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 فصــــل

أن يوصف هللا بما وصف  ثم  القول الشامل في جميع هذا الباب :
قال ، به نفسه أو وصف به السابقون األولون ال يتجاوز القرآن والحديث 

 : (1)اإلمام أحمد رضي هللا عنه
ال يتجاوز  ال يوصف هللا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله 

فون هللا بما وصف به نفسه ، القرآن والحديث .ومذهب السلف : أنهم يص
تحريف وال تعطيل ، ومن غير تكييف وال وبما وصف به رسوله من غير 

 (2)تمثيل  
                                                

))  األصل في الترضي أنه للصحابة رضيي   نيم و ضرضيعا نميه (1)
ي   نن المؤممين إذ يبايععنك تحت الشجرة (( ضغير الصحابة يجعز لقد رض

أن يترضى نم و لكن بشرط أن ال يكيعن ذليك ايعارام بمعميى أال يلتي ذ مي  ذ ير 
ميين  ييو اضن الصييحابة االمييام الترضييي ة ميييل الصييصة  عجييعز أن ي صييلى نلييى 

نليى أييي  غير األنبعاء لكن ال يكعن ذلك االميام نليى ة ية الشيعار ة صيلى  
بكر  ما قال بعي  الصيحابة ف يجا ةيال  نليى ة ية الميرة أض الميرتين ة فيالمبي 
نلعه الصصة ضالسصذ  ان إذا أتاه قعذ بصدقات و صيلى نليي و ة ضأتياه ايين أييي 
أضفييى بصييدقة قعمييه قييال ه )) الل ييو صييلي نلييى  ل أيييي أضفييى ((   ضأض يي  ميين 

ذليك فيي نعية الترضيي نين  الصصة الترضي فإنيه يسيعا الترضيي لكين ال يجعيل
الصحابة يعميي يقيال ميرة ميرتين ميصت ميرا  ضنحيع ذليك ضال يلتي ذ مي  إمياذ مين 

  األلمة ) ا    ي (  
(  ييجا الكييصذ قعانييد  ل ييا تحتييال إلييى تذصيييل لكيين ت  ييجضن تذصيييل ا 2)

مييين مهان يييا ة نمبيييه  ميييا إليييى أن التحرتيييف ضالتعثييييل ضالتكيعيييف ضالتميييييل  يييجه 
 قعال متمامرة للسلف في ف و مج ب السلف بعامة  العبارة ةمعت من أ
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صرف اللذظ نن معماه إلى معمى   ر ال يحتمله البتية قيد  فالتحريف :
يكييعن ي تيييااة أض نقصيييان أض نحيييع ذليييك ة مييييل تذسيييير ا يييتع      ا يييتعلى  يييجا 
تحرتف ال تدل نلعه اللغة ضال يحتمله اللذيظ ة مييل تذسيير ااتعيان بإتعيان األمير 

 أيضا ألنه ال اليل يدل نلى ذلك ة ض جلك التعثيل   جا تحرتف 
 يييع اا يييصء يعميييي إ يييصء اليييرف ةيييل ضنيييص نييين الصيييذة  والتعطيلللل :

فحقعقة قعل المذاة أن و نثلعا   ةل ضنص نين صيذاته يعميي أ ليعه ةيل ضنيص 
 من أن يكعن معصعفام بصذة  

أن تجعيييييل الصيييييذة نليييييى  ع عييييية مييييين الكع عيييييا  ة يكعيييييف  والتكييلللللف :
ذا  ة  عقعل ميصم  ع عة ا تعاء   ةل ضنص  ع  جا ض يجا ة ض ع عية  يم  الص

  ةييل ضنيييص  يييع  يييجا ض ييجا ة  عيييف يسيييم  ي يقيييعل  ييجا ض يييجا ضتجييييب ة  يييجه 
طرتقية بعي  الضييالين فيي القييديو يكعذيعن ض ييجا ممذيي ألن   ةييل ضنيص إمبييا  

 الصذا  له إمبا  ضةعا ال إمبا   ع عة   
للي  ممثلله  التمييل  جا نذي لقعل   ةل ضنص ه  :التمثيل ضاأل ير 

التميييل قيد يكيعن ة التميييل  يع إمبيا  المييل أض  شيء وهلو السلميع البصلير 
الميلعيية قييد تكييعن فييي صييذة ميين الصييذا  ضقييد يكييعن إمبييا  الميييل فييي أ ييير ميين 
صييذة أض فييي الييجا  ضالصييذا  ض ييع  ييصف التشييبعه فالتمييييل أن يقيياله يييده  يييد 

ن ة ا يييتعاكه  ا ييتعاء اانسيييان ة ف يييجا يقييعل  يييجا مييييل  ييجا ة  ميييا أيضيييام اانسييا
ضتذاصييل  لي  ممثله شيء وهو السميع البصير  ممذي ألن   ةل ضنص 

 عمييا  ييبر ذ ييره فييي ايير   ييجه الجمليية يتعييارتف  ييجه األلذيياج األر عيية تجدضنييه 
 ) ا    ي (  العا ثعة أض في الكتب المعرضفة في ذلك 
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وُيعلم أن ما وصف هللا به من ذلك فهو حق لي  فيه لغز وال أحاجي 
  .(1): بل معناه ُيعرف من حيث ُيعرف مقصود المتكلم بكالمه  

                                                

عييد ا  لمية ض ييي قعليهه إن مييا ضصيف   بييه ةيل ضنييص نذسييه ( قيال ب1)
حر ال مرتة  عه   يذ يو مين حييف يذ يو مقصيعا الميتكلو  أض ضصذه به ر عله 

بكصمه ة ض جه  لمة اقعقة ضذلك أن مقصعا المتكلو بكصمه تارة يكعن من ة ة 
 يييو أفييراا الكييصذ ة ضتييارة يكيييعن ميين ة يية التر يييب مييييصم يقييعل ه  ييجا  تييايي ةتذ

معمى  تاف  ع الجي في ذ مك ة يقعل مرر  بذصن تذ و معميى الميرضر حييف 
 ييع  لميية ضفييصن تتصييعره ة ف ييجا ا ييتعمال ل لذيياج ة ضف ييو المعمييى العيياذ مبمييي 
نليييى ف يييو  يييجه األلذييياج ة  يييجا ميييا يسيييمى المعميييى اافيييرااي للكيييصذ يعميييي يذ يييو 

 الكصذ بذ و أفرااه  جا نعع  
ا الباف أن المتكلو يذ و  صمه يتر ييب الكيصذ ضالياني ه ض ع م و في  ج

بسعاق الكصذ ض جا  ع الجي يسمى نمد األصعليين ة بالداللة الحملعية للكيصذ ة 
ض جا في غايية األ معية للميافر فيي  يجا البياف ة بياف األ يماء ضالصيذا    ألن 
مييين اانيييعا الت ضتيييل ة ضأن السيييلف أضليييعا فيييي بييياف األ يييماء ضالصيييذا  احتجيييعا 

 صم يييو فيييي  يييجا األمييير ض يييو إنميييا أرااضا االلييية التر ييييب ة ضمعليييعذ أن ييييبع  
الكييصذ إذا ال يتر يبييه فإنييه ال يكييعن ن عييام لمييا الييت نلعييه أفييرااه ة ميييال ذلييك ة 

  ا ر اافيراا للكيصذفه ألم تر إلى ربك ميف مدَّ الظلَّ  قعل   ةل ضنص ه 
  ةيل ضنيص يير  اليرف ةيل  أن الركتيا تكيعن ي يعميي يير   ألم تر إلى ربلك 

نلممييا يدالليية  ميللف مللدَّ الظلللَّ  لكيين لمييا قييال ه  ألللم تللر إلللى ربللك  ضنييص 
التر يب ض ع ما يذ و به مقصعا المتكلو من  صميه أنيه أراا قيدرة   ةيل ضنيص 

  َّولو نشاء لجعلناه ساكنًا  ألم تر إلى ربك ميف مدَّ الظل . 
ى هللا بنيللانهم مللن القواعللد فهللر عللليهم فلل ت  ييجلك قعلييه ةييل ضنييص ه 

أتيى   يمعيان و  السقف من فوقهم * وآتاهم العلذاب ملن حيلث ال يشلعرون 
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من القعاند  ل  جه من  يا  الصذا  في ا ااتعان ال ضلو يحمل ا السيلف نليى 
ذلييك ضلعسييت ميين  يييا  صيييذة ااتعييان ألن المقصييعا بااتعييان إذا أمبتييت صيييذة 

تعان الصيذا  ة  ميا أتيى   يمعيان و مين القعانيد نقيعل ليعس إتعان الجا  ضلعس إ
 ييجا اليييصم نلييى صييذة ااتعييان ألن التر يييب تر يييب الكييصذ يييدل نلييى أن المييراا 

ضمعليعذ أن مين المتقيرر  أتى هللا بنيلانهم ملن القواعلد   إتعان الصذة لقعله ه
بمعييان ميين قعانييده أن   تعيالى لييعس  ميلييه ايييء أن   تعييالى ال يي تي يجاتييه لل

ف ع ةيل ضنيص أةيلن مين ذليك مسيتعع نليى نرايه  يبحانه ضصنميا المقصيعا إتعيان 
صذاته الصلقة ل جا المعض  ض ي قدرته ض ثشه ضقعته ضنقابيه ضنكاليه بالكيافرتن 

 ف تى هللا بنيانهم من القواعد فهر علليهم السلقف ملن فلوقهم  لجلك قال ه 
أ معة ذلك ة قعله ةل ضنص فيي  يعرة البقيرة أيضام من أميلته ضنثيل في ا ألةل 

 ميا فسير السيلف العةيه  وهلل المشرق والمغرب ف ينما تولوا فثمَّ وجه هللا  ه 
بالقبلة ألن العةه من حيف اللذيظ يثلير نليى الج ية ضتثلير نليى الصيذة ضةيه 
بمعمييى ضة يية ة ضالعةييه ه ضةييه   بمعمييى الصييذة التييي  ييي العةييه المعييرضف ة 

إضيييافة صيييذة إليييى  وجللله هللا  ل نليييى الصيييذة مييي  أن يييا إضيييافة  ميييا ميييا حمييي
وهلل المشلرق  متصف ضذاك لداللة السعاق االلة التر يب ض جا فا ر لقعله ه 

ف ينما تولوا فثمَّ وجه هللا إن هللا واسع  فسعاق اآليا  في القبلة ه  والمغرب 
ييا  الصيذا  ة يعمي القبلة ضل جا  رةت  جه اآلية من أن تكيعن مين   عليم 

يللوم يكشللف عللن سللاق ويللدعون إلللى السللجود فللال   ييجلك قعلييه ةييل ضنييص ه 
 يجه  يي اآليية العحييدة التيي ا تلييف  يلوم يكشلف علن سللاق   يسلتطيعون 

في ا السلف  ل  ي من  يا  الصذا  أذ لعست من  يا  الصيذا  ي بعضي و 
مين  ييا  قال ه  ي من  يا  الصذا  ض عض و فسر ا بما يخرة ا نن  عن ا 

الصيييذا  لييييو ي لتمييييازع  ييييجا المعضيييي  يييييين أن يقصييييد الذييييرا فتكييييعن ميييين  يييييا  
الصذا  أض أن يكيعن المقصيعا التر ييب فتكيعن مين غيير  ييا  الصيذا  يعميي 
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ما يقول ، وهو أفصح الهلق ] ال سيما إذا مان المتكلم أعلم الهلق ب
 في بيان العلم ، وأفصح الهلق في البيان والتعريف ، والداللة واإلرشاد [ .

