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 املسائل العقدية اليت تعددت فيها آراء أهل السنة واجلماعة

 محد بن عبداحملسن التوجيري
 م2001 -هـ 1422(، 172املصدر: جامعة امللك سعود، عمادة البحث العلمي، مركز حبوث كلية الرتبية، رقم )

 
 القسم األول

 "املسائل املتعلقة ابإلميان ابهلل"
 

 املقدمة
عينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل إن احلمدهلل حنمده ونست

له، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صلى هللا عليه 
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثريًا، أما بعد:

عدد وجهات النظر سنة من سنن هللا يف خلقه، وذلك أنه خلق عباده على تفاوت يف اإلدراك والفهوم، قال إن اخلالف وت
-118َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم{ ]هود:  سبحانه: }َوَلْو َشاَء رَبَُّك جَلََعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوالَ يـََزالُوَن ُُمْتَِلِفنَي * ِإالَّ َمْن رَِحَم رَبُّكَ 

نَـُهْم ِفيَما ِفيِه [، وقال جل وعز: }َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة فَاْختَـَلُفوا َوَلْوالَ َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبِ َك لَُقِضيَ 119  بـَيـْ
 [.19ََيَْتِلُفوَن{ ]يونس: 

فضل هذه األمة، وأبرها قلواًب، واخلالف ليس مذموًما إبطالق، فمنه ماهو مذموم، ومنه ما ليس كذلك، وهلذا جرى بني أ
وأعمقها علًما، وأقلها تكلًفا، ممن تربوا على يد املصطفى صلى هللا عليه وسلم، وحتت رعايته، وتلقوا الوحي من فيهه 

 مباشرة غًضا طرًًي.
ن ابلضرورة وإمنا يكون اخلالف مذموًما إذا كان يف أصول جممع عليها ال حتتمل التأويل، أو يف قطعيات معلومة من الدي

وحنو ذلك؛ وكذا كل خالف أدى إىل منازعة وفرقة، أو عداوة وبغضاء، أو محل أحد املختلفني على جحد ما مع اآلخر من 
 احلق، أو محل صاحبه على تكفري ُمالفه أو تبديعه أو تضليله.

اخلالف، ويسوغ فيها االجتهاد.  يف املسائل العملية اليت حتتمل –وهلل احلمد  –واخلالف الذي وقع عند أهل السنة ُجلُّه 
لكن نُقل نزر يسري يف بعض دقائق املسائل العلمية اليت هلا تعلق ابألصول اختلفت فيها آراء بعض أهل السنة وكان هناك 

أكثر من قول يف املسألة الواحدة. وقد آثرت يف صفحات هذا البحث أن أمجع هذه املسائل، وكان مما دعاين وشجعين 
 ا:لذلك أمور منه

 أواًل: بيان أن هذا النوع من اخلالف ماهو إال نزر يسري يف جانب ما أمجعوا عليه، خبالف أهل األهواء والبدع.
اثنيًا: متحيص النقل يف هذه املسائل، وبيان املفهوم الصحيح، وذلك أن كثريًا مما ينقل من هذا النوع من املسائل: إما مل 

 .–كما سيتضح ذلك يف صفحات هذا البحث   –من جهة الفهم يثبت عن من نسبت إليه، أو يكون اخلطأ 
اثلثًا: إيضاح أن هذا اخلالف مل يكن يف املسائل القطعية من جهة الداللة ومن جهة الثبوت؛ بل هو يف دقائق بعض املسائل 

 اليت قد ختفى على بعض الناس.
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أمجع أكرب قدر ممكن من هذه املسائل، ومع  ومبا أن هذا املوضوع قائم على التتبع واالستقراء، فقد حاولت جهدي أن
 ذلك ال أدعي أين استوفيت كل املسائل؛ بل رمبا فاتين شيء منها علَّين أستدركه فيما بعد.

كما أين جعلت زمن شيخ اإلسالم هو احلد  الزمين جلمع مسائل اخلالف وذلك أن منهج أهل السنة قد اتضح واستبانت 
 م يف هذا الباب لقائل مقال.معامله، ومل يبق بعد هذا اإلما

وملا كان مجع كل مسائل هذا املوضوع يف حبث واحد قد يكون فيه شيء من الصعوبة فيما يتعلق بنشره لكرب حجمه، 
 قسمته إىل قسمني:

 .–وهو موضوع هذا البحث  –القسم األول: املسائل املتعلقة ابإلميان ابهلل 
 .–وسيأيت فيما بعد إن شاء هللا  –ل اإلميان القسم الثاين: املسائل املتعلقة ببقية مسائ

على اصطالح  –كما أنين مل ُأضم ن هذا البحث اآلًيت اليت وقع اخلالف فيها، هل تفسريها هبذا املعىن يعد أتويالً 
 أم ال؟ فقد أفردت هذا املوضوع ببحث مستقل. –املتأخرين 

وع ليس الغرض منه مناقشة هذه املسائل؛ بل اإلشارة حاولت االختصار قدر اإلمكان، لئال يطول البحث، ألن املوض
إليها، ومن أراد التوسع يف دراستها والوقوف على أقوال العلماء فيها، فقد أحلت يف هناية كل مسألة إىل مجلة من املراجع 

 ميكن الرجوع إليها يف ذلك.
 .غالًبا ما أبدأ بذكر قول املخالف، وأرجئ القول الراجح إىل هناية املسألة

 كما أين حاولت جهدي التماس العذر والبحث عن ُمرج لصاحب القول املخالف.
 التمهيد: ويتضمن بعض القواعد املهمة املتعلقة ابالختالف يف مسائل االعتقاد. -
 املسائل املتعلقة ابإلميان ابهلل: وفيه مبحثان: -
 ئل.املبحث األول: املسائل املتعلقة بتوحيد األلوهية: وحتته عدة مسا -
 املبحث الثاين: املسائل املتعلقة بتوحيد األمساء والصفات: وحتته عدة مسائل. -
 اخلامتة: وضمنتها أهم النتائج. -
 الفهارس. -

وأخريًا أسأل املوىل عزوجل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، وجيعل ما سطرته أيدينا حجة لنا ال علينا. وسبحانه اللهم 
 إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك.وحبمدك، نشهد أن ال 

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
 

 بعض القواعد املهمة املتعلقة ابالختالف يف مسائل االعتقاد
 أواًل: أقسام االختالف:

ى إىل تفرق، أو معاداة، االختالف ليس مذموًما من مجيع الوجوه، فمنه ماهو مذموم، ومنه ما ليس كذلك. فاملذموم ما أد
، أو لعن، أو حنو ذلك . ويوضح شيخ اإلسالم ما يسوغ [1]أو تقاطع، أو تباغض، أو محل على تكفري، أو سب 

قول: "األصول الثابتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع هي مبنزلة الدين املشرتك بني األنبياء، ليس االختالف فيه وما ال يسوغ، في

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftn1#_ftn1


 3 

ألحد اخلروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل اإلسالم احملض، وهم أهل السنة واجلماعة، وما تنوعوا فيه من األعمال 
 .[2]واألقوال املشروعة فهو مبنزلة ما تنوعت فيه األنبياء"

 كما أن االختالف يف ذاته نوعان: اختالف تنوع، واختالف تضاد.
، فذهب املتأول أو فاختالف التنوع ما أشار إليه اإلمام الشافعي بقوله: "ما كان من ذلك حيتمل التأويل ويُْدَرك قياًسا

 .[3]القايس إىل معىن حيتمله اخلرب أو القياس وإن خالفه فيه غريه"
 ن، أو يكون املعنيان متغايرين، لكن ال يتنافيان.ومن ذلك كون كل من القولني هو يف معىن اآلخر لكن  العبارتني ُمتلفتا

وهذا النوع من اخلالف غاية ما يقال للمخطئ فيه: أخطأت، ال يقال له: كفرت وال جحدت، وال أحلدت، ألن أصله 
 موافق للشريعة.

ذلك  ونقل اإلمام الشاطيب عن أحد العلماء قوله: "كل مسألة حدثت يف اإلسالم واختلف الناس فيها، ومل يورث
االختالف بينهم عداوة وال بغضاء، وال فرقة، علمنا أهنا من مسائل اإلسالم، وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة 

 .[4]والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أهنا ليست من أمر الدين يف شيء ا. هـ"
يقول شيخ اإلسالم: "فأما . –اختالف التنوع  –وما جرى اخلالف فيه عند أهل السنة جل ه، إن مل يكن كله، من هذا النوع 

 سائر وجوه االختالف كاختالف التنوع واالختالف االعتباري واللفظي، فأمره قريب، وهو كثري، أو غالب على اخلالف يف
 .[5]املسائل اخلربية ا.هـ"

أما اختالف التضاد: وهو القوالن املتنافيان، مثل: أن يوجب أحدمها شيًئا وحيرمه اآلخر. وخالف أهل البدع يف مسائل 
من هذا النوع، وكذا اخلالف يف كل مسألة أقام هللا هلا احلجة يف كتابه، أو على لسان نبيه، نًصا بيًنا ال حيتمل أصول الدين 

 .[6]االجتهاد أو التأويل
 

  دقائق املسائل وآحادها ال يلزم منه التبديع والتضليل:اثنيًا: اخلطأ يف
 قدميًا قيل: كفى املرء نبالً أن تعد معائبه.

ومن الذي سلمت أقواله مجيعها وأفعاله من اخلطأ سوى من ال ينطق عن اهلوى ولوال ذلك ملا كانت العصمة من خصائص 
  –ذلك واحد، ومع ذلك اختلف الصحابة يف دقائق املسائل الرسل. وإذا كنا نعتقد أن احلق واحد ال يتعدد واملصيب يف 

كمسألة رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه، وكمسألة اإلسراء واملعراج وحنومها، ومع ذلك مل   –كما سيأيت يف هذا املبحث 
 يبدع بعضهم بعًضا، ومل حيكم بعضهم على بعض ابلضالل.

 قال شيخ اإلسالم:
ق العلم مغفور لألمة، وإن كان ذلك يف املسائل العلمية، ولوال ذلك هللك أكرب فضالء هذه "وال ريب أن اخلطأ يف دقي

األمة. وإذا كان هللا يغفر ملن جهل حترمي اخلمر لكونه نشأ أبرض جهل، مع كونه مل يطلب العلم فالفاضل اجملتهد يف طلب 
ول حبسب إمكانه هو أحق أن يتقبل هللا حسناته، ويثيبه العلم حبسب ما أدركه يف زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرس

 .[7]على اجتهاداته وال يؤاخذه مبا أخطأ..."

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftn2#_ftn2
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftn3#_ftn3
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftn4#_ftn4
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftn5#_ftn5
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftn6#_ftn6
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftn7#_ftn7


 4 

ده يف آحاد املسائل خطأُ مغفور له قمنا عليه وبدعناه وهجرانه، مل ويقول اإلمام الذهيب: "ولو أان كلما أخطأ إمام يف اجتها
سلم معنا ابن نصر، وال ابن مندة، وال من هو أكرب منهما، وهللا هو اهلادي اخللق إىل احلق، وهو أرحم الرامحني، فنعوذ ابهلل 

 .[8]من اهلوى والفضاضة"
وقال يف ترمجة ابن خزمية وذكر كتابه "التوحيد" وأنه أتول حديث الصورة قال: "ولو أن كل من أخطأ يف اجتهاده مع صحة 

 .[9]نه وكرمه"إميانه، وتوخيه التباع احلق أهدرانه وبدعناه، لقل من يسلم من األئمة معنا، رحم هللا اجلميع مب
وقال شيخ اإلسالم: "فإن مسائل الدق يف األصول ال يكاد يتفق عليها طائفة إذ لو كان كذلك ملا تنازع يف بعضها السلف 

 .[10]قد ينكر الشيء يف حال دون حال، وعلى شخص دون شخص"من الصحابة والتابعني، و 
وهذا النوع ال وجود  أما املسائل الكبار اليت استبانت ابلكتاب والسنة وأمجع عليها سلف األمة، فال عذر للمخالف فيها،

يتناظرون يف املسألة مناظرة  –يعين السلف  –بني أهل السنة. يقول شيخ اإلسالم: "وكانوا  –وهلل احلمد واملنة  –له 
مشاورة ومناصحة، ورمبا اختلف قوهلم يف املسألة العلمية والعملية، مع بقاء األلفة والعصمة، وأخوة الدين. نعم من خالف 

 والسنة املستفيضة أو ما أمجع عليه سلف األمة خالفًا ال يعذر فيه، فهذا يعامل مبا يعامل به أهل البدع". الكتاب املستبني،
مث ذكر خالف الصحابة يف رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه، ومسألة مساع األموات لدعاء األحياء ويف اإلسراء 

 .[11]واملعراج، وحنو ذلك
ويقول ابن القيم: "ومن له علم ابلشرع والواقع يعلم قطًعا أن الرجل اجلليل الذي له يف اإلسالم قدم صاحل، وآاثر حسنة، 

ا معذور بل مأجور الجتهاده، فال جيوز أن يتبع فيها وال وهو من اإلسالم وأهله مبكان قد تكون منه اهلفوة والزلة هو فيه
 .[12]جيوز أن هتدر مكانته وإمامته يف قلوب املسلمني"

ترك مجلة وأهدرت حماسنه لفسدت العلوم والصناعات واحلكم وتعطلت ويقول أيًضا: "فلو كان كل من أخطأ أو غلط 
 .[13]معاملها"

ل هللا يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد هبا وقال اإلمام الذهيب ملتمًسا العذر لقتادة يف مسألة خالف فيها الصواب: "لع
تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، وهللا حكم عدل لطيف بعباده، وال ُيسأل عما يفعل. مث إن الكبري من أئمة العلم إذا  

طرحه كثر صوابه، وعلم حتريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه، وعرف صالحه وورعه واتباعه، يغفر له زللـه وال نضلله ون
 .[14]وننسى حماسنه، نعم وال نقتدي به يف بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك"

حسناته وعظمت، وكان له يف اإلسالم أتثري ظاهر،  ويقول ابن القيم أيًضا: "من قواعد الشرع واحلكمة أيًضا أن من كثرت
 .[15]فإنه حيتمل له ما ال حيتمل لغريه، ويعفى عنها ما ال يعفى عن غريه"

 
 أقوال ُمالفة للصواب، كثري منه يكون اخلطأ: إما يف النقل أو يف الفهم: اثلثًا: ما ينقل عن األئمة من

يقول شيخ اإلسالم: "ولكن بعض اخلائضني ابلتأويالت الفاسدة يتشبث أبلفاظ تنقل عن بعض األئمة، وتكون إما غلطًا، 
 .[16]أو حمرفة"

املنقول عن . بل إن اخلطأ [17]وذكر ابن القيم أن أكثر ما ينقل الناس املذاهب الباطلة عن العلماء ابألفهام القاصرة
بعض األئمة مل يقله ابتداء، وإمنا نسب إليه هذا القول بعض أتباعه العتقاده أن هذا مقتضى أصوله وَيرجها على قاعدة 

 متبوعه.
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يقول شيخ اإلسالم: "النقل نوعان: أحدمها: أن ينقل ما مسع أو رأى. والثاين: ما ينقل ابجتهاد واستنباط. وقول القائل: 
مذهب أهل السنة كذا، قد يكون نسبه إليه العتقاده أن هذا مقتضى أصوله، وإن مل يكن فالن قال  مذهب فالن كذا، أو

ذلك. ومثل هذا يدخله اخلطأ كثريًا. أال ترى أن كثريًا من املصنفني يقولون: مذهب الشافعي أو غريه كذا ويكون منصوصه 
فنسبوه إىل مذهبه، من جهة االستنباط ال من جهة خبالفه؟ وعذرهم يف ذلك: أهنم رأوا أن أصوله تقتضي ذلك القول 

 .[18]النص؟"
ال حيكيها ملن يتقلد هبا،  وقال أيًضا: "الواجب على من شرح هللا صدره لإلسالم إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض األئمة أن

