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 فصــل

ونحن نذكر من )) ألفاظ السلف (( بأعيانها )) وأعيان من نقل 
 –مذهبهم (( ] إلى غير ذلك من الوجوه [ بحسب ما يحتمله هذا الموضع 

روى أبو بكر البيهقي في )) األسماء والصفات ((  ما يعلم به مذهبهم .
: نقول  –والتابعون متوافرون  –بإسناد صحيح : عن األوزاعي قال : كنا 

فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته  –تعالى ذكره  –إن هللا 
األربعة (( في عصر تابعي  وهو أحد )) األئمة –فقد حكى األوزاعي  .

التابعين : الذين هم )) مالك (( إمام أهل الحجاز و)) األوزاعي (( إمام أهل 
 –أهل العراق الشام و )) الليث (( إمام أهل مصر و )) الثوري (( إمام 

 (1)حكى شهرة القول في زمان التابعين باإليمان بأن هللا تعالى فوق العرش
 بصفاته السمعية .

وإنما قال األوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنِكر لكون هللا فوق 
عرشه ، والنافي لصفاته : ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخالف هذا 

. 
اب السنة (( عن األوزاعي قال : وروى أبو بكر الخالل في )) كت

 أِمروها كما جاءت . -سئل مكحول والزهري عن تفسير األحاديث فقال : 
أيضًا عن الوليد بن مسلم قال : سألت مالك بن أنس ،  ى ورو 

وسفيان الثوري ، والليث بن سعد واألوزاعي : عن األخبار التي جاءت في 
                              

( وكون هللا جل وعال فوق العرش دليله النقل ، السمع أما العقل فالال 1)
: العلالو : يالدل علياله النقالل والعقالل وأمالا ا  ال وا  يدل عليه ولهذا قال أهل العلال  

 فدليله السمع )ا.هال(.على العرش 
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واية : فقالوا أِمروها كما الصفات ، فقالوا : أِمروها كما جاءت ، وفي ر 
 .(1)جاءت بال كيف

                              

( إذًا قول السلف أمروها كما جا ت وفي رواية لبعضه  أمروهالا كمالا 1)
جا ت بال كيف ، قوله : ) أمروها كما جا ت ( يعني بمالا دل علياله هاهرهالا ، 

جالالالا ت رد علالالالالى  وهاهرهالالالا يالالالدل علالالالالى إ بالالالات ال الالالوة ولهالالالالذا قالالالال أمروهالالالا كمالالالالا
المعطلالالة ،  ن المعطلالالة هالال  لوالالا  ال الالوات ، الالالذي  ياللالالون هللا جالالل وعالالال مالالال  
صالالوات اللالالالل وال مالالال . وفالالي قولالاله : ) أمروهالالا كمالالا جالالا ت ( رد علالالى هالال    
المعطلالالالة ن  ن قولالالاله : ) كمالالالا جالالالا ت ( يعنالالالي علالالالى هاهرهالالالا وهاهرهالالالا إ بالالالات 

اهرها فيه ال يفية كما فالي ال وات ، وقوله : ) بال كيف ( ح ى   ي وه  أن ه
مال  أن اليالدي  لهالا  ماا منعاك أن تساجد لماا خلقات بيادي  قوله جل وعالال : 

،  إنناااي معكماااا أسااامع وأرى   فإناااك بأعينناااا  كيفيالالالة معينالالالة ، وكالالالذل  : 
يوم يكشف  وأشباه ذل  كيفية السمع وكيفية الب ر وكيفية العيني  . كذل  : 

 وعال .يعني  اق الرحم  جل  عن ساق 
كذل  ما جا  في ا حاديث )) إن هللا ينزل إلالى السالما  الالدليا  كالر كالل 
ليلالالالة (( وفالالالي روايالالالة : )) فالالالي ال لالالالث ا كيالالالر (( وفالالالي روايالالالة : )) فالالالي الن الالالف 

الااارحمن علاااى  ا كيالالالر (( كيالالالف ينالالالزل ل وان هللا علالالالى ا الالال و  علالالالى العالالالرش 
وات إ بالالات كيالالف ا الال و  ل هالالذا كلالاله لالاليإ مالالرادًا ف  بالالات ال الال العاارش اسااتوى 

معنالى   إ بالات كيفيالة مالع وجالوي أن يقطالع الموحالد الطمالع فالي إدرا  ال يفيالالة ، 
  يمكالال   حالالد مهمالالا أجالالال ذهنالاله أن يالالدر  ال يفيالالة ، مهمالالا ف الالر وف الالر وف الالر   
يمكالالالال  أن يالالالالدر  و  أن يعلالالالال  و  أن يالالالالً ي علالالالالى ذهنالالالاله أصالالالالاًل كيفيالالالالة ا  الالالالا  

جهالة مقارت اله ، يعنالي  الرحم  ب وا ه ،   مال  جهالة ال الواي فالي ذلال  و  مال 
أن كيفية ا  ا  هللا جل وعال ب الوا ه   يوالوح حولاله ذهال  بطالر مطلقالًا ح الى 
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ولالالو ف الالر ف الالل ا وهالالاح وال و يالالرات لالال  يكالالون منهالالا كيفيالالة ا  الالا  هللا جالالل وعالالال 
 ب وا ه قال أهل العل  ذل   ن عقل البطر إلما يدور فيه أحد  ال ة أشيا  :

حالالالد رأي الالاله فيالالً ي فالالالي الالالذه  صالالالور  هالالالذا ا ول : أن يالالدور فيالالاله مالالا ر ه وا
المرئي بما رأي ه ، إذا أدر ه في ذهن  أ ى في ذهن  صور  هذا المرئي ، وهالذا 

 واضح وهللا جل وعال ل  ُير فال يمك  أن يدور في الذه  ذل  .
ال الالالي : أن يالالدور فالالي الالالذه  ره الالة م يلالاله م الالل مالالا  الالر  إلسالالان  قالالول ألالالا 

ألالالالا رأيالالالا أيضالالالًا  الالالعود  يعنالالالي هالالالذا وهالالالذا رأيالالالا واحالالالد  الالالعود  وال الالالالي يقالالالول و 
ن صالالور  مالال  جهالالة اللبالالاى والهيألالالة إلالالى  كالالره  لالاله رأ  م الالياًل لالاله   –م الاليالن   الالوو

رأيالا الننالا  الواللالالي و كالر يقالول ألالالا رأيالا م الالل ذلال  في  الور هالالذا مالا عنالالد ذا  
وهذا ما عند ذا  باع بار ره ة الم يل فره ة الم يل  لعل ال ور  وال يفيالة فالي 

 الذه  .
النوع ال الث : ما يدور في الذه  ،ما يكون داكاًل ضم   ور الع اللزئالي 
عال  ال لالالي وهالالو ال،يالالاى ، يعنالي يالالدور فالالي الالالذه  مال    الالور الطالالي  مالال  جهالالة 
ال يفيالة مالا يقالالاى علياله مال اًل لالالو أ الى أحالد وقالالال لال  هنالا  كنالالز فالي ال الي  مالال  

ه ل ال  صو ه أله مسال طيل  ال  يكالون مالدورًا  ال  يكالون مسال ،يمًا يعنالي اك لالف شالكل
لمعرف   بالالنز يمك  أن    ور كيفيالة ذلال  الالنالز  شال راكه معاله فالي اللالنإ 
وهذا م  جهة ال نظير . فال ذًا الالذه  يمكال  أن يالدور فياله ره الة الطالي  أو ره الة 
م يل له أو ره ة ما يقاى عليه وأما غير ذل  فال يدور في الذه  كيفية شالي  

ليه ف يف يالً ي للالذه  ل فهالذا واقالع أصاًل ل  يره ول  ير م ياًل له و  ما يقاى ع
في ا  ا  هللا جل وعال ب وا ه ف ن ا  افه  بواله و عالالى و قالدى و عالاه  
ب الالوا ه لالاله المعنالالى ولالاله ال يفيالالة ، لنالالا مالال  ذلالال  العلالال  بالمعالالالي ، والعلالال  بًصالالل 
المعنى دون كماله أيضًا وأما ال يفية فال يمك  أن  ووح  حالد مال  البطالر علالى 
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وح ال،يامة يً يه  هللا جل وعال في صور  ، ح ى يعرفاله كاصالة بال ، لهذا في ي
عباده ، ف ذًا ال يفية مقطوع الطمع ع  إدراكها ولهذا قال بعض أهالل العلال  كالل 
ما دار في ذهن  فاهلل جل وعال بالالفه  له   يمك  أن    ور ذل    يمك  

أو ره الة م يلاله  أن يً ي للذه  شي   ن العقل إلما  ً يه المعرفة بره ة الطي 
 أو ره ة ما يقاى عليه .

لهالالالذا كلمالالالة السالالاللف هالالالذه عظيمالالالة جالالالدًا : أمروهالالالا كمالالالا جالالالا ت بالالالال كيالالالف 
وامرارها كما جا ت ليإ  عطياًل لها ع  المعنى كما يقول المووضة ، والساللف 
حينمالالا قالالالوا : أمروهالالا كمالالا جالالا ت بالالال كيالالف أرادوا صالالوات الالالري جالالل وعالالال أمالالا 

كل ا مور الغينية ، م اًل الميزان أمالر غينالي ل ال  لمالا ا مور الغينية فال ليسا 
رأينا ميزان الدليا يمكال  أن ل  الور ميالزان اةكالر  مال  جهالة مالا يقالاى علياله ل ال  
هللا جالالالالل وعالالالالال   يمكالالالال  ، اللنالالالالة : رأينالالالالا فالالالالي الالالالالدليا بعالالالالض الن الالالالي  فالالالاليمك  أن 
ل  الالور ل الالالي  اللنالالالة ل الالال  علالالالى  مامالالاله وكيوي الالاله  امالالالة   ، ل الالال  أصالالالول ال يفيالالالة 

ك  أن ل  ورها ، وكذل  عذاي أهل النار يمك  أن ل  وره  لنا رأينا م الاً  يم
له فالدليا هذه جعل هللا جل وعال فيها أم لة لللنة وأم لة للنار بل ما م  شي  
إ  وهو م ال لما في اللنة أو في النالار ، مالا مال  شالي  إ  وهالو م الال لهالذه أو 

م لسالالالات فالالالي الالالالدليا مالالال  جهالالالة هالالالذه ، لهالالالذا قالالالال بعالالالض أهالالالل العلالالال  أن جميالالالع ال
المنظر ما ي لإ العي  أو ما  لذ له ا ذن أو ما يلذ له الم  ل  أو يلذ له النالدن 
داكل الندن أو كارج الندن في كل ما في الالدليا إلمالا هالو م الال يالذكر  اللنالة ، 
ف ذا رأيا شيألًا م لسًا صاحب القلالب الوالي ي الذكر اللنالة مباشالر   ن هالذا ل الي  

 هلهالا لعمالة مال  هللا جالل وعالال وهالو يالذكر باللنالة ، وكالالذل  إذا  جعالل فالي الالدليا
رأيا أ  م ٍذ في الدليا بلميع ألالواع الم ذيالات مال  البطالر ومال  اللمالادات ال الي 
 الال ذ  ومالال  الوطالالرات والطيالالور وال وا الالر والسالالباع وأشالالباه ذلالال  فالال ن هالالذا م الالال 
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فقولهم رضي هللا عنهم : )) أمروها كما جاءت (( رد على المعطلة ، 
ول : هما أعلم حوقولهم )) بال كيف ( رد على الممثلة ، والزهري ، ومك

التابعين تابعي التابعين في زمانهم ، واألربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر 
، وروى أبو  اماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وأمثالهم، ومن طبقتهم ح

القاسم األزجي بإسناده  عن مطرف بن عبدهللا ، قال : سمعت مالك بن 
أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول : قال )) عمر بن 

، ووالة األمر بعده سننًا ، األخذ بها  عبدالعزيز (( : سنَّ رسول هللا 
 ، واستكمال لطاعة هللا وقوة على دين هللا ليس ألحد من تصديق لكتاب هللا

خلق هللا تعالى تغييرها ، وال النظر في شيء خالفها ، من اهتدى بها فهو 
مهتد ، ومن استنصر بها فهو منصور ، ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين واله هللا ما تولى وأصاله جهنم وساءت مصيرا ، وروى الخالل 

سئل ربيعة بن  عن سفيان بن عيينة قال : –كلهم أئمة ] ثقات [  –بإسناد 
                                                                             

  ممالا للم ذيات لهذا لما ذكر بعضه  وجود الم ذيالات مال  الوطالرات وأشالباه ذلال
يالال ذ  فًجابالاله بعالالض أهالالل العلالال  بقولالاله ل  الالذكر النالالار قالالالوا وجالالود العقالالاري وجالالود 
الويالالات ووجالالود كالالذا وكالالذا وجالالود السالالباع قالالالوا ل  الالذكر النالالار وهالالذا مالال   وفيالال  هللا 
ال  هللا جالل وعالال فالي وجالود  كل لهذا العال  هذا الالرد اللميالل ، هالذا واقالع فال ن مال  ح 

ما ي ذ   وا  أذا  أو  ذ  غير  أل  ما  س لذ له وما    رغب في ره  ه أو 
  ذكر العذاي   ذكر النار ف ذًا الولة قاما على ال باد بالقر ن وتآيات هللا فالي 
اةفاق وفي ا لوإ وفيما حول  فما م  شي  إ  و ذكر  بمالا أكنالر  هللا باله ، 

لاااو كناااا نسااامع أو نعقااال ماااا كناااا فاااي  فال بالالاد إذًا كمالالالا قالالالال هللا جالالالل وعالالالال : 
. هالالذا بالالاي  لسااعير ، فاااعترفوا بااذنبهم فسااحقًا ألصااحاب السااعير أصااحاب ا

 وا ع )ا.هال( .
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كيف [ 5]طه: الرحمن على العرش استوى  أبي عبدالرحمن عن قوله : 
قال : االستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، ومن هللا استوى ؟ 

الرسالة وعلى الرسول البالغ ] المبين [ ، وعلينا التصديق ، وهذا الكالم 
 ي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبدالرحمن من غير وجه .مرو 

) منها ( : ما رواه الشيخ األصبهاني ، وأبو بكر البيهقي عن يحيي 
بن يحيي ، قال : كنا عند مالك بن أنس ، فجاء رجل فقال : يا أبا عبد هللا 

 :  الرحمن على العرش استوى  : كيف استوى ؟ فأطرق مالك [ 5]طه
حتى عاله الرحضاء ! ثم قال : االستواء غير مجهول ، والكيف غير  رأسه

معقول ، واإليمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وما أراك إال مبتدعًا ، 
 فأمر به أن يخرج .

فقول ربيعة ومالك : االستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ] 
ا جاءت بال كيف فإنما واإليمان به واجب [ موافق لقول الباقين : أمروها كم

نفوا علم الكيفية ، ولم ينفوا حقيقة الصفة  ، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ 
لما قالوا : االستواء غير  –على ما يليق باهلل  –المجرد من غير فهم لمعناه 
  (1)مجهول والكيف غير معقول

ولما قالوا : أمروها كما جاءت بال كيف ، فإن االستواء حينئذ ال 
ًا : فإنه ال يحتاج إلى يضكون معلومًا بل مجهواًل بمنزلة حروف المعجم ، وأي

                              

( إذًا قالالالوا : ا  الال وا  ملهالالول . لالالو كالالالوا يلهلالالون كالمووضالالة ، لالالالو 1)
كان السلف يلهلون المعنى لقالوا ا   وا  ملهول ل   لما قالوا ا   وا  غيالر 

أن معنالى ا  الال وا   ملهالول وفالي بعالض ألواهالاله ا  ال وا  معلالوح فهالذا يالالدل علالى
 . على العرش يعلموله ، هذا فيه رد على ه    )ا.هال(
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نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى ، وإنما يحتاج إلى نفي علم 
 الكيفية إذا أثبتت الصفات .

ال  –أو الصفات مطلقًا  –وأيضًا : فإن من ينفي الصفات الخبرية 
قال : إن هللا ليس على العرش ال يحتاج يحتاج إلى أن يقول بال كيف فمن 

أن يقول بال كيف فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس األمر 
 لما قالوا  بال كيف .

وأيضًا : فقولهم : أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء داللتها على ما 
هي عليه ، ) فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني ، فلو كانت داللتها منتفية 

الواجب أن يقال : أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد لكان 
ا ألفاظها مع اعتقاد أن هللا ال يوصف  بما دلت عليه حقيقة ، و ، أو أمر 

ي فوحينئذ فال تكون قد أمرت كما جاءت ، وال يقال حينئذ بال كيف ، إذ ن
 . (1)الكيف عما ليس بثابت لغو من القول

                              

 الشريط الرابع ا وجه ) أ ( :( 1)
هذا واضح  ماح الوضوح  ن قول السلف أمروها كما جا ت فيه إ بالات 
المعنالالى وقالالالوله  بالالال كيالالالف دليالالالل  كالالر علالالالى ألهالالال  ي ن الالون المعنالالالى ،  ن مالالال    

بالالال كيالالف والمالالا الالذ  يو الالاج أن ينوالالى ال يفيالالة ي نالا المعنالالى   يو الالاج أن يقالول 
م  ي نا المعنى فلما لوالى الساللف ، ال يفيالة فالي إ بالات ال الوات دل ذلال  علالى 
ألهال  ي ن الالون المعنالى ول الالنه  ينوالون العلالال  بال يفيالالة ، وهالذا هالالاهر أيضالًا فالالي قالالول 

ا  الالال وا  غيالالالر ملهالالالول يعنالالالي علمالالاله ، فالالال ن ا  الالال وا  فالالالي لغالالالة  –رتيعالالة ومالالالال  
لالى العلالو . يقالول العرتالي إذا كالان مر وعالًا ا ال و  إلالىر يعنالي ار والع العري يدل ع

إلالالىر ، ا الال و  علالالى الدابالالة يعنالالي اُعالالُل عليهالالا ، ا الال و  علالالى ال ر الالي يعنالالي اُعالالُل 
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( وأبو  اإلبانة لسنة ( وأبو عبدهللا بن بطة في )ا) في  ماألثر وروى 
عبدهللا بن  نبإسناد صحيح عن عبد العزيز ب، عمرو الطلمنكي ، وغيرهم 

أبي سلمة الماجشون ا وهو أحد )أئمة المدينة الثالثة( الذين هم مالك بن 
أنس ، وأبن الماجشون ، وابن أبي ذئب ا وقد سئل عما جحدت به الجهمية  

 : 
لفها ابعد : فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خ)) أما 

في صفة ) الرب العظيم ( الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت األلسن 
عن تفسير صفته ، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته ، وردت عظمته 
العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهى حسيرة وإنما أمروا بالنظر 

خلق بالتقدير وإنما يقال )) كيف (( لمن لم يكن مرة ثم كان . ر فيما يوالتفك
فأما الذي ال يحول ، وال يزول . ولم يزل ، وليس له مثل ، فإنه ال يعلم 
كيف هو إال هو . وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ، ومن ال يموت وال يبلى ؟ 

يعرفه عارف أو يحد قدره  –وكيف )يكون ( لصفة شيء منه حد أو منتهى 
 على أنه الحق المبين ال حق أحق منه وال شيء أبين منه .  -اصف ؟ و 

الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة 
 ول ، وال يرى له سمع وال بصر ، والأصغر خلق ال تكاد تراه صغرًا يجول ويز 

يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك ، وأخفى عليك مما ظهر من سمعه 
 فتبارك هللا أحسن الخالقين ، وخالقهم ، وسيد السادة ، وربهم وبصره ، 

  .( 11) الشورى :  ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
                                                                             

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك  عليه وعلى هذا قول هللا جل وعال : 
 . )يعني علو   على الول  وا  قرر   عليها . )ا.هال 
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غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من  –رحمك هللا  –اعرف 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها ، إذا لم تعرف قدر ما وصف 

تستدل بذلك على شيء من طاعته أو فما تكلفك علم ما لم يصف ؟ هل 
 تزدجر به عن شيء من معصيته ؟ 

استهوته فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلفًا فقد 
 –بزعمه  –( فصار يستدل  71) األنعام :  الشياطين في األرض حيران 

على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن ) قال ( : البد إن كان له 
عن البين بالخفي ، فجحد ما سمى الرب  ين يكون له كذا ، فعمكذا من أ

له الشيطان حتى جحد  يمن نفسه لصمت عما لم يسم منها فلم يزل يمل
 ( . 23)القيامة :  وجوُه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة  قول هللا عز وجل : 

فقال : ال يراه أحد يوم القيامة . فجحد وهللا أفضل كرامة هللا التي 
في مقعد  كرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم أ

( .فقد قضى أنهم ال يموتون ، فهم  55) القمر :  صدٍق عند مليٍك مقتدر 
وإنما جحد رؤية هللا يوم القيامة إقامة  -بالنظر إليه ينضرون إلى أن قال : 

لهم يوم القيامة رأوا للحجة الضالة المضلة ، ألنه قد عرف أنه إذا تجلى 
 منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين ، وكان له جاحدًا .

وقال المسلمون : يا رسول هللا ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال 
: )) هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب (( ؟  رسول هللا 

دونه قالوا : ال . قال : )) فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس 
سحاب (( ؟ قالوا : ال . قال )) فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك (( . وقال 

: )) ال تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه ، فتقول قط  رسول هللا 
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لثابت بن قيس : )) لقد ضحك هللا  وقال (1)قط وينزوي بعضها إلى بعض ((
 .مما فعلت بضيفك البارحة (( 
ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة تعالى ن هللا وقال فيما بلغنا : )) إ

قال : ال قال: ))نعم((  إجابتكم (( فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك ؟ 
 نعدم من رب يضحك خيرًا  . إلى أشباه لهذا مما ال نحصيه . 

