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  الشريط الثالث عشر الشريط الثالث عشر                       
 الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 األسئلة

ما معنى هذه العبارة: ال يُستعمل في العلم اإللهي قياس تمثيليي أو شيمولي ومنميا يسيتعمل قيياس  /1س
 األَْولى.

 ج/ هذه األقيسة الثالث مستعملة عند المناطقة:
 التمثيل. قياس  .وقياس الشمول  .وقياس األولى 

ي والتمثيل والشمول يقتضي االشتراك في الجنس؛ ألن   ا القيياس اليذ  المثال هو أحد أفراد الجنس، وأم 

 وفيما يليق به جل جالله وهو قياس األولى. في صفات هللا  قَ ب  طَ يصح أن يُ 

هللا سييبحانه متصييف بصييفات ال مييال  ى بييه؛ ألن  لَييأوْ  اهلل فييفييي المولييو    مييال   ل  يعنييي أن يقييال  ُيي

 له ال مال المطلق.  المطلق، ومذا في المولو  نوع  مال يناسبه فاهلل 
، و يذلك سيالمته فيي ح متيه ومدرا يه، وهيذا -يعنيي عنيد النياس-الموليو  في حق  ال  مَ ى  َ نَالغ  مثاله: 

فيي حقيه،  المة آالتيه هيذا  ميال   مال في حقه،  ذلك قدرته  مال فيي حقيه،  يذلك سيمعه وبصيره وسي

هللا سيبحانه أوليى  ؛ ألن  وه ذا، فهذه الصفات التي في المولو  التي ت ون فيه  مال، فهي تُثْبَيُت هلل 

 . النقص عنه  ي  فْ بال مال، وأولى بنَ

والدة، فقيال ى عنيه اليفَ نَ هللا  ن  أال قَ يُ  نْ على بعض الناس في هذا الباب هو أَ  لْ    ومن األمثلة التي تُشْ 

[، فليس له ولد ألنه غير محتاج مليه، والمولو  الوليد فيي حقيه  ميال؛ 3﴾]اإلوالص:لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْ ﴿

 مذ العقيم ليس ب امل عند الناس. 
َضيعَ وال مُ  ا  َهيج  ت  وهذا لييس مُ  لحاجتيه ملييه، فهيو  الموليو  صيار الوليد فيي حقيه  مياال   للقاعيدة؛ ألن   ا  ار 
االنتفياع، والوليد فيي حيق الموليو   لولد ويستقو  به لحاجته مليه؛ ألنه قيد ينتفيم منيه بيعنواع  يست ثر با

  ما قد يُظن. ، وليس  ماال  نقص، ولهذا يُْنفَى عن هللا 

ميين عبييارات المناطقيية  (وقييياس األَْولييى ،والقييياس الشييمولي ،القييياس التمثيلييي)عبييارات  المقصييود أن  
وال يصيح اسيتعمالها عنيد أهيل السينة والجماعية مال فيي قيياس األْوليى  أصحاب المنطيق وعليم ال يالم،

 دون غيره.

التيوراة اإلنجييل والزبييور ليسيت  لهيا محرفية؛ بيل أغلبهيا، ليذا اوتلييف  ذ ير أحيد طلبية العليم أن   /2س

جيل صيفة مين و عيز العلماء في مس الجنيب لهيا، ويجيوز الحليف بهيا؛ ألنهيا مين  يالم هللا، و يالم هللا
 صفاته.

 السؤال: هل هذا ال الم صحيح؟ وهل يجوز الحلف بالتوراة واإلنجيل والزبور؟ أرجو التوضيح.

؛ ل يين علييى موسيى وعيسيى وداوود هييذه  يالم هللا  تْ لَيالتيوراة واإلنجييل والزبييور التيي أُنز   ج/ أوال  
ل على هؤالء األنبياء الموجود اآلن ال يُتَ نَهذا المُ  بيل قيد ي يون الموجيود اويتلط  ذلك المنيزل؛ هُ أن   نْ ق  يَ ز 

و الم علمائهم وزيادات باطلة من التحريفات، والعلماء اوتلفوا هل وقيم التحرييف فيي  به  الم هللا 

بييعور   تْ لَ د  ْبييبعييض األشييياء وأُ  تْ فَ هييذه ال تييب ميين جهيية المعنييى أو ميين جهيية األلفيياظ؛ يعنييي هييل ُحييذ  
نيياس، أم  ييان التحريييف فييي المعنييى فقييط، فهييم زيييادة أشييياء ميين  ييالم ال ثييمبحييذف،  ،بيينقص تْ فَيير   وحُ 
 وا من جهة المعنى مم بقاء األصل، على ثالثة أقوال ألهل العلم. فُ ر  حَ 

 والصواب منها أن  التوراة واإلنجيل فيها وفيها: 
 .فيها ما هو من  الم هللا    .وفيها ما هو من مضافات الناس الباطلة 

  .ف لفظه ف معناه. وفيه    وفيها ما ُحر    ا ما ُحر  

 تفاصييلاجتمعت فيها  ل أنواع التحريف؛ تحريف اللفيظ وتحرييف المعنيى وتيرك األح يام، وهيذا ليه 
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 في محلها.

يييل فيييي قوليييه تعيييالى ﴿ /3س َو ن اااَ َعلَااا   ُاااُغغ  ميييا الميييراد بالغ  ُْ َى  ُِ َونََزْعنَاااَ َ اااَ دِاااه ُماااُدوِغِلْم ِ اااْا ِاااا

 [؟47﴾]الحجر:ُ تَقََبِِلياَ 

لميا  -ميادة غيل  -الحقد والضغينة التي تتولل الينفس والفيؤاد، وأصيل هيذه الميادة فيي اللغية ج/ الغل هو 
ُِنَّااَ َعلَْلنَااَ دِااه اَْعنَااَ ِِ ْم  ﴿ -بييه الرقبيية ل  غَييتُ -بييه  ل  غَييللشيييء، ولهييذا قيييل للغُييل الييذ  يُ  اَل  ل   وَ تَ ي ييون ُميي

ي غُيالا 8﴾]يس:اَْاََلل    يتوليل الرقبية يحييط بهيا، و يذلك يقيال أيضيا   الرقبية تتولليه وهيو أيضيا   ألن   [ سُم  

 للماء الذ  يجر  بين السواقي من هذه المادة، ويسمى الماء الغليل وأشباه ذلك.
لل، وعلى التسلل، فلهذا الحقد والضغينة مذا  انيت ُمتََسيل لَة  فيي غهذه المادة تدور على الت فالمقصود أن  

،  ما قال هن الا َى  ﴿ا النفس محيطة بها سميت غ  ، وييدعو أهيل اإليميان ﴾َونََزْعنََ َ َ دِه ُماُدوِغِلْم ِ اْا ِاا

َْ دِه  ُلُوبِنََ ِاَلا ِللَِّذيَا آَ نُو  َغبَّنََ ُِنََّك َغُءوٌف َغِحايمٌ ربنا ﴿ [، فعهيل الجنية لييس فيي 10﴾]الحشير:َل تَْعلَ
 قلوبهم غل وال حسد وال ضغينة؛ بل هم أحباب متآوون.
 

 
يييهَ، فَيي  ن  َرب نَييا  َوَمييْن لَييمْ  ييب  الت ْنز  ، َمْنعُييوت   يَتَييَو   الن ْفييَي َوالت ْشييب يهَ َزل  َولَييْم يُص  ييفَات  اْلَوْحَدان ي يية  َمْوُصييوف  ب ص 

. َوتَعَييالَى َعيين  اْلُحييُدود  َواْلغَايَييات  وَ  ي يية  ييَن اْلبَر  ، لَييْيَس ف ييي َمْعنَيياهُ أََحييد  م  اأْلَْرَ ييان  َواأْلَْعَضيياء  ب نُعُييوت  اْلفَْرَدان ي يية 
. ت  َ َسائ ر  اْلُمْبتََدَعات  َهاُت الس   يه  اْلج  ، اَل تَْحو   َواأْلََدَوات 

ََّ َولَْم يُِمِب  لتَّْنِزيهَ ) / ََ   ( َوَ ْا لَْم يَتََوقَّ  لنَّْفَه َو لتَّْشبِيهَ َز

َرةْ لقاعييدة عاميية ميين قواعييد أهييل السيينة والجم يجييب أن ال  اعيية: أن  صييفات الييرب هيذه العبييارة ُمقَيير  

ى نفيهيا ق  وَ تَييَُسل َط عليها النفي، وال أن يُْعتَقََد فيها التشبيه؛ بل يجب على المسلم في مثباته للصيفات أن يَ 
ال . ى ق  وَ تَ يَ بدرجاته، وأن   التشبيه؛ فال يُثب ْت ُمَشب  ها  وال ينفي ُمعَط  

ََّ َولَْم يُِمِب  لتَّْنِزيهَ قال) َض للصيفات بنفيي أو بتشيبيه َز ( ألنه ليس على الطريق الحيق، ف يل  مين تَعَير 
د.  ف ن ه ليس بموح 

ا ال يليق بجالله وعظمته. التوحيد وتنزيه الرب  بْ ص  لم يُ يعني ( لَْم يُِمِب  لتَّْنِزيهَ قال )  عم 

 وهذا األصل معلوم في ال تاب والسنة في مواضم  ثيرة:

َْ لُااا﴿ منهيييا قيييول هللا  ُ اََحاااٌد) ُااا اااَ ُد)1َو َّللاَّ ُ  لمَّ (َولَاااْم يَُْاااْا لَاااهُ ُْفُاااو   3(لَاااْم يَِلاااْد َولَاااْم يُولَاااْد)2(َّللاَّ