بل يسكت عن ذكرها إىل أن يتيقن صحتها، وإال توقف يف قبوهلا. فما أكثر ما حيكى عن األئمة ما ال حقيقة له وكثري من 
. [19]املسائل َيرجها بعض األتباع على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك اإلمام لو رأى أهنا تفضي إىل ذلك ملا التزامها"

ويؤكد هذا اإلمام األوزاعي عملًيا فيقول: "مل يبلغنا أن أحًدا من التابعني تكلم يف القدر إال احلسن ومكحول فكشفنا عن 
. ويقول السبكي: "فكثريًا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غري وجهها فُيغري على [20]ذلك فإذا هو ابطل"

 .[21]لرجل"الكتاب واملؤلف ومن عاشره واسنت بسنته...، مع أن املؤلف مل يرد ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا ا
 

 رابًعا: تعدد املفاهيم للمقولة الواحدة:
فيجب محله  قد يكون لقول القائل أكثر من مفهوم، وحيتمل أكثر من احتمال، فإذا صدر عن إمام كالم من هذا النوع،

 على جانب الصواب، ابعتبار عموم حاله.
ذكر شيخ اإلسالم أن املقالة ينظر يف شيئني منها: هل هي حق؟ أم ابطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون حًقا ابعتبار، ابطالً 

فيه. فمن سلك ابعتبار؟ وهو كثري وغالب؟ مث النظر الثاين: يف حكمه إثباًًت، أو نفًيا أو تفصياًل، واختالف أحوال الناس 
 .[22]هذا املسلك أصاب احلق قوالً وعماًل، وعرف إبطال القول وإحقاقه ومحده

 يقول السبكي:
امة فال ينبغي أن حيمل كالمه، وألفاظ كتاابته على غري ما تعو د منه ومن "فإذا كان الرجل ثقة مشهوًدا له ابإلميان واالستق

 .[23]أمثاله، بل ينبغي التأويل الصاحل وحسن الظن الواجب به وأبمثاله"
 

 االعتذار للمجتهد املخطئ ال مينع بيان احلق والصواب: خامًسا:
إذا كان اجملتهد معذورًا يف اجتهاده إذا أخطأ، فهذا ال مينع أن يبني احلق، وإن خالف ما ذهب إليه هذا اجملتهد، إذ اجلهة 

يوضح ما فيه من جمانبة منفكة، فلدينا قول وقائل، فالتماس املعاذير للقائل، أما القول فالبد أن يوزن مبيزان الشرع، و 
 الصواب.

 يقول شيخ اإلسالم:
"وإن كان املخطئ اجملتهد مغفورًا له خطؤه، وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة 

 .[24]واجب وإن كان يف ذلك ُمالفة لقوله وعمله"
كما أن القول الذي ظهرت حجته مبستند صحيح ال جيوز العدول عنه إىل قول عامل آخر رمبا يكون معه ما يدفع به هذه 

 احلجة.
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العلم إىل قول آخر  يقول شيخ اإلسالم: "ال جيوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته حبديث صحيح وافقه طائفة من أهل
قاله عامل جيوز أن يكون معه ما يدفع به هذه احلجة وإن كان أعلم، إذ تطرق اخلطأ إىل آراء العلماء أكثر من تطرقه إىل 

األدلة الشرعية، فإن األدلة الشرعية حجة هللا على مجيع عباده، خبالف رأي العامل. والدليل الشرعي ميتنع أن يكون خطأ 
ليل آخر، ورأي العامل ليس كذلك...، لكن الغرض أنه يف نفسه يكون معذورًا يف تركه له، وحنن معذورون يف إذا مل يعارضه د
 .[25]تركنا هلذا الرتك"

 
 ن مل تبلغه احلجة خبالف من بلغته:سادًسا: يُغتفر اخلطأ مل

 قد يكون هذا اخلطأ صدر عن إمام معني لعدم بلوغه احلجة، فيعذر يف ذلك لكن ال يكون حجة لغريه ممن بلغته احلجة.
 يقول شيخ اإلسالم:

ما اغتفر  "إذا رأيت املقالة املخطئة قد صدرت من إمام قدمي فاغتفرت لعدم بلوغ احلجة له؛ فال يغتفر ملن بلغته احلجة
لألول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القرب وحنوها إذا أنكر ذلك، وال تبدع عائشة وحنوها ممن مل يعرف أبن املوتى 

. كما يوضح أنه ليس كل من خالف يف شيء من االعتقاد [26]يسمعون يف قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه انفع"
 فهو هالك.

 يقول يف ذلك:
"وليس كل ُمالف يف شيء من هذا االعتقاد جيب أن يكون هالًكا. فإن املنازع قد يكون جمتهًدا ُمطئًا، يغفر هللا له خطأه، 

 .[27]به عليه احلجة، وقد يكون له من احلسنات ما ميحو هللا به سيئاته"وقد ال يكون بلغه يف ذلك من العلم ما تقوم 
ا كلف به، سواء أصاب أم أخطأ: "ومن يف بيان أن اجملتهد إذا استفرغ وسعه علًما وعمالً فقد فعل م –رمحه هللا  –ويقول 

هذا الباب ماهو من ابب التأويل واالجتهاد الذي يكون اإلنسان مستفرًغا فيه وسعه علًما وعماًل. مث اإلنسان قد يبلغ 
طأ ذلك وال يعرف احلق يف املسائل اخلربية االعتقادية، ويف املسائل العملية االقتصادية، وهللا قد جتاوز هلذه األمة عن اخل

َنا َأْو َأْخطَْأاَن{ ]سورة البقرة:  [، وإذا كان كذلك فما عجز اإلنسان عن 286والنسيان بقوله: }رَبَـَّنا الَ تـَُؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيـْ
 .[28]عمله واعتقاده حىت يعتقد ويقول ضده خطأ ونسيااًن فذلك مغفور له"

وقال أيًضا: "فمن أخطأ يف بعض مسائل االعتقاد، من أهل اإلميان ابهلل وبرسوله وابليوم اآلخر والعمل الصاحل، مل يكن 
 أوصى بنيه... يعين الرجل الذي ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أسرف على نفسه مث –أسوأ حاالً من هذا الرجل 

 .[30]فيغفر هللا له خطأه" - [29]القصة
: –رمحه هللا  –كما يبني أنه ليس كل من اجتهد سيتضح له احلق، بل رمبا َيفى عليه، وال يستحق بذلك الوعيد. يقول 

"ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة احلق وال يستحق الوعيد إال من ترك مأمورًا به أو فعل حمظورًا. وهذا هو 
القول املعروف عن سلف األمة، وقول مجهور املسلمني...، فاجملتهد املستدل من إمام وحاكم  قول الفقهاء واألئمة وهو

وعامل وانظر ومناظر ومفت وغري ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى هللا ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه هللا إًيه لكن قد 
 .[31]يعلم احلق يف نفس األمر، وقد ال يعلمه"
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ويقول أيًضا: "وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا ماهو بدعة ومل يعلموا أنه بدعة، إما ألحاديث ضعيفة 
لرأي رأوه ويف املسألة نصوص مل تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه  ظنوها صحيحة، وإما آلًيت فهموا منها ما مل يرد منها، وإما

َنا َأْو َأْخطَْأاَن{ ]سورة البقرة:   .[32][286ما استطاع دخل يف قوله: }رَبَـَّنا الَ تـَُؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيـْ
كما يوضح أن ليس كل من خالف يف مسائل االعتقاد فيلزم أن يكون هالًكا وذلك أن املنازع رمبا يكون جمتهًدا يغفر هللا له 

خطأه، وقد ال يكون بلغه يف ذلك من العلم ما تقوم به عليه احلجة، وقد يكون له من احلسنات ما ميحو هللا به 
 .[33]سيئاته"

 
 سابًعا: سالمة الصحابة من أتويل الصفات، وإمجاعهم على مسائل االعتقاد:

، والوضوح يف –يف اجلملة  –ف فيما يتعلق جبانب االعتقاد عدم االختال –رضوان هللا عليهم  –مما متيز به منهج الصحابة 
 هذا اجلانب، مع السالمة التامة من أتويل شيء من الصفات على وفق منهج املتأخرين.

 يقول شيخ اإلسالم:
إن مجيع ما يف  –وإن كنت مل أكتبه فيما تقدم من أجوبيت، وإمنا أقوله يف كثري من اجملالس  –"وأما الذي أقوله اآلن وأكتبه 

لصفات، فليس عن الصحابة اختالف يف أتويلها، وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة، وما رووه القرآن من آًيت ا
إىل  –من احلديث، ووقفت من ذلك على ما يشاء هللا تعاىل من الكتاب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسري فلم أجد 

وأحاديث الصفات خبالف مقتضاها املفهوم  عن أحد من الصحابة أنه أتويل شيًئا من آًيت الصفات –ساعيت هذه 
املعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات هللا ما َيالف كالم املتأولني ما ال حيصيه إال هللا. 

 .[34]وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثري"
ويقول ابن القيم مقررًا ذلك: "وقد تنازع الصحابة يف كثري من مسائل األحكام وهم ساادت املؤمنني، وأكمل األمة إميااًن، 

ى إثبات ما نطق به الكتاب لكن حبمد هللا مل يتنازعوا يف مسألة واحدة من مسائل األمساء والصفات واألفعال، بل كلهم عل
 .[35]والسنة كلمة واحدة من أوهلم إىل آخرهم"

 
 املسائل املتعلقة ابإلميان ابهلل

 هية:املبحث األول: املسائل املتعلقة بتوحيد األلو 
 املسألة األوىل: التربك ابلصاحلني وآاثرهم.

ذهب بعض العلماء إىل القول جبواز التربك بذوات الصاحلني أو بشيء من آاثرهم، قياًسا على فعل الصحابة مع النيب صلى 
اة جاء قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الغد –رضي هللا عنه  –هللا عليه وسلم. فعن أنس بن مالك 

 .[36]خدم املدينة آبنيتهم فيها املاء، فما يؤتى إبانء إال غمس يده فيها، فرمبا جاءوه يف الغداة الباردة فيغمس يده فيها"
قال: "لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحلالق حيلقه. وأطاف به أصحابه. فما يريدون  –رضي هللا عنه  –وعنه 

 .[37]أن تقع شعرة إال يف يد رجل"
هللا عليه وسلم زمن احلديبية...، وفيه "وما تنخم النيب صلى هللا عليه وسلم خنامة إال وقعت ويف حديث خروج النيب صلى 

 .[38]يف كف رجل منهم، فدلك هبا وجهه وجلده"
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قال: دعا النيب صلى هللا عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجَّ فيه، مث  –رضي هللا عنه  –وعن أيب موسى 
 .[39]"اشراب منه وأفرغا على وجوهكما وحنوركما" –يعين أاب موسى وبالل  -قال هلما: 

وعن أيب جحيفة قال: "خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابهلاجرة، فأيت بوضوء فتوضأ فجعل الناس أيخذون من 
 .[40]فضل وضوئه، فيمتسحون به..."

 .[41]وممن قال جبواز ذلك: ابن عبدالرب، والنووي، وابن حجر
وص فقالوا: هذا خاص ابلنيب صلى هللا عليه وذهب بعض العلماء إىل منع ذلك، ومحلوا كل ما ورد يف هذا على اخلص

 وسلم، وال دليل على التعميم، فلم يتربك الصحابة واألئمة من بعدهم خبيار هذه األمة بعد نبيها كاخللفاء األربعة وحنوهم.
ه من بعد أن ذكر تربك الصحابة آباثر النيب صلى هللا عليه وسلم، مث أورد استشكاالً حول التربك بغري  –قال الشاطيب 

 :–الصاحلني قياًسا عليه 
"الصحابة رضي هللا عنهم بعد موته عليه السالم مل يقع من أحد منهم شيء من ذلك ابلنسبة إىل من خلفه إذ مل يرتك النيب 

فهو كان خليفته ومل يفعل به شيء من  –رضي هللا عنه  –صلى هللا عليه وسلم بعده يف األمة أفضل من أيب بكر الصديق 
وهو كان أفضل األمة بعده مث كذلك عثمان، مث علي، مث سائر الصحابة الذين ال أحد  –رضي هللا عنه  –عمر  ذلك، وال

أفضل منهم يف األمة، مث مل يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متربًكا تربك به على أحد تلك الوجوه أو حنوها 
سري اليت اتبعوا فيها النيب صلى هللا عليه وسلم، فهو إًذا إمجاع منهم بل اقتصروا فيهم على االقتداء ابألفعال واألقوال وال

 على ترك تلك األشياء".
 مث ذكر وجه تركهم لذلك، وأنه حيتمل أحد وجهني ال اثلث هلما:

 أحدمها: اعتقادهم أن هذا خاص مبقام النبوة ال يتعداه.
 .[42]الثاين: أهنم تركوا ذلك من ابب سد  الذرائع

وقال الشيخ سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب بعد أن ذكر أن بعض املتأخرين استحب التربك آباثر الصاحلني. 
املسلم" يف األحاديث اليت فيها أن الصحابة فعلوا شيًئا من ذلك مع قال: "وقد أكثر من ذلك أبو زكرًي النووي يف "شرح 

النيب صلى هللا عليه وسلم، وظن أن بقية الصاحلني يف ذلك كالنيب صلى هللا عليه وسلم. وهذا خطأ صريح لوجوه: منها: 
حتقق الصالح، فإنه ال يتحقق عدم املقاربة فضالً عن املساواة للنيب صلى هللا عليه وسلم يف الفضل والربكة. ومنها: عدم 

 إال بصالح القلب، وهذا ال ميكن االطالع عليه إال بنص.
 ومنها: أان لو ظننا صالح شخص، فال أنمن أن َيتم له خبامتة سوء، واألعمال ابخلواتيم فال يكون أهالً للتربك آباثره.

موته، ولو كان خريًا لسبقوان إليه، فهال فعلوه مع  ومنها: أن الصحابة مل يكونوا يفعلون ذلك مع غريه ال يف حياته، وال بعد
أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وحنوهم من الذين شهد هلم النيب صلى هللا عليه وسلم ابجلنة...، فدل أن ذلك ُمصوص 

 ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.
، فيورثه العجب والكرب ومنها: أن فعل هذا مع غريه صلى هللا عليه وسلم ال يؤمن أن يفتنه، وتعجبه نفسه

 .[43]والرًيء..."
 .–وهللا أعلم  –وهبذا يتضح ضعف القول األول، وصحة القول الثاين 
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  عليه وسلم والتوس ل بذلك:املسألة الثانية: السؤال جباه النيب صلى هللا

ذهب بعض العلماء إىل القول جبواز السؤال جباه النيب صلى هللا عليه وسلم والتوسل إىل هللا بذلك وممن روي عنه ذلك: 
 سهل بن حنيف، واإلمام أمحد يف رواية عنه، والعز بن عبدالسالم.

اديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علم بعض قال العز بن عبدالسالم: "أما مسألة الدعاء فقد جاء يف بعض األح
الناس الدعاء، فقال يف أقواله: "قل اللهم إين أقسم عليك مبحمد صلى هللا عليه وسلم نيب الرمحة" وهذا احلديث إن صح 

من األنبياء فينبغي أن يكون مقصورًا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه سيد ولد آدم، وأن ال يقسم على هللا بغريه 
 .[44]واملالئكة، ألهنم ليسوا يف درجته، وأن يكون هذا مما خص به تنبيًها على درجته ومرتبته"

 وذهب مجهور الصحابة واألئمة إىل منع ذلك.
ذكر شيخ اإلسالم أن هذا مل يكن منقوالً عن النيب صلى هللا عليه وسلم نقالً صحيًحا وال مشهورًا عن السلف؛ بل وقد 

 .[45]املنقول عن مجهور األئمة كأيب حنيفة، والشافعي ومالك منع ذلك
أمر غريه أن يتوسل  –يشري بذلك إىل ما نقل عن سهل بن حنيف  –"وإذا قدر أن بعض الصحابة : –رمحه هللا  –وقال 

هو املوافق لسنة رسول  –استسقاء عمر ابلعباس  –يعين يف قصة  –بذاته ال بشفاعته...، وكان ما فعله عمر بن اخلطاب 
 م، وكان املخالف لعمر حمجوًجا بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم....هللا صلى هللا عليه وسل

مث ذكر أن السؤال بذات النيب صلى هللا عليه وسلم ال يقدر أحد أن ينقل فيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم شيًئا اثبًتا ال 
واحد من العلماء أنه هنى عنه، فتكون  يف اإلقسام أو السؤال به. مث قال: وإن كان يف العلماء من سوغه فقد ثبت عن غري

مسألة نزاع...، فريد ما تنازعوا فيه إىل هللا رسوله... مث ذكر أنه منع منه غري واحد من العلماء، وأن السنن الصحيحة عن 
 .[46]النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك

وأجاب جبواب آخر فيما يروى عن سهل وعن اإلمام أمحد يف ذلك، حيث قال: "فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك 
ذكرت أن هذا جائز بال حممد. على أنه أراد: أين أسألك إبمياين به ومبحبته وأتوسل إليك إبمياين به وحمبته، وحنو ذلك. وقد 

نزاع. قيل: من أراد هذا املعىن فهو مصيب يف ذلك بال نزاع، وإذا محل على هذا املعىن كالم من توسل ابلنيب صلى هللا 
كما نقل عن بعض الصحابة والتابعني وعن اإلمام أمحد وغريه كان هذا حسنًا، وحينئذ   –عليه وسلم بعد مماته من السلف 

 .[47]ة نزاع. ا هـ"فال يكون يف املسأل
–وهللا أعلم  –وأيًضا فثبوت ذلك عن سهل فيه نظر، فإن األلباين حبث ذلك تفصيالً وانتهى إىل أن هذا غري اثبت 

[48]. 
وهذه املسألة سيأيت حبثها  –وهناك جواب آخر فيما يروى عن اإلمام أمحد، حيث َخرَّج هذه الرواية على جواز اإلقسام به 

 .–يف املسألة اليت تلي هذه 
د نقل يف منسك املروذي عن أمحد دعاء فيه سؤال ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وهذا قد َيرج على "وق: –رمحه هللا  –قال 

 .[49]إحدى الروايتني عنه يف جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي يف األمرين"
أما ما يروى عن العز بن عبدالسالم فإنه علق املسألة بصحة اللفظ الذي أورده ومل أقف على هذا احلديث هبذا 

 .[50]اللفظ
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 الثة: احللف ابلنيب صلى هللا عليه وسلم:املسألة الث

أن  –رضي هللا عنهما  –ال جيوز احللف بغري هللا، حيث جاءت األدلة الصرحية يف النهي عن ذلك، كما يف حديث ابن عمر 
 .[51]"من كان حالًفا فليحلف ابهلل أو ليصمترسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "

من حلف بغري هللا فقد كفر أو عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " –رضي هللا عنه  –وعن عمر بن اخلطاب 
 .[52]"أشرك

ذكر العلماء . وقد [53]"من حلف ابألمانة فليس مناأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " –رضي هللا عنه  –وعن بريدة 
 .[54]أن السر يف النهي عن احللف بغري هللا، أن احللف ابلشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة يف احلقيقة إمنا هي هلل وحده

على عدم جواز احللف بغري هللا، حيث قال: "ال جيوز احللف بغري هللا عزوجل يف شيء من  وحكى ابن عبدالرب اإلمجاع
األشياء، وال على حال من األحوال وهذا أمر جمتمع عليه...، وأمجع العلماء على أن اليمني بغري هللا مكروهة وهني عنها ال 

 .[55]جيوز احللف هبا ألحد. اهـ"
لكن روي عن اإلمام أمحد يف رواية عنه جواز احللف ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، خاصة، دون غريه، وأن اليمني تنعقد 

 .[56]به
وهذا خالف مذهب األئمة الثالثة أيب حنيفة، ومالك، والشافعي، ومذهب اجلمهور عموًما، وأحد قويل اإلمام أمحد، عدم 

 نعقد به.جواز احللف بغري هللا مطلًقا سواء كان املقسم به النيب صلى هللا عليه وسلم أو غريه، وأن اليمني ال ت
قال شيخ اإلسالم: "وهلذا تنازع الناس: هل حيلف ابلنيب صلى هللا عليه وسلم؟ مع اتفاقهم أبنه ال حيلف بشيء من 

املخلوقات املعظمة، كالعرش، والكرسي، والكعبة واملالئكة. فذهب مجهور العلماء كمالك، والشافعي، وأيب حنيفة، وأمحد 
 صلى هللا عليه وسلم وال تنعقد اليمني، كما ال حيلف بشيء من املخلوقات، وال جتب يف أحد قوليه إىل أنه ال حيلف ابلنيب

الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث... وعن أمحد بن حنبل رواية أنه حيلف ابلنيب صلى هللا عليه وسلم خاصة؛ 
 اص ال يشركه فيه غريه...ألنه جيب اإلميان به خصوًصا وجيب ذكره يف الشهادتني واألذان، فلإلميان به اختص

مث قال: مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء املسلمني سلفهم وخلفهم أنه ال حيلف مبخلوق وال نيب وال غري نيب...، 
 .[57]والنهي عن ذلك هني حترمي عند أكثرهم كمذهب أيب حنيفة وغريه، وهو أحد القولني يف مذهب أمحد"

 –وقال أيًضا: "وأصل القول ابنعقاد اليمني ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ضعيف شاذ، ومل يقل به أحد من العلماء فيما نعلم 
والشافعي وأيب حنيفة أنه ال تنعقد اليمني به كإحدى والذي عليه اجلمهور كمالك  –يعين عدا هذه الرواية عن اإلمام أمحد 

 .[58]الروايتني عن أمحد، وهذا هو الصحيح"
: "ألنه حلف بغري هللا فلم يوجب الكفارة كسائر األنبياء، وقال ابن قدامة مرجًحا قول اجلمهور، ومبيًنا السبب يف ذلك

وألنه ُملوق، فلم جتب الكفارة ابحللف به كإبراهيم عليه السالم، وألنه ليس مبنصوص عليه، وال يف معىن املنصوص وال 
 .[59]يصح قياس اسم غري هللا على امسه، لعدم الشبه، وانتفاء املماثلة"

 
 املسألة الرابعة: تعليق متائم القرآن واألذكار املشروعة:

 التمائم: مجع متيمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أوالدها يتقون هبا العني يف زعمهم.
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 قال رفاع بن قيس األسدي:

 ترابها جلدي مس   أرض وأول        تمائمي  علي  نيطت  بها بالد

 وقال اهلذيل:

 [60تنفع] ال تميمة كل ألفيت        أظفارها  أنشبت  المنية  وإذا

ويرى الشيخ سليمان بن عبدالوهاب أن التميمة أعم من هذا، فكل ما علق لدفع العني وغريها، فهو متيمة من أي شيء  
 .[61]كان

 وقد جعل النيب صلى هللا عليه وسلم تعليق التمائم من الشرك، ملا فيها من اعتقاد النفع والضر مع هللا ومن هذه النصوص:
 .[62]"إن الرقي والتمائم والتولة شركصلى هللا عليه وسلم قال: " أن النيب –رضي هللا عنه  –حديث ابن مسعود 
ايع تسعة وأمسك عن واحد، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل إليه رهط فب –رضي هللا عنه  –وعن عقبة بن عامر 

من علق متيمة " فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: "إن عليه متيمةفقالوا: ًي رسول هللا، ابيعت تسعة وتركت هذا؟!، قال: "
 .[63]"فقد أشرك

من علق متيمة فال أمت هللا له، ومن علق ودعة قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " –رضي هللا عنه  –وعنه 
 .[64]"فال ودع هللا له

عيسى بن عبدالرمحن بن أيب ليلى قال: دخلت على عبدهللا بن ُعَكيم أيب معبد اجلهين أعوده، وبه محرة، فقلنا: أال  وعن
 .[65]"من تعلق شيًئا وكل إليهتعلق شيًئا؟ قال: املوت أقرب من ذلك. قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "

وال خالف بني العلماء يف حترمي تعليق التمائم إذا كانت من غري القرآن واألذكار املشروعة هلذه النصوص الصرحية وغريها، 
هللا وصفاته، أو بعض وإمنا اختلفوا يف حكم التميمة إذا ما كانت مشتملة على آًيت من القرآن، أو شيء من أمساء 

 األدعية الشرعية، على ثالثة أقوال:
 القول األول: جواز تعليق هذا النوع من التمائم، بشرط أن يكون التعليق بعد نزول البالء لرفعه، ال قبله لدفعه.

بالء، إمنا ، حيث قالت: "ليست التميمة ما تعلق به بعد ال–رضي هللا عنها  –وهذا القول مروي عن أم املؤمنني عائشة 
 .[66]التميمة ما تعلق به قبل البالء"

م ما علق عندان وهللا أعل –يعين النهي عن تعليق التمائم  –وذهب إىل هذا أبو جعفر الطحاوي، فقد قال: "فكان ذلك 
قبل نزول البالء ليدفع، وذلك ما ال يستطيعه غري هللا عزوجل فنهي عن ذلك ألنه شرك؟ فأما ما كان بعد نزول البالء فال 

 .[67]أبس ألنه عالج ا.هـ"
"وكل ما يعلق بعد : –بعد أن ذكر أن نصوص النهي حممولة على التعليق قبل نزول البالء  –وكذا ابن عبدالرب، حيث قال 

نزول البالء من أمساء هللا وكتابه رجاء الفرج والربء من هللا عزوجل، فهو كالرقى املباحة اليت وردت السنة إبابحتها من العني 
 .[68]وغريها"

 .[69]وهذا القول هو املفهوم من كالم اإلمام أيب عبدهللا ابن بطة
 القول الثاين: اجلواز إبطالق، قبل نزول البالء وبعده.
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وهذا القول مروي عن عبدهللا بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر واإلمام أمحد يف رواية، وسعيد بن املسيب، 
 وعطاء، ورجحه البيهقي، واختاره اإلمام السندي.

 .[70]تمائم الشركية، أما اليت فيها القرآن وأمساء هللا وصفاته، فهي كالرقية بذلكومحلوا النصوص املانعة من ذلك على ال
: "كان سعيد بن املسيب أيمر بتعليق القرآن، عن انفع بن يزيد قال: سألت حيىي بن سعيد عن الرقى وتعليق الكتب، فقال

 .[71]وقال: ال أبس به. اهـ"
ان؟ فقال: "ال أبس بذلك، إذا وسئل سعيد بن املسيب عن الصحف الصغار يكتب فيه القرآن فيعلق على النساء والصبي

 .[72]جعل يف كري من ورق أو حديد أو َيرز عليه. اهـ"
 .[73]وقال عطاء: "ال يعد من التمائم ما يكتب من القرآن. اهـ"

 القول الثالث: القول بعدم جواز ذلك مطلًقا:
وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر وعمران بن حصني، وإليه ذهب مجاعة من 

 كسعيد بن جبري، وإبراهيم النخعي، وهو أحد قويل اإلمام أمحد، واختارها كثري من أصحابه.التابعني،  
واحتجوا بظاهر األحاديث، وعموم اآلاثر الواردة يف النهي عن تعليق التمائم وليس فيها تفريق بني ما إذا كان املعلق من 

 .[74]القرآن، أو من غريه، وبني ما إن كان قبل نزول البالء أو بعده
أنه رأى على بعض أهله شيًئا قد تعلقه فنزعه نزًعا عنيًفا، وقال: "إن آل ابن  –رضي هللا عنه  –فعن عبدهللا بن مسعود 

 .[75]مسعود أغنياء عن الشرك"
 .[76]أنه كره تعليق شيء من القرآن –رضي هللا عنه  –وعنه 

 .[77]وعن إبراهيم النخعي قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغري القرآن"
 ها:ألمور من –وهللا أعلم  –وهذا القول هو الراجح 

إن الرقى أواًل: أن النهي عن التعليق عام، ومل يرد لذلك ُمصص، خبالف الرقى، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قال: "
 .[79]صص هذا العموم بقوله وفعله وتقريره وقال: "ال أبس ابلرقى ما مل تكن شرًكا". خ[78]"والتمائم والتولة شرك

 اثنيًا: أن ذلك وسيلة المتهان املعلق.
 رائع، فإنه يفضي إىل تعليق ما ليس كذلك.اثلثًا: يف املنع من ذلك سد للذ

 .[80]رابًعا: أن النيب صلى هللا عليه وسلم رَقى ورُقي، وأرشد للرقية، فلو كان تعليق التمائم من القرآن جائًزا ألذن فيه
 

 املبحث الثاين: املسائل املتعلقة بتوحيد األمساء والصفات:
 املسألة األوىل: االسم واملسمى:

 من املسائل اليت جرى اخلالف فيها: مسألة االسم واملسمى:
 فذهب بعض العلماء إىل أن االسم هو املسمى، ومن هؤالء: عبدالعزيز بن جعفر املعروف أبيب بكر غالم اخلالل، وأبو

 .[81]القاسم الطربي، والاللكائي، وأبو حممد البغوي والسجزي، وقوام السنة أبو القاسم األصبهاين
للفظ، فإنك إذا قلت: ))ًي زيد(( فليس مرادك دعاء اللفظ، بل وهؤالء أرادوا أن االسم ليس هو اللفظ، بل هو املراد اب

سم من املسمى وممن . وذهب بعض العلماء إىل أن ال[82]املراد دعاء املسمى ابللفظ، فصار املراد ابالسم هو املسمى
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قال بذلك: أبو بكر بن أيب داود السجستاين، حيث روى عنه الاللكائي أنه قال: "من زعم أن االسم غري املسمى فقد 
. وهؤالء أرادوا الرد على أهل [83]زعم أن هللا غري هللا، وأبطل يف ذلك...، وال نقول: امسه هو، بل نقول امسه منه. اهـ"

البدع الذين قالوا: ))أمساء هللا غري هللا(( ومقصودهم أن أمساء هللا ُملوقه، وذلك أن ما سوى هللا ُملوق، وأمساء هللا غري هللا. 
، فاالسم هنا من املسمى. أما املخلوق فإن االسم يف حقه غري املسمى وذلك فرد عليهم هؤالء أبن أمساء هللا ليست ُملوقة

 .[84]أن الرجل يسمى حممود وهو مذموم أما هللا فامسه منه
 أن االسم للمسمى. قال شيخ اإلسالم: "وأما الذين يقولون: إن االسم للمسمى كما يقوله أكثر ذهب أكثر أهل السنة إىل

مْسَاُء احْلُْسىَن{ . واس[85]أهل السنة، فهؤالء وافقوا الكتاب والسنة واملعقول" ََ تدل هؤالء بقوله تعاىل }َوّلِِلَِّ اأْل
مْسَاُء احلُْْسىَن{ ]طه: 180]األعراف:  ََ ُ الَ ِإلـَه ِإالَّ ُهَو َلُه اأْل َ 8[، وقوله سبحانه: }اّلِلَّ [، وقوله جل وعال: }ُقْل اْدُعوا اّلِلَّ

مسَْ  ََ  [.110اُء احلُْْسىَن{ ]اإلسراء: َأْو اْدُعوا الرَّمْحَاَن َأًيا َما َتْدُعوا فـََلُه اأْل
 **"إن هلل تسعة وتسعني امساوقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "

، فمؤداها واحد، لكن القول الثالث هو الذي وافق النصوص يف وهذه األقوال الثالثة متفقه يف املعىن العام واملضمون
 اللفظ، فلعله الراجح يف املسألة، وهللا أعلم.

