبعااض الاحاااة يقااول ساامى اسااما ألباا  لااال لىااى المساامى جو ألباا  لااال لىااى جن قااال : 

باال ألباا  يعىااى المساامى فيرهاار ؛ ولاايس المااراد باالساام هااذا , قساايمي  الفعاال والحاارف 

 إبمااالمسامى وهاذا  هيعل المعىى المرهر فوج وجظهرت  جلىيو  ج سميو  : ولهذا يقال 

وقاد , قاااء ولضاو وجلضااء جكقااو و جساماءيحصل باالسم ووزب  فعل وفعال وممعا  

  سما مياركا اويقال سمى كما قال وهللا جسما  , يقال في  سم وسم بحذف الالم 

 الاذ  الخفاي كالشايءبال هاو , ب  ال يذكر وال يرهر وال يعىو  كاره نل  اسم ف وما ليس

     االسام دليال لىاى المسامى ولىام لىاى المسامى وبحاو  لاك: ولهذا يقال , ال يعرف 

واالسام يواااول الىفااظ والمعااى الموصاور فاي القىااب وقاد ياراد با  مجاارد إلاى جن قاال : 

راد يا وقاد, ب  من الكاالم والكاالم اسام لفاظ ومعااى نف, الىفظ وقد يراد ب  مجرد المعاى 

 اهـ   المقصود    ب  جحدهما

مثل سامي ووسام وقاول الكاوفييين إن االسام مشاوق مان :  141/  41وقال في الفواو  

الحاروف وترتييهاا  فايالسمة حاحي  إ ا جرياد با  هاذا االشاوقاق وإ ا جرياد با  االتفااق 

با  يقاال فاي الفعال ساماه وال يقاال نف, فالصحي  مذهب اليصريين جب  مشوق من السمو 

وال يقاال  جساماءممعا   فايويقاال , قاال وسايم الوصاغير سامي وال ي فايويقاال , وسم  

   جوسام

: لالقة االسم بالذاا والصافة , ج  اسام مان جساماء هللا فنبا  يادل لىاى المسألة الثالثة 

الذاا ولىى الصفة , فاسم العىايم فنبا  يادل لىاى الاذاا الموصافة باالعىم , ويادل االسام 

 لىى جحدهما بالوضمن  

هال هاي مورادفاة جم مويايااة ؟ وهال هاي بفاس المسامى جم : جساماء هللا المسألة الرابعة 

  ير المسمى ؟ 

قيل جن بدخل في هاذا اليحاث وماا بعاده بقادم بمقدماة وهاي : جن هاذه اليحاوس رد لىاى 

جهل اليدع ؛ ألبهم هم الذين جثاروا هذا وجهل الساة خاضوا معهم في مثل هاذه اليحاوس 

ك فهاذه اليحاوس تقاال لطىياة العىام وال من باب الدفاع لان العقيادة وتيياين الحاق ، ولاذل

ًً ال ابوااداء ، وجساااس هااذا اليحااث كمااا قىاااا فااي باااب  تااذكر لاااد العااوام , وتقااال رداً
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الصفاا وهي جن المعطىة لما قالوا بخىق الصافاا وهام يثيواون األساماء , مارهم  لاك 

 إلااى جن فر ااوا األسااماء ماان معابيهااا ، فجعىوهااا مورادفااة لاايس لهااا معااابي , ومعىوهااا

مامدة حوى ال يشوقوا ماها حفة ، وبعود اآلن وبقول هل جسماء هللا مورادفاة جم مويايااة 

 ؟

جما المورادف فهو : ما اخوىف لفر  واتفق معااه ) ج  المسامى واحاد ( فاألساد لا  لادة 

 جسماء تدل لىى مسمى واحد , وكذلك السيف   

 مياين السم السماء   وجما الموياين فهو : ما اخوىف لفر  ومعااه , كاسم األرض

جمااا جسااماء هللا , فعاااد المعوللااة جبهااا مورادفااة , وكااذلك األشااالرة ـ إال الساايعة ـ فهااي 

جسااماء لمجاارد العىميااة , فهااي تاادل لىااى هللا فقااط , وجمااا جهاال الساااة والجمالااة فاانبهم 

يسوفصااىون وال يقولااون مواارادف باانطالق وال موياااين باانطالق , وإبمااا يقولااون هااي 

لويار داللوها لىى الذاا , فالسميع والعىيم والعليل هذه جسماء هللا وبالوياار مورادفة با

داللوها لىى هللا فهي مورادفة , وجماا بالوياار معابيهاا فهاي مويايااة , فاالعليل وهاو مان 

 جسماء هللا معااه  ير معاى الرحيم وهو من جسماء هللا  

 : هل جسماء هللا جلالم جم جوحاف ؟المسألة الخامسة 

جما المعطىة فأسماء هللا لادهم جلالم مجردة , ولذا يقولون سميع بال سمع , ولذا يايغي 

االبوياه لاد تعريف جسماء هللا , فانن المعوللاي إ ا لارف اسام العىايم هلل قاال : هاو لىام 

لىى الذاا , جما جهل الساة والجمالة فيسوفصىون , فمن حيث داللوها لىى الذاا فهي 

اللوهاا لىاى المعاابي فأوحااف , فاسام العىايم لىام ، ويوضامن حافة لىم , ومن حيث د

 العىم  

: جساماء هللا مامادة جم مشاوقة ؟ بمعااى هال تادل لىاى الاذاا فقاط جم المسألة السا  تة 

 تدل لىى الذاا والصفة ؟ 

 جما المعطىة فيقولون : جسماء هللا مامدة , ال يشوق ماها حفاا  

ن : جساماء هللا مشاوقة , تادل لىاى ماا يشاوق ماهاا مان وجما جهل الساة والجمالاة فيقولاو

 حفة  

 : هل جسماء هللا محصورة ؟المسألة السابعة 

جسماء هللا ليست محصورة بادليل الحاديث ] بكال اسام هاو لاك ساميت با  بفساك [ رواه 

جحمااد وحااحح  اباان حيااان , وجمااا حااديث ] إن هلل تسااعة وتسااعين اسااماً [ فهااو لاايس 

العادد يورتاب لىيا  الجالاء المعاين ، وحصار هاذه األساماء  لىحصر , وإبما حصر هذا

 يوضمن معرفوها والعمل بمقوضاها  

 : هل االسم هو المسمى جم  يره ؟المسألة الثامنة 

سيق في باب الصفاا مذهب المعوللة والخوار  : جن جساماء هللا  يار هللا , كماا  كاره 

جحاولهم هماا واألشاالرة  لاهم األشعر  في المقاالا والمصااف فاي الفوااو  ، ومان

ن الصافاا  يار هللا   إفي  ير السيع والماتريدية في  ير الثمان , جبهام يقولاون جيضاا 

جما مذهب السىف فهو : االسوفصال , ما ا تريد ؟ فنن ُ كر معاى ححيحا جقروه , لكان 

 ماعوا إطالق العيارة ؛ ألبها موهمة   

قاال تعىيقاا لىاى  474/  4الوعاارض وفي هاذه المساألة تاييا   كاره المصااف فاي درء 

فىماا ظهارا حجاة لياد العليال لىاى الكاابي حاحب كواب الحياد : ليد العليل حوار 
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با  إلا  يىلماك جن تقاول  كماا قاال, المريسي في جب  ال بد من فعل لىارب تعاالى بقدرتا  

ال و, ألن القادرة حافة هلل ؛ وليس الفعل هاو القادرة , خىق بالفعل الذ  كان لن القدرة 

ولم يقل ليد العليل إبها ليست هاي هللا , وال يقال إبها  ير هللا , يقال لصفة هللا هي هللا 

وقاول لياد العليال هاذا , ال يقال إبها هي هللا وال يقاال إبهاا  ياره : بل قال , وال  يره 

   وهو قول ابن كالب و يره من األليان حمد و يرهجهو قول جئمة الساة كاإلمام 

جحماد ماع طائفاة مان موكىماي الصافاتية جحاحاب األشاعر   مان جحاحابولكن طائفاة 

وتىاك العياارة هاي الصاواب كماا قاد بساط فاي  يار هاذا ، الهي هللا وال ياره : يقولون 

فاال يصا  إطالقا  ال بفياا وال إثياتاا لىاى الصافة , فنن لفظ الغير في  إممال , الموضع 

سىف مثل  لاك فاي لفاظ الجيار وبحاوه كما قال ال, ولكن يص  بفي إطالق  بفيا جو إثياتا 

وإ ا قيال ال يطىاق ال هاذا وال هاذا , من األلفاظ المجمىة إب  ال يطىق ال بفيها وال إثياتها 

بال يىالم إثيااا مااال , لم يىلم إثياا قسم ثالث ال هو الموحاوف وال  يار الموحاوف 

 اهـ   يطىق لىي  لفظ الغير ال ما يافي لا  المغايرة 

 

 فصل
ًً لميىا  إلاى لاا عة المسألة ا : تعريف اإللحاد , لغاة : الميال , وماا  سامي القيار لحاداً

ًً فهو : الميل بما يجب هلل لن الحق    القيىة , وجما احطالحاً

 وجما اإللحاد في األسماء خاحة فهو : الميل بأسماء هللا لما يجب لها من الحق  

 وياقسم اإللحاد في األسماء إلى جقسام : 

 إلحاد تمثيل : وهو لىى بولين :  القسم األول :

ًً السم هللا العليال ،  ج ـ جن يمث ل جسماء هللا بالخىق , كأن يسمى المخىوق بالعل  تمثيالً

ًً السم هللا اإلل      وما  الالا تمثيالً

ب ـ لكس  , وهو معل جساماء لىخاالق , مثال جساماء المخىاوق , كوسامية الاصاار  هللا 

لىااى هللا كمااا جطىقاا  اليهااود , وماان هااذا القساام إطااالق  باااألب ، وكااذلك إطااالق الفقياار

 المخورع لىى هللا والمهادس األلرم , فهذا جسماء لىمخىوقين  

 القسم الثابي : إلحاد تعطيل : وهو لىى بولين : 

 ج ـ تعطيل جلفاظ األسماء ومحدها وبفي جسماء هللا تعالى , وهذا تعطيل الجهمية  

ًً مامادة ال معاابي لهاا فاي ب ـ تعطيال معاابي األساماء , و هاو معال جساماء هللا جلفاظااً

 االشوقاق , وهذا إلحاد المعوللة واألشالرة والماتريدية في بعض األسماء  

 : حكم اإللحاد في األسماء : المسألة العاشرة 

قاااول المصااااف : " ولياتااا  " الاااواو لاطفاااة , ومعااااى  لاااك : جن ماااذهب  جهااال السااااة 

, والمصااف  كار اآليااا هااا مان وال فاي األساماء اآليااا والجمالة لدم اإللحااد فاي 

 باب االسوطراد  

 : جما لياا هللا فواقسم إلى قسمين : المسألة الحا ية عشرة 

 ج ـ لياا شرلية   

 ولياا كوبية   -ب

جما اآليااا الشارلية مثال : جوامار هللا وبواهيا  , واآليااا الكوبياة مثال : مخىوقااا هللا 

 كالشمس والقمر  



 - 115 - 

جما اإللحاد فيها فهو : الميل لما يجب فيهما , ففاي الشارلية الوكاذيب , جن يكاذب بماا و

جمر هللا ب  جو بهى لا  , وما  لدم العمل بها قال } ومن يرد في  بنلحاد برىم بذقا  مان 

ًً جو  لذاب جليم { , وجماا اإللحااد فاي اآليااا الكوبياة فمثال : لادم بسايوها إلاى هللا خىقااً

 ب في اآلياا الكوبية جن تاسب إلى هللا , فن ا بسيها لغير هللا جلحد  فضال , فالوام

 

 فصل
وال يقااس بخىقا  , لا   وال باد , لا  وال كفاو, ل   ال سميقول المصاف : " ألب  سيحاب  

    سيحاب  وتعالى 

ثاام رسااى  حااادقون , فنباا  جلىاام بافساا  وبغيااره وجحاادق قاايال وجحساان حااديثا ماان خىقاا  

سايحان رباك رب } ماا ال يعىماون ولهاذا قاال  لىيا ذين يقولاون بخاالف الا, مصدقون 

فساي  بفسا  لماا { العلة لما يصفون وسالم لىى المرسىين والحماد هلل رب العاالمين 

 وسىم لىى المرسىين لسالمة ما قالوه من الاقص والعيب, لىرسل  وحف  ب  المخالفون

 :  فيه مسائل" 

, بفي الوعطيل والوكيياف والوحرياف والومثيال  هذا المقطع فية جسياب: المسألة األولى 

 :  األسياب ف

 ل     ألب  سيحاب  السميج ـ 

    وال كفء ل  ب ـ 

 ل     وال بد  ـ 

 حاب    يوال يقاس بخىقة سد ـ 

  فنب  سيحاب  جلىم بافس  وبغيره وجحدق قيالً وجحسن حديثاً هـ ـ 

 ماال يعىمون   لىي بخالف الذين يقولون , ثم رسى  حادقون ومصدقون و ـ 

ويدل لىى جبها جسياب قول  " ألب  " ألن الالم تعىيىية , فن ا كان ليس ل  مثيال , فاابوفى 

الوكييااف والومثياال , فالشاايء يعاارف باريااره ومثيىاا  , وهللا لاايس لاا  برياار , فاسااوقام 

 ماهجهم في لدم الوكييف والومثيل  

 مي , كفو , بد " ؟: وهل هذه الثالثة مورادفة " سالمسألة الثانية 

 الراهر جبها مورادفة , ويكون لطفها من باب الوأكيد  

ًً بخىقا  , قيااس  المسألة الثالثة : قول  " وال يقاس بخىق  " ظاهره بفاي القيااس مطىقااً

الشمول وقياس المثل والشي  , فهذه كىها مافية , بقاي قيااس األولاى , وجهال العىام لىاى 

و مسوعمل , بادليل قولا  تعاالى } وهلل المثال األلىاى { جن قياس األولى  ير مافي , وه

فاان ا كااان المخىااوق لىيمااا وهااي حاافة كمااال , فهااي هلل جولااى , ويياادو لااي وهللا جلىاام جن 

ة هلل , فيسااوفاد ماان قياااس المسااألة تحوااا  إلااى تفصاايل , فاانن كااان االساام جو الصاافة ثابواا

ًً وهي حافة األولى ل ثابواة هلل ، هللا جولاى جن يكاون إلقااع العقىي , فيقال في جلىم مثالً

لالماً , فاسوخدماا لفرة جولى لإلقااع ، جما إ ا كان االسام لام يثيات هلل فاال بجعال قيااس 

ًً إلثيات     األولى طريقاً

وقااد بسااطاا الكااالم لىااى مثاال هااذه :  447/  4قااال المصاااف فااي العقياادة األحاافهابية 

اب  وتعاالى يساوعمل فاي حقا  قيااس ااا جن هللا سايحوبي  , الطريقة في  ير هاذا الموضاع 

وهااو الطريااق الوااي يسااىكها السااىف واألئمااة كأحمااد , كمااا ماااء بااذلك القاارلن , األولااى 



 - 116 - 

وكال بقاص يااله لاا  , فكل كمال ثيت لىمخىاوق فالخاالق جولاى با  , و يره من األئمة 

ضرب لكم ماثال مان جبفساكم هال } كما قال تعالى , مخىوق فالخالق جولى جن ياله لا  

ممااا مىكاات جيمااابكم ماان شااركاء فيمااا رزقااااكم فااأبوم فياا  سااواء تخااافوبهم كخيفااوكم  لكاام

  وإ ا بشاار جحاادهم باااألبثى ظاال ومهاا  مسااودا وهااو كراايم } وقااال تعااالى { جبفسااكم 

يووار  من القوم من سوء ما بشر ب  جيمسك  لىاى هاون جم يدسا  فاي الواراب جال سااء 

السااوء وهلل المثاال األلىااى وهااو العلياال لىااذين ال ياماااون باااآلخرة مثاال   مااا يحكمااون 

ويجعىااون هلل مااا يكرهااون وتصااف جلساااوهم الكااذب جن لهاام } وقولاا  تعااالى { الحكاايم 

 { اهـ   الحساى ال مرم جن لهم الاار وجبهم مفرطون

السيب الثابي : فنب  سيحاب  جلىم بافس  وبغياره , فهاو جلىام بصافات  حاين جخيرباا لاهاا 

لىوحرياف والوعطيال ، فاإلبساان جلىام بافسا  , ومان جخيار لان وجبها حقيقة , وهذا بفي 

 حفاا بفس  وجسمائها جلىم من  يره  

 لىيا مصدقون بخالف الذين يقولاون السيب الثالث : قال المصاف " ورسى  حادقون 

سااايحان رباااك رب العااالة لماااا يصااافون وساااالم لىاااى } ولهاااذا قاااال , ماااا ال يعىماااون 

لىرساال  فسااي  بفساا  لمااا وحااف  باا  المخااالفون{  المرسااىين والحمااد هلل رب العااالمين

" بمعاااى : جن جسااماء هللا  وسااىم لىااى المرسااىين لسااالمة ماقااالوه ماان الاااقص والعيااب

 وحفات  ماءا من طريق موثوق وبقل ححي   

 

 فصل
وهااو ساايحاب  قااد ممااع فيمااا وحااف وساامى باا  بفساا  بااين الافااي ثاام قااال المصاااف : " 

فنبا  الصاراط , والجمالاة لماا مااء با  المرساىون فاال لادول ألهال السااة , واإلثياا 

 "  حراط الذين جبعم هللا لىيهم من الاييين والصديقين والشهداء والصالحين  المسوقيم

 : فيه مسائل 

: موضااوع هااذا المقطااع : طريقااة جهاال الساااة والجمالااة فااي األسااماء  المستتألة األولتتى

 والصفاا المثيوة والمافية  

في القرلن بدليل قول  " وهو سيحاب  قد مماع  ما ماءصاف يقصد : المالمسألة الثانية 

 فيما وحف وسمى ب  بفس  "  

يوضامن تعريما  وتاليها  "   وقولا  سايحاب: قال المصااف فاي  لاك " المسألة الثالثة 

وقاد , فنن الوسيي  وإن كان يقال يوضمن بفي الاقائص , لن الرىم و يره من الاقائص 

اسيل موسى بن طىحاة لان الاياي حاىى هللا لىيا  وساىم رو  في حديث مرسل من مر

 [  إبها براءة هللا من السوء ] سيحان هللا : في قول العيد 

وإال فااالافي المحااض ال ماادح فياا  وبفااي , فااالافي ال يكااون ماادحا إال إ ا تضاامن ثيوتااا 

وهكاذا لاماة ، السوء والاقص لا  يسوىلم إثياا محاسا  وكمال  وهلل األسماء الحساى 

كقولا  , ا يأتي ب  القرلن في بفي السوء والاقص لا  يوضمن إثيااا محاساا  وكمالا  م

فافاي جخاذ السااة والااوم { هللا ال إل  إال هو الحي القيوم ال تأخذه سااة وال باوم } تعالى 

يوضامن كماال قدرتا  { وما مساا مان لغاوب } ل  يوضمن كمال حيات  وقيوميو  وقول  

   361/  4فسير اهـ , دقائق الو وبحو  لك
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و لاك ألن حافاا الكماال جماور ومودياة جو جماور ساىيية وقال جيضا في األحافهابية : 

هللا ال إلا  إال هاو الحاي القياوم ال تأخاذه سااة } كقول  تعالى , مسوىلمة ألمور ومودية 

وماا } وكاذلك قولا  , فافي الساة والاوم اسوىلم كمال حفة الحياة والقيومية { وال بوم 

وال يعالب لاا  مثقاال  رة } وقولا  تعاالى , اسوىلم ثياوا العادل { م لىعييد ربك برال

وجماا العادم , وبراائر  لاك كثيارة , اسوىلم كماال العىام { في السمواا وال في األرض 

المحااض فااال كمااال فياا  وإ ا كااان كااذلك فكاال كمااال ال بقااص فياا  بوماا  ثياات لىمخىااوق 

 :فالخالق جحق ب  من ومهين 

جكمال ماان المخىاوق القاباال لىعاادم , الق الموماود الوامااب بذاتا  القااديم جن الخاا: جحادهما 

   المحدس المربوب

فان ا كاان هاو ميادلا لىكماال , فنبما اسوفاده من ربا  وخالقا  , جن كل كمال في  : الثابي 

كان من المعىوم باالضطرار جن معطاي الكماال وخالقا  وميدلا  جولاى باأن , ل   وخالقا

ضارب هللا ماثال } وقاد قاال هللا تعاالى , ساوفيد الميادع المعطاي يكون موصفا ب  مان الم

ليدا ممىوكا ال يقدر لىى شيء ومن رزقااه ماا رزقا حساا فهو يافق ما  سارا ومهارا 

وضارب هللا ماثال رمىاين جحادهما { , } هل يساووون الحماد هلل بال جكثارهم ال يعىماون 

ال يأا بخيار هال يساوو  هاو  ومه يجبكم ال يقدر لىى شيء وهو كل لىى مواله جياما 

إ ا لىام ابوفااء الوسااو  {    إلاى جن قاال : من يأمر بالعدل وهو لىى حراط مسوقيم و

ومااب جن يكااون جكماال ماااهم , ولىاام جن الاارب جكماال ماان خىقاا  , بااين الكاماال والااااقص 

 اهـ  وجحق ماهم بكل كمال بطريق األولى واألحر  

ولهااذا ال يوحااف الاارب ماان األمااور ,  إن الاااقص جمااور لدميااةوقااال فااي الصاافدية : 

كماا قاال , وإال فالعادم المحاض ال كماال فيا  , إال بما يوضمن جمورا ومودياة , السىيية 

فااله بفسا  لان السااة { هللا ال إل  إال هاو الحاي القياوم ال تأخاذه سااة وال باوم } تعالى 

مسااا مان لغاوب وماا } وكذلك قول  , ألن  لك يوضمن كمال الحياة والقيومية ؛ والاوم 

ال يعاالب لااا  مثقااال  رة فااي الساامواا وال فااي } وقولاا  , يوضاامن كمااال القاادرة { 

فمعاااه لىاى قاول  {قول  ال تدرك  األبصاار } وكذلك , يوضمن كمال العىم  {األرض 

فانن بفاي الروياة يشاارك  فيا  المعادوم , ال تاراه : لايس معاااه , ال تحيط ب  : الجمهور 

فانن هاذا يقوضاي جبا  مان , الف كوبا  ال يحااط با  وال يادر  بخ, فىيس هو حفة مدح 

و لااك يقوضااي كماااال لريمااا تعجاال معاا  األبصااار لاان , لرمواا  ال تدركاا  األبصااار 

 اهـ    فاآلية دالة لىى إثياا رويو  وبفي اإلحاطة ب , اإلحاطة 

ا : جن الافي واإلثياا يكون في األسماء والصافاا , فوكاون الصافة الواحادة فيهامسألة 

 ًً ًً جحاااالً ًً ويوضااامن الافاااي , جو بفيااااً ًً جحاااالً بفاااي وإثيااااا , فنماااا جن يكاااون إثياتااااً

ويوضمن اإلثياا , ففاي الصافاا حافة القاوة , هاذا إثيااا , وهاي بفساها توضامن بفاي 

العجاال لاان هللا تعااالى , ومثاال العاادل , وهااي حاافة إثياااا توضاامن بفااي الرىاام , هااذه 

 الصفاا المثيوة  

مثل : ال تأخذه ساة , وهي توضمن إثياا كمال قيوميوا  ، ومثال : جما الصفاا المافية ف

ًً , لكاا  يوضامن إثياتاا لوماام  اااه وابفااراده  ًً محضااً لام يىاد ولام يولاد , هاذا لايس بفياااً

 ووحدابيو  , هذا بالاسية لىصفاا  
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ًً ؛ ألن الصاافاا فيهااا إثياااا وبفااي  جمااا بالاسااية لألسااماء : فىيساات كالصاافاا تماماااً

األسماء , فكىهاا مثيوا  ولايس هااا  اسام مافاي حساب الصاورة والىفاظ ،  حراحة , جما

لكاان الافااي فااي الماادلول ، مثاال : اساام السااالم , فماادلول الافااي , ج  السااالم ماان الاااقص 

 ويوضمن اإلثياا لقوة كمال  , والقدوس : اسم إثياا يوضمن الوالي   

ًً كاسم : ال  هذا مثيت ويوضمن بفي الجهل  يم , فعىجما األسماء المثيوة فهذه كثيرة مداً

: طريقاة القارلن فاي الافاي تخوىاف , فاالافي يكاون بنمماال , وجماا فاي المسألة الرابعة 

اإلثياا فيفصل , قال تعالى في لخر ساورة الحشار } هاو هللا الاذ  ال إلا  إال هاو لاالم 

الساالم  الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم   هو هللا الذ  ال إل  إال هاو المىاك القادوس

المااامن المهاايمن العلياال الجيااار الموكياار ساايحان هللا لمااا يشااركون   هااو هللا الخااالق 

اليارئ المصور ل  األسماء الحساى يسي  لا  ماا فاي السامواا واألرض وهاو العليال 

 الحكيم {   

ًً { وهاذا بالوياار  وجما لاد الافي , فنب  ال يفصال , قاال تعاالى } وال تجعىاوا هلل جباداداً

 ية  الكيف

بالويار الكثارة , فاألساماء والصافاا المثيواة و , : جما بالويار الكميةالمسألة الخامسة 

 جكثر من الصفاا واألسماء المافية  

 :  هل الافي ج ىيي جم مطىق ؟ المسألة السا  ة 

 الغالب في الافي اإلممال , ولكن قد يفصل من باب الرد , جو من باب دفع اإليهام  

: لمااا ا كااان ماااهل القاارلن جن كاال بفااي يوضاامن إثياااا وكاال إثياااا عة المستتألة الستتاب

 يوضمن بفي ؟ 

السيب في  لاك ؛ ألن االقوصاار لىاى الافاي المحاض , يااد  إلاى فوااة لريماة ولايس 

 كماال ، واإلثياا المحض الذ  ليس مع  بفي ال يماع المشاركة  

 اا ؟ : لما ا كان اإلممال في الافي دون اإلثيالمسألة الثامنة 

ألن الافاي المجماال جبىااغ فاي الوعراايم ؛ وألن الوفصاايل فاي الافااي ماان  يار ساايب يعوياار 

ه  سخرية , فىو قىت لرمل جبت مىاك  يار بخيال وال مياان وال بق اال لغضاب لاذلك ولاد 

من السخرية ؛ وألن الافي مقصاود لغياره , واإلثيااا مقصاود لذاتا  , ولىاى  لاك جيهاا 

 ياا ؛ ألب  مقصود لذات   جكمل الافي جم اإلثياا ؟ اإلث

 : الافي المجمل لىى قسمين :المسألة الاا عة 

القسم األول : بفي لام ,  يار مخصاص بصافة معياا  , كقولا  تعاالى } فاال تجعىاوا هلل 

 ي  فجبداد { وقول  } هل تعىم ل  سميا { اسوفهام بمعاى الا

جن الافااي المقيااد القساام الثااابي : مخصااص , كقولاا  } ومااا مساااا ماان لغااوب { والغالااب 

 يأتي لغرض , وهو دفع إيهام  

 : ماهل الميودلة في هذا الياب :المسألة العاشرة 

هو العكس  : بفي مفصل وإثياا مجمل , هذا لمن لاده إثياا كاألشالرة والمعوللاة ، 

 وجما الجهمية فعادهم بفي مفصل  

فيقولاون : ال حاي وال  وجما الفالسفة وهاالء ييالغون في الافاي حواى يافاوا الاقيضاين ,

 ميت وال لالم وال ماهل  
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ًً يفصل في الافاي  تنبيه : قد يسهو بعض جهل الساة والجمالة لن هذا األحل فأحياباً

من  ير ما سيب , كما وقع ألبي بكار اإلساماليىي فاي كوااب ) الوقااد جئماة الحاديث ( 

لطول    , و كار جشاياء فنب  قال : وال يعوقدون ـ ج  في هللا ـ األلضاء والجوارح وال ا

, كالطحااو   فاي بااب األساماء والصافااوقد يفعى  من ياوسب إلاى السااة فاي الجمىاة 

 لاد قول  : ال تحوي  الجهاا , وقال : إب  ماله لن الحدود والغاياا واأللضاء  

: وإ ا بفي شيء من الصفاا , فال بد من الوقيد بماا ورد فاي الكوااب والسااة تنبيه آخر 

اظ , مثاال اسااوخدام المصاااف ) ساامي والكفااا والاااد ( فهااي جلفاااظ وردا فااي ماان األلفاا

 القرلن  

فنبا  , فاال لادول ألهال السااة والجمالاة لماا مااء با  المرساىون ثم قال المصاف : " 

حااراط الااذين جبعاام هللا لىاايهم ماان الاييااين والصااديقين والشااهداء , الصااراط المسااوقيم 

 "  والصالحين 

 فصل
وقد دخل في هذه الجمىة ما وحف ب  بفسا  فاي ساورة اإلخاالب  ثم قال المصاف : "

ولام   لم يىد ولم يولاد   هللا الصمد   قل هو هللا جحد } الوي تعدل ثىث القرلن حيث يقول 

هللا ال إلا  } وما وحف ب  بفس  في جلرم لية في كواب  حيث يقاول {  ل  كفوا جحد يكن

لا  ماا فاي السامواا وماا فاي األرض مان  ا  إال هو الحي القيوم ال تأخذه سااة وال باوم

وال يحيطاون بشايء مان لىما   موماا خىفهاه إال بن ب  يعىم ما بين جيديهم دالذ  يشفع لا

ج  ال يكرثا  وال {اـ إال بما شاء وساع كرساي  السامواا واألرض وال يااوده حفرهماا 

لل لىيا  مان لام يا, ولهذا كان من قرج هذه اآلياة فاي ليىاة { العريم  وهو العىيـ} يثقى  

 "   هللا حافظ وال يقرب  شيطان حوى يصي 

 :فيه مسائل 

 : موضوع هذا المقطع : المسألة األولى 

ًً , ثام السااة فيماا بعاد فاي األساماء  فنن المصاف بدج بنيراد الاصوب من الكواب جوالً

هال السااة جألن قالادة ؛ سويعاب ولم يقصد المصاف االوالصفاا في اإلثياا والافي , 

وبكال اسام هاو لاك ] كما قاال , مالة في األسماء والصفاا جبها  ير محددة العدد والج

سميت ب  بفسك جو جبللو  في كوابك جو لىمو  جحادا مان خىقاك جو جساوأثرا با  فاي لىام 

    رواه جحمد وححح  ابن حيان  [الغيب لاد  

:  في بيان لدم محدودية األسماء والصافاا 3/334وقال المصاف في درء الوعارض 

إن هلل تساعة ] والصواب الذ  لىي  ممهور العىماء جن قول الايي حىى هللا لىي  وسىم 

جن مان جحصاى الوساعة والوساعين مان : معاااه [ وتسعين اسما من جحصاها دخل الجاة 

لا  إال تساعة وتساعون اساما فنبا  فاي الحاديث  ليس مراده جب  لايس, جسمائ  دخل الجاة 

جساألك بكال اسام هاو لاك ساميت با  ]  اتم فاي حاحيح اآلخر الاذ  رواه جحماد وجباو حا

بفسك جو جبللو  في كوابك جولىمو  جحدا من خىقك جواسوأثرا ب  في لىام الغياب لااد  

  [حدر  ومالء حلبي و هاب  مي وهمي جن تجعل القرلن العريم ربيع قىيي وبور

م إباي الىها] وثيت في الصاحي  جن الاياي حاىى هللا لىيا  وساىم كاان يقاول فاي ساجوده 

جلو  برضا  من سخطك وبمعافاتك من لقوبوك وبك ماك ال جحصي ثااء لىياك جبات 

 ولاو, فاأخير جبا  حاىى هللا لىيا  وساىم ال يحصاى ثاااء لىيا  [ كماا جثايات لىاى بفساك 
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ألن حافات  ؛ فكاان يحصاى الثاااء لىيا  , جحصى مميع جسامائ  ألحصاى حافات  كىهاا 

 اهـ    إبما يعير لاها بأسمائ 

جن جساماء هللا جكثار مان , فانن الاذ  لىيا  ممااهير المساىمين ا بقل لان  ياره : قال فيم

ليست ممىاة , حفة لىوسعة والوسعين [ من جحصاها دخل الجاة ] قول  , تسعة وتسعين 

والمعااااى ال يخوىاااف , ويجاااوز جن تكاااون ميوااادجة , ولكااان موضاااعها الاصاااب , ميوااادجة 

إن : كماا يقاول القائال , جحصاها دخل الجاة إن هلل جسماء بقدر هذا العدد من : والوقدير 

فالوقييااد بالعاادد هااو فااي , وجلااف درهاام جلااددتها لىحاال , مائااة  ااالم جلااددتهم لىعوااق 

إن جسماء هللا : فنب  لم يقل , ال في جحل اسوحقاق  لذلك العدد , الموحوف بهذه الصفة 

  تسعة وتسعون 

الىهام إباي جساألك ] فاي المسااد  ويدل لىى  لك قول  في الحديث الذ  رواه جحماد: قال 

بكاال اساام هااو لااك سااميت باا  بفسااك جو جبللواا  فااي كوابااك جو لىمواا  احاادا ماان خىقااك جو 

فهاذا يادل لىاى جن هلل جساماء فاوق تساعة وتساعين [ اسوأثرا ب  في لىام الغياب لااد  

تقييااد بهااذا العاادد [ إن هلل تسااعة وتسااعين ] وجيضااا فقولاا  , يحصاايها بعااض الماااماين 

وما يعىم مااود رباك إال } فىما اسوقىوهم قال { لىيها تسعة لشر } ل  تعالى بماللة قو

 هو اهـ   ال يعىم جسماءه إال ن اف{ هو 

: قيل جن بشرح األسماء وما يوعىاق بهاا , ساوف بوعارض جحياباا باالرد المسألة الثانية 

باذكر لىى المعطىة في تفسيرهم , إال جن الرد ياقسم إلى قسمين : مجمال , ومفصال , و

قوالد الرد المجمل , اقوداء بما ساطره اإلماام المجادد الشايخ محماد بان لياد الوهااب , 

 في كواب  ) كشف الشيهاا (  

 قوالد الرد المجمل :

يقال لىمعطىة إ ا خالفوا جهل الساة والجمالة بافس الرد الذ  جشار إليا  المالاف بقولا  

لاا  وال يقاااس بخىقاا   لاا  وال بااد فااولاا  وال ك باا  ساايحاب  ال ساامي؛ أل " ال بقااول بقااولكم

ثام , فنبا  جلىام بافسا  وبغياره وجحادق قايال وجحسان حاديثا مان خىقا  , سيحاب  وتعالى 

} ولهااذا قااال , رسااى  حااادقون مصاادقون بخااالف الااذين يقولااون لىياا  مااا ال يعىمااون 

{ سيحان ربك رب العلة لما يصفون وسالم لىى المرسىين والحماد هلل رب العاالمين 

لىرسل وسىم لىى المرسىين لسالمة ماا قاالوه مان  س  لما وحف  ب  المخالفونفسي  بف

 " فيقال :الاقص والعيب 

ج ـ جن هللا جلىم بافس  , حيث جخير لاها باألسماء والصفاا قاال تعاالى } ججباوم جلىام جم 

 هللا {   

 ب ـ جن رسى  حادقون فيما بىغوا لا  , قاال تعاالى } وماا ياطاق لان الهاو    إن هاو

 إال وحي يوحى {   

   ـ بقول لماا باهلل وبما ماء لن هللا لىى مراد هللا  

د ـ جن يقال إباا بجلم بأن كالم الرسول والقرلن ال يوااقض , جما الذين في قىاوبهم زياغ 

 فيويعون ما تشاب    

فيكااون مجماااوع الاارد اإلمماااالي : مياارراا لقىيااا  وبقىياا  وبفاااي وإثياااا , جماااا الااارد 

 ما يأتي إن شاء هللا   الوفصيل ففي
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هااا لىوحقياق ؛ في قول المصاف " وقد دخل في هذه الجمىة " : " قد " المسألة الثالثة 

ألبها دخىت لىى ماض ، وقول  " في هذه " اسم إشاارة  يعاود إلاى جقارب ماذكور هاذا 

هو األحل , وجقرب ممىة مذكورة هي قاول المصااف : " وهاو سايحاب  قاد مماع فيماا 

بفس  بين الافي واإلثياا " ولىى  لك فوكاون الجمىاة ـ األلاف والاالم  وحف وسمى ب 

 ـ لىعهد الذكر  ج  المذكورة قيل  

: قاول المصااف " ماا وحاف هللا با  بفسا  " فاذكر الصافة ولام ياذكر المسألة الرابعتة 

 االسم , وهذا من باب االخوصار ؛ ألب  مضى جن هذا في األسماء والصفاا  

في ساورة اإلخاالب : ساميت إخاالب ؛ ألبهاا مخىصاة ؛ جوألبهاا : المسألة الخامسة 

مخى صاة , بمعااى اساام المفعاول واسام الفالاال , فهاي مخىصاة لىووحيااد , فىايس فيهااا إال 

الووحيااد , ومخىصااة ؛ ألبهااا تخىااص حاااحيها ماان الشاار  وتوابعاا  , وهااذا هااو اخويااار 

 الشارح  

رلن " جمااا كوبهاا تعاادل ثىااث : قااول المصااف " الوااي تعاادل ثىاث القااالمستألة السا  تتة 

 القرلن فهذا ثابت في ححي  اليخار  من حديث جبي سعيد  

وكوبها تعدل ثىث القرلن هل هو بالويار القاراءة ؟ ج  جمار مان قرجهاا كاأمر مان قارج 

ثىث القرلن ؟ جم جبها تعااي ثىاث القارلن بالوياار اإلمالاء ؟ فىاو حىاف شاخص جن يقارج 

قاال هااو هللا جحااد { ؟ جم تعاادل ثىااث القاارلن بالويااار  ثىااث القاارلن هاال يجلياا  جن يقاارج }

 المعاى؟

األقرب : األخير وهو اخويار ابن تيمية ؛ ألن معابي القرلن ثالثاة : توحياد ، وقصاص 

 ، وجحكام , وهي خاحة بالووحيد , فأحيحت تعدل بالويار المعاى  

, ماع جبا  سارد  : "} قل هو هللا جحد {" المصاف هاا ما  كر اليسامىةالمسألة السابعة 

سورة كامىة   جما بالاسية لىيسمىة , فهي ساة في بداياة كال ساورة , ويسان االبواداء بهاا 

 في قراءة السور , جما هذه السورة فذكر هللا فيها ثالثة جسماء وثالس حفاا :

/ هللا ( والكالم لىى هذا االسم من باحيوين , مان باحياة الىفاظ ، ومان 4االسم األول : ) 

معاااى , الىفااظ  : هللا , جحااى  ماان اإللاا  , ماان جلاا  يألاا  , قااال اباان القاايم , وهااو باحيااة ال

الصحي  بفو  الالم , وهو اخويار سييوي  وممهور جحاحاب  , وجماا بكسار الاالم , فهاذا 

ضعيف , هاذا لفرا  الىغاو  , وجماا بالوياار المعااى : فهاو مساوحق لىعياادة , ماألوه ج  

لياس :  و األلوهية والربوبية , وهو لىم لىاى الاذاا معيود مسوحق لىعيادة , قال ابن 

 الدالة لىى حفة األلوهية , وهو اسم مخوص باهلل ال يجوز تسمية جحد ب   

وقال ابن القايم فاي مادار  الساالكين : هللا دال لىاى ممياع األساماء الحسااى بالادالالا 

 الثالثة , ولىي  فنب  اسم شامل  

فاإلل  ما قصدت  بشيء من :  444/  4في الدرر  الشيخ محمد بن ليد الوهابقال و

في  و قال الحفيد ليد الرحمن, اهـ  مىب خير، جو دفع ضر، فأبت موخذه إلها

هذا هو تفسير هذه الىفرة , : المعيود  ، هو والىم جن معاى اإلل :  4/413الدرر

 لك باطل إال ، ومميع  ، فمن ليد شيلاً فقد اتخذه إلهاً من دون هللا بنمماع جهل العىم

   لىوا كييراً  ، تيار  وتعالى ، وهو هللا وحده إل  واحد

ليس المراد معرفة اإلل  :  444/  4في الدرر  شيخ محمد بن ليد الوهابوقال ال

، فنبها ضرورية فطرية ؛ بل معرفة  يعاي معرفة اإلبسان جن ل  خالقاً , اإلممالية 
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  في  مىك مقرب، وال بيي مرسل ؟ جم هل هذا الوحف مخوص باهلل ؟ ال يشرك, اإلل  

،  ، فنممالهم لىى جب  مخوص ، جتياع األبيياء معل لغيره قسط ما  ؟! فأما المسىمون

وما جرسىاا من قيىك من رسول إال بوحي إلي  جب  ال إل  إال جبا  }كما قال تعالى 

   {فاليدون 

خر  تشفع لاده ؛ ، ولكن مع  للهة ج والكافرون يللمون : جب  هو اإلل  األكير

فذكر لن  ، لكن جضىهم هللا لن معرفة اإلل  ، والموكىمون ممن يدلى اإلسالم

، فهي  جقرربا بذلك فن ا ، ، وجن األلوهية هي القدرة ومن تيع  : جب  القادر األشعر 

، فراوا جن الووحيد ال يوأتى إال  ثم اسوحو  لىيهم الشيطان ,معاي قول  : ال إل  إال هللا 

  اهـ ، وسموا من جثيوها مجسماً  ، فافوها الصفاا بافي

قال ابا بطين ـ في بيان جن المواالة والمعاداة من األلوهية ـ قال شيخاا ليد الرحمن : 

، بالمحية  ، ما تأله  القىوب " لاد األولين اإلل  : " ألن معاي     311/  4الدرر 

ومن الااس من يوخذ من }  تعالى؛ قال  ، والخضوع ، واإلمالل ، والوعريم كحب هللا

 مع هللا الوي،  ير المحية  هلل الويفالمحية , اآلية  { دون هللا جبداداً يحيوبهم كحب هللا

 إ  بسويكم برب العالمين   ضالل ميين لفيتاهلل إن كاا }  ، قال هللا تعالى لن الكفار

}   

،  ساب  اإللهية لن كل ما سواهجن يقولها بافياً قىي  ول : فمعاي شهادة جال إل  إال هللا

، فيكون معرضا بقىي  لن مميع  ، وهو هللا المعيود بالحق ومثيوها لمسوحقها

، مقيال لىى ليادة رب األرض  ، ال يوألههم فيما ال يقدر لىي  إال هللا المخىوقاا

، ومفارقو  في  لك كل  ، و لك يوضمن إرادة القىب في ليادت  ومعامىو  والسماواا

، بين  ، ومعرفو  ومحيو  : مفرقاً في لىم  وقصده وشهادت  وإرادت  ؛ فيكون اهما سو

؛ وجب  تعالى مياين  ، لارفاً ب  ،  اكرا ل  ، بحيث يكون لالماً باهلل الخالق والمخىوق

، ال  ، مسوعيااً ب  ؛ ويكون محياً ل  ، وحفات  ، وجفعال  ، بعيادت  ، مافرد لاهم لخىق 

   اهـ{ إيا  بعيد وإيا  بسوعين}  ىوهذا هو معا , ، ال لىى  يره  بغيره مووكال لىي

، ولىمااء  : لاد مميع جهل الىغاة فأماب رحم  هللا 344/  4الدرر في وسلل ابا بطين 

  اهـ  : الوعيد والوأل , ، بالمعيود  : اإلل  ، يفسرون ، والفقهاء كىهم الوفسير

, فااذهب بعااض جهاال العىاام إلااى : جباا  اساام هللا جمااا مكابااة هااذا االساام بالويااار جسااماء هللا 

 ناأللرم ,  كر حاحب كواب ) الااهل األسامى فاي شارح األساماء الحسااى ( وكاذا ابا

القيم والطحاو  اخوارا : جب  اسم هللا األلرم , وقيل جن بدخل فاي هاذه المساألة بقاول : 

 هل يفاضل بين جسماء هللا ؟ 

  ( فاي لخار كوااب الادلاء , وهاو جبا  وقاع  كر هذا الحافظ ابن حجر فاي ) فاو  الياار

 خالف بين جهل العىم في الوفضيل في جسماء هللا , وما هو االسم األلرم لىى قسمين :

ًً جلرام هلل , كاأبي  القسم األول : الماكرون لىوفضيل في جسماء هللا , جو جن هااا  اساماً

وا : ال يجااوز معفاار الطياار  , وجبااي الحساان األشااعر  ، وجبااي حاااتم اباان حيااان , وقااال

تفضاايل بعااض األسااماء لىااى بعااض , فحمىااوا مااا ورد ماان األحاديااث , جباا  اساام هللا 

 األلرم , فقالوا : جلرم من باب لريم  

 القسم الثابي : المثيوون لىوفضيل السم هللا األلرم , وهم لىى قسمين :

 األول : من جثيت الوفضيل , وقال : اسوأثر هللا بعىم    
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الوفضيل , إال جبهم اخوىفوا فاي تعياين االسام األلرام , وسااق الحاافظ  الثابي : من جثيت

ًً ,  كر فيها بعض جسماء هللا , وجن ماها االسم األلرم    ابن حجر جربعة لشر قوالً

ومن األقوال : هللا ، جب  االسم األلرم , وماهم من قال : إن اسم هللا األلرام هاو األحاد 

ح  من حديث ليد هللا بان بريادة جن رماالً ساأل هللا  الصمد الذ  لم يىد ولم يولد , كما

بذلك فقال ] لقد ساألت هللا باسام  األلرام [ ورو  اإلماام جحماد مان حاديث جباس الىهام 

إبي جسألك بأن لك الحمد قال ] دلا هللا باسم  األلرم [ كذلك حاديث جباي جماماة قاال ] 

 م  وجحمد  اسم هللا األلرم في اليقرة ولل لمران وط  [ رواه ابن ما

واألقرب وهللا جلىم : جن كال األسماء الماذكورة اسام هللا األلرام , ولاذا الجاامع ألقاوال 

جهاال العىاام , جن االساام األلراام هااو : كاال اساام حااو  مميااع الصاافاا , فيكااون اساام هللا 

ًً بالويار المعا ال بالويار الىفظ ، جو يقال إبها تخوىف بالويار األباواب  ىاأللرم معيااً

  

) هللا ( حاو  لجميع األسماء والصفاا فهو اسام هللا األلرام , و) الحاي القياوم (  فاسم

, حو  مميع الصفاا , و) األحد الصمد ( اسم هللا األلرم ألب  حاو  ممياع الصافاا 

وهكااذا فكاال لفااظ لىاام لىااى مااا يحااو  األسااماء والصاافاا فهااو األلراام فمعااهااا واحااد 

  وجلفاظ  مخوىفة 

بالذكر , كأن يقول ) هللا , هللا , هللا ( فقط ، لم يرد في الكواب والسااة : إفراد هللا مسألة 

 ولم يرد إال لاد الصوفية   

/جحد ( لغة : بمعاي جول األلداد ، وتأتي بمعااي إبفاراد , تقاول رجيوا  وحاده 4)  مسألة

 مافردا  

كماال شرلاً : المافارد بجمياع كماالتا  بحياث ال يشاارك  فيهاا مشاار  , ج  تفارد بكال 

فكاال حاافة تفاارد بالكمااال فيهااا , فهااو مافاارد بااالعىم الكاماال والقاادرة الكامىااة والعرمااة 

الكامىااة واأللوهيااة     الااخ , فمعاااي  لااك جباا  اساام شااامل , ولاام ياارد هااذا االساام إال ماارة 

جن ويوضامن بفاي , وكوبا  واحاد هاذا المثيات واحدة في القرلن في ساورة اإلخاالب , 

م مشااااب  لااا  , وهاااو الواحاااد , قاااال الحاااافظ إساااماليل ، وهااااا  اسااايكاااون معااا  ثاااابي 

األحفهابي في الحجة في معااه , معاي الواحد : الذ  لم يلل وحده ولم يكن معا  لخار 

ًً , قال تعالى } وإلهكم إل  واحد { , } لمن المىك الياوم  والواحد ورد في القرلن كثيراً

,  كار  لاك األحافهابي فاي  ىهلل الواحد القهار { لكن جحد جكمال مان الواحاد فاي المعاا

الحجة فاي شارح األساماء , قاال ؛ ألن الواحاد يادل لىاى الاذاا ج  واحاد بذاتا  , وجماا 

األحد فهو المافرد بذات  وحفات  , وجما الوحيد فىايس مان جساماء هللا ؛ ألبا  لام يارد فاي 

 الكواب والساة  

 وما هو الافي الموضمن لهذا االسم ؟

 ًً  واقورن ب  في قول  } لم يىد {   الافي الموضمن ماء هاا لفراً

 هل اسم ) هو ( من جسماء هللا ؟ مسألة : 

اء هللا , وال يجااوز  كاار هللا باا  ال لاايس ماان جسااماء هللا , والصااوفية يعويروباا  ماان جساام

 من األ كار   ومعى 

الصامد , لغاة : لفاظ مشاور  باين لادة معاان :  ى/الصامد ( : معاا3: في اسام )  مسألة

 األول : المصمود إلي  في الحوائل   
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 السيد الذ  ابوهى إلي  السادد    ىالثابي : بمعا

: جب  الجالء المصامت الاذ  ال ماوف لا  )  4الثالث :  كرة الشاقيطي في األضواء  /

د الاذ  ابوهاى إليا  الىغو  ، فيكون الصامد لغاة : الساي ىج   ير المحوا  ( وهذا المعا

 السادد الذ  يحوا  إلي  الااس وال يحوا  إليهم  

ًً : كما لرفة ابن القايم فاي الاوبياة بأبا  : الارب الكامال , فيكاون بمعاا :  ىواحطالحاً

الكامل الذ  حصىت لا  الكمااالا , فهاو العاالم الكامال فاي لىما  , والغااي الكامال فاي 

ًً , و ااه     وهكذا في بقية الصفاا , ولىى  ًً شاامالً هوالاذ  يحواا  هذا يكون اساماً

جحاد ، ولاام يارد اساام  ىإلا وااا  الافاي : جبا  اليحوإليا  ويصامد إلياا  وهاذا هاو اإلثياااا , 

 الصمد إال في هذه السورة  

 : العالقة بين اسم الصمد واألحد : مسألة 

صامد قامات بهاا , فال االعالقة بياهما لالقة تكامل بهما تكون الصفاا الكامىة هلل موفارد

ب  الكماالا , واألحد تفرد بهذه الكماالا , والافي فاي الصامد لايس ضاماياً فيا  ؛ ألبا  

 ماء قول  } لم يولد {  

 : جما الصفاا الثالس المافية فهي : مسألة 

))ب 
2
ًً جحد(   -3)ب/  ولم يولد(     -4)ب/    لم يىد(    -4/( ًً  ولم يكن ل  كفواً

, فقد مر لىياا جن الصافاا المافياة هاي : ماا دخال لىيهاا جما لما ا سميت حفاا مافية 

جداة بفي , مثل : لام يىاد ولام يولاد , تأكياد لىصامدية , وهاذا بفاي مفصال ؛ ألن الافاي لا  

 سيب , ولم يكن ل  كفواً جحد هذا بفي مجمل  

 

 فصل
هللا ال } وما وحف ب  بفسا  فاي جلرام لياة فاي كوابا  حياث يقاول ثم قال المصاف : " 

إال هو الحي القيوم ال تأخذه ساة وال بوم ل  ما في السمواا وما في األرض من  ا إل  

وال يحيطاون بشايء مان لىما   موماا خىفهاالذ  يشفع لا  إال بن ب  يعىم ما باين جياديهم 

ج  ال يكرثا  وال {اـ إال بما شاء وساع كرساي  السامواا واألرض وال يااوده حفرهماا 

هذا كان من قرج هذه اآلية في ليىة لم يلل لىيا  مان هللا ول{ العريم  وهو العىيـ }يثقى  

 "     حافظ وال يقرب  شيطان حوى يصي 

 : فيه مسائل 

: األحل في  كر هذه اآلية جبها لييان ما قال المصاف لن طريقة جهل المسألة األولى 

, ج  اإليماان وقد دخل في هذه الجمىة ما وحاف با  بفسا  الساة والجمالة حيث قال : 

ألسماء والصافاا , تفصايال فاي اإلثيااا , وإممااال فاي الافاي , إال لااد الحاماة , ثام با

, واإليمان بما فيهاا مان األساماء والصافاا  سورة اإلخالب لي لىى  لك كر مثال جو  

 ، ثم  كر هاا المثال الثابي وهو لية الكرسي  

ل  ما فاي السامواا (     مالقيو/ و1، )الحي ، وهللا ال إل  إال هو في اإلثياا فيها فهو : 

 (     العريم/5، )  العىي وهو     موما خىفهيعىم ما بين جيديهم      وما في األرض

وال يااااوده  6( , )ب/ وال باااوم 5(، )ب/ال تأخاااذه سااااة  1وفاااي الافاااي فمثااال :  )ب/

 (   حفرهما
                                                 

(
2
  ( ، ومعاى ) ب ( ج  الصفاا المافية الموضمة لإلثياا  4ـ هذه بداية الصفاا المافية , ولذا قىاا رقم )   (
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ومااود وجباا  الحااي القيااوم القااائم بافساا  القااديم الوامااب ال/والقيااوم ( قااال المصاااف : 1)

 والقياوم القاائم المقايم لماا ساواه, وقال :  5/16اهـ , درء الوعارض  المقيم لكل ما سواه

 اهـ , الجواب الصحي   

: وهذه اآلية مر  فيها حاوار فاي ماااظرة الواساطية فقاال المصااف : المسألة الثانية 

جظااا  سااأل األمياار لاان قولاااا ال يقرباا  شاايطان حوااى يصااي   الكرساايولمااا  كاارا ليااة 

 اليخااار كاان يسارق حادقة الفطار و كارا جن  الااذ  فايهريارة  جبايذكرا حاديث فا

 اهـ    ححيح  فيرواه 

تاصارف لااهم شاياطياهم , وهكذا جهل األحوال الشيطابية :  44/485قال في الفواو  

 الايايالصاحي  لان  فايبا  قاد ثيات نف,  الكرسايمثال لياة ,  كر لادهم ما يطردهاا  إ ا

ا رضيهريرة  يحديث جب حىى هللا لىي  وسىم في بحفاظ زكااة  الايايا وكىا  هللا لا  لم 

 الايايلا   الفطر فسارق ماا  الشايطان ليىاة بعاد ليىاة وهاو يمساك  فيواوب فيطىقا  فيقاول

] فيقاول , زلام جبا  ال يعاود : فيقاول [ اليارحاة  جساير ما فعال ] حىى هللا لىي  وسىم 

إ ا : ماا يافعاك  جلىماكحواى  يدلا :المرة الثالثة قال  فيفىما كان [ ب  سيعود إكذبك و

إلاى لخرهاا {     القياوم  الحايهللا ال إل  إال هاو }  الكرسيجويت إلى فراشك فاقرج لية 

 الاياايخيار جفىماا , با  لان يالال لىياك مان هللا حاافظ وال يقرباك شايطان حواى تصاي  نف

  ب  شيطان جخيره جو[ وهو كذوب  حدقك] قال حىى هللا لىي  وسىم 

مثال مان يادخل الااار ,  جبطىوهاالاد األحوال الشيطابية بصدق  اإلبسانقرجها ولهذا إ ا 

يحضر ساماع المكااء والوصادية فواالل لىيا  الشاياطين وتاوكىم لىاى  جو شيطابيبحال 

قىيا  وربماا  فايلساب  كالما ال يعىم وربما ال يفق  وربما كاشف بعاض الحاضارين بماا 

لا   حصال الاذ  واإلبساانلساان المصاروع لىاى  الجاايتكىم بألساة مخوىفة كماا ياوكىم 

يوخيط  الشيطان مان الماس وليسا  وتكىام  الذ الحال ال يدر  بذلك بماللة المصروع 

 اهـ    مما قال بشيءلم يشعر  جفاق , فن الىى لساب  

ومع هذا فقاد مارب المجرباون الاذين ال يحصاون كثارة جن :  41/51وقال في الفواو  

دفع الشياطين وإبطال جحوالهم مااال ياضايط مان  في -كرسي ج  لية ال -لها من الوأثير 

دفااع الشاايطان لاان بفااس اإلبسااان ولاان  فااين لهااا تااأثيرا لريمااا نفاا, كثرتاا  وقوتاا  

مثااال جهااال الرىااام والغضاااب وجهااال الشاااهوة , المصاااروع ولااان مااان تعياااا  الشاااياطين 

 والطرب وجرباب الساماع المكااء والوصادية إ ا قرئات لىايهم بصادق دفعات الشاياطين

وييطال ماا لااد إخاوان الشاياطين مان مكاشافة , يخيىهاا الشايطان  الوايوبطىت األماور 

جوليااائهم بااأمور يراهااا  إلااىشاايطابية وتصاارف شاايطابي إ  كاباات الشااياطين يوحااون 

من تىييساا الشياطين لىى جولياائهم  هيوإبما , الموقين  الجهال من كراماا جولياء هللا

 اهـ  المغضوب لىيهم والضالين 

با  نمان الوعاو  فحىى هللا لىيا  وساىم  الاييومما شرل  :  484/ 41ل في الفواو  وقا

إ ا جو  إلاى فراشا  لام يالل  الكرسايمان قارج لياة ] الصاحي  جبا  قاال  فيقد ثيت لا  

 [ اهـ    لىي  من هللا  حافظ ولم يقرب  شيطان حوى يصي 
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 فصل
بفس  في كوابا  وبماا وحاف   ومن اإليمان باهلل اإليمان بما وحف ب قول المصاف : " 

ماا وحاف با  , قاد دخال فاي هاذه الجمىاة     "  ب  رسول  محماد حاىى هللا لىيا  وساىم

هاو األول واآلخار والرااهر واليااطن } وقولا  سايحاب       بفس  فاي ساورة اإلخاالب

 {   وهو بكل شيء لىيم

 ومن األحاديث الوي  كر المصاف في فصل الساة : 

الىهاام رب الساامواا الساايع واألرض ورب العاار  ] وسااىم  وقولاا  حااىى هللا لىياا " 

, العراايم رباااا ورب كاال شاايء فااالق الحااب والاااو  مااالل الوااوارة واإلبجياال والقاارلن 

جلو  بك من شر بفسي ومان شار كال داباة جبات لخاذ بااحايوها جبات األول فىايس قيىاك 

ن شيء وجبت اآلخار فىايس بعاد  شايء وجبات الرااهر فىايس فوقاك شايء وجبات اليااط

 "   رواه مسىم [ اقض لاي الدين وج ااي من الفقر , فىيس دوبك شيء 

 : فيه مسائل

ومان اإليماان بااهلل وال زال المصاف في بياان لقيادة جهال السااة والجمالاة فاي بااب ) 

اإليماان بماا وحاف با  بفسا  فاي كواباا  وبماا وحاف  با  رساول  محماد حاىى هللا لىياا  

هاو األول واآلخار والرااهر واليااطن وهاو ية } ( وماها هذه األسماء في هذه اآل وسىم

 االساامينومجمااوع { وسااماها المصاااف لياة اإلحاطااة والسااعة فقااال :  بكال شاايء لىاايم

, وقالا  الهاراس رحما  هللا  554/  4اهـ , تىييس الجهمياة يدالن لىى اإلحاطة والسعة 

حاطوا  مكاباا األساماء كىهاا حسااة دالاة لىاى كماال إجيضا , وقال في كوابة االسوقامة : 

 اهـ   وزمابا

[ بات األول فىايس قيىاك شايء ( : والوفسير الايو  ل  كما ماء في الحديث ] جاألول/6)

فاي االسام لإلثيااا ، ج  الموفرد بالقيىياة , والسااة مااءا باالافي الموضامن  رواه مسىم

 وهو قول  ] ليس قيىك شيء [   

 : تفسير جهل الوعطيل :  المسألة األولى

 ىال يعطاي معاا -ج  تساميوهم القاديم  -: القاديم , وهاذا  ىلاادهم األول بمعاا فالمعوللة

 اإلبفراد باألولية , وهذا جول االبوقاداا لىى المعوللة في هذا االسم  

االبوقاد الثابي : جن األول في  جن كل شيء بعده , وجما القديم فال يفيد جن كل شايء بعاده 

حقيقاي , وقادم بسايي , كماا قاال تعاالى } حواى لااد ؛ ألن القدم ياقسم إلى قسمين : قدم 

كالعرمون القديم { وجما إ ا كان االسم ياقسم إلى مدح و ير  لك , امواع إطالقا  لىاى 

 هللا  

االبوقاد الثالث : القالدة المعروفاة وهاي : جن جساماء هللا توقيفياة , ولام يارد فاي الكوااب 

فهاام يثيوااون اساام األول , كأهاال الساااة وال فااي الساااة تسااميو  بالقااديم , جمااا األشااالرة 

ًً حااافة األولياااة هلل , وماااثىهم  ويقولاااون : إبااا  الاااذ  لااايس قيىااا  شااايء ويثيواااون جيضااااً

الماتريدية قالوا : بأن هللا هو األول بصفات  , لكن الصفاا الوي يثيووبها ، جماا الجهمياة 

  فهم معطىة في جسماء هللا وحفات  , ولذلك ال يثيوون االسم وال الصفة 
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: لو قال قائل ماء في الساة ما يفيد الوحف بالقديم كماا مااء فاي قولا  المسألة الثانية 

حااىى هللا لىياا  وسااىم إ ا دخاال المسااجد فىيقاال ] جلااو  باااهلل العراايم وبومهاا  الكااريم 

 وبسىطاب  القديم [ قالوا : وحف السىطان بالقديم  

 ان  الجواب : الوحف في الحديث ليس هلل وإبما هو وحف لىسىط

{  ل: حاولااات الجهمياااة والمعوللاااة اساااوغالل هاااذه اآلياااة } هاااو األوالمستتتألة الثالثتتتة 

باإلضافة إلى حديث اليخار  في كواب الووحيد في حديث لمران ] كان هللا وال شايء 

اليمن [ ثام ساألوه لان جول  لقيى  [ وحديث جهل اليمن حياما قال ] اقيىوا اليشر  يا جه

 ولم يكن شيء قيى  [ وفاي رواياة ] كاان هللا وال شايء معا  [ هذا األمر فقال ] كان هللا

ًً مجاردة , وال  وركلوا لىى الرواية األخيرة ] وال شايء معا  [ فقاالوا : كاأن هللا  اتااً

شيء معا  مان حافة وال فعال , ورد لىاى هاذه المساألة اإلماام جحماد فاي كوااب ) الارد 

 : كان هللا بصفات  وال شيء مع   وقالوا 48لىى الجهمية ( وابن تيمية في الفواو   /

كان هللا ولام يكان شايلا قيىا  ] جب  قال : الوم  الثالث قال المصاف في حديث لمران : 

واأللفاظ الثالثة في اليخار  والمجىس كاان واحادا , ورو   يره [ مع  ] وقد رو  [ 

ن وساالهم ومواب  كان في  لك المجىاس ولماران الاذ  رو  الحاديث لام يقام ماا  حاي

وهاو المخيار , بل قاام لماا جخيار باذهاب راحىوا  قيال فاراغ المجىاس , بقضى المجىس ا

   ىفدل لىى جب  إبما قال جحد األلفاظ واآلخران رويا بالمعا, بىفظ الرسول 

فنب  قد ثيت في ححي  مسىم لن جبي هريرة لن (  القيل)  وحيالذ فالذ  ثيت لا  لفظ

جبت األول فىيس قيىك شيء وجبت ] قول في دلائ  الايي حىى هللا لىي  وسىم جب  كان ي

اآلخر فىيس بعاد  شايء وجبات الرااهر فىايس فوقاك شايء وجبات اليااطن فىايس دوباك 

  { هو األول واآلخر والراهر والياطن}  وهذا موافق ومفسر لقول  تعالى[ شيء 

م قالا  فقد ثيت جن الرسول حاىى هللا لىيا  وساى(  القيل)  وإ ا ثيت في هذا الحديث لفظ

وكاان جكثار جهال الحاديث إبماا يرووبا  , والىفران اآلخاران لام يثيات واحاد ماهماا جبادا 

  مثل الحميد  واليغو  وابن األثير و يرهم[ كان هللا وال شيء قيى  ( ] القيل ) بىفظ 

لم يكن في هاذا الىفاظ تعارض البواداء [ كان هللا ولم يكن شيء قيى  ] وإ ا كان إبما قال 

وإن , والمااء  بال وال فيا  اإلخياار بخىاق العار , ال ألول مخىاوق مطىقاا و, الحوادس 

إبماا , جهل الايمن  لكن في مواب, كما جخير ب  في مواضع جخر , كان  لك كى  مخىوقا 

وهااي , كااان مقصااوده إخياااره إياااهم لاان باادء خىااق الساامواا واألرض ومااا بياهمااا 

 اهـ  خىق  هللا قيل  لك  ال بابوداء ما, المخىوقاا الوي خىقت في سوة جيام 

 

 فصل
 /واآلخر( "  7قال المصاف : " )

 :فيه مسائل و

: تفسير معاي " اآلخر " والوفساير الاياو  لا  كماا مااء فاي الحاديث ]  المسألة األولى

, ج  : الموفارد باليعدياة , والسااة مااءا  رواه مساىم[ وجبت اآلخر فىايس بعاد  شايء 

   ] ليس بعد  شيء [  بالافي الموضمن في االسم وهو قول

: تفساااير المعطىاااة المعوللاااة : يفسااارون اآلخااار باليااااقي , كماااا قاااال المستتتألة الثانيتتتة 

اللمخشر  في تفسير اآلية ) اآلخر ( الذ  ييقاى بعاد هاال  كال شايء , وقىااا إن اسام 
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الياقي في  إثيااا اليقااء , ولكان لايس فيا  إثيااا إفاراد هللا باليقااء , وفارق باين اإلثيااا 

 جرد واإلثياا الموضمن لىافي  الم

 : هل يجوز الوسمية باسم الياقي ؟ المسألة الثالثة 

في  خالف بين جهل العىم , فاخوار مماع مان العىمااء القادماء بجاواز  لاك , فالسافارياي 

جطىق اسم الياقي لىى هللا , ومثى  األحيهابي في كواب ) الحجة ( وهاالء جخاذوها مان 

 ى وم  ربك {  بعض اآلية كقول  } وييق

القااول الثااابي : جباا  ال يساامى هللا بالياااقي , ولىياا  جكثاار الموااأخرين ؛ ألباا  لاام ياارد فااي 

الكواب وال في الساة , الوسمية بالياقي , والقالدة : جن جسماء هللا توقيفية , وقد سايق جن 

تكىماا لىى هذه المسألة في جول الكواب , و كربااه فاي كوااب ) الوسايط فاي شارح جول 

 سالة من مجمولة الووحيد ( وقىاا : جن مذهب الموقدمين جرم   ر

: الوارس هل هي مرادفة لآلخار جم ال ؟  / لايس كاذلك , وهال يجاوز المسألة الرابعة 

 تسمية هللا بالوارس ؟

الجواب : بعم , والدليل ما ماء في القارلن } وكااا بحان الاوارثين { وقولا  } إباا بحان 

اي و ياره مان جهال العىام : جبا  اسام هللا , فاي ماروموا  برس األرض { و كر السافاري

فصال وحاف  :  468/  6ولم جقف لىى خالف في المسألة , قال المصاف في الفوااو  

, مثل الخالق والرازق واليالث والوارس والمحياى والمميات , تعالى بالصفاا الفعىية 

 كاره محماد , صاوفية قديم لاد جححاباا ولامة جهال السااة مان المالكياة والشاافعية وال

والخاالف فيا  ماع المعوللاة , حوى الحافية والسالمية والكرامية , الكالبا    إسحاقبن 

 اهـ   و األشعرية

 : الدائم هل هي مرادفة لآلخر ؟ وهل يجوز تسمية هللا بالدائم ؟المسألة الخامسة 

الخالف باليااقي  هذا في  خالف ، ماهم من جماز تسمية هللا بالدائم , والخالف في  , مثل

, إال جن الخالف في  جضعف , ولذا فالورمي  في  جقو  , بأب  ال يطىق لىى هللا سايحاب  

  ؛ ألب  لم يرد في الاصوب ولو لن طريق الفعل وتعالى 

: لرفاا جن اآلخر هو : الذ  ليس بعده شيء , وجب  المافرد باليقااء , المسألة السا  ة 

 العىوم والكيمياء : جن المادة ال تفاى ج  بأبها تيقى ؟وبسمع بعض العياراا تقال في 

والجاااواب : فيااا  تفصااايل , إن جرادوا جن الماااادة تيقاااى باااذاتها , فهاااذا لااايس بصاااحي  , 

ويخالف قول  } اآلخر { وإن جرادوا جبها تيقى بنبقاء هللا لهاا , فهاذا حاق , لكان الوعييار 

بذاتها وبفسها , وهذا تفرد هللا ب  , وجماا  خطأ , ولذا يفرق بين اليقاء واإلبقاء , فاليقاء :

اإلبقاء : فنن هللا ييقي جشياء ال تفاى , ولذلك الجاة ال تفاى والاار ال تفاى , وبعد ابوهااء 

 الدبيا ييقى من جراد هللا بقاءه  

: الاوو  رحم  هللا في ) شرح مسىم ( اخوار ماذهب األشاالرة فاي تفساير هاذه مسألة 

) اآلخار ( : اليااقي فاي حافات  , ج  الصافاا الواي يثيووبهاا , وهاذا األسماء , فقال في 

 خطأ , يخالف الوفسير الايو  , فوفسير الاوو  ال يوضمن اإلفراد  

: اسااوايط المعوللااة والجهميااة ماان اساام ) اآلخاار ( جن األمسااام تفاااى المستتألة الستتابعة 

خىقا  , فعاادهم الجااة تفااى بالكىية ؛ ألن هللا هاو اآلخار مفاايهم , وهاو اليااقي بعاد فاااء 

والاار تفاى بمان فيهاا , وييقاي هللا بعاد  لاك , وهاذا ضاالل وخطاأ , فاال يىالم إ ا جثيوااا 

 اليقاء هلل , جن بثيت فااء كل شيء , فاهلل هو اآلخر وهذه بقيت بنبقاء هللا لل ومل لها 
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 فصل
 /الراهر( "  8قال المصاف : " )

رواه [ وجباات الراااهر فىايس فوقااك شاايء لحاديث ] والوفساير الايااو  لاا  كماا ماااء فااي ا

, وهذا تفسير جهل السااة والجمالاة , والسااة مااءا باالافي الموضامن فاي االسام  مسىم

وهو قول  ] ليس فوقك شيء [ فهاو إفاراد هللا باالعىو , فيكاون اساماً مامعااً لعىاو الاذاا 

 ولىوا القهر ولىو القدر  

 ر ( باسم هللا ) العىي (  : لالقة اسم ) الراهالمسألة الثانية 

كىما كاان الشايء جلىاى , ن العىو مقارن لىرهور نف:  6/418قال المصاف في الفواو  

 يومااا  قااول الايااي فاا, وكاال واحااد ماان العىااو والرهااور يوضاامن اآلخاار , كااان جظهاار 

؛ ولم يقل فىيس جظهر ماك شايء [ ء يوجبت الراهر فىيس فوقك ش] الحديث الصحي  

فمااا } ومااا  قولاا  [ فىاايس فوقااك شاايء ] فقااال , والفوقيااة  من العىااوألن الرهااور يوضاا

 اهـ    يعىوا لىي  { ج اسطالوا جن يرهروه 

العاالي  ىن معاام  ُضا{ هاو الرااهر } وقولا  تعاالى :  4/554وقال في تىييس الجهمية 

وظااهر , ظهار الخطياب لىاى المايار : ويقاال { فما اساطالوا جن يرهاروه } كما قال 

وظااهر القاول ماا ظهار , وكذلك ظااهر الييات جلااله , بخالف بطابو  , اله جل, الثوب 