 ﴾]اإلوالص[. (4اََحٌد)

َْ تَْللَُم لَهُ َ ِ ياَوقال سبحانه ﴿  [. 65﴾]مريم:َل

َُ  ْْلَْعلَ ﴿ وقال أيضا   .ـ[ 27﴾]الروم:َولَهُ  ْلَ ثَ

َُ  ْْلَْعلَ ﴿  ني له النعت األعلى والوصف األعلى. يع ﴾لَهُ  ْلَ ثَ
َْ تَْللَُم لَاهُ َ اِ ياَ﴿و يه يُ  ﴾َل يَُشيا بُُهه فيي  ميال أسيمائه وميا تضيمنته مين الصيفات، فهيو  هُ لُياث  مَ يعنيي يَُسيام 

َِْ ثِْلِه َشْهٌء َولَُو  ل َِّ يُع  لبَِميغُ سبحانه ﴿  [. 11﴾]الشور :لَْيَس 
يهَ(قوليه فلجملة مذا تبين لك هذا المعنى العام لهذه ا هيذه ألفياظ تحتياج مليى  )الن ْفيَي( و)التْشيب يهَ( و)التْنيـز 

 ، ونتناولها في مسائل:شرح
 )لنفه (: 

 األولىلمسعلة ا: 
 النفي يشمل أشياء: أن  

  َينفي صفات هللا  نْ أ لها    َينفي أ ثرها نْ أو أ   َينفي بعضا منها  نْ أو أ 

لجهمية. فالذين نفوا  ل الصفات هم ا 
 .والذين نفوا أ ثر الصفات هم المعتزلة وال البية واألشاعرة والماتريدية 
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اح األحاديييث  ونَ طُييلَ غْ يَ  ،والييذين نفييوا بعييض الصييفات طوائييف  ثيييرون ميين المفسييرين وميين شُيير 
 آور.  في موضم ويناقضون أنفسهم فينفون في موضم   ونَ تُ ب  ثْ فيُ 
بعيض الصيفات فيع ثر ميا  يُ ْفياليدرجات، والدرجية األوييرة وهيي نَ أصيله فييه هيذه ة  َهيالنفي من ج   ا  ف ذ
اح الحديث في الصفات التي هي من جهة صفات األفعال. طَ ل  فيه من غَ  طُ لَ غْ يَ   من المفسرين وشُر 

الرضييا والغضييب والنييزول والَمْقييْت واألََسييْف وأشييباه ذلييك ميين  :وهييذه يعنييي الصييفات االوتيارييية مثييل
 .الصفات

يفات  واحيد   الباب باب   فيها منهج الس لف الصالح؛ وذلك ألن   جُ هَ من ينْ  يارية قَل  الصفات االوتف فيي الص 
فات الفعلي ة.  الذ اتية وفي الص 

 المسعلة الثانية: 
  َألصل الصفة هْ ج  وَ تَ يَ  ة  النفي تار    لظاهر الصفة. هْ ج  وَ تَ يَ  ة  تارَ و 
 ل يفية الصفة.  هْ ج  وَ تَ يَ  ة  تارَ  و    ملى معنى الصفة.  هْ ج  وَ تَ يَ  ة  تارَ  و 

  اتصاف هللا  اَل  صْ : ينفي أَ توع ه ْلمَ  لمفة  ل غتبة  ْلول  اتصياف هللا  اَل  ْصيأَ بالسمم، ينفيي

  اتصاف هللا  اَل  صْ أَ بالح مة، ينفي .بالعلم، وه ذا 

 يف؟، مرادنثبت الصفة ل ن ظاهرها غير  فيقولون : لمفة لظَلغتوع ه   ل غتبة  لثَنية  
يقولون: نثبت االستواء ل ن ليس على ظاهره، فاالستواء له معنى غير المعنى الظياهر المتبيادر منيه، 

 له معنى آور. 
 وهؤالء على فرقتين:

  .منهم من يقول: المعنى  يت و يت 

  .ومنهم من يقول: المعنى ال أحد يعلمه 

لون فهم الم  ولة. ؤفعما األو 
ُضيوَن  ونَ تُيب  ثْ ة، يُ َضيو   فَ فهيم أهيل التجهييل اليذين يسيميهم العلمياء المُ وأما أصحاب القول الثاني  ل ين يُفَو  

، ال يعلمون لها معنى، وال يعلمون لهيا  يفيية، جمييم الصيفة منفيية؛ يعنيي مثبتية ل ين  ل الصفة هلل 
 منفي العلم بها.

 يت  هيذا الن فيي اليذ  يَ  : لمفة لْيفية هُ  ُ توع    ل غتبة  لثَلثة ى  يفيية الصيفة هيذا واجيب، وهيو ه مليج 
َِْ ثِْلاِه َشاْهٌء َولُاَو  ل َّاِ يُع هللا سيبحانه ﴿ منهج أهل السنة والجماعة ف ننا ننفي العلم بال فية؛ ألن   لَاْيَس 

 الصفة مم نفينا لل يفية. تْ ب  ثْ [، فنُ 11﴾]الشور : لبَِميغُ 
َمنييا لْ ي ع  ف يينْ أن نَوهيو واجييب  ي  ْفي(؛ بييل هييذا نَْفييَ َوَمييْن لَيْم يَتَييَو   الن  فيي قولييه ) وهيذا المعنييى لييس مييرادا  

 بال يفية.

ُ ﴿ ،  ما قال فال يفية ال يعلمها مال هللا   [.7﴾]آل عمران:َوَ َ يَْللَُم تَأِْويلَهُ ُِلَّ َّللاَّ

 فيون والنفي المتجه للمعنى هذا يُثْب ُت  ثيرون الصفة ل ن ين:  لمفة ل لن  هُ  ُ توع    ل غتبة  لغ بلة
 ليس لها معنى مطلقا؟، المعنى؛ يقولون ليس لها معنى

ي هيذا الت  ي  عَ ا تَعَل قَْت مرادة هللا بالمُ م  ـفاسم الرحيم هو العليم، والرحمة هي العلم؛ ل ن لَ  َم سُيم   ق ل يعَ ن فَيُرح 
 ذلك قدرة ملى آوره. يَ م   ة سُ رَ دْ رحمة، لما تَعَل قَْت به قُ 

شييء واحيد، وليذلك ننفيي أن ي يون لهيذه الصيفات معياني  ات الرب فيقولون هي من جهة قيامها بذ

 متعددة، وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب الموتلفة. 
تييرك النفييي مطلييوب وواجييب، وهييو أال تُْنفَييى أصييل  ( يييدل علييى أن  َوَمييْن لَييْم يَتَييَو   الن ْفيييَ ) ا  فقولييه مذ
 العلم بالمعنى؛ بل يُْنفَى شيء واحد وهو ال يفية دونما سواها.، وأال يُْنفَى الظاهر، وأال يُْنفَى اتالصف
 ( َلتَّْشبِيه ): 

 . الشيء ب ذا تشبيها   ب هَ ، أو شَ ا  بيهَ شْ التشبيه مصدر شب َههُ بغيره تَ 
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 في صفاته للمولوقات. ا  هَ اب  شَ مُ  ، أو جعل هللا هلل  مولو  مشابها  الفالتشبيه: هو جعل 

 :المسعلة الثالثة 
 لتشبيه مراتب أيضا:ا
َل غتبة  ْلول   لتشبيه  لَْ َ ولو  ل  َوي للت ثيَد: 

يعني أن يقول يده  يد ،  قول المجسمة والعياذ باهلل، وصورته  صورتي والعياذ باهلل، وأشيباه ذليك، 

 بالمولو  من جهة الصفة في ال يفية وفي المعنى.  فهذا تشبيه  امل؛ يعني َشب هَ هللا 

َِْ ثِْلِه َشْهٌء َولَُو  ل َِّ يُع  لبَِميغُ ﴿ باهلل  وهذا  فر  .صنما   دُ بُ عْ يَ ، الممثل ما  نَصَ  دُ بُ عْ يَ  هُ ب   شَ والمُ  ﴾لَْيَس 

 ا عليه.هَ لَ عَ فجَ  في نفسه صورة للرب  لَ ي  وَ تَ فهو 

 يل  هُ ؛ ألن يفي ذاته وصيفاته شييء يَتََويَلُيهُ العبيد أو يتصيوره وهذا  ما قلنا ل م ال يم ن أن ي ون هلل 

 بوالفه.  ـبوالفه،  ل ما جاء في بالك فاهلل  ما وطر ببالك فاهلل 

 .فشيئا   المعرفة واستقبال المعارف واإلدرا ات في اإلنسان ستعتي شيئا   ألن  
 جاء من غير مدراك. وهو أصال  

 جعل له السمم والبصر والفؤاد ليدرك.  وهللا 

 ، ومين واقيم ميا سيمم، أو مين واقيم ميا أَ ليه مين واقيم ميا رَ  ة  وبَيلُ جْ  يل الُميْدَرَ ات فيي اإلنسيان مَ  ا  في ذ
 قارن.

