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 سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ 
 

 
 
 
 
 
 

 القواعد المثلى
 في

 صفات هللا وأسمائه الحسنى
 
 
 
 
 
 
 

 لفضيلة الشيخ العالمة
 محمد بن صالح العثيمين

 غفر هللا له ولوالديه وللمسلمين
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 تقديم  
 لسماحة الشيخ 

 عبد العزيز بن عبد هللا بن باز
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. 
 أما بعد: 
لمؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العالمة أخونا الشيخ محمد بنن فقد أطلعت على ا 

صالح العثيمين، في األسماء والصفات وسماه: "القواعد المثلى في صفات هللا وأسمائه الحسنى". 
وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتاباً جليالً، قد اشتمل على بينان عقيندة السنلف الصنالح فني 

كما اشتمل على قواعد عظيمة, وفوائند جمنة فني بناب األسنماء والصنفات،  أسماء هللا وصفاته،
الخاصنة والعامنة عنند أهنل السننة  –عن  وجنل  –وأوضح معنى المعية الواردة فني كتناب هللا 

سنبحانه  –والجماعة، وأنها حق على حقيقتها، ال تقتضي امت اجاً واختالطاً بالمخلوقين، بل هو 
وإنما تقتضي علمه واطالعه  –سبحانه  –، وكما يليق بجالله فوق عرشه كما أخبر عن نفسه –

 هوإحاطته بهم، وسماعه ألقوالهم وحركاتهم، وبصنره بنأحوالهم وضنمائرهم، وحفظنه وكنالء تن 
لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم، وتوفيقه لهنم إلنى غينر ذلنا ممنا تقتضنيه المعينة العامنة 

كما اشتمل على إنكار قنول أهنل  –سبحانه  –الثابتة هلل والخاصة من المعاني الجليلة، والحقائق 
التعطيل، والتشبيه، والتمثيل، وأهل الحلول واالتحاد، فج اه هللا خيراً، وضاعف مثوبته، و ادننا 

 وإياه علماً وهدًى وتوفيقاً، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلا، والقادر عليه.
 تعالى، عبد الع ي  بن عبد هللا بن بنا  سنامحه هللا، وصنلى هللا قاله ممليه الفقير إلى هللا 

 وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
 

 عبد العزيز بن عبد هللا بن باز
 الرئيس العام

 إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء 
 والدعوة واإلرشاد 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  
 
 

وب إليه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونت 
سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومنن يضنلل فنال هنادي لنه، وأشنهد أن ال إلنه إال هللا 
وحده ال شريا له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلنى آلنه وأصنحابه، ومنن 

 تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً.
 وبعد: 

ن بأسماء هللا وصفاته أحد أركان اإليمان باهلل تعالى، وهي اإليمان بوجنود هللا فإن اإليما 
 ، واإليمان بألوهيته، واإليمان بأسمائه وصفاته.هتعالى، واإليمان بربو بيت

وتوحيد هللا به أحد أقسام التوحيند الثالثنة: توحيند الربوبينة، وتوحيند األلوهينة، وتوحيند  
 األسماء والصفات.

ي الدين عالية، وأهميته عظيمة، وال يمكن أحداً أن يعبد هللا على الوجه األكمل فمن لته ف 
َ حتى يكنون علنى علنم بأسنماء هللا تعنالى وصنفاته، ليعبنده علنى بصنيرة، قنال هللا تعنالى:   َوّلَِله

ُعوهُ بََها َنى َفادأ َماُء الأُحسأ َسأ  ة.(. وهذا يشمل دعاء المسألة، ودعاء العباد 180(  ألعراف: اْلأ
فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبا من أسماء هللا تعالى ما يكنون مناسنباً مثنل أن  

 تقول: يا غفور اغفر لي. ويا رحيم ارحمني. ويا حفيظ احفظني. ونحو ذلا.
ودعاء العبادة: أن تتعبد هلل تعالى بمقتضى هذه األسماء، فتقوم بالتوبة إليه؛ ألنه التواب،  

نه السميع، وتتعبد له بجوارحا ألنه البصير، وتخشاه فني السنر ألننه اللطينف وتذكره بلسانا أل
 الخبير، وهكذا.

ومن أجل من لته هذه، ومن أجل كالم الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل  
أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجياً من هللا تعالى أن يجعل 

 خالصاً لوجهه، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده. عملي
 وسميته: "الواعد المثلى في صفات هللا تعالى وأسمائه الحسنى". 
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 قواعد في أسماء هللا تعالى 
 
 

 القاعدة اْلولى: أسماء هللا تعالى كلها حسنى: 
نَ أي بالغنة فنني الحسنن غايتننه، قنال هللا تعننالى:    َماُء الأُحسْأ َسْأ َ اْلأ . وذلننا ألنهننا (1 (ىَوّلَِله

 متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه، ال احتماالً وال تقديراً.
* مثال ذلا: "الحي" اسم من أسماء هللا تعنالى، متضنمن للحيناة الكاملنة التني لنم تسنبق  

بعدم، وال يلحقها  وال. الحياة المستل مة لكمال الصفات من العلم، والقندرة، والسنمع، والبصنر 
 وغيرها.
* ومثال آخر: "العليم" اسم من أسماء هللا متضمن للعلم الكامل، النذي لنم يسنبق بجهنل،  

ىوال يلحقه نسيان، قال هللا تعالى   سَْ ي َو  َينأ ٍ    َيضَْ ر َربِّْ ا َد َربِّي فَي َكتَْ . العلنم (2 (َعلأُمَها َعنأ
ه، أو أفعال خلقه، قال هللا تعالى: الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيالً، سواء ما يتعلق بأفعال

قُُط َمنأ َوَرَقة    َر َوَما َتسأ لَُم َما فَي الأَبرِّ َوالأَبحأ لَُمَها إَ ه ُهَو َوَيعأ ٍَ   َيعأ َدهُ َمَفاتَُح الأَغيأ ا َوَعنأ لَُمهَْ  إَ ه َيعأ
ي كَ  ابَس  إَ ه فَْ ٍ  َو  يَْ َِ َو  َرطْأ َرأ اَت اْلأ ة  فَي ُظلُمَْ ين  َو  َحبه ٍ  ُمبَْ ا ي .  (3 (تَْ ة  فَْ نأ َدابْه ا مَْ َومَْ

ين   ٍ  ُمبَْ ا ي َكتَْ َدَعَها ُك ٌّ فَْ َتوأ َها َوُمسأ َتَقره لَُم ُمسأ قَُها َوَيعأ َ َرزأ َِ إَ ه َعلَى هللاه َرأ ي  4)اْلأ ا فَْ ُم مَْ لَْ ، )َيعأ
 ُ لَُنوَن َوهللاه وَن َوَما ُتعأ لَُم َما ُتَسرر َِ َوَيعأ َرأ َماَواَت َواْلأ ُدوَر السه  . 5) َعلَيٌم بََذاَت الصر

* ومثال ثالث: "الرحمن" اسم من أسماء هللا تعالى متضمن للرحمنة الكاملنة، التني قنال  
يعني أم صبي وجدته  (6 عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، "هللا أرحم بعباده من هذه بولدها"

لرحمنة الواسنعة التني قنال هللا في السبي فأخذته وألصقته ببطنهنا وأرضنعته، ومتضنمن أيضناً ل
ء  عنها:   َمتَي َوَسَعتأ ُك ه َشيأ َت كُْ ه ، وقنال عنن دعناء المالئكنة للمنؤمنين:  (7 (َوَرحأ عأ ا َوسَْ نَْ َربه

َمًة َوَعلأماً  ء  َرحأ  . 8)َشيأ
والحسن في أسماء هللا تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعنه  

 ل بجمع االسم إلى اآلخر كمال فوق كمال.إلى غيره، فيحص
مثال ذلا: "الع ي  الحكيم". فإن هللا تعالى يجمع نبيهمنا فني القنرآن كثينراً. فيكنون كنل  

منهما دالً على الكمنال الخناص النذي يقتضنيه، وهنو العن ة فني الع ين ، والحكنم والحكمنة فني 
مقروننة بالحكمنة، فع تنه ال  الحكيم، والجمع بينهما دال على كمنال آخنر وهنو أن ع تنه تعنالى

تقتضي ظلماً وجوراً سوء فعل، كما قد يكون من أع اء المخلوقين، فإن الع ين  مننهم قند تأخنذه 
الع ة باإلثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلا حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالع  الكامل 

 بخالف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
 نية: أسماء هللا تعالى أعالم وأوصاف:القاعدة الثا 
أعالم باعتبار داللتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلنت علينه منن المعناني، وهني  

وباالعتبنار الثناني  –عن  وجنل  –باالعتبار األول مترادفة لداللتها على مسمى واحد، وهو هللا 
ن "الحني، ال علنيم، القندير، السنميع، البصنير، متباينة لداللة كل واحد منهما على معناه الخناص فن

 
 .180اآلية:    سورة األعراف،   (1)
 .52سورة طه، اآلية:     (2)
 .59سورة األنعام، اآلية     (3)
 .6سورة هود، اآلية:     (4)
 .4سورة التغابن، اآلية:     (5)
 (.2754(، ومسلم، كتاب التوبة )5999رواه البخاري، كتاب األدب )   (6)
 .156سورة األعراف، اآلية:     (7)
 .7سورة غافر، اآلية:    (8)
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الرحمن، الرحيم، الع ي ، الحكيم". كلها أسماء لمسمى واحند، وهنو هللا سنبحانه وتعنالى، لكنن  
 معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.

وُر َوُهوَ وإنما قلنا بأنها أعالم وأوصاف، لداللة القرآن عليه. كما في تقوله تعالى:     الأَغفُْ
َحيمُ  َمة . وقوله:  (1 (الره حأ . فنإن اآلينة الثانينة دلنت علنى أن النرحيم هنو (2)َوَربرَك الأَغفُوُر ُذو الره

المتصف بالرحمة. وإلجماع أهل اللغة والعرف أنه ال يقال: عليم إال لمن له علنم، وال سنميع إال 
 من أن يحتاج إلى دليل.لمن له سمع، وال بصير إال لمن له بصر، وهذا أمر أبين 

وبهذا علم ضالل من سلبوا أسنماء هللا تعنالى معانيهنا منن أهنل التعطينل وقنالوا: إن هللا  
تعالى سميع بال سمع، وبصنير بنال بصنر، وع ين  بنال عن ة وهكنذا.. وعللنوا ذلنا بنأن ثبنوت 

 على بطالنها.والعقل  (3 الصفات يستل م تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة لداللة السمع
أما السمع: فألن هللا تعالى وصف نفسه بأوصناف كثينرة، منع أننه الواحند األحند. فقنال  
َش الأَمَديُْد* تعالى:   رأ َوُدوُد* ُذو الأعَْ وُر الْأ َدُئ َوُيَعيُد* َوُهَو الأَغفُْ ُه ُهَو ُيبأ َك لََشَديٌد* إَنه َش َربِّ إَنه َبطأ

ا ٌ لََما ُيَريُد  َدى*. وقا  تعال 4)َفعه َر َفهَْ ى* َوالهَذي َقده لَى* الهَذي َخلََق َفَسوه َعأ َك اْلأ َم َربِّ َح اسأ   ى: )َسبِّ
َوى َعى* َفَدَعلَُه ُغَثاًء أَحأ َرَج الأَمرأ (. ففي هذه اآليات الكريمة أوصاف كثيرة لموصنوف َوالهَذي أَخأ
  واحد، ولم يل م من ثبوتها تعدد القدماء.

ت ليسنت ذوات بائننة منن الموصنوف، حتنى يلن م منن ثبوتهنا وأما العقل: فألن الصنفا 
التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهني قائمنة بنه، وكنل موجنود فالبند لنه منن تعندد 
صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود، أو ممكن الوجود، وكونه عيناً قائماً بنفسنه أو 

 وصفاً في غيره.
ر" ليس من أسماء هللا تعالى؛ ألنه اسم جامد ال يتضمن معننى وبهذا أيضاً علم أن: "الده 

َوَقالُوا َما يلحقه باألسماء الحسنى، وألنه اسم للوقت وال من، قال هللا تعالى عن منكري البعث:  
رُ  هأ لَُكَنا إَ ه الده َيا َوَما ُيهأ َيا َنُموُت َوَنحأ نأ  الي واأليام.يريدون مرور اللي (5)(َهَي إَ ه َحَياُتَنا الدر

: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا -ع  وجل    –فأما قوله صلى هللا عليه وسلم: "قال هللا   
. فال يدل على أن الدهر من أسنماء هللا تعنالى؛ وذلنا (6)الدهر، بيدي األمر أقلب الليل والنهار"

هللا تعالى، فيكون  أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون ال مان الذي هو محل الحوادث، ال يريدون
معنى قوله: "وأنا الدهر" ما فسره بقوله: "بيدي األمر أقلب الليل والنهنار"، فهنو سنبحانه خنالق 
الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار، وهما الدهر، وال يمكن أن يكون المقلنب  بكسنر 

فني هنذا الحنديث منراداً بنه هللا  الالم( هو المقلب  بفتحها( وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكنون الندهر
 تعالى.

 القاعدة الثالثة: أسماء هللا تعالى إن دلت على وصف متعد، تضمنت ثالثة أمور: 
 أحدها: ثبوت ذلا االسم هلل ع  وجل.الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها هلل ع  وجل. 

قطناع الطرينق الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلنم علنى سنقوط الحند عنن 
لَُموا أَنه بالتوبة، استدلوا على ذلا بقوله تعالى:   َهمأ َفاعأ َدُروا َعلَيأ َ  أَنأ َتقأ َ  إَ ه الهَذيَن َتاُبوا َمنأ َقبأ هللاه

؛ ألن مقتضى هذين االسمين أن يكون هللا تعالى قد غفر لهم ذننوبهم، ورحمهنم (7)(َغفُوٌر َرَحيمٌ 
 بإسقاط الحد عنهم.

 
 .107، اآلية:  سورة يونس   (1)
 .58سورة الكهف، اآلية:     (2)
 السمع هو القرآن والسنة، وسيمر بك هذا التعبري كثرياً فانتبه له.   (3)
 .16  –  12سورة الربوج، اآليات:     (4)
 .24سورة اجلاثية، اآلية:    (5)
 (.2246(، ومسلم، كتاب األلفاظ من األدب )4826رواه البخاري، كتاب التفسري )  (6)
 .34رة املائدة، اآلية:  سو   (7)
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ذلا: "السميع" يتضمن إثبات السميع اسماً هلل تعالى، وإثبات السنمع صنفة لهنن * مثال   
ا  َمُع َتَحاُوَرُكمنَ ُ َيسنم وإثبات حكم ذلا ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى:  َوهللاه

َ َسِميٌع َبِصيٌر(  .(1)إِنه هللاه
 وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: 
 ت ذلا االسم هلل ع  وجل.أحدهما: ثبو 
 الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها هلل ع  وجل. 
 وإثبات الحياة صفة له. –ع وجل  –* مثال ذلا:"الحي" يتضمن إثبات الحي اسماً هلل  
القاعدة الرابعة: داللة أسماء هللا تعالى علنى ذاتنه وصنفاته تكنون بالمطابقنة وبالتضنمن  

 وبااللت ام.
الق" يندل علنى ذات هللا، وعلنى صنفة الخلنق بالمطابقنة، ويندل علنى * مثال ذلا: "الخ 

 الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بااللت ام.
َديرٌ ولهذا لما ذكر هللا خلق السموات واألرض قنال:    ء  قَْ يأ ى كُْ ِّ شَْ َ َعلَْ وا أَنه هللاه لَمُْ  لََتعأ
َ قَ  ء  َعلأماً َوأَنه هللاه وداللة االلتن ام مفيندة جنداً لطالنب العلنم إذا تندبر المعننى  (2)(دأ أََحاََط بَُك ِّ َشيأ

 ووفقه هللا تعالى فهماً للتال م، فإنه بذلا يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.
واعلم أن الال م من قول هللا تعنالى، وقنول رسنول صنلى هللا علينه وسنلم، إذا صنح أن  
ال ماً فهو حق؛ وذلا ألن كالم هللا ورسوله حق، وال م الحق حق، وألن هللا تعنالى عنالم يكون 

 بما يكون ال ماً من كالمه وكالم رسوله فيكون مراداً.
 وأما الال م من قول أحٍد سوى قول هللا ورسوله، فله ثالث حاالت: 
الفعلينة لمنن يثبتهنا: األولى: أن يذكر للقائل ويلت م به، مثل أن يقول من ينفني الصنفات  

أن يكنون منن أفعالنه منا هنو حنادث. فيقنول  –عن  وجنل  –يل م من إثباتا الصفات الفعلية هلل 
المثبت: نعم، وأنا ألت م بذلا فإن هللا تعالى لنم ين ل وال ين ال فعناالً لمنا يريند وال نفناد ألقوالنه 

ُر َمَداداً لَكَ وأفعاله كما قال تعالى:   َفَد َكلََماُت َربِّي قُ أ لَوأ َكاَن الأَبحأ ُر َقبأ َ أَنأ َتنأ لََماَت َربِّي لََنفََد الأَبحأ
لََه َمَدداً  َنا بََمثأ َدَه (3)َولَوأ َدئأ نأ َبعْأ هُ مَْ در ُر َيمُْ َِ َمنأ َشَدَرة  أَقأالٌم َوالأَبحْأ َرأ َما فَي اْلأ . وقا : )َولَوأ أَنه

 َ ُحر  َما َنفََدتأ َكلََماُت هللاه َعُة أَبأ يٌم  َسبأ َ َعَزيٌْز َحكَْ وحندوث آحناد فعلنه تعنالى ال يسنتل م . (4)إَنه هللاه
 نقصاً في حقه.

الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع الال م بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن  
ذلنا، يثبتها: يل م من إثباتا أن يكون هللا تعالى مشابهاً للخلق في صفاته. فيقول المثبت: ال يل م 

ألن صفات الخالق مضافة إليه لم تنذكر مطلقنة حتنى يمكنن منا أل منت بنه، وعلنى هنذا فتكنون 
مختصة به الئقة به، كما أنا أيها النافي للصفات تثبنت هلل تعنالى ذاتناً وتمننع أن يكنون مشنابهاً 

 للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟!.
 وحكم الال م في هاتين الحالتين ظاهر. 
حال الثالثة: أن يكون الال م مسكوتاً عنه، فال يذكر بالت ام وال مننع، فحكمنه فني هنذه ال 

الحال أال ينسب إلى القائل، ألنه يحتمل لو ذكر له أن يلت م به أو يمنع التال م، ويحتمل لو ذكنر 
له فتبين لنه ل ومنه وبطالننه أن يرجنع عنن قولنه؛ ألن فسناد النال م يندل علنى فسناد الملن وم.

 ود هذين االحتمالين ال يمكن الحكم بأن ال م القول قول.ولور 
فإن قيل: إذا كان هذا الال م ال ماً من قوله، ل م أن يكون قوالً له، ألن ذلا هو األصل،  

 السيما مع قرب التال م.

 
 .1سورة اجملادلة، اآلية:     (1)
 .12سورة الطالق، اآلية:     (2)
 .109سورة الكهف، اآلية:     (3)
 .27سورة لقمان، اآلية:     (4)
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قلنا: هذا مدفوع بأن اإلنسان بشر، ولنه حناالت نفسنية وخارجينة توجنب النذهول عنن   
سهو، أو ينغلق فكنره، أو يقنول القنول فني مضنايق المنناظرات منن غينر الال م، فقد يغفل، أو ي

 تفكير في لوا مه، ونحو ذلا.
 القاعدة الخامسة: أسماء هللا تعالى توقيفية، ال مجال للعقل فيها: 
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فال ي اد فيها وال يننقص؛  

ما يستحقه تعالى من األسماء، فوجنب الوقنوف فني ذلنا علنى الننص ألن العقل ال يمكنه إدراا 
ُه لقوله تعالى:   اَن َعنْأ َك كَْ َؤاَد كُْ ر أُولَئَْ َر َوالأفُْ َا َوالأَبصَْ مأ ٌم إَنه السْه َه َعلْأ َك بَْ َس لَْ يأ َو  َتقأُف َما لَْ

ُؤو ً  َي الأَفَواَحَش َما َظهَ  (1)َمسأ َم َربِّ َما َحره رَ . وقوله: )قُ أ إَنه َي بََغيْأ َم َوالأَبغأ َثأ َها َوَما َبَطَن َواْلأ  َر َمنأ
ونَ  لَمُْ ا   َتعأ َ مَْ ى هللاه وا َعلَْ لأَطاناً َوأَنأ َتقُولُْ َه سُْ زِّ أ بَْ َ َما لَمأ ُينَْ

َرُكوا بَاّلِله . وألن (2)(الأَحقِّ َوأَنأ ُتشأ
حقه تعالى، فوجب سلوا تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في 

 األدب في ذلا واالقتصار على ما جاء به النص.
 القاعدة السادسة: أسماء هللا تعالى غير محصورة بعدد معين: 
لقوله صلى هللا عليه وسلم في الحديث المشنهور: "أسنألا بكنل اسنم هنو لنا سنميت بنه  

بنه فني علنم الغينب عنندا". نفسا، أو أن لته في كتابا، أو علمته أحداً من خلقا، أو اسنتأثرت 
 .(3)الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح

 وما استأثر هللا تعالى به في علم الغيب ال يمكن ألحٍد حصره، وال اإلحاطة به. 
ننه صننلى هللا عليننه وسننلم: "إن هلل تسننعة وتسننعين اسننماً مائننة إال واحننداً مننن   فأمننا قولن
على حصر األسماء بهذا العدد، ولو كنان المنراد الحصنر  ، فال يدل(5)دخل الجنة" (4)أحصاها

 لكانت العبارة: "إن أسماء هللا تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة" أو نحو ذلا.
إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون  

ا، وليسنت مسنتقلة، ونظينر هنذا أن تقنول: قوله: "من أحصاها دخل الجنة" جملة مكملة لما قبلهن 
 عندي مائة درهم أعددتها للصدقة، فإنه ال يمنع أن يكون عندا دراهم أخرى لم تعدها للصدقة.

ولم يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم تعيين هذه األسماء، والحديث المروي عنه في  
 تعيينها ضعيف.

ن 383قال شيخ اإلسالم ابنن تيمينه فني "الفتناوى" ص   منن "مجمنوع ابنن قاسنم":  6جن
تعيينها ليس من كالم النبي صلى هللا عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، وقال قبنل ذلنا ص 

 : إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. أهن.379
 ط السلفية: 11جن 215وقال ابن حجر في "فتح الباري" ص 

ة عننند الشننيخين  البخنناري ومسننلم(، تفننرد الولينند فقننط، بننل االخننتالف فيننه ليسننت العلنن  
 واالضطراب، وتدليسه واحتمال اإلدراج. أهن.

ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى هللا عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في  
رسوله صلى  ذلا أنواع. وقد جمعت تسعة وتسعين اسماً مما ظهر لي من كتاب هللا تعالى وسنة

 هللا عليه وسلم.
  

