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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 المقدمة
 
 
إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوو  إليوه، ونعووا  واهلل مون أورور ،نفسونا،  

ال هللا ومن سيئات ،عمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، و،أهد ،ن ال إلوه إ
وحده ال أريك له، و،أهد ،ن محمودا  ع وده ورسووله، ،رسوله هللا تعواله  الهود  وديون الحو ، ف لو  
الرسالة و،د  األمانة، ونصح األمة، وجاهد في هللا حو  جهواده، وتورك ،متوه علوه محجوة  يضوا  

و،ئمتووه ليلهوا ننهارهوا ال يغيوو  عنهوا إال هالووك، فصولوات هللا وسوالمه عليووه وعلوه  لووه و،صوحا ه، 
 .الهد  من  عدهم، ومن ت عهم  إحسان إله يوم الدين

 :أما بعد 

فإن رسول هللا صله هللا عليه وسلم  ين للناس ما نغل إلويهم مون ر هوم  يانوا  نوامال  أوامال   
فووي دقيووو  ،مووورهم وجليلهوووا، وياهرهوووا ومفيهووا، حتوووه علمهووم موووا يحتووواجون إليووه فوووي مووو نلهم، 

، ومسوواننهم، فعلمهووم  دا  األنوول والأوور ، والتملووي منهمووا، ومأووار هم، ومنووانحهم، ومال سووهم
و دا  النناح، والل اس ودمول المنغل والمروج منه، نما علمهم ما يحتواجون إليوه فوي ع واد  هللا 

 .نالطهار ، والصال ، والغنا ، والصوم، والحج وغير الك –عغ وجل  –
لة األرحوام وحسون الصوح ة وما يحتواجون إليوه فوي معاملوة الملو  مون  ور الوالودين، وصو 

 .والجوار وغير الك
وعلمهوووم نيوووم يتعووواملون  يووونهم فوووي ال يوووو والأووورا ، والووورهن واالرتهوووان، والتووو جير  

لقود تووفي رسوول : "-رضي هللا عنه –حته قال ، و ار . واالستئجار، واله ة واالتها  وغير الك
 .(1)"انر لنا منه علما   هللا صله هللا عليه وسلم وما طائر يقل  جناحيه في السما  إال

قود علمنوم ن وينم نول أوي  : عون سولمان رضوي هللا عنوه ،نوه قيول لوه (2)وفي صحيح مسلم 

هوواا . وانور تموام الحودي ... ،جول، لقود نهانوا ،ن نسووتق ل الق لوة  غوائط ،و  وول: قوال! حتوه المورا  
إلههوم ومع وودهم  فضال  عن ،سس هاه الع ادات واألمال  والمعامالت، وهو ما يعتقوده الع واد فوي

فوي ااتوه، و،سومائه، وصوفاته و،فعالوه، وموا ينأو  عون الوك مون ،حناموه النونيوة والأورعية الم نيوة 
عله  ال  الحنمة وغايوة الرحموة، ف موا عنوه الوك الصوحا ة معينوا  صوافيا  نقيوا  م نيوا  علوه التوحيود 

 .نفي، وإث ات: النامل المتضمن لرننين ،ساسيين
 ات ما يج  هلل تعاله مون الر و يوة، واأللوهيوة واألسوما  والصوفات، إث: ف ما اإلث ات فهو 

 .واألفعال
 .نفي مأارنة غير هللا تعاله فيما يج  له :وأما النفي فهو 
ومضه عليه التا عون لهم  إحسان ممن ،درنوا غمن الصحا ة ،و جا وا  عودهم مون ،ئموة  

لُوَن ِمنَن الأُمَهناِرِريَن : )هالهد  المستحقين لرضا هللا عغ وجل حي  يقول هللا تعال َوَّ ابِقُوَن اْلأ َوالسَّ
نرِ  ناٍت َترأ نُه َوأََعندَّ لَُهنمأ َرنَّ ُهمأ َوَرُضوا َعنأ ُ َعنأ َساٍن َرِضَي هللاَّ َبُعوُهمأ بِإِحأ َصاِر َوالَِّذيَن اتَّ َنأ َتَهنا َواْلأ ي َتحأ

ُز الأَعِظي َهاُر َخالِِديَن فِيَها أََبداً َذلَِك الأَفوأ َنأ ثوم ملوم ملووم عمووا عون الحو  ،و (. 111:التو وة( )مُ اْلأ

تعاموا عنه فضلوا و،ضلوا قصورا  ،و تقصيرا ، ،و عدوانا  ويلموا ، ف حودثوا فوي ديون هللا تعواله موا 
لوويس منووه فووي العقيوود ، والع وواد ، والسوولوك، وحرفوووا موون ،جوول الووك نصووو  النتووا  والسوونة، ،و 

 .نا وها إن ،مننهم الك
واعلم ،ن عاموة ال ودا المتعلقوة  والعلوم والع وادات إنموا وقوو : "ا ن تيميهقال أيخ اإلسالم  

: في األمة في ،وامر مالفة الملفا  الراأدين نما ،م ور  وه الن وي صوله هللا عليوه وسولم حيو  قوال
                                                

 (.55: رقم 1/192)وابن حبان في صحيحه ( 197)والبزار رقم ( 974)والطيالسي رقم ( 5/151)رواه أحمد   (1)

 (.252)رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب االستطابة رقم   (2)
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من يعش مننم  عدي فسير  امتالفا  نثيرا ، فعلينم  سنتي وسونة الملفوا  الراأودين المهوديين مون "
فلمووا اه ووت دولووة الملفووا  الراأوودين، وصووار ملنووا  يهوور الوونق  فووي : "لووه ،ن قووالإ... (1)" عوودي

األمرا  فال د ،ن ييهر ،يضا  في ،هل العلوم والودين، فحود  فوي  مور مالفوة علوي رضوي هللا عنوه 
 ودعتا الموووارج والرافضوة إا هووي متعلقوة  اإلمامووة والمالفوة وتوا ووو الوك موون األعموال واألحنووام 

 .الأرعية
معاويوة ملنووا  ورحموة، فلموا اهوو  وجوا ت إموار  يغيود وجوورت فيهوا فتنوة قتوول  ونوان ملوك 

الحسين  العرا ، وفتنة ،هل الحر   المدينة، وحصوروا منوة لموا قوام ع ود هللا  ون الغ يور، ثوم موات 
ا ن الغ ير  الحجاغ، و نو الحنم  الأام، ووث  الممتار  ن ، وي ع يود وغيوره : يغيد وتفرقت األمة

في ،وامر عصور الصوحا ة، وقود  قوي فويهم مثول ع ود هللا  ون ع واس، وع ود هللا  ون  العرا  والك 
عمر، وجوا ر  ون ع ود هللا، و، وي سوعيد المودري، نوانوا يردونوه هوم وغيورهم مون  دعوة المووارج 

 .والروافض
وعامووة مووا نانووت القدريووة إا ااك يتنلمووون فيووه ،عمووال الع وواد، نمووا يووتنلم فيهووا المرجئووة،  

الطاعة والمعصية، والمؤمن والفاس ، ونحو الك من مسائل األسما  واألحنام فصار نالمهم في 
والوعد والوعيد، ولم يتنلموا  عد في ر هم، وال في صفاته إال في ،وامر عصر صوغار التوا عين، 

فووإن . موون حووين ،واموور الدولووة األمويووة حووين أوورا القوورن الثالوو  تووا عو التووا عين ينقوورض ،نثوورهم
ثالثة  جمهور ،هل القرن وهم وسطه، وجمهوور الصوحا ة انقرضووا  وانقراض االعت ار  القرون ال

مالفة الملفا  األر عة، حته إنه لم ينن  قي من ،هل  در إال نفر قليل، وجمهور التوا عين  إحسوان 
انقرضوا في ،وامر عصر ،صاغر الصحا ة في إموار  ا ون الغ يور وع ود الملوك، وجمهوور توا عي 

لووة األمويووة و،وائوول الدولووة الع اسووية، وصووار فووي وال  األمووور نثيوور موون التووا عين فووي ،واموور الدو
األعاجم، ومورج نثيور مون األموور عون واليوة العور ، وعر وت  عوض النتو  العجميوة مون نتو  

ثوم يفأووا النوا  حتوه يأوهد : "الفرس، والهند، والروم، ويهر ما قاله الن ي صله هللا عليه وسولم
 .(2)"تحلمالرجل وال يستأهد، ويحلم وال يس

الوور،ي، والنووالم، والتصوووم، وحوود  الووتهجم وهووو نفووي الصووفات، : حوود  ثالثووة ،أوويا  
 ...و إغائه التمثيل

فإن معرفة ،صول األأيا  وم ادئهوا ومعرفوة الودين و،صوله، و،صول موا تولود : إله ،ن قال 
ليهوا ي قوه فوي فيه من ،عيم العلوم نفعا ، إا المور  موا لوم يحوط علموا   حقوائ  األأويا  التوي يحتواج إ

 .(1)،هـ" قل ه حسنة
 دعوة القودر ،درنوت  مور عصور الصوحا ة، ف ننرهوا : "-رحمه هللا تعاله  –قال ا ن القيم  

ثوم حودثت  دعوة  –رضوي هللا عونهم  –من نان منهم حيا  نع د هللا  ن عمر وا ن ع اس و،مثالهموا 
ين ،درنوهوا، ثوم حودثت  دعوة اإلرجا   عد انقراض عصر الصحا ة، فتنلم فيها ن وار التوا عين الوا

الووتجهم  عوود انقووراض عصوور التووا عين واسووتفحل ،مرهووا واسووتطار أوورها فووي غموون األئمووة ناإلمووام 
،حمود واويوه، ثووم حودثت  عود الووك  دعوة الحلوول ويهوور ،مرهوا فوي غموون الحسوين الحوالج، ونلمووا 

هووا، ويحووار ،يهور الأوويطان  دعوة موون هوواه ال ودا وغيرهووا ،قوام هللا لهووا موون حغ وه وجنووده مون يرد
 .(9)،هـ"المسلمين منها نصيحة هلل، ولنتا ه، ولرسوله وألهل اإلسالم

فمما حد  تدوين الحدي ، ثم تفسوير : "في أرح ال ماري –رحمه هللا  –وقال ا ن حجر  
القوور ن، ثووم توودوين المسووائل الفقهيووة المولوود  موون الوور،ي المحووض، ثووم توودوين مووا يتعلوو    عمووال 

 ".القلو 
 . ننره عمر و، و موسه وطائفة، ورم  فيه األنثرونف :فأما اْلول 

                                                
والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في ( 9517)وأبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة رقم ( 127، 9/125)رواه أحمد   (1)

 (.91، 92)وابن ماجه، كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين رقم ( 2575)خذ بالسنة رقم األ

وابن ماجه، كتاب األحكام، باب ( 2155)والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم ( 25، 1/11)رواه أحمد   (2)

 (.2151)كراهية الشهادة لمن لم يستشهد رقم 

 (.151-11/159)ع الفتاوى مجمو  (3)

 (.7/51)انظر تهذيب سنن أبي داود   (4)
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 .ف ننره جماعة من التا عين نالأع ي :وأما الثاني 
 .ف ننره اإلمام ،حمد وطائفة يسير ، وناا اأتد إننار ،حمد للاي  عده :وأما الثالث 
وممووا حوود  ،يضووا  توودوين القووول فووي ،صووول الووديانات فتصوود  لهووا المث تووة والنفووا ، ف ووال   

ل حته أ ه، و ال  الثاني حته عطل، واأوتد إننوار السولم لوالك نو  ي حنيفوة، و، وي يوسوم، األو
وس  ه ،نهم تنلموا فيما سنت عنه الن وي صوله هللا . ونالمهم في ام ،هل النالم مأهور. والأافعي

عليه وسلم و،صحا ه، وث ت عن مالك ،نه لم ينن في عهود الن وي صوله هللا عليوه وسولم و، وي  نور 
أي  من األهووا  يعنوي  ودا المووارج، والوروافض، والقدريوة، وقود توسوو مون تو مر عون وعمر 

القرون الثالثة الفاضلة فوي غالو  األموور التوي ،ننرهوا ،موة التوا عين و،ت واعهم، ولوم يقتنعووا  والك 
حته مغجوا مسائل الديانة  نالم اليونان، وجعلوا نالم الفالسوفة ،صوال  يوردون إليوه موا مالفوه مون 

ار  الت ويل ولو مستنرها ، ثم لوم ينتفووا  والك حتوه غعمووا ،ن الواي تر ووه هوو ،أورم العلووم اآلث
و،والها  التحصيل، و،ن من لم يستعمل ما ،صطلحوا عليه فهو عامي جاهول، فالسوعيد مون تمسوك 
 ما نان عليه السلم، واجتن  ما ،حد  الملم، وإن لم ينن له منه  د فلينتم منوه  قودر الحاجوة، 

 .(1)هـ.،".ل األول المقصود  األصالةويجع

ولمووا نووان موون حنمووة هللا ال الغووة ،ن يجعوول للحوو  معارضووين يت ووين  معارضووتهم صوووا   
الح  ويهوره عله ال اطل، فإن موال  الواه  ال ييهور إال  عرضوه علوه النوار، قو ض هللا جول 

رضووين وي ووين وعووال  قدرتووه التامووة ولطفووه الواسووو وقهووره الغالوو  موون يوودحض حجووج هووؤال  المعا
 :غيم أ ههم و،نها نما قيل

 حقا ونل ناسر منسور  حجج تهافت نالغجاج تمالها
الحمود هلل الواي ": "الرد علوه الجهميوة"في مط ة نتا   –رحمه هللا  –وقال اإلمام ،حمد  

جعل في نل غمان فتر  من الرسل  قايا مون ،هول العلوم يودعون مون ضول إلوه الهود ، ويصو رون 
يحيووون  نتووا  هللا الموووته، وي صوورون  نووور هللا ،هوول العمووه، فنووم موون قتيوول  موونهم علووه األا ،

إل ليس قد ،حيوه، ونم من ضال تائوه هودوه، فموا ،حسون ،ثورهم علوه النواس، وموا ،قو ح ،ثور النواس 
عليهم، ينفوون عون نتوا  هللا تحريوم الغوالين، وانتحوال الم طلوين، وت ويول الجواهلين الواين عقودوا 

وا عنووان الفتنووة، فهووم ممتلفووون فووي النتووا  ممووالفون للنتووا ، مجمعووون علووه ،لويووة ال دعووة و،طلقوو
ممالفة النتا ، يقولون عله هللا وفي هللا وفي نتا  هللا  غير علم، يتنلمون  المتأوا ه مون النوالم، 

 .(2)،هـ. ويمدعون الجهال  ما يأ هون عليهم، فنعوا  اهلل من فتن المضلين

عواله لنصور  دينوه والوا  عنوه  اللسوان وال نوان والسونان ونان من جملة من ق ضوهم هللا ت 
، و الع اس ،حمد  ون ع ود الحلويم  ون ع ود السوالم  ون تيميوه المولوود فوي حوران يووم : أيخ اإلسالم

االثنين العاأر من أهر ر يو األول سنة إحد  وستين وستمائة، المتوفه مح وسوا  يلموا  فوي قلعوة 
من أهر اي القعود  سونة ثموان وعأورين وسو عمائة، وصولي  دمأ  ليلة االثنين المواف  العأرين

إال ق وول العصوور  –لنثوور  الغحووام  –عليووه فووي الجووامو األموووي  عوود صووال  اليهوور ولووم يووتم دفنووه 
 . يسير،رحمه هللا تعاله رحمة واسعة،وجعنا  ه مو من ،نعم هللا عليهم في جنات النعيم

،هول ال ودا ومجالود  ،فنوارهم موا  وين ولقد نان له رحموه هللا مصونفات نثيور  فوي مجادلوة  
إلوه أوي  منهوا  –رحموه هللا  –مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل  الك نفوو ن يور ،أوار ا ون القويم 

 :في النونية حي  قال
 من ،مة التعطيل والنفران  وإاا ،ردت تر  مصارا من مال

 :إله ،ن قال 
 

 أووووووووووويخ الوجوووووووووووود العوووووووووووالم الر ووووووووووواني
 

 فوووووووووووواقر، تصووووووووووووانيم اإلمووووووووووووام حقيقووووووووووووة 
 

 المحوووووووووووووووووويط  سووووووووووووووووووائر الملجووووووووووووووووووان
 

 ،عنووووووي ، ووووووا الع وووووواس ،حموووووود الووووووك ال حوووووور 
 

                                                
 (.11/251)فتح الباري   (1)

 (.7)انظر اجتماع الجيوش اإلسالمية البن القيم ص  (2)
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 موووووووا فوووووووي الوجوووووووود لوووووووه نييووووووور ثوووووووان
 

 واقوووووووور، نتووووووووا  العقوووووووول والنقوووووووول الووووووووواي 
 

 قوووووووووول الوووووووووروافض أووووووووويعة الأووووووووويطان
 

 ونووووووووووووووااك منهوووووووووووووواج لووووووووووووووه فووووووووووووووي رده 
 

 :ثم انر عد  من نت ه ورسائله وقال  
 ت توووووووووووواا  الغووووووووووووالي موووووووووووون األثمووووووووووووان

 

 هووووووووي فووووووووي الووووووووور  م ثوثووووووووة معلومووووووووة 
 

   
 

 :إله ،ن قال  
 قوووووووووووووود قامهووووووووووووووا هلل غيوووووووووووووور ج ووووووووووووووان

 

 ولوووووووه المقاموووووووات الأوووووووهير  فوووووووي الوووووووور  
 

 ورسووووووووووووووووله  السووووووووووووووويم وال رهوووووووووووووووان
 

 نصوووووووووووووور اإللووووووووووووووه ودينووووووووووووووه ونتا ووووووووووووووه 
 

 و،ر  تناقضوووووووووووووووهم  نووووووووووووووول غموووووووووووووووان
 

 ، وووووووووووود  فضووووووووووووائحهم و ووووووووووووين جهلهووووووووووووم 
 

 :إله ،ن قال  
 ،رداهووووووووم تحوووووووووت الحضووووووووويض الوووووووووداني

 

 وموووووووووووووووون العجائووووووووووووووووو  ،ن  سوووووووووووووووووالحهم 
 

  ح ووووووووووووووووووول ،موووووووووووووووووووان يلقوننوووووووووووووووووووا إال
 

 نانوووووووووووووت نواصوووووووووووووينا   يوووووووووووووديهم فموووووووووووووا 
 

 (1)الرسوووووووووووووووووول  منوووووووووووووووووة الووووووووووووووووورحمن
 

 وغوووووووووودت ملووووووووووونهم ممالينووووووووووا  ألنصووووووووووار 
 

تحقيوو  اإلث ووات لءسووما  والصووفات : "ونووان موون جملووة رسووائل الأوويخ رحمووه هللا رسووالة 
 ".التدمرية: "المعروفة  اسم" وحقيقة الجمو  ين القدر والأرا

 
 

 التدمرية
 
ونانوت هواه الرسوالة  (2)سالة ضمن ،جو ة ،جا   هوا الأويخ ،هول تودمرالياهر ،ن هاه الر 

عوغ  –من ،حسن و،جمو ما نت ه في موضوعها عله امتصارها؛ ومن ،جل الك فإني ،ستعين هللا 
فووي لووم أووعثها وجمووو أووملها وتقريوو  معانيهووا لقارئهووا مووو غيوواد  مووا توودعو الحاجووة إليووه،  –وجوول 

". تقريوو  التدمريووة: "، وسووميته(1)ه ال يموول  المقصووودوحووام مووا يمنوون االسووتغنا  عنووه علووه وجوو
 .و،س ل هللا تعاله ،ن يجعل عملي مالصا  لوجهه موافقا  لمرضاته نافعا  لع اده إنه جواد نريم

                                                
 .ط اإلمام( 114-111)انظر شرح القصيدة النونية   (1)

 (.511)مدينة قديمة بوسط سورية، انظر الموسوعة العربية الميسرة ص  (2)

ومما حذفت القاعدة السابعة ألنها غير موجودة في بعض النسخ، ويغني عنها ما سبقها من : علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله  (3)

 .القواعد
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 بيان سبب تأليف هذه الرسالة
 
 :بين المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله 

مضمون موا سومعوه منوي فوي  عوض فقد س لني من تعينت إجا تهم ،ن ،نت  لهم : ،ما  عد" 
 .المجالس من النالم في التوحيد والصفات، وفي الأرا والقدر

 :ثم علل وروب إرابتهم بأمرين 
مسيس الحاجة إله تحقيو  هواين األصولين؛ ألنوه ال ود ،ن يمطور علوه القلو  فوي : ،حدهما 

 .هاين األصلين ما يحتاج معه إله  يان الهد  من الضالل، والح  من ال اطل
كثننرا اضنن راب أ ننوال النننا  فيهمنناي والخننوق فيهمننا بننالح  تننارا وبالبا ننل : الثنناني 

 .فيلت س الح   ال اطل عله نثير من الناس، ومن ثم احتيج إله ال يان تارات؛

This file was downloaded from QuranicThought.com



  - 7  -

 الكالم في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر
 
 
مون ق ول الموتنلم، النالم في التوحيد والصفات من  ا  الم ور الودائر  وين النفوي واإلث وات  

المقا وول  التصوودي  ،و التنوواي  موون ق وول المماطوو ؛ ألنووه م وور عمووا يجوو  هلل تعوواله موون التوحيوود 
 .ونمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الأرك والنق  ومماثلة المملوقات

ُ ال إِلََه إاِلَّ ُهَو الأَحيُّ الأَقيُّنوُم ال َتأأُخنُذهُ ِسنَنة  : )مثال الك قوله تعاله م   هللاَّ ففوي  (255: ال قور ()َوال َننوأ
: إث وات نموال الصوفات، وفوي قولوه( الأَحنيُّ الأَقيُّنومُ )إث ات التوحيد، وفي قوله ( ال إِلََه إاِلَّ ُهوَ : )قوله
م  )  .نفي النقائ  عن هللا المتضمن إلث ات النماالت( ال َتأأُخُذهُ ِسَنة  َوال َنوأ
  الطلوو  الوودائر  ووين األموور والنهووي موون ق وول و،مووا النووالم فووي الأوورا والقوودر فهووو موون  ووا 

المتنلم، المقا ل  الطاعة ،و المعصوية مون ق ول المماطو ؛ ألن المطلوو  إموا مح وو  هلل ورسووله 
 .فينون م مورا   ه، وإما منروه هلل ورسوله فينون منهيا  عنه

ننِرُكوا بِننِه َشننيأ اً : )مثووال الووك قولووه تعوواله  َ َوال ُتشأ ُبننُدوا هللاَّ : ففووي قولووه( 15: النسووا ( )َواعأ

( َ ُبُدوا هللاَّ ِرُكوا بِِه َشيأ اً : )األمر  ع اد  هللا، وفي قوله( َواعأ  .النهي عن اإلأراك  ه( َوال ُتشأ
والفوور   ووين الم وور والطلوو  فووي حقيقتيهمووا وحنمهمووا معلوووم، فالواجوو  علووه الع وواد إغا   

ورسوله تصديقا  ال تنواي  معوه؛ وإيمانوا  التصدي  واإليمان  ه عله ما ،راد هللا : م ر هللا ورسوله
ِ َوَرُسنولِِه َوالأِكَتناِب : )ال نفر معه، ويقينا  ال أك معه؛ لقوله تعاله ََّ َهنا الَّنِذيَن ََمُننوا َِمُننوا بِنا َيا أَيُّ

 ِ ََّ فُننرأ بِننا ننلُ َوَمننأ َيكأ نَزلَ ِمنننأ َ بأ لَ َعلَننُ َرُسنولِِه َوالأِكَتنناِب الَّننِذي أَنأ َوَمال َِكتِنِه َوُكُتبِننِه َوُرُسننلِِه  الَّنِذي َنننزَّ
ِخِر َفَقدأ َضلَّ َضالال َبِعيداً  ِم اْلأ  .  (115:النسا ( )َوالأَيوأ

امتثالووه علوه الوجووه الواي ،راد هللا ورسوووله مون غيوور : والواجو  علوه الع وواد إغا  الطلو  
َهننا الَّننِذيَن ََمُنننوا َيننا أَيُّ : )غلووو وال تقصووير، فيقومووون  الموو مور ويجتن ووون المحيووور لقولووه تعوواله

ننَمُعونَ  ننُتمأ َتسأ ننُه َوأَنأ ا َعنأ َ َوَرُسننولَُه َوال َتَولَّننوأ َنا َوُهننمأ ال * أَِ يُعننوا هللاَّ َوال َتُكوُنننوا َكالَّننِذيَن َ ننالُوا َسننِمعأ
ننَمُعونَ  قِلُنننونَ * َيسأ ُم الَّننِذيَن ال َيعأ ننمُّ الأنننُبكأ ِ الصُّ نننَد هللاَّ َواْب ِعنأ نننراً  َولَننوأ * إِنَّ َشنننرَّ النندَّ ُ فِننيِهمأ َخيأ َعلِنننَم هللاَّ

ِرُضونَ  ا َوُهمأ ُمعأ َمَعُهمأ لََتَولَّوأ َمَعُهمأ َولَوأ أَسأ  (.21 – 21:األنفال( )َْلسأ
 

 فصل
 :إذا تبين ذلك فهاهنا أصالن 
،ن يوصووم هللا  مووا وصووم  ووه نفسووه و مووا وصووفته  ووه : األصوول األول فووي الصووفات وهووو 

لِننِه : ) ووال تعطيول نمووا جموو هللا تعوواله  ينهموا فووي قولوه رسووله إث اتووا   وال تمثيوول، وتنغيهوا   َ  َكِمثأ لَننيأ
ِميُع الأَبِصيرُ  ء  َوُهَو السَّ  (.11:الأور ( )َشيأ

ء  : )فقوله  لِِه َشيأ َ  َكِمثأ : نفي متضمن لنمال صفاته م طل لمونهج ،هول التمثيول، وقولوه( لَيأ
ِميُع الأَبِصيرُ ) إ طال لمنهج ،هل التحريم والتعطيول، فنث وت موا إث ات ألسمائه وصفاته و( َوُهَو السَّ

،ث ته هللا لنفسه وننفي موا نفوه هللا عون نفسوه مون غيور تحريوم وال تعطيول، ومون غيور تنييوم وال 
تمثيل، وهاا هو المنهج السليم الواج  الم نوي علوه العلوم والحنموة والسوداد فوي القوول واالعتقواد، 

 .وعقلي وله دليالن ،ثري ونيري، وإن أئت فقل سمعي
ُعوهُ بَِهنا َوَذُروا الَّنِذيَن : )فمنوه قولوه تعواله أما اْلثري السمعي  نَنُ َفنادأ نَماُء الأُحسأ َسأ ِ اْلأ َّ َِ َو

َملُنونَ  َن َمنا َكناُنوا َيعأ َزوأ َما ِِه َسنُيرأ ء  : )وقولوه(. 111:األعورام( )ُيلأِحُدوَن فِي أَسأ لِنِه َشنيأ َ  َكِمثأ لَنيأ
ننِميُع الأَبِصننيرُ  ننُتمأ ال : )وقولووه(. 11:الأووور ( )َوُهننَو السَّ لَننُم َوأَنأ َ َيعأ َثننالَ إِنَّ هللاَّ َمأ ِ اْلأ َّ َِ ننِرُبوا  َفننال َتضأ

لَُمونَ  َع َوالأَبَصنَر َوالأفُنَؤاَد ُكنلُّ أُولَ ِنَك َكناَن (. )79:النحل( )َتعأ نمأ َ  لََك بِِه ِعلأنم  إِنَّ السَّ َوال َتقأُف َما لَيأ
ُؤوالً  ُه َمسأ  (.15:اإلسرا ( )َعنأ

فءن القول في ،سما  هللا وصوفاته مون  وا  الم ور المحوض الواي ال  وأما النظري العقلي 
 .يمنن للعقل إدراك تفاصيله، فوج  الوقوم فيه عله ما جا   ه السمو
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 فصل
 
والجمو  ين النفي واإلث ات في  ا  الصوفات هوو حقيقوة التوحيود فيوه؛ والوك ألن التوحيود  

صد  حقيقتوه إال  نفوي وإث وات، ألن االقتصوار علوه النفوي المحوض  وال يمنن. مصدر وحد يوحد
 .واالقتصار عله اإلث ات المحض ال يمنو المأارنة. تعطيل محض

 .فقد نفيت عنه صفة الأجاعة وعطلته منها. ما غيد  أجاا: لو قلت: مثال الك 
يووره فقوود ،ث ووت لووه صووفة الأووجاعة، لنوون الووك ال يمنووو ،ن ينووون غ. غيوود أووجاا: ولووو قلووت 

 .أجاعا  ،يضا  
فقد ،ث ت له صوفة الأوجاعة، ونفيوت ،ن يأوارنه غيوره فيهوا، . ال شراع إال زيد :ولو  لت 

 .فننت موحدا  له في صفة الأجاعة
 .إان ال يمنن توحيد ،حد  أي  إال  الجمو  ين النفي واإلث ات 
النب فيهنا واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف هللا بها نفسه كلهنا صنفات كمنالي وال  

ألنه نلما نثر اإلم ار عنها وتنوعت داللتها يهر من نمال الموصووم  هوا موا لوم ينون  التفصيلي
معلوموا  موون ق وول؛ ولهوواا نانووت الصوفات الث وتيووة التووي ،م وور هللا  هووا عون نفسووه ،نثوور موون الصووفات 

 .المنفية التي نفاها هللا عن نفسه
فكلها صفات نقص وال تلي  به كنالعرزي  وأما الصفات المنفية التي نفاها هللا عن نفسه 

والتعنننبي والظلنننمي ومماثلنننة المخلنننو يني وال النننب فيهنننا ا رمنننال؛ ْلن ذلنننك أبلننن  فننني تعظنننيم 
فإن تفصيلها لغير س   يقتضيه فيوه سومرية وتونق  للموصووم،  .الموصوف وأكمل في التنزيه

حنوم، قواهر ألعودائك إلوه ،نت نريم، أوجاا محنوك، قووي ال: ،ال تر  ،نك لو مدحت ملنا  فقلت له
غير الك من صفات المدح، لنان هاا من ،عيم الثنا  عليه، ونوان فيوه مون غيواد  مدحوه وإيهوار 

 .محاسنه ما يجعله مح و ا  محترما ؛ ألنك فصلت في اإلث ات
،نت ملك ال يساميك ،حد ملوك الدنيا في عصرك؛ لنان الك مودحا   الغوا ؛ ألنوك : ولو  لت 

 .،جملت في النفي
،نوت ملوك غيور  ميول، وال ج وان، وال فقيور، وال يقوال، وال ننواس وال  يطوار،  :ولو  لنت 

وال حجام، وموا ،أو ه الوك مون التفصويل فوي نفوي العيوو  التوي ال تليو   وه؛ لعود الوك اسوتهغا   وه 
 .وتنقصا  لحقه

ِ : )وقد ي تي اإلجمال في ،سما  هللا تعواله وصوفاته الث وتيوة نقولوه تعواله فوي األسوما   َّ َِ َو
ُعوهُ بَِها َنُ َفادأ َماُء الأُحسأ َسأ لَنُ)وقوله في الصفات ( 111: ألعرام( )اْلأ َعأ ِ الأَمَثنلُ اْلأ َّ َِ : النحول( )َو

 .،ي الوصم األعله (.51
 :و د يأتي التفصيل في الصفات المنفية ْلسباب منها

ُ ِمننأ َولَنٍد َوَمنا َكناَن َمَعنُه َمنا اتَّ : )نقوله تعاله نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون -1 َخنَذ هللاَّ
 (.41: المؤمنون()ِمنأ إِلَهٍ 

ِة : )نقوله تعالهدفع توهم نقص في كماله  -2 َنُهَما فِي ِسنتَّ َق َوَما َبيأ َرأ َماَواِت َواْلأ َنا السَّ َولََقدأ َخلَقأ
َنا ِمنأ لُُ وبٍ  اٍم َوَما َمسَّ  (.11:   ( )أَيَّ

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  - 9  -

 ثبات وا رمال في النفيأمثلة التفصيل في ا 
 
 :اْلمثلة علُ التفصيل في ا ثبات كثيرا رداً فمنها 
نننِب : )22: قولووه تعووواله فووي سوووور  الحأوور اآليوووة  ُ الَّننِذي ال إِلَنننَه إاِلَّ ُهننَو َعنننالُِم الأَ يأ ُهنننَو هللاَّ

َهاَدا منهوا  إله  مر السور ، فقد تضمنت هاه اآليات ،نثر من ممسة عأر اسما ، ونول اسوم( َوالشَّ
 .قد تضمن صفة ،و صفتين ،و ،نثر

َ لََعلِننيم  : )54: ونقولووه تعوواله فووي سووور  الحووج اآليووة  َنُه َوإِنَّ هللاَّ َضننوأ َخالً َيرأ ُهمأ ُمنندأ ِخلَنَّ لَُينندأ
ناِ  لَننَرُؤوف  َرِحنيم: )إلوه قولووه(. ٌ  َحلِنيم َ بِالنَّ فهوواه سو و  يووات متواليوة، متمووت نول  يووة (. ٌ  إِنَّ هللاَّ

 .ونل اسم منها متضمن لصفة ،و صفتين ،و ،نثر –عغ وجل  –ن ،سما  هللا منها  اسمين م
ء  :) و،مووا ،مثلووة اإلجمووال فووي النفووي فمنهووا قولووه تعوواله  لِننِه َشننيأ َ  َكِمثأ (. 11:الأووور ( )لَننيأ

لَُم لَُه َسِمّياً :)وقوله تعاله  (.9:  اإلمال( )َولَمأ َيُكنأ لَُه ُكفُواً أََحد  : )وقوله(. 55: مريم( )َهلأ َتعأ
 
 

 فصل
 
واعلم ،ن االأتراك في األسما  والصفات ال يستلغم تماثل المسميات والموصوفات، نموا  

 .دل عله الك السمو، والعقل، والحس
َ َكناَن َسنِميعاً َبِصننيراً : )فقود قوال هللا عون نفسووه :أمنا السنمع  نا َيِعُظُكنمأ بِنِه إِنَّ هللاَّ َ نِِعمَّ ( إِنَّ هللاَّ
َتلِينِه َفَرَعلأَنناهُ َسننِميعاً : )ال عون اإلنسوانوقو(. 51: النسوا ) ٍَ َنبأ َشنا َفننٍة أَمأ

َسناَن ِمننأ ُن أ ِنأ َننا اْلأ ننا َخلَقأ إِنَّ
لِننِه : )ونفووي ،ن ينووون السووميو نالسووميو وال صووير نال صووير فقووال(. 2:اإلنسووان( )َبِصننيراً  َ  َكِمثأ لَننيأ

ِميُع الأَبِصيرُ  ء  َوُهَو السَّ : سه علموا  ولننسوان علموا ، فقوال عون نفسوهو،ث ت لنف(. 11:الأور ( )َشيأ
ُكُروَنُهنّ ) ُكننمأ َسننَتذأ ُ أَنَّ ِمَننناٍت َفننال : )وقووال عوون اإلنسووان( 215: ال قوور ( )َعلِننَم هللاَّ ُتُمننوُهنَّ ُمؤأ َفننإِنأ َعلِمأ

ِرُعوُهنَّ إِلَُ الأُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهنمأ َوال ُهنمأ َيِحلُّنوَن لَُهننّ  ولويس علوم اإلنسوان  (.11: الممتحنوة( )َترأ
ٍء ِعلأمنناً : )نعلووم هللا تعوواله، فقوود قووال هللا عوون علمووه َ ال : )وقووال(. 41: طووـه( )َوِسننَع ُكننلَّ َشننيأ إِنَّ هللاَّ

ننَماءِ  ِق َوال فِنني السَّ َرأ ء  فِنني اْلأ ننِه َشننيأ َفنُ َعلَيأ َوَمننا : )وقووال عوون علووم اإلنسووان(. 5: ل عموران( )َيخأ
 (.15: اإلسرا ( )َ لِيالً أُوتِيُتمأ ِمَن الأِعلأِم إاِلَّ 

فمن المعلوم  العقل ،ن المعاني واألوصوام تتقيود وتتميوغ  حسو  موا تضوام  :وأما العقل 

إليه، فنموا ،ن األأويا  ممتلفوة فوي اواتهوا فإنهوا نوالك ممتلفوة فوي صوفاتها وفوي المعواني المضوافة 
يتجواوغه، ولهواا إليها، فإن صفة نول موصووم تناسو ه ال يفهوم منهوا موا يقصور عون موصووفها ،و 

نصم اإلنسان  اللين، والحديد المنصهر  اللين، ونعلم ،ن اللين متفاوت المعنه  حس  ما ،ضويم 
 .إليه
فإننا نأاهد للفيل جسوما  وقودما  وقوو ، ولل عوضوة جسوما  وقودما  وقوو ، ونعلوم  :وأما الح  

 .الفر   ين جسميهما، وقدميهما، وقوتيهما
سم والصفة في المملوقات ال يستلغم التماثل فوي الحقيقوة موو فإاا علم ،ن االأتراك في اال 

نوون نوول منهوا مملوقووا  ممننووا ، فانتفوا  الووتالغم فوي الووك  ووين الموال  والمملووو  ،ولوه و،جلووه،  وول 
 .التماثل في الك  ين المال  والمملو  ممتنو غاية االمتناا
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 فصل
 

 اتهفي الزا  ين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء هللا وصف
 
 ممثلنةي ومع لنةي: الزا  ون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسنماء هللا وصنفاته  سنمان 

ونول موونهم غووال فوي جانوو ، وقصوور فوي جانوو ، فالممثلووة غلووا فووي جانوو  اإلث وات، وقصووروا فووي 
والمعطلة غلوا في جان  النفي، وقصروا فوي جانو  اإلث وات، فمورج نول مونهم عون . جان  النفي

 . يناالعتدال في الجان
الممثلننة و ننريقتهم أنهننم اثبتننوا َ الصننفات علننُ ورننه يماثننل صننفات : فالقسننم اْلول 

 .هلل وجه، ويدان، وعينان، نوجوهنا، و،يدينا، و،عيننا، ونحو الك: فقالوا المخلو يني
ونحن ال نفهوم وال : وأ هتهم في الك ،ن هللا تعاله ماط نا في القر ن  ما نفهم ونعقل قالوا 

 .نان مأاهدا ، فإاا ماط نا عن الغائ   أي  وج  حمله عله المعلوم في الأاهد نعقل إال ما
 .ومذهبهم با ل مردود بالسمعي والعقلي والح  
نِميُع الأَبِصنيرُ :)فقد قال هللا تعاله :أما السمع  ء  َوُهنَو السَّ لِنِه َشنيأ َ  َكِمثأ (  11:الأوور ( )لَيأ

ثَ : )وقال َمأ ِ اْلأ َّ َِ ِرُبوا  ففي اآلية األوله نفه ،ن ينون له مماثل موو إث وات (. 79: النحل( )الَ َفال َتضأ
وفوي الثانيوة نهوه ،ن تضور  لوه األمثوال، فجموو فوي هواتين اآليتوين  وين النفوي . السمو وال صر له

  .والنهي
 :وأما العقل فداللته علُ ب الن التمثيل من وروه 
ود، وهوواا يسووتلغم الت وواين فوووي الت وواين  ووين المووال  والمملووو  فووي الووواات والوجوو :اْلول 

الصفات، ألن صفة نل موصوم تلي   ه، فالمعاني واألوصوام تتقيود وتتميوغ  حسو  موا تضوام 
 .إليه
،ن القووول  المماثلووة  ووين المووال  والمملووو  يسووتلغم نقوو  المووال  سوو حانه؛ ألن  :الثنناني 

 .تمثيل النامل  الناق  يجعله ناقصا  
للمملو  يقتضي  طالن الع وديوة الحو ؛ ألنوه ال يمضوو  ،ن القول  مماثلة المال  :الثالث 

 .عاقل ألحد و ال له عله وجه التعييم المطل  إال ،ن ينون ،عله منه
فإننا نأاهد في المملوقات ما تأترك ،سماؤه وصفاته فوي اللفوي وتت واين فوي  :وأما الح  

ا وقوتيهموا معلووم، فوإاا الحقيقة، فللفيل جسم وقو ، ولل عوضوة جسوم وقوو ، والت واين  وين جسوميهم
جاغ هاا الت اين  ين المملوقات نان جواغه  ين المال  والمملو  مون  وا  ،ولوه،  ول الت واين  وين 

 .المال  والمملو  واج ، والتماثل ممتنو غاية االمتناا
َننناهُ : )إن هللا تعوواله ماط نووا  مووا نعقوول ونفهووم فصووحيح؛ لقولووه تعوواله :وأمننا  ننولهم  ننا َرَعلأ إِنَّ
قِلُننونَ  ُرأ  ُروا ََياتِننِه : )وقولووه(. 1: الغموورم( )َننناً َعَربِّينناً لََعلَُّكننمأ َتعأ بَّ ننَك ُمَبنناَرك  لَِينندَّ َننناهُ إِلَيأ َزلأ ِكَتنناب  أَنأ

َلأَبنابِ  َر أُولُو اْلأ ِمنِه لُِيَبنْيَن لَُهنم: )وقولوه(. 24:   ( )َولَِيَتَذكَّ َسنلأَنا ِمننأ َرُسنوٍل إاِلَّ بِلَِسناِن َ وأ  (َوَمنا أَرأ
ولوا ،ن هللا ،راد من ع اده عقل وفهم ما جا ت  ه الرسل لنوان لسوان قوموه ولسوان (. 9: إ راهيم)

 .غيرهم سوا ، ولما حصل ال يان الاي تقوم  ه الحجة عله المل 
إاا ماط نا عن الغائ   أي  وجو  حملوه علوه المعلووم فوي الأواهد فجوا وه  :وأما  ولهم 

 :من وجهين
 به عن نفسه إنما أخبر به مضنافاً إلنُ نفسنه المقدسنةي فيكنون أن ما أخبر هللا: أحدهما 

وال يمنون ألحود ،ن يفهوم منوه المماثلوة إال مون لوم يعورم هللا تعواله،  ال قاً به ال مماثالً لمخلو اتهي

 .ولم يقدره ح  قدره، ولم يعرم مدلول المطا  الاي يقتضيه السيا 
َ تعننالُ؛ ْلن المماثلننة تسننتلزم نقننص  أنننه ال يمكننن أن تكننون المماثلننة مننرادا: الثنناني 

وال يمنوون ،ن ينووون مووراد هللا تعوواله  الخننال  رننل وعننالي واعتقنناده نقننص الخننال  كفننر وضنناللي
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ُ لَُكنمأ أَنأ َتِضننلُّوا: ) نالموه النفوور والضووالل، نيوم وقوود قووال َوال : )وقووال(. 175: النسووا ( )ُيَبننْيُن هللاَّ
َضُ لِِعَباِدِه الأُكفأر  (.7: رالغم( )ٌ  َيرأ

 
 

 فصل
 
وهم الاين ،ننروا ما سمه هللا تعاله ووصم  وه نفسوه إننوارا   المع لة: (1)والقسم الثاني 

نليا  ،و جغئيا ، وحرفوا من ،جل الك نصو  النتا  والسنة، فهم محرفون للنصوو ، معطلوون 

 :للصفات، وقد انقسم هؤال  إله ،ر و طوائم
وطريقتهم ،نهم ،ث توا  .ن الماتريدية وغيرهماْلشاعرا ومن ضاهاهم م: ال ا فة اْلولُ 

هلل األسما ، و عض الصفات، ونفوا حقائ  ،نثرها، وردوا ما يمننهم رده من النصو ، 
 ".ت ويال  "وحرفوا ما ال يمننهم رده، وسموا الك التحريم 

، الحيا ، والعلم، والقدر ، واإلراد ، والنالم، والسومو: ف ث توا هلل من الصفات س و صفات 
 .وال صر، عله مالم  ينهم و ين السلم في نيفية إث ات  عض هاه الصفات