 ُن به، ف يف تحصل له معرفته؟والشيء الذ  لم يره ولم يسمعه وليس ثَم  ما يُقَارَ 
علييه؛ ميا  اسُ قَيليه أو رأ  ميا يُ  شيء ميا رآه أو رأ  مثييال   رْ وَ صَ تَ يَ أْن اإلنسان ال يم ن  ولذلك تجد أن  
 ومياه في أشياء. يجتمم هو

 أو لم ير مثيال له. شيء لم يره أصال   رَ ما يم ن أن يتصو  
 له مم ن.  رأ  مثيال  لو عليه مم ن،  اسُ قَ ل ن لو رأ  ما يُ 

العام عندك أنه ميا دام أنيه منسيان  لْ ي  وَ مثال تقول اإلنسان الياباني موتلف في صورته عن ا ل ن يبقى التَ 
  فهو على هذه الصفة. 

ال تتصيور هيذا الشي ل ل ين تعيرف الوبيز ميا هيو مين أنيت ليه شي ل غرييب،  مثال الوبز في بليد   تقول
 لهذا الذ  عرفته.  ا  هَ ذاك سي ون في مادته مشاب   حيث الصفة؛ ألنك تعرف أن  

مم ين أن تتصيور البنياء عليى  رأينا بنياء  عجيبيا  جيدا ،بلد من البالد في مثال  ،لو ذُ ر لك شيء غريب
 اروَ دْ أَ أنيه ات هيذا البنياء وطريقية البنياء وبَي   رَ ليه أو ميا يقياس علييه؛ أو مُ   نت رأيت شبيها   نحو ما مذا

 .مثال  
له، رأييت ميا  رأيت مثيال   كَ لك عن األهرامات من صفتها  ذا و ذا، يم ن أن تتصور ألن   حَ شُر   :اَل  ثَ مَ 
 لذلك. دراك  مقارنة فتصل على نوع م دَ قَ عْ عليه، رأيت ما يم ن أن تُ  اسُ قَ يُ 

وال يُقَياَرْن بشييء، وليذلك  ليه  وتقدست أسماؤه وصفاته فال يقياس بولقيه وليم يُيَر مثييال   أما الرب 

 . مدرا ات موتلفة ال يم ن أن ي ون منها حقيقة الرب  اء  ر   ل ما يوطر في البال منما هو من جَ 

 .وَشب ْه ف ن ه يعبد صنما  بوالفه، ف ذا استرسل مم هذا  ولهذا  ل ما وطر في بالك فاهلل 

 . هُ دَ بَ عَ ي ون على نحو ما فَ  في نفسه صورة وهيع له ملها   لَ ي  وَ يعني تَ 
 . (و ل لطَ يلبد عد َ    ل شبه يلبد من َ  )ولهذا قال أئمة السلف 

 هذا التشبيه ال امل هو الت مثيل
 :وهذا التمثيل أو التشبيه

 في الذات بعجمعها قد ي ون.   ي صفة من الصفاتفي ون وقد. 
 .ولذ  ْفغ -والعياذ باهلل-على صفت ي  ،مثلي ـد يقول: هللا ق

 .باهلل  ولذ  ايضَ ْفغيده َ يَد ، وسمعه  سمعي، وعينه  عيني وأشباه ذلك  :أو يقول
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 ده بلض  لمفة، ل ده  لْيفية ولْا ده  ل لن : لتشبيه   لثَنية ل غتبة 

 هو معناها في المولو .  ى الصفة في هللا يقول: ال يفية ال نعلمها ل ن معنف

معناها في حقه  اميل ال يعترييه نقيص مين وجيه مين  صفة الرب  ه؛ ألن  بُ ن  جَ مما ينبغي تَ  وهذا أيضا  

 الوجوه، وأما في المولو  فهو فيه الصفة ول نها ناقصة تناسب نقص ذاته. 

صفة السيمم، والموليو  متصيف بالسيمم، أو  له ال مال المطلق في هللا  ولهذا يقال في مثل هذا: من  

سيمم وسيمم؛  سمم وللمولو  سمم وليس السمم  السمم؛ يعني فيي أصيل المعنيى موجيود    تقول هلل

 مثل االتصاف في المولو . ل ن في تمام المعنى و ماله موتلف ليس االتصاف في هللا 
 ليَذ بَهللتشبيه  ل ُلوق بَلَُلق و لتشبيه  للْس ولو   لثَلثة ل غتبة: 

 .للمولو  صفة من صفات هللا  لَ عَ جْ يعني أن يَ  ،وتشبيه المولو  بالوالق
يثْ   له تصرف في ال ون أو أشباه ذلك. له قدرة أو أن   يسمم وهو غائب، أو أن   هُ أو أن   مثل أن يُغ 

وليياء،  لهيم عليى هيذه األ ادْ ب يوهذا  حال عُب اد األصنام واألوثان والقبور وعُب ياد عيسيى والمالئ ية وعُ 

 .الصفة، يجعلون للمولو  بعض صفات هللا 

 وهذا الشك أنه تشبيه وهو في حد ذاته من جهة التشبيه  فر لمن اعتقده.

مين تصيريف ال يون أو يقوليون فيالن مين األوليياء ليه ربيم ال يون  المولو  بصيفة هللا  فَ صَ فمن وَ 
ف فيه أوله نصف ال ون يتصرف فيه، أو فالن  فيي المل يوت بنفسيه فَيُْطلَيْب  فْ ر  صَ الَملَْك له الت  يتصر 

 منه ويُْستَغَاْث به ويُْسعَْل أو يُْلَجعْ مليه ونحو ذلك، من األموات أو من الغائبين. 

 .  ف ل هذا تشبيه للمولو  بالوالق وتمثيل للمولو  بالوالق وهو شرك باهلل

َِْ ثِْلااِه ﴿قييال  هللا  قييوا نفييي التمثيييل؛ ألن  لهييذا لييم يُطلييق أ ثيير السييلف نفييي التشييبيه، ومنمييا أطل لَااْيَس 

 . ﴾َشْهءٌ 
َِْ ثِْلاِه ﴿ولفظ التشبيه لم يرد فيه النفي في ال تاب وال في السنة فيما أعلم، ومنما ورد لفظ التمثيل  لَْيَس 

 .﴾َشْهءٌ 
 :بين التشبيهووفر  ما بين التمثيل 

 يساويه في صفة أو في صفات.معناه المساواة هذا مثل هذا؛ يعني  :التمثيلف 
   وقيد ي يون التشيابه ناقصيا  ، في يون تمثييال  ابه، وقيد ي يون التشيابه  يامال  َشيأما التشبيه فهيو مين الت ، 

 . 1لك تُ لْ ص  في ون في  ل  المعنى أو في أصل المعنى على نحو ما فَ 

 شابه في المعنى.يعني الت ،مذا قيل ال نَُشب  ه فال يندرج في ذلك مثبات أصل المعنى ا  ف ذ
ة فيي  يل المعنيى، وال فيي هَ ابَ َشيفيي المعنيى، ول ين لييس مُ  ة  هَ ألنه ال يسيتقيم مثبيات الصيفات مال بمشيابَ 

 ال يفية؛ ألن هذا تمثيل. 
باَ يقاََ ، ، ْ اَ يقولاه  اا ل يح ااطلق  لنفه للتشابيه، ل نقاوَ  لتشابيه  نتفياَ  طلقاَ  يُ دل ذ  ل * 

  لت ثيَ  نتف   طلقَ.
 ال يماثله شيء وال يشابهه شيء. ـاهلل فالتشبيه منتف؛  :تشبيه فنقولأما ال

 وينصرف هذا النفي للتشبيه في ال يفية أو في تمام المعنى في  ماله.
 :)لتنزيه ( 

يهَ )    عما ال يليق بجالله وعظمته. ( يعني تنزيه الرب الت ْنز 

ل  ولين يصييب تنزييه اليرب  رْ ذَ حْ يَ في ولم الن رْ ذَ حْ الذ  لم يَ ف( لَْم يُِمِب  لتَّْنِزيهَ قال )  التشبيه، ف نه يَز 
 عما ال يليق بجالله وعظمته. 

  ما يليق بجالله وعظمته. ب  ح هللا سَ لم يُ  هُ ف ن   هَ ب  ى أو شَ فَ من نَ والتنزيه هو التسبيح؛ فمعنى ذلك أن  

                                                
 (18ص /1راجع المسألة الثالثة )الشريط  1
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َوُِْا ِ ْا َشاْهء  ُِلَّ يَُ ابىُِ  ﴿حان هللا وبحمده، وال ون  له يردد سب ،هلل ا  يهَ ز  نْ تَ  هو: معنى سبحان هللا ألن  

ْا َل تَْفقَُ وَا تَْ بِيَحُ مْ  ِْ  .[44﴾]اإلسراء:بَِحْ ِدِه َولَ

ْه هللا  نف ذ  عما ال يليق بجالله وعظمته. من الواجب أن يُنَز 

 .اتقاء النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح الحق هلل  ولهذا نقول: من  
المعتزليية الجهمييية والمبتدعيية ميين األشيياعرة وال البييية وسييائر الطوائييف التييي نفييت بعييض الصييفات ف

هُوا الرب   من عدم التنزيه. عن ما ال يليق بجالله وعظمته بل وقعوا في شيء   هؤالء لم يُنز 
ْه سيواء  َولَْم يُِمِب  لتَّْنِزياهَ لذلك قال ) َ ه فَ التنزيي هُ ادُ رَ ُمي انَ َ يأَ  ( يعنيي ليم يُنَيز   َ َطيوْ ع أو هيو فيي الحقيقية ليم  ع

هَ هللا  ْه؛ ألنييه مييا نَييز  عمييا ال يليييق بجاللييه وعظمتييه؛ ألن  هللا سييبحانه لييه ال مييال المطلييق فييي  يُنَييز  

 االتصاف بالصفات.