 
 .36سورة اإلسراء، اآلية:    (1)
 .33سورة األعراف، اآلية:    (2)
 (.199(، وذكره األلباين يف "األحاديث الصحيحة" رقم )1/509احلاكم )و ( "موارد"، 2372وابن حبان رقم )(،  452،  1/391رواه أمحد )  (3)
 علق فضيلة الشيخ املؤلف هنا بقوله: إحصاؤها حفظها لفظاً وفهمها معىن، ومتامه أن يتعبد هلل تعاىل مبقتضاها.   (4)
 (.2677( ومسلم، كتاب الذكر )7392رواه البخاري، كتاب التوحيد )   (5)
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 فمن كتاب هللا تعالى: 
 هللا األحد  األعلى   األكرم  اإلله األول 

 واآلخر  والظاهر  والباطن  البارئ  البر البصير 

 التواب  الجبار  الحافظ الحسيب  الحفيظ  الحفي 
 الحق المبين  الحكيم   الحليم  الحميد  الحي
 القيوم  الخبير  الخالق الخالق الرؤوف  الرحمن 
 الرحيم  الر اق الرقيب  السالم السميع  الشاكر
 الشكور الشهيد  الصمد  العالم الع ي  العظيم 
 العفو  العليم  العلي الغفار الغفور  الغني 
 الفاتح  القادر القاهر  القدوس القدير القريب 
 القوي  القهار الكبير  الكريم  اللطيف المؤمن 
 المتعالي  المتكبر  المتين  المجيب  المجيد  المحيط 
 المصور  المقتدر المقيت  الملا المليا المولى
 المهيمن  النصير  الواحد  الوارث  الواسع  الودود 
 الوكيل  الولي الوهاب    

  
 ومن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 (8)السننيد  (7)السننبو  (6)الرفيننق (5)الننرب  (4)الحينني (3)الحكننم (2)الجننواد  (1)الجميننل 
 (16)المعطني (15)المحسنن (14)المؤخر(13)المقدم(12)الباسط(11)القابض  (10)الطيب  (9)الشافي
 .(18)الوتر (17)المنان

هذا ما اخترناه بالتتبع، واحد وثمانون اسماً في كتاب هللا تعالى وثمانية عشنر اسنماً فني  
سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن كان عندنا تنردد فني إدخنال  الحفني(؛ ألننه إنمنا ورد 

 
 (.91تاب اإلميان )"صحيح مسلم"، ك    (1)
 (،والبيهقي يف الشعب.5/154(،و"مسند أمحد")4257( وحسنه،و"سنن ابن ماجه"كتاب الزهد)2495"سنن الرتمذي"،كتاب صفة القيامة )(2)
 (.5387(، و "سنن النسائي"، كتاب آداب القضاة )4955"سنن أيب داود"، كتاب األدب )   (3)
 (، والرتمذي.4/224(، ومسند أمحد )406(، و "سنن النسائي"، كتاب الغسل )4012"سنن أيب داود"، كتاب احلمام )   (4)
 (.2/108،  1/3(، و "مسند أمحد" )289(، و "سنن ابن ماجه"، كتاب الطهارة )5"سنن النسائي" كتاب الطهارة )   (5)
 (.6693(، وصحيح مسلم، كتاب الرب والصلة )6927"صحيح البخاري"، كتاب استتابة املرتدين )   (6)
 (.487"صحيح مسلم"، كتاب الصالة )   (7)
 (.25،  4/24(، و "مسند أمحد" )4806"سنن أيب داود"، كتاب األدب )   (8)
 (.2191(، ومسلم، كتاب الطب )5742"صحيح البخاري"، كتاب الطب )   (9)

 (.1015"صحيح مسلم"، كتاب الزكاة )   (10)
 (.2200سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات )(، و "3451"سنن أيب داود"، أبواب اإلجارة )   (11)
 (.2200(، "سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات )3451"سنن أيب داود"، أبواب اإلجارة )   (12)
 (.771(، ومسلم، كتاب صالة املسافرين )1120"صحيح البخاري"ن كتاب التهجد )   (13)
 (.771سافرين )(، ومسلم، كتاب صالة امل1120"صحيح البخاري"، كتاب التهجد )   (14)
 الطرباين يف "األوسط" وقال اهليثمي: رجاله ثقات.   (15)
 (.471(، و "صحيح مسلم" )7292"صحيح البخاري"، كتاب االعتصام )   (16)
(، و "سنن  1300(، و "سنن النسائي"، كتاب السهو )3544(، و "سنن الرتمذي"، كتاب الدعوات )1495"سنن أيب داود"، كتاب الوتر )  (17)

 (.3/120(، و "مسند أمحد" )3858ن ماجه"، كتاب الدعاء )اب
 (.2677(، ومسلم، كتاب الذكر )6410"صحيح البخاري"، كتاب الدعوات )   (18)
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ُه َكاَن بَي َحفَّياً ي قوله تعالى عن إبراهيم:  مقيداً ف  وما اخترناه فهو حسب علمننا وفهمننا  (1)إَنه
 .(2)وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلا إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم

 القاعدة السابعة: اإللحاد في أسماء هللا تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. وهو أنواع: 
ألول: أن ينكنر شنيئاً منهنا أو ممنا دلنت علينه منن الصنفات واألحكنام، كمنا فعنل أهننل ا 

التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلا إلحاداً لوجنوب اإليمنان بهنا وبمنا دلنت علينه منن 
 األحكام والصفات الالئقة باهلل، فإنكار شيء من ذلا ميل بها عما يجب فيها.

صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلا الثاني: أن يجعلها دالة على  
ألن التشبيه معنى باطل ال يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطالنه، فجعلها دالنة 

 عليه ميل بها عما يجب فيها.
الثالث: أن يسمى هللا تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى لنه:  األب(، وتسنمية  
ياه  العلة الفاعلة(، وذلا ألن أسماء هللا تعالى توقيفية، فتسمية هللا تعالى بما لم يسم بنه الفالسفة إ

نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه األسماء التي سنموه بهنا نفسنها باطلنة ينن ه هللا تعنالى 
 عنها.

منن  الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء لألصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق الع ى 
الع ي ، واشتقاق الالت من اإلله، على أحد القولين، فسموا بها أصننامهم؛ وذلنا ألن أسنماء هللا 

ُعوهُ بََهاتعالى مختصة به، لقوله تعالى:   َنى َفادأ َماُء الأُحسأ َسأ َ اْلأ ُ  . وقولنه:  (3)( َوّلَِله َه إَ ه  هللاه إَلَْ
َنى َماُء الأُحسْْأ ْْأ َس ُه اْلأ َْْ َو ل َماَواتَ :  . وقولننه(4)(هُْْ ي السْْه ا فَْْ ُه مَْْ َْْ ُح ل بِّ َنى ُيسَْْ َماُء الأُحسْْأ ْْأ َس ُه اْلأ َْْ  ل

َرأِ . فكما اختص بالعبادة وباأللوهية الحق، وبأنه يسبح له منا فني السنموات واألرض (5)(َواْلأ
 –عن  وجنل  –فهو مختص باألسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يخنتص بناهلل 

 ميل بها عما يجب فيها.

َوَذُروا الهَذيَن ُيلأَحُدوَن واإللحاد بجميع أنواعه محرم؛ ألن هللا تعالى هدد الملحدين بقوله:   
َملُوَن  َن َما َكاُنوا َيعأ َزوأ َمائََه َسُيدأ  .(6)فَي أَسأ

 ومنه ما يكون شركاً أو كفراً حسبما تقتضيه األدلة الشرعية. 
 

 
 . 47سورة مرمي، اآلية:     (1)
السلموات واألر"". وهلي كثلريةن ألنله مل يتبل  لنلا علق فضيلة الشيخ املؤلف هنا بقوله: مل نذكر األمساء املضافة مثلل "رب العلامل ، وعلامل الغيلب والشلهادة، وبلديع  (2)

 أهنا مرادة، والعلم عند اهلل تعاىل.
 .180سورة األعراف، اآلية:   (3)
 .8سورة طه، اآلية:   (4)
 .24سورة احلشر، اآلية:   (5)
 .180سورة األعراف، اآلية:   (6)
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 قواعد في صفات هللا تعالى 

: صفات هللا تعالى كلها صفات كمال، ال نقنص فيهنا بوجنه منن الوجنوه، القاعدة األولى 
كالحياة، والعلم، والقدرة، والسنمع، والبصنر، والرحمنة، والعن ة، والحكمنة، والعلنو، والعظمنة، 

  وغير ذلا. وقد دل على هذا السمع، والعقل، والفطرة.
َمُنوَن بَاأما السمع: فمنه قوله تعالى:    ىلَلهَذيَن   ُيؤأ لَْ َعأ َ الأَمثَْ ُ اْلأ َء َوّلَِله وأ َخَرَة َمثَْ ُ السْه  ْلأ

 . والمثل األعلى هو الوصف األعلى.(1)(َوُهَو الأَعَزيُز الأَحَكيمُ 
وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة، فالبد أن تكون له صفة. إما صفة كمال، وإمنا  

للعبنادة؛ ولهنذا أظهنر هللا تعنالى صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى النرب الكامنل المسنتحق 
ُعوبطالن ألوهية األصنام باتصافها بالنقص والعج . فقال تعالى:   دأ نأ يَْ نأ ُدوَن  َوَمنأ أََض ر َممه مَْ

افَلُوَن  ائََهمأ غَْ نأ ُدعَْ مأ عَْ َة َوهُْ َم الأقََيامَْ ٍُ لَُه إَلَى َيوأ َتَدي َ َمنأ   َيسأ َذيَن (2)هللاه . وقْا  تعْالى: )َوالْه
ُعُرونَ يَ  ا َيشْأ اء  َومَْ يَْ ُر أَحأ َواٌت َغيْأ وَن* أَمْأ لَقُْ مأ ُيخأ ئاً َوهُْ يأ وَن شَْ لُقُْ َ   َيخأ نأ ُدوَن هللاه ُعوَن مَْ اَن  دأ أَيْه

َعُثونَ  ُر َوال (3)(ُيبأ َمُع َوال ُيبمصنِ ُبُد َما ال َيسنم . وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه:  َيا أََبِت لَِم َتعم
َا َشيم  نِي َعنم * أُف  ، وعلى قومه:  (4)ئاً(ُيغم ُكمأ رر ئاً َو  َيضُْ يأ َفُعُكمأ شَْ نأ ا   يَْ َ مَْ ُبُدوَن َمنأ ُدوَن هللاه أََفَتعأ

قَلُوَن  َ أََفال َتعأ ُبُدوَن َمنأ ُدوَن هللاه  .(5)لَُكمأ َولََما َتعأ
 ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من هللا تعالى، فمعطي 

 الكمال أولى به.
وأما الفطرة: فألن النفوس السليمة مجبولة مفطورة علنى محبنة هللا وتعظيمنه وعبادتنه،  

 وهل تحب وتعظم وتعب إال من علمت أنه متصف بصفات الكمال الالئقة بربوبيته وألوهيته؟
وإذا كانت الصفة نقصاً ال كمال فيها فهي ممتنعة في حنق هللا تعنالى كنالموت والجهنل،  

وُت(و ِذي ال َيمنُ لم َعلَى المَحيِّ النه . (6)النسيان، والعج ،والعمى،والصم ونحوها؛لقوله تعالى: َوَتَوكه
َسىوقوله عن موسى:   ٍ    َيَض ر َربِّي َو  َينأ ٍء . وقوله:  (7)(فَي َكَتا ِجَ هُ ِمنم َشيم ُ لُِيعم َوَما َكاَن هللاه

ِض( َرم َماَواِت َوال فِي األم َواُهمم َبلَى (8)فِي السه ُهمم َوَنجم َمُع ِسره َسُبوَن أَنها ال َنسم َوُرُسلَُنا . وقوله:  أَمم َيحم
ونَ  ُتبُْْ َهمأ َيكأ َديأ .وقننال النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم فنني الدجال:"إنننه أعننور وإن ربكننم لننيس (9)(لَْْ

 .(11)ائباً". وقال: " أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصماً، وال غ(10)بأعور"
َ وقد عاقب هللا تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعنالى:    ُد هللاه وُد يَْ َت الأَيهُْ  َوَقالَْ

اُء  َف َيشَْ ُق َكيْأ فَْ وَطَتاَن ُينأ سُْ َديَهمأ َولَُعُنوا بََما َقالُوا َب أ َيَداهُ َمبأ لُولٌَة ُغلهتأ أَيأ دم (12)َمغأ . وقولنه:  لَقنَ
ُ َقوم  ِر حنَ َسِمَع هللاه اَء بَِغينم بِينَ نم

َ لَُهُم األم تم الُوا َوقنَ ا قنَ ُتُب منَ َنكم اُء سنَ نِينَ ُن أَغم َ َفقِيٌر َوَنحم قٍّ َل الهِذيَن َقالُوا إِنه هللاه
 .(1)َوَنقُوُل ُذوقُوا َعَذاَب المَحِريِق(
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ةَ ون ه نفسه عما يصفونه به من النقائض، فقال سبحانه:     زه ٍِّ الأعَْ َك َر َحاَن َربِّْ بأ ا سُْ  َعمْه
ٍِّ الأَعالََميَن  َ َر ُد ّلَِله َسلَيَن* َوالأَحمأ نأ (2)َيَصفُوَن* َوَسالٌم َعلَى الأُمرأ ُ مَْ َذ هللاه ا اتهخَْ . وقا  تعْالى: )مَْ

َحانَ  بأ ِ  سُْ ُضُهمأ َعلَى َبعْأ ٍَ ُك ر إَلَه  بََما َخلََق َولََعال َبعأ ا  َولَد  َوَما َكاَن َمَعُه َمنأ إَلَه  إَذاً لََذَه َ َعمْه هللاه
 .(3)َيَصفُوَن 
وإذا كانت الصفة كماالً في حال، ونقصاً في حال، لم تكن جائ ة في حق هللا وال ممتنعة  

على سبيل اإلطالق، فال تثبت له إثباتاً مطلقاً، وال تنفى عنه نفيناً مطلقناً بنل البند منن التفصنيل: 
تني تكنون نقصناً وذلنا كنالمكر، والكيند، فتجو  في الحال التي تكون كماالً، وتمتنع في الحال ال

والخداع، ونحوها. فهذه الصفات تكون كماالً إذا كانت فني مقابلنة منن يعناملون الفاعنل بمثلهنا؛ 
ألنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصاً في غينر 

على سبيل اإلطالق وإنما ذكرها في مقابلة من هذه الحال، ولهذا لم يذكرها هللا تعالى من صفاته 
ُر المَماِكِرينَ يعاملونه ورسله بمثلها،كقوله تعالى:   ُ َخيم ُ َوهللاه ُكُر هللاه ُكُروَن َوَيمم ُهمم . وقوله:  (4)(َوَيمم إِنه

داً  داً* َوأَِكيننُد َكيننم تَ . وقولننه:  (5)(َيِكيننُدوَن َكيننم ا َسَنسننم ُبوا بِِياتِنننَ ذه ِذيَن كننَ ُث ال َوالننه نم َحيننم ِرُجُهمم مننِ دم
ِدي َمتِنيٌن( مم إِنه َكينم لِي لَهنُ لَُموَن*َوأُمم ((6)َيعم اِدُعُهمم َو خنَ َ َوهنُ اِدُعوَن هللاه افِقِيَن ُيخنَ . (7).وقولنه: إِنه المُمننَ

) ِ ُئ بِِهمم َتهم ُ َيسم ِ ُئوَن* هللاه َتهم ُن ُمسم َما َنحم ا َمَعُكمم إِنه  .(8)وقوله:  َقالُوا إِنه
َ لهذا لم يذكر هللا أنه خان من خانوه فقال تعالى:  و  نم  َوإِنم ُيِريُدوا ِخَياَنَتَا َفَقدم َخاُنوا هللاه منِ

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُهمم َوهللاه َكَن ِمنم ُل َفأَمم ُهمم . فقال:  (9)(َقبم َكَن ِمنم (، ولم يقل: فخانهم؛ ألن الخيانة خدعنة  َفأَمم
 مطلقاً.في مقام االئتمان، وهي صفة ذم 

 وبذا عرف أن قول بعض العوام: "خان هللا من يخون" منكر فاحش، يجب النهي عنه. 
 القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب األسماء: 
وذلا ألن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعند األسنماء، وألن  

ال منتهى لها، كما أن أقواله ال منتهنى لهنا، قنال من الصفات ما يتعلق بأفعال هللا تعالى، وأفعاله 
ا َنفِنَدتم هللا تعالى:   ٍر منَ حنُ َعُة أَبم بم ِدِه سنَ نم َبعنم ُدهُ منِ ُر َيمنُ ِض ِمنم َشَجَرٍة أَقمالٌم َوالمَبحنم َرم َما فِي األم َولَوم أَنه

َ َعِ يٌ  َحِكيٌم( ِ إِنه هللاه  .(10)َكلَِماُت هللاه
فات هللا تعننالى المجننيء، واإلتيننان، واألخننذ واإلمسنناا، ومننن أمثلننة ذلننا: أن مننن صنن  

ا(والبطش، إلى غير ذلا من الصفات التي ال تحصى كما قنال تعنالى:  اَء َربنُ . وقنال: (11) َوجنَ
ُ فِي ُظلٍَل ِمَن المَغَمامِ   ُظُروَن إاِله أَنم َيأمتَِيُهُم هللاه ُ بُِذُنوبِ . وقال:  (12)(َهلم َينم . وقال: (13)(ِهمم َفأََخَذُهُم هللاه
نََه   َِ إَ ه بَإَذأ َرأ َماَء أَنأ َتَقَا َعلَى اْلأ َسُك السه َديدٌ . وقنال:  (1)َوُيمأ َك لَشَْ َش َربِّْ . وقنال: (2)(إَنه َبطْأ
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رَ    َر َو  ُيَريُد بَُكُم الأُعسأ ُ بَُكُم الأُيسأ  . وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "ين ل ربنا إلى(3)( ُيَريُد هللاه
 .(4)السماء الدنيا"

فنصف هللا تعالى بهذه الصفات على الوجنه النوارد، وال نسنميه بهنا، فنال نقنول إن منن  
أسمائه الجائي، واآلتي، واآلخذ، والممسا، والباطش، والمريد، والننا ل، ونحنو ذلنا، وإن كننا 

 نخبر بذلا عنه ونصفه به.
 ثبوتية، وسلبية: القاعدة الثالثة: صفات هللا تعالى تنقسم إلى قسمين: 
فالثبوتية: ما أثبته هللا تعالى لنفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم،  

وكلها صفات كمال ال نقص فيها بوجه من الوجنوه، كالحيناة والعلنم، والقندرة، واالسنتواء علنى 
 العرش، والن ول إلى السماء الدنيا، والوجه، واليدين، ونحو ذلا.

 اتها هلل تعالى حقيقة على الوجه الالئق به بدليل السمع والعقل.فيجب إثب 
ٍَ الهَذي َنزه َ أما السمع: فمنه قوله تعالى:   َ َوَرُسولََه َوالأَكَتا َها الهَذيَن آَمُنوا آَمُنوا بَاّلِله )َيا أَير

فُرأ بَ  َز َ َمنأ َقبأ ُ َوَمنأ َيكأ ٍَ الهَذي أَنأ َر َعلَى َرُسولََه َوالأَكَتا خَْ َم اْلأ وأ لََه َوالأيَْ َ َوَمالئََكتََه َوُكُتبََه َوُرسُْ
اّلِله

 .(5)َفَقدأ َض ه َضال  َبَعيداً 
فاإليمان باهلل يتضمن: اإليمان بصفاته. واإليمان بالكتاب الذي ن ل على رسوله يتضمن:  

تضنمن: اإليمان بكل ما جاء فيه منن صنفات هللا. وكنون محمند صنلى هللا علينه وسنلم رسنوله ي
 ع  وجل. –اإليمان بكل ما أخبر به عن مرسله، وهو هللا 

وأما العقل: فألن هللا تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصندق قنيالً،  
وأحسن حديثاً من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما 

ممن يجو  عليه الجهل، أو الكذب، أو العي بحيث ال يفصح بمنا  يتأتي حين يكون الخبر صادراً 
فوجنب قبنول خبنره علنى منا  –ع  وجنل  –يريد، وكل هذه العيوب الثالثة ممتنعة في حق هللا 

 أخبر به.
وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى هللا عليه وسلم عن هللا تعالى، فإن النبي صنلى هللا  

وأصدقهم خبراً وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانناً، فوجنب قبنول منا عليه وسلم أعلم الناس بربه 
 أخبر به على ما هو عليه.

عن نفسه في كتابنه، أو علنى لسنان رسنوله  –سبحانه  –والصفات السلبية: ما نفاها هللا  
صلى هللا عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت، والنوم، والجهل، والنسيان، والعج ، 

 والتعب.
مع إثبات ضدها على الوجه األكمل، وذلا ألن  –لما سبق  –جب نفيها عن هللا تعالى في 

ما نفاه هللا تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، ال لمجنرد نفينه؛ ألن النفني 
ليس بكمال، إال أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلا ألن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فضالً 

أن يكون كماالً، وألن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل لنه، فنال يكنون كمناالً كمنا لنو قلنت:  عن
 الجدار ال يظلم. وقد يكون للعج  عن القيام به فيكون نقصاً، كما في قول الشاعر:

 وال يظلمون الناس حبة خردل   قبيلة ال يغدرون بذمة 
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 وقول اآلخر: 
 وا من الشر في شيء وإن هانالكن قومي وإن كانوا ذوى حسب ليس

 .(1)(َوَتَوكه أ َعلَى الأَحيِّ الهَذي   َيُموت* مثال ذلا: قوله تعالى:   
 فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. 
لُِم َرُبَا أََحداً * مثال آخر: قوله تعالى:    .نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله.(2)(َوال َيظم
يوَ * مثننال ثالننث: قولننه تعننالى:    َماَواِت َوال فننِ ي السننه ٍء فننِ يم نم شننَ َ هُ مننِ جننِ ُ لُِيعم اَن هللاه ا كننَ  مننَ
 َِ َرأ اَن َعلَيمْاً . فنفي العج  عنه يتضمن كمنال علمنه وقدرتنه. ولهنذا قنال بعنده:  (3)(اْلأ ُه كَْ  إَنْه
(. ألن العج  سببه إما الجهل بأسباب اإليجاد، وإما قصور القدرة عننهن فلكمنال علنم هللا َقَديرا ًً
 الى وقدرته لم يكن ليعج ه شيء في السموات وال في األرض.تع

 وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صنفات مند  وكمنال، فكلمنا كثنرت وتنوعنت داللتهنا  

 ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر.
تني أخبنر هللا بهنا عنن نفسنه أكثنر بكثينر منن الصنفات ولهذا كانت الصنفات الثبوتينة ال 

 السلبية، كما هو معلوم.
 أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إال في األحوال التالية: 
ٌء(  لِِه َشيم َس َكِمثم ،  َولَمم َيُكنم لَُه ُكفُنواً (4)األولى: بيان عموم كماله كما في قوله تعالى:  لَيم

 .(5)أََحٌد(
ا ي ما ادعاه في حقه الكناذبون، كمنا فني قولنه:  الثانية: نف  داً* َومَْ َمَن َولَْ حأ ا لَلْره وأ أَنأ َدعَْ

َخَذ َولَداً  َمَن أَنأ َيته حأ َبَغي لَلره  .(6)َينأ
ا الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهنذا األمنر المعنين، كمنا فني قولنه:    َومَْ

َِ َوَما بَ  َرأ َماَء َواْلأ َنا السه َنُهَما  َعبَيَن َخلَقأ ا (7)يأ َِ َومَْ َرأ َماَواَت َواْلأ ا السْه نَْ دأ َخلَقأ . وقولْه: )َولَقَْ
  ٍ َنا َمنأ لُُغو ام  َوَما َمسه َة أَيه َنُهَما فَي َسته  .(8)(َبيأ

 القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 
 بهنا، كنالعلم، والقندرة، والسنمع، والبصنر، فالذاتية: هي التي لم ين ل وال ين ال متصنفاً  

 والع ة، والحكمة، والعلو، والعظمة، ومنها الصفات الخبرية، كالوجه، واليدين، والعينين.
والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها، وإن شناء لنم يفعلهنا، كاالسنتواء علنى  

 العرش، والن ول إلى السماء الدنيا.
تية فعلية باعتبارين، كالكالم، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ ألن هللا وقد تكون الصفة ذا 

تعالى لم ي ل وال ي ال متكلماً. وباعتبار آحناد الكنالم صنفة فعلينة؛ ألن الكنالم يتعلنق بمشنيئته، 
ئاً أَنأ َيقُو َ لَهُ يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى:   ُرهُ إََذا أََراَد َشيأ َما أَمأ . (9)(َفَيُكونُ  ُكنأ  إَنه

وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعج عن 
ال يشاء شيئاً إال وهو موافق للحكمة ، كمنا يشنير  –سبحاننه  –إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه 

َ َكاَن َعلَيماً َحَكيماً  َوَما َتَشاُءوَن إَ ه أَنأ َيشَْاءَ إليه قوله تعالى :   ُ إَنه هللاه  .(1)هللاه
القاعدة السادسة: يلن م فني إثبنات الصنفات التخلني عنن محنذورين عظيمنين: أحندهما:  

 التمثيل. والثاني: التكييف.

