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  علىعلى  التنبيهالتنبيه

العقديةالعقدية  المخالفاتالمخالفات
  فيفي

الباريالباري  فتحفتح

العلماء لكبار تقريظ
الفـوزان صالح باز بن العزيز عبد                                     
منيع بن الله عبد عقيل بن الله عبد                                     

الغنيمان الله عبد

وهو إكمال لما بدأه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

على الفتح بإشارته ومتابعته ومراجعته وقراءته

كتبه
الشبل علي بن العزيز عبد بن علي

آمين والمسلمين ومشايخه والديه وعن عنه الله عفا

الرحيم الرحمن الله بسم
شرور من بالله ونعوذ ونستعينه، نحمده لله، الحمد إن

ومن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا،
شريك ل وحده الله إل إله ل أن  وأشهد.له هادي فل يضلل

ًا وأن له، وسلم وآله عليه الله صلى ورسوله عبده محمد
 .تسليما
بعد:  أما
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أبي الموفق المام صحيح صحة على أجمعت قد المة فإن
أعظم من وكان درجته، ورفع جللته، وعلى البخاري الله عبد

الذي العسقلني حجر بن أحمد الحافظ شرح عليه الشروح
فيه، أبدع فقد البخاري"؛ صحيح بشرح الباري "فتح سماه
موضع في السابقين العلماء كلم من المتفرق لجمع ووفق
َع العلماء ُمعول شرحه صار حتى واحد، الطلبا ومرج

 .الباحثين ومقصد
الففتي العقديففة المخالفففات بعض سوى ذلك صفو يعكر ولم

العسففقلني، حجففر ابففن الكففبير الحففافظ مثففل مففن عظمففت
هففذا، النفيففس سفره فطرحوا الغأمار بعض عليه بها وأشغب
ًا أن إل أهففانوه، وربمففا وأهملوه ينقلهففا نقففول هففي منهففا كففثير
بحففوث تنففوع مع هذا وغأيرهم، الُشّراح من قبله عمن الحافظ
أسأل فالله حال كل وعلى فيها، والستطراد وتشعبها الكتابا

المثوبففة لففه ويعظففم حسففنات سففيئاته يبففدل وأن عنه يعفو أن
 .آمين حوبته ويمحو درجته ويرفع والجر،
بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ شيخنا سماحة كان ولما

ّبه قد باز الثلثاة المجلدات في المؤاخذات تلك بعض على ن
الفادة تمام فحققت الفتح؛ حواشي تعقباته فزينت الولى،

تلك وراء النسياق عدم مع الحافل، الحافظ شرح من
 .والجماعة السنة أهل عقيدة لصحيح المخالفة الختيارات

ًا الطلب وتكرر من بدأه ما باستئناف سماحته على مرار
 .ذلك من منعته والصوارف الشواغأل كثرة ولكن ذلك،

ًا، بذلك سماحته إلى رغأبت وقد بالشروع َعلّي فأشار مرار
لينظر سماحته على العمل عرض ثام عليه، والعزم ذلك، في

لعظم المر؛ أول في عنه وأحجمُت ذلك هبُت ولكنني فيه،
الله شرح ولكن وعلمه، الحافظ ومكانة وجللته، الفتح

حتى الستخارة؛ ثام الشيخ سماحة أمر بعد لذلك صدري
حواشيه في الشيخ سماحة منوال على السير على عزمت

دون فيها، الخطأ وبيان الملحظة موضع على بالقتصار
المقصود، على منها الدللة وتحرير الدلة بجلب التوسع
العقيدة كتب مطولت ذلك مظنة إذ عليها، الدلئال وتنويع
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وهي والجماعة السنة أهل منهج مخالفي على والردود
 .مشهورة متداولة، معروفة،

ًا سماحة تعليقات مع واحد نسق على العمل وليكون أيض
فذا لذلك وفقت  فإن.الولى الثلثاة المجلدات على شيخنا

وإن وتسديده، وهدايته الله توفيق محض وهو المقصود، هو
ومن منه بالله وأعوذ والشيطان، نفسي فمن الثانية كانت

أل وأرجو إليه وأتوبا ذلك من الله وأستغفر نفسي، شر
 .الجرين أحد أعدم

ًا، لوجهه يجعله أن وعل جل المولى وأسأل هذا خالص
ًا، لديه وللزلفى ًا، ولمرضاته مقرب للئامة: ويعظم محقق
ًا، شيخنا وسماحة حجر وابن البخاري في ولهم لنا ويرفع آجر
ًا، الدارين ولي إنه الجنة من العلى المنازل معهم ويورثانا ذكر

ّي ولي ذلك، أعلم، والله والمسلمين، ومشايخي َولوالد
 .وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

ِالجّل موله إلى الفقير
الشبل علي بن العزيز عبد بن علي

هف10/8/1419 في
63128 با  ص11415 الرياض

2270010 فاكس
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وتنويه شكر
ًا الله أحمد وإني هذا ًا حمد ًا طيب ربنا يحب كما فيه مبارك

 .الصالحات بنعمته تتم الذي لله فالحمد ويرضى،
وسلم، عليه الله صلى الكريم رسوله على وأسلم وأصلي
الدين، يوم إلى بإحسان وتابعيهم صحابته عن وأترضى
عبد بن العزيز عبد شيخنا: الشيخ لسماحة والدعاء والشكر

به، واهتم وراجعه وتابعه العمل بهذا أشار الذي باز بن الله
َفّرغَّ أوصى ثام وتسديده، لقراءته مجالس وقته من له و

ًا بطبعه، خير عنا الله جزاه ونصحه، بدعائاه ذلك مصاحب
 .عليين وأنفزله الجزاء

والفضيلة:  المعالي لصحاب متوجه والشكر
 .الفوزان الله عبد بن فوزان بن  صالح.د - الشيخ

 .منيع بن سليمان بن الله عبد - والشيخ
 .عقيل بن العزيز عبد بن الله عبد - والشيخ
 .الغنيمان محمد بن الله عبد - والشيخ
 .الراجحي الله عبد بن العزيز عبد - والشيخ

فيها لي ماحضين التعليقات – الله وفقهم – قرأوا حيث
 .والتوجيه النصح

والفضيلة:  المعالي لصحاب موصول والشكر
– الشيخ آل محمد بن الله عبد بن العزيز عبد - الشيخ

 .للمملكة- العام المفتي
 .عثيمين بن صالح بن محمد - الشيخ

 .البراك ناصر بن الرحمن عبد - والشيخ
وإيضاحها المشكلة، المسائال في إليهما أرجع كنت والذين

العمففل هففذا فففي سففهم له كان من ولكل التعليقات تلكم من
 .مراحله مختلف في توجيه وحسن نصح محض من المبارك
ًا، الجميع الله فجزى لهففم وبارك المثوبة، لهم وضاعف خير

ّقففل وأعمففالهم، أعمففارهم فففي ذنففوبهم، ومحففا مففوازينهم وثا
والفففردوس الصففالح والعمففل النففافع العلففم وإيففاهم وأورثانففا
 .الدعاء مجيب قريب سميع سبحانه إنه الجنة، من العلى

الباري" :  "فتح وكتابه حجر ابن الحافظ مكانة
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حجففر بففن علففي بففن أحمففد الكففبير الحففافظ عففن الكلم إن
يضففيق والعلميففة الذاتية وترجمته )هف852-773( العسقلني

ًا، الموضع هذا عنها طففوال بكتب ترجمته جعلت وقد كيف جد
شففيخ ترجمففة فففي والدرر "الجواهر السخاوي تلميذه ككتابا

 .الكتب من طبع!وغأيره حجر" وقد ابن السلم
فففاق حففتى العلففم طلبففه فففي حجففر ابففن الحففافظ تميز لقد

مففن فمنهم كثرتهم، على مشايخه إعجابا على وحاز أقرانه،
علمففه وسففعة وتحصففيله، لنبففوغأه أجازه وأكثرهم عليه، درس

 .تصنيفه وجودة
قففدره عرفففوا لمففا ذلففك بعد العلماء وبعلومه به أعجب كما

ومؤلفففاته المحففررة، تصففانيفه خلل من والتحقيق العلم في
وسففعة علففومه أبففرزت والففتي المفيففدة، وتحقيقففاته الماتعه،
 .له الله وتوفيق نظره، ودقة واستيعابه اطلعه،

حففديث علففم فففي وهمته – الله رحمه – عنايته وبجانب هذا
فكففانت وروايففة، درايففة وسففنته وسففلم عليففه الله صلى النبي
رجففال فففي المعول وعليها السبق، قصب فيها العلمية لثااره

ًا الثاففار ورواة الحففديث حففديث تخريففج فففي أو وتعففديلً، جرحفف
ًا وتميزه وسلم عليه الله صلى النبي ًا، صحيح كففان أو وضعيف

ًا النبوي الحديث فقه في ً استنباط  .وتعليل
ًا، الحافظ كتب أعظم من كان ولقد ًا، وأعمقهففا قففدر علومفف

– الصففحيح الجففامع علففى المسفلمين: شففرحه لففدى وأحظاها
– اللففه كتففابا بعففد كتابا أصح أنه على المسلمون اتفق الذي
الباري "فتح سّماه الذي )هف256( البخاري المام صحيح وهو

ّعد البخاري" والذي صحيح بشرح السففلم دواوين أحد بحق ُي
طففالب عنه يستغني فل المهمة، العلمية ومصادره المعتبرة،

ًا الشففرح فجففاء مجتهففد، ول مفٍت ول بل فقيه؛ ول علم سفففر
ًا ً ضخم أكففثر وتنقيحففه وإملئاففه وتففأليفه جمعه في  أخذ.جليل

سففنة أوائاففل فففي ابتففدأه حيففث سففنة، وعشففرين خمففس مففن
رجففب غأففرة فففي منففه وفرغَّ  سنة،44 آنذاك وعمره هف،817
صففحيح علففى قبلففه مففن شففروح فيففه فجمففع هف842 سنة من

ًا البخاري، وحكاية مشكلته، وبيان الصحيح إيضاح فيه باسط
والتصففحيح الفقففه فففي الخلف وبسففط الجمففاع، مسففائال
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بضففبط الواضففحة العنايففة مففع والقففراءات، واللغة والتضعيف
فيها، الفروق على والتنويه ورواياته البخاري  صحيح.الصحيح

إلففخ … نافعففة واسففتطرادات نففادرة وفرائاففد كففثيرة فوائاد مع
ًا1200( علففى فيففه الحففافظ مففوارد زادت حففتى مففن ) كتابفف

 .له السابقين مؤلفات
تقاصرت العلماء، ومفخرة الزمان، أعجوبة هذا كتابه وغأدا

علففى السففير أو عملففه مثففل عففن العلمففاء مففن بعده من همة
شففرح منففه ُطلب لما الشوكاني الشيخ قال حتى فيه، منواله
حففديث مففع المتجانسففة المشففهورة، قففولته البخففاري صففحيح

 .الفتح" بعد هجرة : "ل وسلم عليه الله صلى النبي
فففي وأعلففى درجتففه، ورفففع حجففر ابففن الحففافظ الله فرحم
وأهلففه السففلم عففن وجففزاه مففوازينه، وثاقففل ذكففره، الدارين
النففبي لسففنة وخدمته وبذله نصحه على وأوفاه الجزاء أفضل
 .آمين وسلم عليه الله صلى

 * * *
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عليها:  والتعليق المؤاخذات جمع طريقة
مففن غأيري من سمعت لما – وعونه الله بتيسير – ذلك وتم

فففي بففاز ابففن الشيخ سماحة على البخاري صحيح جّل الطلبة
ًا المتعددة دروسه ًء صباح الكففبير بالجففامع الرياض في ومسا
ًا سارة، وجامع بقففراءات الطففائاف فففي سماحته بجامع وفجر

أقيففد كنت حيث هف،1407 سنة من عليه الصحيح من متعددة
الحففافظ علففى العقيففدة مؤاخففذات وفيها العلمية الملحظات

ًا الله رحمه حجر ابن الجانبيففة، الفتففح حواشي في عليها منبه
فأسففتفيد الفتففح نسخة البخاري درس في أصحب كنت لنني

بعففث لمففا ثاففم المقروءة، الحاديث على شروحه مطالعة من
عليهففا، والتعليففق الخطففاء تلففك لجمففع أخرى مرة الهمة الله

يتعلففق مففا سيما ول العقيدة أحاديث مظان في النظر أعدت
هففذه لفي تجمعففت حففتى البفاري فتفح مفن والقفدر بالصفففات

حجففر ابففن الحففافظ ينقلهففا نقول من جلها وكان المؤاخذات،
كلمففه ابتففداء مففن وبعضها عليه، متقدمين وشّراح علماء عن
 .هو

عليهففا، والتعليففق المؤاخففذات جمففع علففى العزم توجه فلما
مفن نسفختي مفن بالموضفوع العلقة ذات الصفحات صورت
المناسففب التعليق وكتبت الخطأ، موضع على وأشرت الفتح،
المريففن أعففرض حففتى الفتح بمصورة أرفقتها خارجية بورقة
أيففده مففا وهففو والتعليففق، الفتففح، شيخنا: صورة سماحة على

والتعليفق الجميففع مففن انتهيففت إذا  حتى.سماحته واستحسنه
الظهففر صففلة بعففد جلسات لي فخصص شيخنا سماحة آذنت

سففنة مففن المحففرم شففهر أواخر من ابتدأت سماحته، دار في
عففاد لمففا البقيففة سففماحته مففع واصلت ثام بالطائاف، هف1419

انسففلخا الخميس ظهر مجلس في آخرها فكان الرياض، إلى
الشففيخ فأشففار هففف،1419 السنة هذه من الحرام رجب شهر

ًا بطبعه وتل غأفيففر، جففم الفتففح عندهم من منه ليستفيد مفرد
شيخنا سماحة ومشاورة للطبع، وإعداده الكتابا تبييض ذلك
علففى ذلففك بعففد تعليففق ثامففة لففه كان وإن عنوان، مسمى في

بعففد التعليففق في حاجة سماحته ير فلم منه، بعض أو الكتابا
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ًا اله جزاه – موقفه وكان ذلك، يخففرج ل التعففاليق مففن – خير
مواقف:  ثالثاة عن

جففّل وهففو نقففص، أو إضففافة بففدون التعليففق : إمضففاء الول
 .الكتابا في التعاليق

تعففديل أو عبففارات بإضففافة التعليففق علففى الثففاني: الزيففادة
في عليه قراءتها أعيد ثام كتبها، ما في علّي هو يمليها صياغأة

 .التأكد في زيادة المنتقد الموضع
ويحقففق الحاجففة، يسففد بمففا التعليففق الثففالث: اختصففار

 .بالكثيرة ليست مواضع في الواقع في وهما المقصود،
هي:  أمور على التنبيه وأحب هذا

ونحوهفا والسفتواء كاليفدين الصفات لبعض التأويل - تكرر1
ًا، بعضففها علففى بففالتنبيه فاكتفينففا كففثيرة، مواضع في تعليقفف

المواضففع بعففض وأغأفلنففا وإحالففة، إشففارة بعضففها وعلففى
 .المقصود لحصول

المكتبففة طبعففة هي الباري فتح من عليها المحال - الطبعة2
ّوصفف ومففا هففف،1407  عففام1 ط السففلفية لكونهففا عليهففا؛ رُ

 .وقتنا أهل بين الشهر
هيئففة علففى الفتففح حواشي الصل في هي التنبيهات - هذه3

ًا تعليقات الثلثاففة الجففزاء فففي شففيخنا سففماحة لعمل طرد
بهففذه فكانت مستقل؛ كتابا في هنا ُجردت ولكنها الولى،
 .الصورة

الول والمجلففد الفتح مقدمة من مواضع على التنبيه - وقع4
 .سبق فيما عليها شيخنا ينبه لم والثالث
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وتحذير! تنبيه
أحمففد الحفافظ مكانفة حول بيان من سبق ما على وعطف

ّد الذي حجر، بن كتابه وحول السلم، علماء كبار من بحٍق ُيع
ومففا المعتففبرة، السففلم دواويففن أحففد هو الباري" الذي "فتح

ّنات على التنبيه من الله يّسره فيه! وقعت ه
ًا يجففوز ل فففإنه ًة ول دينفف مكانففة مففن بففذلك ُينففال أن مففروء
فففإن وقدره؛ عمله من النتقاص أو العلمية حجر ابن الحافظ
ٌد، الرجففل أحففد اللففه برحمففة يعففدم ولففن وسففعه، بففاذٌل مجتهفف

ُتكف أغألطففه تغمففر كتففابه فففي وحسففناته الجريففن، .رهففاّو
وهففي إلينففا، أحب والعقيدة الحق ولكن علينا حبيب والحافظ

 .والبراء الولء معقد
ه رحمفه – أوتفي وقد هذا وتنوعهفا، بحفوثاه كفثرة مفن – الل

ّ المهمة، وجللة كتبه، وضخامة ًا ينقففل كففان أنه إل عففن كففثير
دونمففا العقيففدة فففي أخطففاء مففن فيهففا بمففا عباراتهم الشّراح

ً إل تعليق أظففن أن وجل عز الله إلى فأبرأ كل وعلى ،. .قليل
وهففذا الباطففل، مففن ضده اتباع أو الحق مخالفة قصد أنه فيه
َهَداَنا اَّلِذي ِلّلِه اْلَحْمُد{ و فعل، شاء وما الله قدر

َلَقْد الَّلُه َهَداَنا َأْن َلْول ِلَنْهَتِدَي ُكَّنا َوَما ِلَهـَذا
 .ِباْلَحِّق} َرِّبَنا ُرُسُل َجاءْت

ًا أبيففح ل أنففي فأعلن وعليه التنبيهففات هففذه مففن اتخففذ أحففد
ًا أو وقففدره، دينففه مففن بهففا أنقففص أو الحففافظ، علففى مطعنفف
ًا سخرها وتففوفيقه الله بحمد  وأنا.تبديعه أو تكفيره في سهم

نصففح إل هففي ومففا شففأنه، مففن التقليل ول ذلك منها أقصد لم
ًا وللمسفلمين ورسوله، ولله وكتابه، للحافظ للففادة وتتميمف

ًا العقيدة على وغأيرة الوكيل، نعم وهو حسبنا  والله.عنها وذب
 .العظيم العلي بالله إل قوة ول حول ول

 * * *
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باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة تقريظ

العلماء كبار هيئة ورئايس العام، المفتي
…وبركاته الله ورحمة السلم وعليكم
بحمففد الحففق لن عليهففا التعليففق إلى حاجة أرى ل بعده،

تطبعوها أن وأرى ،فعلتم فيما أحسنتم وقد .واضح الله
 .المسلمين بها الله ينفع أن رجاء ذكرتم، التي العناوين بأحد

دعففاة من إخواننا وسائار وإياكم وجعلنا سعيكم الله شكر
 .قريب سميع إنه الحق، وأنصار الهدى

 .وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
باز بن الله عبد بن العزيز عبد

10

http://www.dorar.net/


ُع ِق ْو ِر    الال     َم ِرّدَر ِة          ّدَر ّي ِن ِةالّس ّي ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

الفوزان فوزان بن صالح الشيخ معالي تقريظ
العلماء كبار هيئة وعضو للفتاء، الدائامة اللجنة عضو

محمد نبينا على والسلم والصلة العالمين، ربا لله الحمد
وبعد:  – أجمعين وأصحابه آله وعلى

بن الشيخ: علي وضعها التي الستدراكات على اطلعت فقد
صحيح شرح الباري كتابا: فتح على الشبل العزيز عبد

ًا العسقلني حجر بن أحمد للحافظ البخاري بذلك متمم
المام العلمة الشيخ سماحة بدأها التي الستدراكات
ًا الله، رحمه باز بن الله عبد بن العزيز الجليل: عبد وسائار

وبيان الخطاء تلك على القراء تنبيه أجل من منواله على
الكتابا ذلك في بوجودها أحد يحتج ل حتى فيها الصوابا
ًا أصبح الذي النفيس ًا مرجع من علم طالب كل بيد أساسي

.كدر كل من الكتابا هذا يصفو حتى وإيضاح تعليق غأير
ًا ويصبح ًا مورد ًا عذب تلك وجدت  وقد.ضرر بدون نمير

ًا الشيخ الله فجزى – منصفة مفيدة جيدة الستدراكات علي
بتلك ونفع الجزاء خير العلمي المجهود هذا من به قام عما

الله  وصلى.والصوابا الحق هدفه كان من الستدراكات
 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على

كتبه:
الفوزان الله عبد بن فوزان بن صالح

هف6/9/1420
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المنيع سليمان بن الله عبد الشيخ معالي تقريظ
العلماء كبار هيئة عضو

وأظهره الحق ودين بالهدى رسوله أرسل الذي لله الحمد
كنا وما لليمان هدانا المشركون، كره ولو كله الدين على

ًا أحمده الله، هدانا أن لول لنهتدي ًا حمد أهله هو كما كثير
ل أن وأشهد وحده، إليه ويتضرع يستزيده من شكر وأشكره

ذاته وكمال وألوهيته ربوبيته في له شريك ل وحده الله إل إله
ًا ونبينا سيدنا أن وأشهد وصفاته ورسوله الله عبد محمد

بهديهم اهتدى ومن أجمعين وصحبه آله وعلى عليه الله صلى
 .وبعد الدين يوم إلى بسنتهم واستن

الباري "فتح على مةّقي لطيفة تعليقات بقراءة سعدت فلقد
ًء صحيح شرح ًا البخاري" اقتدا نهجه الذي للنهج وإتمام

فيما الله رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ شيخنا سماحة
الله بأسماء يتعلق فيما الشرح في الواقعة بالخطاء يتعلق

في السليم العتقاد في المستقيم الصراط وبيان وصفاته
والجماعة السنة أهل معتقد هو مما وصفاته الله أسماء

يوم إلى وتابعيهم والتابعين الصحابة من الصالح والسلف
عليه ما مثل على كانوا ممن النار من الناجية الفرقة الدين،
علي الشيخ فضيلة الله فجزى أصحابه، وعلى عليه الله صلى
ًا وجعله وأتمه جزاء خير الدنيا في وأسعده كان أينما مبارك

ول مال ينفع ل يوم حسناته موازين بهذا وثاقل الخرة وفي
 .المستعان والله سليم بقلب الله أتى من إل بنون

هذا كتب
المنيع سليمان بن الله عبد

هف5/5/1420
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عقيل بن الله عبد الشيخ معالي تقريظ

ًا العلى القضاء بمجلس الدائامة الهيئة رئايس سابق
ورسوله عبده على وسلم الله وصلى وحده لله الحمد

 .وصحبه وآله محمد
هو هف256-194 البخاري المام صحيح أن وبعد: فبما

أجمع ومن الحديث أئامة باتفاق الحديث في وضع كتابا أصح
حجر بن علي بن أحمد للحافظ الباري فتح كتابا شروحه

لما عليه والتعليق بدراسته الئامة اعتنى لهذا هف773-852
المؤلف أن إل وغأيرها والستنباطات الفوائاد من به تميز

ًا الله رحمه مما عليه البحوث وتشعب كتابه في لتوسعه نظر
ًا بعضه ينسي فيما وأغألط ومخالفات هنات في وقع بعض
من وأهم اللغوية البحوث وكذا وعلومه الحديث بفن يتعلق
الصفات، من وأحاديث السلفية العقيدة مسائال ذلك

فيه اختلطت مجتمع في نشأ أنه أعلم والله والسبب
ولمذاهبهم نفوذ شاكلهم ومن للشاعرة وصار المفاهيم

قل وحساسة دقيقة والصفات السماء بحوث أن ومع رواج،
 .سلفي عالم عن أخذ من إل منها يتخلص من

الكتابان هذان تضمنه بما العلم أهل من كثير اهتم وقد
وإن وسعه، حسب كل الشرح، في وقع مما كثير على ونبهوا

العزيز عبد الله عبد أبو العلمة شيخنا ذلك في كتب من أبرز
هف،27/1/1420 في المتوفى الله رحمه باز بن الله عبد بن

الصادرة طبعته على أشرف حينما الباري فتح عليه قرئ فقد
فيه ما وتتبع هف1380 عام بالقاهرة السلفية المطبعة من
الجزء آخر إلى أوله من عليه ونبه السلف مذهب يخالف مما

بهوامش التعليقات تلك وطبعت الجنائاز كتابا بنهاية الثالث
وطبعت عنه انشغل ثام الباري، فتح من الثلثاة الجزاء
ًا تعليق، دون الباقية الجزاء على سماحته عزم وأخير
وهو تلميذه أخص إلى ذلك بتتبع وأوعز العمل مواصلة
جامعة في الستاذ الشبل العزيز عبد بن علي الشيخ فضيلة
في ورد ما التلميذ فتتبع السلمية سعود بن محمد المام

ذلك، في السلف مذهب وبين عليه وعلق الكتابا أجزاء بقية
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له وأذن فاستحسنه شيخه على عرضه الكتابا كمل فلما
 ونشره، بطبعه

العاملين ويثيب به ينفع أن الله نسأل جليل عمل وهذا
 .كريم جواد إنه عليه

الله إلى الفقير وكتبه
عقيل بن العزيز عبد الله عبد

ًا العلى القضاء بمجلس الدائامة الهيئة رئايس سابق
وسلم وصحبه آله وعلى محمد على الله وصلى
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الغنيمان محمد بن الله عبد الشيخ فضيلة تقريظ
النبوي بالمسجد والمدرس العليا، الدراسات قسم رئايس

ًا سابق
نبينففا علففى وسففلم اللففه وصففلى العففالمين، ربا للففه الحمففد

 .أجمعين وصحبه آله وعلى المرسلين، أفضل محمد
وأجمعهففا السففلم في المصنفة الكتب أصح من وبعد: فإن

ًا وأحسنها ًا تبويب عففرف وقففد البخففاري، المام كتابا واستنتاج
لى نفبيه وسفنة تعالى الله بكتابا تمسكه بشدة ه ص عليفه الل
واتباعهم، عليهم الله رضوان الصحابة طريقة وترسمه وسلم

 .نهجهم يخالف ما كتابه في يضع فلم
اشففتمل مففا وبيففان وتقريبه كتابه بشرح العلماء اعتنى وقد

شرح فوائاد وأكثرها شروحه وأعظم والفوائاد، العلم من عليه
وهففذا اللففه، رحمه العسقلني حجر بن علي بن أحمد الحافظ
مسففائال مففن فيففه أدخففل أنففه غأيففر العلففم، أهففل لففدى معلففوم

 .كتابه شان ما العالمين ربا لصفات وتأويلتهم المتكلمين
َو أن تعالى الله نسأل ّنا اجتهاده، على ويثيبه عنه يعف فإ

 .الباطل يقصد ولم الحق يطلب أنه نعتقد
بتتبع الشبل العزيز عبد بن علي الفاضل الخا قام وقد

ّين الحافظ فيها أخطأ التي المواضع وقد ذلك، في الصوابا وب
هو الذي الصوابا فيها تبين قد فوجدته هذه تتبعاته قرأت

 .السنة أهل مذهب
ِرَف علي والخا وملزمته بحوثاه وكثرة اطلعه بسعة ُع
 .بهم يقتدى الذين للعلماء

ًا ويزيده يثيبه أن تعالى الله أسأل ًا علم ًا نافع في وسداد
 .والعمل القول

وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
 .وصحبه

قاله
الغنيمان محمد بن الله عبد

هف15/9/1420 في
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  علىعلى  التنبيهالتنبيه

العقديةالعقدية  المخالفاتالمخالفات
  فيفي

الباريالباري  فتحفتح
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: "قوله143 الساري هدي في الحافظ قال
الذي المتشابه من العرش) هو على (استوى
في تفسيره ووقع تعالى، الله إلى علمه يفوض

 . اهـ.الصل"
ًا؛ ليففس ت: هففذا آيففات ومنهففا الصفففات نصففوص إذ صففحيح

والمعقولفة المعنى المعلومة المحكمة النصوص من الستواء
الففتي وحقائاقهففا كيفياتهففا تعففالى الله إلى ُيفوض وإنما المراد،

المام قال الله، رحمهم المة سلف مذهب هو كما عليه، هي
مجهففول، والكيففف معلففوم، اللففه: "السففتواء رحمففه مالففك

معلففوم فالسففتواء بدعففة"؛ عنففه والسؤال واجب، به واليمان
مففن المتشففابه وليففس  هففذا.والسففتقرار العلففو وهففو المعنففى
مففن التفويض أهل يقوله كما الله، إل معناه يعلم ل ما القرآن
 .أعلم  والله.هنا حجر ابن الحافظ عليه وجرى النفاة،

 * * *
: "قوله: (أطولهم219 الهدي في الحافظ قال

ًا) أي القرآن في اليد ذكر ووقع أسمحهن، يد
ًا والحديث السنة أهل واتفق تعالى، الله إلى مضاف
التي الجارحة باليد المراد ليس أنه على والجماعة

ذلك من جاء ما  وأثبتوا.المحدثات صفات من هي
من ومنهم يتأول، ولم وقف من فمنهم به؛ وآمنوا
له، ظهر الذي المعنى على منها لفظ كل حمل

 . اهـ.ذلك" أمثال من جاء ما جميع في عملوا وهكذا
عز بالله اللئاق الوجه على حقيقة اليدين إثابات ت: الواجب

ول تحريففف غأيففر ومففن تمثيل، ول تكييف غأير من حقيقة وجل
السففلف أتبففاع والجماعففة السنة أهل اتفق هذا وعلى تعطيل،
 .الصالح
الجنففوح أو بففالتفويض، والتأويففل الثابففات عففن التوقففف أمففا

الشفففاعرة مفففن والمفوضفففة المؤولفففة فمسفففلكا للتأويفففل
منففه والجماعففة السففنة وأهففل الصفففات، بابا في والماتريدية

 .أعلم  والله.براء
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 * * *
ـو) أي1/61 الفتح في الحافظ قال ـوله: (وـه : "ـق

…وينقص) يزيد وفعل اليمان(قول
.والعتـقـاد والنـطـق العـمـل قالوا: ـهـو والمعتزلة

العـمـال جعـلـوا أنـهـم الـسـلف وبين بينهم والفارق
ًا ًا جعلوـهـا والـسـلف ـصـحته، ـفـي شرط ـفـي ـشـرط
 . أهـ.كماله"

تكفون الصففالح: قففد السفلف عنففد العمففال أن ت: الصوابا
ًا قففد اليمففان حقيقففة مففن أنهففا أي اليمففان، صففحة فففي شرط
 .كالصلة بانتفائاها، اليمان ينتفي

ًا تكففون وقففد اليمففان فينقففص الففواجب كمففاله فففي شففرط
وليفس ومعصففية، فسففق تركهففا الفتي العمفال كبقية بانتفائاها

ًا الصففالح السففلف قففول لفهففم منففه لبففد التفصففيل  فهذا.كفر
السففنة أهففل عنففد العمففل أن  مع.الوعيدية بقول خلطه وعدم

وعمففل الثلثاففة: قففول اليمففان أركففان مففن ركففن والجماعففة
ًا.وينقففص يزيففد عنففدهم واليمففان واعتقففاد، للخففوارج  خلففف
 .التوفيق ولي  والله.والمعتزلة

