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الثالثالثالث  الجزءالجزء
والصفاتوالصفات  اب: السأماءاب: السأماءكتكت

الرحيم الرحمن الله سمب) 5(
ِلمام الثقة، الحجة الحبر لقا ِإسألمال شيخ العأظم، ا

عأبد بن الشيخ: محمد العالمين، في السنة محيي والمسلمين،
.  الثواب له الله أجأزل الوهاب،

الرحيم الرحمن الله مبس
تعالى، الله حفظه سحيم بن الله عبد إلى الوهاب، عبد بن محمد من

ًا تطلب كتابك وصل بعد: فقد أما وبركاته، الله ورحمة عليكم سلما من شيئ
جملة، لكتابا عن أجيبك وأنا الوشم، لهل أرسل الذي المويس، بكتا معنى
ذكرت كما المر كان وإن الحق، إلى وأرجع فنبهني فيه، الصواب كان فإن
مع يدور المؤمن: أن على فالواجب مقتصر؛ أنا بل مجازفة، غير من لك،

من أنواع ثالثاة في الكلما، على مشتمل كتابه أن وذلك دار، حيث الحق
الدين؛ أصول علم يسمى: الذي والصفات؛ السماء الول: علم وما؛لعلا

ًا: العقائد؛ ويسمى والثالث: والشرك؛ التوحيد، على والثاني: الكلما أيض
. ذلك وترك الدلة، واتباع العلم، بأهل القاتداء

قاال: ليس من على إنكارهم الوشم، أهل على أنكر الول: فإنه اأم) 6(ص
للنكار، وهـذا عرض؛ ول جسم، لو بجوهر، إحداهما: أنه نتين،ثاا بين فيه جمع ا

المسـألـة، صـورة يفهم لم الثانية: أنه وصـاحبه؛ عيدان، ابـن كلما يفهم لم
للماما مذهب وذلك: أن هذا في يتكلمون ل أنهم السلف، من وغيره أحمد، ا

رسوله، أثابته أو لنفسه، هللا أثابته فما ورسوله، به الله تكلم بما إل النوع،
الله نفاه وما ذلك؛ وغير والمجيء، والكلما والستواء، الفوقاية، مثل أثابتوه؛
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وغير والسمي، والند، مثل: المثل، نفـوه؛ رسولـه، عنـه ونفاه نفسه، عن
.  ذلك

والجسم، مثل: الجوهر، نفيه؛ ول إثاباته، ورسوله، الله، عن يوجد ل ما: ماأو
التي الخطبة، حباص مثل نفاه، فمن يثبتونه، ل ذلك، وغير الجهة،و والعرض؛

مثل: أثابته، ومن مبتدع؛ والسلف أحمد، عند فهو وصاحبه، عيدان، ابن أنكرها
عن عندهم: السكوت والواجب مبتدع؛ عندهم فهو وغيره، الحكم، بن هشاما

للماما كلما معنى هذا أصحابه،و  بالنبي اقاتداء النوع، هذا في يذال أحمد، ا
العجب: فمن ، النبي عن ورد ما إل الكلما أرى قاال: ل أنه رسالة: المويس،

للماما بكلما استدلله يقول: حنفي، كمثل ذلـك، في ومثله ضده؛ على أحمد ا
سئل فإذا تغير؛ غير من الملقااة، بمجرد ينجس قالتين، لغب ولـو الكثيـر، المـاء

شيء)) فيستدل ينجسه ل طهور لماء: ((ا قاوله قاال الدليل، عن
كلما لك أذكر وأنا ؟ يقول ما يفهم من هذا، يقول فهل خصمه، دليلب) 7(ص

.  المسألة هذه في الحنابلة،
ول بجوهر، سيل قاال: إنه من على له، كلما _ بعد الدين قي: تالشيخ لقاا

يطلق ل اللفـاظ، الله: فهذه رحمـه _ قاال، الخطبة صاحب ككلما عرض،
من ذلك، ونحو والجهة، والتحيز، والجسم، كلفظ: الجوهر، نفيهـا؛ ول إثابـاتها،

المسلمين، ديحوت فذكر التـوحيد، عن سريج، ابن سئل ولهذا: لما اللفاظ،
وإنما والعراض؛ الجواهر، في الخوض فهو الباطل، أهل توحيد قاال: وأما

وأهله: الكـلما، ذما في والئمـة، السلف، وكلما ذلك؛ إنكارب  النبي بعث
. الموضع هذا غير في مبسوط

اللفاظ البدع، أهل لهم رذك لما وغيره، كأحمد، الئمة، لمقصود: أناو
إطلقا على ل يوافقـوهم، لم والحيز، والجوهر، ،كلفظ: الجسم المجملة،
.  الدين تقي الشيخ كلما انتهى النفي؛ إطلقا على ول الثابـات،

الخطيب: الكلما على وصاحـبه، عيدان، ابن إنكـار عرفت: أن هذا، تدبرت اذإ
وغيره، حنبل، بن أحمد إمامهما ذلك يف اتبعا وقاد الصواب، عين هو هذا، في
ذلك، ضد إثابات يريدان أنهما صاحبكم ففهم المبتدعة، على ذلك مإنكاره في
ًا: أن وظن ذلك؛ عن الله تعالى وكذا، وكذا، جسم، الله وأن أهـل عقيدة أيض

 ول جسم، ل أنـه نفي هي السنة،
أهل عقيدة أن ب،الصوا لكم تبين وقاد كذا، ول كذا، ول هر،جو) 8 (ص

يقـول: ليس فالذي بدعـوه؛ نفى ومن ،هبدعو أثابت من السكوت؛ هي السنة،
هـو: هشاما، ذلك، يثبتون والذين والمعتزلـة؛ هم: الجهمية، ول، ول، بجسم،

بدعـوه، نفى ومن بدعـوه، أثابت من الجميع؛ من بريئون والسلف وأصحابه؛
هو الذي، النفي وجعل الموات، لماك اول الحياء، كلما يفهم لم فالمويس،
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أنـه النفي، أنكـر من أن وظن السلف؛ ذهبم ، والمعتزلة ،ةالجهمي مذهب
للثابـات، يـريـد فهم، ما على ذلك: استدلله من أعجب ولكن وأتباعه؛ كهشاما ا
أبـا أن أقاطع قاال: أنـا عقيل ابن الوفاء أبي كلما ومن المتقدما؛ أحمد بكلما
أبي طريقة نرأيت: أ فإن والعرض؛ الجـوهر، عـرفا ما اتـا،م وعمر، بكر،
مـا فبئس وعمر، بكر، أبي طريقـة من لـك خير هـاشم، وأبي الجبـائي، علي

.  انتهى رأيت،
وأبا علي، أبا يتبع حتى السنة، أهل من يكون ل الرجل يدعي: أن احبكمصو

وعمر، بكر، أبي مثل ا،همفي الكلما أنكر فإن والعرض؛ الجوهر، بنفي هاشم،
الخطيب، قاررناه: أن بما فظهر الرافضي؛ ما،امذهب: هش على عنده فهو

والمعتزلة، الجهمية، مـذهب من أخـذه والجـوهـر، العرض، بنفي يتكلم الذي
كلهم، والعلماء، أنكره: أحمد، ما مثل ذلك، أنكرا وصاحبه عيدان، ابن وأن
البدع.  أهل على
ول ل،يتعط غير من السنة: إثابات أهل الكتاب: ومذهب في وله،وقا) 9(ص

يفهم لم أنه على الدلة، أبين من وهذا آخره؛ إلى أين، ول كيف، ول تجسيم،
الين، إنكار أن وذلك المبتدعة؛ عقيدة وبين بينها يميز ولم الحنابلة، عقيدة

ًا يثبتونه، السنة وأهل الباطل، أهل عقائد من في كما ، هللا لرسول اتباع
مذهب إثاباتها، أن الرجل هـذا ؟)) فزعم الله للجارية: ((أين قاال أنه الصحيح،

وأما بعكسه؛ وعكسه، قايل، كما السنة، أهل مذهب إنكارها وأن المبتدعة؛
في يهمعل فغلط ينفونه؛ ول يثبتونه، ل الحق أهل الكلما: أن فتقـدما الجسم،

ألفاظ، أربعة لكـم فجمع ذلك، في فصدقا والكيف، التعطيل، وأما إثاباته،
وساقاها الباطل، عقيدة من باطل ونصفها الحق، عقيدة من حق نصفها
ًا ًا، مساقا .  وتناقاض فجهل السنة؛ أهل مذهب وزعم: أنه واحد

ًا: ويثبتون وله،قاو ،والحيـاة والبصر، السمـع، من ، الـرسـول أثابته مـا أيضـ
للرادة، والقـدرة، ًا: من وهـذا، آخـره؛ إلى والكـلما، والعلم، وا أعجب أيضـ

السبع، الصفات يثبتون المبتدعة، من طائفة، مذهب هذا وذلك: أن جهله
ام فكل السنة، أهل وأما ويؤلونه؛ الله، كتاب في كان ولو عداها، ما وينفون

من هذا، نقل أظنه لكن كثيرة، صفات وذلك ورسـوله: أثابتوه؛ الله، عن جاء
الباطل.  أهل كلما من الحق، أهل كلما بين يميز ل وهو المبتدعة كلما

 الول: أنه وجوه؛ من خطؤه ثابت هذا: فقد تقرر اذإ
بإثابات أهلها، بهت الثاني: أنه إليه؛ بعثت التي الرسالة، يفهم لم) 10(ص

من الرافضة ومعلوما: أن الرافضـة؛ إلى نسبهم الثالث: أنه وغيره؛ لجسم،ا
هـذه أنكر من نسب الـرابـع: أنه وأهله؛ المذهب، هذا عن الناس، أبعد

للماما تبين: أن وقاد والتجسيم؛ الرفض، إلى اللفاظ، السلف: وجميع أحمد، ا
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على السلف: مجسمة، عيمجو أحمد، الماما مذهب كلمه: أن فلزما ينكرونه؛
فجعل الجسمية؛ الفرية إلى كلمهما، نسب هالخامس: أن الرفض، مذهب
البدع، أن زعم السادس: أنـه جسمية؛ فـرية السنة وأهل إمامه، عقيدة

فمفهوما أهل: الوشم؛ أحياها حتى ماتت ثام أحمد، الماما عصر في اشتعلت
للماما عصر صريحه: أن بل كلمه، والضلل؛ البدع، عصر مثاله،أو أحمد، ا
التعطيل؛ إلى نسبهما السابع: أنه والحق؛ السنة، عصر إسماعيل: ابن وعصر

من قابلهما من نسبا أنهما الثامن: بهتهما الصفات؛ جحد هو إنما لتعطيلوا
من وهذا المبتدعة، من خطيب على أنكرا لكونهمـا التعطيل، إلى العلمـاء
أن العاشر: الرافضي؛ هشاما وراثاة إلى نسبهما أنهع: التاس الظاهر؛ البهتان

ًا، نصحه أخوه، أخطأ فإذا المسلم، أخو المسلم فإذا الصواب، له وبين سر
علمت، ما عليهما صنف راسـله، لما وهـذا بالعداوة؛ المجـاهرة أمكنه عاند

.  الشاما من جئت قاد فإني إعرفوني، إعرفوني، البلدان، إلى وأرسله
ًا، بعضـه كلمـه: يكذب وكون لتناقاص، اما:أو  بعض

إلى وتارة التجسيم، إلى تارة نسبهما أنه منها وجوه؛ نفم) 11(ص
هذا، لهل أعداء هذا، وأهل التجسيم، ضد التعطيل، ومعلوما: أن التعطيل،

المجسمة؛ وإلى الجهمية، إلى نسبهمـا ومنها: أنه بينهما؛ وسط والحق
السـواد بين كما والتباعـد، التناقاض، من ينهما بوالمجسمة: والجهمية
الحق، أهـل مذهـب يقـول ومنهـا: أنـه بينهما؛ وسط السنة وأهـل والبياض،

يقول، ومنها: أنه تناقاض؛ وهـذا ول، ول، أين، يقـول: ول ثام الصفـات، إثابـات
نعي فهذا السبع، بالصفات ذلك يخص ثام أثابت، ورسـوله الله أثابته ما
.  لتناقاضا
المبتدعة، من فرقا، أربـع نحو من ـاهجمع السنة، لهل نسب قيدته: التيعف

ًا، بعضهم يناقاض ًا؛ بعضهم ويسب بعض العقيدة، هذه حقيقة فهمت ولو بعض
الشياء هـذه في الكلما أن أحمد، عن يـذكر ومنها: أنه ضحكة؛ لجعلتها
إثابات لكم ينقل ثام ،وتابعيهم أصحابهو  الله رسول عن نقل ما إل مذموما،

عقيدة ويزعم: أنها المعكوسة، العقيدة بهذه ويتكلم ونفيهم، المبتدعة، كلما
.  الليل في السراج على عجلً، كتابته تيسر ما هـذا الحق؛ أهل

هذا واعرض ،مرال هذا وتتأمل البصيرة، بعين فيها تنظر فيك: أنك لمأمولاو
فاكتبه، بشيء أجابك فإن هذا، من ةكلم كل عن الجواب منه واطلب عليه،

 فإن المر؛ هذا تستحقر ول لك، أبينه فيه فراجعني وإل باطلً، عرفته نوإ
ًا، عليه صتحر) 12(ص للماما عقيدة عرفك جد السنة، وأهل أحمد، ا

علم في القراءة نم لك نفعأ ، الواقاعة هذه وصارت المبتدعة، وعقيدة
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الحق، يوضح مما والختلفا، الخطأ، أن: بسبب ثالثاة، أو شهرين العقائد،
.  فيه الخطأ ويبين

ًا، المعبودات تسمية في الشيخ، قاول ئل: عنسو على يطلق الرب إذ أرباب
َله، وعلى والمعبود، المالك، لل معنى له وعل، جل أسمائه من اسم وكل ا
. والتعميم تداخلال دون بالتخصيص، يخصه

َله، جاب: الرب،أف لل مترادفة؛ غير متلزمة، وتعالى، تبارك الله فةص في وا
َله، بالنعم؛ والتربية الملك، من فالرب، لل لجلب القصد، وهو التأله، من وا

َلـه، الرب تطلق العرب وكانت بالعبادة؛ الضر ودفع النفع، لل فسموا على: ا
ًا معبوداتهم ًا، الله يسمون أي: لكونهم ذلك، للج ، أرباب َه بمعنى رب والله ً،اإل