جبات ] ولهاذا قاال , فكىما لال الشايء ظهار , وظاهر اإلبسان خالف باطا  , ما  وبان 

جبا  لايس فوقا  , ومعال موماب الرهاور , فأثيات الرهاور [ الراهر فىيس فوقك شايء 

  ولم يقل ليس شيء جبين ماك وال جلرف , شيء 

الراااهر : كمااا يقولاا  ماان يقااول , بأباا  المعااروف , ذا تيااين خطااأ ماان فساار الراااهر وبهاا

فىم يذكر مراد هللا ورساول  , كما في كالم جبي الفر  و يره , الياطن بالحجاب  بالدليل

فيهماا [ جبت الياطن فىيس دوبك شايء ] ححي  وقال  ىل  معا,  وإن كان الذ   كره, 

ليطاون والرهاور لمان يرهار ويايطن وإن كاان فيهماا ال بد جن يكاون ا, اإلضافة  ىمعا

فنباا  ساايحاب  ال يوحااف , ومعاااي لخاار كااالعىو فااي الرهااور , الوجىااي والخفاااء  ىمعااا

  بالسفول 

فهو يرهار لىماا , لكن إبما يرهر من الجهة العالية لىياا , وقد بسطاا هذا في اإلحاطة 

ومان , لال لايس فوقا  شايء  ل  ومعاياة إ ا رو  يوم القيامة وهو باد بالقىوب وقصدا

فنبا  مان , وإن لام يكان شايء جدباى ماا  , مهة جخر  ييطن فاال يقصاد ماهاا وال يشاهد 

بال هاو , والرب تعالى ال يكون جلىى ما  قط ، فال شيء دوب  سيحاب  , ورائهم محيط 

ويادبو مااهم , ماع جبا  يقارب إلاى ليااده , األلىاى  يوال يالال هاو العىا, لىاى ألاالعىي 

, وهو في  لك العىاي األلىاى الكييار الموعاالي , شاء  ويأتي كما, إلى حيث شاء ويالل 

  قريب في لىوه , لىي في دبوه 

كماا يعجال جن , فىعجل المخىوق جن يجمع بين هذا وهاذا , فهذا وإن لم يوصف ب   يره 

بام لرفات , ولهذا قيل ألبي سعيد الخاراز , يكون هو األول واآلخر والراهر والياطن 

، لا  ماا يواااقض فاي حاق الخىاق  وجراد جبا  يجوماع, بالجمع باين الاقيضاين : قال ؟  هللا

ألن كااون الشاايء ؛ ولااو جراد مجاارد االبكشاااف والوجىااي لاااافى  لااك وحااف  باااليطون 

  ياافي كوب  باطاا , بمعاي كوب  معىوما جو مشهودا , ظاهرا 
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ىيا  وساىم جبا  كاان وقد رو  مسىم في ححيح  لن جبي هريرة لان الاياي حاىى هللا ل

جبت األول فىيس قيىك شيء وجبت اآلخر فىيس بعد  شيء وجبت الراهر فىايس ] يقول 

[ فوقك شيء وجبات  اليااطن  فىايس دوباك شايء اقاض لااي الادين وا اااي مان الفقار 

وجب  ليس دوب  شايء فاال , فأخير بأب  ليس فوق  شيء في ظهوره ولىوه لىى األشياء 

 : إلااى جن قااال, حيااث بطاان فااي الجهااة األخاار  ماان العياااد , يكااون جلراام بطوبااا مااا  

 اهـ  يدالن لىى اإلحاطة والسعة  االسمينومجموع 

وجبا  اليااطن الاذ  لايس دوبا  , فأخير جب  الراهر الاذ  لايس فوقا  شايء وقال جيضا : 

وإبا  لايس , فهذا خيار بأبا  لايس فوقا  شايء فاي ظهاوره ولىاوه لىاى األشاياء , شيء 

, حياث بطان مان الجهاة األخار  مان العيااد , ون جلرام بطوباا ماا  دوب  شيء فاال يكا

وجبت اليااطن فىايس ] بقول  , وليس هو لفظ الدون , ممع فيها لفظ اليطون ولفظ الدون 

فاال شايء دوبا  بالوياار , فعىم جن بطوب  جومب جن ال يكون شايء دوبا  [ دوبك شيء 

  ة واليطون يكون بالويار الجهة الوي ليست ظاهر, بطوب  

كقول  وجبت اليااطن فىايس , ولهذا لم يجئ هذا االسم الياطن , ولهذا لم يقل جبت السافل 

 اهـ   إال مقروبا باالسم الراهر الذ  في  ظهوره, دوبك شيء 

جب  مجوماع فاي حقا  سايحاب  ماا يوضااد فاي حاق :  314/ 1وقال في الجواب الصحي  

  اهـ   اهرا فنن المخىوق ال يكون جوال لخرا باطاا ظ,  يره 

الراهر مرادفة لىعىي لاد اإلفراد , إال جب  ليس من كل وم  ؛ ألن الرااهر فيهاا إثيااا 

 إفراد هللا بالعىو , فىيس فوق  شيء حسب الوفسير الايو   

جما العىاي ففيهاا إثيااا العىاو , فيكاون مجمولهماا يعطاي معااي الافاي واإلثيااا , ج  : 

 لال ظاهر ليس فوق  شيء  

 : كل اسم يوضمن حفة , فما هي الصفة المشوقة ؟ الثالثة  المسألة

الصافة المشااوقة هااا هااي : الرهاور بأبوالاا  الثالثاة : ظهااور الاذاا , والقاادر , والقهاار 

 والغىية  

 : تفسير المعطىة السم الراهر :المسألة الرابعة 

, وهااو جمااا األشااالرة فالراااهر لااادهم ظاااهر القاادر والقهاار ، جمااا لىااو الااذاا فيافوباا  

 تفسير الماتريدية  

و كاار تفساايرهما الاااوو  فااي شاارح هااذا الحااديث , واخوااار جن معاااي الرهااور بمعاااى 

الغىية والقهر , وكمال القدرة والراهر بالدالئل القطعية , ويالحظ في تفسير األشاالرة 

, جبهاام فااروا ماان إثياااا لىااو الااذاا ؛ ألبهاام ال يثيوااون العىااو بهااذا المعاااى هلل ساايحاب  

 الى  وتع

: تفسير المعوللاة :  كار اللمخشار  فاي تفسايره لىاى هاذه اآلياة } المسألة الخامسة 

الراااهر { باألدلااة ، وهاام كاألشااالرة فااي هااذا الياااب , فيثيوااون لىااو القاادر والقهاار , 

ويافون لىو الذاا , جما الجهمية فهم معطىة فاي األساماء والصافاا , فاال يثيواون شايلاً 

 دة  وإبما يثيوون  اتاً مجر

 فصل
 /الياطن( "  1قال المصاف : " )
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وجبت الياطن فىيس دوباك شايء اقاض لااي والوفسير الايو  ل  كما ماء في الحديث ] 

, وهااذا تفسااير جهاال الساااة والجمالااة ، والساااة  رواه مسااىم[ الاادين وج ااااي ماان الفقاار 

 ماءا بالافي الموضمن في االسم وهو قول  ] ليس دوبك شيء [   

ا لىااى محمااد باان جوقااد قااال اباان جبااى حاااتم قاار:  117/  5فااي الفواااو  قااال المصاااف 

الفضل حدثاا محماد بان لىاى بان الحسان بان شاقيق ثااا محماد بان مالاحم ثااا بكيار بان 

مان المطار { يعىم ما يىل فاي األرض }  قول  تعالى يف معروف لن مقاتل بن سىيمان

وما يعار  فيهاا } القطر  من{ وما يالل من السماء } من الاياا { وما يخر  ماها } 

بقدرتا  وساىطاب   ييعاا{ وهو معكم جياماا كااوم } لى السماء من المالئكة إما يصعد { 

  ولىم  معكم جياما كاوم 

هاو } قولا  تعاالى  فاي -وهللا جلىام  -بىغااا : لان مقاتال بان ساىيمان قاال  اإلسااادوبهذا 

فاوق : قال { والراهر }  شيءبعد كل : قال { واآلخر }  شيءقيل كل : قال { األول 

بعااي باالقرب بعىما  وقدرتا   , وإبماا شايءقرب من كل : جقال { والياطن }  شيءكل 

ثام يايالهم ياوم , لىايم يعىام بجاواهم ويسامع كالمهام  شايءوهو فاوق لرشا  وهاو بكال 

  جو حسن  سيءبطقوا ب   شيءالقيامة بكل 

لام يجالم بماا , وماوه  لا  مان  وهذا ليس مشهورا لن مقاتل كشهرة األول الذ  رو

ثام فسار القارب باالعىم والقادرة , وهو الذ  فسر اليااطن  بالقرياب , بل قال بىغاا , قال  

ول فىايس قيىاك بات األ] جوقد ثيت في الصحي  لن الاياي جبا  قاال , وال حامة إلى هذا 

شيء وجبت اآلخار فىايس بعاد  شايء وجبات الرااهر فىايس فوقاك شايء وجبات اليااطن 

 ر رضاي هللا لاهماا  يهريارة وجبا يوماء لن الايي من حديث جب[ ء فىيس دوبك شي

  حاطاةدالء ماا قاد بساطاا القاول لىيا  فاي مساألة اإلفي تفسير هذه األساماء وحاديث األ

جبا  لايس معااى اليااطن جبا  : وهاو يياين , وكذلك هاذا الحاديث  كاره قواادة فاي تفسايره 

لقرب فاي الكوااب والسااة لىاى مهاة وال لفظ ا, وال لفظ الياطن يدل لىى  لك , القرب 

 ا قاال إبا  نف, كىفاظ المعياة , وال لفظ القرب فاي الىغاة والقارلن , كىفظ المعية , العموم 

حاد  إوال يادل لىاى قارب , ب  يعاي ب  المجامعة والمقاربة والمصااحية نهذا مع هذا ف

دل لىاى جن , هاو معهام :  ا قيال إفىهاذا كاان , وال اخوالطها بهاا , الذاتين من األخر  

كمااا جخياار القاارلن , وهااو مااع  لااك فااوق لرشاا  , لىماا  وقدرتاا  وسااىطاب  محاايط بهاام 

هو الذ  خىق السمواا واألرض في ساوة جياام ثام اساوو  } وقال تعالى , والساة بهذا 

لىى العر  يعىم ما يىل في األرض وما يخر  ماها وما يالل مان الساماء وماا يعار  

فأخير سيحاب  جب  مع لىوه لىى لرش  يعىم كل شايء فاال { فيها وهو معكم جياما كاوم 

  شياء يماع  لىوه لن العىم بجميع األ

وهللا فاوق لرشا  ويعىام ماا جباوم ] وكذلك في حديث األولال الذ  في السان قال الايي 

ولم يأا في لفظ القرب مثل  لك جب  قاال هاو فاوق لرشا  وهاو قرياب مان كال [ لىي  

 ي ا ساألك ليااد  لااإو} وقاال {  قريب من المحساين هللا تن رحم} إشيء بل قال 

بكام ال حاىى هللا لىيا  وساىم ] إوقاال الاياي {  ا دلاان إقريب جميب دلوة الاداع  يبنف

 {  تدلوب  سميع قريب   ن الذإتدلون جحم وال  ائيا 

باارزة  يجباا ثاااا يحيااى باان المغياارة ثاااا مرياار لاان لياادة باان يحاااتم ثاااا جباا يقااال اباان جباا

بي  لان ماده قاال مااء رمال إلاى الاياي فقاال ياا جابى لن الصىت بن حكيم لن السجسو
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 ا إو} فساكت الاياي فاأبلل هللا تعاالى ؟ رسول هللا جقريب رباا فاااميا  جم بعياد فاااديا  

ي وليامااوا با ي ا دلان فىيسوجييوا لإقريب جميب دلوة الداع  يبنف يلا  سألك لياد

  وجيب لهم سج يفدلوب ي ا جمرتهم جن يدلوبإ {

ب  لالم بكل شيء قادر لىى كال شايء وهام لام نوال يقال في هذا قريب بعىم  وقدرت  ف

ولهاذا , وإبما سألوا لن قرب  إلى مان يادلوه ويااميا  , يشكوا في  لك ولم يسألوا لا  

فاأخير {  ا دلاان إقريب جميب دلاوة الاداع  يبنف يلا   ا سألك ليادإو} قال تعالى 

  جب  قريب مجيب 

با  نلكوب  هو المقصود ف؛ وطائفة من جهل الساة تفسر القرب في اآلية والحديث بالعىم 

اقوضاى جن يقاول   وهاذا هاو الاذ, حصال مقصاوده  ي ا كان يعىم ويسمع دلاء الادالإ

ن هذا قد قال  بعض الساىف نف, بمعاي العىم والقدرة , من يقول إب  قريب من كل شيء 

ن بفاس  اتا  جلكن لام يقال جحاد مااهم , كثير من الخىف كما تقدم لن مقاتل بن حيان و, 

, وهذا المعاي يقر ب  مميع المسىمين من يقاول جبا  فاوق العار  , قريية من كل شيء 

  ومن يقول جب  ليس فوق العر  

ساىمة المامشاون قاال  يسااده لن ليدالعليل بن ليدهللا بن جبانحاتم ب يوقد  كر ابن جب

وهاو باذلك , جبفسااا مااا  وهاو كاذلك ماا توساوس با  مالرحمن لىى العر  اساوو  يعىا

بفسااا جوهاو جلىام بماا توساوس با  , وكيف ال يكون كذلك , لياا من حيل الوريد إجقرب 

 اهـ   فكيف بحيل الوريد, ماا 

جبا  لىاى : جحادهما : يل لن هذا موابان : ق 335/  6قال المصاف في درء الوعارض 

فانن كاان , ولىاى هاذا , بل يكون لاليا , ليوة اسافال هذا الوقدير إ ا كان محيطا لم يكن 

ولااو جدلااى , وهااو الياااطن الااذ  لاايس دوباا  شاايء , هااو الراااهر الااذ  لاايس فوقاا  شاايء 

ولم يىلم مان  لاك جن , لاليا لىي  مطىقا , كان محيطا بالعالم , يل لهيط لىي  حب يالمدل

يط قيضاو  بماا فاي ياده مان فنن الواحد من المخىوقاا تح, يكون فىكا وال مشابها لىفىك 

 اهـ    بل وال شكل يده شكىها, مميع موابيها وليس شكىها شكل يده 

يساىم جبا  موحاوف بعىاو المكاباة ـ يقصاد األشاالرة ـ والمااازع :  7/7وقال في  جيضا 

جبا  : ولىاو القهار مضاموب  , جبا  جكمال مان العاالم : ولىو المكابة معاااه , ولىو القهر 

فان ا كاان ميايااا لىعاالم كاان مان تماام لىاوه جن يكاون فاوق العاالم ال  ,قادر لىاى العاالم 

فاال , كان  لاك مان لاوازم  اتا  , ولما كان العىو حفة كمال , محا يا ل  وال سافال لا  

كمااا ثياات فااي , يكااون مااع ومااود  يااره إال لاليااا لىياا  ال يكااون قااط  ياار لااال لىياا  

لان الاياي جبا  كاان يقاول فاي  الصحي  الذ  في ححي  مسىم و ياره لان جباي هريارة

 جباات األول فىاايس قيىااك شاايء وجباات اآلخاار فىاايس بعااد  شاايء وجباات الراااهر] دلائاا  

ولهاذا كاان ماذهب الساىف واألئماة [ فىيس فوقك شيء وجبت الياطن فىيس دوبك شيء 

ال يالال فاوق العار  ال يكاون تحات المخىوقااا وال , جب  ماع بلولا  إلاى ساماء الادبيا 

   بل هو العىي األلىى العىي في دبوه القريب في لىوه محيطة ب  قطتكون المخىوقاا 

ولكاان , ولهااذا  كاار  ياار واحااد إمماااع السااىف لىااى جن هللا لاايس فااي مااوف السااماواا 

إبا  فاي ماوف : ويقولون , إب  يالل ويكون العر  فوق  : طائفة من الااس قد يقولون 

وهاااالء ضااالل مهااال ،   وإباا  قااد تحاايط باا  المخىوقاااا وتكااون جكياار مااا, السااماء 

كماا جن الافااة الاذين يقولاون لايس داخال , مخالفون لصري  المعقول وححي  الماقاول 
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مهاااال ضاااالل مخاااالفون لصاااري  المعقاااول وحاااحي  الماقاااول , العاااالم وال خارمااا  

 اهـ   فالحىولية والمعطىة موقابالن

ة والمعادلاة باين وهذا حاق فهاذا تماام الموازبا:  444/  4وقال في بيان تىييس الجهمية 

وهاذه دلات لىاى , دلت جن اليار  تعالى خار  لن العالم لايس فيا   فاألولى,  الحجوين

هااو األول واآلخاار } وكااذلك قااال ساايحاب  , جن اليااار  سااابق لىعااالم لاام يقارباا  العااالم 

جباات ] وقااال الايااي حااىى هللا لىياا  وسااىم فااي الحااديث الصااحي  { والراااهر والياااطن 

يء وجبت اآلخر فىيس بعد  شيء وجبت الراهر فىيس فوقاك شايء األول فىيس قيىك ش

 [  الياطن فىيس دوبك شيء  وجبت

كماا جن الوقادم , واليار  سيحاب  وتعالى فوق العاالم فوقياة حقيقياة ليسات فوقياة الرتياة 

مثاال تقاادم العااالم لىااى , كمااا يكااون بالمكااان , لىااى الشاايء قااد يقااال إباا  بمجاارد الرتيااة 

بال هاو , فوقادم هللا لىاى العاالم لايس بمجارد  لاك , إلمام لىى المأموم وتقدم ا, الجاهل 

كماا يقاال العاالم , فكذلك العىو لىى العالم قد يقال إب  يكون بمجارد الرتياة , قيى  حقيقة 

بال هاو لاال لىيا  لىاوا حقيقياا , ولىو هللا لىى العالم ليس بمجارد  لاك , فوق الجاهل 

فهذا هو الذ  يدل لىي  ما  كره من الموازباة , وف وهو العىو المعروف والوقدم المعر

 اهـ   والمقابىة وكالهما حق

 : العالقة بين اسم الياطن واسم العىيم واسم الخيير   المسألة الثانية 

قىاا إن الياطن الذ  ليس دوب  شيء , والمطىع لىى كل شايء , لكان هااا  قاد يخاوص 

طن والخيياار يجومعااان فااي اإلطااالع بعااض هااذا األسااماء بشاايء دون اآلخاار , فاانن اليااا

لىى الخفايا واليواطن , فانن العىام إ ا جضايف إلاى الخفاياا الياطااة سامي خياره وسامي 

حاحي  خييراً جو باطااً , إال جب  فيما ييدو لي جن الخيير جوسع من الياطن ؛ ألن الياطن 

اء الماضاية يوعىق باألشياء , ولذا ماء في الحديث ] لايس دوباك شايء [ فيوعىاق باألشاي

 والحالية , جما الخيير فيوعىق بما مضى وجيضاً بالمسوقيل   

واساع فيوعىاق بالماضاي   وجما اسام العىايم فهاو جوساع مان الجمياع ؛ ألن لىام هللا موعىقا

 والحاضر والمسوقيل والمسوحيل والمعدوم  

يء :  فسر بعض جهال العىام اليااطن بالقرياب , ج  القرياب مان كال شاالمسألة  الثالثة 

و كر الييهقي , كماا  كار الشاارح لان مقاتال فاي اآلياة } هاو األول واآلخار والرااهر 

والياطن { فقال في الياطن : جقرب من كل شايء , وفساره بعاض جهال العىام بالمعياة , 

, وقاال : لام , وقد سقاا كالم  ميسوطاً قيل جسطر وباقش ابن تيمية هذا الوفسير وابوقده 

 115ىغة جن الياطن بمعااي القرياب , فاي المجىاد الخاامس بيأا في القرلن وال في ال

 مع جن ابن القيم فسر الياطن بالقرب , والهراس جيضاً  

 : ماهي الصفة المشوقة من هذا االسم ؟ المسألة الرابعة 

 هي إطالع هللا ولىم  بكل شيء , بل هي كما في الحديث ] ليس دوب  شيء [  

 لىياطن : : تفسير المعطىةالمسألة الخامسة 

جما األشالرة والماتريدية , فالياطن لادهم : المحوجب لن خىق  , فيكاون بمعااي الاذ  

ال يُدر   , وجشار إلى هذا المعاي الاوو  في تفسير الحديث , إال جن الاوو  قاال : هاو 

المحوجب لن خىق  , وقيل العالم بالخفياا , فيادج بوفساير األشاالرة ولخار تفساير جهال 
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جب  ليس العاالم بالخفيااا فقاط , بال هاو الموفارد باالعىم بالخفيااا , واشاوقوه  الساة , مع

 الىغو  ؛ ألن الياطن في الىغة الخفي   ىمن المعا

جما تفسير المعوللة : قال اللمخشر  في تفسيره : الياطن هو الذ  ال يادر  باالحواس 

يادر  جيضااً فاي فهو قريب مان تفساير األشاالرة , ورتياوا لىاى هاذا الوفساير , جبا  ال 

 اآلخرة , وجما الجهمية فال يثيوون االسم وال الصفة  

 : مسائل في األسماء األربع :المسألة السا  ة 

 : في الواو العاطفة : هي من باب لطف االسم لىى االسم  األولى 

: هل هاا  تالزم بين هذه األساماء األربعاة ؟ بمعااي جبا  إ ا  كار جسام  كار ماا  الثانية

   يقابى  ؟

 الجواب : ال يىلم , وجظن بالاسية لىياطن في  تقابل   

 

 فصل
 { "    وتوكل لىى الحي الذ  ال يموا} وقول  سيحاب  قال المصاف : " 

 : فيه مسائل 

 : الواو في ) وقول  ( هذه لاطفة لىى ما تقدم  المسألة األولى 

  ( الحي الذ  ال يموا/41)

سم الحي هلل تعالى وحفة الحياة ل  ، وهذه اآلية ومذهب جهل الساة والجمالة : إثياا ا

حريحة في الجمع بين الافي واإلثياا , فـ) الحي ( هذا االثياا ، و) الاذ  ال يماوا ( 

 هذا الافي  

وكذلك يثيت  لك األشالرة والماتريدية والكرامية والكالبية ، جما المعوللة فهام يثيواون 

وال ال يثيوون االسام وال الصافة ية فالمشهور جبهم ويثيوون الحياة هلل ، وجما الجهماالسم 

جظن  لاك فاي حافة الحيااة فاال باد جبهام يثيواون قادراً مان  لاك كاالومود والحيااة ؛ ألن 

ضدها ال يقل ب  جحد فيما جلىم ال من المساىمين وال مان اليهاود وال الاصاار  وال جهال 

 المىل األخر  وهللا جلىم  

  ال يموا ، وماء لن السىف باأن الحاي : الاذ  يفعال : فسر الحي هاا بأب  الذمسألة 

ولقاد باين بعايم بان :  جيضااوقاال اليخاار  :  15/  4ما يشاء , قال المصاف في الدرء 

بالفعال  , إالوجن العارب ال تعارف الحاي مان الميات , حماد جن كالم الرب لايس بخىاق 

 اهـ   فهو ميت, ومن لم يكن ل  فعل , فهو حي , فمن كان ل  فعل 

 

 فصل
يعىم ما يىل { } وهو العىيم الخيير }  (3){الحكيم  ملعىي} وهواوقول  قال المصاف : " 

ولااده مفاات  { } في األرض وما يخر  ماها وماا ياالل مان الساماء وماا يعار  فيهاا 

الغيب ال يعىمها إال هو ويعىم ماا فاي اليار واليحار وماا تساقط مان ورقاة إال يعىمهاا وال 

وماا تحمال } وقول  { وال رطب وال يابس إال في كواب ميين  حية في ظىماا األرض

                                                 

(
3

( ـ في بعض الاسخ } وهو الحكيم الخيير { وفي بعض الاسخ } وهو العىيم الحكايم { وفاي بعاض الاساخ الجماع 

 بياها  
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لوعىموا جن هللا لىى كال شايء قادير وجن هللا قاد } وقول  { من جبثى وال تضع إال بعىم  

 { "  جحاط بكل شيء لىما

 :فيه مسائل و

وهاو يوصارف ( وحفة العىم ،  م/اسم العىي44: هذه اآلياا الست في )المسألة األولى 

ال م العىيم إلى    ى, وزيادة المياى تدل لىى زيادة المعا العالم والع 

وقيل جن بيدج في حفة العىم بالحظ : جن المصاف تارة يقول : وقول  , وتاارة يوار  ماا 

بين اآليوين وال يقول شيلا , كما فاي ج ىاب اآليااا هااا فاي حافة العىام ، وجحياباا يقاول 

وهاي الثاااء لىاى هللا  مستألةوفاي هاذه  وقول  تعالى , وجحيان وقولا  سايحاب  وتعاالى ,

كىما  كر اسم  , وجشار إلى هذه المسألة الاوو  في مقدمة شرح مسىم فقاال : يساوحب 

لماان ماار فااي  كاار هللا جن يكوااب لاال وماال جو تعااالى جو ساايحاب  جو ماال  كااره اهااـ , 

ويالحظ من كالم الاوو  جن الحكم مساوحب ولايس بواماب , جماا االساوحياب فاألن هللا 

 حب الثااء ويحب المدح , واألحل لدم الوموب  ي

ويالحظ جيضاً في كالم الاوو  : جب  تارة يجماع باين لفراين , إماا سايحاب  وتعاالى , جو 

 لل ومل , وجحل االسوحياب في الاطق بها , وإن ممع مع الاطق الكوابة فحسن  

ومهيد في جحول الفق   كره جبو الخطاب في كواب  ال : جما العىم , لغة :المسألة الثانية 

وهو , ج  تعرف المعىوم لىى ما هو ب  , هو المعرفة  :العىم  36 ب، الجلء األول 

واسودل بقول  تعالى } الذين لتيااهم الكواب يعرفوب  كما  , هـاالمعرفة الصحيحة 

يعرفون جباائهم وإن فريقاً ماهم ليكومون الحق وهم يعىمون { ، فجعل العىم بمعاي 

جن العىم الشيخ محمد بن ليد الوهاب في األحول الثالثة وهو الذ  اخواره  ,المعرفة 

، ومعرفة  ، ومعرفة بيي  وهو : معرفة هللا, األولى : العىم  :فقال  ,بمعاي المعرفة 

وقد رد جبو الخطاب لىى من لرف العىم بأب  إدرا  الشيء  اهـ , دين اإلسالم باألدلة

 فىيرمع في بفس المصدر  

/ 4هاا  فرق بين العىم والمعرفة واإلدرا  ، قال ابن القيم فاي مادار  الساالكينمع جن 

والفرق بين العىم وبين المعرفة من وموه ثالثة : جحدها : جن المعرفة لب العىام :  174

وهاي لىام خااب موعىقهاا جخفاى مان , وبسية العىام إليهاا كاساية اإليماان إلاى اإلحساان 

جن المعرفااة هااي العىاام الااذ  يرالياا  حاااحي  بمومياا  موعىااق العىاام وجدق ، والثااابي : 

وهااي , جن المعرفااة  شاااهد لافسااها : ومقوضاااه فهااي لىاام توصاال باا  الرلايااة ، والثالااث 

, وال ياوقاال لاهااا , بماللااة األمااور الومدابيااة الوااي ال يمكاان حاااحيها جن يشااك فيهااا 

     وهللا سيحاب  وتعالى جلىم اهـ , المعرفة جتم من كشف العىم  وكشف

ألبها لىم ؛ : جن المعرفة جخص من العىم  74وقال العسكر  في كواب  الفروق ب

فكل : بعين الشيء مفصال لما سواه ، والعىم يكون مجمال ومفصال     إلى جن قال 

، و لك جن لفظ المعرفة يفيد تمييل المعىوم من معرفة وليس كل لىم , معرفة لىم 

إال بضرب لخر من الوخصيص في  كر المعىوم   يره معرفة ولفظ العىم ال يفيد  لك

في الفرق بين العىم واإلدرا  فقال : إن اإلدرا  :  84وقال ب ,اهـ المقصود 

وليس العىم كذلك واإلدرا  يوااول الشيء لىى , موقوف لىى جشياء مخصوحة 

ولىى الجمىة والعىم يقع بالمعدوم وال يُدر  إال المومود ، واإلدرا  , جخص جوحاف  

   المقصود,  طريق من طرق العىم اهـ
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 طالل  لىى كل شيء وفي الشرع : ج  الموحوف با

تعاالى : الصفة المشوقة ما  : هي العىم , وهي وحف قائم فاي  اا هللا المسألة الثالثة 

} وماا  وقولا { وهاو العىايم الخييار }  وقول { الحكيم  ملعىيوالدليل قول  تعالى } وهوا

 ع إال بعىم  {  تحمل من جبثى وال تض

 : بولية الصفة :المسألة الرابعة 

 من الصفاا الذاتية الوي ال تافك لن  اا هللا لل ومل  

: موعىااق الصاافة : حاافة العىاام توعىااق بموعىقاااا كثياارة , فووعىااق فااي المستتألة الخامستتة 

الماضااااي , والحااااالي ، والمسااااوقيل ، وبالممكااااااا , وبااااالموموداا , وبالمعاااادوم ، 

لوكاان فيهماا للهاة إال هللا }  ىتعاالقاال بالشيء الذ  لن يومد يعىم  ا ، ووبالمسوحيال

ق لكام ماا فاي األرض مميعااً ثام  اساوو  ىاهو الذ  خوبكل شيء قال تعالى } {ا تلفسد

يع السماواا  }وقال تعالى اهن سيع سماواا وهو بكل شيءأ لىيم{ سو  إلى السماء ف بد 

{  ل  حاحية وخىق كل ش يءأ وهو بكل  شيءأ لىايم ولم تكن دأل رض  جب ى يكون ل  ولاو

والسىف يجمعون هذا الكالم بقولهم ) يعىم ما كان وما يكون وما لام يكان لاو كاان كياف 

 كان يكون , ويعىم الكىياا والجلئياا وجفعال  وجفعال خىق  {   

ىاق والعىم جوسع تعىق من حفة القدرة والمشيلة , كما سوف بذكره إن شااء هللا فاي موع

 حفة المشيلة   

أ ىااب المعطىااة يثيوااون اساام ف: جمااا موعىااق االساام لاااد جهاال الياادع ,  المستتألة السا  تتة

وحفة العىم هلل , كاالشاالرة والماتريدياة والكرامياة والكالبياة ، جماا المعوللاة فيثيواون 

، لايس معاااه جبا  ماهال لاادهم فىايس كاذلك االسم دون الصفة , يقولون لىيم باال لىام 

فانبهم الة المعوللة وهم القدرية الذين لاشوا في لصر ابان لمار وتيارج مااهم ، وجما  

ولىي  فال يثيوون اسم وحافة وجن األمر جبف , إال إ ا وقع  ءإن هللا اليعىم بالشي قالوا :

  وهاال كفرهم الصحابة إال بعد الوقوع العىيم 

, بهام يقولاون إبا  ماهال لكن ال يىلم مان  لاك جوجما الجهمية فيافون اسم العىيم وحفو  

والعىم لاد  الة المعوللة موعىاق باالموموداا فقاط , بمعااي جبا  ال يعىام الشايء إال إ ا 

ومد ، جما المعوللاة  يار الغاالة فاال يوعىاق بألماال وجفعاال العيااد ، وماثىهم الاروافض 

:  )المعوللاة( تطىاق لىاى معاياين والخوار  , فهاالء كىهم معوللة بالمعاي العام ؛ ألن

 العام فيدخل فيها الليدية والرافضة   لة الفرقة المعروفة , جما بالمعاىالمعول

لىاى هاذا القاديم : وقاالوا جما لاد الفالسفة قال المصاف لااهم فاي ) تىيايس الجهمياة ( 

فكذلك ال يوحف بأب  حاي لاالم , ليس بمعدوم : بل يقال , سيحاب  ال يوحف بالومود 

  وهذا مذهب الفالسفة والياطاية , اهل وال ميت ليس بعامل وال م: بل يقال 

 والقرامطة قالوا ال لالم وال ماهل , قال  المصاف لاهم في ) تىييس الجهمية (  

: معاااى العىاام لاااد المعوللااة :  كاار األشااعر  فااي المقاااالا : جن لىاايم لااادهم  مستتألة

 بمعاى ) ال يجهل (  

السااميع واليصااير  كاساام  المطىقااة وجسااماء هللا:  111/  5: قااال فااي الفواااو  مستتألة 

بال يوعىاق كال , ال يجب جن توعىق بكال موماود , والغفور والشكور والمجيب والقريب 

يصاى  جن يكاون معىوماا تعىاق بكال  شايءواسام  العىايم لماا كاان كال , اسم بما يااسي  

 شيء اهـ  
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} وقولا  :  111/  5: في القرب , والفرق بين العىم والقرب , قال فاي الفوااو   مسألة

ماااكم ولكاان ال  إلياا وبحاان جقاارب   بااوم حيالااذ تاراارون جو  بىغاات الحىقااوم  إ افىااوال 

وهااذا هااو المعااروف لاان المفساارين , بالمالئكااة  إلياا قرباا  : فااالمراد باا  { تيصاارون 

ولكاان ال تيصاارون ,  جهىاا ماان  إلياا قااالوا مىااك المااوا جدبااى , الموقاادمين ماان السااىف 

  المالئكة 

ولفااظ , بااالعىم والقاادرة : وقااال بعضااهم , بااالعىم  إلياا وبحاان جقاارب  :وقااد قااال طائفااة 

الكوااب والسااة وحاف   فايب  ليس نف, وهذه األقوال ضعيفة ،  بعضهم بالقدرة والروية

ولكان , يقولاوا باالعىم والقادرة والروياة  جنحواى يحوااموا , بقرب لام من كال موماود 

بأبا  لاالم بكال , تاأولوا  لاك  شايءبعض الااس لما ظاوا جب  يوحف باالقرب مان كال 

ن لفاظ نفا, مثل لفاظ المعياة , وكأبهم ظاوا جن لفظ القرب ،  شيءقادر لىى كل ,  شيء

خىق السامواا واألرض  الذ هو } قول  تعالى  فيالحديد والمجادلة  سورة فيالمعية 

األرض وما يخر  ماها وماا ياالل  فيثم اسوو  لىى العر  يعىم ما يىل  جيامسوة  في

وقول  تعاالى { كاوم وهللا بما تعمىون بصير  جياماالسماء وما يعر  فيها وهو معكم من 

هاو سادساهم وال جدباى مان  إالهاو رابعهام وال خمساة  إالما يكون مان بجاو  ثالثاة } 

 {   لك وال جكثر إال هو معهم جياما كابوا ثم يايلهم بما لمىوا يوم القيامة 

جن : و ياره  رلياد الياوقاد  كار ابان , معهم بعىم  هو : وقد ثيت لن السىف جبهم قالوا 

وهاو , ولم يخالفهم في  جحد يعود بقول  ,  بنحسانهذا إمماع من الصحابة والوابعين لهم 

وجحماد بان حايال  الثاور مأثور لن ابن ليااس والضاحا  ومقاتال بان حياان وسافيان 

  و يرهم 

بان معمار لان باوح  إباراهيمن با إسماليلثاا  يحدثاا جب: تفسيره  فيقال ابن جبى حاتم 

بن ميمون المضروب لن بكير بن معروف لن مقاتل بن حيان لان لكرماة لان ابان 

قاال , هاو لىاى العار  ولىما  معهام : قاال { وهو معكم جياماا كااوم } قول   فيلياس 

قاال حادثاا جحماد بان  يوقال حدثاا جبا, لىم  معهم : جب  قال  الثور ورو  لن سفيان 

حدثاا بوح بن ميمون المضروب ثاا بكير بن معروف لان مقاتال بان  يالدورق إبراهيم

{ هاو رابعهام  إالماا يكاون مان بجاو  ثالثاة } قول   فيحيان لن الضحا  بن ملاحم 

 {     جياما كابوا} إلى قول  

 فصل
 { "   إن هللا هو الرزاق  و القوة الموين} وقول  قال المصاف : " 

 :  فيه مسائل

 والرازق(   الرزاق/44قم هذا االسم ): رالمسألة األولى 

: معااااه , لغااة : حاايغة ميالغااة مااأخو  ماان فعااال , ج  كثياار الاارزق , المستتألة الثانيتتة 

جماا مامااء فاي الاصاوب يرزق رزقاً بعد رزق , وهو اسم لاافس الشايء المارزوق ، 

فهاي بمعااى جبا   [ إن اإلماام يارزق الاااس جو يعطاي األرزاق]  مثالمن إثياا الرزق 

 وجما الحقيقة فاهلل هو الرزاق   , يب في الرزق س

سااوق األقااواا إلااى تقوضااي معااااه الشاارلي : هااو اساام , وحاافة قائمااة فااي  اا هللا , 

, قاال ابان مريار فاي تفساير اآلياة : هاو الموكفال وحفة الارزق  يار المارزوق الخىق 

عااى ابان بأقواتها , وقال األحيهابي فاي الحجاة : القاائم لىاى كال بفاس و كار بفاس الم
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األثياار والخطااابي و يااره , لكاان ال يغيااب لاان  هاااك جن مااع قااولهم الموكفاال , يثيوااون 

 الصفة القائمة بذاا هللا  

 : الصفة المشوقة هي : الوحف القائم بذاا هللا الذ  يقوضي اإللطاء المسألة الثالثة 

لة ؛ ألن : بوع الصفة هي : من الصفاا الفعىياة , وهاي توعىاق بالمشايالمسألة الرابعة 

 حفاا األفعال قائمة بمن فعىها , قال ابن القيم في الاوبية : والرزق من جفعال   

 : موقف المعطىة من هذا االسم : المسألة الخامسة

جما األشالرة فيثيووب  اسماً , وكذلك المعوللة , ويقولون رزاق , وهو الاذ  يارزق ج  

الكااالم مياااي لىااى الوقاااد لاااد  موحاال الاارزق ، جو سااائق األقااواا إلااى الااااس , وهااذا

لاا  ، وماان جقااوال االشااالرة فااي  لااك : جن  ةاألشااالرة ؛ ألبهاام يفاارون ماان قااول الصااف

إال والارازق وال يساوحق جن يسامى بالخاالق , لين المخىوق  -لادهم  -الخىق والرزق 

، وجما من فسره بهذا من جهل السااة , فوفسايره حاحي  , إال  بعد ومود هذه المفعوالا

ي  بعض القصور , جما الماتريدية , فيثيواون االسام , ويجعىاون هاذه الصافة ضامن إن ف

, وجماا المعوللاة حفة الوكوين الوي يثيووبهاا , فهام فاي هاذا جحسان حااال مان االشاالرة 

والجهمية فضدهم جن الرزق بمعاى المرزوق وجبها حفة مخىوقة بائااة لان هللا بمعااى 

 زق بمعاى المرزوق  المرزوق , وكذا الكالبية قالوا الر

 : جقسام الرزق : ياقسم إلى قسمين :المسألة السا  ة 

 ورزق باطن   -4رزق ظاهر     -4

األول : رزق ظاهر : ويسمى مطىق الرزق , وجحياباً يسمى الرزق العام , ويقصاد با  

إيصال األقواا إلى مميع الخىاق وماا يحواموبا  فاي معاشاهم وقياامهم , وهاو لاام مان 

وق , فيشمل اإلبسان والحيوان ، قال الشيخ السعد  : ويشمل المالئكة اهاـ حيث المرز

فهو بالويار المرزوق لام من حيث الحالل والحرام , فالحرام رزق , وهاو مان حياث 

 المحل , خاب في اليدن فهو : إيصال األقواا إلى األبدان  

 

 فصل وقالدة
هال الفعال هاو المفعاول ؟  مستألة : قيل الدخول , ال بد من اليحث فيالمسألة السابعة 

وهاال الخىااق هااو المخىااوق ؟ ؛ ألن هااذه المسااألة لهااا لالقااة بصاافاا هللا جمثااال حاافة 

لكااهم احوجاوا :  443/  5الرزق والخىق , فقال المصاف في  لك في الفواو  الكيار  

,  وهاو الصافاا الفعىياة, في  لك بحجاة جللمهاا لهام الكالبياة واألشاعرية ومان وافقهام 

وتساامى الخىااق , وتساامى حاافة الوكااوين , كوباا  خالقااا رازقااا لااادال محييااا مميوااا مثاال 

هو خالق فالال مكاون لاادل مان  يار جن :  وتسمى الوأثير فقالوا, وتسمى حفة الفعل 

وقاالوا , فكاذلك الماوكىم والمرياد , يقوم ب  خىق وال تكوين وال فعل وال تاأثير وال لادل 

فصاار لألولاين , م لىاى  لاك الكالبياة واألشاعرية واتيعه, إن الخىق هو بفس المخىوق 

إن قىااا جن الوكاوين , ألبهام قاالوا ؛ وإبما قارن هااالء باين األمارين , لىيهم حجة بذلك 

با  إوإن قىااا , وهذا معىاوم الفسااد باالحس , للم قدم المكوباا والمخىوقاا كىها , قديم 

  للم قيام الحوادس ب  , محدس 

يث والصااوفية وطوائااف ماان جهاال الكااالم ماان الاارادين لىااى وجمااا الفقهاااء وجهاال الحااد

فيطااردون مااا  كاار ماان األدلااة : المعوللااة ماان المرملااة والشاايعة والكراميااة و ياارهم 
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والخىاق الاذ  يقاوم , وتكوين يقوم بذات  , ال يكون فالال إال بفعل يقوم بذات  : ويقولون 

 لفقهااء مان جحاحاب جباي كاره االاذ  وهاذا هاو , بذات   ير الخىق الذ  هاو المخىاوق 

كالطحااو  وجباي , كما  كاره فقهااء الحافياة , حايفة والشافعي وجحمد ومالك في كويهم 

وكمااا  كااره , وكمااا  كااره اليغااو  فااي شاارح الساااة , ماصااور الماتريااد  و ياارهم 

لكان القاضاي , جححاب جحمد كأبي إسحاق وجبي بكر لياد العليال والقاضاي و يارهم 

لىاى جن الخىاق : ولكن اسوقر قولا  , قولين ؟ خىوق جو  يره  كر في الخىق هل هو الم

وكماااا  كاااره جباااو بكااار محماااد بااان إساااحاق , وإن خاااالفهم ابااان لقيااال ,  يااار المخىاااوق 

وكما  كر جئماة الحاديث والسااة قاال اليخاار   ( الوقاد الصوفية) الكالبا   في كواب 

ماا مااء فاي تخىياق بااب  (الارد لىاى الجهمياة واللبادقاة ) في جخر الصحي  في كواب 

فاالرب بصافات  , وهاو فعال الارب وجماره , السمواا واألرض وبحوهما مان الخالئاق 

وفعى  وجمره وكالم  هو الخاالق المكاون  يار مخىاوق وماا كاان بفعىا  وجماره وتخىيقا  

وال ريااب جن هااذا القااول الااذ  لىياا  جهاال الساااة , وتكويااا  فهااو مفعااول مخىااوق مكااون 

ال يكاون , ما  كر من الحجة جن العالم القادر الموكىم المرياد فنن , والجمالة هو الحق  

يقاال فاي الخاالق والفالال , وإال بأن يقوم ب  العىم والقادرة والكاالم واإلرادة هاو بعياا  

ة العقول وضارورتها إن الصاابع الفالال ال يكاون حاابعا فاالال هفنب  من المعىوم بيدا

وال يسامى الفالال فاالال كالضاارب والقاتال , إال جن يقوم ب  ما يكون ب  فالال حابعا 

ولكاان , إال إ ا قااام باا  الفعاال الااذ  يسااوحق باا  االساام , والمحساان والمطعاام و ياار  لااك 

  وفروخهم وافقوهم في اليعض دون اليعض ، الجهمية بفت هذا كى  

وكماا مااء با  الكوااب , كما وردا ب  الشريعة , وجما جهل اإلثياا فياقون لىى الفطرة 

كمااا وحااف بفساا  بااالعىم , فاانن هللا وحااف بفساا  فااي  ياار موضااع بأفعالاا  ,  والساااة

ولكان , والالول واالسوواء وبحو  لك من جفعالا   واإلتيانومن  لك المجيء , والقدرة 

ولام يفارق الساىف واألئماة ، وهاا   كر جسماءه الموضاماة لألفعاال , هاا جخير بأفعال  

فاي حاحي  اليخاار  لان ساعيد بان مييار جن  كماا, بين جسماء األفعال وجسماء الكاالم 

وماهاا   إبي جمد في القرلن جشياء تخوىف لىي فذكر مساائى :رمال سأل ابن لياس قال 

وكان هللا ساميعا { } وكان هللا لليلا حكيما { } وكان هللا  فورا رحيما } قال وقول  

{ رحيماا  وكاان هللا  فاورا} فقاال ابان ليااس وقولا  , فكأب  كاان ثام مضاى { بصيرا 

واخوصار , هاذا لفاظ اليخاار  بوماما  , ج   لم جزل كذلك  و لك قول , سمى بفس   لك 

  الحديث ورواه اليرقابي من طريق شيخ اليخار  بومام  

{ } وكان هللا لليلا حكيما { } وكان هللا  فورا رحيما } فأما قول  : فقال ابن لياس 

ولام ياحىا  جحاد , وسمى بفسا   لاك ,  لك  فنن هللا معل بفس { وكان هللا سميعا بصيرا 

ورواه , هااذا لفااظ الحميااد  حاااحب الجمااع , ج  لاام ياالل كااذلك : وكااان هللا ,  يااره 

الييهقي لن اليرقابي من حديث محمد بن إبراهيم اليوشاجي لن يوسف بن لد  شايخ 

ج   { وكاان هللا } فاذلك قولا  , إن هللا سمى بفس   لك ولام ياحىا   ياره  :اليخار  قال 

ولفاظ الساائل , ورواه الييهقي من رواية يعقوب بان سافيان لان يوساف , لم يلل كذلك 

ولفظ ابن لياس فنن هللا سمى بفسا   لاك ولام يجعىا   ياره فاذلك , فكأب  كان ثم مضى 

وسامى بفسا  , معل بفسا   لاك  :فقول      إلى جن قال :  ج  لم يلل{ وكان هللا  }قول  

با  بفسا   ىوسام, لا   وجخير بثيوت , ج  هو الذ  حكم بذلك , يخر  لىى الثابي ,  لك 
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جبا  جخيار جن : والمعااى , ج  لام يالل كاذلك , وكاان : وقولا  , ك جحد  يره للم ياحى   

وسامى با  بفسا  لام يكان الخىاق هام , وهو الاذ  حكام با  لافسا  , هذا جمر لم يلل لىي  

لاو كاان  لاك مساوفادا مان بحىاة فاأراد باذلك جبا  , وساموه باذلك , ل   الذين حكموا بذلك

فأماا إ ا كاان هاو الاذ  سامى بفسا  ومعال , بحدوس الخىق , ل   لكان محدثا, ل   الخىق

ولهاذا , فىهاذا جخيار بأبا  كاان كاذلك , فهو سيحاب  لم يلل وال يلال كذلك , بفس  كذلك 

, فاورا لام يالل هللا لالماا موكىماا   : كقول جحمد في رواية حايال, اتيع جئمة الساة  لك 

 اهـ   لم يلل هللا لالما قادرا مالكا ال موى وال كيف :وقال في الرد لىى الجهمية 

بال حافات  , هللا تعاالى ال يوحاف بشايء مان مخىوقاتا  : و 446/  8وقال في الفواو  

وهااذا مطاارد لىااى جحااول السااىف وممهااور المسااىمين ماان جهاال الساااة , قائمااة بذاتاا  

لىسمواا واألرض لايس هاو بفاس السامواا واألرض ويقولون جن خىق هللا , و يرهم 

ال سايما ماذهب الساىف واألئماة وجهال السااة الاذين وافقاوهم , بل الخىق  ير المخىاوق 

بقضااوا هااذا , وماان وافقهاام ماان الجهميااة والقدريااة , لىااى إثياااا حاافاا هللا وجفعالاا  

قىاوم  اإ  افقاالو, ن الخىق  ير المخىوق كاألشعر  ومن وافق  إاألحل لىى من لم يقل 

كماا  كارتم فاي , ن الصفة إ ا قامات بمحال لااد حكمهاا لىاى  لاك المحال دون  ياره إ

إبااوقض  لااك لىاايكم بالعاادل واإلحسااان , الحركااة والعىاام والقاادرة وسااائر األلااراض 

فنب  يسمى لادال بعدل خىق  فاي  ياره محسااا بنحساان , و يرهما من جفعال هللا تعالى 

  كىما بكالم خىق  في  يره فكذا يسمى مو, خىق  في  يره 

إبماا كاان : ويقولاون , بانلولام هاذا األحال  والجمهور من جهل الساة و يارهم يجيياون

وجماا المخىاوق الاذ  , لادال بالعدل الذ  قام بافس  ومحساا باإلحسان الاذ  قاام بافسا  

وجماا ماا , كماا جبا  رحمان رحايم بالرحماة الواي هاي حافو  , حصل لىعيد فهو جثر  لك 

  ق  من الرحمة فهو جثر الرحمة يخى

ويقاع تاارة لىاى موعىقهاا , سم الصفة يقع تارة لىى الصفة الوي هي مسمى المصادر او

كىفاظ الخىاق يقاع تاارة لىاى الفعال ولىاى المخىاوق جخار  , الذ  هو مسامى المفعاول 

وكذلك األمر يقع لىى جمره الاذ  هاو مصادر جمار ياأمر , والرحمة تقع لىى هذا وهذا 

وكاذلك { وكاان جمار هللا قادرا مقادورا } كقولا  تعاالى , قع لىى المفعاول تاارة يوجمرا 

اهااـ وبرااائر هااذا موعااددة , والقاادرة تقااع لىااى المقاادور , لفااظ العىاام يقااع لىااى المعىااوم 

 المقصود 

الفرق بين الفالل والفعل والمفعول , ما  كره المصاف فاي درء  لمسألةومما هو تابع 

قىات إن العاالم  م  ل  : الوي  هب إليها بعض سىف   في األولىفاقول :  17/  41الوعارض 

وهال هاذه ؟ وماا الادليل لىاى  لاك , لم يكن لىم  بافس  إال مجرد بفسا  , إ ا لىم بفس  

 !!إال مجرد الدلو  

فانن اإلبساان حالا  قيال جن يعارف , ثم إبها دلو  معىومة الفسااد بالضارورة وباألدلاة 

لا  لىام لام يكان ماع جن بفسا  لام تالل  يعىام جبا  حصال ,خالف حالا  إ ا لرفهاا , بفس  

وإ ا ,  كابت بفساي: كان في هذا قدر زائد لىى قول  , لىمت بفسي : ويعىم جب  إ ا قال 

وقولاا  , بفسااي مومااودة : لىاام جن هااذا زائااد لىااى قولاا  , لىمااي بافسااي مومااود : قااال 

كاون حيا  لهاا فهال ي, كقول  جحييت بفسي وظىمت بفساي ورجيات بفساي , لىمت بفسي 

  وظىم  لها ورويو  لها هو  اتها 
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فىاو كابات معرفوا  , مان لارف بفسا  لارف ربا  : ومن األقوال المشهورة لاد الااس 

ل  كل وقت مان  ثم إن العاقل يويين, لكان كل جحد لارفا بافس  وبرب  , بافس  هو بفس  

وتييااا لافسا  ويجاد  فيالداد لقاال ومعرفاة, لا  قيال  لاك  ما لم يكن مويياا, جحوال بفس  

فكيف يكون لىم  بافسا  لايس , كما يجد لىوم  الضرورية ,  لك في  ومودا ضروريا 

  في  زيادة لىى مجرد بفس  الوي كابت قيل العىم بها 

وقول القائل العاقل ال يحوا  في إدرا   ات  إلى حورة  ير حورة  ات  الواي بهاا هاو 

بال إ ا قادر  اتا  ,  اتا  لايس هاو لاين  اتا  ل  مان المعىاوم بالضارورة جن إدرا   يقال

كان إدراكها قدرا زائدا لىى  ات  بدون إدراكهاا , بدون إدراكها وقدر  ات  مع إدراكها 

ثام إن ، فهاذا معىاوم باالحس والضارورة , وهذا اإلدرا   ير الذاا الخىية لان إدرا  

جو يقااول , كااان القائاال مماان يقااول اإلدرا  هااو ابطياااع حااورة المعقااول فااي العاقاال 

جو يقول ليس هااا  حاورة , اإلدرا  هو بفس تىك الصورة جوهو إدرا  تىك الصورة 

جو يقااول هااو بساية بااين المادر  والماادر  بااال , بال اإلدرا  لىاام بالمادر  بااال حاورة 

ل  جن يجعل اإلدرا  لايس هاو المادر   فال بد, فأ  قول في هذه األقوال قال  , حورة 

بل يعقال بالضارورة الفارق باين , ليس هو العالم  كما جب , م فىيس العىم هو بفس المعىو

كماااا يعقااال الفااارق باااين المرياااد والماااراد واإلرادة والمرئاااي , العاااالم والمعىاااوم والعىااام 

  والرائي والروية والمسموع والسامع والسمع والمحيوب والمحب والمحية 

إبا  يعارف : يقاال  بحياث, لكن إن كان الواحد هو العالم والمعىوم والمحب والمحياوب 

فىايس لىمهاا , فهاا مع كوبها العاالم والمعىاوم والمحاب والمحياوب , بفس  ويحب بفس  

بال يمكان تقاديرها  يار لالماة بافساها وال محياة , بافسها وحيها بفسها هاو  اا بفساها 

ويعىام جبا  ماع تقاديرها الوماود هااا  جمار ، ويمكن تقديرها مع لىمهاا وحيهاا , لافسها 

هاذا ماع جن مهاة كوبا  لالماا  يار مهاة كوبا  معىوماا , لىى تقدير العادم  مومود زائد

فىايس هاو ال  اا العاالم وال  اا المعىاوم , وجماا بفاس العىام , وإن كابت الاذاا واحادة 

 اهـ , المقصود  

 : مراهر الرزق : مسألة 

إيجاد ما يرتلقوبا  , وتساهيل وحاولهم إليا  , ووحاول  إلايهم , وتادبيره فاي جمساامهم 

 وسوق لكل لضو حق   

الثااابي : الاارزق الياااطن : ويساامى الاارزق المطىااق ، جو الاارزق الخاااب , وهااو رزق 

العىم واإليمان لىى يد الرسول حىى هللا لىي  وسىم , وهاذا الوقسايم جشاار إليا  بالقىوب 

 ابن القيم في الاوبية  

 : هل الحرام رزق جم ال ؟ المسألة الثامنة 

ساامون الحاارام رزقاااً ، اسااودالالً بقولاا  تعااالى } إن هللا هااو جمااا مااذهب السااىف فاانبهم ي

الرزاق { وقول  } هل من خالق  يار هللا يارزقكم مان الساماء واألرض { واالساوفهام 

؛ وألب  يحصل ب  الوغذ  والقياام , وال رازق  ير هللا هاا بمعاى الافي , ج  : ال خالق 

 ا جهل الساة في هذا الياب   ير جن العيد يصل ل  ب  الذم , واألشالرة وافقو

جما المعوللة فأبكروا جن يكون الحرام رزقاً , وقاالوا مان  صاب إبسااباً مااالً جو طعامااً 

فأكىاا  , فنباا  جكاال رزق  يااره اهااـ , ولااادهم الاارزق بمعاااى الومىيااك , فماان مىكاا  هللا 

عطا  إ  الشيء رزق  ، ومن جخذه بغير الومىيك , كالغصب و يره , فىم يرزق  هللا ولم ي
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يعطياا  المماااوع , وهااذا ابطالقاااً ماان لقياادة لااادهم فاسااده ماان الحكاام لىااى هللا  فكياا

 بالوحسين والوقيي   

جن بقار و: في بيان معوقاد جهال السااة قاال :  145/  4قال المصاف في تىييس الجهمية 

وجن األرزاق مان قيال هللا تعاالى يرزقهاا ليااده , فيأمى  ماا جو قول , من ماا جو قول 

 اهـ    الال وحراماح

 : الرد لىيهم :مسألة 

جوالً : هذا يخالف األدلة السمعية ؛ ألن قول  } إن هللا هو الرزاق { فهذا حصار يسامى 

بالحصر اإلضافي , وهذا المعوقد خالف إممااع األماة , قيال المعوللاة واإلممااع دليال 

 سمعي  

فانن مان جكال الحارام طاوال لماره , ثابياً : يخالف دليالً لقىياً يىلم لىي  لوازم باطىة , 

  ير هللا  ورازقاً ج  جن هللا لم يرزق  , وجن هاا  خالقاً 

: هاا  توضي  لىى كالم المعوللاة فاي جن الحارام لايس رزقاا ويقاال : المساألة مسألة 

تحوا  إلى بيان , فنن جردا جب  بمعاى سوق لأللضاء وهدايوها الموصاح  واالبوفااع 

ي هذا الياب ؛ ألب  يصال إلاى األمساام وتاوفاع با  , وإن جردا جن ب  ، فالحرام رزق ف

الحارام رزق بمعاااى جن هللا جباحا  وج ن باا  , فىاايس كاذلك ، وهااذا الاذ  جوقااع المعوللااة 

 فيما جوقعهم في   

 فصل
 في تكمىة اآلية , قال المصاف : " وقول  }  و القوة الموين { "  مسألة 

 :  فيه مسائلو/الموين( 41)/ و القوة( و 43في  إثياا اسم )

 : هل االسم هو  و القوة جم القو  ؟ وهل بياهما فرق ؟ المسألة األولى 

وكاذلك لخار ساورة الحشار :  8/  5المصاف  اير بياهما , فقاال فاي الفوااو  الكيار  

هاي مماا وحاف با  بفسا  , بل مميع جسماء هللا الحساى , هي من جلرم لياا الصفاا 

العلياال الحكاايم العىاايم القاادير العىااي العراايم الكيياار الموعااال  محي} الغفااور الااركقولاا  

 الغفور الودود  و العر  المجياد فعاال لماا يرياد القو  الرزاق  و القوة الموين العليل

{ اهاـ , لكاان وهللا جلىاام جبهااا ليساات مغااايرة تاااوع , باال هااي مثاال قولاااا ماان جسااماء هللا : 

لااى حاافة العىاام ، فمثىاا  القااو  و و القااوة ؛ ألن والعااالم والعااالم , فكىهااا ترمااع إ مالعىااي

 الليادة في المياى تدل لىى الليادة في المعاى  

وهاا  جسماء هلل مصدرة بـ)  و ( وهو بوع من جباواع جساماء هللا ، مثال :  و الطاول ، 

 و العر  ،  و الجالل , قال تعالى } وهللا  و الفضال العرايم { وقاال تعاالى } إن هللا 

بوقااام { وقاال تعااالى } رفيااع الادرماا  و العاار  { وقاال تعااالى } وييقااى لليال  و ا

 وم  ربك  و الجالل واإلكرام {  

كقولا  , ما يضيف إلى بفس  بذو حفات  القائماة با  : ك 51قال ابن القيم في الوييان ب 

 اهـ   و العلة و و المىك و و الرحمة : ويقال {  و الجالل واإلكرام { }  و القوة } 

مان بااب  وإبماا هار مان جساماء هللا باـ)  و ( د  هب بعض المعاحرين إلاى جن ماا ُحاو 

، وقاد مااء لان مماع مان الساىف الوسامية باذ  ولكان هاذا خطاأ ال األساماء , الصفاا 

 الجالل , كما في قول الوليد بن مسىم :لن  ير واحد قال ب  , رواه الورمذ   
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باسام    الجاالل  معال فصاال, مي هلل فاي بااب األساا: قال الاسائي في السان الكيار  

باب إن هلل مائاة اسام  كواب الووحيدفي  اليخار  وقال ,سماء هللا جفهذا من , و   القوة 

 اهـ  الير الىطيف , العرمة  : و الجالل  :بن لياس اإال واحدا قال 

: تعريااف القااو  , لغااة : قااال الجااوهر  : خااالف الضااعيف , وهااذا المستتألة الثانيتتة 

 الشيء بضده , ومعااه شرلاً : الموحوف بالقوة  تعريف 

قال ابن مرير : القو  بأن ال يغىي   الب وال يرد قضاءه راد , وقالا  ابان كثيار جيضااً 

 وهذا من الزم القوة , وإال فالقو  : وحف قائم في  اا هللا يماع من جن يغىي   الب  

 حاب  وتعالى  : بوع الصفة : هي حفة  اتية ال تافك لن هللا سي مسألة

: موقف المعطىة , جما األشالرة والماتريدية فيثيوون االسم والصفة ؛ ألبهاا مان مسألة 

الصفاا الوي يثيووبها بالوضمن جو بالالزم , وجماا المعوللاة فهام معطىاة فاي هاذا اليااب 

ويفسروبها بمعاى القهار والغىياة , بمعااى جبا  يقهار ويغىاب ، وجماا الكالبياة والكرامياة 

 ووبها  فيثي

: العالقاة باين القاوة والقادرة : مان حياث جبا  باالغ القادرة فهاو قاو  ، والشاارح مسألة 

 معىها بمعاى القدرة , فيكون لفراً مرادفاً بمعاى واحد  

والقااول الثااابي : جن بياهمااا لمااوم وخصااوب , فاانن القااادر ضااده العااامل , والقاادرة 

كاال قاادر قويااً ، ولىاى  لااك  بالوياار الخىاق جخاص مان القااوة , فكال قاو  قاادر ولايس

فالقوة وحف زائد لىى القدرة ، وإبما القوة مع القادرة , مثال قولااا حافة الارحمن ماع 

 مع الخيير   مالرحيم ، والعىي

 فصل
 /الموين( "   41قول  : " )

تعريف  لغة : الموين مأخو  من المون , وهو ما حىب مان األرض قالا  فاي الصاحاح   

بالشاادة والقااوة الوامااة كمااا قااال الييهقااي , قااال اباان لياااس :  وجمااا شاارلاً : الموحااوف

 الموين : الشديد , فهو الشديد في حفات  , الشديد في للت  , الشديد في ميروت   

فهي مثال , فهو جخص من اسم القو  , القوة العريمة , ويقصد ب   اية القوة الموين : و

وماا قىااا فاي  { يحب المحساين} لقول   واسم الودود بالاسية, اسم الخيير بالاسية لىعىم 

  القوة بقول في الموين 

: هاا  فرق بين الموين والقو  جيضاً , فمن حيث جب  باالغ القادرة , فهاو قاو  , مسألة 

 ومن حيث شديد وبالغ القوة فهو موين , فالقوة : قدرة وزيادة ، والموين : قوة وزيادة  

 اتية , والصفة المشوقة : الموابة  : بوع الصفة , هي من الصفاا الذمسألة 

: موقف المعطىة مان الصافة المشاوقة مان اسام المواين , هام كالعاادة ال يثيواون , مسألة 

جما األشالرة فكما قىاا في باب القدرة , السيما إ ا كابت مورادفاة المعااى , فهام يثيواون 

جن تكااون وحاافاً االساام والصاافة ، وجمااا المعوللااة فيقولااون : هااو القاااهر الغالااب , دون 

 قائماً هلل  

 : هل يسمى هللا بالشديد ؟  مسألة

جما خيراً فيجوز تسمية بالشديد مان بااب اإلخياار , ال اإلبشااء ؛ ألن جساماء هللا توقيفياة 

وجملباا ولىي  يحمل قول ابن لياس الموين : الشديد , فهذا من باب الخيار جو الوحاف 

  بي إطالقها لىى هللا ألبها ماءا من قول ححا
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 : قول الموين في اآلية هل هو وحف لىقوة جم حفة مسوقىة ؟ مسألة 

 هب ابن مرير في تفسير اآلياة : جبا  اسام هلل فوكاون قراءتا  باالرفع ؛ إلممااع الحجاة 

 من القراء , ولو كان بعواً لىقوة لكان الوأبيث ب  جولى , ج  الموياة  

 

 فصل
الساميع اليصاير { وقولا  } إن هللا  قال المصااف : " وقولا  } لايس كمثىا  شايء وهاو

 بعما يعركم ب  إن هللا كان سميعاً بصيراً { "  

لمااا رفااع الصااحابة : وقولاا  وماان األحاديااث الوااي  كاار المصاااف فااي فصاال الساااة : " 

وال  ائيا إبما  فنبكم ال تدلون جحم, ربعوا لىى جبفسكم اجيها الااس ] جحواتهم بالذكر 

[ إن الاذ  تدلوبا  جقارب إلاى جحادكم مان لااق راحىوا   ,بصايرا قريياا  تدلون ساميعا

 :   فيه مسائل" موفق لىي  

/ 46/السميع ( والصف  ما  السامع والساماع ، و)45هذه اآلية في إثياا اسم وحفة : )

 اليصير( والصفة ما  اليصر واإلبصار  

ن ، : معاى سميع , لغاة : تطىاق لىاى حاساة األ ن ، وماا وقار فاي األ المسألة األولى 

وتطىق لىى من ليس بأحم , وجما شرلاً: فهاو الموحاوف بساماع ممياع المسامولاا 

وماء في اليخار  من حاديث لائشاة قالات ] سايحان الاذ  وساع سامع  األحاواا [   

ومعاى بصير , لغة : خالف الضرير , وهذا من تفسير الشايء بضاده ، وجماا شارلاً : 

 فهو الموحوف بروية مميع المرئياا  

كااا ماع الاياي :  لان جباي موساى قاالسم يوضمن الافاي , كماا مااء فاي حاديث وهذا اال

فانبكم , ربعوا لىاى جبفساكم ] افكاا إ ا لىوبا كيربا فقال , حىى هللا لىي  وسىم في سفر 

   اليخار  [ رواهال تدلون جحم وال  ائيا تدلون سميعا بصيرا قرييا 

 ة  : بوع حفة السمع واليصر من الصفاا الذاتي مسألة

 وبصير بال جمفان وال حدقة ؟, هل يقال إن هللا سميع بال ج ن : مسألة 

, والجهمياا  والمعوللااة جبكااروا وال يثيوااون  يسااكوون فااال يافااونجهاال الساااة الجااواب : 

خىااق الساامع : ج  , وقااالوا : معاااى سااميع وبصااير فااي هااذه اآليااة , الساامع واليصاار هلل 

وا حفة السمع واليصار مخىاوق هلل ومعى, ىيم وجحياباً يجعىوب  بمعاى لواليصر لىااس 

 والماتريدية فأثيووها )ج  السمع واليصر(  والكرامية وجما الكالبية واألشالرة 

: موعىق الصفوين , جما السمع فيوعىق باألحواا الكائاة في العالم ، الاذ  جحااط  مسألة

الاذ  وساع سمع  بالمسمولاا ، وماء في اليخار  من حديث لائشة قالات ] سايحان 

وقاال  قاال تعاالى } جلام يعىام باأن هللا يار  {سمع  األحواا [ جما اليصر فيالمرئيااا 

تعالى } إباي معكما جسمع وجر  { وال يُقال إبها توعىق بكل شيء ، قاال المصااف فاي 

السااميع واليصااير والغفااور والشااكور  كاساام وجسااماء هللا المطىقااة :  111/  5الفواااو  

, باال يوعىااق كاال اساام بمااا يااسااي  , يجااب جن توعىااق بكاال مومااود ال  والمجيااب والقريااب

 شيء اهـ  يصى  جن يكون معىوما تعىق بكل  شيءواسم  العىيم لما كان كل 

وماا خىقا  الارب :  344/  46وكذا ال يوعىق بالمعدوماا , قاال المصااف فاي الفوااو  

 اهـ   العقالء والمعدوم ال ير  بنتفاق, و يسمع جحواا لياده , تعالى فنب  يراه 
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وال , هاو لااد ومودهاا ال بعاد فاائهاا , وكذلك سمع جحاواا العيااد :  343/  46وقال 

وقاال { وقل المىوا فسير  هللا لمىكم ورسول  والمامااون } قال تعالى , قيل حدوثها 

 { اهـ   ثم معىااكم خالئف في األرض من بعدهم لاارر كيف تعمىون} 

تي فاي جدلياة أوهذا ي, فيقال سامع , إلي جب  يوصرف  هب بعض جهل العىم : ومسألة 

و هاب ، وياساامع الاجاو  , : ياساامع الصاوا   مثال قولا, وجدلية جئموهم , المسىمين 

ألن هذه الصيغة بهذه الصورة لم ترد , والقاول ؛ جبها ليست من جسماء هللا  ىبعضهم إل

وهذا , فاا هللا وجفعال  سماء من حجسوخرا  ال؛ لىى قوالد قدماء السىف يأتي ول األ

, وقااد ساايق بحثاا  هااو مااذهب معفاار الصااادق شاايخ مالااك , والوليااد باان مسااىم و ياارهم 

  باسوطراد 

 : موقف المعطىة :  مسألة

جما األشالرة : فنبهم يثيوون السمع واليصر هلل سيحاب  وتعاالى , وهاذا ممهاورهم , إال 

وكاذا الكالبياة والكرامياة  يوون العين ,جبهم خالفوا في مسألة العين هلل , فاألشالرة ال يث

جما المعوللة وبعض األشالرة والجهمية جيضاً والفالسافة :  يثيوون السمع واليصر هلل ,

فيفسرون السمع واليصار بوفسايراا : فواارة يجعىوبا  بمعااى العىام , فساميع وبصاير , 

اا , وتااارة بمعاااى لىاايم , فالسااميع : العااالم بالمساامولاا , وبصااير : العااالم بالميصاار

بااالخىق ، فسااميع : خااالق الساامع ، وبصااير : خااالق اليصاار , وتااارة بمعاااى   يفسااروب

المجيب المعطي , فسميع بمعاى جماب الدلاء ولىى كل حال فاال يثيواون حافة السامع 

 واليصر القائمة بذاا هللا , وإبما هي مخىوقة لادهم  

 جما الرد لىيهم :

وقىة ,  يار مرادفاة لىسامع واليصار بالوياار المعااى جوالً : جن يقال : إن العىم حفة مسا

ففرق بين العىم بالصوا وسمال  ، والعىم بالميصر ورويو  , فىو حدثت لن قرية هاا 

, تكااون لىموهااا , فاان ا رجيوهااا فهااذا  ياار العىاام بهااا , وإ ا وحااف لااك حااوا لىمواا  

ا , واألحام بالوحف , لكن ليس كماا لاو سامعو  ، ولاذا األلماى يعىام الساماء ولام يرها

 يعىم ولم يسمع , وهذا دليل لقىي  

ثابياً : القرلن فرق بين حفة العىم , وحافة السامع واليصاير , جماا لىاى قاولهم : خاالق 

اليصر والسمع , فهذا ححي  , ال خالق إال هللا , قال تعالى } وهللا خىقكام وماا تعمىاون 

, وجماا لىاى جبا  مجياب جو { لكن ليس هذا معاى السمع واليصار , ال لغاة , وال شارلاً 

معطي , فهذا حاحي  , ياأتي ساميع بمعااى مجياب , كماا قاال تعاالى } إن رباي لساميع 

الدلاء { وقول المصىي ] سمع هللا لمن حمده [ ولكن هذا جحد معابي سميع ، والمعااى 

اآلخر : سميع بمعااى ساامع , ج  الموحاوف بساماع األحاواا , فىماا ا لمااوم بايعض 

 بيعض  المعاى وكفرتم 

 والماتريدية يثيوون حفة السمع واليصر هلل تعالى وهم مثل األشالرة في هذا الياب  

: جثاااار المعطىاااة شااايهة وهاااي : جباااا إ ا جثيوااااا الساااميع واليصاااير , لااالم قااادم  مستتتألة

المساامولاا والميصااراا , وهااذا لاايس بااالزم , مثاال حاافة العىاام , ال يىاالم ماهااا قاادم 

 خار  ] كان هللا وال شيء [  المعىوماا ، وقد ماء لاد الي



 - 146 - 

 

 فصل
{ } ولاوال إ  دخىات ماواك قىات ماا شااء هللا ال قاوة إال بااهلل } وقول  قال المصاف : " 