 * * *
: "(تنبيه): دل1/147 الفتح في الحافظ قال

بالبصار الدنيا في الله رؤية أن على الحديث سياق
وسلم عليه الله صلى النبي رؤية وأما واقعة، غير

 .آخر" لدليل فذاك
ّبه َيَر لم وسلم عليه الله صلى أنه ت: الصوابا الففدنيا في ر

عن الدنيا في محجوبة الله رؤية لن العلماء؛ أقوال أرجح في
النففبي ل لحففد ثابوتهففا فففي صففحيح مخصص يأت ولم أحد، كل

عمففومه، علففى النفي فيبقى لغيره، ول وسلم عليه الله صلى
حففتى ربففه منكففم أحد يرى لن أنه "واعلموا الحديث في وصح

 وصففح.عنففه اللففه رضي هريرة أبي عن مسلم يموت" أخرجه
ربك؟ رأيت : هل ُسئل لما قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه

ًا" أخرجهما قال: "رأيت لفظ أراه" وفي أنى فقال: "نور نور
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كتففابا ) مففن4155( حففديث علففى التعليففق  وانظففر.مسففلم
 .أعلم  والله.التفسير

***
اليـمـان : "وأـمـا1/164 الفـتـح ـفـي الـحـافظ ـقـال
أعـمـال كـسـائر نـيـة إـلـى يحـتـاج فل التصديق بمعنى

والتـقـرب ومحبته وعظمته الله خشية من – القلوب
.تميزها لنية تحتاج فل تعالى لله متميزة لنها – إليه

 . "اهـ.
اليمففان لن الشففاعرة، قففول هو إذ متعقب؛ القول ت: هذا

وزيففادة التصففديق هففو بففل التصففديق؛ مجففرد ليففس اللغففة في
ّبففه  وقففد.المففن مففن مشتق لغة فهو القرار، أبففو هففذا علففى ن
293-7/289 الكففبير اليمففان كتففابه فففي تيميففة ابففُن العبففاس

بفالقلب العتقففاد فاليمفان؛ الشففرع فففي أمففا الفتفاوى ضففمن
 .والركان بالجوارح والعمل باللسان والقرار

 * * *
: "قوله: (فاـسـتحيا1/189 الفتح في الحافظ قال

 .يعاقبه ولم رحمه منه) أي الله
وهـو عليـه، سـخط عنـه) أي اللـه قوله: (فأعرض

ًا ذهب من على محمول ـذا لعذر، ل معرض ـكـان إن ـه
ًا ًا يكون أن ويحتمل مسلم  . "اهـ. .منافق

كمففا والعففراض بالستحياء وتعالى سبحانه ربنا ت: يوصف
الوجه على بل فيه؛ نقص ل وجه على الشرعية النصوص في

 ول.تمثيففل ول تحريففف ول تعطيففل ول تكييففف غأير من اللئاق
بل ذلك، وغأير لوازمها من الظاهر معناهما بغير تأويلهما يجوز

وكماله بجلله اللئاق الوجه على وجل عز لله إثاباتهما الواجب
 وانظففر.تمثيففل ول تكييففف ول تعطيففل ول تحريففف غأيففر مففن

 والله. الغسل.كتابا  من22 ) بابا282( حديث على التعليق
 .أعلم

 * * *
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ل الله : "قوله: (إن1/276 الفتح في الحافظ قال
ــأمر ل الـحــق) أي ـمــن يـســتحيي ــاء ـي ـفــي بالحـي
 .الحق"اهـ

نقففص ل وجففه علففى وجففل عز لله الحياء إثابات ت: الواجب
ول تحريففف غأير من حقيقة سبحانه به اللئاق الوجه وعلى فيه

السففنة أهففل عند الصفات كسائار تمثيل، ول تعطيل ول تكييف
ٌق الدين في بالحياء يأمر ل سبحانه  وكونه.والجماعة ًا، ح أيض

مففن هففو بل وجل، عز لله الستحياء صفة معنى هو ليس لكن
 .آثاارها

كتففابا  مففن22 ) بففابا282( حففديث علففى التعليففق وانظففر
 .أعلم  والله.الغسل

 * * *
هنا باليد : "والمراد1/419 الفتح في الحافظ قال

 .القدرة"
علففى وجففل عففز لله ثاابتة اليد بل صحيح؛ غأير تأويل ت: هذا
إثابففات فففالواجب تعالى، صفاته من ذاتية صفة وهي حقيقتها،

مففن وعظمتففه اللففه بجلل يليق كما حقيقتها على الصفة هذه
.الصفففات كسففائار تمثيل ول تعطيل ول تكييف ول تحريف غأير

ل يد له فكذلك المخلوقين، قدرة تشبهها ل قدرة لله أن فكما
كان وإل صفاتهم، تشبه ل صفات وله المخلوقين، أيدي تشبه
ًا ذلك  .المتماثالت بين تفريق

إصففبعين بيففن العبففاد الصحيح: أن"قلوبا الحديث في وصح
 والله.آمين دينه على الثبات الله  نسأل.الرحمن" أصابع من

 .أعلم

 * * *
ــال ــافظ ـق ــي الـح ــح ـف ــراد1/605 الفـت : "والـم

قـبـل وـمـن النجوى، حقيقة العبد قبل من بالمناجاة
ًا، فيكون ذلك لزم الرب عليــه إقباله والمعنى مجاز

 .والرضوان" بالرحمة
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مففن وهففو باطلففة، اللففه مففن المناجاة في المجاز ت: دعوى
تعطيلهففا، بففابا هففو الففذي الصفات، نصوص في المجاز ادعاء

كمففا حقيقة لعبده الله من المناجاة إثابات هنا اللئاق والواجب
تحريففف غأيففر ومن تمثيل، ول تكييف غأير من حقيقة للعبد هي
والرضا؛ بالرحمة عليه الله بإقبال تأويلها يجوز ول تعطيل، ول
لموسففى اللففه مففن القففرآن في المناجاة صحت وقد سيما ول

ِمن َوَناَدْيَناُه{ مريم سورة في وسلم عليه الله صلى
 .أعلم والله ،َنِجًّيا} َوَقَّرْبَناُه اَلْيَمِن الُّطوِر َجاِنِب

 * * *
أن مـنـه : "ويستفاد1/612 الفتح في الحافظ قال

 ."…بالشرع هو إنما والتقبيح التحسين
كمففا بالعقففل يكونففان والتقبيففح التحسففين أن ت: الصففوابا

وحسففن الشففر قبففح بعقولنففا نعقففل أننا وذلك بالشرع، يكونان
الشففاعرة مففذهب علففى يتمشففى هنا الحافظ وقول … الخير
 .أعلم والله

كتففابا  مففن22 ) بففابا122( حففديث علففى التعليففق وانظففر
 .العلم

 * * *
عـنـد الـحـق : "لن1/613 الفـتـح ـفـي الحافظ قال
ً لـهـا يـشـترط ل الرؤـيـة أن الـسـنة أـهـل عـضـو عقل

 ."… قرب ول مقابلة ول مخصوص
بمقابلة حقيقة الخرة الدار في سبحانه الباري رؤية ت: بل

: قففال كمففا وتعففالى سففبحانه علففوه فففي وهففو ورؤيففة ولقففاء
عن الستشراف قطع مع }،َسلٌم َيْلَقْوَنُه َيْوَم َتِحَّيُتُهْم{

المقابلة  ونفي.بالمخلوق المرئاي تشبيه أو الرؤية، تلك كيفية
وباطففل، خطأ – الجمال من فيه ما – صحيح دليل بل والقربا

 .أعلم والله

 * * *
ـه) : قوله: (بنى1/650 الفتح في الحافظ قال الـل
 ." … مجاز الله إلى البناء إسناد
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اللئاففق ظاهره على حقيقة وجل عز لله البناء إسناد ت: بل
داعففي ول فعليففة، صفففة وهففو وجللً، عظمفة وجففل عففز بففالله

ول بنففاءه، نكيفف فل الصفففات، كسفائار هاهنففا، المجاز لدعوى
المسلمين على الواجب هو هذا نعطله، ول نحرفه، ول نمثله،

 .وصفاته الله أسماء في
المجففاز؟بففل إليففه يتطرق هل الله، كخلق الله بناء أن وذلك

فففي القففول وهكففذا بففالله اللئاقة الحقيقة على الجميع في هو
 .أعلم والله والصفات، السماء سائار

 * * *
ـح فــي الحــافظ قــال هــذا : "وفــي3/188 الفـت
استحـضـار تـقـدم- ـجـواز ما الفوائد-غير من الحديث

 . ". .ودعائهم بركتهم لرجاء للمحتضر الفضل ذوي
عليففه اللففه صففلى بففالنبي إل ممنففوع بالصففالحين ت: التبرك

عليففه عليففه غأيففره ُيقاس أن يجوز ول خاصة، حياته في وسلم
ففي النصفوص لعمفوم بفدعائاهم التبرك  وأما.والسلم الصلة

 .فنعم ذلك
ًا ومضى مففن وآثاففارهم بالصالحين التبرك على التعليق قريب
المجلففد هففذا فففي نظففائار له وسيأتي مرة، غأير شيخنا سماحة

 .الثالث" "وهو

 * * *
أن الـلـه : "ومـعـاذ3/541 الفـتـح ـفـي الحافظ قال
 . ". .جارحة لله يكون

يففرد لفم الذي المجمل النفي من الله عن الجارحة ت: نفي
ُيقال:  أن فيه والستفصال شرعي، دليل به

أعضففاء؛ مففن للمخلففوق كمففا بالجارحففة، المففراد كففان أ- إن
ّبر حق فالنفي ُيع َكِمْثِلِه َلْيَس{ القرآن في بما عنه و
 .}َشْيٌء

أو اللففه عففن اليففد نفي الجارحة بنفي المراد كان وإن – با
 فففي.ولبفد باطفل، هفذه والحالفة فالنفي الصفات، نفي
نفففاه ما إل الله عن تنفي فل التوقيف من لبد النفي بابا
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كمففا وسففلم عليه الله صلى رسوله عن نفاه أو نفسه عن
 .أعلم والله الثابات، بابا في

 * * *
ذـلـك بـعـد : "وـمـن4/112 الفـتـح ـفـي الحافظ قال
ـفـي والـصـلة وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى قبره لزيارة

 .أصحابه" وآثار آثاره بمشاهدة والتبرك مسجده
ًا مشففروعة سفففر إلففى احتففاجت إذا القففبر ت: زيففارة ل تبعفف

تشففد وإنمففا القففبر، زيففارة لقصففد الّسفففر يجففوز فل اسففتقللً،
 .فقط الثلثاة المساجد لزيارة الرحال

إلففى ووسففيلة منكففرة، بدعففة والثاففار بالمشففاهد والتففبرك
هففذا علففى التعليق والثالث الول المجلد في ومضى الشرك،

 .باز ابن شيخنا سماحة من مواضع في

 * * *
: "ـقـوله: (أطـيـب4/127 الفـتـح ـفـي الحافظ قال

الخـلـوف كـون في المسك) اختلف ريح من الله عند
سـبحانه أـنـه مـع – المسـك ريـح ـمـن الله عند أطيب

ـمـن ذاك إذ الرواـئـح، اـسـتطابة ـعـن منـــزه وتـعـالى
ـهـو ـمـا عـلـى الـشـيء يعلم أنه ومع الحيوان، صفات

لـنـه مـجـاز الـمـازري: ـهـو  ـقـال.أوـجـه عـلـى – عليه
فاـسـتعير مـنـا الطيـبـة الرواـئـح بتقريب العادة جرت
أطـيـب أـنـه ـفـالمعنى الـلـه، من لتقريبه للصوم ذلك
أـكـثر إليه يقرب أي عندكم، المسك ريح من الله عند
ـن أشار ذلك وإلى إليكم، المسك تقريب من ـد اـب عـب

وأنـهـم الملئـكـة حق في ذلك أن وقيل: المراد البر،
ا أكـثر الخلوف ريح يستطيبون ح تسـتطيبون مم ري

 .المسك
الـلـه عند والمسك الخلوف حكم أن وقيل: المعنى

.الول ـمـن قرـيـب وـهـو عـنـدكم، ـهـو ـمـا ـضـد عـلـى
الـخـرة ـفـي يجزـيـه تـعـالى الـلـه أن وقـيـل: الـمـراد

ـيـأتي كـمـا المـسـك رـيـح ـمـن أطـيـب نكهـتـه فتـكـون
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ًا تفوح جرحه وريح المكلوم أن  وقيل: الـمـراد.مسك
رـيـح ـمـن أفـضـل ـهـو ـمـا الـثـواب ـمـن يـنـال ـصـاحبه
حكاهـمـا الخـلـوف، إـلـى بالـضـافة لـسـيما المـسـك

 .عياض
أـكـثر الخـلـوف أن وجماعة: المعنى الداودي وقال

ًا ـالس الجمع في إليه المندوب المسك من ثواب ومـج
حـمـل وحاـصـله الخـيـر، ـهـذا الـنـووي ورـجـح اـلـذكر،
عـلـى فحـصـلنا والرـضـا، القـبـول على الطيب معنى
 .أوجه" ستة

وخففروج لهففا، مففبرر ل متكلفففة تففأويلت قبلففه ومففا ت: هففذا
الصففائام فففم خلففوف لرائاحففة  والستطابة.حقيقته عن باللفظ

عففدم مففع بهففا اليمففان يجففب العلففى الصفات سائار جنس من
بففآراء بتأويلهففا التكلففف عففدم ومففع المخلوقين، صفات مماثالة
تعطيلهففا إلففى بهففا يفضي والذي النقول، ومستبعدات العقول

 .الله عن
اللئاففق الففوجه علففى الصفففات كسفائار بهففا اليمان فالواجب

تعطيففل، ول تحريففف غأير ومن تمثيل، ول تكييف غأير من بالله
{ قال كما الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَسسبحانه: 

{الَبِصيُر وقال:  {َسِمًّيا َلُه َتْعَلُم َهْل}  وقال:  َوَلْم} 
 .أعلم  والله.}َأَحٌد ُكُفًوا َّلُه َيُكن

 * * *
أنـهـا : "والتحقـيـق4/298 الفـتـح في الحافظ قال

انت إن ت تنـدرج ممـا ك الشـرع فـي مستحسـن تح
مـسـتقبح تـحـت تـنـدرج مـمـا ـكـانت وإن حسنة، فهي
قـسـم ـمـن فـهـي وإل مـسـتقبحة، فـهـي الشرع في

 .الخمسة" الحكام إلى تنقسم وقد المباح،
سففابق، مثففال غأيففر علففى كففان مففا هي اللغة في ت: البدعة

مذمومففة فكلهففا الشففرع فففي البففدع أما وسيئة، حسنة وتكون
كففل وسفلم: "فففإن عليففه اللففه صففلى قففوله لعمففوم مستقبحة

النففبي قففول من عموم وهذا ضللة"، بدعة وكل بدعة، محدثاة
قففوله تخصيص يجوز فل له، مخصص ل وسلم عليه الله صلى
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ًا الناس بأقوال البدعففة تنففدرج أن يصففح ل  كمففا.كففان من كائان
ًا  .أعلم  والله.الخمسة الحكام تحت شرع

العتصففام كتففابا ) فففي7277( حففديث على التعليق وانظر
 .13 المجلد ) من2(  بابا.بالسنة

 * * *
قــال : "وقــد5/217 الفتــح فــي الحــافظ قــال

عـلـى الـحـديث هذا فأجرى قتيبة ابن المازري: غلط
… انتهى.كالصورة ل وقال: صورة ظاهره
من المفرد" وأحمد "الدب في البخاري أخرج وقد
ًا هريرة أبي عن سعيد عن عجلن ابن طريق مرفوع

وجهــك؛ أشبه من ووجه وجهك الله تقولن: قبح "ل
ـفـي ـظـاهر وـهـو ـصـورته"، عـلـى آدم خلق الله فإن
 . ". .ذلك له المقول على الضمير عود

ضففربا عففن النهي في التعليل هذا بذكر الحافظ ت: أحسن
أحسففن كمففا وأصففرح، الول التعليففل مففن أحسففن وهو الوجه،

 .الرحمن" صورة زيادة: "على بتخريجه
الحففافظ وهففم كمففا قتيبففة، ابففن بتغليطه المازري غألط وقد
 .ذلك له المقول على الضمير عود بجعله

ولدم سففبحانه، بففه تليففق صففورة لله يقال: إن أن والصوابا
تحريففف ول تمثيففل ول تكييففف غأير من بهم، تليق صور وذريته

صفففات بيففن الفففارق مففع صفففاته؛ ول اللففه لصورة تعطيل ول
 .الخالق وصفات المخلوق

قففال كمففا الجهميففة، قففول اللففه عففن الصورة نفي وإن هذا،
فففي الكلم تيميففة ابففن الشففيخ بسط  وقد.وغأيره أحمد المام

ًا الجهمية تلبيس بيان آخر في المسألة ًا بسط  .شافي

 * * *
(أـحـدث : "ـقـوله5/345 الفـتـح ـفـي الـحـافظ ـقـال
ً أقربها بالله) أي الخبار الـلـه عـنـد ـمـن إليكم نـزول

إليـهـم، المنـــزول إـلـى بالنـسـبة فالحديث وجل، عز
 .قديم" نفسه في وهو
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وجل، عز لله الكلم بصفة يتعلق إيهام فيه الموضع ت: هذا
تفصيل:  إلى ويحتاج

قففول فهففذا نفسفي، قفديم معنفى أنفه المفراد كفان - فففإن أ
 .بالله قائام نفسي معنى القرآن بأن الشاعرة

مففن تلقففاه وإنمففا اللففه مففن يسمعه لم جبريل كان - وإن با
ًا باطففل فهففو اللطيفة أو الهواء أو اللوح غأيره: من .أيضفف

الكلم يكففون أن لينفففوا والمتكلمين الشاعرة قول وهو
ًا الكلم الول: بففأن الحتمففال إلففى راجففع  وهففو.مسموع

 .نفسّي قديٌم معنًى
اللففوح فففي كتبففه اللففه أن بمعنففى قففديم أنففه أراد وإن – جففف

ًا أنفففزله ثاففم سففبحانه علمففه بففه وسففبق المحفوظ منجمفف
حففق  فهففذا.اللففه مففن جبريففل وسففمعه الحوادث، حسب

 .وصوابا
حففادث النففوع قففديم اللففه كلم لن المففر؛ يتففبين وبالتفصيل

 .أعلم  والله.وعل جّل الربا أفعال كسائار الحاد،
 .التوحيد كتابا ) من42( بابا على التعليق وانظر

 * * *
للمهـلـب : "ووـقـع5/395 الفـتـح في الحافظ قال

–الفـيـل"  "ـحـابس وهي – الكلمة هذه جواز استبعاد
ـه أمر حبسها فقال: المراد تعالى، الله على ـعـز الـل

الـلـه ـحـق ـفـي ذـلـك إطلق يـجـوز بأنه وتعقب وجل،
يمكن الذي وإنما الفيل، حابس الله فيقال: حبسها

ـع أن ـبحانه تـسـميته يمـن ـالى ـس ـابس وتـع ـل ـح الفـي
عـلـى مبـنـي وـهـو المنـيـر، اـبـن أـجـاب ـكـذا ونـحـوه،
 ."… توقيفية السماء أن من الصحيح

والصفففات السماء بابا في مسددة سديدة قاعدة ت: هذه
اللففه علففى الفيففل حففابس  وإطلق.التوقيففف على مبناهما أن

وهففو والطلق، الخبار بابا من وإنما التسمية، بابا من ليس
يكفففي  ول.والوصففف التسففمية بففابا مففن أوسع حال كل على
ًا السم ذلك يكون أل فقط يكففون أن لبففد بففل بنقففص؛ مشعر

ًا  .توقيفي
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حبففس يشففبه ل وجففل عففز بففالله يليففق فعففٌل هاهنا والحبس
 .التوفيق ولي والله الصفات كسائار المخلوقين

 * * *
افظ قـال ارة : "وفيـه5/402 الفتـح فـي الح طه

بفـضــلت والـتــبرك المنفـصــل والـشــعر النخاـمــة
 . ". . الطاهرة الصالحين

صففلى محمففد بنبينا خاص هو بل إطلقه، على ليس ت: هذا
ولكففونه يففرد، لففم لكففونه لغيففره؛ يجففوز ول وسففلم، عليففه الله

والثففالث الول المجلففدين فففي  ومضففى.الشففرك إلففى وسيلة
واللففه يكفففي، بمففا شففيخنا سففماحة عليهففا علق عديدة مواضع

 .أعلم

 * * *
رواية : "وفي414-5/413 الفتح في الحافظ قال

الـلـه رـسـول الزـهـري: فكـتـب ـعـن عقبة بن موسى
ـابه فـقـدم بـصـير، أبي إلى وسلم عليه الله صلى كـت
ـصـلى الـلـه رـسـول وكـتـاب فمات يموت، بصير وأبو
مـكـانه، جـنـدل أـبـو ـفـدفنه يده، في وسلم عليه الله

ًا قبره عند وجعل  ."…مسجد
المحففذرة الصففحيحة الحففاديث في صح لما مخالف ت: هذا

مففن وهففو صففح!كيففف إن وهففذا مسففاجد، القبففور اتخففاذ مففن
الثاففر فيكففون المراسففيل؛ أضعف من وهي الزهري، مراسيل

 .أعلم  والله.صحيح غأير

 * * *
: (يـضـحك : "ـقـوله6/48 الفـتـح ـفـي الحافظ قال
اـلـذي الخـطـابي: الـضـحك رجلـيـن) ـقـال إـلـى الـلـه

غير الطرب أو الفرح يستخفهم عندما البشر يعتري
لـهـذا ـضـرب مـثـل ـهـذه وإنـمـا تعالى، الله على جائز

ـفـإذا البـشـر عـنـد العـجـاب مـحـل يحل الذي الصنيع
بفـعـل الـلـه رـضـا عن الخبار ومعناه أضحكهم، رأوه

ا للخـر وقبـوله أحدهما صـنيعهما علـى ومجازاتهم
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البخاري تأول قال: وقد حاليهما، اختلف مع بالجنة
وـهـو الرحـمـة، معـنـى عـلـى آـخـر موضع في الضحك
ـب، ـأويله قرـي ـى وـت ـى عـل ـا معـن ـرب، الرـض ـإن أـق ـف
 .والقبول" الرضا على يدل الضحك

أهففل مففذهب لنففه صففحيح؛ غأيففر بعففده ومففا الكلم ت: هففذا
 .باطل المذهبين وكل التفويض أهل ومذهب التأويل
مففن لففه المثبتففة نصوصففه واعتبففار اللففه، عففن الضحك ونفي
ليففس إرادتففه، أو كالرضففا أخففرى بصفففة وتأويله المثل، ضربا

عليففه اللففه صففلى النففبي وصف ما لحقيقة نفي هو بل بسديد،
الفوجه علففى للفه الضففحك صفففة إثابففات ففالواجب ربه، وسلم
تعطيففل ول المخلوقففات، بضففحك تشففبيه غأيففر مففن بففه اللئاففق

ول تكييففف ول الصفففات، كمففال مففن سففبحانه لففه مففا لحقيقففة
 .تحريف
ًا بعيففد وهففو ذلففك، تأول الله رحمه البخاري أَر ولم هذا؛ جففد

( حففديث علففى عنففه اللففه عفففا الحففافظ قال وقد لسيما عنه،
عبففد أبففو الخطففابي: وقففال التفسير: "قال كتابا ) من4889

النسخ في ذلك أَر  قلت: ولم.الرحمة هنا الضحك الله: معنى
 .أعلم  والله.البخاري" اهف من لنا وقعت التي

 * * *
ـال ـافظ ـق ـي الـح ـح ـف ـل6/138 الفـت أن : "ويحتـم
ـون ـوله معـنـى يـك ـة ـق ـه) أي ـمـن : (رحـم ـانت الـل ـك

لنـــزول رـضـوانه ومـحـل الـلـه رحمة موضع الشجرة
 ."…عندها المؤمنين عن الرضا

اللففه رحمففة موضففع الشجرة فليست بعيد، احتمال ت: هذا
 .عندها المؤمنين عن الرضا لنفزول رضوانه ومحل

َسففُمرة شففجرة هففي وإنمففا قطعها، جاز لما كذلك كانت ولو
.بهففا ل عنففدها حصففل بمففا تعلففق بالرضففوان والوصف كغيرها،

فيهففا يغلففو ل حففتى اللففه من رحمة خفاءها أن الول والصوابا
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النففاس بعففض رأى لما عنه الله رضي عمر قطعها ولهذا أحد،
 .أعلم  والله.إليها يذهبون

 * * *
تنـــزيه : "فناـسـب6/158 الفـتـح في الحافظ قال

عـنـد تـكـبيره ناـسـب كـمـا النخـفـاض صفات عن الله
العـلـو جـهـتي ـكـون ـمـن يلزم ول المرتفعة، الماكن

لن ـبـالعلو؛ يوـصـف أل الـلـه عـلـى مـحـال والـسـفل
ـكـون والمـسـتحيل المعـنـى، جـهـة من بالعلو وصفه

 . ". . . الحس جهة من ذلك
 وهففو.الشففرف وعلففو القهففر بعلو القول إلى جنوح ت: هذا

أحففاله الففذي الذات علو دون المعنى، جهة من بالعلو الوصف
ًا، الحافظ ًا التفام العلفو لله أن والحق حس ًا ذاتف ًا، وقفدر وقهفر

ًا الشريعة نصوص به تواترت ما وهو ًا تواتر وجففوه مففن قطعيفف
ًا كثيرة  .أعلم والله الحصر، تفوق جد

 * * *
ـفـي كـلـه : "ـهـذا6/165 الفـتـح ـفـي الـحـافظ قال
ونـحـوه، ـقـرآن فـيـه ليس مما وغيرها التمائم تعليق
يجـعـل إنـمـا ـفـإنه فيه، نهي فل الله ذكر فيه ما فأما

 ."… وذكره بأسمائه والتعوذ به للتبرك
ُينهففى ألبتففه، كلففه ذلك عن النهي ت: الصوابا تعليففق عففن ف

ًا، التمائام ُيمتهففن، لئل اللفه؛ ذكفر فيففه بشفيء كفان ولفو مطلق
ًا للعمففوم، مخصففص ول التمففائام، عففن النهففي ولعمففوم وسففد

 .الشركية التمائام تعليق لذريعة
يكففون الشففرعية والحففروز الدعيففة مففن اللففه بذكر والتبرك

 .أعلم والله بتعليقها، ل بها لله والتعبد بها والتلفظ بقراءتها

 * * *
توجيه تقدم : "وقد6/168 الفتح في الحافظ قال

معـنـاه وأن الجـهـاد أواـئـل ـفـي الـلـه حق في العجب
 ."…ذلك ونحو الرضا

29

http://www.dorar.net/


ُع ِق ْو ِر    الال     َم ِرّدَر ِة          ّدَر ّي ِن ِةالّس ّي ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

أخففرى بصفففة الله إلى المسند للعجب باطل تأويل ت: هذا
لئاففق عجففب له فكذلك به يليق رضا لله أن وكما الرضا، وهي

ًا به  .أعلم  والله.أيض
– الثففامن المجلففد ) مففن4889( حديث على التعليق وانظر

 .الحشر آية تفسير

 * * *
في : "قوله: (كتب6/336 الفتح في الحافظ قال

ــابه) أي ــم أمـــر كـت ــب أن القـل ــوح فـــي يكـت الـل
 ."…المحفوظ

أضففافه مففا كسائار بنفسه سبحانه كتبه يكون أن مانع ت: ل
غأيففر مففن اللئاففق الففوجه علففى وأفعففاله صفففاته من نفسه إلى

عففز صفففاته كسففائار تعطيففل ول تحريففف ول تمثيففل ول تكييف
 .بيده لموسى التوراة كتب تعالى الله أن ورد  كما.وجل

كتابففة غأيففر الكتابففة هذه أن الحديث سياق من يظهر والذي
هذا يكون أن ويجوز بها، القلم سبحانه الله أمر التي المقادير
اللففوح أنففه الحافظ فجُزُم المحفوظ؛ اللوح غأير كذلك الكتابا

ً عليه يذكر لم المحفوظ اللففه عفا – قوله هذا من  وأبعد.دليل
ل بففه استشففهد وما  إلخ،. . المراد يكون أن - : "ويحتمل عنه

الحكففم هففذا أن الظهففر بففل ذكففره؛ الففذي المعنففى فيففه يتعين
 .أعلم  والله.كتابا في مكتوبا

 * * *
: "ـقـوله: (فـهـو6/337الفـتـح ـفـي الـحـافظ ـقـال
ـاه قـيـل الـعـرش)؛ ـفـوق عـنـده .الـعـرش دون : معـن

عـنـده" أي بـقـوله: "فـهـو الـمـراد يـكـون أن ويحتمل
ـهـي ـبـل مكانـيـة العندـيـة تـكـون فل علـمـه، أو ذـكـره
ًا كونه كمال إلى إشارة ـ ًا الخـلـق ـعـن مخفـي مرفوـعـ

 ."…إدراكهم حيز عن
هففذا إلففى حاجففة ول ظففاهره، علففى إمففراره الواجب ت: بل
الستشراف قطع مع عرشه فوق الله عند كتابا فهو التأويل،

 .أعلم  والله.ذلك كيفية عن
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 * * *
ـمـن : "والـمـراد6/337 الفـتـح ـفـي الـحـافظ ـقـال
يقع من إلى العذاب إيصال إرادة وهو لزمه الغضب

 ."…الغضب عليه
.العقوبففة إيصففال إرادة إلففى الغضففب لصفففة تأويففل ت: هذا
اللئاففق الففوجه علففى الصفففات وسائار الغضب إثابات والواجب

ول تحريففف ول تمثيففل ول تكييففف غأيففر من الحقيقة على بالله
لصفففتي – عنففه اللففه عفففا – الحففافظ تأويففل كففثر  وقد.تعطيل
الحقيقففة في وهو والعقابا، الثوابا بإرادتي والغضب الرحمة

 .أعلم  والله.فيهما الشاعرة لمذهب طرد

 * * *
ـال ـافظ ـق ـي الـح ـح ـف ـال6/345 الفـت ـن  : " ـق اـب

ممـكـن، ـصـحيح وـهـو ـسـجودها ـقـوم العرـبـي: أنـكـر
اـلـدائم، التـسـخير ـمـن عليه هي ما على قوم وتأوله

.ترـجـع ـثـم فتـسـجد مجراـهـا ـعـن تـخـرج أن مانع ول
ـت: إن ـالخروج أراد قـل فل وإل فواـضـح، الوـقـوف ـب

المــراد يكــون أن ويحتمــل الخــروج، علــى دليــل
أو الملئـكـة، ـمـن بـهـا موكل هو من سجود بالسجود

النقيـاد في الزيادة عن عبارة فيكون بصورة تسجد
 .الحين" ذلك في والخضوع

السجود وذلك وجل، عز لله الشمس لسجود تأويل ت: هذا
نخففوض فل بكيفيتففه، أعلم الله لكن الحديث في صح كما حق
علففى حففق سففجودها ولكففن مكيفيففن، أو متففأولين بعقولنا فيه