وهو سبحانه مع ذلك لي  ممثله شيء ، ال في نفسه المقدسة 
المذمورة ب سمائه وصفاته ، وال في أفعاله ، فكما نتيقن أن هللا سبحانه له 

له صفات حقيقة وهو لي  ممثله ذات حقيقة ، وله أفعال حقيقة ، فكذلك 
شيء ال في ذاته وال في صفاته ، وال في أفعاله ، ومل ما أوجب نقصًا أو 
حدوثًا فإن هللا منزه عنه  حقيقة ، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي ال 
غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث المتناع العدم عليه ، واستلزام الحدوث 
                                                                                                                            

 ييل يذ ييو الكييصذ بذ ييو  لميية  يياق أض نذ مييه ميي   ييباقه ضلحاقييه فميين ف مييه ميي  
نين  يعل   باقه ضلحاقه قال العرف تقعل ه  شذت الحرف نن  اق إذا  شيذت

ضاييدة  ييجا ا ييتعمال تر يبييي تسييتعمله العييرف للدالليية نلييى ال ييعل ضالشييدة ضل ييجا 
يعمييي نيين  ييعل ضاييدة ة  يللوم يكشللف عللن سللاق   قييال اييين  بيياه ضغيييره ه

يعمي نن  اق الرحمن  يوم يكشف عن ساق  ض  رضن   يي  عيد ضغيره ه 
أن  جا البحف ةل ضنص لما ةاء في الحديف من الداللة نلى ذلك ة المقصعا 

 م و ضطعتل ضله فرضنه  
تضبثه ب ن فا ر الكصذ قد يكعن مين ة ية اللذيظ ضقيد يكيعن مين ة ية 
التر يب ألن الجي يذ و به مقصعا المتكلو من ة ة فا ر  صمه ألنميا ال نعليو 
يييعاطن الكييصذ لكيين نذ يييو فييا ر الكييصذ فييإن مقصيييعا المييتكلو نذ مييه ميين ة ييية 

يكيييعن مييين ة ييية األفيييراا ضقيييد يكيييعن مييين ة ييية  فيييا ر الكيييصذ ض يييجا الهيييا ر قيييد
 التر يب ضل جا يمقسو الها ر إلى فا ر أفرااي ضفا ر تر يبي  

 يجا البحييف أطييال نلعييه اييعي اا ييصذ فييي معاضيي   ييييرة ميين  تبييه ض ييع 
معرضف من ة ية أصيعل الذقيه فيي الير ن الياليف مين نليو األصيعل ض يع االلية 

 ) ا    ي (   لاأللذاج أض اال تدال
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ث إلى محدث ، ولوجوب  وجوده بنفسه سابقه العدم  وال فتقار المحد
 .                                              (1)سبحانه وتعالى  

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل ، فال يمثلون صفات هللا 
 .(2)بصفات خلقه ، مما ال يمثلون ذاته بذات خلقه  

                                                   
 ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه  به رسوله : فيعطلوا وال

أسماءه الحسنى ، وصفاته العلى ويحرفون الكلم عن مواضعه ، ويلحدوا  
 في أسماء هللا وآياته .

                                                

يعميى يلي ذ ميين  يعن الشيييء حااميام أن يكييعن قبيل ذلييك معيدضمام  ييجا ( 1)
  ع المقصعا إل اذ الحدضت حدضت الشيء يستل ذ  بر حدضمه بالعدذ )ا  ي(

(  ما يميلعن  ما الكاف  جه  اف التقعيد ة يعميى ميا بعيد ا قانيدة ة 2)
تييارة ذ يير  لكييو أنييه نمييد الذق يياء ضالعلميياء تيي تى الكيياف تييارة للتمهييير التمييييل ض 

للتقعييد يعميى أن يكييعن ميا قبل ييا فيرع ميين فيرضع مييا بعيد ا ف مييا قيال ه ال يميلييعن 
صيذا    بصيذا   لقييه  ميا ال يميليعن ذاتييه ييجا   لقيه فتمييييل اليجا  يييجا  
 لقيييه  يييجا مجمييي  نلعيييه أنيييه ال تمييييل اليييجا  ييييجا  الخلييير ضصنميييا الخيييصف ييييين 

الصييذا  بصييذا   لقييه الصييذاتعة فييي مسيي لة الصييذا  فييإن و  ييجلك ال يميلييعن 
 صفييام للمجسييمة ف ييو ال يميلييعن الصييذة بالصييذة ألن ييو ال يميلييعن الييجا  أصييصم 
بشيء من الجضا  فكما أن ذا    ةل ضنص ال تشبه الجضا  فكجلك صذاته ال 

 تشبه الصذا   
ض ييجه القانيييدة أيضيييام ةييياء  فيييي التدمرتييية تبعيييام لميييا ذ يييره الخثيييايي فيييي 

نحييع ذلييك ة ذ يير قانيدة السييلف فييي  ييجا أن القييعل فييي  تياف معييالو اايمييان أض 
 الصذا   القعل في الجا  ي حتج   عه حجضه ضتم ج  عه نلى ممعاله )ا  ي(
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ومل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل : فهو جامع بين التعطيل 
فاته وإال ما هو والتمثيل . أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء هللا وص

الالئق يالمهلوق ، ثم شرعوا في نف  تلك المفهومات ، فقد جمعوا بين 
التعطيل والتمثيل ، مثلوا أواًل وعطلوا أخرا ، وهذا تشبيه وتمثيل منهم 
للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل 

قة باهلل سبحانه وتعالى لما يستحقه هو سبحانه من األسماء والصفات الالئ
. 

فإنه إذا قال القائل : لو مان هللا فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر 
من العرش أو أصغر أو مساويًا ، ومل ذلك من المحال ، ونحو ذلك من 
الكالم : فإنه لم يفهم من مون هللا على العرش إال ما يثبت ألي جسم مان 

هذا المفهوم . أما استواء يليق على إي جسم مان . وهذا الالزم تابع ل
بجاللة هللا تعالى ويهتص به فالن يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي 
يجب نفيها . مما يلزم من سائر األجسام ، وصار هذا مثل قول الممثل : إذا 

. ومالهما محال إذ ال (1)كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرًا أو عرضًا 
 يعقل موجود إال هذان . 

أو قوله : إذا مان مستويًا على العرش فهو مماثل الستواء اإلنسان 
على السرير أو الفلك . إذ ال يعلم االستواء إال هكذا فإن مليهما مثل ومليهما 
عطل حقيقة ما وصف هللا به نفسه ، وامتاز األول بتعطيل مل أسم لالستواء 

 .(1)لمهلوقينالحقيقي ، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص ا
                                                

 ( الجع ر ما يقعذ يمذسه ضالعرض ما ال يقعذ إال بغيره 1)
(  يييجا الكيييصذ مييين اييييعي اا يييصذ تقرتييير ألصييييل متذييير نلعيييه ض  ييييجا 1)

للي  ممثلله   يع قيعل   ةيل ضنيص األصل ييرا نليى الثعاليف الضيالة ذليك 
فاهلل ةل ضنيص ليعس  ميليه اييء ال فيي ذاتيه ضال  شيء وهو السميع البصير 
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والقول الفاصل : هو ما عليه األمة الوسط من أن هللا مستو على 
عرشه استواء يليق بجالله ويهتص به فكما أنه موصوف ب نه بكل شيء 

 عليم وعلى مل شيء قدير ، وأنه سميع بصير ونحو ذلك .
                                                                                                                            

فييي صييذاته فالييجين أضلييعا ة الييجين نثلييعا   نيي  ضةييص نيين صييذاته إمييا ةمععييام 
 الج معييية ضصميييا بعييي  الصيييذا   الصيييذاتعة مييين المعت لييية ضالكصيعييية ضاالايييانرة 

 ء  ضالماترتدية ضنحع  ؤال
 ؤالء ضقععا في التمييل أضالم مو ضقععا في التعثيل مانعام ألنه ال يمكين أن 
يعثل   ةل ضنيص نين صيذة مين صيذاته إال بسيبب أن اليجي نثيل ةياء فيي 
قلبه التمييل ميو ألةيل ميا قياذ فيي قلبيه مين المعميى الباطيل نثيل فمييصم إذا أتيي 

ضق  فيي قلبيه أن  بيدّي  ما منعك أن تسجد لما خلقت لقعل   ةل ضنص ه 
اليدين في  جه اآلية ميل يدي المخلعق فلما ضق  في قلبه  جا المعمى الجي  يع 
التمييل قال ه اليدان  ما بمعمى القدرة أض بمعمى المعمية ض يبب  يجا الت ضتيل أنيه 
ضق  في قلبه أن المص  عه التمييل فمذى  جا التمييل الجي قاذ بقلبه أض ضق  فيي 

ليية الييمص ضنقييعل  ييجا ميين ايير مييا يكييعن ة ف ييجا المعثييل ايير ميين قلبييه ميين اال
ييو لكيين المعثييل ميييل فييي قلبييه مييو  المميييل   ألن المميييل مينييل أضالم ضالمجسييو ةسن
 عى لمذى  جا التمييل الجي قاذ في قلبه ضحمل نلعه اليمص أض فين أن اليمص 

ل ييجا يمكين أن ييدل نلعييه فسيعى لت ضتلييه أض لداللية المجيياز نلعيه أض نحييع ذليك   
قال  ما  ل معثل اليد أن يجم  يين التميييل ضالتعثييل ألنيه ميا نثيل إال ضقيد 
مييل فيي قلبيه أضالم   فمذيى ميا قياذ فيي قلبيه مين الميلعية التيي نذا يا   ةيل ضنييص 

 يبحانه ضتعيالى ة تعلميعن  لي  ممثله شيء وهو السميع البصير  بقعله ه 
صيييممام ضالمعثيييل يعبيييد نيييدما ة الكلمييية المشييي عرة نييين السيييلف ة الممييييل يعبيييد 

 ضالسمي يعبد إل ا ضاحدام فراام صمدام  بحانه ضتعالى  )ا  ي(  
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وال يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص األعراض التي لعلم 
ومذلك هو سبحانه فوق العرش ، وال يثبت لفوقيته  المهلوقين وقدرهم ،

 خصائص فوقية  المهلوق على المهلوق ولوازمها .
واعلم أنه لي  العقل الصريح وال في شيء من النقل الصحيح ما 
يوجب مهالفة الطريق السلفية أصاًل : لكن هذا الموضوع ال يتسع للجواب 

به شبهة وأحب حلها فذلك عن الشبهات الواردة على الحق ، فمن مان في قل
 سهل يسير .

ثم المهالفون للكتاب والسنة وسلف األمة للل من المت ولين لهذا الباب 
لل في أمر مريج ، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها ، وأنه مضطر 
فيها إلى الت ويل ، ومن يحيل أن هلل علما وقدرة ، وأن يكون مالمه غير 

ل : بل من : أن العقل أحال ذلك ف ضطر إلى الت ويمهلوق ونحو ذلك يقول 
واألكل والشرب الحقيقي في الجنة ، يزعم أن  ينكر حقيقة حشر األجساد

العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى الت ويل ، ومن يزعم أن هللا لي  فوق 
 العرش : يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى الت ويل.

هؤالء : أنه لي  لواحد منهم قاعدة ويكفيك دلياًل على فساد قول  
مستمرة فيما يحيله العقل  ، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو  أوجب ما 

 يدعى اآلخر أن العقل أحاله .
فياليت شعري ب ي عقل يوزن الكتاب والسنة ! ؟ فرضى هللا عن 
اإلمام مالك بن أن  حيث قال : ) أو ملما جاءنا رجل أجدل من رجل ترمنا 

ومل من هؤالء مهصوم بما لجدل هؤالء  اء به جبريل إلى محمد ما ج
  -خصم به اآلخر وهو من وجوده :

 ) أحدها ( بيان أن العقل ال يحيل ذلك .
 )و الثاني ( أن النصوص الواردة ال تحتمل الت ويل
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جاء بها  ) الثالث ( أن عامة هذه األمور قد علم أن رسول هللا 
بالصلوات الهم  ، وصوم شهر رمضان : باالضطرار ، مما أنه جاء 

فالت ويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة ت ويالت القرامطة والباطنية في الحج 
 والصالة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات .

) الرابع ( أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص : 
ك تفصيله ، وإن مان في النصوص  من التفصيل ما يعجز العقل عن در 

وإنما عقله مجماًل إلى غير ذلك من الوجوه . على أن األساطين من هؤالء 
الفحول : معترفون ب ن العقل ال سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب 

 اإللهية .
 .م ذلك من النبوات على ما هو عليهوإذا مان هكذا فالواجب تلقى عل

بالهدى ودين الحق ،  مدًا ومن المعلوم للمؤمنين أن هللا تعالى بعث مح
 .(1)ليظهره على الدين مله ومفى باهلل شهيداً 

                                                

(  جه الجملة التي  معما مين  يصذ المصيمف رحميه   في يا ت صييل 1)
فسييياا ت ضتيييل اآلييييا  ضاألحااييييف التيييي فيييي الغيبعيييا  بالعقيييل ضالعقيييل قيييد حكميييه 

لى يعميما  جا حكمعا العقل فيي را المبتدنة من الج معة فالمعت لة فمن بعد و إ
المصيييعل ضل يييجا ضصيييف العقصنييييين يشيييمل  يييل مييين را المصيييعل بحجيييج أض 
يتيي ضتص  نقلعييه ة ضالعاةييب نلييى  بيياا   أن يسييلمعا فييي األمييعر الغيبعيية بمييا 

أال يعللم  الت نلعه المصعل ألن   ةيل ضنيص أنليو بخلقيه  يبحانه ضتعيالى 
 قلل ءأنلتم اعللم أم هللا  ضقيال ةيل ضنيصه  من خللق وهلو اللطيلف الهبيلر 

وملن اصلدق ملن هللا  ضقيال ةيل ضنيص ه  قلل صلدق هللا  ضقال ةل ضنص ه 
فاهلل ةل ضنص  بره صدق ضحير  ومن اصدق من هللا قيال  ضقال ه  حديثًا 

ضتؤ ج نلى ما ال نلعه في فيا ره ضاليجين أضليعا اآلييا  ضاألحااييف فيي األميعر 
رفع ا نن حقالق ا الصلقة ي ا إلى معان أ ير احتجيعا بالعقيل قيالعا الغيبعة   ضص
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ه العقييل الصييرتط اضييثرنا إلييى ذلييك فميييصم حيممييا نذييعا ركتيية   ةييل ضنييص فييي 
اآل ييرة قيييالعا ه العقييل الصيييرتط يييرا إمكيييان  يييجه الركتيية  ميييا  ييع قيييعل الج معييية 

أن يحياط بيه مين  ضالمعت لة   قالعا ألن الجي ي ير  الييد أن يكيعن فيي ة ية ضالييد
ة يية الركتيية ضصذا  ييان فييي ة يية معميياه أنييه فييي مكييان ضصذا  ييان فييي مكييان معميياه 
أنه متحي  ضأن مو مكان من مخلعقاته يسعه ض جه  ل ا  ما يقعليعن نعليو بالعقيل 
أن ييا ال يمكيين أن تكييعن أن ييا باطليية ألن   ةييل ضنييص لييعس بمحيياط بشيييء ميين 

األمكميية ضنحع ييا ة فييدلما ذلييك نلييى  لقييه ضال بمتحييي  فييي ايييء ميين  لقييه ميين 
بثصن الركتة ضنلى بثصن اال تعاء نلى العرش ة ضما أايبه  يجا فمذيعا الركتية 
ألةل  جا الصرتط نمد و ض بب ذلك أن و ةعلعا الصذة من   ةل ضنص مين 
ةمس ما يتصف به المخلعق ف و لو يحكمعا نلى   ةيل ضنيص إال ميا رأضا فيي 

العقيل الصيرتط أيضيام ييدل نليى أنيه يحتميل أن تكيعن أايعاء  الدنعا ة ضمعلعذ أن
ال يعقل ا العقل ض مياك مييل ييين فيي ذليك ض يع اليرض  رض  اانسيان ف يجه اليرض  
 ي في الجسد ضلكن  يل  يجه اليرض   يي باقعية فيي الجسيد متحيي ة بيه ال تخيرل 

هللا يتلللوفى  نميييه أميييا أن يييا تيييج ب ضتجيييل ضتصيييعد إليييى   ةيييل ضنيييص ضتر يييل 
نفلل  حللين موتهللا والتللي لللم تمللت فللي منامهللا فيمسللك التللي قضللى عليهللا األ 

ف يجه اليرض  ال يعقل يا ايين  اذ فيدل  الملوت ويرسلل األخلرى إللى أجلل مسلمى 
نلييى أن تحكييعو بعيي  قييعانين المخلعقييا  فييي بعيي  أن  ييجا لييعس ميين الحكميية 
 ضلعس من العقل فكعف يتحكعو قعانين المخلعقا  نلى   ةل ضنيص ضل يجا قيال

فيص يجيعز أن يعصيف  لي  ممثله شليء وهلو السلميع البصلير   بحانه ه 
  ةل ضنص أض أن يمذى نمه العصف بقعاه امعلي ضال بقعاه ممثقيي ضذليك 
ألنييه ال يمثبيير نلعييه ةييل ضنييص مييا يمثبيير نلييى المخلعقييا  ة  ييجا العقييل الييجي 

ييبتيعن البعيف أضلعا به المصعل متماق  أصصم   ألنميا نجيد أن المعت لية مييصم 
بعد المع  ضتيبتعن بع  الصذا  ضالمافي للبعف ضالميافي للصيذا  التيي أمبت يا 
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المعت لة يقعل ه الما العقل الصرتط نلى ندذ إمبات ا ضالمعت لية يقعليعن ه العقيل 
ال نلى ندذ امتمان ا ة ضت تي بعد المعت لة الكصيعية  عقعليعن ه المعت لية أمبتيعا 

  ألن العقل الصرتط ال نلى إمبا   جا السب  ة مصت صذا  ضنحن نيبت  ب
ضالماترتدية ةاءضا ضقالعا نيبت ممان صذا  ألن العقل الصيرتط الميا أيضيام نليى 

 إمبا  ممان صذا    
فإذام العقل الجي به ت ضل المعت لة المصعل ضفمعا أنه  ع الصرتط ضأنه 

ل الكصيعيية  ييع الييجي يجييب أن تحمييل نلعييه اآليييا  ضاألحاايييف  ييالذ و  عييه نقيي
ضنقل األاانرة ضنقل الماترتدية ة ض الف األاانرة أيضام فيي نقل يو الماترتديية 
ة فإذام نقعل أصحاف  جه الذرق التي تعتمد نلى العقل بعض ا يضاا بعضا ة 

نقييل  ييجا الييجي يحكييو نلييى المصييعل ي ال ممييال ميين القييعل بيي ن  ييجا  فيي ي
العقيل ال يعةييد ألن أصييحاف العقييل الييجي يحكمعنيه مختلذييعن فييي تحكعمييه ض ييجا 
قثعي   ضل جا نقعل ما من ايء قال  عه المبتدنة أن العقل يحيله من األميعر 

الركتية التيي الغيبعة إال ضمو اليل نلى أن العقل ال يحيله ض ج ميصم نلى ذلك   
ميل ي ا اعي اا صذ ركتية   ةيل ضنيص ة األايانرة أمبتيعا الركتية ة ضالمعت لية 
نذييعا الركتيية ة األاييانرة قييالعا ه ي يير  ال فييي ة يية يعمييى ايييء يكييعن إارا ييه فييي 
نذس اانسان لكن ركتته ال تكيعن إليى ة ية معيمية ة ضالمعت لية قيالعا ه أن ركتية 

سب ما ةاء في اآليا  ضاألحااييف فمعميى ذليك أن   ةل ضنص إن أمبتما ا بح
  فيييي ة ييية ضصن نذيما يييا نذيميييا أن   فيييي ة ييية ضنقيييل المعت لييية فيييي  يييجه مييين 

 اضثراا اامبا  ضالمذي صحعط ة ضأما األاانرة فمتماقضعن  
 الشرتط اليالف ي ضةه ) أ ( ه

ن   ضل جا أ ل السيمة قيالعا بإمبيا  الركتية ضصمبيا  نليع   ةيل ضنيص أل
 بحانه ضتعالى له نلع الجا  ضنلع الصذا   بحانه ة فيإذام ف يع يير  ض يع فيي 
ة ة العلع ةل ضنص فالعقل م  المقل اال نلى إمبيا  ذليك ضنيدذ التمياق  ييين 
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 ييجا ض ييجا ة ضل ييجا ةعييل اييعي اا ييصذ ميين األضةييه ض ييع العةييه األضل فييي  ييل 
قييل مييا يييدل نلييى اامبييا  مسيي لة زنمييعا أن العقييل يحيييل اامبييا  نقييعل فييي الع

ضتضييييرف بعيييي  المبتدنيييية يييييبع  الج معيييية تضيييير  و بالمعت ليييية ة ضالمعت ليييية 
تضر  و باألاانرة ة ضاألاانرة تضر  و بالماترتدية ض كجا في تما ر يعمى  جا 
ضد  جا ة ض جا ضد  جا حتى تصيل إليى أن قيعل أ يل السيمة  يع الحير ة ضأن 

ل نليى ذليك أن   ةيل ضنيص ال العقل ال يحيل اييء مين الصيذا  ضأنهيو اليي
 يقاه ب حد من  لقه ال قعاه امعل ضال قعاه ممثر  

المسييي لة اليانعييية التيييي تعيييرض ل يييا ض يييي ه أن نصيييعل الصيييذا  تعليييو 
باالضيييثرار لعسيييت الييييصم ضاحيييدام يمكييين ت ضتليييه ضال  ميييا نصيييان يمكييين أن يتييي ضال 

لمييراا ي ييا  يييع ضلكيين  ييي  ييييرة    ييييرة ةييدام بحيييف إنييه يعلييو باالضييثرار أن ا
ضصييف   ةييل ضنييص ي ييجه الصييذا  فعصييف   ةييل ضنييص بييالعلو ضصييف   
ةييل ضنييص بالقييدر بييالكصذ بالسييم  بالبصيير بالحعيياة  ييجا  يييير ة  يييير ةييدام فييي 
القييير ن ة ضل يييجا فيييي  ييييجه الصيييذا  ليييو يمكر يييا األاييييانرة ة ضليييو يمكييير بعضيييي ا 

ض الذعلعية  صيذة العةيه ي المعت لة    جلك غير يجه الصيذا  الصيذا  الجاتعية أ
ةل ضنص أض صذة اليدين أض صذة القدذ له  بحانه ضتعيالى أض صيذة السياق أض 
غيييير ذليييك مييين الصيييذا   ل يييا مايتييية ي ةيييل ةصليييه ال ييييد ل في يييا يت ضتيييل ألن 
الت ضتل يمتم  في  جا بقعة يل بج ذ ألن المصعل  ييرة ةدام مما يعلو معه أنه 

 ييد ل في ييا الت ضتيل ألن الت ضتيل  لمية أض ةملية تيي تى ال مجيال للت ضتيل قثعيام ضال
ضتييراا مم يييا غيييير فا ر يييا لقرتمييية  ميييا يعرفيييعن الت ضتيييل ب نيييه صيييرف اللذيييظ نييين 

 فا ره المتباار ممه إلى غيره لقرتمة الت نلى ذلك  
 ييجا يكييعن فييي اليييل يكييعن فييي مسيي لة أمييا فييي نصييعل الصييذا  ف ييي 

ة يخياض في يا بالت ضتيل ضصال يكييعن أن  يييرة يمتمي  مع يا أن يكيعن  يل  ييجه الكيير 
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 وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور اإليمان باهلل واليوم اآلخر .
واإليمان باهلل واليوم اآلخر . يتضمن اإليمان بالمبدأ والمعاد ، وهو اإليمان 

ومن الناس من يقول  في قوله تعالى :  ابالهلق وبالبعث مما جمع بينهم
 ( وقال تعالى :  8) البقرة :     ءامنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين 
وهو  ( وقال تعالى :  28) لقمان :  ما خلقكم وال بعثكم إال منف  واحدة  

( وقد بين هللا على لسان رسوله  27) الروم :  الذي يبدؤا الهلق ثم يعيده 
 واليوم اآلخر ما هدى هللا به عباده ومشف به مراده من أمر اإليمان باهلل 

أعلم من غيره بذلك . وأنصح لألمة من  .ومعلوم للمؤمنين : أن رسول هللا 
غيره . وأفصح من غيره عبارة وبيانًا بل هو أعلم الهلق بذلك وأنصح الهلق 

 (1)لألمة ، وأفصحهم ، فقد اجتمع في حقه ممال العلم والقدرة واإلرادة .
                                                                                                                            

