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  العقيدة الطحاويةالعقيدة الطحاوية  شرحشرح

    لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الطحاويلإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الطحاوي

  ((((إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائلإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائلـ ))ـ ))والمسمى بوالمسمى ب

  العالمةالعالمة  شرحها فضيلة الشيخشرحها فضيلة الشيخ

  صالح بن عبد العزيز آل الشيخصالح بن عبد العزيز آل الشيخ

  وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادوزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
  ةةحفيد مفتي الديار السعوديحفيد مفتي الديار السعودي

راية التوحيد والدعوة ابتداًء من أصلها راية التوحيد والدعوة ابتداًء من أصلها   تتوسليل شجرةٍ مباركة َحَملَ وسليل شجرةٍ مباركة َحَملَ 

  المبارك اإلمام المجدد المبارك اإلمام المجدد 

 //  دالوهابدالوهابببمحمد بن عمحمد بن ع
  
 

والسنةة عزينزة واتبنار طريقنة السنلف مطلوبنةا والواجنب علنى المنرء أن ي َ ل  نَ  )) قال سمااته 
 .((ةفسه من هواهاا وأن يمتثل ما دلت عليه السةة دون م الفة

بَه  تلنك الزينادة طاياةَناً فيَتَعَندلى علنى  ينرها و  )) الوق كذلك المرء قد يزداد عةده العلم حتى ت ْكس 
يسلك مع الةاس سبيل الش رر في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم وةحو ذلنك ممنا يجنب علنى المنرء 

أن يحكنم بالعندل   أن يعدل فيه؛ ألنل من أراد أن ي قَي  ْم األقنوال فهنو قناوا والقاضني يجنب علينه 
 ((أن يحكم بالهوى

 
 

 هـ1417ذي القعدة  13يوم السبت  بدأ فضيلته بشرحها في مديةة الرياو

 
 

    األولاألول  الشريطالشريط  
 اقداة 

الحمد هلل الذي بةعمته تتم الصالحاتا هو الواحد األحدا الفرد الصنمدا النذي لنم يلند ولنم يولند ولنم 
و  شنيء مثلنها و  شنيء يعجنزها سنبحاةه وتعنالى وتقندس  يكن له ك ف واً أحدا واحد   شريك لها

 ملسو هيلع هللا ىلص  إلنه إ    وحنده   شنريك لنها وأشنهد أنل محمنداً عبند   ورسنوله  نوتعاظم ربةاا وأشهد أ
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًا أما بعد:

ْ تََصنٍر فني العقيندة؛  رٍ َصنتَ  ْ م   ح  رْ شَ فهذا الدرس شرورٌ في   اَءه  رَ إْقن ونَ ذ  ب  نحَ أهنل العلنم ي   مهنم  ألنل م 
 .نْ سَ حَ  وَجز وبيانٍ م   مسائل ا عتقاد بلفظٍ من وشرحه ويؤكدون على أهمية ما اشتمل عليه 

أبني جعفنر أحمند بنن : وهذه العقيدة التي ةبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العنالم المحند   

 العقيندة الطحاوينة ةسنبةً بوهني المسنماة هـا 321المتوفى سةة ا محمد بن سالمة األزدي الطحاوي

 .إليه
نل   مباحثهنا لمنا يعتقنده أهنل الحندي  واألثنر وهي عقيدةٌ  أهنل السنةة والجماعنةا كمنا  اموافقة فني ج 

 سيأتي في بياةه إن شاء    تعالى.
وذلنك  أتْبَناَر أئمنة المنذاهب األربعنة ارتضنوها؛ من أهل العلم أنل  وهذه العقيدة الطحاوية ذََكَر عددٌ 
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فنني عليننه بننين أهننل العلننما وذلننك  ق  فَننتل ألةهننا اشننتملت علننى أصننول ا عتقنناد الم  
 ثَمل مواضع ا ةت ق َدت عليه كما سيأتي بياةه.  ألنل  اإلجمال

 ً ً وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحدي  المعروفين ومن الفقهاء المشنهورين أيضنا  ا وكنان شنافعيا
َزة   هَ قل فَ تَ  إلنى منذهب الحةفينة  منن منذهب الشنافعية الفنرورفني  لشنافعيا ثنم اةتقنلا يذتلم / يعلى الم 

؛ بنل صنةيع العلمناء ه  د  ل  نقَ   يتعصب لقول أبي حةيفنة و  ي   ه  حةفي المذهب إ  أةل  في المذهب فصار
 المحققين أْن يتابعه فيما ظهر فيه الدليل وأن يأ ذ بالدليل إذا  الف قول اإلمام.

في ذلك بين الطحاوي وبنين أحند العلمناء فني مصنر منن  جرى حوارٌ  وجرت مةاظرة في ذلكا أو
الحةفيةا فقال الطحاوي في مسألة باير قول اإلمام أبي حةيفةا فذاك قال لنه: ألسنت منن أتبنار أبني 

 حةيفة؟ 
ً  -إ  عصبي  د  ل   قَ   ي   ه  ؛ ألةل ه  د  ل   قال: بلىا ولكةي   أقَ   .- يعةي متعصبا
 ً  .-أو  بي  يعةي   يقلد من أهل العلم إ  عصبيٌ  - فقال اآل ر و بي أيضا
ي  فصارت الكلمة مثالً  في مصر تنداولها الةناس فني مقولنة هنذين العنالمينا وذلنك يندل علنى تحنر 

 .أبي جعفر الطحاوي للحق وعلى ابتاائه له
وهو في الفرور كما ذكرةا حةفني المنذهبا وأمنا فني األصنول ففني الجملنة هنو علنى منذهب أهنل 

 .لجماعة أتبار أهل الحدي  واألثر إ  في مسائل تَب َع فيها م رجئة الفقهاءالسةة وا
َمننل  كالمننه فنني هننذه العقينندة يوافننق معتقنند السننلف إ  فنني المواضننع التنني ذكننر فيهننا مسننألة  وفنني ج 
اإليمان في تعريفه حي  قنال )واإليمنان قنول باللسنان وتصنديق بالجةنان( وقنال )وأهلنه فني أصنله 

هذا ال معتَقَد النذي كتبنه هنو  قالة المرجئةا وقد ذكر هو في صدر عقيدته هذه أنل سواء( وهذه من م
 من مسألة اإليمان. رَ كَ اعتقاد أبي حةيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسنا وهذا ظاهر فيما ذَ 

على أصول اعتقاد أهل السةة والجماعنة بعبنارةٍ  كتاٌب مشتملٌ  -كما سيأتي–هذا الكتاب  :فةقول 
 لها طي  با إ  في مسائل اةت ق َدْت عليه.  وبتقريرٍ حسةة جيدة 

هنذه عقيندة الطحناوي و  يقنال هنذه  :لهم برضناه يقنول مَ تَ ولهذا كان بعو مشاي ةا عافاهم   و َ 
مسائل  الف فيها معتقد أهل السةة والجماعنة  الجميعا ألة ه ثَمل  يدَ ر  عقيدة أهل السةة والجماعة إذا أ  

 ر في األصول وفي التعبير عن ا عتقاد كما سيأتي بياةه.أتبار الحدي  واألث
ابنن أبني العنز الحةفني منن تالمنذة  ح  رْ ا العظيم؛ وهو شَ هَ ح  رْ شَ  ل  بها علماؤةا ألجْ  مل وهذه العقيدة اهتَ 

 .الحافظ ابن كثير صاحب شرح العقيدة الطحاوية المشهور بيةكم
وا الكنالم فيهنا ه  متةوعةا ووجل  ا بشروحٍ وهَ ح  رَ ية شَ كثيرةا فالماتريد هذه العقيدة لها شروحٌ  على أنل 

 .على معتقد أتبار أبي مةصور الماتريدي
ً هَ هَ ولكن شرح ابن أبي العز وجل  ً عَنسنلفيا تاب   ا توجيها فينه طريقنة شنيخ اإلسنالم ابنن تيمينة وطريقنة  ا

ً بوأجاد في ذلك  -رحمهما   تعالى  -ابن القيم  علنم ا عتقناد فني  حين  صنار هنذا الشنرح مرجعنا
الطحاوي في مواضع مما عبلَر فيه باير ما يةباي من التعبينر  فْ ة   بعامةا ودافع الشارح عن المصَ 

َره  في مسألة اإليمانا بما هو معروفٌ مأو في في موطةه وسيأتي بحثه إن شناء   تعنالى عةند  ا قرل
 التعرو لعبارات المصةف.

ْكنهذا الكتاب أو هذه الرسالة والةبنذة؛ ال  ه  ر  ا عتقناد بعامنة ولكةلنعقيندة الطحاوينة فيهنا كمنا ذكرةنا ذ 
 ً قنا فَرل ذَ عليه أةه لم ي َرت  ْبنه ا ولهنذا وقنع الكنالم علنى الصنفات م  قَنا ووقنع الكنالم علنى القندر أ    فَرل ً م  ا ا

ً ووقع الكالم على اإليمان  قا فَرل  .ا وهكذا في ةظائر هذه المسائلم 
 علمنيٍ  دون ترتينبٍ  -وأجزل له المثوبة  /على ما جاء في قلب المؤلف  باإلمالء فهي كاةت شبيهةً 

 .ا إلى بعو؛ يجمع الةظير إلى ةظيرها والشبيه إلى شبيههالمسائَل بعَضهَ  ع  يجمَ 
 .بْ كذلك تَبَعاً لألصل  ير مرتل  عَ كالم الشارح علي بن علي بن أبي العز الحةفي وقَ  عَ قَ ولهذا وَ 
هننذا الشننرح علننى ترتيننب أركننان اإليمننانا ثننم مننا  بَ تلننى أْن لننو رَ ةلننمَ ه تَ فنني أوا ننر شننرحه أةنن رَ َكننوذَ 

ً عَناب  تَ تَ يتصل بذلك من الكالما ليكون أبلغ في ا ةتفار؛ فيجعنل الكنالم فني األلوهينة م   ا والكنالم فني ا
ً عَ اب  تَ تَ م  الصفات  ً عَناب  تَ تَ م  ا والكالم في اإليمان ا ً عَناب  تَ تَ م  ا وفني القندر ا ً عَناب  تَ تَ م  ا وفني الةبنوات ا إلنى آ نر  ا