ماا  جحىت لكم بهيمة األبعام إال} وقول  { ولو شاء هللا ما اقووىوا ولكن هللا يفعل ما يريد 

فمان يارد هللا } وقولا  { يوىى لىيكم  ير محىي الصيد وجبوم حرم إن هللا يحكم ما يريد 

كأبماا  جن يهدي  يشرح حدره لإلسالم ومان يارد جن يضاى  يجعال حادره ضايقا حرماا

 { "   يصعد في السماء

 :  فيه مسائلو

): هذه جربع لياا في حفة   المسألة األولى
4
 المشيلة واإلرادة هلل تعالى   -4/(

ميااة والمعوللااة , وجثيوهااا ف , وجبكرهااا الجهىجممااع لىيهااا الساا, وهااذه الصاافة ثابوااة هلل 

  وبقية طوائف الوعطيل واألشالرة والماتريدية والكرامية الكالبية 

الصفاا ) قيل المحياة والرحماة والغضاب وهاذا باب : وكون المصاف يسوفو  مسألة 

ترتييها بعد المشيلة لىى ترتيب المصااف ( بصافة المشايلة , يادل لىاى لىام المصااف 

كما جب  إمام في  يره لكن قىاا  لاك  -د األسماء والصفاا وجب  إمام بحق في باب توحي

, ووماا  دقواا  فااي هااذا الوقااديم ؛ ألن الصاافاا الوااي بعاادها ماان باااب المااسااية والمكااان 

موعىقة بها فقد  كر بعدها حفة المحية وهي موعىقة بالمشيلة وكذا حفة الرضاا موعىقاة 

فقاد قاال  -ق بها فااسب تقديمها قيىا  بالمشيلة وهكذا , فوقديم المشيلة ألن ما بعدها موعى

وهاو , بماا يكاون بمشايلة هللا وقدرتا  نقيل كل ما كان بعد لدم  ف:  6/411في الفواو  

وهاو تحات مشايلة , فماا شااء وماب كوبا  , وماا لام يشاأ لام يكان , سيحاب  ما شاء كان 

و شالاا ولا}  كماا قاال تعاالى, وما لام يشاأ اموااع كوبا  ماع قدرتا  لىيا  , الرب وقدرت  

ولو شاء ربك ماا }  {ولو شاء هللا ما اقوول الذين من بعدهم{ , } آلتياا كل بفس هداها 

ب  البد من كوب  جلكوب  قد سيق ب  القضاء لىى ؛ فكون الشيء وامب الوقوع { فعىوه 

ن كابت مان لاوازم  اتا  كحياتا  إو, رادت  إن يكون واقعا بمشيلو  وقدرت  وجال يمواع , 

 ا جراد إبمااا جمااره } إ يمساايوقة بارادتاا  لىماضاا يرادتاا  لىمسااوقيالا هااإ ننفاا, ولىماا  

 يبماا جراد هاذا الثاابي بعاد جن جراد قيىا  ماا يقوضاإوهاو { ل  كان فيكاون  شيلا جن يقول

  اهـ   رادة السابقة رادة الالحقة باإلفكان حصول اإل, رادت  إ

 : في موعىق حفة المشيلة :  مسألة

ماا تعىقات با  :  383/  8ة القدرة ، قاال المصااف فاي الفوااو  توعىق بما توعىق ب  حف

وماا تعىقات , فنن ما شاء هللا كان وال يكون شيء إال بقدرتا  , المشيلة تعىقت ب  القدرة 

فنبا  ال يكاون شايء إال بقدرتا  ومشايلو  , ب  القدرة من الموموداا تعىقت با  المشايلة 

  وماال فال , وكذلك بالعكس ,   المشيلة وما ماز جن توعىق ب  القدرة ماز جن توعىق ب

مصادر شااء يشااء : والشايء فاي األحال { إن هللا لىاى كال شايء قادير } و لهذا قال 

فساموا المشايء شايلا , ثام و ضاعوا المصادر موضاع المفعاول , كاال يااال بايال , شيلا 

وق خىقاا وكما يسمي المقادور قادرة والمخىا, فقالوا بيل المعدن , كما يسمى المايل بيال 

                                                 

ـ حرف )   ( يعاي : جن هذا بوع مديد من كالم المصف ، وسيق جن تكىماا لىى معاى حرف ( 4)

ال بصاايغة االساام ( ج  الصاافاا الوااي  كاار المصاااف بصاايغة الصاافة جو الفعاال  4) ب ( ، ورقاام ) 

 الراهر المقطوع , مثل السميع   
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فما  ما قاد شايء فوماد وماا  ماا , ج  لىى كل ما يشاء { لىى كل شيء قدير } فقول  

{ لىاى كال شايء } و قولا  , بمعااى جبا  قابال ألن يشااء , لم يشأ لكا  شايء فاي العىام 

بخاالف مااال , جوماا كاان شايلا فاي العىام فقاط , الخاار  والعىام  ييوااول ما كان شيلا فا

فنباا   ياار , جوالممواااع لافساا  , هااو الحااق تعااالى وحاافات  , ولة يجااوز جن توااولاا  المشااي

  تفق الااس لىى جن الممواع لافس  ليس بشيء اولهذا , داخل في العموم 

المعوللاة والرافضاة مان جهال الكاالم مان  فاذهب فرياق, وتاازلوا في المعدوم الممكن 

ىاق اإلرادة لوع؛ إلاى جبا  شايء فاي الخاار  : افقهام مان ضاالل الصاوفية وبعض من و

 يوإبما هو معىوم هلل ومراد ل  إن كان مماا يوماد ولايس لا  فا, وهذا  ىط , والقدرة ب  

بال وماوده وثيوتا  وحصاول  شايء واحاد , بفس  ال موا وال وماود وال حقيقاة جحاال 

لخااار  ا حصااول  وثيوتاا  لاايس فاايوالخااار  هااي بفااس ومااوده  يحقيقواا  فااووماا هيواا  

  اهـ   لماهية المطىقة لن الومود المطىقوإن كان العقل يميل ا, شيلان 

وظهاار ماان كااالم المصاااف السااابق جن المشاايلة ال توعىااق بااالحق تعااالى وحاافات  وال 

بالممواع لافس  , وكذلك القدرة لىى قول المصاف ال توعىق بذلك األمرين الىذين  كربا 

  

ن اإلرادة فال فرق بيفي  كر اآلياا وما جورد ماها , : وحسب حايع المصاف مسألة 

 ؛ ألب  جورد لياا في المشيلة ولياا في اإلرادة   والمشيلة وكالهما بمعاى واحد

 اإلرادة والمشيلة لاد السىف تاقسم إلي قسمين :: المسألة الثانية 

اإلرادة الشارلية , وهاذه اليرياد هللا بهاا  ىسامتوهذه : إرادة ومشيلة توعىق بالمحية ـ 4

} وقولا  تعاالى { يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكام العسار } قال تعالى ,  شيلاً إال جحي 

} وقولا  { ما يريد هللا ليجعل لىيكم من حر  ولكن يريد ليطهركم ولياوم بعموا  لىايكم 

وهللا   لىايم حكايم  يريد هللا لييين لكم ويهديكم سان الاذين مان قايىكم ويواوب لىايكم وهللا

يرياد هللا جن   الشهواا جن تميىوا ميال لريما يريد جن يووب لىيكم ويريد الذين يويعون 

 {  يخفف لاكم وخىق اإلبسان ضعيفا 

ولوال إ  تعالى }  لاواإلرادة القدرية , ق, اإلرادة الكوبية ب وتسمىاإلرادة العامة : ـ  4

{ وقول  } إبما جمره إ ا جراد شيلا جن يقاول دخىت ماوك قىت ما شاء هللا ال قوة إال باهلل 

كااون { ومثاال كااون هللا جراد ومااود الكفاار وومااود إبىاايس إرادة لامااة قدريااة لاا  كاان في

 لحكم لريمة لها   

بفاوا لم يفرقوا بين اإلرادتين ولم يسوطيعوا الجمع بين  لاك ، ولاذا والمحرفة والمعطىة 

ولاذا بفاوا , وهذا هاو مساىك المعوللاة ,   حيجاليريد هللا شيلاً إال : اإلرادة الثابية , قالوا 

رادوه وخىقااوه , خىقااوا جوقااالوا إن العياااد هاام الااذين , ألباا  اليحياا  ؛ هللا يريااد الكفاار جن 

 كفرهم ومعاحيهم 

لكان يايغااي جن يعارف جن اإلرادة فااي كواااب هللا :  488/  8قاال المصاااف فاي الفواااو  

 : لىى بولين 

ا ماا شااء اإلرادة الكوبية وهي اإلرادة المسوىلمة لوقوع المراد الوي يقال فيها: جحدهما 

فمن يرد هللا جن يهديا  يشارح } وهذه اإلرادة في مثل قول  , هللا كان وما لم يشأ لم يكن 

وال ياافعكم } وقولا  { حدره لإلسالم ومن يرد جن يضاى  يجعال حادره ضايقا حرماا 

ولاو شااء } وقاال تعاالى { بصحي إن جردا جن جبص  لكم إن كان هللا يريد جن يغويكم 
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ولاوال إ  دخىات ماواك قىات ماا } وقاال تعاالى { ن هللا يفعال ماا يرياد هللا ما اقووىوا ولكا

وال } وهاذه اإلرادة هاي مادلول الاالم فاي قولا  ، وجمثال  لك { شاء هللا ال قوة إال باهلل 

 {  يلالون مخوىفين إال من رحم ربك ولذلك خىقهم 

اإلرادة ولمااا كاباات الرحمااة هاااا , قااال السااىف خىااق فريقااا لالخااوالف وفريقااا لىرحمااة 

   فقوم اخوىفوا وقوم رحموا, وهاا  كوبية وقع المراد بها 

ومحياة , فهو اإلرادة الدياياة الشارلية وهاي محياة الماراد ورضااه : وجما الاوع الثابي 

يريد هللا بكم اليسر وال يرياد } كما قال تعالى , وملاهم بالحساى , جهى  والرضا لاهم 

هللا ليجعل لىايكم مان حار  ولكان يرياد ليطهاركم ما يريد } وقول  تعالى { بكم العسر 

يريد هللا لييين لكم ويهديكم ساان الاذين مان قايىكم ويواوب } وقول  { وليوم بعمو  لىيكم 

وهللا يرياد جن يواوب لىايكم ويرياد الاذين يويعاون الشاهواا جن   لىايم حكايم  لىيكم وهللا

فهاذه اإلرادة ال { ن ضاعيفا يريد هللا جن يخفف لاكم وخىاق اإلبساا  تميىوا ميال لريما 

  تسوىلم وقوع المراد إال جن يوعىق ب  الاوع األول من اإلرادة 

 :  ولهذا كابت األقسام جربعة

فانن , وهو ما وقع في الومود مان األلماال الصاالحة , ما تعىقت ب  اإلرادتان : جحدها 

ولاوال , فوقاع  فأمر با  وجحيا  ورضاي  وجراده إرادة كاون, إرادة دين وشرع  ههللا جراد

   لك لما كان 

وهاو ماا جمار هللا با  مان األلماال الصاالحة , ما تعىقت ب  اإلرادة الدياية فقط : والثابي 

وهاو يحيهاا ويرضااها لاو , فوىاك كىهاا إرادة ديان , فعصى  لك األمار الكفاار والفجاار 

  وقعت ولو لم تقع 

ره وشاءه من الحوادس الواي لام وهو ما قد, ما تعىقت ب  اإلرادة الكوبية فقط : والثالث 

إ  هاو ال , فنب  لم يأمر بها ولام يرضاها ولام يحيهاا , كالمياحاا والمعاحي , يأمر بها 

ولاوال مشايلو  وقدرتا  وخىقا  لهاا لماا كابات , يأمر بالفحشاء وال يرضاى لعيااده الكفار 

  فنب  ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن , ولما ومدا 

فهاذا ماا لام يكان مان جباواع المياحااا , وال هاذه  عىاق با  هاذه اإلرادةما لام تو: والرابع 

 اهـ  والمعاحي 

فمن يارد هللا جن يهديا  } وقال في اإلرادة الكوبية القدرية :  144/  4وقال في الفواو  

وال ياافعكم { } يشرح حدره لإلسالم ومن يرد جن يضاى  يجعال حادره ضايقا حرماا 

جوللاك الاذين لام يارد { } كاان هللا يرياد جن يغاويكم ن إن جردا جن جبص  لكام إ يبصح

مساألة األمار الشارلى  يوبهذا الجمع والوفريق تلول الشايهة فا{ هللا جن يطهر قىوبهم 

 يار مساوىلم لاإلرادة الكوبياة    ن الوحقياق جبا نفا؟ هل هو مسوىلم لإلرادة الكوبية جم ال 

 اهـ  وإن كان مسوىلما لإلرادة الدياية الشرلية , القدرية 

مشااايلو  لماااا خىقااا  وممياااع  يرادة الكوبياااة هااافااااإل:  466/  44وقاااال فاااي الفوااااو   

الموضاماة لمحيوا   يرادة الدياياة هات  الكوبية واإلدراإو, المخىوقاا داخىة في مشيلو  

يمااان والعماال وهااذه مخوصااة باإل, ماار باا  ومعىاا  شاارلا ودياااا جورضاااه الموااولااة لمااا 

ن جساالم ومان يارد ن يهديا  يشارح حادره لإلجمان يارد هللا ف} قال هللا تعالى , الصال  

وقاال باوح لىيا  الساالم { يضى  يجعال حادره ضايقا حرماا كأبماا يصاعد فاي الساماء 

{ ن يغااويكم جن كااان هللا يريااد إبصاا  لكاام جن جن جردا إوال يااافعكم بصااحى } لقوماا  
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وقاال { مان وال لا  وماالهم مان دوبا    ا جراد هللا بقوم ساوءا فاال ماردإو} وقال تعالى 

ومن كان ماكم مريضا جو لىى سفر فعدة من جيام جخر يريد هللا بكام } تعالى في الثابية 

ماا يرياد هللا ليجعال لىايكم مان } وقاال فاي لياة الطهاارة { اليسر وال يرياد بكام العسار 

 {  حر  ولكن يريد ليطهركم وليوم بعمو  لىيكم لعىكم تشكرون 

يرياد هللا ليياين لكام ويهاديكم ساان الاذين } الاكاح قال  حى  وما حرم  منجولما  كر ما 

ن يوااوب لىاايكم ويريااد الااذين جوهللا يريااد   ماان قاايىكم ويوااوب لىاايكم وهللا لىاايم حكاايم 

بسااان ن يخفااف لاااكم وخىااق اإلجيريااد هللا    ن تميىااوا ماايال لريماااجيويعااون الشااهواا 

بماا يرياد هللا لياذهب } إلاا  زوا  الايي وما بهااهم جمر ب  جا  كر ما وقال لم  { ضعيفا 

با  جماركم بماا ياذهب لااكم : جوالمعااى { لاكم الرمس جهال الييات ويطهاركم تطهيارا 

 هاب لااا  جمااره كاان مطهارا قااد جطااع جفماان , الارمس جهال اليياات ويطهاركم تطهيارا 

 اهـ  بخالف من لصاه , الرمس 

ا الياب ما يقاع فاي ومن هذ, ثم قال بعد كالم سيق  كره :  434/  48وقال في الفواو  

فنن هللا تعاالى يايغض  لاك ويساخط  ويكرها  , الومود من الكفر والفسوق والعصيان 

وإن لم يارده بانرادة , وهو سيحاب  قد قدره وقضاه وشاءه بنرادت  الكوبية , وياهى لا  

وهذا هو فصل الخطاب فيما تاازع فيا  الاااس مان جبا  سايحاب  هال ياأمر بمااال , دياية 

جبا  ياأمر بماا ال : المشهور لاد موكىمة جهل اإلثياا ومان وافقهام مان الفقهااء ف ؟ يريده

والوحقياق جن ,  إبا  ال ياأمر إال بماا يرياده: وقالات القدرياة والمعوللاة و يارهم , يريده 

 اهـ المقصود  وإرادة كوبية قدرية , إرادة دياية شرلية : اإلرادة في كواب هللا بولان 

طريقاة جئماة الفقهااء وجهال : الوما  الثالاث :  457/  3ساا  قال المصاف فاي ماهاا  ال

إرادة توعىاق : جن اإلرادة في كواب هللا بولان : الحديث وكثير من جهل الارر و يرهم 

فاإلرادة الموعىقة باألمر جن يريد مان العياد فعال ماا جماره , باألمر وإرادة توعىق بالخىق 

فاانرادة األماار هااي الموضااماة لىمحيااة , و وجمااا إرادة الخىااق فااأن يريااد مااا يفعىاا  هاا, باا  

والثابيااة الموعىقااة بااالخىق هااي المشاايلة وهااي اإلرادة  , وهااي اإلرادة الديايااة , والرضااا 

 اهـ   القدرية الكوبية

: لرفاا جن من حفاا هللا حفة المشيلة واإلرادة ، فهل يُسمى سايحاب  بالمرياد مسألة 

 جوالشائي ؟ 

والمقصود هاا الوايي  لىى الفرق بين :  44ابية ب قال المصاف في  لك في األحفه 

حيااث ماااءا الاصااوب باساام العىاايم والقاادير والسااميع , المااوكىم والمريااد و يرهمااا 

وإبماا , والموكىم بما يدل لىى مطىق اإلرادة والكاالم , ولم تأا باسم المريد , واليصير 

سم يشاور  فيا  المحماود ال با, ماءا بما يدل لىى الكالم المحمود واإلرادة المحمودة 

 اهـ   والمذموم

: لى إرادة والكالم تاقسم ن اإلنف, وكذلك المريد والموكىم :  414/  6وقال في الفواو  

بخالف الحكيم والرحيم والصادق , سماء الحساى فىيس  لك من األ, محمود ومذموم 

في  اهـ , وليس معاى كالم المصاف ال محموداإن  لك ال يكون نف, وبحو  لك 

الاصين السابقين جن اسم المريد ليس من جسماء هللا مطىقا , فنب  في باب الخير يجوز 

جما باب الدلاء فال يجوز جن تقول يا مريد ا فر لي ، لكن لو قال يا مريدا لىحق ا فر 

لي هاا يجوز ؛ ألب  لما جضاف إلي  إضافة حساى ماز  لك ، وهي مثل قول المصاف 
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سماء ال باألإفال يدلى , خيار لا  يفرق بين دلائ  واإلو:  6/414في الفواو  

و باسم جلكن قد يكون باسم حسن , خيار لا  فال يكون باسم سيء ما اإلجو, الحساى 

ريد ب  الثابت ج ا إمثل اسم شيء و اا ومومود , ن لم يحكم بحسا  إو, ليس بسيء 

وكذلك المريد ,  لحساىسماء افهو من األ,  ريد ب  المومود لاد الشدائدج ا إما جو

سماء فىيس  لك من األ, لى محمود ومذموم إرادة والكالم تاقسم ن اإلنف, والموكىم 

ال محمودا إن  لك ال يكون نف, بخالف الحكيم والرحيم والصادق وبحو  لك , الحساى 

اهـ , المقصود , فابرر إلى جب  معل اسم ) شيء ( من األسماء في باب الخير ، 

 في باب الخير فقط ، والمومود لاد الشدائد اسم في باب الدلاء  ومومود اسم 

 

 فصل
وجقساطوا إن هللا يحاب { } وجحساوا إن هللا يحب المحساين } وقول  قال المصاف : " 

إن هللا يحاب { } فما اساوقاموا لكام فاساوقيموا لهام إن هللا يحاب الموقاين { } المقسطين 

{ ل إن كااوم تحياون هللا فااتيعوبي يحيايكم هللا قا} وقولا  { الووابين ويحب الموطهارين 

إن هللا يحاب الاذين يقااتىون } وقولا  { فسوف ياأتي هللا بقاوم يحايهم ويحيوبا  } وقول  

 { "   في سييى  حفا كأبهم بايان مرحوب

 : فيه مسائل 

وجهاال الساااة والجمالااة المحيااة(  -4: هااذه ساايع لياااا فااي حاافة ) / المستتألة األولتتى

, وهاي مان الصافاا الموعىقاة بالمشايلة , يااا حافة المحياة هلل تعاالى ن لىاى إثومجمع

  فهو يحب من شاء موى شاء 

: ترتيب المصاف مااسب مدا , حيث  كر حفة المشيلة , ثم حفة المحياة , ثام مسألة 

حاافة الرحمااة , ثاام حاافة الرضااا , ثاام حاافة الغضااب ومااا شااابه  ؛ ألن هااذه الصاافاا 

وجمااا :  11/  6لعطاااء , ولااذا قااال المصاااف فااي الفواااو  كالموقابىااة , كوقاباال الماااع وا

ال الرضااا إكماال مماان ال يكااون مااا  جفهااو , والاايغض مااع الحااب , الغضااب مااع الرضااا 

، لألمااور المذمومااة الوااي تسااوحق جن تااذم وتاايغض , دون الاايغض والغضااب , والحااب 

ف  جكمال مان اتصاا, ولهذا كان اتصاف  بأب  يعطى ويماع ويخفاض ويرفاع ويعال وياذل 

ألن الفعل اآلخر حيث تقوضى الحكماة  لاك جكمال ؛ للاز والرفع لطاء واإلبمجرد اإل

ومان الويار هاذا , لا   ويخل باآلخر في المحال المااساب, ال جحد الاولين إمما ال يفعل 

 اهـ  الياب ومده لىى قابون الصواب وهللا الهاد  ألولى األلياب 

 ة بها , كما قىاا سابقا في باب المشيلة  وكوب  بدج بصفة المشيلة قيل , لوعىق المحي

جما موقف جهل اليدع من هاذه الصافة : فهاو تعطيىهاا وال يثيواون جبهاا : المسألة الثانية 

يحاب : فيقولاون , حفة قائمة في  اا هللا ويجعىوبها من باب المفعاوالا والمخىوقااا 

قاائم فاي  اا هللا يب وياعم ويعطي , والعطاء واإلبعام مخىوق وليسات وحافاً ثبمعاي ي

وجماا جهال السااة القاائىون , قاال المصااف : وهاالء هم الجهمية والمعوللة واألشاالرة 

, بالوعىيااال فااانبهم يقولاااون إن هللا يحاااب ويرضاااى كماااا دل لىاااى  لاااك الكوااااب والسااااة 

وجمااا المعوللااة وجكثاار جحااحاب , والرضااا جخااص ماان اإلرادة  المحيااة إن: ويقولااون 

فجمهاور جهال السااة يقولاون , والرضاا واإلرادة ساواء  المحية إن: األشعر  فيقولون 
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, وإن كااان داخااال فااي مااراده , إن هللا ال يحااب الكفاار والفسااوق والعصاايان وال يرضاااه 

 اهـ   لما في  لك من الحكمة, كما دخىت سائر المخىوقاا 

يقولاون لكان , كمذهب جهل الساة والجمالة , فهم يثيوون حفة المحية هلل : جما الكالبية 

توعىااق ال توجاادد لحادهااا وال  لاا  محيااة قديمااة ج  جن هللا, حاااد جبهااا قديمااة الاااوع واآل

، وجمااا الكراميااة , فهاام لىااى لكااس الكالبيااة , يثيوااون بالمشاايلة وال تحاادس شاايلاً فشاايلاً 

 حفة المحية , لكاها حادثة الاوع واآلحاد  

موعىقاة حاد حادثة اآلديمة الاوع : هي حفة هلل قائمة في  اا هللا قوجما السىف فيقولون 

  بالمشيلة موى شاء جحب 

وهاي , و كر موعىقاا المحية , لياا  سيعثياا حفة المحية هلل إ كر المصاف في وقد 

 ىتوعىااق بالمحساااين والمقسااطين ويحااب الموقااين والوااوابين والماااماين والمجاهاادين إلاا

شاخاب جماا المعاابي فمثال } هذا بالاسية لأل, والرسل  ير  لك , والصحابة واألبيياء 

لائشااة إن تشااكروا يرضاا  لكاام { وقااال تعااالى } وهللا ال يحااب الفساااد { وفااي حااديث 

إن هللا يحاب الرفاق فاي األمار ] رضي هللا لاهاا قاال رساول هللا حاىى هللا لىيا  وساىم 

 [ موفق لىي   وهو وتر يحب الوتر مرفولا ]  لن جبي هريرة [ موفق لىي  ، و كى 

: موعىق الصفة هو المحيوباا , ولاد الجهمياة والمعوللاة واألشاالرة  رابعةالمسألة ال

 جن المحية والمشيلة والرضا واحد , وموعىقهم واحد  

وهااذه المحيااة   : فااي جول ماان جبكار حاافة المحيااة ، قاال المصاااف فااي الفوااو  : مستألة 

شيخ الجهمياة  بكر حقيقوهاجول من جو, ئموها ومشائخها جمة ولىى حقيقوها لاد سىف األ

يهاا الاااس جياا : وقال , خالد بن ليدهللا القسر  بواسط يوم الاحر  الجعد بن درهم فقوى 

باا  زلاام جن هللا لاام يوخااذ إمضاا  بالجعااد باان درهاام  يبنفاا, ضااحوا تقياال هللا ضااحاياكم 

ثام بالل , براهيم خىيال ولم يكىم موسى تكىيما تعالى هللا لماا يقاول الجعاد لىاوا كييارا إ

 اهـ  ن هاالء جبكروا حقيقة الخىة ألن الخىة كالمحية نف , فذبح 

 : لرفاا جب  يُطىق حفة المحية هلل وجب  يحب , فهل يُطىق لفظ العشق ؟ مسألة 

الجواب : ال ؛ ألن جلفاظ الصفاا توقيفية , ولم يرد إطاالق هاذا الىفاظ , وقاد جخطاأ مان 

جمىة الوي قد يفهم ماها معاى لفاظ المفاأل:  414جطىق  : قال المصاف في الايواا ب 

ن جرياد إطالقها كىفظ العشق وإإلى  لم بكن محوامين,  ا لم ترد في كالم الشارع إفاسد 

اويُ ,  قعش  وقد جطىق بعضهم لىى هللا جب  ي  , ب  المحية الوامة  اوجراد با  جبا  يُ , ق عش  ب ح 

 اهـ  فالمعاى ححي  , ب محية تامة ح  ويُ 

 

 فصل
 "   {وهو الغفور الودود  } وقول قال المصاف : " 

 :  فيه مسائلو

: هااذه ليااة واحاادة فيهااا اساامان هلل تعااالى ، فهاال جرادهمااا المصاااف جم  المستتألة األولتتى

 جحدهما ؟ ثم جيهما جراد ؟

 كىها محومى  , لكن الذ  يرهر لي جب  جراد اسم الودود ؛ لسييين : 
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حياة , فااساب جن تكاون بعاده ج ـ ألن اسم الودود وحفة الاود فيا  , قريياة مان حافة الم

هو خالص المحية الشاديدة وجلىاى ماهاا : فنن الود , ل  تعىق بصفة المحية لىوقارب ، و

 وجهل الساة والجمالة يثيوون هذا اإلسم ويثيوون الصفة الوي في  وهي الود  , الخىة 

 ب ـ جن اسم الغفور سوف يوكىم لا  بعد لدة لياا , فيكون هو مقصود هاا   

/ 47: وإ ا كان الكالم لن اسم الودود فارقم هاذا االسام ورقما  هاو : )لة الثانية المسأ

 الودود( والصفة ما  المودة  

إن رباي } وقاال شاعيب , الاودود فعاول مان الاود :  75قال المصاف في الاياواا ب 

 فقربااا  باااالرحيم فاااي موضاااع{ وهاااو الغفاااور الاااودود } وقاااال تعاااالى { رحااايم ودود 

الاودود معاااه المحاب لعيااده مان : بياار  قاال جباو بكار ابان األ،  وبالغفور فاي موضاع

  ويقال وددا الرمل ودادا وودادا وودادة , قولهم وددا الرمل جوده ودا وودا وودا 

 : هو اسم مأخو  من الود وفي  ومهان : وقال الخطابي 

, كمااا قياال رماال هيااوب بمعاااى مهيااب , جن يكااون فعااوال فااي محاال مفعااول : جحاادهما 

لماا , وهللا سايحاب  وتعاالى ماودود فاي قىاوب جوليائا  , رس ركاوب بمعااى مركاوب وف

  يعرفوب  من إحساب  اليهم 

بمعاى جبا  يرضاى , جن يكون بمعاى الود ج  جب  يود لياده الصالحين : والوم  اآلخر 

ساايجعل لهاام } كقولاا  , ويكااون معااااه جن يااوددهم إلااى خىقاا  , لاااهم ويوقياال جلمااالهم 

قول  سيجعل لهم الارحمن ودا فساروها بأبا  يحايهم ويحيايهم إلاى : قىت {  الرحمن ودا

إ ا جحاب هللا العياد ] كما في الصحيحين لن الايي حىى هللا لىي  وسىم جب  قال , لياده 

ثاام يااااد  فااي السااماء إن هللا , فيحياا  ميرياال , باااد  يااا ميرياال إبااي جحااب فالبااا فأحياا  

وقاال فاي [ لا  القياول فاي األرض  ثام يوضاع,  ه فيحيا  جهال الساماءويحب فالباا فاأحي

وقال ليد بن حميد جبيأبا لييد هللا بن موسى لان ابان جباي ليىاى لان  , اليغض مثل  لك

يحايهم : قاال { سايجعل لهام الارحمن ودا } الحكم لن سعيد بن مييار لان ابان ليااس 

ورقااء  جخيرباي شايابة لانبان حمياد وقاال لياد , ورواه ابن جبي حاتم جيضا , ويحييهم 

يحايهم ويحيايهم إلاى : قاال { سيجعل لهم الرحمن ودا } لن ابن جبي بجي  لن مجاهد 

  الماماين 

 سيجعل لهم الارحمن ودا} جخيربا ليد الرزاق لن الثور  لن مجاهد لن ابن لياس 

 سايجعل لهام الارحمن ودا} وهذا في  إثياا حي  لهم بعد جلمالهم بقول  , محية : قال  {

فهااو يحاايهم إ ا { ن كاااوم تحيااون هللا فاااتيعوبي يحياايكم هللا إقاال } لاا  وهااو برياار قو {

كثارون لىاى ماا لمقصود هاا  كر اسم  الودود واأل    إلى جن قال :  وااتيعوا الرسول 

كماا قربا  باالغفور وهاو , ج  هاو الاواد , وجب  فعول بمعاى فالال ,  كره ابن األبيار  

  وبالرحيم وهو الذ  يرحم , الذ  يغفر 

قال ابن جبي حاتم حدثاا جبي حدثاا ليسى بن معفر قاضي الر  حدثاا سافيان فاي قولا  

وقاال قارئ لىاى ياوبس حادثاا ابان وهاب قاال , محاب : قاال { إن ربي رحايم ودود } 

 :  وقد  كر في  قولين , الرحيم : قال { الودود } وقال ابن زيد قول  

  الحييب : قال { الودود } اس قول  رواه من تفسير الواليي لن ابن لي: القول االول 

قااد يااراد باا  , الحييااب : ومااا  كااره الااواليي جباا  { الاارحيم } قااول اباان زيااد : والثااابي 

ن هللا يحاب مان يحيا  وجوليااوه يحايهم ويحيوبا  واليغاو  نفا, المعايان جب  يحب ويحب 
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ى هااو بمعاااا: وقياال ، جن يحااب المااااماين : ولىاااودود معايااان : فقااال ,  كاار األماارين 

ج  { وهااو الغفااور الااودود } وقااال جيضااا فااي قولاا  , ج  محيااوب الماااماين , المااودود 

بمعاااااى المحىااااوب , كااااالحىوب والركااااوب , المااااودود : وقياااال معااااااه , المحااااب لهاااام 

  وقيل الموودد إلى جوليائ  بالمغفرة , وقيل يغفر ويود جن يغفر , والمركوب 

كقول الايي حىى هللا لىي  وسىم , لفالل لىفظ معروف في الىغة جب  بمعاى ااهذا : قىت 

كالصاايور والشااكور وجمااا , فالاال كثياار : وفعااول بمعاااى [ تلومااوا الااودود الولااود ] 

  بمعاى مفعول فقىيل 

كماا جبا  هاو الاذ  , ن سياق القرلن يدل لىى جب  جراد جب  هو الذ  يود ليااده نوجيضا ف

ليا  إن رباي رحايم إكام ثام توباوا واساوغفروا رب} ن شاعييا قاال نفا, يرحمهم ويغفر لهم 

وجيضاا {     ومعل بياكم ماودة ورحماة } كما قال تعالى , فذكر رحمو  ووده  { ودود

كماا قاال الاواليي لان ابان , لكن اسام  الاودود يجماع المعاياين , فميدج الحب والود ما  

فهااو مسااوحق ألن يااوده العياااد , و لااك جباا  إ ا كااان يااود لياااده , باا  الحييااب جلياااس 

لالم جن يكاون ماودودا , إن الاودود بمعااى الاواد :  ا قيل نف    إلى جن قال :  الضرورةب

ألبا  يساوحق ؛ ن كاان  لاك موضاماا إالقطع بأن الاودود و: فالصواب , بخالف العكس 

هااو مثاال المااوادة , ولفااظ الااوداد بالكساار , المااودود فقااط : لاايس هااو بمعاااى , جن يااود 

 اهـ , باخوصار   كالوحاب يكون من الطرفين و ا , والوواد 

  ن الود محية وزياده ؛ ألجما المعطىة فكالوقسيم السابق لىمحية تماماً :  المسألة الثالثة

 

 فصل
ربااا وساعت كال شايء رحماة { } بسم هللا الرحمن الرحيم } وقول  قال المصاف : " 

كواب ربكاام { } ورحمواي وساعت كاال شايء { } وكاان باالماماين رحيمااا { } ولىماا 

 فاهلل خير حافرا وهو جرحم الاراحمين{ } وهو الغفور الرحيم { }  ىى بفس  الرحمةل

  " } 

 : فيه مسائلو

وهماا /الارحيم( 41/الارحمن( ، واسام )48: هاذه سايع ليااا فاي اسام ) المسألة األولى

والصافة الماأخو ه مان ، الصافة الماأخو ة مان اسام الارحمن : وفيهما حافوان , اسمان 

فاذهب طائفاة مان ؟ هل هما حافوان جو واحادة , ع خالف بين السىف ووق, اسم الرحيم 

  جن هذين اإلسمين يعودان لصفة واحدة وهي حفة الرحمة  ىالسىف إل

:  48/ 4، فقاال فاي الفوائاد بان القايم ااخوااره , حافوان اسامان ووالقول الثابي : جبهماا 

الىذين  كرهما وهاو  وجما الجمع بين الرحمن الرحيم ففي  معاى هو جحسن من المعايين

والارحيم دال لىاى تعىقهاا باالمرحوم , جن الرحمن دال لىى الصافة القائماة با  سايحاب  

والثااابي دال , فاااألول دال جن  الرحمااة حاافو  , والثااابي لىفعاال , فكااان األول لىوحااف 

وكااان بااالماماين } وإ ا جردا فهاام هااذا فوأماال قولاا  ، لىااى جباا  ياارحم خىقاا  برحمواا  

فعىام جن الارحمن هاو , ولام يجايء قاط رحمان بهام {   بهم رووف رحيم إب{ } رحيما 

وهذه بكوة ال تكاد تجادها فاي كوااب , ورحيم هو الراحم برحمو  , الموحوف بالرحمة 

 اهـ  
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بجعىا  الزماا , الرحمن الرحيم اسمان مشوقان مان رحام :  36/   4قال شارح الاوبية  

وهاي , إ  هما حفوان مشايهوان , لة الالزم باقى  إلى باب فعل بضم العين وبواليى  مال

ألن زيااادة اليااااء تاادل لىااى زيااادة ؛ والاارحمن جبىااغ ماان الاارحيم , ال تشااوق ماان موعااد 

ومن  يار الغالاب قاد يفياد بااقص الياااء ماا ال يفياد , كما في قطع وقطع , المعاى  اليا 

حاافة فااي فااالرحمن , ن حااذر جبىااغ ماان حااا ر نفاا, كحااذر وحااا ر , زائااده ماان الميالغااة 

وهاو هللا , الرحماة  ايوهاا  ثام  ىاب لىاى الياالغ فاي, حل بمعاى كثير الرحمة مادا األ

   اهـوالرحيم  و الرحمة الكثيرة 

إلخاوالف الموعىاق وموعىاق حافة الارحمن يخوىاف ولىى  لاك فهماا اسامان وحافوان ؛ 

لاان موعىااق حاافة الاارحيم , فموعىااق الاارحمن مميااع الخىااق , وجمااا موعىااق الاارحيم فهااي 

{ وقااال تعااالى } ياصاار ماان يشاااء وهااو وكااان بااالماماين رحيمااا } احااة بااالماماين خ

 العليل الرحيم { وقال تعالى } إال من رحم هللا إب  هو العليل الرحيم {  

وقاول شاارح الاوبياة : إبهااا حافوان براراً للياادة المياااى لااد  فيا  كاالم ؛ ألن زيااادة 

ى جبهاا حافة جخار  , وإال لقىااا جن لىايم المياى تادل لىاى زياادة المعااى , وال تادل لىا

حفة ولال م تدل لىى حفة جخر  ؛ ألن زياادة الميااى يادل لىاى زياادة المعااى , لكان 

جبها حفة جخر  باخوالف الموعىق , ولذا تعىيل ابن القيم جحسن من تعىيال اسودلىاا لىى 

 شارح الاوبية وهللا جلىم  

ويعويروبهااا والاارحيم , افااون حاافة الرحمااة فاانبهم ي: جمااا المعطىااة : المستتألة الثانيتتة 

, بعااااام جو إرادة اإل, فيقولااااون : الاااارحمن : ج  الماااااعم , بااااالمفعوالا والمخىوقاااااا 

وال , حااد آلفهم يثيوون الرحمة لكاها قديمة الااوع وا, والكالبية مثل ماسيق في المحية 

 ةدثااة الااوع حوالساىف يقولاون قديما, والكرامية لكسهم كماا قىااا فاي المحياة ، توجدد 

هااذه حاافة  اتيااة التوعىااق , حاافة الرحمااة : المشااوقة ماان حاافة الاارحمن لكاان  ,حاااد اآل

بل هو رحمن الدبيا واآلخارة وموعىقا  بالكاافر والماامن وبكال مرحاوم , ولاذا بالمشيلة 

, وجما الصفة المشاوقة مان الارحيم , فهي من الصفاا الذاتية هلل كالقوة كما سوف يأتي 

وكاان } قاال تعاالى , بالمشيلة موى شاء رحام مان شااء مان المااماين فهي حفة توعىق 

   {بالماماين رحيماً 

كاان طائفااة ماان بفاااة الصاافاا يجعىااون   : ل 481/  4قااال المصاااف فااي تىياايس الجهميااة 

وإن وافقهاام لىااى  لااك بعااض الصاافاتية حوااى بعااض , الرحمااة هااي بفااس اإلحسااان 

الرحمااة تعااود إلااى : لصاافاتية يقولااون وطائفااة كيياارة ماان ا, جحااحاب جحمااد رحماا  هللا 

والااذ  لىياا  جئمااة الصاافاتية , وهااذا قااد يقولاا  بعااض جحااحاب جحمااد , إرادة اإلحسااان 

إن الساامع واليصاار : كمااا قااال , حاافة هلل ليساات هااي اإلرادة  الرحمااة جن: وممهاورهم 

 اهـ  ليس بفس العىم 

وهاي األساماء , ء هللا ساماجوهذا بوع مان  { جرحم الراحمين}   وقول:  المسألة الثالثة

وبعاض , إلاخ     جحكام الحااكمين و ,الاراحمين  مثال جرحام, المصدرة بأفعل الوفصايل 

ومثىا  جحسان الخاالقين , سام الاال مان بااب ها حفة مان بااب الصافاا , عالااس قد يض

 وجحكم الحاكمين  

ن قاال : موعىق الصفوين : جما الرحيم : فووعىاق بااوع مان الخىاق , وهام المامااو مسألة

{ وهاي توعىاق بالمشايلة ، قاال المصااف فاي الفوااو  وكان بالماماين رحيماا تعالى } 
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{ ن يشاأ يعاذبكم إو جن يشاأ يارحمكم إربكم جلىم بكم } ويدل لىى  لك قول  :  464/ 6

وماا تعىاق بالمشايلة مماا يوصاف با  الارب , كما لىق الوعذيب , فعىق الرحمة بالمشيلة 

 اهـ   فهو من الصفاا االخويارية

ورحمواي وساعت جما الرحمن : فقد ماء في اآلية جبها موعىقة بكل شيء , قاال تعاالى } 

  { رباا وسعت كل شيء رحمة ولىما { } كل شيء 

 كل شيء مثل تعىق العىم بكل شيء ؟ وهل

في العىم بكل شيء وبياهما فارق  الذ  ماء جن الرحمة وسعت كل شيء , ولم يأا كما

حاافة اساام الاارحمن لامااة بااالخىق كىهاام وبااالثقىين و باااإلبس  ولااذا فالرحمااة الوااي هااي

, ولكاان والجاان والحيااوان وبكاال مااا ماان شااأب  جن ياارحم , وهااو رحماان الاادبيا واآلخاارة 

جيضاا موعىقا  بااالمومود , جماا العىاام فموعىاق باالمومود والمعاادوم والحاضار والمسااوقيل 

  وكل شيء 

الجاالل والجماال جخاص باسام هللا  وحفاا:  33/  4قال ابن القيم في مدار  السالكين 

وكماال القاوة  افاو الوحفاا الفعال والقادرة والوفارد بالضار والافاع والعطااء والمااع و

وحاافاا اإلحسااان والجااود والياار والحاااان ، وتاادبير جماار الخىيقااة جخااص باساام الاارب 

وكارر إياذابا بثياوا الوحاف وحصاول , والماة والرجفة والىطف جخص باسم الرحمن 

     بموعىقات جثره وتعىق

وكاان } ولهاذا يقاول تعاالى , والارحيم الاراحم لعيااده , فالرحمن الذ  الرحماة وحاف  

وال رحمان , ولام يجايء رحمان بعيااده { إب  بهام رءوف رحايم { }  بالماماين رحيما

مع ما في اسم الرحمن الذ  هو لىاى وزن فعاالن مان ساعة هاذا الوحاف , بالماماين 

 ضايان لىموىاىء  ضايا : جال تار  جبهام يقولاون ، با   وثيوا مميع معاااه الموحاوف

فيااااء فعااالن لىسااعة والشاامول , لماان مىااىء بااذلك , وباادمان وحيااران وسااكران ولهفااان 

الاارحمن لىااى } ولهااذا يقاارن اسااوواءه لىااى العاار  بهااذا اإلساام كثياارا كقولاا  تعااالى 

فاسااوو  لىااى لرشاا  باساام { ثاام اسااوو  لىااى العاار  الاارحمن { } العاار  اسااوو  

الرحمة محيطاة باالخىق واساعة قد وسعها و, ألن العر  محيط بالمخىوقاا ؛ لرحمن ا

فاساوو  لىاى جوساع المخىوقااا {  ورحمواي وساعت كال شايء}  كما قال تعالى,  لهم

   فىذلك وسعت رحمو  كل شيء,  بأوسع الصفاا

قاال رساول هللا حاىى هللا : وفي الصحي  مان حاديث جباي هريارة رضاي هللا لاا  قاال 

إن : كوب في كواب فهو لاده موضاوع لىاى العار   لما قضى هللا الخىق]   وسىم لىي

وحاافاا العاادل     [  فهااو لاااده لىااى العاار ] وفااي لفااظ [ رحموااي تغىااب  ضاايي 

والقيض واليسط والخفض والرفع والعطاء والماع واإلللاز واإل الل والقهار والحكام 

اهاـ , لوفارده باالحكم فيا  وحاده وهاو , جخص باسم المىك وخص  بياوم الادين , وبحوها 

 والمقصود ما تحو  خط والياقي من باب االسوطراد والفائدة  

 

 فصل
 { "   رضي هللا لاهم ورضوا لا } وقول  قال المصاف : " 

 : فيه مسائل
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والرضا من الصفاا الوي يثيوهاا جهال  (الرضا -3) /هذه فيها حفة :  المسألة األولى

 ولىى من شاء   يهلل موعىق بالمشيلة موى شاء رضوهي وحف , الساة والجمالة 

بفااوا حاافة : الجهميااة والمعوللااة , فيافااون حاافة الرضااا  المعطىااة:  المستتألة الثانيتتة

فجعىاوا الرضاا , جبعام وجلطاى  ىبمعاا { رضاي هللا لااهم } ةالرضا وفسروا هذه اآلي

دهم هااو إرادة جمااا االشااالرة والماتريديااة : فالرضااا لاااوهااو اإلبعااام , مفعااوال  امخىوقاا

هاي قديماة الااوع واآلحااد لىاى : لكن يقولاون , فنبهم يثيووبها :  وجما الكالبيةاإلبعام ، 

هللا ,  ىوال يوغياار رضاا, هااو وحااف قااديم هلل ، وقااالوا : ماساايق فااي المحيااة والرحمااة 

ولاو كاان كاافراً وقات , فنبما يرضى هللا لن شاخص إ ا لىام جبا  يماوا لىاى اإليماان 

ويجعىااون حافة الرضااا ج  لىاى مااا ا ياوافي لىيا  , يسااموبها الموافااة , وهاذه الرضاا 

 ، ولكسهم الكرامية فعادهم : هي وحف هلل حادس الاوع واآلحاد  تابعة لصفة العىم 

هل هي من بااب إضاافة ف ,جضاف الرضا إلي   { رضي هللا} وقول  :   المسألة الثالثة

 ؟ الموحوف  المخىوق إلي الخالق جم من باب إضافة الصفة إلي

والمفعاول إلاى الفالال ، الخاالق  ىمان بااب إضاافة المخىاوق إلا: لىى مذهب المعطىة 

، وقالدة السىف في  لك الموحوف  ىمن باب إضافة الصفة إل: ولىى مذهب السىف 

جن كاال معاااى ال يقااوم بذاتاا  ولاايس لياااا مسااوقىة , فهااو ماان باااب إضااافة الصاافة إلااى 

 الموحوف كما هاا  

لىعيااد بمااا يُساامى  واا هللا { ومحي ى: فااي قااول الميودلااة فااي  } رضاا ابعتتةالمستتألة الر

يماان بقاول اإل يفصل وجما االسوثااء فا:  141/  7الموافاة : قال المصاف في الفواو  

ومااهم , ماهم من يومي  : فالااس في  لىى ثالثة جقوال , جبا مامن إن شاء هللا : الرمل 

  وهذا جح  األقوال , بالويارين وماهم من يجوز األمرين , من يحرم  

مماان يجعاال اإليمااان شاايلا واحاادا , هاام المرملااة والجهميااة وبحااوهم : فالااذين يحرموباا  

: فيقاول جحادهم , قىيا   يمما فا, كالوصديق بالرب وبحو  لك , يعىم  اإلبسان من بفس  

فاتحاة باي قارجا الجلىام جوكماا , باي تكىمات بالشاهادتين جكما جلىم , بي مامن ججبا جلىم 

فقااولي جبااا مااامن , بغااض اليهااود والاصااار  جبااي إوكمااا جلىاام جبااى جحااب رسااول هللا و

بغاض اليهاود جكقولي جبا مسىم وكقولي تكىمت بالشهادتين وقارجا الفاتحاة وكقاولي جباا 

وكماا جبا  ال , والاصار  وبحو  لك من األمور الحاضرة الواي جباا جلىمهاا وجقطاع بهاا 

وكاذلك ال يقاول جباا ماامن إن شااء هللا , اتحاة إن شااء هللا جباا قارجا الف: يجوز جن يقال 

إيمابا  فهاو  يسوثاى فااقالوا فمن , فعىو  إن شاء هللا : لكن إ ا كان يشك في  لك فيقول 

   شا  في  وسموهم الشكاكة

ما ماا لىي  اإلبساان  : جن اإليمان هو : جحدهما: والذين جوميوا االسوثااء لهم مأخذان 

وماا سايق فاي لىام هللا جبا  , لاد هللا ماماا وكاافرا بنلويارالموافااة  يكون واإلبسان إبما

واإليماان الااذ  يوعقياا  الكفاار فيمااوا : قااالوا , ومااا قياال  لاك ال لياارة باا  , يكاون لىياا  

وكالصايام , كالصالة الواي يفسادها حااحيها قيال الكماال , ليس بنيمان , حاحي  كافرا 

لعىما  بماا يماوا ؛ حب هاذا هاو لااد هللا كاافر وحا, الذ  يفطر حاحي  قيل الغروب 

وهاذا المأخاذ مأخاذ كثيار مان المواأخرين مان الكالبياة , الكفار  يوكاذلك قاالوا فا, لىي  

جبااا : ماان قااولهم , هاال الساااة والحااديث جو ياارهم مماان يريااد جن ياصاار مااا اشااوهر لاان 

 ين فاااويرياااد ماااع  لاااك جن اإليماااان ال يوفاضااال وال يشاااك اإلبساااا, ماااامن إن شااااء هللا 



 - 157 - 

محيااة هللا : وابضاام إلااى  لااك جبهاام يقولااون , المسااوقيل  يبمااا يشااك فااإو, المومااود مااا  

 ؟ ثم هل  لك هو اإلرادة جم حفاا جخر ، ورضاه وسخط  وبغض  قديم 

ن الرضاى والسااخط والغضااب وبحااو إ: وجكثاار قاادمائهم يقولااون : لهام فااي  لااك قاوالن 

وكاذلك الوالياة , صر ليس هو العىم كما جن السمع والي,  لك حفاا ليست هي اإلرادة 

باي محماد لياد هللا بان ساعيد بان كاالب جهذه كىهاا حافاا قديماة جزلياة لااد , والعداوة 

وماان جتياااع المااذاهب ماان الحايىيااة والشااافعية والمالكيااة , وماان اتيعاا  ماان الموكىمااين 

صاحابة فال, جزل  من كان كافرا إ ا لىم جب  يموا ماماا  يوهللا يحب ف: قالوا  و يرهم

بىايس ماا زال هللا إو, ما زالوا محيوبين هلل وإن كابوا قد ليدوا األحاام مدة مان الادهر 

يرماع  فالرضاى والساخط, وهذا لىى جحاد القاولين لهام , ييغض  وإن كان لم يكفر بعد 

مااا زال هللا يريااد جن يثيااب هاااالء بعااد : فااالمعاى , واإلرادة تطااابق العىاام , إلااى اإلرادة 

  قب إبىيس بعد كفره إيمابهم ويعا

ولىاى قاول مان , سايخىق    وهذا معااى حاحي  فانن هللا يرياد جن يخىاق كال ماا لىام جبا

فكال مان جراد إثابوا  , هو جيضا حي  تابع لمان يرياد جن يثييا  : يثيوها حفاا جخر يقول 

وهااالء لاادهم ال , وهاذا تاابع لىعىام , وكال مان جراد لقوبوا  فنبا  ييغضا  , فهو يحي  

بال , وال يفرح بووبة ليد بعد جن تاب لىيا  , جحد بعد جن كان ساخطا لىي  يرضى لن 

ماا زال يرياد : والمعااى , ما الرضى إو ما زال يفرح بووبو  والفرح لادهم إما اإلرادة

وكذلك ال يغضب لادهم يوم القيامة دون ما قيى  بال , ثابو  إثابو  جو يرضى لما يريد إ

  إما بمعاى لخر  ضي  قديم إما بمعاى اإلرادة و

فااذا  , لاام ياالل مرياادا لعقوبواا  , إ ا لىاام جن اإلبسااان يمااوا كااافرا : فهاااالء يقولااون 

فىايس هاذا بماامن جحاال , بل وموده كعدم  , اإليمان الذ  كان مع  باطل ال فائدة في  

ثابوا  و ا  الكفار الاذ  فعىا  وماوده كعدما  وإ ا لىم جب  يموا ماماا لم يلل مريادا إل

باااء لىاى هاذا المأخاذ , اإليماان  يفهاالء يسوثاون فا, هذا كافرا لادهم جحال  فىم يكن

فانن ماا  كاروه , بي ماصور الماتريد  جالكفر مثل  يوكذلك بعض محققيهم يسوثاون ف

واالسوثااء في  بدلاة , ولكن مماهير األئمة لىى جب  ال يسوثاى في الكفر , مطرد فيهما 

  هو الزم لهم  ولكن, لم يعرف لن جحد من السىف 

يثيواا لىي  إلاى  جن ياإليمان ر ية إلى هللا ف يبسوثاى ف: والذين فرقوا من هاالء قالوا 

الجااة  يلكان يقاال إ ا كاان قولاك ماامن كقولاك فا, والكفر ال ير ب فيا  جحاد , الموا 

الاار إال معىقا بموتا  لىاى الكفار فادل  يفأبت تقول لن الكافر هو كافر وال تقول هو ف

وساواء جخيار , الحال قطعا وإن ماز جن يصير مامااا كاذلك الماامن  يجب  كافر ف لىى

قاال إن شااء هللا , فىو قيل لان يهاود  جو بصارابي هاذا كاافر , لن بفس  جو لن  يره 

إال إ ا لىاام جباا  , ولاااد هاااالء ال يعىاام جحااد جحاادا ماماااا , إ ا لاام يعىاام جباا  يمااوا كااافرا 

بان كاالب ووافقهام لىاى اثير من جهال الكاالم جحاحاب وهذا القول قال  ك, يموا لىي  

ال األئماة األربعاة وال , لكن ليس هذا قول جحد مان الساىف , تياع األئمة ج لك كثير من 

اإليماان يعىىاون بهاذا ال جحماد وال  يوال كان جحد من السىف الذين يساوثاون فا,  يرهم 

  من قيى  

تيالااا ااإليمااان  يحاال يسااوثاون فااومأخااذ هااذا القااول طاارده طائفااة مماان كااابوا فااي األ

هاال الشااام شااديدين لىااى جوكااان , وكااابوا قااد جخااذوا االسااوثااء لاان السااىف , لىسااىف 
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ااو المرملااة  ا وكااان محمااد باان يوسااف الفريااابي حاااحب الثااور  مرابطااا بعسااقالن لم 

ولهااذا كااان فيهااا فضااائل لفضاايىة , كاباات معمااورة وكاباات ماان خيااار ثغااور المسااىمين 

 يواساوثاوا جيضاا فا, يماان اتيالاا لىساىف اإل يوكابوا يسوثاون فا,  سييل هللا يالرباط ف

ال  , بمعااى القياول , كقول الرمل حاىيت إن شااء هللا وبحاو  لاك , األلمال الصالحة  ا م 

كال شايء  ييسوثاون ف هثم حار كثير من هاالء بآخر,  لك من اآلثار لن السىف  يف

فان ا قيال ألحادهم هاذا ال شاك فيا  , هللا  ن شااءإ فيقول هذا ثوبي إن شاء هللا وهاذا حيال

فيريدون بقولهم إن شاء هللا ماواز , قال بعم ال شك في  لكن إ ا شاء هللا جن يغيره  يره 

كااأن الحقيقااة لااادهم الوااي ال , وإن كااان فااي الحااال ال شااك فياا  , المسااوقيل  يتغييااره فاا

إليماان ماا لىام هللا جبا  ال ن ا: جاإليماان  يكما يقولا  جوللاك فا, يسوثاى فيها ما لم تويدل 

  يويدل حوى يموا حاحي  لىي  

وهااالء الاذين يساوثاون , موهااد وبرار اهل العىم والادين بجلكن هذا القول قال  قوم من 

لا   وشايخهم الاذ  ياوسايون إليا  يقاال, تياع شيخهم جكل شيء تىقوا  لك لن بعض  يف

االساوثااء  يبال كاان فا, ااء ساوثجبو لمرو لثمان بن مرزوق لم يكن ممن ير  هاذا اال

وكااان شاايخهم , حااحاب  بعااده جولكاان جحاادس  لااك بعااض , لىااى طريقااة ماان كااان قيىاا  

تيااع لياد الوهااب بان الشايخ جباى الفار  المقدساي جوهاو مان , ماوسيا إلى اإلمام جحمد 

وجبو الفر  من تالمذة القاضي جبى يعىى وهاالء كىهام وإن كاابوا ماوسايين إلاى اإلماام 

مار جحماد ياكاره لىاى الكالبياة وجحاى  الاذ  كاان جابان كاالب لىاى  نيوافقوحمد فهم ج

ححاب مالك والشافعي جحى  من جكما وافق  لىى , من جمى   يبهجر الحارس المحاسي

ماصااور الماتريااد   يبااجالوليااد اليااامي و يبااجالمعااالي الجااوياي و يكااأب, و جبااى حايفااة 

كمساألة , الصفاا وما يوعىق بهاا  مسائل موعددة من مسائل يوقول هاالء ف, و يرهم 

 يوقااولهم فاا ؟ جم القاارلن الزم لذاتاا ؟ القاارلن هاال هااو ساايحاب  يااوكىم بمشاايلو  وقدرتاا  

ألن هااالء ؛ وكاذلك باااه األشاعر  وجتيالا  لىيا  ,  لىاى  لاك األحال يسوثااء ميااال

ىاى وال يرضاى وال يغضاب ل, يقولون إن هللا لام ياوكىم بمشايلو  وقدرتا  , كىهم كالبية 

ولهذا وافقوا السىف لىاى جن , وال يفرح بووبة الوائب بعد توبو  , جحد بعد إيماب  وكفره 

ثام اخوىفاوا , ثم قالوا إب  قديم لم يوكىم ب  بمشيلو  وقدرت  , القرلن كالم هللا  ير مخىوق 

ماع تعاقيهاا كماا بساطت جقاوالهم ؟ القديم جهو معاى واحد جم حاروف قديماة  يبعد هذا ف

شايء  يوهذه الطائفة الموأخرة تاكر جن يقال قطعا فا,  مواضع جخر ي يرهم فوجقوال 

وإن , حوااى حااار هااذا الىفااظ ماكاار لااادهم , االسااوثااء  يمااع  ىااوهم فاا, ماان األشااياء 

وقاد , وجن هللا ربهم وال يقولون قطعا , قطعوا بالمعاى فيجلمون بأن محمدا رسول هللا 

وامواعاات مان فعاال مطىااوبهم حوااى يقولااوا  موماع بااي طائفااة ماااهم فاأبكرا لىاايهم  لااكا

واحضروا لي كوابا في  جحاديث لن الايي جب  بهى جن يقول الرمال قطعاا وهاي , قطعا 

 اهـ  جحاديث موضولة مخوىفة قد إفوراها بعض الموأخرين 

 

 فصل
ومن يقول ماماا موعمادا فجالاوه مهاام خالادا فيهاا و ضاب } وقول  قال المصاف : " 

} وقولا  { بأبهم اتيعوا ما جسخط هللا وكرهوا رضاواب    لك} وقول   { هللا لىي  ولعا 
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كيار مقواا } وقولا  { ولكن كره هللا ابيعاثهم فثيطهم } وقول  { فىما لسفوبا ابوقماا ماهم 

 { "   لاد هللا جن تقولوا ما ال تفعىون

 : فيه مسائل 

 تعااالى هااي : : هااذه خمااس لياااا  كاار فيهااا المصاااف ساايع حاافاا هلل المستتألة األولتتى

 -8الكراهيااة( و ) / -7األسااف( و ) / -6السااخط( و ) / -5الغضااب( و ) / -1) /

 المقت(  

ومان يقوال ماماااً موعماداً } تعاالى   وقولا: ما يوعىاق بصافة الغضاب : المسألة الثانية 

 هذه اآلية فيها إثياا حافة الغضاب { فجلاوه مهام خالداً فيها و ضب هللا لىي  ولعا 

  حفة توعىق بالمشيلة موى شاء  ضب لىى من يشاء : وهي لاد السىف ,  هلل تعالى

 ايجعىوبا  مخىوقا, بوقاام هواال: يقولاون , ويافون حفة الغضاب : المعوللة الجهمية وو

باال مافصااىة لااا  , ويفسااروبها بالعااذاب جو , قائمااة فااي  اا هللا  ةليساات حاافمفعااوال 

 بوقام جو العقوبة  اال

وإبماااا لكاااهم يقولااون قديماااة ال توعىااق بالمشاايلة , فة الغضاااب يثيوااون حاا: والكالبيااة 

ويقولاون إن هللا يغضاب ، يجعىوبها موعىقة بصفة العىم وبصفة اإلرادة القديماة األزلياة 

هللا  اضاب فانن ماماااً لكاا  ساوف يكفار  آلنامن سايموا لىاى الكفار ولاو كاان  لىى

  وهي الوي تسمى مسألة الموافاة  ,لىي  

 : هي حفة هلل , ليست قديمة موعىقة بالمشيلة   وقال الكرامية

: ويقولاون , وهاي اإلرادة , يعىقاون الغضاب بصافة جخار  والماتريدياة : واألشالرة 

 بوقام  ج  جراد اال,  ضب هللا 

والسااىف فكىهاام يعىقهااا والماتريديااة مااالفرق بااين األشااالرة : لااو قااال قائاال : مستتألة 

 باإلرادة والمشيلة ؟

, لكاهااا حاافة هلل  ياار اإلرادة , توعىااق باااإلرادة والمشاايلة : يقولااون  الجااواب : السااىف

بال هاي مالء , ليسات حافة هلل وليسات  يار اإلرادة : يقولاون والماتريدية واألشالرة 

   بوقام هي الغضب والسخطمن اإلرادة فنرادة اال

لة في الصحيحين في حديث الشفا: وجشد ما يكون  ضب هللا يوم القيامة , كما مسألة 

إن ربي قد  ضب الياوم  ضايا شاديدا : العلم من الرسل مع لدم  ييقول كل من جول} 

 {  ولن يغضب بعده مثى  , لم يغضب قيى  مثى  

فىمااا } وقاال :  344/  5: فاي حافة األساف , قاال المصااف فاي ماهاا  السااة  مستألة

ف الغضااب األسا: قاال ابان قويياة ,  ج ضايوبا: بان ليااس الان  {سافوبا ابوقمااا مااهم ل

 اهـ  ج   ضيت , جسفا  جسفت: يقال 
 ( اآلية      فىما لسفوبا } شدة الغضب  وه: سف األواألقرب : جن 
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 فصل
) الغضاب , والساخط , والكراهياة ( وهذه ثالس حافاا جثيوهاا جهال السااة والجمالاة 

, وساخط , من الصفاا الموعىقاة بالمشايلة ، فمواى شااء  ضاب ,  وهذه الثالس حفاا

  وكره 

 : هل هي حفة واحدة جم هي ثالس حفاا ؟مسألة 

يجعىوبهاا ثاالس حافاا ؛ ألن موعىقهاا , هي ثالس حفاا ، وهو ظاهر حايع الساىف 

ماااء فااي سااياق  كاار : وجساايابها مخوىفااة ، فمااثالً : الكااره , ولياتهااا مخوىفااة , مخوىااف 

ىاى الكفاار جحياباً يغضاب ل: في سياق لن الكافرين ، والغضب : الماافقين ، والسخط 

وفااي بعااض الاصااوب تولااد بالغضااب لعصاااة الموحاادين ، فىمااا اخوىااف موعىقاتهااا 

مثاال الاارحمن والاارحيم ، فنبهمااا حاافوان ؛ ألن موعىقهمااا مخوىااف ، , جحاايحت حاافاا 

هااذا لىااى جحااد قااولي  ,خاااب بااالماماين : لااام لجميااع الخىااق ، والاارحيم : فااالرحمن 

 السىف في موعىق الصفوين  

 معطىة في هذه الثالس حفاا :مذهب ال:  مسألة

: هااو اإلبكااار والوعطياال ، ويفساارون هااذه الصاافاا بآثارهااا ومقوضااياتها ، فيقولااون 

جو يفسروبها باالبوقام ولادم الووفياق والخاذالن ، فقولا  , ج  لذبهم ,  ضب هللا  لىيهم 

 } كره هللا  ابيعاثهم { ج  لم يوفقهم  

 فصل
مصاااف جرادهااا هاااا , جم ماااءا تيعااا , وإبمااا جراد جمااا حاافة الىعاان هلل فااال جدر  هاال ال

 حفة الغضب ؟ 

فاي تارقيم الصافاا ،  اولذا  كر  لها هو اموهاد من لاد  , ولذلك لام جمعال لهاا رقما

لكاها حسب جحول جهل الساة والجمالاة , مااءا مضاافة إلاى هللا , وليسات هاي لاين 

ن } إسايحاب  ثال قولا  قائمة بذاتها , فهاي مان بااب إضاافة الصافة إلاى الموحاوف , م

{ وقاال  لاد لهام لاذابا مهياااجخارة والذين يا ون هللا ورسول  لعااهم هللا فاي الادبيا واآل

إلى الذين جوتوا بصييا من الكواب ياماون بالجيت والطا وا ويقولون  لم ترتعالى } ج

هللا  جوللاك الاذين لعااهم هللا ومان يىعان  لىذين كفروا هاالء جهد  من الذين لماوا سييال 

وقالوا قىوباا  ىاف بال لعااهم هللا بكفارهم فقىايال ماا } وقال تعالى { ل  بصيرا  فىن تجد

 {  ياماون 

با  لعااهم فاي جبا   كار : جلثالاث وقد تكىم المصاف لن هاذه اآلياة فاي الصاارم فقاال : ا

ومان طارده لان , بعااد لان الرحماة اإل: والىعن , لد لهم لذابا مهياا جخرة والدبيا واآل

 اهـ  ال كافرا إخرة ال يكون و  في الدبيا واآلرحم

ولىياا  فااالىعن : وحااف كالغضااب , موعىااق بالمشاايلة , والطاارد لاان الرحمااة : ماان 

 مقوضى الىعن , كاالبوقام , ليس هو الغضب , لكن من مقوضاه وجثره  

 

 فصل
وبقيااة الصاافاا : المقاات ، والوثياايط , بابهااا مثاال مااا ساايق فااي حاافة الغضااب , لكاان 

إال جن حفة الوثييط ال جدر  هل المصااف  ,شدة الكراهية  والمقت هة هاا : جن اإلضاف

 جرادها هاا ؟ جم ماءا تيعا , وإبما جراد حفة الغضب ؟ 
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فاي تارقيم الصافاا ،  اولذا  كر  لها هو اموهاد من لاد  , ولذلك لام جمعال لهاا رقما

ليسات هاي لاين لكاها حساب جحاول جهال السااة والجمالاة مااءا مضاافة إلاى هللا , و

 قائمة بذاتها , فهي من باب إضافة الصفة إلى الموحوف  

ويحومل جن هذه الصفة ) الوثييط ( وحافة ) الىعان ( فاي هاذه اآليااا لام تقصاد ؛ ليياان 

, الصفة ، والمصاف ل  قالدة في بعض اآليااا : يار  جبهاا ليسات مان بااب الصافاا 

كان يقاول هاذه اآلياة المعيااة ليسات وإن كان يثيت الصفة الوي ماءا في هاذه اآليااا ل

من لياا الصفاا , فيحومل جن ما قىاا في الىعن والمقات والوثيايط مان هاذا اليااب لااده 

, وقالدت  هذه سوف بوعرض لها إ ا تكىماا لان حافة ) الوما  ( هلل تعاالى , وهللا جلىم 

 لاد لية } فأياما تولوا فثم وم  هللا {  

 فصل
ل ياررون إال جن يأتيهم هللا في ظىل من الغماام والمالئكاة ه} وقول  قال المصاف : " 

هاال ياراارون إال جن تااأتيهم المالئكااة جو يااأتي ربااك جو يااأتي } وقولاا   { وقضااي األماار

{ وماء رباك والمىاك حافا حافا   كال إ ا دكت األرض دكا دكا { } بعض لياا ربك 

 { "  ويوم تشقق السماء بالغمام وبلل المالئكة تاليال } 

 : ه مسائلفي

هلل  اإلتيااان والمجاايء -1: هااذه اآلياااا األربااع فيهااا ماان الصاافاا ) / المستتألة األولتتى

 تعالى(  

وسااايب اإلتياااان ؛ و لاااك فاااي ياااوم القياماااة : اإلتياااان والمجااايء هلل سااايحاب  وتعاااالى و

هاال الساااة والجمالااة يثيوااون المجاايء جو, والمجاايء لىفصاال بااين الااااس يااوم القيامااة 

 القيامة  واإلتيان هلل يوم 

 : مذهب المعطىة في هاتين الصفوين :الثانية مسألة ال

 ويفسرون المجيء واإلتيان بعدة تفسيراا :, مميع المعطىة ياكرون هذه الصفة 

فياا  حااذف : قااالوا { وماااء ربااك : } اإلتيااان : ج  إتيااان جمااره تعااالى ، فيقولااون  - 4

جمر هللا  ، قالوا بادليل قولا  :  { ج  وقول  } إال جن يأتيهم هللا  , والمعاى : ماء جمر ربك 

تعالى } هل ياررون إال جن تأتيهم المالئكة جو يأتي جمر ربك { 
 

  

ومااء } بنتيان ومجيء بعض المخىوقاا ، فمعااى : جو يفسرون اإلتيان والمجيء  - 4

فاآليااااا , ، وكالمهااام هاااذا كىااا  باطااال  ج  : مالئكاااة رباااك ، جو لاااذاب رباااك {رباااك 

 ياا المجيء واإلتيان هلل تعالى   حريحة في إث

وهال هماا حافوان جم ؟ جو كالهماا واحاد , : هال اإلتياان  يار المجايء  الثالثتةمسألة ال

 حفة واحدة ؟

, وهااذه معىهمااا فاي ليوااين مسااوقىوين   ظااهر حااايع المالااف جباا  معىهماا حاافوين ؛ ألباا

جم  اواحاد ارقماداللة ليست حريحة ، ولذا فنباي محواار فاي الوارقيم , هال جمعال لهماا 

 ن  يرقم

و كر الهراس في شرح  لىى الاوبية جبهما حفوان ، وقال جيضاً في شارح  لىواساطية 

جبهمااا ,  38جبهمااا حاافوان ووافقاا  لىااى  لااك لىااو  السااقاف فااي كواباا  حاافاا هللا  ب

حفوان ، وجيضاً العالمة ليد العليل الرشيد شارح الواسطية المسمى الواييهاا الساية 
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, ، قاااال : جفااادا اآليااااا إثياااا جفعالااا  االخويارياااة  81،  88حاافوان ب  كاار جبهماااا

  فاإلتيان والالول والمجيء واالسوواء كىها جبواع جفعال  

لىااى  لااك جن سااياقها واحااد وجساايابها واحاادة  لوفااي الااافس شاايء ممااا قااالوا , ويشااك

 , حافوين  جبهماا حافة واحادة وليسات -وهللا  جلىام  -والاذ  يرهار لاي وموعىقها واحد , 

 والدليل لىى  لك : 

ق بياهماااا يساااودل بآياااة } هااال يارااارون إال جن ياااأتيهم هللا  فاااي ظىااال - 4 {  جن مااان فااار 

وسيب المجيء واإلتيان واحد ، وهاو مان جمال الفصال  وماء ربك {} وبالمجيء بآية 

ألبا  مااء وجتاى ؛ هي بفس معاى جتاى , فيكون ماء في اآلية , بين الخالئق يوم القيامة 

وهو الفصال باين الخالئاق حياماا تشاقق الساماء بالغماام ، فساييهما واحاد , شيء واحد ل

 وزمابهما واحد  

 ]الدليل الثابي : ما رواه مسىم من حديث جبي هريارة مرفولااً وهاو حاديث قدساي  - 4

وإ ا تىقااابي بياااع ملواا  جتيواا   ]إلااى جن قااال     [إ ا تىقااابي ليااد  بشااير تىقيواا  بااذراع 

ومثىا   , والشااهد قولا  ] ملوا  جتيوا  [ الاوو  : هكذا هو في جكثر الاساخ قال [بأسرع 

بي هريرة الذ  في الصحيحين في تجىي  يوم القيامة لن الاياي حاىى هللا لىيا  جحديث 

فان ا مااء ربااا لرفاااه , فيقول الماماون هاذا مكابااا حواى يأتيااا ربااا ] وسىم وفي  قال 