يل المبعا  ةمععام أتت بما ال يدر ه في صذا    ةل ضنيص أحيد   )  المبي 
 ا  ي (  
( ض جه اليصت  ي صذا  الكمال ة صذا  الكمال فيي البشير ترةي  1)

إلى  جه اليصمة ة  مال العلو ضالقدرة ضاارااة   فإذا  ان  ماك نلو ضقيدرة ضصرااة 
الذعل أض القعل بما يعافر الحكمية ة ضصذا  يان  صميه نلعيه الصيصة ضالسيصذ  نتج

حكمه فإنه يمذى نمه الباطل فكمال  جه الصذا  تمتج أن ما قاله نلعه الصصة 
ضالسصذ  ع الحر في نذسه ض عنه نلعه الصصة ضالسصذ  امصم في العلو ض امصم 

جازمة التي لعس في ا تراا ة  جا متذر في القدرة البشرتة ة ض امصم في اارااة ال
نلعيه ييين الذيرق ضصذا  ييان متذقيام نلعيه فيليي ذ مين ذليك أن يتذيير نليى  عنيه نلعييه 
الصييصة ضالسييصذ حكعمييام صييااقام  عمييا أ بيير بييه ضصذا  ييان حكعمييا  عمييا أ بيير بييه 
نلعه الصصة ضالسصذ من صذا    فمعمى ذلك أن فا ر  جه الصذا  ميرااة 

ن يخبيير نيين   بصييذا   ييييرة فييي  ييل مجلييس ض تمعن ييا ضال يكييعن ألنييه إذا  ييا
فا ر ا مرااام  عق  في الخلر انتقاا ما لعس فا ره ميرااام ف يجا يميافى الحكمية ة 
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ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا ممل عمله وقدرته وإرادته ممل 
 ن، وإما من عجزه ع ، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه كالمه وفعله
لرسول هو الغاية في ممال العلم ، وإما لعدم إرادة البيان وا بيان علمه

 (1)المبين ه على البالغدة البالغ المبين والغاية في قدرتوالغاية في ممال إرا
                                                                                                                            

ضل ييجا نقييعل  ييجا البر ييان ضييد  ييل مبتييدع ة فمقييعل لكييل مبتييدع يتيي ضل أحاايييف 
ضالسيصذ  فيي الصيذا  أض فيي الغيبعيا  نقيعل ه أليعس  يع نلعيه الصيصة المبي 

أ مل الخلر نلمام ي فسعقعل يليى أليعس  يع نلعيه الصيصة ضالسيصذ أ ميل الخلير 
قدرة ي القدرة البشرتة المما بة له ه فسعقعل يلى ألعس  ع نلعه الصصة ضالسصذ 
أ ميييل الخلييير إرااة فيييص تيييراا فيييي قلبيييه ييييل  يييع ةيييازذ بميييا يعتقيييد نلعيييه الصيييصة 

يلييى  فيمييتج ميين ذلييك أنييه أ مييل الخليير ضالسييصذ   أ مييل الخليير إرااة ي فسييعقعل 
حكمة مو يمتج من ذلك أن ما أ بر به  ع المعافر للحكمة ة ض ع  يجه األ بيار 

 التي فا ر ا إمبا  الصذا  ضفا ر ا إمبا  البعف إلى   ره  
ضصذا  ان أ ير الخلر ال يستثعععن اليد عل فيي  يجه األحااييف بالت ضتيل 

ء المبتدنية ة فإميا أن تمذيى الحكمية نميه ضصنما الت ضتل صمع  الخاصة نميد  يؤال
نلعييه الصييصة ضالسييصذ  عكييعن ناقصييام لييجلك االنتقيياا األضل ألنييه نلعييه الصييصة 
ضالسييصذ  امييل العلييو ضالقييدرة ضاارااة ة ضصمييا أن يقييال  ييع نلعييه الصييصة ضالسييصذ 
حكييعو يييل  ييع أحكييو الخليير  عكييعن إذام فييي ذلييك البر ييان نلييى إمبييا  الصييذا  

   )ا  ي(   ضالغيبعا 
فلللي  وملللا ملللان هللا ليعجلللزه ملللن شللليء ( ضل يييجا قيييال ةيييل ضنيييص ه 1)

وما مان  فقال   ةل ضنصه  السموات وال في األرض إنه مان عليمًا قديرًا 
العج  إميا أن يكيعن نين نيدذ نليو أض نقيص فيي العليو   هللا ليعجزه من شيء

إرااة أض نقييص فيييي ضصمييا نيين نييدذ قيييدرة أض نقييص فييي القييدرة ة ضصميييا نيين نييدذ 
ومللا مللان هللا ليعجللزه  اارااة    ييجا بييه يكييعن العجيي  ة ضل ييجا قييال  ييبحانه  ه 
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ومع وجود القدرة التامة ، واإلرادة الجازمة : يجب وجود المراد ، فعلم 
قطعًا أن ما بينه من أمر اإليمان باهلل واليوم اآلخر : حصل به مراده من 

كمل العلوم ، أالبيان ، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه ، وعلمه بذلك 
منه ، أو  اً ، أو أكمل بيان فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه

 أحرص على هدى الهلق منه : فهو من الملحدين ال من المؤمنين .
الباب  هذاوالصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في 

أهل : على االستقامة ، وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ) ثالث طوائف ( 
 .(1)التهييل ، وأهل الت ويل ، وأهل التجهيل

                                                                                                                            

ضنلييل ذلييك يعمييى ل ييوز لييو يعجيي ه ميين  مللن شلليء فللي السللموات وال فللي األرض 
لكميال نلميه ض ميال  إنله ملان عليملًا قلديرًا  ايء  بحانه نلل ذلك بقعله ه 

  ض كييجا  ييع نلعييه الصييصة ضالسييصذ قدرتييه لييعس يعجيي ه ايييء  ييبحانه ضتعييالى 
لكمييال نلمييه البشيير  ضلكمييال قدرتييه البشييرتة ضصرااتييه البشييرتة  مييل قعلييه ضفعلييه 

 نلعه الصصة ضالسصذ ضصار معافقام للحكمة   ) ا  ي (  
(  جا التقسعو لثرتقة الضصل في اليعحي ضفيي المهير فيي المصيعل 1)

إن الضصل في  جا الباف نلى م و ضت صيل ضتقعيد ل جه االنحرافا  العهعمة ف
 مصمة أقساذ ه أ ل التخييل ة ضأ ل الت ضتل ة ضأ ل التج يل   

ضأ ل التخييل  ما و اعي اا صذ يجلك ألن و قالعا ه الغيبعا  نرضيت 
في المصعل بما نرضت به من ة ية الخعيال ال أن يا حقيالر ضصنميا  يي  عيال 

و ةميية نلييى ذلييك العصييف فلييعس مييو بعييف ل ةسيياا ة ضصنمييا  ييع  عييال ضلييعس ميي
ضصنما  ع  عال ضلعس مو نار نليى ذليك العصيف ضصنميا  يع  عيال ضليعس ميو  يجا 
ض جا ضصنما  يجه  عياال  ض يجلك فيي أييعاف الصيذا  فيإن   ضصيف نذسيه بكيجا 
ض ييجا ض ييجا ضقييالعا  ييجه أ يليية  ل ييا ألةييل أن يتخيييل الجم ييعر ميين الميياه  ييجه 

لعا ه ألن فلسذتما الت نلى أن الجما ير األاعاء فسئلعا لما يحتال إلى ذلكي قا
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ال يصيييلح ا البر يييان العقليييي ضصنميييا تصيييلح ا األ يلييية فيييإذا ةعليييت ل يييو األميييعر 
يتخييييل يما ييب مييا يحييدت ااصييص  نمييد و فييي أن يكعنييعا أنا ييام صييالحين فييي 

 الدنعا يعمرضن ا اضن تعد  ضفلو فإن  جا الجي يما ب ضتصلط  
اف تخييييل لعخييعف الميياه حتييى يكعنييعا فييإذام يكييعن المييراا ميين ذ يير العييج

صييالحين فييي الييدنعا نمييد أ ييل الييع و ضالتخييييل ضذ يير الصييذا   ييجلك المقصييعا 
مم يا التخيييل ض يجا ضالععيياذ بياهلل أنهيو تكييجيب لميا ةياء  بييه الر يل ضلميا أ بيير 
  ةييل ضنييص بييه فييي  تبييه ةمععييام فييإن األ بييار ال تقبييل المسييي ضال التخصييعص 

مييا مييدار ا نلييى الصييدق أض الكييجف    ةييل ةصلييه أ بيير ألن ييا أي األ بييار إن
بصييذة الجميية ضصييذة المييار ضأ بيير بالبعييف فييي  تبييه ةمععييام   ف ييجه األ بييار ال 

   تتغير يتغير الشرال  ضال يتغير الر ل ألن ا  بر صااق من   
ف جا مين قيال إنيه تخيييل ف يع تكيجيب ي ةيل ضنيص ة معميى ذليك أن   

جف فييي نذسييه ض ييجا أنهييو ذنييب أن يكييعن المييرء مكييجبام ي ةييل أ بيير بمييا  ييع  يي
 ضنص  عما ةاء  به الر ل ةمععام   

 ييييؤالء فييييي نصييييعل الصييييذا  أيضييييام  ييييلكعا  ييييجا المسييييلك ضقييييالعا فييييي 
نصعل الصذا  ف ير  مه ير التجسيعو  ميا يقعليعن ه ي ضةيه ضي ييدان ضي 

أن يتخيييل الميياه أن  أنييين ضي ةييل ضنييص صييذة  ييجا ض ييجا ض ييجا ضصنمييا المقصييعا
إل  و ليه  يجه الصيذا  التيي  يي مين ةيمس صيذات و  عكيعن قعتيام قيديرام ليه ذليك 
 ما يتخيلعن الملك القع  فيي اليدنعا  عكيعن ذليك أيلي  فغيي طانتيه ضفيي  بااتيه 
ض يجا قييعل الذص ييذة اا ييصميين يعمييى الممتسيبين ل  ييصذ الغييصة مييم و ضصال فييإن 

جلك مييم و يعمييي ميين الذص ييذة فييي  ييجا الباطمعيية الذص ييذة طبقييا  فييي  ييجا ة ض يي
ألن الباطمعة فص ذة اا يمانيلعة ضص يعان الصيذا ضالذيرق التيي تذرنيت نين ذليك 
فييإن مييم و طعالييف تقييعل ي ييجا التخييييل ة ضحتييى المبييعا  قييالعا ه أن ييا يمكيين أن 
يتحصييل نلي ييا ضالحقييالر إذا  انييت  ييجه تخاييييل فالحقييالر ميين يييدر  اي يقعلييعن 
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من صذى باطمه نن األض اذ من الذص ذة اال يين ضأابا  وة المقصعا يدر  ا 
ميين  ييجا أن  ييجا القسييو  ييو الغييصة ض ييو  ذييار نمييد نلميياء اا ييصذ يييل أةمعييت 
األمة نلى  ذر من قال ي جا فمن قال أن ايئام من المصعل إنما  يع للتخيييل 

جيب لما أ بير   ضل ي اذ ألةل مما بة الجم عر ضصال فإنه ال حقعقة له فإنه تك
ةل ضنص به ض يجا  ذير بااتذياق ة  يجلك الباطمعية ضالذص يذة مين ة ية األنميال 
أيضييام يقعلييعن ه إن األميير باألنمييال  ييان ألةييل ااصييص  فييإذا صييلحت الييمذس 
ضأاييرقت فييص حاةيية إلييى العمييل فل ييجا الذص ييذة ضغييصة الباطمعيية يسييقثعن نيين 

ة ضال صعاذ ضال ز اة ضال حيج  ضال  يالر أنذس و العمل فص يعملعن البتة فص صص
األنمال الصيالحة   ألن العميل مقصيعا مميه اييء ض يع العصيعل إليى الحقعقية 
ضتصيي عة البيياطن نيين األإعييار فييإذا ضصييل إلييى ذلييك  ييقط نمييه مييا فييرض نلييى 