 .به أعلم والله ظاهره،

 * * *
ـال ـافظ ـق ـح ـفـي الـح ـذ6/406 الفـت ـه : "ويؤـخ مـن

ـدعاء اســتحباب ًا الصــالحين حضــور عنــد اـل تبركــ
 ."…بهم

ذلففك كففل بحقهم أو بجاههم أو الصالحين بذوات ت: التبرك
التففبرك لن بففذواتهم؛ ل بففدعائاهم التففبرك والصففوابا يجففوز ل
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وهففو يجففوز ل ذلففك كل بحقهم أو بجاههم أو الصالحين بذوات
ُيحذر والصغر الكبر الشرك بين دائار بالففذات  والتففبرك.منه ف

عففن انفصففل فيمففا وسففلم عليففه اللففه صلى محمد بنبينا خاص
 .أعلم والله موته بعد ل فقط حياته في جسمه

 * * *
افظ قال الروايـة : "وهـذه6/422 الفتـح فـي الح

أن والمعـنـى لدم، الـضـمير ـقـال: إن ـمـن قول تؤيد
 ."…عليها خلقه التي الهيئة على أوجده تعالى الله

ًا جاء كما الرحمن على الضمير عود ت: الصوابا به مصرح
كففٌل ولدم للففه الصورة إثابات والمقصود صحيحة، روايات في

عففود وبيففان المسففألة على الكلم بسط  وقد.به يليق ما على
تلففبيس بيفات فففي تيميففة ابفن العبففاس أبففو اللفه على الضمير
ًا الكلمية بدعهم تأسيس في الجهمية ًا بسففط  ومضففى.شففافي

كتففابا ) مففن20( ) بابا2559( حديث على التعليق في نحوه
 .أعلم والله العتق،

 * * *
في إطلقه : "وأما6/448 الفتح في الحافظ قال

وقـيـل: الخـلـة المقابلة، سبيل فعلى تعالى الله حق
ـادي يوالي لنه بذلك وُسمي الستصفاء، أصلها ويـع

ًا وجعله نصره له الله وخلة تعالى، الله في ."…إمام
اللففه علففى المحبففة درجففات أعلففى وهففي الخلففة ت: إطلق

القففرآن صففريح فففي كمففا بففالله، اللئاقة الحقيقة وعلى صحيح
ًا تسففتلزم ل بففالله لئاقففة ثاابتففة صفففة  وهي.والسنة ول تشففبيه
ا بفه لئاقة خلة لله بل تمثيلً، ًا لفه أن كم ًا سفمع وحيفاة وبصفر
الجعففد، عففن الجهميففة قففول هو الله عن الخلة  ونفي.به تليق
القيم:  ابن قال كما

ُد بجعد ضحى ذا ولجل خال
الففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

خليلففه ليففس إبراهيُم قال إذا
صففاحب كففّل الضففحية شففكر

ّي القربففان ذبائاففح يوم قسر
الففداني الكليم موسى ول كل

قربففان أخففي مففن درك للففه
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 .أعلم والله

 * * *
اـلـبيهقي : "وروى6/502 الفـتـح في الحافظ قال

 ."… رجلين أن قرافصة بن الحجاج طريق من
ِفصة بن ت: صوابه: الحجاج مضففمومة الولففى بفاءين؛ ُفرا

صدوق البصري، الباهلي مهملة، صاد بعدها مكسورة والثانية
 .أعلم  والله.السادسة من يهم، عابد،

 * * *
: "ـقـال: وـكـانوا6/502 الفـتـح ـفـي الـحـافظ ـقـال
 .الخضر" أنه يرون

حففال كل وعلى الخضر، تعمير في رحمه الحافظ ت: أطال
 .ُيخلد لن فإنه ُعمر لو

رضي عمر ابن حديث لشمله عاش ولو مات، أنه والتحقيق
فففإنه هففذه ليلتكففم يرفعففه: "أرأيتكففم الصففحيح في عنهما الله
الرض ظهر على اليوم هو ممن يبقى ل سنة مائاة رأس على
ل وخرافات أساطير الخضر على ينسجون البدع  وأهل.أحد"

 .تحصى
النبي مبعث قبل مات قد السلم عليه الخضر أن والصوابا

ومحمففد الصففحيح-، علففى – نففبي لنففه وسففلم، عليه الله صلى
بففأنه والقففول بعده، نبي ل النبيين خاتم وسلم عليه الله صلى

للدلففة مخففالف باطففل قففول بعففدها أو النففبي حياة في موجود
 .التوفيق ولي  والله.الشرعية

 * * *
أحياء النبياء : "لن6/512 الفتح في الحافظ قال

إلـى بالنسـبة الموات صورة في كانوا وإن الله عند
 ."… الدنيا أهل

النبيففاء حيففاة بففأن التصريح والصوابا مبهم، إطلق ت: هذا
أعلففم اللففه ولكففن والخففرة، الففدنيا كحيففاتي ليسففت برزخيففة

 .الشهداء حياة من أكمل القبور في حياتهم وأن بحقيقتها،
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مففن مواضفع فففي عنففه وأبان ذلك فّصل الله رحمه والحافظ 
)4042( ) و3887( ) و3649( حففديث علففى السففابع المجلد

ًا الله فجزاه هاهنا، البهام أزال بما  .خير

 * * *
عـلـى ذـلـك : "ـفـدل6/562 الفتح في الحافظ قال

ـل حيث من أحياء أنهم ثبت  قلت: وإذا.حياتهم النـق
بنص أحياء الشهداء كون النظر حيث من يقويه فإنه

 ."… الشهداء من أفضل والنبياء القرآن،
ل برزخيففة حياة قبورهم في النبياء حياة أن بيان ت: مضى

( حففديث علففى الشففهداء حيففاة مففن أكمل وأنها حقيقتها، نعلم
 .أعلم  والله.السادس المجلد هذا ) من3410

 * * *

الـتـبرك : "وفـيـه6/695 الفـتـح ـفـي الـحـافظ ـقـال
 ."… والصلحاء الولياء بطعام

بففالنبي تخصيصففه والصففوابا بسففديد، ليس الطلق ت: هذا
حيففاته فففي جسففمه عففن انفصففل ومففا وسففلم، عليه الله صلى

 .والثالث الول المجلد في كثيرة نظائار له ومضى فقط!،

 * * *
"7/28 الفـتـح في الحافظ قال الـلـه خـلـة  أـمـا…: 
 ."… ومعاونته له نصره فبمعنى للعبد

بففه، يليففق مففا علففى للففه الخلففة صفففة إثابففات ت: الففواجب
صفففات وهففي الحاطففة وكففذلك آثاارها من والمعونة والنصرة

أعلففى هففي الخلففة ولن خلقففه، بها يشابهه ل بالله تليق أخرى
علففى السادس المجلد في نظير لهذا  ومضى.المحبة درجات
 .أعلم  والله.النبياء أحاديث كتابا ) من3359( حديث

 * * *
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في أحياء : "والنبياء7/36 الفتح في الحافظ قال
 ."…قبورهم

حيففاة قبففورهم في النبياء حياة أن بيان مرة غأير ت: مضى
الشففهداء، حيففاة مففن أكمففل وهي بحقيقتها، أعلم الله برزخية

 .السادس المجلد ) من3410( حديث على التعليق انظر

 * * *
الـعـرش : "وليـس7/156 الفـتـح فـي الحافظ قال

 ."… الله استقرار بموضع
العففرش، علففى اسففتوى قد سبحانه الله أن الصوابا ت: بل

والصففعود والعلففو والرتفففاع الستواء: الستقرار معاني ومن
ول تمثيففل ول تكييففف غأيففر مففن سففبحانه به اللئاق الوجه على

نظمهفا كمففا وجففل، عففز الله صفات كسائار تعطيل ول تحريف
النونية:  في القيم ابن

ٌأربففع عليهففا عبففارات ولهففم
وكففذلك عل وقففد استقر وهي

ار
هففو الففذي صففعد قففد وكففذلك

رابفففففففففففففففففففففففففففففففففع
تفسيره في القول هذا يختار

للفففففارس ُحّصففففلت قففففد
ّطعفففففففففففففففففففففففففففففان ال

نكففران مففن فيففه ما الذي تفع
الشففيباني صاحب عبيدة وأبو

بففالقرآن الجهمففي مففن أدرى

ًا لغة السائاغ المعنى هذا يعني ول  أو سبحانه حاجته وشرع
محتففاج إليففه وكففٌل سواه، عما الغني فهو عرشه، إلى افتقاره

 .أعلم  والله.فقير

 * * *
ـك : "ومــع7/156 الفتــح فــي الحــافظ قــال ذـل
أن الخـلـف ـمـن الـسـنة وعلماء الئمة سلف فمعتقد

لـيـس والحـلـول والتـحـول الحرـكـة ـعـن منـــزه الـلـه
 ."… شيء كمثله

ًا ت: هذا يففدل لففم الففذي المحففدث المفصففل النفي من أيض
بففل وسفلم، عليفه الله صلى سنته ول الله كتابا من نٌص عليه
ولئاقففة ثاابتففة صفففات نفففي يتضففمن المتكلمين عند النفي هذا

علففى والسففتواء والعلففو والمجيففء والتيففان كالنفففزول بففالله
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النفففي ليففس أنفه كمففا الحافظ، قال كما المر وليس العرش،
هففدي مففن ول والسففنة الكتففابا الففوحيين طريقففة المفصففل
بإحسففان، وأتباعهم المة سلف عليه ما خلف هو بل السلف،

الحمويففة فففي الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ ذلك بين كما
 .التوفيق ولي والله والتدمرية،

 * * *
ـراد7/179 الفتح في الحافظ قال بغـضـب : "والـم

 ."… العقاب إيصال إرادة الله
ائاغ، غأيفر تأويل ت: هذا ّول حيفث س بصففة الغضفب صففة أ

بل بففه، لئاقففة إرادة لففه أن كمففا بففه لئاق غأضٌب لله بل الرادة،
ول تكييففف ول تحريففف ول تعطيففل بل كذلك تشبيه، ول تمثيل

 .أعلم  والله.والجماعة السنة أهل قول هذا تمثيل،

 * * *
فيهم حكمت : "لقد7/476 الفتح في الحافظ قال
بالـقـاف أرقـعـة"وأرقـعـة ـسـبع ـفـوق ـمـن الله بحكم
قـيـل: ـسـميت الـسـماء، أـسـماء ـمـن وهو رقيع جمع
وـقـع ـمـا ـيـدفع كله وهذا بالنجوم، رقعت لنها بذلك
وفّسـره اللم الملـك) بفتـح (بحـكـم الكرمـاني ـعـن

ـال بالحكام، ينـزل الذي لنه بجبريل؛ الـسـهيلي: ـق
الحـكـم أن ـسـموات" معـنـاه ـسـبع ـفـوق قوله: "من

جحــش: بنت زينب قول قال: ومثله فوق، من نـزل
ـسـموات" أي ـسـبع ـفـوق ـمـن نبيه من الله "زوجني

وـصـفه يـسـتحيل ـقـال: ول فوق، من تزويجها نـزل
ل بجلـلـه، يلـيـق اـلـذي المعـنـى عـلـى بالفوق تعالى
التحدـيـد ـمـن اـلـوهم إـلـى يـسـبق الذي المعنى على
 ."… التشبيه إلى يفضي الذي

فففوق سففبحانه فهففو حففق، وجففل عففز للففه الفوقية ت: إثابات
نحففرف فل ذلففك، بكيفيففة أعلم والله السموات وفوق العرش
ذكر  كما.بالتعطيل نتأولها ول نكيفها ول نمثلها، ل كما فوقيته
{ سبحانه وقال:.}ِعَباِدِه َفْوَق اْلَقاِهُر َوُهَو:   
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البابا حديث في وكما }،َفْوِقِهْم ِّمن َرَّبُهم َيَخاُفوَن{
السففنة أهل وقّرره النصوص عليه دلت الذي والصوابا أعله،

القهففر، وفوقية القدر وفوقية الذات، بفوقية موصوف الله أن
النونية:  في القيم ابن قال كما

ّلهففا ثالث أنففواع والفففوق نكفففففران بل ثاابتفففففٌة للفففففهك

 * * *
اـسـمان الرحـيـم الرحمن : "قوله8/5 الحافظ قال

لغــة والرحمة، الرحمة من مشتقان أي الرحمة، من
تعـالى ـبـه فوـصـفه ـهـذا والنعطاف) وعـلـى (الرقة

ل فـعـل ـصـفة وـهـي عـبـاده، عـلـى إنـعـامه عن مجاز
 ." … ذات صفة

اصففطلح علففى – مجففاز الصفففات نصففوص فففي ت: ليففس
السففماء مففن اسففمان الرحيففم الرحمففن بففل – المتكلميففن

بففه اللئاففق المعنففى علففى الرحمففة صفففة متضففمنان الحسففنى
إنعففامه وهففو – آثاارهففا مففن بففأثار تأويلها إلى حاجة فل سبحانه،

 .أعلم والله والجماعة، السنة أهل عند – عباده على

 * * *
ـبـأن ّــرالمني واـبـن : "وتعقـبـه8/187 الـحـافظ قال

 … قال كما  وهو. يتبعض ل اليمان
اليمففان أن والجماعففة السففنة أهففل عليه الذي ت: الصوابا

واللسففان بففالقلب ويكون ويتبعض والنقصان بالزيادة يتفاوت
الشففاعرة عند اليمان كان ولما وينقص، يزيد وهو والجوارح،

ًا  .عندهم ذلك على يتبعض ولم يتفاضل لم للتصديق اسم
فففي اليمففان كتففابا ) مففن7( حففديث علففى التعليففق وانظففر

 .الول المجلد
الوسففط اليمففان فففي تيميففة ابففُن هففذا علففى الكلم وبسط

 .بعدها  وما7/562 الفتاوى ضمن

 * * *
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الموـسـر ـسـؤال جواز : "وفيه8/191 الحافظ قال
ًا بركته ترجى من المال من لـضـرورة ـمـاله ـمـن شيئ

 .دينية"
عليفه اللفه صفلى بفالنبي خفاص التبرك هذا أن ت: الصوابا

مففوته، بعففد بففه ول غأيره بأحد التبرك يجوز فل لغيره، ل وسلم
 .والثالث الول المجلدين في نظائار لهذا ومضى

 * * *
"ل" في المعربون : "واختلف8/234 الحافظ قال

عبـيـدة، أـبـي كلم يـشـير ـهـذا وإـلـى فقـيـل: زاـئـدة،
ُتعقب ـأن وأجيب الكلم، أثناء في إل تزاد ل بأنها و ـب
 ."… الواحد كالكلم كله القرآن

متى سبحانه يتكلم ومتنوع متعدد الله كلم أن ت: الصوابا
والنجيففل بالتوراة سبحانه تكلم فقد شاء بما شاء وكيف شاء

اللففه مففن بففدا أنه في الواحد كالكلم  وكونه.والزبور والقرآن
 .متفاضل وهو لسيما استوائاه؛ في ل حق،

ُيخشى المتكلمففون عليففه عففول ما تطرق العبارة هذه من و
ًا معنًى كونه من وأمثالهم الشاعرة من ًا واحد نفس في قائام
 .أعلم والله بمتعدد، ليس الله

 * * *
ـتين ابن : "وحكى8/282 الحافظ قال ـداودي اـل لـل

ًا الموضع هذا في اـلـوحي نـزول استشكال في كلم
 ."… قديم القرآن أن مع الحادثة، القضايا في

وأمففا للففه، ذاتيففة صفة لنه قديم الكلم وصف أن ت: الحق
آخر فهو والنجيل التوراة بعد به الله تكلم متجدد فهو القرآن
{ أول في سبحانه قال كما اللهية، الكتب َماالنبياء: 

َوُهْم اْسَتَمُعوُه ِإلَّ ُّمْحَدٍث َّرِّبِهم َّمن ِذْكٍر ِّمن َيْأِتيِهم
وكونه.}َيْلَعُبوَن ًا   لنه وغأيرهم؛ الشاعرة عند كله قديم
صففوت ول بحففرف ليففس بففالله قففائام نفسففي معنففى عنففدهم

الصففالح السففلف لمففذهب ومخففالف باطففل وهففذا مسففموع،
 .أعلم والله الله، رحمهم
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لسففورة – التفسفير كتفابا ) من4( بابا على التعليق وانظر
 .المجلد هذا من – الحجر

 * * *
ـال ـافظ ـق ـراد8/365 الـح ـالوجه : "والـم ـذات، ـب اـل

"... الجملة عن بالشرف تعبر والعرب
ًا الذات عن بالوجه ت: والتعبير أن يعنففي ل اللغة، في أحيان

بففه يليففق حقيقففي وجففه للففه بل حال، كل في الذات هو الوجه
وبيففن القففوم بين الحديث: "وما في كما ذاته، من هو سبحانه

فففي وجهففه علففى الكبرياء رداء إل وتعالى تبارك ربهم يروا أن
اللففه رضففي موسففى أبففي عن صحته على عدن" متفق جنات
 .أعلم والله عنه،

 * * *
الـشـياء ـهـذه ـفـي : "والولى8/413 الحافظ قال
 .التنـزيه" اعتقاد مع التأويل عن الكف

فهففو ظففاهره عففن اللفففظ صففرف بالتأويل يريد كان ت: إذا
والصفففات السماء بابا في ومهمة سديدة قاعدة وهذه حق،
 .كيف إليها: بل ويضاف فيه، طردها الحافظ ليت

 * * *
النـقـص يستلزم ما كل : "فإن8/413 الحافظ قال

 .مراد" غير ظاهرها من
هففو بففل ألبتة، نقص ظاهرها في ليس الصفات ت: نصوص

ثاففم التشففبيه، يتففوهم حيث تعطيله؛ قبل المعطل يتوهمه وهم
تعطيففل، المففر واقففع فففي هففو الففذي التأويففل بصففريح يففدفعه

والصفات السماء من النصوص عليه دلت ما إثابات والصوابا
تكييففف ول تمثيففل غأيفر مفن به، اللئاق الوجه على سبحانه لله
السففنة أهففل ذلففك علففى درج كمففا تعطيففل، ول تحريففف ول

الله رضي وسلم عليه الله صلى النبي أصحابا من والجماعة
كالمففام السففنة أئامة ذلك أوضح كما بإحسان، وأتباعهم عنهم

والثففوري، والوزاعففي مالففك وقبلهمففا خزيمففة، وابففن أحمففد
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وغأيرهمففا القيففم ابففن وتلميذه تيمية ابن السلم شيخ وبعدهم
 .التوفيق ولي والله السنة، أئامة من

 * * *
ـفـورك: يحتـمـل اـبـن : "وقال8/413 الحافظ قال

المخلوـقـات، بـعـض إـصـبع بالـصـبع الـمـراد يكون أن
الرحـمـن" ـيـدل طرـقـه: "أـصـابع بـعـض في ورد وما

 .والملك" القدرة على
ًا ت: هذا ُع ُأولت حيث التأويل، من أيض إلففى الرحمففن أصففاب

لله الصابع بإثابات اللئاق هو والواجب والملك، القدرة صفتي
في ورد ما على التعطيل، أو التشبيه أو التكييف دون حقيقة،

 .أعلم والله الصحيحة، الحاديث

 * * *
للـكـثر (فأخذت) ـكـذا : "قوله8/444 الحافظ قال

ـة وـفـي أـخـذت، مفـعـول بـحـذف الـسـكن اـبـن رواـي
" الـطـبري رواـيـة وـفـي الرحـمـن"، بحـقـو "فأـخـذت

أـبـو القابـسـي: أـبـى قال الرحمن" بالتثنية، بحقوي
… لـشـكاله الـحـرف ـهـذا لـنـا يـقـرأ أن المروزي زيد

الموـضـع وـهـو الزار، معـقـد : الحـقـو عـيـاض وـقـال
لـنـه الـعـرب؛ ـعـادة على به ويحتزم به يستجار الذي

مما قالوا: نمنعه كما ويدفع، عنه يحامى ما أحق من
ًا ذـلـك فاـسـتعير أزرـنـا، مـنـه نمنع ـمـن للرـحـم مـجـاز

يطـلـق  وـقـد. انتـهـى.القطيـعـة من بالله استعاذتها
… نفسه الزار على الحقو

الـلـه تنـــزيه اعتـقـاد ـمـع ـصـحيح هذا على والمعنى
عـلـى مبـنـي الـقـول الطيبي: هذا  قال.الجارحة عن

ـهـي وـمـا الرحم حال شبه كأنه التمثيلية؛ الستعارة
بـحـال عنـهـا واـلـذب الـصـلة إـلـى الفتـقـار ـمـن عليه

عـلـى أـسـند ـثـم ـبـه، المـسـتجار بحـقـو يأخذ مستجير
ـبـه للمـشـبه لزم ـهـو ـمـا التخييلية الستعارة سبيل

ـة، إرادة من مانعة قرينة فيكون القيام، من الحقيـق
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الحـقـو وبلـفـظ والخذ بالقول الستعارة رشحت ثم
الخذ لن للتأكيد؛ فيه والتثنية أخرى، استعارة فهو

 .واحدة" بيد الخذ من الستجارة في آكد باليدين
عليففه دل بمففا اليمففان بالله!الواجب إل قوة ول حول ت: ل

نصففوص كبففاقي حقيقتففه علففى جففاء كمففا وإمففراره الحففديث
ًا، لله أن الحديث بمقتضى واليمان الصفات، لففه أن كمففا حقو

ًا ًا سمع ًا، ووجه عففز بففالله اللئاقة الحقيقة على ذلك كل وقدم
 .تعطيل ول تكييف ول تمثيل ول تحريف غأير من وجل
عففن نفيه يصح لم مجمل فكلم الجارحة عن الله تنفزيه أما
فل وعليففه وسففلم، عليففه اللففه صففلى اللففه رسول عن ول الله

يحوي لنه قائاله، مراد عن ُيستفصل حتى إثاباته ول نفيه يجوز
ًا ً حق  .وباطل

ّلف ًا كونه وتك التعطيففل إلففى يفضففي ممففا واسففتعارة مجففاز
الصفففات إثابففات  والواجب.وجل عز لله الثابتة الصفات ونفي

ومففن تمثيففل، ول تكييففف غأيففر من بالله اللئاق الوجه على لله
والجماعففة، السففنة أهففل قول هو كما تعطيل، ول تحريف غأير

 .التوفيق ولي والله

 * * *
ـال ـافظ ـق ـراد8/461 الـح ـل: الـم ـدم : "وقـي بالـق
بـعـض ـقـدم بالقدم : المراد وقيل … السابق الفرط

يـضـع ـحـتى … الخـيـر بالقدم المراد  أو.المخلوقين
ًا فيها الرب واـحـد ـكـل مـكـان يجـعـل وأـنـه … موـضـع
ًا منهم ـد حتى يعظم بأن الكفار من واحد ـانه يـس مـك

ِم ـسـبب فالـقـدم وحينـئـذ ـخـرج، اـلـذي ومكان َـظـ للِع
… إبلـيـس ـقـدم بالـقـدم : الـمـراد ـقـال … الـمـذكور

الجماـعـة محفوـظـة ـكـانت إن بالرـجـل الـمـراد يكون
…". 

أو قففدم للففه بففل صحيحة، غأير للقدم التأويلت هذه ت: كل
يليففق وجففه علففى الصحيحة الحاديث في وردت ما على رجل
غأيففر ومففن تمثيففل ول تكييففف غأيففر مففن المقدسففة، اللففه بذات

كمففا التأويففل، إلففى هاهنففا داعي فل وعليه تعطيل، ول تحريف
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العلففم بعففدم القطففع مففع المخلففوق، بقففدم لهففا التمثيففل يحرم
 .أعلم  والله.وغأيرها الصفة هذه عليها التي بالكيفية

 * * *
بين الجمع يمكن هذا : "وعلى8/474 الحافظ قال
نفيـهـا يحـمـل ـبـأن عائـشـة ونـفـي عـبـاس ابن إثبات
 ."… القلب رؤية على وإثباته البصر رؤية على

الدلففة تتفففق وعليه السلف، أقوال من الصحيح هو ت: هذا
وإنمففا رأسه، بعيني ربه ير فلم تختلف، ول وتجتمع تفترق، ول

 .صح كما بقلبه
وسففلم عليففه الله صلى عنه – مسلم صحيح – الصحيح وفي

ّنففى : "نور ربك؟قال رأيت هل سئل لما قال أنه أراه" وفففي أ
ًا"، : "رأيت لفظ ًا الصحيح وفي نور اللففه صففلى قففال أنففه أيض
حففتى ربففه منكففم ٌأحففد يففرى لففن أنففه وسففلم: "واعلمففوا عليففه

 .يموت"
يففراه وإنمففا الففدنيا، فففي ُيرى ل سبحانه الله أن ُيعلم وبذلك

اليففات بففذلك تففواترت كما الجنة وفي القيامة، يوم المؤمنون
قففول  وهففو. وسلم عليه الله صلى الله رسول عن والحاديث

ًا سبحانه يرونه فل الكفار  أما.والجماعة السنة أهل في ل أبد
َّرِّبِهْم َعن ِإَّنُهْم َكلَّ: { تعالى لقوله الخرة في ول الدنيا

 .التوفيق ولي والله }،َّلَمْحُجوُبوَن َيْوَمِئٍذ

 * * *
القرـطـبي رـجـح : "وـقـد475-8/474 الحافظ قال

وعزاه المسألة هذه في الوقف "المفهم" قول في
الـبـاب ـفـي ليس بأنه وقواه المحققين، من لجماعة

ظــواهر للطائفتين به استدل ما وغاية قاطع، دليل
ـن المسألة قال: وليست للتأويل، قابلة متعارضة ـم

ُيكتفى العمليات؛ ـهـي وإنـمـا الظنـيـة، بالدلة فيها ف
القطعي بالدليل إل فيها يكتفى فل المعتقدات من

…". 
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عففن أو الله عن صح الصحيح: ما على بالقطعي ت: المراد
اصففطلح علففى ل وسففلم؛ عليففه اللففه صففلى اللففه رسففول

اللففه رسففول عففن صح ما  فكل.فقط المتواتر بأنه المتكلمين
ًا وسلم عليه الله صلى ًا أو متواتر الحكففم عليه ُيبنى فإنه آحاد

ّيان فهما العملي أو العتقادي فففي الشففأن ولكففن هذا، في س
 .أعلم والله دللته، وصراحة ثابوته

 * * *
الخطــابي"إطلق : "قــال8/501 الحــافظ قــال
ـقـال: فـكـأنه الرضا، ومعناه محال، الله على العجب

العجب حلول الله عند الرضا من حل الصنيع ذلك إن
الـلـه أن هـنـا بالعجب المراد يكون قال: وقد عندكم،
في منهما وقع ما لندور صنيعهما من ملئكته يعجب
هـنـا الـضـحك الله: معنى عبد أبو  قال: وقال.العادة

وقـعـت اـلـتي النـسـخ في ذلك أر  قلت: ولم.الرحمة
الـضـحك الخـطـابي: وتأوـيـل ـقـال البـخـاري، ـمـن لنا

ـمـن الـضـحك لن بالرحـمـة، تأويله من أقرب بالرضا
عـنـد بالبشر يوصفون فإنهم الرضا على يدل الكرام

."… السؤال
للففه، الثففابتتين والضففحك العجب لصفتي تأويل كله ت: هذا

عففز للففه حقيقة إثاباتهما  والواجب.ظاهرهما عن لهما وصرف
كسففائار تمثيل ول تكييف ول تعطيل، ول تحريف غأير من وجل

ومثففل والجماعففة، السففنة أهففل قففول وهو والصفات، السماء
ٌد التأويل ذلك ًا بعيف فل اللفه، رحمفه البخفاري المفام عفن جفد

 .ألبتة عليه معول

 * * *
أعـضـاء ذو الـلـه أن يـظـن : "ل8/532 الحافظ قال

تـعـالى المخلوقين مشابهة من ذلك في لما وجوارح
 .شيء" كمثله ليس ذلك، عن الله
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لففم والففذي المجمل، النفي من والعضاء الجوارح ت: نفي
فيففه الففواجب بففل إطلقففه، يجففوز فل النففص، توقيففف بففه يففرد

التفصيل: 
الصفففات تلففك والعضففاء، الجففوارح بنفففي ُقصففد أ- فففإن
صففحيح، فففالمعنى وأعضففائاهم، المخلففوقين لجوارح المشابهة

شففرعية نصففوص مففن ورد مففا المجمففل اللفظ هذا عن ويغني
{ تعالى كقوله تنفيه َوَلْم{ وقوله }،َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس: 
 .}َأَحٌد ُكُفًوا َّلُه َيُكن

كصفففة اللففه، عن الذاتية الصفات نفي بنفيها ُقصد با- وإن
النصففوص بففه نطقففت ممففا وغأيرهففا والصففابع والقففدم الساق

ًا وهففو المذمومين، والتعطيل التأويل من فهو الصحيحة، أيضفف
 .وصفاته الله أسماء في إلحاد

عففز اللففه صفففات من النصوص به جاءت ما إثابات والواجب
ول تمثيففل بل ذلففك وغأيففر والسففاق والقدم والصبع كاليد وجل

بففه اللئاففق الففوجه علففى بففل تحريففف، ول تعطيففل وبل تكييف،
تعففالى صفففاته من شيء في لخلقه مشابهة غأير من سبحانه،
{ تعالى قوله لعموم وتقدس، َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس: 
هذا في الواردة اليات من وغأيرها }،الَبِصيُر الَّسِميُع
 .وأحكم أعلم وتعالى سبحانه والله المعنى،

 * * *
إلى الطمئنان  وإسناد. .: "8/573 الحافظ قال
ـمـن لزـمـه ـبـه والـمـراد المـشـاكلة، مـجـاز ـمـن الـلـه

 ." اهـ… ذلك ونحو الخير إيصال
هففذا يجففوز ول الصفات، نصوص في للمجاز إعمال ت: هذا

علففى بتأويلهففا بالدعففاء عندئاففذ كلم فل الصفة ثابتت وإذا فيها،
إلففى الطمئنففان ثابففوت علففى فففالعبرة تفويضففها، أو مجاز أنها

 .بالله يليق ما على ذلك حقيقة أثابتت صح فإن الله،
بففه اللئاففق الففوجه علففى حقيقففة سبحانه له الرضا نثبت كما

ول تمثيففل غأيففر ومففن تعطيففل، ول تحريففف غأيففر مففن سففبحانه
.التففابعين سففادات مففن وهففو البصففري، هففو  والحسففن.تكييف
 .أعلم والله
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 * * *
ـال ـال8/687 الـحـافظ ـق القرـطـبي: أـصـل : "وـق
من جهة إلى بأذنه يميل المستمع أن بفتحتين الذن

ـذا يـسـمعه، ـه ـحـق ـفـي المعـنـى وـه ـراد ل الـل ـه ـي ـب
ـجـرى ـمـا على التوسع سبيل على هو وإنما ظاهره،

تـعـالى الـلـه ـحـق في به والمراد المخاطب، عرف به
ـغاء ثمرة ذلك لن ثوابه، وإجزال القارئ إكرام الـص