 .ذلك
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 وهذا لو حصل لكان أةفع وأدعى  ستحضار شرح تلك المسائل.
ألفاظها تحتمنل  شنرحاً طنويالً كمنا صنةع الشنارح ابنن أبني  ة  ازَ جَ هذه العقيدة أيضا على جاللتها ووَ 

شنرحةا عندداً منن  اًا ولمنا ك ةلنا قندرَ َصنتَ  ْ اً متوسنطاًا وتحتمنل شنرحاً م  حَ رْ َشن ل  م  تَ حْ العز الحةفيا وتَ 

ة ي  ةَ أن أجعنل الكنالم عليهنا لنيس علنى  -والتوفينق بيند   -رأينت  اتْ رل ا التي مَ كتب العقيدة في س 

طريقة الشارح فني ا سنتطراد فني ذكنر الشنرح وإد نال المسنائل بعضنها فني بعنوا ولكنن علنى 
 مرتبة متعلقة: طريقةٍ 
   فْ ة   صَ أو : بألفاظ الم. 
  ً  .فْ ة   صَ الم  ا هَ دَ ي أورَ : بالمسائل التثاةيا
  َهو مذهب أهل السةة والجماعة. ه  رَ كَ وثالثا: بتحقيق القول في أنل ما ذ 
 .ورابعا: في أدلة ما ذكره من المسألة 
   كر  تفريعات  تلك المسألة على اعتقاد أهل الحدي  واألثر.  امسا: في ذ 
  ً كر األقوال الم الفة؛ أقوال أهل الف  وسادسا  ا والرد عليها.هَ ت  ا وأدلل قْ رَ : في ذ 

ً كبيراً  وكما تةظر في هذا التقسيم يحتمل تطويالً   .ا ويحتمل ا تصاراً ا ويحتمل توسطا

أن يوفقةي لمنا ينةفعكم وأن ينةفعكم بمنا تسنمعوةه إن شناء   وأرجنوا أن يكنون منةكم  فأسأل   

وكنالم شنيخ  ار فني الشنروحعلى هذه المسائل من جهنة الةظن عْ يْ ر  فْ ا جتهاد في متابعة الشرح والتل 
فني بحثنك بعند الندرس ومراجعتنك  جميعنا؛ ألنل  اإلسالم وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم   تعالى

ً  اا ألنل هَ ة  ي   بَ هذه المسائل وي   د  ك   ؤَ للدرس ما ي   عةند المبتندئ  التطويل والتفصيل قد ي ذه ب  بَعض ه بعضنا
بالمراجعنة المسنتمرة األسنبوعية كنان فني ذلنك إن والمتوسطا لكن إذا راجعت وأكدت على ةفسك 

 شاء   تعالى  ير كثير واستحضاٌر لتلك المسائل.
 لَ هْ ا و  َسنتْ رْ سلنا اللهنم   يسنير إ  منا يَ من أمرةا رشداً  فهي  ئ لةااللهم   حول لةا و  قوة إ  بك 

 أةت تجعل الحزن إذا شئت سهال. ااَلً هْ إ  ما جعلته سَ 
ما يةفعةا واةفعةا بما علمتةا وسددةا في القول والفهم والعمل إةك علنى كنل شنيء قندير.  اللهم علمةا

 ةعم
 

 
 

يُّ  اق  الطلَحاو  ْساَلم  أَب و َجْعفٍَر اْلَورل ة  اإْل  جل َمة  ح  ْصرَ -قَاَل اْلعاَلل  : / -ب م 
ا عَ  يَدة  أَْهل  السُّةلة  َواْلَجَماَعة  ْكر  بَيَان  َعق  : أَب ني َحة يفَنةَ الةُّْعَمنان  ْبنن  ثَاب نٍت اْلك نوف ي  ا َهذَا ذ  للة  لَى َمْذَهب  ف قََهاء  اْلم 

نْيبَاة ي    د  ْبن  اْلَحَسن  الشل َحمل ي  ا َوأَب ي َعْبد  َّللال  م  يَم اأْلَْةَصار  ْم -َوأَب ي ي وس َف يَْعق وَب ْبن  إ ْبَراه  ْضنَوان  َّللال  َعلَنْيه  ر 
ينَ  يَن. -أَْجَمع  ية وَن ب ه  َربل اْلعَالَم  ا َويَد  ين  ْن أ ص ول  الد    َوَما يَْعتَق د وَن م 

 هذه المقدمة اشتملت على مسائل:

 :المسألة األولى 
يلَة بمعةى مَ  أنل   اً عليه.ودَ ق  عْ ؛ يعةي مَ ولْ ع  فْ هذه عقيدةا والعقيدة فَع 

ْت َكِلَاةُ َرب َِك ِصْدقًا َوَعْدلً َوهَ ﴿  والمسائل مةقسمة إلى أ بار وأحكام كما قال   .[115﴾]األةعام:اَّ
 ً  .في األوامر والةواهي في األ بارا وعد ً  تمت كلمة   على هذين القسمين: صدقا

 واأل بار يجب تصديقها.
ى عقيندة؛ ألن  مرجعنه َسنفما كان مرجعه إلى التصديق واإليمان به و  د نل للعملينات بنه ف ةنه ي   مل

 لقلب.إلى علم ا
ي هذا عقيدة ألةه معقودٌ  عليه فال ي رج مةه منن  د ل إلى القلب فع ق دَ  ه  أةل كيعةي  -عليه القلب  فس م  

 ألْن   ي رج أو يةفلت. -شدة ا ستمساك به ومن شدة الحر  عليه 
ينها الشنيء النذي ف د  قَن( كما ذكرْت راجٌع إلى علم القلب؛ ألةه هنو النذي ي عْ العقيدةوهذا اللفظ لفظ )

لذلك لم تد ل فني  اا عمل الجوارحه  د  لكن مور   -كما هو معروف-ا العمليات فهذه من اإليمان وأمل 
 العقيدة.
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وهةنناك ألفنناظ مرادفنننة للعقينندة للد لنننة علننى منننا ذكرةننا وهننني: التوحينندا السنننةةا 
 الشريعةا وأشباه ذلك:

 ا بالعقيدة كالتوحيد  .فمةها ما يكون م تصًّ
 رها كالسةة والشريعةا ف نل ومةها ما يكون لها ولاي  ً    ؛ ألنل لفظ الشريعة يشمل العقيندة أيضنا

  َواحدة فقال  األةبياء اجتمعوا على شريعةٍ  لةا أنل  نَ يل ب﴿  ِمِ بِم يِ  َاما َوصَّ ْْ ِامْ  المد ِ َشَرَع لَكُم

َْ َوُاوَسممِ  ممْينَا بِممِ  كِْبممَراِ ي يَ  َوَل نُوًتمما َوالَّممِأو حَْوَتْينَمما كِلَْيممَك َوَامما َوصَّ َوِعيَسممِ حَْ  حَقِيُامموا الممد ِ
قُوا فِي ِ  َع عليهنا بنين المرسنلينا والمقصنود بهنا التوحيند  [ا فهذه شريعةٌ 13الشورى:﴾]هَهَفَرَّ أ ْجم 

 والعقيدة الواحدة.

ْْ ِشمْرَعةً َوِاْنَجاًجما﴿ مةها العمليات كما قال  اد  رَ وتأتي الشريعة وي   [ا 48ة:﴾]المائندِلكُل ٍّ َجعَْلنَما ِامْنكُ
 . 1(األنبياُء كِْخوة لعاَل تٍّ الدي  واتد والشرائع َشهِ ) قال ملسو هيلع هللا ىلصوكما ثبت في الصحيح أةه 

َّ من ذلك إلى أن      ل  ة ْ  العقيندة أو باسنم التوحيند أو باسنم  :التصاةيف في العقيدة قد تكون باسم ّ 
 اعة.في تصاةيف أئمة أهل السةة والجم فعالً  السةة أو باسم الشريعة كما هو موجودٌ 

 :المسألة الثاةية 
أ ْطل ننَق فنني أوا ننر القننرن الثنناةي  ( أهننل السننةة والجماعننةا هننذا لفننظٌ ح ممُل السممنَّة والجااعممةقولننه )

الم تلفنننة النننذين  رجنننوا عنننن طريقنننة الصنننحابة  قْ رَ األثنننر والم نننالفين للف ننن ار  بَنننالهجنننري علنننى أتْ 
 والتابعين.

( السمنةبنين لفظنينا بنين ) عَ َمنوجَ  -تعنالى رحمهنم    -وأول من استعمله بعو مشايخ الب اري 
ي ات بار السةة ولكةه   يكون مع الجماعةا وهةناك منن يندعو إلنى  (؛ ألنل الجااعةو) هةاك من يدلع 

 سةة. ار  بَ الجماعة بال ات   
السننةة  ارْ بَننات    :فصننارت طريقننة أهننل الحنندي  واألثننر أتبننار السننلف الصننالح مشننتملة علننى شننيئين

 .والجماعة
لآل نرا فات بنار السنةة هنو ات بنار الجماعنةا وات بنار الجماعنة هنو ات بنار  ةهما في الحقيقة  زمٌ م وكلٌ 

مة )عةه في الحندي  النذي فني السنةن أةنه قنال  حل صَ  ملسو هيلع هللا ىلصالةبي  السةةا وذلك ألنل  ُُ  مأا األاَّ َوَسمهَْفهَِر
 .2(َوِ َي اْلَجَااَعةُ َعلَِ ثالثٍّ َوَسْبِعيَ  فِْرقَةً. كُل َجا فِي الن اِر, كِل  َواِتَدةً. 

بند ولها فني الةنارا والةاجينة فرقنة واحندة هني الجماعنةا  ةْ دَ علنوَ تَ في الةار؛ يعةني م   قْ رَ فصارت الف  
اِشمِديَ  اْلَاْجمِديي  ) ملسو هيلع هللا ىلصوهم المتبعون للسةة الممتثلون لقول الةبني  ْْ بِسُمنَّهِي وسُمنَِّة اْلُخلفَماء الرَّ َعلَمْيكُ

 .... الحدي 3(ا، َوَعضُّوا َعلَْيَجا بِالنََّواِجأِ ِاْ  بَْعِدو، هََاسَّكوا بج
 .بهم ما يقابل الرافضة والشيعة اد  رَ وي   ق  لَ طْ أهل السةة فقد ي   دَ ر  وإذا أ فْ 

 ( يطلق ويراد به ما ي الف التلشيُّعا وي طلق ويراد به أهل الحدي  واألثر.ح ل السنةلفظ ) ألنل 
لآل نر ألجنل أن يكنون هةناك تحديند  مةهمنا منالزمٌ  كالً  نل (ا مع أالجااعةولهذا زادوا على السةة )

والجهميننةا  فنني اإلطننالقا فيكننون المننراد بنناإلطالق مننا ي ننالف الفننرق كلهننا: الرافضننة وال ننوارج
 المرجئة والقدريةا والجبرية إلى آ ر أصول الفرق.