. وأوو هتهم فيمووا اه وووا إليووه ،نهووم اعتقوودوا فيمووا نفوووه ،ن إث اتووه يسووتلغم التأوو يه ،ي التمثيوول 
وقووالوا فيمووا ،ث توووه إن العقوول قوود دل عليووه، فووإن إيجوواد المملوقووات يوودل علووه القوودر ، وتمصووي  

القوودر ، "علووه اإلراد ، وإحنامهووا يوودل علووه العلووم، وهوواه الصووفات   عضووها  مووا يمووت   ووه يوودل
تدل عله الحيا  ألنهوا ال تقووم إال  حوي، والحوي إموا ،ن يتصوم  والنالم والسومو " واإلراد ، والعلم

وال صر وهاه صفات نمال، ،و  ضدها وهو المرس والصمم والعمه، وهاه صفات ممتنعة علوه 
 .والسمو، وال صرهللا تعاله، فوج  ث وت النالم، 

 :والرد عليهم من وروه
،ن الرجوووا إلووه العقوول فووي هوواا ال ووا  ممووالم لمووا نووان عليووه سوولم األمووة موون  :اْلول 

الصووحا ة، والتووا عين، و،ئمووة األمووة موون  عوودهم، فمووا موونهم ،حوود رجووو إلووه العقوول فووي الووك وإنمووا 
ا ،ث توه لنفسوه، ،و ،ث توه لوه يرجعون إله النتا  والسنة، فيث تون هلل تعاله من األسما  والصفات مو

 .رسله إث اتا   ال تمثيل، وتنغيها   ال تعطيل
نصوم هللا  موا وصوم  وه نفسوه، وال نتعود  القور ن : "قال إمام ،هل السنة ،حمد  ن حن ول 

 ".والحدي 
،ن الرجوا إله العقول فوي هواا ال وا  مموالم للعقول؛ ألن هواا ال وا  مون األموور  :الثاني 

لعقل فيها مجال، وإنما تتلقه من السمو، فإن العقل ال يمننه ،ن يدرك  التفصويل الغي ية التي ليس ل
 .ما يج  ويجوغ ويمتنو في ح  هللا تعاله؛ فينون تحنيم العقل في الك ممالفا  للعقل

،ن الرجوا في الك إله العقل مستلغم لالمتالم والتناقض، فإن لنل واحد مونهم : الثالث 
يوه نموا هوو الواقوو فوي هوؤال ، فتجود ،حودهم يث وت موا ينفيوه اآلمور، عقال  يور  وجوو  الرجووا إل

ور ما يتناقض الواحد مونهم فيث وت فوي منوان موا ينفيوه ،و ينفوي نييوره فوي منوان  مور، فلويس لهوم 
 .قانون مستقيم يرجعون إليه

فيوا ليوت أوعري  و ي عقول يووغن النتوا  " : ال المؤلف رحمنه هللا فني الفتنول الحموينة 
،ولنموا جا نوا رجول ،جودل مون رجوول : "هللا عنوه اإلموام مالوك  ون ،نوس حيوو  قوال والسونة، فرضوي

ومن المعلوم ،ن تنواقض . (1)"ترننا ما جا   ه ج ريل إله محمد صله هللا عليه وسلم لجدل هؤال 
 .األقوال دليل عله فسادها

                                                
 .أي من الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم  (1)

 (.5/24)انظر مجموع الفتاوى   (1)
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 أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلُ معنُ زعموا أن العقل يوربهي فإننه :الرابع 
يلنزمهم فني هننذا المعننُ نظيننر منا يلننزمهم فني المعنننُ النذي نفننوه منع ارتكننابهم تحرينف الكتنناب 

 .والسنة
القو  دون حقيقة اليود؛ ألن إث وات حقيقوة اليود : إاا قالوا المراد  يد هللا عغ وجل :مثال ذلك 

 .يستلغم التأ يه  المملو  الاي له يد
يلووغمنم فووي إث ووات اليوود الحقيقيووة؛ ألن يلووغمنم فووي إث ووات القووو  نييوور مووا  :فنقننول لهننم 

 .للمملوقات قو ، فإث ات القو  هلل تعاله يستلغم التأ يه عله قاعدتنم
إاا قالوا المراد  مح ة هللا تعواله إراد  ثووا  المح وو  ،و الثووا  نفسوه دون  :ومثال َخر 

 .حقيقة المح ة؛ ألن إث ات حقيقة المح ة يستلغم التأ يه
رتم المح ووة  وواإلراد  لووغمنم فووي إث ووات اإلراد  نييوور مووا يلووغمنم فووي إاا فسوو :فنقننول لهننم 

إث ووات المح ووة، ألن للمملووو  إراد ، فإث ووات اإلراد  هلل تعوواله يسووتلغم التأوو يه علووه قاعوودتنم، وإاا 
فسرتموها  الثوا ، فالثوا  مملوو  مفعوول ال يقووم إال  موال  فاعول، والفاعول ال ود لوه مون إراد  

 .راد  مستلغم للتأ يه عله قاعدتنمالفعل، وإث ات اإل
إث اتنم إراد  الثوا  ،و الثوا  نفسه مسوتلغم لمح وة العمول المثوا  عليوه، ولووال  :ثم نقول 

مح ة العمل ما ،ثيو  فاعلوه، فصوار تو ويلنم مسوتلغما  لموا نفيوتم؛ فوإن ،ث تمووه علوه الوجوه المماثول 
لمموت   واهلل والالئو   وه ،صو تم ولوغمنم للمملو  ففي التمثيول وقعوتم، وإن ،ث تمووه علوه الوجوه ا

 .إث ات جميو الصفات عله هاا الوجه
ممنوووا ألن االأووتراك فووي " إن إث اتووه يسووتلغم التأوو يه" :أن  ننولهم فيمننا نفننوه: الخننام  

األسما  والصفات ال يستلغم تماثل المسميات والموصوفات نما تقورر سوا قا ، ثوم إنوه منقووض  موا 
نهم يث تون هلل تعاله الحيا ، والعلم، والقدر ، واإلراد ، والنوالم، والسومو، ،ث توه من صفات هللا، فإ

وال صر، مو ،ن المملو  متصم  الك، فإث اتهم هاه الصفات هلل تعاله موو اتصوام المملوو   هوا 
 .مستلغم للتأ يه عله قاعدتهم

ث ووت إننووا نث ووت هوواه الصووفات هلل تعوواله علووه وجووه يمووت   ووه وال يأوو ه مووا  :فننإن  ننالوا 
 .للمملو  منها

هوواا جوووا  حسوون سووديد، فلمووااا ال تقولووون  ووه فيمووا نفيتموووه فتث توووه هلل علووه وجووه  : لنننا 
 !يمت   ه، وال يأ ه ما ث ت للمملو  منه؟

 .ما ،ث تناه فقد دل العقل عله ث وته فلغم إث اته :فإن  الوا 
 :عن هاا ثالثة ،جو ة : لنا 
 .عقل في هاا ال ا  نما س  ،نه ال يصح االعتماد عله ال :أحدها 
،نوه يمنون إث وات مووا نفيتمووه  ودليل عقلوي ينوون فووي  عوض المواضوو ،وضوح موون  :الثناني 

 .،دلتنم فيما ،ث تموه
ننننَك الأَ فُننننوُر ُذو : )الرحمووووة التووووي ،ث تهووووا هللا تعوووواله لنفسووووه فووووي قولووووه: ذلننننك مثننننال  َوَربُّ

َمنةِ  حأ ِحيمُ َوُهننَو الأَ فُننوُر الن: )وقولوه(. 51: النهووم()الرَّ فإنووه يمنون إث اتهووا  العقوول (.117: يووونس( )رَّ

 .نما دل عليها السمو
اإلحسوان إلوه الملو   موا يونفعهم ويوودفو عونهم الضورر يودل علوه الرحموة، نداللووة  :فيقنال 

 .التمصي  عله اإلراد ،  ل هو ، ين و،وضح ليهوره لنل ،حد
إن عودم داللتوه عليوه ال عله فرض ،ن العقل ال يودل علوه موا نفيتمووه فو: ،ن نقول :الثالث 

يستلغم انتفا  في نفس األمر، ألن انتفا  الدليل المعين ال يستلغم انتفا  المدلول، إا قد يث وت  ودليل 
 مر، فإاا قدرنا ،ن الدليل العقلي ال يث ته فإن الدليل السمعي قد ،ث توه، وحينئوا يجو  إث اتوه  الودليل 

 .القائم السالم عن المعارض المقاوم
 ول العقول يودل علوه انتفوا  الوك ألن إث اتوه يسوتلغم التأو يه، والعقول يودل علوه  :وافإن  ال 

 .انتفا  التأ يه
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إن نان إث اته يستلغم التأ يه فإن إث ات ما ،ث تموه يستلغم التأو يه ،يضوا ، فوإن منعوتم  : لنا 
و فتوافقوووا الووك لووغمنم منعووه فيمووا نفيتموووه إا ال فوور ، وحينئووا إمووا ،ن تقولوووا  اإلث ووات فووي الجميوو

السلم، وإما ،ن تقولوا  النفي في الجميو فتوافقوا المعتغلة ومون ضواهاهم، و،موا التفريو  فتنواقض 
 .ياهر

 
 

 فصل
 
 :المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكالم وغيرهم: ال ا فة الثانية 
وطوووريقتهم ،نهوووم يث توووون هلل تعووواله األسوووما  دون الصوووفات، ويجعلوووون األسوووما  ،عالموووا   

منهم من يقول إنها مترادفة فالعليم، والقدير، والسوميو، وال صوير أوي  واحود، ومونهم  محضة، ثم
من يقول إنها مت اينة ولننه عليم  ال علم، قدير  ال قدر ، سميو  ال سمو،  صير  ال  صر، ونحوو 

 .الك
وأوو هتهم ،نهووم اعتقوودوا ،ن إث ووات الصووفات يسووتلغم التأوو يه؛ ألنووه ال يوجوود أووي  متصووم  

 .إال جسم، واألجسام متماثلة، فإث ات الصفات يستلغم التأ يه الصفات 
 :والرد عليهم من وروه

،ن هللا تعاله سمه نفسه   سما ، ووصم نفسه  صفات، فإن نوان إث وات الصوفات  :اْلول 
يستلغم التأ يه فإث ات األسما  نالك، وإن نان إث ات األسوما  ال يسوتلغم التأو يه فإث وات الصوفات 

ريوو   ووين هوواا وهوواا تنوواقض، فإمووا ،ن يث توووا الجميووو فيوافقوووا السوولم، وإمووا ،ن ينفوووا نووالك، والتف
 .الجميو فيوافقوا غال  الجهمية وال اطنية، وإما ،ن يفرقوا فيقعوا في التناقض

نَماُء : )،ن هللا تعاله وصم ،سما ه   نها حسنه، و،مرنا  دعائه  ها فقوال :الثاني  َسأ ِ اْلأ َّ َِ َو
َنُ فَ  ُعوهُ بَِهاالأُحسأ وهواا يقتضوي ،ن تنوون دالوة علوه معواني عييموة تنوون (. 111: ألعرام( )ادأ

 .وسيلة لنا في دعائنا، وال يصح ملوها عنها
ولو نانت ،عالما  محضة لنانت غير دالوة علوه معنوه سوو  تعيوين المسومه، فضوال  عون  

 .،ن تنون حسن ووسيلة في الدعا 
: الصفات إجمواال  وتفصويال  موو نفوي المماثلوة فقوال تعواله،ن هللا تعاله ،ث ت لنفسه  :الثالث 
لَُ) َعأ ِ الأَمَثلُ اْلأ َّ َِ نِميُع الأَبِصنيرُ : )وقال(. 51: النحل( )َو ء  َوُهَو السَّ لِِه َشيأ َ  َكِمثأ (. 11:الأوور ( )لَيأ

 وهوواا يوودل علووه ،ن إث ووات الصووفات ال يسووتلغم التمثيوول، ولووو نووان يسووتلغم التمثيوول لنووان نووالم هللا
 .متناقضا  

،ن مون ال يتصوم  صوفات النموال ال يصولح ،ن ينوون ر وا  وال إلهوا ، ولهواا عوا   :الرابع 
ُبنُد َمنا ال : )إ راهيم عليه الصال  والسالم ، اه  اتمااه ما ال يسمو وال ي صر إلها  فقال َينا أََبنِت لِنَم َتعأ

َك َشيأ اً  نِي َعنأ ِصُر َوال ُي أ َمُع َوال ُيبأ  (.92: مريم( )َيسأ
،ن نل موجود ال د له من صوفة، وال يمنون وجوود اات مجورد  عون الصوفات،  :الخام  

 .وحينئٍا ال د ،ن ينون المال  الواج  الوجود متصفا   الصفات الالئقة  ه
"   ن ،سما  هللا ،عالم محضة مترادفوة ال تودل إال علوه اات هللا فقوط"،ن القول  :الساد  

والسنة متضافر  عله ،ن نل اسوم منهوا دال علوه معنواه المموت  قول  اطل؛ ألن دالالت النتا  
فواهلل تعواله هوو الحوي القيووم، السوميو ال صوير، .  ه مو اتفاقها عله مسمه واحد وموصوم واحود

،ال توور  ،ن هللا تعوواله . العلوويم القوودير، فالمسوومه والموصوووم واحوود، واألسووما  والصووفات متعوودد 
وُ  : )واحد نقوله يسمي نفسه  اسمين ،و ،نثر في موضو ُ الَّنِذي ال إِلَنَه إاِلَّ ُهنَو الأَملِنُك الأقُندُّ ُهَو هللاَّ

اُر الأُمَتَكْبرُ  ِمُن الأَعِزيُز الأَربَّ ِمُن الأُمَهيأ الُم الأُمؤأ فلو نانت األسما  مترادفة ترادفوا  (. 21: الحأر( )السَّ
 .محضا  لنان انرها مجتمعة لغوا  من القول لعدم الفائد 

  ن هللا تعاله عليم  ال علوم، وقودير  وال قودر  وسوميو  وال سومو ونحوو "،ن القول  :سابعال 
قول  اطل ممالم لمقتضه اللسان العر ي وغير العر ي، فإن مون المعلووم فوي لغوات جميوو " الك
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العالم ،ن المأت  دال عله المعنه المأت  منوه، و،نوه ال يمنون ،ن يقوال علويم لمون ال علوم لوه، وال 
 .من ال قدر  له، وال سميو لمن ال سمو له ونحو الكقدير ل

وإاا نان نالك تعين ،ن تنون ،سما  هللا تعاله دالة عله موا تقتضويه مون الصوفات الالئقوة  
 . ه؛ فيتعين إث ات األسما  والصفات لمال  األرض والسموات

موون ممنوووا، فإننووا نجوود " ال يوجوود أووي  متصووم  الصووفات إال جسووم: "،ن قووولهم :الثننامن 
ليل طويل، ونهار قصير، و رد أديد، وحور : األأيا  ما يصح ،ن يوصم وليس  جسم، فإنه يقال

عله ،ن إضافة لفي الجسم إله هللا تعاله إث اتا  ،و نفيوا  مون . مفيم ونحو الك، وليست هاه ،جساما  
 .الطر  ال دعية التي يتوصل  ها ،هل التعطيل إله نفي الصفات التي ،ث تها هللا لنفسه

 اطول يواهر الو طالن، فوإن تفواوت األجسوام يواهر " األجسام متماثلة: "،ن قولهم :التاسع 
 .(1)وال ري  ،ن قولهم  تماثل األجسام قول  اطل": المؤلم"قال الأيخ . ال يمنن إنناره

 
 

 فصل
 .غالا الرهميةي والقرام ةي والبا نية ومن تبعهم: ال ا فة الثالثة

ما  والصفات، وال يصفون هللا تعاله إال  والنفي المجورد عون وطريقتهم ،نهم يننرون األس 
فال يقال هو موجود، وال حوي، . (2)إن هللا هو الموجود المطل   أرط اإلطال : اإلث ات، ويقولون

وال علووويم، وال قووودير، وإنموووا هووواه ،سوووما  لمملوقاتوووه ،و مجووواغ، ألن إث وووات الوووك يسوووتلغم تأووو يهه 
إن الصفة عين الموصوم، وإن نل صوفة عوين الصوفة : ويقولون . الموجود الحي، العليم، القدير

 .األمر ، فال فر   ين العلم والقدر ، والسمو وال صر ونحو الك
وأ هتهم ،نهم اعتقودوا ،ن إث وات األسوما  والصوفات يسوتلغم التأو يه والتعودد، ووجوه الوك  

موثال  لوغم ،ن " الحوي"،ث تنوا فوإاا . في األسما  ،نه إاا سمي  ها لغم ،ن ينوون متصوفا   معنوه االسوم
ينون متصفا   الحيا ؛ ألن صد  المأت  يستلغم صد  المأت  منوه، والوك يقتضوي قيوام الصوفات 

 . ه وهو تأ يه
إن إث ووات صووفات متغوواير  مغوواير  للموصوووم يسووتلغم التعوودد، : و،مووا فووي الصووفات فقووالوا 

 .وهو ترني  ممتنو مناقض للتوحيد
 :والرد عليهم من وروه 
وقوود سوو   "،ن هللا تعوواله جمووو فيمووا سوومه ووصووم  ووه نفسووه  ووين النفووي واإلث ووات  :ولاْل 

فمن اقر  النفي و،ننر اإلث ات فقد  من  و عض النتوا  دون  عوض، والنفور  و عض " ،مثلة من الك
ِق الأِكَتنناِب : )قووال هللا تعوواله مننوورا  علووه  نووي إسوورائيل. النتووا  نفوور  النتووا  نلووه ِمُنننوَن بِننَبعأ أََفُتؤأ

َم الأقَِياَمن َيا َوَينوأ نأ ي  فِني الأَحَيناِا الندُّ ُكمأ إاِلَّ ِخنزأ ٍق َفَما َرَزاُء َمنأ َيفأَعلُ َذلَِك ِمننأ فُُروَن بَِبعأ وَن َوَتكأ ِة ُينَردُّ
َملُونَ  ا َتعأ ُ بَِ افٍِل َعمَّ ِ إِنَّ الَّنِذيَن َيكأ : )وقال تعواله(. 15: ال قر ( )إِلَُ أََشْد الأَعَذاِب َوَما هللاَّ ََّ فُنُروَن بِنا

ٍق َوُيِرين فُنُر بِنَبعأ ٍق َوَنكأ ِمُن بِنَبعأ ِ َوُرُسلِِه َوَيقُولُنوَن ُننؤأ َن هللاَّ ُدوَن أَنأ َوُرُسلِِه َوُيِريُدوَن أَنأ ُيَفْر ُوا َبيأ
َن َذلَِك َسبِيالً  ِخُذوا َبيأ َنا لِلأَكنافِِريَن َعن* َيتَّ َتندأ  – 151: النسوا ( )َذاباً ُمِهينناً أُولَ َِك ُهُم الأَكافُِروَن َحّقناً َوأَعأ

151.) 

،ن الموجود المطل   أرط اإلطوال  ال وجوود لوه فوي الموارج المحسووس، وإنموا  :الثاني 
هو ،مر يفرضه الاهن وال وجود له في الحقيقة، فتنون حقيقوة القوول  وه نفوي وجوود هللا تعواله إال 

 .في الاهن، وهاا غاية التعطيل والنفر
منوا ر  " إن الصفة عين الموصوم، وإن نل صفة عين الصفة األمور : "قولهم :الثالث 

في المعقوالت، سفسطة في ال ودهيات، فوإن مون المعلووم  ضورور  العقول والحوس ،ن الصوفة غيور 

                                                
 (.1/72)انظر مجموع الفتاوى   (1)

 .أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية؛ ألن الصفة تقيد الموصوف" اإلطالق بشرط"معنى قولهم   (2)
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الموصوم، و،ن نل صفة غير الصفة األمر ، فالعلم غير العوالم، والقودر  غيور القوادر، والنوالم 
 .والنالم صفات متغاير  غير المتنلم، نما ،ن العلم والقدر 

،ن وصم هللا تعاله  صفات اإلث ات ،دل عله النمال من وصوفه  صوفات النفوي،  :الرابع 

ألن اإلث ووات ،موور وجووودي يقتضووي تنوووا النموواالت فووي حقووه، و،مووا النفووي فوو مر عوودمي ال يقتضووي 
 .نماال  إال إاا تضمن إث اتا ، وهؤال  النفا  ال يقولون  نفي يقتضي اإلث ات

قووول .." إن إث ووات صووفات متغوواير  مغوواير  للموصوووم يسووتلغم التعوودد: "قووولهم :خننام ال 
فإنووه ال يلووغم موون تعوودد الصووفات تعوودد الموصوووم، فهووا هووو .  اطوول ممووالم للمعقووول والمحسوووس

اإلنسان الواحد يوصم   نه حي، سميو،  صير، عاقل، متنلم، إله غير الك من صفاته وال يلوغم 
 .من الك تعدد ااته

إن إث اتها يستلغم ،ن ينوون متصوفا   معنوه االسوم فيقتضوي : "قولهم في األسما  :اد الس 
 ".،ن ينون إث اتها تأ يها  

،ن المعاني التي تلغم من إث وات األسوما  صوفات الئقوة  واهلل تعواله غيور مسوتحيلة  :روابه 
 .عليه، والمأارنة في االسم ،و الصفة ال تستلغم تماثل المسميات والموصوفات

 ".إن اإلث ات يستلغم تأ يهه  الموجودات: "قولهم :لسابعا 
،ن النفي الاي قالوا  ه يستلغم تأ يهه  المعدومات عله قياس قوولهم، والوك ،قو ح  :روابه 

من تأ يهه  الموجودات، وحينئا فإما ،ن يقروا  اإلث ات فيوافقووا الجماعوة، وإموا ،ن يننوروا النفوي 
  الغال  من القرامطوة وال اطنيوة وغيورهم، و،موا التفريو   وين هواا نما ،ننروا اإلث ات فيوافقوا غال

 .وهاا فتناقض ياهر
 
 
 

 فصل
 .غالا ال الا من الفالسفةي والرهميةي والقرام ةي والبا نية وغيرهم: ال ا فة الرابعة

وطوريقتهم ،نهووم ،ننووروا فووي حوو  هللا تعوواله اإلث وات والنفووي، فنفوووا عنووه الوجووود، والعوودم،  
إنه ال موجود وال معدوم، وال حي وال ميوت، : والموت، والعلم، والجهل ونحوها، وقالوا والحيا ،

 .وال عالم، وال جاهل ونحو الك
وأ هتهم ،نهم اعتقدوا ،نهم إن وصفوه  اإلث ات أو هوه  والموجودات، وإن وصوفوه  والنفي  

 .أ هوه  المعدومات
 :والرد عليهم من وروه 
 ما سمه ووصم  ه نفسه ليس تأ يها  وال يسوتلغم التأو يه،  ،ن تسمية هللا ووصفه :اْلول 

فإن االأتراك في االسم والصفة ال يستلغم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتنم الوك تأو يها  
ليس تمويها  وتل يسا  عله العامة والجهال، ولو ق لنا مثل هاه الدعو  ال اطلة ألمنن نول م طول ،ن 

 .نفر  ها الناس عن ق ولهيسمي الأي  الح    سما  ي
،نه قد علم  ضرور  العقل والحس ،ن الموجود الممنن ال د له مون موجود واجو   :الثاني 

الوجود، فإننا نعلم حدو  المحدثات ونأاهدها، وال يمنن ،ن تحد   ودون محود ، وال ،ن تحود  
ٍء أَمأ ُهنُم ا: )نفسها  نفسها لقوله تعواله نِر َشنيأ فتعوين ،ن (. 15: الطوور( )لأَخنالِقُونَ أَمأ ُخلِقُنوا ِمننأ َغيأ

 :ففي الورود إذن مورودان. ينون لها مال  واج  الوجود وهو هللا تعاله
 .،غلي واج  الوجود نفسه :أحدهما 
محد  ممنن الوجود، موجود  غيره، وال يلغم من اتفاقهما في مسمه الوجود ،ن  :الثاني 

 .د المحد  يمصهيتفقا في مصائصه، فإن وجود الواج  يمصه، ووجو
فوجود المال  واج  ،غلي ممتنو الحدو ، ، دي ممتنو الغوال، ووجوود المملوو  ممنون  

حوواد   عوود العوودم قا وول للووغوال، فموون لووم يث ووت مووا  ينهمووا موون االتفووا  واالفتوورا  لغمووه ،ن تنووون 
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ا معلووم الموجودات نلها إما ،غلية واج ة الوجود  نفسها ،و محدثة ممننة الوجود  غيرها، ونالهم
 .(1)الفساد  االضطرار

،ن إننارهم اإلث ات والنفي يستلغم نفي النقيضين معا  وهاا ممتنو، ألن النقيضوين  :الثالث 

علوه قيواس قوولهم  –ال يمنن اجتماعهما وال ارتفاعهما،  ل ال د من وجوود ،حودهما وحوده، فيلوغم 
ا  وال معدوما ، وال حيوا  وال ميتوا ، إال تأ يه هللا  الممتنعات ألنه يمتنو ،ن ينون الأي  ال موجود –

،مورا  يقودره الواهن وال حقيقوة لووه، ووصوم هللا سو حانه  هواا موو نونووه ممالفوا  ل داهوة العقوول نفوور 
 .صريح  ما جا   ه الرسول

نفي النقيضين ممتنو عما نان قا ال  لهما، ،ما موا نوان غيور قا ول لهموا نالجمواد  :فإن  الوا 

 .م  السمو والصمم، فإنه يمنن نفيهما عنه فيقال ليس  سميو وال ،صمالاي ال يق ل االتصا
 :فالرواب من أربعة أوره 
،ن هاا ال يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقا لهما تقا ول سول   :الوره اْلول 

ينوون وإيجا   اتفا  العقال ، فإاا انتفه ،حدهما لغم ث وت اآلمر، فإاا قيل ليس  موجود، لغم ،ن 
 .معدوما ، وإاا قيل ليس  معدوم لغم ،ن ينون موجودا ، فال يمنن نفيهما معا  وال إث اتهما معا  

إنوه ال يق وول االتصووام  الحيوا ، والموووت، والعمووه، : ،ن قوولهم فووي الجموواد :الورنه الثنناني 
ر وال صر، والسمو، والصمم ونحوها مما ينون تقا له تقا ل عودم، وملنوه قوول اصوطالحي ال يغيو

الحقائ ، مردود  ما ث ت من جعل الجمواد حيوا ، نموا جعول هللا عصوا موسوه حيوة تلقوم موا صونعه 
ِ ال : )السووحر ، وقوود وصووم هللا تعوواله الجموواد   نووه ميووت فووي قولووه ُعوَن ِمنننأ ُدوِن هللاَّ َوالَّننِذيَن َينندأ

لَقُونَ  لُقُوَن َشيأ اً َوُهمأ ُيخأ َياٍء َوَما يَ * َيخأ ُر أَحأ َوات  َغيأ َعُثنونَ أَمأ اَن ُيبأ ُعُروَن أَيَّ (. 21 – 21: النحول( )شأ

و،م ر ،ن األرض يوم القيامة تحد  ،م ارها، وهي ما عمل عليها مون ميور وأور، وهواا يسوتلغم 
 .سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل

،ن الوواي يق وول االتصووام  النمووال ،نموول موون الوواي ال يق لووه، فمووا يق وول ،ن  :الورننه الثالننث 
القدر ، والسمو، وال صر ولو نان ماليا  منوه ،نمول مموا ال يق ول الوك، فقوولنم إن يوصم  العلم، و

الور  ال يق ول ،ن يتصوم  والك يسوتلغم ،ن ينوون ،نقوو  مون اإلنسوان القا ول لوالك حيو  أوو هتموه 
 . الجماد الاي ال يق له

د، وعلوه ،نه إاا نان يمتنو انتفا  الوجود والعدم، فانتفا  عدم ق ول الك ،أ :الوره الرابع 
 .إن الر  ال يق ل االتصام  الوجود والعدم مستلغما  لتأ يهه   أد الممتنعات: هاا ينون قولهم

                                                
 (.5/91)راجع مجموع الفتاوى   (1)
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 فصل
 :علم مما سب  أن كل  ا فة من هؤالء ال وا ف اْلربع وا عون في محاذير 
 .ممالفة طري  السلم :اْلول 
 .تعطيل النصو  عن المراد  ها :الثاني 
 .ن غير مراد   هاتحريفها إله معا :الثالث 
 .تعطيل هللا عن صفات النمال التي تضمنتها هاه النصو  :الرابع 
 .تناقض طريقتهم فيما ،ث توه وفيما نفوه :الخام  
،ث وت موا نفيوت موو نفوي التأو يه، نموا ،ث وت موا  :فنقول لكل واحد منهم في رانب ا ثبنات 

 .،ث ت مو نفي التأ يه
،ث ت موفا  من التأ يه، نما نفيوت موا نفيوت موفوا  مون انم ما  :ونقول له في رانب النفي 

  .التأ يه وإال ننت متناقضا  
والقول الفصل الم رد السالم من التنا ق ما كان عليه سلف اْلمة وأ متهنا منن إثبنات  

ما أثبته هللا تعالُ لنفسه من اْلسماء والصفاتي إثباتاً بنال تمثينلي وتنزيهناً بنال تع ينلي وإرنراء 
ُ ظاهرهنا علنُ الورنه الال ن  بناَ عنز ورنلي منن غينر تحرينفي وال تع ينلي وال النصوص عل

 :ويتبين هذا بأصليني ومثليني وخاتمة. تكييفي وال تمثيل
 :فأما اْلصالن 
القووول فووي  عووض الصووفات : ،ن يقووال لموون يث ووت  عووض الصووفات دون  عووض :فأحنندهما 

فسه من الصفات ،لغم  إث وات ال واقي، ومون ،ي ،ن من ،ث ت أيئا  مما ،ث ته هللا لن. نالقول في  عض
 .نفه أيئا  منه ،لغم  نفي ما ،ث ته وإال نان متناقضا  

إموا : إاا نان المماط  يث ت هلل تعاله حقيقة اإلراد ، وينفي حقيقة الغض  ويفسوره: مثال ذلك -1

 . إراد  االنتقام، وإما  االنتقام نفسه
اإلراد  وما نفيتوه مون حقيقوة الغضو ، فوإن نوان  ال فر   ين ما ،ث ته من حقيقة :فيقال له 

 .إث ات حقيقة الغض  يستلغم التمثيل، فإث ات حقيقة اإلراد  يستلغمه ،يضا  
وإن نان إث ات حقيقة اإلراد  ال يسوتلغمه، فإث وات الغضو  ال يسوتلغمه ،يضوا ، ألن القوول  

 .ي الجميوفي ،حدهما نالقول في اآلمر، وعله هاا يلغمك إث ات الجميو، ،و نف
اإلراد  التي ،ث تها ال تستلغم التمثيول، ألننوي ،عنوي  هوا إراد  تليو   واهلل عوغ وجول ال  :فإن  ال -2

 .تماثل إراد  المملو 
 .ف ث ت هلل غض ا  يلي   ه وال يماثل غض  المملو  : يل له 
 .الغض  غليان دم القل  لطل  االنتقام وهاا ال يلي   اهلل تعاله: فإن  ال -3
واإلراد  ميول الونفس إلوه جلو  منفعوة ،و دفوو مضور  وهواا ال يليو   واهلل سو حانه  :ل له ي 

 .وتعاله
 .هاه إراد  المملو ، و،ما إراد  هللا فتلي   ه :فإن  ال -4
والغض   المعنه الاي قلت غض  المملو ، و،ما غضو  هللا فيليو   وه، وهنواا  : يل له 

 .ه فيها ما يقوله هو فيما ،ث تهالقول في جميو الصفات التي نفاها يقال ل
 .،ث ت ما ،ث ته من الصفات  داللة العقل عليه :فإن  ال -5
 .عند الرد عله الطائفة األوله( 25)،ج نا عنه  ثالثة ،جو ة س   انرها    
القوول فوي : ،ن يقوال لمون يقور  واات هللا تعواله ويمثول فوي صوفاته ،و ينفيهوا :اْلصل الثاني 

 .لااتالصفات نالقول في ا
يعني ،ن مون ،ث وت هلل تعواله ااتوا  ال تماثول اوات المملووقين لغموه ،ن يث وت لوه صوفات ال  

تماثل صفات المملوقين، ألن القول في الصفات نالقول في الاات، وهاا األصل يماطو   وه ،هول 
 .التمثيل، و،هل التعطيل من المعتغلة ونحوهم
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فلموااا تمثلوون صوفاته !   واوات المملووقين؟،لسوتم ال تمثلوون اات هللا :فيقال ْلهل التمثيل 
 ! صفات ملقه؟ ،ليس النالم في الصفات فرعا  عن النالم في الاات؟

،لسوتم تقولوون  وجوود اات ال تأو ه الواوات؟  :ويقال ْلهل التع يل من المعتزلة ونحنوهم 

 !!فنالك قولوا  صفات ال تأ ه الصفات
 رش فنيم استواؤه؟إن هللا استو  عله الع: إاا قال :مثال ذلك 
 القول في الصفات نالقول في الاات ف م رنا نيم ااته؟ :فيقال له 
 .ال ،علم نيفية ااته :فإن  ال 
 .ونحن ال نعلم نيفية استوائه : يل له 

وحينئا يلغمه ،ن يقر  استوا  حقيقي غير مماثل السوتوا  المملووقين، وال معلووم النيفيوة،  
لوة لواوات المملووقين، وال معلوموة النيفيوة، نموا قوال مالوك وأويمه نما ،قر  اات حقيقية غير مماث
االستواء معلوم والكيف مرهنولي وا يمنان بنه وارنبي والسنؤال : "ر يعة وغيرهما في االستوا 

 .(1)"عنه بدعة
،ي معلووم المعنوه فوي اللغوة العر يوة التوي نوغل  هوا القور ن ولوه " االستوا  معلووم: "فقوله 

نوان معنواه العلوو واالسوتقرار نموا قوال ( علوه)تقييوده  والحرم، فوإاا قيود  وـ معان  حس  إطالقوه و
ننَت َوَمنننأ َمَعننَك َعلَننُ ال: )تعوواله َت أَنأ ننَتَويأ فُْلووك  َفننإَِذا اسأ ننَتُووا َعلَننُ : )وقووال( 21: المؤمنووون( )ٌْ لَِتسأ

هِ  ُتمأ َعلَيأ َتَويأ َمَة َرْبُكمأ إَِذا اسأ ُكُروا نِعأ فاستوا  هللا تعاله عله عرأوه (. 11: رمالغم( )ُظُهوِرِه ُثمَّ َتذأ
علوووه عليووه علوووا  ماصووا  يليوو   ووه، علووه نيفيووة ال نعلمهووا، ولوويس هووو العلووو المطلوو  علووه سووائر 

 .المملوقات
،ي ،ن نيفية استوا  هللا عله عرأه مجهولة لنا والوك لوجووه  "والكيف مرهول: "وقوله 

 :ثالثة
 .ولم يم رنا نيم استو  ،ن هللا ،م رنا ،نه استو  عله عرأه :اْلول 
،ن العلم  نيفية الصفة فرا عن العلوم  نيفيوة الموصووم وهوو الواات، فوإاا ننوا ال  :الثاني 

 .نعلم نيفية اات هللا، فنالك ال نعلم نيفية صفاته
،ن الأي  ال تعلم نيفيته إال  مأاهدته، ،و مأاهد  نييره ،و الم ر الصاد  عنوه،  :الثالث 

علوه عرأوه، وهواا يودل علوه ،ن السولم يث توون  –عوغ وجول  –وا  هللا ونل الوك منتوم فوي اسوت
 .لالستوا  نيفية لننها مجهولة لنا

،ي ،ن اإليموان  االسوتوا  علوه هواا الوجوه واجو ، ألن هللا " واإليمان  ه واجو " :و وله 
 تعاله ،م ر  ه عن نفسه، وهو ،علم  نفسه، و،صد  قوال  و،حسن حوديثا ، فواجتمو فوي م وره نموال

 .العلم، ونمال الصد ، ونمال اإلراد  ونمال الفصاحة وال يان فوج  ق وله واإليمان  ه
،ي عن نيفيته  دعة؛ ألن السؤال عنها لم يعرم في عهد الن وي  "والسؤال عنه" :و وله 

صووله هللا عليووه وسوولم وال ملفائووه الراأوودين، وهووو موون األمووور الدينيووة فنووان إيووراده  دعووة، وألن 
ل الك من سمات ،هل ال دا، ثم إن السؤال عنه مما ال تمنن اإلجا ة عليه فهوو مون السؤال عن مث

 .(2)"هلك المتن عون: "التنطو في الدين، وقد قال الن ي صله هللا عليه وسلم

وهوواا القووول الوواي قالووه مالووك وأوويمه يقووال فووي صووفة نووغول هللا تعوواله إلووه السووما  الوودنيا  
عنوه، مجهولوة النيفيوة، وإن اإليموان  هوا علوه الوجوه الموراد إنهوا معلوموة الم: وغيره من الصفات

 . ها واج ، والسؤال عن نيفيتها  دعة

                                                
االستواء غير مجهول والكيف غير : والمحفوظ من لفظهما. نقله المؤلف رحمه هللا بالمعنى: علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله  (1)

 .والخطب في ذلك سهل. معقول

 (.2571)تاب العلم، باب هلك المتنطعون رقم رواه مسلم، ك  (2)
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 فصل
 
 :وأما المثالن 
فقد ،م ر هللا تعاله ،ن في الجنة طعاما  وأورا ا  ول اسوا ، وغوجوات، : نعيم الجنة :فأحدهما 

، وحلية مون اهو  ولؤلوؤ ومسانن، ونمال ، ورمانا ، وفانهة، ولحما ، وممرا ، ول نا ، وعس ال ، وما  
وفضة وغير الك، ونله ح  عله حقيقته، وهو في االسم موافو  لموا فوي الودنيا مون حيو  المعنوه 

 .لننه ممالم له في الحقيقة
َنناً : )فءن هللا تعاله قال عن القر ن أما موافقته لما في الدنيا في المعنُ*   ا َرَعلأَناهُ  ُرأ إِنَّ

قِلُونَ َعَربِّياً لََعلَّ   .ولوال موافقته له في المعنه ما فهمناه وال عقلناه(. 1: الغمرم( )ُكمأ َتعأ
نُيٍن : )فلقوله تعاله وأما مخالفته له في الحقيقة*   ِا أَعأ فَِي لَُهمأ ِمنأ  ُنرَّ لَُم َنفأ   َما أُخأ َفال َتعأ

َملُونَ  ،عوددت لع وادي الصوالحين : "دسويوقوله في الحودي  الق(. 17: السجد ( )َرَزاًء بَِما َكاُنوا َيعأ
رضووي هللا  –قووال ا وون ع وواس . (1)"مووا ال عووين ر،ت، وال ،ان سوومعت، وال مطوور علووه قلوو   أوور

 .(2)"ليس في الدنيا أي  مما في الجنة إال األسما : "-عنهما 

فووإاا نانووت هوواه األسووما  دالووة علووه مسوومياتها حقيقووة، ونووان اتفاقهووا مووو مووا فووي الوودنيا موون  
سووتلغم اتفووا  المسووميات فووي الحقيقووة،  ول  ينهمووا موون الت وواين مووا ال يعلمووه إال هللا، فووإن األسوما  ال ي

م اينة المال  للمملو  ،عيوم و،يهور مون م اينوة المملوو  للمملوو ؛ ألن الت واين  وين المملوقوات 
و ننند  .ت اين  ين مملو  ومملو  مثله، فإاا يهر الت اين  ينها نان  ينها و ين المال  ،يهر و،وله

 :إلُ ثالث فر  –مقام ا يمان باَ واليوم اْلخر  –انقسم النا  في هذا المقام 
السوولم واألئموة و،ت وواعهم  منووا  مووا ،م ور هللا  ووه عون نفسووه، وعون اليوووم  :الفر نة اْلولنُ 

اآلمر، و،نه ح  عله حقيقته مو اعتقادهم الت اين  وين موا فوي الودنيا وموا فوي اآلمور ، و،ن الت واين 
نِميُع الأَبِصنيرُ : )  والمملو  ،وله و،عيم و، ين لقوله تعاله ين المال ء  َوُهنَو السَّ لِِه َشيأ َ  َكِمثأ ( لَيأ

 (.11:الأور )
طوائوم موون ،هول النووالم يؤمنوون  مووا ،م ور هللا  ووه عون اليوووم اآلمور موون  :الفر نة الثانيننة 

 .الثوا  والعقا ، وينفون نثيرا  مما ،م ر هللا  ه عن نفسه من الصفات
القرامطة، وال اطنية، والفالسفة ال يؤمنون  ما ،م ر هللا  ه عن نفسه، وال  :الفر ة الثالثة 

 .عن اليوم اآلمر،  ل يننرون حقائ  هاا وهاا
 .فماه هم فيما ،م ر هللا  ه عن نفسه وعن اليوم اآلمر ،نه تمييل ال حقيقة له 
منهيوات تو ويالت  اطنوة تموالم و،ما في األمر والنهي فنثير منهم يجعلون للم مورات وال 

الموووراد  الصووولوات معرفوووة ،سووورارهم، و الصووويام نتموووان : موووا يعرفوووه المسووولمون منهوووا، فيقولوووون
،سرارهم، و الحج السفر إله أيومهم، ونحو الك مما يعلم  الضرور  من ديون اإلسوالم ،نوه نوا  

 .وافترا  ونفر وإلحاد
ة، فوووإاا وصووول الرجووول إلوووه درجوووة إن الأووورائو تلوووغم العاموووة دون الماصوو: وقوود يقولوووون 

 .العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التناليم، فسقطت عنه الواج ات وحلت له المحيورات
 .وقد يوجد في المنتس ين إله التصوم والسلوك من يدمل في  عض هاه المااه  
وهوووؤال  ال اطنيوووة هوووم المالحووود ، الووواين ،جموووو المسووولمون علوووه ،نهوووم ،نفووور مووون اليهوووود  
 .النصار  لعيم إلحادهم وممالفتهم لجميو الأرائو اإللهيةو
 وول هووي قوووام  الننروا التنني بهننا الحينناا وهنني أ ننرب شننيء إلننُ ا نسنناني: المثننل الثنناني 

اإلنسان، وقد وصفت في النصو    نها تقو ض مون ال ودن، ويصوعد  هوا إلوه السوما ، وتعواد إلوه 
عون إدراك ننههوا وحقيقتهوا، إال موا علمووه  ال دن، وال يننر ،حد وجودها حقيقة، وقد عجوغ النواس

 .عن طري  الوحي، واضطر وا فيها اضطرا ا  نثيرا  لنونهم ال يأاهدون لها نييرا  
                                                

ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب صفة ( 1299)رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة رقم   (1)

 (.2129)الجنة رقم 

 (.9542)في المطالب رقم  وابن حجر( 151)والبيهقي في البعث رقم ( 1/115)أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره   (2)
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 .فمنهم طوائم من ،هل النالم جعلوها ال دن، ،و جغ ا  منه، ،و صفة من صفاته 
: فقوالوا ومنهم طوائم من ،هل الفلسفة وصفوها   مور ال يتصوم  هوا إال ممتنوو الوجوود، 

ال هوي دامول ال ودن وال مارجووه، وال مداملوة لوه وال م اينووة، وال متحرنوة وال سواننة، وال تصووعد 
وقد يقولون إنهوا ال دامول العوالم وال مارجوه، وال م اينوة لوه . وال ته ط، وال هي جسم وال عرض

 .وال مداملة، نما يصفون  الك المال  الواج  الوجود
هواا ممنون،  ودليل ،ن : قوول ممتنوو فوي العقول ضورور ، قوالواإث وات هواا ال :فإذا  ينل لهنم 

وقد غفلوا عون نوون النليوات ال توجود نليوة إال فوي . النليات ممننة موجود  وهي غير مأار إليها
األاهان ال في األعيان، فإن الاهن يفرض ،أويا  فوي الميوال ال يمنون وجودهوا فوي الموارج، نو ن 