 ." اهـ …
ٍه على الستماع، وهو ظاهره ُيراد ل ت: ولماذا بففه يليق وج

ٌد الصفففات نصففوص تكن لم ولو وجل، عز ظواهرهففا لهففا مففرا
إذن؟! يعرفها فمن

مففن وغأيرهففا الصفففة بهففذه اليمففان المسفلم على والواجب
غأيففر مففن بففالله يليففق مففا علففى والفعليففة الذاتيففة اللففه صفات

أسففمائاه كسففائار تمثيففل ول تكييففف ول تعطيففل ول تحريففف
{ سبحانه قال كما وصفاته َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس: 

 .أعلم والله }،الَبِصيُر الَّسِميُع

 * * *
أن عـيـاض: ويحتـمـل : "ـقـال9/231 الـحـافظ قال
ـحـال تغـيـر إـلـى الـشـارة الـلـه حق في الغيرة تكون

ـل ـك، فاـع ـرة ذـل ـل: الغـي ـي وقـي ـل ـف ـة الـص الحمـي
ـة، ـو والنـف ـر بلزم تفســير وـه ـع التغـي ـى فيرـج إـل
ـفـي نفـسـه إلى وتعالى سبحانه نسب وقد الغضب،

العرـبـي: التغـيـر اـبـن  وـقـال. والرـضـا الغضب كتابه
ـتـأويله فيـجـب القطعـيـة بالدلـلـة الـلـه عـلـى مـحـال

ونـحـو بالفاـعـل، العقوـبـة إيـقـاع أو كالوعيد بلزمه؛
 . اهـ.ذلك"

فمففا الله، صفات حق في يجوز ل وتأويل تمحل هذا ت: كل
مففن للخلففق مففا تشففبه ل بففه، لئاقففة غأيففرة لله يكون أن المانع

بكيفيتهففا؟ العلفم بعففدم القطفع مففع الصفففات، كسفائار الغيفرة
اللففه أسماء من الشرعية النصوص به نطقت ما أن فالواجب
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مففوجب هففذا حيففث نفينففاه، اللففه عن نفته وما أثابتناه، وصفاته
السففنة أهففل قففول وهففو ورسففوله، للففه والتسففليم الستسففلم
 .أعلم والله وأحكم، وأعلم أسلم وقولهم والجماعة،

 * * *
"ــ 10/102 الحــافظ قــال بآثــار  والتــبرك…: 

 ."… الصالحين
الول المجلففد مففن عديدة مواضع في هذا إبطال ت: مضى

ل الصففالحين بففذوات  والتففبرك.وغأيرهففا والسففادس والثففالث
حيففاته فففي وسففلم عليففه الله صلى بالنبي خاص هو بل يجوز،
هففذا فففي توسع – عنه الله عفا – والحافظ موته، بعد ل بذاته،

ُق الصالحين، عموم فأدخل خصوصففيته مففن عرفففت مففا والحفف
 .أعلم والله وسلم، عليه الله صلى محمد بنبينا

 * * *
التبرك الحديث  وفي…: " 10/208 الحافظ قال

ـل ًا أعضــائه وســائر الصــالح بالرـج ـد وخصوصــ الـي
 .اليمنى"

والسففادس والثالث الول المجلد في نظائار لهذا ت: مضى
عليففه الله صلى محمد بنبينا خاص بالذوات والتبرك والعاشر،

الففدليل، لعدم يجوز فل غأيره أما موته، بعد ل حياته في وسلم
ولم الصالحين أفضل هم الذين الصحابة في السبب وجود مع

والصففغر، الكففبر الشففرك إلى ذريعة  ولكونه.بهم ُيتبرك يكن
 .أعلم والله

 * * *
الـشـافي) : "ـقـوله: (أـنـت10/217 الـحـافظ ـقـال

ـفـي لـيـس بـمـا تـعـالى الـلـه تـسـمية ـجـواز منه يؤخذ
ـمـا ذـلـك ـفـي يـكـون بشرطين: أـحـدهما: أل القرآن
ـوهم ًا ـي ـاني: أن.نقصــ ـون  والـث ـه يـك ـي أصــل ـل ـف

َوإإَذا{ الـقـرآن ـفـي ـفـإن ذاك، ـمـن  وـهـذا.الـقـرآن
 .}"َيْشإفيإن َفُهَو َمإرْضُت
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ُيقتصففر تففوقيفي، والصفففات السففماء بففابا أن ت: الصوابا
إل اللففه ُيسّمى  فل.فقط والسنة القرآن في ورد ما على فيه
وسلم، عليه الله صلى رسوله به سّماه أو نفسه به سّمى بما

بففه وصفففه أو نفسففه بففه وصففف بمففا إل اللففه ُيوصف ل وكذلك
اسففم فهففو الشففافي ذلك ومن وسلم، عليه الله صلى رسوله
هففذه عففن خففرج ومففا وسلم، عليه الله صلى رسوله به سماه

 .أعلم  والله.به الله ُيسّمى فل القاعدة
الشففروط كتففابا ) مففن2733( حففديث علففى التعليق وانظر

 .الخامس المجلد في

 * * *
ـال ـه10/244 الـحـافظ ـق ـفـي الـطـبري : "وأخرـج

ـعـن قـتـادة عن زريع ابن يزيد طريق "التهذيب" من
ًا ـيـرى ل ـكـان أـنـه المـسـيب ـبـن سعيد ـكـان إذا بأـسـ

فقــال: عنه، يطلق من إلى يمشي أن سحر بالرجل
ذـلـك يـكـره الحـسـن قـتـادة: وـكـان  ـقـال.ـصـلح ـهـو

ـن سعيد قال: فقال ساحر، إل ذلك يعلم يقول: ل ـب
.ينفع عما ينه ولم يضر عما الله نهى المسيب: إنما

الحـسـن "المراـسـيل" ـعـن ـفـي داود أـبـو أخرج وقد
أحـمـد الـشـيطان" ووـصـله عمل من رفعه: "النشرة

ـن  قال.جابر عن حسن بسند داود وأبو ـوزي: اـب الـج
اد ول المسـحور، عـن السـحر حـل النشرة در يك يق

عـمـن أحـمـد ـسـئل  وـقـد.الـسـحر يعرف من إل عليه
 وهذا.به بأس فقال: ل المسحور عن السحر يطلق

: ـقـوله ـبـأن والـثـر الحديث عن  ويجاب.المعتمد هو
أـصـلها، إـلـى الـشـيطان" إـشـارة عـمـل من "النشرة
ًا بـهـا قـصـد فمن بالقصد، الحكم ويختلف ـكـان خـيـر

ًا الحســن عن المنقول الحصر  ثم.شر فهو وإل خير
والدعـيـة ـبـالرقى ينـحـل ـقـد لنه ظاهره على ليس

.نوعين"اهـ النشرة تكون أن يحتمل ولكن والتعويذ،
نوعين:  على ت: النشرة
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مففن الصففحيح علففى تجففوز ل فهففذه مثلففه، بسففحر - نشرة1
علففم مففن المففذكور: "النشففرة للحففديث العلمففاء؛ قففولي

مففن وكففونه السحر، تحريم في النصوص ولعموم الشيطان"،
 .بالله والشرك الكفر

والدعيففة المجربففة المباحففة بالدويففة النشففرة - وتكففون2
وقع ما هذا ومع بالتفاق، مشروعة وهذه الشرعية، والتعاويذ

.لفه السفلم عليفه جبريفل برقيفة وسلم عليه الله صلى للنبي
 .أعلم  والله.التابعين سادات من وهو البصري، هو والحسن

 * * *
اللــه) أي ينظر : (ل : "قوله10/270 الحافظ قال

ًا، ـكـان الـلـه إـلـى أضيف إذا فالنظر يرحمه، ل مـجـاز
أن ويحتـمـل كناـيـة، ـكـان المخـلـوق إـلـى أضيف وإذا

 . … رحمة نظر إليه الله ينظر ل المراد يكون
كنايففة؛ النظففر عليه يجوز لمن النظر الكرماني: نسبة وقال

عبفارة صفار حفتى كفثر ثام إليه، التفت بالشخص اعتد من لن
عليففه يجففوز ل ولمففن نظففر، هنففاك يكففن لم وإن الحسان عن

فهففو ذلففك، عن منفزه والله الحدقة، تقليب وهو النظر حقيقة
ويؤيففد … كنايففة غأيره حق في وقع عما مجاز الحسان بمعنى

 ." اهف … المقت أو الرحمة على النظر حمل من ذكر ما
.ظاهرها عن لها وصرف الله نظر لصفة تأويل كله ت: هذا
علففى حمله – الصفات نصوص من وغأيره – هذا في والواجب

ول تكييففف غأيففر مففن وجففل، عففز بالله اللئاقة وحقيقته ظاهره
لثبوته الله على جائاز النظر وأن تعطيل، ول تحريف ول تمثيل

عففدم يجففب  كمففا.والسنة الكتابا من الصحيحة النصوص في
 .العقلية الدلة بمحض ذلك تفسير تكلف

لففه أثابتففه أو لنفسففه أثابتففه ما بإثابات هو سبحانه الله وتنفزيه
عففن اللففه نفففاه مففا ونفففي وسففلم، عليه الله صلى الله رسول
وسففلم، عليففه اللففه صففلى اللففه رسففول عنففه نفففاه أو نفسففه

أفعفاله صففات مفن سفبحانه ومقتفه ذلك، عدا فيما والوقوف
 .أعلم والله كنظره،
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 * * *
ـه10/342 الحــافظ قــال ـار اســتعمال : "وفـي آـث

ـاس الصــالحين ـى ملبســهم ولـب ـة عـل ـبرك جـه الـت
 .بها"اهـ والتيمن

عليففه اللففه صلى النبي على التبرك قصر هذا في ت: الحق
الصففحابة مففن ل مففوته، بعففد ل حيففاته فففي بففذاته فقط، وسلم
نظففائار لهففذا  ومضى.غأيرهم من ول الولياء سادات هم الذين
واللففه والعاشففر، والسففادس والثالث الول المجلد في عديدة
 .أعلم

 * * *

ـه : "واســتدل10/408 الحــافظ قــال ـى ـب أن عـل
بـمـن الوعيد للحوق تعالى؛ لله مخلوقة العباد أفعال
 ."… بالخالق تشبه

مففا والجففوابا يطففاق، ل بمففا التكليف جواز على به واستدل
ًا.تقدم للنففبي معجففزة ورد قففد الجمففاد في الروح فنفخ  وأيض
خففرق وقففوعه في كان وإن يمكن فهو وسلم، عليه الله صلى
واللففه تقففدم، كمففا تكليففف ل تعجيففز خطففابا أنه والحق عادة،
 .أعلم"

مففن يطففاق ل بمففا التكليففف مسففألة فففي القففول ت: إطلق
اللففه، شففاء إن مثلهففا علففى التعليق ويأتي المبتدعة، إطلقات

ًا يكلف ل سبحانه فإنه وإل : وجففل عز لقوله يطاق ل ما شرع
َ ّلُف {ل َك ّلُه ُي ْفًسا ال ّ َن َها} ولقوله ِإل َع َفاَّتُقواسبحانه: { ُوْس

والعذابا، الوعيد بابا من هنا ها وما }،اْسَتَطْعُتْم َما الَّلَه
 .أعلم فتأمله!والله التكليف بابا من وليس

المجلففد القففدر، كتففابا مففن الول البابا على التعليق وانظر
11. 

 * * *
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ـا ـبـالحجزة الـمـراد : "أن10/431 الـحـافظ قال هـن
 ."… العرش قائمة

لففذاته الملزمففة الذاتيففة الصفففات مففن والحقففو ت: الُحْجزة
ًا، بهما اليمان يجب سبحانه غأيففر مففن جاءت كما وإمرارها حق
كسففائار تعطيلهففا، ول تحريفهففا ول تمثيلهففا ول بتكييفهففا تكليف

بففالله اللئاففق الففوجه علففى بهففا واليمففان والصفففات، السففماء
ًا عظمة ًا، وإثابات في والجماعة السنة أهل قول هو كما وتنفزيه

 .التوفيق ولي  والله.الصفات بقية
كتففابا  من47 بابا ) من4830( حديث على التعليق وانظر
 .التفسير

 * * *
ـال ـافظ ـق ـال10/431 الـح ـن : "ـق ـي اـب ـرة أـب جـم
وإنمـا إحسـانه، عظيـم ـعـن كنايـة الـلـه مـن الوصل
ـمـا أعـظـم ـكـان ولـمـا يفهـمـون، بـمـا الـنـاس خاطب
ـه، الـقـرب وـهـو الوصال، لمحبه المحبوب يعطيه مـن

يرـضـيه، ـمـا عـلـى ومـسـاعدته يرـيـد، بـمـا وإـسـعافه
تـعـالى، الـلـه ـحـق ـفـي مستحيلة ذلك حقيقة وكانت
 قــال:.لعبده إحسانه عظيم عن كناية ذلك أن عرف
ـذا ـة ـهـو القـطـع ـفـي الـقـول وـك حرـمـان ـعـن كناـي

 ."أهـ… الحسان
بففه لئاقففان سبحانه لله ثاابتان فعلن والقطع الوصل ت: بل

الصفات من وهما يستحقها، لمن والمقابلة المجازاة بابا من
وليسففتا الصفففات، كسففائار سففبحانه لففه إثاباتهمففا الففواجب

تمثيففل بل بهما نؤمن بل حقيقتيهما، في الله على بمستحيلين
السففماء نصففوص كسففائار تحريففف ول تعطيففل ول تكييففف ول

 .أعلم والله والصفات،

 * * *
أن كلـمـه : "قـلـت: وحاـصـل10/447 الحافظ قال

ل وـهـي اـلـذات صـفة مـن رحـمـة رحمتـان؛ الرحمـة
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ـدد، ـة تتـع ـن ورحـم ـفة ـم ـل ـص ـي الفـع ـار وـه المـش
 ."اهـ… إليهاهنا

رحمتان:  سبحانه لله ت: الرحمة
سبحانه به اللئاق الوجه على سبحانه بها موصوف أ- رحمة

ول تحريففف غأير من وجل عز لله إثاباتهما يجب صفاته، كسائار
{ سبحانه قال كما تمثيل، ول تكييف ول تعطيل َلْيَس: 
 .}الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه

واحففدة رحمففة منها أنفزل مخلوقة الثاني: رحمة با- والنوع
ًا عنده وأمسك الخلئاق، بها يتراحم يرحم رحمة وتسعين تسع

 .أعلم والله الحديث، نص هو كما القيامة يوم عباده بها الله

 * * *
ـال ـافظ ـق ـراد10/477 الـح ـالقبول : "والـم ـفـي ـب
إليـه والميـل بالمحبـة له القلوب قبول الباب حديث

ـه والرـضـا ـة والـمـراد ،… عـن الخـيـر إرادة الـلـه بمحـب
 ."اهـ…

الصفففة لهذه الشاعرة تعطيل عين للمحبة التأويل ت: هذا
 .اللهية

يوصففف كمففا والغضففب بالمحبففة يوصففف اللففه أن والحففق
كقوله الحنيف الشرع نصوص به نطقت كما والبصر، بالسمع

ِإّن تعالى ّلَه : { ِبيَن ُيِحّب ال ّوا ّت ُيِحّب ال ِريففَن}، َو ّه َط َت ْلُم وغأيرهففا ا
بففه اللئاففق الوجه على والسنة الكتابا في الثابتة الصفات في

ول تكييففف غأيففر ومففن تعطيففل، ول تحريففف غأيففر مففن سبحانه
ولففي واللففه مففرة، غأيففر هففذا علففى التنففبيه تقففدم كمففا تمثيففل،
 .التوفيق

 * * *
أي ربـه من المؤمن : "ويدنو10/503 الحافظ قال
 .منـزلة"اهـ وعلو كرامة قرب منه يقرب

اللففه من تقريب وأنه ظاهره، على الدنو إثابات ت: الواجب
ذلففك، بكيفيففة أعلم والله كنفه، عليه يضع حتى المؤمن لعبده

.أعلم والله للمؤمن، الله من تكريم التقريب هذا أن ريب ول
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) من7536 ،7517 ،7514( الحاديث على التعليق وانظر
 .التوحيد كتابا

 * * *

كنـفـه) يـضـع : "قوله: (حتى10/503 الحافظ قال
والكـنـف ـجـانبه، ـفـاء: أي بعدها والنون الكاف بفتح
ًا ـحـق ـفـي مـجـاز والول هنا، المراد وهو الستر أيض
ـفـي أي فلن كـنـف ـفـي يقال: فلن كما تعالى الله

 . "اهـ. . وكلءته حمايته
مففردود الجففانب هو الكنف معنى أن على المجاز ت: ادعاء

صففح مففا علففى وجل عز لله ثاابت الكنف أن والصوابا وباطل،
الكنف معاني ومن البابا، حديث ومنها الصحاح الحاديث في

لدعففاء حاجففة  فل.والحجففابا والسففتر السففلف: الناحيففة عنففد
يجففوز ل ذلففك لن حقيقففة؛ الله عن وتعطيله لنفيه فيه المجاز

الوجه على لله إثاباته يجب بل وصفاته، وأسمائاه الله حق في
ول تمثيففل غأيففر ومففن تحريف، ول تعطيل غأير من بالله اللئاق
 .أعلم  والله.الصفات كباقي تكييف

 * * *
الـصـفة بالـصـورة : "والـمـراد11/5 الـحـافظ ـقـال

 ."اهـ…
للففه بل بجيد، ليس بالصفة النصوص في الصورة ت: تأويل

لئاقففة حقيقففة كاملففة صفات له أن كما به، لئاقة حقيقة صورة
ًا، به مشففابهة تكففون أن منففه يلزم ل لربنا الصورة وإثابات أيض

منففه يلزم ل سبحانه له وجه إثابات أن كما المخلوقين، لصورة
لحيففاتهم، حيففاته ول المخلففوقين لوجففوه سبحانه وجهه ُمماثالة

لقففوله والسففماء، بففل الصفففات جميففع فففي مطففرد بابا وهذا
ْيَس سبحانه َل ِه : { ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َو َبِصففيُر} الّسففِمي  ويجففب.ال
ول تكييففف ول تعطيففل ول تمثيففل غأيففر مففن كلففه بذلك اليمان

52

http://www.dorar.net/


ُع ِق ْو ِر    الال     َم ِرّدَر ِة          ّدَر ّي ِن ِةالّس ّي ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

شففيخ بسط وقد النصوص من وغأيرها المذكورة للية تحريف
بيففان آخففر فففي الصورة مسألة على الكلم تيمية ابن السلم
ً المففؤولين تففأويلت وتتبع الجهمية، تلبيس فراجعففه لهففا مبطل

 .أعلم  والله.مفيد دقيق فإنه

 * * *
ـال ـافظ ـق ـد11/105 الـح ـكل : "وـق ـوع استـش وـق

وـهـو وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي من الستغفار
.معصــية وقــوع يســتدعي والســتغفار معصــوم،

تفـسـير ـفـي تـقـدم ـمـا أجوـبـة: منـهـا بـعـدة وأجـيـب
الطبـاع الجـوزي: هفـوات اـبـن قـول ومنـهـا الغين،

من عصموا وإن والنبياء أحد، منها يسلم ل البشرية
وـهـو ـقـال،  ـكـذا.الـصـغائر ـمـن يعصموا فلم الكبائر
ـمـن عـصـمتهم والراـجـح المخـتـار، خلف على مفرع

ًا الصغائر  . اهـ."…أيض
بيففن الوسففط والقففول الخلف، فيهففا اتسففع مسألة ت: هذه

القفرار مففن وعصففمتهم الكبائار من النبياء عصمة هو القوال
ًا، الصففغائار من عصمتهم ل الصغائار، على القففول وهففو مطلقفف

تففأنيب فففي القففرآن ظاهر عليه دل كما المسألة في الصوابا
أنهففم  كمففا.وغأيففره العمففى فففي وسففلم عليه الله صلى النبي

 .أعلم  والله.وجل عز الله عن يبلغون فيما معصومون

 * * *
العرـبـي: ـكـل اـبـن : "ـقـال11/109 الـحـافظ ـقـال
الـلــه يوـصــف أن يـجــوز ل التغـيــر تقتـضــي ـصــفة

 . "اهـ. .بحقيقتها
ه وصفف فيما ليس إذ باطل؛ قول ت: هذا ص نفسفه الل نق

والضففحك الفرح صفة ذلك ومن كمال، صفاته فكل تغيير، ول
فيجففب المخلففوقين، صفففات فففي متصففور النقص بل والرضا،

 واللففه.خلقففه صفففات تماثاففل أن عففن وصفففاته الخففالق تنفزيه
 .أعلم

 * * *
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جـمـرة: أـبـي اـبـن : "وـقـال11/109 الـحـافظ ـقـال
ّنى ـبـالفرح؛ عـنـه وتـجـاوزه للتائب الله إحسان عن ك
ادة لن ل فـرح إذا الملـك ع فـي يبـالغ أن أحـد بفع

 ."اهـ… إليه الحسان
ًا ت: هذا بالحسففان الفففرح صفففة بتأويففل الباطففل مففن أيض
ًا لففه أن كما به ولئاق ثاابت فرح سبحانه فله والتجاوز، إحسففان

ًا  .أعلم  والله.وحكمته وقدسيته لكماله مناسبين وتجاوز

 * * *
ـفـي ـجـار الـقـول : "وـهـذا11/109 الـحـافظ ـقـال
ـن صفة على تعالى الله أطلقه ما جميع الـصـفات ـم
 ."اهـ… به تليق ل التي

اللففه رسول به وصفه أو نفسه به الله وصف فيما ت: ليس
عفن الله نفاه ما إل بالله تليق ل صفات وسلم عليه الله صلى
ول وسففلم، عليففه اللففه صففلى اللففه رسففول عنففه نفاه أو نفسه
نفففي لزمففه إذ وثامارهففا؛ بآثاارهففا سففبحانه صفففاته تأويل يجوز

وجففل عففز للففه إثاباتهففا يجب بل الله، عن الصفات تلك حقائاق
ول تعطيفل ول تحريفف غأيفر من سبحانه به اللئاق الوجه على

مففن والجماعففة السففنة أهففل قففول هففو كمففا تمثيل، ول تكييف
 والله.بإحسان وأتباعهم وسلم عليه الله صلى النبي أصحابا

 .أعلم

 * * *
:… الكرـمــاني : "وـقــال11/133 الـحــافظ ـقــال
ـمـن الحرـكـة حقيقـتـه لن الـلـه؛ على محال النـزول

القاطعة البراهين دلت وقد السفل، إلى العلو جهة
الـمـراد ـبـأن ذـلـك فليـتـأول ذـلـك، ـعـن تنـــزيهه على

اعتـقـاد ـمـع يـفـوض أو ونـحـوه، الرحـمـة ملك نـزول
 ."اهـ…التنـزيه

لمعناهففا، وتحريففف النفففزول لصفففة فاسففد تأويففل ت: هففذا
الحقيقففة علففى الصفة هذه إثابات والواجب لحقيقتها، وتعطيل
ول تحريففف ول تمثيففل ول تكييففف غأيففر مففن سبحانه به اللئاقة
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السففنة أهففل قففول هففو هففذا الصفففات، نصففوص كسائار تعطيل
 .والجماعة
العلففم تفففويض ل النفففزول، كيفية هو ذلك من ُيفوض والذي
وهففو تأويففل، الصفات: إما في المتكلمين مسلكا  إذ.بالمعنى

الواقففع فففي وهو تفويض، وإما … وتعطيل تحريف الواقع في
 .أعلم  والله.تجهيل

 * * *
ـال ـافظ ـق ـان11/212 الـح ـوله: "حبيبـت ـى : وـق إـل

أن والـمـراد المحبوـبـة، وـهـي حبيـبـة الرحمن" تثنية
إيـصـال إرادة للعـبـد الـلـه ومحـبـة لله، محبوب قائلها
 . "اهـ. .والتكريم له الخير

إيصففال بففإرادة وجففل عففز للففه المحبففة لصفة تأويل ت: هذا
والففواجب سففبحانه، حقففه فففي يليففق ول يجففوز ل وهففذا الخير،
مففن وجففل عففز بففالله يليففق ما على وجل عز لله المحبة إثابات

فففي وردت كمففا تمثيففل ول تكييففف ول تعطيل ول تحريف غأير
واللففه وجففل، عففز الله صفات كسائار والسنة، الكتابا نصوص

 .أعلم

 * * *
الـسـماء ـفـي : "واختـلـف11/226 الـحـافظ ـقـال

لـحـد يـجـوز ل أـنـه بمعنى توقيفية هي هل الحسنى
ورد إذا إل أـسـماء، لـلـه الثابتة الفعال من يشتق أن

ـص ـا ـن ـاب فــي إـم الفخــر: فقــال الســنة، أو الكـت
 وقــالت.توقيفيــة أنهــا أصــحابنا عــن المشــهور
معـنـى أن عـلـى العـقـل دل والكرامـيـة: إذ المعتزـلـة

.الـلـه عـلـى إطلـقـه ـجـاز الـلـه ـحـق في ثابت اللفظ
توقيفـيـة والغزالي: الـسـماء بكر أبو القاضي وقال
 ." اهـ… المختار هو قال: وهذا الصفات، دون

أسففماء والجماعففة: أن السففنة أهففل عند الكلية ت: القاعدة
عن والسنة الكتابا من التوقيف على مبناها كلها وصفاته الله
أن يجففوز فل وسففلم، عليففه اللففه صففلى اللففه رسول وعن الله
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وبهففذه والسنة، الكتابا في جاء بما إل ُيوصف ول الله ُيسمى
 .البشر اجتهاد من وصفاته الله أسماء تسلم القاعدة
الحسففنى السففماء مففن يؤخففذ أنففه أخرى: هففي قاعدة وثامة
 .اسم الصفة من يشتق فل عكس؛ ول صفات،

نفسففه فففي حففق بمعنففى اللففه عففن الخبففار بابا أن ومعلوم
واللففه والتسففمي، الوصففف بففابي مففن السففنة أهففل عند أوسع
 .أعلم

كتففابا  مففن38 ) بففابا5745( حففديث علففى التعليففق وانظر
 .-  العاشر المجلد – الطب

 * * *
ـه له محبته : "ومعنى11/230 الحافظ قال أـمـر أـن

 ."اهـ…عليه وأثاب به
إثابات والواجب آثاارها، من بأثار المحبة لصفة تأويل ت: هذا

ًا وجفل عفز بالله اللئاق الوجه على حقيقة الصفة هذه تعظيمف
ًا ًا وتقديس ًا وإثابات غأيففر ومففن تمثيل، ول تكييف غأير من وتنفزيه
وصفففاته اللففه أسففماء جميففع في كالواجب تعطيل ول تحريف

 .أعلم والله سبحانه،

 * * *
بالرحـمـة  : "قـلـت: الـمـراد11/308 الـحـافظ قال

حاـجـة فل سأقرره كما الفعل صفات من يقع ما هنا
 ."اهـ…للتأويل

سففبحانه، صفففاته مففن صفففة رحمتففان: رحمففة ت: الرحمففة
بهففا اللففه ويرحففم الدنيا في الخلق بها يتراحم مخلوقة ورحمة
…وهكففذا رحمففة والمطر رحمة فالرسول القيامة، يوم عباده
 .أعلم والله

المجلففد ) مففن6000( حففديث علففى ذلففك تقريففر ومضففى
 .العاشر

 * * *
ـّي، : يتقــرب : "قــوله11/351 الحــافظ قــال إـل
القـشـيري: القاـسـم أـبـو ـقـال القرب طلب التقرب
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ً يـقـع ربه من العبد قرب .بإحـسـانه ـثـم بإيـمـانه، أول
ـمـن اـلـدنيا ـفـي ـبـه يخـصـه ما عبده من الرب وقرب

ذـلـك بـيـن وفيـمـا رضوانه، من الخرة وفي عرفانه،
ـمـن العـبـد ـقـرب يـتـم  ول.وامتنانه لطفه وجوه من

ـبـالعلم الرب  قال: وقرب.الخلق من ببعده إل الحق
ـاس، ـعـام والـقـدرة ـاللطف للـن ـخـاص والنـصـرة وـب
 ."اهـ…بالولياء خاص وبالتأنيس بالخواص،

إثابففاته والففواجب عبده، من تعالى الله لقربا تأويل ت: هذا
ول تكييففف غأيففر مففن وجل عز بالله يليق ما على وجل عز لله

وجففل؛ عففز اللففه صفففات كسائار تعطيل ول تحريف ول تمثيل،
}الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَسسبحانه{ فهو

 .التوفيق وفي  والله.
( مففع العاشففر ) مففن6069( حففديث علففى التعليففق وانظففر

رضففي أنس حديث  على50 بابا – التوحيد كتابا ) من7536
 .عنه الله

 * * *
الـلـه العلـمـاء: محـبـة : "قال11/365 الحافظ قال
علـيـه، وإنـعـامه إلـيـه وـهـدايته ـلـه الخير إرادته لعبده

 .ذلك"اهـ من الضد على له وكراهته
ًا ت: هذا والكففره المحبففة لصفتي المذموم التأويل من أيض

ًا للففه ثاابتتففان صفتان أنهما فالحق وغأيرها، الرادة بصفة .حقفف
منهمففا يلففزم ل سففبحانه للففه حقيقتان صفتان والكره فالمحبة
{ لقوله للمخلوق، وكره محبة مشابهة َلْيَسسبحانه: 
معناها في جاء وما }،الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه

 .أعلم والله والحاديث، اليات من

 * * *
}َيْرَضى َلقوله: { : "ومعنى11/411 الحافظ قال

فـهـي ـهـذا فعلى عليه، يثيبهم ول لهم يشكره ل أي
ًا يرـضـاه ل أـنـه الرـضـا  وقيل: معنى.فعل صفة ديـنـ

ًا ـم، مـشـروع ـل: الرـضـا لـه الرادة، وراء ـصـفة وقـي
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تـقـدير، ـشـيئين: إرادة ـبـإزاء تطـلـق وقـيـل: الرادة
.أعـلـم والـلـه الولى، من أخص والثانية رضا، وإرادة

السـخط أن كمـا الخيـر، إرادة الله من وقيل: الرضا
 ." اهـ…الشر إرادة

كبففاقي والسخط الصفتين: الرضا هاتين إثابات ت: الواجب
تكييففف غأيففر مففن وجل عز بالله اللئاقة الحقيقة على الصفات

بففابا فففي الففواجب هففذا تعطيففل، ول تحريففف ول تمثيففل ول
ًا، والصفات السماء َلْيَس{ وتعالى؛ سبحانه قال كما جميع
بابا سد وقد }،الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه
 .أعلم والله وتعطيل، نفي الحقيقة في هو الذي التأويل

 * * *
بهذا عياض: استدل : "وقال11/449 الحافظ قال

ـاء على الخطايا جّوز من الحديث ـوا … النبـي واختلـف
ـمـن جماـعـة ـفـذهب الصغائر؛ من كله ذلك عدا فيما
 ."اهـ…مطلقا منها عصمتهم إلى النظر أهل

معصففومون – الراجففح القففول علففى – النبيففاء أن ت: مضى
ل الصغائار، على والمداومة الكبائار ومن الله عن يبلغون فيما
ًا، الصغائار عن معصومون أنهم هففو الراجففح القول وهذا مطلق
 .أعلم والله العلم، أهل جمهور عليه الذي