 العامة ض جه طرتقة غصة الباطمعة ضالذص ذة  
صل في العحي أ ل الت ضتل ه  القسو الياني من الض 

أ ل الت ضتل المقصعا ي و الج معة فإن الج معة  و الجين أ سيعا يدنية ض 
الت ضتل بصرف المص نن فا ره إلى معمى   ر بقرالن نقلعة فص يصيذعن   
ةيل ضنيص بمييا يسيتحر مين الصييذا  التيي أ بير ي ييا نين نذسيه ضأ بيير ي يا نمييه 

القيياط  المييا  ضصنمييا يقعلييعن اليييد في ييا ميين الت ضتييل ألن البر ييان العقلييي ر ييعله 
نلى أنه ال يمكن أن يعصف ي جه الصذا  ة  جا قعل الج معة األضالل فإنه ال 
يعصف   ةل ضنص نميد و إال بصيذة ضاحيدة ض يي صيذة العةيعا المثلير مين 
القيعا ضالمعت لة أتعا بعيد و في مبتعا مصمية مين الصيذا  ضأضليعا البياقي ميو الك صيعية 

ف مبتعا  بعام ضتبع و نلعيه األايانرة ضالماترتديية  أتباع نبد  ين  عيد ين   صف
فجعليييعا الصيييذا   يييبعام أض ةعلع يييا نشيييرتن يميييعع مييين التذصييييل ضأضليييعا البييياقي 
ضنمد و القاندة أن الت ضتيل  يع طرتقية المحققيين ضطرتقية الماقصيين التذيعت  ة 

 ضل جا  ل من تذرع نن الج معة يقعل بالت ضتل  
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 معيام ة فاألاييعري يقعليعن  ييع ة مييي ضل يجا السييلف  يل مييؤضل يعدضنييه ة
ألنه أضل ض دنة الت ضتيل أتيى ي يا الج معية فيمسيب  يل مين تي ضل إليى ة يو ألنيه 
ضافقيه نلييى  ييجا األصييل ض ييع أن الت ضتييل يكيعن فييي الصييذا  فمذييعا نيين   ةييل 
ضنص ما يستحقه من صيذا  الجميال ضالجيصل ضغيير ذليك ألةيل الت ضتيل بجيام  

 صلع ا من نمد أنذس و  القرتمة العقلعة التي أ
 الذرقة اليالية أ ل التج يل ه

ضأ ل التج يل ذ ر ميم و ايعي اا يصذ  ميا صيمذام ض يو صيمذان ذ ير أن 
أ يييل التج ييييل اليييجين يقعليييعن ه إن نصيييعل الصيييذا  ضالغيبعيييا  ال يعليييو أحيييد 
معما ا نلى الحقعقة ضصنما تمر  ما ةاء  ضال يعلو معما ا  ما يمقلعن مخثئيين 

صذ ميين نقلييعه فييي أن األلميية   حمييد ضغيييره قييالعا ه ال  عييف ضال معمييى فييي ف ييو  يي
فييي نصييعل الصييذا  ضالغيبعييا   عقعلييعن أن المعمييى ال يدر ييه أحييد ال ةبرتييل 
 ان يعرف المعمى ضال الر عل نلعه الصصة ضالسصذ  ان يعيرف يعيرف المعميى 

قة فعلى  يجا ضال الصحابة  انعا يعرفعن المعمى فص أحد يعلو المعمى نلى الحقع
يكعنييعن أ ييل تج يييل ألن ييو قييالعا أن األميية يييل إن ةمعيي  الخليير يج لييعن معمييى 
المصييعل فييص أحييد يعلييو معمييى المصييعل الغيبعيية ف ييجا معميياه أن ييو ة ييال بمييا 

فميصم نمد و معمى ي تي معمى ااتعان قد يكيعن  أن ل   ةل ضنص نلى نبعه 
ء ضقيد يكيعن  يع معميى الغضيب  ع معمى الرحمة ضقيد يكيعن  يع معميى اال يتعا

ضقيد يكيعن  يع معميى القيدرة إلييى   يره ة فالمعياني ال تذ يو بالعر عية ضصنميا الكييصذ 
ةيير  نلييى  ييجا المحييع لكيين معميياه ال يعلييو ال أحييد يعلييو معميياه  ييجه فرقيية ض ييو 
الغصة في  جا الباف م  أنه ممسعف  جا إلى طالذة مين الممتسيبين إليى السيلف 

 ميا ضالثالذية األ ير  مين أ يل التج ييل اليجين يذعضيعن  ما قيال ايعي اا يصذ 
 المعمى يقعلعن المعمى ال نعلميه فمذيعض المعميى إليى   ةيل ضنيص ضالر يعل 

يعلو المعمى ضلكن لو يبيمه ضمن الصحابة مين نليو المعميى ضلكين ليو يبيميه ضصنميا 
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 ييعقت نصييعل الصييذا  ضالغيبعييا   كييجا اضن تذسييير ل ييا ضمعاني ييا غييير  ييجه 
ا رة مم ييا ل ييجا يقعلييعن ه معمييى قييعل السييلف أمرض ييا  مييا ةيياء  يعمييى ال الهيي

تخعضعا في ا ض جا باطل يعضع  ألن و قالعا  ما ةاء  ضلو يقعلعا أمرض يا فقيط 
 ضقعل و أمرض ا  ما ةاء  ض جا يمص ا العر ي  ما  ع معرضف   

ض يجا  ييع المييج ب المعييرضف بمييج ب أ ييل التذييعت  ة مييج ب المذعضييه 
ضييه أ ييل تج يييل ألن ييو يقعلييعن ه نج ييل المعمييى ض ييجا قييعل  يييير ميين فييإن المذع 

الممتسبين ألحميد مين المتي  رتن ض يجا قيعل طالذية مين الممتسيبين ل ايعرتة مين 
المتييي  رتن ض يييو يهميييعن أن  يييجا ميييج ب السيييلف ض يييجا باطيييل فإنيييه ميييج ب أ يييل 
التج ييييل ضل يييجا مييين نقاليييد األايييانرة التذيييعت  ة تذيييعت  المعميييى مييين نقاليييد 

انرة ل جا في ممهعمت و المش عرة بالجع رة ه ض ل نيص أض يو التشيبعه أضليه األا
أض فعض ضرذ تم ت ا   أضله  ثرتقية أ يل الت ضتيل ض يع الكميال نميد و أض فيعض 

 المعمى ضرذ تم ت ا ة ض جا قعل طالذة مم و  
السييييلف ضألمييييت و يذعضيييييعن ضلكيييين يذعضيييييعن الكع عيييية ة ألن الكع عييييية ال 

ص  عييف أتصييف ي ييجه الصييذة  عييف صييذته العةييه  عييف يعلم ييا إال   ةييل ضنيي
صذته القيدذ  عيف صيذته الييد  عيف صيذته القيدرة ة ال يعليو  يجه الكع عية إال   
ةييل ضنييص أمييا معمييى اليييد فمعلمييه معمييى العةييه نعلمييه معمييى القييدذ نعلمييه معمييى 
الرحمة نعلم ا إلى   ره ة إذام التذيعت  الصلير أن يذيعض ضتع يل نلميه إال   

ل ضنييص ضال يعلييو أحييد ت ضتلييه إال    ييبحانه ضتعييالى  ييع تذييعت  الكع عيية ال ةيي
تذعت  المعمى ة أما تذعت  المعمى فإنه مين التج ييل ة ض يجا قيعل طالذية مين 
الضصل يل قيد قيال األلمية أن أ يل التذيعت  يعميي أ يل التج ييل اير مين أ يل 

أضلئييك أضلييعا فيي بقعا الت ضتييل ألن ييو  ييلبعا المعمييى أصييصم نيين الييمص الييجي يعلييو ض 
المعمى ضلكن أضلعه إلى معمى   ر ضالمعميى اآل ير اليجي أضليه إلعيه أ يل الت ضتيل 
صحعط في نذسه ضلكمه لعس صحعحام بالمسبة إلى اللذظ اليجي أضليعه فمييصم أضليعا 
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) ف هل التهييل  ( : هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم ، من متكلم  
الرسول من أمر اإليمان باهلل واليوم  هومتصوف ، فإنهم يقولون : إن ما ذمر 

يل للحقائق لينتفع به الجمهور . ال أنه بين به الحق ، ياآلخر إنما هو ته
 وال هدى به الهلق . وال أوضح به الحقائق .

ن : منهم من يقول : إن الرسول لم يعلم الحقائق ثم هم على قسمي
 .(1)على ما هي عليه . ويقولون إن من الفالسفة اإللهية من علمها

                                                                                                                            

الرحمة ب ن ا اانعياذ ة اانعياذ صيحعط فيي نذسيه أن   متصيف باانعياذ ضلكين 
 للرحميية   ألن الرحميية صييذة ميين حيييف  ييي معلعميية ال يصييلط أن يكييعن تذسيييرام 

 المعمى   
المقصييعا ميين ذلييك أن ي حييجر ميين  ييجه الثراليير اليييصت ض ل ييا مماقضيية 
لثرتقييية السيييلف ة ف نهم يييا األضليييى ه أ يييل التخيييييل ض يييو  ذيييار ة ضتلي يييا أ يييل 
التج ييييل ضميييم و مييين يكذييير إذا اانيييى أن  يييجه المصيييعل ال معميييى ل يييا البتييية ة 

ت ضتل ضأضلئك ال يثلر القعل بكذر و ضلكين ميم و ض يو الغيصة غيصة ضأ ذ و أ ل ال
الج معيية ضغييصة المعت ليية ضأاييبا  و مييم و ميين حكييو بكذييره لتكجيبييه مييا ةيياء  بييه 

 المصعل ضراه ما الت نلعه )ا  ي(  
( ألن الذلسذة ل ا ندة أقسياذ ف ميا قعليه ه ) الذص يذة اال عية ( يعميى 1)

ل عا  ة ضالذص ذة مم و من انتمى بالرتاضعا  ضمم و الذص ذة الجين انتمعا باا
ميين انتمييى بالثبعععييا  ضمييم و ميين انتمييى بيي مر األصييعا  ضاأللحييان ضالمع ييعقى 
إلييى   ييره ضميييم و ميين انتمييى باال عيييا  ة ض ييؤالء  ييو اليييجين انتمييعا بمييا يسيييمعه 
 الذص ذة ما ضراء الثبععة ة قسو من أقساذ الذلسذة ض يع أنهم يا اي نا نميد و  
يرتييد أن يقييعل أن الذص ييذة اال يييين يعمييى الييجين ا تمييعا بالذلسييذة اال عيية نلمييعا 

 تلك الحقالر   ) ا  ي(  
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ومذلك من األشهاص الذين يسمونهم أولياء من علمها ، ويزعمون 
أن من الفالسفة أو األولياء من هو أعلم باهلل واليوم اآلخر من المرسلين ، 

ين من الفالسفة والباطنية : باطنية الشيعة ، وهذه مقالة غالة الملحد
وباطنية الصوفية ومنهم من يقول : بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما 
تكلم بما يناقضها ، وأراد من الهلق فهم ما يناقضها : ألن مصلحة الهلق 

 في هذه االعتقادات التي ال تطابق الحق .
ناس إلى اعتقاد ويقول هؤالء : يجب على الرسول أن يدعو ال

التجسيم مع أنه باطل ، وإلى اعتقاد معاد األبدان مع أنه باطل ويهبرهم ب ن 
أهل الجنة ي كلون ويشربون مع أن ذلك باطل قالوا : ألنه ال يمكن دعوة 
الهلق إال بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد . فهذا قول 

 ر .هؤالء في نصوص اإليمان باهلل واليوم اآلخ
) وأما األعمال ( فمنهم من يقرها ، ومنهم من يجريها ، هذا المجرى 
ويقول : إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ، ويؤمر به العامة دون 

 الهاصة ، فهذه طريقة الباطنية المالحدة . واإلسماعيلية ونحوهم .
) وإما أهل الت ويل ( فيقولون : أن النصوص الواردة في الصفات لم 

د بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل . ولكن قصد بها معاني : ولم يقص
يبين لهم تلك المعاني وال دلهم عليها : ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق 
بعقولهم ، ثم يجتهدوا في صرف النصوص عن مدلولها ، ومقصوده 

أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا مالمه عن  امتحانهم وتكليفهم وإتعاب
، وهذا قول المتكلمة الجهمية  ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته لهمدلو 

 والمعتزلة ، ومن دخل معهم في شيء من ذلك .
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا : هم هؤالء : إذا مان نفور 
الناس عن األولين مشهورًا بهالف هؤالء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في 
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ال لإلسالم نصروا وال للفالسفة مسروا  –لحقيقة في ا –مواضع مثيرة وهم 
 .(1)لكن أولئك الفالسفة

ألزموهم  في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات . 
فقالوا لهم : نحن نعلم باالضطرار أن الرسل جاءت بمعاد األبدان وقد علمنا 

 فساد الشبه المانعة منه .
ضطرار أن الرسل جاءت وأهل السنة يقولون لهم : ونحن نعلم باال

بإثبات الصفات ، ونصوص الصفات في الكتب اإللهية : أكثر وأعظم من 
نصوص المعاد ، ويقولون لهم : معلوم أن مشرمي العرب وغيرهم مانوا 
ينكرون المعاد ، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بهالف الصفات 

 فإنه لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب .
قرار العقول بالصفات : أعظم من إقرارها بالمعاد وأن إنكار فعلم أن إ

 (1)المعاد أعظم من إنكار الصفات .
فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات لي  مما 
أخبر به . وما أخبر به من المعاد هو على ما  أخبر به .وأيضًا : فقد علم 

ومعلوم أن التوراة مملوءة  قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه ، أنه 
ل لكان إنكار ذلك عليهم أولى دِّ ر الصفات . فلو مان هذا مما ُحرِّف وبُ من ذم

، فكيف مانوا إذا ذمروا بين يديه الصفات يضحك تعجبًا منهم وتصديقًا لها 
؟! ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل اإلثبات ، مثل لفظ التجسيم والتشبيه 

( وقولهم : 64المائدة : ) يد هللا مغلولة  : هم بقولهم بل عاب .ونحو ذلك 
  إن هللا فقير ونحن أغنياء :إنه استراح لما : ( وقولهم 18)آل عمران

                                                

 يعمى األاعرتة ميل الراز  ضاآلمد  ضأاباه  ؤالء )ا  ي(   ( 1)
( قعلييه ه ) ضأن انكييار المعيياا أنهييو ميين انكييار الصييذا  ( يعمييي ميين 1)

 )ا  ي(  ة ة اامو إنما قصده من ة ة البر ان 
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ولقد خلقنا السماوات واألرض وما  :  خلق السماوات واألرض فقال تعالى
 ( .38)ق: بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب 

صفات المطابقة للصفات المذمورة في القرآن من ال والتوارة مملوءة
والحديث ولي  فيها تصريح بالمعاد مما في القرآن ، فإذا جاز أن تت ول 
الصفات التي أتفق عليها الكتابان فت ويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى 
، والثاني مما يعلم باالضطرار من دين الرسول أنه باطل فاألول أولى 

 بالبطالن .
ما الصنف الثالث( وهم ))أهل التجهيل(( فهم مثير من المتسبين )وأ

ما أنزل   لم يعرف معاني إلى السنة ، واتباع السلف يقولون : إن الرسول 
اآليات ، وال السابقون  ات الصفات ، وال جبريل يعرف معانيهللا إليه من آي

 .(1)األولون عرفوا ذلك
اها ال يعلمه إال هللا : مع ومذلك قولهم في أحاديث الصفات : إن معن

 . فعلى قولهم تكلم بكالم ال يعرف معناه  أن الرسول تكلم بها ابتداءً 
)  وما يعلم ت ويله إال هللا  وهؤالء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى 

وما يعلم ت ويله إال  ( . فإن وقف أكثر السلف على قوله  7آل عمران : 
قف صحيح ، ثم فرقوا بين معنى الكالم ( وهو و  7) آل عمران :  هللا 

أن الت ويل  اوتفسيره : وبين))  الت ويل  (( الذي انفرد هللا تعالى بعلمه وظنو 
                                                

ال يعليييو ضالصيييحابة ال  ( إذا  يييان يقيييعل أن ةبرتيييل ال يعليييو ضالمبيييي 1)
يعلمييييعن ال أحييييد يعلييييو المعمييييى  ييييجا صييييمف ة ضصذا قييييال  ييييؤالء نلمييييعا المعمييييى 
ضالسييااا  ميين العلميياء نلميييعا المعمييى لكيين لييو يبيييين المعمييى ألحييد يييل يعلميييعن 

ليى   ةيل ضنيص ضتسكتعن  جا قعل المذعضة يقعليعن ال نعليو المعميى نذعضيه إ
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في مالم هللا تعالى هو )) الت ويل (( المذمور في مالم المت خرين ، وغلطوا 
 (1)في ذلك . فإن لفظ )) الت ويل (( يراد به ثالثة معان

                                                

(  يجا البحييف م ييو ةيدام ضذاك ألن لذييظ الت ضتييل لذيظ ةيياء فييي الكتيياف 1)
ضالسييمة ضةيياء بييه اصييثص  ةديييد نمييد نلميياء األصييعل ضتييدا ل المصييثلحا  
 عميييا ييييي تي بييييه العلمييياء ميييين مصييييثلط ضتكييييعن بخيييصف المييييراا ميييين المصييييثلط 

ك أن العلمياء قيد الشرني يحدت لبسام  ييير إال نميد المحقير مين أ يل العليو ضذلي
يحتيياةعن إلييى ضضيي  اصييثص  لمعمييى ميين المعييانى أض لشيييء ميين العلييعذ فييإذا 
 ييان  ييجا اللذييظ الييجي اصييثلط نلعييه لمعمييى ميين المعيياني يتعرتذييه معةييعاام فييي 
الكتاف ضالسمة بمعمى   ر ضق  االلتباه في أن المتعياطي ليجلك العليو يهين أن 

لسيمة  يع الميراا بيه فيي ذليك العليو ة المراا يلذيظ الت ضتيل  عميا ييرا فيي الكتياف ضا
ض ييجا لييه نهييالر ذ يير  لكييو بعضيي ا  عمييا مضييى   ضمم ييا لذييظ الت ضتييل  ييجا فإنييه 
 لذظ قد ةاء في القر ن ضةاء في السمة ة فذي القر ن ميصم قعل   ةل ضنص  

ضقيال  وما نحن بت ويل األحالم بعلالمين   يا أبت هذا ت ويل رؤياي من قبل
هللل ينظللرون إال  ضقييال ةييل ضنييص ه  مللا يعلللم ت ويللله إال هللا و  ةييل ضنييص 

ت ويله يوم ي تي ت ويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلل ربنلا بلالحق 
  ضقييال ةييل ضنييص ه  فللردوه إلللى هللا والرسللول إن منللتم تؤمنللون بللاهلل واليللوم

   اآلخر ذلك خير وأحسن ت ويال 
ت ضتيل ض يجا اللذيظ ييراا مميه ميا تيؤضل ف جه المصعل في ا ا يتعمال لذيظ 

إلعه حقعقة الشيء ما يؤل إلعه الشيء أض تؤضل إلعه حقعقته ألنه مي  عذ مين  ل 
ييؤضل بمعميى صيار يصيير  ل الشييء إلييى  يجا ض يجا ييؤضل إليى  يجا ضمعلييعذ أن 
الكصذ قسمان ه إنشاء ض ع األمر ضالم ي ضالثلب ضاال تخبار ضنحعذلك ة ض بر 

ت ضتل ضالخبر له ت ضتيل يعميي فيي المصيعل فت ضتيل اانشياءا  ه   فاانشاء له 
امتيال ييا   ت ضتييل األميير امتيييال األميير ضت ضتييل الم ييى امتيييال الم ييي يعمييي البعييد 
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نمه ضذلك ألنه ما تؤضل إلعه حقعقة الشيء  ما ذ رنا  جا الت ضتل فحقعقة األمر 
ما يؤضل إلعه الم يي بالشيء من اآلمر يؤضل إلى أن المثلعف امتياله ة ضحقعقة 

أن المثلعف االنت اء نمه ة ف ضامر   ةل ضنيص ضنعايعيه ت ضتل يا امتييال األمير 
ضاالنت ييياء نييين الم يييي ة ضاأل بيييار مييييل الخبييير نييين الجمييية ضالميييار ة الخبييير نييين 
صذا    ةل ضنص الخبر نن العجاف ة نين المعيعو نميا يكيعن فيي نرصيا  

ة أض ما يكعن من المغيب فيي اليدنعا بعيد زمين القعامة ضأاباه ذلك من المغيبا  
تم ل القر ن  جه ت ضتل ا ضقعن ا ألن ا  ي الحقعقة التي تؤضل إلي ا  ما قال ةيل 

يعمييى مييا تييؤضل إلعييه حقعقيية تلييك األ بييار  هللل ينظللرون إال ت ويللله  ضنييص ه 
 بالعند ضالعنيد ضما تؤضل إلعه الحقعقة  ع ضقعن ا  

 ( : الشريط الثالث ل وجه ) ب
يعميي ييعذ يي تي ضقيعع ذليك ة ضميا تيؤضل  يوم ي تي ت ويله  ل جا قيال ه 

يقللول الللذين نسللوه  إلعيه تلييك األ بييار ميين ضقعن يا  مييا أ بيير   ةييل ضنيص ه 
 يجه المغيبيا  التيي  إليى   ير اآلييا   من قبلل قلد جلاءت رسلل ربنلا بلالحق 

مية ضالميار أض ميا  يعكعن أ بر   ةل ضنص ي ا إما من صذاته أض أفعاله أض الج
فيي المسيتقبل أض أ بيار المصلكية إليى   يرهة ميا تيؤضل إلعيه حقعقية الخبير ممقسيو 
إليييى المعميييى اليييجي ي ذ يييو مميييه ضقيييعع الشييييء ضالكع عييية لعقعنيييه  المعميييى ضالكع عييية 
فاةتماع المعمى ضالكع عية يقيال ه ليه ت ضتيل ض يع أتيو الت ضتيل يعميي ميا تيؤضل إلعيه 

صذاته  ع معما ا ض ع عة اتصاف   ي ا   ما تؤضل إلعيه  حقعقة أ بار   نن
حقعقيية نعيييعو الجمييية مميييا أ بييير   بيييه  ييع معميييى ذليييك ض عذيتيييه فيييإذام ضقيييعع تليييك 
األ بييار  ييع ت ضتل ييا ضمييا تييؤضل إلعييه حقعقت ييا إمييا أن يكييعن  يييصم تيي ضتصم لمعما ييا 

ي مي  المعميى حيف نذ و العقعع بمعميى معيين ضصميا أن يكيعن ت ضتيل لكعذيت يا يعمي
ضل جا ةاء إمبا  ف يو الت ضتيل ضةياء ن عيه  ت ضتيل المغيبيا  نقيعل ه نعليو الت ضتيل 
ضال نعلمه   فمعلمه بانتبار ضال نعلمه بانتبار   فإذا أرتيد بالت ضتيل ميا تيؤضل إلعيه 
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حقعقته من حيف ضقعنه من ة ة المعمى فقط   فإن  جا نعلمه ألن القر ن ةاء 
ا ضقف من ضقيف مين السيلف نليى قعليه ةيل ضنيص ه يلذظ نر ي مبين ضنلى  ج

  ومللا يعلللم ت ويللله إال هللا والراسللهون فللي العلللم  ييععلو الرا ييخعن فييي العلييو 
الت ضتييل    ةييل ضنييص يعلييو ت ضتلييه ضالمييراا ميين  ييجا بعلييو الرا ييخين المييراا ممييه 

 أن و يعلمعن ت ضتل المعمى  
عييية ض يييجا  يييع اليييجي فيييي ضالميييعع اليييياني مييين ت ضتيييل الخبييير أن تعليييو الكع 

الغيبعا  ال يعلمه إال   ةل ضنص ضنلى  يجا قيعل مين ضقيف مين السيلف نليى 
يعميييي  وملللا يعللللم ت ويلللله إال هللا  لذيييظ الجصلييية ))   (( ضنيييده ضقذيييام الزميييام 