اعننة؛ وقند ذكرةنا لكنم فنني أول شنرح الواسنطية تفصننيل معةنى أهنل السننةة والجماعنةا ومعةنى الجم
 وجماعة الدين وجماعة األبدان بما ي رجع في ذلك إليه.

 :المسألة الثالثة  
 ب ةيت على مذهب فقهاء الملة: - / -أن  هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي 

 أبي حةيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. 
م  نالفوهم فني ه  وهؤ ء عةد أهنل الحندي  واألثنر وافقنوا السنةة والجماعنة فني أكثنر المسنائلا لكنةل 
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علننيهم مرجئننة  قَ ل ننمننن أصننول النندين أ  وهننو اإليمننانا ولهننذا أ طْ  عظننيمٍ  أصننلٍ 
 الفقهاء.

وا العمل عن مسمى اإليمانا وقالوا  فه م مرجئة ألنل  كالمهم في اإليمان كالم المرجئة ألةهم أرَجؤ 
 بذلك.)إن  أهله في أصله سواء(ا وقيل لهم مرجئة الفقهاء؛ ألةهم فقهاءا اشتهروا 

َؤللنْف مبة ن يظهر من هذا التقنديم أنل  نف ذ علنى كنالم أهنل الس نةة والجماعنة بعامنةا وعلنى  ي  هنذا الم 
 مذهب مرجئة الفقهاء في اإليمان ب اصة.

 كالمه في اإليمان هو كالم المرجئة. ؛ ف نل وهذا هو الواقع ف عالً 
ل فيهم المرجئة؛ مرجح ل السنة والجااعةقوله ) نف ذ  ئة الفقهاء.( ي د  

( يشننمل أهننل الحنندي  واألثننر ويشننمل ح ممل السممنة والجااعممةوهننذا مةننه ينندل علننى أنل منندلول )
 وهذا باطل. االمات ريدية واألشاعرة
لوااممع )مننن المتقنندمين ومننن المتننأ رين كالسلننفلاريةي فنني  احْ بننه بعننو الشُّننرل  حَ رل وهننذا القننول َصنن

ح مل السمنة والجااعمة ثمالث فوائمل  ح مل التمديث  اعلمْ ح َّ )حي  قال فني فصنٍل لنه  (4)(األنوار
 . (واألثر واألشاعرة والااهرودية

 أهل السةة والجماعة هم الذين أ ذوا بالسةة والجماعة في كل أصول المسائل. ؛ ألنل لٌ وهذا باط  
هني مسنألة اإليمنان ومسنائل األسنماء واألحكناما  وأعظم المسائل التي حصنل فيهنا ا  نتالف أو ً 

 فيها ال وارجا كما هو معلوما ثم تَب َع ذلك ظهور المرجئة إلى آ ر ما حصل. فَ  الَ ف
يعةي من ةفنى –من مسائل األصول العظيمة فال يكون من ةفاها  -مسألة اإليمان-هذه المسألة  ف ذاً 

على طريقة أهل السةة والجماعة أتبار الحندي  واألثنر؛ لم الفنة  -د ول العمل في مسمى اإليمان
و  الكثيرة الدالة على أنل العمل من اإليمان كما سيأتي تقريره فني موضنعه إن شناء قولهم للةص
   تعالى.

 :المسألة الرابعة 
ي قوله  ي ( هذه الكلمة ))واا يعهقدو  ا  حصول الد ِ التعبينر  ( ي عبلر  بها عن العقيدة ألنل حصول الد ِ

 .عن العقيدة صار فيه اشتراك
عةد أهل الحدي  بما ذكرةا لك من العبنارات: العقيندةا السنةةا التوحيندا  -عقيدةعن ال–في عَبلر عةها 
 الكالم. م  لْ ع  عةها الم الفون ب   رَ بل الشريعةا وعَ 

نلَه  علمناء الكنالم فني بينان العقيندة إلنى منا دَ   نوالذين تركوا الفلسفة وما أصل عَظلم  يهم لل علينه كنالم م 
 (.حصول الدي ( إلى )علْ الكالْوا عن )ل  دَ كاألشعري والماتريدي عَ 

كلمة أصول الدين فيها م الفة للفظ علم الكالم المذموما وفيها تََوس ْط ما بين األلفاظ الشنرعية  ألنل 
 .)السةةا العقيدةا التوحيدا الشريعة ( وما بين قولهم: علم الكالم

 فأَتوا بهذا اللفظ الذي هو بْين اللفظين.
ن دليله وَمأَ ذ ه  هو َمأَْ ْذ التوحيد والسنةة والعقيندة والشنريعة فنال بنأس ولهذا ةقول هذا اللفظ إن كا

باستعمالها ولهذا يستعمله أهنل السنةة والجماعنةا ويريندون بنه المعةنى الصنحيح وهنو أنل )أصنول 
يلة. ج  في ذلك من المسائل األصلية والت بَع   الدين( المقصود بها أصول اإليمان الستة وما يَْةَدر 

كلٌب إضافي؛ أ ضيف فيه األصنل وا ةْ افَ ضَ ة م  بَ كل رَ ( كلمة م  حصول الدي ) فكلمة ر  لذلك يقولون هي م 
 إلى الدين.

 .( كلمة معةاها العقيدةحصول الدي و)
 .( ما ي الف الفرور وهي العملياتحصوليريدون بكلمة )

إذا كنان لنم ي نت  بنه  فني ا صنطالح ةَ احل َشنوإذا كان اللفظ محدثا أو م صنَطلحاً علينه فةقنول   م  
أهل البدرا فاستعمله طائفة من علماء الحدي  والسةة ويعةون به ما دلنت علينه األلفناظ الشنرعية؛ 

 العقيدةا السةةا التوحيدا الشريعة.
ي المقصنود بهنا أصنول اإليمنان المعروفنةا ومنا يتصنل يعة( واا يعهقدو  ا  حصول الدي ) نف ذ
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 السةة أهل البدعة. الف فيه أهل  بذلك من مباح ا وما
 ِ َ َواِتٌد َل َشِريَك لَ ُ.كِ  -ُاْعهَِقِديَ  بِهَْوفِيِق َّللاَِّ -نَقُوُل فِي هَْوِتيِد  َّللاَّ   َّ َّللاَّ

 ى في ا عتقاد باعتقاد القلب؛ بل   بد من قول اللسان.تَفَ ي كْ  ( هذا ألةه  نقُولُ قوله )
العقيندة الصنحيحة      وأن محمندا رسنول  ا ألنل شنهادة أن   إلنه إ هْ يْ وأعظم قول اللسان وكاف  

ً  بالجةانا وقولٌ  اعتقادٌ   ا ثم امتثال العمليات في األمر والةهي. باللسان حتى يكون اإليمان صحيحا
عاقندا عليننه  اكنوةي معتقندا هننذا الكنالم ( يعةني أقننول َحالَنةَ نقُمولُ ( هنذه حننال منن )ُاعهَقمدي َ وقولنه )
 .و  مرتاب ير متردد فيه  اقلبي
 (. نقُولُ ( ولو تأ رت فهي حال من الضمير في )ُاعهَقدي َ فـ)

 يوفقه في القول الحق في ذلك. أنْ  ( هذه استعاةة باهلل بهوفيق هللاوقوله )
فني ذكنر مسنائل القندرا فأهنل  والتوفيق ا تلفت فيه التفسيرات بما سيأتي بياةه إن شاء   مفصنالً 

 ل ذ نا وأهل البدر كٌل له َمْشَرب ه في تفسير التوفيق وال ذ ن.السةة لهم تفسير للتوفيق ول
( اشنتملت هنذه الجملنة نقُوُل فمي هَوتيمِد هللا ُاعهَقمديَ  بهوفيمق هللاَّ ك َّ هللا واتمٌد ل شمريَك لَم ُ قال )

كر التوحيد وعلى تفسيره.  على ذ 
يًدا؛ يعةيالهوتيدوكلمة ) د ا تَْوح  َدا ي َوح    .الشيء واحدا   لَ عَ جَ  ( هذه مصدر: َوحل

كن مك هميهي قواما ح مل كهماك فلميك  حول اما )أةه قال في حدي  معاذ  ملسو هيلع هللا ىلصقد جاء في السةة عن الةبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصفي مملَّ رسممول هللا ) وجنناء أيضننا فنني قننول الصننحابي  ا5(هممدعو ْ كليمم  كلممِ حْ  يوتممدوا هللا
ا -المعروفنة فني أول الحن التلبينة -في قوله لبيك اللهم لبينكا لبينك   شنريك لنك لبينك  6(بالهوتيد

 .( جاءت في السةةالهوتيدكلمة ) اً ا ف ذ(بالهوتيد ملسو هيلع هللا ىلصفي لَّ رسول هللا )
 .في اللاةا فتوحيد   معةاه أْن تجعل   واحداً  ومعةى التوحيد كما ذكرةا جعل الشيء واحداً 

َد    دْ واح    ةفسه فيه فيما دلت عليه الةصو . فيما وحل

   واحٌد في ربوبيتها واحٌد في إلهيتها واحٌد في أسمائه وصفاته. أنل والةصو  دللت على 
الكتننناب والسننةة راجننع إلنننى توحينند الربوبيننةا توحيننند اإللهيننةا توحينند األسنننماء  ياً فننفالتوحينند إذ

  .والصفاتا وهذا على التقسيم المشهور
 لى قسمين؛ يةقسم:توحيد   يةقسم إ آ ر وهو أنل  وقََسَمه  بعو أهل العلم إلى تقسيمٍ 

 .إلى توحيٍد في المعرفة واإلثبات 
 .وإلى توحيٍد في القصد والطلب 

لنه  (اإلثبنات)بأفعالنها وهنذا هنو الربوبينة و فني معرفنة    (في المعرفة واإلثبات)وَعةَى بقوله 