 
 .58سورة الفرقان، اآلية:   (1)

 .49اآلية:  سورة الكهف،   (2)

 .44سورة فاطر، اآلية:   (3)

 .11سورة الشورى، اآلية:  (4)

 .4سورة اإلخالص، اآلية:   (5)

 .92، 91سورة مريم، اآليتان:   (6)

 .16سورة األنبياء، اآلية:   (7)

 .38سورة ق، اآلية:   (8)

 .82سورة يس، اآلية:  (9)

 .30سورة اإلنسان، اآلية:   (1)
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فأما التمثينل: فهنو اعتقناد المثبنت أن منا أثبتنه منن صنفات هللا تعنالى مماثنل لصنفات   
 بدليل السمع والعقل.المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل 

ءٌ أما السمع: فمنه قوله تعالى:    لََه َشيأ َس َكَمثأ قُ . وقوله:  (2)(لَيأ لُْ لُُق َكَمنأ   َيخأ  أََفَمنأ َيخأ
ُرونَ  لَُم لَُه َسَمّياً . وقوله:  (3)(أََفال َتَذكه  .(5)(َولَمأ َيُكنأ لَُه ُكفُواً أََحدٌ . وقوله:  (4)(َه أ َتعأ

 وه:وأما العقل فمن وج 
األول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبياناً في الذات، وهذا سنتل م أن  

يكون بينهما تباين في الصفات؛ ألن صفة كل موصنوف تلينق بنه، كمنا هنو ظناهر فني صنفات 
المخلوقننات المتباينننة فنني الننذوات، فقننوة البعيننر مننثالً غيننر قننوة الننذرة، فننإذا ظهننر التبنناين بننين 

 مع اشتراكها في اإلمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. المخلوقات 
الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جمينع الوجنوه مشنابهاً فني صنفاته  

للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلا إال تنقص لحق الخالق؟! فنإن 
 لناقص يجعله ناقصاً.تشبيه الكامل با

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات منا يتفنق فني األسنماء ويختلنق فني الحقيقنة والكيفينة،  
فنشاهد أن لإلنسان يداً ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع االتفاق في االسنم، فهنذه 

لم بنذلا أن االتفناق فني يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فع
 االسم ال يل م منه االتفاق في الحقيقة.

والتشبيه كالتمثيل، وقد يفنرق بينهمنا بنأن التمثينل التسنوية فني كنل الصنفات، والتشنبيه  
ٌء( لِِه َشيم َس َكِمثم  .(6)التسوية في أكثر الصفات،لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: لَيم

 
 .11اآلية: سورة الشورى،   (2)

 .17سورة النحل، اآلية:   (3)

 .65سورة مريم، اآلية:   (4)

 .4سورة اإلخالص، اآلية:   (5)

 .11سورة الشورى، اآلية:   (6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 15-  

أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات هللا تعالى كذا وكذا، من غير أن   وأما التكييف: فهو  
 يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

َس لَكَ . وقوله:   (7 (َو  ُيَحيُطوَن بََه َعلأماً أما السمع: فمنه قوله تعالى:      َو  َتقأُف َما لَيأ
َا َوالأَبَصَر وَ  مأ ُؤو ً بََه َعلأٌم إَنه السه ُه َمسأ . ومن المعلوم أنه ال علم لنا  ( 8 (الأفَُؤاَد ُك ر أُولَئََك َكاَن َعنأ

بكيفية صفات ربنا؛ ألنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفواً لما ليس  
 لنا به علم، وقوالً بما ال يمكننا اإلحاطة به. 

ة صفاته إال بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره  وأما العقل: فألن الشيء ال تعرف كيفي 
  –ع  وجل  –المساوي له،أو بالخبر الصادق عنه،وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات هللا 

 فوجب بطالن تكييفها. 
 وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات هللا تعالى؟  
 لا.إن أي كيفية تقدرها في ذهنا، فاهلل أعظم وأجل من ذ  
 وأي كيفية تقدرها لصفات هللا تعالى فإنا ستكون كاذباً فيها؛ ألنه ال علم لا بذلا.  
 وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان، أو تقديراً باللسان، أو تحريراً بالبنان.  
شَ عن قوله تعالى:   –رحمه هللا تعالى  –ولهذا لما سئل مالا   َمُن َعلَى الأَعرأ حأ   الره

كيف استوى؟ أطرق رحمه هللا برأسه حتى عاله الرحضاء  العرق( ثم قال:   (3 (َتَوىاسأ 
"االستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة" وروى  
عن شيخه ربيعة أيضاً: "االستواء غير مجهول والكيف غير معقول". وقد مشى أهل العلم  

وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليالن   بعدهما على هذا المي ان. 
 العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنا إن فعلت وقعت في مفاو  ال تستطيع  
الخالص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبا فاعلم أنه من ن غاته، فالجأ إلى ربا فإنه معاذا،  

ُه  افعل ما أمرا به فإنه طبيبا، قال هللا تعالى:  و َ إَنه َتَعذأ بَاّلِله ٌغ َفاسأ َطاَن َنزأ يأ َك َمَن الشه َزَغنه ا َينأ َوإَمه
َميُا الأَعلَيُم   .    4)ُهَو السه

 القاعدة السابعة: صفات هللا تعالى توقيفية ال مجال للعقل فيها. 
الكتاب والسنة على ثبوته، قال اإلمام أحمد فال نثبت هلل تعالى من الصفات إال ما دل 

رحمه هللا تعالى: "ال يوصف هللا إال بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، ال يتجاو  القرآن  
 والحديث" "انظر القاعدة الخامسة في األسماء(. 

 ولداللة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثالثة أوجه: 
 ، والرحمة، والبطش، والوجه، واليدين ونحوها. األول:التصريح بالصفة كالع ة، والقوة

الثاني: تضمن االسم لها مثل: الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو  
 ذلا  انظر القاعدة الثالثة في األسماء(. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كاالستواء على العرش، والن ول إلى  
  –ل بين العباد يوم القيامة، واالنتقام من المجرمين، الدال عليها السماء الدنيا، والمجيء للفص

َتَوىقوله تعالى:   –على الترتيب  َش اسأ َمُن َعلَى الأَعرأ حأ وقول النبي صلى هللا عليه   (2 (الره
  َوَداَء َربرَك َوالأَملَُك َصّفاً . وقول هللا تعالى:  (3 وسلم: "ين ل ربنا إلى السماء الدنيا". الحديث 

َتقَُمونَ . وقوله:  (4 (َصّفاً  َرَميَن ُمنأ ا َمَن الأُمدأ  . ( 5 (إَنه
 

 
 .110سورة طه، اآلية:   (7)

 .36سورة اإلسراء، اآلية:   (8)
 .5سورة طه، اآلية:   (3)

 .36سورة فصلت، اآلية:   (4)

 .5سورة طه، اآلية:   (2)

 سبق تخريجه.   (3)

 .22سورة الفجر، اآلية:   (4)

 .22سورة السجدة، اآلية:   (5)
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 قواعد في أدلة األسماء والصفات 

 
القاعدة األولى: األدلة التي تثبت بها أسماء هللا تعالى وصفاته، هي: كتاب هللا تعالى،   

 وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، فال تثبت أسماء هللا وصفاته بغيرهما. 
لى هذا فما ورد إثباته هلل تعالى من ذلا في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد  وع 

نفيه فيهما وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته وال نفيه فيهما وجب التوقف في  
 لفظه فال يثبت وال ينفى لعدم ورود اإلثبات والنفي فيه. 

يليق باهلل تعالى فهو مقبول. وإن أريد به معنى  وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق  
 ال يليق باهلل ع  وجل وجب رده.

فمما ورد إثباته هلل تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء هللا تعالى داللة مطابقنة، أو  
 تضمن، أو الت ام.

ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كاالستواء علنى العنرش، والنن ول إلنى السنماء  
نيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، ونحنو ذلنا منن أفعالنه التني ال تحصنى أنواعهنا الد 

ُ َما َيَشاءُ فضالً عن أفرادها    .(1)(َوَيفأَع ُ هللاه
 ومنه: الوجه، والعينان، واليدان ونحوها. 
ة، ومنه الكالم، والمشيئة، واإلرادة بقسميها: الكوني، والشرعي. فالكونية بمعننى المشنيئ 

 والشرعية بمعنى المحبة.
 .(2)ومنه الرضا، والمحبة، والغضب، والكراهة ونحوها 
ومما ورد نفيه عن هللا سبحانه النتفائنه وثبنوت كمنال ضنده: المنوت، والننوم، والسننة،  

 والعج ، واإلعياء، والظلم، والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلا.
 ته وال نفيه لفظ  الجهة( فلو سأل سائل هل نثبت هلل تعالى جهة؟ومما لم يرد إثبا 

قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً وال نفياً، ويغني عنه ما ثبت فيهما من 
أن هللا تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علنو تحنيط بناهلل أو جهنة 

  علو ال تحيط به.
 ألول باطل لمنافاته لعلو هللا تعالى الثابت بالكتاب والسنة، والعقل والفطرة، واإلجماع.فا

 والثاني باطل أيضاً؛ ألن هللا تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.

 والثالث حق؛ ألن هللا تعالى العلي فوق خلقه وال يحيط به شيء من مخلوقاته.
 .ودليل هذه القاعدة السمع والعقل

وَن فأما السمع فمنه قوله تعنالى:  َحمُْ مأ ُترأ وا لََعلهكُْ قُْ بَُعوهُ َواته اته اَرٌك فَْ اهُ ُمبَْ َزلأنَْ ٌٍ أَنأ ا َذا َكتَْ ، (3)َوهَْ
بَُعوهُ لََعله  َ َوَكلََماتََه َواته َمُن بَاّلِله يِّ الهَذي ُيؤأ ُمِّ بَيِّ اْلأ َ َوَرُسولََه النه

َتُدوَن ُكمأ تَ وقوله: )َفآَمُنوا بَاّلِله ، (4)هأ
َتُهوا  ُه َفانأ ُسو ُ َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكمأ َعنأ دأ وقوله، (5)وقوله: )َوَما آَتاُكُم الره و َ َفقَْ سُْ : )َمنأ ُيَطَا الره

َهمأ َحفَيظاً  َسلأَناَك َعلَيأ َ َوَمنأ َتَولهى َفَما أَرأ ء  فَ وقوله، (6)أََطاَع هللاه ُتمأ فَي َشيأ وهُ إَلَى : )َفإَنأ َتَناَزعأ ُردر
يأَويالً  ُن تَْ سَْ ٌر َوأَحأ َك َخيْأ َخَر َذلَْ َم اْلأ َ َوالأَيوأ َمُنوَن بَاّلِله ُتمأ ُتؤأ ُسوَ  إَنأ ُكنأ َ َوالره )َوأََن  وقولْه:، (7)هللاه

َواَءُهمأ  بَاأ أَهأ ُ َو  َتته
َز َ هللاه َنُهمأ بََما أَنأ ُكمأ َبيأ  .(8)احأ

 لى وجوب اإليمان بما جاء في القرآن والسنة.إلى غير ذلا من النصوص الدالة ع 

 
 .27سورة إبراهيم، اآلية:  (1)

 علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله: أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد.  (2)

 .155سورة األنعام، اآلية:  (3)

 .158سورة األعراف، اآلية:   (4)

 .7لحشر، اآلية: سورة ا  (5)

 .80سورة النساء، اآلية:   (6)

 .59سورة النساء، اآلية:   (7)

 .49سورة المائدة، اآلية:   (8)
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وكل نص يدل على وجوب اإليمان بما جاء في القرآن فهو دال علنى وجنوب اإليمنان   
بما جاء في السنة؛ ألن مما جاء في القرآن األمر باتباع النبي صنلى هللا علينه وسنلم والنرد إلينه 

 سنته بعد وفاته.عند التنا ع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى 
 فأين اإليمان بالقرآن لمن استكبرعن اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم المأمور به في القرآن؟

وأين اإليمان بالقرآن لمن لم يرد الن اع إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وقند أمنر هللا بنه 
 في القرآن؟
 اء في سنته؟وأين اإليمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما ج 
ء  ولقد قال هللا تعالى:    يأ َياناً لَُك ِّ شَْ ٍَ تَبأ َك الأَكَتا لأَنا َعلَيأ . ومنن المعلنوم أن كثينراً (1)(َوَنزه

 من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن.
يمتنع أو يجو  في حق هللا تعالى من  وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو  

 أمور الغيب التي ال يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. 
القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحرينف  

 السيما نصوص الصفات حيث ال مجال للرأي فيها.
 والعقل. ودليل ذلا: السمع، 
َذَرينَ أما السمع: فقوله تعالى:    ََميُن* َعلَى َقلأبََك لََتُكوَن َمَن الأُمنأ وُح اْلأ بَلََسان  * َنَز َ بََه الرر

قِلُنونَ . وقوله:  (2)َعَربَي  ُمبَين   مم َتعم اً لََعلهكنُ آناً َعَربِينا َناهُ قُرم َ لم ا أَنم اهُ. وقولنه:  (3)(إِنه ا َجَعلمننَ آنناً قُرم  إِننه
قِلُونَ  . وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إال (4)(َعَربِيااً لََعلهُكمم َتعم

 أن يمنع منه دليل شرعي.
وقد ذم هللا تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن اإليمان.  
ِمُنوا لَكُ فقال:   َمُعوَن أَنم ُيؤم هُ أََفَتطم فُوننَ ِ ُثمه ُيَحرِّ َمُعوَن َكالَم هللاه ُهمم َيسم ا  مم َوَقدم َكاَن َفِريٌق ِمنم ِد منَ نم َبعنم منِ

لَُمونَ  ِعِه َوَيقُولُنوَن . وقال تعالى:  (5)(َعَقلُوهُ َوُهمم َيعم نم َمَواضنِ فُنوَن المَكلِنَم عنَ اُدوا ُيَحرِّ ِذيَن هنَ ِمَن النه
َنا( َنا َوَعَصيم  . اآلية.(6)َسِمعم

وأما العقل: فألن المتكلم بهذه النصوص أعلنم بمنراده منن غينره، وقند خاطبننا باللسنان  
 العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإال الختلفت اآلراء وتفرقت األمة.

القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخنر،  
 عتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.فباعتبار المعنى هي معلومة، وبا

 وقد دل على ذلا: السمع والعقل. 
َر أُولُنو أما السمع: فمنه قولنه تعنالى:    َذكه بهُروا آَياتِنِه َولَِيتنَ ده اَرٌا لِينَ َا ُمبنَ اهُ إِلَينم َ لمننَ اٌب أَنم ِكتنَ
َباِب( َلم اً (7)األم آنناً َعَربِينا اهُ قُرم ا َجَعلمننَ قِلُنوَن(. وقوله تعنالى:  إِننه نُمم َتعم نوله (8)لََعلهكن نل ذكنره–.وقن  –جن

ُروَن( ِهمم َولََعلهُهمم َيَتَفكه َل إِلَيم َن لِلنهاِس َما ُن ِّ َر لُِتَبيِّ كم َا الذِّ َنا إِلَيم َ لم  .(9) َوأَنم
 والتدبر ال يكون إال فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر اإلنسان بما فهمه منه. 
ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإال لما كان فنرق  وكون القرآن عربياً  

 بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها.
 وبيان النبي صلى هللا عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 
ه وأما العقل: فألن من المحال أن ين ل هللا تعنالى كتابناً أو ينتكلم رسنوله صنلى هللا علين  

وسلم بكالم يقصد بهذا الكتناب وهنذا الكنالم أن يكنون هداينة للخلنق، ويبقنى فني أعظنم األمنور 
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وأشدها ضرورة مجهول المعنى، بمن لة الحروف الهجائية التي ال يفهم منهنا شنيء؛ ألن ذلنا  
تم آَياتنُ  ِكمنَ اٌب أُحم مه من السفه الذي تأباه حكمة هللا تعنالى، وقند قنال هللا تعنالى عنن كتابنه:  ِكتنَ ُه ثنُ

لَتم ِمنم لَُدنم َحِكيٍم َخبِيٍر(  .(1)فُصِّ
 هذه داللة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. 

 وأما داللتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية،فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
صننفات، وبهنذا علننم بطنالن مننذهب المفوضننة النذين يفوضننون علننم معناني نصننوص ال 

ويدعون أن هذا مذهب السلف. والسلف بريئون من هنذا المنذهب، وقند تنواترت األقنوال عننهم 
 –بإثبات المعاني لهذه النصوص إجماالً أحياناً وتفصيالً أحياناً، وتفويضهم الكيفينة إلنى علنم هللا 

 ع  وجل.
ن 116قننال شننيخ اإلسننالم ابننن تيميننه فنني كتابننه المعننروف بننن "العقننل والنقننل" ص    1جنن

المطبوع على هامش  منهاج السنة(: "وأمنا التفنويض فمنن المعلنوم أن هللا أمرننا بتندبر القنرآن 
وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجو  مع ذلا أن يراد منا اإلعراض عن فهمه ومعرفته وعقله 

: وحينئٍذ فيكون ما وصف هللا به نفسه في القرآن أو كثير ممنا وصنف - 118إلى أن قال ص  –
نفسه ال يعلم األنبياء معناه. بل يقولون كالماً ال يعقلون معناه، قنال: ومعلنوم أن هنذا قند  هللا به 

في القرآن واألنبياء إذ كان هللا أن ل القرآن وأخبر أنه جعله هدًى وبياناً للناس، وأمر الرسول أن 
هذا فأشرف ما  يبلغ البالغ المبين، وأن يبين للناس ما ن ل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقلهن ومع

فيه وهو ما أخبر بنه النرب عنن صنفاته... ال يعلنم أحند معنناه فنال يعقنل وال يتندبر، وال يكنون 
الرسول بين للناس ما ن ل إليهم، وال بلنغ النبالغ المبنين، وعلنى هنذا التقندير فيقنول كنل ملحند 

؛ ألن ومبتدع الحق في نفس األمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما ينناقض ذلنا
تلا النصوص مشكلة متشابهة، وال يعلم أحد معناها، وما ال يعلم أحد معناه ال يجنو  أن يسنتدل 
به، فيبقى هذا الكالم سداً لباب الهدى والبيان من جهة األنبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول: 

نبينه باألدلة العقلية، إن الهدى والبيان في طريقنا ال في طريق األنبياء؛ ألننا نحن نعلم ما نقول و
واألنبياء لم يعلموا ما يقولون فضالً عن أن يبينوا مرادهم، فتبنين أن قنول أهنل التفنويض النذين 
ن. كنالم الشنيخ وهنو  ي عمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع واإللحناد. أهن

ة واسعة، وجمعنا بنه فني رحمه هللا تعالى رحم –كالم سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه م يد 
 جنات النعيم.

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى النذهن منن المعناني، وهنو يختلنف  
بحسب السياق وما يضاف إليه الكالم، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى فني سنياق، ومعننى آخنر 

 في سياق. وتركيب الكالم يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه.
 فلفظ  القرية(، مثالً يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. 
ُبوَها فمن األول قوله تعالى:    ذِّ ِة أَوم ُمعنَ قَِيامنَ ِم الم وم َل ينَ ا َقبنم لُِكوهنَ ُن ُمهم ٍة إاِله َنحنم ينَ َوإِنم ِمنم َقرم

 .(2)َعَذاباً َشِديداً (
َيةومن الثاني قوله تعالى عن المالئكة ضيف إبراهيم:    ِل َهِذِه المَقرم لُِكو أَهم  . (1)(إِنها ُمهم
 ) ُت بَِيَديا ؛ ألن (2)وتقول: صنعت هذا بيدي، فال تكون اليد كاليد في قوله تعالى:  لَِما َخلَقم

اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي اآلية أضيفت إلى الخالق فتكون الئقة 
 ح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.به، فال أحد سليم الفطرة صري

ونقول: ما عندا إال  يد، وما  يد إال عندا، فتفيد الجملنة الثانينة معننى غينر منا تفينده  
 األولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فغير المعنى به.

 ني.إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعا 
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 وقد انقسم الناس فيه إلى ثالثة أقسام:  
وأبقنوا  –ع  وجل  –القسم األول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقاً يليق باهلل  

داللتها على ذلا، وهؤالء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم 
 اعة إال عليهم.وأصحابه، والذين ال يصدق لقب أهل السنة والجم

وقد أجمعوا على ذلا كما نقله ابن عبد البر فقال: "أهنل السننة مجمعنون علنى اإلقنرار  
بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسننة، واإليمنان بهنا، وحملهنا علنى الحقيقنة ال علنى 

 المجا ، إال أنهم ال يكيفون شيئاً من ذلا، وال يحدون فيه صفة محصورة" أهن.
القاضي أبنو يعلنى فني كتناب "إبطنال التأوينل": "ال يجنو  رد هنذه األخبنار، وال  وقال 

التشنناغل بتأويلهننا، والواجننب حملهننا علننى ظاهرهننا، وأنهننا صننفات هللا، ال تشننبه صننفات سننائر 
الموصوفين بها من الخلق، وال يعتقد التشبيه فيها، لكن على منا روي عنن اإلمنام أحمند وسنائر 

ن ابن عبد البر والقاضي شنيخ اإلسنالم ابنن تيمينه فني الفتنوى الحموينة األئمة" أهن. نقل ذلا ع
 من مجموع الفتاوى البن القاسم. 5جن 89-87ص 

 وهذا هو المذهب الصحيح، والطريق القويم الحكيم، وذلا لوجهين: 
األول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب األخنذ بمنا جناء فيهمنا منن  

 فاته كما يعلم ذلا من تتبعه بعلم وإنصاف.أسماء هللا وص
الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيمنا قالنه السنلف أو فيمنا قالنه غينرهم، والثناني  

باطل ألنه يل م منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحاً 
 ظناهراً بنالحق النذي يجنب اعتقناده. وهنذا أو ظاهراً، ولم يتكلمنوا منرة واحندة ال تصنريحاً وال

يستل م أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكالهما باطل، وبطالن النال م 
 يدل على بطالن المل وم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.

اطالً ال يليق بناهلل القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى ب 
 وهو: التشبيه، وأبقوا داللتها على ذلا. وهؤالء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه:

األول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المنراد بهنا، فكينف يكنون المنراد بهنا  
ٌء(التشبيه وقد قال هللا تعالى:   لِِه َشيم َس َكِمثم  (3)لَيم

قل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بداللة الثاني: أن الع 
 النصوص على التشابه بينهما؟

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لمنا فهمنه السنلف منهنا  
 فيكون باطالً.

ا، وهللا تعالى فإن قال المشبه: أنا ال أعقل من ن ول هللا ويده إال مثل ما للمخلوق من ذل 
 لم يخاطبنا إال بما نعرفه ونعقله فجوابه من ثالثة أوجه:

ءٌ أحدها: أن الذي خاطبنا بذلا هو الذي قال عن نفسه:    يم لِِه شنَ َس َكِمثم (. ونهنى عبناده لَيم
َ أن يضربوا له األمثال، أو يجعلوا له أنداداً فقال:   اَل إِنه هللاه ثنَ َمم ِ األم ِرُبوا هلِله ال َتضنم ُتمم فنَ لَنُم َوأَننم ال  َيعم

لَُموَن( لَُمونَ وقال:   (1)َتعم ُتمم َتعم َداداً َوأَنم ِ أَنم َعلُوا هلِله كلنه حنق يصندق  –تعالى  –. وكالمه (2)(َفال َتجم
 بعضه بعضاً، وال يتناقض.

 ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل هلل ذاتاً ال تشبه الذوات؟  
صنفات ال تشنبه الصنفات، فنإن القنول فني الصنفات فسيقول: بلى! فيقال له: فلتعقنل لنه  

 كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض!.
ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق فني األسنماء ويختلنف فني الحقيقنة  

والكيفية؟ فسيقول: بلى! فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هنذا، فلمناذا ال تعقلنه بنين 
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الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مسنتحيل بنين  
 الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.

القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطالً، ال يليق باهلل  
لا أنكروا ما دلت عليه من المعنى الالئق باهلل، وهم أهل التعطيل وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذ 

سواء كان تعطيلهم عاماً في األسماء والصفات، أم خاصاً فيهما، أو في أحدهما، فهؤالء صنرفوا 
النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقنولهم، واضنطربوا فني تعيينهنا اضنطراباً كثينراً، 

 حقيقة تحريف.وسموا ذلا تأويالً، وهو في ال
 ومذهبهم باطل من وجوه: 
أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير الئق باهلل وال  
 مراد له.
الثاني: أنه صرف لكالم هللا تعالى وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم عن ظناهره، وهللا  

ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسنان  خاطب الناس بلسان عربي مبين، ليعقلوا الكالم –تعالى  –
العربي، والنبي صلى هللا عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ فوجب حمل كالم هللا ورسوله 
على ظاهره المفهوم بذلا اللسان العربي؛ غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق 

 ع  وجل. –هللا 
هره إلى معنى يخالفه، قول على هللا بال علم الثالث: أن صرف كالم هللا ورسوله عن ظا 

َم :   -تعالى  –وهو محرم ؛ لقوله  ِثنم َن َواألم ا َبطنَ ا َومنَ هنَ َر ِمنم ا َظهنَ َواِحَش منَ َي المفنَ َم َربنِّ قُلم إِنهَما َحره
لم بِِه ُسلمَطاناً َوأَ  ِ َما لَمم ُيَن ِّ ِرُكوا بِاهلله ِر المَحقِّ َوأَنم ُتشم َي بَِغيم َبغم ِ َماَوالم لَُموَن(ال  نم َتقُولُوا َعلَى هللاه . (3)َتعم

ُه :  -سبحانه  –ولقوله  َع َوالمَبَصَر َوالمفَُؤاَد ُكُل أُولَئَِا َكاَن َعننم مم َس لََا بِِه ِعلمٌم إِنه السه َوال َتقمُف َما لَيم
ُؤوالً(  .(4)َمسم
فه قد قفا ما لنيس لنه ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخال –تعالى  –فالصارف لكالم هللا  

 به علم. وقال على هللا ما ال يعلم من وجهين:
 ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكالم. –تعالى  –األول: أنه  عم أنه ليس المراد بكالم هللا  
 الثاني: أنه  عم أن المراد به كذا لمعنى آخر ال يدل عليه ظاهر الكالم. 
ين المتساويين في االحتمال قول بال علنم؛ فمنا وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعني 

 ظنا بتعيين المعنى المرجو  المخالف لظاهر الكالم؟!
ُت بَِيَدي(إلبليس   –تعالى  –مثال ذلا: قوله   ُجَد لَِما َخلَقم . فإذا صرف (5)َما َمَنَعَا أَنم َتسم

كذا وكذا. قلنا له: منا دليلنا  الكالم عن ظاهره، وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد 
وإال كان قنائالً علنى  –وأنى له ذلا  –على ما نفيت؟! وما دليلا على ما أثبت؟! فإن أتى بدليل 

 هللا بال علم في نفيه وإثباته.
الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها  

وسلم وأصحابه وسلف األمة وأئمتهنا، فيكنون بناطالً،  مخالف لما كان عليه النبي صلى هللا عليه
 ألن الحق بال ريب فيما كان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، وسلف األمة وأئمتها.

 الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: 
 هل أنت أعلم باهلل من نفسه؟ فسيقول: ال. 
 قول: نعم.ثم يقال له: هل ما أخبر هللا به عن نفسه صدق وحق؟ فسي 
 تعالى؟ فسيقول: ال. –ثم يقال له: هل تعلم كالماً أفصح وأبين من كالم هللا  
أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه  –سبحانه وتعالى  –ثم يقال له: هل تظن أن هللا  

 النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: ال.
 هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. 
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 ما جاء في السنة فيقال له: أما باعتبار  
 هل أنت أعلم باهلل من رسوله صلى هللا عليه وسلم؟ فسيقول: ال. 
ثم يقال له: هل ما أخبر به رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم عنن الحنق صندق وحنق؟  

 فسيقول: نعم.
ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من النناس أفصنح كالمناً، وأبنين منن رسنول هللا صنلى هللا  

 ه؟ فسيقول ال.علي
فيقال له: إذا كنت تقر بذلا فلماذا ال يكون عندا اإلقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته هللا  

لنفسه، وأثبته له رسنوله صنلى هللا علينه وسنلم علنى حقيقتنه وظناهره الالئنق بناهلل؟  –تعالى  –
ف ظناهره وكيف يكون عندا اإلقدام والشجاعة في نفي حقيقتنه تلنا، وصنرفه إلنى معننى يخنال

 بغير علم؟
ما أثبته لنفسه في كتابه، أو سنة نبيه على الوجنه  –تعالى  –وماذا يضيرا إذا أثبت هللا  

 الالئق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتاً ونفياً؟
َسلِيَن(  ُتُم المُمرم  .(1)أليس هذا أسلم لا وأقوم لجوابا إذا سئلت يوم القيامة:  َماَذا أََجبم
صرفا لهذه النصوص عن ظاهرها، وتعيين معننى آخنر مخناطرة مننا؟! فلعنل  سيأول 

 غير ما صرفتها إليه. –على تقدير جوا  صرفها  –المراد يكون 
الوجه السادس في إبطال مذهب أهنل التعطينل: أننه يلن م علينه لنوا م باطلنة؛ وبطنالن  

 الال م يدل على بطالن المل وم.
 فمن هذه اللوا م: 
أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إال حينث اعتقندوا أننه أوالً: أن  

بخلقنه كفنر؛ ألننه تكنذيب  –تعنالى  –بخلقه، وتشبيه هللا  –تعالى  –مستل م أو موهم لتشبيه هللا 
ءٌ :  -تعالى –لقوله  لِِه َشيم َس َكِمثم  –. قال نعنيم بنن حمناد الخ اعني أحند مشنايخ البخناري (2)(لَيم

: من شبه هللا بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف هللا به نفسه فقند كفنر، ولنيس منا -رحمهما هللا 
 وصف هللا به نفسه وال رسوله تشبيهاً. أهن.

ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كالم هللا تعالى وكالم رسوله صلى هللا  
 عليه وسلم تشبيهاً وكفراً أو موهماً لذلا.

الذي أن له تبياناً لكل شيء، وهدى للناس، وشفاًء لما فني  –تعالى  – ثانياً: أن كتاب هللا 
فيه ما يجب على العباد  –تعالى  –الصدور، ونوراً مبيناً، وفرقاناً بين الحق والباطل لم يبين هللا 

اعتقاده فني أسنمائه وصنفاته، وإنمنا جعنل ذلنا منوكالً إلنى عقنولهم، ويثبتنون هلل منا يشناءون، 
 يريدون. وهذا ظاهر البطالن. وينكرون ما ال

ثالثاً: أن النبي صلى هللا عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسنلف األمنة وأئمتهنا،  
كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب هلل تعالى من الصنفات أو يمتننع علينه أو 

 –تعنالى  –هللا  يجو ؛ إذ لم يرد عنهم حنرف واحند فيمنا ذهنب إلينه أهنل التعطينل فني صنفات 
 وسموه تأويالً.

وحينئذ إما أن يكون النبي صلى هللا عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف األمة وأئمتهنا  
قاصرين لجهلهم بذلا وعج هم عنن معرفتنه، أو مقصنرين لعندم بينانهم لألمنة، وكنال األمنرين 

 باطل!!
ه فني ربهنم وإالههنم النذي رابعاً: أن كالم هللا ورسوله ليس مرجعاً للناس فيمنا يعتقدونن  

معرفتهم به من أهل ما جاءت به الشرائع بل هنو  بندة الرسناالت، وإنمنا المرجنع تلنا العقنول 
المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلا سنبيالً، أو التحرينف النذي 

 يسمونه تأويالً، إن لم يتمكنوا من تكذيبه.
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َوَجاَء :  -تعالى  –وا  نفي ما أثبته هللا ورسوله، فيقال في قوله خامساً: أنه يل م منه ج  
إننه ال  (2).إنه ال يجيء،وفي قوله صلى هللا عليه وسلم: "ين ل ربنا إلنى السنماء الندنيا"(1)(َرُباَ 

ين ل ألن إسناد المجيء والن ول إلى هللا مجا  عندهم، وأظهر عالمات المجا  عند القنائلين بنه 
في ما أثبته هللا ورسوله من أبطنل الباطنل، وال يمكنن االنفكناا عننه بتأويلنه إلنى صحة نفيه، ون

 أمره؛ ألنه ليس في السياق ما يدل عليه.
 –ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته فني جمينع الصنفات، أو تعندى إلنى األسنماء  
: أثبتنوا منا ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كاألشعرية والماتريدينة –أيضاً 

 أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو ال يدل عليه.
فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل ال يدل علينه يمكنن إثباتنه بنالطريق العقلني  

 الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي.
 اإلرادة، ونفوا صفة الرحمة.مثال ذلا: أنهم أثبتوا صفة  
 أثبتوا صفة اإلرادة لداللة السمع والعقل عليها. 
َعُل َما ُيِريدُ أما السمع: فمنه قوله تعالى:    َ َيفم  .(3)(َولَِكنه هللاه
وأما العقل: فنإن اخنتالف المخلوقنات وتخصنيص بعضنها بمنا يخنتص بنه منن ذات أو  

 وصف دليل على اإلرادة.
 نها تستل م لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق هللا تعالى.ونفوا الرحمة؛ أل 
وأولوا األدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو  

 مريد اإلنعام.
فنقول لهم: الرحمة ثابتة هلل تعالى باألدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثنر عندداً وتنوعناً منن  

ِحيمِ لة اإلرادة. فقد وردت باالسنم مثنل:  أد  َمِن النره حم َا المَغفُنوُر ُذو. والصنفة مثنل:  (4)(النره  َوَربنُ
َمِة( حم َحُم َمنم َيَشاُء( .(5)الره  .(6)والفعل مثل:  َوَيرم
ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تترى على العبناد منن كنل وجنه، والننقم التني تندفع  

وداللتها على ذلا أبين وأجلنى منن  –ع  وجل  –الة على ثبوت الرحمة هلل عنهم في كل حين د 
داللة التخصيص على اإلرادة، لظهور ذلا للخاصنة والعامنة، بخنالف داللنة التخصنيص علنى 

 اإلرادة، فإنه ال يظهر إال ألفراد من الناس.
ت مسنتقيمة وأما نفيها بحجة أنها تستل م اللين والرقنة؛ فجوابنه: أن هنذه الحجنة لنو كانن  

ألمكن نفي اإلرادة بمثلها فيقنال: اإلرادة مينل المريند إلنى منا يرجنو بنه حصنول منفعنة أو دفنع 
 مضرة، وهذا يستل م الحاجة، وهللا تعالى من ه عن ذلا.

فننإن أجيننب: بننأن هننذه إرادة المخلننوق أمكننن الجننواب بمثلننه فنني الرحمننة بننأن الرحمننة  
 المستل مة للنقص هي رحمة المخلوق.

 تبين بطالن مذهب أهل التعطيل سواء كانت تعطيالً عاماً أو خاصاً. وبهذا 
وبه علم أن طريق األشاعرة والماتريدية فني أسنماء وصنفاته ومنا احتجنوا بنه لنذلا ال  

 تندفع به شبه المعت لة والجهمية وذلا من وجهين:
منة أحدهما: أنه طريق مبتندع لنم يكنن علينه النبني صنلى هللا علينه وسنلم وال سنلف األ 

 وأئمتها، والبدعة ال تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.
الثاني: أن المعت لة والجهمية يمكنهم أن يحتجنوا لمنا نفنوه علنى األشناعرة والماتريدينة  

بمثل ما احتج به األشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم ألنفسكم نفي 
موه دليالً عقلياً وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما ما نفيتم من الصفات بما  عمت
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نفيناه بما نراه دليالً عقلياً، ونأول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقوالً، فإن كانت عقولنا  
خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس 

  نكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى.لكم حجة في اإل
وهذه حجة دامغة وإل ام صحيح من الجهمية والمعت لة لألشعرية والماتريدية، وال مدفع  

لذلا وال محيص عنه إال بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا البناب، ويثبتنون هلل تعنالى 
لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم إثباتاً ال  من األسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على

نم  ُ لَُه ُنوراً َفَما لَُه منِ َعِل هللاه تمثيل فيه وال تكييف، وتن يهاً ال تعطيل فيه وال تحريف،  َوَمنم لَمم َيجم
 ُنوٍر(.

  تنبيه( علم مما سبق أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. 
ه إنمنا عطنل العتقناده أن إثبنات الصنفات أما تعطيل المعطل فظاهر، وأمنا تمثيلنه فألنن  

 يستل م التشبيه فمثل أوالً، وعطل ثانياً، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص.
 وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثالثة أوجه: 
األول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله داالً على التمثيل منع أننه  

 وإنما يدل على صفة تليق باهلل ع  وجل. ال داللة فيه عليه
 الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة هللا لخلقه. 
 الثالث: أنه عطل هللا تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. 
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 فصنل 
اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص منن الكتناب والسننة  

عى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها؛ ليل م أهل السنة بالموافقة على التأويل في الصفات، أد 
 أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟

 عن هذه الشبهة بجوابين مجمل، ومفصل. –بعون هللا  –ونحن نجيب  
 أما المجمل فيتلخص في شيئين: 
: أن ال نسلم أن تفسير السلف لهنا صنرف عنن ظاهرهنا، فنإن ظناهر الكنالم منا أحدهما 

يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكالم، فإن الكلمات يختلنف 
معناها بحسب تركيب الكالم، والكالم مركنب منن كلمنات وجمنل، يظهنر معناهنا ويتعنين بضنم 

 بعضها إلى بعض.
ا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم فني ذلنا دلنيالً منن ثانيهما: أنن 

الكتاب والسننة، إمنا متصنالً وإمنا منفصنالً، ولنيس لمجنرد شنبهات ي عمهنا الصنارف بنراهين 
وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته هللا لنفسه في كتابه أو على لسان رسنوله صنلى هللا علينه 

 وسلم.
 ل نص أدعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. وأما المفصل فعلى ك 
ولنمثل باألمثلة التالية فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغ الي عن بعنض الحنبلينة أننه قنال: إن  

أحمد لم يتأول إال في ثالثة أشياء: "الحجر األسود يمين هللا فني األرض". و "قلنوب العبناد بنين 
من قبل اليمن". نقله عنه شنيخ اإلسنالم إصبعين من أصابع الرحمن". و "إني أجد نفس الرحمن 

 من مجموع الفتاوى. وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. 5جن 398ابن تيميه ص 
 المثال األول: "الحجر األسود يمين هللا في األرض". 
والجواب عنه: أنه حنديث باطنل، ال يثبنت عنن النبني صنلى هللا علينه وسنلم، قنال ابنن  

هذا حديث ال يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فال يلتفت إلينه، الجو ي في العلل المتناهية: 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه: روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم بإسناد ال يثبت أهن. وعلى هذا 

 فال حاجة للخوض في معناه.
إنمنا هنو عنن ابنن  –يعني في هذا األثنر  –لكن قال شيخ اإلسالم ابن تيميه: والمشهور  
قال: "الحجر األسود يمين هللا في األرض، فمنن صنافحه وقبلنه، فكأنمنا صنافح هللا وقبنل  عباس

يمينه". ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه ال إشكال فيه، فإنه قال: "يمين هللا فني األرض" ولنم 
يطلق فيقول: يمين هللا. وحكم اللفظ المقيد يخنالف حكنم المطلنق، ثنم قنال: "فمنن صنافحه وقبلنه 

كأنما صافح هللا وقبل يمينه" وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين هللا أصالً، ولكن شبه ف
بمن يصافح هللا، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات هللا تعالى كمنا هنو معلنوم 

 مجموع الفتاوى. 6جن398لكل عاقل. أهن. ص 
 صابع الرحمن".من أ (1)المثال الثاني: "قلوب العباد بين إصبعين 
والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القندر عنن عبند  

هللا بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: "إن قلوب بني آدم كلهنا بنين 
 إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء" ثم قنال رسنول هللا صنلى هللا علينه

 .(1)وسلم: "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتا"
وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن هلل تعنالى أصنابع حقيقنة نثبتهنا لنه  

كما أثبتها له رسوله صلى هللا عليه وسلم، وال يل م من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن 
موهم للحلول فيجب صرفه عنن ظناهره. فهنذا السنحاب تكون مماسة لها حتى يقال: إن الحديث 

 
 علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله: إصبع مثلث الهمزة والباء ففيه تسع لغات والعاشرة أصبوع كما قيل:  (1)

 التسع في إصبع وأختم بأصبوع  وهمز أنملة ثلث وثالثه

 ة.أصبوع بضم الهمز

 (.2654رواه مسلم، كتاب القدر )  (1)
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مسخر بين السماء واألرض وهو ال يمس السماء وال األرض. ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع  
تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة وال يل م منن 

 ذلا مماسة وال حلول.
 أجد نفس الرحمن من قبل اليمن".المثال الثالث: "إني  
 –منن حنديث أبني هرينرة  (2)والجواب: أن هذا الحديث رواه اإلمنام أحمند فني المسنند  

قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: "أال إن اإليمنان يمنان، والحكمنة يمانينة،  –رضي هللا عنه 
حيح غير شبيب وهنو وأجد نفس ربكم من قبل اليمن". قال في مجمع ال وائد "رجاله رجال الص

ثقة". قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ 
 الكبير.

وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس يننفس تنفسنياً، مثنل فنرج يفنرج  
غنة. قنال فني مقناييس تفريجاً وفرجاً، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقناموس ومقناييس الل

 –تعنالى  –اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكنون معننى الحنديث: أن تنفنيس هللا 
 عن المؤمنين يكون من أهل اليمن.

قال شيخ اإلسالم ابن تيميه: "وهؤالء هم الذين قاتلوا أهل الردة، وفتحوا األمصار، فبهم  
 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم البن قاسم.  6جن398نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات". أهن. ص 

َماءِ المثال الرابع: قوله تعالى:    َتَوى إِلَى السه  .(3)(ُثمه اسم
 والجواب: أن ألهل السنة في تفسيرها قولين: 
أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد  

اُهن(. عال -جل ثناؤه  –بقول هللا  أن ذكر الخالف: "وأولى المعاني َماِء َفَسوه َتَوى إِلَى السه :  ُثمه اسم
عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سموات". أهن. وذكره البغوي في تفسيره: قول ابن 
َتَوى(. وتفويضناً لعلنم كيفينة هنذا  عباس وأكثر مفسنري السنلف. وذلنا تمسنكاً بظناهر لفنظ  اسنم

 ع  وجل. –هللا االرتفاع إلى 
القول الثاني: إن االستواء هنا بمعنى القصد التام؛ وإلى هذا القنول ذهنب ابنن كثينر فني  

تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قنال ابنن كثينر: "أي قصند إلنى السنماء، 
لنى واالستواء هاهنا ضمن معنى القصد واإلقبال، ألنه عندي بنإلى". وقنال البغنوي: "أي عمند إ

 خلق السماء".
َتَوى(وهذا القول ليس صرفاً للكالم عن ظاهره، وذلا ألن الفعل    اقترن بحرف يندل  اسم

 –تعالى  –على الغاية واالنتهاء. فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، أال ترى إلى قوله 
ِجيراً   ُروَنَها َتفم ِ ُيَفجِّ َرُب بَِها ِعَباُد هللاه ناً َيشم حيث كان معناها يروى بها عباد هللا ألن الفعنل  .(4)(َعيم

َرُب( اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضنمن معننى يناسنب معننى   َيشم
 الحرف المتعلق به ليلتئم الكالم.
ُتمفي سورة الحديد   –تعالى  –المثال الخامس، والسادس: قوله  َن َما ُكنم . وقوله (1)(َوُهَو َمَعُكمم أَيم

َن َما َكاُنوا(في سورة المجادلة:   َثَر إاِله ُهَو َمَعُهمم أَيم َنى ِمنم َذلَِا َوال أَكم  .(2)َوال أَدم
والجواب: أن الكنالم فني هناتين اآليتنين حنق علنى حقيقتنه وظناهره. ولكنن منا حقيقتنه  
 وظاهره؟
أن يكون مختلطناً  مع خلقه معية تقتضي –تعالى  –هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن هللا  

 بهم، أو حاالً في أمكنتهم؟

 
 (.2/541"مسند أحمد" )  (2)

 .29سورة البقرة، اآلية:   (3)

 .6سورة اإلنسان، اآلية:   (4)

 .4سورة الحديد، اآلية:   (1)

 .7سورة المجادلة، اآلية:   (2)
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مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطناً  –تعالى  –أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن هللا   
بهم: علماً وقدرة، وسمعاً وبصراً، وتدبيراً، وسلطاناً، وغير ذلا منن معناني ربوبيتنه منع علنوه 

 على عرشه فوق جميع خلقه؟
ال يقتضيه السياق، وال يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلنا ألن  وال ريب أن القول األول 

وهو أعظم واجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته!  –ع  وجل  –المعية هنا أضيفت إلى هللا 
وألن المعية في اللغة العربية التي ن ل بها القرآن ال تستل م االختالط أو المصاحبة في المكنان، 

 ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وإنما تدل على مطلق مصاحبة،
 لخلقه بما يقتضي الحلول واالختالط باطل من وجوه: –تعالى  –وتفسير معية هللا  
األول: أنه مخالف إلجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلا؛ بنل كنانوا مجمعنين علنى  
 إنكاره.
والفطرة، وإجماع   الثابت بالكتاب، والسنة، والعقل،  –تعالى    –الثاني: أنه مناف لعلو هللا   

السلف، وما كان منافياً لما ثبت بدليل كان باطالً بمنا ثبنت بنه ذلنا المننافي، وعلنى هنذا فيكنون 
تفسير معينة هللا لخلقنه بنالحلو واالخنتالط بناطالً بالكتناب والسننة، والعقنل، والفطنرة، وإجمناع 

 السلف!!
 عالى.سبحانه وت –الثالث: أنه مستل م للوا م باطلة ال تليق باهلل  
وقدره حق قدره، وعرف مندلول المعينة فني اللغنة  –تعالى  –وال يمكن لمن عرف هللا  

العربية التي ن ل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية هللا لخلقه تقتضي أن يكون مختلطاً بهنم أو 
لرب حاالً في أمكنتهم، فضالً عن أن تستل م ذلا، وال يقول ذلا إال جاهل باللغة، جاهل بعظمة ا

 جل وعال. –
 –تعالى  –فإذا تبين بطالن هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن هللا  

مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً بهنم، علمناً وقندرة، وسنمعاً وبصنراً، وتندبيراً وسنلطاناً، 
 وغير ذلا مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه.

هر اآليتين بال ريب، ألنهما حق، وال يكون ظاهر الحق إال حقاً، وال يمكنن وهذا هو ظا 
 أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبداً.

من مجموع الفتاوى البنن  5جن 103قال شيخ اإلسالم ابن تيميه في الفتوى الحموية ص  
ا َيلنِ قاسم: "ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال:   لَنُم منَ ِض َيعم َرم ا  ُج فِني األم َومنَ

َها( ُرُج ِمنم ُتمم إلى قوله:   َيخم َن َما ُكنم . دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية (3)(َوُهَو َمَعُكمم أَيم
ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، هذا معننى قنول السنلف: إننه معهنم 

َو ي قولنه:  . وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلا ف(4)بعلمه ٍة إاِله هنُ َوى َثالثنَ نم َنجنم وُن منِ ا َيكنُ منَ
َن َما َكاُنوا ( (. إلى قوله:  ُهَو َمَعُهمم أَيم  . اآلية.(5)َرابُِعُهمم

 )َ َ نم إِنه هللاه  –. كان هذا (1)ولما قال النبي صلى هللا عليه وسلم لصاحبه في الغار:  ال َتحم
لنى أن حكنم هنذه المعينة هننا معينة اإلطنالع والنصنر حقاً على ظاهره، ودلت الحال ع –أيضاً 

 والتأييد.
ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضي فني كنل موضنع  

أموراً ال يقتضيها في الموضع اآلخر. فإما أن تختلف داللتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر 
ع بخاصية، فعلى التقنديرين لنيس مقتضناها أن مشترا بين جميع مواردها، وإن امتا  كل موض

 مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. أهن. –ع  وجل  –تكون ذات الرب 

 
 .4سورة الحديد، اآلية:   (3)

عنى قول السلف: إنه معهم بعلمه؛ ألنه إذا كان معلوما  أن هللا تعالى معنا مع علوه لم علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله: كان هذا م  (4)

 يبق إال أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن ال أنه معنا بذاته في األرض.