. أعلم
تعالى، الله رحمه ناصر بن حمد والشيخ الوهاب، عبد محمد الشيخ أبناء لئس

العرش على تعالى: (الرحمن كقوله الكتاب، في الواردة الصفات، آيات عن
قاولـه: و[ 39:طه ]عيني)  على قاولـه: (ولتصنع كذلك، و[ 5: طه ]استوى) 
يداه قاولـه: (بل و[ 46: طه ]وأرى)  ولـه: (أسمعوقا[ 14قمر: ال](بأعيننا) 

ّي)  خلقت : (لما قاوله و[ 64مائدة: ال]مبسوطتان)  قاوله:و [ 75 ص:]بيد
(وجاء
ًا والملك بكر) 13(ص ًا)  صف ًا قاـولة: (والرض و[ 22لفجر:  ا]صف جميعـ
: قاوله السنة ومن قرآن؛لا في ذلك غير و[67زمر: ال]القيامـة)  يـوما تهقابض
وقاـوله: الرحمن)) وكذلك: النفس، أصابع من أصبعين، بين المؤمن لب((قا

قاط)) وغير فتقول: قاط فيها، رجله يضع ليضحك)) وقاوله: ((حتى ربكم ((إن
وهذه ت،االي هذه تحملون ما على القرطاس، هذا يحصره ل امم ذلك

؟. الصفات في الحاديث
ورسوله، الله قاال فيها: ما قاولنـا العالمين، رب لله نصه: الحمد بما جابواأف

اتبعهم ومن ، الله رسول أصحاب من وأئمتها المة، سلف عليه أجمع وما
لليمان ؛ بذلك وهو: القارار حسان،بإ غير ومن تعطيل، ول تحريف غير من وا

للماما قاال كما تمثيل، ول تكييف على قاوله: (الرحمن عن سئل لما مالك، ا
يعني: الرحضاء، . وعلته مالك فاطرقا ؟ استوى استوى) كيف العرش
غير ال: الستواءقاو إليه، رأسه فرفع فيه؛ منه يجيء ما القوما وانتظر العرقا،

بدعه؛ عنه والسؤال واجب، به ليماناو معقول، غير والكيف مجهول؛
فقد بالستيلء، الستواء، أول ومن فأخرج؛ به وأمر سوء؛ رجل واحسبك

.  سبيله غير وسلك مالك، به أجاب ما بغير أجاب،
:مثل الصفات؛ جميع في . كافا، شافا الستواء، في مالك، من الجواب ذاهو
 واليد، والمجيء، لنـزول،ا
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والكيف معلوما، النزول: النزول في فيقال ها؛روغي لوجه،وا) 14(ص
لليمان مجهول، سائر في يقال وهذا بدعه؛ عنه والسؤال واجب، به وا
صاحب ، الحسن ابن محمد عن وثابت والسنة، الكتاب، في الواردة الصفات،

اليمان على الغرب، إلى الشرقا نم كلهم، الفقهاء قاال: اتفق أنه حنيفة، أبي
الرب صفة يف  الله رسول عن الثقات، بها جاء التي اديث،حوال بالقرآن،

ًا فسر فمن تشبيه، ول تفسير، غير من وجل، عز عما خرج فقد ذلك، من شيئ
ولكن ،يفسروا ولم يشبهوا، لم فإنهم الجماعة، وفارقا ، النبي عليه كان

انتهى الجماعة فارقا جهم، بقول قاال فمن والسنة، الكتاب، في بما آمنوا
. كلمه

] الهـدى) الية له تبين ما بعد من الرسول يشاقاق تعالى: (ومن قاال دقاو
عنهم، هالل رضي والئمة، السلف، عليه اتفق قاد أمر هذا و[ 115نساء: ال

والمعتزلة، كالجهمية، والبدع، ء،االهو أهل من زيغ، قالوبهم في الذين ولكن
الكتاب، في الواردة الله، صفات من يفهمون المتأخرين: ل من اتبعهم ومن

ووصفه نفسه، به الله وصف ما ويجحدون المستكرهة؛ التأويلت إل والسنة،
. رسوله به
فقد بخلقه الله شبه : من البخاري يخش حماد، بن نعيم قاال ما أحسن امو

به الله وصف ما وليس كفر؛ فقد نفسه، به الله وصف ما جحد ومن كفر،
ًا؛ ورسوله، نفسه، السميع وهو شيء كمثله تعالى: (ليس الله قاال وقاد تشبيه

البصير) 
المشبهة، على شيء) رد كمثله (ليس قوله ف[ 11لشورى:  ا]) 15(ص

فرع صفات،لا في والكلما المعطلة؛ على البصير) رد السميع ووقاوله: (وه
تشبه الله: ل ذات في يقولون المؤمنين أن فكما الذات، في الكلما عن

.  الصفات تشبه الله: ل صفات في يقولون فكذلك الذوات؛
ل: صف
مذهب هو هذا يعود، وإليه بدا، منه مخلوقا، غير لله صفة فهو القرآن، ماأو

بإحسان، لهم تابعينلوا الصحابة، من المة، هذه من والجماعة، لسنةا أهل
وبلغه الله، من جبرائيل وسمعه به، تكلم الذي هو وتعالى، سبحانه والله

والصوت الباري، كلما فالكلما أمته، لىإ  محمد وبلغه محمد؛ إلى جبرائيل
رهطف التي فطرته، تغير لم من عند معقول مفهوما، مرأ وهذا القاري؛ صوت

نوى)) هذا ما امرىء لكل وإنما بالنيات، العمال : ((إنما يقال كما عليها، الله
ونغمته المبلغ، فهو: صوت والحركة، والنغمة، الصوت، وأما الله، رسول كلما

خبير) حكيم ندل من فصلت ثام آياته أحكمت تعالى: (كتاب قاال وقاد وحركته؛
 ]1الحكيم) [ الزمر:  العزيز الله من الكتاب تعالى: (تنزيل ولهوقا[ 1ود:  ه]
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تعالى:  ] وقاوله2-1الرحيم) [ فصلت:  الرحمن من تنزيل تعالى: (حم وقاوله
[6لتوبة:  ا]الله)  كلما يسمع حتى فأجره استجارك المشركين من أحد (وإن

 عند قاوة ذي كريم، رسول لقول هإنتعالى: ( قاوله أماو
رحمهم العلماء فقال لية ا[ 20 ،19لتكوير:  ا]مكين)  العرش ذي) 16(ص

 محمد إلى بلغه الذي هو لنه تبليغ، إضافة جبرائيل إلى سبحانه الله: أضافه
ًار البشر، من أو لشيطان،ا من تعلمه يقولون:إنه الذين المشركين، على د

قاال إنشاء، إضافة ل تبليغ، إضافة كآية: الحاقاة، ، محمد إلى أضافه كما
ً شاعر بقول هو وما كريم، رسول لقول تعالى: (إنه ول تؤمنون، ما قاليل

ً كاهن بقول 43 _ 40: قاةلحا ا]العالمين)  رب من تنزيل تذكرون، ما قاليل
ٍر؛ في كما ملكي،لا الرسول إلى سبحانه يضيفه تارة ف[ َو إلى يضيفه وتارة ُس

الله فهو وإنشاء، ابتداء، به تكلم الذي وأما الحاقاة، في كما البشرى، الرسول
.  وتعالى سبحانه

ل: صف
الله صفات كسائر لها، ابتداء ل أزلية، قاديمة تعالى، لله الكلما صفة أن علماو
لنه الصفات؛ وسائر صر،بوال والسمع، والقدرة، والعلم، الحياة، من الى،تع

بوصفه، تتجدد لم صفاته، بجميع شيء، قابله فليس الول هو وتعالى، تبارك
. سبيلهم سلك ومن الكرامية، من والبدع، الهواء، أهل بعض يقوله كما

تعالى، لهال أن من ذكرنا، ما على فمجمعون والجماعة، السنة، أهل ماأو
للماما لقاا وغيره، الكلما صفاته، بجميع قاديم كتاب: في الله، رحمه أحمد ا
 الزنادقاة على الرد
نقول: ول شاء؛ ومتى شاء، إذا متكلما تعالى الله يزل لم لجهمية؛وا) 17(ص

ًا خلق حتى يعلم، ل كان قاد نقول: إنه ول خلقه؛ حتى يتكلم ل كان إنه علم
نقول: إنه ول قادرة؛ لنفسه خلق حتى قادرة، ول كان قاد ل: إنهقون ول يعلم،

ًا، لنفسه خلق حتى له، نور ول كان قاد عظمة، ول كان قاد نقول: إنه ول نور
. كلمه انتهى عظمة، لنفسه خلق حتى

غيره؛ يجوز ل الذي هو: الصواب، والجماعة، السنة، إماما قااله الذي ذاهو
ة،عوالجما السنة أهل أن وذلك وقادرته، بمشيئته انهبحس به والقرآن: تكلم

سبحانه أنه كما الصفات، من وغيره الكلما من ، الختيارية الفعال يثبتون
إذا وقادرته، بمشيئته خلقه، من شاء من ويكلم وقادرته؛ بمشيئته، موسى كلم

أعلم. والله كيف، بل شاء، ومتى شاء،
للماما الثانية: أن مسألةلا المصنفين، أكابر ومن السنة، أئمة من لي،زاالغ ا

ًا، الكتاب هذا على تنقمون فهل الدين، علوما إحياء وصنف: ًا شيئ لما مخالف
؟. الكتاب به جاء
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حامد، أبا السلما: تجد أئمة بعض فيه قاال كما الله، رحمه حامد، جواب: أبولا
ومع ذلك، يروغ والصول، والكلما، والتصوفا، والفقه، العلم، من ماله مع

في يذكر السلمية، العلوما في وتبحره القصد، وحسن والعبادة، الزهد،
 غير على به ككتاب: ((المظنون ونحوه، كتاب: الربعين،

المتفلسفة الصابئة، قاول وجدته الكتاب، ذلك طلبت له)) فإذاأه) 18(ص
على يحيل ما ًراكثي حامد أبا قاال: _ فإن أن _ إلى عباراته غيرت قاد بعينه،

َلهي؛ ذلك: النور لل برياضتهم، والعباد، للصوفية يوجد أنه عتقدي ما وعلى ا
به ورد ما بذلك يزنوا حتى لهم، وكشفها الحقائق، إدراك من وديانتهم،
طريق في ما طلبه، وصدقا بذكائه، علم قاد ذلك: أنه وسبب الشرع؛

الذما كثير كان :- ولهذالاقا أن _ إلى الضطراب من والمتفلسفة، المتكلمين
حقيقة عن به، حجب والذي سلكه، الذي لعلمه لكذ وإنما الحوائل، لهذه

بالكلما العلم طلب يوسف: من أبو قاال بعلم، هو وليس للرسالة، المتابعة
الكتب هذه وجود يدفعون وديانته، فضيلته يرى ممن طائفة صار ولهذا تزندقا؛

عنه.
بمراد لعلمهم كلمه، كله هذا أن فيعلمون له،حاوب به، الخبرة ما: أهلأو

ًا، بعضه ومشابهة كلمه، ل مضطربين قادمت، كما وأمثاله هو كان ولكن بعض
به يتعرفون ما والطلب، الذكاء من عندهم ليس لنه ثاابت، قاول على يثبتون

لليمان، العلم الرسول من ورثاوا الذين من المة، هذه خاصة الطريق إلى وا
لليمان، الحقائق لهأ وهم والفهم الله، تابكل الفهم أهل وهم والقرآن، وا

.  الله رسول لحديث
كثر حامد بخطه: أبو رأيت فيما يقول الصلحا، ابن عمرو أبو هذا: كانلو

ها،ليإ يلتفت _ فل للحق المخالفة _ يعني الكتب هذه فأما فيه: ومنه؛ القول
 فيسكت الرجل وأما
عفو لن بسوء، يذكر ل ومقصوده: أنه الله؛ لىإ أمره ويفوض ه،عن) 19(ص
ولن ذنب، كل على تأتي المذنب، وتوبة والمخطىء، الناسي، عن الله

على تأتي بالمصائب، الذنوب وتكفيره غيره، ومن منه، بالحساب الله مغفرة
ببصيرة، إل معين، حق في ذلك تفاءان على النسان يقدما فل الذنوب؛ محقق

للحسان، كثرة مع سيما ل الحسن والقصد الصالح، والعمل الصحيح، والعلم ا
.
التصوفا، قاالب في أظهره لكنه الفلسفة، إلى الله: يميل رحمه وهو

للسلمية والعبارات أصحابه، أخص حتى المسلمين، علماء عليه رد ولهذا ؛ ا
ثام فة،سالفل بطن في دخل حامد فيه: أبو قاال المالكي، يالعرب ابن بكر، أبو

بكر بوأو، المازري، الله عبد أبو عليه ورد قادر؛ فما منها يخرج أن أراد
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أبو والشيخ البيان، أبو والشيخ رفيقه، المرغيناني، الحسن وأبو الطرطوشي،
نواب زكريا: النواوي، وأبو ذلك، في كلمه من وحذر الصلحا، ابن عمرو
. وغيرهم المقدسي، محمد وأبو الجوزي، وابن عقيل،

للحياء؛ ماأو هو ما ومنه مقبول، هو ما ومنه عليه، مردود هو ما فمنه كتابه: ا
موارد فيه فإن مذمومة، موارد فيه لكن كثيرة، فوائد وفيه فيه، متنازع

تذكر فإذا والمعاد، والنبوة بالتوحيد، تتعلق الفلسفة، كلما من فاسدة،
ًا أخذ من بمنزلة كان الصوفية، معارفا ثاياب فألبسه ين،مللمسل عدو

وقاالوا:  كتبه، في هذا حامد أبي على الدين، أئمة أنكر وقاد المسلمين؛
من أشياء وفيه موضوعة، وآثاار أحاديث وفيه الشفاء، رضهأم) ص20(

لماأع من وفيه المستقيمين، العارفين كلما من أشياء وفيه الصوفية، أغاليط
فيه فلهذا: اختلف منه، يرد مام أكثر هو ما والسنة، للكتاب الموافق القلوب،

ًا. انتهى الناس، اجتهاد ملخص
الدين، علوما إحياء في كتابه، وحال الرجل، هذا حال لك يتبين ذكرنا يمافو

من نضعه ول الغالين، فعل منزلته، فوقا نرفعه ل فيه، نعتقده ما غاية وهذا
كلمه يفو فيه، يغلو من الناس من فإن المقصرين، بعض عهوض كما درجته،