 فيما أثبت لةفسها وهذا هو األسماء والصفات.
 وهو توحيد اإللهية. (في القصد والطلب)وقوله 
قسننيم التوحينند إلننى ثالثننة أقسننام: الربوبيننة واأللوهيننة واألسننماء والصننفات جنناء فنني عبننارات وت

المتقدمين من أئمة الحدي  واألثرا فجاء عةد أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي  يره منن كتبنها 
وفي كالم ابن بطةا وفي كالم ابن مةدها وفي كالم ابن عبد البرا و يرهم من أهل العلم منن أهنل 

فهنذا التقسنيم قنديم  اهذا التقسيم أحدثنه ابنن تيمينة دي  واألثرا  الفاً لمن زعم من المبتدعة أنل الح
 التي ذكرةا.        يعرفه من طالع كتب أهل العلم

 إذا تقرر ذلك:
 في أفعاله سبحاةه   شريك له.   واحدٌ  فمعةى توحيد الربوبية: اعتقاد أنل 

اةها ومةهننا َرْزق ننه  وإحينناؤه وإماتتننه وتنندبيره لألمننر وإ اثتننه للةنناس مةهننا َ ْلق ننه سننبح وأفعننال   

 وةحو ذلك
 إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في الملكوت. توحيد الربوبية راجعٌ  يعةي أنل 

 فكل ما َرَجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية.
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  وحنننده   شنننريك لنننه هنننو  إيمننناٌن بنننأنل  ه  ه أةلنننفاإليمنننان بتوحيننند الربوبينننة معةنننا
وحنندها وهننو المحينني  اق  زَ اً وةهينناًا هننو ال نالق وحنندها وهننو النرل رَ المتصنرف فنني هننذا الملكنوت أْمنن

المميننت وحنندها وهننو الةننافع الضننار وحنندها وهننو القننابو الباسننط وحننده فنني ملكوتننها إلننى آ ننر 

مْ  يَْاِلمُك السَّمْاَع َواأْلَْبَصماَر قُْل َاْ  يَْرُزقُ ﴿ مفردات الربوبيةا كما قال  ِِ حَاَّ ْْ ِاْ  السَّمَااِء َواأْلَْر كُ

 ُ ِ َوَامْ  يُمَدب ُِر اأْلَْامَر فََسميَقُولُوَ  َّللاَّ  فَقُمْل حَفَماَل َوَاْ  يُْخِرُج اْلَتيَّ ِاْ  اْلَاي ِِت َويُْخِرُج اْلَاي ِمَت ِامْ  اْلَتمي 

ننةل [ا فأثبننت أَ 31﴾]يننوةس:هَهَّقُمو َ  علننيهم أةهننم لننم يتقننوا الشننرك بننه وتَننْرَك  رَ َكننةا وأةْ يلننوب  ب  قننروا بالرُّ م أه 
 توحيد اإللهية.

 وتوحيد اإللهية: هو توحيد   بأفعال العبيد.

في إةابته و ضوعه ومحبتنه ورجائنها وأةنوار  العبد ربه  دَ ر  توحيد في القصد والطلب؛ بأن ي فْ ال

فني آ ر أفراد العبادة بما هو معلوم بحه وةذره إلى عبادته من صالته وزكاته وصيامه ودعائه وذ
 وحيد اإللهية.ت

ثْنل لنه فني أسنمائه وصنفاته كمنا قنال﴿ واحنداً  وتوحيد األسماء والصفات: هو جعنل    ََ   م  لَمْي

ْْ يَكُمْ  لَم ُ كُفُمًوا حََتمدٌ [ وكما قال ﴿11﴾]الشورى:َكِاثِْلِ  َشْيءٌ  َ مْل ﴿ [ا وكمنا قنال 4﴾]اإل نال :َولَ

ُْ لَ ُ َسِايًّا  [. 65﴾]مريم:هَْعلَ
 فيه: قائمٌ  ال الف التوحيد ألنل  رَ كَ ( هةا ذَ نقُوُل في هَوتيِد هللا ُاعهَقديَ  بهوفيق هللاقوله ) اً إذ
هذا العالَم قنديم لنم ينزلا وأةنه  والفالسفة الذين يقولون: إنل  ةْ يَ ر  ففي الربوبية قام ال الف مع الدُّهْ  -

 .و ير ذلك من مقا ت ة فاة الرب  اهكذا العالم باتفاق دَ ج  ليس له  القا بل و  
 ً ً  وكذلك م الفة للذين جعلوا   ربا في الربوبينةا وهنم طوائنف منن الملنل  ولكن جعلوا معه شريكا

  الة المتصوفة الذين يقولون:  قول ذلك في لَ  َ م تلفةا وفي هذه األمة دَ 
واألقطاب الذين لكل بلند قطنب يمةنع ويعطني فيهنا  ولياءلم فيه من يتصرف فيه من األلهذا العا إنل 

 .إلى آ ر ما يعتقدون فيه اي ويميتويرزق ويحي
 .من  الف في اإللهية ثَمل  -
 من  الف كما سيأتي تفصيله. في األسماء والصفات ثَمل  -

 لم؟  االقول في ا عتقاد في    مَ دل هةا سؤال: وهو أةه قَ 

 م ذلك ألمرين:والجواب عن ذلك أةه قدل 

  على  يره من أركنان اإليمنان كمنا قنال  مٌ دل قَ : أن  اإليمان باهلل م  األولاألار ﴿  َْولَِكم َّ اْلبِمرَّ َام

ِْ اْْلِخِر َواْلَااَلئَِكِة َواْلِكهَاِك َوالنَّبِي ِي َ  ِ َواْليَْو اإليمان بناهلل علنى  ينرها  مَ دل قَ [ا فَ 177﴾]البقرة:آَاَ  بِاَّللَّ

ِ َوَااَلئَِكهِمِ  َوكُهُبِمِ  ﴿ قوله  وكما في سُوُل بَِاا حُنِزَل كِلَْيِ  ِاْ  َرب ِِ  َواْلُاْؤِانُوَ  كُلٌّ آَامَ  بِماَّللَّ آَاَ  الرَّ

اإليامما  حْ  هُممْؤِاَ  بِمما  )فنني حنندي  جبريننل المعننروف  ملسو هيلع هللا ىلص[ا وقننول الةبنني 275﴾]البقننرة:َوُرسُممِل ِ 

اِ َوَاالَئَِكهِِ  َوكُهُبِِ  َوُرسُلِ  وَ  ِْ اْلِخر، َوهُْؤِاَ  بِاْلقََدِر َخْيِرِا َوَشرَّ  .7(اليَْو

 ا عتقاد في    : أنل األار الثاني  ً ا با عتقناد فني هو أصل اإليمانا وبه يصير المرء مؤمةنا

    َذلنك هنو أول  نل محمندا رسنول  ا وأَ  نل عليه شهادة أن   إلنه إ    وأَ  تْ لل بالوحداةية بما د

 على العبيد. واجبٍ 
َف  ا  -ويقدموةنه فني عقائندهم-علنى العبند  أول واجنبٍ  وفي هذا م الفة للذين زعموا أنل  أن يَْعنر 

 يستدل على معرفة  ا أو ما يسموةه بالةظر للتوحيد أو للمعرفةا أو بالقصد إلى الةظر. نْ أو أَ 
تةظنر فني الند ئل  نْ أول واجنب هنو أَ  ل إنل لمنن قنا ةً فَنفلما كان أول واجب هو التوحيد قَدلَمها م الَ 

 لذلك. وفي الملكوت لمن كان أهالً 
( هذا من أسماء   الحسةىا كما قنال واتدٌ (ا لفظ )ك َّ هللا واتدٌ (ا )ك َّ هللا واتٌد ل شريَك لَ ُ قال )

   ﴿ ُمممار ُ اْلَواِتمممُد اْلقَجَّ ُ د ﴿[ا وأيضنننا منننن أسنننمائه الحسنننةى األحننن4﴾]الزمنننر: ُمممَو َّللاَّ قُمممْل  ُمممَو َّللاَّ

 [.1﴾]اإل ال :حََتدٌ 
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نندَ ل شمريَك لَمم ُ ( يعةني أةننه   شنريك لننها ولنذلك كاةنت كلمننة )واتمدٌ و) ة ( هنذه مؤك  
 .بعد تأكيد اً دَ يْ تأك  

َظنم  مقنام واتمٌد ل شمريَك لَم ُ قال الحافظ ابن حجر و يره في قوله ) ( هنذا تأكيند بعند تأكيند لبينان ع 
 التوحيد.
يلت ه سبحاةه.( هذواتدٌ وكلمة )  ه راجعة عةد أهل ا عتقاد إلى أََحد 

 وةقول الصحيح أةه   فرق بين واحد وأحد.
للصنننفاتا  ةْ يلننند  اح  ون الوَ ع نننج  رْ منننا بنننين الواحننند واألحننند؛ أو واحننند وأحننندا في   ونَ ق نننر   فَ والمتكلمنننون ي  

 ة لألفعال.يل د  حَ واألَ 

تننه سننبحاةه فنني الننذات وفنني الصننفات وفنني الواحنند يرجننع إليننه أَحدي اسننم    لكننن الصننحيح أنل 
 األفعال؛ في الربوبية و األلوهية و األسماء والصفات.

 له. ( وتأكيدٌ واتدٌ ( هذا تفسير لـ)شريَك لَ ُ قوله )
الشنريك عنن  ي  ْفنبنه ةَ ر  سلنفَ التوحيند أعظنم منا ي   نل ( علنى أَ ك َّ هللا واتٌد ل شريَك لَم ُ ولهذا دلل قوله )

  ( فالتوحيند ي فسلنر ب  ي هَوتيمِد هللا ك َّ هللا واتمٌد ل شمريَك لَم ُ نقُوُل فا )ن وهنو ةفني الشنرك  ه  د   ض 

 كما قال الشاعر:
 وبضد ا ههبي  األشياء .............