 .7سورة المجادلة، اآلية:   (5)

 .40سورة التوبة، اآلية:   (1)
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مختلطة بالخلق أن هللا   –ع  وجل    –ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب   
َر أَنه ا فقال:  ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول اآلية وآخره –تعالى  – أَلَمم تنَ

َوى َثالَثٍة إاِله ُهَو َرابُِعُهمم َوال َخمم  ِض َما َيُكوُن ِمنم َنجم َرم َماَواِت َوَما فِي األم لَُم َما فِي السه َ َيعم َسٍة إاِله هللاه
َن َما َكا َثَر إاِله ُهَو َمَعُهمم أَيم َنى ِمنم َذلَِا َوال أَكم قَِياَمِة ُهَو َساِدُسُهمم َوال أَدم َم الم ُئُهمم بَِما َعِملُوا َيوم ُنوا ُثمه ُيَنبِّ

ٍء َعلِيٌم( َ بُِكلِّ َشيم  .(2)إِنه هللاه
فيكون ظاهر اآلية أن مقتضى هذه المعية علمه بعبناده، وأننه ال يخفنى علينه شنيء منن  

 مختلط بهم، وألنه معهم في األرض. –سبحانه  –أعمالهم ألنه 
مسبوقة بذكر استوائه علنى عرشنه وعمنوم  –تعالى  –ذكرها هللا  أما في آية الحديد فقد  

تهِة علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد فقال:   َض فِني سنِ َرم َماَواِت َواألم ُهَو الهِذي َخلَنَق السنه
ُرُج ِمنم  ِض َوَما َيخم َرم لَُم َما َيلُِج فِي األم ِش َيعم َتَوى َعلَى المَعرم اٍم ُثمه اسم ا أَيه َماِء َومنَ َن السنه ِ ُل منِ ا َيننم َها َومنَ

َملُوَن َبِصيٌر( ُ بَِما َتعم ُتمم َوهللاه َن َما ُكنم ُرُج فِيَها َوُهَو َمَعُكمم أَيم  .(3)َيعم
فيكون ظاهر اآلية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه علنيهم  

هم وألنه معهم في األرض وإال لكان آخر اآلية مختلط ب –سبحانه  –واستوائه على عرشه؛ ألنه 
 مناقضاً ألولها الدال على علوه واستوائه على عرشه.

منع عبناده أننه يعلنم أحنوالهم، ويسنمع  –تعالى  –فإذا تبين ذلا علمنا أن مقتضى كونه  
أقوالهم، ويرى أفعالهم، ويدبر شئونهم، فيحيي ويميت، ويغنني ويفقنر، وينؤتي الملنا منن يشناء 

 ع الملا ممن يشاء، ويع  من يشاء وينذل منن يشناء إلنى غينر ذلنا ممنا تقتضنيه ربوبيتنه وين
وكمال سلطانه ال يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هنذا شنأنه فهنو منع خلقنه حقيقنة، ولنو كنان 

 .(4)فوقهم على عرشه حقيقة
منن مجمنوع الفتناوى  3جن 142قال شيخ اإلسالم ابن تيميه في "العقيدة الواسطية" ص  

من أنه  –سبحانه  –بن قاسم في فصل الكالم على المعية قال: "وكل هذا الكالم الذي ذكره هللا ال
فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته ال يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة". 

 أهن.
من المجموع المذكور: وجماع األمنر  5جن 103، 102وقال في "الفتوى الحموية" ص  
ن الكتاب والسنة يحصل منها كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب هللا وسنة نبيه، وقصد في ذلا أ

 اتباع الحق، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه واإللحاد في أسماء هللا وآياته.
وال يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلا يناقض بعضه بعضاً البته مثل أن يقول القائنل: منا  

(. فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله:  في الكتاب والسنة من أن هللا وقوله صلى هللا  َوُهَو َمَعُكمم
 ونحو ذلا فإن هذا غلط. (5)عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصالة فإن هللا قبل وجهه"

 –وذلا أن هللا معنا حقيقنة، وهنو فنوق العنرش حقيقنة، كمنا جمنع هللا بينهمنا فني قولنه  
لَنُم  ُهَو اله : -سبحانه وتعالى  ِش َيعم رم َتَوى َعلَى المعنَ اٍم ُثمه اسم ِة أَيه َض فِي ِسته َرم َماَواِت َواألم ِذي َخلََق السه

َن منَ  ُرُج فِيَها َوُهَو َمَعُكمم أَيم َماِء َوَما َيعم ِ ُل ِمَن السه َها َوَما َينم ُرُج ِمنم ِض َوَما َيخم َرم ُتمم َما َيلُِج فِي األم ا ُكننم
مَ  ُ بَِما َتعم  .(1)لُوَن َبِصيٌر(َوهللاه

فأخبر أنه فوق العرش، يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى هللا عليه  
 . أهن.(2)وسلم في حديث األوعال: "وهللا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه"

ال يناقض ما ثبنت  –تعالى  –واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة الالئقة باهلل  
 من علو هللا تعالى بذاته على عرشه وذلا من وجوه ثالثة:

 
 .7اآلية:  سورة المجادلة،   (2)

 .4سورة الحديد، اآلية:   (3)

 وقد سبق أن المعية في اللغة العربية ال تستلزم االختالط أو المصاحبة في المكان.  (4)

 (.547(، ومسلم، كتاب المساجد )406رواه البخاري، كتاب الصالة )  (5)

 .4سورة الحديد، اآلية:   (1)

 (.193(، وابن ماجة، المقدمة )4723سنة )(، وأبو داود، كتاب ال1/206رواه أحمد )  (2)
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جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المن ه عن التنناقض، ومنا  –تعالى  –األول: أن هللا   
 جمع هللا بينهما في كتابه فال تناقض بينهما.

ى: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لا فتدبره حتى يتبين لا، قوله تعال 
تاِلفاً َكثِيراً( ِ لََوَجُدوا فِيِه اخم ِر هللاه ِد َغيم آَن َولَوم َكاَن ِمنم ِعنم . فإن لنم يتبنين لنا (3) أََفال َيَتَدبهُروَن المقُرم
َنا( ِد َربِّ ا بِِه ُكلٌّ ِمنم ِعنم . وكنل األمنر إلنى (4)فعليا بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون:  آَمنه

 واعلم أن القصور في علما أو في فهما، وأن القرآن ال تناقض فيه. من له الذي يعلمه،
 وإلى هذا الوجه أشار شيخ اإلسالم في قوله فيما سبق: "كما جمع هللا بينهما". 
ط اإلمنام فني  410وكذلا ابن القيم كما في "مختصر الصنواعق" البنن الموصنلي ص  

"وقند أخبنر هللا أننه منع خلقنه منع كوننه  سياق كالمه على المثال التاسع مما قيل إنه مجا  قنال:
ثنم قنال:  –وذكنر آينة سنورة الحديند  -مستوياً على عرشه، وقرن بين األمرين كما قال تعنالى: 

فأخبر أنه خلق السموات واألرض، وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقنه يبصنر أعمنالهم منن 
علينه" فعلنوه ال ينناقض  فوق عرشه كما في حديث األوعال: "وهللا فنوق العنرش ينرى منا أننتم

 معينه، ومعيته ال تبطل علوه بل كالهما حق". أهن.
الوجه الثاني: أن حقيقة معنى المعية ال يناقض العلو، فاالجتماع بينهمنا ممكنن فني حنق  

المخلوق فإنه يقال: ما لنا نسير والقمر معنا. وال يعد ذلنا تناقضناً وال يفهنم مننه أحند أن القمنر 
ا كان هذا ممكناً في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكنل شنيء منع ن ل في األرض، فإذ 

 علوه سبحانه من باب أولى، وذلا ألن حقيقة المعية ال تستل م االجتماع في المكان.
المجلند  103وإلى هذا الوجه أشار شيخ اإلسالم ابنن تيمينه فني "الفتنوى الحموينة" ص  

ل: "وذلنا أن كلمنة  منع( فني اللغنة إذا أطلقنت الخامس من مجموع الفتاوى البن قاسم حيث قنا
فليس ظاهرها في اللغة إال المقارنة المطلقنة منن غينر وجنوب مماسنة أو محناذاة عنن يمنين أو 
شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلا المعنى، فإنه يقال: ما لننا نسنير 

معي لمجامعته لا، وإن كان فوق رأسا، فاهلل مع والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع  
 خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة". أهن.

فإن من كان عالماً با مطلعاً عليا، مهيمناً علينا، يسنمع  –رحمه هللا تعالى  –وصدق  
ما تقول، ويرى ما تفعل، ويدبر جميع أمورا، فهو معا حقيقة، وإن كنان فنوق عرشنه حقيقنة؛ 

  تل م االجتماع في المكان.ألن المعية ال تس
الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو فني حنق المخلنوق لنم يلن م أن  

يكون ذلا ممتنعاً في حنق الخنالق النذي جمنع لنفسنه بينهمنا؛ ألن هللا تعنالى ال يماثلنه شني منن 
ِميعُ مخلوقاته كما قال تعالى:  ٌء َوُهَو السه لِِه َشيم َس َكِمثم  .(5)(المَبِصيرُ   لَيم

ن 143وإلى هذا الوجه أشار شيخ اإلسالم ابن تيميه في "العقيدة الواسطية" ص   منن  3جن
مجموع الفتاوى حيث قال: "وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته ال يننافي منا ذكنر منن 

فني  ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عليا في دنوه قريب  –سبحانه  –علوه وفوقيته، فإنه 
 علوه". أهن.
  تتمة( انقسم الناس في معية هللا تعالى لخلقه ثالثة أقسام: 
القسم األول: يقولنون: إن معينة هللا تعنالى لخلقنه مقتضناها العلنم واإلحاطنة فني المعينة  

 العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه.
 ذهبهم هو الحق كما سبق تقريره.وهؤالء هم السلف وم 
القسم الثاني: يقولون: إن معية هللا لخلقه مقتضاها أن يكون معهنم فني األرض منع نفني  

 علوه واستوائه على عرشه.

 
 .82سورة النساء، اآلية:   (3)

 .7سورة آل عمران، اآلية:   (4)

 .11سورة الشورى، اآلية:   (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 30-  

وهؤالء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكنر، أجمنع السنلف   
 على بطالنه وإنكاره كما سبق.

ن: إن معية هللا لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في األرض مع ثبنوت القسم الثالث: يقولو 
 من مجموع الفتاوى. 5جن 229علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيميه ص 

وقد  عم هؤالء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو. وكذبوا في ذلا فضلوا،  
نه باطل وال يمكن أن يكون ظاهر كنالم فإن نصوص المعية ال تقتضي ما أدعوه من الحلول؛ أل

 هللا ورسوله باطالً.
 تنبيه( اعلم أن تفسير السلف لمعية هللا تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه ال يقتضي االقتصار  

على العلم بل المعية تقتضي أيضاً إحاطته بهم سمعاً وبصراً وقدرة وتدبيراً ونحو ذلا من معاني 
 ربوبيته.
ت فيما سبق إلى أن علو هللا تعالى ثابت بالكتاب، والسنة، والعقل،   تنبيه آخر( أشر 

 والفطرة، واإلجماع. أما الكتاب فقد تنوعت داللته على ذلا:
فتارة بلفظ العلو، والفوقية، واالستواء علنى العنرش، وكوننه فني السنماء كقولنه تعنالى:  

يُم(  وم (1)َوُهَو المَعلُِي المَعظنِ اِهُر فنَ َو المقنَ اِدِه(،  َوهنُ َتَوى((2)َق ِعبنَ ِش اسنم رم َمُن َعلَنى المعنَ حم ، (3)،  النره
ض( َرم ِسَف بُِكُم األم َماِء أَنم َيخم ُتمم َمنم فِي السه  .(4) أَأَِمنم

ب وتارة بلفظ صعود األشياء وعروجها ورفعها إليه،كقوله:   ينِّ َعُد المَكلِنُم الطه ِه َيصنم ، (5)(إِلَيم
ُرُج المَمالئَِكُة َوالرُ  ِه( َتعم ُ َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَا َوَرافُِعَا إِلَ (6)وُ  إِلَيم (،  إِذم َقاَل هللاه  .(7)يه

نم وتارة بلفظ ن ول األشياء منه ونحنوه ذلنا، كقولنه تعنالى:    لَنُه ُروُ  المقُنُدِس منِ قُنلم َن ه
ض((8)َربِّا( َرم َماِء إِلَى األم َر ِمَن السه َمم  .(9)،  ُيَدبُِّر األم

وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية، والفعلية، واإلقرارية، في أحاديث كثيرة، تبلغ  
حنند التننواتر، وعلننى جننوه متنوعننة، كقولننه صننلى هللا عليننه وسننلم فنني سننجوده: "سننبحان ربنني 

. وقولننه: "إن هللا لمننا قضننى الخلننق كتننب عنننده فننوق عرشننه: إن رحمتنني سننبقت (10)األعلننى"
. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو (12)"أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء". وقوله: (11)غضبي"

. وأنه رفع يده على السماء وهنو يخطنب النناس (13)على المنبر يوم الجمعة يقول: "اللهم أغثنا"
. وأننه قنال (1)يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنا قد بلغنت وأدينت ونصنحت. فقنال: "اللهنم اشنهد"

 .(2)قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها: "أعتقها فإنها مؤمنة" للجارية: "أين هللا؟"
وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال هلل تعالى وتن يهه عن النقص. والعلو صفة  

 كمال والسفل نقص، فوجب هلل تعالى صفة العلو وتن يهه عن ضده.
رية فما منن داع أو خنائف وأما الفطرة: فقد دلت على علو هللا تعالى داللة ضرورية فط 

ف ع إلى ربه تعالى إال وجد في قلبه ضنرورة االتجناه نحنو العلنو ال يلتفنت عنن ذلنا يمننه وال 
 يسرة.

 
 .255سورة البقرة، اآلية:   (1)

 .18سورة األنعام، اآلية:   (2)

 .5سورة طه، اآلية:   (3)

 .16سورة الملك، اآلية:   (4)

 .10ية: سورة فاطر، اآل  (5)

 .4سورة المعارج، اآلية:   (6)

 .55سورة آل عمران، اآلية:   (7)

 .102سورة النحل، اآلية:   (8)

 .5سورة السجدة، اآلية:   (9)

 (.772"صحيح مسلم"، كتاب صالة المسافرين )  (10)

 (.2751(، ومسلم، كتاب التوبة )3194رواه البخاري، كتاب بدء الخلق )  (11)

 (.1064(، ومسلم، كتاب الزكاة )4351اري، كتاب المغازي )رواه البخ (12)

 (.897(، ومسلم، كتاب صالة االستسقاء )1013رواه البخاري، كتاب االستسقاء ) (13)

 (.1905رواه أبو داود، كتاب المناسك )  (1)

 (.537رواه مسلم، كتاب المساجد )  (2)
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واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: "سبحان ربي األعلى" أين تتجه قلوبهم   
 حينذاا؟
 تعنالى فنوق سنمواته وأما اإلجماع: فقد أجمع الصحابة والتنابعون واألئمنة علنى أن هللا 

مستٍو على عرشه؛ وكالمهم مشهور فني ذلنا نصناً وظناهراً، قنال األو اعني: "كننا والتنابعون 
فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات".  –تعالى ذكره  –متوافرون نقول: إن هللا 

خنالف وقند وقد نقل اإلجماع على ذلا غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقنع فني مثنل ذلنا 
تطابقت عليه هذه األدلة العظيمة التي ال يخالفها إال مكابر طمس علنى قلبنه واجتالتنه الشنياطين 

 عن فطرته. نسأل هللا تعالى السالمة والعافية.
فعلو هللا تعالى بذاته وصفاته من أبنين األشنياء وأظهرهنا دلنيالً وأحنق األشنياء وأثبتهنا  
 واقعاً.

لقارئ الكريم، أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قتله  تنبيه ثالث( اعلم أيها ا 
في بعض المجالس في معية هللا تعالى لخلقه ذكنرت فيهنا: أن عقيندتنا أن هلل تعنالى معينة حقيقنة 
ذاتية تليق به، وتقتضي إحاطته بكل شيء علماً وقدرة، وسمعاً وبصراً، وسلطاناً وتندبيراً، وأننه 

لطاً بالخلق أو حاالً في أمكنتهم، بل هو العلي بذاتنه وصنفاته، وعلنوه سبحانه من ه أن يكون مخت
من صفاته الذاتية التي ال ينفا عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجالله وأن ذلا ال يننافي 

ِميُع المَبِصيرُ معيته؛ ألنه تعالى   ٌء َوُهَو السه لِِه َشيم َس َكِمثم  .(3)(لَيم
 يد حقيقة معيته تبارا وتعالى.وأردت بقولي: "ذاتية" توك 
وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في األرض، كيف وقند قلنت فني نفنس هنذه الكتابنة كمنا  

ترى: إنه سبحانه من ه أن يكون مختلطاً بالخلق أو حاالً في أمكنتهم، وأنه العلي بذاتنه وصنفاته، 
 نصه بالحرف الواحد: وأن علوه من صفاته الذاتية التي ال ينفا عنها، وقلت فيها أيضاً ما

"ونرى أن من  عم أن هللا بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكناذب إن  
 نسبه إلى غيره من سلف األمة أو أئمتها". أهن.

وال يمكن لعاقل عرف هللا وقدره حق قدره أن يقول: إن هللا مع خلقنه فني األرض، ومنا  
لس من مجالسي جرى فيه ذكره. وأسنأل هللا تعنالى أن  لت وال أ ال أنكر هذا القول في كل مج

 يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة.
التي تصندر فني الريناض نشنر  (4)هذا وقد كتبت بعد ذلا مقاالً نشر في مجلة  الدعوة( 

قررت فيه ما  911م هن أربع وأربعمائة وألف برق1404يوم االثنين الرابع من شهر محرم سنة  
منن أن معينة هللا تعنالى لخلقنه حنق علنى  –رحمنه هللا تعنالى  –قرره شيخ اإلسنالم ابنن تيمينه 

حقيقتها، وأن ذلا ال يقتضي الحلنول واالخنتالط بنالخلق فضنالً عنن أن يسنتل مه، ورأينت منن 
 ية.الواجب استبعاد كلمة "ذاتية". وبينت أوجه الجمع بين علو هللا تعالى وحقيقة المع

واعلم أن كل كلمة تستل م كون هللا تعنالى فني األرض أو اختالطنه بمخلوقاتنه، أو نفني  
علوه، أو نفي استوائه على عرشه، أو غير ذلا مما ال يليق به تعنالى فإنهنا كلمنة باطلنة، يجنب 

 إنكارها على قائلها كائناً من كان وبأي لفظ كانت.
 يليق باهلل تعالى فإن الواجب تجنبه لئال ما ال –ولو عند بعض الناس  –وكل كالم يوهم  

يظن باهلل تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته هللا تعالى لنفسه في كتابه أو على لسنان رسنوله صنلى 
 ع  وجل. –هللا عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطالن وهم من توهم فيه ما ال يليق باهلل 

ِل المَوِرينِد(المثال السابع والثامن: قولنه تعنالى:  َوَنحنم   نم َحبنم ِه منِ َرُب إِلَينم ، وقولنه: (1)ُن أَقنم
) ُكمم ِه ِمنم َرُب إِلَيم ُن أَقم  . حيث فسر القرب فيهما بقرب المالئكة.(2) َوَنحم

 
 .11سورة الشورى، اآلية:   (3)

 .349انظر نص المقال ص  (4)

 .16سورة ق، اآلية:   (1)

 .85سورة الواقعة، اآلية:   (2)
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والجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب المالئكة ليس صنرفاً للكنالم عنن ظناهره لمنن   
 تدبره.

ِه يدل على ذلا، حينث قنال:   أما اآلية األولى فإن القرب مقيد فيها بما  َرُب إِلَينم ُن أَقنم َوَنحنم
لٍ  َماِل َقِعيٌد* َما َيلمفُِظ ِمنم َقوم َيِميِن َوَعِن الشِّ ِل المَوِريِد* إِذم َيَتلَقهى المُمَتلَقَِّياِن َعِن الم هِ  ِمنم َحبم َرقِيٌب  إاِله لََديم

 مراد به قرب الملكين المتلقيين.( دليل على أن الإِذم َيَتلَقهى. ففي قوله:  (3)َعتِيٌد(
وأما اآلية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال االحتضار، والذي يحضر الميت عند موتنه  

ونَ هم المالئكة، لقوله تعالى:   طنُ ُه ُرُسلَُنا َوُهمم ال ُيَفرِّ ُت َتَوفهتم . ثنم إن (4)(َحتهى إَِذا َجاَء أََحَدُكُم المَموم
ِصُروَن(في قوله:  َولَِكنم ال . دليالً بيناً على أنهم المالئكة، إذ يدل على أن هذا القرينب فني (5) ُتبم

نفس المكان ولكن ال نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب المالئكة السنتحالة ذلنا فني حنق 
 تعالى. –هللا 

 الئكة؟بقى أن يقال: فلماذا أضاف هللا القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مراداً به الم 
 فالجواب: أضاف هللا تعالى قرب المالئكة إليه؛ ألن قربهم بأمره، وهم جنوده ورسله. 
هُ وقد جاء نحو هذا التعبير مراداً به المالئكة، كقوله تعالى:    آننَ بِعم قُرم اته َناهُ فنَ

. (6)(َفإَِذا َقَرأم
، مع أن هللا تعالى أضاف فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبي صلى هللا عليه وسلم بنأمر هللا تعنالى صنحت 
عُ إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلا جاء في قوله تعالى:   وم َراِهيَم النره نم إِبنم َب عنَ ا َذهنَ ُه  َفلَمه َوَجاَءتنم

ِم لُ  َرى ُيَجاِدلَُنا فِي َقوم  . وإبراهيم إنما كان يجادل المالئكة الذين هم رسل هللا تعالى.(7)(وطٍ المُبشم
ُينَِناالمثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نو :    ِري بِأَعم . وقوله لموسنى: (8)(َتجم

نِي  َنَع َعلَى َعيم  .(9)(َولُِتصم
ما ظاهر الكنالم والجواب: أن المعنى في هاتين اآليتين على ظاهر الكالم وحقيقته، لكن  

 وحقيقته هنا؟
هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين هللا؛ أو أن موسى عليه الصنالة  

 والسالم يربى فوق عين هللا تعالى؟!!
أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين هللا ترعاها وتكلؤها، وكنذلا تربينة موسنى  

 بها. تكون على عين هللا تعالى يرعاه ويكلؤه
 وال ريب أن القول األول باطل من وجهين: 
األول: أنه ال يقتضيه الكالم بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نن ل بلغنة العنرب،  

قِلُونَ قال هللا تعالى:   آناً َعَربِيااً لََعلهُكمم َتعم َناهُ قُرم َ لم ا أَنم ينُ . وقال تعالى:  (1)(إِنه َمنِ * َنَ َل بِنِه النُروُ  األم
ِذِريَن* بِلَِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِينٍ  . وال أحد يفهم من قول القائل: فالن يسير (2)(َعلَى َقلمبَِا لَِتُكوَن ِمَن المُمنم

بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه. وال من قول القائل: فالن تخرج على عينني، أن تخرجنه 
فني هنذا الخطناب لضنحا مننه  كان وهو راكب على عينه، ولو أدعى مدع أن هذا ظاهر اللفنظ

 السفهاء فضالً عن العقالء.
الثاني: أن هذا ممتنع غاية االمتناع، وال يمكن لمن عرف هللا وقدره حق قدره أن يفهمنه  

فني حنق هللا تعننالى؛ ألن هللا تعنالى مسننتو علنى عرشننه بنائن منن خلقننه ال يحنل فيننه شنيء مننن 
 عن ذلا علواً كبيراً. –نه وتعالى سبحا –مخلوقاته، وال هو حال في شيء من مخلوقاته 

 
 .18 – 16سورة ق، اآليات:   (3)

 .61سورة األنعام، اآلية:   (4)

 .85سورة الواقعة، اآلية:   (5)

 .18سورة القيامة، اآلية:   (6)

 .74سورة هود، اآلية:  (7)

 .14سورة القمر، اآلية:  (8)

 .39سورة طه، اآلية:   (9)

 .2سورة يوسف، اآلية:   (1)

 .195 – 193سورة الشعراء: اآليات:   (2)
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فإذا تبين بطالن هذا من الناحية اللفظينة والمعنوينة تعنين أن يكنون ظناهر الكنالم هنو   
القول الثاني أن السفينة تجري وعين هللا ترعاها وتكلؤها، وكذلا تربية موسى تكون على عنين 

ن هللا تعنالى إذا كنان يكلنؤه هللا يرعاه ويكلؤه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فنإ
بعينه ل م من ذلا أن يراه، وال م المعنى الصحيح ج ء منه كما هو معلوم من داللة اللفظ حيث 

  تكون بالمطابقة والتضمن وااللت ام.
المثال الحادي عشر: قوله تعنالى فني الحنديث القدسني: "ومنا ين ال عبندي يتقنرب إلنيا  

ت سمعه الذي يسمع به، وبصره النذي يبصنر بنه، وينده التني بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كن
 يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه".

والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الثامن والثالثنين منن  
 .(3)كتاب الرقاق

 هر الحديث وأقروه على حقيقته.وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظا 
 ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ 
 هل يقال: إن ظاهره أن هللا تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ 
أو يقال: إن ظاهره أن هللا تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون  

 إدراكه وعمله هلل وباهلل وفي هللا؟
ل ليس ظاهر الكالم، بل وال يقتضيه الكالم لمنن تندبر الحنديث، وال ريب أن القول األو 

 فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين:
الوجه األول: أن هللا تعالى قال: "وما ي ال عبدي يتقرب إليا بالنوافل حتى أحبه"، وقال:  

اً إلينه، "ولئن سألني ألعطيته، ولئن استعاذني ألعيذننه". فأثبنت عبنداً ومعبنوداً ومتقربناً ومتقربن 
ومحباً ومحبوباً، وسائالً ومسئوالً، ومعطياً ومعطنى، ومسنتعيذاً ومسنتعاذاً بنه، ومعينذاً ومعناذاً. 
فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير اآلخر، وهذا يمنع أن يكون أحندهما 

 وصفاً في اآلخر أو ج ءاً من أج ائه.
يده ورجله كلها أوصناف أو أجن اء فني مخلنوق الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره و 

حادث بعد أن لم يكن، وال يمكن ألي عاقل أن يفهم أن الخالق األول الذي قبله شيء يكون سمعاً 
وبصراً ويداً ورجالً لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئ  منه النفس أن تتصوره، ويحسنر اللسنان 

يسوغ أن يقال: إنه ظناهر الحنديث القدسني أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف 
وأنه قد صرف عن هذا الظاهر، سبحانا اللهم وبحمدا ال نحصني ثنناًء علينا أننت كمنا أثنينت 

 على نفسا.
وإذا تبين بطالن القول األول وامتناعه تعين القول الثاني وهنو أن هللا تعنالى يسندد هنذا  

عه وبصره وعملنه بينده ورجلنه كلنه هلل الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسم
له بذلا كمال اإلخالص  تعالى إخالصاً، وباهلل تعالى استعانة، وفي هللا تعالى شرعاً واتباعاً، فيتم

واالستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السنلف، وهنو تفسنير مطنابق لظناهر 
تأويل وال صرف للكنالم عنن ظناهره، وهلل الحمند اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه 

 والمنة.
المثال الثاني عشر: قوله صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن هللا تعنالى أننه قنال: "منن  

تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت من باعاً، ومنن أتناني يمشني 
 أتيته هرولة".

م في كتاب الذكر والدعاء من حنديث أبني ذر رضني هللا وهذا الحديث صحيح رواه مسل 
عنه، وروى نحوه من حديث أبي هرينرة أيضناً، وكنذلا روى البخناري نحنوه منن حنديث أبني 

 .(1)هريرة رضي هللا عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر

 
 (.6502"صحيح البخاري"، كتاب الرقاق ) (3)

 م(.2675(، وكتاب التوبة )2675(، و "صحيح مسلم"، كتاب الذكر )7405"صحيح البخاري"، كتاب التوحيد )  (1)
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 –أننه وهذا الحديث كغيره من النصنوص الدالنة علنى قينام األفعنال االختيارينة بناهلل تعنالى، و 
اِدي فعال لما يريد كما ثبت ذلا في الكتناب والسننة مثنل قولنه تعنالى:  –سبحانه  أَلََا ِعبنَ َوإَِذا سنَ

اِن( اِع إَِذا َدعنَ َوَة النده فااً((2)َعنِّي َفإِنِّي َقِريٌب أُِجينُب َدعنم فااً صنَ َا َوالمَملَنُا صنَ  (3).وقولنه: َوَجاَء َربنُ

ُظُروَن إاِله أَنم  َا(.وقوله: َهلم َينم ُض آَياِت َربنِّ  . وقولنه:(4) َتأمتَِيُهُم المَمالئَِكُة أَوم َيأمتَِي َرُبَا أَوم َيأمتَِي َبعم
َتَوى ِش اسم َمُن َعلَى المَعرم حم . وقوله صلى هللا عليه وسنلم: "ينن ل ربننا إلنى السنماء الندنيا (5)( الره
 –تصدق أحد بصدقة من طيب  . وقوله صلى هللا عليه وسلم: "ما(6)حين يبقى ثلث الليل اآلخر"

. إلنى غينر ذلنا منن اآلينات واألحادينث (7)إال أخذها الرحمن بيمينه" –وال يقبل هللا إال الطيب 
 الدالة على قيام األفعال االختيارية به تعالى.

 فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب.  
النصنوص علنى ظاهرهنا وحقيقنة معناهنا والسلف "أهل السنة والجماعة" يجرون هنذه  

الالئق باهلل ع  وجل من غير تكييف وال تمثيل. قال شيخ اإلسنالم ابنن تيمينه فني شنر  حنديث 
من مجموع الفتاوى: "وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهنذا يثبتنه  5جن 466الن ول ص 

وله واستواءه على العرش، وهذا من يثبت قيام األفعال االختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ون 
 مذهب أئمة السلف وأئمة اإلسالم المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلا متواتر". أهن.

 فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 
 وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف وال تمثيل؟ 
 ون فعاالً لما يريد على الوجه الذي يليق به؟وهل هذا إال من كماله أن يك 
وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: "أتيته هرولة". يراد بنه  

سرعة قبول هللا تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحنه، وأن مجنا اة هللا 
يه بأن هللا تعالى قال في الحديث: "ومن أتناني للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إل

الطالب للوصول إليه ال يتقرب ويطلنب  –ع  وجل  –يمشي" ومن المعلوم أن المتقرب إلى هللا 
الوصول إلى هللا تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشناعر الحنج 

السجود ونحوهما، وقد ثبت عن النبي صنلى هللا والجهاد في سبيل هللا ونحوها، وتارة بالركوع و
، بل قد يكون التقرب إلى هللا تعالى (1)عليه وسلم: "أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"

َ قَِيامناً وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبنه كمنا قنال هللا تعنالى:   ُكُروَن هللاه ذم ِذيَن ينَ النه
. وقال النبي صلى هللا عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائماً، فإن (2)(مم َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِهِ 

 .(3)لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"
قال: فإذا كان كذلا صار المراد بالحديث بيان مجا اة هللا تعالى العبند علنى عملنه، وأن  

بأكمل من عمله وأفضل. وصنار من صدق في اإلقبال على ربه وإن كان بطيئاً جا اه هللا تعالى 
 هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه.

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية، لم يكن تفسيره به خروجناً بنه عنن ظناهره  
 وال تأويالً كتأويل أهل التعطيل، فال يكون حجة لهم على أهل السنة وهلل الحمد.

 ل له حظ من النظر لكن القول األول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف.وما ذهب إليه هذا القائ
ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى هللا تعالى وطلب الوصول إلينه ال يخنتص  

بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال ال الحصر فيكون المعنى: منن أتناني يمشني فني عبنادة 

 
 .186سورة البقرة، اآلية:   (2)

 .22سورة الفجر، اآلية:   (3)

 .158سورة األنعام، اآلية:   (4)

 .5سورة طه، اآلية:   (5)

 سبق تخريجه.  (6)

 (.1014(، ومسلم، كتاب الزكاة )1410رواه البخاري، كتاب الزكاة )  (7)

 (.482رواه مسلم، كتاب الصالة )  (1)

 .191سورة آل عمران، اآلية:   (2)

 (.1117رواه البخاري، كتاب التقصير )  (3)
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يلة لها كالمشني إلنى المسناجد للصنالة أو منن ماهيتهنا تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وس 
 كالطواف والسعي. وهللا تعالى أعلم.

َعاماً(المثال الثالث عشر: قوله تعالى:    ِديَنا أَنم ا َعِملَتم أَيم َنا لَُهمم ِممه ا َخلَقم ا أَنه  .(4)أََولَمم َيَروم
 إنها صرفت عنه؟  والجواب: أن يقال: ما هو ظاهر هذه اآلية وحقيقتها حتى يقال 
 هل يقال: إن ظاهرها أن هللا تعالى خلق األنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ 
أو يقال: إن ظاهرها أن هللا تعالى خلق األنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة  

 العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي ن ل بها القرآن الكريم.
 القول األول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين:أما  
أحدهما: أن اللفظ ال يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي ن ل به القرآن، أال تنرى إلنى  

ِديُكمم قوله تعالى:   َبتم أَينم ا َكسنَ يَبٍة َفبِمنَ رِّ ، وقولنه:  (5)(َوَما أََصاَبُكمم ِمنم ُمصنِ اُد فِني المبنَ َر المَفسنَ َظهنَ
ِر بَِما وَن( َوالمَبحم ِجعنُ َض الهِذي َعِملُوا لََعلهُهمم َيرم ِدي النهاِس لُِيِذيَقُهمم َبعم ا (6)َكَسَبتم أَيم ، وقولنه:  َذلِنَا بِمنَ

ِديُكم( َمتم أَيم إذا  . فإن المراد ما كسبه اإلنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخالف منا(7)َقده
لٌ قال: عملته بيدي كما في قوله تعالى:  ِديِهمم ُثمه َيقُولُوَن َهَذا ِمنم  َفَويم ُتُبوَن المِكَتاَب بِأَيم ِد   لِلهِذيَن َيكم ِعننم

 ِ  . فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.(8)(هللاه
الثاني: أنه لو كان المراد أن هللا تعالى خلق هذه األنعام بيده لكان لفنظ اآلينة: خلقننا لهنم  

(آدم:   بأيدينا أنعاماً كما قال هللا تعالى في ُت بَِيَديا ُجَد لَِما َخلَقم ؛ ألن القرآن ن ل (9)َما َمَنَعَا أَنم َتسم
ءبالبيان ال بالتعمية؛ لقوله تعالى:   َياناً لُِكلِّ َشيم َا المِكَتاَب تِبم َنا َعلَيم لم  .(10)(َوَن ه

وإذا ظهر بطالن القول األول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني وهنو: أن ظناهر  
لفظ أن هللا تعالى خلق األنعام كما خلنق غيرهنا ولنم يخلقهنا بينده لكنن إضنافة العمنل إلنى اليند ال

كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخالف ما إذا أضيف إلى الننفس وعندي بالبناء إلنى 
ن اليد، فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبنه ين ول كثينر من 

 اإلشكاالت.
ِديِهمم المثال الرابع عشر: قوله تعالى:   َق أَيم ِ َفوم َ َيُد هللاه َما ُيَبايُِعوَن هللاه  .(1)(إِنه الهِذيَن ُيَبايُِعوَنَا إِنه

 والجواب: أن يقال: هذه اآلية تضمنت جملتين: 
َما يُ الجملة األولى: قوله تعالى:    َ إِنه الهِذيَن ُيَبايُِعوَنَا إِنه (. وقد أخذ السلف "أهنل َبايُِعوَن هللاه

كنانوا يبنايعون  –رضي هللا عننهم  –السنة" بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة 
َا النبي صلى هللا عليه وسلم نفسه كما في قوله تعالى:   ِمنِيَن إِذم ُيَبايُِعوننَ ؤم ِن الممنُ ُ عنَ َي هللاه لََقدم َرضنِ

َت الشهَجَرِة(  .(2)َتحم
َ وال يمكن ألحد أن يفهم من قوله تعالى:    َما ُيَبايُِعوَن هللاه ( أنهم يبايعون هللا نفسه، وال أن إِنه

 يدعي أن ذلا ظاهر اللفظ لمنافاته ألول اآلية والواقع استحالته في حق هللا تعالى.
ه قد بايع وإنما جعل هللا تعالى مبايعة الرسول صلى هللا عليه وسلم مبايعة له؛ ألنه رسول 

الصحابة على الجهاد في سبيل هللا تعالى، ومبايعة الرسنول علنى الجهناد فني سنبيل منن أرسنله 
مبايعة لمن أرسله؛ ألنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: 

 َ ُسوَل َفَقدم أََطاَع هللاه  .(3)( َمنم ُيِطِع الره

 
 .71رة يس، اآلية: سو  (4)

 .30سورة الشورى، اآلية:   (5)

 .41سورة الروم، اآلية:   (6)

 .182سورة آل عمران، اآلية:   (7)

 .79سورة البقرة، اآلية:   (8)

 .75سورة ص، اآلية:   (9)

 .89سورة النحل، اآلية:   (10)

 .10سورة الفتح، اآلية:   (1)

 .18سورة الفتح، اآلية:   (2)

 .80لنساء، اآلية: سورة ا  (3)
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ول صلى هللا عليه وسنلم إلنى هللا تعنالى منن تشنريف النبني وفي إضافة مبايعتهم الرس  
صلى هللا عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هنو ظناهر ال 

 يخفى على أحد.
ِديِهمالجملة الثانية: قوله تعالى:   َق أَيم ِ َفوم . وهذه أيضاً على ظاهرها وحقيقتهنا، (4)( َيُد هللاه

د هللا تعالى فوق أيدي المبايعين؛ ألن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت فإن ي
يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبني صنلى هللا علينه وسنلم 

قنال: مبايعة هلل ع  وجل، وال يل م منها أن تكون يد هللا جل وعال مباشرة أليديهم، أال ترى أنه ي
السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد هللا ع  وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى هللا 

 عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم.
ِديِهم(وال يمكن ألحد أن يفهم أن المراد بقوله:    َق أَينم ِ َفوم يند النبني صنلى هللا علينه  َيُد هللاه

عي أن ذلا ظاهر اللفظ؛ ألن هللا تعالى أضاف اليند إلنى نفسنه، ووصنفها بأنهنا وسلم، وال أن يد 
فوق أيديهم. ويد النبي صلى هللا عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لنم تكنن فنوق أينديهم، بنل كنان 

 يبسطها إليهم، فيمسا بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم ال فوق أيديهم.
 في الحديث القدسي:"يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني". الحديث. المثال الخامس عشر:قوله تعالى

وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البنر والصنلة واآلداب  
ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبني هرينرة رضني هللا عننه  1990ص  43رقم 

تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا 
تعدني، قال: يا رب! كيف أعودا وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمنت أن عبندي فالنناً منرض 
فلم تعده، أما علمت أنا لو عدته لوجدتني عنده؟!، يا ابن آدم، استطعمتا فلم تطعمنني، قنال: ينا 

علمت أنه استطعما عبدي فالن فلم تطعمنه، رب! وكيف أطعما وأنت رب العالمين؟! قال: أما 
أما علمت أنا لو أطعمته لوجدت ذلا عندي، يا ابنن آدم، استسنقيتا فلنم تسنقني، قنال: ينا رب! 
كيف أسقيا وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاا عبدي فالن فلم تسقه، أما إنا لنو سنقيته وجندت 

 .(1)ذلا عندي"
لم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث و 

بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره بنه المنتكلم بنه، فقولنه تعنالى فني الحنديث القدسني: "مرضنت 
واستطعمتا واستسقيتا" بينه هللا تعالى بنفسه حيث قال: "أما علمت أن عبدي فالن مرض، وأنه 

أن المراد بنه منرض عبند منن  استطعما عبدي فالن. واستسقاا عبدي فالن". وهو صريح في
عباد هللا، واستطعام عبد من عباد هللا، واستسقاء عبد منن عبناد هللا، والنذي فسنره بنذلا هنو هللا 
المتكلم به وهو أعلم بمراده، فإذا فسنرنا المنرض المضناف إلنى هللا واالسنتطعام المضناف إلينه 

يكنن فني ذلنا صنرف الكنالم واالستسقاء المضاف إليه، بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم 
عن ظاهره؛ ألن ذلا تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداًء. وإنما أضاف هللا ذلا 

َ إلى نفسه أوالً للترغيب والحث كقوله تعالى:    .(2)(َمنم َذا الهِذي ُيقمِرُض هللاه
نصنوص الصنفات  وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة ألهل التأوينل النذين يحرفنون 

عن ظاهرها بال دليل منن كتناب هللا تعنالى وال منن سننة رسنوله صنلى هللا علينه وسنلم، وإنمنا 
يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضنطربون. إذ لنو كنان المنراد خنالف ظاهرهنا كمنا 

هللا  لبيننه –كمنا  عمنوا  –يقولون لبينه هللا تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرهنا ممتنعناً علنى هللا 
ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرهنا الالئنق بناهلل ممتنعناً علنى هللا لكنان فني الكتناب 

 والسنة من وصف هللا تعالى بما يمتنع عليه ما ال يحصى إال بكلفة، وهذا من أكبر المحال.

 
 .10سورة الفتح، اآلية:   (4)

 (.2569رواه مسلم، كتاب البر والصلة )  (1)

 .245سورة البقرة، اآلية:   (2)
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ولنكتف بهذا القدر منن األمثلنة لتكنون نبراسناً لغيرهنا، وإال فالقاعندة عنند أهنل السننة   
الجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثهنا علنى ظاهرهنا منن غينر تحرينف وال و

 تعطيل وال تكييف وال تمثيل.
 وقد تقدم الكالم على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات. والحمد هلل رب العالمين. 
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 الخاتمة 
لمعلنوم أن إذا قال قائل قد عرفنا بطالن مذهب أهنل التأوينل فني بناب الصنفات، ومنن ا 

األشاعرة من أهل التأويل فكيف يكون مذهبهم باطالً وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسنعين 
 بالمائة من المسلمين؟!

 وكيف يكون باطالً وقدوتهم في ذلا أبو الحسن األشعري؟ 
وكيف يكنون بناطالً وفنيهم فنالن وفنالن منن العلمناء المعنروفين بالنصنيحة هلل ولكتابنه  
 وألئمة المسلمين وعامتهم؟ولرسوله 
قلنا: الجواب عن السؤال األول: أننا ال نسلم أن تكون نسبة األشاعرة بهذا القدر بالنسنبة  

 لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق اإلحصاء الدقيق.
لعصمة في ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه ال يقتضي عصمتهم من الخطأ؛ ألن ا 

 إجماع المسلمين ال في األكثر.
ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خنالف منا كنان علينه أهنل التأوينل، فنإن  

السلف الصالح من صدر هذه األمة "وهم الصحابة" الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان 
 لنفسنه أو أثبتنه لنه رسنوله منن وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعنين علنى إثبنات منا أثبتنه هللا

األسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرهنا الالئنق بناهلل تعنالى منن غينر تحرينف وال 
  تعطيل وال تكييف وال تمثيل.

وهم خير القرون بنص الرسول صلى هللا علينه وسنلم، وإجمناعهم حجنة مل منة؛ ألننه مقتضنى 
 القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات.الكتاب والسنة، وقد سبق نقل اإلجماع عنهم في 

والجواب عنن السنؤال الثناني: أن أبنا الحسنن األشنعري وغينره منن أئمنة المسنلمين ال  
يدعون ألنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا اإلمامة في الندين إال حنين عرفنوا قندر أنفسنهم 

ستحقوا به أن يكوننوا أئمنة، قنال ون لوها من لتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما ا
ونَ هللا تعالى:   ا ُيوقِننُ اُنوا بِِياتِننَ َبُروا َوكنَ ا صنَ ِرَنا لَمنه ُدوَن بِأَمم ًة َيهم ُهمم أَئِمه َنا ِمنم . وقنال عنن (1)(َوَجَعلم
ِرِكينَ إبراهيم:   ِ َحنِيفاً َولَمم َيُا ِمَن المُمشم ًة َقانِتاً هلِله َراِهيَم َكاَن أُمه َداهُ إِنه إِبم اهُ َوهنَ َتبنَ ِه اجم ُعمنِ * َشاِكراً أَلَنم

َتقِيٍم(  .(2)إِلَى ِصَراٍط ُمسم
ثم إن هؤالء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به االقتنداء النذي ينبغني أن يكوننوا  

 عليه، وذلا أن أبا الحسن كان له مراحل ثالث في العقيدة:
ذهب المعت لة أربعين عامناً يقنرره وينناظر المرحلة األولى: مرحلة االعت ال: اعتنق م 

 .(3)عليه، ثم رجع عنه وصر  بتضليل المعت لة وبالغ في الرد عليهم
المرحلة الثانية: مرحلة بين االعت ال المحض والسننة المحضنة سنلا فيهنا طرينق أبني  

س منن المجلند السناد  471. قال شيخ اإلسالم ابن تيمينه ص (4)محمد عبد هللا بن سعيد بن كالب 
عشر من مجموع الفتاوى البن قاسم: "واألشعري وأمثاله بر خ بين السلف والجهمية أخذوا من 

 هؤالء كالماً صحيحاً ومن هؤالء أصوالً عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة". أهن.
المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتدياً باإلمام أحمد بنن حنبنل  

  ره في كتابه:  اإلبانة عن أصول الديانة( وهو من آخر كتبه أو آخرها.رحمه هللا كما قر
بكتناب ع ين ، ال يأتينه  –يعني النبني صنلى هللا علينه وسنلم  –قال في مقدمته:  جاءنا  

الباطل من بين يديه وال من خلفه، تن يل منن حكنيم حميند، جمنع فينه علنم األولنين، وأكمنل بنه 
المستقيم، وحبله المتين، من تمسا به نجنا، ومنن خالفنه ضنل الفرائض والدين، فهو صراط هللا 

وغوى وفي الجهل تردى، وحث هللا في كتابه على التمسا بسنة رسوله صنلى هللا علينه وسنلم. 