والشاهد قول  ] يأتيااا [ ثام [  جبت رباا فيويعوب : فيقولون  ,جبا ربكم : فيأتيهم هللا فيقول 

  قالوا ] فن ا ماء [ فجعىوا اإلتيان والمجيء واحد 

 معاى ماء لغةً ، وهللا  جلىم   والمعاى الىغو  : فنن معاى جتى ه - 3

ـ قالدة بعض الساىف : جبا  إ ا اخوىاف الموعىاق كابات حافوين ، مثال حافة الارحمن  1

؛ ألن موعىقهما مخوىاف فوعاددا لاذلك ، وبحان بقاول  نفنبهم معىوهما حفويوالرحيم , 

 بفس الكالم تمشيا وقياسا لىى  لك ، فنن الموعىق واحد , فهي واحدة  

 

 فصل
كال شايء هالاك { } وييقى وم  ربك  و الجاالل واإلكارام } وقول  قال المصاف : " 

 { "  إال ومه  

 :فيه مسائل 

 ( :الوم  هلل تعالى -41آلياا في حفة ) /ا: هذه المسألة األولى 

وهذا بوع مدياد مان جباواع الصافاا وهاي الصافاا الذاتياة , وماا سايق حافاا توعىاق 

 بالمشيلة  

إلمام ابن خليمة ، بساط القاول فيهاا ل ومن جكثر الكوب بسطاً لهذه الصفة كواب الووحيد

ماااده فااي كواباا   خصوحاااً األحاديااث ، ولقااد ثالثااة جبااواب لهااذه الصاافة ، ومثىاا  اباان

الووحيد ، فقد تكىم لن هاذه الصافة ، وكاذلك الاللكاائي فاي كوابا  شارح جحاول الوقااد 

وقيىهاا  ,فاي رده لىاى طاا وا الجهمياة بشار المريساي  يالادارمالسااة ، وقايىهم جهل 

 كوب الساة ، الساة لعيد هللا  بن اإلمام جحمد والساة لىخالل  

 لساة والجمالة في حفة الوم  :مذهب جهل ا: جما المسألة الثانية 

جهل الساة والجمالة يثيوون جن هلل لال ومال ومهااً موحاوفاً باالجالل واإلكارام ، قاال 

فااحن وممياع لىمائااا مان : ابن خليمة في كواب  الووحيد في بااب إثيااا الوما  ، قاال 
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ن بشاي  جهل الحجاز واليمن وتهامة والشام مذهياا جن بثيت هلل ما جثيو  لافس  من  يار ج

ول بحاان بقاا :ثاام قااال فااي الياااب الااذ  بعااده , وماا  خالقاااا بوماا  جحااد ماان المخىااوقين 

فاي محكام  جلىمااابا مميعاً في مميع األقطار جن لمعيودبا لال ومال ومهااً كماا وولىما

اه ) ج  وحف  بأب   و مالل ( وحكام لا  باليقااء وبفاى لاا  الهاال  وبقاول ,  تاليى  فذو 

ن الاااور والضااياء واليهاااء مااا لااو كشااف حجاباا  ألحرقاات ن لوماا  رباااا لاال وماال مااإ

قد ثيت لن ابن مسعود جبا  قاال إن ربكام اهـ , و   كل شيء جدرك  بصرههسيحاا وم

 اهـ , قال  المصاف  ليس لاده ليل وال بهار بور السماواا من بور ومه  

 في حفة الوم  : المعطىةمذاهب :  المسألة الثالثة

القارلن لون ماا مااء فاي اووي,  للل ومي حفة الوم  هلل مذهب الجهمية وهو بف -ب 

،  جب  الذاا جو القيىة جو الثواب جو األلماال الصاالحة: من  كر الوم  هلل بأربع كىماا 

فيقولااون : وييقااى وماا  ربااك ج   اتاا  ، ج  ييقااى هللا  ، ويقولااون فااي قولاا  } إال ابوغاااء 

وقاد  ,ل  } فاثم وما  هللا  { ج  : القيىاة وفي قو ,الثواب  ابوغاءوم  رب  األلىى { ج  : 

فواااول تأويال الجهمياة ورد  ( الارد لىاى بشار المريساي ) رد لىيهم الدارمي في كواب 

 لىيهم ردوداً مفحمة  

المعوللااة : ومااذهيهم فااي حاافة الوماا  مثاال الجهميااة ، فهاام يافااون الوماا  لاان هللا   -مااـ 

وقااد بقاال األشااعر  فااي ,  هااو هللا  وياولااون  لااك بالااذاا ، جو بااأن وماا  هللا  , للوماال 

، و كار  ماذاهب الاااس فاي الوما  411المجىد األول ب( مقاالا اإلسالميين ) كواب  

إن وما  هللا  هاو هللا  ، وجن : هذيل المعوللي جب  قاال جبي الوبسب إلى , مذهب المعوللة 

عوللاة ، واألشاعر  ام وهاو مان جئماة المولعى  يقصاد الار ا ,الذاا ، ابوهى :  يره قال 

ن جقوالاا  نولاذلك فاا, لواالال فقاد اسااومر جربعااين سااة لىااى اإل, خييار بمااذهب المعوللااة 

 مهمة في معرفة الوقاد المعوللة و يرهم  

فاي لكاا  خىاط واضاطرب , وهاا  من ياوسب إلى الساة وإلاى الحاديث وإلاى الحاابىاة 

ومارة بماذهب , المفوضة بمذهب  ةومر, يفسرها بوفسير المعوللة  ةحفة الوم  ، فمر

اخواار ماذهب  ( دفاع شاي  الوشايي  )، ففاي كوابا   رحم  هللا السىف ، وهو ابن الجوز 

 هب ماذهب المفوضاة ، وفاي  ( تىييس إبىيس )، وفي كواب   المعوللة في تفسير الوم 

 هااب مااذهب السااىف وجهاال الساااة ، ممااا ياادل لىااى  (مجااالس اباان الجااوز   )كواباا  

 ي هذه الصفة  اضطراب  وتخىيط  ف

ويثيوااون مميااع , الكال بيااة : وهاااالء يثيوااون حاافة الوماا  هلل تعااالى كأهاال الساااة  -د 

الصفاا الذاتية هلل كالوم  واليد والعين ، ابوداًء من إمامهم ليد هللا  بن سعيد بان كاال ب 

 ( 35ب اإلبابااة) ، وكااذا األشااعر  فنباا  يثياات حاافة الوماا  هلل تعااالى كمااا فااي كواباا  

لساان  )عر  لىى الصحي  جب  ُكال بي ، وقد  كر  لاك لاا  ابان حجار فاي كوابا  واألش

وقاد مشاى األشاعر  لىاى  )، لما ترمم لعياد هللا  بان ساعيد بان كاال ب ، قاال  (الميلان 

     (طريقو  

ومن الكال بية الذين جثيووا حفة الوم  ) القالبساي ( والحاارس المحاسايي ، الموصاوف 

،  الياااقالبي ، كمااا جثيوهااا بعااض المحاادثين الااذين فاايهم كال بيااة، واباان مهااد  الطياار  و

وابن فور  في كوابا   (األسماء والصفاا  )والييهقي في كواب   ,كالييهقي وابن فور  
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تاأثر  -رحما  هللا   -والييهقاي  ,قاد جثيواوا حافة الوما  هلل لال ومال  (مشكل الحاديث  )

 مثى  شيخ  ابن فور    بالكال بية في باب حفاا هللا  االخويارية و

فانبهم يثيواون , جو من تأثر بهم فاي بعاض الوماوه , وخالحة مذهب الكال بية المحضة 

 حفة الوم  كأهل الساة والجمالة   

تعاالى هللا   -كوما  المخىاوقين  امذهب المجس مة والمشي هة : فانبهم يثيواون هلل ومها -هـ 

ة فااي كواباا  الووحيااد فااي باااب إثياااا وقااد رد لىاايهم اباان خليماا -لاان  لااك لىااواً كييااراً 

   ، و كر مذهيهم األشعر  في كواب  مقاالا اإلسالميين الوم 

مااذهب الماتريديااة : فهاااالء يافااون حاافة الوماا  وال يثيووبهااا ، ويفساارون الوماا   -و 

 بوفسيراا الجهمية ، جبها الذاا جو الثواب جو القيىة     إلخ   

 األشالرة : وهاالء قسمان :  -ز 

،  جوائل األشالرة : فهاالء في الحقيقة كال بية كأبي الحسن األشاعر  ، واليااقالبي - 4

 وهاالء يثيوون حفة الوم    

موااأخر  األشااالرة : ويساامون األشااالرة المحضااة ، فهاااالء يافااون حاافة الوماا   - 4

ويفسااارون ليااااا الومااا  بمعااااى الاااذاا جو الثاااواب جو الجااالاء جو , لااان هللا  للومااال 

 (     الرضى إال جبهم يضيفون تفسيراً خاحاً بهم وهو ), الصالحة  األلمال

هاي تعاالى :  هل كل لية فاي القارلن  كار فيهاا الوما  مضاافاً إلاى هللا   الرابعةمسألة ال

 من لياا الصفاا ؟ 

    , وماسجم مع جحولهم الجواب : بعم ، وهذا مذهب جهل الساة والجمالة

هاي مان جحادياث تعاالى ها حفة الوم  مضافاً إلاى هللا  : هل األحاديث الوارد في مسألة

  الصفاا ؟

فهااو ماان باااب إضااافة , الجااواب : بعاام ، وهااذه القالاادة جن هللا  إ ا جضاااف الوماا  إلياا  

هاال هااي ماان لياااا , الصاافة إلااى الموحااوف إال فااي ليااة واحاادة ، اخوىااف فيهااا السااىف 

رب فأياما تولوا فاثم وما  هللا  { الصفاا جم ال ؟ وهي قول  تعالى } وهلل المشرق والمغ

هذه اآلياة يوااولهاا جهال اليادع ويفساروبها بوفساير ال يثيواون فيا  وما  هللا  ، وهاذا لايس 

 رييااً لاااهم ؛ ألبهاام ال يثيوااون حاافة الوماا  هلل فاي اآلياااا الوااي هااي جحاارح ماان هااذه 

لىوماا   نواآليااة كقولاا  } وييقااى وماا  ربااك  و الجااالل واإلكاارام { لكاان السااىف المثيواا

 اخوىفوا في تفسير هذه اآلية لىى قولين :

جبهااا ليساات ماان لياااا الصاافاا ، , لاا  مجاهااد والشااافعي واخواااره اباان تيميااة ااألول : ق

ابن مريار لان مجاهاد ، و كار ابان تيمياة فاي الفوااو   اهوإبما يراد ب  القيىة ، وقد رو

وساوف باقال كالما  ـ ـ شاالرة جوردوا لىيا  هاذه اآلياة لماا تكىام لان الواساطية جن األ

هذه اآلية ليست في محل الاالاع ، الماراد بهاا : وقال : إن السىف جولوها بالقيىة ، فقال 

 القيىة   

الثابي : جبها من لياا الصفاا وتدل لىاى حافة الوما  هلل تعاالى ، وهاذا الاذ  اخوااره 

( فقاد  الووحياد الدارمي في رده لىى بشر المريسي ، واخواره ابان خليماة فاي كوابا  )

ه ضمن لياا الصفاا الوي تدل لىى حفة الوما  هلل تعاالى ، واخوارهاا ابان القايم ا كر

وجطال الاافس فاي  لاك ، و كار األقاوال  4/481في كواب  مخوصر الصوالق المرسىة 

وألبهاا حافة  ؛ولاد تفسايرها بالقيىاة شادد فاي األمار ، وهاذا القاول يادل لىيا  األحال 
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قد  كر ابن القيم جحاديث كثيرة توض  جن اآلية تادل لىاى و , للل ومجضيفت إلى هللا  

الصفة وهو ميحث قو  ، والخالف يسير في هذا ، فما دام جبهم يثيوون حفة الوم  هلل 

 ,كماا قاال الشاافعي , بأبهاا القيىاة جو الجهاة  فساروها ، لكن في هذه اآلية بالاذاا تعالى

 هاو الارام  , وهاو جيضاا - لصافااج  جبهاا مان ليااا ا -وال شك جن هذا القول الثابي 

، ثم هاو ماار  لىاى األحال فاي الصافاا  جقو  وجكثر احوياطاً وفي  سد لياب الوأويل

 المضافة إلى هللا  تعالى  

واآلن باقل كالم المصاف في هذه المسألة وجمثالها لما فيا  مان الفائادة , قاال المصااف 

فنبا  لماا , حافة الوما  : جحادهما : ن  كر لهذا مثالين باافعيجبا جو:  45/  6في الفواو  

شاعرية هل الحديث والموكىمة الصفاتية من الكالبياة واألجثياا هذه الصفة مذهب إكان 

وماااذهب بعاااض , وكاااان بفيهاااا ماااذهب الجهمياااة مااان المعوللاااة و يااارهم , والكرامياااة 

حار بعض الاااس مان الطاائفوين كىماا قارج لياة فيهاا , شعرية و يرهم الصفاتية من األ

فالمثياات يجعىهااا ماان الصاافاا الوااي ال توااأول ,  معىهااا ماان مااوارد الااالاعالوماا    كاار

   ا قام الدليل لىى جبها ليست حفة فكذلك  يرها إير  جب   يبالصرف والااف

 يجدخىهاا فا{ وهلل المشرق والمغرب فأياما تولاوا فاثم وما  هللا } مثال  لك قول  تعالى 

حواى لادها جوللاك كاابن خليماة مماا يقارر ,  لياا الصفاا طوائف من المثيواة والافااة

  ومعل الاافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد الالاع  , ثياا الصفة إ

وكاات قاد قىات جمهىات كال مان خاالفاى ثاالس , المجىس المعقاود  يولهذا لما امومعاا ف

, لاا  الحجااة  ن ماااء بحاارف واحااد لاان السااىف يخااالف شاايلا ممااا  كرتاا  كابااتإساااين 

 يفرفاروا بماا  كاره الييهقاى فا, ومعل المعارضون يفوشون الكواب , وفعىت , ىت وفع

وهلل المشرق والمغرب فأياما تولوا فثم وم  } قول  تعالى  يكواب األسماء والصفاا ف

 يفقااال جحااد كياارائهم فاا, ن المااراد قيىااة هللا ج يفنباا   كاار لاان مجاهااد والشااافع{ هللا 

فقىات , لاد جماا  يقىيا يفوقع ف, السىف بالوأويل  قد جحضرا بقال لن: المجىس الثابي 

وهلل المشرق والمغرب فأياما تولوا فاثم وما  } قول  تعالى  يف  لعىك قد  كرا ما رو

  المراد بها قيىة هللا : قىت , بعم : قال { هللا 

,  ي  لىا دُ ر  ولم يكن هذا الساال ي ا, وهما من السىف , قد تأولها مجاهد والشافعى : فقال 

لكان طىيوهاا مان حياث ,   لم يكان شايء مماا بااظروبى فيا  حافة الوما  وال جثيوهاا فنب

بال قىات , هاذا المقاام  يحقاقهم فاإفىم جر , موبة األ يكان مقيدا كما ف يوكالم, الجمىة 

ال : لماوم قاول مان يقاول  يوال تاادر  فا, ية ليسات مان ليااا الصافاا جحاال هذه اآل

  تاول لياا الصفاا 

جليسات هاذه مان : قاال , الماراد بهاا قيىاة هللا : فىماا قىات ؟ ا  كار الوما  جليس فيه: قال 

ن الماراد بالوما  جبما جسىم إ يبنف, ليست من موارد الالاع , ال : قىت ؟ لياا الصفاا 

وساافرا , يقاال قصادا هاذا الوما  , لغة العارب  ين الوم  هو الجهة فنف, هاا القيىة 

وهاو , فالوما  هاو الجهاة , وهاذا كثيار مشاهور , لاى هاذه الجهاة إ  ج, لى هذا الوما  إ

} فقولا  تعاالى , مووليهاا   ج{ ولكال ومهاة هاو موليهاا } قول  تعاالى  يكما ف, الوم  

الىفاظ والمعااى  يكال اآليواين فا{ فأياما تولوا فثم وم  هللا } كقول  { ومهة هو موليها 

جبااا  اآليواين ي كار فا  ذهاو الا, شاأن القيىاة والوما  والجهااة  يوكالهماا فا, موقاربواان 

  بولي  بسوقيى  
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: وتولاوا , مان الراروف : وجيان { جياماا تولاوا } ألبا  قاال ؛ والسياق يدل لىي  : قىت 

 يفقاد معال وما  هللا فا, فهاالاك وما  هللا  موضع اساوقيىوموه ج   فالمعاى , تسوقيىوا   ج

الجهاا كىها كما  يهو{ وهلل المشرق والمغرب } هذا بعد قول  , يسوقيى    المكان الذ

{  لاى حاراط مساوقيمإقال هلل المشارق والمغارب يهاد  مان يشااء } اآلية األخر   يف

كأبا  قاال , ضاافة تخصايص وتشاريف إن اإلضاافة جفادل لىاى , لا   فأخير جن الجهاا

قيىة هللا ولكن  ج ,  ن المراد بذلك مهة هللاجولكن من الااس من يسىم مهة هللا وقيىة هللا 

كماا مااء فاي الحاديث ,  ولىى جن العيد يسوقيل رب ,  اآلية تدل لىى الصفة هذه:  يقول

ال يالال هللا مقاايال ] قولاا   يوكمااا فا[ ن هللا قيال ومها  نلااى الصاالة فااإ ا قاام جحادكم ] إ

ن : إويقاول [  ا ابصارف حارف ومها  لاا  نلىى لياده بومها  ماا دام مقايال لىيا  فا

  ليس هذا موضع   فهذا شيء لخر, اآلية دلت لىى المعايين 

ياكاره   لم يكن هاذا مان الوأويال الموااازع فيا  الاذ, فثم قيىة هللا :  ا قيل إب  جوالغرض 

ن هاذا المعااى نفا, وال هو مماا يساودل با  لىايهم المثيواة , ماكروا تأويل لياا الصفاا 

فاذا  شايء , وإن كابات دالاة لىاى ثياوا حافة , واآلياة دالاة لىيا  , بفس   يححي  ف

هال هاو مان بااب تسامية , لىاى فاثم قيىاة هللا , فاثم وما  هللا : وييقى داللة قاولهم , لخر 

جو بالوياار جن مان اساوقيل وما  هللا فقاد , القيىة ومها بالويار جن الوما  والجهاة واحاد 

  فهذا في  بحوس ليس هذا موضعها , اسوقيل قيىة هللا 

 ا جراد شايلا جن إبما جماره } إبقول  ن هللا تعالى لما جخير نلفرة األمر ف:  يوالمثال الثاب

واسودل طوائاف مان الساىف لىاى { ل  الخىق واألمر  جال} وقال { ل  كن فيكون  يقول

حاار , بال هاو كالما  وحافة مان حافات  بهاذه اآلياة و يرهاا , جن األمر  ير مخىوق 

حيااث ورد فيجعىاا  حاافة طااردا لىداللااة , لفااظ األماار  يكثياار ماان الااااس يطاارد  لااك فاا

بعااض  يفاا اااتُ فيي  , ولاايس األماار كااذلك ,  داللواا  لىااى  ياار الصاافة بقضااا لهاااويجعاال 

ولىى موعىقها جخار  , يطىق لىى الصفة تارة , مر و يره من الصفاا ن األج يرسائى

والقاادرة ماان حاافاا هللا تعااالى ويساامى , فالرحمااة حاافة هلل ويساامى مااا خىااق رحمااة , 

لخىاق مان حافاا هللا تعاالى ويسامى وا, ويسمى تعىقها بالمقادور قادرة , المقدور قدرة 

, فوااارة يااراد الصاافة , والعىاام ماان حافاا هللا ويساامى المعىااوم جو الموعىااق لىماا , خىقاا 

  وتارة يراد بفس الوعىق , وتارة يراد موعىقها 

ليسى حىى هللا لىيا   يومن هذا الياب سم, فالمأمور ب  يسمى جمرا , واألمر مصدر 

وهذا هو الجواب لن سااال الجهمياة , مة وكائن بالكىمة ألب  مفعول بالكى؛ وسىم كىمة 

ال مخىوقاا إلام يكان ,  ا كان كالم هللا إوالقرلن , فهو مخىوق , لما قالوا ليسى كىمة هللا 

ألب  خىق بالكىمة لىاى خاالف ؛ بذلك  يبما سمإو, ن ليسى ليس هو بفس كىمة هللا نف, 

  والقرلن بفس كالم هللا , ن فكان ل  ك وقيل, فخرقت في  العادة , ساة المخىوقين 

بعااض  يوجن داللااة  لااك فاا, باااب جسااماء هللا تعااالى وحاافات   يفماان تاادبر مااا ورد فاا

ن يكااون  لااك هااو ماادلول جال يومااب , و بعااض حاافاا  اتاا  جالمواضااع لىااى  اا هللا 

كال لياة  يبل يارر فا,  يوبقضا لىااف, حيث ورد حوى يكون  لك طردا لىمثيت , الىفظ 

فهاذا جحال لرايم , وما ييين معااه من القرلن والادالالا , صوح  وسياق  وحديث بخ

معرفااة  يوبااافع فاا, باااب فهاام الكواااب والساااة واالسااودالل بهمااا مطىقااا  يفاا مهاام بااافع

  كال لىام خيار يباافع فا فهو, االسودالل وااللوراض والجواب وطرد الدليل وبقض  
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 دلاة الخىاقجساائر  يوفا, والساة  و معارضة من الكوابجكل اسودالل  يوف,  يبشائإو ج

 اهـ   

والجمع بين  لك جن يقال : هي من ليااا الصافاا , لكان ال تاذكر فاي بااب الاردود وال 

المااظراا ، حوى ال يومسك بها الخصم جو يحصال بهاا لايس ، جو يقاال جبهاا تادل لىاى 

ال : واألخير هو الذ  جشار إليا  المصااف فقااألمرين الصفة والمعاى اآلخر الصحي  

هاذه اآلياة :  قيىة هللا ولكن يقول ج ,  ن المراد بذلك مهة هللاجولكن من الااس من يسىم 

 ا قاام جحادكم ] إكماا مااء فاي الحاديث ,  ولىى جن العيد يسوقيل ربا ,  تدل لىى الصفة

ال يالال هللا مقايال لىاى لياده بومها  ] قولا   يوكما ف[ ن هللا قيل ومه  نلى الصالة فإ

ن اآليااة دلاات لىااى : إويقااول [  ا ابصاارف حاارف ومهاا  لااا  ن لىياا  فاامااا دام مقاايال

   فهذا شيء لخر ليس هذا موضع , المعايين 

 صفة الوم  هلل تعالى : ب  الموعىقة بعض المسائل: المسألة الخامسة 

 ما ماء في األحاديث من  كر سيحاا وم  هللا  تعالى ، فما هي السيحاا ؟ - 4

 ]حديث جباي موساى مرفولااً  ديث الوارد فيها  كر السيحاا :قيل تفسيرها بذكر األحا

: حجابا  الااور لاو كشاف  ألحرقات  إلاى جن قاال    لا  جن يااام  إن هللا  ال ياام وال يايغاي

 [   سيحاا ومه  ما ابوهى إلي  بصره من خىق 

فقد قال اإلماام جباو ليياد فاي كوابا   رياب الحاديث لماا تكىام لان : جما تفسير السيحاا 

هاي ماالل : قاال : السايحة  [ألحرقت سايحاا ومها  ماا ابوهاى إليا  بصاره  ]الحديث 

ومهاا  وبااوره
 
الاارد لىااى بشاار ) وفساار الساايحاا جيضاااً اإلمااام الاادارمي فااي كواباا  , 

ج  الجااالل والاااور ، وقااال ماارة : لااو كشااف الحجااب : قااال : الساايحاا  (المريسااي 

ركا  شايء مان سايحاا ومها  فاي ، وقاال مارة : لاو جد     ألحرقت بور الرب ومالل 

 الدبيا الحورق   

ويوض  من كالم اإلمامين جن السيحاا مضافة إلى وم  هللا  ، وجبها من حافاا الوما  

ن لوماا  رباااا لاال وماال ماان الاااور : إ، ولااذا قااال اباان خليمااة فااي كواااب ) الووحيااد ( 

ابان  ، وفسار ألحرقت سيحاا ومها  كال شايء, والضياء واليهاء ما لو كشف حجاب  

، وهاذا هاو  بالاور والضياء واليهاء ، فأحي  السيحاا حفة لىوم : خليمة السيحاا 

 الوفسير الرام   

باااور الااذاا ، وبعضااهم فساار : جباا  فساار الساايحاا : وماااء لاان بعااض جهاال الساااة 

[  إن هللا  احوجب لن خىق  باالاور ]وجب  هو معاى حديث , بالاور المخىوق : السيحاا 

ل  هال  ، وقيل ي الوي رلها الرسول لىي  الصالة والسالم لما لر  ب وإن السيحاا ه

 ولاد مسىم فقال ] رجيت بوراً [     [بور جب ى جراه  ]رجيت ربك ؟ فقال 

بأبهاا , بمحاسن الوم  ، وهذا الوفسير قريب من تفساير ابان خليماة : وبعضهم فسرها 

ففياا  , الساايحاا باااور الااذاا وجمااا تفسااير  ,ألن هااذا محاساان لىوماا  ؛ الضااياء واليهاااء 

حجاباا   ]كمااا فااي الحااديث , ال إلااى الااذاا , ألن الساايحاا بُساايت إلااى الوماا  ؛ توسااع 

رواه مساىم فاي  [الاور لو كشف  ألحرقت سيحاا ومه  ما ابوهى إلي  بصره من خىقا  

   كواب اإليمان

د والدارمي وابان الوفسير األول الذ  لىي  األئمة الثالثة جبو ليي: والرام  في المسألة 

  ن السيحاا حفة مضافة إلى الوم  إخليمة ، إ  



 - 168 - 

فهو تفسير ابن القيم بقى  لا  الشايخ لياد الىطياف , جبها بور الذاا : جما الوفسير الثابي 

 هذا ضعيف  فبور مخىوق : في الرسائل والمسائل الاجدية ، جما تفسيرها بأبها 

وهي مسألة يذكرها بعض جهال السااة  ,ىق  الحجب الوي احوجب هللا  بها لن خ: مسألة 

كما فعل الدارمي فاي رده لىاى , لاد  كر الوم  ويجعىوبها من المسائل الوابعة لىوم  

 :وقد ثيت في القرلن والساة  كر الحجب  ,الطا ية بشر المريسي 

قولاا  تعااالى } ومااا كااان ليشاار جن يكىماا  هللا  إال وحياااً جو ماان وراء : فجمااا فااي القاارلن 

   اب {حج

إ ا دخال جهال الجااة الجااة  ]من حديث حاهيب مسىم ومن الساة : فقد ماء في ححي  

دلياال لىااى جن الحجاااب ماان , ثاام  كاار الرويااة  [فيكشااف الحجاااب  ]إلااى جن قااال  [   

 [حجابا  الااور  ]وحاديث جباي موساى مرفولااً  ,مسائل روية وم  هللا  سيحاب  وتعالى 

بااار  :احوجب هللا  لن خىق  بأربع ] موقوفاً لىي   لن ابن لمر ورو  الدارمي و يره

وماااء شاااهد لحااديث اباان لماار ، ماااء لاان ليااد هللا  باان لماارو  [ وبااور وظىمااة وبااور

ورو  الدارمي بساده لن زرارة بان جباي جوفاى  [جن هللا  احوجب بأربع ] موقوفاً لىي  

بيااي : رجيت ربك ، قال هل  ]سأل ميريل حىى هللا لىي  وسىم مرفولاً جن رسول هللا  

رواه الييهقي في األسماء والصفاا ، وابن خليمة فاي  [ وبيا  سيعين حجاباً من الاور

 الووحيد   

، وهللا  وجن هللا  احوجاب لان خىقا  بحجاب لادة, وخالحة المساألة : جن الحجاب ثابواة 

, وفاي جلىم بها من حياث العادد والماهياة , وإن كاان مااء فاي بعاض اآلثاار جبهاا جرباع 

بعضها سيعين , فاهلل جلىم ، ومن حيث الماهية وإن كان ماء في بعض اآلثار جبا  باور 

  وبار ، وظىمة , فاهلل جلىم 

 ج  لىوم  حورة ؟, : هل من حفاا الوم  جن يقال ل  حورة السا  ة مسألة ال

، فانن حاورة وما   من قاتل فىيجوااب الوما  ]ماء في حديث جبي هريرة مرفولاً قال 

جما بالاسية لىحديث هذا فقد رواه ابن رواه مسىم ,  [بسان لىى حورة وم  الرحمن اإل

، لكن الحديث ضعيف ؛ ألن في  ابن لهيعة ، وهاو  ، ورواه  يره جبي لاحم في الساة

 ، وفي هذه المسألة بقول هللا جلىم   ضعيف الحديث

 الصاورة هلل للومال جما من حيث إثياا الصورة هلل ، فنن جهل الساة باإلمماع يثيوون

، وفااي روايااة  ، فاانن هللا  خىااق لدم لىااى حااورت  وقااد دل لىااى  لااك حااديث موفااق لىياا 

والصحي  في الضمير جب  يرمع إلاى هللا  لال ومال ، وهاذا هاو , لىى حورة الرحمن 

لام : ، وقد بقل اإلمماع ابن تيمية ، حيث قاال فاي بقاض الوأسايس  اخويار مميع السىف

 للال ومالقرون المفضىة الثالثة بلاع في جن الضمير لائد إلاى هللا  يكن بين السىف وا

، وقال مرة : لىماء األماة لام تاكار  مسوفيض من طرق موعددة لن لدد من الصحابة، فنب  

 بل كابوا موفقين لىى إطالق مثل هذا  , إطالق القول بأن هللا  خىق لدم لىى حورة الرحمن 

ر لىااى المضااروب ، وهااذا القااول اخواااره اباان وماااء لاان بعااض السااىف إلااادة الضاامي

خليمة في كوااب الووحياد ، لكاا  ضاعيف ماداً ، وهاذا القاول محجاو  بنممااع الساىف 

 الشايخ األحايهابي وثور ، وجب ون جلاد الضمير إلى  ير هللا  من السىف : جبمقيى  ، وم

 3/4417 مار  كر  لك لاهما الدكوور لياد هللا  الادميجي فاي تعىيقا  لىاى الشاريعة لآل

ج  جن هللا  خىق لدم لىى حورت  ، وهاذا , في إرماع الضمير آلدم : وهاا  قول ثالث 
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وقاد قاال اإلماام جحماد مان  ,وال يجاوز القاول با  , القول هو قول الجهمية وجهل الكالم 

 قال إن هللا  خىق لدم لىى حورة لدم فهو مهمي  

يح  في تفسير سـورة القصاص ، قولا  :  كر اليخار  رحم  هللا  تعالى في حح مسألة

تعالى } كل شيء هالك إال ومه  { قال اليخار  : يقال إال مىك  ، ويقال : إال ما جرياد 

ب  ومه  ، ابوهى   وهذا فيا  إشاكال ، ووما  اإلشاكال تفساير الوما  بالمىاك ، وتفساير 

 ن : الوم  بنرادة الثواب جو اإلخالب ، ولكن اإلشكال يلول إ ا لرفاا مسألوي

بال إبا  فاي لخار حاحيح  فاي , جن اليخار  لىى ماذهب الساىف فاي مساألة الوما   -ج 

كواب الووحيد قال : باب ما ماء في كل شيء هالك إال ومه  ، و كر حديث االساوعا ة 

 مما يدل لىى جب  يثيت الوم    , بوم  هللا  

ذه حايغة تماريض جن اليخار  في بقى  لمن فسر الوم  بالمىك ، قال ) يقال ( وها -ب 

ومما سايق فاي كاالم  ,تدل لىى جب  لم يثيت القول ، وإبما  كره رحم  هللا  لييان ضعف  

، وقد يكون اليخاار  لىاى بفاس طريقاة ابان اليخار  تيين لاا حسن حايع  رحم  هللا  

 تيمية كما بقىاا في لية } فثم وم  هللا { هل هي من لياا الصفاا ؟  فربما هذه مثىها  

 لماا فسار قولا  }, غريب جيضاً جن ابن مريار الطيار  فاي تفساير ساـورة القصاص وال

 :ثام قاال  { قال : اخوىف فاي معااى إال ومها  ، و كار جقاواال كل شيء هالك إال ومه 

لىاى خاالف لادتا  فاي , وقال بعضهم إال ما جريد ب  ومه  ، وجبهام ابان مريار القائال 

مان جهال السااة  لىماً بأن ابن مريار ,السىف  كر الساد إلى من ياقل لاهم الوفسير من 

, وما قىاا في اليخار  بقول في ابان يثيت الوم  لىى طريقة السىف  ومن جئمة السىف 

 فنبهما من جئمة السىف   -رحمهما هللا  -مرير 

 واإلكرام ج  و و اإلكرام   { وييقى وم  ربك  و الجالل واإلكرام}   وقول:  مسألة

جو المصادرة باذو مثال  و , ة باذو جوهي األسماء الميود, جسماء هللا وهذا بوع من جبواع 

( يعويرهاا   و الجاالل ها من باب الصفاا )فاصوبعض الااس قد ي ,الجالل و و القوة 

سااماء هللا اليخااار  فااي كواااب جماان   ى ااومع  , ( اساام   والجااالل و), وهااذا خطااأ , حاافة 

    في باب األسماء والاسائي في السان الكير, الووحيد في الصحي  

} مثال , فيعض الااس يرن جبها من باب الصفاا , ومثل  لك األسماء المصدرة بخير 

} مثال , األسماء المصدرة بأفعل الوفضايل   ومثى { خير الفاتحين} و { خير الرازقين

ومثى  األسماء المضاافة  { جرحم الراحمين} و { جحكم الحاكمين} و { جحسن الخالقين

, هاذه حافة : وبعضهم لو سألو  قال , هذا اسم  { فاطر السمواا} مثل ,  لغير ماسيق

, ها حاافة وبعضااهم يضااا  , هااذا اساام ماان باااب األسااماء المضااافة  { مقىااب القىااوب} و

يجاوز باداء هللا با  , وكل ماسيق دليل لىى جب  اسم , واليخار  لدها من باب األسماء 

ولاو , ويااخير الفااتحين , افااطر الساماواا وي, يا ا الجاالل , يامقىب القىوب : فوقول , 

يارحماة هللا فانن الرحماة : ولاذا اليجاوز جن تقاول , مااز ماااداة الصافة  كابت حفة ماا

ج   -بان تيمياة مان الشار  اولادها , الصافاا اليجاوز مااداتهاا , ووياللة هللا , حفة 

     -مااداة الصفة 

 وم  هللا ؟  في هل بقول جن العياين ( بالاسية لىوم ) : مسألة 

  بثيت هلل الوم  , وكما سكت السىف , الجواب : بسكت 
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 فصل
وقالت اليهاود ياد هللا { } ما ماعك جن تسجد لما خىقت بيد  } وقول  قال المصاف : " 

 { "   مغىولة  ىت جيديهم ولعاوا بما قالوا بل يداه ميسوطوان يافق كيف يشاء

 :  فيه مسائل

 هلل تعالى (   اليدين -44) / يوان في حفة: هاتان اآل المسألة األولى

فاي إثيااا اليادين هلل , في  كر الوثاية جقو  رداً لىى المعطىاة  وينواخويار المصاف لي 

   كما سوف بوض   لك إن شاء هللا  

واإلممااع , والسااة , بالكوااب ,  للال وماثابات هلل , : وحاف اليادين  المستألة الثانيتة

   نين اثاويبأن ل  يد

 :474/  4 : من حفاا اليدين ،  كر ابن القيم في مخوصار الصاوالق سألة الثالثةالم

اليااد ورد فااي الكواااب والساااة ،  فقااال : فىفااظ, الومااوه الوااي وردا فااي حاافاا الياادين 

وروداً مواولااً موصارفاً مقروبااً , وكالم الصحابة والوابعين في جكثر من مائاة موضاع 

اإلمسااا  والقاايض والطااي واليسااط والمصااافحة ماان , بمااا ياادل لىااى جبهااا يااد حقيقيااة 

و كر الرفاع , وجب  مس  ظهر لدم بيده , والمس  : والحثياا والاض  باليد إلى جن قال 

شاياء مان فيادل ماا سايق لىاى جن هاذه األ, بوصارف , و كار الهال ، ابوهاى , والخفض 

 إلخ        ، ويقيض فنن هللا  يمسك بها, جلمال اليد 

 مذاهب الااس في حفة اليدين هلل تعالى : :  المسألة الرابعة

 إثياا اليدين هلل   : مذهب جهل الساة والجمالة  - 4

الدرة فيما يجاب ) حيث جثيت جن هلل جيد  كثيرة ، فقال في كواب  : مذهب ابن حلم  - 4

 قال : إن هلل يداً ويدين وجيد     418( ب  الوقاده

وهاااو معاحااار ألباااي الحسااان , لكال باااي العيااااس القالبساااي الاااراز  ا يماااذهب جبااا - 3

 قال : إن اليد حفة واحدة ال حفوان    ، األشعر 

وهم الذين يثيوون هلل جيد  كأيد  الااس ، جمثاال هشاام بان الحكام : مذهب المشيهة  - 1

وكااال هااااالء يسااامون  ,الرافضاااي ، وهشاااام بااان ساااالم الجاااواليقي ، وداود الجاااواربي 

إال الفار  , إثيااا جن هلل ممياع جلضااء اإلبساان : ومذهيهم , الهشامية ، وهم روافض 

وقاال هشاام بان ساالم : إن هللا  لىاى حاورة  -تعالى هللا  لن  لك لىاواً كيياراً  -والىحية 

و كر جشياء ، وهذا المذهب  كره جبو الحسن ,  اوجبف اوج ب ورمال ال  يد وجن, اإلبسان 

    411/  4األشعر  في مقاالا اإلسالميين 

جن هللا  مسام : ذهب المجسمة ، وهم المقاتىية جححاب مقاتل بن سىيمان فماذهيهم م - 5

،  كار  وهو مع هاذا ال يشاي   ياره, ل  موارح وجلضاء  ومثة لىى حورة اإلبسان ،

، والفرق بين المشيهة والمجسمة  484/ 4  لك لاهم األشعر  في مقاالا اإلسالميين

ويافااون لااا  جباا  يشااي   يااره ، ,  اهلل مساام وهااو جن المجساامة يثيوااون جن, فاارق واحااد 

, والمجسامة جحسان حااالً مان المشاية والمشيهة يثيوون جن هللا  ل  مسم ويشيهوب  بغيره 

    وجخف ماهم 

ج  , مااذهب المعطىااة ماان الجهميااة والمعوللااة والماتريديااة واألشااالرة المحضااة  - 6

وياولوبهااا بأحااد لشاار ,  فاانبهم يافااون اتصاااف هللا  بصاافة اليااد :موااأخر  األشااالرة 
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الااارزق ، والعطااااء ، والساااىطان ، والاعماااة ، والمىاااك ، والقاااوة ، وتفسااايراً : القااادرة ، 

 العااية   والكرامة ، واليركة ، والخلائن، و

فهااالء مثال جهال السااة ، فيثيواون  :وموقدمي األشالرة والكرامية مذهب الكال بية  - 7

 ا   وال ياولوبه,  للل ومحفة اليدين هلل 

واخوىفوا فاي , ن هلل  سيحاب  وتعالى يدان توحف إحداهما باليماى إ:  الخامسةمسألة ال

 وهذا الخالف داخل في مذهب جهل الساة والجمالة :, مسمى الثابية لىى جقوال 

القااول األول : جن الثابيااة تساامى اليماااى جيضاااً ، فكىوااا يدياا  يمااين ، واسااودلوا بالحااديث 

وهااو قااول اإلمااام جحمااد ، رامااع طيقاااا [ رواه مسااىم , يمااين كىوااا يدياا   ]الصااحي  

حاىى هللا لىيا  كما ح  الخير لن رسول هللا  قال ، فنب   434/  4 الحاابىة ألبي يعىى

واخواره ابان خليماة فاي كوااب  ,ابوهى  ,اإليمان بذلك  [كىوا يدي  يمين ] ب  قال وسىم ج

إن مااذهياا  :وقااال فااي جول كالماا  ،  الووحيااد ، وابوصاار لااذلك وبفااى جن تساامى شااماال

،  ال شمال فيهماا, وقال : وبقول كىوا يدي  يمين , ومذهب جهل األثر ، و كر إثياا اليد 

في كواب الرد لىى الجهمية ،  كر باب كىواا  ( اإلبابة) و كره جيضاً ابن بطة في كواب  

   يدي  يمين

( واساودلوا بحاديث رواه مساىم مان القول الثابي : جبها تسمى بالشمال ) ج  الياد الثابياة 

و هاب إلاى هاذا [ رواه مساىم ،  ثم يطاو  األرضاين بشامال] حديث ابن لمر جب  قال 

وجبي يعىى فاي , كواب الووحيد  لخر ، والشيخ محمد بن ليد الوهاب في القول الدارمي

، ( جيضاً ، ج  شامال جويساار يسار ( وزاد الدارمي جبها تسمى ) إبطال الوأويل كواب )

ن هللا  خم ر طياة لدم ] إ، والحديث  واسودلوا لىى  لك بحديث سىمان في إثياا الشمال

حاديث فهاو وجماا اساوداللهم باليساار،  [ بيده فخر  كل طيب بيميا  وكل خييث بشامال 

خىااق هللا  لدم حااين خىقاا  فضاارب كوفاا  األيماان فااأخر   ريااة  ]جبااي الاادرداء مرفولاااً 

ب كوف  اليسر  فقال لىوي فاي يمياا  إلاى الجااة وال جباالي وضر ]إلى جن قال [ بيضاء 

   رواه جحمد وابا  ليد هللا في الساة  [وقال لىوي بيساره إلى الاار وال جبالي 

وال  اوال يسااار اوال يطىااق لىيهااا يميااا, القااول الثالااث : جن اليااد الثابيااة تساامى األخاار  

فااي جول كواااب  مااا رواه جباو داود ، وإبمااا يقااال الياد األخاار  ، ودلاايىهم فاي  لااك شاماال

ثاام يطااو  األرضااين بيااده  ]ماان حااديث اباان لماار  الساااة , باااب الاارد لىااى الجهميااة

     [األخر  

يمااين ، جماا الارد لىااى : والارام  فاي المساألة : القااول األول ، وهاي جن تسامى الثابياة 

، جدلة المخالفين ، فحاديث ابان لمار فاي مساىم فاي  كار الشامال فوحاف الشامال شاا  

فها الييهقااي فااي األسااماء والصاافاا ب ورواه ,  341تفاارد بهااا لماار باان حماالة وضااع 

 اولاام يااذكر, ا حااديث اباان لماار لاااد اليخااار  ومسااىم ياارو, بااافع وليااد هللا  باان مقساام 

، وجما حاديث ساىمان جبا  جخار  كال خيياث بشامال  ، هاذه ضاعفها الييهقاي فاي  الشمال

وقاال لىواي فاي  ]درداء ، الشااهد قولا  ، جما حاديث جباي الا 347األسماء والصفاا ب

رواه جحمااد والياالار والطيرابااي ورمالاا  :  485/  7[ قااال فااي مجمااع اللوائااد يساااره 

 ، فيقال إن الضمائر كىها لادا إلى شيء واحد وهو لدم  رمال الصحي  

 من يثيوها :و هلل تعالى حفة األحابع: المسألة السا  ة 
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 ويجعىون من حافة الياد هلل األحاابع لهاا, بعة لىيد بعض جهل العىم يجعىون األحابع تا

 وألن هذا مقوضى الىغة العربية ، وهذا ما يفهم  العربي حياما يقال ل   لك   

قاال : لماا رد كاالم المعطىاة حياث جولاوا  4/457كما في مخوصر الصاوالق المرساىة 

, فاال يوصارف فيهاا  اليد بالاعمة , فقال : إن يد الاعمة والقادرة ال يوجااوز بهاا لفاظ الياد

بما يوصرف في اليد الحقيقية , فال يقال فيها كف , ال لىاعماة وال لىقادرة وال إحايع وال 

 إحيعان وال يمين وال شمال , وهذا كى  يافي جن تكون اليد يد بعمة جو يد قدرة اهـ  

ومثىاا  قااول شاايخاا الشاايخ محمااد باان لثيمااين رحماا  هللا فااي فااو  رب اليريااة بوىخاايص 

قااال : خامساااً : جن اليااد الوااي جضااافها هللا إلااى بفساا  تصاارفت تصاارفا  36ة بالحموياا

يماااع جن يكااون المااراد بهااا الاعمااة جو القااوة , فجاااءا بىفااظ اليااد والكااف وماااء إثياااا 

 األحابع هلل تعالى والقيض والهل اهـ   

يحواط في المسألة ، ويسكت لن بسية األحاابع إلاى الياد ، إبماا األحسن لاد  جن لكن 

وال يقولاون , ل  جحابع جو هلل جحابع ، ولذا السىف يقولاون : إثيااا األحاابع هلل :  يقال

مااع جن  وبساايوها إلااى هللا  فااي قااول جحااابع هللا  جدق وجحااوط ،, إثياااا األحااابع ليااد هللا  

القول األول ل  قوة من باحية داللة الىغاة العربياة لىيا  , فااألول جقاو  دلايال , والثاابي 

فااي كالماااا هااذا شاايء ماان الواطااع المااذموم والوعمااق  نوبسااأل هللا جن ال يكااوجحااوط ، 

 وهللا  جلىم  وبسوغفر هللا وبووب إلي  , 

] ماهاا حاديث , فقد مااء ثيوتهاا فاي السااة بأحادياث حاحيحة ,  هلل وجما ثيوا األحابع

وكاذلك حاديث , وهو في الصحي  من حديث ابن مسعود  [يضع السمواا لىى إحيع 

وجهل السااة والجمالاة مجمعاون لىاى  [القىوب بين إحيعين من جحابع الرحمن جن ] 

    إثياا األحابع هلل لىى ما يىيق بجالل  

 ومذاهب الااس في إثياا األحابع لىى جقسام : : المسألة السابعة 

 وهم لىى إثياا األحابع هلل لل ومل   : جهل الساة والجمالة  - 4

وهااذا  ,أوياال اليااد ، فياولوبهااا بالقاادرة والمىااك     إلااخ الااذين ياولااون األحااابع كو - 4

مااذهب الجهميااة والمعوللااة وموااأخر  األشااالرة والماتريديااة ، ويضاااف لىااى  لااك 

وشايخ  ابان , كاالييهقي , لكااهم جولاوا األحاابع , كما مر معااا , جثيووا اليدين , لخرون 

     فور 

كالخطاابي ، بقال  لاك لاا  , لك وبفى ححة ورود  , من جبكر إثياا األحابع هلل  - 3

     للل وملما تكىم لن حفة األحابع هلل  4/السفارياي في لقيدت   

لاا  ياادان  كماا جثيواااا جن, وهاال يثيات هلل لاادد محاادد لألحااابع , : لاادد األحااابع  مستألة

 اثاوان ؟

الااذ  ورد فااي حااديث اباان مسااعود خمسااة جحااابع ، وفااي حااديث تقىيااب القىااب  كاار 

لمااا بماا مااء لان هللا  لىاى ماراد هللا   )وبقاول  ,ألب  ورد ؛ ذا العدد إحيعين ، فاثيت ه

، وبقاول : هللا   وبسكت لن تحديد  لاك (وبما ماء لن رسول هللا  لىى مراد رسول هللا  

   دمع إثياا ما ور ويسعاا ما وسع من قيىاا من تر  تحديد العدد ,جلىم 

 : الكف :  الثامنةمسألة ال
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، واسودلوا بحديث رواه مساىم لماا  كار الصادقة ،  االجمالة لىى جن هلل كفجهل الساة و

موفاق لىيا   [فورباوا فاي كاف الارحمن  ]إلاى جن قاال  [ما تصدق جحد بصدقة    ] قال 

 وجهل الساة والجمالة يثيوون الكف هلل ، وجما المعطىة فياولوبها كوأويل اليد   

 ما فرق ؟ن اليد هي الكف جم بياهإ: هل يقال  مسألة

اآلن لن السىف ، ولعل هللا  يُيسار فيهاا شايء فيماا بعاد ،  لاهذه المسألة ال ج كر فيها شي

فيكاون معااهماا , فنبهم جحياباً يطىقون لفظ الكف لىاى الياد , لكن من باحية لغة العرب 

فهااذا يحوااا  , وجحياباااً يجعىااون اليااد جوسااع ماان الكااف ، جمااا بالاسااية هلل تعااالى , واحااد 

جن القرلن والحديث ميااي  ى، لكن ال باس من القرلن جو الساة جو كالم السىف لاصوب

دار   مااا هااولىااى الىغااة العربيااة وماااء بمااا يفهماا  العاارب ، والعربااي يفهاام ماان الكااف 

معروف , وكذا في األبامل واألحابع وهذا من حياث المعااى ، جماا الكيفياة فاال تُعارف 

هللا ، وكالمااا هااا هاو بفاس كالمااا الساابق فاي إال  اإبما هي من جماور الغياب ال يعىمها

 مسالة األحابع  

 ؟  للل وم: األبامل : هل بثيوها هلل الاا عة مسألة ال

ألبا  ورد فاي الحاديث فيماا رواه جحماد والورماذ  ؛ جهل السااة والجمالاة يثيواون  لاك 

ويساامى حااديث ) اخوصااام المااأل األلىااى ( قااال , واباان خليمااة وهااو حااديث حااحي  

فرجيو  وضاع كفا  باين كوفاي حواى ومادا بارد جبامىا   ]ول لىي  الصالة والسالم الرس

 [  في حدر  

وقاد  ,فأضاافها إليا  مان بااب إضاافة الصافة إلاى الموحاوف  [جبامىا   ]والشاهد قولا  

الوقاديس ، لماا جول  جسااسجثيت األبامل ابن تيمية في رده لىى الراز  في كواب  بقض 

   (5)الراز  األبامل بالعااية 

وفي هذا الحديث دليال لىاى إثيااا الكاف هلل ، وجماا لادد األبامال فيارار هال ورد لان 

ن إهال يقاال , ومثىا  لادد الكاف  ,ال بقف حياث وقفاوا إو, السىف شيء في  لك فيثيت 

 وهل يقال جن فيهما كف يماى ؟  ؟ل  كفان كاليدين  هللا  

وجن لام يارد فاقاف حياث , لوا الجواب : إن ورد شيء لن السىف في  لك فاقول بما قاا

    ، جما اآلن فال يحضربي شيء وقفوا

 ؟  و راع هل يثيت هلل سالد: ف والذراع : السالد العاشرةمسألة ال

) والييهقااي تكىاام لاان جحاديااث السااالد فااي كواباا   ,هااذه المسااألة ال زالاات محاال بحااث 

بساده حديثا هو ]  ( فقال : باب ما كر في السالد والذراع , ثم  كر األسماء والصفاا

 ةسالد هللا جشد من سالد  وموسى هللا جحد من موسا  [ وفسره بالقدرة والافو  والقاو

 , قال : ويوض   لك جن معاى موساه , ج  قطع  جسرع من قطعك اهـ  

ثم  كر جحاديث الذراع مثل ]  ىظ مىد الكاافر اثااان وجربعاون  رالاا باذراع الجياار [ 

ن بور الذرالين [ ولم يجعل  لاك مان بااب الصافة هلل تعاالى وحديث ] خىق المالئكة م

 ف هلل   حاديث الوي  كر في الذراع لم تُضاهـ , مخوصرا , وهذا ححي  ؛ ألن األ

قال : وجما الساالد   463و كر الشيخ مرلي المقدسي في كواب  ) جقاويل الثقاا ( ب 

هللا جشاد مان ساالد     [  والذراع فقال القرطيي : جساد الييهقي و يره حاديث ] ساالد

إلخ , و كر الييهقي حديث ] ُخىقت من باور الاذرالين [ قاال مرلاي : إن الاذراع مااء 

                                                 

( رامع كواب حفاا هللا , تأليف : لىو  السقاف   5 ) 



 - 174 - 

مطىقاا ,  ياار مضاااف إلااى هللا ، وقااال إن السااالد يطىااق بمعاااى القااوة والواادبير , قااال : 

جسارع   ويوض   لك قول  ] وموساى هللا جحاد مان موساا  [ يعااي قطعا  فاي مقدوراتا

ـ , و كار بعاض الماالفين جن جباا يعىاى الحايىاي   كار الساالد فاي كوابا  ) من قطعك اه

 إبطال الوأويالا ( لكن لم جمده في األملاء الوي لاد  , فاهلل جلىم   

 4/411جما بالاساية لىاذراع : فقاد اخواار جباو يعىاى جن الاذراع حافة مان حافاا هللا   

 ىى فيكون بذلك مثيوا لىسالد ؟تحقيق الحمود , وهل الذراع بمعاى السالد لاد جبي يع

 هللا جلىم   

ممع  ، ودور  هاا بقل كالم بعض جهل العىم ، والزالات المساألة تحواا   رهذا ما تيس

 إلى بحث جكثر ، وال زال في الافس حامة إلى تطىع جكثر , لعل هللا ييسر بحثا جوسع  

هال هاي , هاا خاالف في, و الوابعة لهذه المساألة : وهي بعض األحاديث واآلياامسألة 

 من لياا الصفاا جم ال ؟

قااال تعااالى } والسااماء بايااهااا بأياادأ وإبااا لموسااعون { هااذه اآليااة ليساات ماان لياااا  - 4

بخاالف ليااا الصافاا , والسيب ألن األيد  ليست مضافة إلى هللا  سايحاب  ؛ الصفاا 

 لىى جباا بقول بنثياا اليد هلل لل ومل   

هاذا  [ ححح  ابن خليماة والحااكم ,مين هللا  في األرض الحجر األسود ي ]حديث  - 4

الحديث تكىم لا  الدارمي في كواب  الرد لىى بشار المريساي ، وقاال : لقاد لىمااا يقياااً 

إن يماين هللا  معا  لىاى العار   يار باائن ماا  ،  ,جن الحجر األسود ليس بياد هللا  بفسا  

   كأبما يصاف  هللا   ابوهى ود ويسوىم وتأويى  لاد جهل العىم الذ  يصاف  الحجر األس

الحجار األساود يماين ] وحاديث :  431/  5وقال المصاف في  لك في درء الوعارض 

وفي رفعا  برار , ورو  مرفولا , هو معروف من كالم ابن لياس [ هللا في األرض 

فكأبماا حااف   فمن حافح  جو قيى  الحجر األسود يمين هللا في األرض] ولفظ الحديث 

لاا   وجن المصاااف , ففااي لفااظ هااذا الحااديث جباا  يمااين هللا فااي األرض [ هللا وقياال يميااا  

فهاذا حاري  فاي , ومعىوم جن المشي  ليس هو المشاي  با  , كأبما حاف  هللا وقيل يميا  

فاال يمكان جحاد جن ياأتي بااص حاحي  حاري  يادل لىاى , جب  ليس هو بفاس حافة هللا 

فالحمد هلل الذ  ساىم كالما  وكاالم رساول  مان , معاى فاسد من  ير بيان لىاص جحال 

 اهـ   كل بقص وليب

 فصل
وحمىااااه لىااى  اا { } فاحااير لحكاام ربااك فنبااك بأليااااا } وقولاا  قااال المصاااف : " 

وجلقياات لىيااك محيااة ماااي { } تجاار  بأليااااا ماالاء لماان كااان كفاار   جلااواح ودساار 

 { "  ولوصاع لىى لياي 

 :  فيه مسائل

 العياين هلل تعالى(    -44هذه الثالس لياا في حفة ) /:  المسألة األولى

وهاي بالوياار , جبهام يثيواون هلل العاين : وحفة العين هي مذهب جهل السااة والجمالاة 

لماا  كار جن , , والعدد ماأخو  مان الادمال ييصر بهما ثاوان ال  لياان  العدد يثيوون جن

 لاوبية :, قال ابن القيم في االدمال جلور وربكم ليس بألور 

 باظرتان لياان سيحاب            ومصرح جيضا بأن لرباا  
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مضاافة إليا  مفاردة , وقد بطق القرلن والساة بىفظ العين قال ابن القيم في الصوالق : 

كماا قاال لطااء لان جباي هريارة لان , وبطقت الساة بنضافوها إليا  مثاااة , ومجمولة 

قاام فاي الصاالة قاام باين ليااي الارحمن فان ا إن العيد إ ا ] الايي  حىى هللا لىي  وسىم 

 وقول الاياي  حاىى هللا لىيا  وساىم[ ل  رب  إلى من تىوفت إلى خير لك ماي  الوفت قال

فانن , إثيااا لاين واحادة لايس إال  حري  في جب  ليس الماراد[ إن ربكم ليس بألور ] 

: ي األلاور قاال لثماان الادارم,  -تعاالى هللا لان  لاك لىاوا كييارا  - لك لور ظااهر 

إبا  جلاور وإن ] وقد قال الايي حىى هللا لىي  وسىم في الدمال , ضد اليصير بالعياين 

تجار  } لا  سايحاب  بقولا   وقاد احاول الساىف لىاى إثيااا العيااين[ ربكم ليس باألور 

 {  بأليااا 

وجما مذاهب الااس في  لك فالجهمية والمعوللة ومواأخر  األشاالرة : المسألة الثانية 

وهللا لاايس بجساام , ألبهااا تقوضااي الوجساايم ؛ هاااالء اليثيوااون العااين هلل : ماتريديااة وال

} بأبهاا العااياة والحفاظ والرلاياة , وفسروا اآلياا الوي ماء فيهاا  كار العاين باالقرلن 

فهاالء يثيوون العاين هلل : ج  رلايواا وحفراا , جما الكالبية والكرامية  { تجر  بأليااا

 كر  لك فاي كوابا  الادرة , حلم يقول : إن هلل لين ولياان وجلين  بناومذهب  ,جيضاً 

    

فهاال بقااول مثاال اليااد يماااى وشاامال جو كىواهمااا يمااين ؟ , : إ ا قىاااا جن هلل لياااان مستتألة 

 وهل بقول جن العين في الوم  هلل تعالى ؟

  موبقول هللا جلىوبقف كما وقف السىف , وبثيت ل  العياان , : بسكت لن  لك الجواب

 

 فصل تابع
قد سمع هللا قاول الواي تجادلاك فاي زومهاا وتشاوكي إلاى هللا } وقول  قال المصاف : " 

الاذين قاالوا إن قاول لقاد سامع هللا }  وقولا { وهللا يسمع تحاوركما إن هللا سميع بصير 

جم يحسيون جبا ال بسمع سارهم وبجاواهم بىاى ورساىاا لاديهم { } هللا فقير وبحن ج اياء 

الاذ  { } جلم يعىم بأن هللا ير  } وقول  { إباي معكما جسمع وجر  } وقول  {  يكويون

وقال المىاوا فساير  { } يرا  حين تقوم وتقىيك في الساامدين إبا  هاو الساميع العىايم 

 {   هللا لمىكم ورسول  والماماون

 : فيه مسائل 

لمصااف ظاهرها جبها ماءا من جمل اسم وحفة السميع واليصير ، لكان ا هذه اآلياا

 سيق جن  كرها ، وال جظا   فل لن  لك ، فىما ا جوردها مرة جخر  ؟ 

، وجتاى بصافة اليصر والروية  الذ  يرهر لي وهللا جلىم : جن المصاف جتى بها ؛ ألمل

بصير وبصفة الروية , بعد حفة العين ؛ لكي يدلل لىى جن هللا ل  لياان ييصر ويار  

يقايض بهماا وبحاو  لاك فيااتى باصاوب القايض  بهما , كما بقول جن ل  تعاالى يادان ,

 واليسط بعد حفة اليدين ؛ لىودليل بأن يداه يقيض بهما   

ولىااى  لااك , فهااذه اآلياااا تابعااة لآلياااا قيىهااا فااي حاافة العااين هلل تعااالى ، ولااذلك قىاااا 

 فصل تابع   

لكن هذا الكالم لىي  مداخل ألن المصااف  كار سايع ليااا ماهاا ليواان فاي السامع فقاط 

وهي الثابية والثالثة , فن ا قىاا الخمس الياقياا فاي حافة اليصار والروياة وجبا  يُيصار 
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وير  بعياين فكيف ما ماء لن السمع ؟ وهذا إيراد قو  ال بجد إمابة مقاعة لا  , فااهلل 

 جلىم  

يا  فيهاا خاالف باين الساىف هاذه اآل { وقل المىوا فسير  هللا لمىكام} وقول  :  مسألة

ج  هااو  {فسااير  هللا لمىكاام } ولااذلك يقااول , ىهااا ماان لياااا الصاافاا اليجع: بعضااهم 

  لكا  يثيت اليصر هلل , طالع االففسرها ب, مط ىع لىى جلمالكم 

ألن ؛ وهااذا جحاا  , وهااو اخويااار المصاااف , ياااا الصاافاا لوالقااول الثااابي : جبهااا ماان 

   حوف المو ىمن باب إضافة الصفة إل { فسير  هللا} افة إلي هللا ضالروية م

 

 فصل
ومكروا ومكر هللا وهللا خيار المااكرين } وقول  { وهو شديد المحال قال المصاف : } 

إبهام يكيادون كيادا } وقولا  { وهم ال يشعرون  ومكروا مكرا ومكربا مكرا} وقول  { 

 {   وجكيد كيدا

 :فيه مسائل 

د يشاكل لياة والكياد هلل تعاالى( وقا -41حفة المكار( و) / -43كىها في ) / ااهذه اآلي

معىهااا داخىااة فااي لياااا  431/  3{ لكاان المصاااف فااي الفواااو  وهااو شااديد المحااال } 

 حفة المكر هلل تعالى  

وهو يماحل بها لان اإلساالم ج  قال ابن االثير في الاهاية : في معاى كىمة ) المحال ( 

 وميما وقيال القاوة والشادة , وقيل المكار , وهو الكيد  يدافع ويجادل من المحال بالكسر

 اهـ  ورمل محل ج   و كيد , جحىية 

: قاال ابان مريار  { وهاو شاديد المحاالقال ابن كثيار فاي تفسايره فاي ساورة الرلاد } 

وهاذه اآلياة شاييهة , شديدة مماحىو  في لقوبة من طغى لىي  ولوى وتماد  في كفره  

رهم فابرر كيف كان لاقياة مكا  ومكروا مكرا ومكربا مكرا وهم ال يشعرون } بقول  

ج   { وهاو شاديد المحاال} ولن لىاي رضاي هللا لاا   { جبا دمرباهم وقومهم جممعين

 اهـ   شديد القوة : وقال مجاهد  ,شديد األخذ 

هذه اآلياا في إثياا حفة المكروالكيد هلل تعاالى وهاي مان الصافاا : المسألة الثانية 

   بنمماع السىف   وهذه الصفة ثابو, فموى شاء مكر بمن شاء , الموعىقة بالمشيلة 

ويفسااروبها بالعقوبااة والعااذاب , فيافااون هااذه الصاافة : جمااا المعطىااة : المستتألة الثالثتتة 

فهام : االكالبياة  اوهاالء هم الجهمية والمعوللاة ومواأخر  األشاالرة والماتريدياة , جما

, ويثيوهاا هاي حافة قديماة التوعىاق بالمشايلة : ولكااهم يقولاون , يثيوون هاذه الصافة هلل 

فهم يثيوون هذه الصفة جيضااً : , جما المشيهة كرامية , لكن لىى طريقوهم في مثل هذا ال

  , لكاهم يقولون مثل مكر المخىوق  هلل

: وحاافة المكاار والكيااد هلل تعااالى ماان الصاافاا المقياادة فيقااال : ماان  المستتألة الرابعتتة

كيااد بااالمجرمين حاافات  المكاار بالماااكرين جو المكاار بالكااافرين جو الكيااد بالكائاادين جو ال

والكافرين جو خير الماكرين جو خير الكائدين وبحو  لك , وال تطىق لىى هللا بادون قياد 

 تُمدح في موضع دون موضع , وهذا هو سيب وموب الوقييد  ألن المكر والكيد 

 : هل يُسمى هللا بهذه الصفة ؟  المسألة الخامسة
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لقرلن } وهللا خيار المااكرين { وخيار جما بنطالق فال , وجما بالقيد فاعم فقد ماء باص ا

 الماكرين هذه من جسماء هللا ولها جمثال من اسم خير الحاكمين , وخير الااحرين  

هذه كىها جسماء هلل تعالى كما  كربا قيل , وبقىاا كالم ابن تيمية فاي جبهاا مان جساماء هللا 

احارين ابصاربا , وهي جسماء هلل فاي بااب الخيار والثاااء والادلاء فوقاول : ياا خيار الا

ولما ماز الدلاء بها دخىت في قول  تعالى } وهلل األساماء الحسااى فاادلوه بهاا { وإ ا 

لم تكن اسماً فهي حفة , وإ ا قىت : يا خير الماكرين امكر لاا تكون قد دلاوا الصافة 

تعاالى , وهذا من الشر  , فادل لىاى جن ماا ُحاد ر باـ)خير( باوع مان جباواع جساماء هللا 

هااذه الوسااعة  يليساات فاا يساامائ  الوااجوماان :  185/  44تيميااة فااي الفواااو  قااال اباان 

[ ساايوح قاادوس ] وفااي الحااديث لاان الايااي جباا  كااان يقااول , ساام  الساايوح اوالوسااعين 

شاف اج هب اليأس رب الاااس و] كما ثيت في الصحي  جب  كان يقول , سم  الشافي او

 : مثال,  ساماوه المضاافةجذلك كاو[ إال جبات شافاء ال يغاادر ساقما  يال شاف يجبت الشاف

جرحاام الااراحمين وخياار الغااافرين ورب العااالمين ومالااك يااوم الاادين وجحساان الخااالقين 

ومامع الااس ليوم ال ريب في  ومقىب القىوب و ير  لك مماا ثيات فاي الكوااب والسااة 

 اهـ   وثيت في الدلاء بها بنمماع المسىمين

 

 فصل
تخفااوه جو تعفااوا لاان سااوء فاانن هللا كااان  جو إن تياادوا خياارا} وقولاا  قااال المصاااف : " 

 { "  لفوا قديرا 

 : فيه مسائل

 /العفو( وحفة العفو هلل تعالى  41: هذه اآلية فيها إثياا اسم )المسألة األولى 

: جهل الساة والجمالة يثيوون هلل  لاك , وهاي مان الصافاا القائماة فاي المسألة الثانية 

    اا هللا ، يعفو لمن شاء موى شاء  

: ويثيوها جيضا الكالبية والكرامية , لكن كال لىى جحى  ، جما بقية  المسألة الثالثة

المعطىة , فال يثيووبها , وإبما يجعىوبها هي المفعول المخىوق كال لىى جحى  ، كما 

  كربا  لك سابقا مرارا   

ااا , : جما حفة القدرة في قول  } قاديرا { فماا يرهار لاي جن المصااف جرادهاا همسألة 

إبمااا ماااءا تيعااا , وال يعاااي جباا  ال يثياات حاافة القاادرة , فحاشااا  لااك لىااى هااذا اإلمااام 

فيثيوهاا األشاالرة موقادميهم ومواأخريهم , حافة القادرة يثيوهاا جكثار المعطىا  الموفق , و

 : والمعوللاة يقولاون, والساىف يثيووبهاا جيضااً , ويثيوها الكالبية والكرامية والماتريدية 

 صفة  بال قدرة , جما الجهمية فهم يافون هذه ال إن هللا قدير

: وفي قول  تعالى في لية الفصل } لفوا قديرا { دليل لىى جن حفة العفاو كماا  مسألة

جبها موعىقة بالمشيلة فهاي موعىقاة بقادرة هللا تعاالى , والمصااف لا  قالادة فاي الصافاا 

وهاي حافة موعىقاة بمشايلو   االخويارية الموعىقة بالمشيلة جب  يقول لاد الحاديث لاهاا :

وبقدرت  , فيضيف القادرة ماع المشايلة كماا قاال  لاك كثياراً فاي حافة الكاالم فغاليااً ماا 

   يقول : وحفة الكالم هلل الموعىقة بمشيلو  وقدرت 
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 فصل
{ وليعفوا وليصفحوا جال تحيون جن يغفر هللا لكم وهللا  فاور رحايم قال المصاف : " } 

 :  فيه مسائل" 

/الغفاور( وحافة المغفارة هلل تعاالى , 44: هاذه اآلياة فيهاا إثيااا اسام )ة األولتى المسأل

 وما قىاا في حفة العفو , بقول  هاا , جما اسم الرحيم فقد سيق في باب   

 فصل
فيعلتاااك } لااان إبىااايس  لااا ووق{ وهلل العااالة ولرساااول  } وقولااا  قاااال المصااااف : " 

 { "  أل وياهم جممعين 

 :  فيه مسائل

 /العليل( وحفة العلة هلل تعالى  44: هاتان اآليوان في إثياا اسم ) األولى المسألة

: وهذه الصافة يثيوهاا ممياع المعطىاة , وال جلارف جحادا مااهم ياكار جن  المسألة الثانية

 هللا لليل  

    الوي ال تافك لا  وهي من الصفاا الذاتي  هلل :  المسألة الثالثة

 

 فصل
 { "   ار  اسم ربك    الجالل واإلكرامتي} وقول  قال المصاف : " 

 :  فيه مسائل

/   الجااالل( ومااا  اساام الجىياال , وحاافة 43: فااي اآليااة إثياااا اساام ) المستتألة األولتتى

 /   اإلكرام( وما  اسم األكرم والكريم وحفة الكرم  45الجالل ، واسم )

 الجاالل, اإلكارام  و الجاالل و: فاي جساماء هللا تعاالى  مىالقال ابن االثير في الاهاية : 

جمىاوا ] وماا  الحاديث اآلخار [ كارام وا بياا ا الجاالل واإلر اجل  ] وما  الحديث , لعرم  

ومان جساماء هللا , وقيال جراد لرماوه , يا ا الجالل واإلكارام : ج  قولوا [ هللا يغفر لكم 

 اهـ   والحاو  مميعها هو الجىيل , وهو الموحوف باعوا الجالل , تعالى الجىيل 

مىيال , الشايء يجال  بالكسار لرام  مالال في المصياح الماير ومخواار الصاحاح : وق

 اهـ  لرمو  : ومالل هللا 

تصااف  باالكرم اوقولا  األكارم يقوضاي :  347/  46قال المصاف في  لك في الفواو  

فهااو مسااوحق لىحمااد لمحاسااا  , وجباا  محساان إلااى لياااده , وجباا  األكاارم , فااي بفساا  

 :في  ثالثة جقوال { و الجالل واإلكرام  } وقول  ,  وإحساب 

   يوقى ج  المسوحق ألن, إب  جهل الوقو  : كما يقال , جهل جن يجل و جن يكرم : قيل 

  وجن يكرم جهل واليو  وطالو  , بفس   يجهل جن يجل ف : وقيل

حوماااالا الثالثااة  كاار الخطااابي اال, وجهاال جن يكاارم , بفساا   يجهاال جن يجاال فاا: وقياال 

مصاادر الجىياال  : قااال جبااو سااىيمان الخطااابي الجااالل : الجااوز  كالماا  فقااال  وبقاال اباان

جب  : والمعاى , مصدر جكرم يكرم إكراما : واإلكرام , ن الجاللة والجالل يقال مىيل بي  

  وجن هللا يسوحق جن يجل ويكرم وال يجحد وال يكفر ب   يكرم جهل واليو  وطالو 
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وهاذا الاذ  : قىات , هل واليوا  ويرفاع درمااتهم ويحومل جن يكون المعاى يكرم ج: قال 

يكرم جبييااءه وجوليااءه : واإلكرام , العرمة والكيرياء :  و الجالل :  كره اليغو  فقال 

  بىطف  مع مالل  ولرمو  

وهو الجالل مضاافا إلاى هللا بمعااى , وقد يحومل جن يكون جحد األمرين : قال الخطابي 

هاو جهال الوقاو  } كقولا  تعاالى , لعياد بمعااى الفعال واآلخار مضاافا إلاى ا, ل   الصفة