 .مو ،ن هاا ممتنو يتميل ارتفاا النقيضين ،و اجتماعهما
 :وأعلم أن اض راب المتكلمين والفالسفة في الروا كثير وله سببان 
 .قلة  ضاعتهم مما جا   ه الوحي في صفاتها :أحدهما 
،نهم ال يأواهدون لهوا نييورا ، فوإن الوروح ليسوت مون جونس هواا ال ودن، وال مون  :والثاني 

مالم لهاه األجناس، فعرفها الفالسوفة جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس  مر م
 األسوولو  التوووي توجووو  ممالفتهوووا لءجسوووام المأوووهود ، وجعلهوووا المتنلموووون مووون جووونس األجسوووام 

 .المأهود ، فطري  الفالسفة فيها تعطيل، وطري  المتنلمين فيها تمثيل، ونال الطريقين مط 
، و،ن (1)ا ال صووروقوود صووح عوون الن ووي صووله هللا عليووه وسوولم ،ن الووروح إاا ق ضووت ات عهوو 

المالئنوة تجعلهووا فوي نفوون وتصوعد  هووا إلوه السووما ، وموو هوواا فوالعقول قاصوور  عون إدراك ننههووا 
ِر َرْبي َوَما أُوتِينُتمأ ِمنَن الأِعلأنِم إاِلَّ : )وحقيقتها نما قال تعاله وُا ِمنأ أَمأ وِا  ُِل الرُّ أَلوَنَك َعِن الرُّ َوَيسأ

 (.15: اإلسرا ( )َ لِيالً 

انت الروح حقيقة، واتصافها  ما وصوفت  وه فوي النتوا  والسونة حقيقوة، موو ،نهوا ال فإاا ن 
تماثوول األجسووام المأووهود ، نوووان اتصووام المووال   موووا يسووتحقه موون صوووفات النمووال مووو م اينتوووه 
للمملوقات من  ا  ،وله، ونان عجغ ،هل العقول عن ،ن يحودوا هللا ،و ينيفووه ، وين مون عجوغهم 

  .عن حد الروح وتنييفها
وإاا نوان مون نفوه صوفات الوروح جاحودا  معطووال ، ومون مثلهوا  موا يأواهد مون المملوقووات  

جاهال   ها ممثال ، فالمال  س حانه ،وله ،ن ينون من نفه صفاته جاحدا  معطال ، ومن قاسوه  ملقوه 
 .جاهال   ه ممثال  

                                                
 (.421)رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر رقم   (1)
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 الخاتمة
 
 
 
 :هذه الخاتمة تشتمل علُ  واعد عظيمة مفيدا 

 أن هللا تعالُ موصوف بالنفي وا ثبات :القاعدا اْلولُ 
 
 
َ  : )يعني ،ن هللا تعاله جمو فيما وصم  ه نفسه  ين النفي واإلث وات، نموا قوال تعواله  لَنيأ

ننِميُع الأَبِصننيرُ  ء  َوُهننَو السَّ لِننِه َشننيأ وإنمووا جمووو هللا تعوواله لنفسووه  ووين النفووي (. 11:الأووور ( )َكِمثأ

إال  نفووي صووفات الوونق ، وإث ووات صووفات النمووال، ونوول واإلث ووات؛ ألنووه ال يووتم نمووال الموصوووم 
الصوفات التوي نفاهووا هللا عون نفسوه صووفات نقو  ناإلعيوا ، واللغووو ، والعجوغ، واليلوم، ومماثلووة 

 .المملوقين
لَنُ: )ونل ما ،ث ته هللا تعاله لنفسه فهو صوفات نموال نموا قوال هللا تعواله  َعأ ِ الأَمَثنلُ اْلأ َّ َِ ( َو
نت من الصفات الااتية التي يتصم  هوا ،غال  و، ودا ، ،م مون الصوفات الفعليوة سوا  نا( 51: النحل)

التي يتصم  ها حي  تقتضيها حنمته، وإن نان ،صول هواه الصوفات الفعليوة ثا توا  لوه ،غال ، و، ودا ، 
 .فإن هللا تعاله لم يغل وال يغال فعاال  
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 فصل
 
.. وال صور.. والسومو.. والقودر .. علوموال.. الحيوا : فمن صفات هللا تعاله التي ،ث تها لنفسوه 

 .والرحمة.. والمغفر .. والحنمة.. والعغ .. والنالم.. واإلراد 
لم يس قها عودم، وال يلحقهوا فنوا ، فحياته تعالُ حياا كاملة مستلزمة لكل صفات الكمالي  

نلأ َعلَنُ الأَحنْي الَّنِذي ال َيُمنوتُ : )نما قوال تعواله ِخنرُ : )الوقو(. 51: الفرقوان( )َوَتَوكَّ لُ َواْلأ َوَّ ( ُهنَو اْلأ

م  : )وقال(. 1: الحديد) ُ ال إِلََه إاِلَّ ُهَو الأَحيُّ الأَقيُّوُم ال َتأأُخُذهُ ِسَنة  َوال َنوأ  (.255: ال قر ( )هللاَّ

صغير ون ير، وقري  و عيد، لوم يسو قه جهول، وال يلحقوه : وعلمه تعالُ كامل شامل لكل 
نَد : )ما  ال القرون األوله: عن موسه حين س له فرعوننسيان، نما قال هللا تعاله  َ الَ ِعلأُمَهنا ِعنأ

َسننُ ٍء َعلِننيم  : )وقووال تعوواله(. 52:طووـه( )َرْبنني فِنني ِكَتنناٍب ال َيِضننلُّ َرْبنني َوال َينأ َ بُِكننلْ َشننيأ ( إِنَّ هللاَّ
 (.75: ألنفال)

ِرنَزهُ ِمننأ : )الهقال هللا تعو و درته تعالُ كاملةي لم تسب  بعرز وال يلحقها تعبي ُ لُِيعأ َوَمنا َكناَن هللاَّ
ُه َكناَن َعلِيمناً َ نِديراً  ِق إِنَّ َرأ َماَواِت َوال فِي اْلأ ٍء فِي السَّ َ : )وقوال(. 99: فواطر( )َشيأ لَُمنوا أَنَّ هللاَّ لَِتعأ
ٍء ِعلأمنناً  َ َ نندأ أََحنناََ  بُِكننلْ َشننيأ ٍء َ ننِدير  َوأَنَّ هللاَّ َنننا : )وقووال(. 12 :الطووال ( )َعلَننُ ُكننلْ َشننيأ َولََقنندأ َخلَقأ

َنا ِمنأ لُُ وبٍ  اٍم َوَما َمسَّ ِة أَيَّ َنُهَما فِي ِستَّ َق َوَما َبيأ َرأ َماَواِت َواْلأ  (.11:    ( )السَّ
 :وحكمته تعالُ حكمة بال ةي منزهة عن العبنثي شناملة لخلقنه وشنرعهي  نال هللا تعنالُ 
َق ) َرأ َماَواِت َواْلأ َنا السَّ َنُهَما الِعبِينَ َوَما َخلَقأ َناُهَما إاِلَّ بِنالأَح ْ * َوَما َبيأ (. 14-11: الودمان( )َما َخلَقأ

َسنُن َعَمنالً : )وقال تعاله ُكنمأ أَحأ لُنَوُكمأ أَيُّ َت َوالأَحَيناَا لَِيبأ َذلُِكنمأ : )وقوال(. 2: الملوك( ) الَّنِذي َخلَنَ  الأَمنوأ

ُ َعلِ  َنُكمأ َوهللاَّ ُكُم َبيأ ِ َيحأ ُم هللاَّ  (. 11: الممتحنة( )يم  َحِكيم  ُحكأ
، فقود نعجوغ عون إدراك الحنموة فيموا ملقوه ،و وحكمته كسا ر صفاته ال يحي  بهنا الخلن  

 .أرعه، وقد ندرك منها ما يفتح هللا  ه علينا
وعله هاا تجري سائر الصفات التي ،ث تها هللا تعاله لنفسه، فنلها صوفات نموال ال نقو   

 .فيها  وجه من الوجوه
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 فصل
 
.. والعجوغ.. والنسويان.. والجهول.. المووت: ومن الصوفات التوي نفاهوا هللا تعواله عون نفسوه 

 .واليلم.. واإلعيا .. واللغو .. والنوم.. والسنة
نلأ َعلَنُ الأَحنْي الَّنِذي ال َيُمنوتُ : )قال هللا تعواله  : وقوال عون موسوه(. 51: الفرقوان( ) َوَتَوكَّ
َسننُفِنني ِكَتنناٍب ال َيِضننلُّ َرْبنني وَ ) ٍء فِنني : )وقووال(. 52:طووـه( )ال َينأ ِرننَزهُ ِمنننأ َشننيأ ُ لُِيعأ َوَمننا َكنناَن هللاَّ

ِق  َرأ َماَواِت َوال فِي اْلأ م  : )وقوال(. 99: فاطر( )السَّ : وقوال(. 255: ال قور ( )ال َتأأُخنُذهُ ِسنَنة  َوال َننوأ
نَنا ِمنننأ لُُ نوبٍ ) نَي بَِخلأقِِهن: )وقوال(. 11:   ( )َوَمنا َمسَّ لِننُم : )وقوال(. 11: األحقووام( )نّ َولَننمأ َيعأ َوال َيظأ

 (.94: النهم( )َربَُّك أََحداً 
 :وكل صفة نفاها هللا تعالُ عن نفسه فإنها متضمنة لشي ين 
 .انتفا  تلك الصفة :أحدهما 
 .ث وت نمال ضدها :الثاني 
نَماوَ : )،ال تر  إلوه قولوه  ٍء فِني السَّ ِرنَزهُ ِمننأ َشنيأ ُ لُِيعأ نُه َوَمنا َكناَن هللاَّ ِق إِنَّ َرأ اِت َوال فِني اْلأ

فإن هللا تعاله لما نفه عن نفسوه العجوغ  وين ،ن الوك لنموال علموه (. 99: فاطر( )َكاَن َعلِيماً َ ِديراً 

 .وقدرته
ونفووي اللغووو  والعووي متضوومن . وعلووه هوواا فنفووي اليلووم عوون نفسووه متضوومن لنمووال عدلووه 

ونفووي الموووت متضوومن لنمووال . يوميتووهونفووي السوونة والنوووم متضوومن لنمووال حياتووه وق. لنمووال قوتووه
 .وعله هاا تجري سائر الصفات المنفية. حياته

نفيناً محضناًي بنل البند أن يكنون  –عنز ورنل  –وال يمكن أن يكون النفي فني صنفات هللا  
 : ثبات كمال وذلك للوروه التالية

لَُ: )،ن هللا تعاله قال :اْلول  َعأ ِ الأَمَثلُ اْلأ َّ َِ ،ي الوصم األنمل، وهاا (. 51: النحل( )َو

 .معدوم في النفي المحض
،ن النفووي المحووض عوودم محووض، والعوودم المحوض لوويس  أووي ، ومووا لوويس  أووي   :الثناني 

 !فنيم ينون مدحا  ونماال ؟
فقد ينون لعدم قا ليوة الموصووم لوالك المنفوي  –إن لم يتضمن نماال   –،ن النفي  :الثالث 

فنفي اليلم عن الجودار لويس لنموال " الجدار ال ييلم: "يل،و ضده، ال لنمال الموصوم، نما إاا ق
الجدار، ولنن لعدم قا لية اتصافه  اليلم ،و العودل، وحينئوا ال ينوون نفوي اليلوم عنوه مودحا  لوه وال 

 .نماال  فيه
فقود ينوون لونق  الموصووم ،و لعجوغه عنوه  –إن لوم يتضومن نمواال   –،ن النفي  :الرابع 

فوإن " إنه ال يجغي السيئة  السيئة: "االنتصار لنفسه ممن يلمه نما لو قيل عن أم  عاجغ عن
نفي مجاغاته السيئة  مثلها ليس لنمال عفوه ولنن لعجغه عن االنتصار لنفسه، وحينئوا ينوون نفوي 

 .الك عنه نقصا  واما  ال نماال  ومدحا  
 :،لم تر إله قول الحماسي يهجو قومه 

 قيطة من اهل  ن أي انا نو الل  لو ننت من ماغن لم تست ح إ لي
 :إله ،ن قال 

 ليسووووووا مووووون الأووووور فوووووي أوووووي  وإن هانوووووا
 

 لنوووووووووون قووووووووووومي وإن نووووووووووانوا اوي عوووووووووودد 
 

 وموووووووون إسووووووووا   ،هوووووووول السووووووووو  إحسووووووووانا
 

 يجووووووغون موووووون يلووووووم ،هوووووول اليلووووووم مغفوووووور  
 

 :يريد  الك امهم ووصفهم  العجغ ال مدحهم  نمال العفو  دليل قوله  عد         

 سووووووووووواناأووووووووووونوا اإلغوووووووووووار  رن انوووووووووووا  وفر
 ج

ــــــــوا  ــــا  إاا رن ــ ــ ــ ــــــــم قومــ ــــــــي  هــ ــــــــت لــ  فلـي
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  - 24  -

و هــاا علــم ،ن الــاين ال يصــفون هللا تعــاله إال  ــالنفي المحــض لــم يث تــوا فــي الحقيقــة إلهــا   
إنــه لــيس  ــدامل العــالم، وال مارجــه، وال : "محمــودا   ــل وال موجــودا  نقــولهم فــي هللا عــغ وجــل

 .ونحو الك". ال منفصل، وال فو ، وال تحت، وال متصل، و(1)م اين، وال محاي 
ال (2)ولهاا قال محمود  ن س نتنين  ل وـع ال  ـج ي الـم ين : "(1)لمن ،دعه الك ـف ا ـ  غ لـن مـي

فإنه لن يوصم المعدوم  وصـم  –رحمه هللا  –ولقد صد  ". هاا الر  الاي تث ته و ين المعدوم
دامل ال هو م اين للع: فمن قال. ، ل  من هاا الوصم الاي وصفوا  ه المال  جل وعال الم، وال ـم

ال هــو قــائم  نفســه وال  غيــره، وال قــديم وال محــد ، وال متقــدم علــه : للعــالم فهــو  منغلــة مــن قــال
ه ارن ـل ال. العالم، وال مـق ن ـق ون : وـم ه ،ن يـن تنلم، لغـم ميو، وال  صـير، وال ـم ي، وال ـس يس  ـح ـل

 .(9)ميتا ، ،صم، ،عمه، ، نم
 
 

 فصل
 القاعدا الثانية

 في كتابهي أو أخبر به رسوله صلُ هللا عليه وسلم ما أخبر هللا تعالُ به
 ورب علينا ا يمان بهي سواء عرفنا معناهي أم لم نعرفه

 
لَ َعلَنُ َرُسنولِِه : )لقوله تعاله  ِ َوَرُسنولِِه َوالأِكَتناِب الَّنِذي َننزَّ ََّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن ََمُنوا َِمُننوا بِنا

َزلَ ِمنأ  لُ َوالأِكَتاِب الَِّذي أَنأ ه.  (115:النسا ( )َ بأ ُسنولُ بِنالأَحْ  : )وقوـل ناُ  َ ندأ َرناَءُكُم الرَّ َهنا النَّ َينا أَيُّ
ُ عَ  ِق َوَكنناَن هللاَّ َرأ ننَماَواِت َواْلأ ِ َمننا فِنني السَّ َّ َِ فُننُروا َفننإِنَّ  ننراً لَُكننمأ َوإِنأ َتكأ لِيمنناً ِمنننأ َرْبُكننمأ َفنناِمُنوا َخيأ

 (. 171: النسا ( )َحِكيماً 
الهوألن م  ال هللا تـع  ُنلأ ):  ر هللا تعاله صادر عن علم تام، فهو ،علم  نفسه و غيره نما ـق

 ُ لَُم أَِم هللاَّ ُتمأ أَعأ  .  (191: ال قر ) (أَأَنأ
ِ َحنننِديثاً : )وألن م ــر هللا تعـــاله ،صـــد  األم ــار نمـــا قـــال تعـــاله  نننَدُ  ِمنننَن هللاَّ ( َوَمنننأ أَصأ
 (.17: النسا )
الهوألن نالم هللا تعاله ،  ال هللا تـع ا ـق َوال َيأأُتوَننَك بَِمَثنٍل : )فصح النالم، و، لغه، و، ينه نـم

َسَن َتفأِسيراً  َناَك بِالأَحْ  َوأَحأ َسنَن الأَحنِديِث ِكَتابناً ُمَتَشنابِهاً : )وقال(. 11: الفرقان( )إاِلَّ ِر أ لَ أَحأ ُ َنزَّ هللاَّ
َنننَزلَ بِننِه ): وقــال تعــاله. النمــال وال يــان يأــ ه  عضــه  عضــا  فــي: متأــا ها  (. 21: الغمــر( )َمَثننانِي

َِمينُ  وُا اْلأ ِذِرينَ * الرُّ  (.145-141: الأعرا ( )بِلَِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِينٍ * َعلَُ َ لأبَِك لَِتُكوَن ِمَن الأُمنأ

اله  ال تـع : وألن هللا تعاله يريد  ما ،نغل إله ع اده من الوحي ،ن يهتدوا وال يضلوا نما ـق
( ُ لُِكمأ ُيِريننُد هللاَّ ننِدَيُكمأ ُسننَنَن الَّننِذيَن ِمنننأ َ ننبأ ُ لَُكننمأ أَنأ : )وقــال(. 25: النســا ( ) لُِيَبننْيَن لَُكننمأ َوَيهأ ُيَبننْيُن هللاَّ

ٍء َعلِيم ُ بُِكلْ َشيأ  (.175: النسا ( )ٌ  َتِضلُّوا َوهللاَّ

لم ،ع  ه وـس ه صـله هللا علـي م فإـن ن عـل لم صـادر ـع ه وـس م وهناا م ر الن ي صـله هللا علـي ـل
 .الناس  ر ه و،سمائه وصفاته و،حنامه

ر،   ر، وقصـده ،فضـل مقصـود ال ـأ الم ال ـأ وم ره ،صد  ،م ار ال أر، ونالمه ،فصـح ـن
 .فهو ،نصح المل  للمل 

                                                
 (.5/254)راجع مجموع الفتاوى البن القاسم . المداخل: المحايث  (1)

الملة، استولى على  محمود بن سبكتكين أحد كبار القادة، أمين الدولة وأمين: علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله  (2)

إليه القادر باهلل الخليفة العباسي خلعة السلطنة فقصد بالد خراسان وامتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى هـ وأرسل 114اإلمارة سنة 

تتفق لغيره نيسابور، كان تركي األصل فصيحا  بليغا  حازما  صائب الرأي شجاعا  مجاهدا ، فتح في بالد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم 

من الملوك ال قبله وال بعده، ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة يكره المعاصي والمالهي وأهلها، ويحب العلماء والصالحين 

هـ عن ثالث وستين سنة، تولى اإلمارة فيها ثالثا  وثالثين سنة رحمه هللا وأكرم 922 – 921ويجالسهم ويناظرهم، مات في غزنة سنة 

 .مثواه

 .بن فورك المتكلم المعروف رهو أبو بك  (3)

 (.15)انظر الرد على الطائفة الرابعة غالة الغالة ص  (4)
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ان،   ال ال ـي ال الصـد  ونـم م، ونـم ال العـل وله نـم ر رـس اله ومـ  ر هللا تـع ي مـ  فقد اجتمو ـف
 ــر؛ ولهــاا لــو صــدر الم ــر عــن جاهــل ،و ونمــال القصــد واإلراد ، وهــاه هــي مقومــات ق ــول الم

 .ناا ، ،و عيي، ،و سيئ قصد لم ينن مق وال  لفقد مقومات الق ول ،و ،حدها
ان   وله وـج  اإليـم ر هللا ورـس فإاا نانت مقومات ق ول الم ر تامة عله ،نمل وجه في مـ 

،و الأــك فــي  ــه وق ولــه ســوا  نــان نفيــا  ،م إث اتــا ، ولــم ي ــ  عــار لمعتــار فــي رده، ،و تحريفــه، 
 .مدلوله، السيما في ،سما  هللا تعاله وصفاته

ا    اا الـ  ة ـه ه، وعاـم ما  "ونالك ما ث ت  اتفا  سلم األمة و،ئمتها وـج  ق وـل ا  األـس ـ 
 .منصو  عليه في النتا  والسنة متف  عليه  ين سلم األمة" والصفات

ه  و،ما ما تناغا فيه المت مرون مما ليس في النتا  والسنة وال عند  سلم األمة فليس عـل
رده  اه ،و ـي ل معـن ه ،ن يقـ  ،حد  ل وليس ألحد ،ن يث ت لفيه ،و ينفيه لعدم ورود السمو  ه، وليس ـل

 .فإن نان حقا  وج  ق وله، وإن نان  اطال  وج  رده. حته يعلم المراد منه
 :ولذلك أمثلة منها 
 هلل جهة؟ إن هللا في جهة، ،و هل: ،ي لو قال قائل :الرهة: المثال اْلول 

ة، " الجهة"لفي : فيقال له  ي جـه ه ـف ا ،ـن يس فيهـم ه، فـل ليس في النتا  والسنة إث اته وال نفـي
،و لــه جهــة، وال ،نــه لــيس فــي جهــة، ،و لــيس لــه جهــة، وفــي النصــو  مــا يغنــي عنــه نــالعلو، 

 .والفوقية، واالستوا  عله العرش، وصعود األأيا  إليه ونغولها منه
اوقد اضطر  المت مرون ف  د  قلـن ه القاـع اه عـل إاا ،جريـن ه، ـف ال : ي إث اته ونفـي ي ـف ا اللـف ،ـم

ة راد  الجـه و  : نث ته وال ننفيه لعدم ورود الك، و،ما المعنه فنري مااا ـي ي  ممـل ة ـأ راد  الجـه ،ـي
محــيط  ــاهلل عــغ وجــل، فهــاا معنــه  اطــل ال يليــ   ــاهلل ســ حانه، فــإن هللا ال يحــيط  ــه أــي  مــن 

يه و نرـس د وـس ل  مملوقاته، فـق ون داـم ن ،ن يـن ا، وال يمـن ؤوده حفيهـم موات واألرض، وال ـي الـس
  .أي  من مملوقاته

ال   ه ـع ،م يراد  الجهة ما فو  العالم، فهاا ح  ثا ت هلل عغ وجل، فإن هللا تعاله فو  ملـق
ن  لم ـم ي صـحيح مـس ل، والفطـر ، وـف اا، والعـق نة، واإلجـم عليهم، نما دل عله الك النتا ، والـس

هحدي  معاوية  ن  ت ـل ة ناـن ال لجارـي لم ـق ه وـس ن هللا؟: "الحنم السلمي ،ن الن ي صـله هللا علـي " ،ـي
 .(1)"،عتقها فإنها مؤمنة: "قال. ،نت رسول هللا: قالت" من ،نا؟: "قال. في السما : قالت

 :الحيز أو المتحيز: المثال الثاني 
 هل نصم هللا تعاله   نه متحيغ ،و في حيغ؟ :فإذا  ال  ا ل 
يس " الحيغ"،و " التحيغ" لفي: قلنا  ليس في النتا  والسنة ثا تة وال نفيه عن هللا تعاله، فـل

فيهمــا ،نــه فــي حيــغ، ،و متحيــغ، وال ،نــه لــيس نــالك، وفــي النصــو  مــا يغنــي عنــه مثــل الن يــر 

 .المتعال
وقد اضطر  المت مرون في إث ات الك هلل تعاله ،و نفيه عنه، فإاا ،جريناه عله القاعد   

ا اللفي فال نث ته وال ننفيه لعدم ورود السمو  ه، و،ما المعنه فينير مااا يراد  الحيغ ،و ،م: قلنا
المتحيغ؟ ،يراد  ه ،ن هللا تعاله تحوغه المملوقات وتحيط  ه، فهاا معنه  اطل منفي عن هللا 

و تعاله ال يلي   ه، فإن هللا ،ن ر و،عيم و،جل من ،ن تحيط  ه المملوقات وتحوغه نيم وقد وس
! نرسيه السموات واألرض، واألرض جميعا  ق ضته يوم القيامة والسموات مطويات  يمينه؟

،ن الن ي صله هللا عليه  –رضي هللا عنه  –وفي الصحيحين وغيرهما من حدي  ، ي هرير  
أنا : يقبق هللا تبارك وتعالُ اْلرق يوم القيامة وي وي السموات بيمينه ثم يقول: "وسلم قال
ما السموات الس و : "-رضي هللا عنهما  –وقال ا ن ع اس . (2)"؟ملوك اْلرقالملك أين 

 ".واألرضون الس و وما فيهن في يد الرحمن إال نمردلة في يد ،حدنم

                                                
 (.517)رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم في الصالة رقم   (1)

ُض َجِميعا  قَبأَضتُهُ يَوأ : )كتاب التفسير، باب قولهرواه البخاري،   (2) َرأ ، كتاب صفة القيامة ومسلم( 9112)رقم ( َم الأقِيَاَمِة َواألأ

 (.2717)رقم 
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يس : ،م يراد  الحيغ ،و المتحيغ  ،ن هللا منحاغ عن المملوقات ،ي م اين لها منفصل عنها ـل
ت  اا ـح  ثاـ  ه، فـه ة فـي ي حاـل نةحاال  فيها، وال ـه ل الـس ة ،ـه ال ،ئـم ا ـق ل، نـم غ وـج و  : هلل ـع و ـف ـه

 .سمواته عله عرأه،  ائن من ملقه
 ( تنبيه) 

 "أنه يرنب عليننا ا يمنان بمنا أخبنر هللا بنه ورسنوله سنواء عرفننا معنناه أم ال"راء في القاعدا 
ون  د ،ن يـن ل الـ  ة، ـ  و األـم اه جمـي رم معـن ي  ال يـع وله ـأ الم هللا ورـس ي ـن يس ـف ه ـل يعلم ،ـن لنن ـل

الهمع ه تـع ة ،و  عضـها؛ لقوـل و األـم ا  لجمـي ِهمأ : )روـف ناِ  َمنا ُننْزلَ إِلَننيأ َر لُِتَبنْيَن لِلنَّ نَك النْذكأ َزلأَننا إِلَيأ َوأَنأ
ُرون َمنًة : )وقوله(. 99: النحل( )ٌ  َولََعلَُّهمأ َيَتَفكَّ ٍء َوُهندًل َوَرحأ َيانناً لُِكنلْ َشنيأ َك الأِكَتاَب تِبأ لأَنا َعلَيأ َوَنزَّ

رَ  لِِمينَ َوُبشأ  (.14: النحل( )ل لِلأُمسأ
ة   وألنه لو نان فيه ما ال يعلم معناه ،حد لنان  عض الأريعة مجهوال  لءمة، ولنن المعرـف

ه،  ي علـم نق  ـف ا ـل والمفا  ،مران نس يان، فقد ينون معروفا  لأم  ما نان مفيا  عله غيره، إـم
 .،و قصور في فهمه، ،و تقصير في طل ه، ،و سو  في قصده

 

 

 صلف
 القاعدا الثالثة

 في إرراء النصوص علُ ظاهرها
 
ن   ا ـم م  ـه ا يحـت ه وـم ا تضـام إلـي اني  حـس  ـم ن المـع ياهر النصو  ما يت ادر منها ـم

 .القر ن
اله  ِزينلُ : )والواج  في النصو  إجراؤها عله ياهرها  دون تحريم لقوله تـع نُه لََتنأ َوإِنَّ

وُا ا* َرْب الأَعننالَِمينَ  َِمننينُ َنننَزلَ بِننِه الننرُّ ننِذِرينَ * ْلأ ( بِلَِسنناٍن َعَربِننيٍّ ُمبِننينٍ * َعلَننُ َ لأبِننَك لَِتُكننوَن ِمننَن الأُمنأ
ه(. 145 - 142: الأعرا ) قِلُنونَ ): وقوـل َنناً َعَربِّيناً لََعلَُّكنمأ َتعأ نا َرَعلأَنناهُ  ُرأ ه(. 1: الغـمرم( )إِنَّ : وقوـل
ُكمأ ِمنأ َرْبُكمأ َوال ) ِزلَ إِلَيأ بُِعوا َما أُنأ لَِياءاتَّ بُِعوا ِمنأ ُدونِِه أَوأ  (.1: ألعرام( )َتتَّ
ه، وـج    ا  ات اـع ه، و،مرـن ه وفهـم ل عقـل ن ،ـج ي ـم ان العرـ  ه  اللـس اله ،نغـل فإاا نان هللا تـع

 .علينا إجراؤه عله ياهره  مقتضه الك اللسان العر ي، إال ،ن تمنو منه حقيقة أرعية
ي وال فر  في هاا  ين نصو  الصفات وغيرها،  ل قد ي  غام اليـاهر ـف و  الـت ون وـج ـن

 .نصو  الصفات ،وله و،يهر؛ ألن مدلولها توقيفي محض ال مجال للعقول في تفاصيله
ر  :فإن  ال  ا ل في نصوص الصفات  ا غـي ا ألن ياهرـه ه ياهرـه ا عـل وغ إجراؤـه ال يـج

 .مراد
ة :فروابه أن يقال  اني الالئـق ن المـع ن النصـو  ـم ر ـم ا ييـه  مااا تريد  الياهر؟ ،تريد ـم

ه  ان ـ  ه، واإليـم  اهلل من غير تمثيل، فهاا الياهر مراد هلل ورسوله قطعا ، وواج  عله الع اد ق وـل
م،  ان نـي دون  ـي نهم ـمالم يـاهره ـ  د ـم أرعا ؛ ألنه ح  وال يمنن ،ن يماط  هللا ع اده  ما يرـي

ِدَيُكمأ ُسَنَن الَِّذيَن ِمنأ ): وقد قال ُ لُِيَبْيَن لَُكمأ َوَيهأ لُِكم ُيِريُد هللاَّ ا ) (َ نبأ ال( 25: النـس ُ لَُكنمأ ): وـق ُيَبنْيُن هللاَّ
لم( 175: النسا ) (أَنأ َتِضلُّوا ه وـس وله صـله هللا علـي ن رـس َر لُِتَبنْيَن ): ويقول ـع نَك النْذكأ َزلأَننا إِلَيأ َوأَنأ

ِهمأ  اِ  َما ُنْزلَ إِلَيأ ِدي إِلَنُ ِصنَرا ٍ : )ويقول(. 99: النحل) (لِلنَّ َك لََتهأ نَتقِيمٍ  َوإِنَّ ور ) (ُمسأ (. 52: الـأ
 .ومن ماط  غيره  ما يريد منه مالم ياهره  دون  يان فإنه لم ي ين له ولم يهده

ا    يس يـاهر نصـو  النـت ه ـل ،م تريد  الياهر ما فهمته من التمثيل؟ فهاا غير مراد لنـن
و ن ،ن يـن اا، وال يمـن الن  واإلجـم ر و اطـل ـ  ه نـف اي فهمـت ن يـاهر والسنة؛ ألن هاا اليـاهر اـل

 .نالم هللا ورسوله نفرا  و اطال ، وال يرتضي الك ،حد من المسلمين
اهلل   ا الالـئ  ـ  وقد اتف  سلم األمة و،ئمتها عله ،ن نصو  الصفات تجري عله ياهرـه

ه ،ن هلل  اتفقوا عـل المملو ، ـف ال  ـ  ل الـم عغ وجل من غير تحريم، و،ن ياهرها ال يقتضـي تمثـي
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ه يـح  تعاله حيا ، وعلما ، وقدر ،  ة، و،ـن ه حقيـق ه عرـأ تٍو عـل ه مـس ة، و،ـن وسمعا ، و صرا ، حقيـق
اله ه تـع ة؛ لقوـل دين حقيـق ا  وـي ه وجـه نلأ َعلَنُ الأَحنْي : )ويرضه، وينره ويغض  حقيقة، و،ن ـل َوَتَوكَّ

ٍء َعلِننيم  : )وقولــه(. 51: الفرقــان( )الَّننِذي ال َيُمننوتُ  لْ َوُهننَو َعلَننُ ُكنن(. )24: ال قــر ( )َوُهننَو بُِكننلْ َشننيأ
ٍء َ ننِدير   ننِميُع الأَبِصننيرُ (. )121: المائــد ( )َشننيأ َمُن َعلَننُ : )وقولــه(. 11: الأــور ( )َوُهننَو السَّ حأ الننرَّ

ننَتَول ِ  اسأ ٍم ُيِحننبُُّهمأ َوُيِحبُّوَنننهُ ): وقولووه(. 5: طووـه( )الأَعننرأ ُ بَِقننوأ َف َيننأأتِي هللاَّ (. 59: المائوود ( )َفَسننوأ

ُهمأ َوَرُضوا ) ُ َعنأ هَرِضَي هللاَّ َ ُهمأ (. )114: المائد ( )َعنأ بَِعناَثُهمأ َفَثنبَّ ُ انأ   (.95: التو وة( )َولَِكنأ َكنِرَه هللاَّ
نننِه َولََعَننننهُ ) ُ َعلَيأ نننَرامِ : )وقولوووه( 41: النسوووا ( )َوَغِضنننَب هللاَّ ِكأ نننُه َرْبنننَك ُذو الأَرنننالِل َواْلأ َقنننُ َورأ ( َوَيبأ
ُسوَ َتا(. )27: الرحمن)  (.59: ئد الما( )نَبلأ َيَداهُ َمبأ

إنوه مووراد : فو جروا هواه النصووو  وغيرهوا موون نصوو  الصوفات علووه ياهرهوا وقووالوا 
 .عله الوجه الالئ   اهلل تعاله فال تحريم وال تمثيل

،ن من صفاتنا ما هو معان و،عراض قائمة  نا نالحيا  والعلم والقدر ، ومنهوا : و يان الك 
ومون المعلووم ،ن هللا وصوم نفسوه   نوه . دينما هو ،عيوان و،جسوام وهوي ، عواض لنوا نالوجوه واليو

حي، عليم، قدير، ولوم يقول المسولمون إن المفهووم مون حياتوه وعلموه وقدرتوه نوالمفهوم مون حياتنوا 
وعلمنا وقدرتنا، فنوالك لموا وصوم نفسوه  و ن لوه وجهوا  ويودين لوم ينون المفهووم مون وجهوه ويديوه 

المفهووم مون صوفات هللا فوي هواا وهوواا ال  وإنموا قوال المسولمون إن. نوالمفهوم مون وجوهنوا و،يودينا
يماثل المفهوم منها في صفاتنا،  ل نل صفة تناس  الموصوم وتلي   ه، فلموا نانوت اات الموال  
ال تماثوول اوات المملوووقين، فنووالك صووفاته ال تماثوول صووفات المملوووقين، وقوود سوو   ،ن القووول فووي 

 .الصفات نالقول في الاات
هر نصو  الصفات غير مراد فقد ،مط  علوه نول تقودير، إن يا: فت ين  الك ،ن من قال 

غيور "ألنه إن فهم من ياهرها معنه فاسدا  وهوو التمثيول، فقود ،مطو  فوي فهموه و،صوا  فوي قولوه 
، وإن فهم من ياهرها معنه صحيحا  وهو المعنه الالئ   اهلل، فقد ،صا  في فهموه و،مطو  "مراد

هرها ،مط  في نفي نونه مرادا ، وإن ،مطو  فوي فهو إن ،صا  في معنه يا" غير مراد"في قوله 
 .معنه ياهرها ،صا  في نفي نونه مرادا ، فينون قوله مط  عله نل تقدير

 .والصوا  الاي ال مط  فيه ،ن ياهرها مراد، و،نه ليس إال معنه يلي   اهلل 
 
 
 

 فصل
 :والذين يرعلون ظاهر النصوص معنُ فاسداً فينكرونه يكون خ ؤهم علُ ورهين

،ن يفسووروا الوون   معنووه فاسوود ال يوودل عليووه اللفووي فيننرونووه لووالك، ويقولووون إن  :اْلول 
 .ياهره غير مراد

يا ا ن  دم، مرضوت فلوم تعودني، يوا ا ون  دم، : "قوله تعاله في الحدي  القدسي :مثال ذلك 
 .الحدي  رواه مسلم". استطعمتك فلم تطعمني، يا ا ن  دم، استسقيتك فلم تسقني

اهر الحدي  ،ن هللا يمرض، ويجووا، ويعطوش، وهواا معنوه فاسود فينوون غيور في : الوا 

 .مراد
لوو ،عطيوتم الوون  حقوه لت وين لنووم ،ن هواا المعنوه الفاسوود لويس يواهر اللفووي، ألن  :فنقنول 

أمنا علمنت أن عبندي : "سيا  الحدي  يمنو الك فقد جا  مفسرا   قول هللا تعواله فوي الحودي  نفسوه
ما علمت أنه است عمك عبدي فالن فلنم ت عمنهي واستسنقاك عبندي فنالن فالناً مرق فلم تعدهي أ

وهاا صريح فوي ،ن هللا سو حانه لوم يمورض، ولوم يجوو، ولوم يعطوش، وإنموا حصول . (1)"فلم تسقه

 .المرض والجوا والعطش من ع د من ع اده
ُينَِنا: )قوله تعاله عن سفينة نوح :ومثال َخر  ِري بِأَعأ  (. 19: القمر( )َترأ

                                                
 (.2554)رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض رقم   (1)
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 .فياهر اآلية ،ن السفينة تجري في عين هللا، وهاا معنه فاسد فينون غير مراد :وا ال 
دعوانم ،ن ياهر اآلية ،ن السفينة تجري فوي عوين هللا سو حانه موردود  مون جهوة  :فنقول 

 .الترني  اللفيي ومن جهة المعنه ،يضا  
هووم ،حوود موون هوواا لووم يف" فووالن يسووير  عينووي: "فإنووه إاا قووال القائوول :أمننا التركيننب اللفظنني 

الترني  ،نه يسير دامل عينيه، ولو ،دعوه مودا ،ن هواا يواهر لفيوه لضوحك منوه السوفها  فضوال  
عن العقال ، وإنما يفهم منه ،ن عينيه تصح ه  النير والرعايوة، ألن ال وا  هنوا للمصواح ة وليسوت 

 .لليرفية
ي األرض، و،نووه فووإن موون المعلوووم ،ن نوحووا  عليووه الصووال  والسووالم نووان فوو :وأمننا المعنننُ 

ننَنُع الأفُلأننَك : )صوونو السووفينة فووي األرض، وجوورت علووه المووا  فووي األرض نمووا قووال هللا تعوواله َوَيصأ
هُ  ِمِه َسِخُروا ِمنأ ِه َمََل  ِمنأ َ وأ َتِصنرأ ): وقال(. 11: هود( )َوُكلََّما َمرَّ َعلَيأ لُنوب  َفانأ نُه أَْنني َم أ * َفنَدَعا َربَّ

ننن نننَواَب السَّ َننننا أَبأ َهِمنننرٍ َفَفَتحأ نننٍر َ ننندأ * َماِء بَِمننناٍء ُمنأ َق ُعُيونننناً َفنننالأَتَقُ الأَمننناُء َعلَنننُ أَمأ َرأ َننننا اْلأ رأ َوَفرَّ
ُينَِنا َرَزاًء لَِمنأ َكاَن ُكفِرَ * َوَحَملأَناهُ َعلَُ َذاِت أَلأَواٍا َوُدُسرٍ * ُِدرَ  ِري بِأَعأ وال  (19 - 11:القمر( )َترأ

السوفينة تجوري فوي عوين هللا عوغ وجول، ألن الوك ممتنوو يمنن ألحد ،ن يدعي ،ن يواهر اللفوي ،ن 

غاية االمتناا في ح  هللا تعاله، وال يمنن لمن عرم هللا وقدره ح  قدره، وعلم ،نوه مسوتو علوه 
عرأه،  ائن من ملقه، ليس حواال  فوي أوي  مون مملوقاتوه، وال أوي  مون مملوقاتوه حواال  فيوه ،ن 

 .يفهم من هاا اللفي هاا المعنه الفاسد
 .عله هاا فمعنه اآلية الاي هو ياهر اللفي ،ن السفينة تجري وهللا تعاله ينلؤها  عينهو 
الحجر األسود يمين هللا في األرض، فمون صوافحه وق لوه فن نموا : "في األثر :ومثال ثالث 

 ".صافح هللا وق ل يمينه
ون غيور فياهر األثر ،ن الحجر نفسه يمين هللا في األرض، وهواا معنوه فاسود فينو : الوا 

 .مراد
هاا األثر روي عن الن وي صوله هللا عليوه وسولم  إسوناد ال يث وت والمأوهور  :أوالً : فنقول 

حودي   اطول : هاا حدي  ال يصح، وقوال ا ون العر وي: قال ا ن الجوغي: قلت. ،نه عن ا ن ع اس
 .،هـ. فال يلتفت إليه

: يموين هللا ألنوه قوال ،نه عله تقدير صحته صريح في ،ن الحجر األسود لويس نفوس :ثانياً  
فقيده في األرض ولم يطل ، وحنوم اللفوي المقيود يموالم المطلو ، ومعلووم " يمين هللا في األرض"

ومعلوم ،ن " فمن صافحه وق له فن نما صافح هللا وق ل يمينه: "،ن هللا تعاله في السما ، وألنه قال
افحا  هلل، ولويس الحجور نفوس المأ ه غير المأ ه  ه، فاألثر ياهر فوي ،ن مسوتلم الحجور لويس مصو

 .يمين هللا، فنيم يجعل ياهره نفرا  يحتاج إله ت ويل
أن يفسروا اللفظ بمعنُ صحيح موافن  لظناهرهي لكنن يردوننه العتقنادهم  :الوره الثاني 

 .أنه با ل ولي  ببا ل
َتَول: )قوله تعاله :مثال ذلك  ِ  اسأ َمُن َعلَُ الأَعرأ حأ  (.5: طـه( )الرَّ
اهر اآلية ،ن هللا عال عله العرش، والعرش محدود فيلغم ،ن ينوون هللا سو حانه في : الوا 

 .محدودا ، وهاا معنه فاسد فينون غير مراد
ال يسوتلغم معنووه  –وإن نووان العورش محوودودا   –إن علووو هللا تعواله علووه عرأوه  :فنقنول 

يماثول علوو المملوو   فاسدا ، فإن هللا تعاله قود عوال علوه عرأوه علووا  يليو   جاللوه وعيمتوه، وال
عله المملوو ، وال يلوغم منوه ،ن ينوون هللا محودودا ، وهوو علوو يموت   والعرش، والعورش ،علوه 
المملوقوات فينوون هللا تعواله عاليووا  علوه نول أووي  وهواا مون نمالوه ونمووال صوفاته، فنيوم ينووون 

 !معنه فاسدا  غير مراد؟
ُسوَ َتانِ : )قوله تعاله :مثال َخر  َف َيَشاء َبلأ َيَداهُ َمبأ فُِ  َكيأ  (. 59: المائد ( )ُينأ
فياهر اآليوة ،ن هللا تعواله يودين حقيقتوين وهموا جارحوة، وهواا معنوه فاسود فينوون  : الوا 

 .غير مراد
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إن ث وووت اليوودين الحقيقيتووين هلل عووغ وجوول ال يسووتلغم معنووه فاسوودا ، فووإن هلل تعوواله  :فنقننول 
 موا ويقو ض، وال تمواثالن ،يودي المملووقين، وهواا يدين حقيقيتين تلقيان  جالله وعيمته، و هموا ي

َم : )من نماله ونمال صفاته، قال هللا تعواله َضنُتُه َينوأ ُق َرِميعناً َ بأ َرأ ِرِه َواْلأ َ َحن َّ َ ندأ َوَمنا َ نَدُروا هللاَّ
ات  بَِيِمينِهِ  ِويَّ َماَواُت َم أ ي هللا وفي صحيح مسلم عن ، وي هريور  رضو( 57: الغمر( )الأقَِياَمِة َوالسَّ