الففدعوات كتففابا ) مففن3607( حففديث علففى التعليق وانظر
 .المجلد هذا في

 * * *
الغضب إطلق جواز : "وفيه11/449 الحافظ قال
مـمـن انتـقـامه ـمـن يظـهـر ـمـا ـبـه والمراد الله؛ على

ـتي الهوال من الموقف أهل يشاهده وما عصاه، اـل
ـووي ـقـرره كذا يكون، ول مثالها يكن لم ـال.الـن  وـق

ـراد ـره: الـم ـه بالغـضـب غـي ـو لزـم إيـصـال إرادة وـه
 ." اهـ…للبعض السوء

.حقيقتها عن لله الغضب لصفة تأويل القولين هذين ت: كل
مففن بففه يليق ما على حقيقة لله الغضب صفة إثابات والواجب
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من صفاته كبقية تحريف، ول تعطيل ول تكييف ول تمثيل غأير
َلْيَس: { تعالى لقوله وغأيرها، وعلمه وقدرته وبصره سمعه
 .أعلم  والله. }،الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه

 * * *
ـُه11/452 الحافظ قال ّـل ُء : "وقوله: {ال َتْهِزى ـ َيـْس

. .واستهزائهم سخريتهم جزاء بهم ينـزل ِبِهم} أي
 ."اهـ

مففن بهففم وسففخريته ونحففوهم بالمنففافقين الله ت: استهزاء
علففى وهففي يسففتحقونها، مففن بهففا يقابففل الففتي اللففه صفففات
الففواجب بففل تأويلهففا، يجففوز ل وجففل عز بالله اللئاقة الحقيقة
ول تكييففف غأيففر ومففن تحريف، ول تعطيل غأير من بها اليمان
اسففتحقاقهم مففن بهففم الجزاء وإنفزال الصفات، كبقية تمثيل،
.بهففم اسففتهزائاه أو بهففم اللفه سففخرية معنففى هو وليس لذلك،
 .أعلم والله

 * * *
البيـضـاوي: نـسـبة : "ـقـال11/452 الـحـافظ ـقـال
 ." اهـ…الرضا بمعنى مجاز تعالى الله إلى الضحك

ًا، هذا ت: ليس للفه ثاابتففة فعليفة صفففة الضفحك بفل صفحيح
تأويلهففا يجففوز فل كالرضففا، بمشففيئته، متعلقففة وتعالى سبحانه
ول تكييففف ول تمثيففل غأيففر من بها اليمان الواجب بل بالرضا،
الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَستحريف{ ول تعطيل

 .أعلم والله سبحانه، صفاته } كسائارالَبِصيُر

 * * *
ل أوـلــه بفـتــح : "معـنــاه11/455 الـحــافظ ـقــال

ـفـإنكم… جـهـة، ـمـن بالجتـمـاع رؤيـتـه في تضامون
 .الجهة" اهـ عن متعال وهو كلها جهاتكم في ترونه

والماتريدية الشاعرة قول هو الله رؤية في الجهة ت: نفي
ويففراه الخفرة ففي ُيفرى سففبحانه ففالله الله، عن العلو ونفاة

أثابتففه الففذي الففذاتي علففوه فففي وهففو فففوقهم، مففن المؤمنففون
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فففي وسففلم عليففه اللففه صففلى اللففه رسففول لففه وأثابتففه لنفسه
 .أعلم والله كثيرة، نصوص

 * * *
ـمـن فـعـل : "وقيل: التـيـان11/458 الحافظ قال

تنـــزيهه ـمـع ـبـه اليـمـان يـجـب تـعـالى الـلـه أفـعـال
 وقـيـل: فـيـه.الـحـدوث ـسـمات ـعـن وتعالى سبحانه
ورجـحـه الـلـه، ملئـكـة بـعـض تقديره: ـيـأتيهم حذف،
ـصـورة ـفـي ـجـاءهم المـلـك ـهـذا  قال: ولعل.عياض

الـظـاهرة الـحـدوث ـسـمة ـمـن فيها رأوا لما أنكروها
 ."اهـ… مخلوق لنه الملك؛ على

ثاابتففة فعليففة صفففة وهي وجل، عز الله لتيان تأويل ت: هذا
سبحانه، به اللئاقة الحقيقة على والسنة بالكتابا وجل عز لله

هففو  هففذا.تكييففف ول تحريففف ول تمثيففل ول تعطيففل غأيففر مففن
أن ل المخلففوقين، ومشففابهة النقففائاص عففن الله تنفزيه حقيقة
ثاابتة الصورة أن كما الكمال، صفات من له ثابت ما عنه تنفي
ًا سففبحانه بففه يليففق مففا علففى للففه ًا تمثيففل بل إثاباتفف بل وتنفففزيه

صفففاته فففي ول ذاتففه فففي ل خلقففه ذلك في يشبه فل تعطيل،
}،الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَسوأفعاله{

 .أعلم والله

 * * *
بالصورة الصفة عن : "وعبر11/459 الحافظ قال

 .اهـ … شدة عن ساق" أي عن بقوله: "يكشف …
ثاابتففان وكلهمففا الصورة، غأير فالصفة بسديد، ليس ت: هذا

كمفال كاملفة حقيقيففة صفورة له كما به، تليق صفات فله لله،
 .ذاته

 * * *
الـسـاق كـشـف : "ومعـنـى11/459 الـحـافظ ـقـال

 ."اهـ… والهول الخوف زوال
بففل سففبحانه، عنه للساق ونفي القبيح، التأويل من ت: هذا

صفففة وهففي الصففحيح، الحففديث فففي ورد كما الساق صفة لله
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يجففوز ول الخلففق، صفففات تماثال ل به، لئاقة لله، حقيقية ذاتية
الكتابا في الثابتة الصفات كسائار الله، عن تعطيلها أو تأويلها

 .أعلم والله والسنة،
سففورة تفسففير ) فففي4830( حففديث علففى التعليففق وراجففع

 .الثامن المجلد من محمد

 * * *
{11/498 الحافظ قال َأن َيْغإفُر َل الَّلَه إإَّن: 
لم } فمنَيَشاء إلَمن َذإلَك ُدوَن َما َوَيْغإفُر إبإه ُيْشَرَك

ـو يشــرك ـل فـه ـي داـخ ـه  واســتدل.المشــيئة ـف ـب
دل لـنـه يـطـاق؛ ل ـمـا تكلـيـف تجويزه في الشعري

ـه مع باليمان كلهم العباد كلف الله أن على ـدر أـن ـق
 ."اهـ…الكفر على يموت أن بعضهم على

المحدثاففة البففدع من يطاق ل بما بالتكليف القول ت: إطلق
بفدع مفن به والقول والفقه، الدين أصولي في المتكلمين من

 .التفصيل فيه والحق المتكلمين،
القفففا علففى كالمشي عنه العبد لعجز يطاق ل ما أ- فتكليف

كففان أو البتففة، الشريعة في موجود فغير وغأيره الرأس وعلى
ًا فهو عنه، لعجزه به التيان المكلف استطاعة لعدم ممففا أيض
َ قففال كمففا يكلفففه، لففم ّلففُف سففبحانه: {ل َك ّلففُه ُي ْفًسففا ال ّ َن ِإل

َها}، َع َ آيات في وقال ُوْس ّلُف قبلها: {ل َك ْفٌس ُت ّ َن َها}، ِإل َع ُوْس
}،ُوْسَعَها ِإلَّ َنْفًسا ُنَكِّلُف َلآية: { غأير في سبحانه وقال
مما فهو }،اْسَتَطْعُتْم َما الَّلَه َفاَّتُقواسبحانه: { وقال
َوَأْيِديُكم{ عباده على فخفف الحرج من عنا الله رفعه
َوَلـِكن َحَرٍج ِّمْن َعَلْيُكم ِلَيْجَعَل الَّلُه ُيِريُد َما ِّمْنُه
َلَعَّلُكْم َعَلْيُكْم ِنْعَمَتُه َوِلُيِتَّم ِلُيَطَّهَرُكْم ُيِريُد

 .}َتْشُكُروَن
بضففده للشتغال بل عنه للعجز ل يطاق ل ما تكليف با- أما

بففه الشففريعة جاءت مما فهذا والعصيان، والفسوق الكفر من
ًا ًا أمر الشففرع بهففا يرد ولم ُيطاق" خطأ، ل "ما  وتسميته.ونهي

 .الحنيف
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8/269 تيمية لبن الفتاوى التفصيل: مجموع هذا في انظر
 .1/65 التعارض ودرء بعدها، وما

 * * *
ـمـؤثرة غـيـر ـقـدرة : "وللعبد11/499 الحافظ قال
ًا لـهـا أن بعـضـهم وأثـبـت المـقـدور، ـفـي لكـنـه ـتـأثير

ًا، يسمى  ."اهـ … يطول أدلتهم وبسط كسب
بففابا فففي الشففاعرة لكسففب المؤلففف مففن تقريففر ت: هففذا

ولهففذا فعلففه، عنها ينشأ العبد قدرة أن والحق والقدر، القضاء
عففن تخففرج ل حففال كل على وهي عليها، ومؤاخذ محاسب هو

وخلففق العبففد خلففق تعففالى واللففه بحففال ومشففيئته اللففه قففدرة
 .أعلم والله قدرته،

 * * *
"11/516 الحافظ قال آدم خـلـق الله  وإضافة…: 

 ." اهـ… تشريف إضافة الية في يده إلى
سففبحانه بففالله يليففق مففا على الضافة هذه أن ت: الصوابا

ًا ًا؛ إثاباتفف إثابففات فففالواجب بيففديه، سففبحانه خلقففه فقففد وتنفففزيه
تعطيففل ول تمثيففل غأير من سبحانه به يليق ما على لله اليدين

– منهففا يسففتفاد حقيقففة الضافة  وكون.تحريف ول تكييف ول
لففه اللفه بخلففق وذريته آدم وتشريف تكريم – اليدين إثابات مع

 .أعلم والله بيديه،

 * * *
الـلـه تـسـمية ـجـواز : "وفـيـه11/535 الحافظ قال
يلـيـق اـلـذي اـلـوجه عـلـى ـصـفاته من ثبت بما تعالى

 ."اهـ…به
الحسففنى السففماء فففي القاعففدة أن مففرة غأيففر ت: مضففى

 وأنففه.فيهمففا النففص ثابوت على التوقيف هي العلى والصفات
مففن يؤخذ فل عكس؛ ول صفات، الحسنى السماء من يشتق
 .أعلم والله اسم، الصفة

فففي الدعوات آخر ) من6410( حديث على التعليق وانظر
 .عشر الحادي المجلد
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 * * *
الـلـه ينـظـر : "وـقـوله: "ول11/571 الـحـافظ قال

الحـسـان عدم عن كناية الكشاف: هو في إليه"قال
ل ـمـن عـنـد مـجـاز النـظـر، علـيـه يـجـوز ـمـن عند إليه

علـيـه، الثـنـاء ـتـرك التزكـيـة ـبـترك والـمـراد يـجـوزه،
 ." اهـ… إليه الشر إيصال وبالغضب
الكشففاف، صففاحب الزمخشففري اعتزاليففات مففن ت: هففذه

ًا هؤلء إلى النظر عدم في صريح والنص ًا لهم احتقار وتعففذيب
ًا، سففبحانه أثابتففه لنففه سففبحانه؛ اللففه علففى جائاز والنظر وتبكيت
والقففول وسففلم، عليففه الله صلى الله رسول له وأثابته لنفسه

 .الصفة هذه في والنفي التعطيل لبابا طريق مجاز بأنه
صفففاته كسففائار حقيقففي غأضففب فهففو سففبحانه غأضففبه أمففا

تمثيففل ول تكييففف غأيففر من وجل، عز بمشيئته يكون سبحانه،
مع الوقوف والواجب كله، بذلك نؤمن تعطيل، ول تحريف ول

 .أعلم والله دارت، أينما الصحيحة النصوص

 * * *
قــوله: في المهلب : "وقال12/447 الحافظ قال
ـفـي للـشـعرية ـشـعيرتين" حـجـة بين يعقد أن كلف

تـعـالى قوله في ومثله يطاق، ل ما تكليف تجويزهم
} َفل الُّسُجوإد إإَلى َوُيْدَعْوَن َساٍق َعن ُيْكَشُف َيْوَم: 

إطيُعوَن َ بقوله ذلك منع من  وأجاب.}َيْسَت تعالى: {ل
ّلُف َك ّلُه ُي ّ َنْفًسا ال أـمـور عـلـى حمـلـوه أو ُوْسَعَها}، ِإل
ـور على المذكورين والحديث الية وحملوا الدنيا، أـم
 .الخرة

ًا انتهى بـهـا" نطيل فل مشهورة  والمسألة.ملخص
 .اهـ

مففن يطففاق ل ما بتكليف القول إطلق بأن القول ت: مضى
القففدر بففابا فففي بففدعهم ومففن للمتكلمين، الحادثاة الطلقات

فففي التفصففيل ومضففى الفقففه، أصففول وفففي الدين أصول من
التكليف أن ُيعلم أن يجب لكن المبتدعة، الطلقات هذه مثل
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والوعيففد العقوبففة بففابا مففن هففو إنمففا هنففا هففا النصففوص فففي
إليففه أشففار كمففا والتعففذيب، والتعجيففز النكففال فففي والزيففادة
 .أعلم والله ذلك، بعد الله رحمه الحافظ
– آخففره في – القدر كتابا من بابا أول على التعليق وانظر

 .عشر الحادي المجلد من

 * * *
رؤـيـة ذـلـك عـلـى ـيـرد : "ول13/103 الـحـافظ قال
لن السـراء؛ ليلـة لـه وسـلم عليـه الله صلى النبي

فأعـطـاه وـسـلم، علـيـه الـلـه صلى خصائصه من ذلك
عـلـى بـهـا ينـعـم اـلـتي الـقـوة اـلـدنيا ـفـي تعالى الله

 .الخرة في المؤمنين
ه فيفه الصفحيح أن مفرة غأير ت: مضى عليفه اللفه صفلى أن

وإنمففا عيففن، رأي الدنيا في ول المعراج، ليلة ربه ير لم وسلم
تكففون فل بالبصففر الرؤية أما ربه، وكلمه سبحانه، صوته سمع

مسففلم عنففد هريففرة أبففي حففديث عليففه دل كما الموت بعد إل
 .أعلم والله وغأيره،

في التفسير كتابا ) من4855( حديث على التعليق وانظر
 .الثامن المجلد

 * * *
العربــي: ابــن : "وقــال13/112 الحــافظ قــال

ـمعت ـن ـس ـول: إن ـم ـذي يـق ـه اـل ـدجال يقتـل ـو اـل ـه
 ."اهـ…لها برهان ل دعوى وهذه الخضر،

بنففص ميففت السففلم عليه الخضر لن الله؛ رحمه ت: صدق
فففإنه هففذه ليلتكم "أرأيتكم عنهما، الله رضي عمر ابن حديث

الرض ظهر على اليوم هو ممن يبقى ل سنة مائاة رأس على
نففبي، لنففه وسففلم، عليففه الله صلى النبي قبل مات أحد" وقد

واللففه بعففده، نففبي ل النبيين خاتم وسلم عليه الله صلى ونبينا
 .أعلم

أحففاديث كتففابا ) مففن3402( حففديث علففى التعليففق انظففر
 .السادس المجلد ،27 بابا النبياء،
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 * * *
إليـهـم: ينـظـر ل : "ومعـنـى13/215 الـحـافظ قال
لـهـم لعـبـاده: رحمـتـه نـظـره  ومعـنـى.عنـهـم يعرض

 ."اهـ…بهم ولطفه
أن  والحففق.واللطففف الرحمففة إلى الله لنظر تأويل ت: هذا

ًا شففاء عمففن ويعرض خلقه من شاء من إلى ينظر الله إكرامفف
ًا وإهانة، حقيقففتين عينين له أن كما سبحانه، بجلله يليق نظر
مففن وجففل عففز صفففاته كسففائار بهما نؤمن سبحانه، به لئاقتين

قففوله حففد علففى تحريف، ول تعطيل ول تكييف، ول تمثيل غأير
}،الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس: : { سبحانه

 .أعلم والله

 * * *
الـسـلم: عـبـد اـبـن : "وـقـال13/268 الحافظ قال
ـي ـر ـف ـة أواـخ ـد": البدـع أقســام: خمســة "القواـع

كلم ـبـه يفـهـم الذي بالنحو "فالواجبة": كالشتغال
ـأتى ول واـجـب، الشريعة حفظ لن ورسوله؛ الله يـت

حـفـظ لن ورـسـوله؛ الله كلم به يفهم الذي بالنحو
ـريعة ـب، الـش ـأتى ول واـج ـذلك إل يـت ـون ـب ـن فيـك ـم

أصـول وتـدوين الغريب، شرح وكذا الواجب، مقدمة
.والـسـقيم الـصـحيح تميـيـز إـلـى والتوـصـيل الفـقـه،

القدرـيـة ـمـن السنة خالف من رتبه "والمحرمة": ما
ـلـم إحـسـان  "والمندوبة": كل.والمشبهة والمرجئة

ـه يعهــد ـوي العهــد فــي عيـن ـد كالجتمــاع النـب عـن
ـح، ـاء التراوـي ـدارس وبـن ـط، الـم ـي والكلم والرـب ـف

أرـيـد إن المناظرة مجالس وعقد المحمود، التصوف
عـقـب  "والمباـحـة": كالمـصـافحة.الـلـه وـجـه ـبـذلك
ـمـن المـسـتلذات في والتوسع والعصر، الصبح صلة
ذـلـك بـعـض يـكـن  وقد.ومسكن وملبس وشرب أكل

ًا  .أعلم" اهـ والله الولى، خلف أو مكروه
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محمففودة أو وسففيئة، حسففنة إلففى البدعففة َقّسففم ت: مففن
الصففل ناحيففة فمففن وغأيففره كالشففافعي الئامففة من ومذمومة

 .الشرعي المعنى ل اللغوي
كففل حففديث: "فففإن لعمففوم مذمومة البدع كل الشرع ففي
ًا بدعة وكل بدعة، محدثاة مففن لفه ُمخصففص ل ضففللة" عمومفف
 .جنسه
تقسيم الخمسة التكليفية الحكام إلى البدع تقسيم أن كما

ٍو غأير محدث ًا وعففابه عليه، دليل ول مست فففي الشففاطبي جففد
 .منه الثالث البابا آخر في العتصام كتابه

صففلة كتففابا ) مففن2010( حففديث علففى التعليففق وانظففر
 .الرابع المجلد في التراويح

 * * *
ففـسـروا السنة أهل : "وأما13/357 الحافظ قال

فيمــا الجنيد  قال.والتعطيل التشبيه بنفي التوحيد
ـاه ـو حـك ـم أـب ـد القاـس ـراد القشــيري: "والتوحـي إـف

 ."اهـ … المحدث من القديم
ثالثاففة علففى يقففوم والجماعففة السففنة أهففل عنففد ت: التوحيد

أسس: 
 .الربوبية توحيد وهو بأفعاله، الله - توحيد1
.اللوهية توحيد وهو عبيده، من خلقه بأفعال الله - توحيد2
أثابتففه مففا بكل نؤمن والصفات: بأن بالسماء الله - توحيد3
ول وسففلم، عليففه اللففه صففلى رسففوله لففه أثابته أو لنفسه، الله

صففلى رسففوله لففه عنه نفاه أو نفسه عن نفاه ما إل عنه ننفي
ول تحريففف ول تعطيففل غأيففر مففن ذلففك كففل وسففلم، عليه الله

{ وجل عز قوله حد على تكييف ول تمثيل َكِمْثِلِه َلْيَس: 
 .} الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء

ّق مجمفل، قفول الجنيد وقول ً يحملفه ففالُمح ًا، محمل حسفن
السففلم شففيخ قففال كما باطلة، أشياء فيه ُيدخل المحق وغأيُر
السالكين مدارج وانظر ،1/92 الستقامة كتابه في تيمية ابن
 .3/412 القيم لبن
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 * * *

بطال: تضمنت ابن : "وقال13/357 الحافظ قال
ـة ـاب ترجـم ـه أن الـب ـس الـل ـم؛ لـي ـم لن بجـس الجـس
 ." اهـ… مؤلفة أشياء من مركب

تنطق لم بدعي محدث نفي الله عن للجسم النفي ت: هذا
 .سبحانه حقه في استعماله يجوز ول الشرعية، النصوص به
حففق المففراد فهذا لخلقه، الله مشابهة نفي بذلك أراد فإن ـ

{ تعالى لقوله  : الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس: 
 وقوله:.}َأَحٌد ُكُفًوا َّلُه َيُكن َوَلْموقوله: : { }،الَبِصيُر

 .}َسِمًّيا َلُه َتْعَلُم َهْل{
 .مبتدع – الجسم نفي وهو – المنفي اللفظ هذا لكن ـ
سيما ول وجل عز الله عن الصفات بالنفي: نفي أراد وإن ـ

واللففففظ باطفففل، ففففالنفي والخبريفففة الختياريفففة الصففففات
ًا فيه المستخدم  .أعلم والله باطل، أيض

 * * *
تبـعـه: وـمـن المازري : "قال13/370 الحافظ قال
وقـيـل: وتنعيمـهـم، ـثـوابهم إرادـتـه لعباده الله محبة
فيها يبعد ل له ومحبتهم والتنعيم؛ الثابة نفس هي

وقـيـل: المـيـل، ـعـن مـقـدس وـهـو إلـيـه منهم الميل
أن والتحقيـق طـاعته، علـى استقامتهم له محبتهم

ميلـهـم ـلـه المحبة وحقيقة المحبة، ثمرة الستقامة
.وجوهها جميع من المحبة سبحانه لستحقاقه إليه؛

 .انتهى
ـه ـر؛ وفـي ـا نـظ ـه لـم ـن فـي ـي الطلق ـم ـع ـف موـض
ـة التين: معـنـى ابن وقال التقييد، ـوقين محـب المخـل

فــي القرطــبي وقــال ينفعهــم أن إرادتهــم للــه
…وإكراـمـه ـلـه تقريـبـه لعـبـده الـلـه المفـهـم: محـبـة

إهانته، بغضه ومعنى أحبه، من إكرام محبته فمعنى
وـقـول ـقـوله، من فهو والذم المدح من كان ما وأما
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إـلـى فيرـجـع ذاـتـه، ـصـفات ـفـي وكلـمـه كلـمـه، من
يرجــع وفاعلها المحمودة، الخصال فمحبته الرادة،

ـى ـه إـل ـه، إرادـت ـة، الخـصـال وبغـضـه إكراـم المذموـم
 .إهانته" اهـ إرادته إلى يرجع وفاعلها
المحبففة صفففة حقيقة لنفي التمحلت أنواع من هذا ت: كل

لصفففات اللففه صفففات مشففابهة لعتقففادهم وجففل، عففز للففه
يبغففض كمففا حقيقففة يحب سبحانه الله أن والحق المخلوقين،

فيهففا يجففب ول مشففابهة الصفففات هففذه علففى يلزم ول كذلك،
ً بالله لئاقان ومحبة غأضب وإنما تأويل، ًا كمال مففن واسففتحقاق

حففد علففى تحريف، ول تعطيل غأير ومن تكييف، ول تمثيل غأير
}الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَستعالى: { قوله

. 
هففذه لتعلففق ذاتيففة صفففة فهي فعلية، ذاتية صفة الله وكلم
ً بها واتصافه له وملزمتها الله بذات الصفة ًا، أزل فكففان وأبففد

ًا، أصبح ثام متكلم غأير كان أنه ل متكلم، وهو الله وهففي متكلم
كيفف شفاء إذا يتكلفم فففالله اللفه، بمشيئة لتعلقها فعلية صفة
 .أعلم والله شاء،

حففديث على التوحيد كتابا  من32 بابا على التعليق وانظر
)7483(. 

 * * *
… :بطــال ابــن : "قــال13/371 الحــافظ قــال
أن علـمـه ـفـي ـسـبق من نفع إرادته برحمته والمراد

فرحمته الرادة، معنى إلى وقيل: يرجعان … ينفعه
ترـكـه إـلـى  راجـعـان:وقيل يرحمه، من تنعيم إرادته
 .العقوبة"اهـ يستحق من عقاب

وجففل عففز اللففه رحمة وتعطيل الفاسد، التأويل من ت: هذا
أن فكمففا الرادة، صفففة إلى وإرجاعها الله، عن حقيقتها بنفي
ل ورحمففة محبففة لففه فكففذلك خلقففه، إرادة تشففبه ل إرادة للففه

على السنة أهل عند كذا ورحمة، محبة من للخلق ما ُتشبهان
فففي كففالقول الصفففات بعض في القول إذ بالله، اللئاق الوجه
ًا ذلك لكان وإل الخر، بعضها مففا بغيففر المتمففاثالت بيففن تفريق
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أهففل لمففذهب ومخففالف الدلففة لصففريح منففاقض وذلففك دليل،
{ تعالى قوله هذا في والصل والجماعة، السنة َلْيَس: 

{ }،الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َفَلوقوله: 
َل َوَأنُتْم َيْعَلُم الَّلَه ِإَّن اَلْمَثاَل ِلّلِه َتْضِرُبوْا
{ ،َتْعَلُموَن} والله ،.}َأَحٌد ُكُفًوا َّلُه َيُكن َوَلْموقوله: 

 .أعلم

 * * *
إـلـى ينـسـب ـمـن قال : "ولو13/372 الحافظ قال

ـلـم الـسـماء في الذي إل إله اليهود: ل من التجسيم
ًا يكن ًا ـكـان إن إل كذلك، مؤمن معـنـى يفـقـه ل عامـيـ

الجارـيـة قـصـة في كما بذلك، منه فيكتفي التجسيم
: "أـنـت وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي سألها التي

الـلـه"؟"ـقـالت: ـقـال: "ـفـأين : نـعـم، قالت مؤمنة"،
وـهـو مؤمـنـة"، فإنـهـا فـقـال: "أعتقـهـا السماء، في

 ." اهـ … مسلم أخرجه صحيح حديث
ًا، في الذي قوله: "إل في ت: ليس هو بل السماء" تجسيم

َّمن َأَأِمنُتم: { تعالى قوله مثل في نفسه به الله وصف ما
الله صلى الرسول عن صح ما مثل وفي ،الَّسَماء} ِفي

النفبي  ووصفففها.وغأيففره هففذا الجاريفة حففديث في وسلم عليه
أن تجهففل لنها ل العلو، لثاباتها باليمان وسلم عليه الله صلى
 .زعموا كما بالله يليق ل العلو

مخافففة ذلففك منهففا وسففلم عليففه اللففه صلى النبي يقبل ولم
مففا وهففو الفطففرة، وافق حق لنه وإنما التعطيل، أو التجسيم

 .أعلم والله العلو، نفاة ويأباه نفاه
 .التوحيد كتابا ) من7417( حديث على التعليق وانظر

 * * *
ـات الحــديث : "وفــي13/380 الحــافظ قــال إثـب
وليـسـت ذاـتـه ـصـفاته ـمـن تـعـالى لـلـه ـصـفة اليمين
ًا جارحة، ًا" اهـ  انتهى.للمجسمة خلف  .ملخص
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الففوجه علففى حقيقففة وجل عز لله اليدين إثابات ت: الواجب
ًا سففبحانه بففه اللئاففق ًا تمثيففل، ول تكييففف بل إثاباتفف بل وتنفففزيه
 .وتقدس تعالى وصفاته أسمائاه كسائار تعطيل، ول تحريف

مجملففة مبهمة محدثاة عبارة جارحة" فهي وقوله: "وليست
ًا تحتمففل وهففي نفيهففا، أو إثاباتهففا علففى دليففل ل ً حقفف .وبففاطل

نفففي أو للففه أثابففت فيما الشرعي النص مع الوقوف فالواجب
ذلففك ومففن عنففه سففكت ممففا ذلك سوى فيما والسكوت عنه،
 .أعلم والله الجارحة، نفي

المجلففد ) مففن1597( حففديث علففى نظفائار لهففذا مضى وقد
المجلففد مففن التفسففير كتففابا ) مففن68( بففابا وعلففى الثففالث،
19 بففابا وعلى )،7410( حديث على يأتي ما  وعلى.الثامن

 .عشر الثالث المجلد هذا من التوحيد كتابا من

 * * *
قــرب المــراد : "وليــس13/386 الحــافظ قــال

يخـفـى، ل كـمـا الحـلـول ـعـن منـــزه لـنـه المـسـافة؛
رـفـع ـعـن النـهـي أـجـل ـمـن ظاهرة الغائب ومناسبة
 ." اهـ…الصوت

بففه اللئاففق الوجه على حقيقة لله القربا إثابات ت: الواجب
ول تعطيففل ول تحريففف ول تمثيففل ول تكييففف غأير من سبحانه
أو التعطيففل، يقتضففي بتأويففل ذلففك فففي التنطففع وترك حلول،
 .التجهيل يقتضي تفويض
مففن بشيء اتحاده ول حلوله بحال يقتضي ل سبحانه وقربه

– التنفففزيه بنفيه فطلبوا المعطلة، النفاة توهمه كما مخلوقاته
 .أعلم والله -، زعمهم حد على

 .التوحيد كتابا  من50 بابا على التعليق وانظر

 * * *
بخـلـق وغيرـهـا : "ـكـالرادة13/389 الحـافظ ـقـال

ومرجعـهـا الفعلـيـة، الـصـفات ـمـن وهي تعالى، الله
 .القدرة" اهـ إلى
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اللفه بمشفيئة متعلقفة الفعليفة اللفه صفات أن ت: الصوابا
فصفففاته قففدير، شففيء كففل علففى فهففو قففدرته إلففى ل وإرادته
سففبحانه يفعلها والمجيء والستواء كالنفزول الفعلية سبحانه

 .أعلم والله سبحانه، وأراد شاء متى

 * * *
ـه السم اشتقاق : "وجواز13/389 الحافظ قال ـل
 .الثابت"اهـ الفعل من تعالى

والصفففات الحسففنى السففماء فففي القاعففدة أن ت: مضففى
.وسففلم عليففه الله صلى رسوله وعن الله عن التوقيف العلى

مففن ُيشففتق ول للففه، صفففات الحسففنى السماء من تؤخذ وأنه
 .اسم الصفة

.الثففابت الفعل من تعالى لله اسم اشتقاق يجوز فل وعليه،
فففي الحففق بففالمعنى اللففه عن يخبرون والجماعة السنة وأهل
 .أعلم والله والتسمي، الوصف دون والطلق، الخبار بابا

الطففب، كتففابا ) مففن5742( حففديث علففى التعليففق وانظففر
 .الدعوات آخر ) من7410( وحديث

 * * *
الســؤال : قــوله: (بــاب13/391 الحــافظ قــال

ـماء ـه بأـس ـتعاذة الـل ـال والـس ـا) ـق ـن بـه ـال: اـب بـط
الـسـم ـبـأن الـقـول تـصـحيح الترجمة بهذه مقصوده