هلذا  وملا نحلن بت ويلل األحلالم بعلالمين   الكع عة ة ل جا في تذسير األحصذ
 عمي ما تؤضل إلعه األحصذ يعمي معرفة حقعقت ا  ي ت ويل رؤياي من قبل 

إذام الت ضتل في الكتاف ضالسمة يراا ممه ما تؤضل إلعه حقعقية الشييء ض يجا 
 الشيء قد يكعن إنشاءم أمر ضن يي ضقيد يكيعن  بيرام ة فذيي اانشياء  يية المسياء 

فإن تنازعتم في شيء  فراضه ألن  ماك أمر ضن ي  ذلك خير وأحسن ت ويال 
اليوم اآلخلر ذللك خيلر وأحسلن و ردوه إلى هللا والرسول إن منتم تؤمنون باهلل ف

يعميييي مييين ة ييية إنذييياذ أمييير   ضن عيييه ة ضالخبييير مييييل ميييا فيييي  يييية  ل  تللل ويال 
 نمران ض ية األنراف ضفي غير ا  

ةيياء أ ييل االصييثص  ضنرفييعا الت ضتييل ب نييه صييرف اللذييظ ميين االحتمييال 
لقرتمة ة ض عض و يعيرف الت ضتيل بقعليه ه صيرف الراةط إلى االحتمال المرةع  

اللذظ نن فا ره المتباار ممه إلى غيره لقرتمة ض ؤالء الجين نرفعا  جا التعرتف 
    ضالكصذ صحعط ضتحتال إلعه في الذقه فيي ف يو بعي  األايعاء ض يجا الت ضتيل 
ممه ما  ع صحعط في نذسه ضممه ما  ع ضععف ضمميه ميا  يع باطيل ال يصيط 

تيي ضتصم حتييى نمييد األصييعليين فييإذام  ييجا القسييو ميين الت ضتييل ي ييدننى فييي أن يسييمى 
أاعاء أن ا ت ضتل ض ي ال يصط نلي ا الت ضتل حتى في اصثص  أ يل األصيعل 
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ة في نصعل الصذا  ض ع الكصذ نلعيه اآلن يقيال  يجه اآليية ليعس الميراا ي يا 
ا  جا بمعميى أن  يجا الها ر ضصنما المراا ي ا  جا ض جا ما يسمى الت ضتل ة ت ضتل 

 –اللذيييظ فيييي الصيييذا  ليييعس ميييرااام ضالميييراا  يييجا للت ضتيييل ضالت ضتيييل غيييير المجييياز 
الهيييا ر ضالميييؤضل غيييير الحقعقييية ضالمجيييياز ة ف يييجا الت ضتيييل فميييه أصيييحابه حقييييام 

فييعا الت ضتييل  ومللا يعلللم ت ويللله إال هللا  لمجيييء المصييعل بييه فييي قعلييه ه  فعرن
لييى مييا ةيياء فييي المصييعل فعقيي  الخلييط باصييثصح و ضحملييعا  ييجا التعرتييف ن

 ضالباطل  
ضالصييعاف فييي  ييجا أن الت ضتييل نلييى ايير  األصييعليين صييحعط إذا تمييت 
ارضطه ضلكن إنما يمقل اللذظ نن فا ره المتباار ممه إذا لو يكن الها ر مرااام 
 جا ارطه بحيف يمقل اللذظ الها ر إلى غيره يمقيل نين االحتميال اليراةط إليى 

أن  جا االحتمال الراةط غير ميراا أض أن الهيا ر غيير ميراا  المرةع  إذا ف ر
ضل ييجا يتميياق  بعيي  أ ييل التذييعت  ميييل مييا ذ يير اييعي اا ييصذ ميين أتبيياع   

األلمة األر عة يقعلعن ت مر نلى فا ر ا أض ت جر  نلى فعا ر ا ضت ضتل ا  يجا ة 
  نليى ما يستقعو  جا غلط حتى في تثبير الت ضتل نمد أ له ة فص يقال ه تجير 

فا ر ييا ضال يعلييو ت ضتل ييا إال      ييجا تميياق  ألن معمييى تجيير  نلييى فا ر ييا 
أنييك لييو تحييتج إلييى الت ضتييل فييتذ و المعمييى نلييى الهييا ر فييإذام ال إنمييال لتعرتييف 
الت ضتييل  مييا ة فييإذام تعرتييف الت ضتييل يكييعن الميي اع األاق  عييه ميي  ميين يقييعل  ييجا 

 يجا مين االحتميال المرةيع  لقرتمية  يجا اللذظ فا ره غير مراا ضصنما المراا  يجا ض 
ضأميييا مييين قيييال ه الهيييا ر ميييراا ضال يعليييو المعميييى إال   ف يييجا  يييبط مييين  ض يييجا  

إذام يبقيى الكيصذ مي   الكصذ ضتماق  ميل ما ذ ر الشيعي تقيي اليدين رحميه    
مييين يقيييعل يتعرتيييف الت ضتيييل نليييى نحيييع ميييا ذ رنيييا ضةعابيييه  عميييا ييييعرا مييين  ييييا  

ا ر  ييع الييجي يمبغييي أن يذ ييو الكييصذ نلعييه ة فييا ر اللذييظ أض الصييذا  أن الهيي
فا ر الكصذ ألن السلف قالعا أمرض يا  ميا ةياء  ضقيال بعضي و ه ت جير  نليى 
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فا ر ييا ضصةراك يييا نليييى فا ر يييا ليييعس راةعيييام إلييى لذيييظ ضصنميييا يرةييي  إليييى اللذيييظ 
ضالتر يييب ةمععييام فييإةراء الكييصذ نلييى فييا ره يعمييي مييا تذ مييه ميين الكييصذ نلييى 
فا ره ضالكصذ  جا قد يكعن  لمة ضقد يكعن ةملة فإذا قلما ي جا فص احتعال إلى 

 الت ضتل في نصعل الغيبعا  أصصم ضذلك لسببين ه  إا ال
األضل ه أن نصعل الغيبعا  ال يعلو في ا المعمى ضالكع عة ةمععيام حتيى 

مييين نقيييعل أن االحتميييال اليييراةط غيييير ميييراا ضصنميييا الميييراا االحتميييال المرةيييع  ض 
المتقرر أن صرف اللذظ نن فا ره المتباار ممه أض نين االحتميال اليراةط فيي 
تعرتييف الت ضتييل مشييرضط بعييدذ مما ييبة االحتمييال الييراةط أض الهييا ر  مييا ذ يير  
لك ض جا فيي نصيعل الغيبعيا  غيير متحقير ألنميا ال نعليو حقعقية الكع عية ضصنميا 

فييص فييإذام صييرف ا بالت ضتييل  نعلييو ت ضتل ييا بمعمييى المعمييى نعلييو معما ييا أمييا الكع عيية
لييعس لييه ضةييه ألن الحقعقيية بكمال ييا معمييى ض ع عيية ال نعلم ييا ضصنمييا نعلييو المعمييى 
فقط ضالمعمى ال يخعلما أن نصرف اللذظ نن احتماله الراةط ألن اللذظ مشيتمل 
نليى معميى ض ع عية ضالكع عية غيير معلعمية فصييد مين إبقياء االلية اللذيظ نليى مييا 

  ي نلعه  جا ضاحد  
الييياني ه أن فييا ر الكييصذ إذا ف مميياه فإنمييا ال نحتييال معييه إلييى الت ضتييل 

أللم تلر إللى  ألن فيا ر الكيصذ ي ذ يو الميراا ة مييال ذليك قيعل   ةيل ضنيص ه 
 ربك ميلف ملدَّ الظللَّ وللو شلاء لجعلله سلاكنًا ثلم جعلنلا الشلم  عليله دللياًل 

ما نر  ر ما ةيل ضنيص فيي لعس فا ر الكصذ أن ألم تر إلى ربك  ضفي قعله ه 
الييدنعا ض عييف يمييد الهييل فييي الييدنعا لييعس  ييجا فييا ر الكييصذ ضصنمييا الييجي يذ مييه 

يعميي إليى ييدي  صيمعته   ميلف ملد الظلل أللم تلر إللى ربلك العر يي مين ذليك 
 ضصلى يدي  قدرته  بحانه ضتعالى   

 فإذام فا ر الكصذ يذ و ممه العر ي اييئام ال يحتيال اليجي يرتيد ف ميه إليى
أن يمهيير إلييى  لميية  عييه ألنييه إذا نهيير إلييى  لميية حجبتييه نيين ركتيية الكييل فل ييجا 
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احتيال  ييير ميين العجيو إلييى الت ضتيل ألن ييو ال يذ ميعن الكييصذ إال يتر ييب أفييرااه 
 لمة  لمتين مصت ة أما الكيصذ بعمعميه فليعس نميد و ليه ف يو إال بذ يو مذرااتيه 

ه لغيية أ يير  فإنييك حتييى تذ ييو ميييل مييا تيي تي تييدره ميييصم لغيية إنجلي تيية أض تييدر 
الجملة اليد أن تحلل ا تقعل  جه الكلمة معما ا  جا ض جه معما ا  جا مو تتصيعر 
الجمعييي  ة العر يييي اليييجي يذ يييو العر عييية ال يحتيييال إليييى أن يحليييل األلذييياج ضصنميييا 
يذ م ييا ةمععييام بذ ييو ضاحييد ض ييع المسييمى الهييا ر التر يبييي فييإذام الهييا ر يكييعن 

ض ييع الييجي يذ ييو ممييه ض ييجا ال يحتييال معييه إلييى الت ضتييل    فييا ر الكييصذ يتر يبييه
وهلل المشلرق والمغللرب ف ينملا تولللوا فلثمَّ وجلله  مياليه أيضيام قعليه ةييل ضنيص ه 
فييا ر  يجه اآلييية ضاضييط فيي أن ييا لعسيت ميين  يييا   هللا ، إن هللا واسلع  عللليم 

ب ف ينما وهلل المشرق والمغر  الصذا  ضصنما المقصعا ي ا الكصذ نن القبلة ه 
يعميي العةيه ضة ية   ض يي القبلية ضمييال ذليك أيضيام قعليه  تولوا فثمَّ وجه هللا 

فلل تى هللا بنيلللانهم مللن القواعلللد فهللر علللليهم  ةييل ضنييص فييي  يييعرة المحييل ه 
في تى   يمعيان و مين  السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث ال يشعرون 

ة بقدرته من القعاند ضلعس في اآليية  ميا القعاند يعمي أتاه   ةل ضنص بعجابه 
يذ م يا أي نر ييي صيحعط العر عيية أن المقصيعا مم ييا إتعيان   ةييل ضنيص يجاتييه 
إلى ذلك المكان إلى قعانيده في دميه ةيل ضنيص بإتعانيه يجاتيه مين القعانيد ة ليعس 

ف تى هللا بنيانهم من القواعد فهر   جا  ع فا ر الكصذ   ألن فا ر الكيصذ 
المقصعا  ما ااتعان بالصذا  ليعس إتعيان اليجا   يجا ضاضيط  السقف  عليهم

من فا ر الكصذ ضل يجا ال أحيد ال مين السيلف ضال مين الخليف يقيعل  ميا ت ضتل يا 
أن ااتعيييان  ميييا الميييراا مميييه  يييع إتعيييان   ضت ضتل يييا  يييجا ض يييجا ضصنميييا المقصيييعا 

اء ربك والملك صفًا وج ااتعان بالصذا    ض جا بخصف قعل   ةل ضنص ه 
ضةياء أمير ر يك   فيتلحظ مين الكيصذ أنيه  وجاء ربك قال أ ل الت ضتل  صفا 

 وجللاء ربللك والملللك صللفًا صللفا  نلييى  ييجا الت ضتييل فييا ر الكييصذ يضييثرف 
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الح مثير من المت خرين هو : صرف اللفظ )) والت ويل (( في اصط 
عن االحتمال الراجح إلى اإلحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فال يكون 

ظاهرة ت وياًل على اصطالح هؤالء وظنوا أن مراد  ةمعنى اللفظ الموافق لدالل
هللا تعالى بلفظ الت ويل ذلك وأن للنصوص ت وياًل يهالف مدلولها ال يعلمه إال 