واصبر  (  11الشورى : ) وهو السميع البصير  وقال تعالى: 
ولتصنع على  ( وقال تعالى :  48ر : ) الطو  لحكم ربك فإنك بأعيننا 

)  ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ( وقال تعالى :  39) طه :  عيني 
والسماوات  واألرض جميعًا قبضته يوم القيامة ( وقال تعالى :  75ص : 

( . فوهللا ما دلهم 67)الزمر:  مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 
نفسه ، وما تحيط به قبضته إال صغر نظيرها على عظم ما يوصف من 

منهم عندهم ، إن ذلك الذي ألقى في روعهم ، وخلق على معرفة قلوبهم ، 
سميناه كما سماه ، ولم  فما وصف هللا نفسه وسماه على لسان رسوله 

وال نجحد ما وصف وال نتكلف  –ال هذا وال هذا  –نتكلف منه صفة ما سواه 
 .  (2)يصفلم معرفة ما 

                              

  ط قط بال سكي  مكايه ل و ها و لوز قٍط قط وا ولى قلطٌ قط .( ق1)
( ال الح الساب  م  كالح اب  الماجطون رحمه هللا  عالى هو  و يل 2)

للقاعالالد  المعروفالالة أن ال الالالح فالالي ال الالوات بالالاي واحالالد وأن بعالالض ال الالوات م الالل 
بعض م  جهة اإل بات واإليمالان وأن الوال  إلاله   يوالرق بالي  صالوة وصالوة مال  

ال عامل معها يعنالي فالي العلال  واإليمالان ، ف الل صالوات هللا  عالالى حال  كمالا  جهة
ف الالوة السالالمع والب الالر  وصالالف بهالالا لوسالاله جالالل وعالالال وكمالالا وصالالوه بهالالا ر الالوله 

م ل صوة ا   وا  ، م ل صوة الضو  ، م الل صالو ه إمكالان ره الة الالري جالل 
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وعالالالالال يالالالالوح ال،يامالالالالة أو ح الالالالول ره الالالالة الالالالالري جالالالالل وعالالالالال للمالالالال مني  فالالالالي اللنالالالالة 
صالالالات وأشالالالباه ذلالالال  ، فهالالالذه ال الالالوات البالالالاي فيهالالالا بالالالاي واحالالالد مالالالا لقالالالول إن والعر 

بعض ال وات يدكل فيه بالعقل و قنل الملالاز وال ًو الل وتعضالها   يقنالل م الل 
 ما ذهب إليه طائوة م  الم ًكر   كالالطابي ، والنيهقي ، وجماعة .

بالالل الوالال  الالالذ  عليالاله السالاللف إن هالالذا البالالاي بالالاي واحالالد   يال لالالف فالالال 
فيه ما حد لنا ل م  به ، ف وة الضو  وصوة ا   وا  وصوة النظالر ل لاوز 

إلالالى وجالاله هللا ال الالر   ، يعنالالي ألالاله جالالل وعالالال ُينظالالر إليالاله ، وصالالوة السالالمع الب الالر 
هذه ال وات كلهالا شالي  واحالد مال  جهالة ألهالا صالوات   لقالول هالذه صالوة ذا يالة 

  فن عامل معها بكيا وكيا . صوة فعلية فيدكلها ال ًو ل وأشباه هذا .
الالد العلمالالا  عالد  قواعالالد فالالي هالذا ذكرهالالا شالاليم اإل الالح فالالي ال دمر الالة  لهالذا قعو
منها أن ال الح في ال وات كال الح في بعالض ال ومنهالا أن ال الالح فالي ال الوات 

ومنهالا أن إ بالات  –كال الح في الذات يو ذ  فيه حالذوه و النهف فياله علالى منوالاله 
كالان كالذل    لوالرق إذًا  ال وات إ بات معنى   إ بات كيفية وأشباه ذل  . ف ذا

بالالالالي  صالالالالوة وصالالالالوة فالالالالالعقول إذا وردت إلالالالالى عظمالالالالة هللا جالالالالل وعالالالالال وأرادت أن 
   ور كيف ي  ف الري جل وعال بهذه ال وات رجعا كا ألة حسير  فيمالا 

 أرادت ، بل الواجب ال سلي  .
ل جميالالع  ل جميالع ال الالوات ، ومالنه  مال  أوو والم ولالة ألالواع : مالالنه  مال  أوو

ل جميالالالالالع ال الالالالالوات إ   الالالالالبع ال الالالالالوات إ   الالالالالال   كالمع زلالالالالالة ، ومالالالالالنه  مالالالالال  أوو
ل جميالالالع ال الالالوات إ   مالالالان الما ر ديالالالة ،  كال البيالالالة وا شالالالاعر  ، ومالالالنه  مالالال  أوو
ومالنه  مال  أول ال الوات الوعليالالة وأ نالا ال الوات الذا يالالة كطائوالة مال  المن سالالني  
 للوالديث كالالالنيهقي والالطالالابي وأشالالباه هالال    ، ومالالنه  مالال  لالال  يل الالزح فالالي هالالذا شالاليألاً 
ل بما يدكل بعقله وأ نا في بعض ا شيا  دون بعض كاب  حلر  واحدًا بل أوو
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أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث  –اعلم رحمك هللا 
انتهى بك وال تجاوز ما قد حد لك ، فإن من قوام الدين معرفة المعروف 
وإنكار المنكر ، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه األفئدة وذكر أصله 

ن في الكتاب والسنة ، وتوارثت علمه األمة : فال تخافن في ذكره وصفته م
ربك ما وصف من نفسه عيبًا ، وال تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرًا وما 

من  –أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك وال في الحديث عن نبيك 
 . (1)فال تكلفن علمه بعقلك –ذكر صفة ربك 

                                                                             

وأشالالباه هالال    وابالال  اللالالوز  وجماعالالة  ناقضالالوا . فالم ولالالة لالال  يلعلالالوا البالالاي بابالالًا 
واحالالدًا وهالال  أصالالنا  وطبقالالات يمكالال  أن  قسالالمه  إلالالى كمالالإ أو  الالا طبقالالات ، 

بي  وصف ووصف  والواجب طر قة السلف وهي أله    يورقون في هذا الباي
، ف ذا   لموا ع  صوة الويا  هو م  جنإ كالمه  على صالوة ا  ال وا  ومال  
جالنإ كالمهال  علالى صالوة العلالو إ بالات بالال   ييالف وتالال  م يالل للالري جالل وعالال 
باللقالاله وا بالالات للمعنالالى ولل الالوة مالالع قطالالع الطمالالع فالالي إدرا  ال يفيالالة والم الالال جالالل 

 رتنا وعظ  و قدى  بواله )ا.هال( .
قالالالال ا ئمالالالة :   ل لالالالاوز القالالالر ن والوالالالديث ، ول الالال  ابالالال   ( هالالالذا كمالالالا1)

الماجطون رحمه هللا  و ع في ال الح ب بارات لل ً ير فهذا داكل ضم  القواعالد 
العامالالة ، فهالالذا ال الالالح ومالالا أل ر الاله لوسالال  ولالال   لالالد ذكالالره فالالي ك الالاي رتالال  و  فالالي 

.  فالال   لوالال  علماله بعقلال  . إلالى  كالالره صالاللى هللا علياله و الل الوالديث عال  لنيال  
 هذا كقوله    ل لاوز القر ن والوديث )ا.هال( .
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وال تصفه بلسانك ، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه ، 
 .(1)من نفسه كإنكارك ما وصف منها فإن تكلفك ) معرفة ( ما لم يصف

فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه : فكذلك أعظم 
عز  –وهللا  –) تكلف ( ما وصف الواصفون مما لم يصف منها ، فقد 

المسلمون ، الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف ، وينكروا المنكر 
من هذا في كتابه ، وما  وبإنكارهم ينكر ، يسمعون ما وصف هللا به نفسه

بلغهم مثله عن نبيه ، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم  ، وال 
 تكلف صفة قدره وال تسمية غيره من الرب مؤمن .

                              

( كوالالالال الملسالالالمة الالالالذي   لالالالاوزوا القالالالر ن والوالالالديث فلعلالالالوا هللا جالالالل 1)
وعالالال جسالالمًا كا جسالالاح ف  بالالات بعالالض ال الالوات عنالالده  دال علالالى صالالوات أكالالر 
ف  بالالات القالالدح دال علالالى وجالالود ا صالالابع عنالالده  وا بالالات السالالاق دال علالالى وجالالود 

ل علالالى وجالالود السالالاعد والعضالالد وا بالالات الضالالو  دال علالالى الوالالالذ وا بالالات اليالالد دا
 وجود اللهوات وا بات السمع دال على وجود ا ذن ، وهكذا .

فال ذًا هنالالا  مال  عطوالالل وهنالا  مالال  زاد علالالى مالا جالالا  فالي القالالر ن والوالالديث 
فلعل كل صوة أ ن ا دالة على صوة ل   رد باع بار ا ل زاح فلعلوه جل وعال 

    أ ن الالوا أن هللا جالالل وعالالال جسالال  كا جسالالاح وأيالالدوا جسالالمًا كا جسالالاح ، لهالالذا هالال
رأيا البارحة رتالي فالي أحسال  صالور  ، وفالي بعضالها  ذل  بزعمه  بقول النني 

وان كالا     ح على صور  شاي قطالط إلالى  كالره . هالذا باطالل  لاله  لالاوز 
فالملسمة غلوا و لالاوزوا ، والمعطلالة جوالوا ولق الوا ، والوال  بالي  هالذا وهالذا أ  

القر ن والوديث ل نا ما أ ن ه هللا جل وعال لنوسه وما أ ن ه لاله الر الول   لاوز 
 . )م  غير   ييف و   م يل وم  غير  ور ف و   عطيل )ا.هال 
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أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما  وما ذكر عن رسول هللا 
 –سمى و ) ما ( وصف الرب تعالى من نفسه . والراسخون في العلم 

حيث انتهى علمهم ، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه ، الواقفون 
منها جحدًا ، وال  ال ينكرون صفة ما سمي –التاركون لما ترك من ذكرها 

يتكلفون وصفه بما لم يسم تعقمًا ، ألن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى  
   ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا 

 .لحقنا بالصالحينأ( وهب هللا لنا ولكم حكمًا و  115ساء : ) النٍ 
وهذا كله كالم )) ابن الماجشون اإلمام (( فتدبره ، وانظر كيف أثبت 

وكيف أنكر على  –موافقة لغيره من األئمة  –الصفات ونفى علم الكيفية 
 –من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا ، كما تقوله الجهمية 

 . (1)يلزم أن يكون جسمًا أو عرضًا ، فيكون محدثاً  أنه
                              

( اللس  هو ما يقنالل الوركالة عنالده  والالذي  يبو الون فالي هالذه ا مالور 1)
 يقسمون الوديث في ال وات وغيرها إلى قسمي  : 

 ح . جليل ال الح ، ودقي  ال ال
 جليل ال الح : هذا ي  لمون فيه ع  ال وات بعامة . 

ودقيالالالال  ال الالالالالح : ي  لمالالالالون فيالالالاله عالالالال  ال عر والالالالات ،  عر والالالالات ا لوالالالالا  ، 
فاللسال  عنالده  مالا يقنالل الوركالة والعالالري مالا   يقالوح بنوساله والمالا يقالوح باللسالال  
العالالالالري م الالالالل ا لالالالالوان وم الالالالل ا حالالالالوال ا رتعالالالالة الرطوتالالالالة واللوالالالالا  ، والوالالالالرار  

 ود  وأشباه ذل  . والنر 
أن  لمالالاذا ذكالالر اللسالال  والعالالري هنالالا قالالال : كمالالا  قولالاله اللهميالالة ألالاله يلالالزح

يكون جسمًا أو عرضًا فيكون مود ًا ، هذا  ن جه  أ نا وجالود هللا جالل وعالال 
ع  طر   حدو  ا جساح وأ نا حدو  ا جساح ع  طر   حدو  ا عراي 
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في ا جساح ف الا هذه ا شيا  مود ة عنده ع  طر   برهان اللس  والعري 
 . 

ن جسالالالمًا أو ولهالالالذا ذكالالالر هنالالالا : ) كمالالالا  قولالالاله اللهميالالالة ألالالاله يلالالالزح أن يكالالالو 
عرضالالالًا فيكالالالون موالالالد ًا (  لهالالال  مالالالا أ ن الالالوا الموالالالد ات إ  عالالال  طر الالال  ا جسالالالالاح 
وا عالراي ، وذلال  أن جهال  قالال لمالا لاهر اله الُسالمنية طائوالة مال  ال نا الالية فالالي 
الهنالالد لاهر الاله وقالالالوا لالاله : أ نالالا لنالالا وجالالود رتالال  وشالالك وه ف ًمالالل مالالد  وكالالان مالال  

كالالالالان عنالالالده علالالال  بالطالالالالر عة الوقهالالالا  ، جهالالال  بالالال  صالالالالووان ال رمالالالذ  كالالالان فقيهالالالا و 
وتالن وص فنظر كيف يقنع السمنية ب  بات وجود هللا جالل وعالال ف ًمالل و ًمالل 
في العقليات ، فوجد أن النرهان ال ويح هو حالدو  ا عالراي فالي ا جسالاح ، 
فالالالالعري با والالالاق بينالالاله وتيالالالنه  ألالالاله   يقالالالوح بنوسالالاله الوالالالرار  النالالالرود  لالالالون رطوتالالالة 

سالالها غيالالر موسو الالة والمالالا  وجالالد فالالي غيرهالالا ، جوالالا  ، هالالذه ا شالاليا     قالالوح بنو
فنظالالر فالال ذا اللسالال   ولالاله الوالالرار   ولالاله النالالرود   ولالاله ا لالالوان المال لوالالة اللوالالا  
الرطوتالالة ، فقالالال : اللسالال  حلالالا فيالاله هالالذه ا شالاليا  فالالدل علالالى ألالاله مكالالان لل غيالالر 
ومكالالان لولالالالول ا عالالراي فيالالاله والعالالالري   يوجالالد لوسالالاله با  والالاق والمالالالا ُيوجالالالد ، 

ه العري ُأحد  فيه العالري ، فمعنالاه أن اللسال    بالد لاله مال  فاللس  ُجعل في
عالالري ، اللسالالال  مالالا يبقالالالى بالالدون العالالالري ،   يمكالال  إ  أن يكالالالون لالاله لالالالون و  
يمكالال  إ  أن يكالالون لالاله صالالوة مالال  ال الالوات ا رتالالع حالالرار  بالالرود  رطوتالالة و نو الالة 

 جوا  .
فالال ذا كالالان كالالذل  فالبالالالد مالال  إيلالالاده فمالال  الالالالذ  أوجالالده ل فقالالال : إذًا هنالالالا 

لسالال  لمالالا كالالان يقنالالل إحالالدا  العالالري فيالاله دل علالالى ألالاله موالالد   ن اللسالال    ال
يكالالون إ  بعالالري فاللسالال  ح،يق الاله مالالالا يقنالالل الوركالالة والعالالري فيالاله والعالالالري   
يوجالالد بنوسالاله وا جسالالاح   غيالالر ا عالالراي فيهالالا ، فالالدل علالالى أن اللسالال    يوجالالد 
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العري في لوسه ف ذا كان العري مود  في اللس  فدل على أن ما حل فيه 
ذلالال  الموالالد  ذلالال  الم غيالالر موالالد  فسالاللموا لالاله هالالذه القضالالية ،فقالالالوا : دل ذلالال  

 الال   –علالالى أن ا جسالالاح مود الالة ، فقالالال لهالال  : فالموالالد  لهالالا هالالو هللا جالالل وعالالال 
قالوا له : ما صوة رت  ل ال  له  ه  في الهند وكل إله صن  وهكذا وا لهالة لهالا 

لة كنيالر  وهالي ألاله إذا صوات ال قالوا : ما صوة رت  ل فنظالر فال ذا هالو أمالاح مطالك
أ نا ما جا  في ال  اي فسيعود هذا اإل بات إلالى برهالاله الالذ  برهناله باإلبطالال 
 ن عندلا صوات    قوح بنوسها م ل صوة اإل يالان ، اإل يالان هالذا علالى حسالب 
 عر وه  عري ليإ جس   له شي  يكون في الموصو  م ل ا   وا  ، م ل 

د صالالالوات ك يالالالر  إن أ ن هالالا كمالالالا جالالالا  فالالالي الرحمالالة الرأفالالالة الغضالالالب الرضالالا ، فوجالالال
القر ن صارت جميعا أشيا     وجالد بنوسالها إلمالا  وجالد فالي شالي  الوجاله اليالدي  

 إلى  كره .
فوجد أله   يس ،ي  له صالوة إ  صالوة واحالد     طعال  علالى برهالاله فالي 
وجالالود هللا باإلبطالالال وهالالي صالالوة الوجالالود ، ولهالالذا قالالال :     الالف هللا جالالل وعالالال 

ا عظال  فقالالط . ومالا جالا  فالالي القالر ن والسالنة مالال  ا  الما  وال الالوات إ  بالالوجود 
ي ولها بماللوقات منو لة ع  الري جل وعال ، المع زلة  لموا بهالذا النرهالان ، 
ول الال  قالالالوا : العقالالالل دليالالل قالالاطع علالالالى إ بالالات  الالال  صالالالوات . ال البيالالة قالالالالوا : 

ديالالة قالالالوا : النرهالالان صالالويح والعقالالل دل علالالى إ بالالات  الالبع . فالالزادوا بهالالذا . الما ر 
النرهالالان صالالويح ول الال  دل العقالالل علالالى ز الالاد  ال الالام  وهالالو صالالوة ال  الالو   ن  لالاله 

 ُمود   فالبد أن يكون موصوفًا بال  و   إلى  كره .
هالالذا كلالاله ينالالي  لالال  أن كالالل مالال  لوالالى ال الالوات فهالالو جهمالالى  لالاله مالالا لوالالى 
 ال وة إ  ل سليمه بنرهان جه  في إ بات وجالود هللا جالل وعالال . ولهالذا إذا كالان
   حاذق بطر قة ا شاعر  والما ر دية ف ذا زلزل ع  هذا النرهان صار ما بعالده 
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وفي ))  كتاب الفقه (( المشهور عن أصحاب أبي حنيفة ، الذي 
رووه باإلسناد عن أبي مطيع  )) الحكم بن عبد هللا البلخي (( قال : سألت 

أحدًا من  ال تكفرن  أحدًا بذنب ، وال تنفي أبا حنيفة عن الفقه األكبر فقال :
به ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتعلم أن ما أصابك لم اإليمان 

يكن ليخطئك ، وما  أخطأك  لم يكن ليصيبك ، وال تتبرأ من أحد من أصحاب 
مر عثمان وعلي إلى هللا أوأن ترد  (1)، وال توال أحدًا دون أحد رسول هللا 
 عز وجل .

                                                                             

أ الالهل ، لهالالذا شالاليم اإل الالالح ابالال   يميالالة كالالرر لقالالض هالالذا النرهالالان اللهمالالى علالالى 
وجالالود هللا جالالل وعالالال وابطالالاله مالال  أوجالاله ك يالالر  فالالي كالالل ك بالاله فالالي منالالاهف السالالنة 

عالالاري النقالالل عالالري لالاله بال و الاليل فالالي الننالالوات عالالري لالاله بال و الاليل فالالي در   
والعقل عري له بال و يل في اللواي ال الويح فالي كالل موضالع ، والالرد علالى 

 الراز  الرد المطول أيضًا عري له بال و يل وهكذا.
ف ذًا هذه ال لمة فيها إشعار بهذا ف ل م  لوى صالوة مال  ال الوات ف لمالا 
كان م  هذا الطر   لقوله هنا وكيف أل ر على م  لوى ال الوات بًلاله يلالزمه  

إ با ها يعني على حسب قالوله  كالذا أو كالذا كمالا  قولاله اللهميالة ألاله يلالزح أن  م 
يكون جسمًا أو عرضالًا فيكالون موالد ًا . وهالذه ال لمالة مهمالة مهمالة ولهالا  واصاليل 

 وفه  مسير  ا لورا  في أقوال الناى في ال وات لابع م  هذه المسًلة .
ا قالالوال ، فالال ذا فهمالالا هالالذه المسالالًلة جيالالدًا فهمالالا  الالنب  والالرع الوالالرق فالالي 

لماذا قال : المع زلة  ال  صوات ، لماذا قال ا شالاعر   البع ، وال البيالة لمالاذا 
قالوا  مان ، وال رامية لماذا قالوا كذا ، والسالمية لماذا قالوا كذا والمرجألة ، إلالى 

  كره . كلها هذا مننية على هذه المسالة )ا.هال( .
 ( يعني م  ال وابة .1)
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ن الفقه في العلم قال )) أبو حنيفة (( : الفقه األكبر في الدين خير م
يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم   (2)، و)) ألن ((

الكثير ، قال أبو مطيع ] الحكم بن عبدهللا [ قلت : أخبرني عن أفضل الفقه 
، قال : تعلم الرجل اإليمان ، والشرائع والسنن والحدود ، واختالف األئمة  ، 

مسائل )) القدر (( والرد على القدرية  وذكر مسائل )) اإليمان (( ثم ذكر
 بكالم حسن ليس هذا موضعه .