 ." اهـ… المسمى هو
دللففة بففل البخففاري، المففام عففن بعيففد المقصففود ت: هففذا

ً بها، وعبادته وصفاته بأسمائاه لله التعبد على الترجمة سففؤال
 .واستعاذة

غأيره؟ ول هو ل أو غأيره، أم المسمى هو السم مسألة وأما
 .البابا هذا في المتكلمة بدع فمن

{ تعالى كقوله المسمى بالسم يراد فتارة اْسَم َسِّبِح: 
ّبحاَلْعَلى َرِّبَك فالمس وجل، عز الله وهو الُمسّمى هو } 
وهففو المسففّمى هففو والمسففؤول بففه المستعاذ فإن هاهنا وكما
 .وجل عز الله
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{ تعالى كقوله المسمى غأير بالسم يراد وتارة َيا: 
هنا يحيى } فاسمَيْحَيى اْسُمُه ِبُغلٍم ُنَبِّشُرَك ِإَّنا َزَكِرَّيا

 .أعلم والله ذاته هو اسمه فليس ذاته، غأير
معالم في والتبصير ،212-6/185 تيمية ابن فتاوى وانظر

 .108 الطبري جرير لبن الدين

 * * *
الذات صفات بين : "والفرق13/394 الحافظ قال

وصفات به، قائمة الذات صفات أن الفعل، وصفات
ـبـإرادته المفـعـول ووـجـود بالـقـدرة، له ثابتة الفعل

 .وعل"اهـ جل
الصفففات تقسففيم فففي وأتبففاعهم المتكلمففون ت: اضففطربا

ًا ًا، اضطراب وصفففات الذات صفات من الحافظ ذكره وما كبير
لكن:  حق، الفعل

ًا بالله قائامة الذات صفات ً أبففد سففبحانه عنففه تنفففك ل وأزل
 .والسمع والحياة كالعلم بحال؛

ومشففيئته؛ بففإرادته متعلقففة بففالله، قائامففة الفعففل وصفففات
ليسففت ولكنهففا … والسففخط والضففحك والنفففزول كالسففتواء

.أعلم والله الذاتية، صفاته كملزمة عنه تنفك ل لذاته ملزمة

 * * *
عـن المسـاك : "والـصـواب13/395 الحـافظ قال

ـال ـذه أمـث ـاحث ـه ـويض المـب ـى والتـف ـه إـل ـي الـل ـف
ـه أوجب ما بكل باليمان والكتفاء جميعها، ـي الـل ـف

ـه تنـزيهه أو إثباته نبيه لسان على أو كتابه عـلـى عـن
 .التوفيق"اهـ وبالله الجمال،

العلففم تفففويض هففو اللففه صفففات فففي الواجب ت: التفويض
اللففه عنها أخبر كما الله صفات في الواجب هو هذا بكيفياتها،
معانيهففا أمففا السففنة، أهففل عند وسلم عليه الله صلى ورسوله

قففال كمففا خلقففه، صفات فيها يشابه ل سبحانه وهو فمعلومة،
مجهففول، والكيففف معلففوم، اللففه: "السففتواء رحمففه مالففك

 .بدعة" عنه والسؤال واجب، به واليمان
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والعلففم والرضا والغضب والرحمة المحبة في القول وهكذا
فففي ثابففت ممففا ذلففك وغأيففر والصابع والقدم والنفس والقدرة

قففاله مففا هففو ذلففك فففي والقول والسنة، الكتابا من النصوص
المعففاني أن مففن السففنة أهففل مففن وغأيففره اللففه رحمففه مالففك

معففاني جميففع فففي سففبحانه وهففو مجهففول، والكيففف معلومة،
:، وجففل عففز قففال كمففا منهففا، شيء في خلقه يشابه ل صفاته

في جاء } وماالَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس{
 .والحاديث اليات من معناها

أهففل قففاله بمففا التمسففك ومؤمنففة مؤمن كل على والواجب
مففن والحففذر وغأيرها، والصفات السماء في والجماعة السنة
 .التوفيق ولي والله البدع، أهل أقوال

 * * *
ـس إضافة : "وقيل: إن13/396 الحافظ قال النـف

.عـبـاده نـفـوس ـبـالنفس والـمـراد مـلـك، إـضـافة هنا
ًا، انتهى  .وتكلفه"اهـ الخير ُبعد يخفى ول ملخص

يقففل ول وتكلفففه، التأويففل هذا بعد في الله رحمه ت: صدق
ًا عنه ًا بعد إلفى النففس إضفافة بفأن القفول من قبله ما وتكلف
 .ملك إضافة الله

علففى بهففا نففؤمن سبحانه، ذاته هي هنا النفس أن والصوابا
ًا بالله اللئاق الوجه ًا إثابات تعطيففل ول تحريففف غأيففر من وتنفزيه

ّين وقد تمثيل، ول تكييف ول علففى رده فففي تيميففة ابففن ذلففك ب
الفتففاوى الجهميففة" وفففي تلففبيس "بيففان كتففابه فففي الففرازي،
 .أعلم والله ،9/293

 * * *
كراـهـة الـلـه : "وقيل: غـيـرة13/396 الحافظ قال
ـان ـواحش، إتـي ـدم أي الـف ـاه ـع ـا رـض ـدير، ل بـه التـق

ـب ـل: الغـض ـرة، لزم وقـي إرادة الغـضـب ولزم الغـي
 .العقوبة"اهـ إيصال

والففواجب اللففه، عن والغضب الغيرة لصفتي تأويل ت: هذا
مففن صفففاته كسفائار سففبحانه بفه اللئاقة الحقيقة على إثاباتهما
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سففبحانه قال كما تعطيل، ول تحريف ول تمثيل ول تكييف غأير
} والله }،الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس: 
 .أعلم

 * * *
الحـلـول ـعـن منـــزه : "والله13/397 الحافظ قال

ـحـادث، وهو يفنى، عرض الحلول لن المواضع؛ في
… بالله يليق ل والحادث

بففأنه العلففم الحففديث هذا في العندية التين: معنى ابن وقال
العرش"اهف على موضوع

للعنديففة، بطال ابن ومن التين ابن من فاسد تأويل ت: هذا
الله تنفزيه  ودعوى.بالله اللئاقة الحقيقة على الله عند هو بل

ًا تحففوي وهففي النصففوص، فففي عنها مسكوت المكان عن حقفف
ً  .وباطل
فهففو بففه وامففتزاجه واختلطففه بففه، حلول نفي بها أريد -فإن

 .منه بائان شيء كل فوق سبحانه لنه حق؛
حقيقففة العففرش علففى والسففتواء العلففو نفففي بففه أريففد وإن

 .أعلم والله نظير، هذا لمثل وسيرد فباطل،
المجلففد  مففن12 ) بففابا3804( حففديث على التعليق وانظر
 .المجلد هذا في التوحيد كتابا ) من7422( وحديث السابع،

 * * *
الثـالث: قـوله: : "الـحـديث13/397 الحـافظ قـال
قــادر بي) أي عبدي ظن عند : أنا تعالى الله (يقول

 . " اهـ. . به عامل أني ظن ما به أعمل أن على
أن الحففديث ومعنففى شففيء، كل على قادر سبحانه ت: الله

اللففه أن العبد ظن ما العبد بهذا فيعمل به، عبده ظن عند الله
ٍر؛ أو خيًر من به يعمله مسففنده فففي أحمففد المففام روى لما ش

عنه الله رضي السقع بن واثالة عن جيد بسند  وغأيره3/491
ًا: "قال فليظففن بففي، عبدي ظن عند وجل: أنا عز الله مرفوع

 .أعلم والله شاء"، ما بي

 * * *
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ـفـي ذكرـنـي : "قوله: "ـفـإن13/398 الحافظ قال
بالتنـــزيه ذكرـنـي إن نفـسـي" أي ـفـي ذكرته نفسه

ًا والتقديس ًا والرحمة بالثواب ذكرته سر  وقال.سر
ـوله مثل يكون أن جمرة: يحتمل أبي ابن ـالى ـق : تـع

ِني ُكُرو ْذ ُكْم}؛ {َفا ُكْر ْذ ـبـالتعظيم اذكروـنـي ومعـنـاه َأ
 .بالنعام" اهـ أذكركم
عبففده يذكر الله أن والصوابا باطل، التأويلين هذين ت: كل

ًا سففبحانه؛ به اللئاقة الحقيقة على غأيرها وفي نفسه في إثاباتفف
ًا تمثيل بل  .تعطيل بل وتنفزيه

اللفه رحمفة آثافار مفن فهفي والنعفام والرحمفة الثفوابا أمفا
 .أعلم والله وإحسانه،

 * * *
ــال ــافظ ـق ــس13/400 الـح ــة  : "ولـي ول بجارـح

كانت ولو … المخلوقين من نشاهدها التي كالوجوه
ـا الهلك لـشـملها الفعل صفات من صفة ـشـمل كـم

 .محال"اهـ وهو الصفات، من غيرها
مشففابهة غأيففر مففن سففبحانه بففه يليففق مففا علففى وجه ت: لله

الفعليففة صفاته  أما.الذاتية الله صفات من وهو خلقه، لوجوه
كالنفففزول شففاء؛ إذا سففبحانه يفعلهففا وإرادتففه بمشففيئته فهففي

سففبحانه يشففأ لم إذا فعلها وعدم والبغض، والمحبة والستواء
سففبحانه عنففه الجارحففة نفي  أما.فناؤها ول هلكها منه يلزم ل

نظيففر، لففه ومضففى الشريعة، في عنه مسكوت مجمل فلفظ
 .أعلم والله

مففن – الحففبر  حديث–)فف 7514( حديث على التعليق وانظر
 .19 بابا التوحيد، كتابا

 * * *

التمثـيـل ـسـبيل على : "وهو13/401 الحافظ قال
الجارحـة" إثبـات معنـى علـى ل للفهـم، والتقريـب

 .اهـ
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أخففبر كمففا اللففه عففن العور بنفي حقيقته على الخبر ت: بل
عففز للففه العين لصفة إثابات وفيه وسلم، عليه الله صلى النبي
عليففه اللففه صففلى النففبي وحففديث القرآن صريح في كما وجل

ًا وسلم، بجلل تليففق كمال صفة والعينان الدجال، لصفة خلف
{ المخلوقين جوارح تشبه ول سبحانه، ذاته َلْيَسبحال: 

 .}الَبِصيُر الَّسِميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه

 * * *
ـال ـافظ ـق ـل الـح ـال: ولـه ـي الكلم : "ـق ـذه ـف ـه

ـالعين – الـصـفات ـوجه ـك ـد واـل ـة – والـي ـوال: ثلـث أـق
يهـتـدي ول الـسـمع أثبتـهـا ذات ـصـفات أحدها: أنـهـا

 .العقل"اهـ إليها
عليه، هي التي وحقيقتها كنهها إلى العقل يهتدي ل ت: نعم

السمع يوافق بل يحيلها، ول ينفيها ل السليم العقل في ولكنه
عقففولهم أن فيزعمففون الكلم أهففل  أمففا.إثاباتهففا فففي الصريح

 .ذلك- عن الله تعالى – الله عن الصفات هذه تنفي
وهي معلومة معانيها فإن الصفات بكيفيات علمنا نفينا وإذا
فيهففا يشففابه ل بففالله، اللئاففق الففوجه علففى وجففل عففز لله ثاابتة

الحففق أهففل قففول وهففو والجماعة، السنة أهل قول هذا خلقه،
عنهففم، ورضففي وسففلم عليففه اللففه صففلى النففبي أصففحابا مففن

ومسففلمة مسففلم كففل علففى فففالواجب بإحسففان، وأتبففاعهم
 .الموفق والله يخالفها، مما والحذر بهذا التمسك

 * * *
ـاني: أن402-13/401 الحافظ قال ـن : "والـث العـي
القدرة، صفة عن كناية واليد البصر، صفة عن كناية

 .الوجود صفة عن كناية والوجه
ًا جاءت ما على : إمرارها والثالث اللفه إلفى معناهففا مفوضف

 .تعالى" اهف
عففز للففه والففوجه واليففدين العينيففن صفففة إثابات ت: الواجب

كإثابففات بففل صفففاته، كبقية سبحانه به اللئاق الوجه على وجل
بقيففة تماثال ل صفاته فكذلك الذوات، تماثال ل ذات فهي ذاته،

76

http://www.dorar.net/


ُع ِق ْو ِر    الال     َم ِرّدَر ِة          ّدَر ّي ِن ِةالّس ّي ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

المففؤمن علففى والففواجب واحد، الجميع في فالقول الصفات،
ه بذلك اليمان ول تحريفف ول تمثيفل ول تكييفف غأيفر مفن كل
 .تعطيل
في التفويض يجوز ل فكذلك التأويل، عدم الواجب أن وكما

.أعلم والله لها، المعنى ل الكيفية، إل والصفات السماء بابا

 * * *
يـجـوز ـهـل ـسـئلت : "وـقـد13/402 الـحـافظ ـقـال
الـلـه رـسـول يـصـنع كما يصنع أن الحديث هذا لقارئ
التوفـيـق: أـنـه وبالله ؟فأجبت وسلم عليه الله صلى

يعتقد وكان معتقده على يوافقه من عنده حضر إن
ًا التأسي وأراد الحدوث صفات عن الله تنـزيه محـضـ
دخل أن خشـية الـترك بـه والولى جاز، مـن علـى ي
أر وـلـم -، ذـلـك ـعـن الله تعالى – التشبيه شبهة يراه
الـحـديث ـهـذا حـمـل ـفـي الـشـراح ـمـن أحد كلم في

وحـسـم التنـــزيه، إثـبـات فـيـه ـلـي خـطـر معنى على
ـه إلى الشارة أن وهو عنه، التشبيه مادة ـصـلى عيـن
ـدجال؛ عين إلى بالنسبة هي إنما وسلم عليه الله اـل

الـعـور عليـهـا ـطـرأ ـثـم هذه مثل صحيحة كانت فإنها
ـصـحيح ـكـان وـهـو اللهـيـة، دـعـوى ـفـي كذبه لزيادة
يـسـتطع وـلـم النـقـص، عليـهـا فطرأ هذه مثل العين

 .نفسه"اهـ عن ذلك دفع
إذا ذلففك فففي حففرج ل أنففه شيخنا: الصوابا سماحة ت: قال

سبحانه به اللئاق الوجه على وجل، عز لله العينين إثابات أراد
الحديث  فهذا.تعطيل ول تحريف ول تمثيل ول تكييف غأير من
لخلقففه، مشففابهة غأيففر من وجل عز لله العينين إثابات أدلة من

 .التوفيق ولي والله

 * * *
: تـعـالى الـلـه ـقـول : "ـبـاب13/405 الـحـافظ قال

الية هذه بطال: في ابن } قالإبَيَدَّي َخَلْقُت إلَما{
ذاـتـه ـصـفات ـمـن ـصـفتان وهـمـا لـلـه، ـيـدين إثـبـات
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ًا بـجـارحتين، وليـسـتا المثبـتـة، ـمـن للمـشـبهة خلـفـ
 ."اهـ…المعطلة من وللجهمية
الصفففات، بففابا فففي عنففه المسففكوت النفففي مففن ت: هففذا
السففماء بففابا فففي ورسففوله الله نفاه فيما الوقوف والواجب

رسففول و اللففه أثابته ما على فيه الوقوف يجب كما والصفات،
 .أعلم والله فيه، وسلم عليه الله صلى الله

 * * *
يـسـاق غـيـره: ـهـذا : "وـقـال13/405 الحافظ قال
اعتـنـى ـمـن أن عـهـد لـنـه للتقرـيـب؛ التمثيل مساق
ـك من فيستفاد بيديه، باشره به واهتم بشيء أن ذـل

ـة ـق العناـي ـانت آدم بخـل ـم ـك ـن أـت ـة ـم ـق العناـي بخـل
 ."اهـ…غيره

صفففة بتأويل الذاتية الصفات بابا في التعطيل من ت: هذا
باطففل، وهففذا والهتمففام، العنايففة إلففى وجففل عففز للففه اليففدين

مففن وجففل عففز بالله اللئاق الوجه على اليدين إثابات والواجب
فنففؤمن تمثيففل، ول تكييففف غأيففر ومن تعطيل، ول تحريف غأير
ًا حقيقففة بيففديه آدم خلففق اللففه بأن ًا، اختصاصفف واللففه وتشففريف

 .أعلم

 * * *
الـلـه ـيـد ـبـدل فيـهـا : "ووقع13/406 الحافظ قال
هـنـا الـيـد فـسـر ـمـن عـلـى بـهـا الله" ويتعقب "يمين

وـقـال ـبـالخزائن فـسـرها ـمـن مـنـه وأبـعـد بالنعـمـة،
 ." اهـ … فيها لتصرفها الخزائن على اليد أطلق

التففأويلين، ذينففك رفضففه فففي – اللففه رحمففه – ت: أصففابا
وإجراؤهففا النصففوص، جميففع في التأويلت سائار منع والواجب

 .سبحانه وصفاته الله بذات اللئاق ظاهرها على
. .وعلم وحياة وبصر وسمع أصابع له كما يدان سبحانه فله

 نففؤمن.الحسففنى السففماء له كما العلى، الصفات من وغأيرها
ًا كله بذلك ول تكييففف ول تعطيففل ول تحريففف غأيففر مففن إيمانفف
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العظيم، البابا هذا في والمتعين الواجب هو ذلك فإن تمثيل،
 .أعلم والله

 * * *
أن فورك: يجوز ابن : "وعن13/409 الحافظ قال
ًا الصبع يكون يحمل ما الله فيحمله الله يخلقه خلق

"…والـسـلطان الـقـدرة ـبـه يراد أن ويحتمل الصبع،
 .اهـ

سففبحانه، للففه الذاتيففة للصفة وجحود باطل القولين ت: كل
فففي ورد مففا علففى حقيقففة الصففابع صفففة عففن للففه وتعطيففل
اللففه، عففن الصفففة هففذه نفففي ويتضففمنان الصحيحة، الحاديث
ول تمثيففل ول تكييففف بل وجففل عز لله حقيقة إثاباتها والواجب

وكيفيتها، حقيقتها عن الستشراف وقطع تعطيل، ول تحريف
 .أعلم والله

 * * *
ليـسـت الـيـد أن تقرر : "وقد13/409 الحافظ قال

 ."اهـ … بجارحة
يتضففمن وهففو عنففه، المسففكوت المجمل النفي من ت: هذا

ًا وباطلً:  حق
حففق، فهففذا المخلففوقين أيفدي مشفابهة نفففي به أريد أ- فإن

 .الصحيح بالنفي يعبر لكن
باطففل فهففو به اللئاقة الله يدي حقيقة نفي به أريد با- وإن

 .شك بل
بفابي ففي النصفوص عنفه سفكتت عمفا السفكوت والواجب

 .أعلم والله والصفات، للسماء والثابات النفي
) مففن7410( حففديث  علففى19 بففابا علففى التعليففق وانظففر

 .المجلد هذا في التوحيد كتابا

 * * *
ـمـن الـصـابع ذـكـر : "ولـعـل13/410 الـحـافظ قال
ـيـدعونه ويـمـا مـشـبهة اليـهـود فإن اليهودي، تخليط

ـدخل ول التشبيه باب في تدخل ألفاظ التوراة من ـت
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عليــه الله صلى ضحكه وأما المسلمين، مذاهب في
ـا والنكار، الرضا فيحتمل الحبر قول من وسلم وأـم
ًا قول وـقـد وحـسـبان، منه له" فظن الراوي"تصديق
ـذه فيها ليس طرق عدة من الحديث جاء ـادة، ـه الزـي

عـلـى الوجه بحمرة يستدل فقد صحتها تقدير وعلى
ـر ويكون الوجل، على وبصفرته الخجل، بخلف الـم

الـبـدن ـفـي ـحـدث لـمـر الحـمـرة تـكـون فـقـد ذـلـك،
ـمـرار ـمـن خـلـط لـثـوران والـصـفرة، اـلـدم، كـثـوران
ًا ذـلـك يـكـون أن تقدير وعلى وغيره، فـهـو محفوـظـ
 . . .تأويل على محمول

في لوروده الصابع ورود إنكار بعضهم تعقب وقد
قلب مسلم: "إن أخرجه الذي كالحديث أحاديث عدة
يـرد الرحـمـن"ول أصـابع ـمـن إـصـبعين بـيـن آدم ابن

اليـهـودي ـقـول كـلـه هذا القطع، نفى إنما لنه عليه
ـجـوارح ذو ـشـخص الله وأن التجسيم يعتقدون وهم
وـضـحك الـمـة، ـهـذه ـمـن المشبهة غلة يعتقده كما

ـمـن للتعـجـب ـهـو إنـمـا وـسـلم عليه الله صلى النبي
 . . . اليهودي جهل

ًا من وأما ـا بشيء له" فليست زاد: "وتصديق فإنـه
اللـه صـلى النـبي لن باطلة؛ وهي الراوي قول من

ـفـي الوـصـاف وـهـذه المـحـال يصدق ل وسلم عليه
ـان وجوارح وأصابع يد ذا كان لو إذ محال؛ الله حق ـك

والـحـدوث الفتـقـار ـمـن ـلـه يـجـب فـكـان منا كواحد
ـص ـز والنـق ـا والعـج ـب ـم ـا، يـج ـو لـن ـان وـل ـذلك ـك ـك
ًا؛ يكون أن لستحال هذه لمن اللهية جازت لو إذ إله

إلـيـه فالمفـضـي مـحـال، وـهـو للدجال لصحت صفته
أنـــزل وـلـذلك ومـحـال، ـكـذب اليهودي فقول كذب،

}َقْدإرإه َحَّق الَّلَه َقَدُروا َوَما: { عليه الرد في الله
جهلـه مـن وسـلم عليه الله صلى النبي تعجب وإنما
 .كذلك وليس تصديق التعجب ذلك أن الراوي فظن
بـيـن آدم بني قلوب حديث: "إن صح : قد قيل فإن

جاءـنـا إذا أـنـه الرحمن"ـفـالجواب أصابع من إصبعين
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إـلـى فـيـه توقفـنـا أو تأولناه الصادق الكلم هذا مثل
ظــاهره باســتحالة القطــع مــع وجهــه يتــبين أن

وأـمـا ـصـدقه، عـلـى المعجزة دلت من صدق لضرورة
عـلـى ـبـل الـكـذب علـيـه يجوز من لسان على جاء إذا

والتحريف بالكذب نوعه عن الصادق أخبر من لسان
الـلـه ـصـلى الـنـبي أن ـسـلمنا لم ثم وقبحناه، كذبناه

ًا ذلك يكن لم بتصديقه صرح وسلم عليه ـفـي تصديق
نبيه، عن كتابه من نقله الذي اللفظ في بل المعنى
ًا  انتهى.مراد غير ظاهره بأن ونقطع  وهــذا.ملخص

ًا إليه نحا الذي ـمـن فـيـه لـمـا ـبـه ابتدأ مما أولى أخير
 .الثابتة" اهـ الخبار ورد الرواة ثقات على الطعن

نفي على وتجرؤ البين، الباطل من بعده وما ت: هذا
عما لله وتعطيل الضلل، وشبه العقول بمولدات النصوص
 .سبحانه فيه وحق كمال كلها التي الصفات من استحقه

الصابع ذلك ومن وجل، عز لله الصفات إثابات الواجب فإن
ًا حياة سبحانه له أن كما بالله، اللئاقة الحقيقة على وعلم

ًا وقدرة غأير من سبحانه به يليق ما على ذلك كل ووجه
عن سبحانه زههفننف تمثيل، ول تكييف ول تعطيل ول تحريف
ْيَسأفعاله: { أو صفاته أو ذاته من شيء في خلقه مشابهة َل

ِه ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َو َبِصيُر الّسِمي َلْم سبحانه  وهو.}ال َو ُكن { َي
ًوا ّلُه ُف ٌد}، ُك َلُه َأَح َلْسَماء { َنى ا ْلُحْس ّبُح ا ِفي َما َلُه ُيَس

َواِت َلْرِض الّسَما َو َوا ُه ِزيُز َو َع ْل ِكيُم} ا ْلَح الله صلى  وضحكه.ا
ًا وسلم عليه ًا تصديق التبليغ مقام في لنه الحبر؛ لقول وإقرار

على التقول من بالله فنعوذ الكتمان، عليه يجوز ول والبيان،
 والله.وظلم بجهل الفرية أو علم، بل رسوله وعلى الله

 .أعلم
 .المجلد هذا ) من7514( حديث على التعليق وانظر

 * * *
العـيـد: دقـيـق اـبـن : "ـقـال13/411 الـحـافظ ـقـال

ـمـؤول، وإـمـا التأويل عن ساكت إما لله المنــزهون
الـشـيء مـن المنـع بـالغيرة يقـول: المـراد والثاني
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عـلـى ـفـأطلقت الغـيـرة ـلـوازم ـمـن وهما والحماية،
الوجــه مــن وغيرهــا كالملزمــة، المجــاز ســبيل
 .العرب" اهـ لسان في الشائعة
تجاه الشاعرة لمسلكي حكاية وهو باطل، قول ت: هذا

 .التأويل أو بالتفويض، النصوص: إّما
أثابته ما لله المثبتون فهم حقيقة، لله المنففزهون أما

ومن – وسلم عليه الله صلى الله رسول له أثابته وما لنفسه،
عز بالله يليق ما على الصفات كسائار – الغيرة صفة ذلك
 ويعتقد.تحريف ول تكييف ول تعطيل ول تمثيل غأير من وجل

أن والصوابا اللهية، الصفات إلى يتطرق المجاز أن المؤولة
ل وأنه وجللً، عظمة بالله اللئاقة الحقيقة على كلها الصفات

 .المتكلمين اصطلح على والسنة القرآن في مجاز
 .أعلم والله

 * * *
بـطـال: أجمـعـت اـبـن : "قال13/412 الحافظ قال
ـبـأنه يوـصـف أن يـجـوز ل تـعـالى الـلـه أن عـلـى المة

: إطلق  فقــال. . . به يرد لم التوقيف لن شخص؛
لن ـجـائز؛ غـيـر تـعـالى الـلـه ـصـفات ـفـي الـشـخص
ـون ل الـشـخص ًا إل يـك ـم ًا، جـس ـ ـق مؤلـف ل أن فخلـي

ًا تـكـون وأن صحيحة اللفظة هذه تكون ـمـن تـصـحيف
 . "اهـ. . .الراوي

الله وصف نفي يجوز ول باطلة، الجماع ت: دعوى
في محذور ول البابا، حديث في ذلك صح كما بالشخص،

ما اللغة في الشخص فإن المؤولة، توهمته ما على ذلك
أرفع ول أظهر، ول الله من أعظم ول وظهر، وشخص ارتفع

 .أعلم  والله.سبحانه منه أكبر ول
ُقْل كالشيء والشخص ّي { ٍء َأ َبُر َشْي ْك ًة َأ َهاد ّلُه ُقِل َش ال

ٌد ِهي ِني َش ْي ُكْم}، ِب َن ْي َب الله"، من أغأير أحد "ل وكالحد َو
والسنة الكتابا في جاء بما اليمان المؤمن على فالواجب

ًا ًا إثابات ًا، وإطلق  .أعلم والله ونفي
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 * * *
ـا ابن قال : "ثم13/413 الحافظ قال فورك: وإنـم
أحـدها: أن أـمـور؛ الشـخص لفـظ إطلق ـمـن منعـنـا
والثاني: الجماع السمع، طريق من يثبت لم اللفظ

المؤلــف الجسم معناه والثالث: أن منه، المنع على
ـر الغيرة قال: ومعنى ثم المركب، ـم" الزـج والتحرـي

 .اهـ
إطلق منع من المؤولة من وغأيره فورك ابن ذكره ت: ما
هاتين عن لله تعطيل بالغيرة، ووصفه الله على الشخص
الله أثابته ما وإثابات النص مع الوقوف والواجب الصفتين،

وعدم وسلم، عليه الله صلى الله رسول له أثابته وما لنفسه
 .القيسة وتخرصات العقول بآراء ذلك في الخوض
كسائار به يليق ما على شخص وهو به، تليق غأيرة فلله
ول تمثيل ول تكييف غأير من بذلك نؤمن وأسمائاه، صفاته
والجماعة، السنة أهل مذهب هو كما تعطيل، ول تحريف

 .أعلم والله

 * * *
ـال ـافظ ـق ـم13/413 الـح ـال : "ـث ـاني: ل ـق الكرـم

حـكـم ـهـذا حـكـم ـبـل ،تالثـقـا اـلـرواة لتخطئة حاجة
 .التأويل"اهـ وإما التفويض، إما المتشابهات، سائر

نصوص لن باطل؛ – عنه الله عفا – الكرماني ت: قول
وطريقا المتشابهات، من وليست المحكمات من الصفات
أما باطلن، مسلكان الصفات بابا في والتأويل التفويض

والصفات السماء نصوص فيقابلون والجماعة السنة أهل
اللئاق الكمال على والتنففزيه والثابات والتسليم بها باليمان

 .أعلم  والله.بالله

 * * *
أطلق الشخص لفظ : "وكأن13/413 الحافظ قال
موجود فهمه على يتعذر من إيمان إثبات في مبالغة

ًا يشبه ل ذـلـك ـبـه يفـضـي لئل الموـجـودات، من شيئ
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الـلـه ـصـلى ـقـوله نـحـو وـهـو والتعطـيـل، النفي إلى
.الســماء الله؟قالت: في للجارية: "أين وسلم عليه

لقصــور التعطيل في تقع أن مخافة بإيمانها فحكم
يقتـضـي مـمـا تنــــزيهه ـمـن ـلـه ينبـغـي عـمـا فهمـهـا

ًا ذلك عن الله تعالى التشبيه، ًا" اهـ علو  .كبير
على إطلقة الصحيح الحديث في صح الشخص ت: لفظ

لقوله: وجه ول سبحانه، به يليق ما على فيه محذور فل الله،
. . . يتعذر من إيمان إثابات في مبالغة الله على أطلق إنه
 .إلخ

حكم بل خطأ، قول  إلخ،. . . مخافة بإيمانها وقوله: فحكم
السماء، في بأنه علوه، في الكمال لله أثابتت لنها بإيمانها
ّينه محذور فيه كان التعطيل!ولو مخافة ذلك في وليس لب

عن البيان تأخير إذ ولسددها، وسلم عليه الله صلى الرسول
في هذا وسلم، عليه الله صلى حقه في يجوز ل الحاجة وقت
بالله اليمان مسائال في بالك فما الدين، أصول مسائال غأير

 .أعلم  والله.أولى بابا من فهي الدين وأصول

 * * *
اـلـذات، ـبـالوجه : "والـمـراد13/414 الـحـافظ قال

 .فيها"اهـ ما بأشهر الجملة عن عبر أنه وتوجيهه
من وهو بالله، لئاقة حقيقة صفة الوجه أن ت: الصوابا

ًا له أن فكما لله، الذاتية الصفات فكذلك الذوات، تشبه ل ذات
َقى وجل عز قال كما غأيره، يشبه ل وجه له ْب َي َو ّبَك َوْجُه : { َر
ْلَجلِل ُذو ِم} ا ْكَرا ِل  .َوا