وسمعنا كتابه، تحريق ويرى محاسنه، ويهدر يذمه، من ومنهم العظيم؛ الغلو
الدين، علوما إماتة بل الدين، علوما إحياء هذا يقول: ليس من منهم أن

. ضللتين بين وهدى سيئتين، بين المستقيم: حسنة والصراط
نصه: هذا ،السؤ عليهم ردوو
ًا تكفرون غنا: أنكملب وغيره، الفارض، ابن مثل المتقدمين، لماءعال من أناس

. السنة أهل من بالعلم، مشهور وهو
ًا نكفر أنا ذكرت جابوا: ماأف البهتان من فهذا وغيرهم، المتقدمين، من ناس

كما المستقيم، الصراط عن الناس به ليجتالوا أعداؤنا، عنا أشاعه الذي
نقول: أن عليها وابناجو كثيرة، أشياء البهتان من ذلك غير إلينا سبوان

ً إل نكفر ل نحن و[ 16لنور:  ا]عظيم)  بهتان هذا (سبحانك  عرفا رجل
يقبل، فلم إليه ودعي الحجة، عليه قاامت ما بعد وأنكره، حقال) 21(ص

. علينا كذب وفه حاله، هذا من غير نكفر أنا من عنا ذكر وما وعاند، وتمرد،
لهم بل السنة، أهل من فليسوا التحادية، من وأمثاله، الفارض، ما: ابنأو

إليه، المنسوبة القاوال هذه أن وذكروا السنة، أهل عليهم بها شنع مقالت،
ًا:  التائية، في الفارض، قاول: ابن منها كفريات، شعر

للنكـار تعني لف عاكف البيد في للصناما خر نوإ للعصبيــة با
حجة ألف من الخبار في جاء كما انطفت فما المجوس ارنال عبد نوإ
نية عقد يضمروا لم وإن سواي قاصدهم كان وما غيري عبدوا امف
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تأول من ومنهم ،وأمثالها اللفاظ، بهذه الظن، به أساء من العلم أهل نمف
العلم أهل ومن الظن، فيه أحسنو ظاهرها، غير على وحملها ألفاظه،
ونحوها، الشعار وقاال: هذه ظاهره، على منه صدر ما أجرى من والدين،
كقصيدته والحلول، الوجود، بوحدة القائلين من التحاد؛ أهل مذهب تتضمن

وابن عربي، وابن ل،يئاإسر ابن شعر من كثير ومثل السلوك، المسماة: نظم
. لمعناها الموافق النثر، من قهافيوا وما والتلمساني، سبعين،

والدين، للعقل مناقاضة وأنها وإلحاد، كفر أنها علم فهمها، الشعار: من ذههف
ًا سمع من بمنزلة كان أهلها، وعظم يفهمها، لم ومن وعظمه، يفهمه، ل كلم
دين من ذلك وكان
ويبدل يحرفها أن أراد وإن والمشركين؛ ى،اروالنص يهودال) 22(ص

عن هؤلء لكلم المحرفين البهاتين، الكذابين من ،كان بها ممقصوده
زنديق أو ضال، رجلين: جاهل أحد إل وكلمهم، هؤلء يعظم فل مواضعه،

ًا كان فمن وإل منافق؛ ًا ورسوله، بالله، مؤمن يقع ل كلمهم، بمعاني عالم
فارض:لا ابن كقول وهذا منه، والتحذير وإنكاره، الكلما اذه بغض إل منه

فيها أشهدو أقايمها المقاما في صلتي اهل
 صلت لي أنها

بالجمع قيقتهح إلى ساجد واحد مصل انالك
سجدت كل في

اتيلص تكن ولم سواي صلى لي كان امو
ركعة كل أداء في لغيري

بل فرقا لو تزل لم وإياي إياها زلت امو
أحبت لذاتي ذاتي

بآياتي ذاتيو مرسل مني كنت رسول ّيلإ
استدلت علي

فرقاها فيو بيننا المخاطب تاء رفعت دقاو
ترفع الفرقا فرقاة عن

منادى كنأ وإن المجيب كنت دعيت نإف
ولبت دعاني من أجابت

نال ماف مسجد محراب بالتنزيل نال نإو
للنجيل بعثت هيكل با

ًا وذكر السابق، البيت ... الخ، للصناما خر نإو ثام وغيره، إسرائيل لبن أبيات
قاالته مما أعظم الوجود، مجموع في قاالوا منهأ هؤلء قاول قاال: وحقيقة

مع اتحد الله، هو الذي اللهوت أن ادعوا النصارى فإن المسيح، في النصارى
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كما به، الله أخبر الذي كفرهم مع فيه، حل أو المسيح، ناسوت وهو الناسوت
17لمائدة:  ا]مريم)  ابن المسيح هو الله إن قاالوا الذين كفر قاال: (لقد

مغاير وأنه والرض، السماوات خلق الله أن يقرون الكفر، هذا مع  فهم[
 للسماوات

وهؤلء به، واتحد المسيح، في حل قاد ويقولون: إنه لرض،وا) 23(ص
ًَا للعالم أن يقرون ول العالم، جميع في والتحاد، يقولون: بالحلول، صانع

ًَا جميع في ويقولون لق؛خاال وجود هو المخلوقا، يقولون: وجود بل له، مباين
ًا النصارى: يثبتون لكن المسيح، في ىرالنصا قاول نظير المخلوقاات، خالق

ًا كان ًا يثبتون ل وهؤلء للمسيح، مباين ًا خالق أعظم فقولهم للمخلوقاات، مباين
ً ًا، حلول ًا وأكبر واتحاد ًا فساد . انتهى النصارى قاول من وإلحاد

لتكفير يتعرض ولم كفر، أنه القول هذا ىعل أطلق الله رحمه أمل: كونهتف
الحجة، عليه تقم لم الذي المعين، على الكفر إطلقا لن الفرقا، همففا قاائله،

للماما هذا وأظن يجوز، ل أن ظن الله، رحمه الكلما هذا فيهم قاال الذي ا
لجهالتهم: ل وأمثاله، الفارض، ابن وأن الكلما، هذا قاائل على تقم لم الحجة

من الظن، فيهم أحسن ومن الكفر، من ومذهبهم كلمهم، في ما نويعلم
ً وأولها هذه، غير محامل على كلمهم حمل قادمنا، كما العلماء، ًا، تأويل حسن

. ظاهرها غير على
ًا: السنوسي السائل، القاو أئمة من هو السنوسية، مصنف المغربي، أيض

فهل الصفات، معلب المعروفة بالسنوسية وتكلم والجماعة، السنة أهل
ًا عليه تنقمون . الخ ؟ ذلك من شيئ

 فإن والجماعة، السنة أئمة من ليس جواب: السنوسيلا
بني ((أن ذكر مال  النبي نعتهم الذين هم والجماعة، السنة لأه) 24(ص

ثالثا يعل أمتي وستفترقا فرقاة، وسبعين ثانتين على افترقات إسرائيل
قاال: ؟ الله رسول يا هي من الواقاواحدة))  إل النار في كلها فرقاة، وسبعين

صنف المذكور، وأصحابي) والسنوسي اليوما عليه أنا ما مثل على كان (من
ما مخالفة كثيرة، أشياء وفيها الشاعرة، مذهب على البراهين، كتابه: أما

في الصالح السلف عليه ام خالفوا قاد الشاعرة، فإن السنة، أهل عليه
. والصوت الحرفا ومسألة الصفات، ومسألة ،والعل مسألة مسائل: منها

لسان وعلى كتابه، في نفسه، به وصف بما الله يصفون والئمة لسلف،اف
نيثبتو بل تمثيل، ول تكييف، غير ومن تعطيل، ول تحريف، غير من ، رسوله

ليس أنه ويعلمون ،ىالعل والصفات الحسنى، السماء من لنفسه أثابت ما
ذاته أن كما فإنه أفعاله، في ول صفاته، في ول ذاته، في ل شيء، كمثله
هو بل المخلوقاات، كالصفات ليست فصفاته المخلوقاات، كالذوات ليست
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متفقون فهم وعيب، نقص كل عن منزه الكمال، بصفات موصوفا سبحانه
مخلوقااته في ليس خلقه، من بائن عرشه، على سماواته، فوقا الله أن ىلع

. مخلوقااته من شيء ذاته في ول ذاته، من شيء
وقاالوا مكان؛ كل في وعلمه السماء، في الله أنس: إن بن مالك قاال دقاو

على سماواته، فوقا قاال: بأنه ؟ ربنا نعرفا المبارك: بماذا بن الله لعبد
 قه؛وقاالخل من بائن عرشه،

بكر أبي خلفة الشافعي وقاال ؛اوهذ هذا، قاال كما حنبل بن حمدأ) 25(ص
الوزاعي: كنا وقاال أوليائه، قالوب عليها وجمع سماوته، فوقا الله قاضاها حق،

السنة به وردت بما ونؤمن عرشه، فوقا الله بأن نقول متوافرون، والتابعون
. صفاته من

أما في وعبارته المسألة؛ هذه في ة،السن أئمة خالف لسنوسي: قاداو
منها، فذكر صفة، تعالى: عشرون صفته في تستحيل ومما قاال: البراهين،

هذا التلمساني، عمر بن محمد وهو لها، الشارحا قاال جهة؛ في يكون وأن
ًا، يقال: إنه فل جهة، في تعالى وهي: كونه المستحيلة، المماثالة أنواع من أيض
ومنها: مسألة الصالح؛ السلف مخالفته لك تبين دقف العرش؛ فوقا تعالى

. فقط السبع، الصفات أثابت السنوسي فإن الصفات،
يليق كما نفسه، به وصف ما بجميع الله والجماعة: فيصفون السنة أهل ماأو

رسول عن الصحيحة السنة بذلك وردت كما النزول، فيثبتون وعظمته، بجلله
الليل)) ثالث يبقى حين الدنيا، سماء إلى ليلة كل ربنا قاال: ((ينزل نهأ  الله

الوجه صفة وكذلك وعظمته، بجلله يليق كما اليدين، صفة ويثبتون خ؛ال
السنة، به وردت الذي الضحك وكذلك وعظمته، بجلله يليق كما ، الكريم

وصف بما الله فيصفون ابع؛أصوال والقبضتان، والرضى، والغضب، والتعجب،
بالله يليق ما إل ذلك، جميع من يفهمون ول سوله؛ر به وصفه أو نفسه، به

 من بالمخلوقاات، يليق ما ل وعظمته،
ًا ذلك عن الله تعالى والجوارحا، أعضاء،ال) 26(ص ًا علو . كبير

 رسوله سنة وفي كتابه، في نفسه به وصف ما بذلك: إثابات حصليف
ًا: نف يحصلو ًا: ترك ويحصل صفاته، في والتكييف التشبيه، يأيض أيض

ًا: إثابات ويحصل التعطيل، إلى المؤدي والتحريف، التأويل، على الصفات أيض
المخلوقاين؛ صفات من نحن نعقله ما على ل وعظمته، الله بجلل يليق ما

رسوله، وسنة الله كتاب في الواردة صوصلنا الشاعرة: فيؤلون وأما
بالقدرتين، واليدين، المر، بنزول والنزول، بالستيلء، لاستواء،لا فيؤلون

. ذلك وأمثال صدقا؛ بقدما والقدما، والنعمتين؛
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وصف مما وغيرها، الصفات، بهذه الله فيصفون والجماعة، السنة أهل ماأو
والكلما يشبهون؛ ول يكيفون، اول مواضعه، عن الكلم يحرفون ول نفسه، به

ذوات تشبه ل ذاته أن فكما الذات، في الكلما على فرع ،الصفات في عندهم
بالصفات تعالى وصفه ثابت فإذا خلقه، صفات تشبه ل صفاته فكذلك خلقه،
.  الصفات باقاي فكذلك بجلله، يليق ما ،على السبع

تعالى: قاد الله فإن ؛اقاالمس هذا فتساقا والصوت، الحرفا، أما: مسألةو 
فقال: (الم) وقاال: (المص) وقاال: حروفه، ميعجوب المجيد، بالقرآن تكلم

بعد، من يسمعه بصوت القيامة يوما ((فينادي الحديث في جاء (قا) وكذلك
ولكن (الم) حرفا، أقاول ((ل الحديث قارب)) وفي من يسمعه كما

ما أي: الشاعرة، هؤلء،فحرفا))  وميم حرفا، ولما حرفا، لفأ) ص27(
قالنا فقال: إذا المخلوقاين، كلما من فهموا ما إل الله، كلما من فهموا

بالصوت، قالنا وكذلك: إذا واللهوات؛ بالجوارحا، القول إلى ذلك أدى بالحرفا،
فيما عملوا كما التخبيط، من هذا في عملوا والحنجرة، الحلق، إلى ذلك أدى

. الصفات من تقدما
ل قاادر، فإنه وعظمته؛ هلبجل يليق كما بالحروفا، تكلم الله هو: أن حقيقالتو

ول يسمع، به، يليق كما صوت وكذلك: له لهوات؛ إلى ول جوارحا، إلى يحتاج
وصوته به، يليق الله كلما والحنجرة؛ الحلق إلى المقدس، الصوت ذلك يفتقر

إلى هنا افتقارهمال ،كلمه عن والصوت الحروفا ننفي ول به؛ يليق كما
وهذا ذلك، إلى يفتقران الحق: ل جناب يف فإنهما واللهوات، الجوارحا،

قاوله: هذا ل والتكلف؛ التعسف من به، النسان ويستريح له، الصدر ينشرحا
. ذلك عن عبارة

؟ هو به تكلمه وعين الله، قاراءة عين هو القارىء، يقرأ الذي قايل: هذا نإف
ًا، قااله من إلى ينسب إنما والكلما الله؛ كلما يؤدي ارىءلقا بل نا: ل،لقا مبتدي
ًا قااله من إلى ل ًا، مؤدي غير وفي مخلوقا، القرآن غير في القاري ولفظ مبلغ

 ولهذا: منع عنه؛ المؤدي الكلما عن المؤدى اللفظ يتميز القرآن: ل
نعوام كما يتميز، ؛لنه مخلوقا بالقرآن قاول: لفظي عن سلف،ال) 28(ص
مخلوقا، التلوة غير في العبد ظفل فإن مخلوقا؛ غير بالقرآن قاول: لفظي عن

القرآن؛ بخلق القول إلى ذلك في الكلما يؤدي لئل عنه، مسكوت التلوة وفي
قاول: من انتهى عنه، السكوت فيجب عنه، بالسكوت السلف أمر وأما: ما