ثم قال : قلت : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ك ؟ قال : ال ، فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة ، هل ترى ذل

أمر هللا ورسوله باألمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وهو قلت : ولَم 
يضة واجبة ؟ قال : ] هو [ كذلك ، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون فر 

من سفك الدماء ، واستحالل الحرام ، قال : وذكر الكالم في قتل الخوارج 
ن قال : ال أعرف ربي في السماء والبغاة ، إلى أن قال : قال أبو حنيفة عم
 وى الرحمن على العرش است أم في األرض ؟ فقد كفر ألن هللا يقول 

لكنه و وعرشه فوق سبع سماوات قلت فإنه قال إنه على العرش استوى 
يقول ال أدري العرش في السماء أم في األرض قال هو كافر ، ألنه أنكر أن 

دعى من أعلى ال يكون في السماء ، ألنه تعالى في أعلى عليين ، وأنه يُ 
ي سألت أبو حنيفة عمن يقول ال أعرف ربي ف –وفي لفظ  –من أسفل 

الرحمن على  السماء أم في األرض ، قال لقد كفر ، قال ألن هللا يقول : 
[ وعرشه فوق سبع سماوات ، قال : فإنه يقول  5]طه :  العرش استوى 

على العرش استوى ، ولكن ال يدري العرش في األرض أم في السماء قال : 
                              

ي جالالالواي القسالالال  ُ سالالالمى موطألالالالة وهالالالي مو وحالالالة ( الالالالالح هالالالذه واقعالالالة فالالال2)
 وليسا مكسور  )ا.هال( .
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أبي حنيفة  إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر ، ففي هذا الكالم المشهور عن
الذي يقول : ال أعرف ربي في السماء أم  (1)عند أصحابه : أنهَ كفَّر الواقف

في األرض ، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء ، أو 
 ليس في السماء وال في األرض ؟ 
[ ، 5]طه: الرحمن على العرش استوى  واحتج على كفره بقوله : 

الرحمن  ماوات ، وبيَّن هذا أن قوله تعالى : قال : وعرشه فوق سبع س
سماوات فوق العرش ، اليبين أن هللا فوق ، [ 5]طه: على العرش استوى 

وأن االستواء على العرش دلَّ على أن هللا بنفسه فوق العرش  ، ثم أنه 
أردف ذلك بتكفير من قال : إنه على العرش استوى ، ولكن توقف في كون 

م في األرض ، وقال : ألنه أنكر أنه في السماء ، ألن العرش في السماء أ
 أسفل . من هللا في أعلى عليين ، وأنه ُيدعى من أعلى ال

وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون هللا في السماء 
، واحتج على ذلك بأن هللا في أعلى عليين ، وأنه ُيدعى من أعلى ال من 

ين فطرية عقلية ، فإن القلوب مفطورة على أسفل ، وكل من هاتين الحجت
اإلقرار بأن هللا في العلو ، وعلى أنه يدعى من أعلى ال من أسفل ، وقد جاء 

 .(1)صريحًا عنه بذلك ، فقال : إذا أنكر أنه في السماء فقد كفراآلخر اللفظ 
                              

 ( هو الذ    ي نا و  ين ر   يلزح ي وقف . 1) 
( ك الالالاي الوقالالاله ا كنالالالر  بالالالي حنيوالالالة النعمالالالان بالالال   ابالالالا أحالالالد العلمالالالا  1)

ال بار الم نوعي  في الوقه ك اي اش مل علالى ك يالر مال  مسالائل ا ع قالاد و الماه 
با صغر ، وكما  معا حث فيه على العلال  النالافع وقالال : الوقه ا كنر مقابلة 

 ن يوقه الرجالل كيالف يعنالد رتاله كيالر لاله مال  أن يسال ز د أو يك الر فالي العلال   ن 
العلالال  لوعالالان : علالال  مق الالود للعمالالل وعلالال  غيالالر مق الالود للعمالالل واذا كالالان العنالالد 
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 يك ر م  العل  الذ    يق د للعمل وهو جاهل أو ينق ه ال  ير وا ك الر فيمالا
هالذا   شال  مال  جهلاله وعالدح معرف اله مال  غايالة العلال  ، فالالعل   –يو اجاله للعمالل 

الغايالالالة منالالاله العمالالالل ، والعمالالالل عمالالالل القلالالالب وعمالالالل اللالالالوارح ، هالالالذا يكالالالون بالالالالعل  
بال وحيد والعقيد  ال ويوة ، وكذل  بالعمل بالورائض وفقه ذل  فا   زاد  م  

جهالالالة الوقالاله ال الالالويح  الونالالون المال لوالالة هالالالذا   يلالالد  علالالالى أصالالوابه شالالاليألًا مالال 
وا جالر وال الالواي إ  إذا كالالوا علالالى علال  بمالالا يعنالالدون رتهال  بالاله وفالي  ي عالالاملون بالاله 
فالال ذا كالالان ين الالاع و طالال ر  يعالالر  كيالالف ين الالاع وكيالالف يطالال ر  واذا كالالان لالاله زوجالالة 
يعر  كيف يعامل أهله المعاملة الطرعية ال ويوة و عاشرها بما أمر هللا جل 

جة يعر  كيف يعامل هالذه وهالذه واذا كالان لاله وعال به واذا كان له أك ر م  زو 
 أصواي يعر  كيف يعامله  بالطرع ، وهكذا.

ف ذا كان فالي لالوع مال   عاملاله يو الاج إلالى الطالرع إلالى معرفالة حكال  الطالرع 
فيالاله ولالال  يطلالالالب العلالال  الطالالالرعي فيالاله ، وطلالالب علمالالالًا  كالالر   يو اجالالاله مالال  جهالالالة 

و الالع فالالي علالالوح العمالالل فهالالو مق الالر و لوقالاله اإل الال  بالالذل  ، فم الالل بعالالض النالالاى ي 
ليسالالا مالالراده  مالال  جهالالة العمالالل م الالل ال و الالع فالالي معرفالالة السالالير وال الالراج  أو فالالي 
 الر ف ا حاديث أو في الم الطلح أو فالي النوالو أو فالي أصالول الوقاله ، و وو اله 
العل  بن وص ال  اي والسنة والعل  بالوقه والعقيد  ال ويوة وال وحيد و  و ع 

 ية .في علوح كما يقال على حساي العلوح ا صل
هذا   ش  أله كالال  المق الود شالرعًا وذكالر لال  هالذا أبالو حنيوالة رحماله 
هللا  عالالالالى أيضالالالًا ذكالالالر فالالالي هالالالذا ال  الالالاي مسالالالائل ك يالالالر    علالالال  با ع قالالالاد ، وهالالالذا 
ال  اي له أك ر م  رواية ، منها رواية أبي مطيع النلالالي ال الي لقالل عنهالا شاليم 

ايالالالات أكالالالر ، وعنالالالد اإل الالالالح هنالالالا وهالالالي الروايالالالة المع مالالالد  عنالالالد أصالالالوابه ولالالاله رو 
ال  الالاي عليالاله  –الونفيالالة مالال   و الاليل هالالذه الروايالالات والوالالروق بينهالالا شالالي  ك يالالر 
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م اكالالذات فالالي عالالدد مالال  المواضالالع مالالالالف فيهالالا لعقيالالد  السالاللف وهالالذا يطلالالب فالالي 
 وقا  كر إن شا  هللا .

وذكر ال الح في ا مر بالمعرو  والنهالي عال  المن الر وذكالره لاله لغالري 
وأشالالالباه الالالالالوارج فالالالي ذلالالال  الزمالالالان اح لالالالوا علالالالى مالالوالالالة الالالالالوارج فالالال ن الالالالالوارج 

كروجه  ع  طاعة اإلماح بن وص ا مر بالمعرو  والنهي ع  المن ر فنالي  
ألالاله   يالالًمر بالالالمعرو  و نهالالى عالال  المن الالر بلماعالالة  الالالرج علالالى اإلمالالاح  الالالرج 
علالالى الطاعالالة بالسالاليف أو بغيالالره ن  ن هالالذا كمالالا قالالال : إلهالال  يوسالالدون أك الالر ممالالا 

ف له مالا كالرج أحالد فالي  الار م اإل الالح علالى طاعالة اإلمالاح  ي لوون ، وهذا واقع
الوالال  إ  وكالالان مالالا يوسالالد أك الالر ممالالا ي الاللح ، و الالروح ال الالالح واإلصالالالح ول الال  

 يو ل م  الوساد أك ر مما أراد م  اإلصالح . 
وهذا ذكره شاليم اإل الالح فالي مواضالع ك يالر  وقالد أطالال فالي هالذا الموضالع 

معروفالة فالي ا مالر بالالمعرو  والنهالي يعني في بيان ا مر والنهي فالي ر الال ه ال
عالال  المن الالر وتالالي  أوجالاله ال الالالح الباةيالالة فالالي طاعالالة اإلمالالاح وأوجالاله الوسالالاد فالالي 
الالالالالروج عنالالاله وحالالالال الوالالالرق المالالوالالالة كالالالذل  ذكالالالر مسالالالًلة العلالالالو   جالالالل وعالالالال 
وا   وا  على العرش وم  كالذوي وأل الر أن هللا جالل وعالال فالي السالما  كمالا قالال 

ن يكون له  ًو ل مس ساغ ، لهذا ك يالر مال  أهالل العلال  أبو حنيوة فهو كافر إ  أ
 كووروا الذي  ينوون علو الذات   جل وعال . 

وال واي في ذل  أ  يقطع ب  ويره   له قد يكون له   ًو ل فالبالد مال  
إقامة الولة عليه   له قالد وقالع فالي ذلال  ك يالر مال  علمالا  كبالار فالي ا مالة ولال  

 ره  .ينص الموققون وا ئمة على   وي
فيقال بال ور م  جهة الوعيد وال الو ف ل   م  جهة ال طني  فالال لعلال  
ألالالالاله طنالالالالال  علالالالالى مالالالالال  أل الالالالر علالالالالالو الالالالالذات مالالالالال  العلمالالالالا   ن علمالالالالالا  ا شالالالالالاعر  
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والما ر ديالة هالال    ين الرون علالالو الالذات   جالالل وعالال وأن هللا مسالال و علالى عرشالاله 
يال  والقهالالالر كمالالا يليالالال  بلاللالالاله جالالل وعالالالال ، بالالالل يقولالالالون ا  الال وا  بمعنالالالى ا  الالال 

و قولالالون العلالالو بمعنالالى علالالو القهالالر والقالالدر ولالاليإ بعلالالو الالالذات ، ا  الال وا  دليلالاله 
 معي ، دليله القر ن والسنة ، والعلو دليله فطر  مالع ال  الاي والسالنة واإلجمالاع 

 فورق بي  المسًل ي  .
شيم اإل الح ال فيمالا  المعا القال لال  : وكالل مال  هالا ي  الول الي  فطر الة 

   وا  والعلو ، والمالا يق الد بهالا العلالو وا لالاه الالداعي فالي عقلية   يق د بها ا
جهالالة الالالدعا  يعنالالي الالالداعي يالالدعوا مالال  أعلالالى   مالال  أ الالول ي لالاله إلالالى العلالالو فالالي 
دعائه وهذا ا  لاه ليإ  ن العلو قنلة الالدعا  والسالما  قنلالة الالدعا  كمالا يقولاله 

فطالالر  قالالد  المن دعالالة والمالالا ا لالالاه إلالالى المالالدعو وهللا جالالل وعالالال فالالي السالالما  وهالالذا
أجمع عليه الناى المسلمون وال وار والمطركون بل وح الى الالذي    يعرفالون هللا 

  كمالالا ذكالالر ذلالال  بعالالض أصالالواي الالالرحالت م الالل مالالا فالالي رحلالالة ابالال  فضالالالن
المعروفالالة قالالال : ذهننالالا إلالالى قالالوح لالاليإ لهالال  ديالال  و  يعرفالالون هللا ول الال  كالالالوا إذا 

 ورا  كرجوا إلى كارج أصاب ه  شد  وقوط أو بال  أو م يبة كرجوا إلى ال
النلالالد ف وجهالالوا إلالالى السالالما  بًدعيالالة . وهالالذا لعلالاله ممالالا ور الالوه عمالال  قالالنله  أو هالالو 
فطالالالر  فالالالي ا لوالالالإ . وهالالالذا بالالالي  واضالالالح . فالالال ذًا فا  الالال وا  لالالاليإ دليلالالاله فطر الالالًا ، 

 وليإ دليله عقليًا ، والما دليله السمع .
ا لالالاه أمالالا الالالدليل الوطالالر  العقلالالي فهالالو فالالي العلالالو وفالالي  لالالاه الالالداعي ، ف

هالالذا فطالر  وعلالو هللا جالالل  الالداعي ألاله يالالدعو م لهالًا إلالى العلالالو طلبالًا للمالدعو 
وعالالال علالالى كلقالاله علالالو الالالذات هالالذا أيضالالًا عقلالالي ولهالالذا لقالالول دليالالل العلالالو ال  الالاي 
والسنة واإلجماع والعقل والوطر  فما دل عليه كالح اإلماح أبي حنيوة هاهر م  

مالا يليال  بلاللاله وأن إل الار ذلال  فالوق  الماوا ه مسال ٍو علالى عرشاله ك كون هللا 
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وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ اإلسالم أبو إسماعيل األنصاري 
ب الفاروق (( وروى أيضًا ابن أبي حاتم : أن هشام بن الهروي في ))كتا
قاضي الرَّي حبس رجاًل في  –صاحب محمد بن الحسن  –عبيدهللا الرازي 

التجهم فتاب ، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال : الحمد هلل على التوبة ، 
فامتحنه هشام ، فقال : أتشهد أن هللا على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : 

هللا على عرشه ، وال أدري ما بائن من خلقه ، فقال : ردوه إلى  أشهد أن
 .(1)الحبس فإنه لم يتب

وروى أيضًا عن )) يحيي بن معاذ الرازي (( أنه قال : إن هللا على 
العرش بائن من الخلق  ، وقد أحاط بكل شيء علمًا ، وأحصى كل شيء 
                                                                             

 الرحمن علاى العارش اساتوى  كور  له جل وعال ا نا ذل  لنوسه بقوله : 
  بواله و عالى ) ا. هال( . 

(  ن الوالرق بالي  اللهميالة وغيالره  القالالول بالوالد فقولاله بالائ  مال  كلقالاله 1)
 هذا هو ال ور   ولهذا لص ك ير م  ا ئمة قال : بود وهالذه ال لمالة لال   الرد فالي
ال  الالالاي والسالالالنة ل الالال   جالالالل ال ور الالال  مالالالا بالالالي  الالالالذي  ين الالالرون العلالالالو علالالالو الالالالذات 
وا  الالال وا  علالالالى العالالالرش وتالالالي  المقالالالر   بالالاله  لالالاله قالالالد يقالالالول : أقالالالر بالالالًن هللا علالالالى 
العرش ا  و  و عني به ا ال ولى أو يعنالي باله معنالى  كالر فالي ذهناله أو يقالول   

ائ  مال  كلقاله هنالا أدر  أيضًا في لوسه ما معنى ا ال و  ل ال  إذا قالال بوالد أو بال
صالار المعنالى هنالالا ا ال وا  الالالذات وعلالو الالالذات ولهالذا دكالالل ك يالر مالال  ا ئمالة فالالي 
لوالالالل الوالالالد وألوالالالا  غيالالالر وارد  فالالالي ال  الالالاي والسالالالنة  جالالالل الو الالالل مالالالا بالالالي  قالالالول 
المن دعة وقول غيره  فا الذوا هذه ا لوا  ح ى   يضيع الو  فيما بي  ألوالا  

 ى يورق بالي  أقالوال أهالل النالدع وأقالوال أهالل المن دعة ، فاح اجوا إليها اح ياجًا ح
 الو  . )ا.هال( . 
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وهالك ومرتاب ، عددًا ، ال يشك في هذه المقالة إال جهمي رديء ضليل ، 
 .(1)يمزج هللا بخلقه ، ويخلط منه الذات باألقذار واألنتان

                              

 الشريط الرابع ا وجه ) ب ( :( 1)
يمزج هللا باللقه و اللط منه الذات با قذار وا ل ان يعني يقول : هللا في 

 كل مكان وال ياذ باهلل . 
: لما كنا بمكة هذا العالاح فالي رمضالان  ثم قال الشيخ حفظه هللا تعالى

ي  لمالون فالالي مسالًلة العلالالو وا  الال وا  و نالدو أن واحالالدًا مالنه  شالالدد فالالي كالان  ال الالة 
هالالذه المسالالًلة و نالالدو كالالذل  ألالاله قالالال أن علمالالا  ا زهالالر   يعلمالالون شالاليألًا فًكالالذت 
الومية بعضه  ، وكنالا بلالواره  أ المعه  ، فقالال بعضاله  كيالف يقالول : إن هللا 

مالال  ا ال و  علالى عرشاله ، ا الال و  علالى عرشاله يعنالالي فالي كالل مكالالان ألالا  المع ها 
 الدك ور عندالولي  مومود وكيف يقول اللهال هذا ل 

الطالالالاهد مالالال  هالالالذا أن اإلضالالالالل إضالالالالل النالالالاى وقالالالع فالالالي هالالالذه المسالالالائل 
بالالالًقوال علمالالالا  الضالالالالل أو بالالالًقوال العلمالالالا  المالالالالالوي  فالالال له  أوقعالالالوا فالالالي النالالالاى 
كال  مالا دل علياله الالنص ، ولهالذا يقالول بعالض النالاى : أك الر ا مالة أشالاعر  . 

، بل أك ر ا مة على السنة فالي ال الوات إ  إذا أ الاه  من الدع  هذا غلط وتاطل
يعلمه  غير العقيد  ال ويوة هنا ين قلون ، أما فطالر ه  بمالا هال  علياله ، يسالمع 

  الرحمن على العرش استوى   ما يً ي فالي ذهناله المعنالى الباطالل إ  بالال علي
له و عالى ،  بوا الرحمن على العرش استوى  إلما يً ي في ذهنه ال سلي   

 يقرر فيً ي م  يقرر له كال  العقيد  ال ويوة بال علي  .
ولهالالذا لقالالالول : أك الالالر هالالالذه ا مالالالة فالالالي ال الالالوات علالالالى الوطالالالر  يعنالالالي علالالالى 
ال سلي  إ  إذا أ اه  م  يعلمه  العقيد  ا شعر ة أو يقرر له  العقيد  الما ر دية 

 ن العالالامي مالالا  فالال له  يالرجالالون عالال  ذلالال  و قالالر فالالي أذهالالاله  ا قالالوال المن دعالالة
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يعالالر  كيالالف ي الالر  لوالالل ال  الالاي والسالالنة إلالالى ال ًو الالل أو إلالالى الملالالاز أو ينوالالي 
الوقالالالائ  ال الالالي دلالالالا عليهالالالا الن الالالوص والمالالالا هالالالذا بوعالالالل علمالالالا  الضالالالالل الالالالذي  
أضلوا ا مة وهذا مال  الم الائب ال نيالر  فيالً ي مال  يوال ف بقالول عالال  هالذا كيالف 

لال  صالغير ينالاقا واحالد كنيالر  قنعه ل إذا جا   م اًل إذ  مع شاي أو طالب ع
، يقول : ألا  معا م  العال  الواللي الذ  فيه كذا وكذا وكذا أله قالال كالذا أو 
ذكر في ك ابه كذا وكيف ألا  ناقض هذا القالول ل ألالا أفهال  مال  فالالن ، ألالا 
أعلالال  مالال  فالالالن ل فيالالذهب فالالي القالالول فالالي المسالالًلة بالالال رجيح بقالالول الرجالالال بقالالول 

 . العلما  هذا قال كذا وكذا
ل الال  لنظالالر إلالالى الن الالوص فالال ذا اح لالالا إلالالى مناقطالالة مالال  عنالالده شالالنهات 
فالالي العقيالالالد  وفالالي ال وحيالالالد فالالال  الالالدكل فالالي الوكالالال  علالالى القائالالالل  ن الوكالال  علالالالى 
القائل ي ر  ذه  و  ر  قلب المناقا إلالى الالدفاع عال  هالذا المال ه  أو هالذا 
ة المقالدوح فيالاله ، فالال ن قلالالا العالالال  هالالذا فياله كالالذا وكالالذا ين الالر  عالال  أصالالل المسالالًل

و ًكالالذه الوميالالة للالالدفاع عنالاله ، والقالالدح فالالي مالال  يعظمهالال  ُيوالالد  مالال  الورقالالة مالال  
 جنإ ما يود ه الالروج على اإلماح .

ولهالالالذا  الالالر  شالالاليم اإل الالالالح لمالالالا ك الالالب الوصالالالية ال نالالالر  عظالالال  عالالالد  بالالال  
مسافر وتي  أله كذا ومقامه في السنة ، ولمالا أ الى يال  ل  شالرح كلمالات مال  ف الوح 

مالا قالالدح فياله بطالي  ،  ن هال    أئمالة طالالرق الغيالب عظال  عنالدالقادر اللياللالي و 
صالالالوفية فقالالالال هالالال    فالالاليه  وفالالاليه  وذكالالالر الن الالالوص عالالالنه  فالالالي رجالالالوعه  للسالالالنة 

 ومون ه  للسنة ومون ه   هل الو  . 
فهالالذا أصالالل فالالي ألالال  عنالالد لقالالاش المالالالالف   يسالال لر  الالالالال  إلالالى أن 
 الال  ل  فالالي الطالالالص  لالاله ي الالد عالال  قنالالول الوالال  فهالالو ي ع الالب للطالالالص وألالالا 

يه فيولز ذل  عال  قنالول الوال  فالي المسالًلة ، والمق الود لاليإ هالو   ع ب عل
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ال الالح فالالي العلمالالا   ن العلمالا  أدوات لنقالالل الطالالر عة فال ن لقلوهالالا علالالى ال الالواي 
فالذا  مالال  كرامالة هللا لهالال  وان لقلوهالا علالالى الغلالالط فالال ي بالالع العالال  بزل الاله و  يقالالدح 

 ن باله إلالى ألال   قالرر فيه بزل ه إ  إذا اح ف لذل  في مقامات . أما في النقاش ف
الوال  و  الالنر مهمالالا بالالالح فالالي مالالدح العالال     قالالدح فيالاله ح الالى   يكالالون فالالي قلالالب 
الم والالد معالاله حالالاجزًا عالال  قنالالول الوالال  الالالذ   الالً ي بالاله  ن النوالالوى جنلالالا علالالى 
 عظي  ا شالاص ف ذا  قدح فيه ولالو كالان كالمال  حقالًا ل ال  يال كر بعالض الوال  

  لم لوة راجوة و ني  الو  في لوسه ح ى يقنل .
وهالالذا هالالو الالالذ  عملالاله علمالالا  الملالالة وأئمالالة الم قالالي  فالال ذا لظالالرت إلالالى شالاليم 
اإل الالالالح ابالالال   يميالالالة ف لالالاله مالالالا   لالالال  فالالالي ا ئمالالالة بطالالالي  ولالالالو كالالالان عنالالالده  بعالالالض 
المالالوالالات م الالل أبالالي حنيوالالة رحمالاله هللا ، بالالل جعلالاله مالال  ا ئمالالة ا عالالالح كمالالا فالالي 

نيوالة هالذا فياله ك ابه رفع المالح ع  ا ئمالة ا عالالح ، وأ الى مال  أ الى وقالال أبالو ح
 وفيه وفيه وقدحوا وهكذا .