 
 املسألة الثانية: َخْلُق هللا آدم على صورته:

إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " –رضي هللا عنه  –عن أيب هريرة 
 .[86]" خلق آدم على صورتههللا

 اختلف يف َعود الضمري يف هذا احلديث وما يف معناه:
ال بذلك: اإلمام ابن خزمية، وأبو ثور، وأبو فذهب بعض األئمة إىل القول أبن الضمري يف هذا عائد على غري هللا، وممن ق

 .[87]الشيخ األصبهاين
عن أن يكون هذا  –عزوجل  –قال ابن خزمية: "توهم بعض من مل يتحر العلم أن قوله: "على صورته" يريد: صورة الرمحن 

معىن اخلرب، بل معىن قوله: "خلق آدم على صورته": اهلاء يف هذا املوضع كناية عن اسم املضروب، واملشتوم أراد صلى هللا 
 .[88]عليه وسلم أن هللا خلق آدم على صورة هذا املضروب..."

 وذهب مجهور أهل السنة وسلف األمة إىل أن الضمري عائد إىل هللا تعاىل.
قال شيخ اإلسالم: "والكالم على ذلك أن يقال: هذا احلديث مل يكن بني السلف من القرون الثالثة نزاع يف أن الضمري 

 متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق األحاديث كلها تدل على ذلك... عائد إىل هللا، فإنه مستفيض من طرق
ولكن ملا انتشرت اجلهمية يف املائة الثانية، جعل طائفة الضمري فيه عائًدا إىل غري هللا تعاىل، حىت نقل ذلك عن طائفة من 

يخ األصبهاين وغريهم، ولذلك أنكر العلماء املعروفني ابلعلم والسنة، يف عامة أمورهم: كأيب ثور، وابن خزمية، وأيب الش
 .[89]عليهم أئمة الدين وغريهم من علماء السنة"

 –رضي هللا عنهما  –ء صرحًيا من حديث ابن عمر ومن أعظم ما استند إليه اجلمهور يف كون الضمري عائًدا إىل هللا، ما جا
 .[90]"ال تقبحوا الوجه، فإن هللا خلق آدم على صورة الرمحنأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "
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خلق هللا كيف تقول يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم ":  –يعين اإلمام أمحد  –و بكر املروذي: قلت أليب عبدهللا قال أب
مث قال: فنقول   –وساق حديث ابن عمر بسنده  –"؟ قال: "أما األعمش فيقول: عن حبيب بن أيب اثبت آدم على صورته

 .[91]"–الرمحن يعين: إن هللا خلق آدم على صورة  –كما جاء احلديث 
وقد أنكر العلماء على ابن خزمية أتويل هذا احلديث إبعادة الضمري على غري هللا وخطؤوه يف ذلك. نقل شيخ اإلسالم عن 

رجي الشافعي يف كتاب "الفصول واألصول" قوله: "فأما أتويل من مل يتابعه عليه األئمة فغري مقبول، حممد بن عبدامللك الك
وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غري جمهول، حنو ما ينسب إىل أيب بكر حممد بن خزمية أتويل احلديث: "خلق آدم 

قبله من أئمة احلديث ملا روينا عن أمحد ومل يتابعه أيًضا من على صورته" فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل، ومل يتابعه عليه من 
بعده، حىت رأيت يف "كتاب الفقهاء" للعبادي الفقيه، أنه ذكر الفقهاء، وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد هبا فذكر 

تفت إليه بل نوافق ونتابع اإلمام ابن خزمية وأنه تفرد بتأويل هذا احلديث...، فهذا وأمثال ذلك من التأويل ال نقبله وال نل
 .[92]ما اتفق اجلمهور عليه... اهـ"

ق بن خزمية يف حديث ونقل شيخ اإلسالم عن أيب موسى املديين فيما نقله عن قوام السنة قوله: "أخطأ حممد بن إسحا
الصورة، وال يطعن عليه بذلك، بل ال يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك إىل أنه قل من إمام إال وله زلة 

 .[93]فإذا ترك ذلك اإلمام ألجل زلته، ترك كثري من األئمة، وهذا ال ينبغي أن يفعل. اهـ"
"وكتابه يف التوحيد جملد كبري وقد أتويل يف ذلك حديث الصورة، فليعذر من : –أثناء ترمجته البن خزمية  –وقال الذهيب 

أهدرانه وبدعناه لقل  –احلق مع صحة إميانه، وتوخيه التباع  –أتول بعض الصفات...، ولو أن كل من أخطأ يف اجتهاد 
 .[94]من يسلم من األئمة معنا. رحم هللا اجلميع مبنه وكرمه. اهـ"

 
 املسألة الثالثة: إضافة النَـّْفس هلل:

 ليت اشتملت على إضافة النفس هلل، ومن ذلك:وردت بعض النصوص ا
ُ نـَْفَسُه{ ]آل عمران: 12قوله تعاىل: }َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحََة{ ]األنعام:  [، وقوله: }تـَْعَلُم 28[، وقوله: }َوحُيَذِ رُُكُم اّلِلَّ

 [.116َما يف نـَْفِسي َوالَ َأْعَلُم َما يف نـَْفِسَك{ ]املائدة: 
كتب يف  ، وحديث: "[95]"عند ظن عبدي يب، وأان معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي...أان وحديث: "

 ، وحنو ذلك.[97]"سبحان هللا رضا نفسه.... وحديث: "[96]"كتابه على نفسه...
 يف النفس املنسوبة هلل يف هذه النصوص، هل هي الذات نفسها؟ أم صفة زائدة على الذات؟ اختلف العلماء

فذهب بعض العلماء إىل أن النفس املنسوبة هلل يف هذه النصوص وغريها صفة من صفات هللا تعاىل، وممن ذهب إىل ذلك: 
 عبدالغين املقدسي، والبغوي، وابن قتيبة.اإلمام ابن خزمية، واإلمام أبو حنيفة وابن بطة، وأبو عبدهللا بن خفيف، و 

قال اإلمام أبو حنيفة: "وله يد ووجه ونفس، كما ذكر هللا تعاىل يف القرآن فما ذكره هللا تعاىل يف القرآن من ذكر الوجه 
 .[98]واليد والنفس، فهو له صفات، بال كيف. اهـ"

وذهب بعض العلماء إىل أن املراد ابلنفس يف هذه النصوص وغريها هي الذات نفسها املتصفة ابلصفات، وليست صفة 
 .[99]للذات. قالوا: وهذا معروف عند العرب إذ يقولون: هذا الشيء نفسه، ويريدون ذاته وحقيقته

 وهذا هو املفهوم من كالم الدارمي، وهو ما قرره شيخ اإلسالم ورجحه حيث قال:
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مث قال:  –ليت يف هذا املعىن "ويراد ابلنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال: رأيت زيًدا نفسه وعينه، مث ساق بعض نصوصه ا
فهذه املواضع املزاد فيها بلفظ النفس عند مجهور العلماء: هللا نفسه، اليت هي ذاته املتصفة بصفاته، ليس املراد هبا ذاًًت 
منفكة عن الصفات وال املراد هبا صفة للذات، وطائفة من الناس جيعلوهنا من ابب الصفات، كما يظن طائفة أهنا الذات 

 .[100]دة عن الصفات وكال القولني خطأ". اهـاجملر 
 

 املسألة الرابعة: صفة النزول:
، ومن أصرح ما ورد يف ذلك نزوله سبحانه [101]تواتر عن النيب صلى هللا عليه وسلم إثبات نزول الرب تبارك وتعاىل

ينزل ربنا تبارك وتعاىل  ، إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "[102]إىل مساء الدنيا كل ليلة، حيث رواه اثنا عشر صحابًيا
كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين 

 .[103]"فأغفر له
 وقد ذهب بعض أهل السنة إىل أتويل هذا النزول املنسوب هلل عزوجل يف مثل هذه النصوص.

كان حنوه من النصوص اليت فيها فعل الرب قال شيخ اإلسالم: "وقد أتول قوم من املنتسبني إىل السنة واحلديث النزول وما  
الالزم: كاإلتيان واجمليء واهلبوط وحنو ذلك، ونقلوا يف ذلك قوالً ملالك وألمحد بن حنبل..." مث أوضح أن هذا ال يصح 

 .[104]عنهما
 .[105]وأيًضا فقد أملح إىل أن ابن قتيبة مييل إىل أتويل ذلك

 .[106]ل رمحته"وقال ابن عبدالرب: "وقال قوم من أهل األثر أيًضا إنه ينزل أمره، وتنز 
أما مجهور أهل السنة، وسلف األمة فقد أثبتوا هذه الصفة هلل حقيقة كما يليق جبالله وعظمته ال مياثل نزول املخلوقني، من 

 تكييف. غري أتويل وال
قال ابن عبدالرب: "والذي عليه مجهور أئمة أهل السنة أهنم يقولون ينزل كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 .[107]ويصدقون هبذه األحاديث وال يكيفون..."
أما ما أملح إليه شيخ اإلسالم من أن ابن قتيبة مييل إىل أتويل هذه الصفة فالذي يظهر من كالمه أنه فسر النزول مبفهومه 
اللغوي أنه حيتمل االنتقال، وحيتمل القصد، قال ذلك بعد أن قرر أن نزول الرب ال ميكن تكييفه، حيث قال: "فإن قيل 

وعز؟ قلنا: ال حنتم على النزول منه بشيء، ولكنها نبني كيف النزول منها وما حتتمله اللغة من هذا لنا كيف النزول منه جل 
 .[108]"-مث َفصَّل يف ذكر املعنيني اآلنفي الذكر  –اللفظ، وهللا أعلم مبا أراد... 

 ويؤيد ذلك أنه شرح إبثبات هذه الصفات كما هي احلال يف بقية الصفات:
أن نؤمن مبا صح منها بنقل الثقات هلا،  –يعين أخبار الصفات  –"وعدل القول يف هذه األخبار : –رمحه هللا  –قال 

ى العرش استوى وابلنفس واليدين، من غري أن نقول يف ذلك فنؤمن ابلرؤية والتجلي وأنه يعجب وينزل إىل السماء وأنه عل
 .[109]بكيفية أوحد أو أن نقيس..."

 
 املسألة اخلامسة: هل يصح أن يقال: ينزل هللا بذاته أم ال؟
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، ونقله أيًضا [110]ذهب بعض العلماء إىل القول أبن هللا ينزل بذاته، كما روى ذلك ابن عبدالرب عن نعيم بن محاد
 .[111]شيخ اإلسالم عن عبدالرمحن بن مندة

 أما ابن القيم فذكر أن أهل السنة اختلفوا يف جواز إطالق القول أبن هللا ينزل بذاته على ثالثة أقوال:
قاسم األصبهاين، ونقل عن شيخ اإلسالم أن هذا قول طوائف من أهل احلديث منهم من قال: إنه ينزل بذاته، وعزاه أليب ال

 والسنة.
ومنهم من قال: ال ينزل بذاته. والطائفة الثالثة قالت: ينزل، وال تقول بذاته وال بغري ذاته بل تطلق اللفظ كما أطلقه 

 .[112]الرسول صلى هللا عليه وسلم وتسكت كما سكت عنه
ومن أعظم ما استدل به أصحاب القول األول حديث أنس، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا أراد هللا أن ينزل عن 

. قال شيخ اإلسالم بعد أن ذكر كالم ابن مندة وأورد [113]عرشه نزل بذاته"، واحلديث ال يصح وال يصلح لالستدالل
اجلوزي يف  هذا احلديث: "قلت: ضعف أبو القاسم إمساعيل التيمي وغريه من احلفاظ هذا اللفظ مرفوًعا، ورواه ابن

"املوضوعات"، وقال أبو القاسم التيمي: )ينزل( معناه صحيح أان أقر به، لكن مل يثبت مرفوًعا إىل النيب صلى هللا عليه 
وسلم، وقد يكون املعىن صحيًحا، وإن كان اللفظ نفسه ليس مبأثور، كما لو قيل: إن هللا هو بنفسه وذاته خلق السماوات 

لم موسى تكليًما، وهو بنفسه وذاته استوى على العرش، وحنو ذلك من أفعاله اليت فعلها هو واألرض، وهو بنفسه وذاته ك
بنفسه وهو نفسه فعلها، فاملعىن صحيح، وليس كل ما ُبنيِ  به معىن القرآن واحلديث من اللفظ يكون من القرآن مرفوًعا. 

. ولعل أثبات النزول مع اإلمساك عن القول بذاته أو بغري ذاته هو األقرب متشًيا مع النصوص، وحيمل قول [114]اهـ"
كما أملح إىل   من أطلقه أنه أراد بذلك حتقيق القول ابلنزول والرد على املبتدعة ممن ينكر ذلك، أو يقول إنه يف كل مكان،

 .[115]شيء من هذا شيخ اإلسالم يف كالمه السابق
 

 املسألة السادسة: هل النزول حبركة أم بغري حركة؟
 أربعة أقوال:أختلف أهل السنة يف هذه املسألة على 

القول األول: إن النزول يكون حبركة وانتقال. وهذا ما ذهب إليه اإلمام الدارمي وهو قول أيب عبدهللا ابن حامد، وحرب 
 بن إمساعيل الكرماين.

القول الثاين: نفي أن يكون النزول حبركة وانتقال. وهذا ما ذهب إليه أبو سليمان اخلطايب، وهو قول أيب احلسن التميمي، 
 وابنيه عبدالواحد وعبدالوهاب، وابن الزاغواين.

القول الثالث: إثبات املعىن، مع عدم إطالق اللفظ لعدم جميء األثر به، وهو مذهب بعض أهل احلديث، كما ذكره ابن 
 .[116]عبدالرب وغريه

 القول الرابع: اإلمساك يف هذه املسألة، فال يقال: حبركة، وال بغري حركة.
وهو اختيار كثري من أهل  –صاحب اخلالل  –وهذا ما ذهب إليه اإلمام ابن بطة، وهو قول أيب بكر عبدالعزيز بن جعفر 

 احلديث والفقهاء.
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رابع، وذلك أن لفظ "احلركة" لفظ جممل مل يرد يف إثباته وال نفيه نص؛ إذ لو ورد يف ولعل الراجح من هذه األقوال القول ال
ذلك نص صحيح صريح كان فيصالً يف املسألة، فلما مل يرد شيء من هذا، وجب التوقف واإلمساك كما هي احلال يف كثري 

 من األلفاظ اجململة.
"واألحسن : –بعد أن حكى األقوال يف املسألة  –م، حيث قال وهذا ما رجحه اإلمام ابن القيم، وأشار إليه شيخ اإلسال

يف هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبته هللا ورسوله ابللفظ الذي أثبته، وينفي ما نفاه هللا ورسوله كما نفاه وهو 
 .[117]أن يثبت النزول واإلتيان واجمليء، وينفي املثل، والسمي، والكفؤ، والند... اهـ"

وذكر أن احلركة هلا عدة معان، فهي جنس حتته أنواع: فهناك احلركة يف الكيف واحلركة ويف الكم، واحلركة يف الوضع، 
 ة.واحلركة يف األين، وهي احلركة املكاني

 .[118]وذكر أن أهل اللغة يطلقون لفظ احلركة على جنس الفعل، فكل من فعل فعالً فقد حترك عندهم
مث  نص صريح يف املسألة، جزم ابن القيم برتجيح القول ابإلمساك  وملا كان لفظ "احلركة" حيتمل مجيع هذه املعاين، وليس

 عن النفسي واألثبات وانتصر له.
يقول يف ذلك: "وأما الذين أمسكوا عن األمري، وقالوا: ال نقول يتحرك وينتقل وال ننفي ذلك، فهم أسعد ابلصواب 

ر صحة هذه الطريقة ظهورًا ًتًما فيما إذا كانت واالتباع، فإهنم نطقوا مبا نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه، وتظه
األلفاظ اليت سكت النص عنها جمملة، حمتملة ملعنيني صحيح وفاسد كلفظ احلركة واالنتقال، واجلسم، واحليز، وحنو ذلك 