للسلما. مشائخ بعض ا
ًا: أبناء ئلسو الله ةرؤي الرؤية: فأجابوا: وأما عن ناصر، بن وحمد خ،الشي أيض

والجماعة، السنة أهل عليها وأجمع عندنا، ثاابتة فهي القيامة، يوما تعالى
تعالى: فقوله الكتاب، أما والجماع؛ والسنة، ذلك: الكتاب على والدليل
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ون،سرالمف قاال و[ 23 ،22لقيامة:  ا]ناظرة)  ربها إلى ناضرة يومئذ (وجوه
ما أعظم ومن الله، من لهم كرامة وجل، عز الله إلى تنظر المعنى: أنها

، لله رسول عن الحاديث في ذلك ورد كما القيامة، يوما الجنة أهل به يتنعم
وجه و[ 15لمطففين:  ا]لمحجوبون)  يومئذ ربهم عن إنهم تعالى: (كل وقاال

فدل الله، عن يحجبون فاركال أن أخبر الله الكريمة: أن الية هذه من لة،لالد
يوما الله يرون بل كذلك، ليسوا المؤمنين وأن بهم، خاص ذلك أن على ذلك

الحسنى أحسنوا تعالى: (للذين قاوله القرآن من الذي والدليل القيامة،
يبصه حديث من مسلم، صحيح في ثابت ،[ 26نس: يو]وزيادة) 

الله)) . وجه إلى هو: ((النظر ذلك نأ  النبي عن عنه، الله ضير) 29(ص
فيها: الجوبة أحسن من ف[ 103لنعاما:  ا]البصار)  تدركه قاوله: (ل ماأو

محمد قاال: إن _ لما عباس بن الله عبد القرآن، وترجمان المة، حبر جواب
فقال: (ل البصار) ؟ تدركه يقول: (ل الله السائل: أليس له _ فقال ربه أىر

قاال: قاال: بلى؛ ؟ السماء ترى ألست به، تحيط البصار) أي: ل تدركه
. قاال كما أو قاال: ل؛ ؟ كلها أفتدركها

ذكر ف[ 143لعرافا:  ا] تراني) الية لموسى: (لن وتعالى تبارك قاوله ماأو
ًا:  الدنيا؛ في تراني لن المراد أن علماءال جوازها، على واضح دليل ليةاوأيض

عليه، يجوز ل ما يسأله أن من بالله أعلم السلما، عليه موسى لن وإمكانها،
ًا يستحيل، أو تراني) تعالى: (لن بقوله رد ولذلك الجهل، يقتضي ما خصوص

مذهب على دالة أنها لك، تبين كلذفب إلي؛ تنظر ولن أريك، ولن أرى، لن دون
لمذهب ورادة القيامة، يوما الله رؤية بإثابات القائلين ة،عوالجما السنة أهل

. والبدع الهواء، أهل من تبعهم ومن والمعتزلة، الجهمية،
بن جرير حديث من والمسانيد، والسنن، الصحيحين، في السنة: فثبت ماأو

قاال: ؟ القيامة يوما ربنا رىن هل سأله _ لما القا  الله رسول أن الله، عبد
سترون ((إنكم

ذلكوكرؤيته))  في تضامون ل البدر، ليلة القمر ترون كما بكم،ر) 30(ص
للجماع، وأما ؛ الله رسول عن متعددة، أحاديث في ذلك، ثابت أجمع دفق ا
للجماع حكى وقاد ذلك، على والجماعة السنة أهل العلماء، من واحد غير ا

في رؤيته ذلك إنما به،ر  محمد رؤية في الصحابة بين وقاع الذي والخلفا
الشيخ: . سئل أعلم والله تنفاها، وعائشة أثابتها، وغيرها عباس فابن الدنيا،

أحدهما: إن فقال تنازعا، رجلين عن الله، رحمهما محمد، الشيخ بن لهال عبد
التوراة كتب الله وإن قالبه، ووعاه أذناه، وسمعته تكليما، موسى كلم الله

وإن بواسطة، موسى كلم الله الخر: إن وقاال يده؛ إلى يده من وناولها بيده،
إن . فأجاب: القائل هدي إلى يده من يناولها ولم بيده، التوراة يكتب لم الله
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قاال: كلم الذي وأما فمصيب، كتابه، في أخبر امك تكليما، موسى كلم الله
ذلك، قاال من أن على الئمة، نص بل مخطىء، ضال فهذا بواسطة، موسى

من ، بالضطرار علم قاد لما إنكار هذا فإن قاتل؛ وإل تاب فإن يستتاب، فإنه
للسلما، دين للجماع، السنة،و ،بالكتاب ثابت ولما ا كان تعالى: (وما قاال وا

ًا إل الله يكلمه نأ لبشر فرقا ف[ 51لشورى:  ا] حجاب) الية وراء من أو وحي
كما بواسطة، تكليمه وبين موسى، كلم كما حجاب، وراء من تكليمه بين

نوحا إلى أوحينا كما إليك أوحينا تعالى: (إنا قاال موسى، غير إلى أوحى
ّبيي ،163لنساء:  ا] تكليما) موسى الله قاوله: (وكلم بعده) إلى من نوالن
164 ] . 

الحديث وفي والسنن، الصحيحين، في كثيرة، بذلك الحاديثو) 31(ص 
الذي موسى، آدما: أنت قاال وموسى، آدما لتقى((ا  النبي عن المحفوظ

ً وبينه بينك يجعل مل تكليما، الله كلمك المة خلقه)) وسلف من رسول
ًا، خلق الله قاالوا: إن الذين الجهمية، كفروا أئمتها،و الجساما، بعض في كلم

. بذلك التكليم وفسروا موسى؛ سمعه
فمن الصحيحين، في روي قاد بيده)) فهذا التوراة كتب الله قاوله: ((إن ماأو

فإنه الصحيح، بالحديث معرفته بعد كرهأن وإذا ضال؛ مخطىء فهو ذلك، أنكر
من طائفة عن مأثاور فهذا يده؛ إلى يده من ناولها قاوله وأما وبة؛قالع يستحق

النبي عن مأثاور اللفظ هذا أعلم ل لكن الكتاب، أهل عند كذلك وهو التابعين،
، ًا: . وسئل أعلم والله أخطأ، قدف ذلك، يخالف ما أراد إن به فالمتكلم أيض

للجماع الخذ يتأكد هل الله، رحمهما الشيخ، بن هلال عبد الشيخ السكوتي، با
؟. ... الخ عنهم الله رضي الصحابة عن

والشافعية، والمالكية، الحنفية، من الفقهاء، أكثر عليه أجاب: الذيف 
منهم ينكره فلم عنهم، لهال رضي الصحابة بين اشتهر إذا المر أن والحنابلة،

ًا، كان أحد، في نظر الله عنه: إن الله رضي مسعود ابن قاال كما إجماع
 اختارهمف  محمد أصحاب خيرهم فوجد العباد، قالوب
ًا المسلمون رآه ماف  نبيه صحبةل) 32(ص انتهى. حسن، الله عند وفه حسن

عما والسكوت طريقتهم، وسلوك بهديهم والخذ الصالح، السلف اتباعبو
أحدثاها شهيرة، وضللت وبدع كثيرة، شبهات المؤمن عن يزول عنه، سكتوا

بالتأويلت وأحاديثها، الصفات، آيات تأويل في كالكلما بعدهم، المتأخرون
سكتوا فإنهم بإحسان، لهم والتابعين ،بةالصحا عن تعهد لم التي المستكرهة،

. وقاال: جاءت كما وقاالوا: أمروها الباطلة؛ بالتأويلت لك،ذ تفسير عن
العرش على قاوله: (الرحمن عن سائل سأله لما الستواء، صفة في بعضهم

مجهول، والكيف معلوما، قاال: الستواء ؟ استوى يف ك[ 5ه:  ط]استوى) 
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لليمان للماما عن ذلك تواتر كما بدعة، عنه والسؤال ،واجب به وا رحمه كلما ا
السنة أهل جواب هو المسألة، هذه في الله رحمه مالك به أجاب وما الله،

معلوما، النزول: النزول في فيقال وأحاديثها، الصفات آيات في والجماعة،
لليمان مجهول، والكيف في يقال وهكذا بدعة؛ عنه والسؤال واجب، به وا

وغير والرضا، الغضبو والمحبة، والوجه، واليد المجيء، مثل الصفات، رئاس
. والسنة الكتاب في الواردة الصفات من ذلك

أبي بن الله عبد بن العزيز عبد عن جاء ما أحسن ماو 
الله بإذن لك فإنها السنة بلزوما قاال: عليك أنه الماجشون، مة،سل) 33(ص

قادما، من سنة وإن عليها، ويقتصر بها، نليست جعلت إنما السنة فإن عصمة،
لنفسك فارض والتعمق؛ والحمق، والخطأ، الزلل، من خلفها يف ما علم قاد
كشفها على كانوا ،ولهم كفوا قاد وببصرنا وقافوا، علم عن فإنهم به، رضوا ما

يجري ما نبيهم عن بلغهم وقاد السابقون، لهم وأنهم أحرى، بتفصيلها أقاوى،و
قالتم لئنو إليه، سبقتموهم لقد عليه، أنتم ما الهدى كان نئلف الختلفا، من

واختار عنهم، بنفسه ورغب سبيلهم، غير اتبع من إل أحدثاه، فما بعدهم، حدثا
بإحسان، اتبعهم من عنهم وتلقاه نبيهم، من تلقوه ما على فكره، نحته ما

نمو مقصر، دونهم فمن يشفي، بما فيه وتكلموا يكفي، ما منه وصفوا ولقد
وإنهم فغلوا، آخرون وطمح فجفوا، أناس دونهم قاصر ولقد مفرط، فوقاهم

ًا مستقيم هدى لعلى ذلك بين فيما ضريحه: ونور روحه، الله قادس . وله: أيض
 الرحيم الرحمن الله بسم

عن الول المبحث _ عن التوفيق _ وبالله الجواب العالمين؛ رب لله حمدلا
للسلما، علماء فيها اختلف تيال وأحاديثها، الصفات، آيات دنعتق فنقول: الذي ا

لهم والتابعين الصحابة، من وأئمتها، المة سلف مذهب هو به، الله وندين
 عنهم الله رضي وأصحابهم، الربعة، الئمة من بإحسان،

لليمان جمعين،أ) 34(ص للقارار بذلك، وهو: ا من جاء، كما وإمراره به، وا
من سولرال يشاقاق تعالى: (ومن الله قاال تعطيل؛ ول ل،ثيتم ول تشبيه، غير
جهنم ونصله تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد

 .[ 115لنساء:  ا]مصيرا)  وساءت
لليمان، بإحسان تبعهم منو  نبيه لصحاب تعالى الله شهد قادو  لمفع با

ًا من الولون ى: (والسابقونلتعا فقال الكريمة، بالية المراد أنهم قاطع
عنه ورضوا عنهم الله رضي بإحسان اتبعوهم والذين والنصار المهاجرين

تعال: (لقد وقاال ،[ 100لتوبة:  ا] النهار) الية تحتها تجري جنات لهم وأعد
 .[ 18لفتح:  ا] المؤمنين) الية عن الله رضي
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فهو خالفهم ومن الحق، على فهو سبيلهم اتبع من لهم: أن بالكتاب بتثف
لليمان في سبيلهم فمن الباطل؛ على وأسمائه تعالى الله بصفات العتقاد: ا
لسان على أو وتنزيله، كتابه في نفسه بها وسمى نفسه، بها وصف التي

ول تفسير، ول لها؛ تجاوز ول منها، نقصان ول عليها، زيادة رغي من ، رسوله
سمات ول المخلوقاين؛ بصفات تشبيه ول ظاهرها، يخالف بما لها، تأويل

إلى ومعناها قاائلها، إلى علمها وردوا جاءت، كما أقاروها بل المحدثاين،
،اهمعنا حقيقة يعلموا ولم فصدقاوه صدقاه، في شك ل صادقا بها، المتكلم
ًا بعضهم ووصى ،لالو عن الخر ذلك وأخذ يعلموه، لم عما فسكتوا بعض
 حيث والوقاوفا التباع، بحسن

وبينوا طريقهم، عن والعدول لها التجاور من وحذروا أولهم، قافو) 35(ص
والختلفا، البدع أهل طريق اتباع من وحذرونا ومذهبهم، سبيلهم، لنا

ًا وكانوا دينهم فرقاوا الذين ن(إفيهم:  الله قاال الذين والمحدثاات لست شيع
من واختلفوا تفرقاوا كالذين تكونوا ل (و[ 159لنعاما:  ا]شيء)  في منهم

105:  عمران ل آ]عظيم)  عذاب لهم وأولئك البينات جاءهم ما بعد
وسلوك بينوه، ما بيان في بهم، يقتدى ممن تعالى الله يجعلنا أن نرجوا و[

. هكوسل الذي الطريق
وأخبار العظيم، القرآن إلينا اونقل ذكرنا: أنهم ما مذهبهم أن على لدليلاو

شاك ول فيها، مرتاب غير لها قاابل بها، مؤمن لها مصدقا قلن  الله رسول
شبهوه ول تأولوه، ول منها، بالصفات يتعلق ما يفسروا ولم قاائلها، صدقا في
ًا فعلوا لو إذ المخلوقاين، تفابص من بلغ بل م؛هعن لنقل ذلك من شيئ

المتشابه، عن يسأل من رأوا إذا كانوا هذا: أنهم عن السكوت في مبالغتهم
بالعراض وتارة بالضرب، وتارة العنيف، بالقول تارة وتأديبه، كفه في بالغوا
. لمسألته الكراهة شدة على الدال

الرحمن عبد أبا يا له فقيل ؟ هو كيف الستواء نع أنس بن مالك سئل مالو
مالك فأطرقا ؟ استوى يف ك[ 5ه:  ط]استوى)  العرش على (الرحمن

منه، يجيء ما القوما _ وانتظر _ يعني: العرقا الرحضاء وعله الله، رحمه
لليمان معقول، غير والكيف مجهول، غير الستواء فقال إليه، رأسه فرفع  وا
به وأمر سوء، رجل وأحسبك بدعة، عنه والسؤال ب،اجو هب) 36(ص

مالك، به أجاب ما بغير أجاب فقد بالستيلء، الستواء أول ومن أخرج،ف
. سبيله غير وسلك

جميع في كافٍا، الستواء:شافٍا في عنه الله رضي مالك من الجواب ذاهو
/ لنزولا في فيقال وغيرها؛ والوجه، واليد، والمجيء، النزول، مثل الصفات،