ومعنيى ذليك  نقيص حميده هلل  هُ ال مال المطليق، فمعنياه أن ي تْ ب  ثْ يُ  ملهو فمن لم يثبت جميم الصفات، ف

 عما ال يليق بجالله وعظمته. هللا  هْ ز   نَأنه لم يُ 

يلناه  اا  اَطغ طو طاف -َوَ ْا لَْم يَتََوقَّ  لنَّْفاَه َو لتَّْشابِيهَ، ) /وهذه الجملة عظيمة من  الم الطحاو  
ََّ َولَااْم يُِمااِب  لتَّْنِزيااهَ  - لضااَلَ ْه ف نييه لييم يُ  مَ َعيي( ومن زَ َز ييأنييه يُنَييز   هييذا ي ثيير فييي المعطليية وفييي و، بْ ص 
لنا وعَ ةولة وفي النفاالمؤ  ا ألجل التنزيه.نَلْ ط  ، يقولون: نفينا وأو 

 .ـما فعلتموه هو وصف هلل بالنقائص، وليس تنزيها للرب  عليهم بعن   د  رَ وهذا يُ 

لَاْيَس دِاه  َ ْوُماوٌف بِِمافََِ   ْلَوْحَد نِيَّاِة، َ ْنلُاوٌ  بِنُلُاوِ   ْلفَْغَد نِيَّاِة، دَِإاَّ َغبَّنَاَ ثم علَ ذلك بقوله )
 ( َ ْلنََهُ اََحٌد ِ َا  ْلبَِغيَِّة.

ُ اََحااٌد)﴿ هييذا أوييذه ميين قييول هللا  َْ لُااَو َّللاَّ ااَ ُد)1 ُاا ُ  لمَّ (َولَااْم يَُْااْا لَااهُ ُْفُااو   3(لَااْم يَِلااْد َولَااْم يُولَااْد)2(َّللاَّ

 ﴾]اإلوالص[.(4اََحٌد)
ُ اََحدٌ ﴿قوله  َْ لَُو َّللاَّ ائه وفيي صيفاته وفيي أفعاليه، فلييس ليه شيريك فيي يعنيي واحيد فيي أسيم (أََحد  ) ،﴾ ُ

 .مل ه، وليس له مثيل في صفاته وأفعاله، وليس له ند في فردانيته وفي َصَمدانيته 

ُ اََحٌد)﴿لهذا بعدها جاء بعنواع التوحيد قال و َْ لَُو َّللاَّ َ دُ 1 ُ ُ  لمَّ د مليه المولوقيات مُ صْ يعني الذ  تَ  ﴾(َّللاَّ
 عها ودفم ما يضرها.بعجمعها في طلب ما ينف

َ دُ ﴿في قوله  ا  ف ذ ُ  لمَّ  مثبات توحيد اإللهية. ﴾َّللاَّ
 وهذا فيه مثبات التفرد بالربوبية. ﴾لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْ ﴿ قال

 وهذا فيه توحيد األسماء والصفات، فال أحد ي افئه ويماثله، فليذلك هيو  ﴾َولَْم يَُْْا لَهُ ُْفُو   اََحدٌ ﴿ قال

 .مائه وصفاته وأفعاله أحد في أس

 متوحد في صفاته. هُ ن  ( يعني أَ َ ْوُموٌف بِِمفََِ   ْلَوْحَد نِيَّةِ  دَِإاَّ َغبَّنََ قال)

علييى أسيياس أنييه منفييرد فيييه، فهييو  يُْنعَييْت بييه الييرب  تْ ْعيي ييل نَ ( يعنييي أن  َ ْنلُااوٌ  بِنُلُااوِ   ْلفَْغَد نِيَّااةِ )
تْيْر وفيرد، وصيفاته هيو فيهيا سيبحانه فَيسبحانه فرد في أسيمائه وصيفاته وذاتيه،  فيال  دْ رْ فهيو سيبحانه و 

 . يماثله شيء وال يشار ه فيها أحد 
بِِمافََِ   ْلَوْحَد نِيَّاِة، َ ْنلُاوٌ  بِنُلُاوِ   َ ْوُماوفٌ بينهما قيال ) رَ مذا تبين لك ذلك فالصفة والنعت هنا غايَ 

 .والصفة والنعت في اللغة متقارب، ( ْلفَْغَد نِيَّةِ 
وليه النعيوت العليى، ليه  ىهللا سيبحانه ليه الصيفات العلي ألن   تْ عْ التفريق ما بين الصفة والن   دْ ر  هو لم يُ و

 .المثل األعلى

َُ  ْْلَْعلَاا ﴿والصييفة والنعييت هييي المثييل فييي القييرآن فييي قولييه  يعنييي لييه النعييت [؛ 27﴾]الييروم:َولَااهُ  ْلَ ثَاا

 الذ  يناسب ذاته الوضيعة الضعيفة المحتاجة.، أما المولو  فله الوصف األدنى ـوالصفة العليا 

 ونعوته تنقسم ملى أقسام باعتبارات موتلفة: صفات الرب 



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية         

 

 الشريط الثالث عشر

233 

  َ  ََلغب بدتنق م بَعتبَغ  ي ُل     يا: 
 ملى صفات ذات.   .وملى صفات فعل 

 َهي التيي ال ينفيك  ربنيا و: مفَ   لذ    لق م  ْلو  َبهيا  ا  عين االتصياف بهيا، ليم ييزل موصيوف

هللا سيبحانه  ، مثل الوجه والعينين واليدين، مثيل الرحمية والسيمم والبصير، في ن  وهو متصف بها دائما  

متصيف  اهلل ف، و ذلك في صفاته الذاتية، ومنها صفة الرحمة، ـلم يزل ذا وجه وذا سمم وذا بصر 

 .ـبصفة الرحمة وهي مالزمة له 

 :ََوصيفات الفعيل هلل  لق م  لثَنه مفَ   ْلدلا   يسيميها بعيض النياس مين أهيل العليم الصيفات

 تيارة وال يفعلهييا تيارة، صيفات الفعيل هيي التيي تقيوم بييالرب  االوتياريية، وهيي التيي يفعلهيا ربنيا 

 .ـبمشيئته وقدرته 
بيةمن نفاها بوصوصها  لُ و  وهذه الصفات التي هي الصفات االوتيارية أَ  ، وتبعهم عليى ذليك أبيو ال ُال 

 من نفاها ثم تبعه أصحابه ثم تبعهم أبو الحسن. لْ و  أَ  بْ ال   ؛ يعني ابن  ُ الحسن األشعر
  َلمفَ  ُل     يا: مْ  ِ قْ  ا ع ة اُغى ن  
 .ملى صفات جالل   .وملى صفات جمال 

  َهييي الصييفات التييي فيهييا نعييت الييرب  ماافَ   لعااَلَ: لق اام  ْلو  بجاللييه وعظمتييه وقهييره
الجبروت ،القهر،القيدرة،، مثيل صيفة القوةـيقلب الموحد الويوف منيه ، وهي التي تجلب في ـوجبروته 
 .وأشباه ذلك

لها أجَ    .ـوهابه ووافه  هللا  ل  صفات الجالل يعني من تعم 
  :ََوصيفات الجميال هيي الصيفات التيي تبعيث فيي قليب الموحيد ]....[ لق ام  لثاَنه مافَ   لع ا 

، مثيل صيفة الرحمية ملييه، وهيذه صيفات  ثييرة هلل  واألنس به وبلقائيه وبمناجاتيه وباإلنابية  الرب

 ول التوبة والسالمة؛ اسم هللا السالم، والمؤمن وأشباه ذلك. بُ والرأفة والمغفرة وقَ 
يقيال ليه صيفات ل، وصيفات ونعيوت الرحمية والمحبية ة هيذه يقيال لهيا صيفات جيالَميظَ صفات العَ  ا  ف ذ

 حيح.جمال، هذا اصطالح لبعض علماء السنة وهو اصطالح ص
ييحَ  ولهييذا فييي الوتميية التييي تُنسييبُ  طائفيية ميين أهييل العلييم أن ت ييون لشيييخ  لشيييخ اإلسييالم ابيين تيمييية رج 

ييدُ تَ صييد  هللا العظيييم المُ ))اإلسييالم لييورود هييذا التقسيييم فيهييا، وهييو قولييه فييي أولهييا  بييالجالل ل مييال  وح 
 ((.الجمال تعظيما وت بيرا

يعنيي تقسييم الصيفات مليى صيفات جيالل -إلسيالم ابين تيميية هذا التقسيم قبل شيخ ا رَ هَ شْ وال أعلم من أَ 
 .وجمال

 .معروفة في االستعمال عن شيخ اإلسالم دون غيره لْ مَ وفي هذه الوتمة جُ 
 بحث صفات الجالل والجمال في بعض  تبه. /وابن القيم 

  لمفَ : ل لتق يم  لثَلث 
 .صفات ربوبية   .وصفات ألوهية 

ي رجييوع األسييماء والصييفات ملييى نييوعي التوحيييد توحيييد الربوبييية وتوحيييد هييذا باعتبييار التوحيييد؛ يعنيي
 األلوهية. 

  َوالهيمنيية واالنتقييام  كْ ْلييمثييل المُ  :مييا  ييان ميين أفييراد الربوبيييةوهييو  :ماافَ  غبوبيااة لق اام  ْلو
 والقدرة والقوة واإلحاطة وأشباه ذلك. 