سميات ومل من األلفاظ اليت حتتها حق وابطل فهذه ال تقبل مطلًقا وال ترد مطلًقا، فإن هللا سبحانه مل يثبت لنفسه هذه امل
 .[119]ينقلها عنه، فمن أثبتها مطلًقا فقد أخطأ، ومن نفاها مطلًقا فقد أخطأ"

 
 املسألة السابعة: هل َيلو منه العرش إذا نزل؟

 نة يف ذلك على ثالثة أقوال:اختلف أهل الس
القول األول: قول من قال: إن العرش َيلو منه. وإىل هذا ذهب عبدالرمحن بن حممد بن مندة، اإلمام احملدث املشهور، 

 وألف مصنًفا يف الرد على من قال بعدم خلو العرش منه.
 بدالغين املقدسي، وبعض أهل احلديث.القول الثاين: التوقف، فال يقال َيلو، وال ال َيلو. وإىل هذا ذهب احلافظ ع

القول الثالث: قول من قال: إن العرش ال َيلو منه. وهذا مذهب مجهور أهل السنة ونقل ذلك عن اإلمام أمحد، وإسحاق 
 .[120]بن راهويه، ومحاد بن زيد وعبيدهللا بن بطة وغريهم

وقد ذكر شيخ اإلسالم أن توقف أصحاب القول الثاين: إما لشكهم يف ذلك وأهنم مل يتبني هلم جواز أحد األمرين، وإما مع  
كار كون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد األمرين لكن يشك يف ذلك لكونه ليس يف احلديث، وملا َياف من اإلن

 .[121]عليه
وقد رجح القول الثالث، حيث قال: "والقول الثالث: وهو الصواب، وهو املأثور عن سلف األمة وأئمتها: أنه ال يزال فوق 

عرش منه، مع دنوه، ونزوله إىل مساء الدنيا، وال يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء به العرش، وال َيلو ال
الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بين آدم من السطح إىل األرض حبيث يبقى السقف فوقهم، بل هللا منزه عن 

 .[122]ذلك. . . اهـ"
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وقال يف موضع آخر: "والصواب قول السلف: إنه ينزل، وال َيلو منه العرش وروح العبد يف بدنه ال تزال ليالً وهنارًا إىل أن 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ميوت، ووقت النوم تعرج، وقد تسجد حتت العرش وهي مل تفارق جسمه، وكذلك 

 .[123]ساجد، وروحه يف بدنه وأحكام األرواح ُمالف ألحكام األبدان فكيف ابملالئكة؟ فكيف برب العاملني؟...اهـ"
ه هللا يف ترجيحه للقول الثالث وتضعيف القول األول: "ويف اجلملة: فالقائلون أبنه َيلو منه العرش طائفة قليلة وقال رمح

من أهل احلديث، ومجهورهم على أنه ال َيلو منه العرش وهو املأثور عن األئمة املعروفني ابلسنة، ومل ينقل عن أحد منهم 
 .[124]."إبسناد صحيح وال ضعيف أن العرش َيلو منه..

 
 املسألة الثامنة: إطالق احلد  على هللا:

 من نفاه:من املسائل اليت جرى اخلالف فيها عند أهل السنة نسبة احلد  هلل، فمنهم من أطلقه على هللا، ومنهم 
واحلَدُّ: الفصل بني الشيئني لئال َيتلط أحدمها ابآلخر، وفصل ما بني الشيئني ومنتهى الشيء وطرفه حد ه، ومنه حدود 

احلرم، وحدود األرض، كذلك يطلق على ما يتميز به الشيء عن غريه من صفة وقدر، فيقال: حد اإلنسان، وهي الصفات 
 .[125]املميزة

وقد ذهب بعض العلماء إىل القول إبثبات احلد هلل، وممن قال بذلك: عبدهللا بن املبارك واإلمام الدارمي، وإسحاق بن 
 لى، واإلمام أمحد يف رواية.إبراهيم، وحرب بن إمساعيل، وحيىي بن عمار، والقاضي أبو يع

 قيل البن املبارك: مب نعرف ربنا؟ قال: "أبنه على العرش، ابئن من خلقه".
 .[126]قيل: حبد؟ قال: حبد"
تعاىل له حد  ال يعلمه أحد غريه، وال جيوز ألحد أن يتوهم حلده غاية يف نفسه، ولكن نؤمن ابحلد  وقال الدارمي: "وهللا

 .[127]ونكل علم ذلك إىل هللا"
 القول بنفي احلد عن هللا، ومن هؤالء: ابن حبان وأبو سليمان اخلطايب، وابن املاجشون، وابن كما ذهب بعض العلماء إىل

 .[128]نصر، وأبو حامت البسيت والطحاوي وحيىي بن معني، واإلمام أمحد يف رواية، وغريهم
والذي يظهر بعد التأمل أن ال تعارض بني القولني كما أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم وذلك أن احلد  من األلفاظ اجململة اليت 

 يراد هبا معىن صحيًحا، وقد يراد هبا معىن ابطاًل.
لوقات، وأن بينه وبني املخلوقات انفصاالً فمن أثبت احلد  من السلف فمراده بذلك أنه له حد يتميز به عن سائر املخ

ومباينة، فليس ُمتلطًا ممتزًجا هبم فاحلد  على هذا هو: ما يتميز به الشيء عن غريه ابلقدر والصفات، فالذين أثبتوا احلد  من 
مسعت رجالً يقول: األئمة مرادهم الرد على اجلهمية الذين زعموا أن هللا ُمتلط ممتزج ابخللق وهلذا يروى أن امرأة جهم ملا 

 .[129]هللا على عرشه، قالت: "حمدود على حمدود. فقال األصمعي: كافرة هبذه املقالة"
العرش. وادعى املعارض أيًضا أنه ليس هلل حد وال غاية وال هناية، وهذا وقال الدارمي يف الرد على املريسي: "ابب احلد  و 

األصل الذي بىن عليه جهم مجيع ضالالته، واشتق منه أغلوطاته، وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق جهًما إليها أحد من العاملني، 
راده أيها األعجمي، وتعين أن هللا ال شيء، ألن اخللق كلهم علموا أنه ليس شيء فقال له قائل ممن حاوره: قد علمت م

 .[130]يقع عليه اسم الشيء إال له حد وغاية وصفة...، وقولك: ال حد له، يعين أنه ال شيء. اهـ"
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ومن نفى احلد  من األئمة فمراده أن اخللق ال حيويه وال حتيط به األبصار حبده وال غايته. قال القاضي أبو يعلى يف توجيه  
 كالم اإلمام أمحد يف إطالق احلد، أنه حممول على معنيني:

خارج العامل، متميز عن خلقه، منفصل عنهم،  "أحدمها: أنه تعاىل يف جهة ُمصوصة، وليس هو تعاىل ذاهًبا يف اجلهات بل
غري داخل يف كل جهة، وهذا معىن قول أمحد: له حد ال يعلمه إال هو. والثاين: أنه على صفة يبني هبا عن غريه 

 .[131]ويتميز..."
وقال شيخ اإلسالم بعد أن أورد كالم اإلمام أمحد يف نفي احلد: "وما يف هذا الكالم من نفي حتديد اخللق وتقديرهم لرهبم 

مث ذكر ما روي عن ابن املبارك واإلمام أمحد يف إثبات احلد،  –وبلوغهم صفته ال ينايف ما نص عليه أمحد وغريه من األئمة 
 .[132]ينفوا ثبوت ذلك يف نفس األمر، ولكن نفوا علم اخللق به..."فلم  –:مث قال 

 .[133]أثبته، أثبته يف نفسه" وقال أيًضا يف توجيه كالم اإلمام أمحد: "حيث نفى حتديد احلاد  له وِعْلمه حبده وحيث
 

 [42املسألة التاسعة: تفسري }يوم يكشف عن ساق{: ]القلم: 
 شيء هل هو من الصفات أم ال؟ يف غري هذا املوضع. ومل ذكر شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم أن الصحابة مل يتنازعوا يف

يذكرا عن أحد من الصحابة سوى قول ابن عباس من أن معىن قوله "عن ساق" أي: شدة، ونسب أبو يعلى هذا القول 
 .[134]أيًضا إىل احلسن

 .[135]وقبلهم ابن مندة حيث ذكر أن الصحابة اختلفوا يف معىن هذه اآلية، ومل يذكر أحًدا منهم
 .[136]ما روي عن ابن عباس يف ذلك ال يصحوعند التأمل تبني أن كل 

وعلى فرض صحته فيحتمل أحد أمرين كما ذكر ذلك أبو يعلى حيث قال: "والذي روي عن ابن عباس واحلسن، فالكالم 
ه من وجهني: أحدمها أن حيتمل أن يكون هذا التفسري منهما على مقتضى اللغة، وأن الساق يف اللغة هو الشدة ومل علي

 يقصد بذلك تفسريه يف صفات هللا تعاىل يف موجب الشرع.
–وذكر قول ابن مسعود يف اآلية وأن معاانها: يكشف عن ساقيه جل  ذكره  –الثاين: أنه يعارض ما قاله ابن مسعود 

"[137]. 
قال شيخ اإلسالم مؤيًدا الوجه األول: "وال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل على أن هذه من الصفات، فإن قال: }يـَْوَم 

[ نكرة يف اإلثبات مل يضفها إىل هللا، ومل يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف ابإلضافة ال 42: ُيْكَشُف َعْن َساٍق{ ]القلم
 .[138]يظهر أنه من الصفات إال بدليل آخر"

: "وذلك أنه ليس يف ظاهر القرآن أن ذلك صفة هلل ألنه قال: }يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق{ ]القلم: وقال يف موضع آخر
[ ومل يقل: عن ساق هللا، وال قال: يكشف الرب عن ساقه وإمنا ذكر ساقًا نكرة غري معرفة وال مضافة، وهذا اللفظ 42

 تعاىل أثبتوه ابحلديث الصحيح املفسر للقرآن، وهو مبجرده ال يدل على أهنا ساق هلل والذين جعلوا ذلك من صفات هللا
إن ظاهر ، وقد يقال: [139]"فيكشف الرب عن ساقهحديث أيب سعيد اخلدري املخرج يف الصحيحني الذي قال فيه: "

القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخرب أنه يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود والسجود ال يصلح إال هلل، فعلم أنه 
هو الكاشف عن ساقه. وأيًضا فحمل ذلك على الشدة ال يصح؛ ألن املستعمل يف الشدة أن يقال: كشف هللا الشدة. 

 .[140]أي: أزاهلا..."
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أولوا الصفات،  –كما يروى عن ابن عباس على فرض صحته   –فشيخ اإلسالم أراد هنا أن يرد على من زعم أن الصحابة 
بـ)الشدة( فال يعد متأواًل، ألن داللته على  فذكر أن هذا اللفظ مبجرده ال يدل على الصفة، فمن فسر اللفظ مبجرده

 الصفة مستلزم لتفسريه ابحلديث، أو ابلنظر إىل سياق اآلية على وجه العموم.
 

 املسألة العاشرة: هل يوصف هللا ابلقرب العام؟.
لقدرة ذكر شيخ اإلسالم أن بعض السلف ذهب إىل أن هللا موصوف ابلقرب العام أي: قريب من اخللق عامة ابلعلم وا

 والرؤية، كوصفه ابملعية العامة.
ونقل من طريق ابن أيب حامت يف تفسريه هذا القول عن مقاتل بن حيان وعبدالعزيز بن عبدهللا بن أيب سلمة املاجشون، وأيب 

 عمرو الطلمنكي.
ْنَساَن  َِ َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسهُ َوحَنُْن وذكر أن أبرز ما استدل به هؤالء عموم آية "ق" يف قوله تعاىل: }َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْل

[، وآية الواقعة يف قوله تعاىل: }فـََلْوالَ ِإَذا بـََلَغِت احْلُْلُقوَم * َوَأنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُروَن * 16َأقْـَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد{ ]ق: 
 [.85-83ِصُروَن{ ]الواقعة: َوحَنُْن َأقْـَرُب ِإَلْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن الَ تـُبْ 

قال شيخ اإلسالم: "وقد قال طائفة: )وحنن أقرب إليه( ابلعلم، وقال بعضهم: ابلعلم والقدرة، ولفظ بعضهم ابلقدرة 
والرؤية. وهذه األقوال ضعيفة فإنه ليس يف الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود، حىت حيتاجوا أن يقولوا ابلعلم 

ية ولكن بعض الناس ملا ظنوا أنه يوصف ابلقرب من كل شيء أتولوا ذلك أبنه عامل بكل شيء قادر على كل والقدرة والرؤ 
 .[141]شيء. وكأهنم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ املعية"

وقال أيًضا: "وليس يف القرآن وصف الرب تعاىل ابلقرب من كل شيء أصالً بل قربه الذي يف القرآن خاص ال عام، كقوله 
[ فهو سبحانه قريب ممن 186تعاىل: }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإين ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن{ ]البقرة: 

 .[142]دعاه"
وقد أجاب هو وتلميذه ابن القيم عن آييت )ق، والواقعة( أبن املراد قرب املالئكة، حيث ذكرا أن هذا قول مجهور 

 املفسرين، وهو الراجح لوجوه عدة:
ييد القرب يف اآلية ابلظرف )إذ يتلقى( أي: حني يتلقى، والعامل يف الظرف ما يف قوله )وحنن أقرب إليه( من معىن منها تق

الفعل، ولو كان املراد قربه سبحانه مل يقيد ذلك بوقت تلقي املالئكة، فإن العلم والقدرة عامة ليست خاصة بوقت التلقي. 
ملفرد وًترة بصيغة اجلمع واألول جاء يف إجابة الداعي كقوله: }َوِإَذا َسَأَلَك ومنها: أن لفظ القرب قد ورد ًترة بصيغة ا

عرب ِعَباِدي َعينِ  فَِإين ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع{، وورد بصيغة اجلمع كما يف هاتني اآليتني، وهذه يف الصيغة يف كالم ال
ه فعالً أبمره قال: حنن فعلنا، على عادة العظماء والكرباء يف إضافة للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوان

[ والذي ابشر القراءة 18أعمال عبيدهم إليهم وهذا موجود يف القرآن، كقوله تعاىل: }فَِإَذا قـََرْأاَنُه فَاتَِّبْع قـُْرآَنُه{ ]القيامة: 
َ قـَتَـَلُهْم{ ]األنفال: على الرسول صلى هللا عليه وسلم هو جربيل، وكذلك قال سبحانه: }فَـ  [ 17َلْم تـَْقتـُُلوُهْم َوَلِكنَّ اّلِلَّ

 .[143]والذي ابشر القتل هم املالئكة يف معركة بدر
 

 ك:املسألة احلادية عشرة: صفة الضح
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 من الصفات الثابتة هلل عزوجل بصريح وصحيح السنة صفة الضحك، ومما ورد يف ذلك:
يضحك هللا إىل رجلني يقتل أن قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " –رضي هللا عنه  –ما ثبت عن أيب هريرة 

 .[144]"أحدمها اآلخر، يدخالن اجلنة... احلديث
فيقول: ًي رب ال جتعلين أشقى قال: يف حديث طويل يف قصة آخر من يدخل اجلنة، وفيه: " –رضي هللا عنه  –وعنه 

 .[145]"خلقك، فيضحك هللا عزوجل منه، مث أيذن له يف دخول اجلنة... احلديث
فيقول: أان ربكم فيقولون: حىت ننظر إليك، فيتجلى هلم يف حديث يف صفة اجلنة، وفيه: " –رضي هللا عنه  –وعن جابر 

 .[146]"يضحك.. احلديث
فأهل السنة يثبتون مضمون هذه األحاديث من إثبات صفة الضحك حقيقة هلل عزوجل على الوجه الالئق به سبحانه،  

 .[147]كسائر صفاته
فسر الضحك املضاف إىل هللا مبا يوحي أنه أو ل ذلك، حيث قال عند حديث  –رمحه هللا  –لكن اإلمام ابن عبدالرب 