أئمالالالة الالالالدعو  رحمهالالال  هللا مالالالا قالالالدحوا فالالالي ا ئمالالالة الالالالذي  ح الالاللا عنالالالده  
مالالوالالات ، مالالا قالالدحوا فالالي ابالال  قدامالالة والنالالوو  مالالع ألهمالالا أوردا بعالالض الق الالص 
ال ي ا  دل بها المن دعة و  قدحوا في ابال  حلالر و  فالي العلمالا  الالذي  شالرحوا 

الما أكذوا منه  ولقلوا الو  و ركوا ذل  ول  ي عرضوا ك ب الوديث والموسر   و 
له ، إذا اح اجوا لل نيي  فالي موضالع وأ الى لقالل م الل لقالل عال  النالوو  فياله  ًو الل 
قالالوا مالال اًل : والنالالوو  رحمالاله هللا كالالان ي الالًول ال الالوات وكالالذا وكالالذا و الالذهب مالالذهب 

 كذا .
بالالي   ... وهالذا مالال  الغلالالط فوالالرق مالا بالالي  الالالرد علالالى المقالا ت الباطلالالة ومالالا

القالدح فالالي العلمالالا  السالالابقي  ا ئمالة الالالذي  لهالال  مقالالاح فالي الالالدي  و و الالاج إلالالى هالالذا 
ك يالالرًا فالالي النقالالاش واللالالدال مالالع أ بالالاع المعظمالالي  ، ف لالاله   يسالالوغ الالالالوي فالالي 
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وروى أيضًا عن )) ابن المديني (( لما سئل ما قول أهل الجماعة ؟ 
قال : يؤمنون بالرؤية والكالم ، وأن هللا فوق السماوات على العرش استوى 

 ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم  ، فسئل عن قوله : 
ألم تر أن هللا يعلم ما في السماوات وما  [ فقال اقرأ ما قبلها : 7]المجادلة:

 [ .7]المجادلة: في األرض 
ي (( قال : هو على العرش ذوروى أيضًا عن )) أبي عيسى الترم

كما وصف في كتابه ، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان ، وروى عن )) 
الرحمن على العرش  ير قوله : أبي زرعة الرازي (( لما سئل عن تفس

[ فقال تفسيره كما تقرأه ، هو على العرش ، وعلمه في  5] طه :  استوى 
 .(1)كل مكان ، ومن قال غير هذا فعليه لعنة هللا

                                                                             

القدح في أولأل  المعظمالي   لاله يولالز عال  قنالول الوال  إ  إذا اح اليف إلياله فالي 
 ا.هال( .موضعه ول ل مقاح مقال إذا صر  عنه ا  وال . )

( هذا وعيد ) فعليه لعنة هللا ( م  ال وذير لعنة لغيالر معالي  أمالا لعال  1)
المعي  م  المسلمي  فال يلوز  ن لعال  المال م  كق لاله ولعال  ال الافر فياله قالو ن 
 هالالل العلالال  أصالالوهما ألالاله   يلعالال  إ  لواجالالة  ن المالال م  لالاليإ باللعالالان فلعالال  

ال الالال  والسالالالح فالالي الوالالديث  اللالنإ غيالالر لعالال  المعالالي  ، فمالال اًل فالالي قولاله عليالاله
الذ  رواه مسل  في ال ويح في النسا  ال ا يات العار ات المائالت المميالت 
، قالال فالي أحالد الروايالات : )) أينمالا لقي مالوه  فالالعنوه  فال له  ملعولالات (( هالالذا 
يق د به لع  اللنإ   لع  المعي  ، المعينة م  النسا   ن لع  المعالي  مال  

 ن لعالال  المالال م  كق لالاله ، فوالالرق مالالا بالالي  لعنالالة اللالالنإ ولعنالالة المساللمي    يلالالوز 
المعي  على ال و يل الذ  ذكرلا ولهذا قال هنا وم  قال غيالر هالذا فعلياله لعنالة 

 هللا ح ى يوذر م  هذا العمل و الا  منه . )ا.هال ( .
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لكائي ( الحافظ ، الطبري ، صاحب أبي حامد وروى ) أبو القاسم الال 
ناده عن محمد األسفرائيني ، ] في كتابه المشهور [ في أصول السنة بإس

بن الحسن ، صاحب أبي حنيفة ، قال : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق 
على اإليمان بالقرآن واألحاديث ، التي جاء بها الثقات عن  –إلى المغرب 
في صفة الرب عز وجل : من غير تفسير ، وال وصف وال  رسول هللا 

، وفارق  النبي تشبيه  فمن فسر اليوم شيئًا منها فقد خرج مما كان عليه 
، فإنهم لم يصفوا ، ولم يفسروا ، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة  الجماعة

 هوصفقد فقد فارق الجماعة ، ألنه ( ، ثم سكتوا ، فمن قال : بقول ) جهم 
 بصفة ال شيء .

محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء ، 
باألمور السلبية غالبًا ،  هأن الجهمية تصف وقد حكى هذا اإلجماع ، وأخبر

أو دائمًا ] وقوله من غير تفسير : أراد به تفسير ) الجهمية المعطلة ( 
ه الصحابة والتابعون من الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخالف ما كان علي

 اإلثبات .
القاسم بن سالم  عن أبي عبيد إسناد صحيحوروى البيهقي وغيره ب

حاديث التي يقول فيها ) ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب قال : هذه األ
ِغَيره (، ] وأن جهنم ال تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه [ ، ) والكرسي 
موضع القدمين ( وهذه األحاديث في الرؤية هي عندنا حق ، حملها الثقات 
بعضهم عن بعض ، غير  أنَّا إذا ُسئلنا عن تفسيرها ال نفسرها ، وما أدركنا 

 دًا ُيفسرها .أح
حمد ، األربعة : الذين هم الشافعي ، وأ ) أبو عبيد ( أحد األئمة

وإسحاق ، وأبو عبيد ، وله من المعرفة بالفقه ، واللغة ، والتأويل : ما هو 
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أشهر من أن يوصف ، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن واألهواء 
 .] أي تفسير الجهمية [ وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يفسرها 

وروى الاللكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبدهللا بن المبارك : أن 
فقال  –عنى صفة الرب  –رجاًل قال له : يا أبا عبدالرحمن إني أكره الصفة 

له عبدهللا بن المبارك : وأنا أشد الناس كراهية لذلك ، ولكن إذا نطق الكتاب 
أراد ابن  ر بشيء جسرنا عليه ، ونحو هذا.بشيء قلنا به ، وإذا جاءت اآلثا

المبارك : أنَّا نكره أن نبتدئ بوصف هللا من ذات أنفسنا حتى يجيء به 
الكتاب واآلثار ، وروى عبدهللا بن احمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن 

ارك أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سماواته على بالم
 –نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في األرض  عرشه بائن من خلقه وال

 حمد وغيره .وهكذا قال األمام أ
وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب اإلمام ، سمعت حماد بن 
زيد ، وذكر هؤالء الجهمية فقال : أنهم  يحاولون أن يقولوا ليس في 

 السماء شيء .
سعيد بن  وروى ابن أبي حاتم في كتاب  ) الرد على الجهمية ( عن

 –حمد علمًا ودينًا ، من شيوخ اإلمام أ إمام أهل البصرة –عامر الضبعي 
أنه ذكر عنده الجهمية ، فقال : أشر قواًل من اليهود والنصارى وقد اجتمع 
اليهود والنصارى وأهل األديان مع المسلمين على أن هللا على العرش ، وهم 

ن خزيمة إمام األئمة ، قالوا : ليس على شيء ، وقال محمد بن إسحاق ب
من لم يقل : إن هللا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ، وجب أن 
يستتاب ، فإن تاب وإال ضربت عنقه ، ثم ألقى على مزبلة ، لئال يتأذى بنتن 
ريحه أهل القبلة وال أهل الذمة ، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح ، وروى 

أهل الواسطي إمام  –عباد بن العوام  عبد هللا بن اإلمام احمد بإسناده عن
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مت بشرًا المريسي ، قال : كلَّ  –حمد واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأ
 يقولوا : ليس في السماء شيء . هموأصحاب بشر ، فرأيت آخر كالمهم أن

وعن عبد الرحمن بن مهدي اإلمام المشهور أنه قال : ليس في 
على أن يقولوا : ليس في أصحاب األهواء شر من أصحاب جهم ، يدورون 

السماء شيء ، أرى وهللا أن ال يناكحوا وال يوارثوا ، وروى عبدالرحمن بن 
أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبدالرحمن بن مهدي قال : 
أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن هللا لم يكلم موسى ، ويريدون أن يقولوا 

على العرش ، أرى أن يستتابوا فإن : ليس في السماء شيء ، وأن هللا ليس 
تابوا وإال قتلوا وعن األصمعي قال : قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين ، 
فقال رجل عندها : هللا على عرشه فقالت : محدود على محدود ، وقال 

شيخ  –األصمعي : كفرت بهذه المقالة ، وعن عاصم بن علي بن عاصم 
رت جهمًا ، فتبين من كالمه أن ال قال : ناظ –حمد والبخاري وطبقتهما أ

يؤمن أن في السماء ربًا ، وروى اإلمام احمد بن حنبل الشيباني قال : 
أخبرنا سريج بن النعمان ، قال : سمعت عبدهللا بن نافع الصايغ قال : 
سمعت مالك بن أنس يقول : هللا في السماء ، وعلمه في كل مكان ، ال 

ي : خالفة أبي بكر الصديق حق قضاه يخلو من علمه مكان ، وقال الشافع
هللا في سمائه وجمع عليه قلوب عباده ، وفي الصحيح عن أنس بن مالك 

تقول : زوجكن أهاليكن  قال : كانت زينب تفخر على أزواج النبي 
 وزوجني هللا من فوق سبع سماوات ، وهذا مثل قول الشافعي .
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لبشر  تابتهمشهورة  في است –وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة 
المريسي ، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وقال بقول جهم ، قد ذكرها ابن 

 (1)أبي حاتم وغيره 
                              

( هذا الالذ  ذكالره شاليم اإل الالح رحماله هللا مال  النقالول دال علالى علالى 1)
طر قالالالة أئمالالالة أهالالالل الوالالالديث وا  الالالر والسالالاللف ألهالالال  ا صالالالل الالالالذ  أصالالالله مالالال  أن 

ي ن ون ما جا  فالي الن الوص وأن   ي لالاوزوا ذلال  وألاله لالو  أن صالوة الالرحم  
جالالل وعالالال جالالا ت فالالي الن الالوص  مسالالكوا عالال  ذلالال  وهالالذا قاعالالد  عامالالة عنالالده  
بًله    ي وون هللا جل وعال إ  بما دلا علياله الن الوص ،   يالرجالون عناله 

ان ما بي  أهل الندع م  اللهميالة ومال  لوالى لوالوه  وتالي  كذل  فيما ذكر الورق
 أهل السنة في أن هللا جل وعال في السما  . 

فاللهمية وأ باع بطر المر سي وأشالباه هال    ي الوون هللا جالل وعالال كمالا 
هالو معلالالوح بالمنفيالالات يلعلالالون السالاللب مو الالاًل و لعلالالون النوالالي مو الالاًل فيقولالالون 

يإ فالالي السالالما  و  ينالالزل ولالاليإ بلسالال  إن هللا جالالل وعالالال يعنالالي فالالي ال الالوات لالال
وليإ بذ  أعضا  وليإ بكالذا إلالى  كالره و لعلالون معرفالة الالري جالل وعالال مال  
جهة لوي ما   يلي  به جل وعال ، هذا هو طر ق ه  ح ى إله  ي النرون بنوالي 
جميع ال وات إلى أله جل وعال معدومًا فيرجع قوله  إلى أله معدوح أو يرجالع 

ليإ لاله وجالود فالي الو،يقالة إ  فالي أذهالان المال مني  باله قوله  إلى أله جل وعال 
جل وعال ولهذا صار ح،يقة قوله  لوي أن يكون هللا جل وعال في السما  وأله 
 الالالبواله و عالالالالى فالالالي ا ري كمالالالا يزعمالالالون  عالالالالى هللا عالالال  قالالالوله  علالالالوًا كنيالالالرا ، 
الالالذي  دلالالا عليالاله الن الالوص واجمالالاع السالاللف أن هللا جالالل وعالالال فالالي السالالما  كمالالا 

وكما في قوله  ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم األرض  عالى : قال  
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وقال )أبوعبدهللا محمد بن عبدهللا بن أبي زمنين( اإلمام المشهور من 
  :(1)أئمة المالكية ، في كتابه الذي صنفه في ) أصول السنة ( قال فيه

                                                                             

 :  وهو هللا في السماوات  : وكما فالي قولاله  علالى  وهاو الاذي فاي الساماء
 وأشباه هذه اةيات . إله وفي األرض إله وهو الحكيم العليم 

فاهلل  بواله و عالى فالي السالما  كمالا دلالا علالى ذلال  الن الوص ومعنالى 
لسالما  إلاله علالى السالما    أن السالالما  هالر  لاله  واليط باله بالل معنالالى كولاله فالي ا

في  : هنا بمعنالى علالى فيكالون قولاله  ءأمناتم مان فاي الساماء  يعنالي علالى
السالالما  ، فالالنو  لع قالالد أن هللا  الالبواله و عالالالى علالالى  الالمائه بالالائ  مالال  كلقالاله وألالاله 
مسالال ٍو علالالى عرشالاله كمالالا يليالال  بلالالالل عظم الاله وعظالالي   الاللطاله فاإل بالالات عنالالدلا 
مو ل والنوي ململ بالال  اللهميالة وأرتالاي النالدع فال ن عنالده  النوالي مو الل 
لاليإ بكالالذا ولالاليإ بكالالذا ... إلالالى  كالالره . وأمالا اإل بالالات عنالالده  ف لمالالا ي ن الالون صالالوة 

 واحد  وهي صوة الوجود المطل  غير المقيد . )ا.هال( .
( وما  اقه شيم اإل الح ع  أب  أبي زمني  في ك اباله السالنة واضالح 1)

ن بعالالرش الالالرحم  جالالل وعالالال وهالالذا حالال  كمالالا دلالالا عليالاله الن الالوص ، فالالي اإليمالالا
فالعرش مًكوذ  ماد ه م  ا ر والاع ولهالذا جعلاله هللا جالل وعالال مر وعالًا ولاله علالو 
على جميع الماللوقات ح ى اللنة ، ف ن عرش الالرحم  فوقهالا يعنالي  القوها فلاله 
ار والالالاع وعلالالالو كالالالاص علالالالى جميالالالع الماللوقالالالات يعنالالالي العالالالرش ، وهللا جالالالل وعالالالال 

و  على العرش يعني أر وع علياله وعالال علياله علالوًا كاصالًا عنالر عناله بعالض ا  
 السلف بًله جل وعال ا  قر عليه  بواله و عالى وأشباه ذل  .

فالال ذًا العالالرش ماد الاله مالالًكوذ  مالال  ا ر والالاع والعلالالو وا  الال وا  عليالاله أيضالالًا 
مسال ٍو  هللا ال جالل وعالال الار واع وعلو كالاص فهالذا يقضالي مال  الله الي  علالى أن 

عرشالالاله  الالالبواله يعنالالالي ألالالاله عالالالاٍل عليالالاله ، وعلالالالوه عليالالاله علالالالٌو علالالالى جميالالالع علالالالى 
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 : اإليمان بالعرشباب 
ومن قول أهل السنة أن هللا عز وجل خلق العرش واختصه قال: ) 

بالعلو واالرتفاع فوق جميع ما خلق ، ثم استوى عليه كيف شاء ، كما 
[ وقوله: 5] طه: الرحمن على العرش استوى  أخبر عن نفسه في قوله: 

  ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في األرض :[ ، 4اآلية ]الحديد
رب بعلمه ، فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين فسبحان من بعد وق

العقيلي ، قلت : يا رسول هللا أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات واألرض 
؟ قال : ) في عماء ، ما تحته هواء ، وما فوقه هواء ، ثم خلق عرشه على 

 –الماء ( قال محمد : العماء : السحاب الكثيف ، المطبق فيما ذكره الخليل 
 ارًا أخر ثم قال : وذكر آث

 قال بن أبي زمنين :
 باب اإليمان بالكرسي

قال محمد بن عبدهللا : ) ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي 
العرش وأنه موضع القدمين ، ثم ذكر حديث أنس  الذي فيه التجلي يوم 
الجمعة في اآلخرة وفيه ) فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه 

الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر ، ثم يجيء النبيون  ، ثم يحف
فيجلسون عليها ( وذكر ما ذكره : يحيي بن سالم صاحب التفسير المشهور 
                                                                             

الماللوقات ، وهذا بالال  م  زع  أله  بواله في كل مكالان فال ن مالاد  العالرش 
 نافي ذل  فلو  م  بالعرش ةمال  بالًن هللا جالل وعالال  بالد أن يكالون عاليالًا علالى 

يالع ماللوقا اله العرش وأن ا   يال    ينا ب  له  بد أن يكون عاليالًا علالى جم
  بواله و عالى . )ا.هال( .
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حدثني العالء بن هالل عن عمار الذهني ، عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي هللا عنهما قال : الكرسي الذي وسع السماوات واألرض 

 إال الذي خلقه .  ، وال يعلم قدر العرشلموضع القدمين 
د بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة عن زر عن وذكر من حديث أس

ابن مسعود قال : ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ، 
وبين كل سماء خمسمائة عام ، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة 

عام ، والعرش فوق الماء ، وهللا فوق عام ، وبين الكرسي والماء خمسمائة 
  .العرش ، وهو يعلم ما أنتم عليه 

 
 :ثم قال في 

 باب اإليمان بالحجب
قال : ومن قول أهل السنة إن هللا بائن من خلقه يحجب عنهم 

كبرت كلمة تخرج من  بالحجب ، فتعالى هللا عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
  .( وذكر آثارًا في الحجب  5الكهف : )  أفواههم إن يقولون إال كذبا 

 
 

 :ثم قال في 
 باب اإليمان بالنزول
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قال : ومن قول أهل السنة أن هللا ينزل إلى سماء الدنيا ، ويؤمنون 
غيره إلى و بذلك من غير أن يحدوا فيه حدًا ، وذكر الحديث من طريق مالك 

 .(1)أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري 
كت من المشائخ مالك وسفيان ، قال : ومن أدر  باسعن ابن ع

ل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع . كانون يقولون إن النزول وفضي
حق ، قال ابن وضاح : وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال : نعم أو 
من به ، وال أحد فيه حدًا ، وسألت عنه ابن معين فقال : نعم أقر به وال 

: وهذا الحديث يبين أن هللا عز وجل على العرش  أحد فيه حدًا ، قال محمد
في السماء دون األرض ، وهو أيضًا بين في كتاب هللا ، وفي غير حديث 

يدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج  قال تعالى :  عن رسول هللا 
ءأمنتم من في السماء أن يخسف  ( وقال تعالى :  5) السجدة :  إليه 

 هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا  بكم األرض فإذا
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح  وقال تعالى:  ،( 16،17)الملك:
، ( 18)األنعام: وهو القاهر فوق عباده  :  وقال، ( 10)فاطر: يرفعه 

وقال ، ( 55)آل عمران: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى  : وقال تعالى 
:  بل رفعه هللا إليه  (:158النساء ). 