 الشرك بأةواعه.  ي  فْ ةَقد   يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إ  باإليقان ب  ف
( هنذا عنام يشنمل ةفني الشنريك فني الربوبينةا وةفني الشنريك فني ل شمريَك لَم ُ لهذا ةقول هةا قوله )

 األلوهيةا وةفي الشريك في األسماء والصفات.
 َّالنوع األول ا  حنواع نفي الشريك في قول  )ل شريك ل ( نفي الشريك   في ربوبيه  ـ 

َكة في الربوبينة راج   لربوبينة؛ فني صنفات ا إلنى جعنل الم لنوق لنه منن صنفات النرب  ةْ عَنوالشلر 

ً  لَ عَ جْ يعةي أْن يَ   .للم لوق تصرفا

 ً  للشريك معه في الربوبية. اءٌ عَ ا فهذا اد   في الكون مما ي ت  به    إذا جعل للم لوق تصرفا
 أو ظهير أو وزير. ينٌ ع    معه م   أو أن يعتقد أنل 

ْْ قُمْل ادْ ﴿ وهذا كله مةفيا وكل هذا دا ل في ا شتراك في الربوبيةا كمنا قنال  ُ عُموا الَّمِأيَ  َزَعْامه

ْْ فِيِجَاما ِامْ  ِشمْركٍّ  ِِ َوَاما لَُجم ةٍّ فِي السَّمَااَواِت َوَل فِمي اأْلَْر ِ َل يَْاِلكُوَ  ِاثْقَاَل أَرَّ َوَاما ِاْ  ُدوِ  َّللاَّ

ْْ ِاْ  َظِجيرٍّ   [ا فذكر أةوار ا شتراك في الربوبية:22﴾]سب :لَ ُ ِاْنُج
  َكْة مستقلة ةٍّ َل يَاْ ﴿إما َشر   .يعةي استقال ً  ﴾ِلكُوَ  ِاثْقَاَل أَرَّ
 .أو معاوةة 

  أو ات اذ ظهير ووزير هلل. 

 وهذه المعتقدات موجودة في طوائف من هذه األمة.
كَ  ي  فْ واإليمان بتوحيد الربوبية وةَ  في الربوبية على درجتين: ةْ الشلر 

 َِّندا بنل هنو مشنركا وهنو  للفا ومن لم يأت  بها فلنيسكَ واجبة على كل م   الدرجة األول بموح 
فنني ربوبيتنه؛ فنني أفعالننه سننبحاةها فهنو ال ننالق وحنندها وهننو    واحنندٌ  منا ذكرةننا مننن ا عتقناد بننأنل 

اق وحنندها وهننو المحينني المميننت وحنندها وهننو الةننافع الضننار وحننده  ننالننرز  األمننور  ر  ب   دَ ا وهننو م 

 على كل أحد.وحدها وهو  الق الَ لق وحدها إلى آ ر أفراد ذلكا وهذه واجبة 

 لل اصة وأهنل العلنم وهني شنهود آثنار الربوبينة فني َ ْلنق    وهي مرتبةٌ  َّالثانية الدرجة ا

لَنْلا أو  راً ث  ؤَ م   ى  ير   رَ وهذه بحي    يَ  فني هنذا الملكنوتا ولنو كنان تنأثير معلنو ت عنن ع 

ا ويةظر لذلك فني    الق إ      مؤثر في الحقيقة وْن ى أرَ عن أسبابا ف ة ه يَ  اتْ بَ بل سَ تأثير م  

 .ا متدبراً الملكوت متفكراً 
وهذه حال ال اصة وهي مستحبةا وهي ألهل العلم وألهل اإليمانا وليست واجبة علنى كنل أحندا 

ِِ َواْخمممهاَِلِل اللَّْيمممِل َوالنََّجممماِر َْليَممماتٍّ أِلُوِلمممي كمنننا قنننال سنننبحاةه ﴿ كِ َّ فِمممي َخْلمممِق السَّمممَااَواِت َواأْلَْر

ْْ َويَهَفَكَّممُروَ  فِممي َخْلممِق السَّممَااَواِت 190أْلَْلبَمماِك)ا َ قِيَاًامما َوقُعُمموًدا َوَعلَممِ ُجنُمموبِِج (الَّممِأيَ  يَممْأكُُروَ  َّللاَّ
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ِِ َربَّنَا َاا َخلَْقَت َ أَا بَاِفالً   [ا وكمنا وصنف   191-190﴾]آل عمران:َواأْلَْر

قُمْل ا بنل أمنر بنذلك فني بعنو اآلينات بقولنه ﴿ بعو عباده بالتفكر والةظر والتندبر فني  لنق  

ٍّْ َل يُْؤِانُمو َ  ِِ َوَاا هُْغنِي اْْليَاُت َوالنُّأُُر َعْ  قَْو [ا 101﴾]ينوةس:اْنظُُروا َااأَا فِي السََّااَواِت َواأْلَْر

ْْ يَهَفَكَُّرواوكقوله ﴿ ْْ بَِواِتمدَ ﴿ [ا وكقوله 184﴾]األعراف:حََولَ ِ َاثْنَمِ قُْل كِنََّاا حَِعظُكُ ةٍّ حَْ  هَقُوُاموا َّلِلَّ

َّْ هَهَفَكَُّروا ُ ا فني  لنق   يندل علنى توحينده فني في ربوبية    رْ ك  فَ [ا فهذا التل 46﴾]سب :َوفَُراَدى ث
عاالنا القلوَك بالهفكر فيورثجما الهمأكر، )/الربوبيةا وهو حال ال اصةا كما قال الحسن البصري 

 .8(تركنا القلوك بجاا، فإأا القلوك لجا حسااع وحبصارفرجعنا بالهأكر علِ الهفكر، و

 وهذه عةد أهل البدر وأهل الكالم مطلوبة وواجبة لمن كان أهالً لها.
ممن كان أهال للةظنر  -عةد طائفة مةهم – الةظرا ويوجبون التفكرا و  يصح إيمان أحدٍ  ونَ ب  فيوج  

 إ  بالةظر.

ا وإْن كاةت تجري علينه أحكنام يكن مؤمةا بربوبية   لم  رٍ ظَ فلو مات المتأهل للةظر من  ير ةَ
ونَ  عليه أحكنام أهنل اإلسنالم فني اآل نرة علنى تفصنيل منذهب  أهل اإلسالم في الدةيا ف ةهم    يجر 

 أهل الكالم في ذلك.
  قول  )ل شريك ل ( نفي الشريك   في كلجيه  ـَّ فيالنوع الثاني ا  حنواع نفي الشريك 

ها العبادةا يعةي   شريك له في عبادتها كما دلت عليها كلمة التوحيند )  إلنه إ    واإللهية معةا
 وحده   شريك له(.

َي فيه اإللهية وأةه ي عْ     فيعتقد أنل   دَ ا ف ةمنا ع ب ندْ بَنليس معه إله يستحق العبادةا وأن  كل من أ دُّع 

 بالباي والظلم والعدوان والتعدي.

أبشع الظلم وأكبر الظلم؛ ألةه سبحاةه توعلد أهنل الشنرك بالةنارا  فهو ظالمٌ   وكل من أشرك باهلل

َ َل يَْغِفُر حَْ  يُْشَرَك بِِ  َويَْغِفُر َاا ُدوَ  أَِلمَك ِلَامْ  يََشماءُ بل أوجب لهم الةار في قوله ﴿ وكمنا  9﴾كِ َّ َّللاَّ

ِ َوقَاَل اْلَاِسيُح يَابَنِي كِْسرَ قال المسيح عليه السالم ﴿ ْْ كِنَّ ُ َاْ  يُْشِرْك بِاَّللَّ َ َرب ِي َوَربَّكُ ائِيَل اْعبُُدوا َّللاَّ

ُ َعلَْيِ  اْلَجنَّةَ َوَايَْوااُ النَّاُر َوَاا ِللظَّاِلِايَ  ِاْ  حَنَصارٍّ  َْ َّللاَّ  [. 72﴾]المائدة:فَقَْد َترَّ

ا وأشننملها كتنناب لبيننان هننذا التوحينند ومننا يتصننل بننه كتننب توحينند العبننادة المعروفننة ومننن أعظمهنن
 ./التوحيد لإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 

  ل شمريك لم ( نفمي الشمريك   فمي األسمااء قولم   فميالثالث ا  حنواع نفمي الشمريك النوع(
 والصفاتَّ

   شريك له في كيفية اتصافه بالصفات.    وذلك بأْن يعتقد أنل  

ماث    ة اتصافه بالصفات.لها و  مشابه له في كيفي لَ يعةي   م 
لنه فني المعةنى  هَ اب  َشنلصفاته سبحاةه وألسمائها و  م   قْ لَ وأةه سبحاةه   شريك له في المعةى المطْ 

 المطلق ألسمائه وصفاته.
اشتراك بعو  لقه معه سبحاةه في الصفات إةما هو اشتراك فني مطلنق المعةنى وفني أصنله  وأنل 

 الكيفية.   في المعةى المطلق و  في كماله و  في

ََ َكِاثِْلمِ  َشمْيٌء   شريك له في صفاته و  في أسنمائه و  فني أفعالنه سنبحاةها بنل ﴿ ه  فيعتقد أةل  لَمْي

 [.11﴾]الشورى:َو َُو السَِّايُع البَِصيرُ 
عليهنا المصنةف بقولنه )و  شنيء مثلنه و  شنيء يعجنزه و  إلنه  فَ َطنألجل هذا المعةنى العناما عَ 
مل الثال .  يره( كما سيأتي تفصيل  الكالم على هذه المسائل في ذكر معةى هذه الج 

 لمعةى التوحيد وةفي الشريكا ويأتي تفصيلها مع بيان كل مسألة:  هذا إجمالٌ  اً إذ
 توحيد الربوبية وأبحاثها توحيد األسماء والصفات وأبحاثها توحيد اإللهية وأبحا  توحيد اإللهية.