وال يق ول هللا إال  –موا تصود  ،حود  صودقة مون طيو  : "قال الن وي صوله هللا عليوه وسولم: عنه قال
إال ،ماها الرحمن  يمينه وإن نانت تمر  فتر و في نم الرحمن حتوه تنوون ،عيوم مون  –الطي  
 !ف ي معنه فاسد يلغم من ياهر الن  حته يقال إنه غير مراد؟. (1)"الج ل

إن : "مطو  موون الووجهين فووي مثوال واحوود مثول قولووه صوله هللا عليووه وسوولموقود يجتمووو ال*  
 .(2)"قلو   ني  دم نلها  ين إص عين من ،صا و الرحمن نقل  واحد يصرفه حي  يأا 

ياهر الحدي  ،ن قلو   ني  دم  ين ،صا و الرحمن فيلغم منوه  :فقالوا علُ الوره اْلول 

 حانه دامول ،جوافنوا، وهواا معنوه فاسود فينوون غيور الم اأر  والمماسة، و،ن تنوون ،صوا و هللا سو
 .مراد
ياهر الحدي  ،ن هلل ،صا و حقيقيوة واألصوا و جووارح، وهواا  :و الوا علُ الوره الثاني 

 .معنه فاسد فينون غير مراد
إن نون قلو   ني  دم  ين إص عين من ،صا و الورحمن حقيقوة  :فنقول علُ الوره اْلول 

لمماسوة، وال ،ن تنوون ،صوا و هللا عوغ وجول دامول ،جوافنوا، ،ال تور  إلوه ال يلغم منه الم اأر  وا
ِق ): قولوه تعواله َرأ نَماِء َواْلأ َن السَّ ِر َبننيأ نَحاِب الأُمَسنخَّ فوإن السوحا  ال ي اأوور (. 159: ال قور ( )َوالسَّ

 .السما  وال األرض وال يماسهما
 .ستر  المصلي  ين يديه وليست م اأر  له وال مماسة له :ويقال 

فإاا نانوت ال ينيوة ال تسوتلغم الم اأور  والمماسوة فيموا  وين المملوقوات فنيوم  ال ينيوة فيموا  
 ووين المملووو  والمووال  الوواي وسووو نرسوويه السووموات واألرض وهووو  نوول أووي  محوويط، وقوود دل 
السمو والعقل عله ،ن هللا تعاله  ائن من ملقه، وال يحل في أي  مون ملقوه، وال يحول فيوه أوي  

 .و،جمو السلم عله الكمن ملقه، 
إن ث وت األصوا و الحقيقيوة هلل تعواله ال يسوتلغم معنوه فاسودا ،  :ونقول علُ الوره الثاني 

وحينئوا ينوون مورادا  قطعوا ، فوإن هلل تعواله ،صوا و حقيقيوة تليو   واهلل عوغ وجول، وال تماثول ،صوا و 
جوا  : " عنوه قوالعون ع ود هللا  ون مسوعود رضوي هللا (1)المملوقين، وفي صوحيح ال مواري ومسولم

يووا محموود، إنووا نجوود ،ن هللا يجعوول : ح وور موون األح ووار إلووه رسووول هللا صووله هللا عليووه وسوولم فقووال
السموات عله إص و واألرضين عله إص و، والأجر علوه إصو و، والموا  والثور  علوه إصو و، 

ت ،نووا الملووك، فضووحك الن ووي صووله هللا عليووه وسوولم حتووه  وود: وسووائر المالئوو  علووه إصوو و، فيقووول
ِرِه : )نواجاه تصديقا  لقول الح ور، ثوم قور، رسوول هللا صوله هللا عليوه وسولم َ َحن َّ َ ندأ َوَمنا َ نَدُروا هللاَّ

نا يُ  َحاَنُه َوَتَعنالَُ َعمَّ ات  بَِيِمينِِه ُسبأ ِويَّ َماَواُت َم أ َم الأقَِياَمِة َوالسَّ َضُتُه َيوأ ُق َرِميعاً َ بأ َرأ نِرُكونَ َواْلأ ( شأ
فو ي معنوه فاسود يلوغم مون يواهر الون  . ا لفي ال ماري في تفسير سور  الغمرها(. 57: الغمر)

 !حته يقال إنه غير مراد؟
لَِمننا : )ويأو ه هواا المطو  ،ن يجعوول اللفوي نييورا  لموا لوويس مثلوه، نموا قيول فووي قولوه تعواله 

نُت بَِينَديّ  نِديَنا: )إنوه مثول قولوه تعواله(. 75:    ( )َخلَقأ نا َعِملَنتأ أَيأ فينوون الموراد (. 71: ي وـس( )ِممَّ

 : اليد نفس الفاعل في اآليتين، وهاا غلط فإن الفر   ينهما ثا ت من وجوه ثالثة
نُت بَِينَديّ : )من حي  الصيغة، فإن هللا قال في اآلية األولوه: األول  وهوي تموالم ( لَِمنا َخلَقأ

نِديَنا: )الصيغة في اآلية الثانيوة، فوإن هللا قوال فيهوا نا َعِملَنتأ أَيأ ولوو نانوت األولوه نييور  للثانيوة  (ِممَّ
 .فيضام المل  إليهما، نما ،ضيم العمل إليهما في الثانية" لما ملقت يداي: "لنان لفيها

                                                
ومسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ( 1911)رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب رقم   (1)

 (.1119)رقم 

 (.2559)رواه مسلم، كتاب القدر، باب تصريف هللا القلوب كيف يشاء رقم   (2)

ِره: )رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله  (3) َ َحقه قَدأ  (.2715)ومسلم، كتاب صفة القيامة رقم ( 9111)رقم ( َوَما قََدُروا هللاه
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،ن هللا تعوواله ،ضووام فووي اآليووة الفعوول إلووه نفسووه معوود   ال ووا  إلووه اليوودين، فنووان : الثوواني 
 والقلم، فوإن الناتو  هوو فاعول  نت ت: ،ال تر  إله قول القائل. س حانه هو المال  ونان ملقه  يديه

  .النتا ة، ومدمول ال ا  وهو القلم حصلت  ه النتا ة
ننِديَنا: )و،مووا اآليووة الثانيووة  ننا َعِملَننتأ أَيأ ف ضووام الفعوول فيهووا إلووه األيوودي المضووافة إليووه، ( ِممَّ

:  ،ال تور  إلوه قولوه تعواله. مموا عملنوا: وإضافة الفعل إله األيدي نإضوافته إلوه الونفس فن نوه قوال
ِديُكم) والمراد  ما نسو تم  ودليل قولوه فوي (. 11: الأور ( )َوَما أََصاَبُكمأ ِمنأ ُمِصيَبٍة َفبَِما َكَسَبتأ أَيأ

 (.51: الغمر( )َفأََصاَبُهمأ َسْيَ اُت َما َكَسُبوا):  ية ،مر 
ننُت بَِيننَديّ : )،ن هللا تعوواله ،ضووام الفعوول فووي اآليووة األولووه: الوجووه الثالوو   معوود  ( لَِمننا َخلَقأ

 ال وا  إلوه يودين اثنتووين، وال يمنون ،ن يوراد  همووا نفسوه لداللوة التثنيوة علووه عودد محصوور  وواثنين، 
إله واحد، فال يمنن ،ن يانر نفسه  صيغة التثنية لداللوة الوك علوه صوريح  –جل وعال  –والر  

ه  صويغة العدد وحصره، ولننه تعاله يانر نفسه توار   صويغة اإلفوراد للتوحيود، وتوار  يوانر نفسو
 .الجمو للتعييم، ور ما يدل الجمو عله معاني ،سمائه

،موا فوي اآليوة الثانيوة ف ضوام الفعول إلوه األيودي المضوافة إليوه مجموعوة للتعيويم، فصووار  

 .المراد  ها نفسه المقدسة جل وعال
نِدينَ : )وقولوه(. لَِما َخلَقأُت بَِينَديّ )و هاا ت ين الفر   ين قوله   نا َعِملَنتأ أَيأ ، و،نهوا ليسوت (اِممَّ

وت وين ،يضوا  ،ن يواهر النصوو  فوي الصوفات حو  ثا وت موراد هلل تعواله علوه الوجوه . نييرا  لها
 .الالئ   ه، و،نه ال يستلغم نقصا  في حقه وال تمثيال  له  ملقه

إن : لنن لو ننا نماط  أمصا  ال يفهم من ياهرها إال موا يقتضوي التمثيول فإننوا نقوول لوه 
همتووه غيوور مووراد، ثووم ن ووين لووه ،ن هوواا لوويس يوواهر النصووو ؛ ألنووه  اطوول ال هوواا اليوواهر الوواي ف

 .يقتضيه السيا  نما س    يانه
 
 
 

 القاعدا الرابعة
 توهم بعق النا  في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة علُ ذلك

 
،علم ،ن نثيرا  من الناس يتوهم في  عوض الصوفات التوي دلوت عليهوا النصوو ، ،و نثيور  

ثرها، ،و نلها، ،نها تماثل صفات المملوقين، ثم يريد ،ن ينفي الك الوهم الاي توهموه؛ منها، ،و ،ن
 :فيقو في ،ر عة محااير

،ن الوك هوو مودلول الون ،  أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلو يني وظن: اْلول
 .وهاا فهم ماطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصو  تناس  موصوفها وتلي   ه

ء  : )يول المووال   ووالمملو  نفور وضووالل؛ ألنووه تنواي  لقولووه تعووالهوتمث  لِننِه َشننيأ َ  َكِمثأ ( لَنيأ
ُ : )وال يمنوون ،ن ينووون يوواهر النصووو  النفوور والضووالل؛ لقولووه تعوواله(. 11:الأووور ) ُيِريننُد هللاَّ

لُِكمأ  ننِدَيُكمأ ُسننَنَن الَّننِذيَن ِمنننأ َ ننبأ ُ لَُكننمأ أَنأ َتِضننلُّوا) :وقولووه(. 25: النسووا ( )لُِيَبننْيَن لَُكننمأ َوَيهأ ( ُيَبننْيُن هللاَّ
 (.175: النسا )
،نه جنه عله النصو ؛ حي  نفوه موا تودل عليوه مون المعواني اإللهيوة، ثوم ،ث وت : الثاني 

 .لها معاني من عنده ال يدل عليها ياهر اللفي، فنان جانيا  عله النصو  من وجهين
 غير علم فينون  الك قائال  عله هللا  ،نه نفه ما دلت عليه النصو  من الصفات :الثالث 

َم َرْبنَي الأَفنَواِحَ  َمنا َظَهنَر ): ما ال يعلم، وهاا محرم  الن  واإلجماا، قال هللا تعاله َمنا َحنرَّ  ُلأ إِنَّ
ِ َمنا لَنمأ ُيَننْزلأ  ََّ نِرُكوا بِنا نِر الأَحنْ  َوأَنأ ُتشأ َي بَِ يأ َم َوالأَب أ ِثأ َها َوَما َبَ َن َواْلأ بِنِه ُسنلأَ اناً َوأَنأ َتقُولُنوا ِمنأ

لَُمونَ  ِ َما ال َتعأ  (. 11: األعرام( )َعلَُ هللاَّ
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،نه إاا نفوه عون هللا عوغ وجول موا تقتضويه النصوو  مون صوفات النموال لوغم ،ن  :الرابع 
متصوفا   نقيضوها مون صوفات الونق ؛ والوك ألنوه موا مون موجوود إال وهوو  –سو حانه  –ينون هللا 

نن وجوود اات مجورد  عون الصوفات، فوإاا انتفوت صوفة النموال عنهوا، لوغم متصم  صفة، وال يم
 .اتصافها  صفات النق 

وحينئٍا ينون من نفه عن هللا تعاله ما تقتضيه النصوو  مون صوفات النموال متعوديا  فوي  
ح  هللا تعاله، حي  جمو  ين نفي صفات النمال عنه، وتمثيله  المنقوصات والمعدومات،  ول قود 

 .غلو في النفي إله تمثيله  الممتنعات المستحيالتيرتقي  ه ال
وينون ،يضوا  جانيوا  علوه النصوو  حيو  عطلهوا عموا دلوت عليوه مون صوفات النموال هلل  

تعاله، و،ث ت لها معاني من عنده ال يودل عليهوا ياهرهوا، فيجموو  وين النفوي والتمثيول فوي صوفات 
وينوون ملحودا  فوي ،سوما  هللا و ياتوه، هللا، و ين التحريم والتعطيل فوي نصوو  النتوا  والسونة، 

نننَما ِِه : )وقووود قوووال هللا تعووواله ُعوهُ بَِهنننا َوَذُروا الَّنننِذيَن ُيلأِحنننُدوَن فِننني أَسأ نننَنُ َفنننادأ نننَماُء الأُحسأ َسأ ِ اْلأ َّ َِ َو
َملُننونَ  َن َمننا َكنناُنوا َيعأ َزوأ َن إِنَّ الَّننِذيَن ُيلأِحننُدوَن فِنني ََياتَِنننا : )وقووال(. 111: ألعوورام( )َسننُيرأ َفننوأ ال َيخأ

نُه بَِمن ُتمأ إِنَّ َملُنوا َمنا ِشنن أ َم الأقَِياَمننِة اعأ نننأ َينأأتِي َِمنناً َينوأ نر  أَمَّ ناِر َخيأ َننا أََفَمننأ ُيلأَقنُ فِنني النَّ َملُننوَن َعلَيأ ا َتعأ
 (.91:فصلت( )َبِصير  

،ن هللا تعوواله ،م وور عوون نفسووه ،نووه اسووتو  علووه العوورش فيتوووهم واهووم ،نووه  :مثننال ذلننك 
إلنسوان علوه يهوور الفلووك واألنعوام، و،نوه محتواج إلووه العورش نحاجوة اإلنسوان لءنعووام ناسوتوا  ا

والفلووك، فلووو عثوورت الدا ووة لموور المسووتوي عليهووا، ولووو انمرقووت السووفينة لغوور  المسووتوي عليهووا، 
فينفي  الك حقيقوة االسوتوا ، ومنأو  . فقياس هاا ،نه لو عدم العرش لسقط الر  عله قياسه الفاسد

لوواي توهمووه فووي اسووتوا  هللا علووه عرأووه ينووه ،نووه مثوول اسووتوا  اإلنسووان علووه يهووور هوواا الوووهم ا
األنعووام والفلووك، وهوواا يوون فاسوود؛ ألن هللا تعوواله ،ضووام االسووتوا  إلووه نفسووه النريمووة، لووم يووانر 
استوا  مطلقا  يصلح للمملو ، وال عاما  يتناول المملو ، فتعين ،ن ينون اسوتوا   ماصوا  يليو   وه 

 .و،فعاله ال يماثل استوا  المملوقين، نما ،ن هللا نفسه ال يماثل المملوقين نسائر صفاته
نندٍ : )،ال توور  إلووه قولووه تعوواله  َناَهننا بِأَيأ ننَماَء َبَنيأ هوول يتوووهم ،حوود ،ن (. 97: الوواريات( )َوالسَّ

 نا ه إياها ن نا  المملو  سوقم ال يوت،  حيو  يحتواج إلوه غن يول ومجوارم وضور  لو ن، وج ول 
لك، فإاا نان ال يحتاج إله الوك فوي هواا الفعول مون ،فعالوه، لوغم ،ن ال ينوون محتاجوا  طين ونحو ا

 .إله العرش في استوائه عليه،  ل هو س حانه الغني عن العرش وغيره
فترنند هننذا نفنني حقيقننة االسننتواء الننذي هننو ظنناهر النصننوص و ننع فنني تلننك المحنناذير  

 :اْلربعة
 .رأه  استوا  المملوقينفقد مثل ما فهمه من استوا  هللا عله ع -1
الالئ   اهلل، ثم حرفهوا إلوه معوان ال تودل  وعطل النصو  عما دلت عليه من صفة االستوا   -2

 .عليها
 .ونان نفيه لالك وتعطيله  ال علم،  ل عن جهل وين فاسد -1
 .ولغم من نفيه لصفة النمال التي تضمنها االستوا  ث وت صفة نق   فوات هاا النمال -9
َق َفنإَِذا ِهنَي َتُمنور: )قوله تعاله: مرمثال    َرأ ِسَف بُِكُم اْلأ َماِء أَنأ َيخأ ُتمأ َمنأ فِي السَّ ( ٌُ أَأَِمنأ
فوالن فوي : فيتوهم واهم ،ن هللا تعاله دامل السما ، و،ن السما  تحيط  ه نما لوو قلنوا(. 15:الملك)

إن : تعواله فوي السوما  ويقوولالحجر  فإن الحجر  محيطة  ه، فينفي  نا  عله هاا الوهم نون هللا 
 .الاي في السما  ملنه وسلطانه ونحو الك

التووي لليرفيووة تنووون  معنووه واحوود فووي جميووو مواردهووا، ( فووي)ومنأو  هوواا الوووهم ينووه ،ن  
يمتل  معنواه  حسو  متعلقهوا فإنوه يفور   وين نوون الأوي  فوي المنوان، ( في)وهاا ين فاسد، فإن 

المور  ، ونوون النوالم فوي الوور  المنتوو  فيوه، فلوو  ونون العرض في الجسم، ونون الوجه فوي
فوي السوما  موو ،ن العورش ،ن ور مون السووما  : هول العورش فوي السوما  ،و فوي األرض؟ لقيوول: قيول
 .نثيرا  
َماء) :وعلُ هذا فيخرَ  وله  ُتمأ َمنأ فِي السَّ  :علُ أحد ورهين( ٌ  أَأَِمنأ
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:  هووا العلووو نمووا فووي قولووه تعووالهفووإن السووما  يووراد  أمننا أن تكننون السننماء بمعنننُ العلننوي 
ننَماِء َمنناءً ) ننَزلَ لَُكننمأ ِمننَن السَّ والمطوور ينووغل موون السووحا  المسوومر  ووين السووما  (. 51: النموول( )َوأَنأ

واألرض ال من السما  نفسها، فينوون معنوه نونوه تعواله فوي السوما  ،نوه فوي العلوو المطلو  فوو  
 .س فو  العالم أي  سو  هللا تعالهجميو المملوقات، وليس هناك يرم وجودي يحيط  ه إا لي

َفِسنيُروا فِني ): نما جا ت  معناها في مثل قوله تعواله (علُ)بمعنُ ( في)وإما أن تكون  
ِق  َرأ ُكمأ فِنني ُرننُذوع: )،ي علووه األرض، وقولووه عوون فرعووون(. 117:  ل عمووران( )اْلأ ( َوَْلَُصننلَْبنَّ

نَماءِ : )قوله تعاله ،ي عله جاوا النمل، وعله هاا فينون معنه(. 71: طـه) ُتمأ َمنأ فِني السَّ ( أَأَِمنأ
 .،ي عله السما  ،ي فوقه، وهللا تعاله فو  السموات وفو  نل أي (. 15: الملك)

 :فترد هذا الذي نفُ أن يكون هللا في السماء حقيقة و ع في المحاذير اْلربعة 
 .الحجر  ونحو الك فقد مثل ما فهمه من نون هللا تعاله في السما  ينون المملو  في -1
 .وعطل النصو  عما دلت عليه من علو هللا في السما ، ثم حرفها إله معان ال تدل عليها -2
 .ونان نفيه وتعطيله  ال علم،  ل عن جهل وين فاسد -1
ولغم من نفيه لصفة النمال التي تضمنها نونه في السما  ث وت صفة النق ؛ ألن نفيه لصوفة  -9

 :ين وال دالعلو يستلغم ،حد ،مر
فإما ،ن ينون هللا تعاله في نل منان  ااته، والقول  هواا فوي غايوة الضوالل والنفور، ألنوه  

يستلغم إما تعودد الموال ، وإموا ت عضوه، ويسوتلغم نوالك ،ن ينوون فوي محوالت القوار واألا  التوي 
 .يتنغه عنها نل اي مرو  ، فضال  عن المال 

م وال مارجه، وال فوو  وال تحوت، وال متصوال  وال وإما ،ن ينون هللا تعاله ال دامل العال 
منفصال ، وال م اينا  وال محايثا ، ونحو الك من الع ارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقوة هواا 

 .نفي وجود المال  جل وعال
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 القاعدا الخامسة
 في علمنا بما أخبر هللا تعالُ به عن نفسه

 

معلووم لنوا مون . لنوا مون جهوة، ومجهوول مون جهوة ما ،م رنا هللا  ه عون نفسوه فهوو معلووم 
 .جهة المعنه، ومجهول لنا من جهة النيفية

 .،ما نونه معلوما  لنا من جهة المعنه فثا ت  داللة السمو، والعقل 
َر أُ : )قولووه تعوواله فمنن أدلننة السننمع  ُروا ََياتِننِه َولَِيَتننَذكَّ بَّ ننَك ُمَبنناَرك  لَِينندَّ َننناهُ إِلَيأ َزلأ ولُننو ِكَتنناب  أَنأ

َلأَبابِ  تاِلفناً : )وقوله(. 24:    ( )اْلأ ِ لََوَرُدوا فِيِه اخأ ِر هللاَّ ِد َغيأ ََن َولَوأ َكاَن ِمنأ ِعنأ ُروَن الأقُرأ أََفال َيَتَدبَّ
َفالَُهنا: )وقوله(. 12: النسا ( )َكثِيراً  ََن أَمأ َعلَنُ  ُلُنوٍب أَ أ ُروَن الأقُنرأ وقولوه (  29:محمود( )أََفنال َيَتنَدبَّ
 .(1)"ميرنم من تعلم القر ن وعلمه: "هللا عليه وسلم صله

فح  هللا تعاله عله تد ر القر ن نله ولم يستثن أيئا  منه، وو خ مون لوم يتود ره، و وين ،ن  
الحنمة من إنغاله ،ن يتد ره الاين ،نغل إليهم ويتعي  ه ،صحا  العقول، ولووال ،ن لوه معنوه يعلوم 

و القول، ولنان االأتغال  تد ره مون إضواعة الوقوت، ولفاتوت  التد ر لنان الح  عله تد ره من لغ
 .الحنمة من إنغاله، ولما حسن التو يخ عله ترنه

والح  عله تد ر القر ن أامل لتد ر جميو  ياته الم رية العلمية والحنميوة العمليوة، فنموا  
لعمل  هوا  ودون فهوم ،ننا م مورون  تد ر  يات األحنام لفهم معناها والعمل  مقتضاها، إا ال يمنن ا

معناها، فنالك نحن م مورون  تد ر  يوات األم وار لفهوم معناهوا، واعتقواد مقتضواها، والثنوا  علوه 
 .هللا تعاله  ها، إا ال يمنن اعتقاد ما لم نفهمه، ،و الثنا  عله هللا تعاله  ه

 :وأما داللة العقل علُ فهم معاني ما أخبر هللا تعالُ به عن نفسه فمن ورهين 
،ن ما ،م ر هللا  ه عن نفسه ،عله مرات  اإلم ار و،غله مطالو  األميوار، فمون  :حدهماأ 

المحال ،ن ينون ما ،م ر هللا  ه عن نفسه مجهوول المعنوه، وموا ،م ور  وه عون فرعوون، وهاموان، 
وقارون، وعن قوم نوح، وعاد، وثمود، والاين من  عدهم، معلوم المعنه من ،ن ضورور  الملو  

 .،م ر هللا  ه عن نفسه ،عيم و،أدلفهم معنه ما 
،نه مون المحوال ،ن ينوغل هللا تعواله علوه ع واده نتا وا  يعورفهم  وه   سومائه،  :الوره الثاني 

وصفاته، و،فعاله، و،حنامه، ويصفه   نه عليِّ حنيم نريم عيويم مجيود م وين  لسوان عر وي ليعقول 
،  منغلة الحروم الهجائيوة التوي ال ثم تنون نلماته في ،عيم المطال  غير معلومة المعنه. ويفهم

ُهمأ أُْميُّنوَن ال : )يعلمها الناس إال ،ماني، وال يمرجون  علمها عن صفة األميوة نموا قوال تعواله َوِمننأ
لَُموَن الأِكَتاَب إاِلَّ أََمانِي  (.71: ال قر ( )َيعأ

نَك الأكِ : )ما الجوا  عن قوله تعاله :فإن  لت  نَزلَ َعلَيأ َكَمنات  ُهَو الَِّذي أَنأ نُه ََينات  ُمحأ َتناَب ِمنأ
نُه  بُِعوَن َمنا َتَشناَبَه ِمنأ ا الَِّذيَن فِي  ُلُوبِِهمأ َزيأ   َفَيتَّ َننِة ُهنَّ أُمُّ الأِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشابَِهات  َفأَمَّ تَِ ناَء الأفِتأ ابأ

ا ُ َوالرَّ لَُم َتأأِويلَُه إاِلَّ هللاَّ تَِ اَء َتأأِويلِِه َوَما َيعأ نِد َرْبَننا َوابأ نا بِنِه ُكنلٌّ ِمننأ ِعنأ ِسُخوَن فِني الأِعلأنِم َيقُولُنوَن ََمنَّ
َلأَبنابِ  ُر إاِلَّ أُولُو اْلأ كَّ ، فوإن هواا يقتضوي ،ن فوي القور ن  يوات متأوا هات ال (7:  ل عموران( )َوَما َيذَّ

 يعلم ت ويلهن إال هللا؟
 :الرواب أن للسلف في الو ف في هذه اْلية  ولين:  لنا 
وهو قول جمهور السلم والملم، و نا  عليوه ينوون ( إال هللا: )الوقم عند قوله :هماأحد 

ُ : )الموراد  الت ويول فوي قولووه لَنُم َتأأِويلَننُه إاِلَّ هللاَّ الحقيقوة التوي يووؤول النوالم إليهوا، ال التفسووير ( َوَمنا َيعأ
وننههوا، وهواا مون فت ويل  يات الصفات عله هاا هوو حقيقوة تلوك الصوفات . الاي هو  يان المعنه

 .األمور الغي ية التي ال يدرنها العقل ولم يرد  ها السمو فال يعلمها إال هللا
وهوو قوول جماعوة مون السولم والملوم، ( إال هللا): الوصول فوال يقفوون علوه قولوه :الثاني 

ُ َوال: )و نووا  عليووه ينووون المووراد  الت ويوول فووي قولووه لَننُم َتأأِويلَننُه إاِلَّ هللاَّ اِسننُخوَن فِنني الأِعلأننمِ َوَمننا َيعأ ( رَّ
وهواا معلووم للراسومين فوي العلوم نموا قوال ا ون ع واس رضوي هللا . التفسير الواي هوو  يوان المعنوه

                                                
 (.5127)علم القرآن رقم رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من ت  (1)
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عرضوت المصوحم علوه ا ون : "وقوال مجاهود". ،نوا مون الراسومين الواين يعلموون ت ويلوه: "عنهما
 ".ع اس من فاتحته إله ماتمته ،قفه عند نل  ية و،س له عن تفسيرها

اا ت ين ،ن اآلية ال تدل عله ،ن في القر ن أيئا  ال يعلم معناه إال هللا تعاله، وإنما تودل و ه 
عله ،ن في القر ن أيئا  ال يعلم حقيقته وننهه إال هللا عله قرا   الوقم، وتدل علوه ،ن الراسومين 

ه هواا في العلم يعلمون معنه المتأا ه الاي يمفه عله نثير من الناس عله قورا   الوصول، وعلو
 .فال تعارض مو ما انرناه من ،نه ليس في القر ن أي  ال يعلم معناه

 
 

 فصل
و،ما نون موا ،م رنوا هللا  وه عون نفسوه مجهووال  لنوا مون جهوة النيفيوة فثا وت  داللوة السومو  

 .والعقل
 :فأما داللة السمع فمن ورهين 
ِديِهمأ َوَما َخلأ : )قوله تعاله :اْلول  َن أَيأ لَُم َما َبيأ ( 111:طوـه( )َفُهنمأ َوال ُيِحيُ نوَن بِنِه ِعلأمناً َيعأ

فإن نفي اإلحاطة علما  أامل لنحاطة  ااته وصفاته، فال يعلم حقيقوة ااتوه وننههوا إال هوو سو حانه 
 .وتعاله، ونالك صفاته

،ن هللا ،م رنا عن ااته وصفاته، ولم يم رنا عن نيفيتها، وعقولنوا ال تودرك الوك،  :الثاني 
َوال َتقأنُف َمنا : )مجهولة، لنا، ال يحل لنا ،ن نتنلم فيها ،و نقدرها   اهاننا لقولوه تعلوه فتنون النيفية

ُؤوالً  ُه َمسأ َع َوالأَبَصَر َوالأفَُؤاَد ُكلُّ أُولَ َِك َكاَن َعنأ مأ َ  لََك بِِه ِعلأم  إِنَّ السَّ   (15:اإلسرا ( )لَيأ

َم َرْبنَي الأَفنَواحِ : )وقوله  َمنا َحنرَّ نِر الأَحنْ  َوأَنأ  ُنلأ إِنَّ نَي بَِ يأ نَم َوالأَب أ ِثأ َهنا َوَمنا َبَ نَن َواْلأ َ  َمنا َظَهنَر ِمنأ
لَُمونَ  ِ َما ال َتعأ ِ َما لَمأ ُيَنْزلأ بِِه ُسلأَ اناً َوأَنأ َتقُولُوا َعلَُ هللاَّ ََّ ِرُكوا بِا  (. 11:األعرام( )ُتشأ

ته إال  مأاهدته، ،و  مأواهد  نييور فءن الأي  ال تدرك نيفي :وأما داللة العقل علُ ذلك 

المساوي له، ،و الم ر الصاد  عنه، ونل هواه الطور  منتفيوة فوي نيفيوة اات هللا تعواله وصوفاته، 
 .فتنون نيفية اات هللا وصفاته مجهولة لنا

إن ،ي نيفيوة ! موا هوي النيفيوة التوي تقودرها لواات هللا تعواله وصوفاته؟ :وأيضاً فإننا نقنول 
، ،و تنطوو   هووا  لسووانك فوواهلل ،عيووم و،جوول موون الووك، وإن ،ي نيفيووة تقوودرها فووي تقوودرها فووي اهنووك

 .اهنك، ،و تنط   ها  لسانك فستنون ناا ا  فيها؛ ألنه ليس لك دليل عليها
  

 تتمة
 

 – هاا التقرير الاي ت ين  ه ،نه ال يمنن ،ن ينون فوي القور ن أوي  ال يعلوم معنواه إال هللا  
الواين يفوضووون علوم معوواني  يوات الصوفات، ويوودعون ،ن هواا هووو يت وين  طوالن موواه  المفوضوة 

موواه  السوولم، وقوود ضوولوا فيمووا اه وووا إليووه، ونووا وا فيمووا نسوو وه إلووه السوولم، فووإن السوولم إنمووا 
هوواه النصووو   يفوضووون علووم النيفيووة دون علووم المعنووه، وقوود تووواتر القووول عوونهم  إث ووات معوواني

ومون التفصويل " ،مروها نما جا ت  وال نيوم: "جمال قولهإجماال  ،حيانا ، وتفصيال  ،حيانا ، فمن اإل
 .ما س   عن مالك في االستوا 

المعووروم  اسووم  "درء تعننارق العقننل والنقننل" ننال شننيخ ا سننالم ابننن تيميننه فنني كتابننه  
و،موا : "تحقيو  رأواد سوالم( 1/211)المط ووا علوه هوامش منهواج السونة ( 1/15" )العقل والنقل"

هللا ،مرنا  تد ر القر ن، وحضنا عله عقله وفهمه، فنيم يجوغ مو الوك  التفويض فمن المعلوم ،ن
فعله قوول هوؤال  ينوون األن يوا  : "إله ،ن قال". ،ن يراد منا اإلعراض عن فهمه ومعرفته وعقله

والمرسلون ال يعلمون معاني ما ،نغل هللا عليهم مون هواه النصوو ، وال المالئنوة، وال السوا قون 
نوون موا وصوم هللا  وه نفسوه فوي القور ن، ،و نثيور مموا وصوم هللا  وه نفسوه ال األولون، وحينئا في

ومعلووم ،ن هواا قودح فوي القوور ن : "قوال". يعلوم األن يوا  معنواه،  ول يقولوون نالموا  ال يعقلووون معنواه
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واألن يووا  إا نووان هللا ،نووغل القوور ن و،م وور ،نووه جعلووه هوود  و يانووا  للنوواس، و،موور الرسووول ،ن ي لوو  
ين، و،ن ي ين للناس ما نغل إليهم، و،مر  تد ر القر ن وعقله، ومو هواا ف أورم موا فيوه ال الغ الم 

وهو ما ،م ر  ه الر  عن صفاته، ،و عون نونوه مالقوا  لنول أوي  وهوو  نول أوي  علويم، ،و عون 
نونه ،مر ونهه، ووعد وتوعد، ،و عما ،م ر  ه عن اليوم اآلمر ال يعلم ،حد معناه فال يعقول، وال 

ال ينووون الرسووول  ووين النوواس مووا نووغل إلوويهم، وال  لوو  الوو الغ الم ووين، وعلووه هوواا التقوودير يتوود ر، و
الح  في نفس األمر موا علمتوه  ر،يوي وعقلوي، ولويس فوي النصوو  موا : فيقول نل ملحد وم تدا

يناقض الك، ألن تلك النصو  مأنلة متأا هة، وال يعلم ،حد معناها، وموا ال يعلوم ،حود معنواه ال 
تدل  ه، في قه هاا النالم سدا  ل ا  الهد  وال يان مون جهوة األن يوا ، وفتحوا  ل وا  مون يجوغ ،ن يس

يعارضووهم ويقووول إن الهوود  وال يووان فووي طريقنووا ال فووي طريوو  األن يووا ؛ ألنووا نحوون نعلووم مووا نقووول 
قوول ون ينه  األدلة العقلية، واألن يا  لم يعلموا ما يقولون، فضال  عن ،ن ي ينووا مورادهم، فت وين ،ن 
،هوـ ". ،هل التفويض الاين يغعمون ،نهم مت عون للسنة والسلم من أر ،قوال ،هل ال دا واإللحواد

 .نالمه رحمه هللا
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 فصل
 في التأويل

 
 .ترجيو الأي  إله الغاية المراد  منه، من األول وهو الرجوا :التأويل ل ة 
،و حصووول مقتضوواه،  رد النووالم إلووه الغايووة المووراد  منووه  أوورح معنوواه :وفنني االصنن الا 

 :ويطل  عله ثالثة معان
وهووو توضوويح النووالم  ووانر معنوواه المووراد  ووه، ومنووه قولووه تعوواله عوون " التفسووير" :اْلول 

َنننا بَِتأأِويلِننهِ : )صوواح ي السووجن يماط ووان يوسووم وقووول الن ووي صووله هللا عليووه (. 15: يوسووم( )َنْب أ
وسو   قوول ا ون . (1)"وعلموه الت ويول اللهوم فقهوه فوي الودين: "وسولم ال ون ع واس رضوي هللا عنهموا

ومنه قوول ا ون جريور ". ،نا من الراسمين في العلم الاين يعلمون ت ويله: "ع اس رضي هللا عنهما
 .،ي تفسيره" ت ويل قوله تعاله"وغيره من المفسرين 

 .والت ويل  هاا المعنه معلوم ألهل العلم 
 ورا  فت ويلوه نفوس حقيقوة المم ور عنوه، م ل النالم إله حقيقته، فوإن نوان م :المعنُ الثاني 

 .والك في ح  هللا ننه ااته وصفاته التي ال يعلمها غيره، وإن نان طل ا  فت ويله امتثال المطلو 
ُظُروَن إاِلَّ َتأأِويلَهُ : )قوله تعاله :مثال الخبر  ،ي ما ينتيور هوؤال  (. 51: األعرام( )َهلأ َينأ

َهنَذا : ) ه من ال ع  والجوغا ، ومنوه قولوه تعواله عون يوسومالمنا ون إال وقوا حقيقة ما ،م روا 
لُ َ دأ َرَعلََها َرْبي َحّقاً  ياَي ِمنأ َ بأ  (.111: يوسم( ) َتأأِويلُ ُرؤأ

نووان الن ووي صووله هللا عليووه وسوولم ينثوور ،ن : قووول عائأووة رضووي هللا عنهووا :ومثننال ال لننب 
،ي . (2)يتو ول القور ن" هوم اغفور لويسو حانك اللهوم ر نوا و حمودك، الل: "يقول في رنوعه وسوجوده

حُ : )يمتثل ما ،مره هللا  وه فوي قولوه ِ َوالأَفنتأ نُر هللاَّ ِ * إَِذا َرناَء َنصأ ُخلُوَن فِني ِدينِن هللاَّ ناَ  َيندأ نَت النَّ َوَرأَيأ
اباً * أَفأَواراً  ُه َكاَن َتوَّ هُ إِنَّ فِرأ َت أ ِد َرْبَك َواسأ  (.1-1: النصر( )َفَسْبحأ بَِحمأ

َم الْربننا: )فووالن ال يتعاموول  الر ووا يتوو ول قووول هللا تعوواله :وتقننول  ننَع َوَحننرَّ ُ الأَبيأ ( َوأََحننلَّ هللاَّ
 (.275: ال قر )
 .والتأويل بهذا المعنُ مرهول حتُ يقع فيدرك وا عاً  
اِسُخوَن فِي الأِعلأنِم َيقُولُنو: )ف ما قوله تعاله  ُ َوالرَّ لَُم َتأأِويلَُه إاِلَّ هللاَّ نا بِنِه ُكنلٌّ ِمننأ َوَما َيعأ َن ََمنَّ

ننِد َرْبَنننا فيحتموول ،ن ينووون المووراد  الت ويوول فيهووا التفسووير، ويحتموول ،ن ينووون (. 7:  ل عمووران( )ِعنأ
: فعلوه قورا   الوقوم عنود قولوه. المراد  ه م ل النالم إله حقيقته  نوا  علوه الوقوم فيهوا والوصول

حقيقتوه؛ ألن حقوائ  موا ،م ور هللا  وه عون نفسوه  يتعين ،ن ينون المراد  ه م ل النالم إله(. إال هللا)

وعلووه قوورا   الوصوول يتعووين ،ن ينووون المووراد  ووه . وعوون اليوووم اآلموور ال يعلمهووا إال هللا عووغ وجوول
 .التفسير، ألن تفسيره معلوم للراسمين في العلم فال يمت  علمه  اهلل تعاله

 ويوول المعلوووم لنووا، لنننووا فوونحن نعلووم معنووه االسووتوا  ،نووه العلووو واالسووتقرار، وهوواا هووو الت 
ونالك نعلم معاني موا ،م رنوا . نجهل نيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهاا هو الت ويل المجهول لنا

هللا  ه من ،سمائه وصفاته، ونميوغ الفور   وين هواه المعواني فونعلم معنوه الحيوا ، والعلوم، والقودر ، 
لوم، و،ن العلوم لويس هوو القوودر ، و،ن والسومو، وال صور ونحوو الوك، ونعلوم ،ن الحيوا  لويس هوي الع

القدر  ليس هي السمو، و،ن السمو ليس هو ال صور، وهنواا  قيوة الصوفات واألسوما ، لنننوا نجهول 
 . حقائ  هاه المعاني وننهها الاي هي عليه  النس ة إله هللا عغ وجل

 .وهاا المعنيان للت ويل هما المعنيان المعروفان في النتا  والسنة ونالم السلم 
صورم اللفوي عوون المعنوه الوراجح إلووه المعنوه المرجووح لوودليل  :المعننُ الثالنث للتأويننل 

صرم اللفي عن ياهره إله معنه يمالم اليواهر لودليل يقتضويه، وهواا : يقتضيه، وإن أئت فقل
                                                

وروى البخاري، كتاب الوضوء، ( 7115)وصححه، وابن حبان في صحيحه رقم ( 1/519)والحاكم ( 119، 1/255)رواه أحمد   (1)

 .أوله فقط( 2977)ومسلم، كتاب فضائل الصحابة رقم ( 191)باب وضع الماء عند الخالء رقم 

ومسلم، كتاب الصالة، باب ما يقال في الركوع ( 117)والدعاء في السجود رقم  رواه البخاري، كتاب األذان، باب التسبيح  (2)

 (.919)والسجود رقم 
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اصطالح نثير من المت مرين الاين تنلموا في الفقه و،صوله، وهو الواي عنواه ،نثور مون تنلوم مون 
 ت ويل نصو  الصفات وهل هو محمود ،و ماموم؟ وهل هو ح  ،و  اطل؟المت مرين في 

،نه إن دل عليوه دليول صوحيح فهوو حو  محموود يعمول  وه وينوون مون المعنوه  :والتحقي  

األول للت ويوول وهووو التفسووير؛ ألن تفسووير النووالم ت ويلووه إلووه مووا ،راده المووتنلم  ووه سوووا  نووان علووه 
 .لم ،نه مراد المتنلمياهره، ،م عله مالم ياهره ما دمنا نع

ِرلُوه: )قوله تعاله :مثال ذلك  نَتعأ ِ َفنال َتسأ نُر هللاَّ فوإن هللا تعواله يمووم (. 1: النحول( )أََتُ أَمأ
ِرلُوه: )ع اده  إتيان ،مره المستق ل، وليس يم رهم   مر ،ته وانقضه  دليل قوله نَتعأ ومنوه (. َفال َتسأ

ََن : )قوله تعاله ِريمِ َفإَِذا َ َرأأَت الأقُرأ َ اِن الرَّ يأ ِ ِمَن الشَّ ََّ َتِعذأ بِا فإن ياهر اللفوي (. 41: النحل( )َفاسأ

إاا فرغت من القرا  ، والمراد إاا ،ردت ،ن تقر،؛ ألن الن ي صله هللا عليه وسلم نان يسوتعيا إاا 
 .،راد ،ن يقر، ال إاا فرغ من القرا  

 .ديرا    ن يسمه تحريفا  ال ت ويال  وإن لم يدل عليه دليل صحيح نان  اطال  ماموما ، وج 
نَتَول: )قولوه تعواله :مثال ذلك  ِ  اسأ َمُن َعلَنُ الأَعنرأ حأ فوإن يواهره ،ن هللا .  (5: طوـه( )النرَّ

تعاله عال عله العرش علوا  ماصا  يلي   اهلل عوغ وجول، وهواا هوو الموراد، فت ويلوه إلوه ،ن معنواه 
 .عن مواضعه؛ ألنه ليس عليه دليل صحيح استوله وملك ت ويل  اطل ماموم، وتحريم للنلم

 

 فصل
 
اعلم ،ن هللا تعاله وصم القر ن   نوه محنوم، و  نوه متأوا ه، و و ن  عضوه محنوم و عضوه  

لَ : )والثواني نقولوه(. 1: يوونس( )تِلأنَك ََيناُت الأِكَتناِب الأَحِكنيمِ : )فواألول نقولوه تعواله. متأا ه ُ َننزَّ هللاَّ
َسَن الأَحِديِث ِكَتاباً  نُه : )والثال  نقولوه(. 21: الغمر( )ُمَتَشابِهاً  أَحأ نَك الأِكَتناَب ِمنأ نَزلَ َعلَيأ ُهنَو الَّنِذي أَنأ

َكَمات  ُهنَّ أُمُّ الأِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشابَِهات    (.7:  ل عمران( )ََيات  ُمحأ
اإلتقوان والجوود  فوي اللفوي والمعنوه، ف لفواي  :فا حكام الذي وصف به رميع القنرَن هنو 
لقور ن نلوه فوي ،نموول ال يوان والفصواحة وال الغووة، ومعانيوه ،نمول المعوواني و،جلهوا و،نفعهوا للملوو  ا

: حي  تتضمن نمال الصد  في األم ار، ونموال الرأود والعودل فوي األحنوام، نموا قوال هللا تعواله
الً ) تأ َكلَِمُت َرْبَك ِصدأ اً َوَعدأ  (. 115: األنعام( )َوَتمَّ
تأوووا ه القووور ن فوووي النموووال واإلتقوووان : رمينننع القنننرَن هنننووالتشنننابه النننذي وصنننف بنننه  