 
 .24سورة السجدة، اآلية:   (1)

 .121 – 120سورة النحل، اآليتان:   (2)

 .4جـ 72"مجموع الفتاوى" لشيخ اإلسالم ابن تيميه ص  (3)

 .5جـ 556ص "مجموع الفتاوى"  (4)
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َتُهوافقال ع  وجل:    انم ُه فنَ اُكمم َعننم ا َنهنَ ُسوُل َفُخُذوهُ َومنَ . إلنى أن قنال: فنأمرهم (1)(َوَما آَتاُكُم الره
ما أمرهم بطاعته، ودعناهم إلنى التمسنا بسننة نبينه صنلى هللا علينه وسنلم كمنا بطاعة رسوله ك

أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته، واستحوذ عليهم الشيطان، سنن نبي هللا صلى 
هللا عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسالف لهم قلدوهم بندينهم وداننوا بنديانتهم، وأبطلنوا 

دم  سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتنراًء مننهم علنى هللا  قنَ
َتِديَن(.  َضلُوا َوَما َكاُنوا ُمهم

أصوالً من أصول المبتدعة، وأشار إلنى بطالنهنا ثنم قنال: "فنإن  –رحمه هللا  –ثم ذكر  
جئنة فعرفوننا قنولكم قال قائل: قد أنكرتم قول المعت لة، والجهمية، والحرورية، والرافضة والمر

 الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون؟
 –عن  وجنل  –قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بهنا التمسنا بكتناب ربننا  

وبسنة نبينا صلى هللا عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحنن بنذلا 
نضنر هللا وجهنه ورفنع  –بد هللا أحمد بن محمند بنن حنبنل معتصمون، وبما كان يقول به أبو ع

قنائلون، ولمنن خنالف قولنه مجنانبون، ألننه اإلمنام الفاضنل النرئيس  –درجته، وأج ل مثوبتنه 
الكامل" ثم أثنى عليه بما أظهر هللا على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات، ومسائل فني القندر، 

 ة النقلية والعقلية.والشفاعة، وبعض السمعيات، وقرر ذلا باألدل
والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلنة الثانينة منن مراحنل عقيدتنه، والت منوا  

 طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إال الصفات السبع المذكورة في هذا البيت:
 إرادة وكذاا السمع والبصر  حي عليم قدير والكالم له

نة في كيفية إثباتها.ولما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمينه منا على خالف بينهم وبين أهل الس
 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى البن قاسم قال: 359قيل في شأن األشعرية ص 

"ومرادهم األشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قنال مننهم بكتناب  اإلباننة(  
قض ذلا فهذا يعد من أهل السننة. وقنال الذي صنفه األشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تنا

: وأما األشعرية فعكس هؤالء وقولهم يستل م التعطيل، وأنه ال داخل العالم 310قبل ذلا في ص 
وال خارجه، وكالمه معنى واحد، ومعنى آية الكرسني وآينة الندين، والتنوراة، واإلنجينل واحند، 

 وهذا معلوم الفساد بالضرورة". أهن.
 من شر  الهراس ط اإلمام: 312قيم في النونية ص وقال تلميذه ابن ال 

 واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان 
 إلى أن قال: 

 كون المقلد صاحب البرهان   فاعجب لعميان البصائر أبصروا 
 بغير ما بصر وال برهان   ورأوه بالتقليد أولى من سواه 

 لذي الحرمان معناهما عجباً   وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا
على تفسير  2جن 319وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره "أضواء البيان" ص  

آية استواء هللا تعالى على عرشه التني فني سنورة األعنراف: "اعلنم أننه غلنط فني هنذا خلنق ال 
يحصى كثرة من المتأخرين، ف عموا أن المظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معننى االسنتواء 

يد مثالً في اآليات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقنالوا: يجنب عليننا أن نصنرفه عنن وال
ظاهره إجماعاً. قال: وال يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هنذا القنول أن هللا وصنف نفسنه 

 –ه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر باهلل تعالى والقول فيه بما ال يليق بن 
رَ . والنبي صلى هللا عليه وسلم الذي قيل له:  -جل وعال كم َا الذِّ َنا إِلَيم َ لم َل  َوأَنم ا ننُ ِّ اِس منَ َن لِلننه يِّ لُِتبنَ

ِهمم  (. لم يبين حرفاً واحداً من ذلا مع إجماع من يعتد به من العلماء علنى أننه صنلى هللا علينه إِلَيم
لحاجة إليه، وأحرى في العقائد السيما ما ظناهره وسلم ال يجو  في حقه تأخير البيان عن وقت ا

المتبادر منه الكفر والضالل المبين حتى جاء هؤالء الجهلة من المتأخرين ف عموا أن هللا أطلنق 
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على الظاهر المتبادر كفر وضالل يجب صرف اللفظ، عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير  
ظيم. وال يخفى أن هذا القول من أكبنر الضنالل اعتماد على كتاب أو سنة، سبحانا هذا بهتان ع

 ورسوله صلى هللا عليه وسلم. –جل وعال  –ومن أعظم االفتراء على هللا 
والحق الذي ال يشا فيه أدنى عاقل أن كل وصنف وصنف هللا بنه نفسنه، أو وصنفه بنه  

منن اإليمنان رسوله صلى هللا عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء 
هو التن يه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قنال: وهنل ينكنر عاقنل أن السنابق إلنى 
الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ وهللا ال ينكر ذلا إال 

 مكابر.
ه كفنر وتشنبيه، والجاهل المفتري الذي ي عم أن ظاهر آيات الصفات ال يلينق بناهلل، ألنن  

إنما جر إليه ذلا تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلنوق، فنأداة شنؤم التشنبيه إلنى نفني 
هو الذي وصنف بهنا نفسنه،  –جل وعال  –وعدم اإليمان بها مع أنه  –جل وعال  –صفات هللا 

اًء وانتهاًء، ولو كان قلبه فكان هذا الجاهل مشبهاً أوالً، ومعطالً ثانياً، فارتكب ما ال يليق باهلل ابتد 
عارفاً باهلل كما ينبغي، معظماً هلل كما ينبغي، طاهراً من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السنابق 
إلى فهمه أن وصف هللا تعالى بالغ من الكمال والجالل ما يقطع أوهام عالئق المشابهة بينه وبين 

صنفات الكمنال والجنالل الثابتنة هلل فني القنرآن صفات المخلوقين، فيكون قلبه مسنتعداً لإليمنان ب
لِِه  َس َكِمثم الكريم والسنة الصحيحة، مع التن يه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله:  لَيم

ِميُع المَبِصيُر( ٌء َوُهَو السه  . أهن. كالمه رحمه هللا.(1)َشيم
ب أهنل السننة كنان فني آخنر عمنره علنى منذه –رحمنه هللا  –واألشعري أبنو الحسنن  

والحديث، وهو إثبات ما أثبته هللا تعالى لنفسه في كتابه، أو علنى لسنان رسنوله صنلى هللا علينه 
وسلم من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف وال تمثيل. ومنذهب اإلنسنان منا قالنه أخينراً إذا 

". وعلنى صر  بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كالمنه فني "اإلباننة
هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيراً وهو الت ام مذهب أهل الحنديث والسننة؛ ألننه المنذهب 

 الصحيح الواجب االتباع الذي الت م به أبو الحسن نفسه.
 والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 
ن الصحيح األول: أن الحق ال يو ن بالرجال، وإنما يو ن الرجال بالحق، هذا هو المي ا 

وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقنوالهم كمنا نقبنل خبنر العندل ونتوقنف فني خبنر 
الفاسق، لكن ليس هذا هو المي ان في كل حال، فإن اإلنسنان بشنر يفوتنه منن كمنال العلنم وقنوة 

فيفوتنه الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل ديناً وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهنم، 
من الصواب بقدر ما حصل له من الننقص والضنعف، أو يكنون قند نشنأ علنى طرينق معنين أو 

 مذهب معين ال يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلا.
الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق األشاعرة بالرجال الذين هم علنى طرينق  

م أجننل وأعظننم وأهنندى وأقننوم مننن الننذين علننى طريننق السننلف وجنندنا فنني هننذه الطريننق مننن هنن 
 األشاعرة، فاألئمة األربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق األشاعرة.

 وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق األشاعرة. 
وإذا علوت إلنى عصنر الصنحابة والخلفناء األربعنة الراشندين لنم تجند فنيهم منن حنذو  

 شاعرة في أسماء هللا تعالى وصفته وغيرهما مما خرج به األشاعرة عن طريق السلف.األ
ونحن ال ننكر أن لبعض العالء المنتسبين إلى األشعري قدم صندق فني اإلسنالم والنذب  

عنه، والعناية بكتاب هللا تعالى وبسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على 
يتهم،ولكن هذا ال يسنتل م عصنمتهم منن الخطنأ فيمنا أخطئنوا فينه، وال قبنول نفع المسلمين وهدا

قولهم في كل ما قالوه، وال يمننع منن بينان خطنئهم ورده لمنا فني ذلنا منن بينان الحنق وهداينة 
الخلق.وال ننكر أيضاً أن لبعضهم قصداً حسناً فيما ذهب إلينه وخفني علينه الحنق فينه، ولكنن ال 
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فإن كان  –ع  وجل   –قائله، بل البد أن يكون موافقاً لشريعة هللا    يكفي لقبول القول حسن قصد  
مخالفاً لها وجب رده على قائله كائناً من كان؛ لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: "من عمل عمالً 

 .(1)ليس عليه أمرنا فهو رد"
فنة ثم إن كان قائله معروفاً بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخال 

 وإال عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.
 فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ 
قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هنو إلنى هللا تعنالى ورسنوله صنلى هللا علينه  

التثبنت،  وسلم، فهو من األحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاينة
 فال يكفر وال يفسق إال من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.

واألصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسالمه وبقاء عدالته حتى يتحقق  وال ذلا عنه  
بمقتضى الدليل الشنرعي. وال يجنو  التسناهل فني تكفينره أو تفسنيقه؛ ألن فني ذلنا محنذورين 

 عظيمين:
ب على هللا تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف النذي أحدهما: افتراء الكذ 

 نب ه به.
الثاني: الوقوع فيما نب  به أخاه إن كان سالماً منه. ففي صنحيح مسنلم عنن عبند هللا بنن 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد بناء  –رضي هللا عنهما  –أصلعمر 
ة: "إن كان كما قال وإال رجعت عليه". وفيه عن أبي ذر رضي هللا عنه بها أحدهما". وفي رواي

عن النبي صلى هللا عليه وسلم: "ومن دعا رجالً بنالكفر أو قنال عندو هللا ولنيس كنذلا إال حنار 
 .(2)عليه"

 وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:
 لى أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.أحدهما: داللة الكتاب أو السنة ع 
الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفينر  

 أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.
ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسنقاً؛ لقولنه  
وَ وَ تعالى:   ا تنَ ِمنِيَن ُنَولِِّه منَ َر َسبِيِل المُمؤم بِعم َغيم َن لَُه المُهَدى َوَيته ِد َما َتَبيه ُسوَل ِمنم َبعم لهى َمنم ُيَشاقِِق الره

َم َوَساَءتم َمِصيراً( لِِه َجَهنه َد إِذم َهَداُهمم َحتهى ُيَبيِّ (3)َوُنصم ماً َبعم ُ لُِيِضله َقوم مم . وقوله:  َوَما َكاَن هللاه َن لَهنُ
يِي َوُيِمينُت وَ  ِض ُيحم َرم َماَواِت َواألم َ لَُه ُملمُا السه ٍء َعلِيٌم* إِنه هللاه َ بُِكلِّ َشيم قُوَن إِنه هللاه نم َما َيته مم منِ ا لَكنُ منَ

ِ ِمنم َولِيٍّ َوال َنِصيٍر(  .(4)ُدوِن هللاه
 د بإسالم حتى يبين له.ولهذا قال أهل العلم: ال يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عه 
 ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلا صور: 
منها: أن يكره على ذلا فيفعله لداعي اإلكنراه ال اطمئنانناً بنه، فنال يكفنر حينئنذ؛ لقولنه  

ِرَه َوَقلمبُ  ِد إِيَمانِِه إاِله َمنم أُكم ِ ِمنم َبعم ِر تعالى:  َمنم َكَفَر بِاهلله َرَ  بِنالمُكفم نم شنَ نم منَ ِيَماِن َولَكنِ َمئِنٌّ بِاألم
ُه ُمطم

ِ َولَُهمم َعَذاٌب َعِظيٌم( ِهمم َغَضٌب ِمَن هللاه راً َفَعلَيم  .(1)َصدم
ومنها: أن يغلق عليه فكره، فال يدري منا يقنول لشندة فنر  أو حن ن أو خنوف أو نحنو  

 ذلا.
قال: قال رسنول  –رضي هللا عنه  –ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالا  

هللا صلى هللا عليه وسلم: "هلل أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كنان علنى راحلتنه 
بأرض فالة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضنطجع فني ظلهنا قند 

 
 (.178رواه مسلم، كتاب األفضية )  (1)

 (.61، 60رواه مسلم، كتاب اإليمان )  (2)
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ذ بخطامها ثم قال من شندة الفنر : أيس من راحلته، فبينما هو كذلا إذا هو بها قائمة عنده، فأخ 
 .(2)اللهم أنت عبدي وأنا ربا! أخطأ من شدة الفر "

مجموع الفتاوى البن قاسنم:  12جن 180ص  –رحمه هللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيميه  
"وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم وقصد الحق فأخطنأ لنم 

طؤه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يكفر بل يغفر له خ
واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بنال علنم فهنو 

 عاص مذنب ثم قد يكون فاسقاً. وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته".أهن.
ر في كنالم لنه: "هنذا منع أنني دائمناً ومنن من المجموع المذكو 3جن 229وقال في ص  

جالسني يعلنم ذلنا منني أنني منن أعظنم النناس نهيناً عنن أن ينسنب معنين إلنى تكفينر وتفسنيق 
ومعصية، إال إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كنافراً تنارة وفاسنقاً 

مة خطأها وذلا يعم الخطأ في المسائل أخرى وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن هللا قد غفر لهذه األ
الخبرية القولية والمسائل العملية. وما  ال السلف يتنا عون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد 

 أحد منهم على أحد ال بكفر وال بفسق وال بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال:
ول كنذا وكنذا "وكنت أبين أن ما نقل عن السلف واألئمة من إطالق القول بتكفير من يقن  

 فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين اإلطالق والتعيين، إلى أن قال:
والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كنان القنول تكنذيباً لمنا قالنه الرسنول صنلى هللا علينه  

وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسالم أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا ال يكفنر بجحند منا 
عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلنا النصنوص، أو سنمعها ولنم تثبنت  يجحده حتى تقوم

 عنده أو عارضها عنده معارض آخر، أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً.
وكنت دائمناً أذكنر الحنديث النذي فني الصنحيحين فني الرجنل النذي قنال: "إذا أننا منت  

 عليه ليعذبني عذاباً ما عذبه أحنداً فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فوهللا لئن قدر هللا
 .(3)من العالمين. ففعلوا به ذلا فقال هللا: ما حملا على ما فعلت؟ قال: خشيتا. فغفر له"

فهذا رجل شا في قدرة هللا وفي إعادته إذا ذرى بل اعتقد أنه ال يعاد، وهذا كفر باتفناق  
 خاف هللا أن يعاقبه فغفر له بذلا.المسلمين، لكن كان جاهالً ال يعلم ذلا، وكان مؤمناً ي

والمتأول من أهل االجتهاد الحريص على متابعنة الرسنول صنلى هللا علينه وسنلم أولنى  
 بالمغفرة من مثل هذا".أهن.

وبهذا علم الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كل قنول أو فعنل يكنون  
 ا.فسقاً أو كفراً يحكم على قائله أو فاعله بذل

من مجموع الفتاوى: "وأصل ذلا  35جن 165قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا ص  
أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة واإلجماع، يقال هي كفر قوالً يطلق كما دلت علنى ذلنا 
 الدالئل الشرعية، فإن اإليمان من األحكام المتلقاة عن هللا ورسوله، ليس ذلا مما يحكم فيه الناس
بظنونهم وأهوائهم، وال يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلنا بأننه كنافر حتنى يثبنت فني حقنه 
شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا حنالل لقنرب عهنده باإلسنالم أو 
لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كالماً أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم وال أنه من أحادينث 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما كان بعنض السنلف ينكنر أشنياء حتنى يثبنت عننده أن النبني 
صلى هللا عليه وسلم قالها. إلى أن قال: فإن هؤالء ال يكفرون حتى تقوم علنيهم الحجنة بالرسنالة 

َد الُرُسلِ كما قال هللا تعالى:   ٌة َبعم ِ ُحجه . وقد عفا هللا لهذه األمة عنن (1)( لَِئاله َيُكوَن لِلنهاِس َعلَى هللاه
 الخطأ والنسيان.أهن.

وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفراً أو فسقاً، وال يل م من ذلنا أن يكنون القنائم  
بها كافراً أو فاسقاً إما النتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن منن 

 
 (.2747 – 2745اب التوبة )رواه مسلم، كت  (2)

 (.2757، 2756(، ومسلم، كتاب التوبة )6481رواه البخاري، كتاب الرقاق )  (3)

 .165سورة النساء، اآلية:   (1)
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ي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفتنه انتسب إلى غير اإلسالم أعط 
تبعاً العتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإننه يسنتحق منا تقتضنيه تلنا 
المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبنني معتقنده وعملنه علنى كتناب هللا تعنالى وسننة 

فيجعلهما إماماً له يستضيء بنورهما، ويسير علنى منهاجهمنا؛ فنإن رسوله صلى هللا عليه وسلم 
بُِعوهُ ذلا هو الصراط المستقيم الذي أمر هللا تعالى به في قوله:   اته َتقِيماً فنَ َراِطي ُمسنم َوأَنه َهَذا صنِ
اُكمم بِِه لََعله  َق بُِكمم َعنم َسبِيلِِه َذلُِكمم َوصه بُِعوا الُسُبَل َفَتَفره قُوَن(َوال َتته  .(2)ُكمم َتته

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عملنه علنى منذهب معنين، فنإذا  
رأى نصوص الكتاب والسننة علنى خالفنه حناول صنرف هنذه النصنوص إلنى منا يوافنق ذلنا 
المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتناب والسننة تنابعين ال متبنوعين، ومنا سنواهما إمامناً ال 

اً! وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى؛ ال أتباع الهدى، وقد ذم هللا هذه الطريق في قولنه: تابع
ِرِهمم فَ   اُهمم بِنِذكم ننَ لم أََتيم نم فِنيِهنه بنَ ُض َومنَ َرم َماَواُت َواألم َواَءُهمم لََفَسَدِت السنه َبَع المَحُق أَهم نم َولَِو اته مم عنَ هنُ

ِرُضوَن( ِرِهمم ُمعم  .(3)ِذكم
في مسالا الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقناره إلنى والناظر  

إِنِّي ربه فهو حري أن يستجيب هللا تعالى له سؤله، يقول هللا تعنالى:   ي فنَ اِدي َعننِّ أَلََا ِعبنَ َوإَِذا سنَ
ِمُنوا بِ  ُيؤم َتِجيُبوا لِي َولم اِع إَِذا َدَعاِن َفلمَيسم َوَة الده ُشُدوَن(َقِريٌب أُِجيُب َدعم  .(4)ي لََعلهُهمم َيرم

فنسأل هللا تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقناً واتبعنه، ورأى الباطنل بناطالً واجتنبنه.  
وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلحاء مصلحين وأال ي يغ قولبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمنة 

لصالحات، والصالة والسالم على نبي إنه هو الوهاب. والحمد هلل رب العالمين الذي بنعمته تتم ا
الرحمة وهادي األمة إلى صراط الع ي  الحميند بنإذن ربهنم وعلنى آلنه وأصنحابه ومنن تنبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين.
  

 هن 1404تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 
 بقلم مؤلفه الفقير إلى هللا 
 محمد الصالح العثيمين 

 
 .153سورة األنعام، اآلية:  (2)

 .71سورة المؤمنين، اآلية:   (3)

 .186سورة البقرة، اآلية:   (4)
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  
 

 ص الكلمة التي نشرناها في "مجلة الدعوة" السعودية ن
 هن 4/1/1404( الصادر يوم االثنين الموافق 911في عدد  

 
الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا ومنن  

لنه إال هللا سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومنن يضنلل فنال هنادي لنه، وأشنهد أن ال إ
وحده ال شريا له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى هللا علينه وعلنى آلنه وأصنحابه ومنن 

 تبعهم بإحسان وسلم تسليماً.
 أما بعد: 

فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية هللا تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلا منا 
 الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية هللا لخلقه؟ ليس بمقصود لنا وال معتقد لنا، فكثر سؤال

 وإننا: 
  أ( لئال يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية هللا ما ال يليق به.

  ب( ولئال يتقول علينا متقول ما لم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده.
من القرآن الكريم    جن( ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف هللا بها نفسه في عدة آيات 

 ووصفه بها نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم. 
 نقرر ما يأتي: 
َو أوالً: معية هللا تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة، وإجماع السلف، قال هللا تعنالى:    َوهنُ

) ُتمم َن َما ُكنم ا َوالهذِ (1)َمَعُكمم أَيم َقوم َ َمَع الهِذيَن اته ِسُنوَن(. وقال تعالى:  إِنه هللاه تعنالى  . وقال(2)يَن ُهمم ُمحم
َمُع َوأََرىلموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون:   ا أَسنم نِي َمَعُكمنَ . وقنال عنن (3)(ال َتَخاَفا إِنه

َرَجُه الهِذينَ رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم:   ُ إِذم أَخم ُصُروهُ َفَقدم َنَصَرهُ هللاه ِن َكَفُروا َثانَِي اثم  إاِلا َتنم َنيم
َ َمَعَنا َ نم إِنه هللاه . وقنال النبني صنلى هللا علينه وسنلم: (4)(إِذم ُهَما فِي المَغاِر إِذم َيقُوُل لَِصاِحبِِه ال َتحم

. حسنه شيخ اإلسنالم ابنن تيمينه فني العقيندة (5)"أفضل اإليمان أن تعلم أن هللا معا حيثما كنت"
 ما قاله هللا تعالى عن نبيه من إثبات المعية له.الواسطية، وضعفه بعض أهل العلم، وسبق قريباً 

 وقد أجمع السلف عن إثبات معية هللا تعالى لخلقه. 
ثانياً: هذه المعية حنق علنى حقيقتهنا، لكنهنا معينة تلينق بناهلل تعنالى وال تشنبه معينة أي  

ِميُع امخلوق لمخلوق؛ لقوله تعالى عن نفسه:  ٌء َوُهَو السه لِِه َشيم َس َكِمثم . وقوله:  َهلم (6)لمَبِصيُر( لَيم
لَُم لَُه َسِميااً(. وقوله:  َولَمم َيُكنم لَُه ُكفُواً أَ  . وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق (7)َحٌد(َتعم

 به وال تشبه صفات المخلوقين.
قال ابن عبد البر: "أهل السنة مجمعون على الصفات النواردة كلهنا فني القنرآن والسننة  
ن بها وحملها على الحقيقة ال على المجا  إال أنهم ال يكيفون شيئاً منن ذلنا، وال يحندون واإليما

من المجلد  87فيه صفة محدودة". أ.هن. نقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيميه في الفتوى الحموية ص 
 الخامس من مجموع الفتاوى البن قاسم.

ر: "وال يحسنب الحاسنب من المجلد المنذكو 102وقال شيخ اإلسالم في هذه الفتوى ص  
يناقض بعضه بعضاً ألبته مثنل أن يقنول  –يعني مما جاء في الكتاب والسنة  –أن شيئاً من ذلا 

ا  َن منَ القائل: ما في الكتاب والسنة من أن هللا فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله:  َوُهَو َمَعُكمم أَيم

 
 .4سورة الحديد، اآلية:   (1)

 .128النحل، اآلية: سورة   (2)

 .46سورة طه، اآلية:   (3)

 .40سورة التوبة: اآلية:   (4)

 (.1002(، وضعفه األلباني في "ضعيف الجامع" )1243"الجامع الصغير" )  (5)
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 ) ُتمم . ونحو (2)دكم إلى الصالة فإن هللا قبل وجهه". وقوله صلى هللا عليه وسلم: "إذا قام أح(1)ُكنم
ذلا، فإن هذا غلط وذلا أن هللا معنا حقيقة، وهو فوق العنرش حقيقنة كمنا جمنع هللا بينهمنا فني 

ا َيلِنُج فِنيقوله:  لَنُم منَ ِش َيعم رم َتَوى َعلَى المعنَ اٍم ُثمه اسم ِة أَيه َض فِي ِسته َرم َماَواِت َواألم   ُهَو الهِذي َخلََق السه
 ُ ُتمم َوهللاه ا ُكننم َن منَ مم أَينم ُرُج فِيَها َوُهَو َمَعكنُ َماِء َوَما َيعم ِ ُل ِمَن السه َها َوَما َينم ُرُج ِمنم ِض َوَما َيخم َرم ا  األم بِمنَ

َملُوَن َبِصيرٌ  . فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى (3)(َتعم
 .(4)األوعال: "وهللا فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه"هللا عليه وسلم في حديث 

في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إال المقارنة المطلقنة  –مع  –وذلا أن كلمة  
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى منن المعناني دلنت علنى 

نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقنال: هنذا المتناع  المقارنة في ذلا المعنى فإنه يقال: ما لنا
ن.  معي لمجامعته لا، وإن كان فوق رأسا فاهلل منع خلقنه حقيقنة وهنو فنوق عرشنه حقيقنة. أ.هن

 كالمه.
ثالثاً: هذه المعية تقتضي اإلحاطة بالخلق علماً وقدرة، وسمعاً وبصراً وسنلطاناً وتندبيراً  

نت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصنف كقولنه تعنالى: وغير ذلا من معاني ربوبيته إن كا
ُتمم  َن َما ُكنم َسٍة إاِله ُهَو . وقوله:  (5)( َوُهَو َمَعُكمم أَيم َوى َثالَثٍة إاِله ُهَو َرابُِعُهمم َوال َخمم َما َيُكوُن ِمنم َنجم

َثَر إاِله ُهَو َمَعُهمم أَيم  َنى ِمنم َذلَِا َوال أَكم  .(6)َن َما َكاُنوا(َساِدُسُهمم َوال أَدم
 فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلا النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. 

َمُع َوأََرى(مثال المخصوصة بشخص: قوله تعالى لموسى وهارون:   نِي َمَعُكَما أَسنم . وقولنه (7)إِنه
َ َمَعَنا(عن النبي صلى هللا عليه وسلم:   َ نم إِنه هللاه  .(8)ال َتحم

ابِِريَن(ومثا  َ َمَع الصنه بُِروا إِنه هللاه . وأمثالنه (9)ل المخصوصة بوصف: قوله تعالى:  َواصم
 في القرآن الكريم كثيرة.

من المجلد الخامس من مجموع  103قال شيخ اإلسالم ابن تيميه في الفتوى الحموية ص  
لَنمُ ما قنال:  يَ الفتاوى البن قاسم قال: "ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فل ا َيلِنُج  عم منَ

َها ُرُج ِمنم ِض َوَما َيخم َرم ُتمم (. إلى قوله:  فِي األم َن َما ُكنم . دل ظاهر الخطاب علنى (10)(َوُهَو َمَعُكمم أَيم
أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول 

هر الخطاب وحقيقته. قال: ولما قال النبي صلى هللا عليه وسنلم السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظا
لصاحبه في الغار ال تح ن إن هللا معنا، كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره، ودلنت الحنال علنى أن 
ِذينَ  ا َوالنه َقوم َ َمَع الهِذيَن اته  حكم هذه المعية هنا معية االطالع والنصر والتأييد، وكذلا قوله:  إِنه هللاه

ِسُنوَن( َمُع َوأََرى(. هننا المعينة علنى (1)ُهمم ُمحم ا أَسنم نِني َمَعُكمنَ . وكذلا قوله لموسى وهارون:  إِنه
 ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد.