 :يد العبيد ربيه  و لق م  لثَنه مفَ   ْللولية مثيل اسيم اإلليه وميا فييه، مثيل بهيا  وهيي التيي وح 
 لرب جل جالله.ملى االصمد وأشباه ذلك مما فيه توجه من العبد 

َْاَِا َو ْْلَْعَضاَِء َو ْْلََدَو ِ ، َل تَْحِوياِه  ْلِعَ اَُ   ل ا    ََ بلدلَ )َوتَلَاَلَ  َعاِا  ْلُحاُدوِد َو ْليََيَاَِ  َو ْْلَْغ  ىِ
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  (2)ََْ َطِِغ  ْلُ ْبتََدَعَِ .(
 .هذه األلفاظ متابَعَة  لما جر  عليه المت لمون في زمنه رَ  َ نا ذَ ه

 .ىفَ ا بعد مثبات، فعثبت الصفات ثم نَهَ رَ  َ وهو ذ  
 . اَل  ص  فَ اإلثبات ي ون مُ  وأن   اَل  مَ جْ النفي ي ون مُ  وقاعدة أهل السنة والجماعة: أن  
 .يقة أهل السنة والجماعة؛ ل ن  المه محمول على التنزيه بعد اإلثباتففي قوله هذا نوع موالفة لطر

 .ون أو ينفون بدون مثباتهُ ز   نَطريقة أهل البدع أنهم يُ  فيه ألن   مُ س  وَ والتنزيه بعد اإلثبات يُتَ 
 ينفون مفصال وال يثبتون.

 ى و ان في نفيه بعض التفصيل. فَ ونَ ال  ص  فَ مُ  تَ بَ ول ن المؤلف أثْ 
واألعضياء واألر يان والغايات تعالى ربنا عن الحدود ) نقول: عند االوتيار ال نقول هذا ال الم  لهذاو

 :موالفة من أوجه فيها هذه األلفاظ وذلك أن  عند االوتيار ال نقوله  ما ذ رت لك  ونحو ذلك(
 يفَ هيذا نفييي مُ  أن    ْلوَ:  لوعاه ميعووذة ميين طييريقتهم  ل، وهييو مويالف لطريقية أهييل السينة؛ ألن  ص 

َِْ ثِْلِه َشْهٌء َولَُو  ل َِّ يُع  لبَِميغُ قوله تعالى ﴿  .اَل  ص  فَ مُ  تَ بَ وأثْ  اَل  مَ جْ ى مُ فَ [، فن11َ﴾]الشور :لَْيَس 
 ن ال يَحسُي دْ ر  هذه ال لمات لم ترد ال في ال تياب وال فيي السينة، فلهيذا اليذ  ليم يَي أن   : لوعه  لثَنه

 .طريقتنا هو اقتفاء ال تاب والسنة ه؛ ألن  تَ ب  ثْ أن ننفيه وال أن نُ 
فلفييظ الحييد والغاييية واليير ن واألعضيياء واألدوات والجهييات،  ييل هييذه مييا جيياءت فييي القييرآن وال فييي 

 السنة، فلذلك ال نثبتها وال ننفيها. 
  َلنَلاَ ل يُف ام  ناه يلناه ااَّ  (ل ننفي اَ)إذ   اََ الاَ  ل انة ، داةلَا ِ تَ حْ َ  ُ  َ نَّ وليس  لن   لنفه ا  

 حت لاة، ل  ولْاا ل ننفي اَ ْلنناَ ل نتعااَوز  لقاغآا و لحاديث، لاذ  ا ااغ ايباه ْياف نتعَ اغ عليااه 
 .بدوا دليَ

 مال بدليل وال ننفي مال بدليل.  تْ ب  ثْ فلذلك نقول ال نُ 
فيي اسيتعماله هيذه األلفياظ؛ ألنهيا مين األلفياظ  -/- ذْ اَويؤَ استعمال هذه األلفاظ ال يسوغ، والمؤلف يُ  ا  ف ذ
 ي لم ترد في ال تاب والسنة. الت

 طبعا الحد والغاية متقارب في أن ي ون له حد ينتهي مليه اتصافه بالصفة، وفي هذا مسعلتان:

  األولى: المسعلة 
؟ لُ ئ  سُ  هلل وا االستواء على العرش رُ  َ ء لما ذَ طائفة من العلما أن    وا: بحد  

 قالوا: بحد.
ه بعن  وَ المبارك والثور  وجماعة من األئمة، وهذا يُ من أئمة أهل السنة  ابن وهم طائفة  اسيتعمالهم  ج 

هللا فييي  ييل  لفيظ )الحييد( مييم أنيه لييم يييعت  فيي ال تيياب والسيينة ألجيل أن يبطلييوا دعييو  الجهميية فييي أن  
 .م ان

ييوَ ومذا احتيياج المُ  ييح األميير ف نييه ال بييعس باسييتعمالها د لبيييان عقيدتييه فييي المنيياظرة ملييى  لمييات تُ ح   وض 
 .لةستق  مُ  عقيدة   تُ بَ ثْ صلحة؛ ل ن ال تُ للم

 هللا مستو  على عرشه بحد. يعني مذا جاء أحد يقول: ما هي عقيدتك؟ فال تقل: عقيدتي أن  

 مستو  على عرشه. منما نقول: هو 

 .بولقه  لفظ )بحد( يعني أنه ليس موتلطا   مذا احتيج ملى ذلك في مقامه فقد يُقال ذلك؛ ألن  

(، ألن  فهيو سيبحانه الحي هللا سيبحانه ليييس  دود والغاييات التيي تنتهيي مليهييا صيفاته  ميا قيال )تَعَيالَى َعين 
 .لصفاته حد يعلمه البشر

( المعلومة. ( يعني المعلومة )َواْلغَايَات   قال )تَعَالَى َعن  اْلُحُدود 
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  :المسعلة الثانية 
 فييي وصييف الييرب  ملسو هيلع هللا ىلصقولييه  علييى هييذا مييا جيياء فييي الحييديث الييذ  رواه مسييلم وغيييره وهييو لْ    ْشيييُ 

ْلِقاهِ » َُ ََْشفَهُ ْلَْحَغ َْ   ُبَُحَُ  َوْعِ ِه َ َ  ْنتََ   ُِلَْيِه بََمُغهُ ِ ْا  ، فهيل معنيى ذليك 3«ِحَعَبُهُ  لنىوُغ. لَْو 

 أن  البصر محدود بالولق؟
يي»يعنيي فييي قوليه -هيذا محالية علييى  والجيواب عين ذلييك: أن    فييي أن   -«ْن َوْلق يه  َميا اْنتََهييى م لَْييه  بََصيُرهُ م 

 .اإلحرا  محرا  السبحات لما انتهى مليه البصر
 والبصر ال ينتهي لحد، ف ذلك اإلحرا  ال ينتهي لحد. 

 يذلك األول نقيول في ف ينْ الثاني ألجل ورود األول بيل الثياني مَ  تْ بَ هو بناء شيء على شيء، فال يُثْ  ا  ف ذ
 .ليس له حد

ْلِقهِ  َ َ  ْنتََ   ُِلَْيِه بََمُغهُ » َُ  مولو .  ، و ل ما سواه ـبصره في جميم بريته  ذُ فُ ينْ  هللا « ِ ْا 
 الحجاب ألحرقت سبحات وجهه  ل مولوقاته.  فَ شَ لو  َ  ا  بصره ينتهي في جميم مولوقاته، ف ذ ا  ف ذ

حيد؛  ق فيي اتصيافه بصيفاته اللَيطْ مُ  هذا ليس فيه مثبات الحد والغاية، ومنميا هيذا فييه مثبيات أنيه  ا  ف ذ

 يعني لذلك يُثبت؛ بل نقول: هو سبحانه  امل في صفاته. 
ََِْا َو ْْلَْعَضَِء َو ْْلََدَو ِ (    ََ)َو ْْلَْغ

 ،القيدم ،، هذه راجعة ملى الصيفات الذاتيية يعنيي مثيل الييد-الر ن والعضو واألداة-هذه األلفاظ الثالث 
هيذه  أو ر ين أو أداة أو نحيو ذليك؛ ألن   العينين ومثل الوجه ملى آوره، فهذا ينفي أن ي ون هذا عضيو

ه الرب  ولو األشياء في الم  .عنها، هذا مراده فينز 

؛ بيل ال نيذ ر ذليك؛ ألن هللا سيبحانه وال مثباتيا   هيذه األشيياء ال تُقيال ال نفييا   أن   رْ ر  قَيو ما ذ رت لك المُ 
َِْ ثِْلِه َشهْ ﴿أعظم من أن يُنفى عنه استعمال هذه األلفاظ   .﴾ٌء َولَُو  ل َِّ يُع  لبَِميغُ لَْيَس 

ََْ َطِِغ  ْلُ ْبتََدَعَِ (   . ََ )َل تَْحِويِه  ْلِعَ َُ   ل ىِ   
 .( يعني المولوقات ْلُ ْبتََدَعَ ِ )

 ر.( سائر في اللغة تستعمل بمعنى بقية، ولذلك قيل لبقية الشراب سؤََْ َطِِغ  ْلُ ْبتََدَعَ ِ وقوله )
 .، تقول مثال أتاني محمد وسائر اإلووان. يعني وبقية اإلووانف لمة سائر يعني البقية

 .( يعني   ل المولوقاتََْ َطِِغ  ْلُ ْبتََدَعَ ِ ل ن هنا استعملها بمعنى ) ل( )
 .المولوقات تحويها الجهات الست

ََْ َطِِغ  ْلُ ْبتََدَعَ ِ )  ( الجهات الست ما هي عندهم؟َل تَْحِويِه  ْلِعَ َُ   ل ىِ   
 .هات الست أمام وولف ويمين وشمال وأعلى وأسفلالج

 فو  مولوقاته.  ـ؛ بل هللا هذه الجهات الست مولوقة، وهذه المولوقة ال تحو  الرب 

 .ل ن ما من مولو  من هذه الجهات الست مال وهو نسبي مضافي ليس مطلقا  
 يمين، وه ذا. فما من شيء مال وأمامه شيء، وهو أمام شيء، وهو يمين شيء وثَم شيء آور 

فيي اْلقَبُيْو ميثال مذا -؛ ل ين بالنسيبة لمين تحتنيا -يعني في أرض المسيجد-مثل ما نقول: نحن اآلن أسفل 
، واحيد سيا ن فيي أدوار اليدور األول فيو  اليدور األرضيي فهيو أعليى؛ نحن فيو  ميثال   - ان فيه قَبُوْ 

 ل ن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل. 
 قة، ومنما هي نسبية.الجهات هذه ليست مطل ا  مذ

 فتقول: يمين، ليس ثَم  يمين مطلق في حياة المولوقات ومنما هو يمين مضافي.
 ال تقل شمال مطلق منما هو شمال مضافي.