للجارية : )) أين هللا (( قالت :  وذكر من طريق مالك قول النبي 
في السماء قال : )) من أنا (( قالت : أنت رسول هللا . قال : )) فأعتقها(( 

                              

( هو أبو م عب الزهر   لميذ مال  راو  الموطً ول   يقال لاله أبالو 1)
 م عب و  يقال له الزهر  . )ا.هال( .
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قال : واألحاديث مثل هذا كثيرة جدًا ، فسبحان من علمه بما في السماء 
 . (1). ال إله إال هو العلي العظيمكعلمه بما في األرض 

                              

( هذا النقل عال  ابال  أبالي زمنالي  . واضالح فالي أن طر قالة الساللف مال  1)
 الوص ال وابة فم  بعده  رضي هللا عنه  هالي ألهال  يقالرون بمالا جالا  فالي الن

علالالى مالالا  ق ضالاليه اللغالالة وأن اإليمالالان بالظالالاهر هالالو اإليمالالان بمالالا  الالدل عليالاله اللغالالة 
وال ر الالي كر الالي الالالرحم  جالالل وعالالال جالالا   وسالاليره عالال  ابالال  عبالالاى بًلالاله موضالالع 
القالالدمي  واشالال قاقه مالال  اللمالالالع ن  ن مالالاد  كالالرى هالالذه راجعالالالة إلالالى اللمالالع فقيالالالل 

له أعالواد  لمالع لألوراق المل معة كرا ة  لها جمعا ، وقيل لل ر ي كر ي  
فالاليللإ عليالاله ، وقيالالل أيضالالًا للعلمالالا  كرا الالي العلالال  فالالي اللغالالة  لهالال  جمعالالوا العلالال  

 فًصبح يرجع إليه  .
وأمالالا مالال  قالالال إن مالالاد  ال ر الالي راجعالالة إلالالى العلالال  فهالالذا غلالالط والروايالالة بالاله 
عالال  ابالال  عبالالاى أيضالالًا مرجوحالالة أو غلالالط ، وال الالواي أن ال ر الالي كالالال  العلالال  

و موضع القالدمي  مناله جالل وعالال وهالذا ال ر الي وأن كر ي الرحم  جل وعال ه
وسع كرسايه الساماوات واألرض  و ع السماوات وا ري كما قال  بواله : 

 . ه حفظهما وهو العلي العظيم ؤودوال ي
وأهالالل السالالنة م وقالالون علالالى أن ال ر الالي موضالالع القالالدمي  وأن الروايالالة عالال  

ال ر الي بالي  يالد  اب  عباى هذه الموقوفة حلة وألهالا لهالا حكال  المرفالوع ، وأن 
العالرش كالمرقالالا  يعنالالى ألالاله بالالي  يديالاله لاليإ بعيالالدًا عنالاله ، وألالاله كالمرقالالا  إليالاله لالاليإ 
مرقاً  إليه ول   كالمرقا  إليه ، يعنى كما  ضع شيألًا أمالاح شالي  ، فهالو بالنسالبة 
للعرش صغير جدًا وهو موضع قدمي الرحم  جل وعالال هالذا الالذ  جالر  علياله 

 ي .ا واق أهل السنة في مسًلة ال ر 
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وقال قبل ذلك في )) اإليمان بصفات هللا تعالى وأسمائه (( قال : 
واعلم بأن أهل العلم باهلل وبما جاءت به أنبياءه ورسله ، يرون الجهل بما 
لم يخبر به عن نفسه علمًا ، والعجز عن ما لم يدع إليه إيمانًا ، وأنهم إنما 

اته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان ينتهون من وصفه بصف
)  كل شيء هالك إال وجهه  -وهو أصدق القائلين  –نبيه، وقد قال 

قل أي شيء أكبر شهادة قل هللا شهيد بيني  ( ، وقال  88القصص : 
( وقال 28)آل عمران: ويحذركم هللا نفسه  ( ، وقال 19)األنعام: وبينكم 

                                                                             

)) وذكر مسًلة النزول (( : والنزول يقولون به على هاهر ما جالا  فالي 
ا حاديث : )) ينالزل رتنالا  كالر كالل ليلالة إلالى  الما  الالدليا (( وهالذا النالزول بغيالر 
حد يودوه و  ي  لمون فالي النالزول بالًك ر ممالا دل علياله هالاهره بالل يمرولهالا كمالا 

 كلالالو العالالرش ، و  جالالا ت فالالال يقولالالون لالالزول مالالع كلالالو العالالرش ، و  لالالزول بالالال
يقولون لزول يكون في زمان كذا وفالي زمالان كالذا ، والمالا يقالرون بظالاهر ال الوة 
و  يدكلون في ال و يل و  يودون حدًا ل وات الرحم  جل وعال   م  جهة 
ال يفيالالة و  مالال  جهالالة ا الال غراق المعنالالى بالالل يمرولهالالا كمالالا جالالا ت علالالى مالالا دلالالا 

  ، فال له  ي ركالون ال وسالير    جالل أن عليه اللغة ، وهذا مه  في العلال  بمالذهنه
 ال وسير باللغة غير وارد عنده  ول    ن ال وسير في اللغة معلوح . 

لهالالذا قالالال مالالال  رحمالاله هللا  عالالالى : ) ا  الال وا  معلالالوح ( يعنالالى فالالي اللغالالة 
يعلمه أهل اللسان فال يو اج إلى  وسيره . وفي رواية له أكر  قال : )ا   وا  

 في اللغة ) وال يف غير معقول ( . غير ملهول ( يعنى
وقالالد ذكالالر ال رمالالذ  رحمالاله هللا فالالي جامعالاله أن العلمالالا  يقولالالون كلمالالة مالالال  
فالالي النالالزول فيقولالالون : النالالزول غيالالر ملهالالول وال يالالف غيالالر معقالالول واإليمالالان بالاله 

 واجب والس ال عنه بدعة يعنى ع  كيوي ه وحده. )ا.هال( .
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:  ت فيه من روحي فإذا سويته ونفخ :( ، وقال : 72)ص  فإنك بأعيننا
  : ( ، وقال :  48) الطور  ولتصنع على عيني  :( ، وقال : 39)طه 

وقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
  : ( وقال :  64) المائدة  واألرض جميعًا قبضته يوم القيامة  اآلية
وكلم هللا  ( وقال : 46)طه: إنني معكما أسمع وأرى  ( وقال 64لزمر:)ا

هللا نور السماوات واألرض  وقال تعالى :  ( .164)النساء: موسى تكليمًا 
  : ( وقال :  35) النور  هللا ال إله إال هو الحي القيوم  : اآلية ) البقرة

 .(  3) الحديد :   طنهو األول واآلخر والظاهر والبا ( وقال :  255
ومثل هذا في القرآن كثير ، فهو تبارك وتعالى نور السماوات 
واألرض ، كما أخبر عن نفسه ، وله وجه ، ونفس ، وغير ذلك مما وصف 
به نفسه ، ويسمع ، ويرى ، ويتكلم ، وهو األول ال شيء قبله ، واآلخر 

فوق كل شيء ، الباقي إلى غير نهاية وال شيء بعده ، والظاهر العالي 
 (1)(3)الحديد: وهو بكل شيء عليم  والباطن ، بطن علمه بخلقه فقال : 

 .قيوم حي ال تأخذه سنة وال نوم ، وذكر : )) أحاديث الصفات (( ، 
                              

هاااو األول  قالالالال :  (  ن البطالالالون كمالالالال مالالالع العلالالالو فالالالاهلل جالالالل وعالالالال1)
فلالاليإ فالالوق ذا الاله ذات وهالالو جالالل وعالالال مسالال ٍو علالالى  واآلخاار والظاااهر والباااطن 

عرشالاله كمالالا يليالال  بلاللالاله وعظم الاله وكالالذل  هالالو الظالالاهر فالالوق كالالل شالالي  ب الالوا ه 
 الالالبواله و عالالالالى كمالالالا فسالالالرها عليالالاله ال الالالال  والسالالالالح وأمالالالا البطالالالون ف لالالاله يوسالالالر 

ن صالالوات   بطالالون ذات ببطالالون العلالال  وتطالالون اإلحاطالالة والقالالدر  فالالالبطون بطالالو 
وم  قال أن البطون بطون ذات فهذا يناقض ألاله جالل وعالال هالاهر فلاليإ فوقاله 
شي  وهو قول ا شالاعر  والولوليالة الالذي  يقولالون أن هللا فالي كالل مكالان إمالا مال  

 جهة الولول أو م  جهة الوحد  أو م  جهة عدح ال ميز .
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ثم قال : فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف 
ليس كمثله  بها نبيه ، وليس في شيء منها تحديد وال تشبيه ، وال تقدير 

( لم تره العيون فتحده كيف  11) الشورى :  شيء وهو السميع البصير 
 . (1)هو ؟ ولكن رأته القلوب في حقائق اإليمان

 الشريط الخامس ا وجه ) أ ( :
وكالم األئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا ُعشره 

سليمان الخطابي في رسالة وكذلك كالم الناقلين لمذهبهم . مثل ما ذكره أبو 
المشهورة في )) الغنية عن الكالم وأهله (( قال  :  )) فأما ما سألت عنه 
من الصفات ، وما جاء منها في  الكتاب والسنة ، فإن مذهب السلف 
                                                                             

ولها ببطالون ف ذًا البطون كلماله البالاط  فلاليإ دولاله شالي  ، الساللف يوسالر 
ال وات وهو أن هللا جل وعال أقري إلى أحدلا م  حنل الور د وهو أقري إلينا 
م  عن  الراحلة وأقري إلينا م  أ  شالي  ب الوا ه  البواله و عالالى  ن القالري 
قري العل  هذا هو المراد بالبطون . فهنا قال بط  علمه ، وهذا  وسير صويح 

 يواف   وا ير السلف للباط  .
)) وأنااات  بقولالالاله :  وسالالاليره  والظااااهر والبااااطن  لالالاله  عالالالالى : فالالال ذًا قو 

يعنالالي ألالاله جالالل وعالالال أقالالري ا شالاليا  إلالالى العنالالد  ((الباااطن فلاايس دونااك شاايء 
أقالالري ا شالاليا  إلالالى الماللالالوق مالال  جهالالة قالالري صالالوا ه فلالاليإ دولالاله شالالي  بالالل هالالو 
أقري ما يكون أقري ح ى م  النوإ جل وعال لعلمه النافالذ فالي كلقاله واحاط اله 

 وهللا بكل شي  مويط )ا.هال( . ال امة
قيالل لاله : أ ال م  ولال   الر رتال  ل قالال : إن لال   ( هذا م  كالح علالي 1)

  ره العيون فقد رأ ه القلوي بوقائ  اإليمان . )ا.هال( .
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إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ، ونفى الكيفية والتشبيه عنها ، وقد نفاها 
ا قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى قوم فأبطلوا ما أثبته هللا ، وحققه

ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين 
األمرين ، ودين هللا تعالى بين الغالي فيه ) والجافي ( والمقصر عنه ، 
واألصل في هذا : أن الكالم في الصفات فرع على الكالم في الذات ويحتذي 

  في ذلك حذوه ومثاله .
فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري تعالى إنما هو إثبات وجود ال إثبات 
كيفية ، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود ال إثبات تحديد وتكييف ، 
فإذا قلنا : يد ، وسمع ، وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها هللا 

وال معنى السمع لنفسه ، ولسنا نقول : إن معنى اليد القوة أو النعمة ، 
والبصر العلم ، وال نقول : إنها جوارح ، وال نشبهها باأليدي وباألسماع 
وباألبصار ، التي هي جوارح وأدوات للفعل ، ونقول : إن القول إنما وجب 
بإثبات الصفات ، ألن التوقيف ورد بها ، ووجب نفى التشبيه عنها ، ألن 

لف في أحاديث الصفات (( هللا ليس كمثله شيء ، على هذا جرى قول الس
 . (1)هذا كله كالم الخطابي

                              

( هالالذا كالالالح الالطالالابي أصالالل واع مالالده شالاليم اإل الالالح فالالي ال دمر الالة فالالي 1)
يو الالذ  فيالاله حالالذوه أحالالد القواعالالد أن ال الالالح علالالى ال الالوات كالالال الح علالالى الالالذات 

و الالنهف فيالاله علالالى م الالاله ومنوالالاله ، والالطالالابي رحمالاله هللا فالالي اللملالالة علالالى طر قالالة 
السالاللف ل الال  لالالاله بعالالض ال الالالًو الت رحمالاله هللا  عالالالى لالالاله اج هالالاده فالالالي ذلالال  وهالالالو 
معالالذور فالالي هالالذا رحمالاله هللا فهالالو مالال  أئمالالة الالالدي  والعلمالالا  الرتالالاليي  . ألوالالف فالالي 

م لوالات م نوعالة فالي ل الر  علالوح ال  الاي ال وحيد وال وات وألوف في السنة ولاله 
والسالنة . مالا ذكالره هنالا مال  ألنالا   لقالول اليالد بمعنالى القالدر  والنعمالة  ن هالذا هالو 
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قالالالول المن دعالالالة ، وهالالالذا هالالالو معنالالالى قالالالول مالالال  قالالالال مالالال  ا ئمالالالة كالطالالالافعي وأحمالالالد 
وجماعالالالة ، لقالالالول بال الالالوات بالالالال كيالالالف و  معنالالالى ، يعنالالالى   كيالالالف كمالالالا يقولالالاله 

يقولالاله الم ولالالة ، وهنالالا ذكالالر ألالاله غالالال فيهالالا قالالوح فوققوهالالا الملسالالمة و  معنالالى كمالالا 
أو عطلوهالا  وال الواي  افالرجوا بها إلى ضري م  ال طنيه ، وجوا قالوح ف ًولوهال

ما بي  هذي  وألاله إ بالات معنالى بالال   ييالف فالال لقالول اليالد هالي القالدر  أو النعمالة 
ل اله  ن هذا باطل م  جهة اللغة . بالل اليالد صالوة هللا جالل وعالال كمالا يليال  بلال

وكمالالا  باال يااداه مبسااوطتان ينفااق كيااف يشاااء  وعظم اله كمالالا قالالال  الالبواله : 
وكذل  وجهه  بواله ح  على  ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي  قال : 

وكالالذل   الالمعه وت الالره  كاال شاايء هالااك إال وجهااه  ح،يق الاله صالالوة لالاله ذا يالالة 
 وكالمه و  ليمه وعز ه وقو ه واراد ه ورحم ه كل هذا باي واحد . 

ف ما أن إ بات الذات إ بات وجود   إ بات كيفيالة ، ف لال  لالو  الًلا كالل 
مالال م  بوجالالود هللا جالالل وعالالال مالالا كيفيالالة ذا الاله ، ف لالاله   يم لهالالا و  يكيوهالالا  لالاله   
يعل  إ  أن يكون ملسمًا ، ف ذل  لقول إ بات ال وات إ بات وجالود   إل بالات 

زاد علالاليه  ا شالالاعر  أرتعالالًا كيفيالالة . فًهالالل ا ع الالزال حينمالالا أ ن الالوا  الالال  صالالوات و 
فالالً ن وا  الالبع صالالوات والما ر ديالالة  مالالان صالالوات  الال  موققالالوه  إلالالى عطالالر   صالالوة 

 قسموها إلى صوات ذا ية و لنية ومعان ومعنو ة إلى  كره.
كالالل هالالذا علالالى أصالالالوله  أن إ بالالات الالالذات وجالالالود الالالذات إ بالالات وجالالالود   

ال الوات إ بالات إ بات كيفية ف ذل  يقال لهال  طر قالة الساللف ال الالح فالي إ بالات 
وجود بال كيفية فنقالول كمالا أل ال  أقالرر   ب الوة السالمع وأل الر   علالى المع زلالة يالا 
أشالاعر  فالي أن السالمع لالاليإ هالو العلال  والب الالر لاليإ هالو العلالال  فقولالوا كالذل  فالالي 
الرحمالالالة إلهالالالا ليسالالالا اإلراد  وقولالالالوا كالالالذل  فالالالي الغضالالالب إلالالاله لالالاليإ إراد  ا ل قالالالاح 
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نه يلزمك  فيمالا ردد ال  باله علالى ا شالاعر  أن وهكذا فيلزمك  فيما أ ن   ما فرر   م
  ردوا على ألوسك  به . 

وهذه قاعد  مطرد  مًكوذ  م  قول الالطابي ال الح على ال الوات فالرع 
مالال  ال الالالح عالال  الالالذات ف الالل م نالالا لالالبعض ال الالوات  طعنالاله بهالالذه القاعالالد  كالالل 
بوسبه . ف ذا قال ل  اللهمى ألا أهم  بوجود مطل  بطرط اإلطالق بال صالوة 

فقل له : ل  ل فالبد أن يقول  ن ال وات ا كر الماللوقات م  وة بها وألا . 
ألزه هللا جل وعال ع  أن يطابه كلقه . فقل له : ما مال  ماللالوق مال  ماللوقالات 
هللا إ  وله صوة الوجود فال ذًا  ال  اشال را  فيقالول : قلالا ألالا إن صالوة هللا الوجالود 

وة هللا جالالل وعالالال أو مالال  المطلالال  بطالالرط اإلطالالالق . فنقالالول لالاله : قالالل كالالذل  صالال
صالالوا ه اليالالدان بطالالرط عالالدح ال  ييالالف ف مالالا ألالال  اشالال رطا فالالي الوجالالود اإلطالالالق 
ح ى   يطابه وجوده جل وعال وجود ماللوقا ه ف ذل  قل فالي كالل ال الوات مالا 

 يالرجها ع  مما لة ماللوقا ه . 
وكالالذل  المع زلالالى يالال م  بالالبعض ال الالوات فًلزمالاله فيمالالا أ نالالا المما لالالة أو 

يقالول : ألالا   أشالبه هللا باللقاله . قالل : إ با ال  لهالذه ال الوات فيهالا المطابهة ف لاله 
 طالالنيه  ن هالالذه ال الالوات عنالالد الماللالالوق ، فالالاإلراد  الماللالالوق عنالالده إراد  الويالالا  
الماللالوق فيالاله حيالالا  فلالال  إذًا مالالا لويالالا هالالذه ال الالوات لوجالالود المما لالالة ل فسالاليقول : 

كالال  لالالي أن أ ًولهالالا هالالذه  بالالد منهالالا دل عليهالالا العقالالل واذا كالالان  بالالد منهالالا فالالال يم
ف قول له : إذًا قاعد   في المما لة أن إ بات ال وة فياله مما لالة أن هالذه ليسالا 
جيالالد   لالاله  بالالد أن يالالالرج شالالي  عالال  هالالذه القاعالالد  ، فالال ذا أكرجالالا هالالذه الالال ال  
صوات فًكرج ال وات ا كر  ن ال  اي والسنة د  عليها والف ع  الالرحم  

 جل وعال مما لة الماللوق . 
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شاعر  الذي  ي ن ون  البع و نوالون الب،يالة يلالزمه  فيمالا لوالوا لظيالر كذل  ا 
ما لزح ا ولي   ن القاعد  عنالده  لوالى المطالابهة والمما لالة ودرج عليهالا اللميالع 

 وهى  لزمه  فيما أ ن وا . 
المق ود م  ذل  أن هذه القاعد  مهمة جالدًا وألاله يو الاج إليهالا المنالاهر 

جالالل وعالالال فقهالالًا فالالي الن الالوص ومعرفالالة بكالالالح  والمنالالاهر للمن دعالالة إذا حبالالاه هللا
السلف عليها في ال وات    معرفة باللغة وأوجه ال وجيه اللغو  وال الث حس  
إلزاح ملادلة ومعرفة لمذاهنه  ف له   ش   يكون غالبًا كمالا قالال هللا جالل وعالال 

 :  باال نقااذف بااالحق علااى الباطاال فيدمغااه فااإذا هااو زاهااق   والمالالا يالال  ي مالال
 قوح أو ي  ل  معه  م  جهله بهذه ال ال  جميعا أو بًحد منها .يناهر ال

ف له إذا ل  يعل  الن الوص ود لالة الن الوص علالى فهال  الساللف ال الالح 
رتمالالا كال الاله الولالالة ،  الال  إذا لالال  يعلالال  اللغالالة رتمالالا كال الاله الولالالة ن  ن ذا  يقالالول 
ة هالالذا فالالي اللغالالة كالالذا م الالل مالال اًل ال ر الالي الالالذ  مالالر معنالالا يقالالول ال ر الالي فالالي اللغالال

العل  وليإ    ماللوق موسوى يقال له كر ي والاله موضالع القالدمي  إلالى  كالره 
إلمالالا ال ر الالي العلالال  ، م الالل مالالا جالالا  عالال  ابالال  عبالالاى فالالي أن ال ر الالي العلالال  وفالالي 
اللغة العلما  يقال له  ال را ي  ن ال ر الي هالو العلال  م الل مالا ذكالر ابال  جر الر 

 في  وسيره عند اةية وأطال عليه . 
للغالة فيقالول ال ر الي بمعنالى العلال  لاليإ معنالى أصالليا فيً ي الموق  فالي ا

والما صار العال  كر يًا للمعه العل ، فيقول: قالال الطالاعر فالي وصالف قالالص: 
فلما اح ازها ال يعنى حاز بال يد رماه بالسه  فاح ازه يعني أمسكه ال قالال : فلمالا 

 اح ازها   رى .
 وحيالالد هنالالا فقالالال   الالرى هنالالا يعنالالى علالال  بًلالاله صالالاده . وعنالالد أهالالل العلالال  بال

  رى يعنى جمع ، عنالدما اح ازهالا كالالا فيهالا ب،يالة حيالا  فلمعهالا إلياله ح الى   
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وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبره فيها أن 
مذهب السلف على ذلك وهذا الكالم الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوًا منه من 
العلماء من ال يحصى عددهم ، مثل أبي بكر اإلسماعيلي ، واإلمام يحيى بن 
                                                                             

 نولالالا ، فيكالالون إذًا ح الالى مالالالا ير دولالاله عنالالد مالال  يعلالالال  اللغالالة يكالالون حلالالة علالالاليه  
كذل  ، م اًل إذا قال اليد  الً ي فالي اللغالة و الراد بهالا النعمالة و قالال فالالن لاله علالىر 

ألالالاله يقالالالال هالالذا  ن النالالالاى إلمالالالا  يالالد يعنالالالى لعمالالة وفضالالالل لقالالالول هالالذا صالالالويح فالالي
يعطالالون باليالالد ، فقيالالل لوالالالن علالالىر يالالد بالالالقطع عالال  اإلضالالافة  لالاله ا الال على حالالي  
أعطاه بيده أما عند اإلضافة ، فال يمك  أن   ون بمعنى النعمة فال يقول قائالل 
م  العري : يد فالن علىر و عنى بها النعمة ، و  يً ي أحالد مال  العالري و قالول 

أو علالىر مناله يالدان و ق الد بهالا لعم الي  . هالذا   أصالل لاله فالي لوالن يدان علىر 
 اللغة وأشباه ذل  .