واالئتالم، فال يناقض  عضه  عضا  في األحنام، وال ينا   عضه  عضا  في األم ار نما قوال هللا 
تاِلفنناً َكثِيننراً ) :تعوواله ِ لََوَرننُدوا فِيننِه اخأ ننِر هللاَّ ننِد َغيأ ََن َولَننوأ َكنناَن ِمنننأ ِعنأ ُروَن الأقُننرأ : النسووا )( أََفننال َيَتننَدبَّ
12.) 
الوضوح واليهور  حي  ينون معناه  :وا حكام الذي وصف به بعق القرَن هو 

 .واضحا   ينا  ال يأت ه عله ،حد، وهاا نثير في األم ار واألحنام
َنُ ) :مثاله في اْلخبار  وله تعالُ  نِزلَ فِينِه الأقُنرأ ُر َرَمَضناَن الَّنِذي أُنأ (. 115: ال قور ( ) َشهأ

 .هر رمضان، ونل ،حد يعرم القر نفنل ،حد يعرم أ
َسنناناً : )ومثالووه فووي األحنووام قولووه تعوواله  ِن إِحأ فنوول ،حوود يعوورم (. 15: النسووا ( )َوبِالأَوالِننَديأ

 .والديه، ونل ،حد يعرم اإلحسان
االأوت اه ،ي مفوا  المعنوه  حيو  يأوت ه  :وأما التشابه الذي وصف به بعق القرَن فهو 

 .لمه الراسمون في العلم دون غيرهمعله  عض الناس دون غيرهم، فيع
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 مو فنا من اختالف هذه اْلوصاف وكيفية الرمع بينها
 
إن وصوم القور ن جميعوه : موقفنا من امتالم هاه األوصام ونيم نجمو  ينها ،ن نقول 

،ن النوالم المحنوم الموتقن يأو ه :  اإلحنام، ووصوفه جميعوه  التأوا ه ال يتعارضوان والجموو  ينهموا
 .في النمال والصد ، فال يتناقض في ،حنامه، وال يتناا  في ،م اره عضه  عضا  

و،ما وصم القر ن   ن  عضه محنم و عضه متأا ه فال تعوارض  ينهموا ،صوال ؛ ألن نول  
وصم وارد عله محل لم يرد عليه اآلمر، ف عض القر ن محنم يواهر المعنوه، و عضوه متأوا ه 

 :سمينمفي المعنه، وقد انقسم الناس في الك إله ق
 منا  ه نول مون عنود ر نوا، وإاا نوان مون عنوده فلون ينوون  :فالراسخون في العلم يقولون 

فيووه اأووت اه يسووتلغم ضووالال  ،و تناقضووا ، ويووردون المتأووا ه إلووه المحنووم فصووار موو ل المتأووا ه إلووه 
 .اإلحنام

فوووات عوا المتأوووا ه وجعلووووه مثوووارا  للأوووك والتأووونيك فضووولوا  وأمنننا أهنننل الضنننالل والزيننن  
 .ضلوا، وتوهموا  هاا المتأا ه ما ال يلي   اهلل عغ وجل وال  نتا ه وال  رسولهو،
َتُ: )قوله تعاله: (1)مثال اْلول  يِ الأَمنوأ ُن ُنحأ ا َنحأ لأَننا : )وقولوه(. 12: ي وـس( )إِنَّ نُن َنزَّ نا َنحأ إِنَّ

ننا لَننُه لََحننافُِظونَ  َر َوإِنَّ ه الأووي  إلووه نفسووه  صوويغة ونحوهمووا مموا ،ضووام هللا فيوو(. 4: الحجوور( )النْذكأ
إن هللا ثالو  ثالثوة، وتورك المحنوم : الجمو، فات و النصراني هاا المتأا ه وادعه تعدد اآللهة وقال

 .الدال عله ،ن هللا واحد
فيحملووون الجمووو علووه التعيوويم لتعوودد صووفات هللا وعيمهووا،  :وأمننا الراسننخون فنني العلننم 

(  51: ال قور ( )ٌ  َوإِلَُهُكمأ إِلَه  َواِحد  ال إِلَنَه إاِلَّ ُهنو:)هويردون هاا المتأا ه إله المحنم في قوله تعال

قوود نفوورك هللا  هووا  – مووا وقووو لووك موون االأووت اه  –إن الوودعو  التووي ادعيووت : ويقولووون للنصووراني
َ َثالِنُث َثالَثنٍة َوَمنا : )ونا ك فيها فاستمو إله قوله تعاله ِمننأ إِلَنٍه إاِلَّ إِلَنه  لََقدأ َكَفَر الَِّذيَن َ نالُوا إِنَّ هللاَّ

 .،ي نفروا  قولهم إن هللا ثال  ثالثة(. 71: المائد ( )َواِحد  
ننت: )قولووه تعوواله لن يووه صووله هللا عليووه وسوولم: (2)ومثننال الثنناني  َببأ ننِدي َمنننأ أَحأ ننَك ال َتهأ ( إِنَّ
نَتقِيمٍ : )وقوله(. 55: القص ) ِدي إِلَنُ ِصنَراٍ  ُمسأ َك لََتهأ ففوي اآليتوين مووهم (. 52: الأوور ( )َوإِنَّ

. تعارض فيت عه من في قل ه غي  ويين  ينهما تناقضا  وهو النفي في األوله، واإلث ات فوي الثانيوة
 .في القر ن تناقض: فيقول

ال تنوواقض فووي اآليتووين فووالمراد  الهدايووة فووي اآليووة  :وأمننا الراسننخون فنني العلننم فيقولننون 

والمراد  هوا فوي .  وحده فال يملنها الرسول وال غيرهاألوله هداية التوفي ، وهاه ال يملنها إال هللا
اآلية الثانية هداية الداللة، وهاه تنون مون هللا تعواله ومون غيوره فتنوون مون الرسول وورثوتهم مون 

 .العلما  الر انيين
َزلأَننا : )قوله تعاله لن يوه صوله هللا عليوه وسولم: (3)ومثال الثالث  نا أَنأ نَت فِني َشنكٍّ ِممَّ َفنإِنأ ُكنأ

لَِك لََقندأ َرناَءَك الأَحن ُّ ِمننأ َرْبنَك َفنال َتُكنوَننَّ ِمنَن ا أَِل الَِّذيَن َيقأَرأُوَن الأِكَتاَب ِمنأ َ بأ َك َفاسأ َتنِرينَ إِلَيأ ( لأُممأ
نوغل إليوه فيت عوه ففي اآلية ما يوهم وقوا الأك من الن ي صله هللا عليه وسلم مما ،(. 49: يونس)

من في قل ه غي  فيدعي ،ن الن ي صله هللا عليه وسلم وقو منه الوك فويطعن فوي رسوول هللا صوله 
 .هللا عليه وسلم

إن الن وي صوله هللا عليوه وسولم لوم يقوو منوه أوك وال : وأما الراسخون في العلم فيقولنون 
نِه : )عالهامترا  فيما ،نغل إليه، نيم وقد أهد هللا له  اإليمان في قوله ت ِزلَ إِلَيأ ُسولُ بَِما أُنأ ََمَن الرَّ

َن أََحنٍد ِمننأ ُرُسن ِ َوَمال َِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه ال ُنَفنْرُ  َبنيأ ََّ ِمُنوَن ُكلٌّ ََمَن بِا : ال قور ( )لِهِ ِمنأ َرْبِه َوالأُمؤأ
ُْمننيْ : )وقولووه(. 215 بِننْي اْلأ ِ َوَرُسننولِِه النَّ ََّ بُِعننوهُ لََعلَُّكننمأ  َفنناِمُنوا بِننا ِ َوَكلَِماتِننِه َواتَّ ََّ ِمُن بِننا الَّننِذي ُيننؤأ

َتُدونَ   (.151: ألعرام( )َتهأ
                                                

 .توهم ما ال يليق باهلل عز وجل  (1)

 .توهم ما ال يليق بالقرآن  (2)

 .توهم ما ال يليق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (3)
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َت فِي َشنكٍّ ) -إن مثل هاا التع ير  :ويقولون  ال يلوغم منوه وقووا  –( 49: يوونس) (َفإِنأ ُكنأ
َمِن َولَند  فَ : )الأرط،  ل وال إمنانه نقوله تعاله حأ لُ الأَعابِنِدينَ  ُنلأ إِنأ َكناَن لِلنرَّ : الغمورم) (1)(أََننا أَوَّ

َمِن أَنأ : )فإن وجود الولد هلل عغ وجل ممتنو غاية االمتناا نموا قوال تعواله(. 11 حأ َبِ ني لِلنرَّ َوَمنا َينأ
ِخَذ َولَداً  فنالك الأوك واالمتورا  مون رسوول هللا صوله هللا عليوه وسولم فيموا ،نوغل (. 42: مريم( )َيتَّ

تنوواا، ولنوون جووا ت الع ووار   هوواه الصوويغة الأوورطية لت نيوود امتنوواا الأووك إليووه ممتنووو غايووة االم
 .واالمترا  من رسول هللا صله هللا عليه وسلم فيما ،نغل إليه من هللا عغ وجل

 ما الحنمة من نون  عض القر ن متأا ها ؟ :فإن  لت
موون الأوواك  ،ن الحنمووة موون الووك ا ووتال  الع وواد وامت ووارهم ليت ووين الصوواد  فووي إيمانووه :فننالرواب

الجاهل الغائ ، فالصاد  في إيمانه الراسخ في عمله الاي يؤمن  اهلل ونلماتوه، ويعلوم ،ن نوالم هللا 
عووغ وجوول لوويس فيووه تنوواقض، وال امووتالم فيوورد مووا تأووا ه منووه إلووه مووا نووان محنمووا ، ليصووير نلووه 

 تعواله  عضوه و،ما من الأاك الجاهل الغائ  الاي يت وو موا تأوا ه منوه، ليضور  نتوا  هللا. محنما  
  عض، فيضل ويضل، وينوون إماموا  فوي الضوالل والأوقا  فيفوتن النواس فوي ديونهم، ويووقعهم فوي 

تَِ ناَء )الأك والحير ، ويفتن  عضهم   عض  نُه ابأ بُِعوَن َمنا َتَشناَبَه ِمنأ ا الَِّذيَن فِي  ُلُوبِِهمأ َزيأ   َفَيتَّ َفأَمَّ
تَِ اَء َتأأِويلِِه َومَ  َنِة َوابأ نِد الأفِتأ نا بِنِه ُكنلٌّ ِمننأ ِعنأ اِسُخوَن فِي الأِعلأِم َيقُولُوَن ََمنَّ ُ َوالرَّ لَُم َتأأِويلَُه إاِلَّ هللاَّ ا َيعأ

َلأَبابِ  ُر إاِلَّ أُولُو اْلأ كَّ َمنًة إِ * َرْبَنا َوَما َيذَّ َك َرحأ َتَنا َوَهنبأ لََننا ِمننأ لَنُدنأ َد إِذأ َهنَديأ َنا ال ُتِزغأ  ُلُوَبَنا َبعأ نَك َربَّ نَّ
ابُ  َت الأَوهَّ  (.1-7:  ل عمران( )أَنأ

 
 

 تتمة
 

 :حقيقي ونسبي: التشابه الوا ع في القرَن نوعان 
حقيقة ما ،م ر هللا  ه عن نفسه، وعن اليووم : ما ال يعلمه إال هللا عغ وجل مثل :فالحقيقي 

ال هللا تعواله عون ال نعلوم حقائقهوا وننههوا نموا قو –وإن ننا نعلم معاني تلوك األم وار  –اآلمر فإنا 
نِديِهمأ َوَمنا َخلأَفُهنمأ َوال ُيِحيُ نوَن بِنِه ِعلأمناً ): نفسوه َن أَيأ لَنُم َمنا َبنيأ ِرُكننُه : )وقوال(. 111: طوـه( )َيعأ ال ُتدأ

َصنارَ  َبأ ِرُك اْلأ َصاُر َوُهنَو ُيندأ َبأ لَنُم َنفأن   َمنا ): وقوال عموا فوي اليووم اآلمور(. 111: األنعوام( )اْلأ َفنال َتعأ
فَِي لَ  َملُنونَ أُخأ ُيٍن َرنَزاًء بَِمنا َكناُنوا َيعأ ِا أَعأ وفوي الحودي  القدسوي الثا وت (. 17: السوجد ) (ُهمأ ِمنأ  ُرَّ

،عددت لع وادي الصوالحين موا ال عوين : "في الصحيحين عن الن ي صله هللا عليه وسلم ،ن هللا قال
 .(2)"ر،ت، وال ،ان سمعت، وال مطر عله قل   أر

ه، وعن اليوم اآلمر فيه ،لفاي متأا هة تأ ه معانيها ما نعلمه في فما ،م ر هللا  ه عن نفس 
الدنيا، نما ،م ر عن نفسوه ،نوه حوي، علويم، قودير، سوميو،  صوير، ونحوو الوك، ونحون نعلوم ،ن موا 
دلت عليه هاه األسما  من الصفات ليس ممواثال  فوي الحقيقوة لموا للمملوو  منهوا، فحقيقتهوا ال يعلوم 

علم ،ن في الجنة لحما ، ول نا ، وعسال ، وما ، وممرا ، ونحو الك، ولنون لويس نما ن. معناها إال هللا
 .حقيقة الك من جن  ما في الدنيا، وحينئا ال يعلم حقيقتها إال هللا تعاله

ال يفهووم إن لووم يع وور عنووه  األسووما  المعلومووة معانيهووا فووي الأوواهد،  وا خبننار عننن ال ا ننب 

م  ما في الأاهد، مو العلوم  الفوار  المميوغ، و،ن موا ،م ور هللا ويعلم  ها ما في الغائ   واسطة العل
 . ه من الغي  ،عيم مما يعلم في الأاهد

 .وهاا النوا الاي ال يعلمه إال هللا ال يس ل عنه لتعار الوصول إليه 

                                                
فإن ذلك لن يحملني على عبادة ذلك  –على سبيل الفرض الممتنع  –لرحمن ولد أظهرها أنه إن كان ل: في معنى هذه اآلية أقوال  (1)

و الولد، بل سأكون أول العابدين هلل، ولن أعبد الولد، وذلك ألن المعبود لم يذكر فيها، فنصرف المعنى إلى من ال تصح العبادة إال له وه

 .هللا تعالى

 (.91)سبق تخريجه ص  (2)
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فهو ما ينون مأت ها  عله  عض النواس دون  عوض، فويعلم منوه الراسومون  :وأما النسبي 
ما يمفه عله غيرهم، إما لونق  فوي علمهوم ،و تقصوير فوي طلو هم، ،و قصوور في العلم واإليمان 

 .في فهمهم، ،و سو  في قصدهم
وهاا النوا يس ل عن  يانه، ألنه يمنن الوصوول إليوه، إا لويس فوي القور ن أوي  ال يت وين  

يَ ): معنوواه ألحوود موون النوواس، نيووم وقوود قووال هللا عووغ وجوول ننَك الأِكَتنناَب تِبأ َنننا َعلَيأ لأ ءٍ َوَنزَّ ( اننناً لُِكننلْ َشننيأ
قِننينَ : )وقووال(. 14: النحوول) ِعَظننة  لِلأُمتَّ نناِ  َوُهنندًل َوَموأ : وقووال(. 111:  ل عمووران( )َهننَذا َبَيننان  لِلنَّ
ََنهُ ) بِعأ  ُرأ َنا َبَياَنهُ * َفإَِذا َ َرأأَناهُ َفاتَّ اُ  َ ندأ َرن): وقال(. 14-11: القيامة( )ُثمَّ إِنَّ َعلَيأ اَءُكمأ َيا أَيَُّها النَّ

ُكمأ ُنوراً ُمبِيناً  َزلأَنا إِلَيأ َهان  ِمنأ َرْبُكمأ َوأَنأ نِزلَ فِينِه : )وقال(. 179: النسا ) (ُبرأ ُر َرَمَضناَن الَّنِذي أُنأ َشهأ
َ اِن  اِ  َوَبْيَناٍت ِمَن الأُهَدل َوالأفُرأ َُن ُهدًل لِلنَّ  (.115: ال قر ) (الأقُرأ

ئل العلمية الم رية، والمسوائل العمليوة الحنميوة، وغالو  في المسا ولهاا النوا ،مثلة نثير  
 .المسائل التي امتلم الناس فيها ،ونلها من هاا النوا

ء  ) : وله تعالُ: فمن أمثلة ذلك في المسا ل العلمية الخبرية لِنِه َشنيأ َ  َكِمثأ حيو   (.11:الشنورل)( لَنيأ
ن هللا تعوواله، ينووا  موونهم ،ن إث اتهووا اأووت ه علووه النفووا  ،هوول التعطيوول ففهموووا منووه انتفووا  الصووفات عوو

يستلغم مماثلة هللا تعاله للمملوقين؛ فنفوا عن هللا تعاله ما وصم  ه نفسه ،و  عضوه، و،عرضووا 
عوون األدلووة السوومعية والعقليووة الدالووة علووه ث وووت صووفات النمووال هلل عووغ وجوول، وغفلوووا عوون نووون 

 .االأتراك في ،صل المعنه ال يستلغم المماثلة في الحقيقة
ء  )ثم لو ،معنوا في النير في هاا المنفي   لِِه َشيأ َ  َكِمثأ لت ين لهوم ،نوه يودل علوه ث ووت ( لَيأ

الصفات ال علوه انتفائهوا، ألن نفوي المماثلوة يودل علوه ث ووت ،صول المعنوه، لنون لنمالوه تعواله ال 
 .ائد يماثله أي  ال في ااته، وال في صفاته، ولوال ث وت ،صل الصفة لم ينن لنفي المثل ف

صننلوا كمننا : "وموون ،مثلووة الووك فووي المسووائل العمليووة الحنميووة قولووه صووله هللا عليووه وسوولم 
حي  اأت ه عله  عض الناس ففهموا منه ،نوه أوامل للنميوة والنيفيوة، و نووا . (1)"رأيتموني أصلي

عله الك ،نه ال تجوغ الغيواد  فوي صوال  الليول علوه العودد الواي نوان الن وي صوله هللا عليوه وسولم 
قوم  ه، فال يغاد في التراويح في رمضان عله إحد  عأر ، ،و ثالثوة عأور  رنعوة، ولنون مون ي

ت مل الحدي  وجده داال  عله النيفية فقط دون النمية، إال ،ن تنون النمية في ضمن النيفيوة نعودد 
الصوال  الواحوود ، ويودل لووالك موا ث ووت فوي صووحيح ال مواري وغيووره مون حوودي  ع ود هللا  وون عموور 

موا تور  فوي صوال  :  عنهما ،ن رجال  س ل الن ي صله هللا عليه وسلم وهوو علوه المن وررضي هللا
،ن : وفي روايوة. (2)"مثنه مثنه، فإاا مأي الص ح صله واحد  ف وترت له ما صله: "الليل؟ قال

نيم صال  الليل؟ ولو نان عدد قيام الليل محصورا  ل ينه الن ي صوله هللا عليوه وسولم : السائل قال
ا السائل، ولهاا نان الراجح ،ن يقتصر فوي قيوام الليول علوه إحود  عأور  ،و ثالثوة عأور  وإن لها

 .غاد عله الك فال   س
و،مثلة الك نثير ، تعلم من نت  الفقه المعنية  وانر الموالم والتورجيح  وين األقووال وهللا  

 .المستعان

                                                
 (.511)ألذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة رقم رواه البخاري، كتاب ا  (1)

ومسلم كتاب صالة المسافرين، باب صالة الليل مثنى ( 972)رواه البخاري، كتاب الصالة، باب الحلق والجلوس في المسجد رقم   (2)

 (.794)مثنى رقم 
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 القاعدا السادسة
 تاً في ضاب  ما يروز َ ويمتنع عنه نفياً وإثبا

 
 .فال د من ضا ط لهاا وااك –نما س    –صفات هللا تعاله دائر   ين النفي واإلث ات  
 :فالضاب  في النفي أن ينفُ عن هللا تعالُ 
 .نل صفة عي  نالعمه والصمم والمرس والنوم والموت ونحو الك :أوالً  
توه ،و نحوو نول نقو  فوي نمالوه نونق  حياتوه ،و علموه ،و قدرتوه ،و عغتوه ،و حنم :ثانياً  

 .الك
مماثلته للمملوقين ن ن يجعول علموه نعلوم المملوو ، ،و وجهوه نوجوه المملوو ، ،و  :ثالثاً  

 .استواؤه عله عرأه ناستوا  المملو  ونحو الك
لَنُ: )قولوه تعواله :فمن أدلة انتفاء اْلول عنه  َعأ ِ الأَمَثنلُ اْلأ َّ َِ فوإن ث ووت (. 51: النحول( )َو

 .صم األعله يستلغم انتفا  نل صفة عي المثل األعله له وهو الو
َنُهَمنا فِني : )قولوه تعواله :ومن أدلة انتفاء الثناني  َق َوَمنا َبيأ َرأ نَماَواِت َواْلأ َننا السَّ َولََقندأ َخلَقأ

َنا ِمنأ لُُ وبٍ  اٍم َوَما َمسَّ ِة أَيَّ  (.11:    ) (ِستَّ
لِِه َشيأ : )قوله تعاله :ومن أدلة انتفاء الثالث  َ  َكِمثأ  (.11: الأور ( )ء  لَيأ
وبهننذا علننم أنننه ال يصننح االعتمنناد فنني ضنناب  النفنني علننُ مرننرد نفنني التشننبيه وذلننك  

 :لورهين
،ي نفووي التسوواوي موون نوول وجووه  ووين  –،نووه إن ،ريوود  ووالنفي نفووي التأووا ه المطلوو   :اْلول 

 فووإن هواا لغووو موون القووول إا لوم يقوول ،حوود  تسوواوي الموال  والمملووو  موون نوول –الموال  والمملووو  
وجه،  حيو  يث وت ألحودهما مون الجوائغ والممتنوو والواجو  موا يث وت لممور، وال يمنون ،ن يقولوه 
عاقل يتصور ما يقول، فإنوه مموا يعلوم  ضورور  العقول و داهوة الحوس انتفواؤه، وإاا نوان نوالك لوم 

  .ينن لنفيه فائد 
لنفووي ال فهوواا ا –،ي نفووي التأووا ه موون  عووض الوجوووه  –وإن ،ريوود  ووالنفي مطلوو  التأووا ه  

يصح إا ما من أيئين إال و ينهما قودر مأوترك يأوترنان فيوه، وقودر مموت  يتميوغ  وه نول واحود 
 .عن اآلمر، فيأت هان من وجه، ويفترقان من وجه

نلأ َعلَنُ الأَحنْي : )وصم مأترك  ين المال  والمملو ، قال هللا تعاله" مثال  "فالحيا    َوَتَوكَّ
َُ الأَمْيَت ِمَن الأَحيّ ): وقال(. 51: الفرقان( )الَِّذي ال َيُموتُ  ِر َُ الأَحيَّ ِمَن الأَمْيِت َوُيخأ ِر : الوروم( )ُيخأ

لنن حيا  الموال  تموت   وه فهوي حيوا  ناملوة مون جميوو الوجووه لوم تسو    عودم وال يلحقهوا (. 14

لُّ َمننأ ُكن: )فنا ،  مالم حيا  المملو  فإنها حيوا  ناقصوة مسو وقة  عودم متلوو   فنوا  قوال هللا تعواله
َها َفانٍ  َرامِ * َعلَيأ ِكأ ُه َرْبَك ُذو الأَرالِل َواْلأ َقُ َورأ  (.27-25: الرحمن( )َوَيبأ

نلووي ال يمووت    حوودهما دون اآلموور، لنوون مووا  " وهووو مطلوو  الحيووا " كفالقوودر المأووتر 
يمووت   ووه نوول واحوود ويتميووغ  ووه لووم يقووو فيووه اأووتراك، وحينئووا ال محوواور موون االأووتراك فووي هوواا 

 .نه النلي، وإنما المحاور ،ن يجعل ،حدهما مأارنا  لممر فيما يمت   هالمع
تسوتلغم التعطيول المحوض، ألنوه إاا نفوي  –،عنوي نفوي مطلو  التأوا ه  –ثم إن إراد  الوك  

 حجة ،ن للمملو  صفة وجود فإث اتها للموال  يسوتلغم التأو يه " مثال  "عن هللا تعاله صفة الوجود 
له نفيه ،ن ينون المال  معدوما ، ثم يلغمه عله هاا الالغم الفاسود ،ن يقوو عله هاا التقدير، لغم ع

 –في تأو يه  مور وهوو تأو يه الموال   المعودوم الأوترانهما فوي صوفة العودم فيلغموه علوه قاعدتوه 
فإن نفه عنه الوجود والعدم وقو فوي تأو يه ثالو  ،أود وهوو تأو يه  الممتنعوات؛  –تأ يه  المعدوم 
 .م نقيضان يمتنو انتفاؤهما نما يمتنو اجتماعهماألن الوجود والعد

إن الأي  إاا أارك غيوره مون وجوه جواغ عليوه مون الوك الوجوه موا يجووغ  :فإن  ال  ا ل 
 !!عله اآلمر، وامتنو عليه ما يمتنو، ووج  له ما يج 
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 :فالرواب من ورهين
صوفة ،ن يتمواثال المنو، فيقال ال يلغم من اأتراك الموال  والمملوو  فوي ،صول ال :أحدهما 

 .فيه فيما يجوغ ويمتنو ويج ، ألن مطل  المأارنة ال يستلغم المماثلة
التسليم، فيقال ه  ،ن األمر نوالك ولنون إاا نوان الوك القودر المأوترك ال يسوتلغم  :الثاني 

إث ات موا يمتنوو علوه الور  سو حانه، وال نفوي موا يسوتحقه لوم ينون ممتنعوا ، فوإاا اأوترنا فوي صوفة 
الحيا ، والعلم، والقدر ، وامت  نول موصووم  موا يسوتحقه ويليو   وه نوان اأوترانهما الوجود، و

في الك ،مرا  ممننا  ال محاور فيه ،صال ،  ل إث ات هاا من لواغم الوجود، فإن نل موجودين ال د 
 ينهما من مثل هاا، ومن نفاه لغمه تعطيل وجود نل موجوود، ألن نفوي القودر المأوترك يلوغم منوه 

 .العام التعطيل
وهاا الموضو من فهموه فهموا  جيودا  وتود ره غالوت عنوه عاموة الأو هات واننأوم لوه غلوط  

 .نثير من األانيا  في هاا المقام
 
 

 فصل
  
ممنا ينندل علننُ أننه ال يصننح االعتمنناد فني ضنناب  النفنني علنُ مرننرد نفنني : الورنه الثنناني 

 . ما ال يراه اآلمرون تأ يها   ،ن الناس امتلفوا في تفسير التأ يه فقد يفسره  عضهم :التشبيه
،نهم جعلووا مون ،ث وت هلل تعواله علموا  : مثال الك مو المعتغلة ومن سلك طريقهم من النفا  

قديما ، ،و قدر  قديمة مأ ها  ممثال ، ألن القدم ،مو  وصوم اإللوه عنود جمهوورهم، فمون ،ث وت لوه 
 .علما  قديما  ،و قدر  قديمة فقد ،ث ت له مثيال  

 .يريبونهم تارا بالمنعي وبالتسليم تارا والمثبتون 
لوويس القوودم ،موو  وصووم اإللووه، وإنمووا ،موو  وصووم اإللووه مووا ال  :أمننا المنننع فيقولننون 

. نونووه ر  العووالمين، و،نووه  نوول أووي  قوودير، و،نووه اإللووه ونحووو الووك: يتصووم  ووه غيووره، مثوول
،و ر وا  ،و نحوو والصفات وإن وصفت  القدم نما توصم  ه الواات ال يقتضوي الوك ،ن تنوون إلهوا  

يوصم  الحدو ، وتوصم صوفاته  الحودو ، وال يقتضوي الوك ،ن  –مثال   –الك، نما ،ن الن ي 
 .تنون صفاته ن يا  

 .وعله هاا فال ينون إث ات الصفات القديمة هلل تعاله تمثيال ، وال تأ يها   
ض نحون وإن سولمنا ،ن هوواا المعنوه قود يسوومه فوي اصوطالح  عوو :وأمنا التسنليم فيقولننون 

 .الناس تأ يها  ،و تمثيال  فإنه لم ينفه عقل وال سمو، وحينئا فال مانو من إث اته
فالقر ن إنما نفه مسمه المثل، والنم ، والند ونحو الوك، والصوفة فوي لغوة العور  التوي  

 .نغل  ها القر ن ليست مثل الموصوم، وال نفؤا  له، وال ندا  فال تدمل فيما نفاه القر ن
 .ا نفته األدلة الأرعية والعقلية فقطفالواج  نفي م 
مو األأاعر  ونحوهم ممن ينفي علوه عله عرأوه ونحووه دون صوفة الحيوا ،  :مثال َخر 

إن هاه الصفات قد تقوم  ما ليس  جسم  مالم العلو فإنوه ال يقووم : والعلم، والقدر  ونحوها فيقول
 .ة فيلغم التأ يهإال  جسم فلو ،ث تناه لغم ،ن ينون جسما ، واألجسام متماثل

" إن العلوو ال يقووم إال  جسوم: "والمث تون يجي ونهم تار   منو المقدمة األولوه وهوي قوولهم 
وتووار   منووو المقوودمتين، وتووار  " إن األجسووام متماثلووة: "وتووار   منووو المقدمووة الثانيووة وهووي قووولهم

يفتقور  عضوها إلوه  إن ،ردتم  الجسم جسوما  مؤلفوا  مون لحوم وعيوم و،جوغا :  االستفصال، فيقولون
 عض، ،و يحتاج إله مقوموات مارجيوة، فهواا ممتنوو  النسو ة إلوه هللا الغنوي الحميود، ولويس  والغم 
من إث ات الصفات، وإن ،ردتم  الجسم ما نان قائما   نفسه موصوفا   الصفات الالئقة  ه، فهاا حو  

 .ثا ت هلل عغ وجل وال يلغم عليه أي  من اللواغم ال اطلة
ن امتالم الناس في تفسير التأو يه صوار االعتمواد علوه مجورد نفيوه  واطال ، ألنوه وإاا ت ي 

 .يلغم منه نفي صفات النمال عن هللا تعاله عند من ير  ،ن إث اتها يستلغم التأ يه
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 .وعله هاا فالضا ط الصحيح فيما ينفه عن هللا تعاله ما س   في ،ول القاعد  
 
 

 فصل
 
اد فووي ضووا ط النفووي علووه مجوورد نفووي التأوو يه و،نووه طريوو  فووإاا ت ووين ،نووه ال يصووح االعتموو 

فاسود، فوإن ،فسود منووه موا يسولنه  عوض النوواس حيو  يعتمودون فيموا ينفووه عون هللا تعواله علوه نفووي 
التجسيم، والتحيغ ونحو الك، فتجدهم إاا ،رادوا ،ن يحتجووا علوه مون وصوم هللا تعواله النقوائ  

لو اتصم هللا  الك لنان جسوما ، ،و : ها يقولون لهالحغن، وال نا ، والمرض، والوالد  ونحو: من
 .متحيغا ، وهاا ممتنو، هاه حجتهم عليه

 :وهذه  ريقة فاسدا ال يحصل بها المقصود لوروه 
ونحوها عبنارات مرملنة مشنتبهة ال " التحيز"و " الروهر"و " الرسم"أن لفظ : اْلول  

 وسومه  وه نفسوه ال نفيوا  وال إث اتوا ، ال ولالك لوم توانر فيموا وصوم هللا تح  حقاًي وال تب ل با الًي

في نتا  هللا تعاله، وال في سونة رسووله صوله هللا عليوه وسولم، ولوم يسولنه ،حود مون سولم األموة 
 .و،ئمتها، وإنما هي ع ارات م تدعة ،ننرها السلم واألئمة

أو وصنف هللا تعنالُ بهنذه النقنا ق أظهنر فسناداً فني العقنل والندين منن وصنفه : الثاني 
فووإن نفوور موون وصووفه  هوواه النقووائ  معلوووم  الضوورور  موون الوودين،  مووالم  بننالتحيز والترسننيمي

 .التحيغ والتجسيم لما فيهما من االأت اه والمفا 

وإاا نان وصم هللا تعاله  هاه النقائ  ،يهر فسادا  من وصفه  والحيغ والجسوم، فإنوه ال  
للمودلول ومث وت لوه فال ود ،ن ينوون ، وين يصح االستدالل  األمفه عله األيهر؛ ألن الودليل م وين 

 .و،يهر منه
أن من وصنفوه بهنذه النقنا ص يمكننهم أن يقولنوا نحنن نصنفه بنذلكي وال نقنول  :الثالث 

 بالترسننيم والتحيننز كمننا يقولننه مننن يثبننت َ صننفات الكمننال مننع نفنني القننول بالترسننيم والتحيننزي

لنق  واحودا ، وي قوه الورد عليهموا فينون نالم من يصم هللا  صفات النمال ومن يصفه  صفات ا
 . طري  واحد وهو ،ن اإلث ات مستلغم للتجسيم والتحيغ، وهاا في غاية الفساد وال طالن

أن الذين اعتمدوا في ضاب  ما ينفُ عن هللا علُ نفني الترسنيم والتحينز نفنوا : والرابع 
لنمووال واجوو  ثا ووت واتصووام هللا تعوواله  صووفات ا .عننن هللا تعننالُ صننفات الكمننال بهننذه ال ريقننة

 السمو والعقل؛ فينون نول موا اقتضوه نفيوه  واطال   السومو والعقول، و وه يت وين فسواد تلوك الطريقوة 
 .و طالنها

أن سالكي هنذه ال ريقنة متنا ضنوني فكنل منن أثبنت شني اً ونفنُ غينره ألزمنه : الخام  
خنر بمنا يوافقنه فينه اْلخر بما يوافقه فيه من ا ثباتي وكل من نفُ شي اً واثبت غينره ألزمنه اْل

 . من النفي
،ن مون ،ث تووا هلل تعلوه الحيوا ، والعلوم، والقودر ، واإلراد ، والسومو، وال صور،  :مثال ذلك 

إث ووات هوواه تجسوويم؛ ألن هوواه : والنووالم دون غيرهووا موون الصووفات قووال لهووم نفووا  الووك نالمعتغلووة
 .الصفات ،عراض والعرض ال يقوم إال  جسم

أنتم أثبتم أنه حيي علنيمي  نديري و لنتم لني  برسنم منع أنكنم ال  فيرد عليهم أول ك بأنكم 
فنووالك نحوون نث ووت هوواه  تعرفننون حينناً عالمنناً  ننادراً إال رسننماًي فننأثبتموه علننُ خننالف مننا عننرفتمي

الصوفات وال نقوول إنوه جسوم فهواا تنواقض المعتغلوة، ،موا تنواقض مصوومهم الواين ،ث تووا الصوفات 
إث وات الرضوا : ا لمون ،ث وت صوفة الرضوا، والغضو ، ونحوهواالس و السوا قة دون غيرهوا فقود قوالو

والغض ، واالستوا ، والنغول، والوجه، واليدين ونحوها تجسيم ألننا ال نعرم ما يوصم  والك 
 .إال ما هو جسم

فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحينااي والعلنمي والقندراي وا راداي والسنمعي  
فوإن لغمنوا التجسويم فيموا ،ث تنواه  ف منا يوصنف بنذلك إال منا هنو رسنميوالبصري والكنالمي وال يعنر
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لغمنم فيما ،ث تموه، وإن لم يلوغمنم فيموا ،ث تمووه لوم يلغمنوا فيموا ،ث تنواه وإن ،لغمتمونوا  وه، ألنوه ال 
 .فر   ين األمرين، وتفريقنم  ينهما تناقض مننم

 
 
 

 فصل
 
ه ما ،ث ته لنفسه مون صوفات النموال علوه ف ن نث ت هلل تعال: و،ما الضا ط في  ا  اإلث ات 

لَنُ َوُهنَو الأَعِزينُز الأَحِكنيمُ : )وجه ال نق  فيه  و ي حوال مون األحووال لقولوه تعواله َعأ ِ الأَمَثنلُ اْلأ َّ َِ  (َو
 .والمثل األعله هو الوصم األنمل الاي ال يماثله أي (. 51: النحل)
وقوود . ث وووت، ،م صووفات نفووي فصووفات هللا تعوواله نلهووا صووفات نمووال، سوووا  نانووت صووفات 

سوو   ،ن النفووي المحووض ال يوجوود فووي صووفات هللا تعوواله، و،ن المقصووود  صووفات النفووي نفووي تلووك 
 .الصفة ال تصافه  نمال ضدها

ولهاا ال يصح في ضا ط اإلث ات ،ن نعتمد عله مجرد اإلث وات  وال تأو يه؛ ألنوه لوو صوح  
و نفي التأ يه، فيصوفه  والحغن، وال نوا ، الك لجاغ ،ن يث ت المفتري هلل س حانه نل صفة نق  م

إن هللا يحووغن ال نحووغن : والجوووا، والعطووش ونحوهووا ممووا ينووغه هللا عنووه مووو نفووي التأوو يه، فيقووول
الع اد، وي ني ال ن نائهم، ويجوا ال نجوعهم، ويعطوش ال نعطأوهم، وي نول ال نو نلهم، نموا ،نوه 

 .ميفرح ال نفرحهم، ويضحك ال نضحنهم، ويتنلم ال ننالمه
إن هلل  :ولراز أيضاً أن يثبت المفتري َ سبحانه أعضاء كثيرا مع نفي التشنبيه فيقنول 

تعاله ن دا  ال ن ن اد الع اد، و،معا  ال ن معائهم، ونحوو الوك مموا ينوغه هللا تعواله عنوه، نموا ،ن لوه 
 .وجها  ال نوجوههم، ويدين ال ن يديهم

،ي  :والضحكي والكالمي والورهي واليدينثم يقول المفتري لمن نفُ ذلك وأثبت الفراي  
فر   ين ما نفيت وما ،ث ت، إاا جعلت مجورد نفوي التأو يه نافيوا  فوي اإلث وات؛ ف نوا لوم ،مورج عون 

 .هاا الضا ط فإني اث ت الك  دون تأ يه
فما جوا   وه الودليل ،ث توه ( ،ي الدليل من النتا  والسنة)الفر  هو السمو  :فإن  ال النافي 

 . ه لم ،ث ته وما لم يجئ
السمو م ر والم ر دليل عله المم ر عنه، والدليل ال ينعنس فال يلوغم مون  : ال المفتري 

عدمه عدم المدلول عليه؛ ألنه قد يث ت  دليل  مر، فما لم يرد  ه السومو يجووغ ،ن ينوون ثا توا  فوي 
األموور   سومائها نفس األمر وإن لم يرد  ه السمو، ومن المعلوم ،ن السومو لوم يورد  نفوي نول هواه 

الماصة فلم يرد  نفي الحغن، وال نا ، والجوا، والعطش، ونفوي الن ود، والمعود ، واألمعوا ، وإاا 
لم يرد  نفيها جاغ ،ن تنون ثا تة في نفوس األمور، فوال يجووغ نفيهوا  وال دليول، و هواا ينقطوو النوافي 

نوه ال يصوح االعتمواد عليهوا، لهاه الصفات حي  اعتمد فيما ينفيه عله مجرد نفي التأ يه، ويعلوم ،
وإنما االعتماد عله ما دل عليه السمو والعقل من وصم هللا تعاله  صوفات النموال علوه وجوه ال 
نقو  فيووه، وعلووه هوواا فنوول موا ينووافي صووفات النمووال الثا تووة هلل، فواهلل منووغه عنووه؛ ألن ث وووت ،حوود 

 .الضدين نفي لممر ولما يستلغمه
الحووغن،  :المفتننري َ تعننالُ مننن صننفات النننقص فيقننالوبهننذا يمكننن دفننع مننا أثبتننه هننذا  

: وال نووا ، والجوووا، والعطووش صووفات نقوو  منافيووة لنمالووه فتنووون منتفيووة عوون هللا، ويقووال ،يضووا  
األنول، والأور  مسوتلغم للحاجوة والحاجوة نقو ، ومووا اسوتلغم الونق  فهوو نقو ، ويقوال ،يضووا ، 

 .نغه عن األنل والأر  منغه عن  الت الكالن د، والمعد ، واألمعا   الت األنل والأر ، والم
و،موا الفورح، والضوحك، والغضو ، ونحوهوا فهووي صوفات نموال ال نقو  فيهوا فوال تنتفووي  

عنه لننها ال تماثل ما يتصم  ه المملو  منها فإنه س حانه ال نم  له، وال سومي، وال مثول، فوال 
حقيقووة أووي  موون صووفاته يجوووغ ،ن تنووون حقيقووة ااتووه نحقيقووة أووي  موون اوات المملوووقين، وال 
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نحقيقة أي  من صفات المملوقين؛ ألنه ليس مون جونس المملوقوات، ال المالئنوة، وال اآلدميوين، 
 .وال السموات، وال النوان ، وال الهوا ، وال األرض وغير الك

 وول يعلووم ،ن حقيقتووه علووه مماثلووة أووي  موون الموجووودات ، عوود موون سووائر الحقووائ ، ألن  
جواغ علوه الواحود  موا يجوووغ علوه األمور ، ووجو  لهوا موا يجو  لءموور ، الحقيقتوين إاا تماثلتوا 

وامتنو عليها ما يمتنو عله األمر ، فيلغم ،ن يجووغ علوه الموال  الواجو   نفسوه موا يجووغ علوه 
المملو  المحود ، و،ن يث وت لهواا المملوو  موا يث وت للموال  فينوون الأوي  الواجود واج وا   نفسوه 

 .وما ، وهاا جمو  ين النقيضينغير واج   نفسه، موجودا  معد
 
 

 فصل
 (1)اْلصل الثاني في القدر والشرع

 
 .القدر تقدير هلل تعاله لما نان وما ينون ،غال  و، دا   
واإليمووان  القوودر ،حوود ،رنووان اإليمووان السوونة التووي  ينهووا رسووول هللا صووله هللا عليووه وسوولم  

ئنتوه، ونت وه، ورسوله، واليووم اآلمور، ،ن توؤمن  واهلل، ومال: "لج ريل حين س له عن اإليموان فقوال
 .(2)"وتؤمن  القدر ميره وأره

 .واإليمان  القدر والأرا من تمام اإليمان  ر و ية هللا تعاله 
 :ولإليمان بالقدر مراتب أربع 
اإليمان   ن هللا تعاله قد علم  علمه األغلي األ دي ما نان وما ينون مون  :المرتبة اْلولُ 

 . اطن مما ينون من ،فعاله، ،و ،فعال مملوقاتهصغير ون ير، وياهر و
اإليمان  و ن هللا تعواله نتو  فوي اللووح المحفووي مقوادير نول أوي  حتوه  :المرتبة الثانية 

 .تقوم الساعة، فما من أي  نان ،و ينون إال وهو منتو  مقدر ق ل ،ن ينون
 . عليه وسلمودليل هاتين المرت تين في نتا  هللا تعاله، وفي سنة رسوله صله هللا 
ِق إِنَّ َذلِنَك فِني : )فمنه قوله تعاله :أما الكتاب  َرأ نَماِء َواْلأ لَُم َمنا فِني السَّ َ َيعأ لَمأ أَنَّ هللاَّ أَلَمأ َتعأ

ِ َيِسير   لَُمَها إاِلَّ ُهنَو وَ ): وقوله.  (71: الحج) (ِكَتاٍب إِنَّ َذلَِك َعلَُ هللاَّ ِب ال َيعأ َدهُ َمَفاتُِح الأَ يأ لَنُم َوِعنأ َيعأ
نبٍ  ِق َوال َر أ َرأ نٍة فِني ُظلَُمناِت اْلأ لَُمَهنا َوال َحبَّ نقُُ  ِمننأ َوَرَ نٍة إاِلَّ َيعأ نِر َوَمنا َتسأ َوال  َما فِني الأَبنْر َوالأَبحأ