عتَقديَن بتوفينق   إنل   واحنٌد   شنريَك لَنه ( إنل في قوله )ةق و أن ةقول: إنل  يَ ق  بَ   ل  في تَوحيد    م 
                                                

 (446يأتي ذكره )  8
 .116و 48سورة النساء في اآليتين: 9
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 هذه العبارة )  شريَك لَه ( تفسيرها على طريقة أهل السةة ذكرةاها.
ا أهل البدر فيقولنون فني تفسنير )واحنٌد   شنريَك لَنه ( عبنارات م تلفنة تجندوةها فني التفاسنيرا وأمل 
 در.مةها أهل الب ر  ث  وي كْ 

 فيقولون في تفسير )واحٌد(: 
 في أفعاله   ة دل له. في صفاته   شريك لها وواحدٌ  واحد في ذاته   قسيم لها وواحدٌ 

ا )واحد في ذاته   قسيم لنه( هنذه منن التعبينرات المحدثنةا وإن كنان يمكنن أن هَ ل  وفي قولهم في أول 
ً  ىً معةَ لَ م  تَ حْ تَ  بواحديته سبحاةه وأحديته في ربوبيتنه وإلهيتنه  ت فسلر  ة يَ د  ؛ لكن التوحيد واألَحَ صحيحا

 وفي أسمائه وصفاته.
وأهل البدر في التوحيد ا تلفت عباراتهم؛ وسبب ا تالف عبناراتهم فني التوحيند أةهنم ةظنروا فني 

مننا عليننه بعننو  ف  وا التوحينند بمننا ي ننال  ر  سلننفَ تعريننف التوحينند إلننى حننال الةصننارى وأهننل الملننلا فَ 
 .الطوائف

م تلفنة كمنا هنو  هلل  رْ وَ يعةي ةفيا لألقاةيم الثالثة التني هني ص ن (في ذاته   قسيم له واحدٌ )ا فقالو
يلة والنذين يقولنون أنل ثَنمل إلهنين ةَو  هنو  ااعتقاد الةصارى أو طائفة من الةصارىا وكذلك اعتقاد الس  

 للشر. لل ير وشيءٌ  إله واحد لكن له أ قةومان شيءٌ 
 .ـفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته  ه وأسمائه وصفاتها واحدٌ واحد في ذات ـو  

سيأتي إن شاء   مزيد بينان لقنول الم نالفين فني تفسنير الربوبينة واأللوهينة واألسنماء والصنفات 
 فيما ةستقبل إن شاء   تعالى.

زيندةي وإيناكم منن ةكتفي الليلة بهذا القدرا وةسأل   سبحاةه أْن يوفقكم لما يحنب ويرضنىا وأن ي
 وصل ى   وسلم وبارك على ةبيةا محمد.ا العلم الةافع والعمل الصالحا وأن ي تم لةا برضاه

 األسئلة

 قد ي فهم من الدرجة الثاةية من توحيد الربوبية ةفي األسباب أو آثارها؟ /1س
هود آثنار األسنماء المقصود أن يرىا أن يشهد آثنار األسنماء والصنفاتا وش ن ج/   ي ْفَهم ذلك؛ ألنل 

 ً ً  والصفاتا هذا ليس ةفيا ً لألسبابا بل هو جعنل األسنباب أسنبابا ا ا وعندم مجاوزتهنا لكوةهنا أسنبابا

ً فيرى أن  الفاعنل هنو    سنبحاةه وتعنالى   َ تَ ا وأْةنا وأةنه سنبحاةه أجنرى األسنباب بجعلهنا أسنبابا
ؤثرات تةننت  اآلثننارا إلننى  يننر ذلننك ممننا هننو المنن معلو تهنناا وأنل     ت  ت ْةنن لْ لَننالع   عةهننا مسننبباتهاا وأنل 

 معلوم من اعتقاد أهل التوحيد.

أو  ما ةكاد ةقرأ كتابا من كتب السةةا كالسةة لعبند  ا والاللكنائيا واإلباةنة إ  وةجند فصنالً  /2س

 بابا في طعن األئمة في أبي حةيفة فما هو السبب؟ وما موقفةا من هذه اآلثار؟ 
علينه  دل ا ورَ  الف السةة واآلثار في مسائل كثيرة جداً  /أبا حةيفة  ان ألنل ج/ هذا كان في ذلك الزم

أهننل السننةة والحنندي  حتننى   يأ ننذ الةنناس بكالمننه فنني ذلننكا فالتننمليف هننذه ألجننل اةتشننار مننذهب 
ننبَ مننن ات    الحةفيننة فنني الننبالدا فكتبننوا ذلننك تحننذيراً  ننا اسننتَ  ه  اع  المننذاهبا  تْ رل قَ فيمننا أ طننأ فيننها لكننن لمل

أحند األئمنة األعنالم النذين يشنار إلنيهما والنذين ي تلبعنون فني  /تقرت الفرقا وصنار أبنو حةيفنة واس
مسائل الفقها ترك أهل السةة إيراد ذلك بعد ةهاية القرن ال امسا واجتمعوا على عدم ذكرهاا بنل 

عنن األئمنة  رفنع المنالم)ذلك شيخ اإلسالم فني كتابنه المعنروف  دَ قَ من األئمة األعالم كما عَ  وه  دُّ عَ 
 ./وذكر مةهم أبا حةيفة  (األعالم

فأ طأ هو في مسائلا و الف السةة فني مسنائلا وع ندل منن مرجئنة الفقهناءا لكنن منا ورد فني تلنك 
نْر منن شنعار أهنل السنةة  ه  كَ رَ الكتب من شتمه ولعةه وسبه أو ةحو ذلكا هذا تَ  أهنل السنةة؛ فلنم يَص 

َره  األئمة وفي  كتبهم وتركوه في مؤلفاتهم بعد ةهاية القرن ال امس. أن ي فعََل ذلكا كما قرل

بعنو أهننل العلننم يقس ننم التوحينند إلننى أربعننة أقسننام: توحينند اإللهيننةا توحينند الربوبيننةا توحينند  /3س

 األسماء والصفاتا وتوحيد الحاكمية فهل هذا التقسيم صحيح أم  ؟

ن ً إمنا فني توحيند الربوبينة أو فني توحيند ا لٌ ج/توحيد الحاكمينة دا       ؛ ألنل إللهينة أو فيهمنا معنا
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ُْ كِلَّ َّلِلَِّ جعل الحكم إلينه سنبحاةه بقولنه ﴿ ْْ فِيمِ  ﴿ ا وقنال 10﴾كِ  اْلُتْكم ُ َوَاما اْخهَلَْفمه

ِ [ا وةحننو ذلننك مننن اآلينناتا وكقولننه ﴿10﴾]الشننورى:ِاممْ  َشممْيءٍّ فَُتْكُامم ُ كِلَممِ َّللاَِّ  ِ اْلعَِلممي  ُْ َّلِلَّ فَمماْلُتْك

 .[12﴾] افر:اْلَكبِيرِ 

 لَ َ نلهنذا أَدْ وفي توحيند اإللهينةا  العبد دا لٌ  ْعل  العبدا وف   ْعل  فالحاكمية من جهة تحاكم الةاس هذا ف  
عندة أبنواب فني بينان هننذه  دَ قَنفعَ  (كتناب التوحيند)إمنام الندعوة مباحن  هنذا الةنور منن التوحيند فني 

د ولنه فني توحيند اإللهينةا فهنو إفراده بالذكر   يصنلح؛ ل المسألة العظيمة المهمةا ولهذا ةقول إنل 
 من ضمن مسائله الكثيرة.

َسْم التوحيد عةد طائفة من أهل العلم إلى أربعنة أقسنام ويجعلنون الرابنع توحيند المتابعنة؛ لكن قد ي قْ 
 .عليه الشهادتان تْ ا وهم يقصدون بهذا التقسيم ما دلل ملسو هيلع هللا ىلصيعةي متابعة الةبي 

 ثالثة أقسام. قالوا يةقسم إلى  (توحيد  )ف ذا قالوا 

ا ا جعلننوه أربعننة أقسننام؛ ثالثننة م تصننة بنناهلل بنندون اإلضننافة إلننى    (التوحينند)وإذا قننالوا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفي التشريع  ير المصطفى  عَ بَ ا ألْن   ي تل ملسو هيلع هللا ىلصوالرابع هو توحيد المتابعة للةبي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يد   َّللال   يَن ب تَْوف يق  -ةَق ول  ف ي تَْوح  ْعتَق د  َ  - َّللال  م  يَك لَنه  أَنل َّللال نٌد َ  َشنر  ثْل نه  ا  َواح  ه  ا َوَ  َشنْيَء م  نز  ا َوَ  َشنْيَء ي ْعج 
ه .    َوَ  إ لَهَ َ ْير 

يٌم ب اَل اْبت َداٍء  َدائ ٌم ب اَل اْةت َهاٍء.  قَد 

لمنا يعتقنده  ( تفصيلٌ ْيُراُ ثْلُ ُ، َول َشْيَء يُْعجُزاُ، َول كل َ غَ َول شيَء اِ هذه الجمل الثال  وهي قوله)

 .في توحيد   

نمةقَ  -كمنا ذكرةنا-والتوحيد     إلنى األقسنام الثالثنة: توحيند الربوبينةا وتوحيند األسنماء والصنفاتا  مٌ س 
 .وتوحيد اإللهية

 (.َول شيَء اثْلُ ُ، َول َشْيَء يُْعجُزاُ، َول كل َ َغْيُراُ فذََكَر هذه األقسام الثال  في قوله)
 إلى توحيد األسماء والصفات واألفعال. عٌ ( راج  َول شيَء اثْلُ ُ ه )فقول

ثْب ٌت لتوحيد الربوبية.َول َشْيَء يُْعجُزاُ وقوله)  ( راجع أو م 
 لتوحيد العبادة واأللوهية. ( مثبتٌ َول كل َ َغْيُراُ وقوله)
َم  ك َّ هللا واتمٌد ل قولنه ) توحيند اإللهينة فني ر  ْكنما يدل علنى توحيند األسنماء والصنفات بعند ذ   /وقدل

 الةزار كائٌن في توحيد اإللهية وفي توحيد األسماء والصفات. (؛ ألنل شريَك لَ ُ 
فََمننَع أهننل الشننرك الةننزار فنني توحينند اإللهيننةا وهننو الننذي كننان الةننزار فيننه مننا بننين الرسننل وبننين 

                                                
 .67، يوسف:40، يوسف:57األنعام: 10
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 .أقوامهم
هذا هو حقيقنة الةنزار بنين الرسنل وبنين  ألنل  (ك َّ هللا واتٌد ل شريَك لَ ُ ما يعتقده بقوله ) مَ دل ولهذا قَ 
 أقوامهم.
( ألن هذا هو حقيقة الةزار ما بين أهل السةة والجماعنة ومنا بنين م نالفيهم َول شيَء اثْلُ ُ ثم قال )

 من المبتدعة على أصةافهم من المجسمة والمعطلة والةفاة وأشباه هؤ ء.