 "يضحك هللا إىل رجلني يقتل أحدمها آخر... احلديث".
عناه يرحم عبده عند ذاك، ويتلقاها ابلروح والراحة والرمحة والرأفة، وهذا جماز قال: "وأما قوله: يضحك هللا: فم

 .[148]مفهوم"
لعله يلتمس البن عبدالرب عذر يف ذلك، أنه فسر  وال شك أن أتويل الضحك خطأ كسائر أتويل بقية الصفات، لكن

 الصفة ببعض لوازمها ومدلوالهتا، وهذا سائغ عند السلف.
قال شيخ اإلسالم: "إن من عادة السلف يف تفسريهم أن يذكروا بعض صفات املُفسَّر من األمساء أو بعض أنواعه، وال ينايف 

 .[149]ني"ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى؛ بل قد يكوانن متالزم
، فقال عند قول أيب رزين "لن نعدم من رب يضحك –صفة الضحك  –وأوضح بعض مدلوالت هذه الصفة 

قال: "فجعل األعرايب العاقل بصحة فطرته ضحكه دليالً على إحسانه وإنعامه، فدل على أن هذا الوصف  [150]خريًا"
 .[151]مقرون ابإلحسان احملمود، وأنه من صفات الكمال"

وقال ابن القيم: "عادة السلف أن يذكر أحدهم يف تفسري اللفظة بعض معانيها، أو الزًما من لوازمها، أو الغاية املقصودة 
. ولعل هذا العذر البن عبدالرب سائغ، [152]مله"منها، أو مثاالً ينبه السامع على نظريه، وهذا كثري يف كالمهم ملن أت

، إضافة إىل أنه أثبت ما مياثلها من [153]خاصة إذا علم أن عموم منهجه اإلنكار الشديد على من أو ل الصفات
ا فقد نقل عن مجع من األئمة التصريح إبثبات هذه الصفة ومل ينكر ذلك أو ، وأيضً [154]الصفات األخرى

 .[155]يتعقبه
 
 اخلامتة

 احلمدهلل أوالً وآخًرا وعلى كل حال، وبعد:
 ه الوريقات ميكن إجياز أهم النتائج فيما يلي:ففي ختام هذ

  أن اخلالف سنة من سنن هللا يف خلقه.  -1
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أن ما وقع من اخلالف يف مسائل االعتقاد عند أهل السنة ماهو إال نزر يسري ال يـَُعد  شيًئا يف جانب ما أمجعوا عليه،   -2
  واتفقت أقواهلم جتاهه.

  الدقيقة، ال األمور الكلية اجللية.أن هذا االختالف يف بعض املسائل   -3
  أن هذا االختالف جل ه من اختالف التنوع وليس من اختالف التضاد.  -4
  أن غالب ما نقل عنهم يف هذا الباب: إما خطأ يف النقل، أو خطأ يف الفهم.  -5
بديع، أو التضليل، أو التفرق أن اخلالف الذي وقع منهم يف هذا مل يفض إىل مفاسد، كالتكفري، أو التفسيق، أو الت  -6

  وحنو ذلك، كما هي احلال عند أهل البدع.
أن جل ما نقل عنهم يف هذا ماهو إال آراء وأقوال فردية، تنسب إىل أشخاص أبعياهنم، مل ينتج عن ذلك فرق أو   -7

  مذاهب، كما هي احلال عند أهل البدع كاجلهمية، واملعتزلة، واخلوارج، والرافضة وحنوهم.
  اخلطأ يف دقائق املسائل ال يلزم منه التبديع والتضليل، وإال لقل  من يسلم لألمة.  -8
 التماس العذر للمجتهد املخطئ ال مينع من بيان احلق والصواب.  -9

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه،،،
 

 فهرس املراجع
  .–الرًيض  –ن بطة. ط األوىل، دار الراية اإلابنة عن شريعة الفرق الناجية، الب  -1
هـ، مكتبة دار 1410إبطال التأويالت ألخبار الصفات للقاضي أيب يعلى. ت/حممد بن محد النجدي، ط/األوىل   -2

  اإلمام الذهيب للنشر والتوزيع.
  هـ.1370اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي. مصورة عن ط/الثالثة   -3
هـ دار 1407حيح ابن حبان، ترتيب عالء الدين الفارسي. تقدمي كمال احلوت ط/األوىل اإلحسان برتتيب ص  -4

  الكتب العلمية بريوت.
بريوت،  –هـ، دار الكتب العلمية 1405االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة البن قتيبة. ط/األوىل   -5

  مكة. –توزيع دار الباز للنشر والتوزيع 
  هـ الفالح دمشق.1391لنووي، ت/عبدالقادر األرانؤوط، ط األذكار ل  -6
هـ، الدار 1408ت/جاسم الدوسري، ط/ –ضمن ست رسائل للحافظ الذهيب  –األربعني يف صفات رب العاملني   -7

  السلفية للنشر والتوزيع.
إلمام حممد بن سعود هـ. جامعة ا1403االستقامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية. ت/د.حممد رشاد سامل، ط/األوىل   -8

  اإلسالمية.
  هـ، دار الكتاب العريب. بريوت.1405األمساء والصفات للبيهقي. ت/ عامد الدين أمحد حيدر، ط/األوىل   -9
هـ، دار الصحابة للرتاث 1416األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن للقرطيب، ت جمموعة من احملققني، ط/األوىل   -10

  .–طنطا  –
  هـ، دار الصميعي. الرًيض.1416دين عند اإلمام أيب حنيفة للدكتور حممد اخلميس، ط األوىل أصول ال  -11
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  بريوت. –هـ دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 1402االعتصام للشاطيب. ط/  -12
 –والطباعة م. دار اجليل للنشر والتوزيع 1973أعالم املوقعني البن القيم. مراجعة/ طه عبدالرؤوف سعيد، ط   -13

  .–بريوت 
  .–بريوت  –اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية. ت/د.انصر بن عبدالكرمي العقل   -14
  بريوت. –بدائع الفوائد البن القيم. تصحيح وتعليق إدارة الطباعة املنريية، الناشر دار الكتاب العريب   -15
  هـ.1420يف العقيدة لعدانن عبدالقادر، ط االوىل  براءة السلف مبا نسب إليهم من احنراف  -16
  ًتريخ بغداد للخطيب البغدادي. الناشر دار الكتاب العريب، بريوت.  -17
  أتويل ُمتلف احلديث البن قتيبة دار الكتاب العريب، بريوت.  -18
  ار الكتاب العريب، بريوت.حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي للمبارك فوري، عين بنشره احلاج حسن إيراين، د  -19
  الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري. تعليق/ مصطفى حممود عمارة مطابع قطر الوطنية.  -20
  الرًيض. –هـ دار املعارف 1420التسعينية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ت/د.حممد العجالن، ط األوىل   -21
  مصر. –هـ، مصطفى البايب احلليب 1375 ط/ الثانية –هبامش تفسري اخلازن  –تفسري البغوي   -22
  مصر. –هـ مصطفى البايب احلليب 1375تفسري اخلازن. وهبامشه تفسري البغوي. ط/ الثانية   -23
  تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري. ت/ عبدالعزيز غنيم، حممد أمحد عاشور، حممد إبراهيم البنا.  -24
  فتح البيان. –تفسري الطربي   -25
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبدالرب. ت/ مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبدالكبري البكري،   -26

  اململكة املغربية. –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
طيف، عبدهللا حممد تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة للكناين. ت/حممد عبدالوهاب عبدالل  -27

  هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.1399الصديق، ط/ األوىل 
هـ. 1408التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل البن خزمية. ت/ د.عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان، ط/ األوىل   -28

  الرًيض. –دار الرشد للنشر والتوزيع 
  الكويت. –ر السلفية التوسل أنواعه وأحكامه لأللباين يطلب من الدا  -29
  هـ املكتب اإلسالمي.1397تيسري العزيز احلميد لسليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب. ط/ الثالثة   -30
  مصر. –هـ مصطفى البايب احلليب 1388جامع البيان من أتويل القرآن البن جرير الطربي. ط/ الثالثة   -31
هـ املطابع األهلية 1396بن عبدالوهاب( لعبدالرمحن بن قاسم ط/ األوىل حاشية كتاب التوحيد )الشيخ حممد   -32

  الرًيض. –لألوفست 
احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة لألصبهاين. ت/ حممد بن أبو حممود أبو رحيم، حممد بن ربيع بن   -33

  .الرًيض –هـ، دار الراية للنشر والتوزيع 1411هادي املدخلي، ط/ األوىل 
  بريوت. –اخلطط للمقريزي واملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر، دار صادر   -34
هـ. مطابع جامعة 1399درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية. ت/د.حممد رشاد سامل، ط/ األوىل   -35

  الرًيض. –اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
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  ت/ حممد زهري النجار، ط/ مكتبة الفرقان. الدين اخلالص لصديق حسن خان،  -36
  اهلند. –هـ. الدار العلمية 1405ذكر أخبار أصبهان أليب نعيم األصبهاين. ط/ الثانية   -37
  بريوت. –هـ دار الكتب العلمية 1407ذم اهلوى البن اجلوزي، تصحيح أمحد عبدالسالم عطا، ط/ األوىل   -38
سعيد على بشر املريسي العنيد. تعليق وتصحيح حممد حامد الفقي، دار الكتب  رد اإلمام الدارمي عثمان بن  -39

  العلمية. بريوت.
  هـ.1402الرد على اجلهمية البن مندة. ت/ د.علي بن حممد بن انصر فقيهي، ط/ الثانية   -40
 –لناشر الدار السلفية هـ مطابع القبس التجارية، ا1405الرد على اجلهمية للدارمي، ت/بدر البدر، ط/ األوىل   -41

  الكويت.
هـ، مطابع املختار اإلسالمي، دار السالم، 1399الرسالة لإلمام الشافعي. ت/أمحد حممد شاكر، ط/ الثانية   -42

  القاهرة. –مكتبة الرتاث 
هـ 1399رفع املالم عن األئمة األعالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية. نشر قصي حمب الدين اخلطيب، ط الثانية   -43

  القاهرة. –املطبعة السلفية 
  الروايتان والوجهان للقاضي أيب يعلى، ت/ عبدالكرمي الالحم، ط/ مكتبة املعارف.  -44
هـ. 1401زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم. ت/ شعيب األرانؤوط، عبدالقادر األرانؤوط، ط/ الثالثة   -45

  سالمية.بريوت، مكتبة املنار اإل –مؤسسة الرسالة 
  سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين. منشورات املكتب اإلسالمي.  -46
 –هـ، املكتب اإلسالمي 1400ط/ األوىل  –السنة البن أيب عاصم. ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة لأللباين   -47

  بريوت.
  الدمام. –هـ. دار القيم 1406السنة لعبدهللا بن اإلمام أمحد ت/ د.حممد سعيد القحطاين، ط/ األوىل   -48
  جدة. –هـ، دار الراية للنشر والتوزيع 1410السنة للخالل. ت/ د.عطية الزهراين، ط/ األوىل   -49
  هـ، دار إحياء الرتاث العريب.1395سنن ابن ماجه. ت/ حممد فؤاد عبدالباقي، ط/   -50
  محص. –هـ، نشر وتوزيع حممد علي السيد 1388سنن أيب داود. تعليق/ عزت عبيد الدعاس، ط/ األوىل   -51
  سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(. ت/ أمحد حممد شاكر، الناشر املكتبة اإلسالمية.  -52
  القاهرة. –ت/ السيد عبدهللا هاشم مياين املدين، ط دار احملاسن للطباعة  سنن الدارقطين.  -53
  بريوت، نشر دار إحياء السنة النبوية. –ر الكتب العلمية سنن الدارمي. طبع بعناية حممد أمحد دمهان، دا  -54
  دار الكتب. –ويف ذيله اجلوهر النقي البن الرتكماين  –السنن الكربى للبيهقي   -55
  بريوت. –هـ، الدار العلمية 1411سيد حسن، ط/ األوىل  –السنن الكربى للنسائي، ت/ عبدالغفار البنداري   -56
  هـ.1398بريوت  –دار الفكر  –معه شرح احلافظ السيوطي و  –سنن النسائي   -57
  بريوت. –هـ. مؤسسة الرسالة 1401سري أعالم النبالء. ت/ مجاعة من العلماء، ط/ األوىل   -58
هـ، دار طيبة 1409شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لأللكائي. ت/د. أمحد سعد محدان، ط/ األوىل   -59

  رًيض.ال –للنشر والتوزيع 
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  هـ املكتب اإلسالمي.1390شرح السنة للبغوي. ت/ شعيب األرانؤوط، ط/ األوىل   -60
هـ، 1408شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي. ت/ د.عبدهللا الرتكي وشعيب األرانؤوط، ط/ األوىل   -61

  بريوت. –مؤسسة الرسالة 
  بريوت. –هـ، دار الكتب العلمية 1404وىل شرح الفقه األكرب ملال علي القاري. ط/ األ  -62
هـ، دار العاصمة. 1414شرح حديث النزول لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ت/ حممد اخلميس، ط/ األوىل   -63

  الرًيض.
  بريوت. –هـ دار الفكر 1398شرح صحيح مسلم للنووي. ط. الثالثة   -64
  بن سعود اإلسالمية.الشرح الكبري البن قدامة، ط جامعة اإلمام حممد   -65
  القاهرة. –شرح معاين اآلاثر للطحاوي. ت/ حممد سيد جاد احلق، الناشر مطبعة األنوار احملمدية   -66
  .–مكة املكرمة  –الشرح واإلابنة البن بطة، ت/ رضا نعسان، ط/ املكتبة الفيصلية   -67
الهور، الناشر حديث  –مطابع األشراف هـ، 1403الشريعة لآلجري. ت/ حممد حامد الفقي. ط/ األوىل   -68

  أكادميي ابكستان.
  القاهرة. –شفاء العليل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل البن القيم. الناشر مكتبة دار الرتاث   -69
  اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان. –صحيح ابن حبان   -70
  فتح الباري. –صحيح البخاري   -71
  بريوت. –هـ دار الفكر 1398حممد فؤاد عبدالباقي، ط/ الثانية  /صحيح مسلم. ت  -72
هـ مطابع القبس التجارية. 1405صريح السنة البن جرير الطربي. ت/ بدر بن يوسف املعتوق. ط/ األوىل   -73

  الناشر دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي.
  هـ.1403بن حممد فقيهي، ط/ األوىل  ت/ د.علي –مع كتاب النزول للمؤلف نفسه  –الصفات للدارقطين   -74
  هـ.1408الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم. ت/ د.علي بن حممد الدخيل هللا ط/ األوىل   -75
  بريوت. –طبقات احلنابلة أليب يعلى. الناشر دار املعرفة للطباعة والنشر   -76
  بريوت. –امد الفقي، ط دار الكتب العلمية العقود الدرية البن عبداهلادي، ت/ حممد ح  -77
  هـ مكتبة العلوم واحلكم.1414عقيدة احلافظ عبدالغين املقدسي، ت/ أمحد عطية الغامدي ط األوىل   -78
هـ الناشر الدار 1404عقيدة السلف أصحاب احلديث أليب إمساعيل الصابوين. ت/ بدر البدر، ط/ األوىل   -79

  السلفية الكويت.
  الرًيض. –هـ دار اللواء 1409قيدة أهل اإلميان يف خلق آدم على صورة الرمحن حلمود التوجيري. ط/ الثانية ع  -80
هـ. مطبعة العاصمة 1388العلو للعلي الغفار للذهيب. قدم له وصححه/ عبدالرمحن حممد عثمان، ط/ الثانية   -81