 .  (54: األنعام) (َيابٍِ  إاِلَّ فِي ِكَتاٍب ُمبِينٍ 
مالئو  ق ول ،ن يملو  نتو  هللا مقوادير ال: "فمنهوا قولوه صوله هللا عليوه وسولم :وأما السننة 

،مرجه مسلم فوي صوحيحه عون ". وعرأه عله الما : السموات واألرض  ممسين ،لم سنة، قال
 .ع د هللا  ن عمرو  ن العا  رضي هللا عنهما

ورو  ال موواري فووي صووحيحه موون حوودي  عمووران  وون حصووين رضووي هللا عنووه ،ن الن ووي  
ونووان عرأووه علووه المووا ، ثووم ملوو  نووان هللا ولووم ينوون أووي  ق لووه، : "صووله هللا عليووه وسوولم قووال

 ".السموات واألرض، ونت  في الانر نل أي 
سومعت : ورو  اإلمام ،حمد والترماي من حدي  ع اد   ن الصامت رضوي هللا عنوه قوال 

ر  ومووا : قووال. انتوو : إن ،ول مووا ملوو  هللا القلووم فقووال: "رسووول هللا صووله هللا عليووه وسوولم يقووول
 .وهو حدي  حسن". حته تقوم الساعةانت  مقادير نل أي  : ،نت ؟ قال

اإليمان  مأيئة هللا تعواله و،نهوا عاموة فوي نول أوي ، فموا وجود موجوود،  :المرتبة الثالثة 
وال عوودم معوودوم موون صووغير ون يوور، ويوواهر و وواطن فووي السووموات واألرض إال  مأوويئة هللا عووغ 

 .وجل سوا  نان الك من فعله تعاله ،م من فعل مملوقاته

                                                
 .15ص" الصفات"سبق الكالم على األصل األول  (1)

من حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، وأخرجه البخاري، ( 1)مان، باب بيان اإليمان واإلسالم رقم رواه مسلم، كتاب اإلي  (2)

 .من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه( 51)كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإليمان رقم 
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اإليمان  مل  هللا تعاله و،نه مال  نل أي  من صغير ون يور، ويواهر  :عةالمرتبة الراب 
و اطن، و،ن ملقه أامل ألعيان هواه المملوقوات وصوفاتها وموا يصودر عنهوا مون ،قووال، و،فعوال، 

 .و ثار
ٍء َوِكينل  : )ودليل هاتين المرت تين قوله تعاله  ٍء َوُهنَو َعلَنُ ُكنلْ َشنيأ ُ َخالُِ  ُكنلْ َشنيأ ُه لَن* هللاَّ

ِق  َرأ َماَواِت َواْلأ ِق َولَنمأ : )وقولوه(. 51-52: الغمور( )َمَقالِيُد السَّ َرأ نَماَواِت َواْلأ الَّنِذي لَنُه ُملأنُك السَّ
نِديراً  َرهُ َتقأ ٍء َفَقندَّ ِخذأ َولَداً َولَنمأ َيُكننأ لَنُه َشنِريك  فِني الأُملأنِك َوَخلَنَ  ُكنلَّ َشنيأ : وقولوه(. 2: الفرقوان) (َيتَّ

( ُ َملُونَ  َوهللاَّ  (.45: الصافات) (َخلََقُكمأ َوَما َتعأ
ولم يمل  أويئا  إال  مأويئته؛ ألنوه تعواله ال منوره لوه لنموال ملنوه وتموام سولطانه، قوال هللا  

ُ َما َيَشاءُ ): تعاله م ينا  ،ن فعله  مأيئته َ  لَِمننأ ): وقال(. 27: إ راهيم) (َوَيفأَعلُ هللاَّ ُسنُ  النْرزأ ُ َيبأ هللاَّ
ِدُر  َيَشاءُ   (.25: الرعد) (َوَيقأ

نَتقِيمَ ): وقال م ينا  ،ن فعل مملوقاته  مأيئته  ُكمأ أَنأ َيسأ َوَمنا َتَشناُءوَن إاِلَّ أَنأ * لَِمننأ َشناَء ِمننأ
ُ َربُّ الأَعالَِمينَ  نِدهِ : )وقال(. 24-21: التنوير) (َيَشاَء هللاَّ َتَتنلَ الَّنِذيَن ِمننأ َبعأ ُ َما ا أ مأ ِمننأ َولَوأ َشاَء هللاَّ

ُ َمن ُهمأ َمننأ َكَفنَر َولَنوأ َشناَء هللاَّ ُهمأ َمننأ ََمنَن َوِمننأ َتلَفُنوا َفِمننأ ُهُم الأَبْيَناُت َولَِكنِن اخأ ِد َما َراَءتأ َتَتلُنوا َبعأ ا ا أ

َ َيفأَعلُ َما ُيِريدُ   (. 251: ال قر ) (َولَِكنَّ هللاَّ
هوا هللا تعواله ،سو ا ا ، فوإن األسو ا  والقدر ال ينافي األس ا  القدرية ،و الأرعية التوي جعل 

من قدر هللا تعاله، ور وط المسو  ات   سو ا ها هوو مقتضوه الحنموة التوي هوي مون ،جول صوفات هللا 
 .عغ وجل، والتي ،ث تها هللا لنفسه في مواضو نثير  من نتا ه

ِسننلُ الْرَينناَا َفُتثِيننُر َسنن): فموون األسوو ا  القدريووة قولووه تعوواله  ُ الَّننِذي ُيرأ ُسننُ ُه فِنني هللاَّ َحاباً َفَيبأ
َُ ِمننأ ِخاللِنه نُر َ  َيخأ َعلُنُه ِكَسنفاً َفَتنَرل الأنَودأ نَف َيَشناُء َوَيرأ نَماِء َكيأ ُظرأ إِلَنُ ََثناِر ): إلوه قولوه (السَّ َفنانأ

َتُ َوُهننَو َعلَننُ ُكننلْ  يِنني الأَمننوأ تَِهننا إِنَّ َذلِننَك لَُمحأ ننَد َموأ َق َبعأ َرأ يِنني اْلأ ننَف ُيحأ ِ َكيأ َمننِت هللاَّ ٍء َ ننِدير   َرحأ  (َشننيأ
 (. 51-91: الروم)
ِ ُننور  َوِكَتناب  ُمبِنين  ): ومن األس ا  الأرعية قوله تعاله  ُ * َ دأ َراَءُكمأ ِمنَن هللاَّ نِدي بِنِه هللاَّ َيهأ

ننِديهِ  نِننِه َوَيهأ ننوِر بِإِذأ لَُمنناِت إِلَننُ النُّ ننِرُرُهمأ ِمننَن الظُّ ننالِم َوُيخأ ننَواَنُه ُسننُبلَ السَّ َبننَع ِرضأ مأ إِلَننُ ِصننَراٍ  َمننِن اتَّ
َتقِيمٍ  ونول فعول رتو  هللا عليوه عقا وا  ،و ثوا وا  فهوو مون األسو ا  الأورعية (. 15-15: المائد ) (ُمسأ

 . اعت ار نونه مطلو ا  من الع د، ومن األس ا  القدرية  اعت ار وقوعه  قضا  هللا وقدره
 :والنا  في اْلسباب  رفان ووس  
ر اْلسننباب ورعلوهننا مرننرد عالمننات يحصننل الشننيء نفنناا أنكننروا تننأثي: فننال رف اْلول 

. إن اننسار الغجاجة  الحجر إاا رميتها  وه حصول عنود اإلصوا ة ال  هوا: حته قالوا عندها ال بهاي
 .وهؤال  مالفوا السمو، ونا روا الحس، و،ننروا حنمة هللا تعاله في ر ط المس  ات   س ا ها

لكنننهم غلننوا فنني ذلننك ورعلوهننا مننؤثرا  غننالا أثبتننوا تننأثير اْلسننبابي: وال ننرف الثنناني 
فقود . حي  ،ث توا موجدا  موو هللا تعواله وموالفوا السومو والحوس بذاتهاي وهؤالء و عوا في الشركي

دل النتا  والسونة وإجمواا األموة علوه ،نوه ال موال  إال هللا، نموا ،ننوا نعلوم  الأواهد المحسووس ،ن 
في تملم إحرا  النار إل راهيم المليل حين ،لقوي األس ا  قد تتملم عنها مس  اتها  إان هللا، نما 

ننَراِهيمَ ): فيهووا فقووال هللا تعوواله داً َوَسننالماً َعلَننُ إِبأ فنانووت  ووردا  (. 54: األن يووا ) (َيننا َننناُر ُكننونِي َبننرأ

 .وسالما  عليه ولم يحتر   ها
فهنم النذين هندوا إلنُ الحن  وتوسن وا بنين الفنريقين وأخنذوا بمنا منع كنل : وأما الوسن  
حد منهمنا منن الحن ي فنأثبتوا لَلسنباب تنأثيراً فني مسنبباتها لكنن ال بنذاتها بنل بمنا أودعنه هللا وا

 .تعالُ فيها من القول الموربة

وهووؤال  هوووم الطائفوووة الوسووط الووواين وفقووووا للصووووا  وجمعوووا  وووين المنقوووول والمعقوووول،  
افي ،ن ينووون للع وود والمحسوووس، وإاا نووان القوودر ال ينووافي األسوو ا  النونيووة والأوورعية فهووو ال ينوو

ُكمأ َمننأ ): إراد  وقدر  ينون  هما فعله، فهو مريد قادر فاعل لقوله تعاله َيا َوِمننأ نأ ُكمأ َمنأ ُيِريُد الدُّ ِمنأ
ِخَرا ٍد َ ناِدِرينَ ): وقوله(. 152:  ل عمران) (ُيِريُد اْلأ ا َعلَُ َحنرأ َولَنوأ : )وقولوه(. 25: القلوم) (َوَغَدوأ
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ُهمأ َفَعلُوا مَ  بِيتاً أَنَّ راً لَُهمأ َوأََشدَّ َتثأ َمننأ َعِمنلَ َصنالِحاً ): وقولوه(. 55: النسا ) (ا ُيوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخيأ
َها  (.95: فصلت( )َفلَِنفأِسِه َوَمنأ أََساَء َفَعلَيأ

لننووه غيوور مسووتقل  إرادتووه وقدرتووه وفعلووه، نمووا ال تسووتقل األسوو ا   التوو ثير فووي مسوو  اتها  
َتقِيمَ لِمَ ): لقوله تعاله ُكمأ أَنأ َيسأ ُ َربُّ الأَعنالَِمينَ * نأ َشاَء ِمنأ : التنووير) (َوَما َتَشاُءوَن إاِلَّ أَنأ َيَشناَء هللاَّ

وألن إرادتووه وقدرتووه وفعلووه موون صووفاته وهووو مملووو ، فتنووون هوواه الصووفات مملوقووة (. 21-24
 .،يضا ، ألن الصفات تا عة للموصوم، فمال  األعيان مال  ألوصافها

 ،فال يصح عله هاا التقرير ،ن يحتج  القدر من مالم الأرا؟ : ال  ا ل فإن 
،ن االحتجوواج  القوودر علووه ممالفووة الأوورا ال يصووح نمووا دل علووه الووك النتووا   :فنالرواب 

 .والسنة والنير
نَ ): فمون ،دلتوه قولوه تعواله :أما الكتاب  نَركأ ُ َمنا أَشأ نَرُكوا لَنوأ َشناَء هللاَّ ا َوال َسنَيقُولُ الَّنِذيَن أَشأ

ءٍ  َنا ِمنأ َشيأ مأ َب الَّنِذيَن ِمننأ ): ف  طل هللا حجتهم هاه  قوله( 191: األنعام) (ََباُؤَنا َوال َحرَّ َكنَذلَِك َكنذَّ
ننُ َذا ُننوا َبأأَسننَنا لِِهمأ َحتَّ ننِذِريَن لِننَ الَّ َيُكننوَن ): ومنهووا قولووه(. 191: األنعووام) (َ ننبأ ُرُسننالً ُمَبْشننِريَن َوُمنأ

اِ  َعلَنُ  ُسنلِ لِلنَّ نَد الرُّ نة  َبعأ ِ ُحرَّ ف وين هللا تعواله ،ن الحجوة قاموت علوه النواس (. 155: النسوا ) (هللاَّ

 . إرسال الرسل، وال حجة لهم عله هللا  عد الك، ولو نان القدر حجة ما انتفت  إرسال الرسل
ن ، –رضي هللا عنوه  –عن علي  ن ، ي طال   (1)فمن ،دلتها ما ث ت في الصحيحين :وأما السنة

مووا مووننم موون ،حوود إال و  نتوو  مقعووده موون النووار ومقعووده موون : "الن ووي صووله هللا عليووه وسوولم قووال
اعملوا فنل ميسور لموا ملو  : "يا رسول هللا، ،فال نتنل عله نتا نا وندا العمل؟ قال: قالوا". الجنة

فييسور  له، ،ما من نان من ،هل السعاد  فييسر لعمل ،هل السعاد ، و،ما مون نوان مون ،هول الأوقاو 
َقنُ)ثم قر، . لعمل ،هل الأقاو  َ ُ َواتَّ ا َمنأ أَعأ نَنُ* َفأَمَّ َ  بِالأُحسأ نَرل* َوَصندَّ نا * َفَسُنَيْسنُرهُ لِلأُيسأ َوأَمَّ
َنُ َت أ َنُ* َمنأ َبِخلَ َواسأ َب بِالأُحسأ َرل* َوَكذَّ  (.11-5: الليل) (َفَسُنَيْسُرهُ لِلأُعسأ

 :وأما النظر فمن أدلته 
الوارب وفاعل المحرم يقدم علُ ذلك باختيناره ال يشنعر أن أحنداً أكرهنه علينهي وال أن تارك  -1

يعلننم أن ذلننك مقنندر؛ ْلن القنندر سننر مكتننوم فننال يعلننم أحنند أن شنني اً مننا  نندره هللا تعننالُ إال بعنند 
 !!فنيم يصح ،ن يحتج  حجة ال يعلمها ق ل إقدامه عله ما اعتار  ها عنه؟ و وعهي

 تعواله نت وه مون ،هول السوعاد ، فيعمول  عملهوم، دون ،ن يقودر ،ن هللا ولمااا لم يقدر ،ن هللا 
 !نت ه من ،هل الأقاو ، ويعمل  عملهم؟

نموا قوال هللا  أن إ حام النف  في ماثم تنرك الوارنب وفعنل المحنرم ظلنم لهنا وعندوان عليهناي -2
فُسَ ): تعاله عن المنا ين للرسل َناُهمأ َولَِكنأ َظلَُموا أَنأ ولو ،ن ،حودا  يلوم (. 111: هود) (ُهمَوَما َظلَمأ

لم يق ل منوه هواه الحجوة، فنيوم . يلمي إياك نان  قدر هللا: المحتج  القدر عله ممالفته، ثم قال له
 !ال يق ل هاه الحجة  يلم غيره له، ثم يحتج  ها  يلمه هو لنفسه؟

نوواا الم نول،  لود  مون مطموئن فيوه ، :أن هذا المحنت  لنو خينر فني السنفر بنين بلندين أحندهما -3
 لد مائم قل ، فيه ،نواا ال ؤس، والأوقا ، المتوار السوفر إلوه ال لود : والمأار ، والتنعم، والثاني

األول وال يمنن ،ن يمتار الثاني محتجا   القدر، فلمااا يمتار األفضول فوي مقور الودنيا، وال يمتواره 
 !في مقر اآلمر ؟

بِنعأ َمنا أُوِحنَي ): ه صوله هللا عليوه وسولمما الجوا  عن قوله تعواله لرسوول: فإن  ال  ا ل  اتَّ
نِرِكينَ  نِرقأ َعنِن الأُمشأ َك ِمنأ َرْبَك ال إِلََه إاِلَّ ُهنَو َوأَعأ نَرُكوا* إِلَيأ ُ َمنا أَشأ -115: األنعوام) (َولَنوأ َشناَء هللاَّ

 !.ف م ر ،ن أرنهم واقو  مأيئة هللا تعاله(. 117
،ن أرنهم واقو  مأيئته تسلية لرسوله صله  ،ن هللا تعاله ،م ر: الجوا  عنه : يل له 

هللا عليه وسلم ال دفاعا  عنهم، وإقامة للعار لهم،  مالم احتجاج المأرنين عله أرنهم  مأيئة 
هللا، فإنما قصدوا  ه دفو اللوم عنهم وإقامة العار عله استمرارهم عله الأرك؛ ولهاا ، طل هللا 

 .هاحتجاجهم ولم ي طل ،ن أرنهم واقو  مأيئت
                                                

ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق اآلدمي في بطن ( 1152)رقم  رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر  (1)

 (.2597)أمه رقم 
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ما الجوا  عما ث ت في الصحيحين وغيرهموا عون ، وي هريور  رضوي هللا  :فإن  ال  ا ل 
 –تحواج  دم وموسوه : وفوي لفوي –احوتج  دم وموسوه : "عنوه ،ن الن وي صوله هللا عليوه وسولم قوال

،نوت موسوه اصوطفاك هللا : فقوال لوه  دم. يا  دم ،نت ، ونا مي تنا، و،مرجتنا من الجنة: فقال موسه
مط لك التورا   يده ،تلومني عله ،مر قدره هللا عليَّ ق ول ،ن يملقنوي  و ر عين سونة، فحوج  نالمه و

 .،ي غل ه في الحجة؟". فحجه  دم: "(2)وعند ،حمد. (1)" دم موسه، فحج  دم موسه ثالثا  
 :الرواب من ورهين:  يل له 
اجووه ،ن احتجوواج  دم  القوودر نووان علووه المصووي ة التووي حصوولت عليووه وهووي إمر :أحنندهما 

وغوجه من الجنة، فإن موسه عليه الصال  والسالم لم ينن ليعت  عله  دم في معصية تا  منهوا 
إله هللا تعاله فاجت اه ر ه وتا  عليه وهد ، فإن هواا  عيود جودا  ،ن يقوو مون موسوه عليوه الصوال  

التوي والسالم وهو ،جول قودرا  مون ،ن يلووم ، واه ويعتو  عليوه فوي هواا، وإنموا عنوه  والك المصوي ة 
حصلت آلدم و نيه وهي اإلمراج من الجنة الاي قدره هللا عليه  س   المعصوية، فواحتج  دم علوه 
الك  القدر من  ا  االحتجاج  القدر عله المصائ ، ال علوه المعايو  فهوو نقولوه صوله هللا عليوه 

لوت احر  عله ما ينفعك، واستعن  اهلل وال تعجغ، وإن ،صا ك أي  فال تقول لوو ،نوي فع: "وسلم
 .(1)رواه مسلم" نان ناا وناا، ولنن قل قدر هللا وما أا  هللا فعل، فإن لو تفتح عمل الأيطان

فقد ،رأد الن ي صوله هللا عليوه وسولم إلوه تفوويض األمور إلوه قودر هللا  عود فعول األسو ا   
 .التي يحصل  ها المطلو  ثم يتملم

: لموااا تسوافر؟ فيقوول :ونيير هاا ،ن يسوافر أوم  فيصوا   حواد  فوي سوفره فيقوال لوه 
هاا ،مر مقدر والمقدر ال مفر منه، فإنه ال يحتج هنا  القدر علوه السوفر ألنوه يعلوم ،نوه ال منوره لوه 
و،نووه لووم يسووافر ليصووي ه الحوواد ، وإنمووا يحووتج  القوودر علووه المصووي ة التووي ارت طووت  ووه، وهوواا هووو 

 .الوجه الاي امتاره الأيخ المؤلم في هاه العقيد 
،ن االحتجاج  القدر عله ترك الواجو ، ،و فعول المحورم  عود التو وة جوائغ  :الوره الثاني 

مق ول، ألن األثر المترتو  علوه الوك قود غال  التو وة فوانمحه  وه توجوه اللووم علوه الممالفوة، فلوم 
ي وو  إال محووض القوودر الوواي احووتج  ووه ال ليسووتمر علووه توورك الواجوو ، ،و فعوول المحيووور ولنوون 

 .ه الاي ال د من وقوعهتفويضا  إله قدر هللا تعال
وقال إنه لم يدفو  القدر حقا  وال انوره  – (9)أفا  العليل –وقد ،أار إله هاا ا ن القيم في  

حجة له عله  اطل وال محاور في االحتجاج  وه، و،موا الموضووا الواي يضور االحتجواج  وه ففوي 
الئوم فيحوتج  القودر علوه  الحال والمستق ل   ن يرتنو  فعوال  محرموا ، ،و يتورك واج وا  فيلوموه عليوه

إقامته عليه وإصراره، في طل  االحتجواج  وه حقوا  ويرتنو   واطال ، نموا احوتج  وه المصورون علوه 
َنا َوال ََباُؤَننا): أرنهم وع ادتهم غير هللا فقالوا نَركأ ُ َمنا أَشأ لَنوأ َشناَء )(. 191: األنعوام) (لَوأ َشناَء هللاَّ

َناُهمأ  َمُن َما َعَبدأ حأ فاحتجوا  ه مصو ين لما هوم عليوه و،نهوم لوم ينودموا علوه (. 21: رمالغم)( الرَّ

فعله ولم يعغموا عله ترنه ولم يقوروا  فسواده، فهواا ضود احتجواج مون ت وين لوه مطو  نفسوه، ونودم 
 .وعغم نل العغ عله ،ن ال يعود

،ن اللووووم إاا ارتفوووو صوووح االحتجووواج  القووودر، وإاا نوووان اللووووم واقعوووا   :ونكتنننة المسنننألة 
اج  القودر  اطول، ثووم انور حودي  علووي رضوي هللا عنوه حوين طرقووه الن وي صوله هللا عليووه فاالحتجو

ولوالك لوم )و،جا  عنه   ن احتجاج علي صحيح . الحدي ". ،ال تصليان: "وسلم وفاطمة ليال  فقال
وصواح ه يعوار فيوه؛ فالنوائم غيور مفورط، واحتجواج غيور " يننر عليوه الن وي صوله هللا عليوه وسولم

 .صحيح المفرط  القدر
 

                                                
ومسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى عليهما السالم ( 7719)رواه البخاري، كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند هللا رقم   (1)

 (.2552)رقم 

 (.2/251)رواه أحمد في مسنده   (2)

 (.2559)كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز رقم  رواه مسلم،  (3)

 (.11، 12)شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص  (4)
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 فصل
 في ضرورا ا يمان بالقدر والشرع

 
ال د لننسوان مون اإليموان  القودر ألنوه ،حود ،رنوان اإليموان السوتة، وألنوه مون تموام توحيود  

الر و يوووة، وألن  وووه تحقيووو  التونووول علوووه هللا تعووواله وتفوووويض األمووور إليوووه موووو القيوووام  األسووو ا  
اته حيو  يعلوم ،ن موا ،صوا ه لوم ينون ليمطئوه، الصحيحة النافعة، وألن  ه اطمئنان اإلنسان في حي

وما ،مط ه لم ينون ليصوي ه، وألن  وه ينتفوي اإلعجوا   والنفس عنود حصوول الموراد، ألنوه يعلوم ،ن 
حصوله  قدر هللا، و،ن عملوه الواي حصول  وه موراده لويس إال مجورد سو   يسوره هللا لوه، وألن  وه 

، ألنوه يعلوم ،ن األمور نلوه هلل فيرضوه يغول القل  والضجر عند فوات المراد ،و حصول المنوروه
فُِسنُكمأ ): وإله هاين األمرين يأير قوله تعاله. ويسلم ِق َوال فِني أَنأ َرأ َما أََصاَب ِمنأ ُمِصيَبٍة فِني اْلأ

ِ َيِسنير   َرأََها إِنَّ َذلِنَك َعلَنُ هللاَّ ِل أَنأ َنبأ ا َعلَنُ َمنا َفن* إاِلَّ فِي ِكَتاٍب ِمنأ َ بأ ال َتأأَسنوأ اَتُكمأ َوال َتفأَرُحنوا لَِكنيأ
َتاٍل َفُخورٍ  ُ ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمخأ  (.21-22:الحديد) (بَِما ََتاُكمأ َوهللاَّ

وال د لننسان ،يضا  من اإليمان  الأرا وهو ما جا ت  ه الرسل عليهم الصوال  والسوالم  
يلغموه نحوو األموور مون ،مور هللا ونهيوه، ومووا يترتو  عليهموا مون الجووغا  ثوا وا  ،و عقا وا ، فيقووم  مووا 

 .والنهي، ويؤمن  ما يترت  عليهما من الجغا 
والك ألن اإلنسان مريد فال د له من فعل يدرك  ه ما يريد، ويودفو  وه موا ال يريود، وال ود  

له من ضا ط يض ط تصرفه لئال يقو فيما يضره، ،و يفوته ما ينفعه مون حيو  ال يأوعر، والأورا 
ي يضو ط الوك، ويصودر الحنوم  وه، وينوون  وه التمييوغ  وين اإللهي الاي جا ت  ه الرسول هوو الوا

 .النافو والضار، والصالح والفاسد، ألنه من عند هللا العليم، الرحيم، الحنيم
والعقووول وإن نانووت توودرك النووافو والضووار فووي الجملووة، لنوون تفصوويل الووك واإلحاطووة  ووه  

 .إحاطة تامة إنما ينون من جهة الأرا
رر قد ينوون معلوموا   والفطر ، وقود ينوون معلوموا   العقول، وقود النفو ،و الض :ولهذا نقول 

فالأورا يو تي مؤيودا  لموا أوهدت  وه الفطور  . ينون معلوما   التجوار ، وقود ينوون معلوموا   الأورا
 .والعقل والتجار ، وهاه ت تي أاهد  لما جا   ه الأرا

 لأرا ،و  العقل؟وفي هاا المقام امتلم الناس في األعمال هل يعرم حسنها وق حها  ا 
،ن الك يعرم تار   الأرا، وتوار   العقول، وتوار   هموا، لنون علوم الوك علوه  :والتحقي  

وجه الأمول والتفصيل وعلم غايات األعمال في اآلمر  من سعاد ، وأقا  ونحو الك ال يعلوم إال 
 . الأرا

 فصل
 
اعلم ،ن النواس انقسوموا إاا ت ين ،نه ال د لننسان مون اإليموان  القودر واإليموان  الأورا، فو 

 :في الك إله قسمين
أهل الهدل والفالا الذين َمنوا بقضاء هللا و دره علُ ما سب  بياننه منن : القسم اْلول 

و منوا ،يضا   أرعه فقاموا   مره ونهيه و منوا  موا ترتو  علوه الوك مون جوغا ، المراتب اْلربعي 
م يجعلوووا الووك تناقضووا  موون المووال ، ولووم يحتجوووا  قوودره علووه أوورعه، ،و  أوورعه علووه قوودره، ولوو

ننَتِعينُ )وهووؤال  هووم ،هوول الحوو  الوواين حققوووا مقووام  نناَك َنسأ ُبننُد َوإِيَّ نناَك َنعأ المووؤمنين ( 5: الفاتحووة( )إِيَّ
رُ : ) مقتضه قوله تعاله َمأ  (.59: ألعرام( )أاَل لَُه الأَخلأُ  َواْلأ

مروسنيةي : ثنالث فنر  أهنل الضنالل والهنالك المخنالفون للرماعنةي وهنم: القسم الثاني 
 .ومشركيةي وإبليسية
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القدرية الاين  منوا  أرا هللا، ونا وا  قدره، فغالتهم ،ننروا عموم علوم  :فالمروسية هم 
إن هللا تعواله لوم يقودر ،عموال الع واد وال علوم لوه  هوا ق ول وقوعهوا، ومقتصودوهم : هللا تعاله وقوالوا

 .تنون واقعة  قدر هللا تعاله و،ن تنون مملوقة له منوا  علم هللا  ها ق ل وقوعها، و،ننروا ،ن 
 .وماه هم  اطل  ما س   في ،دلة مرات  القدر. وهؤال  هم المعتغلة ومن وافقهم 
: الاين ،قروا  قدر هللا واحتجوا  ه علوه أورعه نموا قوال هللا تعواله عونهم :والمشركية هم 
ُ مَ ) َرُكوا لَوأ َشاَء هللاَّ َب الَّنِذيَن َسَيقُولُ الَِّذيَن أَشأ ٍء َكنَذلَِك َكنذَّ َننا ِمننأ َشنيأ مأ َنا َوال ََباُؤَننا َوال َحرَّ َركأ ا أَشأ

لِِهمأ َحتَُّ َذا ُوا َبأأَسَنا  (.191: األنعام( )ِمنأ َ بأ
الاين ،قروا  األمرين  القدر و الأرا لنن جعلوا الك تناقضا  من هللا عوغ  :وا بليسية هم 

نيوم يو مر الع واد وينهواهم، وقود قودر علويهم موا قودر قود : قوالواوجل، وطعنوا في حنمته تعواله، و
ينووون ممالفووا  لمووا ،موورهم  ووه ونهوواهم عنووه؟ فهوول هوواا إال التنوواقض المحووض والتصوورم المنووافي 
: للحنمة؟ وهؤال  ،ت اا إ ليس فقد احتج عله هللا عوغ وجول حوين ،موره ،ن يسوجد آلدم فقوال إ لويس

تَ ) ُه َخلَقأ ر  ِمنأ َتُه ِمنأ ِ ينٍ َ الَ أََنا َخيأ  (.12: ألعرام( )نِي ِمنأ َناٍر َوَخلَقأ
 .والرد عله هاتين الفرقتين معلوم من الرد عله المحتجين  القدر عله معصية هللا تعاله 
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 فصل
 
و،ما الأرا فهو ما جا ت  ه الرسل مون ع واد  هللا تعواله التوي مون ،جلهوا ملو  هللا الجون  

ُبنُدونِ َوَما َخلَقأ : )واإلنس لقوله تعاله َ  إاِلَّ لَِيعأ ِنأ والوك هوو اإلسوالم (. 55: الواريات( )ُت الأِرنَّ َواْلأ
نهُ : )الاي ال يق ل هللا مـن ،حد دينا  سـواه لقولـه تعاله َبلَ ِمنأ الِم ِديناً َفلَنأ ُيقأ ِسأ َر اْلأ َتِ  َغيأ  ل ( )َوَمنأ َيبأ

 (.15: عمران
 للمو مور وترنوا  للمحيوور فوي نول غموان فاإلسالم هو االستسوالم هلل وحوده  الطاعوة فعوال   

وعله هاا ينون ،صوحا  الملول . ومنان نانت الأريعة فيه قائمة، وهاا هو اإلسالم  المعنه العام
السوا قة مسولمين حوين نانوت أورائعهم قائموة لوم تنسووخ نموا قوال هللا تعواله عون نووح وهوو يماطوو  

ُتمأ َفَما َسأَلأُتُكمأ ِمننأ : )قومه نلِِمينَ  َفإِنأ َتَولَّيأ ُت أَنأ أَُكنوَن ِمنَن الأُمسأ ِ َوأُِمنرأ نِرَي إاِلَّ َعلَنُ هللاَّ نٍر إِنأ أَرأ  (أَرأ
  (.72: يونس)

نلِماً َوَمنا َكناَن ِمنَن ): و ال عن إبراهيم نَرانِّياً َولَِكننأ َكناَن َحنِيفناً ُمسأ نَراِهيُم َيُهوِدّيناً َوال َنصأ َما َكاَن إِبأ
ِرِكينَ     (.57:  ل عمران) (الأُمشأ

ُت لَِرْب الأَعالَِمينَ ) :و ال أيضاً  لَمأ لِمأ َ الَ أَسأ قُنوُب * إِذأ َ الَ لَُه َربُُّه أَسأ نَراِهيُم َبنِينِه َوَيعأ نُ بَِهنا إِبأ َوَوصَّ
لُِمونَ  ُتمأ ُمسأ َ َفُ لَُكُم الْديَن َفال َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَنأ َ اصأ   (.112-111: ال قر ) (َيا َبنِيَّ إِنَّ هللاَّ

نلِِمينَ ) : ال عن موسُ في مخا بته  ومهو ُتمأ ُمسأ لُوا إِنأ ُكنأ ِه َتَوكَّ ِ َفَعلَيأ ََّ ُتمأ بِا ُتمأ ََمنأ ِم إِنأ ُكنأ ( َيا َ وأ
بِيُّنوَن الَّنِذيَن ): وقال عون التوورا (. 19: يونس) ُكنُم بَِهنا النَّ َراَا فِيَهنا ُهندًل َوُننور  َيحأ نوأ َزلأَننا التَّ نا أَنأ إِنَّ

لَُمو  (. 99: المائد ) (ا لِلَِّذيَن َهاُدواأَسأ
نُت إِلَنُ الأَحنَواِرْييَن أَنأ َِمُننوا بِني َوبَِرُسنولِي َ نالُوا ) :و ال عنن الحنواريين أتبناع عيسنُ َحيأ َوإِذأ أَوأ

لُِمونَ  َنا ُمسأ َهدأ بِأَنَّ ا َواشأ  (.111: المائد ) (ََمنَّ
ننُت َنفأِسنني ) :و ننال عننن ملكننة سننبأ  ِ َرْب الأَعننالَِمينَ َرْب إِْننني َظلَمأ َّ َِ َماَن  ُت َمننَع ُسننلَيأ ننلَمأ ( َوأَسأ
 (. 99: النمل)
و،مووا اإلسووالم  ووالمعنه المووا  فيمووت   أووريعة محموود صووله هللا عليووه وسوولم، قووال هللا  

ِ َرْب الأَعننالَِمينَ ): تعوواله َّ َِ َينناَي َوَمَمنناتِي  ُت ال َشننِريَك لَننُه َوبِنن*  ُننلأ إِنَّ َصننالتِي َوُنُسننِكي َوَمحأ َذلَِك أُِمننرأ
لِِمينَ  لُ الأُمسأ نلُ َوفِني ): وقال في ،مته(. 151 - 152: األنعام) (َوأََنا أَوَّ لِِميَن ِمنأ َ بأ اُكُم الأُمسأ ُهَو َسمَّ

ُكمأ  ُسولُ َشِهيداً َعلَيأ  (.71: الحج) (َهَذا لَِيُكوَن الرَّ
نلهووا يوواهر عليهووا، فووال إسووالم  عوود  عثتووه إال  ات اعووه، ألن دينووه مهوويمن علووه األديووان  

نُتُكمأ ِمننأ ): وأريعته ناسمة للأرائو السا قة نلها، قال هللا تعاله بِْينيَن لََمنا ََتيأ ُ ِميَثاَ  النَّ َوإِذأ أََخَذ هللاَّ
ُه َ الَ أَأَ أنرَ  ُصُرنَّ ِمُننَّ بِِه َولََتنأ َمٍة ُثمَّ َراَءُكمأ َرُسول  ُمَصْد   لَِما َمَعُكمأ لَُتؤأ ُتمأ َعلَنُ ِكَتاٍب َوِحكأ ُتمأ َوأََخنذأ رأ

اِهِدينَ  َهُدوا َوأََنا َمَعُكمأ ِمَن الشَّ َنا َ الَ َفاشأ ِري َ الُوا أَ أَررأ  (.11: ل عمران) (َذلُِكمأ إِصأ

: والاي جا  مصدقا  لموا موو الرسول ق لوه هوو محمود صوله هللا عليوه وسولم نموا قوال تعواله 
َك الأِكَتاَب بِالأَح ْ ) َزلأَنا إِلَيأ هِ  َوأَنأ ِمناً َعلَيأ ِه ِمَن الأِكَتاِب َوُمَهيأ َن َيَديأ وقوال (. 91: المائد ( )ُمَصْد اً لَِما َبيأ

ِهَرهُ َعلَُ الْديِن ُكلْهِ ): تعاله َسلَ َرُسولَُه بِالأُهَدل َوِديِن الأَحْ  لُِيظأ وهواا (. 11: التو ة( )ُهَو الَِّذي أَرأ
 .يعم اليهور قدرا  وأرعا  

سالة الن ي صله هللا عليه وسلم فلم يؤمن  ه ويت عه لم ينون مؤمنوا  وال مسولما  فمن  لغته ر 
والواي نفوس محمود  يوده، ال يسومو : " ل هو نافر من ،هل النار؛ لقول الن وي صوله هللا عليوه وسولم

يهووودي وال نصوراني ثوم يموووت ولوم يوؤمن  الوواي  –يعنووي ،موة الودعو   – وي ،حود موون هواه األموة 
 .(1)،مرجه مسلم من حدي  ، ي هرير  رضي هللا عنه". من ،صحا  النار ،رسلت  ه إال نان

و هاا يعلم ،ن النغاا فيمن س   من األمم هل هم مسلمون ،و غير مسلمين؟ نغاا لفيوي،  
والك ألن اإلسالم  المعنه العام يتناول نل أريعة قائموة  عو  هللا  هوا ن يوا  فيأومل إسوالم نول ،موة 

مووا دامووت أووريعته قائمووة غيوور منسووومة  االتفووا  نمووا دلووت علووه الووك  مت عووة لن ووي موون األن يووا 

                                                
 (.151)رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم إلى جميع الناس رقم   (1)
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النصو  السا قة، و،ما  عد  عثة الن ي محمد صله هللا عليوه وسولم فوإن اإلسوالم يموت   موا جوا  
 . ه، فمن لم يؤمن  ه ويت عه فليس  مسلم

 تعواله ومن غعم ،ن مو دين محمد صوله هللا عليوه وسولم دينوا  سوواه قائموا  مق ووال  عنود هللا 
ِ ): موون ديوون اليهووود، ،و النصووار ، ،و غيرهمووا فهووو منووا ؛ لقووول هللا تعوواله ننَد هللاَّ إِنَّ الننْديَن ِعنأ

ننالُم  سأ ِِ ننُه َوُهننَو فِنني ): وقولووه( 14:  ل عمووران) (ا   َبننلَ ِمنأ ننالِم ِديننناً َفلَنننأ ُيقأ ِسأ ننَر ا أ َتننِ  َغيأ َوَمنننأ َيبأ
ِخَرِا ِمَن الأَخاِسِرينَ   (.15: ن ل عمرا) (اْلأ

وإاا نان اإلسالم ات اا الأوريعة القائموة؛ فإنوه إاا نسوخ أوي  منهوا لوم ينون المنسوو  دينوا   
 . عد نسمه وال ات اعه إسالما  

نان دينوا  وإسوالما  ق ول نسومه، ولوم ينون دينوا  وال إسوالما   –مثال   –فاستق ال  يت المقدس  
 .النهي عنها، ونانت دينا  وإسالما   عد األمر  هاوغيار  الق ور لم تنن دينا  وال إسالما  حين .  عده
 
 

 فصل
 
َمنا إِلَُهُكنمأ ): م نه اإلسالم عله توحيد هللا عغ وجل، قوال هللا تعواله  َمنا ُينوَحُ إِلَنيَّ أَنَّ  ُنلأ إِنَّ

لُِمونَ  ُتمأ ُمسأ اإلث وات، وال د في التوحيد من الجموو  وين النفوي و(. 111: األن يا ) (إِلَه  َواِحد  َفَهلأ أَنأ
 .ألن النفي وحده تعطيل، واإلث ات وحده ال يمنو المأارنة، فال توحيد إال  نفي وإث ات

 :إلُ ثالثة أ سام –بالتتبع واالستقراء  –و د  سمه العلماء  
 .توحيد الربوبية: القسم اْلول 
 .توحيد اْللوهية: القسم الثاني 
 .توحيد اْلسماء والصفات: القسم الثالث 
هُ ): هللا هاه األقسام فوي قولوه تعوالهوقد جمو   ُبندأ َنُهَمنا َفاعأ ِق َوَمنا َبيأ َرأ نَماَواِت َواْلأ َربُّ السَّ

لَُم لَُه َسِمّياً  َ بِرأ لِِعَباَدتِِه َهلأ َتعأ  . (55: مريم) (َواصأ
 .فهو إفراد هلل تعاله  المل ، والملك، والتد ير :فأما توحيد الربوبية 
ُ َربُّ الأَعنالَِمينَ أَ ): ومن ،دلتوه قولوه تعواله  نُر َتَبناَرَك هللاَّ َمأ (. 59: األعورام) (ال لَنُه الأَخلأنُ  َواْلأ

ق): وقوله َرأ َماَواِت َواْلأ ِ ُملأُك السَّ َّ َِ نُتمأ ِمننأ ): وقوله(. 114:  ل عمران( )َو ُعنوا الَّنِذيَن َزَعمأ  ُِل ادأ
ن ٍا فِني السَّ َقالَ َذرَّ لُِكوَن ِمثأ ِ ال َيمأ ٍك َوَمنا لَنُه ُدوِن هللاَّ ِق َوَمنا لَُهنمأ فِيِهَمنا ِمننأ ِشنرأ َرأ َماَواِت َوال فِني اْلأ

ُهمأ ِمنأ َظِهيرٍ  َدهُ إاِلَّ لَِمنأ أَِذَن لَه* ِمنأ َفاَعُة ِعنأ َفُع الشَّ  (.21-22: سـ  ) (َوال َتنأ
: الهوهاا قد ،قر  ه المأورنون الواين  عو  فويهم رسوول هللا صوله هللا عليوه وسولم نموا قوال هللا تعو

( ُ ننَماَواِت )(. 17: الغموورم( )َولَنن ِنأ َسننأَلأَتُهمأ َمنننأ َخلََقُهننمأ لََيقُننولُنَّ هللاَّ َولَنن ِنأ َسننأَلأَتُهمأ َمنننأ َخلَننَ  السَّ
 ُ َق لََيقُولُنَّ هللاَّ َرأ لِنُك : )وقال تعاله(. 25: لقمان) (َواْلأ نأ َيمأ  ل من يرز كم من السماء واْلرق أَمَّ

َصنن َبأ َع َواْلأ ننمأ ننَر السَّ َمأ َُ الأَمْيننَت ِمننَن الأَحننْي َوَمنننأ ُيننَدْبُر اْلأ ننِر َُ الأَحننيَّ ِمننَن الأَمْيننِت َوُيخأ ننِر اَر َوَمنننأ ُيخأ
 ُ لَُمنننونَ ): وقوووال تعووواله(. 11: يوووونس) (َفَسنننَيقُولُوَن هللاَّ نننُتمأ َتعأ ُق َوَمننننأ فِيَهنننا إِنأ ُكنأ َرأ *  ُنننلأ لَِمنننِن اْلأ
 ِ َّ َِ ُهمأ لََكاِذُبونَ بَ ): إله قوله (َسَيقُولُوَن  َناُهمأ بِالأَحْ  َوإِنَّ  (.41-19: المؤمنون) (لأ أََتيأ

ولم ينن ،حد من هؤال  المأرنين وال غيرهم ممن يقر  المال  يعتقد ،ن ،حدا  مون الملو   
أووارك هللا تعوواله فووي ملوو  السووموات واألرض ،و غيرهمووا، وال ،ن للعووالم صووانعين متنووافئين فووي 

ينقوول ،ر ووا  المقوواالت الوواين جمعوووا مووا ق وول فووي الملوول والنحوول واآلرا   الصووفات واألفعووال، ولووم
 .والديانات عن ،حد من الناس ،نه قال  الك

النوور، واليلموة، و،ن النوور ملو  الميور، : وغاية ما نقلوا قول الثنويوة القوائلين  األصولين 
موافوو  للفطوور ، واليلمووة ملقووت الأوور، لنوونهم ال يقولووون  تسوواويهما وتنافئهمووا، فووالنور مضووي  

 . مالم اليلمة
 :والنور  ديمي ولهم في الظلمة  والن 
 .،نها محدثة مملوقة للنور، فينون النور ،نمل منها :أحدهما 
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 .،نها قديمة لننها ال تمل  إال الأر :الثاني 
فصووارت اليلمووة ناقصووة عوون النووور فووي مفعوالتهووا، نمووا ،نهووا ناقصووة عنووه فووي وجودهووا  