لليمان مجهول، والكيف معلوما، النزول بدعة؛ عنه والسؤال واجب، به وا
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الكتاب به الوارد الستواء، بمثابة هي إذ الصفات، سائر في يقال وهكذا
. والسنة

عن عنه، الله رضي الشافعي سألت قاال سليمان، بن الربيع عن بتثاو
وعلى تعالى، للها تمثل أن العقول على حراما فقال تعالى، الله صفات
وعلى تفكر، أن النفوس وعلى تقطع، نأ الظنون وعلى تحده، أن الوهاما

ما إل تعقل، أن العقول وعلى تحيط، أن الخواطر وعلى تعمق، أن الضمائر
. والسلما الصلة عليه نبيه لسان على نفسه، به وصف

حديثال أصحاب قاال: إن أنه الصابوني الرحمن عبد بن إسماعيل عن بتثاو
نطق التي بصفاته وتعالى كرتبا ربهم يصفون والسنة، بالكتاب المتمسكين

الصحاحا، الخبار به وردت ما على ، رسوله بها له وشهد وتنزيله، كتابه بها
ًا به يعتقدون ول الثقات، العدول ونقله يكيفونها ول خلقه، بصفات تشبيه

 مواضعه، عن الكلم وليحرفون مشبهة،ال تكييف
من السنة، الله: أهل أعاذ وقاد والجهمية؛ المعتزلة فيحرت) 37(ص

سبيل سلكوا حتى والتعريف، بالتفهيم عليهم ومّن والتكييف، التحريف،
نفي في واكتفوا والتشبيه، بالتعطيل القول وتركوا والتنزيه؛ التوحيد،
لشورى: ا]البصير)  السميع وهو شيء كمثله سوجل: (لي عز بقوله النقائص

ًا له يكن ولم يولد، ولم يلد (لم بقوله و[ 11  .[ 4 ،3 للخلص ا]أحد)  كفو
قاال: أصول أنه الحديث، أئمة من وغيره، البخاري، الحميدي: شيخ عن بتثاو

مثل: (وقاالت والحديث، القرآن، به نطق وقاال: ما أشياء، فذكر السنة،
]بيمينه)  مطويات لسمواتوامثل: ( و[ 64لمائدة:  ا]مغلولة)  الله يد دهوالي
ونقف نفسره؛ ول نرده، ل والحديث، القرآن من هذا أشبه ما و[ 67لزمر: ا

]استوى)  العرش على ونقول: (الرحمن والسنة، القرآن عليه وقاف ما على
. جهمي فهو هذا، غير زعم من و[ 5ه: ط
ظاهرها، ىعل وإجراؤها الصفات، عليهم: إثابات الله رحمة فسلال ذهبمف

الذات، في الكلما على فرع الصفات، في الكلما لن عنها، الكيفية ونفى
ول كيفية، إثابات ل وجود، إثابات الذات، إثابات أن كما حذوه، فيه يحتذى
ما نذكر ذهبنا ولو ، كلهم السلف مضى هذا وعلى الصفات، فكذلك تشبيه،
ًا؛ الكلما لطال ذلك، في السلف كلما من عليه، اطلعنا قاصده كان فمن جد
الصواب، وإظهار الحق،

لم والقال، والقيل الجدال، قاصده كان ومن قادمناه، بما كتفىا) 38(ص 
. الموفق والله السبيل، سواء عن الخروج إل التطويل يزده

ًا نبيه تعالى الله بعث دقاو من الناس ليخرج الحق، ودين الهدىب  محمد
بعثه بأنه له وشهد الحميد؛ العزيز صراط إلى ربهم بإذن النور إلى الظلمات
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ًا ًا بإذنه إليه داعي ًا، وسراج الله إلى أدعوا سبيلي يقول: (هذه أن وأمره منير
العقل يف المحال من و[ 108وسف:  ي]اتبعني)  ومن أنا ةيربص على

إلى الظلمات من الناس به الله أخرج الذي المنير، السراج يكون أن والدين،
أن الناس وأمر فيه، اختلفوا فيما الناس بين ليحكم الكتاب، معه وأنزل النور،
وهو كمة،لحوا الكتاب من به بعث ما إلى دينهم، من فيه تنازعوا ما يردوا
. بصيرة لىع ربه بإذن سبيله، وإلى الله، إلى يدعو

مع محال نعمته، عليهم وأتم دينهم، ولمته له أكمل بأنه: قاد الله أخبر دقاو
لليمان باب ترك قاد يكون أن وغيره، هذا ًا به والعلم بالله ا ًا، ملتبس ولم مشتبه

وما عليه، يجوز ماو العلى، والصفات الحسنى، السماء من لله يجب ما يميز
ما وأوجب وأفضل الهداية، وأساس الدين، لصأ هذا معرفة فإن عليه، يمتنع

ذلك يكون فكيف العقول، وأدركته النفوس، وحصلته القلوب، اكتسبته
الباب هذا يحكموا لم النبيين، بعد الله خلق وأفضل الرسول، وذلك الكتاب،
ًا، ًا:  المحال وقاولً. ومن اعتقاد أمته، علم دقا  النبي يكون نأأيض

ليلها البيضاء على ((تركتكم وقاال الخراءة، حتى شيء كل) 39(ص 
ًا: ((ما عنه صح فيما هالك)) وقاال إل بعدي عنها يزيغ ل كنهارها، الله بعث أيض

ًا كان إل نبي من عن وينهاهم لهم، هيعلم ما خير على أمته يدل أن عليه حق
يقلب طائر وما ، الله رسول توفي ذر: لقد أبو لهم)) وقاال يعلمه ما شر

ًا؛ منه لنا ذكر إل السماء، في جناحيه الله رضي الخطاب بن عمر وقاال علم
ًا،م  الله رسول فينا عنه: قااما الجنة أهل دخل حتى الخلق، بدء به فذكر قام

رواه نسيه، من ونسيه حفظه، من ذلك حفظ منازلهم، النار وأهل ازلهم،نم
. البخاري

ربهم في وقالوبهم، بألسنتهم يقولونه ما تعليمهم يترك هذا: أن مع المح
أشرفا وعبادته المعارفا، غاية معرفته الذي العالمين، رب ومعبودهم

وزبدة النبوية، ةوالدع خلصة هذا بل المطالب، غاية إليه والوصول د،المقاص
َلهية، الرسالة لل ! وحكمة إيمان من مسكة أدنى قالبه في من يتوهم فكيف ا

م ثا! بهذا إخلل عليه وسلمه الله صلوات الرسول من وقاع قاد أنه يظن نأ
قارونها، ضلوأف أمته، خير يكون أن المحال فمن منه، ذلك وقاع قاد كان إذا

. عنه صينقانا أو يهف زائدين الباب، هذا في قاصروا
ثام ، الرسول فيه بعث الذي القرن الفاضلة، القرون تكون أن المحال من مثا

الباب هذا في قاائلين وغير عالمين، غير كانوا يلونهم، الذين ثام يلونهم، الذين
 المبين؛ بالحق

الحق، نقيض اعتقاد وإما والقول، العلم لعدما ذلك: إما ضد أنل) 40ص(
حياة أدنى قالبه في من الول: فلن أما ممتنع؛ وكلهما الصدقا، خلفا وقاول
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والسؤال الباب، هذا عن البحث يكون العبادة، في همة أو العلم، طلب في
نفوسال وليست مطالبه، وأعظم مقاصده، أكبر فيه، الحق ومعرفة عنه،

بالفطرة معلوما أمر وهذا ب،االب هذا معرفة إلى منها أشوقا شيء إلى الزكية
أن المقتضيات، أقاوى هو الذي المقتضى، هذا قاياما مع يتصور فكيف الوجدية،

يكاد ل هذا، عصورهم، مجموع في السادة، أولئك في مقتضاه عنه يتخلف
ًا وأشدهم الخلق، أبلد في يقع ًا مهموأعظ الله، عن إعراض الدنيا، على إكباب

. النجباء والسادة الفضلء، أولئك في عيق فكيف الله؛ ذكر عن وغفلة
مسلم، يعتقده ل فهذا قاائلينه؛ أو الحق، غير فيه معتقدين كانوا ما: كونهمأو

ًا: أن يجوز ول القوما؛ حال عرفا كما السابقين، من أعلم الخالفون يكون أيض
الله عرفا بل: ول السلف، قادر يعرفا لم منم الغبياء، بعض يقوله قاد

الخلف: طريقة أن من بها؛ المأمور المعرفة، حقيقة به، لمؤمنينا،و ورسوله
يفضلون الذين المبتدعة، هؤلء فإن السلف: أسلم؛ وطريقة وأحكم؛ أعلم

طريقة ظنوا: أن حيث من أتوا إنما السلف، طريقة على الخلف، طريقة
لذلك؛ فقه غير من والحديث، القرآن، بألفاظ مان،يلإال مجرد هي السلف

أميون منهم(و فيهم: الله قاال الذين الميين، نزلةمب
أن و[ 78لبقرة:  ا]يظنون)  إل هم وإن أماني إل الكتاب يعلمون ال) 41(ص

حقائقها، عن المصروفة النصوص، معاني هي: استخراج الخلف، طريقة
.  للغاتا وغرائب المجازات، بأنواع

للسلما نبذ مضمونها التي المقالة، تلك الفاسد: أوجب الظن ذاهف وراء ا
الخلف، طريقة تصويب في وضلوا السلف، طريقة على كذبوا وقاد الظهر،
الجهل وبين عليهم، الكذب في السلف بطريقة بين: الجهل فجمعوا

نفس في سلي أنه ذلك: اعتقادهم وسبب الخلف؛ طريقة والضلل: بتصويب
فيها شاركوا التي الفاسدة، بالشبهات النصوص، هذه عليها دلت صفة المر
سبيلهم سلك ومن والرافضة، والمعتزلة، الجهمية، من والضلل، الجهل أهل
ل ذلك مع وكان المر، نفس في الصفات اعتقدوا: انتفاء فلما الضالين، من
للي بين مترددين، بقوا معنى، من للنصوص بد المعنى، وتفويض باللفظ، ناما

تكلف؛ بنوع معان إلى اللفظ صرفا وبين لسلف،ا طريقة يسمونها التي وهي
ًا، الباطل، هذا وصار إنما النفي فإن بالسمع؛ والكفر العقل، فساد من مركب

شبهات وهي قااطعات، وبراهين بينات، ظنوها عقلية، أمور على فيه اعتمدوا
. مواضعه عن الكلم فيه فوارح والسمع: متناقاضات؛ وضللت،

النتيجة: كانت الكفريتين، الكاذبتين، المقدمتين، اتينه على أمرهم انبنى مالف
واعتقاد واستبلههم؛ بإحسان، لهم والتابعين الولين، السابقين استجهال

ًا كانوا أنهم قاوم
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العلم، حقائق في يتبحروا لم العامة، من الصالحين بمنزلة ميين،أ) 42(ص
َلهي، العلم لدقايق يتفطنوا مول لل السبق قاصب حازوا ء،االفضل الخلف وأن ا

للنسان، تدبره إذا القول وهذا كله، هذا في في بل الجهالة، نهاية في وجده ا
إلى بالخلف، والشارة سيما ل المتأخرون، هؤلء يكون كيف الضللة؛ غاية

معرفة عن وغلظ م،هبااضطر الدين باب في كثر الذين المتكلمين، من ضرب
مرامهم، من إليه انتهى بما إقادامهم، هاياتن على الواقاف وأخبر حجابهم، الله

يقول: حيث
 المعالم تلك بين طرفي سيرتو كلها المعاهد طفت لقد مريعل
ًا إل أر ملف ًا أو ذقان لىع حائر كف واضع  نادما سن قاارع
من صنفوه فيما له، منشئين أو به، متمثلين قاالوه ماب أنفسهم على قارواأو
يقول: حيث رؤسائهم، بعض كقول هم،بكت
 ضلل العالمين سعي أكثرو عقال العقول إقاداما ايةهن
ووبال أذى دنيانا وحاصل جسومنا من وحشة في رواحناأو
وقاال قايل فيه جمعنا أن وىس عمرنا طول بحثنا من نستفد ملو
ول عليلً، تشفى رأيتها فما الفلسفية، والمناهج ،الكلمية الطرقا تأملت دقل

للثابات في أقارأ القرآن، طريقة الطرقا، أقارب ورأيت غليلً؛ تروي يصعد (إليه ا
العرش على لرحمن (ا[ 10اطر:  ف]يرفعه)  الصالح والعمل الطيب الكلم
وهو شيء كمثله . (ليس النفي في أقارأ و[ 5ه:  ط]ستوى) ا) 43(ص
ال: قا[ 110ه:  ط]علما)  به يحيطون ل (و[ 11لشورى:  ا]البصير)  عيالسم
خضت منهم: لقد الخر ويقول معرفتي؛ مثل عرفا تجربتي مثل جرب ومن
للسلما أهل وتركت الخضم، البحر عنه، نهوني الذي في وخضت وعلومهم، ا

عقيدة على أموت أنا وها لفلن، فالويل برحمته، ربي يتداركني لم نوالن: إ
كيف الكلما، أرباب الموت، عند شكا الناس منهم: أكثر الخر ويقول أمي؛
 ! ؟ الولين السابقين من وآياته، بالله أعلم هؤلء يكون

من كثير على استولى إنما والتهوك، الضلل، أن ذكرنا: علم ما تأمل نمو
الله بعث عما وإعراضهم ظهورهم، وراء الله كتاب نبذهم بسبب أخرين،متال
ًا به السابقين، طريق عن البحث وتركهم والهدى، البينات من ، محمد

الله، يعرفا لم ممن الله، معرفة علم والتماسهم بإحسان، لهم والتابعين
الله كتاب فهذا كذلك، كان وإذا ذلك؛ على لمةا وشهادة نفسه، على بإقاراره

كلما عامة ثام آخرها؛ إلى أولها نم  الله رسول وسنة آخره، إلى هلأو من
وإما نص، إما هو بما المة: مملوء سائر كلما عامة ثام والتابعين، الصحابة

كل على عال وهو شيء، كل فوقا ووه العلى، العلي هو الله أن في ظاهر،
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جميع ذلك على الله فطر دوقا . السماء فوقا أنهو العرش فوقا وأنه شيء،
عربهم، المم،
للسلما، الجاهلية، في عجمهم،و) 44(ص عن الشياطين اجتالته من إل وا