  املدينة املنورة. –القاهرة، الناشر املكتبة السلفية 
  هـ دار الفكر.1399عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين. ط/   -82
  هـ دار الكتب العلمية، بريوت.1405غريب احلديث البن اجلوزي، ت/ عبداملعطي قلعجي، ط/ األوىل   -83
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الفتاوى )جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية( مجع وترتيب/ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم ط/ األوىل   -84
  هـ مطابع الرًيض.1381
  فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم، ط/ دار اإلفتاء.  -85
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. ت/ الشيخ عبدالعزيز بن ابز. نشر وتوزيع رائسة إدارات   -86

  الرًيض. –البحوث العلمية واإلفتاء 
  الرًيض. –آل الشيخ. الناشر مكتبة الرًيض احلديثة فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد لعبدالرمحن بن حسن   -87
هـ. دار 1395ط/ الثانية  –الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم. وهبامشه امللل والنحل للشهرستاين   -88

  بريوت. –املعرفة للطباعة والنشر 
هـ، 1368ت/ حممد زاهد الكوثري، ط  –ضمن جمموعة العامل واملتعلم  –الفقه األكرب رواية أيب مطيع البلخي   -89

  القاهرة. الناشر مكتبة اخلاجني. –مطبعة األنوار 
  هـ.1402ت/ حسني القوتلي، ط/ الثالثة  –مع كتاب العقل  –فهم القرآن للمحاسيب   -90
  هـ املكتب اإلسالمي.1399الكايف البن قدامة، زهري الشاويش، ط/ الثانية   -91
هـ، دار الفكر 1404لرجال البن عدي. ت/ جلنة من املختصني إبشراف الناشر، ط/ األوىل الكامل يف ضعفاء ا  -92

  بريوت. –للطباعة والنشر والتوزيع 
 –هـ مؤسسة الرسالة 1399كشف األستار عن زائد البزار للهيثمي. ت/ حبيب الرمحن األعظمي، ط/ األوىل   -93

  بريوت.
. تصحيح وتعليق أمحد القالش، نشر وتوزيع مكتبة الرتاث اإلسالمي. كشف اخلفاء ومزيل اإللباس للعجلوين  -94

  القاهرة. –حلب دار الرتاث 
  هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.1403الكىن واألمساء للدواليب، ط/ الثانية   -95
  بريوت. –لسان العرب البن منظور. دار صادر   -96
  بريوت. –هـ منشورات دار الكتاب العريب 1402الثالثة  /جممع الزوائد. ومنبع الفوائد للهيثمي. ط  -97
  (.23ُمطوط مصورة من مكتبة )كوبريل( برقم ) –ُمتصر اإلابنة   -98
ُمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم. اختصره/ حممد املوصلي الناشر مكتبة الرًيض احلديثة   -99

  الرًيض. –
  بريوت. –هـ، الناشر دار الكتاب العريب 1392البن القيم. ت/ حممد حامد الفقي. ط. مدارج السالكني  -100
هـ، دار 1412املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة. مجع وحتقيق عبدهللا األمحدي ط/ األوىل  -101

  الرًيض. –طيبة 
الناشر مكتبة ومطابع النصر احلديثة  –درك للذهيب تلخيص املست ويف ذيله –املستدرك على الصحيحني للحاكم  -102

  الرًيض. –
اهلند،  –هـ مبطبعة جملس دائرة املعارف النظامية 1312مسند أيب داود الطيالسي. مصورة عن ط/ األوىل  -103

  دار التوفيق. –الناشر دار الكتاب اللبناين 
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  هـ دار املأمون للرتاث.1404مسند أيب يعلى املوصلي. ت/ حسني سليم أسد، ط/ األوىل  -104
 –هـ، املكتب اإلسالمي 1403فهرس األلباين، ط/ الرابعة  –مسند اإلمام امحد. وهبامشه منتخب كنز العمال  -105
  بريوت.
  مصر. –هـ دار املعارف 1377مسند اإلمام أمحد. شرح وفهرسة/ أمحد شاكر. مصورة عن ط  -106
  القاهرة. –سى علي عزت عطية. ط/ مطبعة حسان مصباح الزجاجة للبوصريي. ت/ مو  -107
  بريوت. –هـ. املكتب اإلسالمي 1403مصنف ابن أيب شيبة. ت/ حبيب الرمحن األعظمي، ط/ الثانية  -108
  هـ املكتب اإلسالمي.1403مصنف عبدالرزاق، ت/ األعظمي، ط  -109
  الرًيض. –رات البحوث العلمية واإلفتاء معارج القبول حلافظ حكمي. من مطبوعات الرائسة العامة إلدا -110
معارج الوصول إىل أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى هللا عليه وسلم لشيخ اإلسالم، نشر قصي  -111

  هـ املطبعة السلفية.1387حمب الدين اخلطيب. ط 
  بريوت. –دار املسرية  هـ،1400املعجم الكبري للطرباين. ت/ محدي عبداجمليد السلفي، ط/ األوىل  -112
هـ عيسى البايب 1369معجم مقاييس اللغة أليب احلسني ابن فارس. ت/ عبدالسالم حممد هارون ط/ األوىل  -113
  احلليب.
  الرًيض. –الرًيض، توزيع رائسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء  –املغين البن قدامة. مكتبة الرًيض احلديثة  -114
  ة البن القيم. ط/ مكتبة الرًيض احلديثة.مفتاح السعاد -115
هـ، مصطفى البايب 1381مفردات يف غريب القرآن للراغب األصبهاين. ت/ حممد سيد كيالين، ط/ األخرية  -116
  احلليب.
هـ، دار املعرفة 1410امللل والنحل للشهرستاين. ت/ عبداألمري علي مهنا، علي حسن فاعور. ط/ األوىل  -117

  بريوت. –شر والتوزيع للطباعة والن
هـ أشرفت على طباعته ونشره 1406منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية. ت/ حممد رشاد سامل، ط/ األوىل  -118

  إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
هـ دار املعرفة 1382األوىل  ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب. ت/ علي حممد البجاوي، مصورة عن ط/ -119

  مكة املكرمة. –بريوت. توزيع دار الباز للنشر والتوزيع  –للطباعة والنشر 
  بريوت. –النبوات لشيخ اإلسالم ابن تيمية. ط/ دار الفكر  -120
ت/ د.علي بن حممد فقيهي، ط/ األوىل  –ومعه كتاب الصفات للمؤلف نفسه  –النزول للدارقطين  -121
  هـ.1403
  بريوت. –هـ دار الكتب العلمية 1400النظم املتناثر يف احلديث املتواتر للكتاين، ط/ -122
 –لشيخ اإلسالم ابن تيمية. تصحيح وتعليق حممد بن عبدالرمحن ابن قاسم  –مطبوع  –نقض أتسيس اجلهمية  -123

  مؤسسة قرطبة.
  (.2590/3رقم ) –الرًيض  –ة امللك سعود مصورة من املكتبة املركزية جبامع –ُمطوط  –نقض التأسيس  -124
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بريوت. الناشر  –النهاية يف غريب احلديث البن األثري. ت/ حممود حممد الطنامي. دار إحياء الرتاث العريب  -125
  املكتبة اإلسالمية.

 نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاين. ط/ األخرية مصطفى البايب احلليب. -126
 

 (.14-13(، أتويل ُمتلف احلديث )ص561-1/557انظر: اإلابنة البن بطة )  [1]
 (.19/117الفتاوى )  [2]
 (.560الرسالة )ص  [3]
(، اقتضاء 19/122( )14/159(، الفتاوى )1/566(، وانظر: اإلابنة البن بطة )2/232االعتصام )  [4]

 (.135، 129-1/127الصراط املستقيم )
 (.6/58الفتاوى )  [5]
الطحاوية  (، شرح6/121(، منهاج السنة )1/134(، اقتضاء الصراط املستقيم )560انظر: الرسالة )ص  [6]
(2/779.) 
 (.20/165الفتاوى )  [7]
 (.14/40السري )  [8]
 (.14/376املصدر السابق )  [9]
 (.6/56الفتاوى )  [10]
 (.173-24/172املصدر السابق )  [11]
 (.3/283إعالم املوقعني )  [12]
 .(2/39مدارج السالكني )  [13]
 (.5/271سري أعالم النبالء )  [14]
 (.1/176مفتاح دار السعادة )  [15]
 (.223شرح حديث النزول )ص  [16]
 (.2/431مدارج السالكني )  [17]
 (.98-97العقود الدرية )ص  [18]
 (.25براءة السلف )ص  [19]
 (.4/178عتدال )ميزان اال  [20]
 (.93قاعدة يف اجلرح والتعديل )ص  [21]
 (.6/61الفتاوى )  [22]
 (.93قاعدة يف اجلرح والتعديل )ص  [23]
 (.28/234الفتاوى )  [24]
 (.12رفع املالم )ص  [25]
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 (.6/61الفتاوى )  [26]
 (.230ية )صالعقود الدر   [27]
 (.28-1/26االستقامة )  [28]
، كتاب الرقاق، ابب اخلوف من هللا، 6481( رقم 11/312) –مع الشرح  –احلديث رواه البخاري   [29]

 ، كتاب التوبة، ابب يف سعة رمحة هللا.2756( رقم 4/2110ومسلم )
 (.165-1/164االستقامة )  [30]
 (.5/98/111منهاج السنة )  [31]
 (.24معارج الوصول إىل أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى هللا عليه وسلم )ص  [32]
 (.3/179انظر: الفتاوى )  [33]
 (.3/15) –ُمطوط  –(، وانظر: نقض التأسيس 6/394الفتاوى )  [34]
(، 1/104(، امللل والنحل للشهرستاين )1/252(، وانظر: الصواعق املرسلة )1/49أعالم املوقعني )  [35]

 (.2/356اخلطط واآلاثر للمقريزي )
، كتاب الفضائل، ابب قرب النيب صلى هللا عليه وسلم من الناس 2324( رقم 4/1812رواه مسلم )  [36]

 وتربكهم به.
، كتاب الفضائل، ابب قرب النيب صلى هللا عليه وسلم من الناس 2325( رقم 4/1812رواه مسلم )  [37]

 وتربكهم به.
 ( كتاب الوضوء، ابب البزاق واملخاط وحنوه يف الثوب.1/353) –مع الشرح  –رواه البخاري   [38]
 ، كتاب الوضوء، ابب استعمال فضل وضوء الناس.188( رقم 1/295) –مع الشرح  –رواه البخاري   [39]
 ، كتاب الوضوء، ابب استعمال فضل وضوء الناس.187( رقم 1/294) –مع الشرح  –رواه البخاري   [40]
(، فتح 15/82(، شرح مسلم للنووي )19/197( )13/67( )8/129انظر: التمهيد البن عبدالرب )  [41]

 (.5/341( )144، 130، 3/129( )569، 1/522الباري )
 (.11-2/8االعتصام )  [42]
( احلكم اجلديرة 2/795(، وانظر: اقتضاء الصراط املستقيم )186-185تيسري العزيز احلميد )ص  [43]

 (.106(، فتح اجمليد )ص59-58ابإلذاعة البن رجب )ص
 (.340، 337، 1/284(، وانظر: الفتاوى )126فتاوى العز بن عبدالسالم )ص  [44]
 (.337، 1/318انظر: الفتاوى )  [45]
 (.302-1/294(، وانظر: شرح الطحاوية )286-1/285املصدر السابق )  [46]
 (.1/221املصدر السابق )  [47]
 (.99-92انظر: التوصل وأنواعه وأحكامه )ص  [48]
 (.140، 338-1/337الفتاوى )  [49]
 (.277عند اإلمام أيب حنيفة )ص(، أصول الدين 1/347وانظر: الفتاوى )  [50]
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، كتاب اإلميان والنذور، ابب ال حتلفوا آبابئكم، 6646( رقم 11/530) –مع الشرح  –رواه البخاري   [51]
 ، كتاب اإلميان، ابب النهي عن احللف بغري هللا.1646( رقم 3/1266ومسلم )

آلابء، والرتمذي ، كتاب اإلميان والنذور، ابب يف كراهية احللف اب3251( رقم 3/570رواه أبو داود )  [52]
، 2/34، كتاب اإلميان والنذور، ابب ما جاء يف كراهية احللف بغري هللا، وحسنه، وأمحد )1535( رقم 4/110)

، واحلاكم يف املستدرك 1177( رقم 286، وابن حبان يف صحيحه )ص1896( رقم 257(، والطيالسي )ص86
 (. وإسناده صحيح.10/29قي يف سننه )( وصححه على شرطهما، ووافقه الذهيب، والبيه4/297( )1/18)
، كتاب اإلميان والنذور، ابب كراهية احللف ابألمانة، وأمحد 3253( رقم 3/571رواه أبو داود )  [53]
( 2/193) –كشف األستار   –، والبزار يف مسنده 1318( رقم 320بن حبان يف صحيحه )ص(، وا5/352)

(، 4/135(، وصححه ووافقه الذهيب، والبغدادي يف ًتريخ بغداد )4/298، واحلاكم يف املستدرك )1500رقم 
ذكار ( والنووي يف األ3/82(. وصححه املنذري يف الرتغيب والرتهيب )285وابن اجلوزي يف ذم اهلوى )ص

 (.4/332(، واهليثمي يف اجملمع )316)ص
 (.11/531انظر: فتح الباري )  [54]
 (.367-4/366التمهيد )  [55]
(، فتح الباري 6/78بري )(، الشرح الك4/379(، الكايف )514-9/513انظر: املغين )  [56]
(11/534.) 
 (.27/349الفتاوى )  [57]
 (.336-1/335املصدر السابق )  [58]
( 290، 286، 222 ،204، 1/140(، الفتاوى )1/291(. وانظر: التسعينية )9/514املغين )  [59]
(11/506.) 
( شرح السنة 1/112(، غريب احلديث البن اجلوزي )1/197انظر: النهاية يف غريب احلديث )  [60]
 (.8/239(، نيل األوطار )12/70(، لسان العرب )12/158)
 (.167انظر: تيسري العزيز احلميد )ص  [61]
( رقم 2/1166، كتاب الطب، ابب يف تعليق التمائم، وابن ماجة )3883( رقم 4/212رواه أبو داود )  [62]

( رقم 10/262(، والطرباين يف الكبري )1/381، كتاب الطب، ابب تعليق التمائم، واإلمام أمحد )3530
، 4/217، واحلاكم يف املستدرك )6090( رقم 13/456) –اإلحسان  –، وابن حبان يف صحيحه 10503
، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل َيرجاه ا.هـ، ووافقه الذهيب والبيهقي يف السنن الكربى 418

 .3240( رقم 12/156(، والبغوي يف شرح السنة )9/350)
 .331( رقم 1/39صحيحة )وحكم عليه األلباين ابلصحه، انظر: السلسلة ال

(، وذكره اهليثمي يف اجملمع 4/219(، ورواه بنحوه احلاكم يف املستدرك )4/156رواه اإلمام أمحد )  [63]
( 4/307أمحد والطرباين، ورجال أمحد ثقات. اهـ وذكره أيًضا املنذري يف الرتغيب والرتهيب )( وقال: ورواه 5/103)

 وقال: رواه أمحد واحلاكم ورواة أمحد ثقات. اهـ.
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  .492( رقم 1/256وحكم عليه األلباين ابلصحة، كما يف السلسلة الصحيحة )
وابن حبان يف  1759( رقم 296-3/295(، وأبو يعلى يف مسنده )4/154رواه اإلمام أمحد )  [64]

(، والطحاوي يف شرح معاين 2/115، والدواليب يف الكىن )6086( رقم 13/450) –اإلحسان  –صحيحه 
(، واحلاكم يف 6/2460، وابن عدي يف الكامل )820( رقم 17/297ين يف الكبري )(، والطربا4/325اآلاثر )

(. وذكره 9/350( وحكم عليه ابلصحة. ووافقه الذهيب، ورواه أيًضا البيهقي يف السنن الكربى )4/216املستدرك )
 (.4/306) (، وقال: رجاله ثقات ا.هـ. وجود املنذري إسناده كما يف الرتغيب5/103البيهقي يف اجملمع )