عنن مماثلنة الم لنوقين تنؤدي  تةزينه    كَ رْ  نل تَنالبندر بريند الشنركا فن بيةهمنا ألنل  نَ رَ وأيضا قَ 

ل يعبد عداا والااثل يعبد صناا)ا ولهذا قال من قال من السلف إلى الشرك به    .11(الاعف ِ
ا على صنفات معيةنة فصنارت هَ لَ عَ جَ  ةً صورَ  ذَ  َ الممثل اتَ  فالتمثيل ثَمل اقتراٌن بيةه وبين الشرك؛ ألنل 

 ً  ركين عبدوا األصةام وات ذوها آلهة.المش لها كما أنل  صةما
 ( فهو توحيد الربوبية كما سيأتي ذلك مفصال.َول َشْيَء يُْعجُزاُ وأما قوله )

ٍم فني أمنور ْهنفَ ب   لٌ ق نةَتَ مةاسنبا وهنو مَ  لهنذه الجمنل األربنع ترتينبٌ  /فترتيب المصةف الطحاوي  اً إذ
 ا عتقاد وموقف أهل السةة وأهل اإلسالم من م الفيهم.

 جالة األولِ في  أا اليوْ  ي قول  )َول شيَء اثْلُ ُ( والكالْ عليجا يكو  في اسائلَّ وال

 :المسألة األولى 
ََ َكِاثِْلممممِ  َشممممْيٌء َو ُممممَو السَّممممِايُع ﴿ مننننن قننننول    ( مننننأ وذٌ َول شمممميَء اثْلُمممم ُ قولننننه ) أنل  لَممممْي

ْْ يَكُْ  لَ ُ كُفُموً ﴿ [ا ومن قوله 11﴾]الشورى:البَِصيرُ  َ مْل ﴿ [ا ومنن قولنه 4﴾]اإل نال :ا حََتمدٌ َولَ

ُْ لَمم ُ َسممِايًّا ْْ َل [ا ومننن قولننه سننبحاةه ﴿65﴾]مننريم:هَْعلَمم ُ ُْ َوحَْنممه َ يَْعلَمم ِ اأْلَْاثَممال َكِ َّ َّللاَّ فَمماَل هَْضممِربُوا َّلِلَّ

  سنننبحاةه   يماثلنننه شنننيء منننن  [ا وأشنننباه هنننذه األدلنننة التننني تنندل علنننى أنل 74﴾]الةحنننل:هَْعلَُاممو َ 

  لوقاته.م

 :المسألة الثاةية 
 لةفي المماثلة. عٌ ( راج  ل شيَء اثْلُ ُ قوله) أنل 

ً  أحننداً  لَ اث ننمَ أن ي   ى عننن   فَننوهننذا هننو الننذي جنناء فنني الكتنناب والسننةة أْن ي ةْ  مننن  لقننها  أو شننيئا

 .هلل  اَلً اث  مَ ى عن الم لوق أن يكون م  فَ وكذلك ي ةْ 
ف  وإذا كان كذلكا فالمماثلة أو التمث ثل يلة ت عَرل  بأةها المساواة في الكيف والوصف: يل أو الم 

  َلٌ اث ننمَ يكننون اتصننافه بالصننفة مننن جهننة الكيفيننة م   نْ والمسنناواة فنني الكيفيننة راجعننة إلننى أ 
  تصاف الم لوقا كقولهم: يد   كأيديةا وسمعه كأسماعةا وأشباه ذلك. 

 كماله التام في ال الق كمنا هنو فني وأما المماثلة في الصفات فهي أن يكون معةى الصفة ب
 الم لوق.

اعتقاد المماثلة في الكيفية أو في الصنفات علنى الةحنو النذي ذكنرت  هنذا تمثينل  ذلكا ف نل  رَ رل ق  إذا ت  
 يَْكف ر صاحبه.

ننَمة؛ ألنل  َجس   وا الم لننوق ه  بل الةصننارى َشنن ولهننذا َكفلننَر أهننل  السننةة الةصننارىا وَكفلننَر أهننل  السننةة الم 

 ومثلل وه ب لقه. وا   ه  بل ة شَ مَ س   جَ ا والم  وا عيسى باهلل ه  بل  القا وشَ بال

 :المسألة الثالثة 
 الفرق ما بين المماثلة والمثلية وبين التشبيه.

 الذي جاء ةفيه في الكتاب والسةة إةما هو ةفي المماثلة. أنل  ولتقرير ذلك تةتبه إلى
أن  المشنابهة تحتمنل   ف ةها لنم ت ْةنَف فني الكتناب والسنةة؛ ألنل  -لقهمشابهة   ل -أما ةفي المشابهة؛ 

 ةاقصة. تامةا ويحتمل أن تكون مشابهةً  تكون مشابهةً 
ا لقولنه يٌ هذه المشنابهة هني التمثينل وهني المماثلنةا وذلنك مةف ن ف ذا كان المراد المشابهة التامة ف نل 

ََ َكِاثِْلِ  َشْيءٌ تعالى﴿  .[11﴾]الشورى:لَْي

 لفظ المشابهة يةقسم:  نف ذ

                                                
 (1/148)الصواعق المرسلة  /(5/196)مجموع الفتاوى  11
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   لْ ث  للمثيل وللم   قٌ الَشب يْه مواف   اللمماثلة قٍ اف  وَ إلى م. 
 .وإلى  ير موافق 

بالمشنابهة المشنابهة التامنة  دَ ا إذا أ رْينيعةي قد يشترك معةى الشبيه والمثيل ويكنون المعةنى واحنداً  
 في الكيفية وفي تمام معةى الصفة.

 المشابهة الةاقصة وهني ا شنتراك فني أصنل معةنى ا تصنافا فن نل ا إذا كان المراد بالمشابهة وأمل 
ى هنذا المعةنى الثناةيا وهنو أن يكنون ثَنمل مشنابهة بمعةنى أن فَنهذا لنيس هنو التمثينل المةفنيا فنال ي ةْ 

 .أصل المعةى     يكون ثَمل اشتراك في
لفظ المشنابهة لفنظ مجمنل   و -ت  لكرْ رل كما قَ -لفظ الشبيه والمثيل بيةهما فرق  وإذا كان كذلك ف نل 

 .تْ بَ ثْ و  ي   ى فَ ةْ ي  

  يماثلننه شننيء و  يشننابهه شننيء يعةننون بالمشننابهة     وأهننل السننةة والجماعننة إذا قننالوا: إنل 
 المماثلة.

ً ْطعَنأمنا المشنابهة التني هنني ا شنتراك فني المعةننى فنةعلم قَ  ى مل لنم يةفهننا؛ ألةنه سنبحاةه َسنن    أنل  ا

ي ِ اَ ةفسننه بالملننك ﴿ ِْ الممد ِ َوقَمماَل ﴿كْ ل ننى بعننو  لقننه بالمَ مل وَسنن12﴾اْلَاِلممُك اْلَتممقُّ [ا ﴿4﴾]الفاتحننة:اِلممِك يَممْو

ى بعو  لقنه بنالعزيزا وكنذلك مل ى ةفسه بالعزيزا وسَ مل وأشباه ذلك من اآلياتا وكذلك سَ 13﴾اْلَاِلكُ 

ً  لَ عَننجَ  ةا والقنندةفسننه سننبحاةه سنننميعا رةا والكنننالما ا وأ برةننا بصننفة السننمع لنننها والبصننرا والقننو 
فيمنا يةاسنبه  وا ستواءا والرحمةا والاضبا والرضنا وأشنباه ذلنكا وأثبنت هنذه األشنياء لإلةسنان  

 .مةها

 كنالم    ا شنتراك فني اللفنظ وفني بعنو المعةنى لنيس هنو التمثينل الممتة نع؛ ألنل  نل على أَ  لل دَ فَ 
 ً  .حق وبعضه يفسر بعضا

ََ ى المماثلننة سننبحاةه بقولننه ﴿فَننةَفَ  [ا وأثبننت 11﴾]الشننورى: َكِاثِْلممِ  َشممْيٌء َو ُممَو السَّممِايُع البَِصمميرُ لَممْي
 ً  .في الصفة اشتراكا

ً وإذا قلت  اشتراكَ  ْشنتََرَكة فني الصنفاتا  ا ً  تَ بَنلكنن أثْ وليس معةى ذلك أةهنا منن األسنماء الم   اشنتراكا

َكةً فيها ف نل  لنه  ةسان له سنمع و  له الملكا واإل و   كْ لْ اإلةسان له م   في الوصف يعةي َشر 

فني  ةٌ هَ ابَ َشنا م  َهنمن المشنابهةا لكةل  ْدرٌ له بصرا وهذا اإلثبات فيه قَ  سمعا واإلةسان له بصر و  
 أصل المعةىا وليست مشابهة في تمام المعةى و  في الكيفية.

 المشابهة ثالثة أقسام: من ذلك أنل  صللَ فتحَ 
 تةع.: مشابهة في الكيفيةا وهذا مماألول 
 في تمام ا تصاف ود لة األلفاظ على المعةى لكمالهاا وهذا ممتةع. : مشابهةٌ يالثان 
 وهو مطلق المعةى وهذا ليس بمةفي. -في أصل المعةى  -: مشابهة في معةى الصفة الثالث 

ً يل ل  ثْ ولهذا صار لفظ التمثيلا وةفي التمثيلا وةفي الم    .ةد لته  ير مجمل ا؛ ألةه واضحة شرعيا
 د لته مجملة فلم يأت  ةفيه. وأما لفظ المشابهة ف نل 

 .  يماثله شيء و  يشابهه شيء     وةحن ةقول إنل 

وةعةي بقولةا )  يشابهه شيء( معةى المماثلنة فني الكيفينة أو المماثلنة فني تمنام ا تصناف بالصنفة 
 وتمام د لة اللفظ على كمال معةاه.