 وواآلخر إلى العياد وها, فابصرف جحد األمرين إلى هللا وهو المغفرة { وجهل المغفرة 

لايس مصادر  ماع جن الجاالل هااا, القاول األول هاو جقربهاا إلاى الماراد : قىت  ,  الوقو

إن ] هللا لىيا  وساىم كقاول الاياي حاىى , بل هو إسام مصادر جمال إماالال , مل مالال 

 من إمالل هللا إكرام    الشيية المسىم وحامل القرلن  ير الغاالي فيا  وال الجاافي لاا 

    فجعل إكرام هاالء مان ماالل هللا ج  مان إماالل هللا [ وإكرام    السىطان المقسط 

وإ ا كاان مساوحقا     فكاذلك اإلكارام , مصدر الموعد  الوهو , والجالل قرن باإلكرام 

لا  كماا إ ا قاال اإل, بفس  بماا يوماب  لاك  يللم جن يكون موصفا ف, لإلمالل واإلكرام 

هاو     كان هو في بفسا  مساوحقا لماا يوماب  لاك , ج  يعيد , ألن يال  ؛ هو المسوحق 

والعيااد ال يحصاون , وهاو سايحاب  يجال بفسا  ويكارم بفسا  , جهل جن يجال وجن يكارم 

, واإلكارام مان مااس الحاب والحماد , اس الوعرايم واإلماالل مان ما, إمالل  وإكرام  

اهاـ , لا  اإلكارام والحماد  و, لمىاك افىا  اإلماالل و, لا  الحماد  لا  المىاك و وهذا كقولا 

 مخوصرا  

 فصل
لا   ولام يكان{ } فاليده واحطير لعيادت  هل تعىم لا  ساميا } وقول  قال المصاف : " 

ومان الاااس مان يوخاذ مان دون { } ماون فاال تجعىاوا هلل جبادادا وجباوم تعى{ } كفوا جحد 

لا  شاريك  وقل الحمد هلل الاذ  لام يوخاذ ولادا ولام يكان{ } هللا جبدادا يحيوبهم كحب هللا 

يساي  هلل ماا فاي السامواا وماا { } في المىك ولم يكن ل  ولي مان الاذل وكياره تكييارا 

 تيااار  الااذ  باالل{ } لاا  المىااك ولاا  الحمااد وهااو لىااى كاال شاايء قاادير  فااي األرض

لا  مىاك السامواا واألرض ولام يوخاذ  الاذ   ليده ليكون لىعالمين باذيرا  الفرقان لىى

ما اتخذ هللا من ولد { } ل  شريك في المىك وخىق كل شيء فقدره تقديرا  ولدا ولم يكن

وما كان مع  من إل  إ ا لذهب كل إل  بما خىاق ولعاال بعضاهم لىاى بعاض سايحان هللا 

فاال تضاربوا هلل األمثاال { } شهادة فوعالى لما يشركون لالم الغيب وال  لما يصفون 

إبمااا حاارم ربااي الفااواحش مااا ظهاار ماهااا ومااا بطاان }  { إن هللا يعىاام وجبااوم ال تعىمااون

واإلثم واليغي بغير الحق وجن تشركوا باهلل ما لم ياالل با  ساىطابا وجن تقولاوا لىاى هللا 

 {    ما ال تعىمون 

 : فيه مسائل 

اا المافية الموضاماة لىكماال , وسايق جن بحثااا  لاك بماا يكفاي إن هذه اآلياا في الصف

 , وهذه الصفاا المافية هي :شاء هللا تعالى 

لا  شاريك  لام يكان -1( ، )ب/فاال تجعىاوا هلل جبادادا -8، )ب/ (ل  سميا هل تعىم -7)ب/

يساي  هلل ماا فاي السامواا وماا فاي  -44لم يكان لا  ولاي( ، )ب/ -41، )ب/ (في المىك

 -41، )ب/ (تعالى لما يشاركون -43، )ب/ (ما كان مع  من إل  -44، )ب/ (األرض

 (  ال تضربوا هلل األمثال
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هااذا فياا  إثياااا "  {لاا  ساامياً  فاليااده واحااطير لعيادتااة هاال تعىاام} قااال المصاااف : " 

, وخاالف وهذا مجمع لىي  لااد الساىف والمعطىاة ,   ي المثيل في جسمائبفو, سم هلل اال

  ة والمشيهة المىحدة فقالوا هو يشي  اإلبسان وضربوا هلل األمثال في  لك الممثى

لام }  هاذه حافاا مافياة"  {فاال تجعىاوا هلل جباداداً }  {لا  كفاواً جحاد ولم يكن} " وقال 

ومااذهب جهاال , بفااي الاااد  {وال تجعىااوا هلل جبااداداً } بفااي المكااافئ  { لاا  كفااواً جحااد يكاان

وال , ماااع إثيااااا الكماااال , يافوبهاااا لااان هللا  :السااااة والجمالاااة فاااي الصااافاا المافياااة 

, لكمالا  ؛ لا  مكاافئ  ولايس, بال يجمعاون باين الافاي واإلثيااا , يجعىوبها بفياً محضاً 

لعلتاا  ؛ وال فااي األساااء والصاافاا , وال فااي األلوهيااة , لاا  بااد ال فااي الربوبيااة  ولاايس

 ال    موك

هاذه اآلياة فيهاا بفاي الشاريك " {    وقل الحمد هلل الذ  لم يوخذ ولاداً } " ثم قال تعالى 

وهو ليس بفياً محضااً , فهذه ثالس حفاا مافية , وبفي الولد وبفي الوالي والاصير هلل 

سااي  هلل مااافي } يبعاادها  يوفااي هااذا المعاااى اآليااة الواا, باال بفااي موضاامن اإلثياااا , 

 افي    وهذه جيضاً حفة م, يسي  هلل : يعاي تالي  هللا لن الاقائص  {    السماواا

لا  شاريك  ولام يكان    الذ  بلل الفرقان لىى ليده     ولم يوخذ ولاداً رتيا} "   وقول

 بمعاى اآلية الوي قيىها   , هذه كىها حفاا مافية "  {في المىك 

 " {ما اتخذ هللا من ولد وما كان مع  من إلا  إ اً لاذهب كال إلا  بماا خىاق     }" وقول  

} لغياره بقولا  الحقاة وبفاي األلوهياة  {تخاذ هللا مان ولاد ا ام} اآلية بفي الولد في قول  

هاذه كىهااا  ,بفاي المثياال  {فاال تضاربوا هلل األمثااال     }وقولاا   {وماكاان معا  ماان إلا  

  حفاا مافية توضمن اإلثياا 

 فصل
فااي , فااي ساايعة مواضااع { الاارحمن لىااى العاار  اسااوو  } وقولاا  قااال المصاااف : " 

الااذ  خىااق الساامواا واألرض فااي سااوة جيااام ثاام  كاام هللاإن رب} قولاا   سااورة األلااراف

إن ربكام هللا الاذ  خىاق } وقال فاي ساورة ياوبس لىيا  الساالم { اسوو  لىى العر  

هللا } وقال في سورة الرلاد { السمواا واألرض في سوة جيام ثم اسوو  لىى العر  

} رة طا  وقاال فاي ساو{ سوو  لىى العر   الذ  رفع السمواا بغير لمد تروبها ثم

ثاام اسااوو  لىااى العاار  } وقااال فااي سااورة الفرقااان {  الاارحمن لىااى العاار  اسااوو 

هللا الذ  خىاق السامواا واألرض وماا بياهماا } وقال في سورة الم السجدة { الرحمن 

هااو الااذ  خىااق } وقااال فااي سااورة الحديااد  { فااي سااوة جيااام ثاام اسااوو  لىااى العاار 

 { "   العر  السمواا واألرض في سوة جيام ثم اسوو  لىى

والعار  فاوق المااء ] وقولا  ومن األحاديث الوي  كار المصااف فاي فصال السااة : " 

 "  حديث حسن رواه جبو داود و يره  { وهللا فوق العر  وهو يعىم ما جبوم لىي 

 :  فيه مسائل

 االسوواء هلل تعالى( لىى ما يىيق بجالل    -45هذه اآلياا في إثياا حفة ) /

وجماا ر  لىيهاا حاوار فاي الماااظرة لىاى الواساطية فقاال المصااف : م المسألةوهذه 

وقااد دخاال فيمااا , فأوردوهااا لىااى قولاااا , كاباات لماادتهم  الوااي يوهاا, األساالىة الثالثااة 

كواب  وتواتر لان رساول هللا وجمماع  فيبما جخير هللا  , اإليمانباهلل  اإليمان كرباه من 

معهم جياماا  وهو, لىى لرش  لىى خىق  من جب  سيحاب  فوق سموات   األمةلىي  سىف 
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خىااق  الااذ هااو } قولاا  تعااالى  فاايكمااا ممااع بااين  لااك , يعىاام مااا هاام لااامىون , كااابوا 

وماا  فاي األرضسوة جيام ثم اسوو  لىاى العار  يعىام ماا يىال  فيالسمواا واألرض 

ن يخر  ماها وما يالل من السماء وما يعر  فيها وهو معكم جياما كاوم وهللا بماا تعمىاو

فنن هذا ال توميا  الىغاة , جب  مخوىط بالخىق { وهو معكم }  وليس معاى قول {  بصير

بل القمر لياة ,  وخالف ما فطر هللا لىي  الخىق, وهو خالف ما جممع لىي  سىف األمة 

وهو ومع المسافر جياماا , السماء  فيوهو موضوع , من لياا هللا من جحغر مخىوقات  

مهيمن لىايهم مطىاع , سيحاب  فوق العر  رقيب لىى خىق  وهو , كان و ير المسافر 

 كره هللا تعالى مان جبا   الذ وكل هذا الكالم , ربوبيو   معابي ير  لك من  , إلى إليهم

ولكان يصاان لان , تحرياف  إلاىال يحواا  , وجب  معاا حق لىى حقيقوا  , فوق العر  

   الراون الكا بة

, ىفظ الاوارد مثال حاديث العيااس حاديث األولاال باال قار  قاال بعضاهم بُ  الثابي :الساال 

وقااالوا جيضااا , وال بقااول لىااى العاار  , وال بقااول فااوق الساامواا , وهللا فااوق العاار  

وال بقاول , وال بقاول هللا لىاى العار  اساوو  ، الرحمن لىاى العار  اساوو  :  بقول

وال , عيااا  ورد يقااال الىفااظ ب الااذ جن الىفااظ  , ج وجلااادوا هااذا المعاااى ماارارا , مسااوو 

, با  يادل لىاى حافة هللا جحاال إيقاال  وال, ل  معاى جحال  يفهم وال, ييدل بىفظ يرادف  

  شاء هللا تعالى  كما ساذكره إن,  الثابيالمجىس  , فيهذا  فيوبيسط الكالم 

فاي بكاون القمار , الساماء  فيفي  تشيي  كون هللا , قالوا الوشيي  بالقمر  : الساال الثالث

 ـ  اهالسماء 

: معاااى االسااوواء : االسااوواء لغااة : يطىااق لىااى العىااو واالسااوقرار  المستتألة األولتتى

شاارلاً : يطىااق لىااى لىااو هللا  واسااوقراره لىااى العاار  ، وجهاال , ووالقصااد واالرتفاااع 

 وارتفااع الساااة والجمالااة يثيوااون اسااوواء هللا  لىااى لرشاا  بهااذا المعاااى ، لااال واسااوقر

وهااذه , ويقولااون مىاس وقعاد لىاى لرشا  , القعاود باالجىوس و هوبعاض الساىف يفسار

 ةو كرها الدسوي فاي رساال,  كرها ليدهللا بن جحمد في كواب الساة لن بعض السىف 

 (    إثياا الحد هلل بأب  قالد ومالس لىى لرش )باسم  ل 

وقال الشيخ جبو بصر السجل  فاي كوااب اإلباباة :  464/  3بقل ابن تيمية في الفواو  

واا كسفيان الثور  ومالك بن جبس وسفيان بن لييااة وحمااد بان ساىمة وحمااد وجئم: ل  

  حاق بان راهويابن زيد وليدهللا بن الميار  وفضيل بن لياض وجحمد بان حايال وإسا

وجب  ير  ياوم , وجن لىم  بكل مكان , جن هللا سيحاب  بذات  فوق العر  : موفقون لىى 

وجبا  يغضاب ويرضاى , ساماء الادبيا الإلاى  وجب  ياالل, القيامة باألبصار فوق العر  

 اهـ  ويوكىم بما شاء فمن خالف شيلا من  لك فهو ماهم بر ء وهم ما  براء 

وجماا شارلاً : فهاو  ,: معاى العر  : العر  يطىق لىى سارير المىاك  المسألة الثانية

  تحمىاولا  قاوائم , وهاو ساقف العاالم , ثم اسوو  لىيا  , مخىوق لريم خىق  هللا  تعالى 

اساوو  , وهو جيضاً سقف الجااة , العالم  ىوهو ماوه, يعوير فوق السماواا , المالئكة 

 لىي  من  ير حامة إلي    

فاي الساان   لماا رو, فنبا  مقياب , وجما العر  :  454/  5قال المصاف في الفواو  

فقاال  يل هللا حىى هللا لىي  وساىم جلراباجتى رسو: البى داود لن ميير بن مطعم قال 

] لاى جن قاال رساول هللا إو كار الحاديث     بفاس ومااع العياال يا رسول هللا مهدا األ
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[ ن لرش  لىى سموات  وجرض  كهكذا وقاال بأحايع  مثال القياة إن هللا لىى لرش  وإ

كماا مااء , لا  قاوائم  نجو, بل ثيت جب  فاوق األفاال  , ولم يثيت جب  فىك مسودير مطىقا 

الى رسول هللا قد لُ إماء رمل من اليهود : د قال سعي يالصحيحين لن جب يف م ومها  ط 

فادلوه فقاال [ ادلاوه ] فقال الاياي ,  ين رمال من جححابك لطم ومهإيا محمد : فقال 

  والااذ: بااى مااررا بالسااوق وهااو يقااول إيااا رسااول هللا : فقااال ؟ [ لاام لطماات ومهاا  ] 

 ضاية فىطموا   يتافأخاذ, يا خيياث ولىاى محماد : فقىت , احطفى موسى لىى اليشر 

ن الاااس يصاعقون ياوم القياماة فاأكون جول مان نال تخياروا باين األبييااء فا] فقال الايي 

 ا جبااا بموسااى لخااذ بقائمااة ماان قااوائم العاار  فااال جدر  جفاااق قيىااى جم مااوز  نيفيااق فاا

 ا ساألوم هللا فاساألوه الفاردوس فنبا  وساط الجااة ] إوفاي لىاوه قولا   { بصعقة الطاور

 [  لر  الرحمن وما  تفجر جبهار الجاة  وجلالها وفوق 

قوائم ولىى  ل  نجوجب  مقيب و, وسقفها , فقد تيين بهذه األحاديث جب  جلال المخىوقاا 

فيجاب جن يعىام جن ، جو يار  لاك , كاان محيطاا بااألفال   ءساوا, فهو فاوق , كل تقدير 

الصغر لقول  تعالى   اية يلى الخالق سيحاب  وتعالى فإبالاسية  يوالسفى  العالم العىو

 اهـ  اآلية [ وما قدروا هللا حق قدره ] 

 : مذاهب الااس في االسوواء لىى العر  :  المسألة الثالثة

و جهل اإلثيااا مااازلون فاي جن االساوواء قال المصاف في  لك : قال في االسوقامة : 

صارف هل هو مجرد بسية وإضافة بين هللا و بين العر  مان  يار جن يكاون الياار  ت

جو هو يوصارف بافسا  و جبا  اساوو  لىاى العار  , بافس  بصعود جو لىو و بحو  لك 

قاولين  ىاىوكذلك اساوواوه إلاى الساماء و بلولا  و بحاو  لاك ل,  بعد جن لم يكن مسوويا

 :مشهورين 

  وقول طائفة من الفقهاء والصوفية , قول كثير ممن يميل إلى الكالم : واألول 

 اهـ   وقول كثير من جهل الكالم والفقهاء والصوفية, يث قول جهل الحد: والثابي 

فكىهاام مااا لاادا الكال بيااة : جمااا مااذهب جهاال الساااة والجمالااة فقااد مضااى ، جمااا المعطىااة 

وموقدمي األشالرة يافون هذه الصافة ، وهام الجهمياة والمعوللاة ومواأخر  األشاالرة 

لى ، ويقولااون : اسااوو  والماتريديااة ، فهاام يافااون حاافة االسااوواء لىااى العاار  هلل تعااا

والعار  لاادهم  ,بمعاى اسوولى ، ويفسرون العر  بالمىك ، ج  اسوولى لىى المىاك 

لىيهاا  ىفىما خىق السماواا واألرض مىكها واساوول, هو الكون والسماواا واألرض 

لىاى المىاك  ىيعاي : اسوول, فقد اسوو  لىى لرش  , وليس لادهم العر  المعروف 

     ك  ى  يعاي : م  , ك لىى العر  ى  الم  مثل مايقال اسوو  

بعاض ممان مذهب الكال بياة وموقادمي األشاالرة كاأبي الحسان األشاعر  واليااقالبي و

ولكن يفسروب  بوفساير , فهاالء يثيوون جن هللا  اسوو  لىى العر   : الييهقيتأثر بهم ك

م كالواالي : وتفسايره, قد يخفى لىى الااظر ، فيرن جبهام موافقاون ألهال السااة , دقيق 

وهي حفة من حفاا هللا  ، وهاي مان الصافاا , ن هللا  اسوو  لىى العر  إيقولون : 

 ج  جن هللا  فعل فعالً لىى العر  سماه اسوواًء   , ومعاى جبها حفاا فعىية , الفعىية هلل 

اال ج  : والااااظر فااي هااذا الكااالم يقااول : هااذا مااذهب السااىف ، لكاااهم يقصاادون جباا   ف ع 

، وهااا  مخىاوق باائن لان  اتا , ج  جن هذا الفعل الذ  فعى  هللا  لىاى العار   ,مفعول 

ألبهاام ال يجعىوبهااا ماان الصاافاا الفعىيااة الموعىقااة ؛ يوضاا  جبهاام ياولااون هااذه الصاافة 
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لىاى , و، ومثال حافة االساوواء تمامااً المفعاول بمشيلة هللا  ، وإبماا يجعىوبهاا مان بااب 

ن الاالول حاافة مان حاافاا هللا  الفعىيااة : إيقولااون مااهل هاااالء حافة الااالول ، فانبهم 

وهاذا  ,وساماه بالوالً , ل فعالً في السماء ، ج  خىق شيلاً في الساماء ع  جن هللا  ف  : بمعاى 

وهاو ماذهب الكال بياة فاي حافاا هللا  االخويارياة ، الواي , هو كالم الييهقي وابن فور  

 لكن مثل اسوواء المخىوق   , سوواء يثيوون اال: المشيهة  مذهبو ,توعىق بالمشيلة 

 ؟: هل يقال : إن هللا  اسوو  لىى العر  بمماس  ل  جو بدون مماس   مسألة

فاال يوكىماون لاهاا بفيااً وال إثياتااً , الجواب : مثل هاذه العيااراا يساكت لاهاا الساىف 

إال , اا فااال يوحاادس بافااي جو إثياا, والقالاادة : جن حاافاا هللا  توقيفيااة  ,لعاادم ورود  لااك 

باال , و هب بعض العىماء إلاى الافاي ، فيقولاون : إن هللا  اساوو  لىاى العار  , بدليل 

 وقد يفعى  بعض السىف الصال  في باب الردود   مماس  ، 

فيقاال الاااس لهام فاي هاذا المقاام :  488/  6قال المصاف في  لك في درء الوعاارض 

وال بيااا  وبااين العاار  , مماااس ماااهم ماان يقااول هااو بفساا  فااوق العاار   ياار : جقااوال 

وهذا قول ابن كالب والحاارس المحاسايي وجباي العيااس القالبساي واألشاعر  , فرمة 

وقاد وافقهاام لىاى  لااك طوائاف كثياارون ماان , وابان الياااقالبي و يار واحااد مان هاااالء 

وهااالء , جحااف العىماء من جتياع األئمة األربعة وجهال الحاديث والصاوفية و يارهم 

  وال هو محدود وال موااه , وليس بجسم ,   بذات  فوق العر  إب: يقولون 

, وإن كان موحاوفا بقادر لا  ال يعىما   ياره , هو بفس  فوق العر  : وماهم من يقول 

وهاذا قاول , ومااهم مان يجاوز  لاك , ثم من هاالء مان ال يجاوز لىيا  مماساة العار  

  والكالم  ير الكرامية وكثير من جهل الفق  والصوفية , جئمة جهل الحديث والساة 

وجماا , فال يطىقون لفاظ الجسام بفياا وال إثياتاا : وجتيالهم  فأما جئمة جهل الساة والحديث

كهشااام باان الحكاام وهشااام الجااواليقي , فيطىقااون لفااظ الجساام , كثياار ماان جهاال الكااالم 

وزلاام جبااو ليسااى الااوراق جن بعااض  اهااـ , وقااال األشااعر  فااي المقاااالا : وجتيالهمااا

وجبا  ال , لا   شام جماب  مارة إلاى جن هللا تعاالى وتقادس لىاى العار  ممااسجححاب ه

 اهـ   وال يفضل العر  لا , يفضل لن العر  

 ال ؟  م: هل إ ا بلل هللا  إلى السماء الدبيا يخىو ما  العر  ج مسألة

ن هللا  إ: ويقاال , هذه المسألة مثل الواي قيىهاا ، فيقاال : إن هللا  ياالل إلاى الساماء الادبيا 

ويسكت لن قضية خىو العر  ، و هاب بعاض جهال الحاديث وهام قىيال , لىى لرش  

خاال ماا  العار  ، وهاذه , وماهم ابن ماده ، وقاال : إن هللا  إ ا بالل إلاى الساماء الادبيا 

 فنبهم لن لىم وقفوا , جن بقف حيث وقف القوم : من المآخذ لىى ابن ماده ، والقالدة 

ففاي الجمىاة :  311/  47 لاك : فكماا قاال المصااف فاي الفوااو   جما الرد العقىي لىاى

بخااالف الااروح , ال يكااون كاال شاايء مااا  موعىقااا باااآلخر , كاال مااا يااذكر ماان الارااائر 

وتسال , وتخر  ما  وقات الماوا , قد ولجت في  , لكن هي مع هذا في اليدن , واليدن 

كما يفاارق المىاك مدياوا  الواي  ال تفارق , فوخر  من اليدن شيلا فشيلا , ما  شيلا فشيلا 

وهاذا تاييا  , لسر لىايهم الوعييار لان حقيقوهاا  يشهدوا لها بريرايدبرها والااس لما لم 

ن جو, لهم لىى جن رب العالمين لم يعرفوا حقيقو  وال تصوروا كيفيوا  سايحاب  وتعاالى 

هاي  فانن الاروح الواي -مال ماللا   -هو لىاى ماا يىياق با  , لي  من حفات  إما يضاف 

وهاي ماع , وتساجد تحات العار  ,  ا باام اإلبساان إتوحف بأبها تعار  , بعض لييده 
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يحاس بوصارفاا روحا   بوما  يواإلبساان فا, لم تفارق  بالكىية , بدن حاحيها  يهذا ف

ال يماثاال حااعود , فهااذا الصااعود الااذ  توحااف باا  الااروح , تصاارفاا تاااثر فااي بدباا  

لاى العىاو إ و حركوهاا, فارقت األول بالكىية , لى مكان إ ا حعدا إفنبها , المشهوداا 

لاايس كااذلك    وحركااة الااروح بعرومهااا وسااجودها, لااى مكااان إحركااة ابوقااال ماان مكااان 

لاى ساماء الادبيا كال إفالرب سيحاب  إ ا و حف  رسول  حىى هللا لىي  وسىم بأب  ياالل 

 يماان فااالاواد  األي يوجبا  كىاام موساى فاا, لااى الحجااا  إوجباا  يادبو لشااية لرفاة , ليىاة 

فقال لهاا ولاألرض , لى السماء وهي دخان إوجب  اسوو  , اليقعة المياركة من الشجرة 

لام يىالم مان  لاك جن تكاون هاذه األفعاال مان , قالوا جتياا طاائعين , ائويا طولا جو كرها 

حوى يقال  لك يسوىلم تفرياغ مكاان , ماس ما بشاهده من بلول هذه األليان المشهودة 

  و شغل لخر 

وكذلك المالئكاة , فكيف برب العالمين , ال يسوىلم  لك , لول الروح وحعودها فنن ب

فال يجوز بفي ماا جثيوا  هللا و رساول  مان األساماء , لهم حعود وبلول من هذا الجاس 

ال ساايما مااا ال بشاااهده ماان , وال يجااوز تمثياال  لااك بصاافاا المخىوقاااا , و الصاافاا 

لايس , مان المخىوقااا مان األساماء والصافاا فنن ما ثيت لما ال بشااهده , المخىوقاا 

مان  الذ  هو جبعد لن مماثىة كل مخىوق فكيف برب العالمين, مماثال لما بشاهده ماها 

وكل مخىوق فهاو جشاي  باالمخىوق الاذ  ال يماثىا  مان الخاالق , مماثىة مخىوق لمخىوق 

 اهـ  بالمخىوق سيحاب  وتعالى لما يقول الرالمون لىوا كييرا 

وهي مسألة قعود الايي حىى هللا لىي  وسىم لىى العر  : قال المصاف فاي  : مسألة

كحديث قعود الرسول حاىى هللا لىيا  , رواها بعض الااس مرفولة :  437/  5الدرء 

وهاااي كىهاااا , رواه بعاااض الاااااس مااان طااارق كثيااارة مرفولاااة ووساااىم لىاااى العااار  

ان الساىف واألئمااة وكا, وإبماا الثاباات جبا  لان مجاهااد و ياره مان السااىف , موضاولة 

 اهـ   وقد يقال إن مثل هذا ال يقال إال توقيفا,  ويوىقوب  بالقيول, يرووب  وال ياكروب  

 

 فصل
{ بل رفعا  هللا إليا  { }  يا ليسى إبي مووفيك ورافعك إلي  } وقول  قال المصاف : " 

ي ياهاماان ابان لاي حارحا لعىا{ } إلي  يصعد الكىم الطياب والعمال الصاال  يرفعا  } 

ءجمااوم { } واا فأطىع إلاى إلا  موساى وإباي ألظاا  كا باا اجسياب السم  جبىغ األسياب 

جم جماااوم ماان فااي السااماء جن   ماان فااي السااماء جن يخسااف بكاام األرض فاان ا هااي تمااور 

 { "   يرسل لىيكم حاحيا فسوعىمون كيف بذير

ربااا ]  رقياة الماريض قول  فيومن األحاديث الوي  كر المصاف في فصل الساة : " 

هللا الذ  في السماء تقدس اسمك جمار  فاي الساماء واألرض كماا رحمواك فاي الساماء 

امعل رحموك في األرض ا فر لاا حوباا وخطايابا جبت رب الطييين جبالل رحماة مان 

حاديث حسان رواه جباو داود و ياره  [ رحموك وشفاء من شفائك لىى هذا الومع فييارج

] قالات جبات رساول هللا قاال [ من جبا ] في السماء قال قالت [ جين هللا ] وقول  لىجارية 

 "  مسىم  رواه[ جلوقها فنبها ماماة 

 : فيه مسائل
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/العىاي هلل 41هذه اآليااا الخماس فاي حافة العىاو هلل , وإثيااا اسام ) : المسألة األولى

 تعالى( وما  العال , والموعالي , واأللىى  

 :لعىو : مذهب السىف في مسألة ا المسألة الثانية

جولىو القدر جولىو , مذهيهم إثياا العىو هلل لىى ما يىيق بجالل  سواء جكان لىو الذاا 

وجباا  يشاار إلياا  ,  القهار ، فهاذه ثااالس لىاواا ثابوااة هلل تعاالى ، ويثيواون هلل مهااة العىاو

القاارلن : و ، واألدلااة لىااى  لااك جكثاار ماان جن تحصاار ، باال دل لىااى إثياااا العىااو ىبااالع

ماع والعقل والفطرة ، بل حوى اليهائم تثيت هلل العىو ، فنبها ترفاع ومههاا والساة واإلم

إمماااع : وبصاارها إلااى السااماء ، وقااد بقاال الصااابوبي فااي كواااب لقياادة جهاال الحااديث 

 وجن ماكر العىو كافر   ,  هللالعىو إثياا حفة السىف لىى

 : مذهب جهل الكالم في العىو :  المسألة الثالثة

اميااة : جبهاام يثيوااون العىااو هلل , يااة واألشااالرة األولااى مااذهب الكال بـ  4 ومااثىهم الكر 

 ولىو الذاا   , ولىو القهر , بأبوال  الثالثة ، لىو القدر 

مااذهب الجهميااة والمعوللااة والماتريديااة وموااأخر  األشااالرة : فهاااالء يثيوااون هلل ـ  4

،  اا ولىاو المكاانويافاون لىاو الاذ,  فهو لالي فاي قادره وقهاره, والقهر , لىو القدر 

الخااار  : فيقولاون , با  فاي كال مكااان ، وجماا الماتريدياة واألشاالرة إويقاول الجهمياة 

 العالم والداخى  وال موصل وال مافصل وال فوق وال تحت   

 : بما ا يفسر جهل اليدع اآلياا المثيوة لىعىو ؟ المسالة الرابعة 

ججمااوم  ، ويقولون فاي قولا  تعاالى } والمىك الجواب : جبهم يفسروب  بعىو القدر والقهر

جن مىااك هللا  فااي : ماان فااي السااماء { يقولااون : ججماااوم ماان مىكاا  السااماء ، وياارد لىاايهم 

ج  : مىكاا  فااي  ,قالاات : فااي السااماء  [جياان هللا   ]السااماء واألرض ، وكااذا فااي حااديث 

   السماء 

 :  مسائل في صفة العلو

 الجواب : بعم بنمماع السىف   ىو ؟ هل يثيت هلل الجهة جب  في مهة الع ـ 4

هاال يُسااأل لاان هللا  باااألين ، ج  : يقااال جياان هللا  ؟ الجااواب : بعاام ، بنمماااع السااىف ـ  4

 قالت : في السماء  [ جين هللا  ؟  ]لحديث 

ـ العىو من حفاا هللا الالزمة الوي ال تافك لاا  تعاالى , قاال المصااف فاي الجاواب  3

عىو لىيها حفة الزمة ل  حيث وماد مخىاوق فاال يكاون الارب : بل ال 1/347الصحي  

  إال لاليا لىي  اهـ  

ججمااوم  مثل قولا  تعاالى } {[في السماء  ]}يرد في اآلياا واألحاديث ليارة :  مسألة

رواه  ,قالات: فاي الساماء  [جين هللا  ؟ ]{ وكما في الحديث الصحي  قال  من في السماء

 ؟  فما معاى في السماء مسىم ,

 ( ؟السماء ) يووقف لىى ما المقصود بكىمة ( في ) الجواب : جن تحديد تفسير كىمة 

ويكاون فاي الساماء , فنن ) في ( لىى بابها , العىو : فنن قُصد بكىمة ) السماء ( بمعاى 

، فمعااى فاي ، ج  :  ج  السامواا السايع المعهاودة, وإن قُصاد بالساماء  ,ج  في العىو 

وهاو  ,هللا  لىى السامواا فاوق لرشا  ، وكاال المعاياين حاحي   لىى ، ويكون المعاى

    416/  5، ورامع الفواو  مذهب جهل الساة والجمالة 

 : هل العىو ياافي الالول كل ليىة إلى السماء الدبيا ؟ مسألة 
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ولهذا قال  ير واحد من جئمة :  347/  1قال المصاف لىى  لك في الجواب الصحي  

فااال يصاااير تحااات , وال يخىاااو العاار  ماااا  , إلاااى السااماء الااادبيا إبااا  يااالل : السااىف 

فاال , حياث وماد مخىاوق , لا   بل العىو لىيها حفة الزمة, وفي موفها قط  المخىوقاا

 اهـ   يكون الرب إال لاليا لىي 

هاي مان الصافاا الذاتياة الالزماة هلل تعاالى كماا قاال : في تحديد بولية العىو :  مسألة

حياث وماد , لا   بل العىو لىيهاا حافة الزماة:  1/347لصحي  المصاف في الجواب ا

قااال المصاااف فااي درء الوعااارض اهااـ , و فااال يكااون الاارب إال لاليااا لىياا , مخىااوق 

اخوىااف فياا  , وهااذا الااذ  اخوىااف فياا  قااول القاضااي ـ ج  اباان تيميااة ـ  قىاات : 6/418

, الخيرياة العىاو مان الصافاا السامعية : جححاب جحماد و يارهم فكاان طائفاة يقولاون 

ولهااذا بفاااة ماان موااأخر  , كالوماا  واليااد وبحو لااك وهااذا قااول طوائااف ماان الصاافاتية 

وجما األشاعر  ,  كأتياع حاحب اإلرشاد, الصفاتية من بفي الصفاا السمعية الخيرية 

ماع تااازلهم فاي العىاو , فنبهم موفقاون لىاى إثيااا الصافاا السامعية , وجئمة جححاب  

 ؟جو السمعية هل هو من الصفاا العقىية 

فعادهم جن العىو من الصفاا المعىوماة , وجما جئمة الصفاتية كابن كالب وسائر السىف 

وإلياا  رمااع القاضااي جبااو , وهااذا قااول الجمهااور ماان جحااحاب جحمااد و ياارهم , بالعقاال 

وهاو قاول الكرامياة , وهاو قاول ممهاور جهال الحاديث والفقا  والوصاوف , يعىى لخرا 

 اهـ  و يرهم 

ولهذا كان العىو من الصفاا المعىومة بالسمع ماع العقال :  444/  5واو  وقال في الف

فماان الصاافاا المعىومااة , مااا االسااوواء لىااى العاار  جو, والشاارع لاااد األئمااة المثيوااة 

 اهـ   بالسمع فقط دون العقل

وما  كره :  415/  6: قال المصاف في تاريخ مسألة العىو في درء الوعارض  مسألة

لم يلل جهل الشاريعة فاي جول األمار يثيووبهاا , ذه الصفة حفة العىو ابن رشد من جن ه

كاالم حاحي  , ثم تيعهم لىى بفيها موأخروا األشاعرية , حوى بفوها المعوللة , هلل تعالى 

, إن الااالاع فااي  لااك لاايس إال مااع الكراميااة والحايىيااة : وهااو ييااين خطااأ ماان يقااول , 

ادلى جن السان اإللهية ماعت الااس لان حيث , وكالم  هذا جح  مما زلم  ابن سياا 

فانن , ن يشار إلي  ج جن كل مومود فالبد: مثل , الوي سماها الوهمياا , شهرة القضايا 

تىك السان ليست إال سان المعوللة والرافضة واإلسماليىية ومن وافقهم من جهل اليادع 

 اهـ ليست سان األبيياء والمرسىين حىواا هللا لىيهم جممعين , 

 :  وااللوراض لىى هذا من وموه :  347/  6: قال المصاف في الدرء  لةمسأ

يقولااون إن المحاايط هااو األلىااى وإن , القااائىون بااأن العااالم كاارة : جن يقااال : جحاادها 

ويقولاون إن الساماء لالياة لىاى األرض , المركل الذ  هو موف األرض هو األسفل 

  من مميع الجهاا واألرض تحوها من مميع الجهاا 

فااألفال  , السافل ووهماا العىاو : فالحقيقية مهوان , قسمان حقيقية وإضافية : يقولون و

وجماا اإلضاافية فهاي ، وما فوقهاا هاو العاالى مطىقاا وماا فاي موفهاا هاو الساافل مطىقاا 

فمااا حااا   رجساا  كااان فوقاا  ومااا حااا   رمىياا  كااان تحواا  ومااا , بالاسااية إلااى الحيااوان 

وما حا   اليسر  كاان لان يسااره وماا كاان قداما   حا   مهو  اليماى كان لن يميا 

فنن ما كاان لىاوا لا  , وقالوا هذه الجهاا تويدل ، كان جمام  وما كان خىف  كان وراءه 
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فان ا , كالسقف مثال يكون تارة فوق  وتاره تحو  ولىى هاذا الوقادير , ل   قد يصير سفال

ت بمىاة تحات ساقف جومشا, إلى الساماء ورجسا  إلاى األرض  هلىق رمل معىت رمال

الحياوان بالوياار الجهاة الحقيقياة  رمالها إلاى الساقف وظهرهاا إلاى األرض كاان هاذا

وجما بالويار اإلضافة إلاى رجسا  ورمىيا  , السماء فوق  واألرض تحو  لم يوغير الحكم 

  واألرض فوق  تحو  إن السماء : فيقال 

هام بالوياار الحقيقاة , جواباب فالمالئكة الذين في األفال  من ممياع ال, وإ ا كان كذلك 

وال هام تحات شايء مان األرض ج  , وليس بعضهم تحات بعاض , كىهم فوق األرض 

وكاذلك مان كاان فاي , ليساوا تحات الاذين فاي باحياة الجااوب , الذين في باحية الشمال 

وإن كاان بعااض , باحياة بار  الساارطان لايس تحات ماان كاان فااي باحياة بار  العقاارب 

وإن كاان فىاك الشامس فاوق القمار , تاارة وجرمىااا جخار   رووسااا يموابب السماء تى

هاو مان ممياع الجواباب فاوق األرض وتحات الساماء , وكذلك الساحاب وطيار الهاواء 

, لاايس شاايء مااا  تحاات األرض وال ماان فااي هااذا الجابااب تحاات ماان فااي هااذا الجابااب 

هام , وكذلك ما لىى ظهار األرض مان الجياال والايااا والحياوان واألباساي و يارهم 

وهم تحت السماء وليس جهل هذه الااحياة تحات جهال , مميع موابب األرض فوقها  من

فكيف تكون الساماء , ليوة اوال فوق السماء , وال جحد ماهم تحت األرض , هذه الااحية 

ولااو كااان شاايء ماااهم , جو يكااون ماان هااو فااوق السااماء تحاات األرض , تحاات األرض 

وللم جن تكاون كال مان , ض وفوقها لىلم جن يكون كل ماهم تحت األر, تحت األرض 

, فاوق األرض وتحات األرض , المالئكة وطير الهواء وحيواان المااء ودواب األرض 

الساماء  وللم جن يكاون كال مان ماابيي, ويىلم جن يكون كل شيء فوق ما يقابى  وتحو  

, وجن يكون العر  إ ا كان محيطا بالعالم تحت الساماء , وتحت األرض , فوق اآلخر 

ولاالم جن تكااون الجاااة تحاات , وفااوق األرض , مااع جباا  فااوق السااماء , األرض وتحاات 

ولالم , وفاوق مهاام , وفوق األرض , مع جبها فوق السمواا , وتحت مهام , األرض 

فاان ا كاباات هااذه الىااوازم ,  مااع جبهاام فااوقهم, تحاات جهاال سااجين , جن يكااون جهاال لىيااين 

جباا  ال يىاالم ماان كااون الخااالق فااوق لىاام , وجمثالهااا باطىااة باتفاااق جهاال العقاال واإليمااان 

, وكاان مان احاول بمثال هاذه الحجاة , جن يكون تحت شيء مان المخىوقااا , السمواا 

فانن , مع دلواه جب  من اليراهين العقىية , ل   الذ  ال حقيقة, إبما احول بالخيال الياطل 

ن لام محاول بماا يعىام جبا  باطال وإن كاا, فهاو معاباد ماحاد , كان يوصور حقيقاة األمار 

لماا  ةالواي هاي موافقا, فهو من جمهل الااس بهذه األمور العقىية , يوصور حقيقة األمر 

 : فهو كما قيل, وهو يللم جبها تااقض األدلة السمعية , جخيرا ب  الرسل 

 وإن كات تدر  فالمصيية جلرم       فنن كات ال تدر  فوىك مصيية 

جلاايس ماان المعىااوم لاااد , يقولاا  هاااالء  هااب جبااا ال بأخااذ بمااا: جن يقااال : الوماا  الثااابي 

والساحاب والطيار , والهاواء فاوق األرض , جن السمواا فاوق األرض , مميع الااس 

والمالئكاااة الاااذين فاااي , والحيواااان والااادواب والشاااجر فاااوق األرض , فاااوق األرض 

  والعاار  جلىااى المخىوقاااا, وجهاال لىيااين فااوق جهاال سااجين , السامواا فااوق األرض 

لوه الفردوس فنب  جلىى أساإ ا سألوم هللا الجاة ف] ن لن الايي جب  قال كما في الصحيحي

وهااذه األمااور بعضااها موفااق لىياا  لاااد [  الجاااة وجوسااط الجاااة وسااقف  لاار  الاارحمن

ولام يقال , فهاو معىاوم لااد مان يقاول با  , وما لم يعرف  ممياع العقاالء , مميع العقالء 
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ولىام العقاالء باذلك جظهار , وساكابها إن هاذه األماور تحات األرض : جحد من العقالء 

فكيف إ ا لم يعارضا    وإ ا , لو قدر جن  لك معارض لهذا , من لىمهم بكرية األفال  

ال يىاالم ماان لىوهااا لىااى مااا , كاباات المخىوقاااا الوااي فااي األفااال  والهااواء واألرض 

ولاى ج, األلىاى سايحاب   يفاالعى, تحوها جن تكون تحت ما في الجابب اآلخار مان العاالم 

     اهـ   جن يكون تحت شيء ما  , جن ال يىلم من لىوه لىى العالم 

 

 فصل
هو الذ  خىاق السامواا واألرض فاي ساوة جياام ثام اساوو  } وقول  قال المصاف : " 

لىى العر  يعىم ما يىل في األرض وما يخر  ماها وما يالل مان الساماء وماا يعار  

ما يكون من بجو  ثالثة إال هاو { } بصير  فيها وهو معكم جياما كاوم وهللا بما تعمىون

سادسهم وال جدبى من  لك وال جكثر إال هاو معهام جياماا كاابوا  رابعهم وال خمسة إال هو

ال تحالن إن هللا معااا } وقولا  { ثم يايلهم بما لمىوا يوم القيامة إن هللا بكل شيء لىيم 

{ } لااذين هاام محساااون إن هللا مااع الااذين اتقااوا وا{ } إباااي معكمااا جساامع وجر  { } 

كم من فلة قىيىة  ىيت فلة كثيرة بان ن هللا وهللا ماع { } واحيروا إن هللا مع الصابرين 

 { "   الصابرين

جفضال اإليماان جن تعىام ومن الصفاا الوي  كر المصاف في فصل الساة : " وقولا  ] 

  حديث حسن [ جن هللا معك حيث ما كات 

 :  فيه مسائل

 /المعية هلل تعالى(   46حفة )إثياا ذه اآلياا في : هالمسألة األولى 

الارد  يماام جحماد الكاالم لىاى معااى المعياة فاوقد بساط اإل:  116/  5قال في الفواو  

ومااء , كماا فاي هااتين اآليواين , ولفظ المعياة فاي كوااب هللا مااء لاماا , لىى الجهمية 

 يباا} إوقولا  { محسااون ن هللا ماع الاذين اتقاوا والاذين هام } إ قولا  يكماا فا, خاحا 

فىو كان المراد جب  بذات  ماع كال { ن هللا معاا إال تحلن } وقول  { سمع وجر  جمعكما 

ن هللا معااا إال تحالن } فنب  قد لىام جن قولا  , لكان الوعميم يااقض الوخصيص ,  شيء

ن ن هللا مع الاذي} إوكذلك قول  , با بكر دون لدوهم من الكفار جو جراد ب  تخصيص { 

وجيضاا فىفاظ المعياة , خصهم بذلك دون الرالمين والفجار { اتقوا والذين هم محساون 

, حد  الاذاتين بااألخر  إوال شيء من القرلن يراد بها اخوالط , لغة العرب  يليست ف

وقولا  { فأوللاك ماع المااماين } وقول  { محمد رسول هللا والذين مع  } قول   يكما ف

  ومثل هذا كثير { وماهدوا معكم } وقول  { لصادقين اتقوا هللا وكوبوا مع ا} 

وجيضاا , يدل لىى جن  ات  مخوىطة بذواا الخىاق { وهو معكم } فامواع جن يكون قول  

جبا  لاالم بهام : با  جراد جفكان السياق يدل لىى , وخومها بالعىم , فنب  افوو  اآلية بالعىم 

ن اقوضااى إالىغااة و يالمعياة فاا وبااين جن لفااظ, موضااع لخار  يوقاد بسااط الكااالم لىيا  فاا

لاام ياااف  لااك لىاوه لىااى ,  ا كااان ماع العيااد إفهاو , المجامعاة والمصااحية والمقاربااة 

فماع الخىاق كىهام باالعىم والقادرة , كال ماوطن بحساي   يويكاون حكام معيوا  فا, لرش  

وكاذلك هاذا الحاديث  كاره      لاباة والاصار والوأييادويخاص بعضاهم باإل, والسىطان 

وال لفاظ اليااطن يادل , وهو ييين جبا  لايس معااى اليااطن جبا  القارب , تفسيره  قوادة في

وال , كىفاظ المعياة , الكوااب والسااة لىاى مهاة العماوم  يوال لفظ القارب فا, لىى  لك 
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فنبا  يعااي با  ,  ا قاال هاذا ماع هاذا إفنبا  , كىفظ المعية , الىغة والقرلن  يلفظ القرب ف

وال , حد  الاذاتين مان األخار  إوال يدل لىى قرب ,  المجامعة والمقاربة والمصاحية

دل لىى جن لىم  وقدرت  وساىطاب  محايط ,  ا قيل هو معهم إفىهذا كان , اخوالطها بها 

 اهـ  كما جخير القرلن والساة بهذا , وهو مع  لك فوق لرش  , بهم 

و  قااال فااي الفوااا :فااي الجمااع بااين وحااف  تعااالى لافساا  بااين المعيااة والقاارب  مستتألة

لاماة : والمقصود جب  تعالى وحف بفس  بالمعياة وباالقرب والمعياة معيواان :  5/444

ن هللا } إوالثابياة قولا  تعاالى  { وهو معكم جياماا كااوم} فاألولى قول  تعالى , وخاحة 

  لى  ير  لك من اآلياا { إمع الذين اتقوا والذين هم محساون 

وافواارق { لياا  ماااكم إقاارب جوبحاان }  وقولاا { بى قريااب نفاا} وجمااا القاارب فهااو كقولاا  

 : هذا المقام جربع فرق  يالااس ف

وال فاوق وال تحات , الهو داخل العالم وال خار  العاالم : ين يقولون ذفالجهمية الافاة ال

هال اليادع جوممياع , بل الجميع لاادهم مواأول جو مفاوض , اليقولون بعىوه وال بفوقيو  

ال الجهمياة إعة والقدرياة والمرملاة و يارهم كالخوار  والشي, قد يومسكون باصوب 

ولهاذا قاال ابان ,  يتوافق ما يقولوبا  مان الافا, بيياء كىمة واحدة فنب  ليس معهم لن اإل

وهااذا , الااثالس وساايعين فرقااة  الجهميااة خااارمون لاان: سااياط إالميااار  ويوسااف باان 

   كرهما جبو ليدهللا ابن حامد و يره , جلدل الومهين ألححاب جحمد 

كما يقول  لك الاجارية وكثير من الجهمياة , كل مكان  يب  بذات  ف: إم ثان يقولون وقس

هال ج لا كماا يقو, ب  لين وماود المخىوقااا : إويقولون , ليادهم وحوفيوهم ولوامهم 

وهام , ومن يكون قول  مركيا من الحىول واالتحااد , الوحدة القائىون بأن الومود واحد 

وكال باص , ويوأولون بصوب العىاو واالساوواء , رب يحوجون باصوب المعية و الق

ولاادهم جبا  , وليائا  جن المعياة جكثرهاا خاحاة بأبييائا  ونفا, حجة لىيهم , يحوجون ب  

 يسااي  هلل مااا فاا} فنباا  قااال , بصوحااهم مااا ييااين بقاايض قااولهم  يوفاا, كاال مكااان  يفاا

,  فكاال ماان فااي الساامواا واألرض يسااي { الساامواا واألرض وهااو العلياال الحكاايم 

ثام , لا   فياين جن المىاك{ لا  مىاك السامواا واألرض }  وقاال, والمسي   ير المساي  

] الصاحي   يوفا{ هاو األول واآلخار والرااهر واليااطن وهاو بكال شايء لىايم } قال 

, كان هاا  ما يكاون بعاده ,  ا كان هو األول نف, لخ     [ إجبت األول فىيس قيىك شيء 

كااان ,  ا كااان ظاااهرا لاايس فوقاا  شاايء إو, رب بعااده كااان هاااا  ماااال,  ا كااان لخاارا إو

كان هاا  جشياء بفا لاهاا ,  ا كان باطاا ليس دوب  شيء إو, هاا  ماالرب ظاهر لىي  

لىاى مان يكاون لىياا  يمن جسمائ  الحساى العى:  يلرب ولهذا قال ابن, جن تكون دوب  

وهاو مان حياث , ه لافسا  فعىاو  , ال هاو إوما هو , ال هو ولن ما ا يكون لىيا إوما ثم , 

,  ال هاوإوليست , لذاتها  يه, العىية  يلين الموموداا فالمسمى محدثاا ه, الومود 

باأن هللا , ولسان من الساو  ياطاق لان بفسا  , وهو وم  من وموه الحق : قال الخراز 

, حاال ظهاوره  يوهو لين ما بطن فا, فهو لين ما ظهر , ضداد يعرف بجمع  بين األ

وهاو بااطن لان , وما ثم من ييطن لا  سواه فهو ظاهر لافسا  , تراه  يره وما ثم من 

  بفس  

ن لااد الحىولياة جبا  نفا, وكذلك لفظ القرب , والمعية ال تدل لىى الممازمة والمخالطة 

   وكل هذا كفر ومهل بالقرلن, ليان سائر األ يكما هو لادهم ف, في حيل الوريد 
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ويقااول جبااا جقاار بهااذه , كاال مكااان  ير  وهااو فااقااول ماان يقااول هااو فااوق العاا: الثالااث 

وهااذا قااول طوائااف  كاارهم , وهااذه ال جحاارف واحاادا ماهااا لاان ظاااهره , الاصااوب 

كااالم طائفااة ماان السااالمية  يوهااو مومااود فاا, سااالمية المقاااالا اإل يفاا,   األشااعر

ماع ماا , وابان برماان و يرهماا  يطالاب المكا يكاالم جبا يويشي  هذا ماف, والصوفية 

  كثرهم من الوااقض كالم ج يف

القاسام  يورد لىاى جبا, بشر  يحاف مثالب ابن جب  الذ  هوازاأل يولهذا كان جبو لى

جن ممالاة جبكاروا لىاى   وكاذلك  كار الخطياب اليغاداد,  بن لساكر هو من الساالمية

   الصفاا يجبى طالب بعض كالم  ف

ن مخالفوهاا مان وجبعد لا, لى الومسك بالاصوب إن كان جقرب إوهذا الصاف الثالث و

والثاابي ,  بال خالفهاا كىهاا, ن األول لام يوياع شايلا مان الاصاوب نف, الصافين األولين 

وتعىق باصوب قىيىة اشويهت لىيا  معابيهاا   , تر  الاصوب الكثيرة المحكمة الميياة 

فكال مان قاال , لكاا   االط جيضاا , جبا اتيعت الاصوب كىها : وجما هذا الصاف فيقول 

مماع سىف األمة وجئموها ماع إفهو مخالف لىكواب والساة و, كل مكان  ي  فن هللا بذاتج

  ولألدلة الكثيرة , ولصري  المعقول , مخالفو  لما فطر هللا لىي  لياده 

بصاايب : ويقولااون , باا  فااوق العاار  إ: يقولااون , وهاااالء يقولااون جقااواال موااقضااة 

ومعىاوم , باو طالاب و ياره كما ياذكر مثال  لاك ج, كاصيب قىب العارف , العر  ما  

ن العار  : إن قاالوا نفا, وما يويع  لاك , جن قىب العارف بصيي  ما  المعرفة وااليمان 

قىااوب  ين قااالوا بحىولاا  بذاتاا  فااإو, بقضااوا قااولهم جباا  بفساا  فااوق العاار  , كااذلك 

حوااى , وقااد وقااع طائفااة ماان الصااوفية ,  كااان  لااك قااوال بااالحىول الخاااب, العااارفين 

مثال هاذا الحىاول  يلخار المااازل فا يتوحياده الماذكور فا يلسائرين فاحاحب ماازل ا

  هذا  ولهذا كان جئمة القوم يحذرون لن مثل

فيين جب  الباد لىموحاد مان , فراد الحدوس لن القدم إهو : سلل الجايد لن الووحيد فقال 

ء وهااال, فاال يخىاط جحادهما بااآلخر , والمحادس المخىاوق , الومييل بين القاديم الخاالق 

وكثيار , جئموهاا  يوالشايعة فا, المساي   يجهل المعرفة ما قالوا  الاصاار  فا ييقولون ف

هاال المعرفااة المويعااين جباحيااة ياكاار لىااى الجايااد وجمثالاا  ماان شاايو  ماان الحىوليااة واإل

ويار  , مار والاهاى ثيااا األإ يوماا قاالوه فا, الحىاول  يلىكواب والساة ما قالوه من بفا

  باحية كما كمىها هو وجمثال  من الحىولية واإل, قيقة جبهم لم يكمىوا معرفة الح

, هال العىام والادين مان شايو  العىام والعياادة , جهام ساىف األماة وجئموهاا جئماة : الرابع 

ماان  ياار تحريااف لىكىاام لاان , فاانبهم جثيوااوا ولماااوا بجميااع مااا ماااء باا  الكواااب والساااة 

وهام باائاون ماا  , مان خىقا  باائن , ثيووا جن هللا فوق ساموات  لىاى لرشا  , جمواضع  

ومع جبييائ  وجوليائ  بالاصر والوأييد والكفاية وهاو , يضا مع العياد لموما بعىم  جوهو 

وكان الاياي يقاول الىهام ,  ففي لية الاجو  داللة لىى جب  لالم بهم, جيضا قريب مجيب 

 اهـ   السفر يجبت الصاحب ف

واخاوالف داللوهاا بحساب المواضاع : في اسوعمال الكوااب والسااة لىفاظ المعياة  مسألة

وهااو فااوق العاار  , و لااك جن هللا معاااا حقيقااة :  413/  5قااال المصاااف فااي الفواااو  

هااو الااذ  خىااق الساامواا } قولاا  ساايحاب  وتعااالى  يكمااا ممااع هللا بياهمااا فاا, حقيقااة 

سوة جيام ثم اسوو  لىى العر  يعىم ما يىل في األرض وما يخار  ماهاا  يواألرض ف
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{ من السماء وما يعر  فيهاا وهاو معكام جياماا كااوم وهللا بماا تعمىاون بصاير  وما يالل

حاديث  يكما قال الايي فا, وهو معاا جياما كاا , يعىم كل شيء , فأخير جب  فوق العر  

 ا إالىغاة  يو لاك جن كىماة ماع فا[ وهو يعىم ماا جباوم لىيا   وهللا فوق العر ] األولال 

ال المقاربااة المطىقااة ماان  ياار ومااوب مماسااة جو إالىغااة  يفىاايس ظاهرهااا فاا, جطىقاات 

 لاك  يدلت لىى المقاربة ف,  يمن المعاب ى ا قيدا بمعانف, محا اة لن يمين جو شمال 

 يويقاال هاذا الموااع معا, جو والااجم معااا , فنب  يقال ما زلاا بسير والقمر معااا  ىالمعا

, وهاو فاوق لرشا  حقيقاة  ,فاهلل مع خىق  حقيقة , ن كان فوق رجسك إو, عو  لك ملمجا

األرض  ييعىام ماا يىال فا} فىماا قاال , المعية تخوىاف جحكامهاا بحساب الماوارد  ثم هذه

دل ظاهر الخطاب لىى جن حكام { ياما كاوم جوهو معكم } لى قول  { إوما يخر  ماها 

 ىلاالم بكام وهاذا معاا, هذه المعية ومقوضااها جبا  مطىاع لىايكم شاهيد لىايكم ومهايمن 

ماا } قولا   يوكاذلك فا,  وهاذا ظااهر الخطااب وحقيقوا , جبا  معهام بعىما  قول السىف 

  اآلية { ماكابوا  هو معهم جينإال ـ لى قول  ـ إال هو رابعهم إيكون من بجو  ثالثة 

كاان هاذا جيضاا حقاا لىاى { ن هللا معااا إال تحالن } الغاار  يولما قال الايي لصاحي  ف

معياة هاااا معياة االطاالع والاصار والوأييااد   ودلات الحاال لىااى جن حكام هاذه ال, ظااهره 

وكذلك قولا  لموساى { إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم محساون } وكذلك قول  تعالى 

هااذه  يوحكمهااا فاا, هاااا المعيااة لىااى ظاهرهااا { ساامع وجر  جمعكمااا  يبااا} إوهااارون 

  جباوه فيشارف لىيا,  يمن يخيف  فييكا يوقد يدخل لىى حي, المواطن الاصر والوأييد 

يايها  , جوجبا حاضار وبحاو  لاك , جوجبا هاا , ال تخف جبا معك : من فوق السقف فيقول 

وبااين , المعيااة  ىففاارق بااين معااا, المعيااة الموميااة بحكاام الحااال دفااع المكااروه  لىااى

  فيخوىف باخوالف المواضع , وربما حار مقوضاها من معااها , مقوضاها 

كل موضع جماورا ال  يف يمواضع يقوض يلساة فالكواب وا يفىفظ المعية قد اسوعمل ف

جو تادل لىاى , ن تخوىاف داللوهاا بحساب المواضاع جما نف, الموضع اآلخر  ييقوضيها ف

فعىاى الوقاديرين , ن اموااز كال موضاع بخاحاية إو, قدر مشاور  باين ممياع مواردهاا 

حواى يقاال قاد حارفت , ليس مقوضاها جن تكون  اا الرب لل ومل مخوىطاة باالخىق 

 اهـ , المقصود    ظاهرها لن

وكاذلك الساىف :  437/  4: قاال المصااف فاي درء الوعاارض  مسألة في الر  العقلي

ال تدركا  } قولا  تعاالى بلن ابن لياس جب  لماا جخيار بالروياة لارضا  الساائل   فرو

ال : قاال ؟ جتراهاا كىهاا : قاال , بىاى : فقاال ؟ جلست تار  الساماء  : ل  فقال {األبصار 

  الروية  يبف ياإلدرا  ال يقوض ي  جن بففيين ل

كاإلمام جحمد في رده لىى مهمية لما بين داللة القرلن لىى لىوه تعالى , وكذلك األمة 

كما دل لىاى  لاك قولا  تعاالى , وجب  مع  لك لالم بكل شيء , واسووائ  لىى لرش  , 

ىام ماا يىال هو الذ  خىق السمواا واألرض في سوة جيام ثم اساوو  لىاى العار  يع} 

في األرض وما يخر  ماها وما يالل من السماء وما يعر  فيها وهو معكم جياماا كااوم 

كماا افواو  اآلياة , فيين جن المراد باذكر المعياة جبا  لاالم بهام {  وهللا بما تعمىون بصير

, وبين سيحاب  جب  مع لىوه لىى العر  يعىم ما الخىاق لاامىون , بالعىم وخومها بالعىم 

ديث العياس بن ليدالمطىب الذ  رواه جبو داود و ياره لان الاياي حاىى هللا كما في ح

 [  وهللا فوق لرش  وهو يعىم ما جبوم لىي  ] لىي  وسىم قال في  
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قد جحاط بما فيها ماع   بصرهلكان , لو جن رمال في يده قوارير فيمها ماء حاف : فقال

فاهلل ول  المثل األلىى قد جحاط بصره بخىقا  وهاو مساوو لىاى لرشا  وكاذلك , مياياو  

فاهلل الذ  خىق العاالم يعىما  , لو جن رمال باى دارا لكان مع خروم  لاها يعىم ما فيها 

   { اهـ  جال يعىم من خىق وهو الىطيف الخيير } كما قال تعالى , مع لىوه لىي  

 

 فصل مامع 
{ ومان جحادق مان هللا قايال { } ومن جحدق مان هللا حاديثا } وقول  قال المصاف : " 

 { "  وإ  قال هللا ياليسى ابن مريم } 

 

 فصل ما 
{ ماهم من كىام هللا { } وكىم هللا موسى تكىيما { } وتمت كىمة ربك حدقا ولدال " } 

 { "  ولما ماء موسى لميقاتاا وكىم  رب  } 

 

 ما  فصل
وإ  باد  رباك موساى جن ائات { } وباديااه من مابب الطور األيمن وقربااه بجيا " } 

ويااوم يااااديهم { } وباداهماا ربهمااا جلام جبهكمااا لان تىكمااا الشاجرة { } القاوم الرااالمين 

 { "  فيقول ما ا جميوم المرسىين 

 فصل ما 
وقاد كاان فرياق } { إن جحد من المشاركين اساوجار  فاأمره حواى يسامع كاالم هللا و} 

يرياادون جن { } مااهم يسامعون كااالم هللا ثام يحرفوبا  ماان بعاد ماا لقىااوه وهام يعىماون 

واتل ما جوحي إليك مان كوااب { } تويعوبا كذلكم قال هللا من قيل  ييدلوا كالم هللا قل لن

إن هذا القارلن يقاص لىاى بااي إسارائيل جكثار الاذ  هام فيا  { } ربك ال ميدل لكىمات  

  "   { يخوىفون

 فصل ما 
لااو جبللاااا هااذا القاارلن لىااى مياال لرجيواا  خاشااعا { } وهااذا كواااب جبللااااه ميااار  } 

وإ ا بدلاا لية مكان لية وهللا جلىام بماا ياالل قاالوا إبماا جبات { } موصدلا من خشية هللا 

قل بلل  روح القادس مان رباك باالحق ليثيات الاذين لمااوا   مفور بل جكثرهم ال يعىمون 

ولقد بعىم جبهم يقولون إبماا يعىما  بشار لساان الاذ  يىحادون   لىمسىمين وهد  وبشر  

 { "  إلي  جلجمي وهذا لسان لربي ميين 

 ومن الصفاا الوي  كر المصاف في فصل الساة : 

فياااد  بصاوا إن هللا ياأمر  جن , يا لدم فيقول لييك وسعديك : يقول تعالى ] وقول  " 

ماا مااكم مان جحاد إال سايكىم  ] وقولا  , وفاق لىيا  م[ تخر  من  ريوك بعثا إلاى الااار 

  [ " رب  وليس بيا  وبيا  ترممان 

 : فيه مسائل
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ماا   يار مخىاوق ماالل با  كاالم جو (الكاالم هلل/حافة 47)جهل الساة والجمالة يثيوون 

وساامع  , بحاارف وحااوا ساامع  ميرياال و يااره مماان جراد هللا تكىاام , باادج وإلياا  يعااود 

 موسى لىي  السالم   

كماا , سمى هللا سيحاب  وتعالى كالم  تارة حديثاً فقد ياا وفي هذه اآل: المسألة األولى 

, وهاذا كىا  فاي يوين الثابياة والثالثاة كما في اآل, جو قوالً ,  وتارة قيال, في اآلية األولى 

 الفصل األول ما   

   اً وفي الفصل الثابي والرابع : سماه كىمة , وتكىيما , وكالم

 } {ماباب الطاور األيمان  مانوبادياااه  }سماه بداء , قاال تعاالى ل الثالث : وفي الفص

  إلخ     {وباداهما ربهما 

 {وهاذا كوااب جبللاااه مياار  } تعاالى   لوقوفي الفصل الخامس : جب  مالل , كما في 

ياا الوي  كرها المصااف فاي هاذا و يرهن من اآل {    ن للو جبللاا هذا القر }وقول  

اا تااوع الكاالم وتااوع تصاريف  معال كال باوع فاي واآلياا هذه في القارلن , الياب  ولم 

  فصل وقىاا فصل ما  

: وهذه المسألة مر  لىيها حوار في المااظرة لىى الواساطية ، فكاان المسألة الثانية 

ومان اإليماان با  واإليماان باأن , ولماا مااءا مساألة القارلن رد المصااف حياث قاال : 

ليا  إكوب  ماا  بادج و فيبازع بعضهم , لي  يعود إير مخىوق ما  بدج والقرلن كالم هللا  

مثال ,  السىفجما هذا القول فهو المأثور الثابت لن : فقىت ,  وطىيوا تفسير  لك, يعود 

يقولاون هللا الخاالق وماا , جدركت الااس مااذ سايعين سااة : ما بقى  لمرو بن دياار قال 

وقااد ، لياا  يعااود إو, مااا  باادج , م هللا  ياار مخىااوق فنباا  كااال, إال القاارلن , سااواه مخىااوق 

 يكالحاافظ جبا, والصاحابة والواابعين  الاياي لك مان اآلثاار لان  فيممع  ير واحد ما 

هاو  ج وجما معااه فنن قولهم ما  بادج ,  يليد هللا المقدس يالفضل بن باحر والحافظ جب

الهاو  جو  فايمياة جبا  خىاق جبلل  من لدب  ليس هو كما تقول الجه الذ الموكىم ب  وهو 

لخاار اللمااان ماان  فاايفنباا  يساار  باا  : يعااود  إلياا وجمااا , باادج ماان لاااد  يااره  جو يااره 

المصااحف ماا  حارف  فايالصدور ما  كىمة وال  فيييقى  فال, المصاحف والصدور 

  وسكت الماازلون , ووافق لىى  لك  الب الحاضرين , 

 القاادر  اإلماامممعهاا  الوايالعقيادة  ير هذا المجىس بأن جريوا   فيوخاطيت بعضهم 

 الايايفقىات هكاذا قاال , هاذا الىفاظ  فيفووقف , فيها جن القرلن كالم هللا خر  ما   الوي

وقاال , يعاي القرلن [ هللا بمثل ما خر  ما   إلىما تقرب العياد ] لىي  وسىم  حىى هللا

جحاب  بشايء إليا وقرب فىن ي, هللا بما اسوطعت  إلىتقرب , يا هاواه :  ارخياب بن األ

لماا قارج قارلن مسايىمة الكاذاب إن هاذا , وقاال جباو بكار الصاديق ، مماا خار  ماا   إلي 

  يعاي رب ,  الكالم لم يخر  من إل  

ليا  يعاود إبأن القرلن كاالم هللا ماالل  يار مخىاوق ماا  بادج و اإليمانومن : وماء فيها 

  هللا لىاى محماد هاو كاالم هللا حقيقاة جبلل الذ وجن هذا القرلن , وجن هللا تكىم ب  حقيقة 

قارجه  إ ابال , القول بأب  حكاية لن كالم هللا جولياارة  إطالقوال يجوز , ال كالم  يره 

 إبماافانن الكاالم , المصاحف لم يخر  بذلك لن جن يكاون كاالم هللا  فيالااس جو كويوه 

ومعض بعضاهم مان فا, مان قالا  ميىغاا مادياا  إلاى ال, من قال  ميوادج  إلىيضاف حقيقة 

با  ساىم  لاك ج عما,  كوب  كالم هللا حقيقة بعد تساىيم  جن هللا تعاالى تكىام با  حقيقاة إثياا
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وال الموقادمين قالا  جن ج ولماا باين, ل  جن المجاز يص  بفي  وهذا ال يص  بفيا   لما بين

فاال يكاون بساية , هاو كالمهام حقيقاة ,  إلايهموشعر الشعراء المضاف , المأثورة لاهم 

  هللا بأقل من  لك  إلىرلن الق

وجن القارلن , وجن هللا تكىام حقيقاة , مسألة القرلن  فيفوافق الجمالة كىهم لىى ما  كر 

مان  إلاىيضااف حقيقاة  إبمااولما  كار فيهاا جن الكاالم ، ال كالم  يره , كالم هللا حقيقة 

وجخاذ جكيار , اسوحسااوا هاذا الكاالم ولرماوه : من قالا  ميىغاا مادياا  إلىقال  ميودئا ال 

وجظهر الفارح بهاذا الوىخايص , كابن الوكيل و يره , الخصوم يرهر تعريم هذا الكالم 

 اهـ  ويذكر جشياء من هذا الامط , وشفيت الصدور  بك قد جزلت لاا هذه الشيهةإوقال 

 :جما مذاهب الااس في الكالم :  المسألة الثالثة

حقيقاة  فاي اازع المعوللة والكالبيةثم ت:  344/  44قال المصاف في  لك في الفواو  

ليقولاوا جن ,  ياره  فايالموكىم من فعل الكالم ولو جب  جحدثا  : فقالت المعوللة , الموكىم 

وقالات الكالبياة الماوكىم مان قاام با  الكاالم , وهاو ماوكىم با  ,  يره  فيهللا يخىق الكالم 

معىاوا الماوكىم بماللاة  بال, وال فعال فعاال جحاال , ن لم يكن موكىما بمشايلو  وقدرتا  إو

وال حاحاىة بفعال , ن لام تكان حياتا  بمشايلو  وال قدرتا  إقامت با  الحيااة و الذ  الحي

  من جفعال  

من قاام با  الكاالم : فالموكىم المعروف لادهم , تيالهم وممهور العقالء جوجما السىف و

وكىم بغيار مشايلو  وال يعقال ما, ال يعقل موكىم لم يقام با  الكاالم , وتكىم بمشيلو  وقدرت  

 , فكااان كاال ماان تياااك الطااائفوين الميواادلوين جخااذا بعااض وحااف المااوكىم, وقدرتاا  

 اهـ   جخذوا جب  محل الكالم: والكالبية , جخذوا جب  فالل : المعوللة 

فاانن , وكااان قاادماء الجهميااة تاكاار جن يكااون هللا يااوكىم :  43وقااال فااي األحاافهابية ب 

هاار هااذه اليدلااة فااي ولهااذا قواال المسااىمون جول ماان جظ, م حقيقااة مااذهيهم جن هللا ال يااوكى

وقاال , ى با  خالاد بان لياد هللا القسار  فاي ياوم الاحار ضاح  , بن درهم اإلسالم الجعد 

ضحوا جيها الااس تقيل هللا ضحاياكم فنبي مضا  بالجعاد بان درهام إبا  زلام جن هللا لام 

ثام  -ما يقول الجعد لىوا كييرا تعالى هللا ل -يوخذ إبراهيم خىيال ولم يكىم موسى تكىيما 

بأبا  ماوكىم , ثم جظهروا القول , إب  موكىم مجازا : ثم إبهم حاروا يقولون , بلل فذبح  

 وكان هذا مان الوىيايس لىاى الاااس, بأب  خالق لىكالم في  يره : وفسروا  لك , حقيقة 

 اهـ  

ىم ، ولايس الكاالم حافة فمذهب الجهمية والمعوللة : وهو بفي الكالم لن هللا  ، فاال ياوك

جن هللا  خااالق : لاا  ، ومااا يُاسااب إلااى هللا  ماان كااالم إ ا ماااء فااي القاارلن جو الساااة فمعااااه 

فكااذلك يخىااق الكااالم ، والمشاايهة , إن هللا  يخىااق الاارزق : مثاال مااا يقااال  الكااالم ، قااالوا

ول  شافة , اا وحوت  مثل حوت, لكن مثل كالماا , ن ويوكىم ليقولون : إن هللا تكىم بالقر

     -تعالى هللا لما يقولون لىواً كييراً  -ولسان 

لكان بكاالم  يار , ن هللا يوكىم جو, هاالء يقولون بالكالم الافسي : والكالبية واألشالرة 

وجمااالقرلن , , إبما هو كالم قائم بذات  جو قاائم بافسا  , ليس بصوا وال حرف مسموع 

مخىاوق ،  ءفهاو شاي, جراد هللا سامع   مان  وما سمع  ميريل جو سمع  موسى جو سمع

ويقولاون جن الكاالم , هو حكاياة لان كاالم هللا  , ما يسمع من كالم هللا  الافسي ووقالوا : 

   قديم الاوع واآلحاد
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 هو ليارة لن كالم هللا    , الذ  يُسمع من كالم هللا  قالوا : األشالرة  و