بُه مليك.  أمام مطلق منما هو أمام مضافي؛ يعني نسبي تَْنسُبُه مليك وتَْنس 

                                                
 (172)سبق ذكره  3
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 تقول أمامي، أمام فالن، يمين فالن ملى آوره. 
مذا نسبتها للمولو  فثَم  جهة لنا هي حال وثَم  جهة لمن هم فيي الجهية الثانيية  -جهة العلو- ولهذا الجهة

من األرض هي لها حال أور ، فنحن جهة العلو عندنا فيو ، وجهية الس يفل هيم، وهيم بيالع س يعنيي 
 الذين في الجهة الثانية من األرض. 

 هذا أعلى، ليس هذا هو العلو المطلق  فجهة العلو وجهة الس فل هذه نسبية لك، تقول: ا  مذ
 هذا العلو المنسوب مليك.

 والذ  في الجهة الثانية من ال رة األرضية العلو هو المنسوب مليه. 
 هذه أمور نسبية في الجهات. نف ذ

فيي ذا أردت المطلييق فييثَم  شيييء واحييد فقييط وهييو العلييو المطلييق علييى جميييم المولوقييات، غييير منسييوب 

 .ات أو لبعض المولوقات، وهو علو الرب لطائفة من المولوق
 دنقوَ: لاذه  لع اَ   ل ا  ُذ  اغياد ب اَ  لن ابه، دنقاوَ نلام    ابحَنه وتلاَل  ل تحوياه     ُذ

  لع َ   لن بية  ي ينه ودو ه وا َ ه وش َله وُل  آُغه، ل تحويه.
ه، والمولوقيات هيذه محتاجية هللا سبحانه فيو  مولوقاتي ل ن المطلق ال نقول تحو  وال ما تحو ؛ ألن  

 لتا يديه يمين، اليميين المطليق لييس النسيبي، وهيو سيبحانه  مليه، ل ن له العلو المطلق، هو سبحانه 

 . ـواسم   وسم  ل شيء، 
 تنتبه ملى أن  هذه المولوقات نسبية وليست مطلقة.  ا  ف ذ
نفيي العليو، ال؛ ل ين فيي َحى من منحى أهل البدع ( ليس في هذا َمنْ َل تَْحِويِه  ْلِعَ َُ   ل ىِ   قوله ) ا  ف ذ

 هذه يعني بها الجهات الست النسبية  سائر المولوقات.
 ل مولو  البد أن ي ون محصور بهذه الجهات؛ يعني أعلى أسفل يمين شمال والثاني  يذلك والثاليث 

  ذلك.

 . ه مطلقا  به ال تقسه بالمولو ؛ اجعل وهذه مسعلة مهمة تفيدك في  ل ما يوصف الرب 

« في النصف اآلور مين اللييل»أو « 4ينزَ غبنَ حيا يبق  ثلث  لليَ  آلُغ»مثل اآلن مسعلة النزول 

 على اوتالف الروايات واأللفاظ.« آور  ل ليلة»أو 
 هذه ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ 
 لنسبة للمولو  الواحد.هنا ننسبه للزمان المطلق، الذ  يدول فيه الزمان النسبي با

، ومن هو فيي الجهية الثانيية هيو فوقيه ـملى أعلى، ونعلم أنه فوقنا   ذلك جهة العلو أنت تدعو ربك 

أيضييا وهييو فييي جهيية أويير ، نحيين مييثال نتجييه  ييذا وهييو فييي الجهيية الثانييية ميين األرض يتجييه ع ييس 
 االتجاه، أليس  ذلك؟

 ل ن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي.

[، وتعميل 67﴾]الزمير:َو ْْلَْغُض َعِ يل َ  َْبَضتُهُ يَْوَم  ْلِقيَََ اةِ ﴿ علو المطلق فتعمل قول هللا ومذا أردت ال

أن  السيييموات السيييبم األرض بالنسيييبة لهيييا صيييغيرة، والسيييموات السيييبم بالنسيييبة لل رسيييي صيييغيرة، 
 وال رسي بالنسبة للعرش أيضا  حلقة ألقيت في ترس صغير. 

ْر العبد لميا يوصيف  ى اإلطال  في الزمان وفي الم ان بما يجعل معه أن   لها تتالشى، ويبق ا  ف ذ تََصو 

 به نسبيا  يجني على نفسه ويدول في النفي أو التشبيه. هللا 

على ما جياء فيي ال تياب والسينة، و يل ميا جياء  فيجب أن ي ون ما يؤمن به الموحد من صفات هللا 

 نفسك. هو على اإلطال ، ال على ما تعرفه أنت من

 ـييدول فيه ما يوتص بيالمعي ن مين الموليوقين، تبيارك ربنيا وتعياظم وتقيدس  واإلطال  الالئق باهلل 
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 وتقد ست أسماؤه. ، و ان هللا ب ل شيء محيطا وسم  ل شيء رحمة وعلما  
 .) ْعَراُج حقٌّ  نقف عند هذا واألسبوع القدم من شاء هللا من قوله )َوالم 

ينفعنا وميا م في هذه العقيدة، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يقينا الفيتن ميا وأسعل هللا سبحانه أن 
 ظهر منها وما بطن.

 األسئلة

ملك هللا مطلق، هل هيذا  له ملك، وملك اإلنسان مقيد، وأن   ـيا شيخ، قلنا المولو  له ملك، وهللا  /1س
 صحيح؟

 صحيح.ج/ ملك هللا مطلق في األشياء، صحيح، ملك اإلنسان مقيد، 

 هل الفرد اسم هلل؟ /2س

ييمد  ج/ ال، لييس ميين األسييماء الحسينى الفييرد، ل يين اإلوبيار عيين هللا  بعنييه فيرد موافييق السييم هللا الص 
 واألحد وأشباه ذلك.

 هل نفي ال يفية هو الواجب أم تفويض ال يفية؟فقلَت نفي ال يفية واجب،  /3س

 بالصيفات نفي العليم بال يفيية، أميا اتصياف اليرب  النفي؛ يعني نفي ال يفية المعقولة، ج/ الجواب أن  

 ب يف، هو سبحانه في صفاته متصف بها ب يف ب يفية، ل ن نعلمها؟ ال نعلمها. 
 النفي يتوجه ملى العلم بال يفية، ال ملى وجود ال يفية. ا  ف ذ

 صفة الرحمة صفة جمال، فهي اوتيارية وذ رت أنها ذاتية؟  ذ رت أن   /4س

، صفة الرحمة اوتيارية، التقسييمات غيير متسياوية، هيذه تنتبيه لهيا فيي العليوم جميعيا   ج/ ما ذ رت أن  
مليى جيالل وجميال، ال  -يعنيي باعتبيار نوعهيا-مذا قسمنا الصيفات مليى ذاتيية وفعلييه، ثيم باعتبيار آوير 

 الجالل هي الذاتية والجمال هي االوتيارية، ال، هذا تقسيم آور. يعني أن  
شرك أ بير وأصيغر، شيرك ظياهر ووفيي، ُميو معنيى ال بير واألصيغر، أن الوفيي  مثل ما نقول مثال:

 شرك المنافقين.  مثلهو األصغر، الوفي منه أ بر 
يطَ ل  من غَ  ط  لَ مثل غَ  باعتبيار آوير مليى  فير اعتقياد و فير  مَ ، تقسيم ال فر ملى  فر أ بير وأصيغر، ثُيم قُس  

 فر االعتقاد هو ال فر األ بر، هذا لييس بصيحيح، أن  فر العمل هو ال فر األصغر، وأن   عمل، فظُن  
مليى  فير اعتقياد و فير عميل: من  م  في تقسيم ال فر مليى أ بير وأصيغر، ثُي /من  الم ابن القيم  مَ ه  فمن فَ 

العمييل هييو األصييغر. هييذا ليييس بصييحيح، حتييى علييى  ييالم ابيين القيييم؛ ألن  العمييل هييذا تقسيييم باعتبييار 
تقاد، ومورده ي ون من جهة العمل، ف فر العمل منيه ميا هيو أ بير المورد، مورده ي ون من جهة االع

 ، يعني في التقسيمات تنتبه. - ما نبهنا عليه مرارا-ومنه ما هو أصغر 
 مثل ما يقس م األصوليون الواجب مثال، يقولون: 