ًا؛ أو مئين، لبلغ جمع لو ما القاوال، من ذلك، في السلف عن ثام فطرته؛ ألوف
ل المة، سلف من أحد عن ول ، رسوله سنة في ول الله، بتاك في ليس ثام

نص، ل ذلك، يخالف واحد، حرفا بإحسان، لهم التابعين من ول الصحابة، من
على ليس أنه ول السماء، في ليس الله منهم: إن أحد يقل ولم ظاهر، ول

سواء، إليه بالنسبة المكنة جميع أن ول كان،م كل في بذاته أنه ول العرش،
إليه تجوز ل أنه ول منفصل، ول متصل، ول خارجه، ول العالم داخل ل هنأ ول

الله رضي الله عبد بن جابر عن الصحيح، في ثابت قاد . بل الحسية الشارة
إصبعه فيرفع فيقولون: نعم، بلغت)) ؟ هل األيقول: (( علج  النبي أن عنه،
الحق كان فإن مرة؛ اشهد)) غير ويقول: ((اللهم إليهم، وينكبها اء،مالس إلى
والسنة، الكتاب في الثابتة للصفات، النافون السالبون، هؤلء يقوله فيما
ًا، إما والسنة، الكتاب من يفهم ما دون ًا، وإما نص ساالن ترك كان لقد ظاهر

الكتاب، وجود كان بل ؛رالتقدي هذا على وأنفع لهم، أهدى سنة، ول كتاب، بل
ًا والسنة، ًًا ضرر على ثام الله، على يجوز فكيف الدين؛ أصل في محض
ًا يتكلمون المة: أنهم على ثام رسوله، خلفا في ظاهر أو نص، هو بما دائم

اول به، يبوحون اعتقاده: ل يجب الذي الحق ثام  .!؟ الحق
فيبينون الفلسفة، وفروخ الفرس، أنباط يجيء حتى عليه، دلوني) 45(ص
! فاضل: اعتقادها أو مكلف، كل على يجب التي الصحيحة، العقيدة للمة

بمقتضى يدفعوا وأن عقولهم؛ مجرد على معرفتها، في أحيلوا ذلك مع همو
ًا والسنة، الكتاب عليه دل ما عقولهم، قاياس ًا؛ أو نص ! الله حانسبيا ظاهر

ًاي  الرسول يقل لم يفك المة: هذه سلف من أحد ول الدهر، من وم
تقتضيه الذي اعتقدوا لكن عليه، دلت ما تعتقدوا ل واليات، الحاديث،

فما فيها، وانظروا ظاهره، تعتقدوا فل خالفه وما الحق، فإنه مقاييسكم،
 . ! انفوه أو فيه، فتوقافوا ل، وما فاعتقدوه، عقولكم سقايا وافق

ًا ستفترقا أمته أن أخبر دقا  الرسول ثام ما علم فقد فرقاة، وسبعين ثالثا
به تمسكتم إن ما فيكم تارك قاال: ((إني ثام الختلفا، من أمته في سيكون

كان من ((هي الناجية الفرقاة صفة في قاال هأن الله)) وروي كتاب تضلوا، لن
بدللة أو بالقرآن، تمسك من قاال وأصحابي)) فهل اليوما عليه أنا ما مثل على

ضال، فهو العتقاد باب في القرآن، بظاهر أو القرآن، بمفهوما أو القرآن،
بعد منكم المتكلفون يحدثاه وما عقولكم، مقاييس إلى رجوعكم الهدى وإنما

تلمذة عن أخذت إنما للصفات، التعطيل مقالة أصل م. ثا! ؟ ثلثاةلا القرون
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هذه قاال أنه عنه، حفظ من أول فإن الصابئين؛ وضلل والمشركين، اليهود،
للسلما: الجعد في المقالة صفوان، بن الجهم عنه، وأخذها درهم، بن ا

مقالة فنسبت وأظهرها،
سمعان، بن أبان عن التهمق أخذ الجعد وقايل: إن إليه؛ لجهميةا) 46(ص

لبيد عن طالوت، وأخذها العصم، بن لبيد، تخأ بن طالوت عن أبان، وأخذها
مقالة المقالة، هذه أصل كان وإذا ، النبي سحر الذي اليهودي، العصم، بن

اليهود،و والصابئين، المشركين، تلمذة من مأخوذة والتأويل، التعطيل،
المغضوب هؤلء، سبيل يسلك عاقال: أن نفس بل مؤمن، نفس تطيب فكيف
والشهداء، النبيين، من عليهم، الله أنعم الذين سبيل ويدع والضالين، عليهم،

 .!؟ والصالحين
وأحاديثها: ستة الصفات، آيات في الممكنة، القاساما المر: أن ماعجو

على تجرى قاسمان: يقولون لقبلة؛ا أهل من طائفة عليه قاسم كل أقاساما،
يسكتون؛ وقاسمان، ظواهرها، خلفا على لون: هيويق وقاسمان ظواهرها،

صفات جنس من ظاهرها، على يجريها أحدهما: من فقسمان، الولون، أما
يجريها والثاني: من بالحق؛ الرد توجه وإليهم المشبهة، فهؤلء المخلوقاين،

والقدير؛ الله: العليم، اسم يجرى كما تعالى، هللا بجلل اللئق ظاهرها على
هذه ظواهر فإن الله بجلل اللئق ظاهرها على والذات، والموجود، ،بوالر

كالعلم، قاائم، عرض إما محدثا؛ جوهر إما المخلوقاين؛ حق في الصفات
حق في ذلك، ونحو والغضب، ،والرضا، والرحمة والمشيئة، والكلما، والقدرة،

.  أجساما حقه، في والعين واليد والوجه، ؛ضأعرا العبد
ًا، الله انك ذافإ) 47(ص للثابات، أهل عامة عند موصوف ًا، له بأن ا وقادرة، علم

ًا، ًا، تكن لم وإن ومشيئة، وكلم صفات على يجوز ما عليها يجوز أعراض
ًا، ليست ويداه، الله، وجه يكون أن جاز المخلوقاين، ما عليها يجوز أجسام

ره،يوغ الخطابي، حكاه الذي المذهب هو وهذا المخلوقاين؛ تفاص على يجوز
أمر وهو يخالفه، ل الباقاين وكلما جمهورهم؛ كلما يدل وعليه السلف؛ عن

حقيقية، ثاابتة الله ذات أن فكما كالذات، الصفات، فإن الله؛ هداه لمن واضح
نأ غير من حقيقية، ثاابتة فصفاته المخلوقاات، جنس من تكون أن غير من

ًا، ًاعلم أعقل قاال: ل فمن المخلوقاين؛ صفات جنس من تكون من إل ويد
ًا تعقل له: فكيف قايل المعهودة، واليد العلم جنس ذوات جنس غير من ذات

؟. المخلوقاين
لم فمن حقيقته؛ وتلئم ذاته، تناسب موصوفا، كل صفات المعلوما: أن نمو

المخلوقاين، يناسب ما اإلشيء)  كمثله الذي: (ليس الرب صفات من يفهم
الجهمي: لك قاال بعضهم: إذا قاال ما سنحأ وما ودينه، عقله في ضل فقد
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ذلك، ونحو ؟ يداه كيف أو ؟ الدنيا السماء إلى ينزل كيف أو ؟ استوى كيف
غير الباري وكنه هو، إل هو ما يعلم ل قاال فإذا ؟ نفسه في هو له: كيف فقل

بكيفية للعلم ،مستلزما الصفة بكيفية ملعلله: فا فقل للبشر، معقول
؟ كيفيته تعلم لم لموصوفا، صفة، كيفية يعلم أن يمكن فكيف الموصوفا،

الذي الوجه على الجملة، حيث من والصفات، الذات، تعلم وإنما
رضي عباس ابن عن ثابت قاد الجنة، في المخلوقاات هذه بل نبغي؛ي) 48(ص
الله أخبر وقاد السماء، إل الجنة في ما الدنيا في قاال: ليس أنه عنه، الله

17:  لسجدة ا]أعين)  قارة من لهم أخفى ما نفس تعلم (ل أنه سبحانه
عين ل ما الصالحين، لعبادي وجل: أعددت عز الله قول: ((ي النبي قاال و[

.بشر))  قالب على خطر ول سمعت، أذن ول رأت،
بالخالق الظن فما لك،ذك تعالى، الله خلق من خلق وهو الجنة، نعيم كان ذاإف

اضطراب العاقال علم قاد آدما، بني في التي الروحا وهذه ؟ وتعالى سبحانه
عن بها العاقال يعتبر أفل كيفيتها، بيان عن النصوص وإمساك فيها، الناس
منه، تخرج وأنها دن،لبا في الروحا أن نقطع أنا مع ؟ تعالى كيفيته في الكلما
النصوص بذلك نطقت كما النزع، وقات هنم تسل وأنها السماء، إلى وتعرج

.  الصحيحة
في لها يقولون: ليس الذين أعني ظاهرها، ينفيان اللذان القسمان، ماأو

بل ثابوتية، له صفة ل تعالى الله وأن تعالى، لله صفة هو مدلول الباطن
الصفات، بعض ويثبتون منهما؛ مركبة وإما فية،ضاإ وإما سلبية، صفاته: إما

مذاهب من عرفا قاد ما على عشرة، الخمس أو الثمان، أو بع،سال وهي
ويعينون يتأولونها، قاسمان: قاسم فهؤلء وغيرهم، الشعرية من المتكلمين،

والقدر، المكانة علو بمعنى أو استولى، بمعنى قاولهم: استوى، مثل المراد،
 غير إلى إليه، الخلق انتهاء بمعنى أو للعرش، ورهن رظهو بمعنى أو

بها، أراد بما أعلم يقولون: الله وقاسم المتكلمين؛ معاني من كذل) 49(ص
. علمناه عما خارجة صفة إثابات يرد لم أنه نعلم لكنا

بظاهرها المراد يكون أن يقولون: يجوز فقسم الواقافان، القسمان ماأو
طريقة وهذه ذلك؛ ونحو الله، صفة المراد يكون ل أن ويجوز بالله، اللئق

على يزيدون ول كله، هذا عن وقاسم: يمسكون وغيرهم؛ الفقهاء، نم كثير
هذه عن وألسنتهم، بقلوبهم معرضين الحديث، وتلوة القرآن، تلوة

قاسم عن الرجل يخرج أن يمكن ل الستة، القاساما فهذه كلها؛ التقديرات
،الشافعي وهي: اعتقاد السلفية؛ بالطريقة لك: القطعذ يف . والصواب منها

بن وإسحاقا حنبل، بن وأحمد المبارك، وابن والوزاعي، والثوري، ومالك،
وأبي عياض، بن كالفضيل بهم، المقتدى المشائخ وهي: اعتقاد راهويه،
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هؤلء بين ليس فإنه وغيرهم؛ التستري، الله عبد بن وسهل الداراني، سليمان
هو هؤلء، اعتقادو الله؛ رحمه حنيفة أبو وكذلك الدين، أصول في نزاع ةمئأال
الكتاب، به نطق وهو: ما بإحسان؛ لهم والتابعون الصحابة عليه كان ما

. ذلك وغير والقدر، التوحيد، في والسنة
كما هو الذي لله الرسالة: الحمد خطبة أول في الله، رحمه الشافعي لاقا

تعالى الله أن الله، رحمه فبين خلقه، به يصفه ما قاوفو نفسه، به وصف
 في نفسه به وصف بما يوصف

يوصف حنبل: ل بن أحمد قاال وكذلك ؛ رسوله لسان وعلى ابه،كت) 50(ص
لحديثوا القرآن، يتجاوز ،ل رسوله به وصفه أو نفسه، به وصف بما إل الله
؟)) قاالت: في الله ((أين للجارية القا  الله رسول أن الصحيح، يف ثابت وقاد

مؤمنة)) فإنها قاال: ((أعتقها الله؛ ؟)) قاالت:رسول أنا ؛قاال: ((من السماء
صحيحه، في ومسلم حنبل، بن وأحمد ومالك، الشافعي، رواه الحديث وهذا

. وغيره
وأن السماء، جوفا في الله أن ذلك، معنى ليس أن نة: يعلمونلسا هلأو

بل وأئمتها، المة سلف من أحد يقله لم هذا فإن وتحويه؛ تحصره، السماوات
ليس خلقه، من بائن عرشه، على سماواته، فوقا الله أن على متفقون هم
كمال قاال وقاد مخلوقااته؛ من شيء ذاته في ول ذاته، من شيء مخلوقااته في

بن الله لعبد اووقاال مكان؛ كل في وعلمه السماء، في الله أنس: إن نب
من بائن عرشه، على سماواته، فوقا بأنه قاال ؟ ربنا نعرفا المبارك: بماذا

.  وهذا هذا قاال كما حنبل بن أحمد وقاال خلقه؛
ونؤمن عرشه؛ فوقا الله بأن نقر متوافرون، والتابعون، الوزاعي: كنا القاو

،ءالسما جوفا في الله أن اعتقد فمن صفاته؛ من السنة به تورد بما
المخلوقاات؛ من العرش غير أو العرش، إلى مفتقر أنه أو به؛ محاط محصور،

 ضال فهو سريره، على المخلوقا كاستواء عرشه على استواءه أن أو
ول يعبد، إله السماوات فوقا ليس أنه اعتقد ومن جاهل، بتدعم) 51(ص
. مبتدع ضال فرعوني، معطل فهو ويسجد، له صلىي رب العرش على

ابن هامان وقاال: (يا السماوات، فوقا ربه أن في موسى، كذب عونرف إنف 
وإني موسى إله إلى فأطلع السموات أسباب السباب، أبلغ لعلي صرحا لي

ًا)  لظنه فوقا ربه أن في موسى، صدقا  محمد و[ 37 ،36افر:  غ]كاذب
عليه وفرض السماء، إلى به وعرج لمعراج،ا ليلة كان لما فإنه السماوات،

فسله ربك إلى له: ارجع وقاال موسى؛ إلى رجع أنه ذكر صلة، خمسين ربه
ًا، عنه فخفف ربه إلى فرجع ذلك، تطيق ل أمتك فإن لمتك، التخفيف عشر

لمتك، التخفيف فسله ربك إلى رجعا لفقا بذلك، فأخبره موسى إلى رجع ثام
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ًا موسى، وخالف فرعون، وافق فمن لصحاحا،ا في الحديث وهذا ، ومحمد
حماد: من بن نعيم قاال مشبه، ضال فهو بخلقه، الله مثل ومن ضال، فهو
وليس ر،كف فقد نفسه به الله وصف ما جحد ومن كفر، فقد بخلقه الله شبه