والنيهقالالي وجماعالالة ومالالنه  الالطالالابي راج علالاليه  بعالالض الطالالنهات اللغو الالة 
فما  الل وا منها . هذا هالو النالوع ال الالي ممالا يو اجاله طالالب العلال  الموقال  فالي 

ليهالا وكالالح الساللف علالى العقيد  ، العل  باللغة وتالطواهد وتكالح أئمة ال وسالير ع
معالالالي ال الالوات ، ال الالالث أن يكالالون عنالالده علالال  بمالالذاهب القالالوح ومواقالالع الولالالاج 
 ن عنالالده   غالالالرات كنيالالالر  فالالالي مالالالذاهنه  ح الالالى علالالى أصالالالوله   لالالاله مالالالا مالالال  أحالالالد 
يالالالالف الوالال  إ  ولالاله ل الاليب مالال  ال نالالاقض  بالالد لالاله ل الاليب مالال  ألالاله ي نالالاقض 

مالر  وهكالذا ، فُيلالزح طالالب العلال   فيقولون باإل بات مر  وتال ًو ل مالر  وتالال وو ض
 المن دعة بما   ون معه حل ه أقو  وترهاله أمضى )ا.هال( .
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) منازل  ]صاحب (1)، وشيخ اإلسالم أبي إسماعيل الهروي عمار السجزي 
ومثل أبي عثمان  .السائرين ( و ) ذم الكالم ( وهو أشهر من أن يوصف[ 

الصابوني شيخ اإلسالم ، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب ، 
وقال أبو نعيم األصبهاني صاحب )) الحلية (( في عقيدة له قال  وغيرهم .
 : )) طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع األمة ، قال:في أولها

في العرش واستواء هللا  فمما اعتقدوه أن األحاديث التي ثبت عن النبي 
يقولون بها، ويثبتونها من غير تكييف، وال تمثيل وال تشبيه وأن هللا بائن 

هو مستو من خلقه والخلق بائنون منه : ال يحل فيهم وال يمتزج بهم ، و 
 . (2)على عرشه في سمائه ، دون أرضه وخلقه ((

] وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه )) محجة الواثقين ، ومدرجة 
الوامقين (( تأليفه : )) وأجمعوا أن هللا فوق سماواته ، عال على عرشه 
مستو عليه ، ال مستول عليه كما تقول الجهمية : إنه بكل مكان ، خالفاُ 

                              

( هالالل  الالرج  لالاله ل هكالالذا عنالالدك  فالالي كالالل النسالالم ل راجعوهالالا كًلالاله هالالو 1)
إ الالماعيل الهالالرو  راجعوهالالا . صالالاحب ك الالاي منالالازل السالالائر   الالالذ  شالالرحه ابالال  

 ال،ي  رحمه هللا في مدارج السال ي  .
لقالالاله وهالالال  بالالالائنون منالالاله فسالالالرها بقولالالاله :   يوالالالل فالالاليه  و  ( بالالالائ  مالالال  ك2)

يم زج به  ، وهالذا ال وسالير صالويح فال ن قالول الساللف بالائ  مال  كلقاله يعنالى عالدح 
الولول وعدح ا م زاج لهذا فسالره بعضاله  بقولاله بوالد بالائ  مال  كلقاله بوالد يعنالى 
أن هنا  حالدًا يمنالع حلولاله جالل وعالال فالي كلقاله أو اك الطاله باللقاله بالل هالو جالل 

ائ  منه    يال لط بهال  جالل وعالال يعنالي ذا اله    الال لط بالذوا ه  و  يوالل وعال ب
جالالل وعالالال فالالي شالالي  مالالنه  والولالالول هنالالا المنوالالى مالالا يطالالمل لالالوعي الولالالول العالالاح 

 والالاص )ا.هال( .
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إليه يصعد  ( 17–16)الملك: ءأمنتم من في السماء  ابه لما نزل في كت
( له 5)طه: الرحمن على العرش استوى  ( 10)فاطر: الكلم الطيب 

 العرش المستوى عليه والكرسي الذي وسع السماوات واألرض وهو قوله: 
 ( وكرسيه جسم ، واألراضون 255)البقرة: وسع كرسيه السماوات واألرض 

ات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فالة وليس كرسيه السبع والسماو 
علمه كما قالت الجهمية ، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين 

يجيء يوم القيامة لفصل  –تعالى وتقدس  –. وأنه  خلقه كما قال النبي 
وجاء ربك  القضاء بين عباده والمالئكة صفًا صفًا، كما قال تعالى 

وأنه تعالى وتقدس يجيء  وزاد النبي ، ( 22)الفجر: ًا صفًا والمالئكة صف
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنبي 

يغفر لمن يشاء ويعذب من  :  ، ويعذب من يشاء كما قال تعالى الموحدين
 . (1)(18)المائدة: يشاء 

                              

( هالالذا النقالالل مطالال مل علالالى إ بالالات ا الال وا  هللا علالالى عرشالاله وألالاله لالاليإ 1)
ا الال وا  مالال  الالالرحم  بمعنالالى ا  الال يال  وأن قالالول اللهميالالة إن العالالرش لالاليإ عليالاله 

جل وعال والما هو  بواله بكل مكان وهذا باطل  ن ا  و  فالي اللغالة العرتيالة 
بمعنالالالى عالالالال وار والالالع ار واعالالالا كاصالالالًا و كالالالون معناهالالالا أيضالالالًا عالالالال وار والالالع وا الالال قر 

 فإذا استويت أنت ومان معاك علاى الفلاك  وجلإ كما في قوله جل وعالال : 
  قرر   عليالالالالالالالالالالاله وجلسالالالالالالالالالالال   ، يعنالالالالالالالالالالالى إذا علالالالالالالالالالالالو   عليالالالالالالالالالالاله وار وعالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالال  ا الالالالالالالالالالال

  فااإذا اسااتويت أناات وماان معااك علااى الفلااك  ا الال و  عليالاله يعنالالى ار والالع عليالاله
وا  الال وا  علالالى العالالرش دلالالا عليالاله اةيالالات ال  يالالر  وا حاديالالث ال  يالالر  وال ر الالي 
كر ي الرحم  جل وعال غير العل  وغير العرش فم  فسالر ال ر الي بًلاله العلال  

 الي بًلاله العالرش فال ن هالذا غلالط  لاله فهو م  أهالل النالدع بالالال  مال  فسالر ال ر 
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لصوفية في قال اإلمام العارف معمر بن أحمد األصبهاني ا شيخ ا
حدود المائة الرابعة في بالده ا قال : أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من 
السنة وموعظة من الحكمة ، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث واألثر بال 

وأن تقدمين والمتأخرين قال فيها : )) كيف ، وأهل المعرفة والتصوف من الم
تأويل واالستواء معقول  هللا استوى على عرشه بال كيف ، وال تشبيه ، وال

بائن من خلقه مستوى على عرشه والكيف فيه مجهول ، وأنه عز وجل 
والخلق منه بائنون ، بال حلول وال ممازجة ، وال اختالط وال مالصقة ، ألنه 
الفرد البائن من الخلق ، الواحد الغنى عن الخلق . وأن هللا عز وجل سميع 

ضى ، ويسخط ، ويضحك ، ويعجب ، ، بصير ، عليم ، خبير ، يتكلم ، وير 
ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكًا، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف 
يشاء فيقول هل من داع فأستجب له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من 
تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر (( ونزول الرب إلى السماء بال كيف وال 

النزول أو تأول فهو مبتدع ضال ، وسائر  تشبيه ، وال تأويل فمن أنكر
 .(1)الصفوة من العارفين  على هذا 

                                                                             

منقول ع  بعض السلف ل نه غلط ف ن ال ر ي غير العرش  ن ماد  ال ر ي 
مالالًكوذ  مالال  اللمالالع وأمالالا العالالرش فمالالًكوذ  مالال  ا ر والالاع . كالالذل  مالالا دلالالا عليالاله 
السالالنة مالال  أن العالالرش يسالال و  عليالاله الالالرحم  جالالل وعالالال وال ر الالي موضالالع قالالدمي 

 الري جل وعال .
أن ال ر ي غير العرش وأن ال ر ي كر ي الرحم   ف ذًا لقول ال ويح

 جل وعال ماللوق عظي  و ع السماوات وا ري . )ا.هال( .
( وهالالذا ال الالالالح مطالالال مل علالالى  قر الالالر عقيالالالد  كبالالار أئمالالالة ال  الالالو  فالالالي 1)

الزمالالان ا ول فالال له  كالالالوا فالالي ال الالوات علالالى مالالنهف أهالالل السالالنة ولالال  يكالال  بيالالنه  
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 ك الالاي اإلمالالاح ال لبالالاد  رحمالالاله هللا وتالالي  أهالالل السالالنة فالالرق ، كمالالا هالالالو مقالالرر فالالي 
) ال عالالر  علالالى أقالالوال أهالالل ال  الالو  ( أو مالالا أشالالبه ذلالال  أو لوالالو هالالذا العنالالوان 
وهو مطنوع ذكالر فياله اع قالاد أئمالة ال الوفية وهالو مطال مل علالى مالا يوافال  اع قالاد 

 السلف في ُجل المسائل . 
وهالالذا النقالالل واضالالح فالالي مسالالًل ي  عظيم الالي  كالالالف فيهمالالا اللهميالالة أهالالالل 

مالا مسالًلة ا  ال وا  ومسالًلة النالزول فال ن ا  ال وا  فرقالان والنالزول كالذل  السنة وه
فرقان . فنبه على أن ا   وا  معقول يعنى معقول معناه كما قالال اإلمالاح مالال  
: ا  الالال وا  غيالالالر ملهالالالول . يعنالالالى المعنالالالى فالالالي اللغالالالة ، وكالالالذل  قولالالاله : ال يالالالف 

 الالاله بالالالال  طالالالنيه ملهالالالول . يعنالالالى أن إ بالالالات ا  الالال وا  إ بالالالات معنالالالى   إ بالالالات كيوي
وال طالالنيه يسالال عمله ا ئمالالة الم قالالدمون بمعنالالى ال م يالالل ن  ن المطالالنهة فالالي زمالالاله  
ه  الالذي  جعلالوا هللا جالل وعالال يم الل با جسالاح ولاله ك الوات ا جسالاح فال ذا قالالوا 
 بال  م يل فيعنون ال طنيه ال امل ، واذا قالوا بال  طنيه فيعنون بذل  ال م يل .

  ل ى : هل الورد م  أ ما  هللا
ج : هللا جالالل وعالالالال فالالرد يالنالالالر عنالالاله بًلالاله الوالالالرد ل الالال  لالاليإ مالالال  ا  الالالما  
الوسنى ال ي  ن ا في ال  اي والسنة و دعى بهالا جالل وعالال  لاله مطال مل علالى 
اح مال لقص ، كلمة الورد  و مل لق ًا ولهذا    دكل في ا  ما  الوسنى ، 

 وفرد يعني م  جهة أله ليإ بم عدد . )ا.هال( .
 فائدة :

ا يرد م  النوي المو الل فالي كالالح الساللف حال  ولاليإ مالالالف للقاعالد  م
 له رد على أهل الندع وهنا  فرق ما بالي  اإل بالات إ بالات ال الوات اب الداً  ومالا 
بي  لوي أقوال أهل الندع ، ف ذا أردت أن  نوي أقوال أهالل النالدع فلال  أن  نويهالا 

، وصالف  مو اًل وليإ هذا م  جهالة الوصالف ول ال  مال  جهالة إ بالات الوصالف
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) وقال الشيخ اإلمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخالل في 
ثتا إبراهيم بن الحارث يعنى قال : )) كتاب السنة (( ثنا أبو بكر األثرم ، 

 ابن األشعث  يمحدثنا الليث بن يحيى قال : سمعت إبراهقال : العبادي ، 
قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول :  قال أيو بكر: هو صاحب الفضيل ا

ليس لنا أن نتوهم في هللا كيف هو؟ ألن هللا تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال 
 :  قل هو هللا أحد هللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد 

ل هذا النزول والضحك )اإلخالص( فال صفة أبلغ مما وصف به نفسه  ، وك
، وهذه المباهاة ، وهذا االطالع كما يشاء أن ينزل ، وكما يشاء أن يباهى ، 
وكما يشاء أن يضحك ، وكما يشاء أن يطلع  فليس لنا أن نتوهم كيف 
وكيف فإذا قال الجهمي : أنا أكفر برب يزول عن مكانه . فقل بل أومن برب 

اعة ، منهم البخاري في )أفعال يفعل ما يشاء ، ونقل هذا عن الفضيل جم
 . العباد (

بإسناده في كتابه )) الفاروق (( فقال : ثنا  (1)ونقل شيخ اإلسالم
يحيى بن عمار ثنا أبي ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا حرمي بن علي 

 البخاري وهانيء بن النضر عن الفضيل .
                                                                             

هللا جل وعال بال و يل ، والنوالي يكالون  قالوال أهالل النالدع فنقالول مال اًل كقاعالد نا 
أن هللا جل وعال ليإ بوال في ا مكنة و  بممالازج و  بمالالالط ولاليإ هالو جالل 
وعال مطبه باللقه وليإ هو جل وعال معطاًل ع  صوا ه وأشباه ذل  ، هذا رد 

السالاللف  لالاله يلالامع ال و الاليل فالالي علالى أهالالل النالالدع جالائز هالالذا و  يالالالالف مالنهف 
 اإل بات .
( يك الالالالر هنالالالالا رحمالالالاله هللا مالالالال   سالالالالمية شالالالاليم اإل الالالالالح . شالالالاليم اإل الالالالالح 1)

الهرو  ، شيم اإل الح  ا صالنهالي ال شاليم اإل الالح كالذا ، وهالذه ال لمالة درجالا 
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وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه )) المتعرف 
ال العباد والمتعبدين (( قال : ) باب ما يجيء به الشيطان للتائبين ( بأحو 

وذكر أنه يوقعهم في القنوط ، ثم في الغرور وطول األمل ، ثم في التوحيد 
فقال : ) من أعظم ما  يوسوس في  )) التوحيد (( بالتشكل أو في صفات 

ذكر حديث  ل بعدالرب بالتمثيل والتشبيه ، أو بالجحد لها والتعطيل . فقا
 الوسوسة  : 

واعلم  رحمك هللا أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجارى فكرك أو 
خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء ، أو ضياء ، أو إشراق ، أو 
                                                                             

فالالي  لالال  ا زمنالالة علالالى مالال  كالالان حلالالة فالالي علومالاله ، فمالال  كالالان حلالالة فالالي علمالاله 
اإل الح ، يعني فالي علماله الطالرعي فهالي  طلال   وجمع علمًا ك يرًا فيقال له شيم

علالالى العلمالالا  فالالي الطالالرع الالالذي  بلالالح علمهالال  منلغالالًا عظيمالالًا وصالالاروا أئمالالة وحلالالة 
وأول م  أطلقا عليه كلمة شيم اإل الح عند هللا ب  المبار  م  السلف يعنالى 
بهذا المعنى أما م  جهة اإلطالق ف لها أطلقالا علالى أبالي بكالر ال الدي  وعلالى 

: )) هما شيالا اإل الالح   عنهما في حديث صويح ع  النني عمر رضي هللا
 (( وهذا جا  فيه حديث ل   المعنى ا صطالحي هو ما ذكرت ل  .

وأول مالال  قيلالالا فيالاله ابالال  المبالالار  رحمالاله هللا  عالالالى ، ف و الالع النالالاى فيهالالا 
ح ى صارت من بًا دينيًا في الالالفة أو في الدولة الع مالية ، صالارت من البًا 

ال من ب شيم اإل الالح يعنالى كالالمو ى ومطاليالة اإل الالح دار م الل دار دينيًا يق
الو و  ، يقال هذا شيم اإل الح وهذا وكيل شيم اإل الح الم ، ......لم  كالان 
قدو  مع كوله حلة وكلمة شيم اإل الح هذه للمع العلوح ولو ل  ي بالع فالي ذلال  

 .واإلماح يز د عليه بًله ا بع وأهل أن يق د  به . )ا.هال( 
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جمال ، أو سنح مسائل أو شخص متمثل : فاهلل تعالى بغير ذلك ، بل هو 
)الشورى  مثله شيء ليس ك تعالى أعظم وأجل وأكبر ، أال تسمع لقوله : 

( أي ال شبيه وال  4) اإلخالص :  ولم يكن له كفوًا أحد  ( وقوله 11: 
نظير وال مساوي وال مثل ، أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل  تدكدك  لعظم 
هيبته ، وشامخ سلطانه ؟ فكما ال يتجلى لشيء إال اندك كذلك ال يتوهمه 

ي كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل أحد إال هلك . فُردَّ بما بين هللا ف
، والنظير والكفؤ ، فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل 

فقال لك : إذا  لصفات الرب ا تعالى وتقدس ا في كتابه وسنة رسوله محمد 
كان موصوفًا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه ، ألنه اللعين إنما 

ويغويك ، ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين ، الجاحدين يريد أن يستذلك 
 ، لصفة الرب تعالى . 

اد ، فرد صمد واعلم ا رحمك هللا تعالى ا أن هللا تعالى واحد ، ال كاآلح
يكن له كفوًا أحد ا إلى أن قال ا خلصت له األسماء  لم يلد ولم يولد ولم

، لم يستحدث تعالى السنية فكانت واقعة في قديم األزل بصدق الحقائق 
صفة كان منها خليًا ، واسمًا كان منه بريا ، تبارك وتعالى : فكان هاديًا 
سيهدي ، وخالقًا سيخلق ، ورازقًا سيرزق ، وغافرًا سيغفر ، وفاعاًل سيفعل 
، ولم يحدث له االستواء إال وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل ، فهو 

وجاء رُبك والملُك صفًا  ل هللا تعالى : كذلك قا، يسمى به في جملة فعله 
[ ، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث االسم بالمجيء 22] الفجر:  صفا 

وتخلف الفعل لوقت المجيء ، فهو جاء سيجيء ، ويكون المجيء منه  
الكيفية وال التشبيه ، ألن ذلك فعل الربوبية  هموجودًا بصفة ال تلحق

عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية فيستحسر العقل ، وتنقطع النفس 
المعبود ، فال تذهب في أحد الجانبين ، ال معطاًل وال مشبهًا ، وارض هلل بما 
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بال  فسه مسلمًا ، مستسلمًا ، مصدقاً رضي به لنفسه ، وقف عند خبره لن
 .  (1) مباحثة التنفير وال مناسبة التنقير

                              

 ( هذه اللملة  و اج إلى بوث لغو  كًلها غير مس ،يمة .1)
هذا ال الح مط مل على عد  مسائل فمنهالا أن مالا  وهماله كيالال المالر  أو 
حاح عليه ف ره في صوة الري جل وعال يعني في كيفية ا  افه أو دار بالياله 

ه ة فليعل  بًن هللا جل وعال على كالفه وهذا  ن كسب المعار  إلما يكون بر 
الطي  أو م يله أو بما يقاى عليه ف   ور شيألًا ما في ذهن  إذا رأي ه فالذكرت 
باله أو رأيالالا م الياًل لالاله فالذكرت بم يلالاله وقلالالا هالذا م الالل هالذا بيالالا م الل بيالالا وكنالالز 
م الالل كنالالز ، وأشالالباه ذلالال  ، أو مالالا يقالالاى عليالاله يعنالالي مالالا يمكالال  أن يلمالالع بينهمالالا 

فالاليمك  أن    الالور  ةيالالاى فيكالالون هالالذا مالالع هالالذا مطالال ر  فالالي ال يفيالالة فالالي شالالي 
و  الالالوه  مالالالا دلالالالا عليالالاله الره الالالة أو دل عليالالاله  ال م يالالالل أو دل عليالالاله ال،يالالالاى وهللا 
 الالالبواله و عالالالالى لالالال   الالالر ذا الالاله العليالالالة اللليلالالالة  الالالبواله ولالالال  ُيالالالر م الالالل لالالاله  الالالبواله 
و عالالى ولال  ُيالر شالالي  يقالاى علياله فال ذًا   يمكالال  أن ي  الور الالذه  صالوة الالالري 

الالالذه  أو القلالالب   يك سالالب المعرفالالة  جالالل وعالالال مالال  جهالالة ال يفيالالة   يمكالال   ن
و  ور الطي  صور  الطي  إ  بًحد هذه ال ال ة   غير ، أما إذا ل  يكال   ال و 
م يل و  ما يقالاى علياله أو لال  يالر الطالي  ف لاله    الً ي ال الور  إلالى الالذه  وان 
أ الالا صالالور  فهالالي صالالور  مالال  لسالالف الاليالالال ليسالالا علالالى جهالالة الواقالالع والو،يقالالة . 

  مالالا دار فالي ذهنال  فالاهلل  الالبواله و عالالى بالالفاله  ن هللا جالالل ولهالذا قالال العلمالا
 وعال ليإ كم له شي  ول  يك  له كووًا أحد  بواله و عالى  . 

مالالالا بقالالالى مالالال  ال الالالالح واضالالالح إ  ألالالاله ذكالالالر مسالالالًلة أ الالالما  هللا جالالالل وعالالالال 
وصالالوا ه وألالاله  الالبواله كالالان م سالالالميًا با  الالما  م  الالوًا بال الالوات قنالالل أن يوعالالالل 

 الالاليالل  ورازقالالالًا  الالاليرزق وجائيالالالا  الالاليلي  ومسالالال و ًا علالالالى عرشالالاله فقالالالال : ) كالقالالالًا 
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 يس و  ( وأشباه ذل  ، وهذه ال لمة ململة  و اج إلى ا  وسار ف لها رد على 
كالح المع زلة وهذه ال لمة ال ي قالها قد   ون م  مذهب السلف وأهالل الوالديث 

هالالا وقالالد     الالون ، يعنالالى   الالون علالالى مالالذهب أو علالالى رأ  ا شالالاعر  ، فًمالالا كول
على رأ  ا شاعر  فهذا يو الل ب قر الر أصالل فالي هالذا البالاي وهالو أن المع زلالة 
قالالالوا إن هللا جالالل وعالالال لالال  يسالال ود ا الال  الالالالال  إ  مالال  الاللالال  ، ولالال  يسالال ود ا الال  
الالرازق إ  مال  الالرزق ، ولال  يسال ود ا ال  الموالي إ  مال  اإلحيالا  ولال  يسال ود ا الال  

إ  مال  ال  الو ر و  البالارال إ  المميا إ  م  اإلما ة .. وهكذا ، و  الم ور 
مالال  النالالر  . فقنالالل أن ياللالال  لالاليإ لالاله ا الال  الالالالال  وقنالالل أن يالالرزق فلالاليإ لالاله ا الال  
الالالرازق إلالالى  كالالره ، وهالالذا كالالالح المع زلالالة وهالالو باطالالل فالال ن هللا جالالل وعالالال لالال  يالالزل 

 م سميًا بهذه ا  ما  . 
ا شاعر  يقولون إله جالل وعالال كالالا لاله هالذه ا  الما  ول ال  لال  يطالً أن 

هر أ ر ا    في كلقه ف الان ا المه الالالال  ولال  ياللال  شاليألًا ح الى اب الدأ كلال  يظ
هذا العال  وكان ا مه الرازق والرزاق ول  يالرزق أحالدًا وأشالباه هالذا ، وهالذا القالول 

 يووح حوله ال الح الذ   مع   .
ولهذا لقول إن كان مراده هذا ال الح فهذا غيالر صالويح بالل هالو مالالالف 

لوالديث وا  الر  ن هللا لاله هالذه ا  الما  الوسالنى وهالذه لمنهف أو لما عليه أهل ا
ا  ما  الوسنى وال وات  بد لها م  أ ر وهللا  البواله و عالالى لال  يالزل كالقالًا 
عليمًا قديرًا رزاقًا  بواله و عالى فعاً  لما ير د ل  يزل  البواله يوعالل مالا يالر  . 