، كتاب الطب، ابب ما جاء يف كراهية التعليق والطرباين يف الكبري 2072( رقم 4/403رواه الرتمذي )  [65]
 –رضي هللا عنه  –(. وله شاهد من حديث أيب هريرة 9/351لسنن الكربى )، والبيهقي يف ا960( رقم 22/385)

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيًئا 
 (.7/112وكل إليه". رواه النسائي )

( وصححه، والبيهقي يف 4/217(، واحلاكم يف املستدرك )4/325رواه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )  [66]
 (.9/350السنن الكربى )

 (.4/325شرح معاين اآلاثر )  [67]
 (.161-17/160التمهيد )  [68]
 (.337انظر: الشرح واإلابنة )ص  [69]
(، حاشية السندي على النسائي 12/158(، شرح السنة )351-9/350الكربى للبيهقي )انظر: السنن   [70]
(، املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد 167(، تيسري العزيز احلميد )ص3/171(، حتفة األحوذي )7/112)
(2/181.) 
 (.9/351السنن الكربى )  [71]
 (.12/158شرح السنة )  [72]
 (.12/158املصدر السابق )  [73]
 (.168(، تيسري العزيز احلميد )ص4/253(، عمدة القاري )12/158انظر: املصدر السابق )  [74]
. 20343( رقم 11/208، وعبدالرزاق يف مصنفه )3510( رقم 8/14رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )  [75]

وروي بنحوه، وفيه: فقال ابن مسعود: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك"، وقد 
 (.62تقدم خترجيه قريًبا برقم )

 .3515( رقم 8/15رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )  [76]
 .3522، 3518( رقم 17، 8/16رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )  [77]
 (.62تقدم خترجيه قريًبا برقم )  [78]
، كتاب السالم، ابب ال أبس ابلرقى ما مل يكن فيها شرك، عن عوف 2200( رقم 4/1727رواه مسلم )  [79]

 بن مالك األشجعي.
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(، فتح اجمليد 2/236(، الدين اخلالص )137(، تيسري العزيز احلميد )ص14/253انظر: عمدة القاري )  [80]
(، حاشية كتاب التوحيد البن 1/469( معارج القبول )97، 1/96(، فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم )104)ص

 (.86قاسم )ص
(، الفتاوى 7/234) –معامل التنزيل  –(، تفسري البغوي 2/204أنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  [81]
 (.2/162( احلجة يف بيان احملجة )179(، رسالة السجزي ألهل زبيد )ص6/187-189)
(، الفتاوى 7/234) –معامل التنزيل  –(، تفسري البغوي 2/204أنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  [82]
 (.2/162( احلجة يف بيان احملجة )179(، رسالة السجزي ألهل زبيد )ص6/187-189)
 (.2/212شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  [83]
 (.2/212شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  [84]
-6/185(، الفتاوى )27-26( وانظر تفصيل املسألة: صريح السنة )ص207-6/206الفتاوى )  [85]

( شفاء العليل 3/7( زاد املعاد )1/102(، شرح الطحاوية )280-283، 12/67-69( )212
 (.17-16( بدائع الفواد )277-276)ص

 عاء ابب يف أمساء هللا تعاىل.، كتاب الذكر والد2677( رقم 4/2063رواه مسلم ) **  
( رقم 11/3، كتاب الرب والصلة واآلداب. ورواه البخاري بنحوه )2612( رقم 4/2017رواه مسلم )  [86]

 ذان، ابب بدء السالم.، كتاب االستئ6227
(، نقض 1/90(، إبطال التأويالت )1/309(، طبقات احلنابلة )1/84انظر: التوحيد البن خزمية )  [87]

 .(309ق/3) –ُمطوط  –التأسيس 
  (.1/84التوحيد )  [88]
 (.209-208ق/3) –ُمطوط  –نقض التأسيس   [89]
هللا بن ، وعبد41( رقم 1/85، وابن خزمية يف التوحيد )517( رقم 1/229رواه ابن أيب عاصم يف السنة )  [90]

( رقم 37(، والدارقطين يف الصفات )ص351، واآلجري يف الشريعة )ص498( رقم 1/268أمحد يف السنة )
، 81( رقم 1/96، وأبو يعلى يف إبطال التأويالت )13580( رقم 12/430، والطرباين يف املعجم الكبري )48
 (.2/18والبيهقي يف األمساء والصفات ) 82

إلمام أمحد، وإسحاق بن راهويه، واهليثمي، وشيخ اإلسالم، والذهيب، وابن حجر، وأبو وحكم عليه ابلصحة كل من: ا
 يعلى.

(، جممع 2/420(، ميزان االعتدال )5/450(، السري )238-236ق/3) –ُمطوط  –انظر: نقض التأسيس 
 (.76-73(، عقيدة أهل اإلميان )ص5/183(، فتح الباري )91، 1/81(، إبطال التأويالت )8/106الزوائد )

 (.1/87أما ابن خزمية فقد طعن يف صحة احلديث، وهلذا مل أيخذ بداللته، انظر التوحيد له )
(، وذكره 92-1/91أ(، وأبو يعلى يف إبطال التأويالت ) 201)ل  –املختصر  –رواه ابن بطة يف اإلابنة   [91]

 ( من رواية اخلالل.211ق/3) –ُمطوط  –شيخ اإلسالم يف نقض التأسيس 
  (.218-217ق /3) –وط ُمط –نقض التأسيس   [92]
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 (.220ق/3املصدر السابق )  [93]
 (.4/376سري أعالم النبالء )  [94]

أ(،  200)ل  –ُمطوط  –(، ُمتصر اإلابنة 150-148وانظر يف تفصيل هذه املسألة: أتويل ُمتلف احلديث )ص
 –ُمطوط  –(، نقض التأسيس 154-77(، إبطال التأويالت )ص217-216، 212الشرح واإلابنة )ص

(، جمموعة الرسائل واملسائل 5/450(، سري أعالم النبالء )2/420ان االعتدال )(، ميز 328-210ق/3)
 (، كتاب عقيدة أهل اإلميان.223-2/221النجدية )

، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل: }وحيذركم هللا 7405( رقم 13/384) –مع الشرح  –رواه البخاري   [95]
 ، كتاب الذكر والدعاء، ابب احلث على ذكر هللا، عن أيب هريرة.2675( رقم 4/2061نفسه{، ومسلم )

، كتاب التوبة، ابب يف سعة رمحة هللا، ورواه البخاري بنحوه 2751( رقم 4/2108رواه مسلم )  [96]
 ، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل }وحيذركم هللا نفسه{. عن أيب هريرة.7404( رقم 13/2108)
 كتاب الذكر والدعاء، ابب التسبيح أول النهار عن جويرية.  2726( رقم 4/2090رواه مسلم )  [97]
(، 19-1/13(، التوحيد البن خزمية )58(، وانظر: شرح الفقه األكرب للقاري )ص302الفقه األكرب )ص  [98]

(، عقيدة احلافظ 76(، احلموية )ص229-225(، الشرح واإلابنة )ص172-2/171جـ/3اإلابنة البن بطة )ق
 (.243فظ البن قتيبة )ص(، اختالف الل1/168( شرح السنة )40عبدالغين املقدسي )ص

(، األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن 501(، املفردات يف غريب القرآن )ص6/233انظر: لسان العرب )  [99]
(2/102-104.) 
(، رد الدارمي على بشر املريسي 14/196(، وانظر: املصدر نفسه )193-9/192الفتاوى )  [100]

 (.2/9(، اإلتقان )2/182(، الفصل )13/384(، فتح الباري )196-195)ص
(، 129-7/128(، التمهيد البن عبدالرب )115-114انظر: نظم املتناثر من احلديث املتواتر )ص  [101]

، 218-2/217(، ُمتصر الصواعق )69حديث النزول )صأ(، شرح  198)ل  –ُمطوط  –ُمتصر اإلابنة 
 (.3/434(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة )79(، العلو للذهيب )ص221

 قطين.انظر: كتاب النزول للدار   [102]
، كتاب التهجد، ابب الدعاء والصالة من آخر الليل، ومسلم 1145( رقم 3/29رواه البخاري )  [103]
 رها، ابب الرتغيب يف الدعاء والذكر.، كتاب صالة املسافرين وقص758(، رقم 1/521)
 (.2/216وما بعدها(، وانظر: ُمتصر الصواعق ) 202شرح حديث النزول )ص  [104]
  (.212انظر: املصدر السابق )ص  [105]
 (.7/143مهيد )الت  [106]
 (.7/143املصدر السابق )  [107]

(، 73، 63(، الرد على اجلهمية للدارمي )ص306(، الشريعة )ص290-1/289وانظر: التوحيد البن خزمية )
 (.218-217(، الشرح واإلابنة )ص27-26قيدة السلف أصحاب احلديث )صع
 (.185-184أتويل ُمتلف احلديث )ص  [108]
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 (.243اختالف اللفظ )ص  [109]
 (.7/144انظر: التمهيد )  [110]
 (.196-195انظر: شرح حديث النزول )ص  [111]
 (.253-2/252ُمتصر الصواعق )  [112]
( رقم 1/265طال التأويالت )(، وأبو يعلى يف إب2/197احلديث رواه أبو نعيم يف ذكر أخبار أصبهان )  [113]

، وضعفه ابن القيم أيًضا كما يف ُمتصر 197( رقم 1/697، وحكم عليه الذهيب ابلوضع، انظر: العلو )263
 (.1/147(، تنزيه الشريعة املرفوعة )1/80(، وانظر: كشف اخلفاء )2/252الصواعق )

 (.197-196شرح حديث النزول )ص  [114]
 (.18وانظر: ُمتصر العلو )ص  [115]
(، كتاب 55-54، 20-19(، رد الدارمي على بشر املريس )ص137-7/136انظر: التمهيد )  [116]

(، الفتاوى 8-2/7والنقل )/أ(، در تعارض العقل  250/ب  249)ل  –ُمطوط  –الروايتني والوجهني 
 (.457، 445، 211-210(، شرح حديث النزول )ص8/21( )16/422-423)
 (.424-16/423الفتاوى )  [117]
 (.451-445، 303-302انظر: شرح حديث النزول )ص  [118]
 (.258-2/257ُمتصر الصواعق )  [119]
( ُمتصر الصواعق 149، 232، 161(، شرح حديث النزول )ص5/242انظر: الفتاوى )  [120]
 (.153)ق  –ُمطوط  –أ(، إبطال التأويالت  200/ب  197)ل  –ُمطوط  –اإلابنة (، ُمتصر 2/253)
 (.232، 161(، شرح حديث النزول )ص5/242انظر: الفتاوى )  [121]
 (.233-232املصدر السابق )ص  [122]
 (.304-301(، وانظر: شرح حديث النزول )ص5/243الفتاوى )  [123]
، 368-366، 460، 459، 5/134( )1/367(، وانظر: نفس املصدر )5/296الفتاوى )  [124]

375-377 ،380-381 ،414-415.) 
 (.1/442(، نقض التأسيس )3/140(، لسان العرب )2/3انظر: معجم مقاييس اللغة )  [125]
 (.2/336(، والبيهقي يف األمساء والصفات )24رواه الدارمي يف الرد على بشر املريسي )ص  [126]
)ق  –ُمطوط  –(. وانظر: فيمن أثبت ذلك: إبطال التأويالت 23رد الدارمي على بشر املريسي )ص  [127]

 (.161-2/160( )1/429(، نقض التأسيس )377-378
(، شرح الطحاوية 318)ق  –ُمطوط  –(، إبطال التأويالت 2/166( )1/440انظر: نقض التأسيس )  [128]
(1/263.) 
 (.81(، األربعني له )ص118العلو للذهيب )ص  [129]
 (.1/443(، وانظر: نقض التأسيس )23الرد على املريسي )ص  [130]
 (.2/172(، نقض التأسيس )318)ق  –ُمطوط  –إبطال التأويالت   [131]
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 (.35-2/34درء تعارض العقل والنقل )  [132]
 (.2/174نقض التأسيس )  [133]
(، ُمتصر الصواعق 261)ق  –ُمطوط  –(، نقض التأسيس 395-6/394انظر: الفتاوى )  [134]
 (.160(، إبطال التأويالت )ص1/33-34)
 (.37انظر: الرد على اجلهمية البن مندة )ص  [135]
(، واحلاكم يف 29/24املروية عنه يف ذلك كما جاءت عند ابن جرير يف تفسريه ) وذلك أن مجيع الطرق  [136]

(. مل تسلم من مقال، فبعضها 437-436(، والبيهقي يف األمساء والصفات )ص500-2/499املستدرك )
 (.34-17ضعيف جًدا، وبعضها ضعيف، وقد تتبع طرقها ودرس أسانيدها سليم اهلاليل يف كتابه "املنهل الرقراق" )ص

 (.160إبطال التأويالت )ص  [137]
 (.395-6/394الفتاوى )  [138]
وه ، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل: }وج7439( رقم 13/420) –مع الشرح  –رواه البخاري   [139]

كتاب اإلميان، ابب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رهبم   183( رقم 1/166يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة{، ومسلم )
 سبحانه وتعاىل.

 (.34-1/33(، وانظر: ُمتصر الصواعق )261)ق  –ُمطوط  –أسيس نقض الت  [140]
 (.5/494الفتاوى )  [141]
 (.5/493املصدر السابق )  [142]
(، ُمتصر الصواعق 513-494، 348-246(، 236-5/232انظر: املصدر السابق )  [143]
(، تفسري 6/235( تفسري اخلازن )7/376(، تفسري ابن كثري )26/157(، تفسري الطربي )2/267-271)

 (.355-354(، فهم القرآن )ص6/235البغوي )
، كتاب اجلهاد، ابب الكافر يقتل املسلم مث يسلم فيسدد بعد ويقتل، 2826( رقم 6/39رواه البخاري )  [144]

 ، كتاب اإلمارة، ابب بيان الرجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة.1890( رقم 3/1504ومسلم )
 ، كتاب األذان، ابب فضل السجود.806( رقم 2/292) –مع الشرح  –رواه البخاري   [145]
 ، كتاب اإلميان، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها.191( رقم 1/177رواه مسلم )  [146]
(، 181-174(، رد الدارمي على بشر املريسي )ص6-5انظر: عقيدة السلف أصحاب احلديث )ص  [147]

 (.689-2/686(، شرح الطحاوية )93، 66، 45(، النبوات )ص123-6/119(، )5/134الفتاوى )
 (.18/345)التمهيد   [148]
 (.6/390الفتاوى )  [149]
(، وابن أيب 4/11، املقدمة، ابب فيما أنكرت اجلهمية، واإلمام أمحد )181( رقم 1/64رواه ابن ماجة )  [150]

املختصر،  –(، وابن بطة يف اإلابنة 280-279، واآلجري يف الشريعة )ص544( رقم 1/244عاصم يف السنة )
 30( رقم 46، والدارقطين يف الصفات )ص469رقم ( 9/207/ب( والطرباين يف الكبري ) 187ُمطوط )ل 

(، 177، والدارمي يف الرد على بشر املريسي )722( رقم 3/426والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة )
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( عن سنده: "هذا إسناد فيه 1/85، قال البوصريي يف مصباح الزجاجة )268( رقم 1/433واألصبهاين يف احلجة )
 ن حبان يف الثقات، وذكره الذهيب يف امليزان، وابقي رجال اإلسناد احتج هبم مسلم. اهـ".مقال، وكيع ذكره اب

 (.18-6/17(. وانظر املصدر نفسه )6/121الفتاوى )  [151]
 (.2/199ُمتصر الصواعق )  [152]
 (.145، 7/131انظر: التمهيد )  [153]
 (.135-7/129انظر: املصدر السابق )  [154]
 (.14-12(. وانظر أيًضا: براءة السلف )ص152، 149، 7/148انظر: املصدر السابق )  [155]
 

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftnref152#_ftnref152
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftnref153#_ftnref153
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftnref154#_ftnref154
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftnref155#_ftnref155
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=44&ArticleID=50#_ftnref156#_ftnref156