 اولايس جزليا,  الكا  كالم لايس قاديم, كالم مسموع وجب  , يثيوون الكالم هلل : والكرامية 

 ثم حدثت ل  هذه الصفة  , فكان جوالً اليوكىم , حادس هو وإبما 

حااادس , ن كالماا  قااديم الاااوع إو, جن هللا لاام ياالل موكىماااً : جمااا السااىف فاانبهم يقولااون 

  وجب  موى شاء تكىم بمشيلو  وقدرت  ـ هكذا قال المصاف حاد , اآل

موعىااق  ،( ج  قااديم بالويااار الاااوع مااوكىم بكااالم قااديم دامااة فااي الىمعااة ) وقااال اباان ق

  موى شاء تكىم وموى شاء لم يوكىم  بالمشيلة بالويار اآلحاد ،

 : وهام الاذين يقولاون, وهاا  طائفة جخر  برزا في لهد اإلمام جحمد تسمى الىفرية 

قسااام مااان الجهمياااة جلفاظااااا باااالقرلن مخىوقاااة ، جو لفراااي باااالقرلن مخىاااوق ، وهااااالء 

ويقصادون , ج  القارلن , يقصادون باالىفظ المىفاوظ , ويقصدون بقولهم جلفاظاا مخىوقة 

وهذه الطائفة بشأا في لصر المووكل ، لما ابهلم , جوالموكىم , كىماا الالفظ , بالىفظ 

فىمااا الجهميااة وابكسااروا بعاادما كااابوا جلاالة فااي لصاار المااأمون والواثااق والمعوصاام ، 

، فياادل جن يقااول  وا يوسااورون بهااذا القااولءفيااد, وباادج يحااارب الجهميااة ,  ماااء المووكاال

اسااويدلوها بعيااارة ال تثياار , كمااا كااابوا يصاارحون فااي وقاات لاالتهم , القاارلن مخىااوق 

مخىوقاة ويريادون  اااجلفاظ: وتحومال حقااً وبااطالً ، فقاالوا  مىيساةوهاي لياارة , الااس 

قاالوا إبهام وولاذلك كفاروهم ، , ومان معا  وهاالء اكوشفهم اإلمام جحماد , بذلك القرلن 

 مهمية   

وال بقول هاو , وبقف  القرلن كالم هللا: وقالوا , وبرز تيار لخر جيضاً وقفوا في القرلن 

وهاام طائفوااان : طائفااة ماان جهاال الكااالم : فهاااالء مهميااة , , جو ياار مخىااوق , مخىااوق 

ء جخطاأوا فاي الوقاف فهااال, وبعضاهم مان الفقهااء , وطائفة بعضهم من جهل الحاديث 

 ويعوير من زالتهم   , ن كان ياكر لىيهم إو, لكاهم ليسوا كالجهمية , وابودلوا  لك 

والىفااظ , : ماااء لاان بعااض السااىف جباا  يقااول : جفعااال العياااد مخىوقااة  الرابعتتةمستتألة ال

 ، ج  جن جحاواتاا وكالمااا بحان مخىوقاة, ويقصد بالىفظ الوىفظ , ملء من جفعال العياد 

العيااد  جفعاالومان الساىف مان قاال :  ،فىايس بمخىاوق , المىفوظ الذ  هاو القارلن وجما 

وهذا كالم قال  اإلمام اليخار  واإلماام ابان قويياة  ،مخىوقة ، لما سلل لن مسألة الىفظ 

وابوصار  (اخاوالف الىفاظ ) ، وجل اف فيا  ابان قويياة رساالة بعااوان وابن تيمية فيما بعد 

ووقاع فاي حاراع ماع , ر  بسايب هاذه العيااراا مشاكىة لهذا القاول ، وحصاىت لىيخاا

 ب قول اليخار  ، وابوصروماء ابن تيمية وحو  , بعض جهل الساة في قصة معروفة 

وإن جراد , فهاااو مخىاااوق , إن جراد الاااوىفظ , لااا  ، وقاااال : إن لفراااي باااالقرلن مخىاااوق 

    فهذا هو قول الجهمية, المىفوظ وهو القرلن 

بعض جهل الحديث يعوير جول خالف وقع بين جهال الحاديث وما حصل بين اليخار  و

وهااو جول خااالف تيعاا  فرقااة وتحاالب وكااالم ومواقااف معياااة ، وهااذا األماار جحااي  

ماان قااال لفرااي  : اباان تيميااةمااا قااال  لىااى,  ، وماار  تقساايم الااااس لىياا  اآلن اواضااح

هال هاو , يحكام لىيا  , ، ولىى ضوء تفسايره  يسوفسر ما  ما ا تريد, بالقرلن مخىوق 

 من الجهمية جو ممن ير  رج  اليخار    

جن : إال جباا يمكن جن بسوفيد مما مار  باين اليخاار  وباين مان خالفا  مان جهال السااة 

حواى ال يحصال , جن األولى تركها ولدم الوىفظ بهاا , الوي تشي  جلفاظ الميودلة  األلفاظ
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ب  فيما ييدو لي وهللا جلىام لىيها جهل اليدع وياوصرون بها ، ولذا فن يوكئجو , جخذ ورد 

ولىى رجساهم محماد , وجن الحق مع من لارض اليخار  , جن كالم اليخار  مرموح 

فان ا قاال جهال السااة الاوىفظ باالقرلن , بن يحيى الذهىي ؛ ألن  لك اللمان زمان مهمياة 

؟ وإن كاابوا  هال األلفااظ مخىوقاة: كجاواب لسااال , مخىوق ، جو جفعال العياد مخىوقة 

، قاد يسااء فيهاا الران ويحصال ابوصاار  ون قصداً حسااً ، لكن العيارة فيها لايسيقصد

ال سايما جبهاا تحادس بىيىاة وشاحااء وجهال , وتشجيع ألهل اليادع ، فكاان األولاى تركهاا 

  الساة  ايون لاها 

وإن كان جيضاً ما فعىا  معارضاي اإلماام اليخاار  مرماوح جيضااً ، حياث جبهام قااموا 

كااان يايغااي جن تحصاال ،  فاار هللا  ورحاام  الهجاار والطاارد ، مااا باانمراءاا لمىيااة ماان

، لكاها مواقف تربوية يسوفاد ماهاا قالادة فاي األلفااظ , وهم جفضل ماا وجحسن الجميع 

لكن لياراتها تشي  لياراا جهل اليادع ، ثام إ ا , واأللفاظ الوي معااها حق , الموهومة 

, لسااة المااحاحة ومعذرتا  باذلك وماب لىاى جهال ا, حدثت هذه العيااراا الموهوماة 

لكن البد مان توضاي   ,وال يوخذ ضده مواقف من الهجر والصراع الذ  يسيب الفرقة 

 في قول  المعين  من جهل الساة  والرد لىى المخالف, الحق 

ل  ياار مخىااوق ، هااذه العيااارة كثياار مااا يقولهااا السااىف : كىمااة مااال  الخامستتة المستتألة 

يقولااون مااالل  ياار مخىااوق ، وقولهااا , م القاارلن كااالم هللا  ودائماااً يجعىوبهااا بعااد قااوله

القارلن جن جن هذا الموكىم ير  ممن لم يذكرها ؛ الحومال ألن تركها يثير شي  ؛ وامب 

 فيجب إضافوها   , لذا مخىوق

ج  جن الكاالم , وكذا ليارة : ما  بدج ، يجب إضافوها ، ومعااي ماا  : مان هااا ابودائياة 

جو , من الىوح المحفوظ بادج : كىم هللا  ب  ، وجما جهل اليدع فنبهم يقولون حدر من هللا  وت

مااء بهاا , جومان محماد بادج ، فيارون جن العيااراا مخىوقاة , مان ميريال بادج : يقولاون 

: وإليا   ، جو خىقت في الىوح المحفوظ وجخاذها ميريال ، وجماا كىماة لجو الرسوميريل 

, كىمااة إلياا  : الضاامير يعااود إلااى القاارلن و،  : فنضااافوها ماان باااب االسااوحياب يعااود

 والسىف يفسرون العود إلى هللا  بوفسيرين : 

يعاود تأكياداً لكىماة , فيكاون وإليا  , ما  وإلي  : كما تقول , جن القرلن حدر من هللا   ج ـ 

 ما  بدج   

فنبا   ,وهذا الذ  اخواره المصاف كما بقىاا لاا  قيال قىيال إلي  يعود ، ج  : يرفع  ب ـ 

, لمااا رو  ماااء فااي اآلثااار جن القاارلن فااي لخاار األيااام يرفااع ماان الصاادور إلااى هللا  

الطيرابي لن ابن مساعود ] ليااللن القارلن مان باين جظهاركم [ ثام قاال ابان مساعود : 

يسر  لىى القرلن ليال , فال ييقى في قىب ليد وال مصحف  ما  شيء , مجمع اللوائاد 

       ير شداد بن معقل وهو ثقة قال : رمال  رمال الصحي 7/54

 

 فصل
لىاى األرائاك } و{ إلى ربها بااظرة   وموه يوملذ باضرة } وقول  قال المصاف : " 

{ لهام ماا يشااءون فيهاا ولادياا مليااد{ } لىاذين جحسااوا الحسااى وزياادة { } يارارون 

 " الحقل  طريق  وهذا الياب في كواب هللا كثير من تدبر القرلن طاليا لىهد  ما  تيين
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إبكم سورون ربكم كماا ] وقول  ومن األحاديث الوي  كر المصاف في فصل الساة : " 

ترون القمر ليىاة اليادر ال تضاامون فاي رويوا  فانن اساوطعوم جن ال تغىياوا لىاى حاالة 

 "  موفق لىي  [ قيل طىوع الشمس وحالة قيل  روبها فافعىوا 

 : فيه مسائل 

/روياة المااماين هلل تعاالى( ياوم القيامااة , 48إثياااا ) : هاذه اآلياة فيهاا المستألة األولتى

روبا  ر  ياوم القياماة ي  جبهام يثيواون جن هللا يُا, وهاذه محال إممااع الساىف وفي الجاة ، 

وفاي جرض , وفاي لرحااا القياماة , ويروبا  فاي الجااة  ,بأبصارهم مان مهاة العىاو 

 المحشر   

فااي  :ضااع ار  فااي اآلخاارة فااي مومااذهب جهاال الساااة والجمالااة : وهااو جن هللا  يُااف -ج 

 كما سوف ياذكره المصااف إن شااء هللا لرحاا القيامة ، يراه الماماون بأبصارهم ، 

ويروبا  فاي لرحااا القياماة لادة  "في لرحاا القياماة وهم يروب  سيحاب   "وقال 

, وجشاار إلاى  لاك ابان روياة موكاررة ال يحصايها إال هللا ويُر  جيضاً في الجااة مراا 

، إال جن المااااماين اهاااـ ويكىموبااا  , ويكىمهااام , بقولااا  : ويلوروبااا  فاااي الىمعاااة قداماااة 

ومااهم مان ياراه , يوفاوتون في الروية لىى حسب درماتهم ، فمااهم مان ياراه كال ياوم 

 ه فوق  لك ، والروية جلرم بعيم الجاة  ا، وماهم من ير كل ممع 

يااوم القيامااة ، وقااد ظهاار  واخوىااف جهاال الساااة والجمالااة بالاسااية لرويااة الكفااار لااربهم

 لىى ثالثة جقوال :, الخالف في هذه المسألة تقريياً في القرن الثالث 

جم , ساواء كاان كاافراً جحاىياً , القول األول : جن الكفار ال يرون هللا  بحال من األحاوال 

، فاال يار  جو  يارهم  مرتداً ، جو كان ممن يرهر اإليمان ويُسر الكفار وهام المااافقون

 ابان قداماة فاي الىمعاة ، وهذا هو الاذ  اخوااره  من هاالء هللا  لل ومل يوم القيامة جحد  

فىماا حجاب جوللاك فاي حاال الساخط } كال إبهم لن ربهم يوملذ لمحجوبون {  ولذا قال

ولىيا  اهاـ , وإال لام يكان بياهماا فارق , دل لىى جن الماماين يروب  فاي حاال الرضاى 

 ء  جكثر العىما

وهو من يرهر اإليمان ويايطن : جما الماافق , جن الكافر األحىي ال يراه  القول الثابي :

الكفر ، فنب  يراه في لرحاا القيامة ، ثم يحوجب هللا  لاهم ، واخوار هذا ابان خليماة 

 في كواب الووحيد   

،  كاالىص حياماا ياراه الساىطان, لكاهاا روياة لاذاب , القول الثالث : جن الكفاار يروبا  

، ولاادهم جن الكاالم  ىى  لك بأحادياث الىقااء والكاالم ؛ ألن هللا  يكىام الكاافرواسودلوا ل

 والىقاء يسوىلم الروية  

لكن يىلم هاالء مسألة تكىام الاااس فيهاا :  166/  6قال المصاف في  لك في الفواو  

يهااا جيااا } كمااا قااال , ويىقاااه الماماااون , جن القاارلن قااد جخياار جباا  يىقاااه الكفااار :  يوهاا

كواب  بيمياا  فساوف يحاساب  يفأما من جوت  لى ربك كدحا فمالقي  إبك كادح إبسان اإل

ماا مان جوتاى كوابا  وراء ظهاره فساوف جو  لاى جهىا  مسارورا إوياقىب   حسابا يسيرا 

 {  ويصىى سعيرا   يدلو ثيورا 

وقد تاازع الااس في الكفار هال يارون ربهام مارة ثام يحوجاب لااهم جم ال يروبا  بحاال 

لراام جوألن الرويااة { بهاام لاان ربهاام يوملااذ لمحجوبااون إكااال } براااهر قولاا  تمسااكا 

   لك  يوالكفار الحظ لهم ف, الكرامة والاعيم 
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بل يروبا  ثام يحوجاب كماا دل لىاى  لاك : وقالت طوائف من جهل الحديث والوصوف 

هرياارة  يبااجسااعيد و يالصااحي  و يااره ماان حااديث جباا يفاا يحاديااث الصااحيحة الواااأل

يشاعر باأبهم لااياوا { لمحجوباون } قالوا وقول  , موافقة ظاهر القرلن مع , و يرهما 

فعىم جن الحجاب كاان { بهم لن ربهم يوملذ لمحجوبون } إودليل  لك قول  , ثم حجيوا 

فأماا , الحجاب بعاد الروياة  يبماا هاو فاإو لاك , فيشعر بأب  يخوص بذلك اليوم , يوملذ 

   دبيا واآلخرةفال يلال في ال, الماع الدائم من الروية 

لقااء لىاى وما  : لاى إ  الىقااء ياقسام , إوروياة الكفاار ليسات كراماة وال بعيماا : قالوا 

  يوضماها الىقاء  يفهكذا الروية الو, ولقاء لىى وم  العذاب , كرام اإل

حاال   يومما احوجوا ب  الحديث الصحي  حديث سفيان بن ليياة حادثاا ساهيل بان جبا

وقاد رو  مساىم [ هل تضارون فاي روياة القمار ليىاة اليادر  ]هريرة  يبجبي  لن جلن 

ياا رساول : قاالوا : الووحياد و ياره قاال  يالمساد وابان خليماة فا يبو داود وجحمد فجو

؟ ساحابة  يروية الشمس ليست فا يهل تضارون ف] هللا هل بر  رباا يوم القيامة قال 

 يال كما تضاارون فاإربكم  روية يبيده ال تضارون ف يبفس  والذ] قال , ال : قالوا [ 

سخر جزومك وجسود  وجلم جكرمك وجفل   ج: فيىقى العيد فيقول ] قال [ روية جحدهما 

باك جفيقاول فرااات : قال , بىى يا رب : فيقول ,  ر  ترجس وتربع جبل ولك الخيل واإل

  لا فيقاول ييىقاى الثااب: ثام قاال ,  يبساا  كماا بسايواج يبنفيقول فا, ال : فيقول ,  يمالق

رب لماات باك وبكواباك وبرساىك وحاىيت وحامت وتصادقت   ج: فيقاول , مثال  لاك 

ثاام يقااال اآلن بيعااث شاااهدبا لىيااك ,  ا قااال إههاااا : فيقااول , ويثاااى بخياار مااا اسااوطاع 

فواطاق  يفيخاوم لىاى فيا  ويقاال لفخاذه ابطقا,  ييشهد لىا  بفس  من  ا الذ يويوفكر ف

و لاك الاذ  يساخط , ماافق ليعذر من بفس  فخذه ولحم  ولرام  بما كان يعمل فذلك ال

مااااد جال تويااع كاال جمااة مااا كاباات تعيااد فوويااع   ثاام يااااد] وتمااام الحااديث قااال [ هللا لىياا  

ماا : يهاا المامااون فيأتيااا ربااا فيقاول جلاى مهاام وبقيااا إوليااوهم جالشياطين والصىيب 

  شايلا وهاو ربااا تياار  من لياد هللا الماماين لماا برباا ولم بشر  با: فاقول , هاالء 

فيقاول , باا ربكام : جفيقاول , جتياا وهو يثيواا وهو  ا مقاماا حوى يأتياا رباا  وتعالى وهو

لاااد  لااك حىاات , الجساار ولىياا  كالليااب ماان بااار تخطااف  يابطىقااوا فااطىااق حوااى بااأت

 ي ا ماوزوا الجسر فكل من ابفق زوما من المال فنف, الىهم سىم الىهم سىم  يالشفالة ل

فقاال جباو [ يا ليدهللا يا مساىم هاذا خيار : تقول , سييل هللا مما يمىك فوكىم  خلبة الجاة 

لىيا  يادع باباا ويىال مان لخار   ن هاذا لياد ال تاوإياا رساول هللا : بكر رضي هللا لا  

باا وروح جقال سفيان بن ليياة حفرو  [ جرمو جن تكون ماهم  يب] إفضرب كوف  وقال 

  اا مرتين جو ثالثا وردده لىي, بن القاسم 

لا   س القاوم كاانج ا كاان رإكاان الرمال : فقال [ تراس وتربع ] سلل سفيان لن قول  

ياا : بان حااتم حياث قاال   لعادحاىى هللا لىيا  وساىم وقال الاياي , وهو الربع , الرباع 

باك مساوحل الربااع وال يحال , إجبا جلىام بادياك مااك ] قال , دين  ىلى يب: إرسول هللا 

الصاحيحين و يرهماا مان وماوه موعاددة يصادق بعضاها  يهذا الحديث معااه فاو[ لك 

و كار جبا  يىقااه , ثم اتيع  لك بوفسايره , بعضا وفي  جب  سلل لن الروية فأماب بثيوتها 

  العيد والماافق وجب  يخاطيهم 
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القياماة مارة لىمااماين والمااافقين  يب  يوجىى لهم فجهريرة  يبجسعيد و يبجحديث  يوف

وقاد بساط الكاالم لىاى , ويساجد المامااون دون المااافقين , ول مارة جما تجىى لهام بعد 

 اهـ    ير هذا الموضع يهذه المسألة ف

فااأول مااا ابوشاار الكااالم فيهااا , فأمااا مسااألة رويااة الكفااار :  186/ 6وقااال فااي الفواااو  

 يالم فاوجمساك لان الكا, فيما بىغاا ثالثمائاة سااة مان الهجارة , وتاازع الااس فيها بعد 

ماا  يماع جبا, فاخوىفوا فيها لىى ثالثاة جقاوال , وتكىم فيها لخرون , هذا قوم من العىماء 

الفارق الثالثاة قاوم  ي  فا, إلىمت جن جوللك المخوىفين فيهاا تاللااوا وال تهاامروا فيهاا 

  فيهم فضل وهم جححاب ساة 

 يهاا؟ جم ال محاسااية الكفااار هاال يحاساايون  مستتألة يوالكااالم فيهااا قريااب ماان الكااالم فاا

 يوقاد حكا, ن ال يضيق فيها وال يهجار جيضا جوالصحي  , مسألة ال يكفر فيها باالتفاق 

, بهاام يحاسااايون إال يصاااىى خىااف ماان يقاااول : الحسااان باان بشااار جبااا  قااال  يلاان جباا

باال يكاااد الخااالف بياااهم , لىياا  الجمهااور جباا  يصااىى خىااف الفااريقين   والصااواب الااذ

ن كاان جكثارهم إو, ماام جحماد جحاحاب اإل اخوىاف فيهاامع جبا  قاد , يرتفع لاد الوحقيق 

و لااك جن , ماان جهاال العىاام وجهاال الكااالم  واخوىااف فيهااا  ياارهم, يقولااون ال يحاساايون 

ولرضاها لىاى الكفاار , الصاحف  يلمال وكوابوهاا فاحاطة باألالحساب قد يراد ب  اإل

هاذا الضارب ف, وتوبيخهم لىى ما لمىوه وزيادة العذاب وبقص  بلياادة الكفار وبقصا  

  من الحساب ثابت باالتفاق 

 فالكافر ال حساااا, رم  جليويين جيهما , وزن الحسااا بالسيلاا : وقد يراد بالحساب 

لورهر خفة موازياا  ال ليوياين ؛ بما توزن إو,   جلمال  كىها حابطة , إل  توزن بسيلات  

هام جم ال فاالقرلن جن هللا هال هاو الاذ  يكىم: وقاد ياراد بالحسااب , لا   رمحان حساااا

ال تكىاايم تقريااب , والحااديث ياادالن لىااى جن هللا يكىمهاام تكىاايم تااوبيخ وتقريااع وتيكياات 

  ن كان من العىماء من جبكر تكىيمهم ممىة إو, وتكريم ورحمة 

 :  روية الكفار  يواألقوال الثالثة ف

وهاذا قاول , لا   وال المسار, ال المرهر لىكفار , ن الكفار ال يرون ربهم بحال : جحدها ج

ولىيا  ممهاور جحاحاب , ولىي  يدل لماوم كاالم الموقادمين , جكثر العىماء الموأخرين 

  مام جحمد و يرهم اإل

هاذه األماة وماافقيهاا و ياراا مان جهال  يب  يراه من جظهر الووحيد من ماما: ج يالثاب

, فااال يروبا  بعااد  لااك ,  لرحااة القيامااة ثام يحوجااب لان الماااافقين يو لااك فا, الكوااب 

 يجبو يعىى بحاوه فا يبكر بن خليمة من جئمة جهل الساة وقد  كر القاض يوهذا قول جب

  الموقف الحديث المشهور  يتياب  سيحاب  وتعالى لهم فإحديث 

ثاام ,  ا رج  السااىطان إكااالىص , جن الكفااار يروباا  رويااة تعريااف وتعااذيب : الثالااث 

الحسااان بااان ساااالم  يباااوهاااذا قاااول ج, ويشاااود لقاااابهم , يحوجاااب لااااهم لااايعرم لاااذابهم 

 يباجمام جحمد بن حايال ولى اإلإاألحول ماوسيون  يوهم ف, وقول  يرهم , وجححاب  

  إبالروياة , كواب هللا  يوهذا مقوضى قول من فسر الىقاء ف,   سهل بن ليدهللا الوسور

الاذين كفاروا } قاول هللا  يقالوا ف, مام بو ليدهللا بن بطة اإلجطائفة من جهل الساة ماهم 

قاول  يوف{ ن جمل هللا آلا نمن كان يرمو لقاء هللا ف} قول   يوف{ آياا ربهم ولقائ  ب

} قولا   يوفا{ الذين يرااون جبهام مالقاو ربهام   ال لىى الخاشعين إبها لكييرة إو} هللا 
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ن { إقاد خسار الاذين كاذبوا بىقااء هللا } قولا   يوفا{ قال الذين يرااون جبهام مالقاو هللا 

فقااد اسااودل المثيوااون بقولاا  ,  ىولىااى هااذا المعااا, رويااة والمعاياااة الىقاااء ياادل لىااى ال

ومان جهال السااة { لى ربك كدحا فمالقيا  إبك كادح إبسان جيها اإل يا} سيحاب  وتعالى 

   ا قرن بالوحية فهو من الروية إالىقاء : من قال 

 يحياى سمعت جبا العياس جحمد بن: يقول   وقال ابن بطة سمعت جبا لمر اللاهد الىغو

جمماع جهال { وكاان باالماماين رحيماا تحياوهم ياوم يىقوبا  ساالم } بىغاا يقول في قولا  

  ال معاياة وبررة باألبصار إجن الىقاء ههاا ال يكون : الىغة 

ليس الدليل مان القارلن لىاى روياة المااماين ربهام : فقال بعضهم , وجما الفريق األول 

وماوه يوملاذ } مثال قولا  , الادليل ليااا جخار بماا إو{ تحيوهم يوم يىقوبا  ساالم } قول  

ن } إوقولاا  { لىااذين جحساااوا الحساااى وزيااادة } وقولاا  { لااى ربهااا باااظرة إباضاارة 

ون فيهاا ولادياا ملياد ولهم ما يشاا} وقول  { لىى األرائك ياررون   برار لفي بعيم األ

يح  لان ماا رواه مساىم فاي حاح, ومن جقو  ما يومسك ب  المثيواون ,  لى  ير  لك{ إ

ساأل الاااس رساول : هللا لا  قال  يهريرة رض يبي  لن جبجحال  لن  يسهيل بن جب

هال ] فقاال ؟ هل بر  رباا يوم القياماة : فقالوا يا رسول هللا , هللا حىى هللا لىي  وسىم 

ال ياا رساول هللا : قاالوا [ تضارون في روية الشامس لااد الرهيارة ليسات فاي ساحاب 

ال ياا رساول : قاالوا [ وية القمر ليىة اليادر لايس فاي ساحاب فهل تضارون في ر] قال 

ال كماا تضاارون فاي روياة إبيده ال تضارون في روية ربكام  يبفس  فوالذ] قال , هللا 

سخر جكرمك جلم جسود  جلم جزومك جلم جفالن جلم  ج فيىقى العيد فيقول ] قال [ جحدهما 

فرااات جباك : قال , بىى يا رب : ل فيقو: قال , كك ترجس وتربع جتربل ولك الخيل واإل

فيىقى الثاابي فيقاول : قال ,  يبسا  كما بسيواجفاليوم : قال , يا رب ال : فيقول ,  يمالق

,  تركاك تارجس وترباعجبال وسخر لك الخيال واإلجلم ججكرمك جلم جسود  جلم جزومك  ملج

فااليوم : قاال ,  ياا رب ال: فيقول ,  يفراات جبك مالق: قال , بىى يا رب : فيقول : قال 

ياا رب لماات باك : فيقاول , مثال  لاك : لا   فيقاول, ثم يىقى الثالث , بسا  كما بسيواى ج

ال بيعاث : جوبكوابك وبرسىك وحىيت وحمت وتصدقت ويثاى بخير ما اسوطاع فيقال 

فيخاوم لىاى فيا  يقاال لفخاذه ابطقاى ,  يفيوفكار فاي بفسا  مان يشاهد لىا, شاهدبا لىياك 

ساخط   و لك الماافق الاذ, و لك ليعذر من بفس  ,   ولرام  بعمى  فواطق فخذه ولحم

  لى هاا رواه مسىم [ إهللا لىي  

ال تويع كل جماة جمااد   ثم يااد] مثل روايو  سواء ححيحة قال  يوفي رواية  يره وه

لاى إوليااءهم جقال فوويع جولياء الشياطين قال واتيعت اليهود والاصار  , ما كابت تعيد 

فاقاول , لالم هاالء قياام : فيقول , فيأتياا رباا وهو رباا , يها الماماون جم بيقى مهام ث

بااا جفيقااول , بحاان لياااد هللا الماماااون لياادباه وهااو رباااا وهااو لتياااا ويثيياااا وهااذا مقاماااا 

فعااد , فيوضاع الجسار ولىيا  كاللياب مان الااار تخطاف الاااس  : قاال, ربكم فامضوا 

فكال مان جبفاق ,  ا مااءوا الجسار نف: قال , هم سىم الىهم سىم الى,  ي لك حىت الشفالة ل

زوما من المال مما يمىك في سييل هللا فكل خلبة الجاة يدلوب  يا ليدهللا ياا مساىم هاذا 

ياا رساول : هللا لا   يفقال جبو بكر رض[ خير فوعال يا ليدهللا يا مسىم هذا خير فوعال 

] لىاى ماكييا  وقاال  يفضارب الايا, ل من لخار لىي  يدع بابا ويى  هللا  لك العيد التو

وفيا  جن الكاافر , وهاذا حاديث حاحي  [  ألرماو جن تكاون مااهم يباإبيده  يوالذ  بفس
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فيىقى هللا العياد لااد , ويقال ظاهره جن الخىق مميعهم يرون ربهم , والماافق يىقى رب  

   لك 

 يفي الخير  يار الورائا  الىقاء الذ: بو يعىى و يرهما ج يلكن قال ابن خليمة والقاض

جن الماااماين  يخياار الايا: جوهااالء يقولاون , لا  هاذا القااول  ال جن هللا تاراء  لمان قااال

 يفاذكر الايا, والضمير لائد لىى الماماين , هل بر  رباا : ألبهم قالوا ؛ يرون ربهم 

ياراه  ثام بعاد  لاك, ثم بعد  لك تويع كل جمة ما كابت تعياد , جن الكافر يىقى رب  فيوبخ  

لان ساعيد بان المساايب   يياين  لاك جن فاي الصاحيحين ماان حاديث اللهار,  المامااون

يااا رسااول هللا هاال باار  رباااا يااوم : هرياارة جن الااااس قااالوا  يولطاااء باان يليااد لاان جباا

ال يا رساول : قالوا [ هل تمارون في القمر ليىة اليدر ليس دوب  سحاب ] قال , القيامة 

بكم تروبا  نف] قال , ال : قالوا [ لشمس ليس دوبها سحاب فهل تمارون في ا] قال , هللا 

فمااهم مان يوياع , من كان يعياد شايلا فىيويعا  : فيقول , يحشر الااس يوم القيامة , كذلك 

وتيقاى هاذه األماة فيهاا , ومااهم مان يوياع الطوا يات , وماهم مان يوياع القمار , الشمس 

 ا نفا, هاذا مكابااا حواى يأتيااا ربااا : ولاون فيق, جباا ربكام : فيأتيهم هللا فيقول , ماافقوها 

: جباا ربكام فيقولاون : فيقاول , يعرفاون  يفيأتيهم هللا في حورت  الوا, ماء رباا لرفااه 

فاأكون جول مان مااوز , مهاام  يويضرب الصراط باين ظهرابا, فيعرفوب  , جبت رباا 

ملاذ الىهام ساىم ساىم وكالم الرسل يو, ال الرسل إيوكىم يوملذ جحد  وال, من الرسل بأمو  

] قاال , قاالوا بعام [ وفي مهام كالليب مثل شو  الساعدان هال رجياوم شاو  الساعدان , 

تخطاف الاااس بألماالهم , ال هللا إفنبها مثل شو  السعدان  ير جب  ال يعىم قدر لرمهاا 

 ا جراد هللا رحمااة ماان إحوااى , وماااهم المجاااز  حوااى ياجااو , فماااهم ماان يوبااق بعمىاا  , 

جماار هللا المالئكاااة جن يخرماااوا ماان كاااان يعياااد هللا فيخرماااوبهم , هااال الااااار جراد ماان ج

وحارم هللا لىاى الااار جن تأكال جثار الساجود فيخرماون مان , ويعرفوبهم بآثار السجود 

, فيصب لىيهم ماء الحياة فيايوون كما تايت الحية في حميال السايل , الاار قد اموحشوا 

وييقى رمل بين الجاة والاار وهو لخار جهال الااار  ,ثم يفرغ هللا من القضاء بين العياد 

ياا رب احارف ومهاى لان الااار قاد : فيقاول , فيقيل بومها  قيال الااار , دخوال الجاة 

ن ال تساأل  يار جن فعل بك  لك إهل لسيت : فيقول ,  كاوها  يحرقاجريحها و يقشيا

رف هللا ومها  فيصا, هللا ماا شااء مان لهاد وميثااق  يفيعط, ال وللتك : فيقول ,  لك 

ثام قاال ,  ا جقيل ب  لىى الجاة ورج  بهجوها سكت ما شااء هللا جن يساكت نف, لن الاار 

ن ال جلايس قاد جلطيات العهاود والميثااق جلا   فيقاول هللا, لاد بااب الجااة  ييا رب قدما

هاال : فيقااول , شااقى خىقااك جيااا رب ال جكااون : فيقااول , تسااأل  ياار الااذ  كااات سااألت 

, ال وللتك ال جسأل  يار  لاك : فيقول , لك جن ال تسأل  ير  لك ن جلطيوك  إلسيت 

 ا بىااغ بابهااا فاارج  نلااى باااب الجاااة فااإفيقدماا  , رباا  مااا شاااء ماان لهااد وميثاااق  يفيعطاا

فيقاول ياا رب , ن يساكت جزهرتها وما فيها من الاضرة والسرور فيساكت ماا شااء هللا 

  جلاايس قااد جلطياات العهااود فيقااول هللا ويحااك يااا اباان لدم مااا ج اادر, الجاااة  يدخىاااج

, يااا رب ال تجعىاااى جشااقى خىقااك : فيقااول , الااذ  جلطياات  ن ال تسااأل  ياارجوالميثاااق 

 ا ابقطعات إفيومااى حواى , فيقول تمن , ل  في دخول الجاة  ثم يا ن, فيضحك هللا ما  

ك قاال هللا لا يمااب ا ابوهات با  األإقيل يذكره رب  حواى , جمن كذا وكذا : مايو  قال هللا ج

 [   لك ومثى  ومع  
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: قاال هللا : ] هللا لاهماا جن رساول هللا قاال  يهريارة رضا يألبا  قال جبو سعيد الخدر

لم جحفظ من رسول هللا حىى هللا لىيا  وساىم : قال جبو هريرة [ مثال  جلك  لك ولشرة 

لاك  لاك ولشارة ] سامعو  يقاول  يبا: إباو ساعيد جقاال [ لك  لك ومثىا  معا  ] ال قول  إ

 [  ل  مثاج

ال يرد لىي  في حديثا  شايلا : هريرة  يبو سعيد مع جبجو: وفي رواية في الصحي  قال 

]   قاال جباو ساعيد الخادر[  لك لاك ومثىا  معا  ] ن هللا قال إجبو هريرة :  ا قال إحوى 

وقاد , فهذا الحديث من جح  حديث لىى وما  األرض , با هريرة جيا [ مثال  جولشرة 

ن توياع كال جماة ماا كابات جال بعد , إوليس في   كر الروية , سعيد  اتفق جبو هريرة وجبو

  تعيد 

يجمااع هللا ] هللا لااا  قااال  يسااااد ميااد ماان حااديث لياادهللا باان مسااعود رضاانب  وقااد رو

خىقكام   يا جيها الااس جلم ترضوا من ربكم الاذ: مااد   فيااد] قال [ الااس يوم القيامة 

قاال [ لى من كان يعياد فاي الادبيا ويواولى إاكم بسان مإكل  ين يولجوحوركم ورزقكم 

ا شايطان ركاان يعياد لليا ويمثال لمان, ويمثل لمن كاان يعياد ليساى شايطان ليساى ] 

فيقاال , وييقاى جهال االساالم مثوماا , حوى يمثل لهام الشاجرة والعاود والحجار ,  رللي

قاال , ياااه بعاد ن لااا رباا ماا رجإفيقولاون , كما ابطىق الاااس , ما لكم ال تاطىقون : لهم 

, ن رجياااه لرفاااه إبياااا وبياا  لالماة : قاالوا ,  ا رجيوماوه إفايم تعرفاون ربكام : فيقال 

  و كر الحديث [ يكشف لن ساق  :قالوا , وما هو : قيل 

خار خاحاة وجحاحاب القاول اآل, ن الماماين لم يروه قيل تجىي  لهام جففي هذا الحديث 

فىاذلك لام يويعاوا شايلا , يويعها الااس  يلهة الوء اآلهذا لم يروه مع هاال ىمعا: يقولون 

ساىم لان لطااء بان يساار لان جيضا من حديث زياد بان جيدل لىى  لك في الصحيحين 

] قاال رساول هللا , يا رساول هللا هال بار  ربااا ياوم القياماة : قىاا ,   سعيد الخدر يجب

ب وهاال فهاال تضااارون فااي رويااة الشاامس بااالرهيرة حااحوا لاايس معهااا سااحا, بعاام 

ال ياا رساول هللا  : قاالوا[ تضارون في روية القمر ليىة اليدر ححوا ليس فيهاا ساحاب 

ال كماا تضاارون فاي روياة إما تضارون في روية هللا تيار  وتعالى يوم القيامة ] قال 

فاال ييقاى جحاد كاان ,  ن ما ن لوويع كل جمة ما كابت تعياد ج ا كان يوم القيامة إحدهما ج

ماا كااوم : فيقاال لهام , فيادلى اليهاود , و يار جهال الكوااب  ن بر وفامريعيد  ير هللا م

وال ولاد  كذبوم ما اتخذ هللا من حااحية: فيقول , بن هللا  ركاا بعيد للي: قالوا , تعيدون 

لاى الااار إدون فيحشرون ر  ال ت  جليهم إفيشار , سقاا اقالوا لطشاا يا رب ف, فما ا تيغون 

: ثام يادلى الاصاار  فيقاال , ضاا فيوسااقطون فاي الااار كأبها سراب يحطم بعضها بع

كذبوم ما اتخاذ هللا مان : فيقال لهم , كاا بعيد المسي  بن هللا : قالوا , لهم ما كاوم تعيدون 

ال جلايهم إقاال فيشاار , لطشاا يا رب فاسقاا : فيقولون , فما ا تيغون , حاحية وال ولد 

, يحطم بعضها بعضا فيوساقطون في الااار لى مهام كأبها سراب إفيحشرون , دون ر  ت  

 يتاهم هللا فاي جدباى حاورة مان الواجال من كان يعيد هللا من بر وفامر إ ا لم ييق إحوى 

وهاا جول جفيأتيهم الجيار في حورة  ير الصورة الواي ر] وفي رواية قال [ وه فيها جر

ياا ربااا فارقااا الاااس : قاالوا , لوويع كل جمة ماا كابات تعياد , فما تاوررون : قال , مرة 

فيقولون بعو  بااهلل مااك , جبا ربكم : فيقول , ولم بصاحيهم , ليهم إفقر ما كاا جفي الدبيا 

فيقاول هال بيااكم , ن ياقىب جن بعضهم ليكاد إحوى , و ثالثا جال بشر  باهلل شيلا مرتين 
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ان يساجد هلل فال ييقى مان كا, فيكشف لن ساق , بعم : فيقولون , وبيا  لية تعرفوب  بها 

ال معال إوال ييقاى مان كاان يساجد بفاقاا وريااء , هللا ل  بالسجود  ن جال إمن تىقاء بفس  

وقاد , راد جن يسجد خار لىاى قفااه ثام يرفعاون رووساهم جكىما , هللا ظهره طيقة واحدة 

ثام , جبت رباا : فيقولون , با ربكم : جفقال , ول مرة جرجوه فيها  يتحول في الصورة الو

ياا رساول : قيل [ الىهم سىم سىم : وتحل الشفالة ويقولون , الجسر لىى مهام يضرب 

دحض مللة في  خطاطيف وكالليب وحسكة تكاون باجاد فيهاا ] قال , وما الجسر , هللا 

 شويكة يقاال لهاا الساعدان فيمار المامااون كطارف العاين وكااليرق وكاالري  وكاالطير

, ومكاردس فاي باار مهاام , مرسال  فااا  مساىم ومخادو , وكأماود الخيال والركااب 

بياده ماا مان جحاد بأشاد مااشادة هلل فاي  يبفس   ا خىص الماماون من الاار فوالذإحوى 

 [  خوابهم الذين في الاار اسوقصاء الحق من الماماين هلل يوم القيامة إل

ليوياع كال قاوم ] قيل جن يقاول , ول مرة جوه جففي هذا الحديث ما يسودل ب  لىى جبهم ر

هريارة  يلان جبا ولاىفي الروية األ يولى العامة الوالروية األ يوه[ ابوا يعيدون ما ك

ليويع كال قاوم ماا كاابوا ] ثم بعد  لك يقول , فنب  جخير في  لك الحديث بالروية والىقاء 

 يوكااذلك ماااء مثىاا  فااي حااديث حااحي  ماان روايااة العااالء لاان جبياا  لاان جباا[ يعياادون 

يجمااع هللا الااااس يااوم القيامااة فااي حااعيد ] هللا هللا لااا  قااال قااال رسااول  يهرياارة رضاا

فيمثاال , جال يويااع الااااس ماا كااابوا يعياادون : واحاد ثاام يطىااع لىاايهم رب العاالمين فيقااول 

ولصااااحب الوصاااوير تصاااويره , ولصااااحب الااااار بااااره , لصااااحب الصاااىيب حاااىيي  

ال ج فيقااول, فيطىااع لىاايهم رب العااالمين , فيويعااون مااا كااابوا يعياادون وييقااى المسااىمون 

حوااى باار  رباااا وهااو , تويعااون الااااس فيقولااون بعااو  باااهلل ماااك هللا رباااا وهااذا مكاباااا 

فيقولون بعو  بااهلل مااك , جال تويعون الااس : يأمرهم ويثيوهم ثم يووار  ثم يطىع فيقول 

] وهال باراه ياا رساول هللا قاال : قاالوا [ ويثياوهم , هللا رباا وهذا مكاباا حوى بر  رباا 

تومارون في رويو  تىك الساالة ثام يواوار  ثام يطىاع لىايهم فيعارفهم بفسا  ثام  بكم النف

بين من هاذا كىا  فاي جن جو[ فيقوم المسىمون ويوضع الصراط  ييقول جبا ربكم فاتيعوب

الحديث الطويل قاد رواه  يرزين العقيى يحديث جب, ولى لامة ألهل الموقف األ الروية

وقااد رواه اباان خليمااة فااي كواااب , ثين بااالقيول ممالااة ماان العىماااء وتىقاااه جكثاار المحااد

فوخرماون ] قال في  رساول هللا , حاديث الثابوة ال باألإو كر جب  لم يحول في  , الووحيد 

ياا رساول هللا : قىات : قاال [ لايكم إلي  ويارر إحو  ومن مصارلكم فواررون من األ

لااك ] جبيقااال , ليااا إلياا  وياراار إرض بارار األ ئوبحاان مىاا, كياف وهااو شااخص واحاد 

لهك لهو لىاى جن ياراكم وتروبا  إولعمر , بمثل  لك ويريان وال تضامون في رويوهما 

 ا لقياااه إيا رسول هللا فماا يفعال بااا ربااا : قىت [ قدر ماهما لىى جن يرياكم وتروهما ج

فيأخاذ رباك بياده , لىي  ماكم خافياة  ىل  حفحاتكم وال يخف تعرضون لىي  بادية] قال 

, لهاك ماا يخطاىء وما  واحاد مااكم قطارة إفىعمار , لماء فياض  بهاا قايىكم  رفة من ا

ساود وجما الكافر فوخطم  مثل الحمم األ, فأما المامن فودع ومه  مثل الريطة الييضاء 

ياصاارف لىااى جثااره ] جو قااال [ ثاام ياصاارف بياايكم فيماار لىااى جثااره الصااالحون اآل

  حديث الصراط و كر [ فيسىكون مسرا من الاار ] قال [ الصالحون 

قىات : رزين قال  يسااد ميد لن جبنرزين ب يوقد رو  جهل السان قطعة من حديث جب

ياا جباا رزيان ] قاال , وماا لياة  لاك فاي خىقا  , كىاا ير  رب  يوم القياماة جيا رسول هللا 
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فهاذا الحاديث فيا  جن [   فاهلل جلرم] قال , بىى : قىت [ جليس كىكم ير  القمر مخىيا ب  

ورو  ,  كماا دل لىيا  ساياق , لموم لجميع الخىاق [ ليكم إلي  ويارر إتاررون  ]قول  

حاىى هللا لىيا   يلاى الاياإهللا لاا  مرفولاا  يابن خليمة لن ليدهللا بان مساعود رضا

[ ال سيخىو هللا ب  كما يخىو جحدكم باالقمر ليىاة اليادر إوهللا ما ماكم من جحد ] وسىم قال 

ابان لدم ماا ا , ابن لدم ما لمىت فيما لىمت ,  يدم ما  ر  بابن ل: ليىة يقول ] جو قال 

 [  جميت المرسىين 

فىماا } فقد تمسك بعضهم بقول  سيحاب  وتعاالى , فهذه جحاديث مما يسومسك بها هاالء 

ن هللا سايحاب  وتعاالى نفا, وهذا  ىاط , لى هللا إوالوقدوا جن الضمير لائد { رجوه زلفة 

بماا جباا باذير إبما العىم لااد هللا وإقل   ن كاوم حادقين إولد ويقولون موى هذا ال} قال 

فهاذا { فىما رجوه زلفة سيلت وموه الذين كفروا وقيل هذا الذ  كاوم با  تادلون   ميين 

وقيال هاذا } ال تراه يقول , جالمولود ب  من العذاب   ج, ييين جن الذ  رجوه هو الولد 

لايس فيهاا داللاة , ردة فهموهاا مان القارلن وتمساكوا بأشاياء باا{  كااوم با  تادلون  الذ

  بحال 

فاسودلوا بحديث , وجما الذين خصوا بالروية جهل الووحيد في الراهر ماماهم وماافقهم 

وهااالء الاذين يثيواون روياة لكاافر , كماا  كرباهماا , سعيد الموقدمين  يهريرة وجب يجب

ثم يحوجب لااهم , وية تعريف ر: ومرتين لىماافقين , جبما يثيووبها مرة واحدة إوماافق 

   بعد  لك في العرحة

} فاتياع لراهر قول  , المأثور لن الموقدمين  لذين بفوا الروية مطىقا لىى ظاهروجما ا

قاال : شاهب قاال جساااده لان نرو  ابان بطاة ب{ بهم لن ربهم يوملاذ لمحجوباون إكال 

لو لام يار : فقال مالك ؟ مة يا جبا ليدهللا هل ير  الماماون ربهم يوم القيا: رمل لمالك 

بهاام لاان إكااال } ر هللا الكفااار بالحجاااب قااال تعااالى الماماااون ربهاام يااوم القيامااة لاام يعي اا

 يقاال الشاافع: هارم يقاول  يقال سمعت ابن جب يولن الملب{ ربهم يوملذ لمحجوبون 

وليااءه يروبا  جداللاة لىاى جن {  بهم لن ربهام يوملاذ لمحجوباون إكال } في كواب هللا 

جحماد بان حايال  يسامعت جباا ليادهللا يعاا: قاال , ق اساحإولان حايال بان ,  ىى حفو ل

وكاابوا , حادياث شايلا جحادياث الروياة جدركات الاااس وماا ياكارون مان هاذه األ: يقول 

قاال ,  يار ماكارين لاذلك وال مرتاابين , يحدثون بها لىى الجمىة يمروبهاا لىاى حالهاا 

, ال لرويااة إفااال يكااون حجاااب { ذ لمحجوبااون بهاام لاان ربهاام يوملااإكااال } جبااو لياادهللا 

} قاال هللا : وقاال , والكفاار ال يروبا  , راد فنبا  ياراه جن مان شااء هللا ومان جفأخير هللا 

لااى هللا إحاديااث الوااي تاارو  فااي الاراار واأل{  لااى ربهااا باااظرةإومااوه يوملااذ باضاارة 

} وقااال  جحاديااث حااحاح   [ لااى ربكاام إتاراارون ] حااديث مرياار باان لياادهللا و يااره 

جحاديث الروية باامن : قال جبو ليدهللا , لى هللا إالارر { لىذين جحساوا الحساى وزيادة 

  وبامن بأباا بر  رباا يوم القيامة ال بشك في  وال برتاب , بها وبعىم جبها حق 

كفار وكاذب  فقاد, مان زلام جن هللا ال يار  فاي اآلخارة : قال وسمعت جبا ليادهللا يقاول 

 يقىت ألبا: قال حايل , ال قول إن تاب ونيسوواب ف, لىى هللا تعالى جمره  ورد, بالقرلن 

لان   وكل ما رو, قر بها بححاح هذه بامن بها و: فقال , حاديث الروية جليدهللا في 

  قرربا ب  جسااد ميد نب يالاي



 - 205 - 

هللا  قاال, ودفعاااه رددباا لىاى هللا جماره ,  ي ا لم بقر بما ماء لن الاي: إقال جبو ليدهللا 

بو ليادهللا المامشاون جوكذلك قال  {تاكم الرسول فخذوه وما بهاكم لا  فابوهوا جوما } 

رض ليجعاال هللا رويواا  يااوم فااورب السااماء واأل: لاا   قااران مالااك فااي كااالمجوهااو ماان 

وتفىل بها حجوهم لىاى , فواضر بها وموههم دون المجرمين , القيامة لىمخىصين ثوابا 

ال يروب  كماا زلماوا جبا  , وهم لن ربهم يوملذ لمحجوبون , مهم وشيعو  : الجاحدين 

كيف لم يعويروا يقاول هللا تعاالى , ليم جليهم ولهم لذاب إوال يكىمهم وال يارر , ر  ال يُ 

جفيرن جن هللا يقصيهم ويعاوهم ويعاذبهم باأمر { بهم لن ربهم يوملذ لمحجوبون إكال } 

  ولياوه في  سواء جيللم الفاسق جب  و

بان الجاراح و ياره مثال وكياع , هذا الكالم كثير في كالم  ير واحد مان الساىف  ومثل

مااهم : بصار لىى قولين مة في روية هللا باألكابت األ: بو يعىى و يره ج يوقال القاض

وهم المعوللاة والاجارياة و يارهم مان الماوافقين لهام لىاى  لاك : المحيل لىروية لىي  

مة موفقون لىى جن الماماين يارون هللا األ من هذه جهل الحق والسىف: والفريق اآلخر 

مة ممن يقاول بجاواز الروياة   مماع األإفثيت بهذا , ن الكافرين ال يروب  جو, في المعاد 

فهاو باطال , ممااع وكل قول حادس بعد اإل, وممن ياكرها لىى ماع روية الكافرين هلل 

  مردود 

لىاى طرياق  يبماا هاإة المااماين هلل األخيار الاواردة فاي رويا: يضا جوقال هو و يره 

وال خاالف باين القاائىين بالروياة , فىو شاركهم الكفار في  لك بطىت اليشارة , اليشارة 

بمااا ياار  بفساا  إوقااول ماان قااال : قااال ,  هاال الجاااةجفااي جن رويواا  ماان جلراام كراماااا 

 لقوبة لهم وتحسيرا لىى فواا دوام رويو  ومااعهم مان  لاك بعاد لىمهام بماا فيهاا مان

ن يدخل الجاة الكفار ويريهم ما فيهاا مان الحاور والولادان جيومب , الكرامة والسرور 

ليعرفهم قدر ماا ماعاوا , ثم يماعهم من  لك , ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها 

  ويكثر تحسرهم وتىهفهم لىى ماع  لك بعد العىم بفضيىو  , ما  

فنبا  يعام حجايهم لان { ملاذ لمحجوباون بهم لان ربهام يوإكال } والعمدة قول  سيحاب  

وهاو ياوم { ياوم يقاوم الاااس لارب العاالمين } و لاك الياوم , ربهم في مميع  لك اليوم 

با  يحجايهم فااي حاال دون حااال لكاان تخصيصاا لىفااظ بغيار مومااب إفىاو قياال , القياماة 

لكاالم وا, ال تكاون دائماة لىمااماين  الروية ننف, ولكان في  تسوية بياهم وبين الماماين 

ن يساويهم الماماون فاي جفال يجوز , خر  مخر  بيان لقوبوهم بالحجب وملائهم ب  

 ا إو, طاالق بخاالف الماامن ن الكافر محجوب لىاى اإلجفعىم , لقاب وال ملاء سواه 

وقااد قااال , فمعىااوم جبهاام فااي الاااار جلراام حجيااا , القيامااة محجااوبين  كااابوا فااي لرحااة

وقاال { ضل سييال جلمى وجه جلمى فهو في اآلخرة ومن كان في هذ} سيحاب  وتعالى 

جفضال  يها يالو الروية طالق وحفهم بالعمى ياافيإو{ وبحشره يوم القيامة جلمى } 

  جبواع الروية 

ن العىام كثيار نفا, لهذه المساألة  ىبهذه الرسالة الكالم المسووف  فيالجمىة فىيس مقصود

كثارة الكاالم فيهاا  يهمااا الواي يايغابما الغرض بيان جن هذه المساألة ليسات مان المإو

وتشاوت , حوى ييقى شاعارا ويوماب تفرياق القىاوب , لى العامة والخاحة إيقاع  لك إو

  هواء األ
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ن الاذين تكىماوا نفا, والمقاطعاة  وليست هذه المسألة فيماا لىمات مماا يوماب المهاامرة

كماا , ا ويوقااطعوا وقد اخوىف فيها مان لام يوهاامرو, تياع جلاموهم جهل ساة و ىاافيها قي  

حىى هللا لىيا  وساىم  يوالااس بعدهم في روية الاي, هللا لاهم  ياخوىف الصحابة رض

هللا لاهاا  يكقاول جم المااماين لائشاة رضا, وقالوا فيها كىماا  ىيراة , رب  في الدبيا 

ومااع هااذا فمااا جومااب هااذا , ماان زلاام جن محماادا رج  رباا  فقااد جلراام لىااى هللا الفريااة 

  را وال تقاطعا الالاع تهام

حوى , مام جحمد جقواما من جهل الساة في مسألة الشهادة لىعشرة بالجاة وكذلك باظر اإل

ولام يهجاروا , وكان جحمد و يره يرون الشاهادة , حواا لى ارتفاع األإللت المااظرة 

لاذر جخوىفون في هاذه المساألة موال,  لى مسائل برير هذه كثيرةإمن امواع من الشهادة 

, وما بقل لن الساىف , كما دل لىي  القرلن , ظاهر  ما الجمهور فعذرهم, جهم من  ير

وجباا  لاام , ال لىااى رويااة الماااماين إحاديااث الااواردة فااي الرويااة لاام تاااص ن لامااة األجو

وومدوا الروية المطىقة قد حارا دالاة لىاى  اياة , ييىغهم بص حري  بروية الكفار 

  الكرامة وبهاية الاعيم 

بهام إكاال } قولا  : وهام يقولاون , فقد  كارا لاذرهم , ن لموما وتفصيال وجما المثيوو

وهااذا , فنباا  بااوع رويااة , هااذا الحجااب بعااد المحاسااية { لاان ربهاام يوملااذ لمحجوبااون 

فنباا  ساايحاب  , وبهااذا الحجااب يحصاال الفاارق بياااهم والماااماين , حجااب لااام موصاال 

كماا دلات لىيا  , الكفاار ن يحجاب جبعاد , وتعالى يوجىى لىماماين في لرحاا القيامة 

باادا ساارمدا جثاام يوجىااى لهاام فااي الجاااة لمومااا وخصوحااا دائمااا , حاديااث الموقدمااة األ

  ن هاذا الااوع مان الروياة الاذإثام , ن كالم السىف مطابق لما فاي القارلن : إويقولون 

يخااوص بهااا  يالواا الرويااة قااد يكااون بولااا ضااعيفا لاايس ماان ماااس, هااو لااام لىخالئااق 

  روية جبواع موياياة تياياا لريما ال يكاد ياضيط طرفاها ن النف, الماماون 

ولام يادع , ن من سكت لان الكاالم فاي هاذه المساألة جماها :  وهاا لداب تجب مرالاتها

 يها ين اليادع الوانفا, ن كاان يعوقاد جحاد الطارفين إو, فنبا  ال يحال هجاره , لى شايء إ

 يومن  لك جبا  ال يايغا, ه جولى فهذ, ال الدالية دون الساكت إجلرم ماها ال يهجر فيها 

ضادادهم جخاوابهم وإهل العىم جن يجعىوا هذه المسألة محاة وشعارا يفضىون بها باين أل

  ن مثل هذا مما يكره  هللا ورسول  نف

 ا إولكان , وكذلك ال يفاتحوا فيها لوام المسىمين الذين هم في لافية وسالم لان الفاون 

ليا  مماا لااده مان العىام ماا إلقاى جوعريفا   لاك سلل الرمل لاها جو رج  من هاو جهال ل

يماان ن اإلنفا, يماان باأن المااماين يارون ربهام فاي اآلخارة بخالف اإل, يرمو الافع ب  

  وححابو  وسىف األمة  يلما قد تواتر فيها لن الاي, بذلك فرض وامب 

بااأن الكفااار ياارون ربهاام ماان  ياار تقييااد : حااد جن يطىااق القااول وماان  لااك جباا  لاايس أل

 :مهين لو

طاالق  لاك إففاي , ن الروية المطىقاة قاد حاار يفهام ماهاا الكراماة والثاواب : ججحدهما 

ال جن يكاون ماأثورا , إولايس ألحاد جن يطىاق لفراا ياوهم خاالف الحاق , يحا  إيهام وإ

  وهذا الىفظ ليس مأثورا , لن السىف 

قول الجميال خرو  لن ال,  ا كان لاما في تخصيص بعض  بالىفظ إجن الحكم :  يالثاب

وماع هااذا , ومرياد لكال حااادس , ن هللا خااالق كال شاايء نفا,  فنبا  يمااع ماان الوخصايص
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وما يسوقيح  الشارع مان الحاوادس , ن يخص ما يسوقذر من المخىوقاا جبسان يماع اإل

بخالف ما لاو , وبحو  لك , ويا مريدا لىلبا , يا خالق الكالب : بأن يقول لىى االبفراد 

ما مان : فكذلك هاا لو قال ,  بمشيلو   ويا من كل شيء يجر, يء يا خالق كل ش: قال 

جن الاااس كىهام : جو قاال , ال سيخىو ب  رب  وليس بيا  وبيا  حاماب وال ترمماان إحد ج

يهاام لىفاظ كاان هاذا الىفاظ مخالفاا فاي اإل, لي  إليهم وياررون إلى هللا فيارر إيحشرون 

ن كااان قااد يقااع تاااازع فااي بعااض إو, رة لفاااظ المااأثوفااال يخاارمن جحااد لاان األ, ول األ

والخيار كال الخيار فاي , مر كما قد جخير ب  بييااا فاأل, مر البد ما  ن هذا األنف, معااها 

واالسوكثار من معرفاة حاديث رساول هللا حاىى هللا لىيا  وساىم , اتياع السىف الصال  

لفاة ومجابياة األلاى الجمالاة وإومالزماة ماا يادلو , وااللوصام بحيل هللا , والوفق  في  

قاد جمار هللا ورساول  فيا  باأمر , مارا بيااا جن يكاون جال , إلى الخالف والفرقة إما يدلو 

  فعىى الرجس والعين , من المجابية 

جو ماا ال يعاقاب , مر هل هذا القول جو الفعل مما يعاقب حاحي  لىيا   ا اشوي  األإوجما 

ن تخطاىء فاي إباك نف دود بالشايهااادرءوا الحا]  يلقاول الايا, فالوامب تر  العقوباة 

لى شر إمر  ا لل األإوال سيما , بو داود جرواه [ خير من جن تخطىء في العقوبة  العفو

 ن الفسااد الااشاىء فاي هاذه الفرقاة جضاعافنفا, طويل وافواراق جهال السااة والجمالاة 

فىيدع مر جبسان  ا اشوي  لىى اإلإو,  الشر الااشىء من خطأ بفر قىيل في مسألة فرلية

 ا قاام إكاان رساول هللا : هللا لاهاا قالات  يبما رواه مسىم في ححيح  لن لائشة رض

رض سارافيل فااطر السامواا واألإالىهم رب ميرائيال وميكائيال و] لى الصالة يقول إ

لماا اخوىاف  يالغيب والشهادة جبت تحكم بين لياد  فيما كاابوا فيا  يخوىفاون اهادب لالم

 [  لى حراط مسوقيم إمن تشاء   دبك تهإ بك نفي  من الحق ب

ياكم لما يحيا  ويرضااه مان إن يوفقاا وجسأل هللا العريم رب العر  العريم أوبعد هذا ف

ويجماع لىاى الهاد  شامىاا , بييا  باطااا وظااهرا   ويرزقااا اتيااع هاد, القول والعمال 

 ويعصااماا ماان الشاايطان, ويجعاال قىوباااا لىااى قىااب خياربااا , مربااا جويقاارن بااالووفيق 

وقاد كويات هاذا الكوااب وتحريات فيا  ,  ومن سيلاا جلمالاا, ويعيذبا من شرور جبفساا 

فىام جحاط : وماع هاذا , ال بااهلل إ يحالح ما اسوطعت وما تاوفيقال اإلإوما جريد , الرشد 

بما كويت لىى حسب ما فهمات مان كاالم إو, موركم جوال بكيفية , لىما بحقيقة ما بياكم 

مااا جو,  وتااأليف قىااوبكم, حااالح  اا بياااكم إبمااا هااو إكياار ألوالمقصااود ا,  يماان حاادثا

كواب جو جقاول جمار فيهاا فربماا اسويعاب القول في هذه المسألة و يرها وبيان حقيقاة األ

لى ابورام جمركم جوكاد إفي هذا الوقت  يبنف, لي  إن رجيت الحامة ماسة إفي وقت لخر 

وحاىى هللا لىاى سايدبا , ب العالمين والحمد هلل ر, والسالم لىيكم ورحمة هللا وبركات  

 اهـ   وسىم تسىيما كثيرا وحسياا هللا وبعم الوكيل  ولل  وححي, محمد 

 : مذاهب الااس في الروية :المسألة الثانية 

 والكرامية وموقدمي األشالرة   , فهم يثيوون الروية : وجما الكالبية ج ـ 

جن هللا  يُر  ياوم القياماة ، لكان : ون ويقول, مذهب األشالرة : وهم يثيوون الروية ب ـ 

ال لان معايااة : ألبهم ال يثيوون العىو ، وجيضاً يقولون ؛ يُر  ال لن موامهة : يقولون 

، وهاذا فاي الحقيقاة بفاي  ويجعىون رويو  روية لىمية ، بمعاي العىام واليقاين والكشاف
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ف يُاار  ؟ هاال يروباا  إن هللا  يُاار  ، فاان ا قياال كياا: لىرويااة ، وإبمااا يوسااورون بقااولهم 

  بأبصارهم ؟ قالوا : ال ، وإبما يروب  بقىوبهم 

  كما سيق  وهم مثل مذهب األشالرة :والماتريدية 

, وهااااالء يافاااون الروياااة  :ماااذهب المعوللاااة والجهمياااة والخاااوار  والرافضاااة  -ماااـ 

لجهمياة قال المصاف فاي تىيايس ا ,ويقولون إن هللا  ال يُر  ال في الدبيا وال في اآلخرة 

جن الروياة : وجما دلواه ودلو   يره من الجهمياة مان المعوللاة وبحاوهم :  367/  4

 اهـ   الوي جخير بها الرسول مليد لىم 

 ولددها ووقوها : ةفي ثيوا روية الاساء هلل تعالى وبيان سيب الروي:  المسألة الثالثة

 فايالجااة  فايبهام روياة المااماين ر] حاديث : ) مىخصاا (  114/  6قال في الفوااو  

، الروياة  فايكوابا   فاي يالحسان الادارقطا جباورواه  [مثل يوم الجمعة مان جياام الادبيا 

 اليهااا جن الرويااة  فاايساات طاارق  جوماان خمااس طاارق  يرواه الاادارقطاحااديث جبااس و

 فاايبعضااها بااأن الاساااء يريااا   فاايوحاارح , الاادبيا  فاايتكااون بمقاادار حااالة الجمعااة 

   لك مقدار ابصرافكم من الجمعة جن  ، وفي بعض األحاديث األلياد

ماا   وجقاربهم] مرفولاا مان حاديث ابان ليااس وفيا   جيضااوابان بطاة   ورواه اآلمر

  [ بكرهم  دوا جيوم الجمعة و إلي  جسرلهممجىسا 

 نالرحمليادشيابة بن سوار لن  إلىححي   بنساادوجيضا قال ابن تيمية في الفواو  : 

بان مساعود  لياد هللالييادة بان  يال بان لمارو لان جبالان الماها المسعود  ليد هللابن 

الجااة  ألهالن هللا لل ومال ييارز نالجمعة ف إلىسارلوا ] بن مسعود قال  ليد هللالن 

مااا  لىااى مقاادار  الاادبو فاايباايض فيكوبااون جكثيااب ماان كااافور  فاايكاال يااوم ممعااة  فااي

 رجوه فيماا خاالمة شيلا لم يكوبوا الجمعة فيحدس لهم من الكرا إلىالدبيا  فيمسارلوهم 

فجاء يوما وقد سايق  : قال , الجمعة  إلىحد جبن مسعود ال يسيق   ليد هللاوكان : قال [ 

  الثالث  فيهللا ييار   إنالثالث  وجبارمالن : فقال , رمالن 

 جهىاايهم إلااىثاام يرمعااون ] حااحي  ماان هااذا الطريااق وزاد فياا   بنساااادورواه اباان بطااة 

 إسااادهاذا [ الكراماة شايلا لام يكوباوا رجوه فيماا خاال بما قاد جحادس لهام مان  فيحدثوبهم

 …و يره  الورمذ حسن حسا  

حاحي   بنساااد اإلباباة فايهذا لن ابن مسعود من وم  لخر رواه ابان بطاة   وقد رو

بان مساعود قاال  لياد هللا إلىلن الوليد بن مسىك لن ثور بن يليد لن لمرو بن قيس 

 فايبايض فيكوباون جكثياب مان كاافور  فايمعاة كل يوم م فيهللا ييرز ألهل ماو   إن] 

الجمعااة فيحاادس لهاام ماان الحياااة والكرامااة مااا لاام يااروا قيىاا     إلااىالاادبو مااا  كوسااارلهم 

  [ ويوم الجمعة يسمى يوم المليد 

ثام ياأتون إلاى جهىايهم , واآلثار دلت لىى امومالهم في ساوق ياوم الجمعاة بعاد الروياة 

وجهىهام ازدادوا جيضاا حسااا وممااال مان الروياة وقد ازدادوا حساا ومماال من الروياة 

 اهـ    وهن في بيوتهن

 فاايفيمااا يكااون يااوم الجمعااة  األحاديااثشااهر ججبااس وهااو  وجمااا حااديثقااال اباان تيميااة : 

 فايفأح  حديث لا  ما رواه مسىم , سوق الجاة  وإتياناآلخرة من زيارة هللا ورويو  

 إن]  لا  جن رسول هللا قاال هللا رضيححيح  لن حماد بن سىمة لن ثابت لن جبس 

ومااوههم وثيااابهم  فاايالجاااة لسااوقا يأتوبهااا كاال ممعااة فوهااب رياا  الشاامال فوحثااوا  فااي
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فيلدادون حساا ومماال فيقول لهم جهىوهم وهللا لقد ازددتم بعدبا حساا وممااال فيقولاون 

  [  وجبوم وهللا لقد ازددتم بعدبا حساا ومماال

ازدادوا  جهىايهمن جو, سوق وفي  يالدادون حسااا وممااال لجبهم يأتون ا إالفهذا ليس في  

     ن كابوا لم يأتوا سوق الجاةإو,  ييوهم لاهم حساا ومماال  فيجيضا 

 فايبعضها  كر الروية  فية لىى هذا الحديث األحاديث اللائد: تىخص  لك فاقول  إ ا

 جباايحااديث  فاايكمااا , الاادبيا  فاايولاايس فياا   كاار تقاادير  لااك بصااالة الجمعااة , الجمعااة 

 فااييجىسااون ماان هللا يااوم الجمعااة  جبهاام] بعضااها  يوفاا, هرياارة حااديث سااوق الجاااة 

  الروية  وليس في   كر [ الدبيا في الجمعة إلىاآلخرة لىى قدر رواحهم 

الصاالحين هام  إن] ـ ومااء فاي اآلثاار ويراهاا ميااد ـ هاذا الحاديث  يوفاوقال جيضاا : 

إبماا  ن والصديقون والشاهداء فاال يرمعاون حيالاذجهىيهم فأما الاييو إلىالذين يرمعون 

  [ يرتفعون إلى الغرف 

 لاي كار : بان لاامر قاال  األساودحاحي  لان  بنسااادورو  ابن بطاة قال ابن تيمية : 

   [يوجىى لهم كل ممعة : قال { ولدياا مليد ] } اليقران لن جبس  يلن شريك لن جب

ماا يجماع باين حاديث جباس  قادم وفيا ديث الموقادم بأبساط مماا تو كار الحاوقال جيضاا : 

ويكون كاذلك حواى مقادار موفارقهم ] وفي   األحاديثححي  مسىم وبين سائر  في الذ 

  اهـ  [ من الجمعة 

العياااس باان الوليااد باان مليااد  إلااىحااحي   بنسااااد يالاادارقطا جيضاااورواه وقااال جيضااا 

 فايا تقدم لمر مولى لفرة لن جبس بن مالك باحو م جخيربيمحمد بن شعيب  جخيربي

فيفو  لىيهم بعد ابصرافهم من ياوم الجمعاة ماا ال لاين رجا ] الرواياا الموقدمة وفي  

باس مان طرياق ممالاة جلان   فهذا قد رو [ج ن سمعت وال خطر لىى قىب بشر  وال

الصاالحون ياصارفون بعاد : اهـ ، ) قىت  ما تقدمجكثر رواية هاالء  كر الليادة ك يوف

  (  يقى الاييون والصديقون والشهداءالري  جو ياصرف لخرهم وي

 فاي  يلان  يار وما  حاح  هللا لا  فارو رضيحديث ابن لياس  وجماوقال جيضا : 

 يحادثاا لما يداود السجساواب يبكر بان جبا يلن جبكواب اآلمر  وابن بطة و يرهما 

مسار لان الحساين لان ابان ليااس لان  يحدثاا ابن مسر حادثاا جبا األشعثمحمد بن 

رمااال الكااافور  فاايكاال يااوم ممعااة  فاايجهاال الجاااة ياارون ربهاام تعااالى  نإ] قااال  الايااي

وهاذا تصاري  باللياادة  [بكارهم  ادوا جيوم الجمعة و إلي  جسرلهمما  مجىسا  وجقربهم

   اهـ  المطىوبة 

وابان ماما  لان  الورماذ هللا لاا  فارواه  رضايهريارة  يوجما حديث جباوقال جيضا : 

وبيااك  بياايساأل هللا جن يجماع : جفقال جباو هريارة هريرة  جبا يسعيد بن المسيب جب  لق

رساول هللا حاىى هللا  جخيرباي, بعام : قاال ؟ جفيهاا ساوق : فقال ساعيد , سوق الجاة  في

مقادار ياوم  فيفيها بفضل جلمالهم ثم يا ن  دخىوا بللوا إ االجاة  جهلجن ] لىي  وسىم 

روضاة مان  فايياد  لهام رون ربهام وييارز لهام لرشا  ويووالدبيا فيل جيامالجمعة من 

رياض الجاة فووضع لهم ماابر مان باور ومااابر مان لالاا ومااابر مان يااقوا ومااابر 

لىاى ،  يفيهم من دبا امن زبرمد وماابر من  هب وماابر من فضة ويجىس جدباهم وم

قاال جباو [ جفضال مااهم مجىساا  الكراسيكثيان المسك والكافور ما يرون بأن جححاب 

 فايبعام هال توماارون ] قاال ؟ ل هللا وهل بار  ربااا لال ومال يا رسو: قىت : هريرة 
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روياة ربكام  فايكاذلك ال تماارون ] قاال , ال : قىااا  [ ؟روية الشمس والقمر ليىة اليادر 

حاضااره هللا محاضاارة  إال] يعاااى رمااال [  لااك المجىااس  فاايتيااار  وتعااالى وال ييقااى 

فياذكره بايعض , كاذا وكاذا يا فالن بان فاالن جتاذكر ياوم قىات : حوى يقول لىرمل ماهم 

بىغات  مغفرتايبىاى فيساعة : فيقاول ,  لايتغفار  جفىامياا رب : فيقول , الدبيا  في درات  

فيياما هم كذلك  شيهم سحابة من فوقهم فأمطرا لىايهم طيياا لام يجادوا ,  ماللوك هذه

ماا جلاددا لكام مان الكراماة فخاذوا ماا  إلاىقوماوا : ويقاول ربااا , مثل ريح  شيلا قاط 