إلى أن قال: "ففنرق بنين معننى المعينة ومقتضناها وربمنا صنار مقتضناها منن معناهنا  
 فيختلف باختالف المواضع".أهن.

منند بننن الموصننلي فنني كتنناب  اسننتعجال الصننواعق المرسننلة علننى الجهميننة وقننال مح 
 –مننع  –ط اإلمننام: "وغايننة مننا تنندل عليننه  409والمعطلننة( البننن القننيم فنني المثننال التاسننع ص 

المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من األمور، وذا االقتران في كل موضع بحسنبه ويل منه 
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منع خلقنه بطرينق العمنوم كنان منن لنوا م ذلنا علمنه بهنم لوا م بحسب متعلقة، فإذا قيل: هللا  
مم  ِذيَن هنُ ا َوالنه وم قنَ ِذيَن اته َع النه َ منَ وتدبيره لهم وقدرتنه علنيهم، وإذا كنان ذلنا خاصناً كقولنه:  إِنه هللاه

ِسُنوَن(. كان من لوا م ذلا معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة.  ُمحم
عامننة وخاصننة، وقنند اشننتمل القننرآن الكننريم علننى  فمعيننة هللا تعننالى مننع عبننده نوعننان: 

 النوعين، وليس ذلا بطريق االشتراا اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة الالئقة. أهن.
وذكر ابن رجنب فني شنر  الحنديث التاسنع عشنر منن األربعنين النووينة: "أن المعينة  

علمه واطالعنه ومراقبتنه  الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ واإلعانة، وأن العامة تقتضي
 ألعمالهم".
وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد اإلجمناع  

على أن المراد بهذه المعية معية علمه، قال: وال شا في إرادة ذلا ولكن سمعه أيضاً منع علمنه 
 عنه من أمورهم شيء". أهن. مطلع على خلقه ال يغيب  –سبحانه  –بهم وبصره نافذ فيهم فهو 

رابعاً: هذه المعية ال تقتضي أن يكون هللا تعالى مختلطاً بالخلق أو حاالً في أمكنتهم، وال  
تدل على ذلا بوجه من الوجوه؛ ألن هذا معنى باطل مستحيل على هللا ع  وجل، وال يمكنن أن 

 يكون معنى كالم هللا ورسوله شيئاً مستحيالً باطالً.
ط ثالثنة منن شنر  محمند  115إلسالم ابن تيميه في "العقيدة الواسنطية" ص قال شيخ ا 

( أنه مختلط بالخلق فإن هنذا ال توجبنه اللغنة، بنل  خليل الهراس: "وليس معنى قوله:  َوُهَو َمَعُكمم
القمر آية من آيات هللا تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهنو منع المسنافر 

 ا كان". أهن.وغير المسافر أينم
ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إال الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا: إن  

َواِهِهمم إِنم هللا بذاته في كل مكان. تعالى هللا عن قولهم علواً كبيراً. و   نم أَفنم ُرُج منِ ًة َتخنم َكُبَرتم َكلِمنَ
 َيقُولُوَن إاِله َكِذباً(.

من أدركه من السلف واألئمنة، لمنا يلن م علينه منن اللنوا م الباطلنة  وقد أنكر قولهم هذا 
 المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص وإنكار علوه على خلقه.

 –وكيف يمكن أن يقول قائل: إن هللا تعالى بذاته في كل مكان أو إنه مختلط بالخلق وهو  
َض(قنند   –سننبحانه  َرم َماَواِت َواألم ُيُه السننه سننِ َع ُكرم ِة (2)َوسننِ قَِيامننَ َم الم وم ُتُه يننَ ُض َجِميعنناً َقبمضننَ َرم ،  َواألم

ِويهاٌت بَِيِمينِِه(
َماَواُت َمطم  .(3)َوالسه

خامساً: هذه المعية ال تناقض ما ثبنت هلل تعنالى منن علنوه علنى خلقنه، واسنتوائه علنى  
َو عنالى: عرشه، فإن هللا تعالى قند ثبت له العلو المطلق علو الذات، وعلو الصفة، قنال هللا ت  َوهنُ

لَنى((1)المَعلُِي المَعِظيُم( َعم َا األم َم َربنِّ بِِّح اسنم َو (2). وقنال  سنَ لَنى َوهنُ َعم ُل األم ِ المَمثنَ . وقنال تعنالى:  َوهلِله
 .(3)المَعِ يُ  المَحِكيُم(

 وقد تضافرت األدلة من الكتاب والسنة، واإلجماع والعقل، والفطرة على علو هللا تعالى. 
ِ المَعلِنيِّ المَكبِينِر(لكتاب والسنة فال تكاد تحصر.مثل قولنه تعنالى:  أما أدلة ا  ُم هلِله المُحكم   (4)فنَ

اِده( َق ِعبنَ َقاِهُر َفوم ُكمم (5)وقوله تعالى:  َوُهَو الم َل َعلَنيم سنِ َماِء أَنم ُيرم نم فِني السنه ُتمم منَ . وقولنه:  أَمم أَِمننم
ُرُج المَمالئَِكُة (6)َحاِصباً( ِه(.وقوله: َتعم ا((7)َوالُروُ  إِلَيم نم َربنِّ لَُه ُروُ  المقُُدِس منِ  .(8).وقوله: قُلم َن ه

 إلى غير ذلا من اآليات الكثيرة.

 
 .255 سورة البقرة، اآلية:  (2)

 .67سورة الزمر، اآلية:   (3)

 .255سورة البقرة، اآلية:   (1)

 .1سورة األعلى، اآلية:   (2)

 .60سورة النحل، اآلية:   (3)

 .12سورة غافر، اآلية:   (4)

 .18سورة األنعام، اآلية:   (5)

 .17سورة الملك، اآلية:   (6)

 .4سورة المعارج، اآلية:   (7)

 .102: سورة النحل، اآلية  (8)
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. وقوله:  (9  ومثل قوله صلى هللا عليه وسلم: "أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء"  
  . (11 ال الطيب" . وقوله: "وال يصعد إلى هللا إ(10 "والعرش فوق الماء وهللا فوق العرش"

، يعني على الصحابة حنين (12)ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة. يقول: "اللهم اشهد" 
 أقروا أنه بلغ.

 .(13)ومثل إقراره الجارية حين سألها: "أين هللا؟" قالت: في السماء. قال: "أعتقها فإنها مؤمنة"
 إلى غير ذلا من األحاديث الكثيرة. 
 ل إجماع السلف على علو هللا تعالى غير واحد من أهل العلم.وأما اإلجماع: فقد نق 
وأما داللة العقل على علو هللا تعالى: فألن العلو صفة كمال والسفول صنفة نقنص، وهللا  

 تعالى موصوف بالكمال من ه عن النقص. 
وأما داللة الفطرة على علو هللا تعنالى: فإننه منا منن داع يندعو ربنه إال وجند منن قلبنه  
 ة باالتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب وال تعليم معلم.ضرور

 وهذا العلو الثابت هلل تعالى بهذه األدلة القطعية ال يناقض حقيقة المعية وذلا من وجوه:
األول: أن هللا تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنن ه عنن التنناقض؛ ولنو كاننا  

 هما.متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بين
وكل شيء في كتاب هللا تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لا فأعد النظر فيه مرة بعند  

ُدوا أخرى حتى يتبين لا. قال هللا تعالى:   َ لََودَْ َر هللاه َد َغيْأ نأ َعنْأ آَن َولَوأ َكاَن مَْ ُروَن الأقُرأ أََفال َيَتَدبه
تاَلفاً َكثَيراً   .(14)فَيَه اخأ

المعية والعلو ممكن في حق المخلوق. فإنه يقال: ما لنا نسير والقمنر الثاني: أن اجتماع  
معنا، وال يعد ذلا تناقضاً، ومن المعلوم أن السائرين في األرض والقمر في السنماء، فنإذا كنان 

 هذا ممكناً في حق المخلوق فما بالا بالخالق المحيط بكل شيء.
دة الواسننطية" عننند قننول فنني شننرحه "العقينن  115قننال الشننيخ محمنند خليننل الهننراس ص  

المؤلف: بل القمر آية من آيات هللا تعالى، من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغينر المسنافر 
أينما كان. قال: وضرب لذلا مثالً بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره 

عالى؛ أفنال يجنو  بالنسنبة أينما كان، قال: فإذا جا  هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات هللا ت
إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علماً وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسنمعهم وينراهم 
ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة 

كوننه عاليناً علنيهم بائنناً مننهم  في يد أحدنا، أفال يجو  لمن هذا شأنه، أن يقال: إنه مع خلقه منع
 فوق عرشه؟!. أهن.

الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلن م أن  
ِميُع  َو السنه ٌء َوهنُ يم لِنِه شنَ َس َكِمثم يكون ممتنعاً في حق الخالق، فإن هللا ال يماثله شيء من خلقه:  لَيم

 .(1)المَبِصيُر(
ط ثالثة من شر  الهنراس:  116اإلسالم ابن تيميه في "العقيدة الواسطية" ص  قال شيخ 

"وما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علنيِّ فني دننوه 
 قريب في علوه". أهن.

 وخالصة القول في هذا الموضوع كما يلي: 
 سنة وإجماع السلف.أن معية هللا تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب وال -1

 
 سبق تخريجه.  (9)

( 401( والبيهقـي فـي األسـماء والصـفات ص)150، 149( وابن خزيمـة فـي التوحيـد رقـم )9/228أخرجه الطبراني في الكبير ) (10)

 (.100(، وقد صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش اإلسالمية ص)64والذهبي في العلو ص)

 سبق تخريجه.  (11)

 سبق تخريجه.  (12)

 ق تخريجه.سب  (13)

 .82سورة النساء, اآلية:   (14)

 .11سورة الشورى، اآلية:   (1)
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 أنها حق على حقيقتها على ما يليق باهلل تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. -2 
أنها تقتضي إحاطة هللا تعالى بالخلق علماً وقدرة، وسمعاً وبصنراً وسنلطاناً وتندبيراً، وغينر  -3

يينداً وتوفيقناً وتسنديداً ذلا من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلا نصراً وتأ
 إن كانت خاصة.

أنها ال تقتضي أن يكون هللا تعالى مختلطاً بالخلق، أو حاالً في أمكننتهم، وال تندل علنى ذلنا  -4
 بوجه من الوجوه.

إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه ال منافاة بين كون هللا تعالى مع خلقه حقيقة، وكوننه فني السنماء  -5
وبحمده ال نحصي ثناء عليه، هو كمنا أثننى علنى نفسنه. وصنلى هللا  على عرشه حقيقة. سبحانه

 وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 حرره الفقير إلى هللا تعالى 
 محمد الصالح العثيمين 

 هن 27/11/1403في 
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 فهرس القواعد المثلى  
  في صفات هللا وأسمائه الحسنى( 

 
 

 الموضوع  الصفحة 

 شيخ/ عبد الع ي  بن عبد هللا بن با  رحمه هللاتقديم سماحة ال 

 المقدمة  

 من لة العلم بأسماء هللا وصفاته من الدين 

 سبب تأليف هذا الكتاب  

 قواعد في أسماء هللا تعالى 

 القاعدة األولى: أسماء هللا كلها حسنى وأمثلة توضح ذلا 

 عتبار جمعه إلى غيرهالحسن في أسماء هللا باعتبار كل اسم على انفراده وبا 

القاعدة الثانية: أسماء هللا تعالى أعالم باعتبار داللتها على النذات، أوصناف باعتبنار داللتهنا علنى المعناني،  
 وهي مترادفة باعتبار الداللة األولى، متباينة باعتبار الداللة الثانية

 ضالل من سلبوا أسماء هللا معانيها وبطالن تعليلهم بالسمع والعقل 

 الدهر ليس من أسماء هللا تعالى 

القاعدة الثالثة: أسماء هللا إن دلت على وصف متعد تضمنت االسنم والصنفة الحكنم، وإن دلنت علنى وصنف  
 غير متعد تضمنت االسم والصفة وأمثلة توضح ذلا

 ل يوضح ذلاالقاعدة الرابعة: داللة األسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن وااللت ام ومثا 

 داللة االلت ام مفيدة لطالب العلم 

 الال م من قول هللا ورسوله حق إذا صح كونه ال ماً ووجه ذلا 

 الال م من قول غير هللا ورسوله له ثالث حاالت وبيانها 

 القاعدة الخامسة: أسماء هللا تعالى توقيفية يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة ووجه ذلا 

 القاعدة السادسة: أسماء هللا تعالى غير محصورة بعدد معين ودليل ذلا 

 الجواب عن قوله صلى هللا عليه وسلم: "إن هلل تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة" 

 لم يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم تعيين هذه األسماء 

 سرد تسعة وتسعين اسماً بالتتبع من الكتاب والسنة 

 القاعدة السابعة: اإللحاد في أسماء هللا وأنواعه وحكمه 

 قواعد في صفات هللا تعالى 

القاعدة األولى: صفات هللا تعالى كلها صفات كمال ودلينل ذلنا السنمع والعقنل والفطنرة، وإذا كاننت الصنفة  
في حال فإنهنا تجنو  فني نقصاً إلكمال فيها فهي ممتنعة في حق هللا تعالى، وإذا كانت كماالً في حال ونقصاً 

 الحال التي تكون فيها كماالً، وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصاً وأمثلة توضح ذلا

 إنكار قول بعض العوام: خان هللا من يخون 

 القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب األسماء ووجه ذلا وأمثلة توضحه 

 ثبوتية وسلبية ومعنى كل منهما القاعدة الثالثة: صفات هللا تعالى قسمان 

 داللة السمع والعقل على وجوب اإلثبات والنفي كما ورد  

 كيفية اإليمان بالصفات السلبية 

 النفي ليس بكمال حتى يتضمن ما يدل على الكمال وأمثلة على ذلا 

فسنه أكثنر منن الصنفات القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مد  وكمال، ولهذا كان إخبار هللا بها عن ن 
 السلبية

 األحوال التي تذكر فيها الصفات السلبية غالباً وأمثلة ذلا 

 القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية وتعريف كل منهما وأمثلة توضح ذلا 
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 قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ومثال ذلا 

 ة لحكمتهكل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابع 

 القاعدة السادسة: يل م في إثبات الصفات التخلي عن التمثيل والتكييف 

 بطالن التمثيل والتكييف بداللة السمع والعقل 

 قول مالا في االستواء وكونه مي اناً لجميع الصفات  

 التحذير من التكييف وطريق الخالص منه 

 جال للعقل فيهاالقاعدة السابعة: صفات هللا تعالى توقيفية ال م 

 لداللة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثالثة أوجه وبيانها 

 قواعد في أدلة األسماء والصفات  

 القاعدة األولى: أسماء هللا وصفاته ال تثبت بغير الكتاب والسنة 

ه وأمثلنة وجوب اتباع الكتاب والسنة في إثبات ذلا ونفيه والتوقف في لفظ ما لم يرد منع التفصنيل فني معننا 
 على ذلا

 أدلة هذه القاعدة من السمع والعقل 

 القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها 

 دليل ذلا السمع والعقل 

 القاعدة الثالثة: ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار دليل ذلا السمع والعقل 

 الذين يفوضون علم معاني الصفات وبراءة السلف من هذا المذهب  بطالن مذهب المفوضة 

 تواتر النقل عن السلف إجماالً وتفصيالً بإثبات معاني نصوص الصفات. وتفويض الكيفية إلى علم هللا تعالى 

منن قول شيخ اإلسالم ابن تيميه في إبطال التفويض وأنه قد  في القرآن واألنبياء، وسد لباب الهدى والبينان  
جهتهم، وفتح لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا ال في طريق األنبيناء، وأن قنول أهنل 

 التفويض من شر أقوال أهل البدع واإللحاد 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني يختلنف الظناهر بحسنب السنياق ومنا  
 توضح ذلا يضاف إليه الكالم وأمثلة

 انقسم الناس في ظاهر النصوص ثالثة أقسام وبيان كل قسم 

 المذهب الصحيح والطريق القويم طريق السلف في ذلا، وبيان وجه ذلا 

 بطالن قول من جعل ظاهر النصوص التشبيه ورد شبهته من ثالثة أوجه 

 بطالن قول أهل التعطيل من ستة أوجه 

 ريقة أهل التعطيللوا م خمسة باطلة تل م على ط 

 بعض أهل التعطيل يتناقض فيثبت بعض الصفات دون بعض  

 يمكن إثبات ما نفوه بطريق عقلي أظهر وأبين من الطريق التي أثبتوا بها ما أثبتوه. وبيان ذلا بالتمثيل 

 لا في وجهينطريق األشاعرة والماتريدية في أسماء هللا وصفاته ال تندفع به شبه المعت لة والجهمية وبيان ذ  

 ال مدفع لشبه المعت لة والجهمية إال بالرجوع لمذهب السلف 

  تنبيه(: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل وبيان ذلا 

 فصل 

أدعى بعض أهل التأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصفات عن ظاهرها فجعلوها شبهة في إل ام  
 مأهل السنة بموافقتهم على التأويل أو مداهنته

 الجواب عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومفصل وبيان ذلا 

 بيان المفصل بذكر األمثلة 

 كذب الحكاية المنسوبة إلى اإلمام أحمد في أنه تأول في ثالثة أشياء 

 المثال األول: الحجر األسود يمين هللا في األرض والجواب عنه 

 الرحمن والجواب عنه المثال الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
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 المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن والجواب عنه 

 المثال الرابع: قوله تعالى:  ثم استوى إلى السماء( والجواب عنه 

 الفعل يتضمن معنى يناسب الحرف المتعلق به ليلتئم الكالم 

( وقوله:  أال هو معهم أين منا كنانوا( والجنواب المثال الخامس والسادس:قوله تعالى: وهو معكم أين ما كنتم 
 عنهما

 تفسير معية هللا تعالى بما يقتضي الحلول واالختالط باطل من وجوه 

الحق أن هللا تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكن محيطاً بهم علماً وقدرة ... إلخ مع علوه على عرشنه فنوق  
 جميع خلقه

 رد وأمثلة توضح ذلاالمعية تختلف أحكامها بحسب الموا 

 المعية على كل تقدير ال تقتضي أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق  

 دليل ذلا في آيتي المجادلة والحديد  

 وجه كون هللا تعالى مع خلقه حقيقة وعلى عرشه حقيقة 

 نقل كالم شيخ اإلسالم ابن تيميه في الواسطية والحموية 

 ة ال يناقض علو هللا بذاته على عرشه وبيان ذلا من وجوه ثالثةتفسير المعية بظاهرها على الحقيق 

 وجه قول شيخ اإلسالم ابن تيميه إن هللا مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة 

 تتمة 

 انقسم الناس في معية هللا تعالى لخلقه ثالثة أقسام وبيانها 

 تنبيه 

 يقتضي االقتصار على العلمتفسير السلف لمعية هللا تعالى بأنه معهم بعلمه ال  

 تنبيه آخر 

 علو هللا تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلجماع 

 أدلة الكتاب وتنوعها على إثبات علو هللا تعالى 

 أدلة السنة على ذلا بأنواعها القولية والفعلية واإلقرارية في أحاديث تبلغ حد التواتر 

 داللة العقل على ذلا 

 لة الفطرة على ذلادال 

 نقل اإلجماع على ذلا 

 علو هللا تعالى بذاته وصفاته من أبين األشياء وأحقها 

 تنبيه ثالث  

 تعقيب المؤلف على ما كتبه ألحد الطلبة في معية هللا تعالى 

ه عنن المؤلف يرى أن من  عم أن هللا تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكناذب إن نقلن  
 سلف األمة وأئمتها

 تبرؤ المؤلف من هذا القول وإنكاره إياه 

 كل كلمة تستل م ما ال يليق باهلل فهي باطلة يجب إنكارها على قائلها كائناً من كان وبأي لفظ كانت  

 كل كالم يوهم ولو عند بعض الناس ما ال يليق باهلل فالواجب تجنبه 

 ته وبيان بطالن وهم من توهم فيه ما ال يليق باهلل تعالىما أثبته هللا لنفسه فالواجب إثبا 

المثال السابع والثامن: قوله تعالى:  ونحن أقرب إلينه منن حبنل الوريند( وقولنه:  ونحنن أقنرب إلينه مننكم(  
 والجواب عنهما

 لماذا أضاف هللا تعالى قرب المالئكة إليه وهل لذلا نظير؟ 

 ى:  تجري بأعيننا( وقوله:  ولتصنع على عيني( والجواب عنهماالمثال التاسع والعاشر: قوله تعال 

المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسني: "ومنا ين ال عبندي يتقنرب إلنيا بالنوافنل حتنى أحبنه"  
 والجواب عنه
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شبراً تقربت  المثال الثاني عشر: قوله صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن هللا تعالى أنه قال: "من تقرب إليً  
 منه ذراعاً".. إلخ. والجواب عنه

ذهب بعض الناس إلى أن المراد بقوله: "أتيته هرولة" سرعة قبول هللا وإقباله علنى عبنده واحنتج بمنا يمكنن  
 الجواب عنه

 بيان أن إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليف بمذهب السلف 

 وا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً( والجواب عنهالمثال الثالث عشر: قوله تعالى:  أولم ير 

المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: "يا أبن آدم، مرضت فلم تعدني"... الحديث. والجنواب  
 عنه

هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة ألهل التأويل الذين يحرفون نصنوص الصنفات عنن ظاهرهنا بنال دلينل  
 ه ذلاوبيان وج

 الخاتمة 

% منن المسنلمين؟ والجنواب عننه، وكينف يكنون 95كيف يكون طريق األشاعرة باطالً وهم يمثلنون الينوم  
 باطالً وقدوتهم أبو الحسن األشعري؟ والجواب عنه

 الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به على ما ينبغي نالمتأخر و 

 ألبي الحسن ثالث مراحل وبيانها 

 التي يثبتها األشعريةالصفات السبع  

 قول شيخ اإلسالم ابن تيميه في األشعرية 

 قول تلميذه ابن القيم فيهم 

قول محمد أمين الشنقيطي فيمن غلط من المتأخرين في الظاهر من آيات الصفات، وبيان ما يل م على قولهم  
 من الباطل، وأنه من أكبر الضالل وأعظم االفتراء على هللا ع  وجل

 حسن األشعري كان في آخر عمره على مذهب أهل السنةأبو ال 

 مذهب اإلنسان ما قاله أخيراً إذا صر  بحصر قوله فيه 

 وكيف يكون طريق األشاعرة باطالً وفيهم فالن وفالن من العلماء المعروفين بالنصيحة؟ والجواب عنه 

 الحق ال يو ن بالرجال وإنما يو ن الرجال بالحق 

 العلماء المنتسبين إلى األشاعرة قدم صدق في اإلسالم ال ننكر أن لبعض  

 وال ننكر أن يكون لبعضهم نية حسنة فيما ذهب إليه ولكن هذا ال يكفي في قبول قولهم حتى يوافق الشرع 

 هل يكفر أهل التأويل أو يفسقون؟ والجواب عليه 

 التكفير أو التفسيق ليس إلينا بل هو إلى هللا ورسوله 

 الحكم أن ينظر في أمرين:يجب قبل  

 أحدهما: داللة الكتاب أو السنة عليه 

 والثاني: انطباق الحكم على القائل أو الفاعل 

 من أهم شروط التكفير أو التفسيق أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت ذلا ودليل ذلا 

 ه ودليل ذلامن موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق أن يقع ما يوجبهما بغير إرادة من 

 كالم شيخ اإلسالم ابن تيميه في هذه المسألة 

 ال يل م في كل من قال أو فعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن يكون كافراً أو فاسقاً  

 من تبين له الحق فأصر على مخالفته استحق ما تقتضيه تلا المخالفة 

 ما إماماً على المؤمن أن يبني معتقده وعمله على الكتاب والسنة فيجعله 

 وجوب الحذر من أن يبني معتقده أو عمله على مذهب معين ثم يحاول صرف النصوص إليه 

 الناظر في مسالا الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب  

 سؤال هللا تعالى الحري باإلجابة 

 نص كلمة المؤلف المنشورة حول المعية في مجلة الدعوة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 53-  

 

 الفهرس 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