 * * *
افظ قـال ثـم ل الح راد أن : "ويحتم مـا بـالوجه ي
 .الجاه" أو الله لجل يعمل

وعليه فاسد، وتأويل الوجه، لصفة نفي الواقع في ت: هذا
 .أعلم والله باطل، فالحتمال

 * * *
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ـاه : "وقالت13/416 الحافظ قال ـمية: معـن الجـس
 .الستقرار"اهـ

ًا لغة صحيح للستواء المعنى ت: هذا حاجة غأير من وشرع
القول إسفاف من للجسمية القول ونسبة للمخلوق، الله

ً الشنيعة باللقابا ونبذهم السنة، بأهل ًا تهويل  .وتنقيص
السنة أهل عند أربع معاٍن له الستواء أن والصوابا
 .والصعود والستقرار والرتفاع هي: العلو والجماعة،
صفات من العرش على الستواء أن ُيعلم أن وينبغي
صفة فهو سبحانه علوه أما الله، بمشيئة تكون التي الفعال

ً وجل عز لذاته ملزمة ذاتية ًا أزل بحال، عنه تنفك ل وأبد
 .أعلم والله

في السابع المجلد ) من3804( حديث على التعليق وانظر
 .12 بابا النصار، مناقب

 * * *
ـى الـسـلف أئمة : "وذهب13/418 الحافظ نقل إـل

علــى الظــاهر وإجــراء التأويــل، عــن النكفــاف
 ". . . تـعـالى الـلـه إـلـى معانيـهـا وتفويض مواردها،

 .اهـ
خطأ الصالح للسلف الصفات معاني تفويض ت: نسبة

ّول لهم، وتجهيل بالغ، وإنما يعتقدوه لم بما عليهم وتق
وتفويض ومعرفتها، وفهمها الصفات معاني إثابات مذهبهم
الستواء في مالك المام الهجرة دار إمام قاله كما كيفياتها،

والسؤال واجب، به واليمان مجهول، والكيف بأنه: معلوم
كالثوري السلف أئامة من غأيره قال  وهكذا.بدعة كيفيته عن

في الحرمين إمام ظن  وقد.وغأيرهم وربيعة والوزاعي
ًا والحقيقة للمعنى التفويض أن النظامية الرسالة هو جميع

 .أعلم والله كذلك، هو وليس السلف، قول

 * * *
يقول: ل : "أحدهما13/418 الحافظ نقل ثم

ًا نؤول بمراده، أعلم نقول: الله بل منها، شيئ
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ً – فيقول يؤول والخر الستواء معنى – مثل
 . " اهـ. . .ذلك ونحو القدرة، واليد الستيلء،

بالتردد الله صفات بابا في الشاعرة مذهب هو ت: هذا
واقع في هو الذي الفاسد، التأويل أو المطلق، التفويض بين

 .أعلم والله تعطيل، المر

 * * *
يـكـن ولم الله : "قوله: (كان13/421 الحافظ قال
ـم الخلق بدء في قبله) تقدم شيء ـن بلفظ: "وـل يـك
الـلـه معاوـيـة: "ـكـان أـبـي رواـيـة وفي غيره"، شيء
ـشـيء ول الـلـه بمعـنـى"ـكـان وـهـو ـشـيء"، كل قبل

ل ـحـوادث أثبت من على الرد في أصرح وهي معه"،
ـا أول ـن لـه ـة ـم ـاب، رواـي ـي الـب ـن وـه ـنع ـم مستـش

له كلم في ووقفت تيمية، لبن المنسوبة المسائل
الـبـاب ـهـذا في التي الرواية يرجح الحديث هذا على
 . " اهـ. .غيرها على

حديث شرحه في تجده الله رحمه تيمية ابن ت: كلم
الفتاوى مجموع ضمن عنهما الله رضي الحصين بن عمران

بين الترجيح مسلك الله رحمه سلك حيث ؛18/210-244
 .الروايات
وافقهم، ومن الشاعرة قول هو لها أول ل حوادث وإنكار

لها أول ل بحوادث القول هو: أن لهم أصل على مبني وهو
اليونان، فلسفة زعمته الذي العالم، بقدم القول إلى ُيفضي
 .نفوه فلذلك

شامل وهو مخلوق، فهو الله سوى ما كل أن والصوابا
مادام العالم بقدم القول إلى ذلك يفضي ول الحوادث لجميع
مع الوقوف والواجب تكن، لم أن بعد مخلوقة أنها وصفها

ًا دارت أينما النصوص ًا نفي الله صلى النبي قال كما وإثابات
 .قبله" شيء يكن ولم الله : "كان وسلم عليه

ل حوادث "إنكار مسألة على – الموضع هذا على أطال وقد
ًا والنقل العقل تعارض درء في تيمية لها" – ابُن أول ما مبين
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إن فراجعه فاسدة، ولوازم تضاعيف من المسألة حوته
 .شئت

من وغأيرها والرزق الخلق من الله صفات أن والحاصل
لها ليس سبحانه ذاته أن كما بداية لها ليس الفعال صفات

والله حدوثاها، وقت من بداية فلها الحوادث أعيان  وأما.بداية
 .أعلم

 * * *
الكرـمـاني: ـقـوله: : "ـقـال13/423 الـحـافظ ـقـال

ـــزه الله إذ مراد؛ غير السماء" ظاهره "في ـن منـ ـع
العـلـو جـهـة ـكـانت لـمـا لـكـن المـكـان، ـفـي الحـلـول
الذات علو إلى إشارة إليه أضافها غيرها من أشرف

 .والصفات"اهـ
ٍو فالله مراد الظاهر ت: هذا على وعاٍل عرشه على مست

فهو الحقيقة، علو له كما والصفات، الذات علو فلله خلقه،
َو سبحانه قال كما حقيقة عباده فوق ُه َو ِهُر : { َقا ْل َق ا ْو َف

ِه}، ِد َبا ُفوَن ِع َيَخا ُهم وقوله: { ّب ِهْم}، ّمن َر ِق ْو وقال: َف
َلى {الّرْحَمُن َعْرِش َع ْل َوى}، ا َت ٍو سبحانه فهو اْس على مست

 .خافية عباده من عليه تخفى ل عرشه،
متضادين، غأير متنوعان معنيان بها يراد السماء في وكونه

هما: 
(في) الجر حرف فيكون عليها؛ أي السماء في -الله1

َلْم كقوله (على)، بمعنى َف َأ َلْرِض} ِفي َيِسيُروا تعالى: { ا
 .عليها أي الية؛
الفصيح؛ العربي اللسان في كما العلو، بالسماء - ويراد2

وهذا (في) ظرفية، فتكون العلو؛ في أي السماء في فكونه
 .العلو بها ُيراد أن السماء في الصل هو

بالعرش بالمخلوقات سبحانه حلوله كله ذلك من يلزم ول
خاطره في التشبيه قام من لزم فهذا غأيرها، أو السماء أو

تمثيل ذلك من يلزم ل الحق وأهل والنفي، بالتأويل فدفعه
في سبحانه هو بل تحريف، ول تعطيل ول تكييف ول عندهم
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ل بجلله، يليق استواء عليه استوى وقد العرش، وفوق العلو
 .أعلم والله صفاته، من شيء في خلقه يشابه

 * * *
عنــده "فهو معنى : "ويكون13/424 الحافظ قال
ـائز ذلك وكل وعلمه، ذكره العرش" أي فوق ـفـي ـج

ما } أياْسَتَوى اْلَعْرإش َعَلى الَّرْحَمُن {. . . التخريج
ـفـوق وـضـعه اـلـذي كـتـابه وـهـو ـقـدرته، ـمـن ـشـاءه

 .العرش" اهـ
ذكره إلى الكتابا عندية ُيؤول فمرة التناقض؛ من ت: هذا

إثابات مع القدرة إلى الستواء صفة تؤول ومرة وعلمه،
 والتأويلن.العرش فوق سبحانه الله وضعه بالذي الكتابا

كون من الصحيح الحديث عليه دّل ما والصوابا باطلن،
إثابات اعتقاده الواجب والحق العرش، فوق الله عند الكتابا
على الله واستواء العرش، فوق المحفوظ اللوح عندية
أو والتأويل للنفي مسوغَّ فل بالله، لئاقة حقيقة عرشه

 .المستعان والله والتمثيل، التعطيل
المجلد  من12 بابا )،3804( حديث على وانظر: الحاشية

 .السابع

 * * *
ـبيهقي: ـصـعود : "ـقـال13/427 الـحـافظ ـقـال اـل
ـول، ـعـن عبارة الطيبة والصدقة الطيب الكلم القـب

وأـمـا الـسـماء، في منازلهم إلى هو الملئكة وعروج
ـو بقوله: "إلى ذلك في التعبير من وقع ما الله" فـه

وـعـن التـفـويض، ـفـي الـسـلف ـعـن تـقـدم ـمـا عـلـى
 .التأويل" اهـ في بعدهم الئمة

ًا ت: مضى المطلق، التفويض عن السلف تبرئاة قريب
عن روي كما إل، ليس للكيفية هو تفويضهم أن وتحقيق

 .الئامة من وغأيره مالك المام

 * * *
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بـطـال: ـغـرض اـبـن : "وقال13/427 الحافظ قال
المجسمة الجهمية على الرد الباب هذا في البخاري

ـه أن تقرر وقد الظواهر، بهذه تعلقها في ـس الـل لـي
ول ـكـان فقد فيه يستقر مكان إلى يحتاج فل بجسم
تـشـريف، إـضـافة إلـيـه المـعـارج أـضـاف وإنما مكان،

ـى ـاع ومعـن ـه الرتـف ـع اعتلؤه إلـي ـــزيهه ـم ـن تنـ ـع
 . انتهى"اهـ.المكان

منكرات: فيه – عنه الله عفا – بطال ابن عن النقل ت: هذا
وهو الله، عن مكان في والستقرار الجسمية نفي أ- منها

نفي إلى به يتوصل وإنما والسنة، الكتابا في يرد لم نفي
 .العرش على والستواء الصفات

تشريف"، إضافة إليه المعارج قوله: "أضاف با- ومنها
 .المعارج: العلو لن وصفات، معان إضافة أنه والصوابا

نفي منها ُيرمى المكان، عن الله تنففزيه جف- ودعوى
الله بل بسديد، ليس وهو العرش، على الله استواء
ٍو رسول وذكره الله ذكر كما حقيقة العرش على مست

ول تكييف ول تمثيل غأير من وسلم، عليه الله صلى الله
 .أعلم والله المة، سلف قاله كما تحريف ول تعطيل

 * * *
ـال ـافظ ـق َدمه13/429 الـح ـ ـل : "وـِق وصــفه يحـي
 .أعلم"اهـ والله فيها، بالتحيز

ول العالم داخل ل الله أن والمؤولة النفاة ت: يزعم
فإن وجوده، وعدم سبحانه نفيه عنه يلزم هذا فإن خارجه؛

رفع وهو له، وجود ل خارجه ول العالم داخل ل الذي
ٌع وهذا للنقيضين، يزعمون كما النقيضين، بين كالجمع ممتن

ًا ليس أنه من النفي هذا في ما ومع مكان، في متحيز
فهو الشريفين، الوحيين في يرد لم نفي إنه حيث المحاذير،

والستواء كالعلو الكمال صفات بعض الله سلب يتضمن
مباين وهو جهة، إنه قيل وإن العلو في  فالله.العرش على

سقف والعرش عليه، وعلوه العرش على باستوائاه للعالم
صفتي ويعطلون ينفون وغأيرهم  والشاعرة.المخلوقات
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استوائاه إثابات والصوابا باطل،  وقولهم.والستواء العلو
في خلقه يشابه ل بجلله، يليق استواء العرش على سبحانه

وربيعة مالك قال كما سبحانه، هو إل كيفيته يعلم ول ذلك،
 .أعلم والله والجماعة السنة أهل من وغأيرهما الله رحمهما

 * * *
المعتزـلـة جمهـور : "ومـنـع13/435 الحـافظ قـال

أن المرـئـى ـشـرط ـمـن ـبـأن متمـسـكين الرؤية، من
واتفـقـوا الجـهـة، ـعـن منــــزه والله جهة، في يكون
واختـلـف جهـة، ـمـن ل راء فـهـو عباده، يرى أنه على
ـقـوم: يحـصـل فـقـال معناـهـا؛ ـفـي الرؤية أثبت من

غـيـره في كما العين برؤية تعالى بالله العلم للرائي
ـحـديث ـفـي ـقـوله وـفـق عـلـى وـهـو المرئـيـات، ـمـن

الجـهـة ـعـن منــزه أنه إل القمر"، ترون الباب: "كما
 .والكيفية"اهـ

يراه بالبصار، الخرة في ُيرى وجل عز الله أن ت: الحق
ًا البرار، جنان في المؤمنون والمعتزلة للجهمية خلف
 .وأضرابهم

وهو جهة، في إل رؤية ل إذ باطل؛ الرؤية في الجهة ونفي
نرى كما فوقهم من يرونه علوه في وهو يرى سبحانه

ل بالرؤية للرؤية فالتشبيه فوقنا، من والقمر الشمس
الله بل كيف؛ بل المؤمنون فافطن!ويراه بالمرئاي المرئاي

ومشايخنا والدينا مع إليه النظر لذة الله رزقنا بكيفيتها، أعلم
 .أعلم والله والمسلمين،

 * * *
: ـسـمعت اـلـبيهقي : "وقال13/436 الحافظ قال
الصــعلوكي محمد بن سهل الطيب أبا المام الشيخ
ـول ـي يـق ـه ـف ـي إملـئ ـوله ـف ـامون : "ل ـق ـي تـض ـف

لرؤيـتـه تجتمـعـون ل معناه والتشديد رؤيته": بالضم
ـاه بـعـض، إلى بعضكم يضم ول جهة في بفـتـح ومعـن

باجتماع رؤيته في تتضامون والصل: ل كذلك، التاء
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ل ومعنــاه الضــيم، مــن  وبــالتخفيف.جهــة فــي
ترونه فإنكم بعض؛ دون بعضكم برؤية فيه تظلمون

 .الجهة"اهـ عن متعالي وهو كلها، جهاتكم في
من المؤولة نفي على مبني التقرير هذا في الجهة ت: نفي
رؤية إثابات يزعمون هنا ها وهم للعلو، والماتريدية الشاعرة

التناقض في فوقعوا جهة، في تكون أن نفي مع الله
 .والمحال
وصف كما حقيقة الخرة الدار في ُيرى سبحانه أنه والحق

ٌه في كقوله آية، ما غأير في نفسه بذلك ُوُجو ٍذ القيامة: { ِئ ْوَم َي
ٌة َلى* ّناِضَر ِإ َها   ّب ٌة}، َر ِظَر وأعرف نبيه بذلك وصفه وكما َنا
ٍو في سبحانه وهو حق ورؤيته حديث، ما غأير في به الخلق عل

 .أعلم والله والجماعة، السنة أهل عند كذا

 * * *
بـطـال: تمـسـك ابن : "وقال13/437 الحافظ قال

 . "اهـ. . . صورة لله فأثبتوا المجسمة به
والجماعة السنة لهل ٌونبز بطال ابن من ٌتمحل ت: هذا
صورة وجل عز لله يثبتون لنهم بالتجسيم؛ الصالح وللسلف
صور مماثالة تقتضي ل وعظمته، بجلله تليق حقيقية

عليه الله صلى رسوله بذلك وصفه كما ألبتة المخلوقين
السنة أهل عند معاذ كحديث وغأيره، الحديث هذا في وسلم
بهذا الرسول يكون فهل صورة"، أحسن في ربي "رأيت

ًا؟!والصوابا الوصف اللئاق الوجه على الصورة إثابات مجسم
تمثيل ول تكييف ول تعطيل، ول تحريف غأير من سبحانه به

 .التوفيق ولي والله والجماعة، السنة أهل عند كذا

 * * *
الخـطـابي: تهـيـب : "وـقـال13/437 الـحـافظ قال
ـى الساق، معنى في الخوض الشيوخ من كثير ومعـن
اـلـتي ـقـدرته ـعـن يكـشـف الـلـه أن عـبـاس ابن قول

عن المذكور الثر البيهقي وأسند الشدة، بها تظهر
خفي وزاد: إذا حسن، منهما كل بسندين عباس ابن
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ـر الـشـعر، من فأتبعوه القرآن من شيء عليكم وذـك
إطلق ـفـي الخـطـابي وأنـشـد إلـيـه، المـشـار الرـجـز
ـن كشفت قد سنة "في الشديد المر على الساق ـع
 . "اهـ. . . ساقها

ًا ت: وهذا لربنا الساق لصفة الخطابي من فاسد تأويل أيض
والواجب صحيحة، أحاديث في صراحة صحت والتي وجل عز

من وجل عز بالله اللئاقة الصفات كسائار الصفة هذه إثابات
والله تعطيل، ول تحريف غأير ومن تمثيل، ول تكييف غأير

 .أعلم
الثامن، المجلد ) من4919( حديث على التعليق وراجع
 .عشر الحادي ) من1574( وحديث

 * * *
التبكـيـت ـمـن : "قال: ومثله13/438 الحافظ قال

َفاْلَتإمُسوا َوَراءُكْم اْرإجُعواذلك: { بعد لهم يقال ما
وليس.}ُنوًرا بل يطاق، ل ما تكليف هذا في  

شعيرة" فإنـهـا يعقد أن "كلف ومثله خزيهم، إظهار
عن يجب  ولم. انتهى.والعقوبة التوبيخ في للزيادة

تكليف مسألة أن بعضهم ادعى  وقد.لهب أبي قصة
مـسـألة وـهـي فـقـط، باليمان إل تقع لم يطاق ل ما

 .ذكرها" اهـ موضع هذا ليس الذيل طويلة
العقيدة في الحادثاة الطلقات من المسألة هذه ت: بل
في وما الية  وهذه.فيها التفصيل ومضى الفقه، وأصول
ل والتعجيز، والتعذيب والعقوبات الوعيد بابا من هي معناها

 .أعلم والله التكليف، بابا من
من الول البابا أواخر على التعليق في التفصيل وانظر

 .عشر الحادي المجلد من القدر كتابا

 * * *
عـلـى فأـسـتأذن : "وـقـوله13/439 الـحـافظ ـقـال

ـهـذا الخـطـابي  قال.عليه" لي فيؤذن داره في ربي
في معناه وإنما ذلك، عن منــزه والله المكان يوهم
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دار وـهـي الجنـة، وـهـي لوليـائه اتـخـذها الذي داره،
الـلـه بيت مثل تشريف إضافة إليه وأضيفت السلم،

 الله" اهـ وحرم
الدار أن يفيد ل الحديث لن له؛ مبرر ل الخطابي ت: توهم

ٍو شيء كل فوق سبحانه فهو مكانه، الذي العرش على مست
ً وليس المخلوقات، أعلى هو مخلوقاته من شيء في حال

 .ألبتة
كل عن تنففزيهه هو سبحانه حقه في الواجب والتنففزيه

فيه نقص ل الذي الكمال له وتعالى سبحانه أنه كما نقص،
المثبتة وصفاته أسمائاه جميع وهكذا الوجوه، من بوجه

 .أعلم  والله.والسنة الكتابا في والمنفية

 * * *
ًا لـيـس ـظـاهره : "فإن13/440 الحافظ قال ـمـراد

ًا، ًا اـسـتعارة فـهـي قطـعـ الـمـراد يـكـون  وـقـد.جزـمـ
لكـنـه الحـسـي، الحجاب الحاديث بعض في بالحجاب
 .تعالى"اهـ الله عند والعلم للمخلوقين، بالنسبة
وجهه على الكبرياء رداء بإثابات مراد ظاهره ت: بل
سبحات لحرقت كشفه لو النور وحجابه وتعالى سبحانه

حقيقي، حجابا فهو خلقه، من بصره إليه انتهى ما وجهه
ًا ذلك وليس به اللئاقة الحقيقة على بل استعارة، ول مجاز

تعطيل ول تحريف ول تمثيل ول تكييف غأير من سبحانه
ًد والجماعة، السنة أهل عند الصفات كسائار لهذه طر

من فلبد والصفات، السماء نصوص عموم في القاعدة
ْيَسوتعالى: { سبحانه لقوله وإعماله ذلك اعتبار ِه َل ِل ْث َكِم
ٌء َو َشْي ُه ُع َو َبِصيُر الّسِمي  .أعلم والله }،ال

 * * *
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 وـمـن. . .الـمـازري:  : "قال13/441 الحافظ قال
ـظـاهره عـلـى الكلم أـجـرى فـمـن تاه، ذلك يفهم لم

ـلـه يتـضـح ـلـم وـمـن التجـسـيم، إـلـى المر به أفضى
ـا يقتضيه الذي عن منــزه الله أن وعلم ـا ظاهرـه إـم

ــذب أن ــا يـك ــا نقلتـه ــا أن وإـم ــال ،. . . يؤولـه وـق
ـذا ـاني: ـه ـديث الكرـم ـن الـح ـا المتشــابهات ـم فإـم

 ". . . اـلـذات بالوجه المراد بأن متأول وإما مفوض،
 .اهـ

الوجه على ظاهره على النص أجرى فمن خطأ، ت: هذا
والجماعة، السنة أهل جادة سلك فقد وجل عز بالله اللئاق
المسالك: إما  وهذه.التشبيه أو النقص ذلك مقتضى وليس
هذا في تصح ل تفويضها أو الصفة، تأويل أو نقلتها، تكذيب
وأبت الصفة، هذه بمثل شرق من طريقة هي بل البابا،
 .بالله اللئاقة الحقيقة على وأمثالها إثاباتها قلوبهم

اليمان فالواجب بالذات، الوجه تفسير في آخر وفساد
ًا له أن كما به، يليق ما على سبحانه بوجهه من به تليق ذات

السماء جميع في تعطيل ول تحريف ول تمثيل ول تكييف غأير
 .أعلم والله والصفات،

 * * *
ـال ـافظ ـق ـال13/422 الـح ـبي : "وـق ـي القرـط ـف

كـمـا العظـمـة، عن بها كنى استعارة المفهم: الرداء
ـاء الخــر الحــديث فــي ـي "الكبرـي والعظمــة رداـئ

ـس.إزاري" ـراد  ولـي ـاب الـم ـة، الثـي ـن المحسوـس لـك
متلزميــن كانــا لمــا والزار الــرداء أن المناســبة
ّـبـر العـرب مـن للمخاطب والكبريـاء العظمـة ـعـن ع

 . . . بهما
تعـلـق بـطـال: ل اـبـن ـعـدن) ـقـال جنة قوله: (في

اـسـتحالة ـمـن ثبـت لما المكان، إثبات في للمجسمة
ًا سبحانه يكون أن ً أو جسم فيـكـون مـكـان، ـفـي حال

المانـعـة لبـصـارهم الموـجـودة اـلـرداء: الـفـة تأويل
ـفـي يفعـلـه أفعال من فعل وإزالتها رؤيته، من لهم
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ــم، مـحــل ــه فل رؤيتـه ــادام يروـن ــك ـم ــانع ذـل الـم
ًا"اهـ  .موجود

تأويل وكذا باطل، استعارة الرداء أن القرطبي ت: ادعاء
الشريف النص يرد لم للفاظ نفي فيه للرداء، بطال ابن

مجملة اللفاظ  وهذه.والمكان كالجسم الله عن بنفيها
ًا تحوي عن ُيستفصل حتى المجمل نفي يصح ول وباطلً، حق
فيها للستفصال ومضى الباطل، من الحق ليتبين بها المراد

 .عديدة سابقة مواضع أمثالها وفي
حقيقته على العظمة وإزار الكبرياء رداء إثابات والواجب

ً عظمة بالله اللئاقة ًا وجلل ول تعطيل غأير من وتنففزيه
ومطردة مسددة قاعدة وهذه تكييف، ول تمثيل ول تحريف

اليمان لحقيقة وفق التزمها من والصفات، السماء بابا في
 .أعلم والله التوحيد، بهذا

 * * *
ـفـي ـجـاء ـمـا : "قوله: (ـبـاب13/444 الحافظ قال
{ تعالى الله قول إّمَن َقإريٌب الَّلإه ََةَرْحم إإَّن: 

إسإنيَن} قال.اْلُمْح الرحمة ابن   إلى تنقسم بطال: 
تـكـون أن يحتـمـل وهـنـا فـعـل، صفة وإلى ذات صفة

ـا فيـكـون ذات، ـصـفة ـة إرادة معناـه الـطـائعين، إثاـب
فضل أن معناها فيكون فعل صفة تكون أن ويحتمل

ـمـن قرـيـب المـطـر وإنــــزال الـسـحاب بـسـوق الـلـه
ك فكـان المحسـنين، بقـدرته لكـونه لهـم رحمـة ذل

 . " اهـ. . .وإرادته
بذات اللئاقة الحقيقة على الله رحمة إثابات ت: الواجب

ً وجل عز الله التأويل بأنواع فيها الخوض وعدم وجللً، كمال
كما به تليق رحمة وجل عز  فلله.تعطيل الواقع في هو الذي

الحسنى السماء جميع في مطرد وهذا به، تليق إرادة له
 .أعلم والله العلى، والصفات

 * * *
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ـال ـافظ ـق ـال13/445 الـح ـن : " ـق ـال اـب ـن بـط ـع
ـبـأن حقيـقـة الخـصـام ـهـذا يـكـون أن المهلب: يجوز

ًا حـيـاة فيهـمـا الله يخلق ًا وفهـمـ ـقـادر والـلـه وكلـمـ
ًا هذا يكون أن ويجوز شيء، كل على كقولهم: مجاز
وإنمــا يتكلم ل قطنى"والحوض وقال الحوض "امل
لقال ينطق ممن كان لو وأنه امتلئه عن عبارة ذلك

 . " اهـ. . .} َّمِزيٍد ِمن َهْلالنار: { في وكذا ذلك،
المتعين، وهو حقيقة، وقع والنار الجنة وكلم ت: الختصام

ذلك اعتبار أو للتأويل داعي فل بها أعلم الله كيفية على لكن
ًا، هذا من التفسير كتابا في رواية وردت وقد سيما ل مجاز

"احتجت" كما بلفظ مسلم وفي "تحاجت"، بلفظ الصحيح
اليمان فالواجب الشتراك، أفعال من وكلها الحافظ، أشار

.حقيقة اختصامهما من وسلم عليه الله صلى النبي أخبر بما
ًا ُيقال وكذا َهْل قول في أيض ٍد} والله ِمن النار: { ِزي  .أعلم ّم

 * * *
هذا في البخاري : "وتصرف13/449 الحافظ قال

إليه والصائر الول، القول موافقة يقتضي الموضع
لـهـا، أول ل ـحـوادث مـسـألة ـفـي الوـقـوع من يسلم
 .التوفيق"اهـ وبالله

ّدى هذا ت: ليس قول هو وإنما البخاري، كلم مؤ
النوع قديمة تعالى الله أفعال أن والصوابا المتكلمين،

كان  فقد.سبحانه مشيئته تقتضيه ما حسب الحاد متجددة
في صح كما شيء قبله يكن ولم وأفعاله وصفاته بذاته الله

 .عنه الله رضي الحصين بن عمران حديث
الفعل بين التفريق فهو الله رحمه البخاري مراد أما

من بين هو كما بينهما، يفرق لم من على والرد والمفعول،
 .بطال ابن إليه أشار ما ل ترجمته،
)22( بابا ) في7418( عمران حديث على التعليق وانظر

 .التوحيد كتابا من

 * * *

96

http://www.dorar.net/


ُع ِق ْو ِر    الال     َم ِرّدَر ِة          ّدَر ّي ِن ِةالّس ّي ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

ترجـيـح إـلـى ـبـه : "وأـشـار13/450 الـحـافظ ـقـال
ـن. . .الذات صفات من الرحمة بأن القول ـال:  ـم ـق

ـراد ـة الـم ـال إرادة بالرحـم ـواب، إيـص وبالغـضـب الـث
 . " اهـ. . .العقوبة إيصال إرادة

صفة يثبت كلمه أول في – عنه الله عفا – ت: الحافظ
الثوابا، بإرادة الرادة صفة إلى ذلك بعد ُيؤولها ثام الرحمة

آثاارها ومن بالله، لئاقة حقيقة صفة الرحمة فإن باطل، وهو
ًا وهذا الطائاعين، وإكرام الثوابا إيصال إثابات على يرد أيض
اللئاق الوجه على لله إثاباتهما يجب كذلك، فهو الغضب، صفة
ول تكييف غأير ومن تعطيل، ول تحريف غأير من سبحانه بالله

ْيَسسبحانه: { قوله حد على بل تمثيل، ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه َو
ُع َبِصيُر الّسِمي َلْم عز وقوله }،ال َو ُكن وجل: { ًوا ّلُه َي ُف ٌد} ُك َأَح

 .نظائار له مر وقد الموفق، والله

 * * *
"13/457 الـحـافظ ـقـال علـيـه ـقـدر  فـمـن. . .: 

ـية ـان بالمعـص ـك ـك ـة ذـل ـى علـم ـه عـل ـدر أـن ـه ـق علـي
المشركين، غير من له يغفر أن يشاء أن إل بالعقاب

قدر أنه على علمة ذلك كان بالطاعة عليه قدر ومن
ــه ــالثواب، علـي ــرف ـب ــئلة وـح ــة أن المـس المعتزـل

 . "اهـ. . باطل وهو المخلوق؛ على قاسواالخالق
لنه باطل؛ وهو السبابا، نفي القول هذا من ت: يفهم

وأن للعقابا، سبب المعصية أن والشريعة العقيدة في تقرر
 .للثوابا سبب الطاعة
ّدر وجل عز والله في المشيئة لعبده وترك الجميع، ق

ِإّن فف وإل الختيار، ّلَه { َ ال ِلُم ل ْظ َقاَل َي ْث ٍة ِم ِإن َذّر َنًة َتُك َو َحَس
َها ْف ْؤِت ُيَضاِع ُي ْنُه ِمن َو ُد َول َأْجًرا ّل ِظيًما},{ ِلُم َع ْظ ّبَك َي ًدا} َر َأَح

 .أعلم تعالى والله

 * * *
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بـطـال: اـسـتدل اـبـن : "قال13/462 الحافظ قال
ـقـائم ـلـذاته ـقـديم الـلـه ـقـول أن على بهذا البخاري
ًا يزل لم بصفاته ـقـال ذـلـك  وملـخـص. . . به موجود

اللـه، كلم العتقـاد": القـرآن "كتـاب في البيهقي
 . "اهـ. . .ذاته صفات من صفة الله وكلم

ُيراد الله، كلم في الشاعرة تقريرلقول ت: هذا به و
أن والصوابا الله، بذات القائام النفسي المعنى ذلكم عندهم

لكن قديم ونوعه كماله، صفات من صفة تعالى الله كلم
بما شاء، متى يتكلم فهو بمشيئته، لرتباطه متجدد آحاده
السنة أهل لدى كذا هو إل إله ل سبحانه شاء كيف شاء،