 األ انمثى  ولام تسامع  إلىسوقا قد حفت ب  المالئكة في  لم تارر العيون  فاأتييوم اشوه

  [ الحديث …  ولم يخطر لىى القىوب

فيرولا  ماا  يفيقيل الرمل  و الماللة المرتفعة فيىقاه من هاو دوبا  وماا فايهم دبا] قال 

 لاك جبا  ال ما هو جحسن ماا  و إلي لخر حديث  حوى يوخيل  ياقضيلىي  من الىياس فما 

مرحياا : فايقىن  ماازلااا فيوىقاباا جزوامااا إلاىثام باصارف ,  ألحد جن يحالن فيهاا يايغي

ا مالسااا ربااا ب اإ: فيقاول , ا لىيا  اافضل مما فارقون بك من الجمال جإوجهال لقد ملت و

 إالهاذا حاديث  رياب ال بعرفا   الورماذ قال  [باقىب بمثل ما ابقىياا  جن ويحقااالجيار 

  شيلا من هذا  يوزالن لمر لن األبرو  سويد +وقد الوم  من هذا 

بأساابيد حاحيحة لان  اإلباباة فايقد رو  هذا الحديث ابن بطة : ـ ج  ابن تيمية ـ قىت 

بيلات : ولان محماد بان كثيار قاال  يوزالبن الحجا  لن األ سليد القدوالمغيرة  يجب

ساوق  فايوبيااك  بيااييجماع ساأل هللا جن : جهريارة فقاال  جبااسعيد بن المسايب  يجب  لق

 يوزالاوهاذا يياين جن الحاديث محفاوظ لان األ, و كر الحديث مثل ما تقادم … الجاة 

   لم يسم فاهلل جلىمالثابية  اليواقيالرواياا  يحدث  وف ن  تىك الرواياا سمى م   فيلكن 

ساوقها  فايوال , ممعاة اآلخارة  فايلم تكن معهم  جزوامهم جن: مضمون هذا الحديث و

ىاوا زياادة الحسان والجماال ن الرمال قاد لى  نف، دورهن  فيال يافى جبهن رجين هللا لكا  

جحاا   فاايزيااادة الحساان والجمااال كمااا تقاادم  فاايبمجالسااة الجيااار والاساااء قااد شااركوهم 

    األحاديث 

مان مادة  ساألايالمقوضى لكوابة هذا جن بعض الفقهااء كاان قاد :  فصلقال ابن تيمية : 

 ؟ اآلخرة  فيهل تر  المامااا هللا 

بكر ن يريا  و كرا ل  جب  قاد رو  جباو ا  من جن الراهر جبه إ  حضربيفأميت بما 

تشامل المااماين مميعاا مان األلياد وجن جحاديث الروياة  فيلن ابن لياس جبهن يريا  

وما لام ، وجن المعاى يقوضى  لك حسب الوويع , وكذلك كالم العىماء , الرمال والاساء 

  السالة  يحضربي

 فايالمعوادة العامة لن ابن لياس جن سيب  لك جن الروية   روفيما  لي خوكان قد بس

 فايفىماا كاان الرماال قاد شارع لهام , اآلخرة تكاون بحساب الصاىواا العاماة المعواادة 

الصالة كل ممعاة  فيالدبيا االموماع لذكر هللا وماامات  وترائي  بالقىوب والواعم بىقائ  

  امات  ومعاياو  والوموع بىقائ  كل ممعة لما فيالا اآلخرة اموم فيمعل لهم 

العيااد حوااى العواتااق  فاايولمااا كاباات الساااة قااد مضاات بااأن الاساااء يااامرون بااالخرو  

العيااد معاال  فاايوكااان لىااى لهااد رسااول هللا يخاار  لامااة بساااء الماااماين , والحاايض 

ماا خرمااه  لااد د  لاك وجي ا,  الادبيا فياآلخرة بالروية لىى مقدار ليدهن  فيليدهن 

برار  إ كاا مىوساا لااد رساول هللا : قال  ياليجى ليد هللاالصحيحين لن مرير بن  في
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 فايساورون ربكام كماا تارون هاذا القمار ال تضاامون  إبكام] القمر ليىة اليادر فقاال  إلى

ن اسوطعوم جن ال تغىيوا لىى حاالة قيال طىاوع الشامس وحاالة قيال  روبهاا نرويو  ف

وهااذا  {[بحمااد ربااك قياال طىااوع الشاامس وقياال  روبهااا   ساايو ]}ثاام قاارج [ فااافعىوا 

الحااديث ماان جحاا  األحاديااث لىااى وماا  األرض الموىقاااة بااالقيول المجمااع لىيهااا لاااد 

  عىماء بالحديث وسائر جهل الساة ال

ً  جخير الماماين باأبهم يارون ربهام ول   الايي جنورجيت  ن اساوطعوم جن نفا ]با  بقولا  ق 

ومعىااوم جن  [الشاامس وحااالة قياال  روبهااا فااافعىوا ال تغىيااوا لىااى حااالة قياال طىااوع 

ة لىحكام ى االوحف لىحكم بحرف الفاء يدل لىى جن الوحاف ل  تعقيب الحكم لىوحف جو

ديث قياال الوحضاايض لىااى الحاا فااين الرويااة نفاا, ما ومجاارد الوعقيااب هاااا محااال ال سااي  

  اآلخرة  فيمومودة  يالصالتين وه

ن اسوطعوم جن ال تغىياوا نسورون ربكم ف إبكم ]فقول  حىى هللا لىي  وسىم إلى جن قال : 

 الرويااة بوغاااء هااذه جن المحافرااة لىيهااا هاااا ألماال ا ييقوضاا[ لىااى حااالتين فااافعىوا 

   الروية جن المحافرة سيب لهذه  يويقوض

وقوهاا  في لك ما تقدم من جن حالة الجمعة سيب لىروية  إلىثم لما ابضم إلى جن قال : 

الصاىواا   لك جن تكون هاتان الصالتان الىوان هما جفضال باسب, وكذلك حالة العيد 

جفضل األلمال ثم ماا كاان  هي الويفااسب جن تكون الصالة  وجوقاتهما جفضل األوقاا

   جفضل األوقاا فيجفضل األوقاا سييا ألفضل الثواباا  فيماها جفضل الصىواا 

فيشااركوبهم  العمال سايب فايوالاساء يشااركن الرماال  ليفىما كان هذا قد سا  : قال 

اآلخارة  فايالارار  فايالجمعاة ابوفات المشااركة  فايولماا ابوفات المشااركة , ثواب   في

  ثواب   فيالعيد حصىت المشاركة  فيولما حصىت المشاركة 

ممعاة اآلخارة وال  فايلام تكان معهام  جزوامهام جنمضمون هذا الحديث وإلى جن قال : 

ن الرمااال قااد لىىااوا زيااادة نفاا, دورهاان  فااي لكااا  ال يافااى جبهاان رجياان هللا, سااوقها  فااي

زياادة الحسان والجماال كماا  فيوالاساء قد شركوهم , الحسن والجمال بمجالسة الجيار 

   جح  األحاديث  فيتقدم 

, حااديث اباان لماار الموقاادم ولااد جلالهاام  اادوة ولشاايا  فاايلمااا كااان إلااى جن قااال : 

وحاالة الجمعاة ساييا لىروياة  ,ساييا لىروياة  يالغداة والعشا حالتيوالرسول قد معل 

يفياد  األماوركان العىم بمجماوع هاذه , الصالة من مااسية الروية  فيمع ما , وقوها  في

اآلخاارة وهللا جلىاام بحقيقااة  فاايوقوهمااا  فااياااا قويااا جن هاااتين الصااالتين ساايب الرويااة ظ

 اهـ  الحال 

 ـ    إلى جن قال : والروية مرتان أللىى جهل الجاة ـ ج  في اليوم الواحد

ولاايس ماان حااىى هاااتين , ماارتين أللىااى جهاال الجاااة وجمااا كااون الرويااة إلااى جن قااال : 

ألن هاذين االحوماالين ممكااة ؛ فىيس هذا بدافع لما  كرباه , الصالتين جلىى جهل الجاة 

يمكان السايب فعال هااتين , لكان هللا جلىام بماا هاو الواقاع ماهاا , يخر  الدليل لىيهاا  ب 

جال تار  , جكثار الاااس  حاالةال, جمر هللا ب  باطاا وظاهرا  لذ االصالتين لىى الوم  

جن الرمال لياصارف مان حاالت  ولام يكواب لا  ]  الايايحديث لمار بن ياسر لن  إلى

  رواه جبو داود [ قال لشرها سدسها  إالخمسها  إالربعها  إال
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وقاد ,  المكووباة لصااحيها هايوالصاالة المقيولاة , سايب الثاواب  هيفالصالة المقيولة 

مساوحقا  يفال يكون  لك المصاى, بعضها  إالجن من المصىين من ال يكوب ل   الايين بي  

  قيل هللا حالت  وكويها ل  كىها اسوحق  من ت الذ لىثواب 

والاسااء , مان  يارهم  جو قىيال, الصاديقون  إالالحاديث  فايولىى هذا فال يكاد ياادر  

يجياار بهااا بقااص حااالت  ياادخل فااي ويجااوز جن يكااون ماان لاا  بوافاال ، ماااهن حااديقاا 

وافال تجيار الفارائض ياوم الا جن] هريارة المرفاوع  يحاديث جبا فايكما مااء , الحديث 

ولىى هذا فيكون المومودون بهذا جكثر المصىين المحاافرين لىاى الصاىواا  [القيامة 

بال , ن جكثر جمة محمد ما يحافرون لىى الصاىواا نف, ويكون هاالء جلىى جهل الجاة 

ومااهم مان يوار  , وماهم من تار  بعاض وامياتهاا , ن ياخر بعضها لن وقو  ماهم م

هو مياي لىاى : ) قىت  اهـ  هاتين الصالتين  فيوسائر األمم قيىاا الحظ لهم , بعضها 

  (  الثواب ال لىى الفعل

, حاال  ج كال مان حاىى هااتين الصاالتين دخال الجااة لىاى  نإولو قيال إلى جن قال : 

 إ , ولام يكان الحاديث بافياا لهاذا , قدرة هللا  فيألمكن , ل هذا الثواب كان مغفورا ل  با

فيصدق لىى جهال ,  إضافيوالعىو والسفول جمر , الجاة  جكثر ما في  جب  من جلىى جهل

  الجااا الثالس جبهم من جلىى جهل الجااا الخمس الياقية 

 فاايرة بالرويااة الاادليل لىااى جبهاان يريااا  جن الاصااوب المخياا: فااأقول إلااى جن قااال : 

 يولاام يعااارض هااذا العمااوم مااا يقوضاا, اآلخاارة لىماااماين تشاامل الاساااء لفرااا ومعاااى 

   فيجب القول بالدليل السالم لن المعارض المقاوم, من  لك  إخرامهن

وقاد حا  , قد ح  جبهن جكثر جهال الااار  إ , من الرمال  جكثرالاساء  إنإلى جن قال : 

ن مان و لاك أل, ساو  الحاور العاين ,  اإلبساياان الجاة زوموان م جهللكل رمل من 

فيكاون الخىاق مااهم جكثار , الااار  فايوكاذلك , الجااة مان الاسااء جكثار مان الرماال  في

والىفظ العام ال يجوز جن يحمل لىى القىيال مان الصاور دون الكثيار باال قريااة موصاىة 

   ن  لك تىييسأل

حاورت   فايوقاد تحاول  ءوساهمفيرفعاون ر] ساعيد  يحاديث جبا فيقول  إلى جن قال : 

 جوالجن الاساااء ماان السااامدين الاارافعين قااد رجوه  فاايبااص [ رجوه فيهااا جول ماارة  الوااي

 إالوالسامدون قد قال فيهم ال ييقى مان كاان يساجد هلل مان تىقااء بفسا  , ووسطا ولخرا 

فكال مان ساجد هلل مخىصاا مان رمال , تعم الرماال والاسااء  ن  م  و, هللا ل  بالسجود  ج ن

ولايس هاذا موضاع بياان ماا  ,هاذه المواقاف الاثالس  فايوقاد رله , مرجة فقد ساجد هلل وا

الغارض هااا ماا  وإبماا, يوعىق بوعدد السجود والوحول و يار  لاك مماا يىاومس معرفوا  

  قصدبا ل  

وبجااة ,  الااار فايوساقوط قاوم , بمرورهم لىاى الصاراط  اإلخياركال الحديثين  فيثم 

قىي  مثقاال  رة  فيالووحيد حوى يخر  من الاار من كان  جهل فيثم بالشفالة , لخرين 

فىيس هذا كى  لاما لىرماال والاسااء ، جن الجاة ويسمون الجهاميين ويدخىو,  إيمانمن 

بعضاهم هام  فايالااار ثام يشافع  فايالذين يجوازون لىى الصراط ويساقط بعضاهم  جم, 

  كان موكىفا ظاهر الوكىف  جمامثل هذا  فيالاساء  فيولو طىب الرمل بصا ؟ الرمال 

اللبير جب  سمع مابرا يسأل لن الاورود فقاال  يححيح  لن جب فيوكذلك رو  مسىم 

بأوثابهااا ومااا كاباات تعيااد  األماامفواادلى ] قااال إلااى جن … [ ن يااوم القيامااة بحاا بجاايء] 
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ا: ثم يأتياا ربااا بعاد  لاك فيقاول ,  فاألول األول باورار ربااا : فيقولاون ؟ تاورارون  ن  م 

قاال فياطىاق بهام , فيوجىاى لهام يضاحك ,  إليكحوى بارر : فيقولون , جبا ربكم : قول في

ثم يويعوب  ولىاى مسار مهاام , ماهم ماافق جو مامن بورا  إبسانويويعوب  ويعطى كل 

  [ ثم يطفأ بور الماافقين ثم ياجوا الماماون , كالليب وحسك تأخذ من شاء هللا 

جبا  يوجىاى لجمياع األماة  فايااا جفىيس هذا بي  ، فالة دخول الجاة والش فيو كر الحديث 

وكاذلك , ييقاى باورهم  همثوإبااثم مميع الماماين  كرابهم , تعطى بورها  األمةكما جن 

وهااذا الحااديث هااو ، تعاام الطااائفوين لمومااا يقيايااا  المعااابيالحااديث ماان  فاايمميااع مااا 

   مسىم إساادجحمد و يره بمثل  اإلمامقد رواه  مرفوع 

تصارح باأن ممياع  الواي ير  لك مان األحادياث الصاحاح والحساان  ىلقال : إ إلى جن

والرويااة والخىااوة  ماان المحاسااية األمااورهااذه  فاايمشااوركون  وإباااثهمالااااس  كااورهم 

 فاايمثاال مااا رواه مسااىم , الجاااة  فاايرويواا  ساايحاب   فااي األحاديااثوكااذلك ، والكااالم 

الاار الاار بااد   وجهلالجاة دخل جهل الجاة  إ ا] ححيح  لن حهيب قال رسول هللا 

ما هو جلم يثقال : فيقولون ,  لكم لاد هللا مولدا يريد جن ياجلكموه إنجهل الجاة  مااد يا

وهااذه  , باادليل  إالوال يسااوثاى ماان  لااك جحااد  [     موازيااااا ويياايض وموهاااا وياادخىاا

المااازل  فايبل قد تكون لقب الدخول قيال اساوقرارهم , العامة لم توقت بوقت الروية 

   وقت يكون  لك ج وهللا جلىم 

بقااول بفااس الحااديث المحااول باا  دل لىااى جن ألهاال  جن:  الثااابيالجااواب إلااى جن قااال : 

الجااة ماللاة مان يار  هللا كال  جهالوجلىاى , با  قاال نف, مواطن لديدة  فيالجاة روية 

لاك وال لا  دون   األدباىفمفهوم  جن  لأللىىكابت هذه  فن ا, يوم مرتين  دوة ولشية 

بال يجاوز جن , ألبا  ال دليال لىيا  ؛ يجوز جن يقصار ماا دون  لاك لىاى روياة الجمعاة 

وبعضهم جكثر من  لك والحكماة , وبعضهم كل يومين مرة , يراه بعضهم كل يوم مرة 

لىااين والمووسااطين معاة يشااور  فياا  ممياع الرمااال مان األن يااوم الجنفا, تقوضاى  لااك 

لىاين الباد جن دبين ودون األفالذين هم فوق األ, ن مرتين لأللىي وكل يوم, ومن دوبهم 

  ن دوبهم كما بقصوا لمن فوقهم يميلوا لم

ماهاا ماا ,  ير هاذين الماوطاين  فيبروية هللا  األحاديثجب  قد ماءا : الجواب الثالث 

لان  يالرقاشا ىالروياة لان الفضال بان ليسا في يساا  والدارقطا فيرواه ابن مام  

 إ بعايمهم  فايبيااا جهال الجااة ] قال رسول هللا  ليد هللاابر بن محمد بن الماكدر لن م

الساالم : شارف لىايهم فقاال جالرب تيار  وتعاالى  فن اسطع لهم بور فرفعوا رءوسهم 

 شايء إلاىفاال يىوفواون  {سالم قوال من رب رحيم  }الجاة وهو قول هللا  جهل لىيكم يا

لااهم وتيقاى فايهم بركوا   حوجابيواى مما هم في  مان الاعايم ماا دام هللا باين جظهارهم ح

   وبوره

لياد سىمة بن شييب حدثاا بشر بن حجر حادثاا  إلىمعروفة  جخر ورويااه من طريق 

 فايبياماا جهال الجااة ] لن محمد بن الماكدر لن مابر قاال رساول هللا  لييد هللابن  هللا

قاد جشارف  الرب تياار  وتعاالى فن اسطع لهم بور فرفعوا رووسهم  إ مىكهم وبعيمهم 

فذلك قول  تياار  وتعاالى , السالم لىيكم يا جهل الجاة ويارر : لىيهم من فوقهم فيقول 

مان  شايء إلاىفاال يىوفواون  إلايهمويارار  إليا فيارارون  {سالم قوال من رب رحيم  }

  [ ديارهم  يبوره وبركو  لىيهم وف فييقى] قال [ المىك والاعيم حوى يحوجب لاهم 



 - 214 - 

 يوهذا الحديث بعموم  يقوضا ين يكون قد تفرد ب  الفضل الرقاشج يوهذه الطريق تاف

والمقصود هااا جبا  , مقاال  إسااده فيألن ؛ لكن لم يسودل ب  ابوداء , مميعهم يروب   جن

والعمومااا الصاحيحة  األماربفاس  فايدفعا   إلاىقد رو   لاك وهاو ممكان وال ساييل 

  هذا الحديث  جثيو تثيت ماس ما 

لكام  إنالجاة الجااة بااد  ماااد ياا جهال الجااة  جهلدخل  إ ا] حي  فالحديث الص وجيضا

لاام يياايض وموهاااا ويثقاال جمااا هااو : فيقولااون , يريااد جن ياجلكمااوه لاااد هللا مولاادا 

فماا جلطااهم  إلي فيكشف الحجاب فياررون  ؟موازيااا ويدخىاا الجاة ويجربا من الاار 

  [  إلي من الارر  إليهم جحبشيلا 

ولم يكوباوا ياورروبا  وال امومعاوا , ن هذا لاد الدخول أل؛ رر الجمعة فهذا ليس هو ب

كمااا ماااءا باا    ألمىاا ماان ماااازلهم ويجومعااون  إلياا وبراار الجمعااة يقاادمون ,  ألمىاا 

ماان  الوجىاايوال هااذا ,  األحاديااثو لااك فاارق تاادل لىياا   الوجىاايوبااين هااذا ,  األحاديااث

خال الجااة كماا دل لىيا  الحاديث بال هاو لاام لمان د, لىين رتين الىوين تخاوص بااألالم

   {الجاة  جححابجوللك … لىذين جحساوا الحساى وزيادة  }موافقا لقول  

جبهام ]  الاياي إلاىمرفولاا  األحياارفقد ماء موقوفا لىى ابن لياس ولن كعاب  وجيضا

لرحااا القياماة  فايوجيضاا فقاد ثيات بالاصاوب المواواترة [ كل يوم لياد  فييروب  

ن كاان لام إو: يقاال  جن إال, مان مارة وهاذا خاار  لان المارتين  ثارجكقيل دخول الجاة 

وماان جراد جن , فهاو ميطاال لحصاره قطعااا , سااال السااائل ماا ياادل لىياا   فاايوال , يقال 

  حغااه كما جورد لىياا  وإبما, يحورز لا  يصوغ الساال لىى  ير ما تقدم 

يقاول ]  الايايقاال  {ين فال تعىم بفس ما جخفى لهم مان قارة جلا }فقد قال تعالى  وجيضا

ساامعت وال خطاار لىااى قىااب  ج نلااين رجا وال  الصااالحين مااا ال لعياااد  جلاادداهللا 

مرة  األسيوع في إاللىين ال ير  هللا قط من سو  األ جن: فكيف يمكن جن يقال [ بشر 

لان كال بفاس وبفاى لىما  مان كال لاين وسامع  جخفااه لك الدليل لىى ما قد  يويقض, 

   قىب

تكون روياة الجمعاة مالاء لىاى لمال  جنيايد هذا جب  من الممكن  والذ :  إلى جن قال

فهاذا ممكان ,  يملاء لىى لمل الغداة والعش يوروية الغداة والعش, الدبيا  فيالجمعة 

كاان ممكااا لام يىالم مان مااعهن روياة الجمعاة  وإ ا, ب  خيار  يجيءن لم إو, العقل  في

  ام المقوضى فيهن ين مع قيماعهن روية اليردو, لعدم المقوضى فيهن 

ألباا  مجومااع الرمااال ؛ لاام يشااهدن رويااة الجمعااة  إبماااالعقاال جبهاان  فاايوماان الممكاان 

لماا رج  الجااة ورج  قصارا ولىاى بابا  مارياة  الاياي جنتر   ال, جالجاة  فيوالغيرة 

لىام بحقاائق جوهللا ،  ج اارجلىياك : فقال لمر [ فذكرا  يرتك  دخلج جنفأردا ] قال 

   األمور

قاد تحصال وجهال ألن تىك الروياة ؛  يروية الغداة والعش فيكان كذلك فهذا ماوف  فن ا

 فاايباا  قااد ماااء نف, الرويااة ماالاء العماال  جنثاام هااذا ماان الممكاان , ماااازلهم  فاايالجاااة 

فيهااا  جنباادليل , يااوم الجمعااة ثااواب شااهود الجمعااة مااا ياادل لىااى جن الرويااة  األخيااار

الجمعااة وتفاااوا الثااواب بوفاااوا  إلااىسااارلوهم الاادبو مااا  لىااى مقاادار م فااييكوبااون 

 ير حديث جب  يكاون بمقادار  فيوبدليل جب  مذكور , دليل لىى جب  مسيب لا  , العمل 

  الدبيا  فيابصرافهم من حالة الجمعة 
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العمال  جن ييقوضا, قدره حوى يصير ملاءا وفاقا  يوقو  وف فيوموافقة الثواب لىعمل 

فعىاام جن , الاادبيا واآلخاارة  فاايفضاال يااوم الجمعااة  فاايوباادليل جن  لااك مااذكور , ساايي  

فياا  لاااد ماصاارف الااااس ماان  جنوباادليل , الاادبيا  فااياآلخاارة بعمىاا   فاايارتياااط ثواباا  

 إلااىوالصااديقين والشاهداء  األبييااءورماوع , ماااازلهم  إلاىالجمعاة رماوع الصااالحين 

 جباي ة اشوغل بما ابقضت الجمع إ ان الصال  نف, الدبيا  فيوهذا مااسب لحالهم , ربهم 

الادبيا بعاد  في إلي فكابوا موقربين , بالاوافل  إلي اشوغىوا بالوقرب  وجوللك, الدبيا  فيل  

اهرة المشاهود لهااا وهاذه المااسااية الرا, اآلخارة  فاايفقرباوا مااا  بعاد الجمعاة , الجمعاة 

بوفااء كاان كاذلك فا وإ ا, يوم الجمعة  جلمالهمثواب  الوجىيجن  لك  يتقوض, بااللويار 

كماا , لعياد ا فاييرياا   جبهن  ولهذا رو, حق الاساء لعدم شهودهن الجمعة  فيالروية 

,  رياااب  جمااارماااا  كرتماااوه مااان هاااذه اللياااادة : ن قيااال نفااا,  شااارع لهااان شاااهود العياااد

, فال يجوز االلوماد لىيهاا , المشهورة المجمع لىيها ليس فيها هذه الليادة  واألحاديث

 ؟ ولم يسموا هذه الليادة, يوم الجمعة  الروية يثجحادوالااس كىهم قد سموا 

وزيادتا   جحاى قاد تقادم الجاواب لان  لاك بماا  كربااه مان طارق الحاديث وحاال : قىاا 

 إلحاقهااحل الحديث بقصا يماع جالروية لن حكم  فيال ياقص حكمها اا جن الليادة وبي  

  يقل ا لم فوق وامياا لما قيل هاا وم جوقريية  جومكافلة  إما هيبل , ب  

فعىاى قيااس هاذا , فقاد كان الماماااا يشاهدن حاالة الجمعاة ماع رساول هللا : ن قيال نف

ماا كاان : قىااا ؟  الجااة  فاييشاهدن ياوم الملياد  جنلمن شهد الجمعاة مان الاسااء  يايغي

هللا مساامد  إمااءال تماعوا  ]قال  الايين قىهن ألج إاليشهد الجمعة والجمالة من الاساء 

مان  جفضالمخادلها  فاي إحاداكنحاالة ] وقاال , موفاق لىيا   [خيار لهان  هللا وبيوتهن

 فايدارها وحالتها  فيمن حالتها  جفضلحجرتها  فيحجرتها وحالتها  فيحالتها 

ماان  جفضاالمسااجد قومهااا  فاايمسااجد قومهااا وحااالتها  فاايماان حااالتها  جفضاالدارهااا 

   رواه جبو داود[  خىفي] قال  جو[  معيحالتها 

لهان مان شاهود الجمعاة والجمالاة  جفضالاليياوا  فايحالتهن  جنا قد جخير المامااف

 :ولعى  وهللا جلىم ألسياب , ب  جمرهن بالخرو  في  نف, العيد  إال

  الساة مرتين بخالف الجمعة والجمالة  فيجب  : جحدها 

بيوهاا الرهار هاو  فاين حاالتها نفا, س ل  بدل خالف الجمعاة والجمالاة جب  لي:  الثابي

   158/  6الفواو  , اهـ المقصود مىخصا      ممعوها

، لكان قيال ياوم القياماة هال  المصااف تكىام لان الروياة ياوم القياماة:  المسألة الرابعتة

 ؟ هل يُر  هللا  في الدبيا و هاا  روية ؟

  فيما جلىم : المسألة فيها مذهيان

وجن األوليااء  , يقراة مذهب الصوفية : وهااالء يارون جن هللا  يُار  فاي الادبيا األول : 

 فيكىمهم ويكىموب    , يرون هللا  في الدبيا 

وهو جن هللا  ال يُر  في الدبيا بنمماع السىف ، واساودلوا بقولا  : مذهب السىف الثابي : 

وكاذا المعطىاة كافاة فانبهم إ ا كاابوا يافاون } لن ترابي ولكن ابرر إلى الجيال {  تعالى

  جولى الروية في اآلخرة ففي الدبيا من باب 

هال رج  ربا  فاي الادبيا جم , خاحاة حىى هللا لىي  وساىم لكن اخوىف السىف في الا ي ي  

  والخالف وقع بين الصحابة : ؟لم يره 
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وهاااو قاااول  -واساااودلوا لهاااذا , وال بعاااين رجسااا  , القاااول األول : جبااا  لااام ياااره بيصاااره 

اهاـ لىى هللا  الفرياة من قال إن الرسول رج  هللا  فقد جلرم  :بحديث لائشة  - الجمهور

  [ بور جب ى جراه  ]واسودلوا بحديث جبي  ر لما سأل  : هل رجيت ربك ؟ قال , 

 واسودلوا بقول هللا  تعاالى } ولقاد رله بللاة جخار  { وقولا  } ,والقول الثابي : جب  رله 

[  رجيات رباي بأحسان حاورة ]وحاديث  {   فكاان قااب قوساين جو جدباى ثم دبى فودلى

   والصحي  القول األول   ,حمد والورمذ  والدارمي رواه ج

 رب  كالم معروف لعائشاة وابان يوفي روية الاي:  431/  4قال المصاف في الفواو  

با  قاال رج  جوابان ليااس ثيات لاا  فاي حاحي  مساىم , لياس فعائشة جبكرا الروية 

ويوا  بفاااده ب  جثيت رج ر و يره  يوكذلك  كر جحمد لن جب, محمد رب  بفااده مرتين 

هااو الماصااوب لاان جحمااد ,  ر و يرهمااا  يوهااذا الماصااوب لاان اباان لياااس وجباا

كماا لام , ولم يثيت لن جحد ماهم إثياا الروية بالعين في الادبيا , و يره من جئمة الساة 

 اهـ  بكار الروية في اآلخرة إيثيت لن جحد ماهم 

ى جن جحادا مان المااماين وقد اتفق جئماة المساىمين لىا:  335 4وقال جيضا في الفواو  

ئماة خاحاة ماع جن ممااهير األ يال فاي الاياإولم يوااازلوا , ال ير  هللا بعيا  في الدبيا 

 يباا  لاام يااره بعيااا  فااي الاادبيا ولىااى هااذا دلاات اآلثااار الصااحيحة الثابوااة لاان الايااجلىااى 

ولم يثيت لان ابان ليااس وال لان اإلماام جحماد وجمثالهماا , والصحابة وجئمة المسىمين 

ماا تقييادها إو, طالق الروية إما إبل الثابت لاهم , بهم قالوا إن محمدا رج  رب  بعيا  ج

   بالفااد

اليارحة ربى  يجتاب] وقول  , وليس في شيء من جحاديث المعرا  الثابوة جب  رله بعيا  

بما كان بالمديااة فاي المااام إو يره   رواه الورمذ  الحديث الذ   [ في جحسن حورة 

وكااذلك حااديث جم الطفياال وحااديث اباان لياااس و يرهمااا ممااا فياا    , ء مفساارا هكااذا مااا

والمعرا  كاان بمكاة كماا , كما ماء مفسرا في األحاديث , بما كان بالمدياة إرب   روية

{ لى المسجد األقصاى إسيحان الذ  جسر  بعيده ليال من المسجد الحرام } قال تعالى 

  وقد بسط 

ثيات   فالاذ الروياة وجماا فصال  -رحما  هللا  -ال الشيخ ق:  511/  6وقال في الفواو  

ولائشاة جبكارا   ,   محمد رب  بفاااده مارتين جر: ب  قال جفي الصحي  لن ابن لياس 

وابان ليااس , بكارا روياة العاين جلائشاة : فمن الااس من ممع بياهماا فقاال ,  الروية

تاارة , جو مقيادة باالفااد  مطىقاة يواأللفاظ الثابوة لن ابان ليااس ها,  ثيت روية الفاادج

ولم يثيت لن ابن لياس لفاظ حاري  , وتارة يقول رله محمد ,   محمد رب  جر: يقول 

, رله بفاااده : وتاارة يقاول ,  الروياة تاارة يطىاق: ماام جحماد وكذلك اإل,  بأب  رله بعيا 

 حاحاب  سامعوا بعاضجلكن طائفة من , رله بعيا  : جب  سمع جحمد يقول : ولم يقل جحد 

كمااا ساامع بعااض الااااس مطىااق كااالم اباان , ففهمااوا مااا  رويااة العااين , كالماا  المطىااق 

وال ثيات  لاك , جب  رله بعياا   يدلة ما يقوضوليس في األ,  لياس ففهم ما  روية العين

باال الاصااوب , وال فااي الكواااب والساااة مااا ياادل لىااى  لااك , الصااحابة  لاان جحااد ماان

سااألت رسااول هللا هاال :  ر قااال  يجبااكمااا فااي حااحي  مسااىم لاان  الصااحيحة لىااى بفياا 

جسار  بعياده لايال   سايحان الاذ} وقاد قاال تعاالى [ راه جبى جبور ] فقال ؟ رجيت ربك 

ولاو كاان { باركاا حول  لاري  من لياتااا   قصى الذلى المسجد األإمن المسجد الحرام 
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لقاد     فوماروبا  لىاى ماا يار} جوكذلك قول  ,  ولىجراه بفس  بعيا  لكان  كر  لك جقد 

وفاااي ,  ولاااىجولاااو كاااان رله بعياااا  لكاااان  كااار  لاااك { رج  مااان ليااااا ربااا  الكيااار  

ال فوااة لىاااس إجريااا   يوماا معىااا الروياا الوا} الصحيحين لن ابان ليااس فاي قولا  

با    سارجروياا لاين جريهاا رساول هللا ليىاة  يقاال ها{ والشجرة المىعوباة فاي القارلن 

فكاان  لاك فوااة لهام , اس بما رله بعيا  ليىاة المعارا  ألب  جخير الا؛ وهذه رويا اآلياا 

ولايس فاي شايء مان , ولم يخيارهم بأبا  رج  ربا  بعياا  , حيث حدق  قوم وكذب  قوم 

كماا  كار ماا دوبا    , ولاو كاان قاد وقاع  لاك لاذكره , حاديث المعرا  الثابوة  كار  لاك ج

جحاد فاي الادبيا بعياا   ب  ال يار  هللاجمة وقد ثيت بالاصوب الصحيحة واتفاق سىف األ

ن المااماين يارون جواتفقوا لىى , ال ما بازع في  بعضهم من روية بيياا محمد خاحة إ

 اهـ   كما يرون الشمس والقمر, هللا يوم القيامة ليابا 

 ثم هل رله روية قىب وماام في الدبيا جم ال ؟ :  مسألة

تيمياة ، وهاو مضامون قولا  وهاو اخوياار ابان في المديااة , الصحي  جب  رله في الماام 

 وهاذا المشاهور بحاديث اخوصاام الماأل [رجيت رباي فاي جحسان حاورة  ]لىي  السالم 

 وهذا الحديث جلف في  ابن رمب رسالة    ,األلىى 

 : هل يُر  هللا في الماام ؟  مسألة

 :روية هللا لىى ثالثة جقوال  والااس في:  336/  4قال المصاف في الفواو  

لىاى جن هللا يار  فاي اآلخارة باألبصاار لياباا : ابعون وجئماة المساىمين فالصحابة والو

لكن ير  في الماام ويحصل لىقىوب مان المكاشافاا , وجن جحدا ال يراه في الدبيا بعيا  

ومن الااس من تقو  مشااهدة قىيا  حواى يران جبا  رج  ,  والمشاهداا ما يااسب حالها

صال بحساب إيماان العياد ومعرفوا  فاي ومشااهداا القىاوب تح, وهاو  االط   لك بعيا 

  كما قد بسط في  ير هذا الموضع , حورة مثالية 

  ب  ال ير  في الدبيا وال في اآلخرة جقول بفاة الجهمية :  يوالقول الثاب

 اهـ   قول من يللم جب  ير  في الدبيا واآلخرة : والثالث 

مطابقااا ماان وماا  دون وقااد يكااون الوااوهم والوخياال :  74/  4وقااال فااي تىياايس الجهميااة 

فهو حق في مرتيو  وإن لم يكن مماثال لىحقيقة الخارمة مثل ما ياراه الاااس فاي , وم  

فنبا  يار  حاورا وجفعااال , وقد ير  في اليقرة من ماس ماا ياراه فاي مااما  , ماامهم 

كمااا رج  يوسااف سااجود , وتىااك جمثااال مضااروبة لحقااائق خارميااة , ويساامع جقااواال 

وكاباات , فااال ريااب جن هااذا تمثىاا  وتصااوره فااي بفساا  , لاا   قماارالكواكااب والشاامس وال

ياا جبات هاذا تأويال روياا  مان قيال قاد معىهاا } كما قال , خوت  إحقيقو  سجود جبوي  و

 {   ربي حقا

فوىاك رلهاا , بال واليقار , حياث رج  الساايل , وكذلك رويا المىاك الواي ليرهاا يوساف 

فهاذا الومثال , ويىها مان الخصاب والجادب وكابت حقيقوها وتأ, موخيىة مومثىة في بفس  

لاا   لاا  تااأويال حااحيحا يكااون مااساايا جن ىبمعااا, والوخياال حااق وحاادق فااي مرتيواا  

فاانن تأوياال الرويااا ميااهااا لىااى القياااس وااللويااار , لاا  ماان بعااض الومااوه  ومشااابها

ولكاان ماان الوقااد جن مااا تمثاال فااي بفساا  وتخياال ماان الرويااا هااو , والمشااابهة والمااسااية 

فهاو ميطال مثال , رلها  وجن تىك األمور هي بعياها, لافس المومود في الخار  مماثل 

ماان يعوقااد جن بفااس الشاامس الوااي فااي السااماء والقماار والكواكااب ابفصااىت لاان جماكاهااا 
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فهاذا , وجن بقرا مومودة في الخار  سيعا سمابا جكىت سايعا لجافاا , وسجدا ليوسف 

  باطل 

وال , فهاذا حاق فاي الروياا , فاي المااام ويخاطيا  وإ ا كان كذلك فاإلبسان قد ير  رب  

فنن سائر ما ير  في المااام ال , يجوز جن يعوقد جن هللا في بفس  مثل ما رج  في الماام 

ولكن ال باد جن تكاون الصاورة الواي رله فيهاا مااساية ومشاابهة , يجب جن يكون مماثال 

ن الصور وسمع من الكالم ما فنن كان إيماب  والوقاده مطابقا جتي م, اللوقاده في رب  

إ ا رج  العياد ربا  فاي حاورة : قاال بعاض المشاايخ , وإال كان بالعكس , يااسب  لك 

  كابت تىك الصورة حجابا بيا  وبين هللا 

وما جظن لاقال ياكار , ويخاطيهم , وما زال الصالحون و يرهم يرون ربهم في الماام 

وهاذه , روياا تقاع لإلبساان بغيار اخويااره فنن وماود هاذا مماا ال يمكان دفعا  إ  ال,  لك 

وقد  كرها العىماء من جححاباا و يرهم في جحول الدين وحكوا لن , مسألة معروفة 

والاقال باذلك مواواتر لمان رج  ربا  فاي , طائفة من المعوللة و يرهم إبكار روية هللا 

وباون قاد معىاوا ولكن لعىهم قالوا ال يجوز جن يعوقد جب  رج  رب  في المااام فيك, الماام 

مثل هذا من جضغاس األحالم ويكوبون من فرط سىيهم وبفايهم بفاوا جن تكاون روياة هللا 

وهاو , فهذا مماا يقولا  الموجهماة , كسائر ما ير  في الماام , روية ححيحة  في الماام

بل ولما اتفق لىيا  لاماة لقاالء بااي , باطل مخالف لما اتفق لىي  سىف األمة وجئموها 

  لدم 

وإبماا  لاك , في روياة هللا فاي المااام بقاص وال لياب يوعىاق با  سايحاب  وتعاالى  وليس

وقاول مان يقاول , بحسب حال الرائي وححة إيماب  وفساده واساوقامة حالا  وابحرافا  

إ ا حمال لىاى مثال هاذا ,  لاك  فااهلل بخالفا  وبحاو, ما خطر بالياال جو دار فاي الخياال 

خيىا  اإلبساان فاي مااما  جو يقروا  مان الصاور فال بعوقد جن ماا ت, كان محمال ححيحا 

بال بفاس الجان والمالئكاة , فنب  ليس هو في بفس  مثل  لاك , جن هللا في بفس  مثل  لك 

بل هي لىى خالف ما يوخيىا  ويوصاوره , ال يوصورها اإلبسان ويوخيىها لىى حقيقوها 

 اهـ  ى جمل وجلرم فاهلل تعال, وإن كان ما رله مااسيا مشابها لها , في ماام  ويقرو  

جلىاى مراتاب بعايم  يرويو  سيحاب  هاو:  158/  6: قال المصاف في الفواو   مسألة

ن كاابوا فاي الروياة لىاى إو, لا  الادين  الجاة و اية مطىوب الذين ليدوا هللا مخىصين

 اهـ   درماا لىى حسب قربهم من هللا ومعرفوهم ب 

والااذ  لىياا  ممهااور :  158/  6 : وقااال فااي الفواااو  مستتألة فتتي حنتت  مننتتر الر يتتة

ن كاان ممان لام ييىغا  نفا, فهاو كاافر , السىف جن من محاد روياة هللا فاي الادار اآلخارة 

ن جحار لىاى نفا, ساالم ف من لم تيىغا  شارائع اإلكما يعر  , ف  لك لر  , العىم في  لك 

قاد , واألحاديث واآلثار في هذا كثيرة مشهورة , فهو كافر , ل   الجحود بعد بىوغ العىم

مثل كوااب الروياة  لىادارقطاى وألباى بعايم ولآلمار  و كرهاا , دون العىماء فيها كويا 

المصافون فاي السااة كاابن بطاة والاللكاائى وابان شااهين وقايىهم ليادهللا بان جحماد بان 

وخرمهاا جحاحاب الصاحي  , ق والخاالل والطيراباى و يارهم اساحإحايل وحايل بان 

 اهـ    د والسان و يرهميوالمساب

مااا ماان تااأول  لااك ولاام ياكاار ولاام يجحااد , وهااو ماان جهاال االموهاااد , فهااذا ماان الخطااأ ج

والخطأ المغفاور فاي االموهااد : فصل :  31/  41المغفور , قال المصاف في الفواو  
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كمان الوقاد , كماا قاد بساط فاي  يار موضاع , هو في بولي المسائل الخيرية والعىمية 

 لك ما يعارض  وييين المراد ولم يعرفا  مثالوكان لذ, ثيوا شيء لداللة لية جو حديث 

ن جوماا كاان ليشار } ولقولا  { بصاار ال تدركا  األ} لقولا  , ن هللا ال ير  جوالوقد     

ن هللا ال يار  جوكما بقل لن بعض الوابعين    { و من وراء حجابجال وحيا إيكىم  هللا 

, ا تاورار ثاواب ربهاا بهاأب{ لاى ربهاا بااظرة   إوموه يوملذ باضارة } وفسروا قول  , 

 اهـ , المقصود  كما بقل لن مجاهد وجبي حال  

 

 فصل

فالسااة تفسار , ثم في ساة رساول هللا حاىى هللا لىيا  وساىم :  فصلقال المصاف : " 

وماا وحاف الرساول با  ربا  لال ومال مان األحادياث , القرلن وتدل لىي  وتعير لا  

 :اإليمان بها فمن  لك  ومب, الصحاح الوي تىقاها جهل المعرفة بالقيول 

يالل رباا إلاى الساماء الادبيا كال ليىاة حاين ييقاى ثىاث ] مثل قول  حىى هللا لىي  وسىم 

من يدلوبي فأسوجيب ل  من يسألاي فألطي  من يسوغفربي فاأ فر : الىيل اآلخر فيقول 

  موفق لىي  [ ل  

الحاديث    [ راحىوا  هلل جشد فرحا بووبة ليده من جحادكم ب] وقول  حىى هللا لىي  وسىم 

  موفق لىي  

حدهما اآلخر كالهماا يادخل ج يضحك هللا إلى رمىين يقول] وقول  حىى هللا لىي  وسىم 

  موفق لىي  [ الجاة 

يراال فلجااب رباااا ماان قاااوط لياااده وقاارب  يااره ياراار إلاايكم جزلااين قاطااين ] وقولاا  

  حديث حسن [ يضحك يعىم جن فرمكم قريب 

ال تلال مهاام يىقاى فيهاا وهاي تقاول هال مان ملياد حواى ] ىم وقول  حىى هللا لىي  وس

لىيهااا قدماا  فيااالو  بعضااها إلااى بعااض ] وفااي روايااة [ يضااع رب العاالة فيهااا رمىاا  

  موفق لىي  [ فوقول قط قط 

فياااد  بصاوا إن هللا ياأمر  , ليياك وساعديك : فيقاول , ياا لدم : يقول تعاالى ] وقول  

ما ماكم من جحاد إال سايكىم  ] وقول  , موفق لىي  [  جن تخر  من  ريوك بعثا إلى الاار

 [  رب  وليس بيا  وبيا  ترممان 

ربااا هللا الاذ  فاي الساماء تقادس اسامك جمار  فاي الساماء ] رقياة الماريض  وقول  في

واألرض كما رحموك في السماء امعل رحموك في األرض ا فار لااا حوبااا وخطاياباا 

 [ ك وشافاء مان شافائك لىاى هاذا الوماع فييارججبت رب الطييين جبلل رحمة من رحمو

 [ جال تاأماوبي وجباا جماين مان فاي الساماء] وقولا  , حديث حسن رواه جبو داود و ياره 

 والعر  فوق الماء وهللا فوق العر  وهاو يعىام ماا جباوم لىيا ] وقول  , حديث ححي  

فاي الساماء  :قالات [ جيان هللا ] وقولا  لىجارياة , حديث حسان رواه جباو داود و ياره  [

  مسىم  رواه[ جلوقها فنبها ماماة ] قال , جبت رسول هللا : قالت [ من جبا ] قال 

  حديث حسن [ جفضل اإليمان جن تعىم جن هللا معك حيث ما كات وقول  ] 

إ ا قام جحدكم إلاى الصاالة فاال ييصاقن قيال ومها  وال لان يمياا  فانن هللا قيال ] وقول  

  موفق لىي  [ قدم   ومه  ولكن لن يساره جو تحت
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الىهااام رب السااامواا السااايع واألرض ورب العااار  ] وقولااا  حاااىى هللا لىيااا  وساااىم 

العريم رباا ورب كل شيء فالق الحب والاو  مالل الووارة واإلبجيال والقارلن جلاو  

بك من شر بفسي ومن شار كال داباة جبات لخاذ بااحايوها جبات األول فىايس قيىاك شايء 

وجبات الرااهر فىايس فوقاك شايء وجبات اليااطن فىايس  وجبت اآلخر فىايس بعاد  شايء

  رواه مسىم [ دوبك شيء اقض لاي الدين وج ااي من الفقر 

ا لىاى جبفساكم فانبكم ال جيهاا الاااس جربعاو] لماا رفاع الصاحابة جحاواتهم بالاذكر  وقول 

بصايرا قريياا إن الاذ  تدلوبا  جقارب إلاى  وال  ائياا إبماا تادلون ساميعا تدلون جحام

  موفق لىي  [ لاق راحىو  جحدكم من 

إبكاام سااورون ربكاام كمااا تاارون القماار ليىااة الياادر ال تضااامون فااي رويواا  فاانن ] وقولاا  

[ اساوطعوم جن ال تغىياوا لىاى حاالة قيال طىااوع الشامس وحاالة قيال  روبهاا فااافعىوا 

  موفق لىي  

بماا إلى جمثال هذه األحاديث الوي يخير فيها رسول هللا حاىى هللا لىيا  وساىم لان ربا  

كماا يامااون بماا , يامااون باذلك : فنن الفرقة الاامية جهال السااة والجمالاة , يخير ب  

بال هام , جخير هللا ب  في كواب  من  ير تحريف وال تعطيل ومن  ير تكييف وال تمثيل 

فهم وسط في بااب حافاا , كما جن األمة هي الوسط في األمم , الوسط في فرقة األمة 

 اهـ "  لومثيل المشيهة  ن جهل الوعطيل الجهمية وجهلهللا سيحاب  وتعالى بي

 :  فيه مسائل

رة فاي السااة الايويااة وبادج المصااف باذكر األسااماء والصافاا الماذك:  المستألة األولتى

     وهو المصدر الثابي من المصادر الوي يعرف ماها األسماء والصفاا

هاا بعاد القارلن , ثام باين ج  : جن السااة رتيو, لىورتياب والوراخاي " ثام  ال المصاف "ق

وتادل لىيا    هاي : جن السااة تفسار القارلن وتيياامكابة الساة من القرلن و كر قالادة و

ولاذلك قاال , وتعير لا  ويشورط في الساة لكي ياخذ ماها األسماء والصفاا الصاحة 

فاان ا كاباات " ماان األحاديااث الصااحاح الوااي تىقاهااا جهاال المعرفااة بااالقيول  : "المصاااف 

 "  ومب اإليمان بها " ححيحة 

اآللااف والااالم فااي  "مثااال هااذه األحاديااث جإلااي المصاااف " ثاام قااال :  المستتألة الثانيتتة

ج  األحاديااث الخاحااة المااذكورة فااي , وهااي العهااد الااذكر  , األحاديااث لىخصااوب 

كماا  "كما ياماون بما جخير هللا ب  في كوابا  "  ثم قال المصاف, حفاا هللا الصحيحة 

حاديااث الصاافاا مثاال إيمااابهم بآياااا الصاافاا مااثالً بمثاال أج  ياماااون ب, هاااا لىوشاايي  

 وسواء بسواء   

بأحادياث الصافاا ثم  كر قالدة جخر  مان قوالاد جهال السااة والجمالاة : جن جيماابهم 

 من  ير تحريف وال تعطيل ومن  ير تكييف وال تمثيل   

 مضااادةهااي : ثياال ربعااة : وهااي الوحريااف والوعطياال والوكييااف والوممااور األهااذه األ

كماا جبهاا , ا فاي األحادياث ءتوحيد األسماء والصافاا الواي ماا فيحاديث الصفاا أل

 ا في اآلياا كما سيق  ءووحيد األسماء والصفاا الوي مال مضادة

" ـ بال هام ثم  كر قالدة لريمة مهمة ألهل الساة في باب األساماء والصافاا فقاال " 

كما جن األمة هي الوسط في األمم , فرقة األمة  الوسط فيج  جهل الساة والجمالة ـ " 
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 فهاام وسااط فااي باااب حاافاا هللا ساايحاب  وتعااالى بااين جهاال الوعطياال الجهميااة وجهاال, 

 " اهـ  لومثيل المشيهة ا

السابقة : في هذه األحاديث حفاا , بعضها سيق جن جخذباه في اآلياا  المسألة الثالثة

فياا  ماان جحاديااث فااي حاافاا سااابقة إلااى  , ولااذا فقااد بقىاااا ماااوفااي الفصااول السااابقة 

موضعها , ووضعااه مع اآلياا المشابهة لها ، جما األحاديث الواي لام يسايق لهاا  كار , 

 فسوف بفردها في فصول مسوقىة وبوكىم لىيها , والصفاا الوي لم ترد سابقا هي : 

 / حفة الالول هلل تعالى( كل ليىة  41ـ ) 4

  / حفة الفرح هلل تعالى( 31ـ ) 4

 / حفة الضحك هلل تعالى(  34ـ ) 3

 / حفة العجب هلل تعالى(  34ـ ) 1

 / حفة الرمل والقدم هلل تعالى(  33ـ ) 5

/ كوب  تعالى قيل وم  المصىي( واحومال جن هذه حفة مسوقىة ، واحومال جبا  31ـ ) 6

 جراد جبها تابعة لمعاي المعية جوالقرب  

 / حفة القرب هلل تعالى(  35ـ ) 7

 فهي :السابقة الصفاا الوي سيق جن جخذبا بريرها في اآلياا جما 

 ـ القول والكالم هلل تعالى    4

 ـ حفة العىو هلل تعالى   4

 ـ حفة االسوواء لىى العر  هلل تعالى   3

   روية الماماين هلل تعالى يوم القيامة   - 1

 ع , واليصير  من األسماء : األول , واآلخر , والراهر , والياطن , والسميـ و 5

 

 فصل
مثال قولا  حاىى هللا قاال المصااف : " :  سااةجما األسماء والصفاا الوي مااءا فاي ال

: يالل رباا إلى السماء الدبيا كل ليىة حاين ييقاى ثىاث الىيال اآلخار فيقاول ] لىي  وسىم 

 "  موفق لىي  [ من يدلوبي فأسوجيب ل  من يسألاي فألطي  من يسوغفربي فأ فر ل  

 : ئل فيه مسا

وهاااذه الصااافة ماااذهب جهااال السااااة ( الاااالول هلل تعاااالى/41)حااافة : المستتتألة األولتتتى 

, وجباا  وهااذا مجمااع لىياا  لاااد السااىف , إثياتهااا هلل , وهااي توعىااق بالمشاايلة  : والجمالااة

   يالل كل ليىة ، وبعض السىف يعير بكىمة : يهيط كل ليىة , كما ماء في الاصوب 

إثيااا الاالول هلل  ىالااس في الالول : مذهب الكالبياة إلاجما مذاهب :  المسألة الثانية

ويقولاااون : إن الاااالول حااافة مااان حااافاا هللا  ، لكااان حياماااا يفسااارون هاااذه الصااافة ، 

هللا فااي   يفسااروبها بوفسااير ياادل لىااى جباا  مخىااوق ، فيقولااون : إن الااالول فعاال يفعىاا

ج  يخىقا  , وق يفعى  هللا السماء كل ليىة سماه بلوالً , فحقيقة هذا القول جن الالول مخى

, لا  يراا  مثال الساىف فاي إثيااا الاالول  من لام يوياين,  ومذهيهم دقيق, مافصل لا  

 ولىى هذا المذهب موقدمي األشالرة   

جو مغى ااف بغااالف يخاادع , فكالمهاام تماماااً مثاال كااالم الجهميااة ، إال جباا  مخفااف العيااارة 

ظاان الرااان جبهاام يثيوااون الصاافة , لفعىيااة باا  ماان حاافاا هللا  ا: إ، فاان ا قااالوا  الااااظرين
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ألبهام يجعىوبا   ؛فعال يفعىا  هللا  فاي الساماء ، ابفضا  جمارهم : كالسىف ، لكن إ ا قالوا 

 مفعوالً ، ولىى هاذا الماذهب الييهقاي فاي األساماء والصافاا ، وكاذا جو شيلامخىوقاً ، 

   الحسن األشعر  والياقالبي ، وكذلك ابن كالب إمامهم جبو

إال جبهام , يثيواون الاالول : يضااً المشايهة جو, الكرامياة : إلاي إثيااا الاالول هلل و هب 

 يقولون بلول مثل بلول المخىوق  

إبكااار الااالول هلل  ىإلاا: و هااب المعطىااة ماان الجهميااة والمعوللااة وموااأخر  الشااالرة 

 جو يالل جمره جو رحمو  وهكذا     وجولوه بوقدير محذوف فقالوا : يالل مالئكو

: احول بعض الااس وقالوا : لو جثيواا بلول هللا تعالى لىلم جن يكون دائماً باازالً لة مسأ

 هاا  مكان إال وفي  ليل فيىلم الالول الدائم ؟ ليس ألب  

فكماا  , ءشاي  ليس كمثىفنب  جما هللا سيحاب  وتعالى , ن هذا بلول المخىوق جالجواب : 

وكماا جبا  يسامع الاااس فاي , هذا لن هاذا جب  يرزق الااس في لحرة واحدة وال يشغىة 

وكما جبا  يحاساب الاااس ياوم القياماة فاي , لحرة واحده وال يشغىة حوا هذا لن هذا 

     فكذلك الالول وجمثال  ,سالة واحدة فال يشغى  كالم هذا لن هذا 

 : هل إ ا بلل من السماء الدبيا يخىو ما  العر  ؟  مسألة

هاذه المساألة فصل حفة االسوواء هلل لىى العار  , وسيقت هذه المسألة في الجواب : 

 اليخىو  : وماهم من قال , يخىو ما  العر  : وماهم من قال , تكىم فيها بعض السىف 

ن دل دلياال حااري  إإال , باا  يسااكت لاان هااذا الموضااوع : جوالصااحي  فااي المسااألة 

 فيوكىم في  لك   , ححي  في هذه المسألة 

السماء الادبيا جن الساماواا تقىا  جوجبا   ىإل يحاب  وتعالى: هل يىلم من بلول  سمسألة 

 سفل في السماء العىيا جو جبها تحيط ب  ؟جيكون 

 ويوعالى هللا لن الاقص    ءشي  الجواب : هللا سيحاب  وتعالى ليس كمثى

 هل يقال : إن هللا  يالل إلى السماء الدبيا بدون حركة وال ابوقال ؟ :  مسألة

لااذا يُسااكت لاان  لااك , يحوااا  لاادليل , جوإثياتهمااا  الحركااة واالبوقااال جن بفااي: الجااواب 

وبقاف حياث وقاف الساىف فهام [ ياالل ]  الرسول حىى هللا لىيا  وساىمويقال كما قال 

إال جن بعااض السااىف  كاار , وال بافااي جو بثياات الحركااة جواالبوقااال , لاان لىاام وقفااوا 

ومان جراد ملياد الارد  , لكال بياةلىاى ا في باب الردود لماا ردوا الالول بحركة وابوقال

، ورساالة ابان  416،  68ب( شارح جحادياث الاالول ) ففي كواب ابان تيمياة واسام  

، وشارح الهاراس لكوااب الووحياد البان خليماة لماا 6رمب في فضال لىام الساىف ب

  كر حفة الالول هلل تعالى  

 : ائفاة يقولاونوجما االبوقال فاابن حاماد وط:  644/ 4قال المصاف في تىييس الجهمية 

ولخارون مان جهال السااة كاالوميمي مان جحاحاب جحماد جبكاروا , يالل بحركة وابوقاال 

يقفاون فاي : وطائفاة ثالثاة كاابن بطاة و ياره , بل يالل بال حركة وابوقال : هذا وقالوا 

وقاااد  كااار األقاااوال الثالثاااة القاضاااي جباااو يعىاااى فاااي كوااااب اخاااوالف الاااروايوين , هاااذا 

  بمجمى   الىفظ ىوبف, والومهين 

فيثيت ما جثيات هللا ورساول  باالىفظ , مرالاة جلفاظ الاصوب : واألحسن في هذا الياب 

وهااو جن يثياات الااالول واإلتيااان , ويافااي مااا بفاااه هللا ورسااول  كمااا بفاااه , الااذ  جثيواا  

, وقاد حارح طوائاف مااهم بالحركاة ,  ويافي المثال والسامي والكفاا والااد, والمجيء 
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وحارحوا بأبا  لام يالل موكىماا إ ا , ف من جئمة الحاديث والسااة كما حرح بذلك طوائ

 اهـ  وجن الحركة من لوازم الحياة , شاء 

: ويويع هذا اليحث : دبوه سيحاب  وتعالى من الحجا  لشاية لرفاة إلاى الساماء مسألة 

فااي  لااك : فااي الفواااو  المصاااف الاادبيا ، وبعااض السااىف يُساامي  لااك المياهاااة ، وقااال 

ياالل كال ليىاة إلاى الساماء ] وفي لفظ [ يالل ] ب  جثيت في الصحيحين وقد  : 5/178

قارب ماا يكاون الارب مان لياده ] جوفي حديث لخر [ الدبيا حين ييقى ثىث الىيل اآلخر 

 ين هللا يالل إلى سماء الدبيا حاين يمضا] جوفي ححي  مسىم [ في موف الىيل اآلخر 

ر الىياال جو ثىثاااه يااالل هللا إلااى  ا مضااى شااط] إوفااي حااحي  مسااىم جيضااا [ ثىااث الىياال 

ييطل قول من يران جبا  يخىاو , فما  كر من تقدم اخوالف الىيل في اليالد [ سماء الدبيا 

وجماا الاالول الاذ  ال يكاون مان ,  ويصير تحت العر  جو تحات الساماء, ما  العر  

ون ويكا, فهذا ال يمواع جن يكون في وقت واحاد لخىاق كثيار , ماس بلول جمسام العياد 

, باال ال يمواااع جن يقاارب إلااى خىااق ماان لياااده دون بعااض , لاايعض الااااس جكثاار  هقاادر

وممياع ماا وحاف با  الارب لال , فيقرب إلى هذا الذ  دلاه دون هاذا الاذ  لام يدلا  

ن نفا, كماا فاي المعياة , فىيس في  ماهو لام لجمياع المخىوقااا , ومل بفس  من القرب 

  المعية وحف بفس  فيها بعموم وخصوب 

وكقربا  , والعاباد  يكالادال, فهاو خااب لمان يقارب ماا  , جماا قربا  مماا يقارب ماا  و

ن كابات تىاك العشاية بعرفاة إو,  ألمل الحجا ؛ ودبوه إلى السماء الدبيا , لشية لرفة 

ن تىك اليالد لم نف, وتكون ليال في بعض اليالد , قد تكون وسط الاهار في بعض اليالد 

بما دبا إلى السماء الدبيا الوي لىى الحجا  وكذلك إو, الدبيا  وال إلى سمائها, ليها إيدن 

يحاسيهم كىهام فاي ساالة واحادة , وهذا كما جن حساب  لعياده يوم القيامة ,  بلول  بالىيل

 اهـ  

 فصل
   [ هلل جشااد فرحااا بووبااة ليااده ماان جحاادكم براحىواا  ] وقولاا  حااىى هللا لىياا  وسااىم " 

 "  الحديث موفق لىي  

 :  فيه مسائل

/الفاارح هلل تعااالى( وهااي ثابوااة بنمماااع 31: هااذا الحااديث فياا  حاافة ) المستتألة األولتتى

 السىف  

:  األشاااالرة والماتريدياااةجماااا الكالبياااة والكرامياااة : فيثيواااون  لاااك هلل تعاااالى , وجماااا 

فيفسااارون  لاااك بااانرادة اإلبعاااام ، وجماااا الجهمياااة والمعوللاااة : فياكااارون حااافة الفااارح 

 و  لك  ويفسروب  باإلثابة وبح

جما تفصيل مذهب الكالبية في الفرح والضحك فكما بقىاا مذهيهم في باب حفة الرضا 

محياة هللا ورضااه : جبهام يقولاون قاال لااهم :  141/  7فقد قال المصااف فاي الفوااو  

لهام فاي  لاك قاوالن ؟ ثام هال  لاك هاو اإلرادة جم حافاا جخار , وسخط  وبغض  قديم 

لرضى والسخط والغضب وبحاو  لاك حافاا ليسات هاي ن اإ: وجكثر قدمائهم يقولون 

وكااذلك الواليااة والعااداوة هااذه كىهااا , كمااا جن الساامع واليصاار لاايس هااو العىاام , اإلرادة 

بي محمد ليد هللا بن سعيد بن كالب ومن اتيع  من الموكىماين جحفاا قديمة جزلية لاد 

  ومن جتياع المذاهب من الحايىية والشافعية والمالكية و يرهم , 
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فاالمعاي ماا زال هللا , واإلرادة تطابق العىام , يرمع إلى اإلرادة  قالوا الرضى والسخط

فانن , حاحي   ىوهاذا معاا, يريد جن يثيب هاالء بعد إيمابهم ويعاقب إبىيس بعاد كفاره 

  سيخىق    هللا يريد جن يخىق كل ما لىم جب

فكال , رياد جن يثييا  هو جيضا حي  تاابع لمان ي: ولىى قول من يثيوها حفاا جخر يقول 

, وهااذا تااابع لىعىاام , وكاال ماان جراد لقوبواا  فنباا  ييغضاا  , ماان جراد إثابواا  فهااو يحياا  

وال يفرح بووبة لياد بعاد , وهاالء لادهم ال يرضى لن جحد بعد جن كان ساخطا لىي  

والفاارح لااادهم إمااا اإلرادة وإمااا الرضااى , باال مااا زال يفاارح بووبواا  , جن تاااب لىياا  

وكاذلك ال يغضاب لاادهم , ثابوا  إثابوا  جو يرضاى لماا يرياد إزال يرياد  ما:  ىوالمعا

  لخر  ىاإلرادة وإما بمعا ىبل  ضي  قديم إما بمعا, يوم القيامة دون ما قيى  

فذا  اإليماان , إ ا لىم جن اإلبسان يموا كافرا لم يلل مريدا لعقوبو  : فهاالء يقولون 

وإ ا , فىايس هاذا بماامن جحاال , ماوده كعدما  بال و, الذ  كان مع  باطل ال فائدة في  

و ا  الكفار الاذ  فعىا  وماوده كعدما  فىام , ثابو  لىم جب  يموا ماماا لم يلل مريدا إل

 اهـ , المراد باخوصار  يكن هذا كافرا لادهم جحال 

: ساايق جن  كرباهااا فااي باااب حاافة الرضااا , وبعياادها هاااا , وهااي مستتألة في تتا قاعتت ة 

/ 47ا الموعىقاة بمشايلة هللا وقدرتا  : قاال المصااف فاي الفوااو  قالدة في باب الصفا

والجهميااة والمعوللااة لاام يقاام لااادهم بااذاا هلل ال طىااب و ال إرادة وال محيااة وال :  85

وال قاام بذاتا  لاادهم إيجااب و إلالام و  -إلى جن قاال  -رضا وال  ضب وال  ير  لك 

قاائم بذاتا  يادل لىيا   لاك  ىه معاافىم يكن لىكالم المخىوق فاي  يار, ال تحريم و حرر 

وكاان مقصاود , المخىوق حوى يفارق باين ماا خىقا  فاي الجمااد وماا خىقا  فاي الحياوان 

, وجبا  ماا  بالل , جن هللا هو الموكىم بالقرلن وسائر كالما  : السىف رضوان هللا لىيهم 

مان رباك والذين لتيااهم الكواب يعىمون جب  مالل } كما قال تعالى , لم يالل من  يره 

 {  قل بلل  روح القدس من ربك بالحق } وقال تعالى { بالحق 

وقاالوا , هو كالم هللا  يار مخىاوق : وإبما قالوا , حد من السىف إن القرلن قديم جلم يقل 

وال قاال جحاد مااهم إن هللا , لم يلل هللا موكىما إ ا شاء وموى شاء وكيف شاء وكما شااء 

إن هللا لم يلل وال يلال يقول يا لدم يا باوح ياا موساى وال قال , في األزل باد  موسى 

  مما جخير جب  قال , يا إبىيس وبحو  لك 

فالباد جن يكاون قاديما , لوقدوا جب  إ ا كاان  يار مخىاوق اتيع السىف اولكن طائفة ممن 

وهاااالء ياكاارون جن يكااون هللا يااوكىم بمشاايلو  وقدرتاا  , إ  لاايس لااادهم إال هااذا وهااذا 

جويفاارح  , جويرضااى لاان الماااماين إ ا جطااالوه , لكفااار إ ا لصااوه جويغضااب لىااى ا

مماا دل , جويكاون بااد  موساى حاين جتاى الشاجرة وبحاو  لاك , الوائيين إ ا تابوا  بووبة

 لك بأبهم اتيعوا ما جسخط هللا وكرهوا رضاواب  فاأحيط } كقول  , لساة االكواب و لىي 

فىمااا جتاهااا بااود  يااا } وقولاا  { ماااهم  فىمااا لساافوبا إبوقماااا} وقولاا  تعااالى { جلمااالهم 

{ سااجدوا آلدم ائكااة ولقااد خىقااااكم ثاام حااورباكم ثاام قىاااا لىمآل} وقااال تعااالى {  موسااى

{ لا  كان فيكاون  إن مثل ليسى لاد هللا كمثل لدم خىق  من تراب ثم قاال} وقال تعالى 

لافد اليحر قيل لو كان اليحر مدادا لكىماا ربي } وقد جخير جن كىمات  ال بفاد لها بقول  

ولاو جن ماا فاي األرض مان } وقاال تعاالى { جن تافد كىماا ربي ولو ملاا بمثىا  ماددا 

 شجرة جقالم واليحر يمده من بعده سيعة جبحار ماا بفادا كىمااا هللا إن هللا لليال حكايم
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ن إال يقولاون , ج  لم يلل موكىما إ ا شاء , إن كالم هللا قديم : وجتياع السىف يقولون { 

لوقادوا جن القارلن الكان هااالء , كادائ  لموسى وبحو  لاك , الكىمة المعياة قديمة بفس 

خوىفاوا فمااهم مان اثام , وإن هللا ال ياوكىم بمشايلو  وقدرتا  , وسائر كالم هللا قاديم العاين 

والقرلن وجن الواوراة  الووراة واإلبجيل يهو مميع معاب, واحد  ىهو معا: القديم : قال 

, والقارلن إ ا ليار لاا  بالعيرياة حاار تاوراة , عربياة حاارا قرلباا إ ا لير لاهاا بال

, بال إماا جن يكاون خىقا  فاي بعاض األمساام , والقارلن العرباي لام ياوكىم هللا با  : قالوا 

 ىوإما جن يكون جحدث  ميريل جو محمد فيكون كالما لذلك الرسول ترمم با  لان المعاا

بال القارلن : ومااهم مان قاال , الكاالم  ممياع معاابى الواحد القائم بذاا الرب الاذ  هاو

وهااي قديمااة جزليااة قائمااة بااذاا الاارب جزال , القااديم هااو حااروف جو حااروف وجحااواا 

فاانن القااديم ال يكااون بعضاا  , وجباادا وهااي موعاقيااة فااي  اتهااا وماهيوهااا ال فااي ومودهااا 

 ومعىوا الوعاقب في  اتا  ال, ففرقوا بين  اا الكالم و بين وموده , موقدما لىى بعض 

يفاارق بااين ومااود األشااياء بأليابهااا وماهياتهااا ماان يقااول بااذلك ماان  اكماا, فااي ومااوده 

والمالئكاة جوالعيااد ياوم جوكال الطائفوين تقول إب  إ ا كىام موساى , المعوللة والموفىسفة 

لاا   ولكاان يخىااق, فنباا  ال يكىماا  بكااالم يااوكىم باا  بمشاايلو  وقدرتاا  حااين يكىماا  , القيامااة 

ولاادهم لام يالل وال يالال , الم القديم الالزم لذاا هللا جزال وجبادا يدر   لك الك راكاً إد

} و{ يا بوح اهيط بساالم مااا وبركااا لىياك } و{ سكن جبت وزومك ايا لدم }  ليقو

وقاد بساط الكاالم لىاى هاذه , وبحاو  لاك { ما ماعك جن تسجد لما خىقت بيد   سيا إبىي

   األقوال و يرها في مواضع

القولين ال يقادر جحاد جن ياقال واحادا ماهماا لان جحاد مان الساىف  جن هذين: والمقصود 

جلاي الصحابة والوابعين لهم بنحسان وسائر جئمة المساىمين المشاهورين باالعىم والادين 

الذين لهم في األمة لسان حدق في زمان جحماد بان حايال وال زمان الشاافعي وال زمان 

باو محماد ليادهللا بان ساعيد بان وجول من جحدس هذا األحل هاو ج, جبي حايفة وال قيىهم 

قاد  فانن المواأخر, كالب ولرف جن الحروف موعاقياة فيموااع جن تكاون قديماة األلياان 

فكياف يكاون , والصاوا المعاين ال ييقاى زماابين , سيق   يره والقاديم ال يسايق   ياره 

ال يوعاادد وال يواايعض  واحااداً  ىثاام معاال المعااا,  ىبااأن القااديم هااو المعااا: فقااال , قااديما 

ومعال القارلن , موااع معان ال بهاية لها في لن واحاد اخوصاح  بعدد معين واموااع ال

  العربي ليس هو كالم هللا 

قالت طائفة جخر  ممن , فىما شاع قول  ولرف ممهور المسىمين فساده شرلا ولقال 

ولىااى األحاال الااذ  , إن القاارلن كااالم هللا  ياار مخىااوق : وافقواا  لىااى مااذهب السااىف 

وهااو مااع  لااك الحااروف الموعاقيااة , إن القاارلن قااديم ولقااول بقاادم القاارلن جحدثاا  ماان ا

فان ا , فصار قول هاالء مركيا من قول المعوللاة وقاول الكالبياة , واألحواا المالفة 

بان كاالب ابااظروهم بطريقاة , باظروا المعوللة لىى جن القرلن كالم هللا  ير مخىاوق 

ي كاااالم هللا وجن القااارلن الاااذ  يقااارجه  ا بااااظرهم الكالبياااة لىاااى جن القااارلن العرباااإو

وليس شيء من هذه األقوال قاول جحاد , باظروهم بحجل المعوللة , المسىمون كالم هللا 

هاذه األقاوال ال األئماة  وال قاال شايلا مان, من السىف كما بسط في  يار هاذا الموضاع 