ًا، رسوله ول نفسه، به الله وصف ما تهى.نا تشبيه
من فهو والسنة، الكتاب يخالف بما وصفاته، وأسمائه، الله، في تكلم نمو

يخوضون الذين رأيت تعالى: (وإذا قاال وقاد بالباطل، الله آيات في الخائضين
 . [ 68لنعاما:  ا]غيره)  حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في

ًا أن اعلمو) 52(ص لم ما السلما، أئمة إلى المصنفين: ينسب من كثير
العتقادات من حنيفة، وأبي وأحمد، ومالك، الشافعي، إلى فينسبون يقولوه،
للماما نقوله: اعتقاد الذي هذا تبعهم، لمن ويقولون يقولوه؛ لم ما الباطلة، ا
كما ذلك، في كذبهم تبين مة،أئال عن الصحيح بالنقل طولبوا فإذا الفلني؛

سنته، إلى يضيفونهو  الرسول عن ينقلونه فيما ،الناس من كثير كذب تبين
. الباطلة والقاول البدع، من

للماما العقلء، قااله القول يقول: هذا نقله، بتحقيق طولب إذا من منهمو  وا
ذمهم الذين الكلما، أهل من العقلء أولئك ويكون ،اءالعقل يخالف ل الفلني

يضربوا أن الكلما، أهل في الله: حكمي رحمه الشافعي قاال فقد أئمة،لا
ترك من جزاء ويقال: هذا والعشائر، القبائل في بهم ويطافا والنعاد، بالجريد
عنهما، أعرض فيمن حكمه هذا كان فإذا الكلما؛ على وأقابل والسنة، الكتاب

حنيفة: أبي بصاح يوسف، أبو وقاال ؟ بغيرهما عارضهما فيمن حكمه يفكف
بالكلما أحد ارتدى حنبل: ما بن أحمد وقاال تزندقا، بالكلما الدين طلب من

ًا قارأوا هؤلء، من وكثير زنادقاة؛ الكلما وقاال: علماء فأفلح؛ كتب من كتب
تلك في جدوني مفإنه لجوابها؛ يهتدوا ولم أضلتهم، شبهات فيها الكلما،

ل وهم والجهة، والتحيز، التجسيم، لزما الخلق، فوقا كان لو الله الكتب: أن
. أصحابها بها أراد وما اللفاظ، هذه حقائق يعلمون

مسلم رواه بما فليدع غيره، أو ذلك، عليه اشتبه منو 
 اله رسول قاالت: كان عنها، الله رضي عائشة عن صحيحه، يف) 53(ص

وإسرافيل، وميكائيل، جبرائيل، رب ((اللهم يقول يصلي الليل، من قااما ذاإ
فيما عبادك، بين تحكم أنت والشهادة، الغيب عالم والرض، السماوات فاطر
من تهدي إنك بإذنك، الحق من فيه اختلف لما اهدني يختلفون، فيه كانوا
النظر وأدمن ودعاه، الله، إلى العبد افتقر اإذمستقيم)) ف صراط إلى تشاء
المسلمين، وأئمة والتابعين، الصحابة، وكلما رسوله، وكلما الله، ماكل في

على الله وصلى الوهاب؛ الملك بمشيئة الصواب، له وتبين الباب، له انفتح
. محمد
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لهال أداما قاولكم تعالى: ما الله رحمه معمر، بن ناصر بن الشيخ: حمد لئس
قاوله مثل ذلك، في الواردة والحاديث الصفات، آيات في بعلومكم، النفع

فوقا الله قاوله: (يد مثل و[ 5ه:  ط]استوى)  العرش على تعالى: (الرحمن
الدنيا)) سماء إلى ليلة كل ربنا نزل: ((ي النبي قاول و[ 10لفتح: ا ]أيديهم) 

مما ذلك غير الرحمن)) إلى أصابع من اصبعين بين المؤمن لب: ((قا قاولهو
الوهاب، عبد بن الشيخ: محمد اعتقاد عن فأفيدونا التشبيه؛ يوهم ظاهره
ما تمرون هل ؟ بعده من ومذهبكم ؟ مذهبه وكيف ذلك في تعالى، الله رحمه

على الكلما وابسطوا ؟ تؤلون أما ؟ التنزيه مع ظاهره، ىعل ذلك من ورد
ًا وأجيبوا ذلك، ًا، جواب ًا تغنموا شافي ًا أجر . وافي
نصه: بما أجابف) 54(ص

ذلك، في الواردة والحاديث الصفات آيات في قاولنا العالمين، رب لله لحمدا 
التابعين،و الصحابة، من وأئمتها، المة سلف قااله وما ورسوله، الله قااله ما

وصف بما تعالى؛ الله فنصف ن؛يالمسلم علماء من وغيرهم الربعة، والئمة
ول تحريف غير من ، محمد رسوله به وصفه وبما كتابه، في نفسه به

كمثله سبحانه: (ليس الله بأن نؤمن بل تمثيل؛ ول تكييف غير ومن تعطيل،
به فوص ما عنه ننفي ل ف[ 11لشورى:  ا]البصير)  لسميعا وهو شيء

ول وآياته، الله أسماء في نلحد ول مواضعه، عن الكلم نحرفا ول نفسه،
،ول له كفو ،ول له سمي ل سبحانه لنه خلقه؛ بصفات صفاته نمثل ول نكيف،

ًا الظالمون يقول عما وتعالى سبحانه بخلقه، يقاس ول له، ند ًا؛كب علو فهو ير
يوصف بل أفعاله، في ول فاتهص في ول ذاته، في شيء كمثله سبحانه: ليس

ًا تمثيل، ول تكييف غير من رسوله، به وصفه وبما نفسه، به وصف بما خلف
ًا تعطيل، ول تحريف غير ومن للمشبهة، . للمعطلة خلف

أئمة مذهب ووه تعطيل؛ بل وتنزيه تشبيه، بل إثابات السلف، مذهب ذهبنامف
للسلما، للماما مبارك، وابن والوزاعي، والثوري، والشافعي، كمالك، ا أحمد، وا
بهم، المقتدى المشائخ اعتقاد وهو راهويه، بن وإسحاقا

الله عبد بن وسهل الداراني، سليمان وأبي عياض، بن لفضيلكا) 55(ص
وكذلك ن،ديال أصول في نزاع الئمة هؤلء بين ليس فإنه وغيرهم، التستري،

وهو هؤلء، لعتقاد موافق عنه، بتاالث العتقاد فإن عنه، الله رضي حنيفة أبو
للماما قاال والسنة؛ الكتاب به نطق الذي إل الله يوصف الله: ل رحمه أحمد ا

وهكذا ث،والحدي القرآن، يتجاوز ل ، رسوله به وصفه أو نفسه، به وصف بما
. تعالى الله شاء نإ بألفاظها عباراتهم سننقل كما سائرهم، مذهب

للسلما: محمد شيخ ذهبمو ذهب ما هو تعالى، الله رحمه الوهاب، عبد بن ا
وصفه وبما نفسه، به وصف بما الله يصف فإنه المذكورون، الئمة هؤلء إليه

27



ّيُة  ّدَرُرّدَرُرالال َمْوِقُع ِن ّيُةالّس ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

فالسل سبيل ذلك في ويتبع والحديث؛ القرآن، يتجاوز لو ، رسوله به
ًا، الشأن، بهذا المة هذه أعلم هم الذين الماضين، ًا؛ نفي أشد وهم وإثابات

ًا ًا لله، تعظيم من المفهومة المعاني فإن بجلله، يليق ل عما له، وتنزيه
نع الكلم تحريف باب من ردها فيكون بالشبهات، ترد ل والسنة، الكتاب

فيكون منها، المراد يعرفا ول معانيها، تعقل ل ألفاظ يقال: هي . ول مواضعه
على دالة بينات، آيات هي بل أماني، إل الكتاب يعلمون ل للذين مشابهة ذلك

لليمان،وا العلم أوتوا الذين صدور في حقائقها قاائمة وأجلها، المعاني أشرفا
ًا ًا تشبيه، بل إثابات في الكمال صفات سائر حقائق قاامت كما ل،تعطي بل وتنزيه

. كذلك قالوبهم
ًا عندهم الباب انفك) 56(ص ًا، باب إليه وسكنت قالوبهم، به اطمأنت قاد واحد

منه استوحش بما جلله، ونعوت كماله، صفات من فأنسوا نفوسهم،
أن وعلموا الجاحدون، منه نفر ما إلى قالوبهم وسكنت المعطلون، الجاهلون
ل فاتهصف الذوات، تشبه ل سبحانه ذاته أن فكما الذات، حكم هاحكم الصفات

بالقبول، تلقوه المعصوما، عن الصفات من جاءهم فما الصفات، تشبه
لليمان، بالمعرفة، وقاابلوه للقارار؛ وا ول لذاته، شبيه ل سبحانه بأنه لعلمهم وا
. لصفاته

للماما لاقا ووجه كيدي، يدل: يقو أن التشبيه: هو عن سئل _ لما أحمد ا
ذات كإثابات فهو كالوجوه، ليس ووجه ،كاليدي ليست يد إثابات فأما كوجهي،

ليسا وبصر وسمع الحياة، من كغيرها ليست وحياة كالذوات، ليست
كل عن منزه الكمال، بصفات سبحانه: موصوفا وهو والبصار، كالسماع

قايوما، حي فهو ،شيء يماثاله ل الكمال صفات في سبحانه وهو يب؛وع نقص
في بينهما وما والرض السموات (خلق رحيم رؤوفا خبير عليم بصير، سميع
ًا، موسى كلم و[ 4سجدة: ال]العرش)  على استوى ثام أياما ستة تكليم

ًا فجعله للجبل وتجلى . دك
ول أحد، علم كعلمه فليس صفاته، من شيء في الشياء من شيء يماثاله ال

رحمة متهرحك أحد،ول قادرة كقدرته
ول بصره، ول أحد سمع ره،صوب كسمعه ول أحد، كاستواء ،ول حدأ) 57(ص

في اسمه جل الله نعتقد: أن بل أحد؛ تجلي كتجليه ول أحد، تكليم كتكليمه
من شيء به يشبه ول صفاته، وعلو أسمائه، وحسن وكبريائه، عظمته

وعلى الخالق لىع الشرع أطلقه مما الصفات من جاء ما وأن مخلوقااته،
بخلفا القديم، صفات إذ لحقيقي،ا المعنى في بينهما تشابه فل المخلوقا؛

تشبه ل صفاته فكذلك الذوات، تشبه ل ذاته أن فكما المخلوقا، صفات
.  اللفظ موافقة إل خلقه وصفات صفاته بين وليس الصفات،
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ًا، الجنة في أن أخبر قاد سبحانه للهاو ًا لحم ًا، ،اءوم وعسلً، ولبن ًا، وحرير وذهب
كانت فإذا السماء؛ إل الخرة في مما الدنيا في عباس: ليس ابن قاال وقاد

السماء، في اتفاقاها مع الموجودة هذه مثل ليست الغائبة، المخلوقاات
ًا أعظم ل،وع جل فالخالق للمخلوقا، المخلوقا مباينة من لخلقه، باينةوم علو

. السماء اتفقت وإن
ًا: فو  ًا، نفسه، سمى قاد سبحانه الله إنأيض ًا، حي ًا، عليم ًا،ب سميع ًا صير ملك

ًا، ًا؛ رؤوف ًا، مخلوقااته بعض سمى وقاد رحيم ًا، وبعضها حي ًا، وبعضها عليم سميع
ًا، ًا، وبعضها بصير ًا، رؤوف . كالعليم العليم، ول كالحي، الحي، وليس رحيم

الرحيم، ول كالرؤوفا، وفاؤرلا ول كالبصير، البصير، ول كالسميع، ولالسميع،
َله ل وتعالى: (الله سبحانه الله . قاال كالرحيم لبقرة: ا]القيوما)  الحي هو إل إ

قاال:  و[ 255
19لروما:  ا]الحي)  من الميت ويخرج الميت من الحي خرج(ي) 58(ص

]) عليم بغلما : (وبشروهالقا و[ 2تحريم: ال]الحكيم)  العليم قاال: (وهو و[
ًا نكا الله تعالى: (إن الله قاال و[ 28لذاريات: ا 58لنساء: ا ]بصيرا)  سميع
للنسان خلقنا قاال: (إنا و[ ًا فجعلناه نبتليه أمشاج نطفة من ا ]بصيرا)  سميع
143لبقرة:  ا]رحيم)  لرءوفا بالناس الله تعالى: (إن قاال و[ 2للنسان: ا
حريص عنتم ما عليه عزيز أنفسكم من رسول كمجاء تعالى: (لقد قاال و[

الخالق صفة بين ليس و[ 128لتوبة:  ا]رحيم)  رءوفا منينؤبالم عليكم
. السم اتفاقا في إل مشابهة، والمخلوقا

على سماواته، فوقا سبحانه الله أن على وأئمتها، المة، سلف قاد: أجمعو 
كل عن غني وهو ه،إلي فقير سواه، وما والعرش خلقه، من بائن عرشه
ول ذاته، في ل شيء، كمثله ليس غيره، إلى ول العرش، إلى يحتاج ل شيء،

ول قادرة، ول علم، له ليس الله قاال: إن فمن أفعاله؛ في ول صفاته، في
ملعون، معطل فهو العرش، على استوى ول يغضب، ول يرضى، ول كلما،
استواءه أو كلمي، مثل كلمه وأ كقدرتى، قادرته أو كعلمي، علمه قاال ومن

يستتاب، فإنه هذا، قاال ومن ملعون، ممثل فإنه لي،وكنز ونزوله كاستوائي،
. الدين أئمة باتفاقا قاتل، وإل تاب، فإنه

ًا؛ يعبد لممثلاف ًا؛ يعبد والمعطل صنم الهدى فيهما والسنة، والكتاب عدم
وهذا ضل، ماكهتر ومن هدي، بهما اعتصم فمن الرشاد، وطريق والسداد،

 إلى أولـه من الله، كتاب
والتابعين، الصحابة، كلما وهذا ، الله رسول سنة وهذه خره،آ) 59(ص

فوقا سبحانه الله أن في ظاهر، أو نص، هو بما ذلك دل قاد الئمة، وسائر
سبحانه لهال قاال بعضه، ذلك من نذكر ونحن عرشه؛ على مستو العرش،
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الذي تعالى: (الله قاال و[ 5: ه ط]استوى)  العرش على وتعالى: (الرحمن