 الواجب ينقسم ملى واجب موس م وواجب مضي ق، طيب. 
 اجب  فائي. ثم يقسمون باعتبار آور ملى واجب عيني وو

 ثم يقسمون القسمة الثالثة ملى: واجب معي ن وواجب موي ر، مثل ]وصال[ ال فارة. 
مذا علميت التقسييم ميم جهية اعتبياره فهميت العليم، أميا وهناك تقسيم، التقسييم باعتبيارات موتلفية،  ا  ف ذ

 بدون أن تفهم جهة اعتبار التقسيم فهذا يُحدث لَْبسا. ا  التقسيم هذا مطلقَ 

 ل اإلنسان مذا رأ  ربه في المنام ت ون الرؤية صحيحة؟ه /5س

، يير  «5غاي   لليلاة غباه داه اح اا ماوغ »قال  ج/ مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي 

في صورة ميمانه باهلل، ف ذا  ان ميمانه باهلل  يامال رأ  صيورة حسينة أحسين الصيور،  المؤمن ربه 

عليى ميا هيو  ورة تناسب ميمانه؛ ل ين ميا يير  فيي المنيام اليرب ومذا  ان ميمانه باهلل ناقصا رأ  ص
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 .عليه 

 .يسعل عن وصف اليمين والشمال هلل /6س

 وأثبته طائفة من أهل العلم.  6ج/ هذا جاء في حديث رواه مسلم

 .والصواب عند  عدم مثبات صفة الشمال هلل 

 ذلك؟ذ رَت في هذا الدرس: صفة العين مم عدم وروده، فما وجه  /7س

دَِإنَّاااَك متصيييف بهيييذه الصيييفة  ميييا قيييال سيييبحانه ﴿ ج/  ييييف صيييفة العيييين ميييم عيييدم وروده؟   هللا 

[، والجمم هذا يُراد به المثنى؛ ألن لغية 14﴾]القمر:تَْعِغي بِأَْعيُنِنََ[، وقال سبحانه ﴿48﴾]الطور:بِأَْعيُنِنََ

المثنيى،  ميا فيي قوليه تعيالى العرب مذا أضافت المثنى ملى ضيمير تثنيية أو مليى ضيمير جميم َجمعيت 

ِ دَقَْد َميَْ   ُلُوبَُُْ َ﴿ ُِا ﴿[، مم أن  لهما قلبين: قلب عائشية وقليب حفصية، 4﴾]التحريم:ُِا تَتُوبََ ُِلَ  َّللاَّ

ِ دَقَْد َميَْ   ُلُوبَُُْ َ أصل ال الم: فقد صغى قلبا ميا. ل ين لميا  انيت التثنيية تضياف مليى  ﴾تَتُوبََ ُِلَ  َّللاَّ
 لتثنية أو الجمم فيجمم األول. ضمير ا

ُا  لدعََ اعوغ  للايا  لي نا ، ْاأا »قال  وقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي هللا عنه أن النبي 

، العََور في اللغة هو ذهياب أحيد »7، وُا غبْم ليس بأعوغ -او طَدية غو يتَا-عينه عنبة طَدطة 

ان ذهبت محداهما قيل َعَور، فلهيذا اليدجال وصيف ما له منه اثنان؛ يعني أحد العينين؛ هذا العور، عين
(؛ يعنيي ال يشيتبه عليي م اليدجال ليه عيين واحيدة، وهللا سيبحانه وُا غبْم ليس باأعوغبعنه أعور قال )

 ليس بععور؛ يعني له عينان. 

 هذا باطل من جهتين: ف، فيها مثبات األعين هلل  ﴾تَْعِغي بِأَْعيُنِنََ﴿ومن قال من  اآلية 

 : اإلجماع ف ن  أهل السنة أجمعوا على أن هللا موصوف بصفة العينين.األولىالجهة 
(؛ ألن لفظة أعور في اللغة تيدل عليى وُا غبْم ليس بأعوغ: أن  األعين موالفة لقوله )ةالثانيالجهة و

هيذه  هي مضافة مثن ى ملى مجموع فجمم ألجيل ﴾تَْعِغي بِأَْعيُنِنََ﴿ذهاب محد  العينين، فت ون اإلضافة 
ر في لسان العرب يعني في لغة العرب.  اإلضافة  ما هو مقر 
 ن تفي بهذا القدر، وصلى هللا وسلم بارك على نبينا محمد.
 

 
 
 

 

 

 

 
َ  ب يالن ب ي    ، َوقَيْد أُْسيير  ْعيَراُج َحييقٌّ ، ثُييم  م لَيى َحْيييُث َشياملسو هيلع هللا ىلصَواْلم  يه  ف ييي اْليَقََظية  م لَييى الس يَماء  َج ب َشْوص  ييَن ، َوُعيير  ُ م  َء َّللا 

ُ ب َما َشاَء، َوأَْوَحى م لَْيه  َما أَْوَحى﴿َما َ ذََب اْلفُيَؤاُد َميا َرأَ ﴾]الينجم: ُ َعلَْييه  َوَسيل َم 11اْلعاَُل، َوأَْ َرَمهُ َّللا  [. فََصيل ى َّللا 

َرة  َواأْلُولَى.  ف ي اآْلو 

ُ تَعَالَى ب ه   يَ -َواْلَحْوُض ال ذ   أَْ َرَمهُ َّللا  ت ه  غ  ُم  . -اث ا أل   َحقٌّ

بيه مين م ية مليى   َ ر  أُْسي ملسو هيلع هللا ىلصهذه الجملة من  المه اشتملت على تقرير اإلسيراء والمعيراج، وأن  النبيي 
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 من العلو. ملى السماء في اليقظة ملى حيث شاء هللا  ملسو هيلع هللا ىلصبيت المقدس، وأنه عُرج به 
ة المعيراج مين الغييب اليذ  ليم يُعليم حقيقة اإلسيراء وحقيقي وهذه المسعلة من المسائل الغيبية؛ يعني أن  

 .ملسو هيلع هللا ىلصمال من جهته 

، ثيم َعيَرج بيه مليى السيماء، فالعقيل ال ييدل  عليى ذليك وال يسيتلزمه، ومنميا ه  ي  يب  نَ  ب  رَ أسْ  يعني أن  هللا 

، فاإليميان بيه واجيب، ملسو هيلع هللا ىلصأوبر بيه فيي  تابيه وأوبير بيه نبينيا  به و ان حقاا من جهة أن هللا  ذلك سُل  مَ 

 ية فيه. رْ م   وهو حق ال
 . ما سمعت ارتباط ما بين اإلسراء والمعراج وثَم  

 واإلسراء والمعراج معنيان موتلفان. 
 هو المشي في الليل، َسَر  أ  مشى في الليل، وأسر  أ  مشى ليال  دَإل غ ء : . 
 ْفعَال من العروج، وهو اسم  لآللة التي عليها عُر  و ل لغ ج  .  ملسو هيلع هللا ىلصبه  جَ : فهو م 

وبيين الحميار تسيمى هو االنتقال ليال من م ة ملى بيت المقدس، و ان على دابة بين البغيل  :واإلسراء
 على سُل م  واص وهو المعراج. ،العروج ملى السماء ف ان على آلة ، والبَُرا 
 ملى السماء. ملسو هيلع هللا ىلصاإلسراء اسم للفعل، والمعراج اسم لآللة التي عليها سار  نف ذ

فييي سيياعات معييدودة ثييم  بيييت المقييدس ليييال  ملييى لمشييي مييا بييين م يية مذا  ييان  ييذلك، فاإلسييراء وهييو ا
الرجوع، هذا أمر غيبي عجيب، لهذا اإليمان به واجب بتفاصيله التي وردت، في ون له أصيل ال يالم 

 .على الغيبيات
ليه فيي األميور الغيبيية ف يل ميا  ْسيَرحالعقيل ال مَ  فما جاء فيه يُصد   دون تعرض للعقل فييه؛ يعنيي أن  

 هذا يم ن عقال أو ال يم ن.  هلفيه حق دون تف ير فيه من جهة العقل؛  جاء

 وات السييبماملييى السييم ملسو هيلع هللا ىلص، فيي ن آليية العييروج وذهيياب النبييي  ييذلك المعييراج وهييو أبلييه فييي  ونييه غيبيييا  

، هييذا أميير لييه ميين سييماء علييى سييماء ملييى أن بلييه سييدرة المنتهييى ملييى أن  ل ييم الييرحمن  حُ تَ فْ يُسييتَ 
ج عليه قاعدة الغيبيات عند أهل السنة والجماعة. ففي أصله وف،غيبي،  ي تفاصيله مندر 

فهذا الذ  ذ ره الطحاو  أصيل فيي اإليميان باإلسيراء والمعيراج، وأن  اإلسيراء والمعيراج أميران  ا  مذ
جير  فيهميا بتعوييل أو تحرييف يويالف ظياهر ميا  لميالهميا وال  ضُ غيبيان، ومذا  ان غيبيين فال يُتعر  

 .صوصدلت عليه الن
ميا بيين م ية مليى بييت  قصيير   فيي وقيت   به ليال    َ ر  أُسْ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  دل  على أن  من ال تاب والسنة فالنص 
 .المقدس
صيدره ميا بيين ثغيرة نحيره مليى  ق  أن  جبرييل جياءه وهيو مضيطجم فيي الحطييم، فعويذه فَشي ملسو هيلع هللا ىلصوأوبير 

عرته ملى أسفل بطنه، و ان أثر المَ  يملسو هيلع هللا ىلص ويط يظهر في صدرهش  ييء بطسيت ا شيق  ، فلم  ه أويرج قلبيه وج 