 :المسألة الرابعة 
 .(َول شيَء اثْلُ ُ من هذه الجملة ) قاعدته مأ وذةٌ  إثبات الصفات هلل  نل أَ 

ََ َكِاثِْلِ  َشْيٌء َو َُو السَِّايُع البَِصيرُ ف ثبات الصفات مأ وذ من قوله سبحاةه ﴿ [ا 11﴾]الشنورى:لَْي

 .تْ بَ ثْ وأَ  فةفى 
ََ َكِاثِْلممِ  َشممْيءٌ ﴿(ا  ُ ل شمميَء اثْلُمم) اَلً َمننجْ الةفنني يكننون م   وعةند أهننل السننةة والجماعننة أنل   ا وأنل ﴾لَممْي

                                                
 .116، المؤمنون:114طه: 12
 .54، 50، 43يوسف: 13
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 .﴾َو َُو السَِّايُع البَِصيرُ ﴿ اَلً صل فَ اإلثبات يكون م  
ْجَماَلً وهذا ب الف طريقة أهل البدر ف ةهم يجعلون اإلثبات  ناَلً ا والةفني م  فَصل ا فيقولنون فني صنفة م 

   ٍذي جنوارح و  فنوق و  و  بنذي أعضناء و  بن و  بصنورةٍ  و  بشبحٍ  : إن   ليس بجسم

تحت و  عن يمين و  عن شمال و  ق د ام و   لف وليس بذي دم و  هو  ارج و  دا ل. إلى 
ْجَماَلً.وإذا أتى اإلثباتا إةما أثبتوا ا آ ر تصةيفهم للمةفيات  م 

ََ َكِاثِْلِ  َشْيٌء َو َُو ال﴿عليه اآلية  تْ لل فصار ةفيهم وإثباتهم على  الف ما دَ   .﴾سَِّايُع البَِصيرُ لَْي
ْجَمناَلً الةفني يكننون  فطريقنة أهنل السننةة أنل  نناَلً وأن اإلثبننات يكنون م  فَصل ََ ﴿علنى قولننه سنبحاةه م  لَممْي

 .﴾َكِاثِْلِ  َشْيٌء َو َُو السَِّايُع البَِصيرُ 
 فيه مدح. لْ صل فَ فيه مدحا واإلثبات الم   لْ مَ جْ والةفي الم  

ْجَمْل والةفي  فَ واإلثبات الم  ْل الم   للحمد. من فرور معةى استحقاق   صل

ننحْ أةنه مَ  تَ بَننو  سنبحاةه أثْ  َسننبلٌح فني سننماواته وفني أرضننه  ودٌ م  َوكِْ  ِاممْ  ا كمننا قنال سننبحاةه ﴿وم 

 ْْ َولَمم ُ اْلَتْاممُد فِممي [ا وكقولننه ﴿44﴾]اإلسننراء:َشممْيءٍّ كِلَّ يَُسممب ُِح بَِتْاممِدِا َولَِكممْ  َل هَْفقَُجمموَ  هَْسممبِيَتُج

ِِ ا ِ ِتممممممممميَ  هُْاسُممممممممموَ  َوِتممممممممميَ  [ا وكقولنننننننننه ﴿18﴾]النننننننننروم:لسَّمممممممممَااَواِت َواأْلَْر فَسُمممممممممْبَتاَ  َّللاَّ

ِِ [ا ﴿17﴾]الروم:هُْصبُِتو َ  ِ َاا فِي السََّااَواِت َوَاا فِي اأْلَْر  .وةحو ذلكا 14﴾يَُسب ُِح َّلِلَّ

ةفي الةقائ  عن   فجناء  التسبيح ْمٌع بين الةفي واإلثبات؛ ألنل الجمع بين التسبيح والحمد هو جَ و

 .فجاء مفصالً  ا والحمد إثبات الكما ت هلل اَلً مَ جْ م  

علننى كنل أسننمائه وصنفاتها وعلننى   ا ولهنذا صننار محمنوداً ـننف ثبنات الكمننا ت منن فننرور حمنده 

 .جميع ما يستحقه سبحاةها وعلى أفعاله 

 .له  لْ ث  امَ أْن يكون ثَمل م   -يعةي بالتسبيح  -وتةزيهه سبحاةه بالةفي 

 ً ً  هلل  فمعةى )سبحان  ( تةزيها  .عن أن يماثله شيء أو عن الةقائ  جميعا
 والحمد إثبات الكما ت بالتفصيل.

ا ف ةه وافق مقتضى التسبيح والحمد الذي قامنت علينه السنموات اَلً صل فَ م   تَ بَ وأثْ  اَلً مَ جْ ى م  فَ من ةَ اً ف ذ
  واألرو.
ناَلً ومنن ةفننى  فَصل جْ وأثبننت م  ا فقند ةننافى طريقننة الحمند والتسننبيح الننذي قامنت عليننه السننماوات َمنناَلً م 
 واألرو.

ْجَمناَلً لهذا صارت طريقة القنرآن أن يكنون الةفني  ناَلً واإلثبنات م  فَصل ا وطريقنة أهنل البندر بعكنس م 
 ذلك.

 :المسألة ال امسة 
ََ َكِاثِْلِ  َشْيءٌ قوله تعالى﴿ أنل  فينه  فَ   شنيَء مثْل نه (ا قند ا تلَن[ا الذي هو دليل )وَ 11﴾]الشورى:لَْي

ََ َكِاثِْلِ  َشْيءٌ المفسرون في معةى الكاف في قوله )  (.لَْي
 والكاف هةاا على أي شيء تدل ؟ على أقوال:

  ثْلا فيكون معةى قوله  : أنل األولالقول ََ َكِاثِْلِ  َشْيءٌ ﴿الكاف هذه بمعةى م  ثْل ه  ﴾لَْي ثَْل م  ليس م 
ثْل   في عن وجود  شيءا مبالاة في الة ثْلْ  م  ثْلا فكيف يوجد الم   ا فةَْفي ه من باب أولى.الم 

 ومجيء الكاف بمعةى ا سم هذا موجود في القرآن وكذلك في لاة العرب:

  كما فني قولنه  -مجيء الكاف بمعةى ا سما وهي حرف–فأما مجيئه في القرآن ﴿ قََسمْت َّْ ثُم

ْْ ِاْ  بَْعِد أَِلَك فَِجَي كَ  ( َعَطنَف حَْو حََشدُّ قَْسَوةً [ا فقوله )74﴾]البقرة:اْلِتَجاَرِة حَْو حََشدُّ قَْسَوةً قُلُوبُكُ
 (ا ومعلننوم أنل فَِجممَي َكاْلِتَجمماَرِة حَْو حََشممدُّ (؛ )َكاْلِتَجمماَرةِ ا سننم علننى الكنناف التنني هنني فنني قولننه )

ثنل الحجنارة أو أشند قسنوة ( يعةني فهني مفَِجَي َكاْلِتَجماَرةِ على ا سم فقوله ) ف  طَ عْ ا سم إةما ي  
 من الحجارة.

  ً  ظاهر ومحفوظا كقول الشاعر: ومجيئه في اللاة أيضا

                                                
 .1، التغابن:1الجمعة: 14
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 تبا لغيرِك اا حههِك رسائلي َاةٍّ لو كا  في قلبي كقدر قاُلَ 

ا مْ دل قَنشبه الجملة الجار  والمجرور )فني قلبني( م   لَ عَ قوله)لو كان في قلبي كقدر قالمة( هذا جَ ف
ثْل  ا سم )كقدر( ل لَ عَ وجَ  ثْل(؛ يعةي لو كان في قلبي م   مة.اَل ق   ر  دْ قَ  كون الكاف بمعةى )م 

ثْل( على ما ذكرةا. وهذا التوجيه األول لطائفة من المفسرين في أنل   الكاف هةا بمعةى )م 
ً  في اللاة ومستقيم   وظاهرٌ  وهذا التوجيه لهم وجيهٌ   في اآلية. المعةى أيضا

  َكِاثِْلممِ  َشممْيءٌ ه )الكنناف فنني قولنن : أنل الثممانيالقممول ََ ى عةنند مل َسنن( هننذه صننلةا وهنني التنني ت  لَممْي
 .لها لكون المعةى زائداً  ةٌ للفظا وإةما هو زيادَ  ةً الةحويين زائدة؛ وزيادتها ليس زيادَ 

فليست زائدة بمعةى أن وجودها وعدم وجودها واحدا حاشا وكال أْن يكنون فني القنرآن شنيء منن 
 في الد لة على المعةى. ليكون مبالاةً  ذلكا وإةما ت زادْ 

ََ َكِاثِْلِ  َشْيءٌ فقوله )  .( تكون الكاف صلة ومجيء الصلة في مقام تَْكَرار  الجملة تأكيداً لَْي
ة  ي الةحوي المعروف في كتابه  ه  رَ رل كما حَ   حي  قال:  (الخصائص)ابن ج 
 أو أكثر. أو كما قال.الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها وتكون مقام تكريرها مرتين  إنل 

ََ َكِاثِْلِ  َشْيءٌ فيكون معةى قوله ) ثْلَه شيءا ليس مثلنه شنيءا لنيس مثلنه شنيءا وهنو لَْي (: ليس م 
 السميع البصير. وهذا تفهمه العرب في كالمها.

ِ ِلْنمَت لَُجم﴿ وجاءت الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القنرآن كقنول    ْْ فَبَِاما َرْتَامةٍّ ِامْ  َّللاَّ
 .[159﴾]آل عمران:َولَْو كُْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِك َلْنفَضُّوا ِاْ  َتْوِلكَ 

يعةي: فبرحمة من   لةت لهما فبرحمنة منن   لةنت لهنم. يعةني لنيس  ﴾فَبَِاا َرْتَاةٍّ ِاْ  َّللاَِّ ﴿فقوله 

 .من جهتك وإةما هو رحمة من   

ْْ ِايثَاقَ ﴿ وكقوله  ْْ فَبَِاا نَْقِضِج ْْ لَعَنَّما ُ لعةناهما فبةقضنهم [ يعةني: فبةقضنهم ميثناقهم 13﴾]المائندة:ُج

ِْ اْلِقيَاَاةِ ﴿ هوكقولا ميثاقهم لعةاهم ُْ بِيَْو  [ في أحد وجهي التفسير.1﴾]القيامة:َل حُْقِس
الوجه األَْولى من هذين التفسنيرين هنو الثناةي منن كنون الكناف صنلة زائندة  نل إذا تقرر لك ذلك ف 

د فتكون أبلغ من أْن ي ةْ  ام تكرير الجملة؛ يعةي أنل في مق ثْلْ فَ الةفي أ ك   ثْنل؛ ألةنه قند ي ْشنك   ى م  فني  لْ الم 
 15ةفي مثل المثل أن يكون
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