خرين األربعة وال جححابهم الذين جدركاوهم وإبماا قالا  ممان ياوساب إلايهم بعاض المواأ

ولم يكن لهام خيارة ال باأقوال الساىف الواي دل , الذين تىقوها لمن قالها من جهل الكالم 
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, وال بحقائق جقوال جهل الكالم الذ   ما  الساىف  لىيها الكواب والساة والعقل الصري 

ولم قالو هذا وما الذ  جلجأهم إلى هذا وقد شاع لااد العاماة والخاحاة جن القارلن لايس 

فصار مان يطاالع , بأب  مخىوق قول ميودع مذموم لاد السىف واألئمة بمخىوق والقول 

, بوسب إلى السااة اال يجد فيها إال قول المعوللة وقول من رد لىيهم و يكوب الكالم الو

يراان جباا  لاايس فااي المسااألة إال هااذا القااول وهااذا و ا  قااد لاارف جباا  قااول مااذموم لاااد 

قع مثل  لاك فاي كثيار مان المساائل فاي كما ي, فيرن القول اآلخر قول السىف , السىف 

, ماهاا   ير هذه ال يعرف الرمل في المسألة إال قولين جو ثالثة فايرن الصاواب واحاداً 

ويكااون فيهااا قااول لاام ييىغاا  وهااو الصااواب دون تىااك وهااذا باااب واسااع فااي كثياار ماان 

عمال وهللا يهدياا وسائر إخواباا المسىمين إلى ما يحي  ويرضاه من القاول وال, المسائل 

بال , موهااده لام يكىفا  هللا ماا يعجال لاا  اموهد بقصد طالة هللا ورسول  بحساب اومن 

اهاـ , المقصاود  يثيي  هللا لىى ما فعى  من طالو  ويغفر ما جخطأ في  فعجل لن معرفو 

    

 ؟  : لرفاا جب  تعالى يوحف بأب  يفرح , فهل يوحف بأب  يُسر   مسألة

سار فاي وقد ماء جيضا وحف  تعاالى بأبا  يُ :  414قال المصاف في كواب  الايواا ب 

 اهـ   وهو مثل لفظ الفرح , األثر والكوب الموقدمة 

 

 فصل
حاادهما اآلخاار كالهمااا ج يضااحك هللا إلااى رمىااين يقواال] وقولاا  حااىى هللا لىياا  وسااىم " 

 "   موفق لىي [ يدخل الجاة 

 :  فيه مسائل

هلل تعاالى( وهاي ثابواة بنممااع  /الضاحك34: هاذا الحاديث فيا  حافة ) المسألة األولى

 السىف   

 مذهب المعطىة في حفة الضحك : :  المسألة الثانية

جوالرضااا وبحااو  لااك ، وجمااا ويفسااروبها بااالقيول , كاال المعطىااة يافااون هااذه الصاافة 

فيفساارون  لااك باانرادة اإلبعااام ، جمااا الكالبيااة والكرامااة فيثيوااون  األشااالرة والماتريديااة

 بطريقوهما المعروفة الضالة   لك هلل تعالى ، لكن 

 ل حفة الضحك هلل كابن ليد الير رحم  هللا  ، فنبا : هاا  من جهل الساة من جو   مسألة

لها ، وتأويى  لهاذه الصافة ال يخرما  لان مسامى جهال وإبما جو  , لم يثيت هذه الصفة هلل 

ل وفااي الساااة والجمالااة ؛ ألن القالاادة : جن ماان كااان موافقاااً ألهاال الساااة فااي الماااه

لكاا  قاد يالل  فاي حافة , األحول وير  إثياا الصفاا هلل ، ويثيت ما جثيو  هللا  لافسا  

ييقاى مان و، , فهذا ال يُخرم  لاهم ، ولكن لكال ماواد كياوة اموهادا جوحفوين فياولها 

 جهل الساة والجمالة  

 : وهل يطىق لىى هللا لفظ اليشيشة وهي من معابي الضحك ؟  مسألة

وجماا الضاحك فكثيار فاي األحادياث ولفاظ :  414في كواب  الاياواا ب  قال المصاف

بغاائيهم  اليشيشة ماء جيضا جب  يويشيش لىاداخل إلاى المساجد كماا يويشايش جهال الغائاب

  اهـ   وماء في الكواب والساة ما يالئم  لك ويااسي  شيء كثير ,  ا قدم إ
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 فصل
يرال فرار إلايكم جزلاين قاطاين لجاب ربااا مان قااوط ليااده وقارب  ياره يا] وقول  " 

 "  حديث حسن [ يضحك يعىم جن فرمكم قريب 

 :  فيه مسائل

يعجب ربك من الشاب ليست ل  حيوة   حىى هللا لىي  وسىم ]قول  زاد حاحب الىمعة 

 [ رواه حمد  

لىاى /العجاب هلل( 34)إثياا هذه حفة : مذهب جهل الساة والجمالة : المسألة األولى 

  ، واسودل المصاف بحديث إثياا حفة العجب هلل سيحاب  ما يىيق بجالل  

مذهب جهل الكالم في حفة العجاب ، فكىهام مان  يار اساوثااء يافاون :  المسألة الثانية

األشاااالرة وجماااا هاااذه الصااافة هلل تعاااالى ، ويفساااروبها باإلثاباااة والعطااااء والووفياااق ، 

طىاة يافوبهاا مان الجهمياة فكال طوائاف المعفيفسرون  لك بنرادة اإلبعام ،  والماتريدية

 , جما الكالبية والكرامة فيثيوون  لك هلل تعالى   والمعوللة واألشالرة والماتريدية

ل  لاك ولام ياكار ولام يجحاد وهاو مان جهال : في قول شاري  فيهاا : جماا مان تاأو  مسألة 

: فصاال :  31/  41االموهاااد , فهااذا ماان الخطااأ المغفااور , قااال المصاااف فااي الفواااو  

كماا قاد بساط , المغفور في االموهاد هو فاي باولي المساائل الخيرياة والعىمياة والخطأ 

كمن الوقد ثيوا شيء لداللاة لياة جوحاديث وكاان لاذلك ماا يعارضا  , في  ير موضع 

كمااا الوقااد  لااك شااري  , ن هللا ال يعجااب جوالوقااد      ولاام يعرفاا  مثاال, وييااين المااراد 

اهاـ , ولكان لكال  ب وهللا مااله لان الجهالبما يكون من مهل السيإن العجب جاللوقاده 

 مواد كيوة  

بل } وجبىغ من  لك جن شريحا جبكر قراءة من قرج :  473/  4وقال في درء الوعارض 

إبمااا   : وقااال إن هللا ال يعجااب فيىااغ  لااك إبااراهيم الاخعااي فقااال { لجياات ويسااخرون 

بال } وكاان يقارج , اا  جوقاال جفقا  م, كان ليدهللا جلىام ماا  , شري  شالر يعجي  لىم  

إبكاره مع جن شريحا من جلرم الااس قادرا لااد المساىمين  فأبكر لىى شري { لجيت 

 اهـ    وبرائر هذا موعددة

 فصل
ال تلال مهام يىقى فيها وهي تقول هال مان ملياد حواى ] وقول  حىى هللا لىي  وسىم " 

ها إلااى بعااض لىيهااا قدماا  فيااالو  بعضاا] وفااي روايااة [ يضااع رب العاالة فيهااا رمىاا  

 "  موفق لىي  [ فوقول قط قط 

 : فيه مسائل 

/الرماال والقاادم هلل تعااالى( وهااو 33: هااذا الحااديث فااي إثياااا حاافة ) األولتتىالمستتألة 

 إمماع السىف

 كواب حفة الجااة لان رساول هللاوهو قولهم الذ  يقولوب  , قال الورمذ  في ساا  في 

امااوألا فوقااول هاال ماان مليااد ثاام هاال  يقااالمرفولااا ] ثاام جبااي هرياارة لمااا  كاار حااديث 

يطرح فيها فاو  فيقاال هال اماوألا فوقاول هال مان ملياد حواى إ ا جولياوا فيهاا وضاع 

 الورماذ قاال [ بعضها إلى بعض ثم قاال قاط قالات قاط قاط   الرحمن قدم  فيها وجزو

وقاد رو  لان الاياي حاىى هللا لىيا  وساىم روايااا كثيارة , هذا حديث حسان حاحي  

ياا  جماار الرويااة جن الااااس ياارون ربهاام و كاار القاادم ومااا جشااي  هااذه مثاال هااذا مااا يااذكر ف
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والمذهب في هاذا لااد جهال العىام مان األئماة مثال سافيان الثاور  ومالاك بان , األشياء 

ثاام قااالوا , جبااس واباان الميااار  واباان ليياااة ووكيااع و ياارهم جبهاام رووا هااذه األشااياء 

ذ  اخوااره جهال الحاديث جن وهاذا الا, ترو  هذه األحاديث وباامن بهاا وال يقاال كياف 

وهاذا , ترو  هذه األشياء كما ماءا وياامن بهاا وال تفسار وال تواوهم وال يقاال كياف 

 اهـ  جمر جهل العىم الذ  اخواروه و هيوا إلي  

وقد جخطأ في  لك ابن حيان رحم  هللا وخالف في  لك ـ مع جب  رحم  هللا لىى طريقاة 

الصفاا وبقية األبواب ـ فقاد قاال فاي حاحيح  جهل الساة والجمالة في باب األسماء و

جبس بن مالك لن الاياي حاىى لاد حديث  باب ما ماء في الصفاا:  كواب اإليمانفي 

يىقى في الاار فوقول هل مان ملياد حواى يضاع الارب مال ولاال :  قال, هللا لىي  وسىم 

بومثياال  يااار الواي جطىقااتخقااال جباو حاااتم هااذا الخيار ماان األ, قدما  فيهااا فوقااول قاط قااط 

فاال  هللا تمام واألمكااة الواي لصاالمجاورة و لك جن يوم القيامة يىقى في الااار مان األ

حوااى يضااع الاارب ماال ولااال موضااعا ماان الكفااار واألمكاااة فااي الاااار , تاالال تسااوليد 

ألن العرب تطىق في لغوها اسم القادم لىاى ؛ فوموىىء فوقول قط قط تريد حسيي حسيي 

ال جن , يرياد موضاع حادق { لهم قادم حادق لااد ربهام  }الموضع قال هللا مل ولال 

اهاـ , وقاال هللا مل ولال يضع قدم  في الاار مل رباا وتعاالى لان مثال هاذا وجشاياه  

بااب وحاف الجااة وجهىهاا  ,  كواب إخياره لان مااقاب الصاحابةجيضا في ححيح  في 

الجاة والاار  تحامت]  قال رسول هللا حىى هللا لىي  وسىم: جبي هريرة قال في حديث 

ال ضاعفاء الاااس إ يفقالت الاار جوثرا بالموكيرين والموجيرين وقالات الجااة ال يادخىا

رحام باك مان جشااء مان ليااد  وقاال لىااار جبات ج يوسقطهم فقال هللا الجاة جبت رحموا

لذب بك من جشاء من لياد  ولكل واحدة ماكما مىاهاا فأماا الااار فاال تموىاىء ج يلذاب

بعضاها إلاى   ولال قدم  فيها فوقول قاط قاط فهااا  تموىاىء وياالو حوى يضع هللا مل

قال جبو حاتم القادم [ بعض وال يرىم جحدا وجما الجاة فنن هللا مل ولال ياشىء لها خىقا 

 اهـ  مواضع الكفار الوي ليدوا فيها دون هللا : 

مال ولاال ال جن هللا لكن من اإلبصاف جن يقال جن كالم ابن حيان الساابق حياماا قاال : 

لايس حاريحاً فيحومال اهاـ  يضع قدم  في الاار مل رباا وتعالى لن مثل هذا وجشاياه 

جباا  يثياات القاادم هلل تعااالى لكاان فااي هااذا الحااديث يااأول كىمااة قدماا  , وال ياار  جن هااذا 

الحديث من جحاديث الصفاا , ويحومل جب  ال ير  جن حفة القدم ثابوة هلل تعاالى , وإ ا 

  بين االخويارين فالقول األول جقرب ل  جحساباً بالرن با  ؛ وألبا  كان ال بد من الورمي

 لىى مذهب جهل الساة والجمالة , وهللا جلىم  

: فالمعطىة كىهم دون اساوثااء مان الجهمياة  لك  جما مذاهب الااس في: المسألة الثانية 

ى هلل تعاااالكىهااام يافاااون حااافة القااادم : شاااالرة والماتريدياااة والمعوللاااة ومواااأخر  األ

ج  طائفااة ماان الااااس  [حوااى يضااع فيهااا رب العاالة قدماا   ]ويفساارون  لااك بالطائفااة 

أهال السااة كجما الكالبياة والكرامياة فهام يثيواون القادم  ,يقدمها إلى مهام هذا معاى قدم 

 والجمالة   

ولكاان يشايهوبها بقادم اإلبسااان , يثيواون القادم هلل : والمشايهة وهام طائفاة ماان الرافضاة 

    ىى  لكتعالى هللا ل
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, ولقاد حا  لان ابان اثاواان وجبهاا بالوياار الوعادد , إثياا القدمين هلل : المسألة الثالثة 

( ن الكرساي موضاع القادمين إ )لياس كما في كواب الساة لعياد هللا بان جحماد جبا  قاال 

وقد رو  جبو بكر الخالل في كواب السااة :  441/  4قال المصاف في تىييس الجهمية 

سااماليل باان ليااد الكااريم ثاااا ليااد إدثاا محمااد باان مهااد  ومالااك ثاااا جخيربااي حاارب حاا

إن السامواا السايع : سمعت هااد  كر من لرمة هللا تعالى قال : الصمد بن معقل قال 

وإن قدمياا  لىااى , وإن الهيكال لفااي الكرساي , الساايع واليحاار لفااي الهيكاال  واألرضاين

ن : إوهاااب بااان مايااا   باااراهيم الحرباااي لااان حاااديثإوقاااال الخاااالل ساااألت , الكرساااي 

وجبات إ ا دخىات , الهيكال هاو الشايء العرايم : فقاال , السمواا واألرض لفي الهيكال 

وإن الهيكال لفاي الكرساي , لاادهم يساموب  الهيكال  يالييعة ورجيت الشيء العريم يعاا

وقاال ثااا     إلاى جن قاال :  والعار  جلرام مان  لاك: قاال , وإن الكرسي لفي العار  

حادثاا وكياع لان سافيان لان لماار الادهاي لان مساىم : باو بكار قااال يحيى الحمابي وج

, الكرساي موضاع  القادمين والعار  : اليطين لن سعيد بن ميير لن ابن ليااس قاال 

 اهـ  ال يقدر قدره إال هللا 

ليياد  يساااد حاحي  لان جبانورو  الييهقى و يره ب:  54/  5وبقل في الفواو  فقال  

ضاحك ربااا مان قااوط لياادة ] حادياث الواي يقاول فيهاا ألا ههاذ: القاسم بان ساالم قاال 

ن مهااام ال تموىاايء حوااي يضااع ربااك فيهااا قدماا  والكرسااي موضااع   إو هيااروقاارب  

وهذه األحاديث في الروية هي لادبا حاق حمىهاا الثقااا بعضاهم لان بعاض [  القدمين

ى جن بقال :     إلاوماا جدركااا جحادا يفسارها ,  ا سلىاا لن تفسيرها ال بفسارها إ ير جبا 

باين  يومان قاول جهال السااة جن الكرسا: قال محمد بن ليادهللا ,  يباب اإليمان بالكرس

ياوم الجمعاة  يثم  كر حديث جبس الذ  فيا  الوجىا, وجب  موضع القدمين , العر    يد

 ا كان يوم الجمعة هيط من لىيين لىى كرساي  ثام يحاف الكرساي نف] في اآلخرة وفي  

و كار مااا [ ىاة بااالجواهر ثام يجااىء الايياون فيجىساون لىيهااا لىاى مااابر ماان  هاب مكى

العااالء باان هااالل لاان لمااار  ي كااره يحيااى باان سااالم حاااحب الوفسااير المشااهور حاادثا

ن الكرساي الاذ  : إهللا لاهماا قاال  يلن سعيد بن مييار لان ابان ليااس رضا يالدها

ثام      قا ال الاذ  خىإوال يعىم قادر العار  , وسع السمواا واألرض لموضع القدمين 

رواياة  يوها[ يىقى في الاار وتقول هل من مليد حوى يضاع فيهاا رمىا  ]  كر حديث 

ثام ماا رواه مساىك اليطاين لان ابان [  يضاع لىيهاا قدما ] وفي رواية جخر    اليخار

ال هللا و كار قاول مساىم إن العار  ال يقادر قادره جلياس جن الكرسي موضع القدمين و

موضاع : مالاك وبعضاهم يقاول  يوهاب بان مايا  وجباوقاول   اليطين بفس  وقول السد

فهاذه الروايااا قاد رويات لان : ثام قاال , واضع رمىي  لىيا  : وبعضهم يقول , قدمي  

موداولااة فااي األقااوال ومحفوظااة فااي  يهاااالء ماان حاادر هااذه األمااة موافقااة لقااول الاياا

ة الصدر وال ياكر خىاف لان الساىف وال ياكار لىايهم جحاد مان برارائهم بقىوهاا الخاحا

 اهـ   والعامة مدوبة في كويهم

ل  قدمان كالهماا يمااى  جو؟ هل يقال جن هلل قدم يماى ويسر  كما قيل في اليد :  مسألة

 ؟![ كىوا يدي  يمين  ] جو يقال كىوا قدمية يمين كما قال

جماا الياد فصا  جن كىواا , بما بقف حيث وقف الااس إو, في  لك  ءالجواب : لم يرد شي

 يدي  يمين  
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 ة موعىقة بصفة القدم هلل تعالى ؟هل يثيت هلل ساق ؟ وهل هذه الصف : لةمسأ

 يالصاحيحين لان جبا فايماا وهو مذهب السىف ك, جما حفة الساق فهي ثابوة هلل تعالى 

 فايهل تمارون ] قال , يا رسول هللا هل بر  رباا يوم القيامة : هريرة جن الااس قالوا 

بعام  : فيقولاون, فوب  بها هل بياكم وبيا  لية فوعر     القمر ليىة اليدر ليس دوب  سحاب

, ج ن هللا لا  بالساجود  إالوال ييقى من كان يسجد هلل من تىقاء بفسا  فيكشف لن ساق , 

  [ معل هللا ظهره طيقة واحدة  إالوال ييقى من كان يسجد اتقاء ورياء 

  فاهلل جلىم  ؟جما هل هي مما يوعىق بصفة القدم هلل 

الساق هلل تعالى وإثيااا القادم هلل تعاالى ، كماا بقاول إثيااا الياد هلل تعاالى  األحل إثياا

وإثياا األحابع هلل تعالى ، ومثل هذا اليحاث بقاول فيا  مثال ماا قىااا فاي ميحاث إثيااا 

 ألحابع هلل فرامع  هاا   احفة اليدين و

شاف لان ياوم يك }قاول هللا مال ولال : قاال  مادة في كواب  الرد لىى الجهمياةقال ابن 

واخااوالف الصااحابة , ومااا ثياات لاان الايااي حااىى هللا لىياا  وسااىم فااي  لااك  {ساااق 

ثم ساق بسااده لان جباي ساعيد الخادر  جبهام ساألوا رساول , والوابعين في معاى تأويى  

هال تضاامون ] قاال ؟ هل بار  ربااا لال ومال ياوم القياماة : هللا حىى هللا لىي  وسىم 

فاانبكم ال ] قااال , ال : قااالوا [ فيهااا سااحاب  فااي رويااة القماار ليىااة الياادر حااحوا لاايس

, فن ا كان يوم القيامة بود  ليوياع كال جماة ماا كابات تعياد , تضامون في روية جحدهما 

فال ييقى جحد كان يعيد شايلا إال تيعا  حواى ال ييقاى إال المامااون فياأتيهم هللا لال ومال 

فيقول هل بياكم وبياا  ,  شيلا بعو  باهلل ماك ال بشر  باهلل: فيقولون , جبا ربكم : فيقول 

فال ييقى جحاد ممان كاان يعياد هللا لال ومال إال , يكشف لن ساق , بعم : فيقولون , لية 

 و كر الحديث  … خر ل  سامدا 

] وقاال فيا  , ثم سااق بسااده لان جباي ساعيد الخادر  لان الاياي حاىى هللا لىيا  وساىم 

حديث ثابت باتفاق من اليخاار   وهذا: قال جبو ليد هللا  [ويكشف لن ساقي  مل ولل 

وقد رواه لدم بن جبي إياس لن الىيث بن سعد لن خالد لان ساعيد , ومسىم بن الحجا  

  [ يكشف لن ساق  مل ولل ] وقال بن جبي هالل لن زيد بن جسىم مثى  

ثم ساق بساده لان { يكشف لن ساق  }وقد اخوىف الصحابة في معاى قول  مل ولل 

قاال جباو , لان سااقي  : قاال  {ياوم يكشاف لان سااق  }ل ولال ابن مسعود في قول  ما

 ويكشف بفو  الياء وكسر الشين  , هكذا في قراءة ابن مسعود : ليد هللا 

يكشف لن جمر لرايم : قال ابن لياس  {يوم يكشف لن ساق  }ثم في قول  مل ولل 

ن سااق  يكشف لا: قال إبراهيم وقال ابن مسعود , قد قامت الحرب لىى ساق : ثم قال 

 فيسجد كل مامن ويقسو كل كافر فيكون لرما واحدا  

ثم ,  شدة اآلخرة: قال { يوم يكشف لن ساق } ثم ساق بساده لن ابن لياس قي قول  

لان شادة : قاال  {ياوم يكشاف لان سااق  }ساق بساده لن مجاهد في قولا  مال ولال 

} في قولا  مال ولال جشد سالة تكون يوم القيامة ، لن قوادة : قال ابن لياس , األمر 

 قال لن شدة األمر   {يكشف لن ساق  يوم

ياوم  }اخوىفت الرواياا لان لياد هللا بان ليااس فاي قولا  مال ولال : قال جبو ليد هللا 

يوم يكشف لان    }فرو  جسامة بن زيد لن لكرمة لن ابن لياس  {يكشف لن ساق 
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ياوم يكشاف  }ج قال يعقوب الحضرمي لان ابان ليااس جبا  قار, بالياء وضمها  {ساق 

 بالواء مفووحة   {ساق  لن

ج  تكشف اآلخرة لن سااق يساويين ماهاا ماا هاو  ائاب , من قرج بالواء : قال جبو حاتم 

وكاذلك قارج طىحاة , وهاي قاراءة األئماة السايعة , ومن قرج يكشف ييين لن شدة , لا  

 {ياوم يكشاف لان سااق  }لن ابان مساعود : قال جبو ليد هللا , بن مصرف واأللمش 

   نبفو  الياء وكسر الشي

بالاون لىى معاى قاراءة  {بكشف لن ساق  }وقرج األخفش : قال جبو حاتم السخويابي 

بان جحماد بان األزرق بمصار ثااا جحماد بان محماد بان ماروان ثااا  يجخيرباا لىا ليد هللا

جحمد بن محمد بن جبي ليد هللا اليغداد  ثاا يحيى بن حماد ثاا جبو لواباة لان األلماش 

ياوم يكشاف } ال رسول هللا حىى هللا لىي  وسىمق: جبي حال  لن جبي هريرة قال لن 

 اهـ     [يكشف هللا لل ومل لن ساق  ] قال  {لن ساق 

وجما الذ  جقول  اآلن وجكوي  وإن كات لام جكويا  فيماا تقادم :  311/  6وقال في الفواو  

فااي القاارلن ماان لياااا إن مميااع مااا : ماان جمااوبوي وإبمااا جقولاا  فااي كثياار ماان المجااالس 

وقاد طالعات الوفاساير الماقولاة لان , الصفاا فىيس لن الصحابة اخوالف فاي تأويىهاا 

الصحابة وماا رووه مان الحاديث ووقفات مان  لاك لىاى ماا شااء هللا تعاالى مان الكواب 

فىم جمد إلى سالوي هذه لن جحاد مان الصاحابة , الكيار والصغار جكثر من مائة تفسير 

جحادياااث الصااافاا بخاااالف مقوضااااها المفهاااوم ليااااا الصااافاا جول شااايلا مااان جبااا  جو  

بل لاهم من تقريار  لاك وتثييوا  وبياان جن  لاك مان حافاا هللا ماا يخاالف , المعروف 

  كالم الموأولين ما ال يحصي  إال هللا 

فاي قولا   وتمام هذا جبي لام جمادهم تااازلوا إال  , كثير  لاهم شيءكذلك فيما يذكروب  و

فرو  لن ابن ليااس وطائفاة جن الماراد با  الشادة جن  {ف لن ساق يوم يكش }تعالى 

ولان جباي ساعيد وطائفاة جبهام لادوها فاي الصافاا , هللا يكشف لن الشدة فاي اآلخارة 

  ين حلىحديث الذ  رواه جبو سعيد في الصحي

ياوم يكشاف  }فنبا  قاال , يدل لىى جن هاذه مان الصافاا ال وال ريب جن ظاهر القرلن 

فماع لادم الوعرياف , في اإلثياا لم يضفها إلى هللا ولم يقل لن سااق  بكرة  { ساق لن

إبمااا , ومثاال هااذا لاايس بوأوياال , إال باادليل لخاار , باإلضااافة ال يرهاار جباا  ماان الصاافاا 

ولكاان كثياارا ماان , الوأوياال حاارف اآليااة لاان ماادلولها ومفهومهااا ومعااهااا المعااروف 

ويجعىاون هاذا , يادون حارف  لاا  ثم ير, هاالء يجعىون الىفظ لىى ما ليس مدلوال ل  

 اهـ    وهذا خطأ من ومهين كما قدماا  ير مرة, تأويال 

فااي حااديث  حااىى هللا لىياا  وسااىم وتأماال قولاا : قااال اباان القاايم فااي اموماااع الجيااو  

ويادلون  سااق لان ياوم يكشاف}  وتأمل قول  تعالىإلى جن قال :  -ثم ساق   -الشفالة 

, هذه اآلياة فاي حاديث الشافالة فاي هاذا الموضاع  و كر{  إلى السجود فال يسوطيعون

يوياين الماراد بالسااق الماذكور  اإلضاافةوهاذه [ لن ساق   فيكشف] وقول  في الحديث 

 اهـ   في اآلية 

موااازلون فاي والصاحابة قال ابان القايم فاي الصاوالق المرساىة فاي الفصال الثاامن : 

هاا جن الارب تعاالى يكشاف لان جو الماراد ب؟ المراد الكشف لن الشدة  هلتفسير اآلية 
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وال يحفظ لان الصاحابة والواابعين بالاع فيماا ياذكر جبا  مان الصافاا جم ال فاي  ؟ساق  

   ير هذا الموضع 

ألبا  سايحاب  لام يضاف السااق ؛ وليس في ظاهر القرلن ما يدل لىى جن  لاك حافة هلل 

كالياادين  ,والااذين جثيوااوا  لااك حاافة ، وإبمااا  كااره مجااردا لاان اإلضااافة ماكاارا , إلياا  

وإبماا جثيواوه بحاديث جباي ساعيد الخادر  , لم يأخذوا  لك من ظاهر القارلن , واإلحيع 

فيكشااف الاارب لاان ساااق   ]وهااو حااديث الشاافالة الطوياال وفياا  , الموفااق لىااى حااحو  

ن سااق ياوم يكشاف لا }اآلية لىى  لك قال قول  تعالى ومن حمل  [فيخرون ل  سجدا 

فيكشااف لاان ساااق   ] حااىى هللا لىياا  وسااىم مطااابق لقولاا  {وياادلون إلااى السااجود 

يكشاف لان سااق لريماة : كأبا  قاال , وتاكياره لىوعرايم والوفخايم  [فيخرون ل  ساجدا 

  مىت لرموها وتعالى شأبها جن يكون لها برير جو مثيل جو شيي  

فانن لغاة القاوم فاي مثال  لاك جن يقاال , وحمل اآلية لىاى الشادة ال يصا  بوما  : قالوا 

اا لااهم العاذاب فىماا كشاف }لاها كما قاال هللا تعاالى  كشف ال, ن القوم كشفت الشدة ل

فالعاذاب والشادة هاو  {بهم مان ضار اولو رحماااهم وكشافاا ما }وقال  {هم ياكثون إ ا

وال تالال إال بادخول , وجيضا فهاا  تحدس الشادة وتشاود , المكشوف لا  ال المكشوف

 اهـ   ون إلي  جشد ما كابت الشدةوهاا  ال يدلون إلى السجود وإبما يدل,  الجاة

  مع جن ابن القيم يثيت الساق هلل كما قال في بوبيو  :

 ا يداه ألرض   *  وسمائ  في الحشر قابضوانـىاـق إنوكذا  

 انـع لأل قـمـر  ا  الجـيخـ*  ف قىاا سيكشف ساق   إنوكذا  

 دل    سىطانـبين العياد بع *  لفصى   يءىاا يجـق إنوكذا  

 { هل هي من لياا الصفاا جم ال ؟يوم يكشف لن ساق  }كان اليحث في لية لكن 

 

 فصل
إ ا قام جحدكم إلى الصالة فال ييصقن قيل ومها  وال لان يمياا  فانن هللا قيال ] وقول  " 

 "  موفق لىي  [ ومه  ولكن لن يساره جو تحت قدم  

 :  فيه مسائل

لمصااف مان جمال ] قيال ومها  [ وهاو : هذا الحديث وهللا جلىم  كاره ا المسألة األولى

وممااع األمار :  414/  5من معابي المعية والقارب , كماا قاال المصااف فاي الفوااو  

في  لك جن الكواب والساة يحصل ماهما كمال الهد  والاور لمن تدبر كوااب هللا وسااة 

ساماء جلحااد فاي لرض لن تحريف الكىام لان مواضاع  واإلجبيي  وقصد اتياع الحق و

ن جليواة مثال اوال يحسب الحاساب جن شايلا مان  لاك ياااقض بعضا  بعضاا ,  ليات هللا و

} ما في الكواب والساة من جن هللا فوق العار  يخالفا  الرااهر مان قولا  : يقول القائل 

[ ومهاا   ن هللا قياالنفاا    قااام جحاادكم إلااى الصااالة  ا ] إوقولاا  { وهااو معكاام جيامااا كاااوم 

ن هللا نفا    قام جحدكم إلى الصاالة  ا ] إقد لطف قول  اهـ , ف ن هذا  ىطنف, وبحو  لك 

{ والعطف في  معاى المشااركة , ولهاذا وهو معكم جياما كاوم } [ لىى قول   ومه  قيل

وهللا جلىم جن هذا الحاديث تاابع لىحاديث الاذ  بعاده ، لكان معىاااه مساوقال الحوماال جبا  

 جراد االسوقالل , كما هي لادت  في الغالب  
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ن هللا ن ا قام جحدكم إلاى الصاالة فا] إوكذلك قول  :  417/  5مصاف في الفواو  قال ال

الحديث حق لىى ظاهره وهو سايحاب  فاوق العار  [ ومه   قيل ومه  فال ييصق قيل

 يبسان لو جب  يااامن اإلنف, بل هذا الوحف يثيت لىمخىوقاا ,  يوهو قيل وم  المصى

وكابات جيضاا , السماء والشمس والقمر فوقا  لكابت , الشمس والقمر  يالسماء جو ياام

, حااىى هللا لىيا  وساىم المثاال باذلك وهلل المثال األلىااى  يوقااد ضارب الايا, ومها   قيال

ال تشاايي  الخااالق بااالمخىوق فقااال , مكاباا  إولكاان المقصااود بالومثياال بيااان مااواز هااذا و

كياف ياا :  يلا  جباو رزيان العقيىا ال ساير  ربا  مخىياا با  فقاالإما ماكم من جحاد  يالاي

هاذا , ساأبيلك بمثال  لاك فاي لالء هللا ]  يفقاال الايا, رسول هللا وهو واحد وبحن مميع 

] وقاال  يجو كماا قاال الايا[ القمر كىكم يراه مخىيا ب  وهو لياة مان ليااا هللا فااهلل جكيار 

ن لاام يكاان إفشااي  الرويااة بالرويااة و[ بكاام سااورون ربكاام كمااا تاارون الشاامس والقماار إ

 ا رجوا ربهام ياوم القياماة وبااموه كال ياراه فوقا  إفاالماماون ,  يا لىمرئمشابه يالمرئ

  اهـ قيل ومه  كما ير  الشمس والقمر وال ماافاة جحال 

 

 فصل
ا لىاى جبفساكم فانبكم ال جيها الاااس جربعاو] لما رفع الصحابة جحواتهم بالذكر  وقول " 

لاذ  تدلوبا  جقارب إلاى بصايرا قريياا إن ا وال  ائياا إبماا تادلون ساميعا تدلون جحام

  موفق لىي  [ جحدكم من لاق راحىو  

 :  فيه مسائل

/القارب هلل 35: هذا الحديث وهللا جلىم  كره المصاف من جمال حافة ) المسألة األولى

تعالى( وإن كان الحديث في  بعض الصفاا لكن ليست مقصودة بالذاا بل ماءا تيعا 

داع إلاى إلادتهاا , كالسامع واليصار هلل  ألن المصاف سيق جن تكىم لىيها , فىيس هاا 

 تعالى   

وجمااا ثابيااا فااألن قرباا  ماان : قااال المصاااف فااي كواباا  ) االسااوقامة ( :  المستتألة الثانيتتة

لياده وتقريي  لهم لاد سىف األمة وجموها ولامة المشايخ األماالء لايس مجارد اإلبعاام 

كما قد بياا  لاك , ن يشاء ويقرب إلي  ماهم م, بل يقرب من خىق  كيف شاء , والكرامة 

جقارب ماا يكاون العياد مان ] قاال  ىى هللا لىي  وساىموقد ثيت جن الايي ح, في موضع  

جقارب ماا يكاون العياد مان ] وثيات فاي الصاحي  جبا  قاال [ رب  في موف الىيل اآلخار 

   {واسجد واقورب } وقال تعالى  [ رب  وهو سامد

وهي جيضا تعويار  وب الوي فيها  كر القرب: طريقة الوعامل مع الاص المسألة الثالثة

والحاكمة فاي الاالاع باين الافااة والمثيواة الصافاتية إ ا تااازلوا فاي  ةمن القوالد المهم

فاي : المساألة الثابياة :  6/41: قاال فاي الفوااو  داللة بص لىى حافة مان حافاا هللا 

رياب بعىما  وقدرتا  فاال رياب جبا  ق, مثل العىم والقدرة , قرب  الذ  هو من لوازم  ات  

هاذا ماذهب ممياع , ولم يلل لىيهم قاادرا , لم يلل بهم لالما , وتدبيره من مميع خىق  

, ال من ياكر لىم  القديم مان القدرياة والرافضاة وبحاوهم إجهل الساة ولامة الطوائف 

  جوياكر قدرت  لىى الشيء قيل كوب  من الرافضة والمعوللة و يرهم 

وقاتا  قرباا الزماا فاي وقات دون وقات وال يخاوص با  شايء وجما قربا  بافسا  مان مخى

ومان ال يقاول , فمان يقاول هاو بذاتا  فاي كال مكاان يقاول بهاذا : فهذا في  لىااس قاوالن 
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ثياا هذا القارب وهاو قاول طائفاة مان الموكىماين : إجحدهما : بهذا لهم جيضا في  قوالن 

  قرب هو فوق العر  ويثيوون هذا ال: يقولون , والصوفية و يرهم 

 ا كااان قاارب لياااده مااا  بفساا  إو, وقااوم يثيوااون هااذا القاارب دون كوباا  لىااى العاار  

تياالهم مان جهال الحاديث والفقهااء جوقرب  ماهم ليس ممواعا لاد الجماهير من السىف و

 كاار قرباا  ماان مهااة اموااااع  ن يوااأول كاال بااص فياا جوالصااوفية وجهاال الكااالم لاام يجااب 

رب لىي  جن يكون كل موضع  كر فيا  قربا  ياراد وال يىلم من مواز الق, القرب لىي  

ن دل نفا, ويارار فاي الااص الاوارد , مور الجاائلة بل ييقى هذا من األ, ب  قرب  بافس  

  ن دل لىى هذا حمل لىي  إلىى هذا حمل لىي  و

ن كان في موضاع قاد دل لاادهم لىاى جبا  إو, ء يتيان والمجوهذا كما تقدم في لفظ اإل

فاأتى هللا } كماا فاي قولا  تعاالى , لخر دل لىى جب  ياأتي بعذابا   ففي موضع,  يهو يأت

 {  فأتاهم هللا من حيث لم يحوسيوا } وقول  تعالى { بايابهم من القوالد 

 ا تاازع الافاة والمثيوة في حافة إفودبر هذا فنب  كثيرا ما يغىط الااس في هذا الموضع 

لىااى الصاافة  حيااث ورد داالً  وداللااة بااص لىيهااا يريااد المريااد جن يجعاال  لااك الىفااظ

وقد يقول بعض , ثم يقول الاافي وهاا  لم تدل لىى الصفة فال تدل هاا , وظاهرا فيها 

بال لماا رجوا بعاض الاصاوب تادل , فوكاون دالاة هااا  , المثيوة دلت هاا لىى الصافة 

ضاافة حافة إبا  يضااف إلاى هللا تعاالى جمعىوا كل لية فيها ماا يووهماون , لىى الصفة 

 {  فرطت في ماب هللا } كقول  تعالى , ياا الصفاا من ل

ن الداللاة فاي كال نفا, وهاذا مان جكيار الغىاط , وهذا يقع في  طوائف من المثيواة والافااة 

وهاذا موماود فاي ,  وما يحف با  مان القارائن الىفرياة والحالياة, موضع بحسب سياق  

    الصفاا مر المخىوقين يراد بألفاظ الصفاا ماهم في مواضع كثيرة  يرج

 : با ا كر لهذا مثالين بافعين جو

هال الحاديث والموكىماة جثياا هذه الصافة ماذهب إفنب  لما كان : حفة الوم  : جحدهما 

وكان بفيها مذهب الجهمياة مان المعوللاة , شعرية والكرامية الصفاتية من الكالبية واأل

اس ماان حااار بعااض الااا, شااعرية و ياارهم و ياارهم ومااذهب بعااض الصاافاتية ماان األ

فالمثيات يجعىهاا مان , الطائفوين كىما قرج لية فيها  كر الوم  معىها مان ماوارد الاالاع 

 ا قااام الاادليل لىااى جبهااا ليساات إوالاااافي ياار  جباا  , ال توااأول بالصاارف  يالصاافاا الواا

وهلل المشارق والمغارب فأياماا تولاوا فاثم } مثال  لك قول  تعاالى ، حفة فكذلك  يرها 

في لياا الصفاا طوائف من المثيوة والافاة حوى لدها جوللاك كاابن جدخىها { وم  هللا 

ومعاال الاافيااة تفساايرها بغياار الصاافة حجااة لهاام فااي , ثياااا الصاافة إخليمااة ممااا يقاارر 

   موارد الالاع 

بما جماره إ ا جراد شايلا جن } إن هللا تعالى لما جخير بقول  نلفرة األمر ف:  يوالمثال الثاب

واسودل طوائاف مان الساىف لىاى { ل  الخىق واألمر  جال} ال وق{ ل  كن فيكون  يقول

بل هو كالم  وحفة من حفات  بهذه اآلية و يرها حار كثيار , جن األمر  ير مخىوق 

لىداللاة ويجعال , حياث ورد فيجعىا  حافة طاردا , من الااس يطرد  لك في لفظ األمار 

ن ج يفاي بعاض رساائىفيياات , ولايس األمار كاذلك ,  داللو  لىى  ير الصفة بقضا لها

مر و يره من الصفاا يطىق لىى الصفة تارة ولىى موعىقها جخر  فالرحمة حافة األ

هلل ويسمى ما خىق رحمة والقدرة من حفاا هللا تعالى ويسامى المقادور قادرة ويسامى 
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والخىق مان حافاا هللا تعاالى ويسامى خىقاا والعىام مان حافاا , تعىقها بالمقدور قدرة 

فوارة يراد الصفة وتارة يراد موعىقها وتارة ياراد , جو الموعىق لىما  هللا ويسمى المعىوم

ليساى  يومن هاذا اليااب سام, فالمأمور ب  يسمى جمرا , واألمر مصدر , بفس الوعىق 

ألب  مفعول بالكىمة وكاائن بالكىماة وهاذا هاو الجاواب لان ؛ حىى هللا لىي  وسىم كىمة 

فهاو مخىاوق والقارلن إ ا كاان كاالم هللا لام ,  ليساى كىماة هللا: ساال الجهمية لما قالوا 

ألباا  خىااق ؛ بااذلك  ين ليسااى لاايس هااو بفااس كىمااة هللا وإبمااا ساامنفاا, ال مخىوقااا إيكاان 

والقارلن , لا  كان فكاان  بالكىمة لىاى خاالف سااة المخىاوقين فخرقات فيا  العاادة وقيال

داللاة  لاك فاي فمن تدبر ما ورد في باب جسماء هللا تعالى وحفات  وجن ,  بفس كالم هللا

ن يكااون  لااك هااو جال يومااب , و بعااض حاافاا  اتاا  جبعااض المواضااع لىااى  اا هللا 

حيث ورد حوى يكون  لك طردا لىمثيت وبقضا لىاافي بل يارار فاي كال , مدلول الىفظ 

لية وحديث بخصوح  وسياق  وما ييين معااه من القرلن والدالالا فهاذا جحال لرايم 

وبااافع فااي معرفااة , لساااة واالسااودالل بهمااا مطىقااا مهاام بااافع فااي باااب فهاام الكواااب وا

  فهوباافع فاي كال لىام خيار, االسودالل وااللوراض والجواب وطرد الادليل وبقضا  

   دلة الخىق جو معارضة من الكواب والساة وفي سائر جوفي كل اسودالل ,  يبشائإو ج

فن ا كان العياد : ثم لاد المصاف بعد تقرير هذه القالدة إلى مسألة القرب فقال مياشرة 

و بكىيهماا لام جحد المعاياين الموقادمين أن يقرب ما  رب  بجن يوقرب من رب  وجال يمواع 

ن إيمواع حمل الاص لىى  لك إ ا كان داال لىي  فنن لم يكن داال لىيا  لام يجال حمىا  و

  احومل هذا المعاى وهذا المعاى وقف 

وجما قربا  الاالزم مان , د بكل بص رادة المعاى في الجمىة  ير كوب  هو المراإفجواز 

وتقدم  كر الخالف فاي قربا  بافسا  قرباا الزماا , لياده بعىم  وقدرت  وتدبيره فقد تقدم 

ولقاد } فقولا  سايحاب  , ولرف الموفق لىي  والمخوىف في  من قرب  العارض والاالزم 

الاااس  من{ لي  من حيل الوريد إبسان وبعىم ما توسوس ب  بفس  وبحن جقرب خىقاا اإل

قاول هاذه جثام , ومااهم مان يحومهاا إلاى الوأويال , طوائف لادهم ال يحواا  إلاى تأويال 

ن يراد بها قرب  سيحاب  جو قارب مالئكوا  كماا قاد اخوىاف الاااس فاي جما إاآلية ال تخىو 

  يوىقاى الموىقياان لان اليماين ولان الشامال } إن جريد بها قارب المالئكاة فقولا  ن لك ف

بسااان ساايحاب  وتعااالى قااد جخياار بعىماا  هااو ساايحاب  بمااا فااي بفااس اإل فيكااون هللا { قعيااد

  وجخير بقرب المالئكة الكرام الكاتيين ما  

ففسار  لاك    {   يوىقاى   إليا  مان حيال الورياد إوبحن جقرب } ودليل  لك قول  تعالى 

ن لىم  وقدرتا  لاام الوعىاق نمعاى فسر ف  وبأ, بالقرب الذ  هو حين يوىقى الموىقيان 

جم } ياة مثال قولا  تعاالى آلا وتكاون هاذه, كذلك بفس  سايحاب  ال يخاوص بهاذا الوقات و

وماا  قولا  فاي جول { با ال بسمع سرهم وبجواهم بىى ورساىاا لاديهم يكوياون جيحسيون 

 {  رض ماهم ولادبا كواب حفيظ قد لىماا ما تاقص األ} السورة 

حياث { قارب جوبحان } تعاالى ولىى هذا فالقرب ال مجااز فيا  وإبماا الكاالم فاي قولا  

ولكان قارب كال , و لان مالئكوا  جو ليار بهاا لان بفسا  جلير بها لن مالئكو  ورسى  

كالوما  الثاابي , وقرب هللا تعالى ما  مطىق , فقرب المالئكة ما  تىك السالة , بحسي  

فيرماع هاذا إلاى القارب , ليا  مان حيال الورياد إقارب جبحان   ج, ريد ب  هللا تعالى جإ ا 

 :الالزم وفي  القوالن  يذاتال
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  وهو قول طائفة من الموكىمين والصوفية , ثياا  لك : إجحدهما 

بسان وبعىم ما توساوس با  ولقد خىقاا اإل} ألب  قد قال ؛ ن القرب هاا بعىم  : جوالثابي 

فاذكر لفاظ العىام هااا دل لىاى القارب باالعىم   { لي  مان حيال الورياد إقرب جبفس  وبحن 

حم وال  ائياا إبماا تادلون ساميعا جبكم ال تدلون ] إموسى  يبجية حديث ومثل هذه اآل

فاآلياة ال تحواا  إلاى تأويال { حدكم من لاق راحىو  جقرب إلى جن الذ  تدلوب  إقرييا 

وماا دل لىيا  , وحيالذ فالساياق دل لىيا  , ال لىى هذا القول إالقرب في حق هللا تعالى 

باا ال باذم كال ماا جوقاد تقادم , مان ماوارد الاالاع فال يكون , السياق هو ظاهر الخطاب 

باذم تحرياف الكىام لان مواضاع  ومخالفاة الكوااب  وإبماا, ويال مماا فيا  كفاياة أيسمى ت

  والقول في القرلن بالرج  , والساة 

و ال , جن يكاون قربا  بافسا  القارب الاالزم ممكااا جماا : إن يقاال جوتحقيق الجاواب هاو 

ن لم يكان ممكااا حمىات اآلياة لىاى إو, حول اآلية إلى تأويل ن كان ممكاا لم تنف, يكون 

  وهو قرب  بعىم  , ما دل لىي  سياقها 

و ال , جن يكاون هاذا هاو ظااهر الخطااب الاذ  دل لىيا  الساياق جما نولىى هذا القول ف

وإن لام يكان ظااهر ,   ال تأويال حيالاذ إن كان هاو ظااهر الخطااب فاال كاالم نف, يكون 

ألن هللا تعالى قد باين فاي  يار موضاع مان كوابا  جبا  ؛ حمل لىى  لك فنبما , الخطاب 

با  فاوق العار  ماع جفكان ما  كره في كواب  في  ير موضع , لىى العر  وجب  فوق 

يااا   مقوضاى تىاك اآلإجراد قارب العىام : جبا   ما قرب  بهذه اآلية مان العىام دلايال لىاى

  لىى الراهر وييين  ييقض ياافي ظاهر هذه اآلية لىى هذا الوقدير والصري 

ويصرف الكالم لان , حد  اآليوين براهر األخر  إن تفسر جويجوز باتفاق المسىمين 

ن سامى تاأويال وحارفا لان جهال السااة وج  ال محذور فاي  لاك لااد جحاد مان إظاهره 

ألبا  تفساير لىقارلن ؛ فذلك لداللة القرلن لىي  ولموافقاة السااة والساىف لىيا  , الراهر 

والمحذور إبما هاو حارف القارلن لان فحاواه بغيار , ل  بالرج   ليس تفسيرا,  بالقرلن

  داللة من هللا ورسول  والسابقين كما تقدم 

يقاال  ياآليااا الوا وهاو  كار, رسالة في هاذا الااوع  -رحم  هللا تعالى  -ولإلمام جحمد 

يواين حاد  اآلإن كان في  مخالفة لما يرهار مان إو, وبيان الجمع بياها , بياها معارضة 

كثاار ماان كااالم  يااره ماان األئمااة جوكالماا  فااي هااذا , حااداهما لىااى المجاااز إو حماال ج

ماا المساائل العىمياة جو, فنن كالم  يره جكثر ما يومد في المسائل العمىية , المشهورين 

لقياام الادليل مان القارلن ؛ حمد كثير في المسائل العىمية والعمىياة جمام وكالم اإل, فقىيل 

  فقد افور  لىي  وهللا جلىم , ن مذهي  بفي  لك إومن قال , ى  لك والساة لى

قرياب جمياب دلاوة الاداع إ ا  يفانب يلاا  وإ ا سألك ليااد} والكالم لىى قول  تعالى 

ن الاذ  إحام وال  ائياا إبماا تادلون ساميعا قريياا جبكم ال تادلون ] إمثل قول  { دلان 

و جحمى  لىى قارب بفسا  قرباا الزماا  فمن[ قرب إلى جحدكم من لاق راحىو  جتدلوب  

وماا يوياع  لاك , ومن قال المراد كوب  يسمع دلاءهم ويسوجيب لهم , لارضا فال كالم 

و يقول دل لىي  ما في القارلن والسااة جفال يكون خالف الراهر , قال دل لىي  السياق 

كوااب فيكاون تفساير القارلن وتأويىا  بال, ب  فوق العر  جتدل لىى  يمن الاصوب الو

   وهذا ال محذور في , والساة 
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ب  محماول لىاى ماا إويقول , والىم جن من الااس من سىك هذا المسىك في بفس المعية 

ومحمااول لىااى خااالف الراااهر جطااالق ن كااان خااالف ظاااهر اإلإو, دل لىياا  السااياق 

ااا لكان بحان بي  , ويجعل بعاض القارلن يفسار بعضاا , ن هللا فوق العر  إياا لداللة اآل

فاي ( ماع ) ساوعماالا ا ألباا ومادبا ممياع؛ ليس في ظااهر المعياة ماا يوماب  لاك  ب ج

ن بجعال ظااهره جفىام يكان بااا حاماة إلاى , الكواب والساة ال تومب اتصااال واخوالطاا 

  المالحقة ثم بصرف  

, فاالىفظ ظااهر فاي الىغاة , وضاد القارب اليعاد , فهو مثال لفاظ الادبو , فأما لفظ القرب 

و جب  الرااهر الاذ  دل لىيا  الساياق إن يحمل لىى ما يقال جما إو, لىي  ن يحمل جما نف

ن باساا ساألوا جو يره  يوقد رو  الطيراب, لىى خالف الراهر لداللة بقية الاصوب 

} فاأبلل هللا تعاالى ؟ قرياب ربااا فاااميا  جم بعياد فاااديا  : جالايي حىى هللا لىي  وسىم 

 { اهـ , كالم   ب دلوة الداع إ ا دلان قريب جمي يبنف يلا  وإ ا سألك لياد

وقارب الارب مان لياده , ليا  إالكالم في قرب العيد مان ربا  و هابا  :  وقال رحم  هللا

ثام جهال , ثام الموكىماة , وما يعوارف با  الموفىسافة مان  لاك , ل  وظهوره  الرب يوتجى

  ن ما يثيو  هاالء من الحق يثيو  جهل الساة جو, الساة 

  كاذبوا بماا لام , إلجهىهم وضااللهم ؛ ال يعرفها جهل اليدلة , لساة جشياء هل اجثم يثيت 

الاذ  يثيوهاا هااالء مان الحاق ويواأولون  يثم المعااب, ولما يأتهم تأويى  , يحيطوا بعىم  

لكن الضالل ماء من مهة بفايهم ماا زاد لىيهاا , الاصوب لىيها حساة ححيحة ميدة 

وجبهاا باقياة بعاد , ن الاروح  يار اليادن جو, ماود ثياا الموفىسفة لواماب الوإو لك مثل 

  و معذبة بعيما ولذابا روحابيين جبها ماعمة جو, فراق اليدن 

, كال  لاك حاق , وكذلك ما يثيووبا  مان قاو  اليادن والاافس الصاالحة و يار الصاالحة 

ن الجاة والااار جو,  ن ال حق وراء  لكجو, ال  لك إن ال معاى لىاصوب جلكن زلمهم 

مثااال مضااروبة لوفهاايم جلهيااة وإبمااا الوحااف المااذكور فااي الكوااب اإل, لاان  لااك ليااارة 

قااو  الااافس الصااالحة  يلااراض وهااج يوجن المالئكااة و الجاان هاا,  يالمعاااد الروحاااب

لا  حقاائق الكاون فيكاون  لاك قربهاا  وإبماا ياكشاف, ن الاروح ال توحار  جو, والفاسدة 

  ذا الافي والوكذيب كفر ه, ن معرا  الايي هو من هذا الياب جو, إلى هللا 

 يمااكن المفضاىة الوان العيد يوقرب بيدب  وروحا  إلاى األجوكذلك ما يثيو  الموكىمة من 

لكان , فهاذا حاحي  , وكاذلك المالئكاة , كالسامواا والمساامد , يرهر فيها بور الارب 

ا وإبما, فهاذا باطال , ن هللا ليس لىى العار  جو, بهم ال يوقربون إلى  اا هللا جدلواهم 

يضا مان قارب العياد إلاى ربا  جثياا ما ماءا ب  الاصوب إو, ثياا  لك : إالصواب 

ن القاارب جو, الاارب لعياااده بكشااف الحجااب الموصااىة بهاام والمافصااىة لاااهم  يوتجىاا

  ولمل العيد الذ  هو دبوه إلى رب  , في  لىم العيد الذ  هو ظهور الحق ل   يوالوجى

ثاام بعااض , ياا  ماان الااالاع بااين جهاال الساااة ومااا ف, وقااد تكىماات فااي دبااو الاارب وقرباا  

ن إو, قد يفرون مان الوصاديق با  , وللك من الحق جالموسااة والجهال إ ا رجوا ما يثيو  

وربماا , بال الجمياع حاحي  , هل الساة في ثيوت  جكان ال ماافاة بيا  وبين ما ياازلون 

ظهار ج   لاك إع قارار بماا حصال فيا  بالاهام مان اإلجثياتا  إكان القرار بما اتفاق لىاى 

و ج تكاذيب وبفاي حاال فيحصل بعض الفواة فاي باوع, حل لىمواازع في  جوهو , بين جو

وتكاذيب بايعض موماب الاصاوب  ةفييقى الفريقان في بدلا, كحال الميودلة , الوقاد 
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وفيهم بفرة لن قول , ثياا ما بفو  الميودلة نن قىوب المثيو  تيقى موعىقة بجوسيب  لك 

و جفيعرضاون لان ماا يثيووبا  مان الحاق , ل   وبفيهم, تكذييهم بالحق بسيب ؛ الميودلة 

لراضاا  لاان إكمااا قااد يصااير بعااض مهااال الموسااااة فااي , و يكااذبون باا  جيافاارون مااا  

بل بعض المساىمين , هل اليدلة يغىون فيها جإ ا رج  , هل الييت جو يبعض فضائل لى

اصاار  بعاض  لاك لراض لن فضائل موسى وليسى بسيب اليهود واليصير في اإل

بهم ربما شوموا المسي  إ ا سمعوا الاصار  يشاومون جحوى يحكى لن قوم من الجهال 

سيوا لىيا كما سايوا لوايقكم كفار بكفار : ب  قال جولن بعض الجهال ,  بيياا في الحرب

 اهـ , المقصود  يمان نيمان بإو

والقرياب " { هاو األول واآلخار والرااهر واليااطن } وقولا   قال المصاف " : مسألة

بال , وال وحاف  باذلك جحاد مان ساىف األماة وجموهاا , واليعيد ليس في جسماء هللا اليعياد 

وفااي الحااديث المشااهور فااي الوفسااير جن المسااىمين ,  وف بااالقرب دون اليعاادهااو موحاا

وإ ا سااألك } فااأبلل هللا , يااا رسااول هللا جقريااب رباااا فااامياا  جم بعيااد فااادياا  : قااالوا 

  بالقرب دون اليعد  وهذا يقوضي وحف  {قريب لياد  لاي فنبي 

جبا  قاال ألحاحاب  لماا ىى هللا لىي  وسىم وفي الصحيحين لن جبي موسى لن الايي ح

ربعااوا لىااى جبفسااكم فاانبكم ال تاادلون ججيهااا الااااس ] معىااوا يرفعااون جحااواتهم بااالوكيير 

م مان لااق جحم وال  ائيا إبما تدلون ساميعا قريياا إن الاذ  تدلوبا  جقارب إلاى جحادك

ىى هللا لىيا  كماا قاال الاياي حا, وإبما الواماب جن يوحاف باالعىو والرهاور {  راحىو 

وجبات اليااطن فىايس دوباك  يءجبت الراهر فىيس فوقك ش] في الحديث الصحي  وسىم 

فىااو قااال هااو العىااي القريااب كااان حساااا  {وهااو العىااي العراايم } وقااال تعااالى [  يءشاا

  ىوه لىي في دبوه وكذلك لو قال قريب في ل, حوابا 

كماا , سم حسن وبضاده ابل هو وحف ب, ل   فال جحل, القريب اليعيد   فأما وحف  بأب

وهللا تعاالى , و الارحيم القاساي وبحاو  لاك , جو الجواد اليخيل , جالسافل  يالعى: لو قيل 

ا, مثل هاالء من القياس الفاسد  وإبما ياتي, ل  األسماء الحساى  ا سامعوه يخيار لان لم 

وهاذا خطاأ , قاسوا لىاى  لاك القرياب واليعياد , األول اآلخر الراهر الياطن   فس  بأبب

وجما هذا فهاو مماع , ألن تىك األسماء كىها حساة دالة لىى كمال إحاطو  مكابا وزمابا 

    اهـ سم الحسن وضده بين اال

 فصل
 لىيا  إلى جمثال هذه األحاديث الواي يخيار فيهاا رساول هللا حاىى هللاقال المصاف : " 

, يامااون باذلك : فنن الفرقة الاامية جهل الساة والجمالاة , وسىم لن رب  بما يخير ب  

كما ياماون بما جخير هللا ب  في كوابا  مان  يار تحرياف وال تعطيال ومان  يار تكيياف 

فهام , كماا جن األماة هاي الوساط فاي األمام , األماة  بل هم الوسط فاي فارق, وال تمثيل 

لومثياال ا  ساايحاب  وتعااالى بااين جهاال الوعطياال الجهميااة وجهاالوسااط فااي باااب حاافاا هللا

 " اهـ  المشيهة 

 

 

إلى هاا ابوهى الجالء األول وهلل الحماد والمااة وقاد كاان خااب بماا يوعىاق بأساماء هللا 

 وحفات  سيحاب  وتعالى ال إل   يره وال رب سواه   
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 وحىى هللا لىى بيياا محمد ولىى لل  وححي  جممعين  
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 جفضل حور الجمالة :ـ  22

 هل الساة والجمالة ألاأللفاظ المورادفة  االقوصار لىىـ  43

لصاحابة ىيدع وجهىها , وموى ظهرا , وموقاف ال يسرد لواريخفي ال فصلـ  41

 وقوها وجهل الساة ماها في 

قااال المصاااف : " وهااو اإليمااان باااهلل ومالئكواا  وكوياا  ورسااى   فصاالـ  45
 واليعث بعد الموا وبالقدر خيره وشره "  

 هذا موضوع الوفصيلو" ومن اإليمان باهلل " قال المصاف :  فصلـ  46 

 جقسام اإليمان باهلل ـ  47 
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ذا الثابي من الوقااد جهال السااة والجمالاة قول  : " ومالئكو  " ه فصلـ  48

 اإليمان بالمالئكة  

 قال المصاف : " وكوي  "   فصلـ  41

 قال المصاف : " ورسى  "   فصلـ  31

 قال المصاف : " واليعث بعد الموا "   فصلـ  34

 قال المصاف : " وبالقدر خيره وشره "  فصلـ  34

 فيما يوعىق بصفاا هللا وقوالدهال فصـ  33

قال المصاف : " ومن اإليمان باهلل اإليماان بماا وحاف با  بفسا  فاي كوابا  ـ  31

 الصفاا بعضها جكمل وجفضل من بعض كاألسماء ، ـ  35

قياام الصافاا بومان القوالاد فاي الصافاا ماا قالا  المصااف فاي رساالة لا  ـ  36

 تعالى واألفعال ب  

 كيف تاخذ الصفاا من الكواب والساة ؟ـ  37

 راا العقىية ألخذ الصفاا من الكواب والساة  الميرـ  31

 تعالى إثياا الافس هلل ـ  31

 ط فيما يطىق لىى هللا من الصفاا قوالد وضوابـ  11 

هل ياخذ من الصافاا جساماء ؟ وهال ياخاذ مان جفعاال هللا جساماء ؟ وجيهماا ـ  14

 األحل الصفاا جم األسماء ؟

 س جبها ليست بأسماء  كر بعض جسماء هللا الوي يرن بعض الااـ  42

 قوالد إممالية في الرد لىى الميودلة :ـ  43

 مىخص ما  كره ابن تيمية لن مقاالا الطوائف في الصفاا  فصلـ  11

فاي العقاود الدرياة البان لياد الهااد  بقاال لان ابان تيمياة فاي بياان األقساام ـ  15

 الممكاة في لياا الصفاا 

رسول  محمد حاىى هللا لىيا   وقول المصاف : " وبما وحف  ب  فصلـ  16

وسىم من  ير تحريف وال تعطيال ومان  يار تكيياف وال تمثيال بال يامااون 

 بأن هللا سيحاب  } ليس كمثى  شيء وهو السميع اليصير { "  

المصدر الثابي وهي السااة ساواء كابات مواواترة جم لحااد ، والكاالم ال زال ـ  17

   لن الصفاا وبقول : وجيضا األسماء هلل كذلك

قال المصاف : " من  ير تحريف وال تعطيل ومن  يار تكيياف  فصلـ  18

وال تمثياال باال ياماااون بااأن هللا ساايحاب  } لاايس كمثىاا  شاايء وهااو السااميع 

 اليصير { "  

 حكم المصاف العام في من لم يكن لىى هذه العقيدة ـ  11

  الوحريف مياحث ومسائل المصاف : " من  ير تحريف " قول ـ  51

 الوعطيل مياحث ومسائل  ـ  51

 الوكييف مياحث ومسائل قول المصاف : " وال تكييف "  فصلـ  54

  الومثيل  مياحث ومسائلقول المصاف : " وال تمثيل " ـ  53



 - 242 - 

الخاااامس مماااا يضااااد توحياااد األساااماء والصااافاا بعاااد الوحرياااف  فصااالـ ال 51

  األخار  والومثيل ولم ياذكره المصااف هااا و كاره فاي كويا والوعطيل والوكييف

 وهو : الوفويض 

هاا لقيادتهم فاي األساماء جحول مذهب جهال اليادع الواي بااوا لىي فصلـ  55

 والصفاا 

قول المصاف : " بل ياماون بأن هللا سيحاب  } ليس كمثى  شيء  فصلـ  56

وهو السميع اليصير { فال يافون لا  ما وحف ب  بفسا  وال يحرفاون الكىام 

 لن مواضع  "  

قال المصاف : " وال يىحدون فاي جساماء هللا ولياتا  ,  ق باألسماءيوعى فصلـ  57

وال يكيفون وال يمثىون حفات  بصفاا خىق  ؛ ألب  سيحاب  ال سمي لا  , وال كفاو 

  الخ ل  , وال بد ل  , وال يقاس بخىق  سيحاب  وتعالى 

 مسائل في األسماء :ـ  58

 تعااالى وقوالاادها ومااا : بعاادما تكىاام المصاااف فااي الصاافاا هللالمستتألة األولتتى 

يضادها ، تكىم في هذا الفصل لن األسماء هلل تعالى وما يوعىق بذلك , فذكر فيماا 

 يوعىق باألسماء هو اإللحاد فيها  

 هلل تعالى األسماء مسائل ـ  51

 ففي األسماء تعريف اإللحاد  فصلـ  61

وال باد قول المصاف : " ألب  سيحاب  ال سمي ل  , وال كفاو لا  ,  فصلـ  64

  الخ ل  , وال يقاس بخىق  سيحاب  وتعالى 
 جسياب بفي الوعطيل والوكييف والوحريف والومثيل , فاألسياب :ـ  22

قال المصاف : " وهاو سايحاب  قاد مماع فيماا وحاف وسامى با   فصلـ  63

بفساا  بااين الافااي واإلثياااا , فااال لاادول ألهاال الساااة والجمالااة لمااا ماااء باا  

ط المسوقيم حاراط الاذين جبعام هللا لىايهم مان الايياين المرسىون , فنب  الصرا

 والصديقين والشهداء والصالحين "  

 طريقة جهل الساة والجمالة في األسماء والصفاا المثيوة والمافية  ـ  24

: طريقة القرلن في الافاي تخوىاف , فاالافي يكاون بنمماال , وجماا المسألة الرابعة 

 في اإلثياا فيفصل 

 ودلة في هذا الياب :ماهل الميـ  25

قال المصاف : " وقد دخل في هذه الجمىة ما وحف ب  بفس  في  فصلـ  66

     الخ سورة اإلخالب 
 قوالد الرد المجمل ـ  67

  فيها ثالثة جسماء وثالس حفاا "} قل هو هللا جحد {" فذكر هللا قول ـ  68

 / هللا ( والكالم لىى هذا االسم 4االسم األول : ) ـ  61

 ومسائى  /الصمد ( 3في اسم ) ـ  71



 - 243 - 

ولاام يولاااد(       -4)ب/لاام يىااد(    -4/)ب هااي :والصاافاا الااثالس المافيااة ـ  11

ًً جحد(   -3)ب/ ًً  ولم يكن ل  كفواً

قال المصاف : " وما وحف ب  بفس  فاي جلرام لياة فاي كوابا  حياث  فصلـ  74

 الى لخر اآلية  يقول } هللا ال إل  إال هو الحي القيوم ال تأخذه ساة وال بوم

/ والقيااوم (    لاا  مااا فااي 1: هللا ال إلاا  إال هااو ، والحااي ، )اإلثياااا فيهااا جسااماء 

السمواا وما فاي األرض     يعىام ماا باين جياديهم وماا خىفهام     وهاو العىاي ، ) 

 /العريم (  5

وال ياااوده  6وال باوم ( , )ب/ 5ال تأخاذه سااة (، )ب/ 1وفاي الافاي فمثال :  )ب/

   حفرهما (

 ومسائى  /والقيوم ( 1)ـ اسم  73

قول المصاف : " ومن اإليمان باهلل اإليمان بما وحاف با  بفسا   فصلـ  71

في كواب  وبما وحف  ب  رسول  محمد حىى هللا لىي  وسىم     " قد دخل في 

هذه الجمىة , ما وحف ب  بفس  في سورة اإلخالب     وقول  سيحاب  } هو 

 الياطن وهو بكل شيء لىيم {  األول واآلخر والراهر و

 ومسائى   /األول(6)ـ اسم  75

 ومسائى   /واآلخر( " 7)ـ اسم  76

 ومسائى   /الراهر( "  8" )اسم ـ  77

 ومسائى   /الياطن( "  1" )اسم ـ  78

قاال المصااف : " وقولا  سايحاب  } وتوكال لىاى الحاي الاذ  ال  فصالـ  71

 يموا { "  

 ومسائى   يموا(   /الحي الذ  ال41)اسم ـ  81

اال م ,44)ـ  84  /اسم العىيم ( وحفة العىام ، وهاو يوصارف إلاى العىايم العاالم والع 

 ومسائى  

 ومسائى   /الرزاق والرازق(  44)اسم ـ  84

 ومسائى  / و القوة( 43اسم )ـ  83

 ومسائى   /الموين( "  41" ) اسمـ  81

/ اليصير( 46والسماع ، و)/السميع ( والصف  ما  السمع 45اسم وحفة : )ـ  85

 والصفة ما  اليصر واإلبصار  
 ومسائىها  المشيلة واإلرادة هلل تعالى   -4في حفة  / فصلـ  86

 ومسائى  المحية(  -4في حفة ) / فصلـ  87

 ومسائى   الودود { "  ) اسم ـ  88

 ومسائى  /الرحيم( 41/الرحمن( ، واسم )48اسم ) ـ  81

  اومسائىه الرضا( -3حفة ) /ـ  11 

 



 - 244 - 

الساخط( و  -5الغضب( و ) / -1حفاا هلل تعالى هي : ) /في  فصلـ  14

 المقت(   -8الكراهية( و ) / -7األسف( و ) / -6) /

 اإلتيان والمجيء هلل تعالى(   -1) / في حفة فصلـ  14

 ومسائىها الوم  هلل تعالى(  -41حفة ) /ـ  13

 ومسائىها  اليدين هلل تعالى (   -44في حفة ) /ـ  11

 العياين هلل تعالى(   -44في حفة ) /ـ  15

 والكيد هلل تعالى(  -41حفة المكر( و) / -43في ) /ـ  16

قاال المصااف : " وقولاا  } إن تيادوا خياارا جو تخفاوه جو تعفاوا لاان ساوء فاانن هللا 

 كان لفوا قديرا { "  

 /العفو( وحفة العفو هلل تعالى  41اسم )ـ  11

 حفة المغفرة هلل تعالى , /الغفور( و44)ـ  18

 /العليل( وحفة العلة هلل تعالى  44اسم )ـ  11

/   45/   الجالل( وما  اسم الجىيل , وحفة الجاالل ، واسام )43اسم )ـ  411

 اإلكرام( وما  اسم األكرم والكريم وحفة الكرم  

هال تعىام لا  ساميا( ،  -7في الصفاا المافياة الموضاماة لىكماال هاي :)ب/ـ  414

لام  -41لم يكن ل  شريك في المىك( ، )ب/ -1فال تجعىوا هلل جبدادا( ، )ب/ -8)ب/

 -44يسي  هلل ماا فاي السامواا وماا فاي األرض( ، )ب/ -44يكن ل  ولي( ، )ب/

ال تضاربوا هلل  -41تعاالى لماا يشاركون( ، )ب/ -43ما كان مع  من إل ( ، )ب/

 األمثال(  

 ىى ما يىيق بجالل   االسوواء هلل تعالى( ل -45حفة ) /ـ  112

 ومسائىها  /المعية هلل تعالى(  46حفة )ـ  113

 /حفة الكالم هلل( 47)ـ  411

 عالى( يوم القيامة , وفي الجاة /روية الماماين هلل ت48إثياا )ـ في  415

قااال المصاااف : " فصاال : ثاام فااي ساااة رسااول هللا حااىى هللا لىياا   فصاالـ  416

لىي  وتعير لا  , وما وحاف الرساول با  ربا  وسىم , فالساة تفسر القرلن وتدل 

لل ومل من األحاديث الصحاح الوي تىقاها جهل المعرفة بالقيول , ومب اإليمان 

 بها 

 ومسائى  /الالول هلل تعالى( 41حفة )ـ  111

 /الفرح هلل تعالى( 31حفة )ـ  418 

 /الضحك هلل تعالى( 34حفة )ـ  411

 /العجب هلل( 34حفة )ـ  111

 /الرمل والقدم هلل تعالى( 33ة )حفـ  111

 هللساق ـ حفة ال 444

[ وهو مان معاابي المعياة  قيل ومه فنن هللا المصاف من جمل ] ـ في قول   443

 والقرب 
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قااال المصاااف : " إلااى جمثااال هااذه األحاديااث الوااي يخياار فيهااا  فصاالـ  441

امياة رسول هللا حىى هللا لىي  وساىم لان ربا  بماا يخيار با  , فانن الفرقاة الا

جهل الساة والجمالة : ياماون بذلك , كما ياماون بما جخير هللا ب  فاي كوابا  

من  ير تحريف وال تعطيل ومن  ير تكييف وال تمثيل , بل هم الوساط فاي 

فرق األمة , كما جن األمة هي الوسط في األمم , فهام وساط فاي بااب حافاا 

 ومثيل المشيهة " اهـ  هللا سيحاب  وتعالى بين جهل الوعطيل الجهمية وجهل ال

 

 ابوهى وهلل الحمد فهرس الجلء األول
 