لَننُ): رعووون لقومووه حووين جمعهووم فنوواد و،مووا قووول ف. وصووفاتها َعأ ُكننُم اْلأ (. 29: الناغعووـات( )أََنننا َربُّ
ننِري): وقولووه ننُت لَُكننمأ ِمنننأ إِلَننٍه َغيأ َهننا الأَمننََلُ َمننا َعلِمأ فمنووا ر  لووم يصوودر عوون (. 11: القصوو ( )َيننا أَيُّ

موسوه عقيد ،  ل نان يعتقد في قرار  نفسوه ،ن هللا هوو ر  السوموات واألرض، ولهواا لوم ينوا  
ننَك َيننا ): حووين قووال لووه ِق َبَصننا َِر َوإِْننني َْلَُظنُّ َرأ ننَماَواِت َواْلأ ننَزلَ َهننُؤالِء إاِلَّ َربُّ السَّ ننَت َمننا أَنأ لََقنندأ َعلِمأ

ُبنننوراً  ُن َمثأ َعنننوأ َوَرَحنننُدوا بَِهنننا ): واقووور، قولوووه تعووواله عووون فرعوووون وقوموووه(. 112: اإلسووورا ) (فِرأ
فُُسُهمأ ُظلأ  َها أَنأ َقَنتأ َتيأ َف َكاَن َعا َِبُة الأُمفأِسِدينَ َواسأ ُظرأ َكيأ  (.19: النمل) (ماً َوُعلُّواً َفانأ

إن  عض الحواد  مملوقة لغير هللا نالقدريوة الواين يقولوون : و،ما قول من قال من الناس 
 .إن الع اد ملقوا ،فعالهم، فإنهم يقرون   ن الع اد مملوقون وهللا تعاله هو مالقهم ومال  قدرتهم

،هوول الفلسووفة والط ووو والنجوووم الوواين يجعلووون  عووض المملوقووات م دعووة لوو عض  ونووالك 
 .األمور يعتقدون ،ن هاه الفاعالت مملوقة حادثة

 .و هاا يتقرر ،نه لم ينن ،حد من الناس يدعي ،ن للعالم صانعين متنافئين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  - 54  -

 فصل
 
يع ود غيوره مون إفوراد هللا تعواله  الع واد   و ن يع ود وحوده وال : وأما توحيند اْللوهينة فهنو 

ملك، ،و رسول، ،و ن ي، ،و ولي، ،و أجر، ،و حجر، ،و أمس، ،و قمور، ،و غيور الوك نائنوا  مون 
 .نان
نِرُكوا بِنِه َشنيأ اً ): ومن ،دلته قوله تعاله  َ َوال ُتشأ ُبنُدوا هللاَّ َوَمنا ): وقولوه(. 15: النسوا ) (َواعأ

لِنَك ِمننأ َرُسنوٍل إاِلَّ ُننوِحي  َسلأَنا ِمننأ َ بأ ُبنُدونِ أَرأ نُه ال إِلَنَه إاِلَّ أََننا َفاعأ نِه أَنَّ : وقولوه(. 25: األن يوا ) (إِلَيأ
ِحيمُ ) َمُن الرَّ حأ نُه ال إِلَنَه إاِلَّ ): وقولوه(. 151: ال قور ) (َوإِلَُهُكمأ إِلَه  َواِحد  ال إِلََه إاِلَّ ُهَو الرَّ ُ أَنَّ َشنِهَد هللاَّ

ِ  ال إِلََه إاِلَّ ُهَو الأَعِزيُز الأَحِكيمُ ُهَو َوالأَمال َِكُة َوأُولُو الأِعلأِم  َ   (.11:  ل عمران) (ا ِماً بِالأقِسأ
وهاا النوا قد ،ننره المأرنون الاين  ع  فيهم رسول هللا صله هللا عليه وسولم نموا قوال  

بُِرو): هللا تعاله عنهم نَتكأ ُ َيسأ ُهمأ َكناُنوا إَِذا  ِينلَ لَُهنمأ ال إِلَنَه إاِلَّ هللاَّ نا لََتناِرُكو َلَِهتَِننا * نَ إِنَّ َوَيقُولُنوَن أَإِنَّ
ُننننونٍ  ُهمأ َوَ نننالَ ): وقوووال تعووواله(. 15-15: الصوووافات) (لَِشننناِعٍر َمرأ نننِذر  ِمننننأ َوَعِرُبنننوا أَنأ َرننناَءُهمأ ُمنأ

اب   ء  ُعَرناب  * الأَكافُِروَن َهَذا َساِحر  َكذَّ لَِهَة إِلَهاً َواِحداً إِنَّ َهنَذا لََشنيأ ُهمأ  *أََرَعلَ اْلأ َ لَنَ  الأَمنََلُ ِمننأ َوانأ
ء  ُيَرادُ  بُِروا َعلَُ َلَِهتُِكمأ إِنَّ َهَذا لََشيأ ُشوا َواصأ  (.5-9:    ) (أَِن امأ

ومن ،جل إننارهم إياه قاتلهم الن ي صله هللا عليه وسلم واست اح دما هم و،موالهم وسو ي  
وحيوود الر و يووة ممرجووا  لهووم عوون نسووائهم واريوواتهم  ووإان هللا تعوواله و،مووره، ولووم ينوون إقوورارهم  ت

 .الأرك، وال عاصما  لدمائهم و،موالهم
وتحقي  هاا النوا ،ن يع د هللا وحده ال أريك له  أورعه الواي جوا ت  وه رسوله نموا قوال  

ِركأ بِِعَباَدِا َرْبنهِ ): هللا تعاله َملأ َعَمالً َصالِحاً َوال ُيشأ ُروا لَِقاَء َرْبِه َفلأَيعأ : النهوم) (أََحنداً  َفَمنأ َكاَن َيرأ
فمن لم يع د هللا تعاله فهو مستن ر غير موحد، ومون ع وده وع ود غيوره فهوو مأورك غيور (. 111

موحوود، وموون ع ووده  مووا لووم يأوورعه فهووو م توودا نوواق  التوحيوود حيوو  جعوول هلل تعوواله أوورينا  فووي 
 .التأريو

  :والعبادا ت ل  علُ معنيين 
 –وهواان . معنوه التوالل للمع وود ح وا  وتعييموا  وهوو فعول العا ود فتنوون   التعبدي: أحدهما 

،ساس الع اد ؛ ف الحو  ينوون طلو  الوصوول إلوه مرضوا  المع وود  فعول  –،عني الح  والتعييم 
 .ما ،مر  ه، و التعييم ينون الهر  من ،س ا  غض ه  ترك ما نهه عنه

طهوار ، والصوال ، فتنون اسوما  جامعوا  لنول موا يتع ود  وه هلل تعواله نال المتعبد بهي: الثاني 
 .والصدقة، والصوم، والحج، و ر الوالدين، وصلة األرحام، وغير الك من ،نواا الع اد 

 :وللعبادا شر ان 
اإلمال  هلل عغ وجل   ال يريد  ها سو  وجه هللا والوصول إلوه دار نرامتوه،  :أحدهما 

 .وهاا من تحقي  أهاد  ،ن ال إله إال هللا
 صووله هللا  وو ال يتع وود هلل تعوواله  غيوور مووا أوورعه، وهوواا موون المتا عووة لرسووول هللا :الثنناني 

 .تحقي  أهاد  ،ن محمدا  رسول هللا
والم تودا فيهوا ال تق ول . فالمأرك في الع اد  ال تق ل ع ادته، وال تصح لفقد الأورط األول 

وقود دل علوه هواين الأورطين نتوا  هللا تعواله وسونة رسووله صوله . وال تصح لفقد الأرط الثاني
 . عليه وسلمهللا
لِصناً لَنُه النْدينَ ): قوله تعاله :فمن أدلة اشترا  ا خالص من كتاب هللا  َ ُمخأ ُبِد هللاَّ أاَل * َفاعأ

ِ الْديُن الأَخالِص َّ لِِصيَن لَنُه النْديَن ُحَنَفناءَ ): وقوله(. 1-2: الغمر) (َِ َ ُمخأ ُبُدوا هللاَّ  (َوَما أُِمُروا إاِلَّ لَِيعأ
َملُنونَ : )وقوله. (5: ال ينة) ُهمأ َمنا َكناُنوا َيعأ نَرُكوا لََحنبَِ  َعننأ إلوه غيور الوك (. 11: األنعوام) (َولَنوأ أَشأ

 .من اآليات النثير  المتنوعة الداللة
ما ،مرجه ال ماري ومسلم عن عمور  ون المطوا  رضوي هللا عنوه : ومن أدلته من السنة 

ا الناس، إنما األعمال  النية وإنما لنول امور  يا ،يه: "سمعت الن ي صله هللا عليه وسلم يقول: قال
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مووا نووو ، فموون نانووت هجرتووه إلووه هللا ورسوووله فهجرتووه إلووه هللا ورسوووله، وموون هوواجر إلووه دنيووا 
 .(1)هاا ،حد ،لفاي ال ماري". يصي ها ،و امر،  يتغوجها فهجرته إله ما هاجر إليه

هللا صوله هللا عليوه قوال رسوول : وفي صوحيح مسولم عون ، وي هريور  رضوي هللا عنوه قوال 
،نوا ،غنوه الأورنا  عون الأورك، مون عمول عموال  ،أورك فيوه معوي : قال هللا ت ارك وتعاله: "وسلم

 .(2)"غيري ترنته وأرنه
قولووه : ومون ،دلووة اأوتراط المتا عووة لرسوول هللا صووله هللا عليوه وسوولم مون نتووا  هللا تعواله 

بِ ): تعواله نَتقِيماً َفناتَّ َ  بُِكنمأ َعننأ َسنبِيلِهِ َوأَنَّ َهنَذا ِصنَراِ ي ُمسأ نُبلَ َفَتَفنرَّ بُِعننوا السُّ : األنعووام( )ُعوهُ َوال َتتَّ

ِخنَرِا ِمنَن الأَخاِسنِرينَ ): وقوله (151 نُه َوُهنَو فِني اْلأ َبنلَ ِمنأ نالِم ِدينناً َفلَننأ ُيقأ ِسأ نَر اْلأ َتنِ  َغيأ  ل ( )َوَمنأ َيبأ

ُروهُ َوَنَصنُروهُ فَ ): وقوله في وصم الن ي صله هللا عليه وسولم. (15:عمران الَّنِذيَن ََمُننوا بِنِه َوَعنزَّ
لُِحونَ  ِزلَ َمَعُه أُولَ َِك ُهُم الأُمفأ َبُعوا النُّوَر الَِّذي أُنأ إله غير الوك مون اآليوات (. 157: األعرام) (َواتَّ

 .النثير  المتنوعة الداللة
،ن الن وي ما ،مرجه ال مواري ومسولم عون عائأوة رضوي هللا عنهوا  :ومن أدلته من السنة 

،ي موردود، وفوي صوحيح . (1)"من عمل عمال  ليس عليه ،مرنا فهو رد: "صله هللا عليه وسلم قال

مسلم عن جا ر  ن ع د هللا رضي هللا عنهما ،ن الن وي صوله هللا عليوه وسولم نوان يقوول إاا مطو  
األموور  ،ما  عد، فإن مير الحدي  نتا  هللا، ومير الهدي هدي محمود، وأور: "الناس يوم الجمعة

إنوه مون يعوش موننم : "وصح عنه صوله هللا عليوه وسولم ،نوه قوال. (9)"محدثاتها، ونل  دعة ضاللة

 عدي فسير  امتالفا  نثيرا ، فعلينم  سونتي وسونة الملفوا  الراأودين المهوديين مون  عودي، تمسونوا 
". ضواللة ها وعضوا عليها  النواجا، وإيانم ومحدثات األمور، فإن نل محدثة  دعة، ونل  دعوة 

 .(5)رواه ،حمد و، و داود
وال تتحقوو  المتا عووة إال  موافقووة الع وواد  للأوورا فووي سوو  ها، وجنسووها، وقوودرها، ونيفيتهووا،  

 .وغمانها، ومنانها
 :والعبادا أنواع كثيرا 
َحنرأ ): فمنها الصال  والوا ح، لقولوه تعواله   ُنلأ إِنَّ ) : وقولوه(. 2: النووثر) (َفَصنلْ لَِرْبنَك َوانأ

ِ َرْب الأَعنننالَِمينَ َصنننال َّ َِ َيننناَي َوَمَمننناتِي  لُ * تِي َوُنُسنننِكي َوَمحأ ُت َوأََننننا أَوَّ ال َشنننِريَك لَنننُه َوبِنننَذلَِك أُِمنننرأ
نلِِمينَ  فمون صووله لغيوور هللا فهوو مأوورك، وموون ا وح لغيوور هللا تقر ووا  (. 151 - 152: األنعووام) (الأُمسأ

 .وتعييما  فهو مأرك
ِمنِينَ ): ومنها التونل لقوله تعاله  نُتمأ ُمنؤأ لُنوا إِنأ ُكنأ ِ َفَتَوكَّ : وقولوه(. 21: المائود ) (َوَعلَنُ هللاَّ
هِ ) لأ َعلَيأ هُ َوَتَوكَّ ُبدأ ولهاا لما نان التونل ماصا   وه نوان وحوده هوو الحسو  نموا (. 121: هود( )َفاعأ

َ بَ ): قال تعاله ُبُه إِنَّ هللاَّ ِ َفُهَو َحسأ لأ َعلَُ هللاَّ نِرهِ َوَمنأ َيَتَوكَّ : ف موا قولوه تعواله(. 1: الطوال ( ) الُِ  أَمأ
ِمنِينَ ) َبَعننَك ِمننَن الأُمننؤأ ُ َوَمننِن اتَّ ننُبَك هللاَّ بِننيُّ َحسأ َهننا النَّ فمعنوواه ،ن هللا هووو حسوو ك (. 59: ألنفووال( )َيننا أَيُّ

َبَعنكَ ): وحس  من ات عك من الموؤمنين فقولوه ْسوُ ك  : )معطووم علوه النوام فوي قولوه  (َوَمنِن اتَّ ( ح 
ُ )ليس معطوفا  عله و نما ينه  عض الغالطين، فإن هاا يفسد  ه المعنه إا ينون المعنه علوه ( هللاَّ

،ن هللا والمؤمنين حس  الن ي صله هللا عليه وسلم وهاا  اطل، فإن مقام الن وي صوله : هاا التقدير
 .ألقو هللا عليه وسلم ،عله و،قو  من مقام من ات عه، فنيم ينون األدنه حس ا  لءعله وا

لَِيناَءهُ َفنال : )ومنها المأية والموم تع دا  وتقر ا  لقوله تعاله  َ اُن ُيَخْوُف أَوأ يأ َما َذلُِكُم الشَّ إِنَّ
ِمنِينَ  ُتمأ ُمنؤأ ن): وقولوه(. 175:  ل عموران) (َتَخافُوُهمأ َوَخافُوِن إِنأ ُكنأ َشنوأ ناَ  َواخأ َشنُوا النَّ  (َفنال َتخأ

                                                
إنما األعمال : ومسلم، كتاب الجهاد، باب قوله صلى هللا عليه وسلم( 5451)ل، باب في ترك الحيل رقم رواه البخاري، كتاب الحي  (1)
 (.1417)رقم " بالنية

 (.2415)رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير هللا رقم   (2)

ومسلم، كتاب األقضية، باب نقض ( 2547)مردود، رقم  رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح  (3)

 (.1711)األحكام الباطلة رقم 

 (.157)رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة رقم   (4)

 (.5)سبق تخريجه ص  (5)
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َهُبونِ َفإِ ): وقوله(. 99: المائد ) اَي َفارأ فجعول الره وة لوه وحوده نموا جعول الع واد  (. 51: النحول( )يَّ
ُبُدونِ ): له وحده في قوله اَي َفاعأ  (.55: العنن وت( )َفإِيَّ

قُونِ ): ومنها التقو  تع دا  وتقر ا  لقوله تعاله  اَي َفاتَّ ِ ): وقولوه(. 91: ال قر ) (َوإِيَّ نَر هللاَّ أََفَ يأ
قُننونَ  الً َسننِديداً : )وقولووه(. 52 :النحوول) (َتتَّ َ َو ُولُننوا َ ننوأ قُننوا هللاَّ َهننا الَّننِذيَن ََمُنننوا اتَّ ننلِحأ لَُكننمأ * َيننا أَيُّ ُيصأ

زاً َعِظيماً  َ َوَرُسولَُه َفَقدأ َفاَز َفوأ فِرأ لَُكمأ ُذُنوَبُكمأ َوَمنأ ُيِ ِع هللاَّ َمالَُكمأ َوَي أ  (. 71-71: األحغا ) (أَعأ

 
 

 فصل
 
سما  والصفات فهو إفراد هللا تعاله   سمائه وصفاته والك  إث ات موا ،ث توه و،ما توحيد األ 

هللا لنفسه من األسوما  والصوفات فوي نتا وه ،و علوه لسوان رسووله صوله هللا عليوه وسولم مون غيور 
  .تحريم، وال تعطيل، وال تنييم، وال تمثيل

ِ ): : عووالهفووال يجوووغ نفووي أووي  ممووا سوومه هللا  ووه نفسووه، ،و وصووم  ووه نفسووه لقولووه ت  َّ َِ َو
َملُننونَ  َن َمننا َكنناُنوا َيعأ َزوأ ننَما ِِه َسننُيرأ ُعوهُ بَِهننا َوَذُروا الَّننِذيَن ُيلأِحننُدوَن فِنني أَسأ ننَنُ َفننادأ ننَماُء الأُحسأ َسأ  (اْلأ

وألن الك تعطيل يسوتلغم تحريوم النصوو  ،و تنواي ها موو وصوم هللا تعواله (. 111:األعرام)
 . النقائ  والعيو 

ألن الك قول علوه  ة هللا تعالُ أو وصفه بما لم يأت في الكتاب والسنة؛وال يروز تسمي 
نَم ): هللا تعاله  ال علم وقد قال هللا تعاله ِثأ َها َوَما َبَ نَن َواْلأ َم َرْبَي الأَفَواِحَ  َما َظَهَر ِمنأ َما َحرَّ  ُلأ إِنَّ

ِ َما لَ  ََّ ِرُكوا بِا ِر الأَحْ  َوأَنأ ُتشأ َي بَِ يأ لَُمنونَ َوالأَب أ ِ َمنا ال َتعأ ( مأ ُيَنْزلأ بِِه ُسنلأَ اناً َوأَنأ َتقُولُنوا َعلَنُ هللاَّ
َع َوالأَبَصَر َوالأفَُؤاَد ُكنلُّ أُولَ ِنَك َكناَن ): وقال(. 11: األعرام) مأ َ  لََك بِِه ِعلأم  إِنَّ السَّ َوال َتقأُف َما لَيأ

ُؤوالً  ُه َمسأ  (.15:اإلسرا ) (َعنأ
ء  ) :سننم أو صنفة َ تعننالُ منع التمثينل لقولننه تعنالُوال يرنوز إثبنات ا  لِنِه َشننيأ َ  َكِمثأ لَننيأ

ننِميُع الأَبِصننيرُ  ننُتمأ ال ): وقولووه(. 11:الأووور ) (َوُهننَو السَّ لَننُم َوأَنأ َ َيعأ َثننالَ إِنَّ هللاَّ َمأ ِ اْلأ َّ َِ ننِرُبوا  َفننال َتضأ
لَُمننونَ  ريووم النصووو  ،و تنوواي ها مووو وألن الووك إأووراك  وواهلل تعوواله يسووتلغم تح(. 79:النحوول) (َتعأ

 .تنق  هللا تعاله  تمثيله  المملو  الناق 
ألن الوك قوول علوه هللا تعواله  وال  وال يروز إثبات اسم أو صنفة َ تعنالُ منع التكيينف؛ 

علم، يستلغم الفوضه والتم ط في صفات هللا تعاله إا نل واحد يتميل نيفية معينة غير ما تميلوه 
إلدراك مواال يمنون إدرانوه  والعقول، فإنوك مهموا قودرت مون نيفيوة فواهلل  اآلمر، وألن الك محاولوة

 .،عله و،عيم
وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوق بين أهل القبلة فانقسموا في  

 :النصوص الواردا فيه إلُ ستة أ سام
طيول، من ،جروها عله ياهرها الالئ   اهلل تعاله من غير تحريوم، وال تع :القسم اْلول 

وال تنييووم، وال تمثيوول، وهووؤال  هووم السوولم، وهوواا هووو الصوووا  المقطوووا  ووه لداللووة النتووا ، 
 .والسنة، والعقل، واإلجماا السا   عليه داللة قطعية ،و ينية

. موون ،جروهووا علووه ياهرهووا لنوون جعلوهووا موون جوونس صووفات المملوووقين :القسننم الثنناني 
 .لسنة والعقل، وإننار السلموهؤال  هم الممثلة، وماه هم  اطل  النتا ، وا

من ،جروها عله مالل ياهرها، وعينوا لها معاني  عقولهم، وحرفووا مون  :القسم الثالث 
وهوؤال  هوم ،هول التعطيول فمونهم مون عطول تعطويال  ن يورا  نالجهميوة والمعتغلوة . ،جلها النصوو 

 .ونحوهم، ومنهم من عطل دون الك ناألأاعر 
.  ،علووم  مووا ،راد  هووا، فوضوووا علووم معانيهووا إلووه هللا وحوودههللا: موون قووالوا :القسننم الرابننع 

هللا ،علوم  موا ،راد، لننوه لوم يورد إث وات : وهؤال  هم ،هل التجهيل المفوضة، وتناقض  عضهم فقال
 .صفة مارجية له تعاله
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يجوغ ،ن ينون المراد  هواه النصوو  إث وات صوفة تليو   واهلل : من قالوا :القسم الخام  
 . وهؤال  نثير من الفقها  وغيرهم. ون المراد الكتعاله و،ن ال ين

مون ،عرضووا  قلوو هم و،مسونوا   لسونتهم عون هواا نلوه واقتصوروا علوه  :القسم الساد  
 .(1)قرا   النصو  ولم يقولوا فيها  أي 

 .وهاه األقسام سو  األوله  اطلة نما قد ت ين في غير هاا الموضو 

                                                
 (.152 – 155)ذكر هذه األقسام في الفتوى الحموية ص  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  - 58  -

 فصل
 
 
حيوود يت وين غلووط عاموة المتنلمووين فوي مسوومه التوحيود حيوو  و هواا التقريور عوون ،قسوام التو 

 :جعلوه ثالثة ،نواا
 .،ن هللا واحد في ااته ال قسيم له، ،و ال جغ  له، ،و ال  عض له: األول 
  .،نه واحد في صفاته ال أ يه له: الثاني 
 .،نه واحد في ،فعاله ال أريك له: الثال  
 :وبيان غل هم في وروه 
دملوا فيه توحيد األلوهية، وهو ،ن هللا تعاله واحد فوي ،لوهيتوه ال أوريك ،نهم لم ي: ،حدها 

له فيفرد وحده  الع اد ، مو ،ن هاا النوا من التوحيد هو الاي من ،جله مل  الجون واإلنوس لقولوه 
ُبُدونِ ): تعاله َ  إاِلَّ لَِيعأ ِنأ  (.55: الاريات) (َوَما َخلَقأُت الأِرنَّ َواْلأ

لِنَك ِمننأ َرُسنوٍل ): رسل و،نغلت النت  لقوله تعالهومن ،جله ،رسلت ال  َسنلأَنا ِمننأ َ بأ َوَمنا أَرأ
ُبُدونِ  ُه ال إِلََه إاِلَّ أََنا َفاعأ ِه أَنَّ نٍة َرُسنوالً ): وقوله(. 25: األن يا ) (إاِلَّ ُنوِحي إِلَيأ َنا فِني ُكنلْ أُمَّ َولََقدأ َبَعثأ

نن َتنُِبنوا ال َّ َ َوارأ ُبنُدوا هللاَّ وقود قووام الرسول علويهم الصووال  والسوالم  ووالك (. 15: النحول) (اُغوتأَِن اعأ
ُرهُ )يدعون قومهم  َ َما لَُكمأ ِمنأ إِلٍَه َغيأ ُبُدوا هللاَّ ،ي ما لنوم مون مع وود حو  (. 12: المؤمنون) (أَِن اعأ

و   و  : )غير هللا، فجميو اآللهوة سوواه  اطلوة نموا قوال تعواله ل وك    و  نَّ هللاَّ  ُهوو  اْلح  وْن ا  وْدُعون  م  وا ي  ، نَّ م 
ل ي  اْلن   يرُ  نَّ هللاَّ  ُهو  اْلع 

 ، ُل و  اط   (11: لقمان( )ُدون ه  اْل  

ومن ،جله قامت المعارك النالميوة والقتاليوة  وين الرسول و،قووامهم المنوا ين لهوم نموا قوال  
َت ِرن): هللا تعاله عن قووم نووح َثرأ َتَننا َفنأَكأ نَت ِمنَن َ نالُوا َينا ُننوُا َ ندأ َراَدلأ َدالََنا َفأأتَِننا بَِمنا َتِعنُدَنا إِنأ ُكنأ

ناِد ِينَ  ننُن بَِتنناِرِكي ): وقووال عوون قوووم هوود(. 12: هووود) (الصَّ َتَننا بَِبْيَنننٍة َوَمننا َنحأ َ ننالُوا َيننا ُهننوُد َمننا ِر أ
ِمنِينَ  ُن لََك بُِمؤأ لَِك َوَما َنحأ َتَراَك بَ * َلَِهتَِنا َعنأ َ وأ نِهُد إِنأ َنقُولُ إاِلَّ اعأ نُق َلَِهتَِننا بُِسنوٍء َ نالَ إِْنني أُشأ عأ
ِرُكونَ  ا ُتشأ َهُدوا أَْني َبِريء  ِممَّ َ َواشأ ِظُرونِ * هللاَّ (. 55-51: هوود) (ِمنأ ُدونِِه َفِكيُدونِي َرِميعاً ُثمَّ ال ُتنأ

َفُعُكمأ ): وقوال فووي إ وراهيم وقومووه ِ َمننا ال َيننأ ُبننُدوَن ِمننأ ُدوِن هللاَّ ُكمأ َ نالَ أََفَتعأ أُفٍّ لَُكننمأ * َشننيأ اً َوال َيُضنرُّ
قِلُونَ  ِ أََفال َتعأ ُبُدوَن ِمنأ ُدوِن هللاَّ نُتمأ َفناِعلِينَ * َولَِما َتعأ ُصنُروا َلَِهنَتُكمأ إِنأ ُكنأ  ُلأَننا َينا * َ الُوا َحْر ُنوهُ َوانأ
نَراِهيمَ  داً َوَسنالماً َعلَنُ إِبأ المنوا ين لمحمود صوله هللا  وقوال عون(. 54-55: األن يوا ) (َناُر ُكونِي َبرأ

ُكُر َلَِهنَتُكمأ ): عليه وسلم ِخُذوَنَك إاِلَّ ُهُزواً أََهَذا الَِّذي َينذأ ( 15:األن يوا )( َوإَِذا َرََك الَِّذيَن َكَفُروا إِنأ َيتَّ
اب  ): وقال ُهمأ َوَ الَ الأَكافُِروَن َهَذا َساِحر  َكذَّ ِذر  ِمنأ لَِهَة إِلَهناً َواِحنداً أَ * َوَعِرُبوا أَنأ َراَءُهمأ ُمنأ َرَعلَ اْلأ

ء  ُعَراب   ء  ُينَرادُ * إِنَّ َهَذا لََشيأ بُِروا َعلَُ َلَِهتُِكمأ إِنَّ َهنَذا لََشنيأ ُشوا َواصأ ُهمأ أَِن امأ َ لََ  الأَمََلُ ِمنأ  (َوانأ
ُسنُ وا ): وقال في ،عدائه(. 9-5:    ) نَداًء َوَيبأ َقفُوُكمأ َيُكوُنوا لَُكنمأ أَعأ نِدَيُهمأ َوأَلأِسنَنَتُهمأ إِنأ َيثأ ُكمأ أَيأ إِلَنيأ

فُُرونَ  وا لَوأ َتكأ وِء َوَودُّ  (.2: الممتحنة) (بِالسُّ
والمهم ،ن هاا التوحيد الاي هاا أ نه قد ،غفله عامة المتنلموين الواين يتنلموون فوي ،نوواا  

 .التوحيد، وهو ،حد وجوه غلطهم في مسمه التوحيد
 :إلخ فيه إجمال..." احد في ااته ال قسيم لهإن هللا و: "قولهم: الوجه الثاني 
فإن ،رادوا  ه ،ن هللا تعال ال يتجغ، وال يتفر  وال ينون مرن ا  من ،جغا  فهاا حو ، فوإن  

 .هللا تعاله ،حد صمد، لم يلد ولم ينن له نفوا  ،حد
وإن ،رادوا  ه مو الوك نفوي موا وصوم  وه نفسوه نعلووه واسوتوائه علوه عرأوه، ووجهوه،  

فهو  اطل، ألن هللا تعواله قود ،ث وت لنفسوه مون صوفات النموال  –وهاا مرادهم  –نحو الك ويديه و
وتوحيوده فيهوا إث اتهوا لوه علوه الوجوه الالئو   وه  ودون تمثيول ال ،ن . من هاا وغيره ما هو ،هل لوه

 .تنفه عنه  نوا من التحريم والتعطيل
 
 
 :إجمالفيه " واحد في صفاته ال أ يه له: "قولهم: الوجه الثال  

This file was downloaded from QuranicThought.com



  - 59  -

فإن ،رادوا  ه إث ات صفات هللا تعاله عله الوجه الالئ   وه مون غيور ،ن يماثلوه ،حود فيموا  
 .يمت   ه فهاا ح ، وهو ماه  السلم لنن عامة المتنلمين ال يريدون الك

وإن ،رادوا  ه نفي ،ن ينوون أوي  مون المملوقوات ممواثال  لوه مون نول وجوه، لهواا لغوو ال  
السوما  فوقنوا واألرض تحتنوا، ألن مماثلوة الموال  للمملوو  مون نول : ائولحاجة إليه فهوو نقوول الق

وجه معلوم االنتفا ،  ل االمتناا  ضرور  العقل، والسومو، وإجمواا العقوال ؛ ولهواا لوم يث وت ،حود 
من األموم ،حودا  ممواثال  هلل تعواله مون نول وجوه، وغايوة مون أو ه  وه أويئا  ،ن يأو هه  وه فوي  عوض 

 .األمور
 ووه نفووي ،ن ينووون  ووين صووفات المووال  والمملووو  قوودر مأووترك مووو تميووغ نوول  وإن ،رادوا 

فهو  اطل، ألنه قد علم  ضرور  العقول ،ن نول موجوودين  –وهاا مرادهم  –منهما  ما يمت   ه 
قائمين   نفسهما ال د من قدر مأترك  ينهموا موو تميوغ نول واحود منهموا  موا يموت   وه، ناتفاقهموا 

 .قيام  النفس ونحو الك، ونفي هاا القدر تعطيل محضفي مسمه الوجود والاات وال
والقول  هاا المراد ال يمنوو نفوي موا يجو  هلل تعواله مون صوفات النموال عنود مون يور  ،ن  

إث ات الك يستلغم التأ يه، فقد س   ،ن ،هل التعطيل من الجهمية والمعتغلوة وغيورهم ،دملووا نفوي 
علما  ،و قودر  ونحوو الوك فهوو مأو ه غيور موحود،  من ،ث ت هلل: الصفات في مسمه التوحيد وقالوا

مون قوال إن هللا علويم قودير : وغاد عليهم غال  الفالسفة والقرامطة ف دملوا فيه نفي األسوما  وقوالوا
إن هللا ال يوصوم  موا يتضومن : ونحو الك فهو مأ ه غير موحود، وغاد علويهم غوال  الغوال  فقوالوا

 .و ،ث ت له صفة فهو مأ ه غير موحدإث اتا  ،و نفيا ، فمن نفه عنه صفة، ،
 .وقد س   الرد عله هؤال  الطوائم في ،ول الرسالة وهلل الحمد 
وهواا ،أوهر ،نوواا التوحيود عنودهم، " واجد في ،فعاله ال أوريك لوه: "قولهم: الوجه الرا و 

ه إال ال إلو"ويعنون  ه ،ن مال  العالم واحد، ويينون ،ن هاا هو التوحيد المطلو  و،ن هاا معنه 
 .ال قار عله االمتراا إال هللا: فيجعلون معناها" هللا
 :ومعلوم أن هذا خ أ من ورهين 
،ن هاا الاي قرروه قد ،قر  ه المأرنون الاين قواتلهم الن وي صوله هللا عليوه وسولم : األول 

َق  َولَ ِنأ َسنأَلأَتُهمأ َمننأ َخلَن َ ): فإنهم لم يجعلوا هلل أرينا  في ،فعاله نما قال تعاله َرأ نَماَواِت َواْلأ السَّ
َفُكنونَ  ُ َفنأَنَُّ ُيؤأ َ  َوالأَقَمنَر لََيقُنولُنَّ هللاَّ مأ َر الشَّ َولَن ِنأ َسنأَلأَتُهمأ َمننأ َخلََقُهنمأ )(. 51: العنن ووت) (َوَسخَّ

 ُ ومو هاا لم ينونوا موحدين  ل هم مأورنون  داللوة النتوا  والسونة (. 17: الغمرم) (لََيقُولُنَّ هللاَّ
أََرَعننلَ ): جموواا المعلوووم  الضوورور  موون ديوون اإلسووالم لنووونهم ،ننووروا توحيوود األلوهيووة وقووالواواإل

ء  ُعَرنناب   لَِهننَة إِلَهنناً َواِحننداً إِنَّ َهننَذا لََشننيأ ولهوواا قوواتلهم الن ووي صووله هللا عليووه وسوولم ( 5:    ) (اْلأ
 .مست يحا  دما هم و،موالهم، وس ه اراريهم ونسا هم

 هووواا التفسوووير الووواي انوووروه ،ي ،نوووه ال قوووادر علوووه " ال إلوووه إال هللا"،ن تفسووويرهم : الثووواني 
االمتراا إال هللا، يقتضي ،ن من ،قر   ن هللا وحده هو القادر عله االمتوراا دون غيوره فقود أوهد 

 .،ن ال إله إال هللا وعصم دمه وماله
سوويرها ومعلووم ،ن تفسويرها  هواا المعنوه  اطول ممووالم لموا عرفوه المسولمون منهوا فوإن تف 

،ن ال مع ود ح  إال هللا، هاا هو الواي يعرفوه المسولمون مون معناهوا،  ول والمأورنون، : الصحيح
بُِرونَ : )،ال تر  إله قول هللا تعاله فيهم َتكأ ُ َيسأ ُهمأ َكاُنوا إَِذا  ِيلَ لَُهمأ ال إِلََه إاِلَّ هللاَّ نا * إِنَّ َوَيقُولُنوَن أَإِنَّ

ُنننونٍ  لََتناِرُكو َلَِهتَِنننا لَِشناِعرٍ  ونووانوا ال يسوتن رون عوون اإلقورار  قلووو هم (. 15-15: الصوافات) (َمرأ

و،لسنتهم   ن هللا هو الموال  وحوده، وال يودعون ،ن  لهوتهم تملو  أويئا ، فت وين  والك ،ن المأورنين 
،علم و،فقه  معنه ال إله إال هللا مون هوؤال  المتنلموين، و،ن غايوة موا يقورره هوؤال  المتنلموون مون 

توحيد الر و ية الاي ال يمل  اإلنسان من الأورك، وال يعصوم  وه دموه ومالوه، وال يسولم التوحيد 
 . ه من الملود في النار

وقوود سوولك هوواا المسوولك طوائووم موون ،هوول التصوووم المنتسوو ين إلووه المعرفووة والتحقيوو   
لقه والتوحيد، فنان غاية ما عندهم من التوحيد ،ن يأهد المر  ،ن هللا ر  نل أي ، وملينه، وما
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السيما إاا غا  العارم  موجوده عن وجووده، و مأوهوده عون أوهوده، و معروفوه عون معرفتوه، 
 .ودمل في فنا  توحيد الر و ية  حي  ينفه من لم ينن وي قه من لم يغل

ومعلوم ،ن هواه الغايوة هوي موا ،قور  وه المأورنون مون التوحيود، وهوي غايوة ال ينوون  هوا  
 .من ،وليا  هللا تعاله وساد  ملقهالرجل مسلما ، فضال  عن ،ن ينون 

 
 

 
 فصل

 في الفناء وأ سامه
 
َهننا َفننانٍ ): قووال هللا تعوواله. الووغوال: الفنووا  لغووة  ننُه َرْبننَك ُذو الأَرننالِل * ُكننلُّ َمنننأ َعلَيأ َقننُ َورأ َوَيبأ

َرامِ  ِكأ  (.27-25: الرحمن) (َواْلأ

 :وفي االص الا ثالثة أ سام 
إراد  السوو ، ،ي عون إراد  موا سوو  هللا عوغ وجول ديني أرعي وهو الفنا  عون  :اْلول 

 حي  يفنه  اإلمال  هلل عن الأرك، و أريعته عن ال دعوة، و طاعتوه عون معصويته، و التونول 
عليه عن التعل   غيره، و مراد ر ه عن مراد نفسه إله غيور الوك مموا يأوتغل  وه مون مرضوا  هللا 

 .عما سواه
هللا عغ وجل عما ال يقر ه إليوه وإن سومي فنوا  فوي  انأغال الع د  ما يقر ه إله :وحقيقته 

 .اصطالحهم
وهوواا فنووا  أوورعي  ووه جووا ت الرسوول، ونغلووت النتوو ، و ووه قيووام الوودين والوودنيا، وصووالح  

ِمن  َفأُولَ ِننَك َكنناَن : )اآلمور  والوودنيا، قووال هللا تعوواله َيَها َوُهننَو ُمننؤأ ِخننَرَا َوَسننَعُ لََهننا َسننعأ َوَمنننأ أََراَد اْلأ
ُيهُ  ُكوراً َسعأ نُه ): وقال(. 14: اإلسرا ) (مأ َمشأ يَِينَّ ِمن  َفلَُنحأ َثُ َوُهَو ُمنؤأ َمنأ َعِملَ َصالِحاً ِمنأ َذَكٍر أَوأ أُنأ

َملُنونَ  َسنِن َمنا َكناُنوا َيعأ نَرُهمأ بِأَحأ ُهمأ أَرأ نِزَينَّ َوالَّنِذيَن َصنَبُروا ): وقوال(. 47: النحول) (َحَياًا َ ْيَبًة َولََنرأ
تَِ اَء وَ  نيْ ابأ َرأُوَن بِالأَحَسنَنِة السَّ َناُهمأ ِسّراً َوَعالنَِيًة َوَيندأ ا َرَز أ َفقُوا ِممَّ الَا َوأَنأ ِه َرْبِهمأ َوأََ اُموا الصَّ َ َة رأ

ارِ  ال): وقال(. 22: الرعد) (أُولَ َِك لَُهمأ ُعقأَبُ الدَّ نَوالُُكمأ َوال أَوأ َهنا الَّنِذيَن ََمُننوا ال ُتلأِهُكنمأ أَمأ ُدُكنمأ َينا أَيُّ
َعلأ َذلَِك َفأُولَ َِك ُهُم الأَخاِسُرونَ  ِ َوَمنأ َيفأ ِر هللاَّ  (.4: المنافقون) (َعنأ ِذكأ

وهاا هو الاو  اإليماني الحقيقي الاي ال يعادله او ، ففي الصحيحين عن ،نس  ن مالك  
: إليموانثوال  مون نون فيوه وجود  هون حوالو  ا: "رضي هللا عنه ،ن الن ي صله هللا عليه وسلم قال

،ن ينون هللا ورسوله ،ح  إليه مما سواهما، و،ن يح  المر  ال يح وه إال هلل، و،ن ينوره ،ن يعوود 
وفي صحيح مسلم عن الع واس  ون . (1)"في النفر  عد إاا ،نقاه هللا منه نما ينره ،ن يقام في النار

يموان مون رضوي اا  طعوم اإل: "ع د المطلو  رضوي هللا عنوه ،ن الن وي صوله هللا عليوه وسولم قوال
 .(2)" اهلل ر ا ، و اإلسالم دينا ، و محمد صله هللا عليه وسلم رسوال  

الفنا  عن أهود السوو ، ،ي عون أوهود موا سوو  هللا : صوفي  دعي وهو :القسم الثاني 

تعواله، والووك ،نووه  مووا ورد علووه قل ووه موون التعلوو   وواهلل عووغ وجوول وضووعفه عوون تحموول هوواا الوووارد 
نل ما سو  هللا عغ وجل، ففني  هاه الغي و ة عن أوهود موا سوواه، ففنوي ومقاومته غا  عن قل ه 

 المع ود عن الع اد  و المانور عن الانر، حته صار ال يودري ،هوو فوي ع واد  وانور ،م ال، ألنوه 
 .غائ  عن الك  المع ود والمانور لقو  سيطر  الوارد عله قل ه

  :من وروه وهذا فناء يحصل لبعق أرباب السلوكي وهو فناء نا ص 

                                                
ومسلم، كتاب اإليمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حالوة ( 15)وة اإليمان رقم رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب حال  (1)

 (.91، 92)اإليمان رقم 

 (.19)رقم .. رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب ذاق طعم اإليمان من رضي باهلل ربا    (2)
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،نووه دليوول علووه ضووعم قلوو  الفوواني، و،نووه لووم يسووتطو الجمووو  ووين أووهود المع ووود  :اْلول 
والع اد ، واآلمر والم مور  ه، واعتقد ،نه إاا أاهد الع اد  واألمر اأتغل  ه عن المع ود واآلمور، 

 . ل إاا انر الع اد  والانر نان الك اأتغاال  عن المع ود والمانور
صل  صاح ه إله حال تأ ه حال المجانين والسنار ، حته إنه ليصدر عنوه ،نه ي :الثاني 

من الأطحات القولية والفعلية الممالفة للأرا موا يعلوم هوو وغيوره غلطوه فيهوا نقوول  عضوهم فوي 
ونحوو " موا فوي الج وة إال هللا، ،نصو  ميمتوي علوه جهونم. سو حاني ،نوا هللا.. سو حاني: "هاه الحوال

 .الك من الهايان والأطح
،ن هاا الفنا  لم يقو مون المملصوين النمول مون ع واد هللا؛ فلوم يحصول للرسول وال  :الثالث 

لءن يا  وال للصديقين والأهدا ، فهاا رسول هللا صله هللا عليه وسلم ر،  ليلة المعراج من  يوات 
مون  هللا اليقينية ما لم يقوو ألحود مون ال أور وفوي هواه الحوال نوان صوله هللا عليوه وسولم علوه غايوة

َمننا َزاَغ الأَبَصننُر َوَمننا ): الث ووات فووي قووواه اليوواهر  وال اطنووة نمووا قووال هللا تعوواله عوون قووواه اليوواهر 
وهواهم الملفوا  (. 11: لونجم) (َما َكَذَب الأفُنَؤاُد َمنا َرأَل): وقال عن قواه ال اطنة( 17: لنجم) (َ َ ُ

 أور  عود األن يوا ، وسوادات الراأدون ، و نر، وعمر، وعثمان، وعلوي رضوي هللا عونهم ،فضول ال
،وليائهم، لم يقو لهم مثل هاا الفنا ، وهاهم سائر الصحا ة مو علو مقامهم ونموال ،حووالهم لوم يقوو 

 .لهم مثل هاا الفنا 
وإنما حد  هاا في عصر التوا عين، فوقوو منوه مون  عوض الع واد والنسواك موا وقوو، فنوان  

وعوورم هواا نثيورا  فوي  عوض مأووايخ مونهم مون يصور ، ومونهم موون يصوع ، ومونهم مون يمووت، 
 .الصوفية

ومن جعل هاا نهاية السالنين فقد ضل ضالال  م ينا ، ومن جعله من لوواغم السوير إلوه هللا  
 .فقد ،مط 