العالال  و  يلالوز ف ذًا هو جل وعال يوعل ما ير د حي كال  رازق قنل كل  هالذا 
أن يع قد أن هللا جل وعال م سٍ  بهذه ا  ما  دون ههور أ ر هذه ا  ما  في 
كلقالالاله بالالالل هالالالو  الالالبواله  بالالالد مالالال  ههالالالور   الالالار أ الالالمائه وصالالالوا ه فالالالي مل و الالاله ، 
والمل الالوت   يق الالد بالاله هالالذا المل الالوت المرئالالي السالالماوات وا ري إلالالى  كالالره بالالل 
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ما ل  لعل  ما  ن  هالذا المرئالي ومالا هو  بواله له المل وت كله ما علمنا منه و 
  ياللقه .

فالال ذًا لقالالول إلالاله  الالبواله و عالالالى كالالال  ههالالر أ الالر كلقالاله ورزاق ههالالر أ الالر 
رزقه و بد وكلم ه أله كال   اليالل  إن أراد بهالا هالذا المل الوت فهالذا يوافال  قالول 
ا شاعر  وان أراد بها جالنإ الماللوقالات كالال  يعنالى ألاله  البواله و عالالى كالال  

لوقالالات فالالي ا زل أو فالالي القالالدي  ، فهالالذا مسالال ،ي  ، فالال ذًا  علالال   الاليالل  جالالنإ مال
الاللال  بالً  شالي  فال ن كالان  علقاله بهالذا العالال  فهالذا مال  قالول ا شالاعر  وان كالان 

  علقه بلنإ الماللوقات بما   لعل  ف ن هذا م و  مع قول أهل الوديث.
   ال : هل ا شاعر  يعطلون ا  ما  وال وات ل

 ما يقولون بال عطيل في ا  ما  وال وات لاللواي :   ، ا شاعر  
   ال : ....................ل

اللالواي : هال  يقولالالون م  الف لالال  يظهالر أ الالر ا  الافه ، لالال  يظهالر ا  الالر 
  له   ماللوق .

   ال : ..........ل
اللالواي : قالالرر شاليم اإل الالالح مالنهف أهالالل الوالديث العالالاح مالا ل الالوا عليهالالا 

فالي المسالًلة و قر الره  كالال  مالا قالالوا علمنالا  ل   بمالالو ه  للمع زلة ولألشاعر 
مذهبه ، وهو أن هللا  عالى حي ل  يزل حيا قدير ل  يزل قديرًا فعال لما ير د ل  
يزل  بواله و عالالى فعالاً  لمالا ير الد و بالد أن يكالون لهالذا أ الر فام نالاع الالري جالل 

ي وعال ع  الوعل زمنا طو اًل جالدًا ح الى كلال  هالذا العالال  يعنالى أن صالوات الالر 
جل وعال ل   ظهالر   ارهالا فالي شالي  مال  بر  اله وهالذا مم نالع  ن معنالى هالذا ألاله 
 بواله و عالى ي  ف ب وات و  أ ر لهذا ا   ا  . وعلى هالذا القالول فهالو 
موي بال إحيا  مميا بالال إما الة كالال  بالال كلال  . هالذا مم نالع   شال  ألاله  بالد 



 
الحموية وى تعليقات على الفت  

 135 

                                                                             

لسالني فهالل الزمالان  أن  مة اب دا  للاللال  فالي زمالان ل ال  الزمالان موالد  والزمالان
اب دأ مع كل  السماوات وا ري ،  ن الزمان زم  ي  رر بطي  هل اب دأ مع 
كل  السماوات وا ري وكل  الطمإ ف ار اليوح هو كالذا اليالوح عنالد هللا جالل 
وعال كًلف  نة مما لعالد واليالوح فالي مكالان  كالر فالي المالر م يال لالف وفالي مكالان 

ل ف الليل هالذا لسالنى منسالوي إلالى  كر يال لف فالزمان كله لسنى  لث الليل 
أهلالالاله فالزمالالالان ماللالالالوق كمالالالا أن المكالالالان ماللالالالوق فالزمالالالان ماللالالالوق . فلهالالالذا  بالالالد 
للزمان م  اب دا  اإللسان   ي  ور كال  الزمان  له في معارفه لال  يك سالب 

 م  لسبة شي  إلى شي  بال قدح أو ال ًكر إ  م  جهة الزمان .
ن هذا قنل هذا م  جهة زمالاله رأ  ف ذًا ُلسنا ا شيا  عنده م  حيث إ

فيالاله أن هالالذا قنالالل هالالذا أو علالال  فيالاله أن هالالذا قنالالل هالالذا ومعلالالوح أن هالالذا مالال  جهالالة 
كسالالب المعالالار  . فنظر الالة المعرفالالة المعروفالالة إلمالالا هالالي قائمالالة علالالى النسالالنية كمالالا 

وهللا أخرجكم من بطون أمهااتكم ال تعلماون شايئًا وجعال لكام  قال جل وعال 
فهالو  البواله أكرجنالا   لعلال  شاليألًا  لعلكام تشاكرون  السمع واألبصار واألفئدة

ف ل معلومة اك سنها اإللسان فهي منسوتة فليإ عند اإللسان عل  مطل  والمالا 
كل شي  ينسبه ، هذا كنير  له رأ  أصغر منه ، وهالذا عالال   لاله رأ  أجهالل 

وح منه وهذا زم   له اح اج أن ي،ير   شيألًا م  جهة ح وله ، فهو يالوح ورا ه يال
 لالاله رأ  ال  الالرر الطالالمإ والقمالالر ، الطالالهر رأ  ال  الالرر  الالنة رأ  ال  الالرر يمكالال  
يعني م  جهة النظر   م  جهة الواقع والطرع يمك  أن ل طلح على أن كل 
عطر  ني  لسميها  نة ، وهذا اصطالح فنلعل كل عطالر  أشالهر شالهر ، مال  

حيالالث  رمضالالان إلالالى رمضالالان للعلالاله شالالهرًا وللعالالل رمضالالان أ الالنوعًا ، يعنالالي مالال 
 ا صطالح   يمنع .
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فالال ذًا كالالل شالالي  منسالالوي عنالالد اإللسالالان و الالً ي غلالالط اإللسالالان ألالاله ي،الالاليإ 
العالالال  فيمالالا قنالالل هالالذه النسالالب بالعالالال  المنسالالوي فيالالً ي و قالالول إن مالالا قنالالل كلالالال  
السالماوات وا ري هالالو م الالل مالا بعالالد كلالال  السالماوات وا ري مالال  جهالالة الزمالالان 

ري صالالار الالالزم  منسالالوتًا إلالالى وهالالذا غيالالر وارد  ن مالالا بعالالد كلالال  السالالماوات وا 
عالمات حدو  الزم  بما في السماوات وا ري يعنالي الطالمإ القمالر ا ري 
، الوركات ، إلى  كره . وما قنل ذلال  فالال  نسالبه إلالى الالزم  هالذا الالذ  ح الل 
بعالالد كلالال  السالالماوات وا ري هالالذا قالالائ  علالالى أن كالالل علالال  يك سالالبه اإللسالالان فهالالو 

 منسوي إلى شي  . 
د اإللسالان مال  العلال  موالدود   لهالا منسالوتة فلميالع مالا وتهذا غاية ما عنال

يمك  أن يو له م  المعالار  منسالوي إلالى ا شاليا  ال الي حولاله وا شاليا  ال الي 
حولاله موالدود  فيبقالى علماله موالدودًا ولهالالذا يلالب  نز اله الالري جالل وعالال عالال  أن 
يكالالون ا  الالالافه ب الالالوا ه أو  سالالالميه جالالالل وعالالالال بً الالالمائه مقيالالالدًا بزمالالالان هالالالو عنالالالدلا 

قيالالد بمكالالان هالالو عنالالدلا مكالالان  ن هالالذا كلالاله راجالالع إلالالى مالالا ل  سالالبه مالال  زمالالان أو م
المعالالالار  ومالالال  المعلومالالالات ، وهللا  عالالالالى هالالالو العلالالالي  بكالالالل شالالالي  الم وحالالالد فالالالي 

 اللالل بكمال اللمال . 
فالالالال ذًا أهالالالالل السالالالالنة والوالالالالديث يالالالالرون فالالالالي مق ضالالالالى كالمهالالالال  حيالالالالث كالالالالالووا 

وصالالالوا ه ألالالاله  المع زلالالة وا شالالالاعر  فالالي مسالالالًلة ا  الالالما  أ الالما  الالالالري جالالالل وعالالال
 الالبواله و عالالالى يوعالالل مالالا يطالالا  و وكالال  مالالا ير الالد  الالبواله و  لوالالد ذلالال  بوالالد و  
لقول اب دأ كلقه بالل  السماوات وا ري أو ما أشبه ذل  ، ف له  بواله له أن 
ي  الالالر  وأن يوعالالالل كمالالالا يطالالالالا    معقالالالب لوكمالالاله و  راد لمالالالالا ير الالالد جالالالل وعالالالالال 

إذا ام الد فالي   الوره عال  هالذه واإللسان ي ل إلى حالد ين هالي فياله   الوره يعنالي 
ا شالالاليا   الالالينقطع إمالالالا بالقطالالالاع الالالالزم  أو بالقطالالالاع المكالالالان بوسالالالب رأيالالاله ، فالالال ذا 
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القطالع الزمالالان والقطالالع المكالالان القطالالع هالالو ف لاله يمكالال  أن ينالالدأ فالالي ذهنالاله و مطالالي 
إلى أزمان ، أزمان ، أزمان ،    يقول ما بعد ذلال  يقالول مالاذا بعالد هالذا أو مالاذا 

 هالي   الوره ، لال  ل  لاله   يمكال  أن يالدر  شاليألًا غيالر قنل هذا م  الالزم  ل فين
الزمان هو   يعر  إ  الزم  ينسب إليه ا شيا  والزم  هذا ماللوق اب دأ ف ذًا 
هو  ي ل لو قدر أن ي ل إلى اب دا  الزم  لو قدر أله ي الل واب الدا  الالزم  

طا    يمك  أن لود به صوات الري جل وعال فاهلل  بواله و عالى يالل  ما ي
. فال ذًا غلالط الالذي  غلطالوا مال  مع زلالة وا شالاعر  وأشالباه هال    فالي هالذه المسالًلة 
العظيمة أله  لظروا إلى الزمان والى هذا العال  فلا  الغلط م  ها ي  الله ي  
النظر إلالى أن هالذا العالال  هالو الالذ  ُكلال  ولاليإ قنلالة عالوال  ، ومال  جهالة الالزم  

ا أيضالالالًا منسالالالوي و  لالالالدر  هالالالل هالالالو أن الالالالزم  موالالالدود باب الالالدا  هالالالذا العالالالال  وهالالالذ
صالويح أح غيالر صالويح فالاهلل ياللال  مالالا يطالا  مال  ا زمنالة وا مكنالة ، إلالى غيالالر 

 ذل  . 
في اللنالة الالزم  يال لالف ، اليالوح يال لالف عالما اله و ال لالف مالروره ، يالوح 
ال،يامة يوح ألف  نة هو يوح واحد وفيه الطمإ  دلو م  الالالئ  .. إلى  كره 

ب  عارفوا عليهالا ، ف ذًا كل ا زمان هذ ب والناى ي يطون بن سل ه كلها منسوتة ل سل
يسااألونك عاان  واصالطلووا عليهالالا ، وجالا ت الطالالرائع ب قر رهالالا إلصالالح حالالاله  

إن عدة الشهور عند هللا اثناا عشار   األهلة قل هي مواقيت للناس والحج 
ل يعنى جع شهرًا في كتاب هللا يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم 

هللا جل وعال لمالا كلال  السالماوات وا ري جعالل القمالر عالوده د لالة علالى شالهر 
 لالالاله يو الالالل بالالاله الظهالالالور وا شالالال هار ، وا نالالالا عطالالالر شالالالهرًا  رجالالالع الطالالالمإ إلالالالى 
موضالعها ا ول ، ف الالار هالالذا بعالالد كلالال  السالالماوات وا ري هالالو مالالا ينسالالب إليالاله 

 نى لإللسان . ا زمنة الطهر ة وا زمنة السنو ة واليوح .. إلى  كره ، فهذا لس
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هللا ال الشجرة ( ، إلى أن قال : ) فهو تبارك وتعالى القائل : أنا 
الجائي قبل أن يكون جائيًا ، ال أمره ، المتجلي ألوليائه في المعاد ، فتبيض 
به وجوههم ، وتفلج به على الجاحدين حجتهم ، المستوي على عرشه 

الذي كلم موسى تكليما ،  –تبارك وتعالى  –بعظمة جالله فوق كل مكان 
قربه نجيا ، تقدس أن يكون  ألنهمن آياته ، فسمع موسى كالم هللا وأراه 

كالمه مخلوقًا أو محدثًا أو مربوبًا ، الوارث بخلقه لخلقه ، السميع ألصواتهم 
، الناظر بعينه إلى أجسامهم ، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته ، خلق آدم 
                                                                             

وأما الزم  المطل  فال لعلمه ، م ل ما  قول اةن لو  أعلى أو أ الولل 
أما بالنسالبة لمال   و نالا فالي القنالو فالنو  أرفالع مناله وأمالا بالنسالبة لمال  فالي السالطح 
فنو  أ ول ، ما فيه شالي  ا المه أعلالى أو أ الول مالا فياله شالي  ألنالا لوال  أعلالى 

ليالاله ، ولهالالذا غلالالط مالال  غلالالط فالالي مطلقالالًا أو أ الالول مطلقالالًا  بالالد مالال  شالالي  ينسالالب إ
حالالديث النالالزول )) ينالالزل رتنالالا جالالل وعالالال حالالي  يبقالالى  لالالث الليالالل اةكالالر (( فقالالال : 
 لالالث الليالالل يم الالد فالالي ا ري كلهالالا فهالالل يعنالالى ذلالال  أن هللا جالالل وعالالال لالالازل كالالل 
الليالل لظالالرًا إلالالى أن فعالالل هللا جالالل وعالالال فالالي الالالزم  هالالو كالالالزم  الالالذ  ينسالالبه إلالالى 

 طالنيه ل الالوات هللا جالل وعالال ب الالوات كلقاله فالال ن لوساله الالزم  المنسالالوي ، وهالذا 
اإللسان هو الذ  يبقى إذا كان في ال لث بقى مع الزمان كالص ا ال غرق هالذا 

وهااو السااميع لاايس كمثلااه شاايء  الزمالالان وهللا جالالل وعالالال ليسالالا هالالذه صالالو ه 
بل هو  بواله ينالزل كيالف شالا  علالى ال الوة ال الي شالا  جالل وعالال .   البصير

مهمالالالة جالالالدًا للغايالالالة وهالالالي أن المعالالالار  لسالالالنية وهالالالذه  المق الالالود أن هالالالذه المسالالالًلة
 ليب على جميع اإلشكا ت ال ي  رد علالى الغينيالات ، فالغينيالات إذا ا  طالكل 
اللا  شي  منهالا فيطالرد بهالذه القاعالد  ، قاعالد  النسالني والمطلال  فال ذا فهم هالا ح و

 كيرًا ك يرًا )ا.هال( .
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وهو أمره  تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج  –ونفخ فيه من روحه 
، عن ذلك علوًا كبيرًا ، الشائي له المشيئة تعالى  (1)بجسم أو يالصق به

النازل كل ليلية إلى سماء الدنيا ، العالم له العلم ، الباسط يديه بالرحمة 
ليتقرب إليه خلقه بالعبادة ، وليرغبوا إليه الوسيلة ، القريب في قربه من 
حبل الوريد ، البعيد في علوه من كل مكان بعيد وال يشبه بالناس ، إلى أن 

[ 10] فاطر :  إليه يصعد الكلم الطيب  والعمل الصالح يرفعه  :  قال
أم ن يخسف بكم األرض فإذا هي تمور ءأمنتم من في السماء أ القائل : 

[ ، تعالى 17-16:]الملك  في السماء أن يرسل عليكم حاصباً أمنتم من 
 وتقدس أن يكون في األرض كما هو في السماء ، جل عن ذلك علوًا كبيراً 

 .( ا.ها)
                              

السلف رحمهال   ( ال الح الذ   ن  لقله كالح في اللملة مواف  ل الح1)
هللا  عالالالى إ  أن قولالاله : ) و قالالدى أن يوالالل بلسالال  أو يمالالازج بلسالال  أو يالصالال  
به ( كلمة ) يالص  به ( هالذه لوالي أو  نز اله لمالا لال  يالرد أمالا أن يوالل أو يمالازج 
فهذه واضوة  ن هللا جل وعال مس ٍو على عرشه بائ  م  كلقه أما المالصقة 

عالالالدح جالالالواز قولهالالالا  ن هللا  الالالبواله بالالاله بلسالالال  فهالالالذه  و الالالاج إلالالالى لظالالالر وا شالالالبه 
و عالالى غالالرى جنالالة عالدن بيالالده و لالاله  البواله كلالال   دح بيالالده و لاله  الالبواله ك الالب 
لمو ى ا لواح بيده وأشالباه ذلال  ، و لاله  البواله مسال ٍو علالى عرشاله بذا اله وهالذا 
يالدل علالى بقالا  هالذه ا شاليا  علالى هاهرهالالا فالال يسالوغ أن لنوالي هالذه ال لمالة  لالاله 

لنوي حقالًا وقالد يكالون بالاطاًل ومعلالوح ألنالا فالي اإل بالات ل وقالف في النوي قد يكون ا
على الن وص وكذل  فالي النوالي ل وقالف علالى مالا جالا  فالي الن الوص وهالذه لال  
يالالالرد لويهالالالا وهالالالي مو ملالالالة فالالالال ينبغالالالي اإل بالالالات و  النوالالالي وتعالالالض السالالاللف بعالالالض 

 ا ئمة أ نا المسيإ وهذا له مول بوث )ا.هال( .