، و يان هيذا 8«شه ُي َناَ وحْ اة لبه به وحُ  ََ  ِ ديُ » ملسو هيلع هللا ىلصفيه اإليمان والح مة، طست من ذهب، قال 

لهيذا األمير الغريييب؛ وهيو أنيه يقطيم هيذه المسييافة الطويلية فيي األرض فيي وقييت  ملسو هيلع هللا ىلصألجيل أن يسيتعد 
 .د به ملى السماء فيحتاج ملى قلب واصعَ وجيز ثم يُصْ 
َ اإلنسان مذا واف أو استغرب فَ  ومعلوم أن    .ما يتعث ر قلبُه لُ وَ ع

 له في ذلك. ف ذا  ان قلبه ال يتعث ر من االوتالف، ف نه يتحمل بدنه ذلك بما أعد  هللا 

ثم اُذنه عبغيَ دإذ  د بة بيا  لبيَ و لح اَغ، دقاََ: اغْاب دغْبا ، ثام  اغنَ ُلا  اا ومالنَ »قال 
 ملى آور الحديث. « بي   ل قدس

يعنيي -مما حصل ليه فيي بييت المقيدس مين لقياء األنبيياء ومين صيالته فييه ما جاء فيه هذه الصفات وف
ُهيم  ملسو هيلع هللا ىلصومن  ونه صيار مماميا، واجتمياع األنبيياء ليه، و ونيه  -صالته في بيت المقدس  يل هيذا وميا أم 
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فيي  ثبت في األحاديث الصيحيحة مين األميور الغيبيية التيي تجير  عليهيا قاعيدة أهيل السينة والجماعية
 األمور الغيبية بعنه: 

 .يَُسل ُم بها - 1 

 . بهانُ يُؤمَ   - 2

 تحريف يصرفها عن حقائقها. بض لها بتعويل يصرفها عن ظاهرها، أو رَ أال يُتعَ   - 3 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، أو أوبرنا بها نبينا فنؤمن بها على ما جاء، من جنس جميم األمور الغيبية التي أوبرنا بها 
لما صل ى فيي بييت المقيدس أويذه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ن  ألقد جاء وصفها وآلة العُروج  - ما ذ رُت لك-المعراج 

، وجياء «دمالد ُ  دوعدُ   ُلَّ يا احدل َ ذلب و آلُغ دضة، دقََ له عبغياَ:  مالد»جبريل، قال 
ولذ  لو  لاذي يشاُإ ُلياه  لبماغ حايا تفاَغق »قال في المعراج  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  في بعض الروايات أن  

 هذا المعراج آلة واصة يُعرج بالبدن وبالروح في السماء بها.  أن   يعني 9« لغوح  لبدا

 أعلم بحقيقتها. آلة من جنس اآلالت هللا  ا  فهي مذ

اإلجميالي  الوجيهمذا تبين ذلك في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في اإلسراء والمعراج، على هذا 
 فثَم هاهنا مسائل: 

  األولى:المسعلة 
اإلسيراء والمعيراج، أم  انيا  رَ ر  َ يربطان معيا، وأهيل العليم موتلفيون فيي هيل تَ لمعراج يُ اإلسراء وا أن  

 مرة واحدة، على أقوال  ثيرة، وأهمها قوالن:
 اإلسراء والمعراج لم ي ونا مال مرة واحدة. أن    ْلوَ: لقوَ 
ييار الحييافظ ابيين : أن  اإلسيراء وقييم ميرتين، والمعييراج وقييم ميرة واحييدة، وهيذا هييو اوت لثااَنه لقاوَ و

 حجر.
ثييالث مييرات أو أربييم  رَ ر  َ ييتَ اإلسييراء  وأن   رَ ر  َ ييالمعييراج تَ  األول أْولييى، وهنيياك ميين قييال من  القييول و

 مرات. 
الَفية لروايية وَ وسبب االويتالف فيي ت يرر وقوعيه هيو اويتالف الرواييات، ف لميا جياءت روايية فيهيا مُ 

  .تعدد الوقوع حمل علىهذا يُ  أور  مم ثقة النقلة قالوا: من  
اإلسيراء  ميا هيو ظياهر اآليية وقيم ميرة واحيدة  ول ن هذا لييس بجييد وال بصيحيح حييث المينهج؛ ألن  

نَاَ َحوْ ﴿ ْْ لَاهُ ِلنُِغيَاهُ  ُْبَحََا  لَِّذي اَْ َغى بِلَْبِدِه لَْيَل  ِ ْا  ْلَ ْ اِعِد  ْلَحاَغ ِم ُِلَا   ْلَ ْ اِعِد  ْْلَْ َما   لَّاِذي بَََغ

 [. 1﴾]اإلسراء:َِ ْا آيََتِنَ 
 اإلسييراء وقييم مييرتين؛ ل يين األقييرب لظيياهر األدليية أن   احتمييال فييي بعييض الروايييات أن   وقييد ي ييون ثَييم  

 اإلسراء والمعراج وقعا مرة واحدة.

  :المسعلة الثانية 
 متى وقم اإلسراء والمعراج؟

 َلقوَ  ْلو :  
قبيل الهجيرة بسينة، عليى تبياين بيينهم فيي  اعياإلسيراء والمعيراج وق أ ثر أهل العلم على أن  وهذا عليه 

 أم السنة تقريبا؟  هل السنة تحديدا  
 .فقال بعضهم سنة مال شهر    .وقال بعضهم سنة مال شهرين 

 .وقال آورون ثمانية أشهر قبل الهجرة   .وقال آورون عشرة، ملى آوره 
في ن  معيه عيدم تحدييد وقيوع اإلسيراء ومذا تبين هذا االوتالف في  ونه قبل الهجرة بسينة لهيذا القيول، 

 .والمعراج في شهر رجب
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اإلسيييراء والمعيييراج وقعيييا فيييي رجيييب؛ ليلييية السيييبعة  أصيييحاب السيييير أن  ، عنيييد الميييؤروين رَ هَ تَ واْشييي
 .والعشرين
وأمييا أهييل العلييم المحققييون ميين المحييدثين والفقهيياء وميين  ،ن أهييل الس يييرمييعنييد طائفيية هييو وهييذا منمييا 

ون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهور، ومنميا يقوليون وقيم قبيل الهجيرة المفسرين ف نهم ال يحمل
 .بسنة

الهجرة  انيت فيي شيهر ربييم األول، ومذا  يان  يذلك فقيولهم قبليه بسينة يعنيي أن  اإلسيراء  ومعلوم أن  
 .والمعراج لم يقم في رجب

ونحييو ذلييك،  سيينة وثالثيية أشييهر ،واأل ثييرون ميين أهييل العلييم علييى أنييه أ ثيير ميين سيينة: سيينة وشييهرين
 والقليل من قال منه ثمانية أشهر. 

 هذا قول أنه  ان قبل سنة.
 :لقوَ  لثَنه  

 أنه  ان قبل ثالث سنين.
 :لقوَ  لثَلث  

أنه  ان قبل ومس سنين، واستدل وا على ذلك بعن  وديجية صيل ت وقيد ماتيت قبيل الهجيرة بيثالث سينين 
صيلوات فيي ليلية المعيراج؟ ف ونهيا صيلت ييدل  أو بومس سنين، قيالوا:  ييف تصيلي ومنميا فُرضيت ال

 على أن المعراج وقم في حياتها، وهي ماتت قبل الهجرة بثالث أو بومس سنين.
آويير  ور عييةأول النهييار  ر عييةالصييالة  انييت مفروضيية ر عتييين ر عتييين؛  والجييواب عيين هييذا: أن  

يا غْلتايا، دزياد داه دغض   لمَل  اوَ  اَ دغضا  غْلتا)النهار،  ما قالت عائشة رضي هللا عنها 

 . 10(مَل   لحضغ، واُ غ  مَل   ل فغ

فوديجيية رضييي هللا عنهييا  انييت تصييلي؛ ول يين لييم ت يين الصييالة المفروضيية؛ الصييلوات الومييس التييي 
 فرضت ليلة المعراج.

  :المسعلة الثالثة 
 انيا أم بروحه؛ يعني بجسده وروحيه، أم بروحيه فقيط، أم  ملسو هيلع هللا ىلصجسد النبي باإلسراء والمعراج هل وقعا 

 مناما؟
 اوتلف الصحابة رضوان هللا عليهم في ذلك:

  .فقالت طائفة:  ان اإلسراء والمعراج بروحه 

  .وقال آورون: بل بروحه وبجسده 

هيذا القيول للسيلف؛ بيل  بْ َسينْ لهيذا ال يسيوغ أن يُ ف ،اإلسراء والمعراج  انا مناما ن  مولم يقل أحد منهم: 
 . ا الفر  بين قول من قال: منه روح وبين أن ي ون مناما  ق  قودَ قاله بعض العلماء الذين لم يُ 

فيي اإلسيراء  أ ثير أهيل السينة: أنيه  يان بجسيده وروحيه معيا   ؛والصواب الذ  علييه عامية أهيل السينة
: منييه أُسيير  بجسيده وروحييه وعييرج -فيمييا أعليم-والمعيراج، ولييم يقييل أحيد ميين المنتسييبين ألهيل العلييم 

ا بييين اإلسييراء والمعييراج؛ ألنييه لييم يقييل أحييد أنييه ذهييب ونييام فييي بيييت اتفييا  ميي بروحييه فقييط، ومنمييا ثَييم  
 (11) المقدس.
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