ُينزــّه والجماعة، والله الفاسد، العتقاد هذا عن البخاري و
 .أعلم

الشهادات، كتابا ) من2685( حديث على التعليق وانظر
 .الخامس المجلد  من29 بابا

 * * *
ًا : "قال: فسّماه13/466 الحافظ قال ـ ـل كلـم قـب
ـسـمع مـخـارج ذا المتكـلـم ـكـان قال: فإن به، التكلم
ـر كان وإن وأصوات، حروف ذا كلمه ـارج ذي غـي مـخ
ـو ـك، بخلف فـه ـاري ذـل ـز والـب ـل ـع ـذي لـيـس وـج ـب

 . "اهـ. . .وأصوات بحروف كلمه يكون فل مخارج،
كلم أن ليقرروا اللهي، الكلم لحقيقة ونفي باطل ت: هذا

بحرف ليس هذا على وهو إل، ليس النفسي المعنى هو الله
ما ذلك ومن والسنة، الكتابا في صح ما  ويرده.صوت ول

أجر، منه حرف وبكل يسمع الله كلم أن من البخاري ساقه
ّتى قال كما َذا سبحانه: {َح َع ِإ ِهْم َعن ُفّز ِب ُلو ُلوا ُق َذا َقا َقاَل َما

ُكْم ّب ُلوا َر ّق َقا ْلَح َو ا ُه ِلّي َو َع ْل ِبيُر} ا َك ْل في الكلم يسمى  ول.ا
ًا اللغة نداء الكلم صّح  كما.وأصوات بحروف كان إذا إل كلم

وقع وكلهما منخفض، بصوت ومناجاة مرتفع، بصوت
ُه قال كما وسلم عليه الله صلى لموسى َنا ْي َد َنا َو ِمن تعالى: {

ِنِب ِر َجا ّطو ْيَمِن ال َل ُه ا َنا ْب َقّر ّيا}، َو بحرف سبحانه فكلمه َنِج
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ْيَس: { تعالى قوله لعموم الخلق كلم يشابه ول وصوت، َل
ِه ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َو َبِصيُر الّسِمي  .أعلم والله }،ال

 * * *
ـر ثـبـت : "وإذا13/466 الـحـافظ ـقـال الـصـوت ذـك

ـثـّم: إـمـا ـبـه، اليمان وجب الصحيحة الحاديث بهذه
 .التوفيق"اهـ وبالله التأويل، وإما التفويض،

في الشاعرة لمسلكي طرد – مثله مّر كما – ت: هذا
ثابتت إذا أنه وغأيره بالحافظ اللئاق وكان الصفات، نصوص
على والتسليم بالقبول ُتلقيت الصحيحة الحاديث في الصفة
ًا وجل، عز بالله اللئاق الوجه ول تكييف ول تمثيل بل إثابات

 .تحريف ول تعطيل
والجماعة، السنة أهل عند فباطلن والتأويل التفويض وأما
 .الموفق والله

 * * *
بـصـوت: : "ـقـوله: (فيـنـادي13/468 الحـافظ قال

ًا ذريـتـك من تخرج أن يأمرك الله إن الـنـار) إـلـى بعـثـ
أخرـجـه وـقـد الطرـيـق، هذه من منه أورد ما آخر هذا

هنا، المذكور بالسند الحج سورة تفسير في بتمامه
ًا ووقع ـي الدال، بكسر للكثر "فينادي" مضبوط وـف

ـة ـاء عـلـى بفتحـهـا ذر أـبـي رواـي ول للمجـهـول، البـن
ـقـوله: "إن قريـنـة ـفـإن الجمهور؛ رواية في محذور

ًا يأمرك" تدل الله يأمره ملك المنادي أن على ظاهر
 . "اهـ. . .بذلك ينادي بأن الله

رواية عليه كما وجل عز الله هو المنادي أن ت: الصوابا
في وجل عز لله المناداة لثبوت ذلك في حرج ول الكثر،
ُهَما كثيرة آيات في القرآن صريح َدا َنا َو ُهَما كقوله: { ّب َلْم َر َأ

ُكَما َه ْن أ
ُكَما َعن َ ْل ِة ِت الله عن المناداة  ونفي.} الية. . .الّشَجَر

من الله كلم في الكلبية والماتريدية الشاعرة مذهب لزم
ما  والصوابا. . .بحرف وليس يسمع ل نفسي معنى أنه

على والكلم النداء إثابات من والجماعة السنة أهل عليه
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تكييف ول تعطيل ول تحريف غأير من سبحانه به اللئاق الوجه
رضي الصحابة من السنة أهل عند الحق هو كما تمثيل، ول

 .أعلم والله بإحسان، وأتباعهم عنهم الله

 * * *
الـلـه أن الحنابـلـة : "وأثبـتـت13/469 الحافظ قال
 . "اهـ. . . وصوت بحرف متكلم

في الحنابلة مفردات من والصوت الحرف إثابات ت: ليس
السنة أهل من الصالح السلف أتباع قول هو بل الله، كلم

 .الحمد ولله قاطبة، والجماعة

 * * *
ـبـن محـمـد أبو الشيخ : "قال13/470 الحافظ قال

ـبـالحب الحـسـان ـكـثرة ـعـن تعبيره جمرة: في أبي
 . "اهـ. . . عليهم المسرة وإدخال العباد تأنيس

سبحانه به، يليق ما على لله الحب صفة إثابات ت: الواجب
ًا عظمة ًا، وتنففزيه ًا له أن كما وإيمان له وكذلك به، يليق إحسان

بذلك نؤمن وكماله، الله بجلل اللئاق الوجه على وبغض حب
أو نمثل، أو نكيف أن غأير من سبحانه وصفاته أسمائاه وببقية
 .أعلم والله نعطل، أو نحرف

 * * *
الـلـه ـقـول : "ـقـوله: (ـبـاب13/475 الـحـافظ ـقـال
{ تعالى كذاالَّلِه َكلَم ُيَبِّدُلوا َأن ُيِريُدوَن:   {

بـطـال: أراد اـبـن  ـقـال."الـيـة" ذر أـبـو زاد للجمـيـع،
قبلـهـا الـبـواب ـفـي أراد ما وأحاديثها الترجمة بهذه

ـيـزل ـلـم وأـنـه ـبـه، قائـمـة ـصـفة تعالى الله كلم أن
ًا  .يزال"اهـ ول متكلم

الشاعرة لقول الموافقة به ُيراد قد لنه محذور؛ ت: فيه
من القرآن أن  والصوابا.بالله قائام نفسٌي معنى القرآن بأن

عز صفاته من فعلية ذاتية صفة الله وكلم حقيقة، الله كلم
ًا بذلك نؤمن وجل، ًا تمثيل بل إثابات والله تعطيل، بل وتنففزيه
 .أعلم
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 .التوحيد كتابا  من32 بابا على التعليق وانظر

 * * *
الـمـراد ـفـي ـظـاهر : "وـهـو13/476 الـحـافظ قال
ًا به المنادي كان سواء ـ ـأمره ملـك الـمـراد لن ل، أو ـب
ـمـن ـكـل عـلـى حاـصـلة وـهـو إليه القول نسبة إثبات

ـى نبهــت وقــد الحــالتين، ـادة أخــرج مــن عـل الزـي
ًا يأمر الله بأن – المصرحة "كـتـاب ـفـي – فينادي ملك

 .التهجد" اهـ
ص والليلة اليوم عمل في النسائاي رواها الزيادة ت: تلكم

وشاخا اختلط قد وهو السبيعي، إسحاق أبي طريق  من340
استفاض ما روايته تعارض ول ذلك، لجل فتركوه ونسي،
عليه نص كما أعله البابا في هريرة أبي حديث في وتواتر

الشيخ هذا على الكلم وبسط وغأيره، البر عبد ابن الحافظ
 .النففزول لحديث شرحه في تيمية ابن العباس أبو

من وجل عز بالله اللئاق الوجه على ذلك إثابات فالواجب
 .أعلم والله تمثيل، ول تكييف ول تعطيل ول تحريف غأير

 * * *
ـم ـال ـث ـافظ ـق ـأول13/476 الـح ـن : "وـت ـزم اـب ـح

. . .اـلـدنيا ـسـماء ـفـي الله يفعله فعل بأنه النــزول
 ."اهـ

متقدمي كتأويل باطل، للنففزول حزم ابن ت: تأويل
.العرش في الله يفعله فعل بأنه للستواء المتكلمين
اللئاقة حقائاقها على لله الصفات بإثابات اليمان والواجب

ول تمثيل غأير ومن تحريف، ول تعطيل غأير من الله، بجلل
حقيقة، عرشه على استوى وقد حقيقة ينففزل فالله تكييف،

حقيقة، ويسخط ويحب ويرضى، ويغضب ويأتي، يجيء كما
 .أعلم والله بكيفيته، نحيط ول ذلك معنى ندرك

 * * *
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النــــزول قـبـل : "فكـمـا13/476 الـحـافظ قال ثم
والتسـليم التأويـل، الصـعود قـبـول يمـنـع ل التأويل

 .أعلم" اهـ والله تقدم، كما أسلم
حقيقتهما غأير على والعلو النففزول تأويل يجوز ت: ول
الله عن جاء لما والنقياد والستسلم بالله، اللئاقتين
المؤمنين، على الواجب هو وسلم عليه الله صلى ورسوله

تفويض ل الله إلى كيفيته وتفويض ذلك بمعنى اليمان وهو
تفويض ل الكيفية تفويض التسليم!! فالواجب بدعوى الجميع

 .أعلم والله المعنى،

 * * *
ـهـذا أن قال: والظاهر : "ثم13/485 الحافظ قال

علـيـه ـضـحكه وأن وتحريفـهـم، اليـهـود تخلـيـط ـمـن
ـلة ـا والـسـلم الـص ـان إنـم ـى ـك ـى عـل التعـجـب معـن
 .تعالى"اهـ الله عند والعلم له، والنكير

ّين الباطل من ت: هذا عليه الله صلى فالنبي البطلن، الب
ًا الحديث في ضحك وسلم ًا تعجب فكيف الحبر لقول وتصديق
ًا؟ولو ذلك يكون لرد وتخليطهم اليهود تحريف من كان نكير
ّين وسلم عليه الله صلى النبي عليهم البيان! أوضح ذلك وب
أصولهم لمخالفته المعطلة أولئك من هنا ها التحريف وإنما
إثابات من الحديث عليه دل ما إثابات والواجب البابا، هذا في

لخلقه، مشابهة غأير من سبحانه به اللئاق الوجه على الصابع
 .أعلم والله

كتابا  من19 ) بابا7415( حديث على التعليق وانظر
 .التوحيد

 * * *
ـمـن أـحـدكم : (ـيـدنو : "قوله13/485 الحافظ قال

وـهـو رحمـتـه، ـمـن يقرب التين: يعني ابن ربه) قال
وـيـراد فلن ـمـن قرـيـب يقال: فلن اللغة في سائغ

 .الرتبة"اهـ
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عز الله من الدنو لصفة التين ابن من باطل تأويل ت: هذا
غأير من وجل عز بالله يليق ما على إثاباتهما والواجب وجل،

ٌو وأنها حقيقتها وعلى تمثيل، ول تعطيل ل الله، من وقربٌا دن
 .أعلم والله رحمته، من قربا أنها

( وحديث قليل، ) بعد7517( حديث على التعليق وانظر
7536(. 

 * * *
إشكاله؛ العلماء أزال : "وقد13/493 الحافظ قال
اـلـدنو الـشـفاء: إـضـافة ـفـي عـيـاض القاـضـي فقال

مـكـان دـنـو لـيـس الله من أو تعالى الله إلى والقرب
ـصـلى الـنـبي إـلـى بالنسبة هو وإنما زمان، قرب ول

وـشـريف منــــزلته لعظـيـم إباـنـة وـسـلم علـيـه الـلـه
لنـبيه تـأنيس وجـل عـز اللـه إلـى وبالنسـبة رتبتـه،
حديث: "ينــزل في قالوه ما فيه ويتأول له، وإكرام

مني تقرب حديث: "من في وكذا السماء"، إلى ربنا
ًا ًا"، منه تقربت شبر ـدنو وقال ذراع ـره: اـل مـجـاز غـي

ربه عند منــزلته عظيم لظهار المعنوي القرب عن
 .تعالى"اهـ

بجيد، ليس وغأيره عياض القاضي عن الحافظ نقله ت: ما
أفعاله صفات من وهما وقربه، الله بدنو اليمان والصوابا

به يليق ما على شاء كيفما شاء متى يفعلها التي سبحانه
 .سبحانه
ذلك دنو لنه هاهنا، ما ُيغاير النجم آية في والتدلي والدنو
السياق عليه يدل كما جبريل وهو القوي الشديد المعلم

كعائاشة الصحابة بعض عن ُروي وما الصحيحة، والحاديث
 .أعلم والله عنهم، الله رضي وغأيرهما مسعود وابن

 * * *
ـجـبر ل أن الحق : "والمذهب13/500 الحافظ قال

 .قدر"اهـ ول

103

http://www.dorar.net/


ُع ِق ْو ِر    الال     َم ِرّدَر ِة          ّدَر ّي ِن ِةالّس ّي ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

نفي ول جبر ل أن الحق شيخنا: والمذهب سماحة ت: قال
 . اهف.للقدر

 * * *
يـقـال: ـبـل أن : "ـفـالجواب13/500 الـحـافظ قال
ـد ـا يـفـرق ـقـدرة للعـب ـازل بـيـن بـه ـارة ـمـن الـن المـن

ذـلـك فعـلـه ـبـل لـهـا، ـتـأثير ل ولـكـن منها، والساقط
ـقـدرة بعد فيه قدرته فتأثير تعالى، الله بقدرة واقع
 .بالكسب"اهـ المسمى هو وهذا عليه، العبد

من وهو حقيقة، له ليس مما بالكسب الشاعرة ت: قول
ًا للعبد يعتقدون ل إذ القدر، في الجبرية قول آثاار في تأثاير

القطع أن التقريبية وصورته المجبور، أو المكره فأشبه فعله
 .بها ل السكين عند حصل

يتركه، أو الشيء يفعل بها قدرة له العبد أن والصوابا
حال كل على وقدرته فعله ولكن قدرته، وخالق خالقه والله

 .أعلم والله وقدره، وقضائاه الله تقدير عن تخرج ل

 * * *
ـه13/502 الحافظ قال ـه كلم : "والخامس: أـن الـل

عـلـى ـنـص ـشـاء، إذا يتكـلـم ـيـزل لم أنه غيرمخلوق،
واـفـترق الجهمـيـة، عـلـى اـلـرد كـتـاب في أحمد ذلك

ـلـذاته لزم ـقـال: ـهـو ـمـن فرـقـتين: منـهـم أصحابه
 . "اهـ. . .متعاقبة ل مقترنة والصوات والحروف

الثالث، القول في المذكورين السالمية، قول هو ت: هذا
السالمية متكلم لن أحمد، لصحابا الحافظ ونسبهم

وهم هف)،527( الحنبلي الزاغأوني ابن الحسن أبو ومنظرهم
مقترنة وقعت وعلماته الكلم، حروف بأن لقولهم القترانية

ًا، بعضها يسبق لم إليه ذهب ما  والحق.باطل قول وهو بعض
من والجماعة السنة أهل قول يوافق بما أحمد أصحابا عامة

بالله، يليق ما على حقيقة ُيسمع وصوت بحرف الله كلم أن
 .أعلم والله

 * * *
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النفسـي الكلم : "فمرادهم13/502 الحافظ قال
الموجودة الصفات من فهو المقدسة بالذات القائم

أدوات حرـكـات ـكـانت ـفـإن الـحـروف وأـمـا القديمة،
كتاـبـة ـكـانت وإن أعراض، فهي والشفتين كاللسان

الـلـه ـبـذات والعراض الجسام وقيام أجسام، فهي
 .محال"اهـ تعالى

بابا في والسنة الكتابا في يرد لم الذي النفي من ت: هذا
ُيتوّصل الصفات، الذاتية الصفات تعطيل إلى النفي بهذا و

الله كلم كتجدد الفعلية والصفات والصابع، والقدم كالوجه
بدعوى تعالى الله عن وغأضبه واستوائاه ونففزوله شاء، لمن

ما إثابات  والواجب.بالله العراض قيام أو للجسمية لزومها
عليه الله صلى الله رسول له أثابته وما لنفسه الله أثابته

تكييف، ول تمثيل ول تحريف ول تعطيل غأير من وسلم
الله رسول عنه نفاه وما نفسه عن الله نفاه ما نفي وكذلك
 .أعلم والله نقصان، ول زيادة غأير من وسلم عليه الله صلى

 .المجلد هذا من التوحيد كتابا أول على التعليق وانظر

 * * *
ـمـن عـنـه ينفـصـل : "وـهـذا13/505 الـحـافظ ـقـال

 .بذاته"اهـ قائمة صفة الكلم أن إلى ذهب
والماتريدية، والشاعرة الكلبية من المتكلمون ت: وهم

شاء، متى والقدري الشرعي بكلمه يتكلم الله أن والحق
له شبيه ل وتقدس، وتعالى سبحانه يشاء، ما على شاء، كما
أهل قول هو هذا سبحانه، هو إل كيفيته يعلم ول ذلك في

 .التوفيق ولي والله والجماعة، السنة
 .التوحيد كتابا  من32 البابا على التعليق وانظر

 * * *
كلمــه وصف يجز لم : "فإذا13/506 الحافظ قال
ـبـأنه وـصـفه يـجـز لم مخلوق بأنه تعالى بذاته القائم
 . . . محدث
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لما البخاري؛ مراد إلى أقربا الخير قلت: والحتمال
أفعال أن إثابات على عنده التراجم هذه مبنى أن قبل قدمت
 .للنففزال"اهف بالنسبة الحدث هنا ومراده مخلوقة، العباد

ًا، الله من الذكر كون لمعنى تحريف ت: هذا والحق محدثا
ًا كونه من العربا لغة عليه دلت ما ًا أي محدثا ما على متجدد

بما يتكلم الله أن  أي.المخلوقين كلم يماثال ل بالله يليق
ًا كان الله أن ل يشاؤه، وقت أي في يشاؤه يكن لم ثام متكلم
ثام لبراهيم، لكلمه سابق لدم سبحانه فكلمه كذلك،
والله وسلم، عليه الله صلى محمد ثام عيسى ثام موسى

 .أعلم

 * * *
ًا: اـلـتين اـبـن : "فـقـال13/507 الـحـافظ قال أيـضـ

الـلـه يكون أن منه يلزم لنه عظيم؛ الداودي من هذا
ًا تعالى  .فيه"اهـ فتحل حادث بكلم متكلم

هفو الحففدوث معنففى لن بلزم؛ ليففس الففتين ابفن ت: إلففزام
تكلم سبحانه  لنه.مصنوع أو مخلوق أنه معناه وليس التجدد،
لم قبله كان وإن سبحانه، هو شاءه وقت في المتجدد بكلمه
ًا يكففن معنففى وهففذا غأيففره، بكلم وإنمففا الكلم، بففذلك متكلمفف

 .وجل عز سبحانه بمشيئته كلمه ارتباط
ًا يزل لم سبحانه وهو به اللئاق الوجه على شاء إذا متكلم

عند تمثيل ول تكييف ول تعطيل ول تحريف غأير من سبحانه،
 .أعلم والله والجماعة، السنة أهل

 * * *
ـة : "وقال13/509 الحافظ قال ـاني: المعـي الكرـم

 .الرحمة"اهـ معية هنا
الحديث في المعية بل الكرماني، من باطل تأويل ت: هذا

علمه مع – تقتضي عباده من لوليائاه الله من خاصة معية
ذلك آثاار ومن لهم وتأييده ونصره منهم قربه – بهم المحيط
بهم اتحاده أو مخالطته أو حلوله بحال تعني ول بهم، رحمته

العامة المعية  وهناك.وغأيرهم الصوفية زنادقة تزعمه كما
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بكمال لئاقة معية فهي عليهم، واطلعه بعلمه عباده لعموم
ٍو سماواته فوق وأنه مخلوقاته، على وعلوه الله على مست

 .أعلم والله وعل، جّل عرشه
ولي والله الحق، وهو والجماعة، السنة أهل قول هذا

 .التوفيق

 * * *
أـشـكل ـمـا لكل بيان : "ففيه13/509 الحافظ قال

ـبـه يلـيـق ل مـمـا تـعـالى الله إلى ينسب فعل كل من
. انتهى" اهـ.ذلك ونحو والنــزول المجيء من فعله

ًا الباطل من ت: وهذا الفعلية الصفات نفي المقتضي أيض
الله عن كالعلو الذاتية الصفات أو والنففزول المجيء من

أو التشبيه تصور من أولئك عقول في قام ما بسبب تعالى
 .بالله لياقته عدم اعتقاد ثام ومن الله، صفات في التمثيل

تمثيل، كل عن وذاته وأفعاله وصفاته الله تنففزيه والواجب
ًا وجل عز له والحقيقة الكمال وجه على وإثاباتها بل إثابات
ًا تمثيل،  .أعلم والله تعطيل، ول تحريف بل وتنففزيه

 * * *
الـلـه ـقـول : (ـبـاب : ـقـوله13/510 الـحـافظ ـقـال
أن إلى الية بهذه } أشارَقْوَلُكْم َوَأِسُّروا: { تعالى
كان فإن بغيره، أو بالقرآن يكون أن من أعم القول

ـصــفات ـمــن وـهــو الـلــه كلم فــالقرآن ـبــالقرآن
 .ذاته"اهـ

فهو فعلية، ذاتية صفة الله وكلم الله، كلم من ت: القرآن
ًا، يزال ول كان الله لن ذاتية صفة لذاته ملزم والكلم متكلم
ًا، شاء، كيف شاء، متى يتكلم سبحانه لنه فعلية صفة وهو أبد
 .فعلية صفة صار والرادة بالمشيئة الكلم فبتعلق شاء، بما

فالكلم وغأيرهم الشاعرة من المتكلمين جمهور عند أما
ليس فقط ذاتية صفة بذلك وهو بالله، قائام نفسي معنى
والله عندهم، صوت ول بحرف ليس أنه كما فعلية، بصفة
 .أعلم
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( وحديث التوحيد، كتابا  من32 بابا على التعليق وانظر
 .وغأيرهما الثامن، من التفسير كتابا ) من4731

 * * *
ًا13/522 الحافظ قال ـه تقربت : "قوله: (ذراع مـن
ًا، "وإذا يـقـع  ـلـم.هرولة) أتيته يمشي أتاني وإذا باع
اـبـن ـقـال الطيالـسـي، رواـيـة ـفـي  " إـلـخ. . . أتاني

ـده، إلى يتقرب بأنه نفسه سبحانه بطال: وصف عـب
ـد ووصــف ـالتقرب العـب ـه، ـب ـان ووصــفه إلـي بالتـي
فحملها والمجاز، الحقيقة يحتمل ذلك كل والهرولة

ـى ـع الحقيقةيقتضــي عـل ـداني المســافات قـط وـت
ـك الجســام فلمــا محــال، تعــالى حقــه فــي وذـل
كلم ـفـي لـشـهرته المـجـاز تعين الحقيقة استحالت
ًا إلـيـه ـبـالتقرب العـبـد وـصـف فيـكـون الـعـرب، ـشـبر
ًا ـه التـقـرب معناه ومشيه وإتيانه وذراع بـطـاعته إلـي

من سبحانه تقربه ويكون ونوافله، مفترضاته وأداء
طــاعته على إثابته عن عبارة والمشي وإتيانه عبده

أي هروـلـة ـقـوله: أتيـتـه ويـكـون رحمته، من وتقربه
ًا ثوابي أتاه الرتـبـة ـقـرب ـبـه الـمـراد  ـفـإن. . مسرع

الرحـمـة سرعة عن كناية  والهرولة.الكرامة وتوفير
ا إليـه قـال: الجـر، وتضـعيف العبـد عـن اللـه ورض

دون وـهـي الـسـريع المـشـي ـمـن ـضـرب والهروـلـة
ـفـي ـجـاء بـمـا المشارق: المراد صاحب وقال العدو،

تيـسـير أو للعـبـد الـلـه توبة قبول سرعة الحديث هذا
والله وتوفيقه، هدايته وتمام عليها وتقويته طاعته

 .بمراده"اهـ أعلم
عز بالله اللئاقة الحقيقة على كله ذلك إثابات ت: الواجب

وكيفياتها، صورها في التنطع في الستشراف وقطع وجل،
وما الله، مراد على الله صفات من الله عن جاء بما فنؤمن

عليه الله صلى الله رسول مراد على الله رسول عن جاء
فوق علوه مع عبده من ودنوه الله بقربا فنؤمن وسلم،
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تقصر عقولنا لن سبحانه؛ عالمه إلى حقيقته ونكل سماواته،
 .أعلم والله ذلك، دون فيما فيما تحار بل ذلك، إدراك عن

ول تمثيل بل وإثاباته بذلك اليمان وأمثاله هذا في والواجب
لنه شيء؛ كل في خلقه مشابهة عن الله وتنففزيه تشبيه،
يعطلها أن لحد يجوز ول بصفاته، وأعلم بنفسه أعلم سبحانه
 .التوفيق ولي والله السيء، فهمه بسبب

 * * *
ـال ـافظ ـق ـراد13/527 الـح ـه : "الـم ـا مـن ـال كـم ـق

ـصـدقوا إن الكـتـاب أـهـل أن على دليل فيه البيهقي
مـمـا ذلـك كـان بالعربـيـة كـتـابهم ـمـن فـسـروا فيـمـا

وكلم أنــــزل، عما التعبير طريق على إليهم أنــزل
لـسـان فـبـأي اللـغـات، ـبـاختلف يختـلـف ل واحد الله

 .الله"اهـ كلم فهو قرئ
ًا، ليس متعدد الله ت: كلم هي التوراة فليست واحد

إذ الشاعرة؛ مذهب هو كما القرآن، هي وليست النجيل
والخبر النهي عين المر وأن واحد معنى كله الكلم عندهم

 .والستفهام
كلمه غأير لدم الله فكلم متنوع؛ الله كلم أن والحق
غأير التوراة وأن وسلم، عليه الله صلى ولمحمد لموسى
وإن حقيقة، الله كلم الجميع ولكن القرآن، وغأير النجيل

على وأنففزله به تكلم الذي الله كلم فالمتلو لسان؛ بأي تليت
 .أعلم والله رسله،

 * * *
. . .الكرمــاني:  : "قــال13/538 الحــافظ قــال
ـهـو إنـمـا وـجـوده إن حيث من تعالى الله إلى ويسند
وجهة القدر، تنفي وجهتان: جهة وله قدرته، بتأثير
العـبـد وإلى حقيقة الله إلى مسند فهو الجبر، تنفي
والفعل والنهي المر عليها يترتب صفة وهي عادة،

الـلـه إـلـى العـبـاد أفـعـال ـمـن أـسـند ما فكل والترك،
ـلـه: ويـقـال الـقـدرة، ـتـأثير إـلـى ـبـالنظر فهو تعالى
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الـلـه بتـقـدير يحـصـل العـبـد إـلـى أـسـند الخـلـق: وـمـا

 .له: الكسب"اهـ ويقال تعالى،
من به لئاقة نسبة العبد إلى الفعل نسبة أن ت: الصوابا

ًا له فعله حقيقة حيث ًا، مختار تخرج ل وقدرته وفعله طائاع
الثوابا يقع فعله  وعلى.بحال وتقديره الله قدرة عن

 .والعقابا
الجهمية، لجبر ثامرة فإنه الكسب في الشاعرة عقيدة أما
.أعلم والله عليه، يثابا أو يؤاخذ للعبد حقيقي فعل تحته ليس

 * * *
"وقال13/541 الحافظ قال { تعالى :  َأَأنُتْم: 

فسلبَتْزَرُعوَنُه} وأثبتها الفعال هذه عنهم  
ـارت حتى فيها المؤثر أن على بذلك ليدل لنفسه ـص

ـمـن يـقـع اـلـذي وأن خلـقـه، ـهـو الـعـدم بعد موجودة
حادـثـة بـقـدرة الفـعـال تـلـك مباشرة هو إنما الناس

خـلـق تـعـالى الـلـه ـمـن فـهـي أراد، ـمـا عـلـى أـحـدثها
كســب العباد ومن القديمة، بقدرته الختراع بمعنى

ـهـي اـلـتي بمباشرتهم حادثة قدرة تعلق معنى على
 . "اهـ. . .كسبهم

القدرة بتعلق فحسب، كسبهم مناط هذا ت: ليس
مع الفعل على قدرتهم باجتماع وإنما بمباشرتهم، المخلوقة

على الثوابا بذلك لهم ليحصل منهم، الفعل وقوع حقيقة
 .العقابا أو فعلهم
ًا وذا وهذا الشعرية، كسب إلى المؤلف من جنوح أيض
وهو أفعالهم، وخالق خالقهم هو سبحانه والله بسديد، ليس
 .أعلم  والله.وسلمته الزرع صلح لهم يّسر الذي

 * * *
الكرـمـاني: أـسـند : "وـقـال13/544 الـحـافظ قال

ـق ًا، إليـهـم الخـل ـة، خلف وـهـو ـصـريح لـكـن الترجـم
الحاديث الكرماني: هذه قال  ثم. . .كسبهم المراد

معنـى لن العبـد؛ إلـى منسـوب العمل أن على تدل
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ـا المطلوب فيستفاد الجهتين اعتبار الكسب . . منـه
 . "اهـ.

ًا ت: مضى مذهب إلى جنوح هذا مثل أن بيان قريب
ل الشاعرة كسب أن والحق بالكسب، القول في الشاعرة

حاصل حقيقة، فعل له العبد أن والحق الواقع، في له حقيقة
حال كل على وهو عقابه، أو ثاوابه عليه وواقع وفعله، بقدرته

يخرج ل أنه كما وإرادته، وخلقه الله تقدير عن بفعله يخرج ل
 .أعلم والله وكتابته، به علمه عن

هذا في التوحيد كتابا  من56 بابا على التعليق وانظر
 .المجلد

 * * *
ـعـن مـجـاز أـنـه : "وتعـقـب13/548 الـحـافظ ـقـال
وحـكـى اـلـوزن، ـعـدم مـنـه يـلـزم ول ـقـدره، حـقـارة

ـافر عـمـل وزن ـصـفة ـفـي القرـطـبي ـن؛ الـك وجهـي
حسنة له يجد ول الكفة في يوضع كفره أحدهما: أن

فيـهـا، ـشـيء ل اـلـتي فتطـيـش الـخـرى ـفـي يضعها
بالخـفـة المـيـزان وصف لنه الية؛ ظاهر قال: وهذا

اـلـتي ـهـي العـمـال أن  والـصـحيح. . . الـمـوزون ل
 .توزن" اهـ
العمال، وزن الشرعية النصوص في الغالب ت: نعم،

ابن كحديث العاملين؛ وزن على تدل نصوص وردت ولكن
الله، عبد ساقي دقة من عنه: "أتعجبون الله رضي مسعود

بسند وغأيره أحمد أحد" رواه جبل من الميزان في أثاقل لهي
السمين العظيم الرجل ليأتي هريرة: "إنه أبي وحديث جيد،
شئتم إن واأواقر بعوضة، جناح الله عند يزن ل القيامة يوم
َفل ِقيُم { ُهْم ُن ْوَم َل ِة َي َياَم ِق ْل ًنا ا تعالى والله عليه،  متفق}َوْز
 .أعلم

 * * *
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