،نووه موون العوووارض التووي تعوورض لوو عض السووالنين لقووو  الوووارد علووه قلووو هم  :وحقيقتننه 
 .د ونحو الكوضعفها عن مقاومته، وعن الجمو  ين أهود الع اد  والمع و

عوون وجووود مووا : ،ي. الفنووا  عوون وجووود السووو : فنووا  إلحووادي نفووري وهووو :القسننم الثالننث 
سو  هللا عغ وجل  حي  ير  ،ن المال  عين المملو ، و،ن الموجود عوين الموجود، ولويس ثموة 
ر  ومر ووو ، ومووال  ومملووو ، وعا وود ومع ووود، و موور وموو مور،  وول النوول أووي  واحوود وعووين 

 .واحد 
ا  ،هوول اإللحوواد القووائلين  وحوود  الوجووود نووا ن عر ووي، والتلمسوواني وا وون سوو عين، وهوواا فنوو 

 :وهؤال  ،نفر من النصار  من وجهين.. والقونوي ونحوهم
،ن هووؤال  جعلوووا الوور  المووال  عووين المر ووو  المملووو ، و،ولئووك النصووار   :أحنندهما 

 .جعلوا الر  متحدا   ع ده الاي اصطفاه  عد ،ن نانا غير متحدين
،ن هووؤال  جعلوووا اتحوواد الوور  سوواريا  فووي نوول أووي  فووي النووال  والمنوواغير،  :لثننانيا 

 .(1)واألقاار، واألوسا ، و،ولئك النصار  مصوه  من عيموه نالمسيح
،ن الوور  والع وود أووي  واحوود، واآلنوول : وتصووور هوواا القووول نووام فووي رده، إا مقتضوواه 

م والقاضي أوي  واحود، والمأوهود والم نول أي  واحد، والنانح والمننوح أي  واحد، والمص
 .له وعليه أي  واحد، وهاا غاية ما ينون من السفه والضالل

ويووانر عووون  عضوووهم ،نووه نوووان يووو تي ا نووه ويووودعي ،نوووه هللا ر   : ننال الشنننيخ رحمنننه هللا 
فق ح هللا طائفة ينون إلهها الاي تع ده هو موطؤها وقال ا ن القيم رحمه هللا تعواله فوي  (1)العالمين

 :ية عن هاه الطائفةالنون
  

 جوووووووووووووووووون وال أووووووووووووووووووجر وال حيوووووووووووووووووووان
 

 فووووووالقوم مووووووا صووووووانوه عوووووون إنووووووس وال 
 

                                                
 (.2/172)راجع مجموع الفتاوى البن قاسم   (1)

 (.2/171)راجع مجموع الفتاوى البن قاسم   (1)
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 والمسوووووووووووووووووووووووووووووووووووموا  ووووووووووووووووووووووووووووووووووواآلاان
 

 لننوووووه المطعووووووم والمل ووووووس والمأوووووموم 
 

  ووووووووووووووول عوووووووووووووووين الغووووووووووووووووي الغانوووووووووووووووي
 

 ونووووااك قووووالوا إنووووه المننوووووح والمووووا وح 
 

 :إله ،ن قال  
 سوووووووووووووووووو حانك اللهووووووووووووووووووم اا السوووووووووووووووووو حان

 

 هوووووووواا هووووووووو المع ووووووووود عنوووووووودهم فقوووووووول 
 

 لووووووووووووووه وثغوووووووووووووور  الطعووووووووووووووان،يوووووووووووووون اإل
 

 يوووووووووووا ،موووووووووووة مع ودهوووووووووووا موطوؤهوووووووووووا 
 

 جوووووووووووووغ ا  يسووووووووووووويرا  جملوووووووووووووة النفوووووووووووووران
 

 يوووووووا ،موووووووة قووووووود صوووووووار مووووووون نفرانهوووووووا 
 

 
 

 فصل
 
وال يتم اإلسالم إال  ال را   مما سواه نما قال هللا تعاله عن إ راهيم المليول عليوه الصوال   

ِمِه إِنَّ ): والسالم َراِهيُم ِْلَبِيِه َوَ وأ ُبُدونَ َوإِذأ َ الَ إِبأ ا َتعأ ِدينِ * نِي َبَراء  ِممَّ نُه َسنَيهأ * إاِلَّ الَِّذي َفَ َرنِني َفإِنَّ
ِرُعونَ  و وين ،ن لنوا فيوه ،سوو  حسونة (. 21-25: الغمرم) (َوَرَعلََها َكلَِمًة َبا َِيًة فِي َعقِبِِه لََعلَُّهمأ َيرأ

نَراهِ ): فقال تعاله َوا  َحَسَنة  فِي إِبأ ُكمأ َ دأ َكاَنتأ لَُكمأ أُسأ نا ُبنَرَُء ِمننأ ِمِهمأ إِنَّ يَم َوالَّنِذيَن َمَعنُه إِذأ َ نالُوا لَِقنوأ
َضاُء أََبنداً حَ  َنُكُم الأَعَداَواُ َوالأَب أ َنَنا َوَبيأ َنا بُِكمأ َوَبَدا َبيأ ِ َكَفرأ ُبُدوَن ِمنأ ُدوِن هللاَّ ا َتعأ ِ َوِممَّ ََّ ِمُننوا بِنا نُ ُتؤأ تَّ

َدهُ   (. 9: الممتحنة) (َوحأ
ِا : )تعاله وقال  ِهمأ بِنالأَمَودَّ لَِياَء ُتلأقُوَن إِلَنيأ ُكمأ أَوأ ِخُذوا َعُدْوي َوَعُدوَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن ََمُنوا ال َتتَّ

 (.1: الممتحنة) (َوَ دأ َكَفُروا بَِما َراَءُكمأ ِمَن الأَح ْ 

ُهو: )وقال تعاله  تَّم ُاوا اْلي  ُنوا ال ت  ين   م  ا الَّا  ا ، ي ه  ْعوٍض ي  واُ     ْعُضُهْم ، ْول ي  ا      ار   ، ْول ي  النَّص  د  و 
ين   ووال م  ي اْلق ووْوم  اليَّ ْهوود  ووْنُهْم إ نَّ هللاَّ  ال ي  ووُه م  ووْنُنْم ف إ نَّ لَُّهْم م  ووو  ت  ووْن ي  م  ض  * و  وور  ْم م  ين  ف ووي قُلُووو  ه  وور   الَّووا  ف ت 

ا د   ن  ووي   ووه ، ْن ُتص  ْمأ  قُولُووون  ن  ْم ي  ُعون  ف وويه  ووار  ه  ُيس  ْنوود  ووْن ع  وو ْت ي    وواْلف ْتح  ، ْو ، ْمووٍر م  ْن ي 
 ، ُ ووه هللاَّ س  ائ وور    ف ع 

ين   م  اد  ْم ن  ه  وا ف ي ، ْنفُس  ر  ا ، س  ل ه م   (. 52: المائد ( )ف ُيْص  ُحوا ع 
َ ): وقال تعاله  وَن َمنأ َحنادَّ هللاَّ ِخِر ُيَوادُّ ِم اْلأ ِ َوالأَيوأ ََّ ِمُنوَن بِا ماً ُيؤأ  َوَرُسنولَُه َولَنوأ ال َتِرُد َ وأ

ِيَمناَن َوأَ  َواَنُهمأ أَوأ َعِشيَرَتُهمأ أُولَ َِك َكَتَب فِي  ُلُنوبِِهُم اْلأ َناَءُهمأ أَوأ إِخأ نَدُهمأ بِنُروٍا َكاُنوا ََباَءُهمأ أَوأ أَبأ يَّ
َهاُر َخالِنِديَن فِيَهنا َرِضن َنأ تَِها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ اٍت َترأ ِخلُُهمأ َرنَّ ُه َوُيدأ نُه أُولَ ِنَك ِمنأ ُهمأ َوَرُضنوا َعنأ ُ َعننأ َي هللاَّ

لُِحونَ  ِ ُهُم الأُمفأ َب هللاَّ ِ أاَل إِنَّ ِحزأ ُب هللاَّ  (.22: المجادلة) (ِحزأ
 :والبراءا نوعان 
 .براءا من عمل: اْلول 
 .براءا من عامل: الثاني 
في وور، فتجوو  موون نوول عموول محوورم سوووا  نووان نفوورا  ،م دونووه،  :فأمننا البننراءا مننن العمننل 

المؤمن من الأرك، والغنه، وأر  الممر ونحو الك  حي  ال يرضواه وال يقوره، وال يعمول  وه، 
 .ألن الرضا  الك، ،و إقراره، ،و العمل  ه مضاد  هلل تعاله ورضا  ما ال يرضاه

فإن نان عمله نفرا  وج ت ال را   منوه  نول حوال مون نول وجوه  :وأما البراءا من العامل 

 .ات النريمة، وألنه لم يتصم  ما يقتضي وال هلما س   من اآلي
وإن نان عمله دون النفر وج وت ال ورا   منوه مون وجوه دون وجوه، فيوواله  موا معوه مون  

اإليمان والعمل الصالح، ويت ر، منه  ما معه من المعاصوي؛ ألن الفسوو  ال ينوافي ،صول اإليموان، 
مان، ومصوال نفور نموا قوال هللا فقد ينون في اإلنسان مصال فسو ، ومصال طاعة، ومصال إي

ننَرل ): تعوواله ُخأ ننَداُهَما َعلَننُ اْلأ َنُهَمننا َفننإِنأ َبَ ننتأ إِحأ ننلُِحوا َبيأ َتَتلُننوا َفأَصأ ِمنِيَن ا أ َوإِنأ َ ا َِفَتنناِن ِمننَن الأُمننؤأ
َنهُ  نلُِحوا َبيأ ِ َفنإِنأ َفناَءتأ َفأَصأ نِر هللاَّ ِ ي َحتَُّ َتفِنيَء إِلَنُ أَمأ َ َفَقاتِلُوا الَّتِي َتبأ ِل َوأَ أِسنُ وا إِنَّ هللاَّ َمنا بِالأَعندأ

ُكمأ * ُيِحنبُّ الأُمقأِسننِ ينَ  َن أََخننَويأ نلُِحوا َبننيأ ننَوا  َفأَصأ ِمُنننوَن إِخأ َمننا الأُمؤأ فجعوول هللا (. 11-4: الحجوورات) (إِنَّ

تعاله الطائفتين المقتتلتين إمو  للطائفة المصولحة، ووصوفهم  اإليموان موو ،ن قتوال الموؤمن ألميوه 
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ولوم تنون . (1)"س ا  المسلم فسو  وقتاله نفور: "ال النفر لقول الن ي صله هللا عليه وسلممن مص
هوواه المصوولة النفريووة منافيووة ألصوول اإليمووان وال رافعووة لءمووو  اإليمانيووة، وال ريوو  ،ن األمووو  

 .اإليمانية مقتضية للمح ة والوالية، ويقو  مقتضاها  حس  قو  اإليمان واالستقامة
هوو موا دل  –،عني ،نه قد يجتمو في اإلنسان مصلة إيمان، ومصلة نفور  –وهاا األصل  

عليه النتا  والسنة ونان عليه السلم واألئمة، فتنون المح ة والوالية تا عة لما معوه مون مصوال 
 .اإليمان، والنراهة والعداو  تا عة لما عنده من مصال النفر

 
 

 فصل
 
َينا ): ، والص ر عله المقدور قال هللا تعالهالمؤمن م مور  فعل الم مور، وترك المحيور 

لُِحننونَ  َ لََعلَُّكننمأ ُتفأ قُننوا هللاَّ ننبُِروا َوَصننابُِروا َوَرابُِ ننوا َواتَّ َهننا الَّننِذيَن ََمُنننوا اصأ (  211: ل عمووران) (أَيُّ
ِسننِينَ : )وقال نَر الأُمحأ َ ال ُيِضنيُع أَرأ بِرأ َفإِنَّ هللاَّ ِ  َوَيصأ ُه َمنأ َيتَّ : وقوال عون لقموان(. 41: ميوسو) (إِنَّ

نبِرأ َعلَنُ َمنا أََصناَبَك إِنَّ َذلِنَك ِمننأ ) َكنِر َواصأ َه َعِن الأُمنأ ُروِف َوانأ الَا َوأأُمرأ بِالأَمعأ ِم  َيا ُبَنيَّ أَ ِِم الصَّ َعنزأ
ُُمورِ  ابِِرينَ ): وقال(. 17: لقمان) (اْلأ  (.155: ال قر ( )َوَبْشِر الصَّ

نُه ال إِلَنَه إاِلَّ ): مال  واالسوتغفار قوال هللا تعوالهوم مور فوي جانو  الطاعوة  واإل  لَمأ أَنَّ َفناعأ
ِمَناتِ  ِمنِيَن َوالأُمؤأ بَِك َولِلأُمؤأ فِرأ لَِذنأ َت أ ُ َواسأ نُه ): وقال(. 14: محمد) (هللاَّ نِي لَُكنمأ ِمنأ َ إِنَّ ُبُدوا إاِلَّ هللاَّ أاَلَّ َتعأ

فُِروا َربَّ * َنِذير  َوَبِشير   َت أ نهِ َوأَِن اسأ َمنا أََننا َبَشنر  : )وقوال تعواله(. 1-2: هوود) (ُكمأ ُثمَّ ُتوُبنوا إِلَيأ  ُنلأ إِنَّ
فُِروه َت أ ِه َواسأ َتقِيُموا إِلَيأ َما إِلَُهُكمأ إِلَه  َواِحد  َفاسأ لُُكمأ ُيوَحُ إِلَيَّ أَنَّ  (.5: فصلت) (ِمثأ

م فوإني ،توو  إليوه فووي يوا ،يهوا النوواس، تو ووا إلوه ر نو: "وقوال الن وي صوله هللا عليوه وسولم 
،مرجهموا ". إنه ليغوان علوه قل وي وإنوي ألسوتغفر هللا فوي اليووم مائوة مور : "وقال". اليوم مائة مر 

 .(2)مسلم
سومعت الن وي صوله هللا عليوه وسولم : ورو  ال ماري عن ، ي هرير  رضي هللا عنوه قوال 

 . (1)"مر  وهللا إني ألستغفر هللا و،تو  إليه في اليوم ،نثر من س عين: "يقول
 .،نه ال د في األمر من ،صلين، وال د في القدر من ،صلين ،يضا   :والرامع لهذا 
 :أما اْلصالن في اْلمر فهما 
االجتهاد في االمتثوال علموا  وعموال ، فيجتهود فوي العلوم : ،صل ق ل العمل ،و مقارن له وهو 

العلوم مون تصودي  األم وار،   واهلل تعواله، و،سومائه وصوفاته، و،حناموه، ثوم يعمول  موا يقتضويه الوك
 .والعمل  األحنام فعال  للم مور، وترنا  للمحيور

،صل  عد العمل وهو االستغفار والتو ة من التفريط في الم مور، ،و التعدي فوي  :والثاني 
فِِريَن ): المحيور، ولهاا نان من المأروا موتم األعموال  االسوتغفار نموا قوال هللا تعواله نَت أ َوالأُمسأ

 َ َحارِ بِاْلأ فقاموا الليول ومتمووه  االسوتغفار ونوان الن وي صوله هللا عليوه وسولم (. 17:  ل عمران( )سأ
نُر )، و مور سوور  نغلوت عليوه سوور  النصور (1)إاا انصرم من صالته استغفر ثالثوا   إَِذا َرناَء َنصأ

حُ  ِ َوالأَفتأ ِ أَفأَوارناً * هللاَّ ُخلُوَن فِني ِدينِن هللاَّ ناَ  َيندأ نَت النَّ نُه َكناَن  *َوَرأَيأ هُ إِنَّ فِرأ نَت أ نِد َرْبنَك َواسأ َفَسنْبحأ بَِحمأ
اباً  سو حانك اللهوم ر نوا : "فنان  عد نغولها ينثر ،ن يقول في رنوعه وسوجوده(. 1-1: النصر) (َتوَّ

ونوان نغولهوا إيواانا   قور  ،جلوه صوله هللا عليوه وسولم نموا قوال ا ون . (2)"و حمدك، اللهم اغفر لي

                                                
ومسلم، كتاب اإليمان، باب بيان ( 91)رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر، رقم   (1)

 (.59)رقم ..." سباب المسلم فسوق: "قول النبي صلى هللا عليه وسلم

 (.2712)قم مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب االستغفار واالستكثار منه ر  (2)

 (.5117)البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي صلى هللا عليه وسلم في اليوم والليلة رقم   (3)

 (.541)رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب الذكر بعد الصالة، رقم   (1)

 (.11)سبق تخريجه ص  (2)
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في مجلس ،مير المؤمنين عمر  ن المطا  رضوي هللا عنوه  محضور مون ع اس رضي هللا عنهما 
 .(1)ما ،علم منها إال ما تقول: الصحا ة ف قره عمر رضي هللا عنه وقال

نان رسول هللا صله هللا عليه وسولم : وفي صحيح مسلم عن عائأة رضي هللا عنها قالت 
فجعوول االسووتغفار . (9)"إليووكسوو حانك و حموودك ،سووتغفرك و،تووو  : "ينثوور ،ن يقووول ق وول ،ن يموووت

 .والتو ة ماتمة العمر نما جعلتا ماتمة العمل
 :وأما اْلصالن في القدر فهما 
االستعانة  اهلل عغ وجول، واالسوتعاا   وه ودعواؤه رغ وة وره وة، : ،صل ق ل المقدور وهو 

 .فينون معتمدا  عله ر ه، ملتجئا  إليه في حصول المطلو  ودفو المنروه
الصو ر علوه المقودور حيو  يفووت مطلو وه، ،و يقوو منروهوه : المقدور وهوو عد : والثاني 

فيوطن نفسه عليه  حي  يعلم ،ن ما ،صا ه لم ينن ليمطئه وما ،مط ه لم ينن ليصوي ه، و،ن الحوال 
ِ وَ ): ال يمنن ،ن تتغير عما قدره والحغن نما قال هللا تعاله ِن هللاَّ َمننأ َما أََصاَب ِمنأ ُمِصنيَبٍة إاِلَّ بِنإِذأ

ٍء َعلِيم   ُ بُِكلْ َشيأ ِد َ لأَبُه َوهللاَّ ِ َيهأ ََّ ِمنأ بِا يهود : قال ا ون ع واس رضوي هللا عنهموا(. 11: التغا ن( )ُيؤأ

: وقوال علقموة فوي اآليوة. قل ه لليقين فيعلم ،ن ما ،صا ه لم ينن ليمطئه، وما ،مط ه لم ينن ليصوي ه
 . فيرضه ويسلمهو الرجل تصي ه المصي ة فيعلم ،نها من عند هللا

فإاا راعه األمر والقدر عله الوجه الاين انرنا عا دا  هلل تعاله مستعينا   وه متوونال  عليوه  
: من الاين ،نعوم هللا علويهم، وقود جموو هللا  وين هواين األصولين فوي ،نثور مون موضوو نقولوه تعواله

ننَتِعينُ ) ناَك َنسأ ُبننُد َوإِيَّ ناَك َنعأ نهِ فَ ): وقولووه(. 5: الفاتحوة( )إِيَّ ننلأ َعلَيأ هُ َوَتَوكَّ ُبندأ : وقولووه(. 121: هووود( )اعأ
ِه أُنِيبُ ) لأُت َوإِلَيأ ِه َتَوكَّ ِ َعلَيأ ََّ فِيقِي إاِلَّ بِا  (.11: هود) (َوَما َتوأ

 
  

                                                
 (.1527)النبوة في اإلسالم، رقم  رواه البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات  (3)

 (.919)مسلم، كتاب الصالة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم   (4)
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 فصل
 
 :أربعة أ سام –مقام الشرع والقدر  –والنا  في هذا المقام  
لي القودر، وهوم المؤمنوون ،صولي الأورا، و،صو: من حققوا هواه األصوول األر عوة :اْلول 

المتقون الواي نوان عنودهم مون ع واد  هللا تعواله واالسوتعانة  وه موا تصولح  وه ،حووالهم، فنوانوا هلل، 
وفي هللا، وهؤال  ،هل القسط والعدل الاين أوهدوا مقوام الر و يوة واأللوهيوة، وهوم ،علوه األقسوام، 

 .، والأهدا ، والصالحينفإن هاا مقام الاين ،نعم هللا عليهم من الن يين والصديقين
من فاتهم التحقي  في ،صلي القدر، فنان عنودهم مون ع واد  هللا تعواله واالسوتقامة  :الثاني 

فووي أوورعه مووا عنوودهم، لنوون لوويس عنوودهم قووو  فووي االسووتعانة  وواهلل والصوو ر علووه ،حنامووه النونيووة 
الوه، ويلحقهوم  عود والأرعية، فيصي هم عند العمل من العجغ والنسل ما يمنعهم مون العمول ،و إنم

العمل من العج  والفمر ما قد ينون س  ا  لح وط عملهم وماالنهم، وهؤال  ،ضوعم ممون سو قهم 
 .و،دنه مقاما  و،قل عدال ، ألن أهودهم مقام اإللهية غال  عله أهود مقام الر و ية

 من فاتهم التحقي  في ،صلي الأورا، فنوانوا ضوعفا  فوي االسوتقامة علوه ،مور هللا :الثالث 

تعاله ومتا عة أرعه، لنن عندهم قو  في االستعانة  اهلل والتونل عليوه، ولنون قود ينوون الوك فوي 
،موور عنودهم قوو  فوي االسووتعانة  واهلل والتونول عليوه، ولنون قوود ينوون الوك فوي ،موور ال يح هووا هللا 
ال تعواله وال يرضوواها، فيعوان ويمنوون لوه  قوودر حالوه، ويحصوول لوه موون المناأوفات والتوو ثيرات مووا 

يحصل للقسم الاي ق له، لنن ما يحصل له من هواه األموور ينوون مون نصوي  العاجلوة الودنيا، ،موا 
َفنإَِذا َرِكُبنوا فِني ): عاق ته فعاق ة سيئة، ألنوه لويس مون المتقوين وإنموا العاق وة للمتقوين قوال هللا تعواله

ناهُ  نا َنرَّ لِِصيَن لَنُه النْديَن َفلَمَّ َ ُمخأ نِرُكونَ الأفُلأِك َدَعُوا هللاَّ َنناُهمأ * مأ إِلَنُ الأَبنْر إَِذا ُهنمأ ُيشأ فُنُروا بَِمنا ََتيأ لَِيكأ
لَُمنونَ  َف َيعأ ُعوا َفَسوأ فواهلل تعواله يعلوم ،ن هوؤال  سيأورنون  عود ،ن (. 55-55: العنن ووت) (َولَِيَتَمتَّ

ي ينجوويهم لنوون لمووا نووانوا فووي ال حوور نووانوا مملصووين فووي دعووائهم هللا تعوواله ،ن ينجوويهم صووادقين فوو
تفويض األمر إليه حصول مورادهم، ولموا لوم ينون لهوم ع واد  لوم يسوتقم ،مورهم ونوان عاق وة ،مورهم 

 .مسرا  
،ن الوواين قوو لهم نووان لهووم ديوون ضووعيم  :فننالفر  بننين هننؤالء وبننين القسننم الننذين  ننبلهم 

. لضوعم اسوتعانتهم  وواهلل وتوونلهم عليووه، لننوه مسووتمر  وا  إن لووم يفسوده صوواح ه  والعجغ والجووغا
 .لهم حال وقو  لنن ال ي قه لهم إال ما وافقوا فيه األمر وات عوا فيه السنةوهؤال  

موون فوواتهم تحقيوو  ،صوولي الأوورا، و،صوولي القوودر، فلوويس عنوودهم ع وواد  هلل : القسووم الرا ووو 
تعاله، وال استعانة  ه وال لجو  إليه عند الأد  فهوم مسوتن رون عون ع واد  هللا مسوتغنون   نفسوهم 

ئوووا فووي الأووودائد وإدراك مطووال هم إلووه الأوووياطين ف طاعوهووا فيمووا تريووود عوون مووالقهم، ور موووا لج
و،عوانتهم فيمووا يريوودون، فوويين اليووان ،ن هوواا موون  ووا  النرامووات، وهووو موون  ووا  اإلهانووات؛ ألن 

 .وهاا القسم أر األقسام. عاق تهم الال والهوان
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 فصل
 

 في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع
 
يوودعون التحقيوو  وينتسوو ون إلووه السوونة يوورون التوحيوود ع ووار  عوون نيووار المتنلمووين الوواين  

 .تحقي  توحيد الر و ية
وطوائم من ،هل التصووم الواين ينتسو ون إلوه التحقيو  والمعرفوة غايوة التوحيود عنودهم  

ومعلوم ،ن هاا هو ما ،قر  ه المأورنون، و،ن الرجول ال ينوون  وه مسولما ، . أهود توحيد الر و ية
 .وليا  من ،وليا  هللا، ،و من سادات ،وليا  هللا تعاله فضال  عن ،ن ينون

وطائفة ،مر  تقرر هاا التوحيد مو نفي الصفات، فيقعون فوي التقصوير والتعطيول، وهواا  
 .أر من حال نثير من المأرنين

والجهم  ن صوفوان إموام الجهميوة نفوا  الصوفات يغلوو فوي القضوا  والقودر ويقوول  والج ر،  
قوولهم لوو أوا  هللا موا ،أورننا وال   اؤنوا وال حرمنوا مون أوي ، لننوه يث ووت  فيوافو  المأورنين فوي

األمر والنهي فيفار  المأرنين إال ،نه يقول  اإلرجا  فيضعم األمر والنهي والعقوا  عنوده، ألن 
 .فاعل الن ير  عنده مؤمن نامل اإليمان غير مستح  للعقا 

،ت واا ضورار ا ون عمورو  –ضورارية وال –،ت اا الحسوين  ون محمود النجوار  –والنجارية  
يقر ووون موون جهووم فووي مسووائل القوودر واإليمووان مووو مقووار تهم لووه ،يضووا  فووي نفووي  –وحفوو  الفوورد 

 .الصفات
واألأووعرية المنتسوو ون أل ووي الحسوون  –،ت وواا ع وود هللا  وون سووعيد  وون نووال   –والنال يووة  

قليوة، و،ئمووتهم يث تووون األأوعري ميوور مون هووؤال  فوي  ووا  الصوفات، فووإنهم يث توون هلل الصووفات الع
 .الصفات الم رية في الجملة، و،ما في القدر ومسائل األسما  واألحنام ف قوالهم متقار ة

 .و،صحا  ا ن نال  نالحار  المحاس ي مير من األأعرية في هاا وهاا 
قولهم في الصفات، والقدر، والوعود، والوعيود ،أو ه  –،ت اا محمد  ن نرام  –والنرامية  

و،موا فووي اإليمووان فقوولهم مننوور لووم . ائوم ،هوول النووالم التوي فووي ،قوالهووا ممالفوة للسوونةمون ،نثوور طو
يس قهم إليه ،حد، فإنهم جعلوا اإليمان قول اللسان فقوط وإن لوم ينون معوه تصودي  القلو ، فالمنواف  

 .عندهم مؤمن ولننه مملد في النار
يقووار ون  –ي ،ت وواا واصوول  وون عطووا  الوواي اعتووغل مجلووس الحسوون ال صوور –والمعتغلووة  

قول جهم في الصفات فيقولوون  نفيهوا، و،موا فوي القودر واألسوما  واألحنوام فيمالفونوه، ففوي القودر 
ففيهم نوا مون . إن الع د مستقل  عمله نامل اإلراد  فيه، ليس هلل في عمله تقدير وال مل : يقولون

 .الأرك من هاا ال ا 
 .اد  فيهإن الع د مج ر عله عمله، وليس له إر: وجهم يقول 
إن فاعول الن يور  موارج عون اإليموان غيور دامول : وفي األسما  واألحنام يقوول المعتغلوة 

إنه مؤمن نامول اإليموان : ويقول جهم. في النفر فهو في منغلة  ين منغلتين، ولننه مملد في النار
  .غير مستح  لدمول النار

سوما  واألحنوام، فوإن إث وات والمعتغلة مير من الجهمية فيما موالفوهم فيوه مون القودر واأل 
األموور والنهووي، والوعوود والوعيوود، مووو نفووي القوودر ميوور موون إث ووات القوودر مووو نفووي األموور والنهووي، 
والوعد والوعيود، ولهواا لوم يوجود فوي غمون الصوحا ة والتوا عين مون ينفوي األمور والنهوي، والوعود 

 .والوعيد ووجد في غمنهم القدرية والموارج الحرورية
ال وودا ،وال  مووا نووان ،مووم، ونلمووا ضووعم موون يقوووم  نووور الن ووو  قويووت وإنمووا ييهوور موون  

 .ال دعة، ونلما نان الرجل إله السلم واألئمة ،قر  نان قوله ،عله و،فضل
والمتصوووفة الوواين يأووهدون الحقيقووة النونيووة مووو إعراضووهم عوون األموور والنهووي أوور موون  

ُ َمنا ): نين الاين قوالواالقدرية المعتغلة ونحوهم، ألن هؤال  المتصوفة يأ هون المأر لَنوأ َشناَء هللاَّ
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َنا َركأ والمأورنون . إن للعوالم موالقين: والقدرية يأ هون المجووس الواين قوالوا(. 191: األنعام) (أَشأ
 .أر من المجوس

،مووا الصوووفية الوواين عنوودهم أووي  موون تعيوويم األموور والنهووي مووو مأوواهد  توحيوود الر و يووة  
تغلة، لننهم معتغلة مون وجوه  مور حيو  جعلووا غايوة التوحيود وإقرارهم  القدر، فهم مير من المع

وقد ينون موا وقعووا . مأاهد  توحيد الر و ية، والفنا  فيه فاعتغلوا  الك جماعة المسلمين وسنتهم
 .فيه من ال دعة أرا  من  دعة ،ولئك المعتغلة

ن ونوول هوواه الطوائووم عنوودها موون الضووالل وال وودا  قوودر مووا فارقووت  ووه جماعووة المسوولمي 
ودين هللا تعاله ما  ع   ه رسله، و،نغل  ه نت ه، وهو الصوراط المسوتقيم طريو  رسوول . وسنتهم

 .هللا صله هللا عليه وسلم و،صحا ه مير األمة التي هي مير األمم
َتقِيمَ ): وقد ،مرنا هللا تعاله ،ن نقول في صالتنا  ِدَنا الْصَراَ  الأُمسأ نَت * اهأ َعمأ ِصَراَ  الَِّذيَن أَنأ
نالْينَ عَ  ِهمأ َوال الضَّ ُضوِب َعلَنيأ ِر الأَم أ ِهمأ َغيأ فالمغضوو  علويهم نواليهود عرفووا (. 7-5: الفاتحوة) (لَيأ

تعوواوا  واهلل مون فتنوة : الح  فلم يت عووه، والضوالون نالنصوار  ع ودوا هللا  غيور علوم، ونوان يقوال
لنووا رسووول هللا صووله هللا مووط : وقووال ا وون مسووعود رضووي هللا عنووه. العووالم الفوواجر، والعا وود الجاهوول

هواه السو ل : "ومط عن يمينه وأماله ثم قال" هاا س يل هللا مستقيما  : "عليه وسلم مطا   يده ثم قال
بُِعوهُ َوال ): ثووم قوور،" لوويس منهووا سوو يل إال عليووه أوويطان يوودعو إليووه ننَتقِيماً َفنناتَّ َوأَنَّ َهننَذا ِصننَراِ ي ُمسأ

َ  بِكُ  ُبلَ َفَتَفرَّ بُِعوا السُّ يوا : "وقال حايفة  ن اليمان رضوي هللا عنوه(. 151: األنعام) (مأ َعنأ َسبِيلِهِ َتتَّ
معأر القرا  استقيموا وماوا طري  مون قو لنم فووهللا لوئن ات عتمووهم لقود سو قتم سو قا   عيودا ، ولوئن 

ن مون نوا: "وقال ع د هللا  ن مسوعود رضوي هللا عنوه". ،ماتم يمينا  وأماال  لقد ضللتم ضالال   عيدا  
منك مستنا  فليستن  من قد مات، فإن الحي ال تؤمن عليوه الفتنوة، ،ولئوك ،صوحا  محمود صوله هللا 
عليه وسلم ، ر هاه األمة قلو ا ، و،عمقها علما ، و،قلها تنلفوا ، قووم امتوارهم هللا تعواله لصوح ة ن يوه 

 ".الهد  المستقيم صله هللا عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسنوا  هديهم فإنهم عله
 .نس ل هللا تعاله ،ن يجعلنا منهم، و،ن ال يغي  قلو نا  عد إا هدانا 

 .والحمد هلل ر  العالمين
 (.هـ22/5/1911تم في )

تمت مقا لتها عله صاح  الفضيلة الأيخ محمد  ون صوالح العثيموين والوك يووم األر عوا   
 .هـ  مدينة الرياض وهللا الموف 5/5/1912المواف  
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 ر  تقريب التدمريةفه

 الموضـــوع الصفحة

 :المقدمة وتأتمل 

  يان أمول رسالة الن ي صله هللا عليه وسلم -، 

 مته حدثت ال دا وترتي ها؟ -  

 من حنمة هللا يهور المعارضين للح  -جـ 

 من جملة الناصرين للح  أيخ اإلسالم ا ن تيميه -د 

 ثنا  ا ن القيم عليه وعله مؤلفاته -هـ 

 الرسالة التدمرية وس   ت ليفها 

 النالم في التوحيد والصفات من  ا  الم ر وفي الأرا والقدر من  ا  الطل  

 ما يدور عليه نل من ال ا ين من ق ل المتنلم وما يقا ل  ه من ق ل المماط  - 

 الواج  عله الع اد إغا هما - 

 األصل في توحيد الصفات و،دلته 

 في واإلث ات في  ا  الصفات هو حقيقة التوحيدالجمو  ين الن - 

 الصفات الث وتية نلها صفات نمال والصفات المنفية نلها صفات نق  - 

 التفصيل في الصفات الث وتية ،نثر من اإلجمال والعنس في الصفات المنفية وتعليل الك - 

 الصفات ال يستلغم التمثيل ودليل من السمو والعقل والحس - 

 لرسل و،ت اعهم في ،سما  هللا تعاله وصفاتهس يل ا 

 معطلة.. ممثلة: الغائغون عن س يلهم قسمان - 

 ماه  الممثلة وأ هتهم والرد عليهم - 

 :المعطلة ،ر و طوائم - 

 ،ث توا األسما  و عض الصفات: الطائفة األوله 

 أ هتهم والرد عليهم 

 ات،ث توا األسما  ونفوا الصف: الطائفة الثانية 

 أ هتهم والرد عليهم 

 نفوا األسما  والصفات: الطائفة الثالثة 

 أ هتهم والرد عليهم 

 نفوا اإلث ات والنفي: الطائفة الرا عة 

 أ هتهم والرد عليهم 

 نل طائفة من طوائم التعطيل األر و واقعة في نيير ما فرت منه من التأ يه و يان الك - 

 ن عليه سلم األمة و،ئمتها في اإلث ات والنفيالقول الفصل المطرد ما نا - 

  يان ،ن هاا هو القول الفصل   صلين ومثلين وماتمة - 

 ،ن القول في  عض الصفات نالقول في  عض و يان الك  المثال: األصل األول 

 نل ما ث ت من ،سما  هللا وصفاته فال د فيه من قدر مأترك فيما يث ت لنا وتعليل الك - 

 ،ن القول في الصفات نالقول في الاات و يان الك  المثال: الثانياألصل  

 أرح قول ر يعة ومالك في االستوا  - 

 وجه نون نيفية االستوا  مجهولة - 

 ما يقال في االستوا  يقال في غيره - 

 ،حدهما نعيم الجنة: المثالن - 

 ر  و يانهاانقسام الناس في اإليمان  اهلل واليوم اآلمر إله ثال  ف - 

 الروح وصفها في النصو  امتالم الناس فيها: المثل الثاني - 

 س   امتالم الناس فيها والقول الصحيح فيها - 
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 :الماتمة وتأتمل عله قواعد 

 ،ن هللا جمو فيما وصم  ه نفسه  ين النفي واإلث ات وانر ،مثلة الك: القاعد  األوله 

 منة لأيئيننل صفة نفاها هللا عن نفسه متض - 

 ال يمنن ،ن ينون النفي المحض في صفات هللا تعاله وتعليل الك - 

 ما ،م رنا هللا  ه عن نفسه وج  علينا تصديقه ودليل الك  : القاعد  الثانية 

 "الجهة"حنم ما تناغا فيه المت مرون نـ  - 

 تن يه عله ما جا  في القاعد  - 

  العمل  ه والقول   ن ياهر النصو  غير مراد مط  علوه نول تقودير و يوان ياهر النصو  ووجو: القاعد  الثالثة 
 الك

 اتف  سلم األمة ،ئمتها عله إجرا  نصو  الصفات عله ياهرها الالئ   اهلل - 

 من صفاتنا ما هو ،عراض ومعان ومنها ما هو ،جسام و، عاض - 

 وجهين و يان الك  األمثلة لنل وجهالاين يجعلون ياهر النصو  معنه فاسد ممطئون ومط هم عله  - 

 قد يجتمو المط  من الوجهين في مثال واحد - 

 يأ ه هاا المط  ،ن يجعل اللفي نييرا  لما ليس مثله والجوا  عنه - 

 المحااير التي يقو فيها من يتوهم ،ن في نصو  الصفات ما يستلغم التمثيل ومثال الك: القاعد  الرا عة 

ا   ): رج قوله تعالهعله ،ين أي  يم -  م  ْن ف ي السَّ ْنُتْم م   (، ، م 

 ،ننا نعلم ما ،م رنا هللا  ه عن نفسه من وجه دون وجه: القاعد  المامسة 

 علمنا  معناه ثا ت  داللة السمو والعقل - 

ات  ): الجوا  عن قوله تعاله -  م  ات  ُمْحن  ْنُه  ي  ا   م  ت  ل ْيك  اْلن  ل  ع  ي ، ْنغ  ا  ه ات   ُهو  الَّا  أ  ُر ُمت  ،ُم  ت ا   و   (ُهنَّ ،ُم  اْلن 

 جهلنا  نيفية صفات هللا تعاله ثا ت  داللة السمو والعقل - 

 ال يمنن ،ن ينون في القر ن أي  ال يعلم معناه إال هللا - 

  طالن ماه  المفوضة - 

 نالم أيخ اإلسالم ا ن تيميه في المفوضة - 

 الت ويل ومعانيه 

ُ ): قوله تعالهمعنه  -  ُه إ الَّ هللاَّ يل  ْعل ُم ت  ْو  ا ي  م   (و 

 المعنه الثال  للت ويل صحيح إن دل عليه دليل وإال فال و،مثلة لالك - 

 وصم القر ن من حي  اإلحنام والتأا ه - 

 موقفنا من امتالم هاه األوصام - 

 ،مثلة للمتأا ه الاي ات عه ،هل الغي  - 

  عض القر ن الحنمة من اأت اه - 

 حقيقي ونس ي و،مثلة لالك: التأا ه الواقو في القر ن نوعان - 

 في ضا ط ما يجوغ هلل ويمتنو عنه نفيا  وإث اتا  : القاعد  السادسة 

 ال يصح االعتماد في الن  عله مجرد نفي التأ يه لوجهين و يان الك - 

 عليه من الك الوجه ما يجوغ عله اآلمر الجوا  عما يقال إن الأي  إاا أارك غيره من وجه جاغ - 

االعتماد في النفي عله نفي التجسيم والتحيغ ونحو الك ،فسد من االعتماد عله مجرد نفي التأ يه و يان الك من  - 
 وجوه

 ال يصح االعتماد في اإلث ات عله مجرد اإلث ات  ال تأ يه وتعليل الك - 

 "درالأرا والق"في الع ادات : األصل الثاني 

 اإليمان  القدر ومرت ته في الدين - 

 مرات  اإليمان  القدر ودليل نل مرت ة - 

 القدر ال ينافي األس ا  النونية ،و الأرعية وتعليل الك - 

 انقسام الناس في األس ا  إله طرفين ووسط - 
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 للع د إراد  وقدر  لننه غير مستقل  هما ودليل الك وتعليله - 

 قدر عله ممالفة الأرا ال يصح  دليل النتا  والسنة والنير الصحيحاالحتجاج  ال - 

ُنوا: )الجوا  عن قوله تعاله -  ا ، ْأر  ُ م  ا   هللاَّ ل ْو أ   وعن حدي  احتجاج  دم وموسه ( و 

 ال د لننسان من اإليمان  القدر وتعليل الك - 

 وال د لننسان من اإليمان  الأرا وتعليل الك - 

 حسن األعمال وق حها  الأرا ،و  العقل؟هل يعرم  

 والضالل ثال  فر . مهتدون وضالل: انقسم الناس في اإليمان  القدر والأرا إله قسمين - 

 الأرا ما جا ت  ه الرسل من ع اد  هللا تعاله - 

 اإلسالم هو االستالم هلل تعاله  الطاعة - 

 سالما  في ،ي غمان ومنان و،مةمته نان الطل   الأريعة قائما  نان التغامه إ - 

 اإلسالم  عد  عثة الن ي صله هللا عليه وسلم ما   ات اا ما جا   ه دون غيره - 

 النغاا فيمن س   من األمم هل هم مسلمون ،و ال؟ نغاا لفيي وتعليل الك - 

   هللا تعالهمن غعم ،ن مو دين محمد صله هللا عليه وسلم دينا  قائما  مق وال  عند هللا فقد نا - 

 م نه اإلسالم عله توحيد هللا تعاله - 

 ال د في التوحيد من الجمو  ين النفي واإلث ات وتعليل الك - 

 ،نواا التوحيد ثالثة و يان نل نوا و،دلته وما الاي ،قر  ه المأرنون منها و،ننروه - 

 ،ن للعالم صانعين متنافئينلم ينن ،حد من المقرين  اهلل يعتقد ،ن له أرينا  في المل  وال  - 

 تحقي  توحيد األلوهية وانر أي  من ،نواا الع اد  

 الع اد  يراد  ها التع د تار  والمتع د  ه تار  ،مر  - 

 للع اد  أرطان اإلمال  والمتا عة ودليل الك 

 ال تتحق  المتا عة إال  موافقة الع اد  للأرا في ستة ،مور و يان الك  - 

 سما  والصفات و،دلتهتوحيد األ 

 ،قسام ،هل الق لة في نصو  الصفات - 

 غلط عامة المتنلمين في مسمه التوحيد و يان وجوه غلطهم - 

 و القادر عله االمتراا  اطل ممالم لما يعرفه المسلمون والمأرنون" ال إله إال هللا"تفسير المتنلمين لـ  - 

 ل التصوم والمنتس ين إله المعرفة والتحقي سلك مسلك المتنلمين في هاا طوائم من ،ه - 

 الفنا  و،قسامه 

 الفنا  الأرعي هو الاو  اإليماني الحقيقي - 

 الفنا  الصوفي  دعي ناق  من وجوه - 

 حد  الفنا  الصوفي في عهد التا عين - 

 الفنا  اإللحادي النفري ومعتنقوه ،نفر من النصار  من وجهين - 

 إال  ال را   مما سواه ودليل الكال يتم اإلسالم  - 

 ال را   نوعان  را   من عمل و را   من عامل - 

 المؤمن م مور  فعل الم مور وترك المحيور والص ر عله المقدور - 

 ال د في األمر من ،صلين وال د في القدر من ،صلين و يان الك ودليله - 

 نل قسم  الناس في مقام الأرا والقدر ،ر عة ،قسام و يان - 

 المفاضلة والمقارنة  ين ،ر ا  ال دا 

 ،س   ال دا يهورا  ما نان ،مم - 

 طوائم ،هل ال دا عندهم من الضالل  قدر ما فارقوا  ه جماعة المسلمين - 

 وصية ا ن مسعود وحايفة  ن اليمان رضي هللا عنهم  األما عن الصحا ة رضي هللا عنهم - 

 الفهرس 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