 
 تعليقات على الفتوى الحموية                                                                                

 140 

وقال اإلمام أبو عبدهللا الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي ، في 
كتابه المسمى ) فهم القرآن ( قال في كالمه عن الناسخ والمنسوخ ، وأن 
النسخ ال يجوز في األخبار قال : ) ال يحل ألحد أن يعتقد أن مدح هللا 

ال : وكذلك ال وصفاته ، وال أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء (إلى أن ق
سفلى ،  حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنيةيجوز إذا أخبر أن صفاته 

فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب ، وأنه 
له ، وال يتكلم ، وال كالم ال قدرة و ال يبصر ما قد كان ، وال يسمع األصوات ، 

جل وعال عن ذلك ، فإذا  ال على العرش ،كان منه ، وأنه تحت األرض 
فإن  (1)عرفت ذلك واستيقنته : علمت ما يجوز عليه النسخ وما ال يجوز

                              

الموا الالالني رحمالالاله هللا  عالالالالى حالالال  ( هالالالذا ال الالالالح الالالالذ  قالالالاله الوالالالار  1)
وصالالويح  ن النسالالم إلمالالا يكالالون فالالي ا حكالالاح فالالي اإللطالالا ات فالال ن كالالالح هللا جالالل 
وعالال منقسالال  إلالالى أكبالالار والالى إلطالالا ات ، والالنالالر هالالو مالا يكالالون قالالاباًل لل  الالدي  
ولل  ذيب واإللطا  هو ا مر والنهي وما يدل عليهمالا ، فهالذا يعنالي اإللطالا  فياله 

ار فويهالالالالا ال  الالالالدي  أو ال  الالالالذيب مالالالال  الاللالالالال  ، فا حكالالالالاح ا م  الالالالال وأمالالالالا ا كبالالالال
ما ننسخ من آياة  واإللطا ات هي ال ي يلوز أن  نسم كما قال جل وعال : 

 لاام تعلاام أن هللا علااى كاال شاايء قااديرأ و ننسااها نااأت بخياار منهااا أو مثلهاااأ
يعنالالي فالالالي ا حكالالاح ، أمالالالا الالنالالر عالالال  الغيالالب عالالال  اللنالالة أو عالالال  النالالار أو عالالال  

ع  صوات هللا جل وعال وأ مائه أو ع  ا مال  الماضالية فهالذه     المالئ ة أو
يلالالالوز أن يالالالدكلها النسالالالم و  أن يع قالالالد فالالالي اةيالالالة الم الالالًكر  ألهالالالا لا الالالالة ل يالالالة 
الم قدمة كما ذهب إليه قالوح مال  الضالالل مال  الرافضالة والمالحالد  وأشالباه هال    

وهالذا غلالط  ف ن ه    هنوا أن النسم يكالون فالي ا كبالار و كالون فالي اإللطالا ات
عظالالالي   ن الالنالالالر يدكلالالاله ال  الالالدي  أو ال  الالالذيب والالنالالالر كيالالالف ينسالالالم إذا قيالالالل 
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بلواز لسم الالنر معنى ذل  أن ا ول ليإ ب دق وهللا جل وعال كالمه ح  
وماان  ، وكقولالاله :  وماان أصاادق ماان هللا قاايال  وصالدق كمالالا قالالال  البواله : 

 . أصدق من هللا حديثا 
اةيالالالة فالالالي ا كبالالالار لسالالالالا مالالالا قنلهالالالا  ولهالالالذا   يلالالالوز أن يقالالالال إن هالالالذه

بمعنالالالى أزالالالالا الوكالالال  أمالالالا النسالالالم الالالالذ  هالالالو بمعنالالالى إيضالالالاح الملمالالالل الالالالذ  قالالالد 
يسالال عمله السالاللف بمعنالالى النسالالم يعنالالي أن هالالذه اةيالالة أوضالالوا ملمالالاًل فالالي اةيالالة 
ا كالر  فالي الغينيالات فهالذا   بالًى أن يكالون فالي ا كبالار  لاله مال  قنيالل النيالان 

يان بالنر جديد يقالوح مقاماله  ف الل مالا أكنالر هللا جالل ليإ م  قنيل إزالة كنر وا 
وعال به ح  والعل  علال  هللا جالل وعالال أول وهالو  البواله و عالالى لال  يالزل عالمالًا 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها  وعلمه في كلقه يظهر كما قاله  البواله : 
 وفي قولاله  عالالى فالي  يالة إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 

ولنبلااونكم حتااى  نعلاام المجاهاادين  ماانكم والصااابرين  ونبلااوا    الالور  مومالالد : 
م ل ما ذكر ل  الوار   حتى نعلم  و  لنعلم  هنا في قوله :   أخباركم 

حتااى  فالالي  كالالر ال الالالح وهالالو قالالول السالاللف أن معنالالاه ح الالى يظهالالر علمنالالا فيهالالا   
ومااا  لاهالالدي    يعنالالي ح الالى يظهالالر علمنالالا السالالاب  فالالي الم نعلاام المجاهاادين 

يعنالي إ  ليظهالر   جعلنا القبلة التاي كنات عليهاا إال لانعلم مان يتباع الرساول
علمنالالا فيكالالون حلالالة علالالى النالالاى حلالالة علالالى الموافالال  والمالالالالف علالالى المطيالالالع 
والعاصالي ، وهالالذا يالدل  بعالالًا لألصالل أن هللا جالالل وعالال   يسالال ًلف علمالًا لالال  يكالال  

مالًا  الالبواله قنالل أن ياللال  الاللالال  علماله قنالل بالل هالالو  البواله و عالالى لالال  يالزل عال
و عل  أحواله  على ال و يل واإلجمال  بواله و عالى يعل  ال ليالات واللزئيالات 
يعل  الظاهر و عل  الباط  ، إذ هو جل وعال بكل شي  علي  ف الوات هللا جالل 
وعالالالال وأ الالالمائه وا كبالالالار الغينيالالالة هالالالذه كلهالالالا مالالال  قنيالالالل ا كبالالالار   يلالالالوز عليهالالالا 
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تلوت آية في ظاهر تالوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن 
حتى  [ وقال : 90] يونس :  حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت  فرعون : 

 [.  31 ] محمد : نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
وقال : قد تأول قوم : أن هللا عنى أن ينجيه ببدنه من النار ، ألنه 
آمن عند الغرق ، وقال : إنما ذكر هللا أن قوم فرعون يدخلون النار دونه 

وحاق بآل فرعون سوء  [ وقال : 98] هود:  فأوردهم النار  وقال : 
كذب على هللا ، ألن [ ، ولم يقل بفرعون قال : وهكذا ال45] غافر:  العذاب 

[ كذلك 35] النازعات :  فأخذه هللا نكال اآلخرة واألولى  هللا تعالى يقول : 
[ فأقرأ التالوة على 3العنكبوت :  فليعلمن هللا الذين صدقوا  قوله : 

استئناف العلم من هللا عز وجل عن أن يستأنف علمًا بشيء ألنه من ليس 
 قال :  –نجده ضرورة  –قدر أن يصنعه له علم بما يريد أن يصنعه لم ي

 [ قال ، وإنما قوله : 14الملك:] أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 
[ إنما يريد حتى نراه فيكون معلومًا 31محمد:] حتى نعلم المجاهدين 

شيء معدوم من قبل أن يكون ، بموجودًا ، ألنه ال جائز أن يكون يعلم 
، فيعلم في وقت واحد معدومًا موجودا وإن لم  ويعلمه موجودا كان قد كان

 اإلرادة إلى أن قال وكذلك قوله : في يكن وهذا محال وذكر كالمًا في هذه 
يحدث له سمعًا  ، وال تكلف بسمع  هليس معناه أن (1)إنَّا معكم مستمعون 

                                                                             

بواله و عالالى شاليألًا منهالا لالال  يكال  علياله بالل هالو  البواله لالال  النسالم و  يسال ًلف  ال
 يزل ب وا ه جل وعال ) ا.هال( .

ألالاله لالاليإ ب  لالالف  إنااا معكاام مسااتمعون  ( ير الالد بالالال الح علالالى قولالاله 1)
 ن لوظالالة مسالالال مع قالالالد يوهالالال  منهالالالا اإلصالالالغا  قالالالد يوهالالال  منهالالالا   لالالالف السالالالماع وهللا 

ة فالي اللمالال واللالالل    بواله و عالى  ميع بالح في السمع لهاية هذه ال و
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ما كان من قولهم وقد ذهب قوم من أهل السنة أن هلل استماعًا في ذاته ، 
إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول ، فذهبوا 

، ألن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت 
[ ال 105التوبة:] وقل أعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله  وكذلك قوله : 

م يزل ُيحدث بصرًا محدثًا في ذاته ، وإنما ُيحِدث  الشيء فيراه مكونًا ، كما ل
 يعلمه قبل كونه .

 وهو القاهر فوق عباده  إلى أن قال : وكذلك قوله تعالى : 
 [ وقوله : 5طه:] الرحمن على العرش استوى  [ وقوله : 18األنعام : ]

إليه يصعد الكلم الطيب  [ وقوله 16الملك: ] ءأمنتم من في السماء
بر األمر من السماء إلى يد [ ، وقال : 10فاطر: ] والعمل الصالح يرفعه 
 تعرج المالئكة والروح إليه  [ وقال : 5السجدة :] األرض ثم يعرج إليه 

إني متوفيك ورافعك إليَّ ومطهرك من الذين  :  ى[ وقال لعيس4المعارج : ]
[ 158النساء : ] بل رفعه هللا إليه  [ وقال : 55آل عمران : ] كفروا 
[ 206األعراف : ]  يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك ال وقال :

.وذكر اآللهة : أن لو كان آلهة البتغوا إلى ذي العرش سبيال ، حيث هو 
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذًا البتغوا إلى ذي العرش سبيال  فقال : 

 [:أي طلبه وقال : 42اإلسراء ]  سبح اسم ربك األعلى [: 1األعلى. ] 
                                                                             

ي  لالف شالاليألًا بالالل هالالو  الالبواله و عالالالى يسالمع دبيالالب النملالالة السالالودا  علالالى ال الالوا  
السودا   بواله و عالى و عل  السر وأكوى ، بالل حالديث المالر  فالي لوساله يعلماله 

إنااااا معكاااام   الالالالبواله و عالالالالالى دون عنالالالالا  ودون مطالالالالقة فالالالالال يوهالالالال  مالالالال  قولالالالاله : 
و  بواله كامل في صالوا ه وكالل شالي  أن هذا بكلوة ومطقة بل ه مستمعون 

 هي  عليه جل وعال و ع  معه ا صوات  بواله و عالى )ا.هال( .
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وهو الذي   : فلن ينسخ ذلك لهذا أبدًا ، كذلك قوله : قال أبو عبدهللا
ونحن أقر ب  [ وقوله : 84الزخرف :]  وفي األرض إله في السماء إله

وهو هللا في السماوات وفي األرض  [ وقوله 16ق:] إليه من حبل الوريد 
ما يكون من نجوى ثالثة  [ وقوله :  3األنعام : ] يعلم سركم وجهركم 

[ فليس هذا بناسخ  هذا وال هذا ضد لذلك  7المجادلة : ] و رابعهم غال ه
في واعلم أن هذه اآليات ليس معناها أن هللا أراد الكون بذاته ، فيكون 

ارها ويزول أسفل األشياء أو ينتقل فيها النتقالها ويتبعض فيها على أقد
ل ، عنها عند فنائها ، جل وعز عن ذلك ، وقد نزع بذلك بعض أهل الضال 

فزعموا أن هللا تعالى في كل مكان بنفسه كائنًا كما هو على العرش ال فرقان 
بين ذلك ، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه ، 
ألن كل من يثبت  شيئًا في  المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه 

كل شيء بنفسه كائنًا ، ثم نفوا  ، واحتجوا بهذه اآليات أن هللا تعالى في
 معنى ما أثبتوه فقالوا : ال كالشيء في الشيء قال أبوعبدهللا لنا قوله : 

إنا معكم  ،  [94:التوبة] وسيرى هللا  ،  [31]محمد: حتى نعلم 
، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودًا  [15الشعراء] مستمعون 

، ال على استحداث علم وال سمع وال بصرًا ويسمعه مسموعًا ويبصره م
إذا جاء وقت كون المراد  [16:اإلسراء] وإذا أردنا  وأما قوله :  (1)بصر
 فيه .

                              

هالالالذا ال الالالالح فالالالي الو،يقالالالة لالالاليإ علالالالى اللالالالاد  ل الالال  يمكالالال  أن يوسالالالر  (1)
ب وسير صويح  ن شيم اإل الح لما لقله لعلاله أراد مالا اشال مل علياله مال  إ بالات 

ال فيه بعض ما   ي و  مع طر قالة ال وات وما ذكره م  ال الح ال يعني الوار  
الساللف فالي  قر الر ال الوات و مكال  أن يومالل علالى مومالل صالويح ، فوالي  كالالره 
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وهو  القاهر فوق  ،  [50:طه] على العرش استوى  وأن قوله : 
إذًا ،  [16:الملك] ءأمنتم من في السماء  ،  [18:األنعام] عباده 

 ، فهذا وغيره مثل قوله :  [42:اإلسراء] لعرش سبيال البتغوا إلى ذي ا
 إليه يصعد الكلم الطيب  ،  [4:المعارج] تعرج المالئكة والروح إليه 

، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش ، فوق األشياء كلها ، منزه  [10:فاطر]
عن الدخول في خلقه ، ال يخفى عليه منهم خافية ، ألنه أبان في هذه 

ءأمنتم من في السماء  أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده ، ألنه قال :  اآليات
، يعني فوق العرش والعرش على  [16:الملك] أن يخسف بكم األرض 

فوق كل شيء على السماء في السماء وقد قال  كانقد من السماء ألن 
، يعني على األرض  [2:التوبة] فسيحوا في األرض  مثل ذلك في قوله : 

 يتيهون في األرض  يد الدخول في جوفها وكذلك قوله : ال ير 
                                                                             

جعل السمع والب ر م ل العل  وهالذا لاليإ كالذل  فالالعل  علال  الالرحم  جالل وعالال 
هو  بواله يعل  ا شيا  قنل حالدو ها أمالا السالمع فهالو  البواله يسالمع ا صالوات 

مال  ا شاليا  و الر  المب الرات بعالد وجودهالا بعد صدورها م  أهلهالا أو صالدورها 
كولًا م ل ما قال في أول ال الح يود  شيألًا فيراه كولًا ف ذا أحد ه جل وعالال ر ه 

. 
وقرلالالالاله السالالالالمع والب الالالالر بالالالالالعل  فالالالالي هالالالالذا البالالالالاي لالالالاليإ بليالالالالد  ن العلالالالال  
با شالالاليا  قنالالالالل أن   الالالالون ، أمالالالالا السالالالالمع والب الالالالر لألشالالالاليا  ف لهالالالالا بعالالالالد أن   الالالالون 

أهالالل السالالالنة غيالالالر م علالال  السالالالمع والب الالالر ل الال  يومالالالل علالالالى فم علالال  العلالالال  عنالالالد 
 وسير صويح وهو أله أراد الرد على م  قالوا بًله جل وعال يسال ًلف علمالًا أو 

 يس ًلف  معًا أو يس ًلف ب رًا وهذا المراد صويح )ا.هال( .
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 يعني على األرض ال يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله :  [26:المائدة]
 ، يعني فوقها عليها . [71:طه] ألصلبنكم في جذوع النخل 

أن ، ثم فصل فقال :  [16:الملك] ءأمنتم من في السماء  وقال : 
من  يصل فلم يكن لذلك معنى ، إذا فصل قوله : ولم  يخسف بكم األرض 

ثم أستأنف التخويف بالخسف إال أنه على عرشه فوق السماء  في السماء 
 يدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج إليه ، وقال تعالى : 

ن فبيَّ  [4:المعارج] تعرج المالئكة والروح إليه  ، وقال :  [5:السجدة]
المالئكة ، ثم وصف وقت صعودها باإلرتفاع صاعدة  عروج األمر وعروج

، فقال :  [4:المعارج] في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  إليه فقال : 
صعودها إليه ، وفصله من قوله إليه ، كقول القائل : اصعد إلى فالن في 
ليلة أو يوم ، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم ، فإذا صعدوا 

كانوا لم يروه ولم يساووه في  ش فقد صعدوا إلى هللا عز وجل ، وإنإلى العر 
رتفاع في علوه فإنهم صعدوا من األرض وعرجوا باألمر إلى العلو قال اال 

 وقال فرعون : ، ولم يقل عنده  [158:النساء] بل رفعه هللا إليه  تعالى: 
أطلع إلى إله أسباب السماوات فبن لي صرحًا لعلي أبلغ األسباب يا هامان ا

 ، فيم  وإني ألظنه كاذباً  [ ثم استأنف الكالم فقال : 37:غافر] موسى 
ن قال لي أن ألهه فوق السماوات فبين هللا سبحانه وتعالى أن فرعون ظ

طلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه بموسى أنه كاذب فيما قال وعمد ل
لبه في بيته ، أو في كاذب ، ولو أن موسى قال : إنه في كل مكان بذاته لط

 ، فتعالى هللا عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح . (1)بدنه ، أو حشه
                              

 ( الوا هو مكان قضا  الواجة .1)
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قال أبو عبدهللا : وأما اآلي التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها 
ألم تر أن هللا يعلم ما  كما قطع الكالم الذي أراد به أنه على عرشه فقال : 

  [7:جادلةالم] في السماوات وما في األرض 
 فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم اآلية بالعلم بقوله : 

فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد أنه يعلمهم  إن هللا بكل شيء عليم 
مناجاتهم ، ولو اجتمع القوم في  نوا ال يخفون عليه وال يخفى عليهحيث كا

وأعلم مناجاتكم لكان  م أزل أراكمأسفل ، وناظر إليهم في العلو فقال : إني ل
يشبه الخلق ، فإن أبو إال ظاهر التالوة وقالوا  صادقًا ، وهلل المثل األعلى أن

ظاهر التالوة ، ألن من هو مع  : هذا منكم دعوى خرجوا عن قولهم في
جسمه وهذا عهم ال فيهم ومن كان مع شيء خال ثنين فأكثر ، هو ماال 

 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد  عالى : خروج من قولهم وكذلك قوله ت
، ألن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء ففي ظاهر التالوة  [16:ق]

وهو الذي في السماء  على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد وكذلك قوله : 
، لم يقل في السماء ثم قطع ، كما قال  [84]الزخرف: له وفي األرض إله إ

 : سماء ءأمنتم من في ال [16:الملك]  : ثم قطع فقال ،  أن يخسف بكم
[ ، يعني إله 84:الزخرف] وهو الذي في السماء إله  فقال :  األرض 

أهل األرض ، وذلك موجود في اللغة تقول : فالن أمير في أهل السماء وإله 
خراسان ، وأمير في بلخ وأمير في سمرقند ، وإنما هو في موضع واحد ، 

ما وراءه فكيف العالي فوق األشياء ، ال يخفى عليه شيء من ويخفى عليه 
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األشياء يدبره ، فهو إله فيهما إذ كان مدبرًا لهما ، وهو على عرشه وفوق 
 .(1)كل شيء تعالى عن األشباه واألمثال

                              

الطو الالل  ( ير الالد الوالالار  الموا الالني رحمالاله هللا  عالالالى مالال  كالمالاله هالالذا1)
الرد علالى طوائالف أ الا ت فهال  القالر ن وك ابالة فهال  القالر ن أو  وهالي  القالر ن مننالي 
على الرد على م  أ ا  فه  القر ن  وا  فالي ا صالول أو فالي ال الوات أو فالي 
الساللو  أو غيالالر ذلالال  وال  الالاي مطنالالوع ، والطوائالف ال الالي ضالاللا فالالي فهالال  القالالر ن 

كلاله مالال ص بهالذا فمالالنه  أصالنا  مالنه  مال  ضاللوا فالالي بالاي ال وحيالد وهالذا النقالالل 
المع قالدون للولالول وأن هللا جالل وعالال فالي كالل مكالان بذا اله فالي ا مالاك  الطالالاهر  

رع وفالالالي كالالالل مكالالالان وفالالي ا مالالالاك  النلسالالالة فالالالي الوالالالا وفالالالي المسالاللد وفالالالي الطالالالا
 علالالوًا كنيالالرًا ، اح لالالوا بالالبعض ا دلالالة كقولالاله جالالل وعالالال :   عالالالى هللا عالال  قالالوله 

وهاو الاذي فاي الساماء إلاه  وكقولاله :  وهو هللا في السماوات وفي األرض 
 وردوا علالالى بعالالض ا دلالالة ال الالي يالالرد بهالالا علالاليه  كقولالاله :  وفااي األرض إلااه 

بالًن هالذا فياله ف الل  ال  فياله  أمنتم مان فاي الساماء أن يخساف بكام األرض ء
 .م  ا ح لاج والرد عليه وأشباه ذل  مما  معا .. ا  ألنا  

فالي هالذا جيالد وواضالح فال ن وحلة أهالل السالنة واضالوة ومالا قالرره الوالار  
 وهاو الاذي فاي الساماء إلاه وفاي األرض إلاه  قوله م اًل في  كالر ال الالح : 

يعند في ا ري مالع كولاله هو الذ  يعني هو جل وعال الذ  يعند في السما  و 
جالالل وعالالال علالالى عرشالاله مسالال ٍو عليالاله كمالالا يليالال  بلاللالاله وعظم الاله  الالبواله ، كمالالا 

ي كذا أو هو ا مير فالي كالذا وكالذا وكالذا يقول القائل فالن أمير في كذا وأمير ف
وهالو فالالي مكالالان واحالد والمالالا ي الالدر أمالالره فالي هالالذه جميعالالًا و طالاع فالالي ذلالال  وقولالاله 

 وهو الذي في السماء إله وفي األرض إلاه وهاو الحكايم العلايم   البواله : 
هذا معناه وهو المعنود في السما  وهو المعنود في ا ري فال معنود غيره في 
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وهااااو هللا فااااي  وأمالالالالا  يالالالالة ا لعالالالالاح : ، د غيالالالالره فالالالالي ا ري السالالالالما  و  معنالالالالو 
فال ن  وساليرها  السماوات وفي األرض يعلم سركم وجهاركم ويعلام ماا تكسابون 

عنالي هالو فيه أوجه منهالا أن قولاله وهالو هللا فالي السالماوات يعنالي علالى السالماوات ي
ألصالبنكم فاي جاذوع  فالي هنالا بمعنالى علالى كقولاله : جل وعال على السماوات 

وفاااي األرض يعلااام   يعنالالالي علالالى جالالذوع النالالالالل  الال   سالالال ًلف و قالالول :  النخاال
فااي  ف علالالى ، والقالالول ال الالالي أن الوقالال سااركم وجهااركم ويعلاام مااا تكساابون 

يعلاام   : الال   قالالول  وهااو هللا فااي السااماوات وفااي األرض   يعنالالي األرض 
هالالو المعنالالود : و اةيالالة فيكالالون المعنالالى  .. ويعلاام مااا تكساابون سااركم وجهااركم 

ن لوالالل اللاللالالة علالال  هالالو المعنالالود الوالال  فالالي ا ري إذ إ  فالالي السالالماوات و الوالال
وهااو هللا فااي السااماوات  ف قالالول : المعنالالود بوالال  أو   الاللها جميعالالًا اةيالالة علالالى 

والوجه ا ول أههر هالذه  وفي األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 
وهاو هللا فاي  : فيقالرأ القالارال يقالول ا وجه وال الي أيضًا هالاهر وال الالث بالي  ، 

يعنالالي ألالاله  السااماوات وفااي األرض يعلاام سااركم وجهااركم ويعلاام مااا تكساابون 
وهااو   البواله فالي السالالماوات وفالي ا ري يعلالال  وعلماله مالالع كلقاله . أو  قالالول : 

يعني هو المعنود  بواله فالي السالماوات وهالو  هللا في السماوات وفي األرض 
فاااي الساااماء إلاااه وفاااي  وهاااو الاااذي : المعنالالالود فالالالي ا ري ، كآيالالالة الزكالالالر  

 .  األرض إله
الالالالرد علالالالى أصالالالواي الولالالالول والوحالالالد  وعلالالالى الموا الالالني فير الالالد الوالالالار  

 ( .ا.هالالنافي  ل وات هللا جل وعال  )