 يعلمه المت ولون .هللا أو 
على ظاهرها ، فظاهرها مراد مع  ى جر ثم مثير من هؤالء يقولون : تُ 

قولهم : إن لها ت وياًل بهذا المعنى ال يعلمه إال هللا وهذا تناقض وقع فيه 
كثير من هؤالء المنتسبين إلى السنة من أصحاب )) األئمة األربعة (( 

سواء  –ل (( هو تفسير الكالم وغيرهم .) والمعنى  الثاني (: )) أن الت وي
وهذا هو ))الت ويل (( في اصطالح جمهور  –وافق ظاهره أو لم يوافقه 

المفسرين وغيرهم وهذا )) الت ويل (( يعلمه الراسهون في العلم وهو موافق 
                                                                                                                            

 عصبط المعمى ضةاء أمير ر يك ضالمليك صيذام صيذا  يجا تلحيظ أن المعميى ا تيل 
ن فا ر الكيصذ  يجا غيير ميا أضليعا بيه ي جا ة ل جا نقعل الها ر  ما  عما يذ و م

 إنما  ع نلى فا ره من أن المجيء  ما صذة ض كجا  
فإذام المقصعا  ما أن الها ر تارة يذ و من  لمية ضتيارة يذ يو مين تر ييب 
فميا ا انييي  عييه الت ضتيل ميين المييعاطن التيي احتييعج في ييا إليى الت ضتييل ميييل األميليية 

 ا  ما نلى اصثصحكو ضصنميا  يجا فيا ر التي ذ رنا فإنا نقعل لعس مو ت ضتل في
 فالكصذ لو ي ل باقعام نلى فا رهة ضالمقصعا به الكصذ التر يبي  

تحصلما من  جا البحف ضله طعل تراةععنه في مهانه أن الت ضتل صار 
له مصت ا تعماال  اممان مم ا ةاء  في الكتاف ضالسيمة ضضاحيد فيي اصيثص  

الصييذا  نلعييه ض ييجا باطييل ألنييه أضالم ه لذييظ المتيي  رتن ض ييع الييجي حملييعا  يييا  
محدت اصثصحي فص تحكو االصثصحا  نلى المصعل   مانعام ه ميا ذ رنيا 

 من أن ذلك يبثل االلة األ بار الغيبعة ض جا باطل أيضام )ا  ي( 
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وما يعلم ت ويله إال هللا والراسهون  لوقف من وقف من السلف على قوله : 
مما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد .  [ 7] آل عمران :  في العلم 

، وابن قتيبة وغيرهم ، ومال  ومحمد بن جعفر بن الزبير ، ومحمد بن إسحق
عتبار مما قد بسطناه في موضع آخر ، ولهذا نقل عن ابن االقولين حق ب

 عباس هذا وهذا ، ومالهما حق .
 –ها ) والمعنى الثالث (: أن الت ويل هو الحقيقة التي يؤول الكالم إلي

فت ويل ما أخبر هللا به في الجنة من األكل والشرب  –وإن وافقت ظاهره 
هو الحقائق الموجودة أنفسها ال  –واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك 

ما يتصور من معانيها في األذهان ، ويعبر عنه باللسان وهذا هو ))الت ويل 
يا أبت هذا ت ويل  :  (( في لغة القرآن مما قال تعالى عن يوسف أنه قال

هل  :  [ وقال تعالى100]يوسف:  رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا
ينظرون إال ت ويله يوم ي تي ت ويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل 

فإن تنازعتم في شيء فردوه  [ وقال تعالى :  53] األعراف :  ربنا بالحق 
هلل واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن ت ويال إلى هللا والرسول إن منتم تؤمنون با

  : وت ويل ))  وهذا الت ويل هو الذي ال يعلمه إال هللا. [ . 59] النساء
الصفات (( هو الحقيقة التي انفرد هللا تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول 

: االستواء معلوم  والكيف مجهول  -مما لك وغيره  –الذي قال فيه السلف 
علوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى ) وهو من الت ويل : فاالستواء م

الذي يعلمه الراسهون في العلم ( وأما ميفية ذلك االستواء : فهو الت ويل 
ق اوقد روي عن ابن عباس ما ذمره عبدالرز  الذي ال يعلمه إال هللا تعالى .

فسير ت ير القرآن على أربعة أوجه :وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال : تفس
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تعرفه العرب من مالمها وتفسير ال يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه 
 (1)العلماء ، وتفسير ال يعلمه إال هللا عز وجل

فال تعلم نف   وهذا مما قال تعالى : ، فمن ادعى  علمه فهو ماذب 
[. وقال 17]السجدة: ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما مانوا يعملون 

 تعالى : )) أعددت لعبادي الصالحين ماال عين رأت وال يقول هللا النبي 
أذن سمعت وال خطر على قلب بشر (( ومذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك 

 ، فهذا من الت ويل الذي ال يعلمه إال هللا تعالى .
فهامنا إوإن منا نفهم معاني ماخوطبنا به ونفهم من الكالم ما قصد 

 تدبرون القرآن أم على قلوٍب أقفالها أفال ي إياه مما قال تعالى : 
بَّروا القول [ وقال : 24]محمد: [ ف مر بتدبر 68] المؤمنون : أفلم  يدَّ

 (2)القرآن مله ال بتدبر بعضه
                                                

(  يصذ اييين  بيياه  يجا فييا ر ضمعمييى قعليه ضتذسيييره ال يعلمييه إال   1)
ف ة المقصييعا بييه حقعقيية الغيبعييا  التييي نيي  ضةييل فميين اانييى نلمييه ف ييع  يياذ

  انذرا   تعالى ي ا ض ع الكع عة ) أ    ي (  
بروا القلللول   ( ضتيييدير القييير ن ةمععيييام فيييي قعليييه ه2)  أفلللال  أفللللم يلللدَّ

أفال يتلدبرون القلرآن وللو ملان ملن   أم على قلوب أقفالها يتدبرون القرآن 
ضنحيع ذليك ميين اآلييا  تيدير القيير ن   عنلد غيلر هللا لوجللدوا فيله اختالفلًا مثيللراً 

ةمععيام  يع اليجي أمرنيا بيه تيدير القير ن ةمععيام يعةيب أن ييرا المتشيابه مميه إلييى 
ليلللك الكتلللاب منللله آيلللات عهلللو اللللذي أنلللزل  المحكيييو  ميييا قيييال ةيييل ضنيييص ه 

القر ن ممه متشيابه ضمحكيو فالكتاف  محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 
ميييا أمييير   ةيييل ضنيييص را المتشيييابه مميييه إليييى المحكيييو فمييين تيييدير القييير ن  ليييه  

خلص من اااكال ض ل زال  نن الحر فاته تدير القر ن ةمععام فإنه قد يتيدير ف
بعضيه ة فيالخعارل تيديرضا بعي  القيير ن ضتر يعا تيدير بعضيه ة المرةئية  ييجلك ة 
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وقال أبو عبدالرحمن السلمي : حدثنا الذين مانوا ُيقرئوننا القرآن : عثمان 
 ذا تعلموا من النبي أنهم مانوا إ ابن عفان ، وعبدهللا بن مسعود ، وغيرهم

عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا : 
 فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا .

 عنهما وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس رضي هللا
وقال الشعبي : ما . أوقفه عند مل آية وأس له عنها من فاتحته إلى خاتمته 

في متاب هللا بيانها ، وقال مسروق : ما نس ل أصحاب و حد بدعة إال ابتدع أ
وهذا باب  محمد عن شيء إال وعلمه في القرآن ، ولكن علمنا قصر عنه .

 واسع قد بسط في موضعه .
والمقصود هنا : التنبيه على أصول )) المقاالت الفاسدة  (( التي 

، وأن من  ه الرسول أوجبت الضالل ، في باب العلم واإليمان بما جاء ب
جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ، وال جبريل جعله 
غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى وال بيانًا  للناس ثم هؤالء 
ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية ، فال يجعلون عند الرسول وأمته في 

عقلية وال سمعية، وهم قد شارموا )باب معرفة هللا عز وجل( ال علومًا 
، وإلى  من وجوه متعددة، وهم مهطئون فيما نسبوه إلى الرسول  المالحدة

                                                                                                                            

 القدرتيية  ييجلك ة األاييانرة الماترتدييية المعت ليية الج معيية ةمعيي  الذئييا  ة ضييصل
تبيياع السييلف الصييالط رحم ييو   أالصييع عة ض كييجا ة لكيين أ ييل السييمة ضالجمانيية 

تعيالى ضأةي ل ل يو الميع يية  يؤالء تيديرضا القير ن  لييه فميا تشيابه فيي معضيي  راضه 
إلييى المحكمييا  فاتضييط ل ييو السييبيل ة اتضييط ل ييو المعمييى  ييعاء  ييان ذلييك فييي 

  أ    ي ( باف األ ماء أض في باف األحكاذ أض في باف المغيبا  ) 
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السلف من الجهل ، مما أخط  في ذلك أهل التحريف ، والت ويالت الفاسدة ، 
 .(1)وسائر أصناف المالحدة

                                                

إنمييا  ييي أصييعل لييتعلو القعانييد التييي يمييى نلي ييا  ( مييا  ييبر  مييا ذ يير1)
السييلف ة ضالقعانييد التييي يمييى نلي ييا المبتدنيية مييجا ب و ة ضتقا ييعو المبتدنيية فييي 

ضل يجا ميا  يع تي فيي الذصيل  ذلك ة ض يجه الر يالة مصيمذة لبعيان ميج ب السيلف
السلف في  جا البياف ن قعل  ييرة طعتلة نن السلف ضنن من صمف في نقيدة 

ما يمبل نين معتقيد و فيي الصيذا  ضفيي اايميان ضفيي الغيبعيا  ضميا أايبه ذليك 
يعتمدضن العقل ضتجعليعن السيم  تابعيام للعقيل ض يجا أصيل   وضالمخالذعن  ما ذ ر 

ذقييعا نليى تقييديو العقيل نلييى المقييل مين أصييعل الضيصل فييإن المتكلميين ةمععييام ات
المحكو ضأما السم  الشيرع ة المقيل فإنيه ايا د أن العقل  ع القاضي اتذقعا نلى 

ان ض جا ةعل الج معة ضالمعت لية ضالك صيعية  من الشعا د فإن ز اه العقل ق ب َل ضصال ر 
ضاألايانرة ضالماترتدييية ضالك رامعيية ضأصييماف الضييالين فييي  ييجا البيياف ةعل ييو فرقيية 

 ضاحدة 
ام ألن  جا األصل يجعل  ل مين تذيرع ييل  يل مين قيال بيه يجعليه ة معيف

 يييع أن المصييعل تابعييية ض الج معيية ضالمعت ليية  يييو الييجين أصيييلعا  ييجا األصييل ة 
لسلف يعدضن  ل من  الف فيي  يجا اللعقل ضلعس العقل تابعام للمصعل ضل جا 

 يل الميج ب ضلكميه ة ميي إذالباف ة معام ة قيد ال يكيعن ة معيام مين ة ية تذاصي
لمقييل ضأن المقييل إذا تييبع و فييي األصييل الييجي أصييلعه ض ييع أن العقييل مقييدذ نلييى ا

 ييالف العقييل أض لييو يييدل نلعييه العقييل فإنييه اليييد ميين ت ضتلييه أض راه فييإذام  ييل ميين 
 يل إليى  عي   إلى الج معة ة من  جه الج ة ة ضقد ي   ع    الف مم ج السلف  ع  

مجيبيه بانتبيار المسيبة األ يص ة فالمسيبة العامية للمبتدنية فيي أييعاف الصييذا  
الخاصة ل و  يل إليى مجيبيه المعت ليي يمسيب إليى الج معة ة ضالمسبة ضالغيبعا  
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ف ييجا التذصييل  عييه ذ يير نقييعل نيين السييلف  قعمييه ة ضاألاييعري أاييعري  ض كييجا  
   ي(اض ي م مة في  جا ت صيصم ضتذرتعام )ة ضنمن نقل مج ب و 

 