]العرش)  على استوى ثام أياما ستة في بينهما وما والرض السموات خلق
 . [ 4سجدة: ال

فذكر كتابه، من مواضع سبعة في عرشه، على سبحانه: باستوائه أخبر دوقا
السجدة، وتنزيل والفرقاان، وطه، ،عدوالر ويونس، العرافا، سورة في

ل آ]) ىإل ورافعك توفيكم يإن عيسى يا الله قاال ى: (إذلتعا وقاال والحديد؛
يصعد قاال: (إليه و[ 158لنساء:  ا]إليه)  الله رفعه قاال: (بل و[ 55عمران: 

َءأمنتم قاال و[ 10اطر:  ف]يرفعه)  الصالح والعمل الطيب الكلم في من (
أن السماء في من أمنتم أما تمور هي فإذا الرض بكم يخسف أن اءسمال

ًا عليكم يرسل  .[ 17 ،16لملك:  ا]نذير)  كيف فستعلمون حاصب
السباب، أبلغ لعلي صرحا لي ابن هامان قاال: (يا أنه فرعون عن أخبرو 

ًا)  لظنه وإني موسى إله إلى فأطلع السموات أسباب [ 37 ،36افر:  غ]كاذب
تعالى: (تنزيل وقاال السماء؛ في الله قاوله: إن في موسى كذب فرعونف

ربك من القدس روحا نزله قاال: (قال و[ 42صلت:  ف]حميد)  حكيم من
 .[ 102لنحل: ا ]بالحق) 

السموات خلق الذي الحديد: (هو سورة في تعالى، قاوله تأملو) 60(ص
وما الرض في يلج ما يعلم رشلعا على استوى ثام أياما ستة في والرض

]كنتم)  ما أين معكم وهو فيها يعرج وما السماء من ينزل وما منها يخرج
أياما) يتضمن: ستة في والرض السموات خلق الذي قوله: (هو ف[ 4لحديد: ا

يخلقه لم وأنه يزل، لم وأنه العالم، بقدما القائلين الملحده، قاول إبطال
ًا جعله الرب، وجود عنهم أثابت منو ومشيئته، بقدرته ً لذاته، لزم ًا،بوأ أزل د

. الملحدة وأتباعه سينا، ابن قاول هو كما مخلوقا، غير
الذين المعطلة، قاول العرش) يتضمن: إبطال على استوى تعالى: (ثام قاولهو 

ًا ليس الله وأن العدما، سوى العرش على يقولون: ليس العرش، على مستوي
للشارة تجوز ول اليدي، يهإل ترفع ول النبي أشار كما فوقا، إلى بالصابع إليه ا
 الناس، إلى وينكبها السماء إلى أصبعه يرفع وجعل مجامعه، أعظم يف

هذه في فأخبر تعالى، الله شاء إن الحديث اشهد)) وسيأتي ويقول: ((اللهم
اهمن يخرج وما الرض في يلج ما (يعلم وأنه عرشه، على نهالكريمة: أ الية
كنتم) فأخبر أينما معكم قاال: (وهو فيها) ثام يعرج وما السماء من ينزل وما
.قاال كانوا أينما بعلمه معهم لهم، ومباينته وارتفاعه، خلقه، على علوه مع أنه

وقاال شيء، نهم ويخل ل مكان، كل في وعلمه السماء، في مالك: الله الماما
عن سئل لما حماد بن نعيم
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عليه يخفى ل كنتم) معناه: أنه أينما معكم الية: (وهو هذه عنىم) 61(ص
للماما كلما من يشابهه، ما مع هذا، وسيأتي بعلمه، خافية زرعة، وأبي أحمد، ا

كنتم) أنه: مختلط أينما معكم تعالى: (وهو قاوله معنى وليس وغيرهما،
وأئمتها، لمةا سلف عليه أجمع ما خلفا وهو اللغة، توجبة ل هذا إنف بالخلق،
أصغر من الله، آيات من آية القمر بل الخلق، عليه الله فطر ما وخلفا

أينما المسافر وغير المسافر، مع وهو السماء، في موضوع هو مخلوقااته،
.  كان

عليهم، عطلم عليهم، مهيمن خلقه، على رقايب العرش، سبحانه: فوقا وهو
الملئكة تعرج المعارج ذو أنه ىتعال وأخبر ربوبيته؛ معاني من ذلك غير إلى

فوقاهم؛ من ربهم يخافون ملئكته وأن عباده، فوقا القاهر وأنه إليه، والروحا
معنا، وأنه عرشه، على عباده، فوقا أنه من الله، ذكره الذي الكلما هذا فكل
. الكاذبة الظنون عن يصان لكنو ،تحريف إلى يحتاج ل حقيقته، على حق
عبادي سألك تعالى: (وإذا كقولـه خلقه، من قاريب نهأ أخبر قاد سبحانه، وهو
للنسان خلقنا قاوله: (ولقد و[ 186لبقرة:  ا] قاريب) الية فإني عني ونعلم ا

قاال و[ 16:  قا]الوريد)  حبل من إليه أقارب ونحن نفسه به توسوس ما
تعالى: راحلته)) وقاوله عنق من أحدكم إلى ربقاأ تدعونه الذي ن: ((إ النبي

أدنى ول سادسهم هو إل خمسة ول رابعهم هو إل ثالثاة نجوى من يكون (ما
 أكثر ول ذلك من

الكتاب، في ما كل و[ 7لمجادلة:  ا]كانوا)  ما أين معهم هو اإل) 62(ص
علوه؛ من رذك ما ينافي ل ومعيته، قاربه، على الدالة الدلة من ،والسنة

سلف أجمع وقاد علوه؛ في قاريب دنوه في سبحانه: علي فإنه وفوقايته؛
مع وهو عرشه، على سماواته، فوقا وتعالى، سبحانه الله أن على المة،
قايل إسحاقا، بن حنبل وفال عاملون، هم ما يعلم كانوا، أينما بعلمه خلقه

ال: علمه قا[ 4لحديد:  ا]كنتم)  ما أين معكم معنى: (وهو الله: ما عبد يبأل
زيادة مع الكلما وسيأتي صفة، ول حد، بل العرش على وربنا بالكل، محيط
للماما كلما من عليه، .  تعالى الله شاء إن وغيره، أحمد، ا

ًا، فكثيرة الباب، هذا يف  الله رسول عن الواردة الحاديث ماأو ما منها جد
الحكم بن معاوية عن وغيرهم، والنسائي، داود، وأبو صحيحه، في مسلم رواه

علي، ذلك فعظم ، الله رسول فأخبرت لي، جارية قاال: لطمت السلمي،
إلى بها فجئت بها)) قاال ائتني لى،بقاال: (( ؟ أعتقها رسول: أفل يا فقلت
أنا فقال: ((فمن السماء، ؟)) فقالت: في الله لها: (أين قالف  الله رسول

:الحديث مؤمنة)) وفي فإنها فقال: ((أعتقها ، الله رسول أنت ؟)) قاالت
المسؤول، وثاانيهما: قاول ؟ الله أين لغيره الرجل إحداهما: قاول سألتان؛م
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في.و  الرسول على ينكر فإنما المسألتين، هاتين أنكر فمن السماء، في
الله رضي مالك ابن أنس عن البخاري، صحيح
قول: زوجكنت  النبي جأزوا على تفخر زينب قاال: كانت نه،ع) 63(ص

أبي عن الصحيحين وفي سماوات، سبع فوقا من الله وزوجني أهاليكن،
الخلق، الله خلق ما: ((ل الله رسول قاال: قاال عنه، تعالى الله رضي هريرة

ًا، كتب آخر: لفظ غضبي)) وفي تغلب رحمتي إن رش،لعا فوقا عنده فهو كتاب
غضبي)) تغلب رحمتي إن عنده، موضوع فهو نفسه، على كتابه في ب((كت
صحيح في كلها اللفاظ العرش)) وهذه فوقا عنده مكتوب لفظ: ((فهو وفي

 الله رسول فينا قاال: قااما موسى، أبي عن مسلم صحيح . وفي البخاري
القسط يخفض يناما، أن له ينبغي ول يناما، ل الله فقال: ((إن كلمات، خمسب

الليل، عمل قابل النهار وعمل النهار، عمل قابل الليل عمل إليه يرفع ويرفعه،
خلقه)) . من بصره إليه إنتهى ما وجهه سبحات لحرقا كشفه لو النور، حجابه

فيكم ال: (يتعاقابونقا  الله رسول أن ة،هرير أبي عن الصحيحين، يوف
ثام العصر، وصلة الفجر، صلة في ويجتمعون بالنهار، وملئكة بالليل ملئكة
؟ عبادي تركتم كيف بهم، أعلم وهو الرب فيسألهم فيكم، باتوا الذين يعرج

الدرداء أبي يصلون)) .وعن همو وأتيناهم يصلون، وهم فيقولون: تركناهم
قول: ((مني  الله رسول سمعت قاال
السماء في الذي الله فليقل: ربنا له، أخ اشتكى أو منكم شتكىا) 64(ص

اجعل السماء في رحمتك كما والرض، السماء في أمرك إسمك، تقدس
رحمة أنزل الطيبين، رب أنت طاياناوخ ذنوبنا لنا واغفر الرض، في رحمتك

. داود أبو فيبرأ)) أخرجه الوجع هذا على شفاك، من فاءشو رحمتك، من
 النبي متواترة: وتجاوز وهي المعراج، قاصة في الصحيحين فيو 
وفرض، وأدناه فقربه تعالى، ربه إلى انتهى حتى سماء، سماء، لسماوات،ا

ربه عند من ينزل ربه، وبين موسى بين يتردد يزل فلم صلة، خمسين عليه
فسله ربك إلى فيقول: ارجع فيخبره، ؟ عليك فرض فيسأله: كم موسى، إلى

. التخفيف
السراء، حديث أنس، حديث صحيحه، من التوحيد، كتاب في البخاري ذكرو 

سدرة جاوز حتى الله، إل يعلم ال بما ذلك، فوقا جبريل به عل فيه: ثام وقاال
فأوحى أدنى، أو قاوسين قااب كان حتى فتدلى العزة رب بارجال ودنا المنتهى،

موسى، بلغ حتى هبط ثام وليلة، يوما كل صلة أوحى: خمسين فيما إليه
ىإل عهد قاال ؟ ربك إليك عهد ماذا محمد، فقال: يا موسى، فاحتبسه

فليخفف فارجع، ذلك، تسطيع ل أمتك إنقاال:  وليلة، يوما كل صلة سينخم
جبريل: أن عليه فأشار يستشيره، كأنه جبريل لىإ  النبي تفتلفا ربك، عنك
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رب ((يا مكانه في وهو فقال وتعالى، تبارك الجبار إلى به فعل شئت، إن نعم
.  الحديث عنا)) وذكر خفف
مقاتلهم، تقتل بأن قاريظة، بني في معاذ بن عدس حكم لماو) 65(ص

الملك بحكم فيهم حكمت قد: ((ل النبي قاال أموالهم، وتغنم ذريتهم، بىسوت
القصة سماوات)) وأصل سبع فوقا لفظ: ((من أرقاعة)) وفي سبعة فوقا من
.  المغازي في قاحاإس ابن لمحمد السياقا وهذا الصحيحين، في

إلى طالب أبي بن علي بعث قاال ،سعيد أبي حديث من الصحيحين يفو
بين فقسمها قاال ترابها، من تحصل لم مقروض، أديم في ذهيبةب  النبي

،والرابع الخيل وزيد حابس، بن والقارع بدر، بن حصن بن عيينة أربعة: بين
من بهذا أحق اأصحابه: كن من رجل فقال الطفيل، بن عامر وإما ة،علقم إما

يأتيني ؟ السماء في من أمين وأنا تأمنوني قال: ((ألف  النبي فبلغ هؤلء،
ًا السماء خبر ومساء)) . صباح

رسول ىإل أعرابي جاء قاال مطعم، بن جبير حديث من داود أبي سنن فيو 
الموال، وهلكت العيال، وجاع النفس، الله: هلكت رسول يا قالف  الله

: النبي فقال الله، على وبك عليك، بالله نستشفع فإنا ربك، لنا فاستسق
وجوه في ذلك عرفا حتى يسبح، الز ما)) ف!! الله بحان س! الله بحان((س

ل إنه ذلك، من أعظم شأنه إن ؟ الله ما أتدري ،فقال: ((ويحك، أصحابه
عليه وإنه عرشه، على سماواته لفوقا إنه خلقه، من أحد على به يستشفع

الحديث، هذا الذهبي ساقا بالراكب)) وقاد الرحل اطيط به ليئط وإنه لهكذا،
 قاال: هذا ثام إسحاقا، بن دمحم رواية من العلو، كتاب في

ًا؛ غريب ديثح) 66(ص وله أسند؛ إذا المغازي، في حجة إسحاقا وابن جد
؟ ل أما ذا،ه  النبي قاال أعلم، فالله وعجائب، مناكير،

إله ول أسماؤه، وتقدست جلله، جل شيء، كمثله وجل: ليس عز اللهو 
الرحل، يف الحاصل الطيط جنس من العرش، بذات الواقاع يطوالط غيره؛
لفظ ثام وجل، عز الله صفة نعده الله: أن ومعاذ وللعرش، للرحل صفة فذاك

صح بما نؤمن الحاديث: إنا هذه في وقاولنا ثاابت، نص به يأت لم الطيط
مقال، إسناده في ما فأما وإقاراره، إمراره على السلف اتفق وبما منها،

في نرويه بل بتقرير، له ضرنتع ل فإنا وتأويله، قابوله، في العلماء لفتخاو
الله علو من تواتر، مما فيه لما سقناه إنما الحديث وهذا حاله، ونبين الجملة،

. الكتاب آيات يوافق مما عرشه، على
للماما ومسند داود، أبي سنن فيو  عبد بن العباس حديث من أحمد، ا

ًاجا قاال: كنت المطلب، مرتف  الله رسول فيهم عصابة، في بالبطحاء، لس
:،قاال هذه)) قاالوا: السحاب تسمون فقال: ((ما إليها، فنظر سحابة،
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قاال: ((هل قاال: ((والعنان)) قاالوا: والعنان، لمزن،وا المزن)) قاالوا((و
ما بعد قاال: ((إن ندري، )) قاالوا: ل؟ والرض السماء بين ما بعد تدرون

كذلك، فوقاها السماء ثام سنة، وسبعون ثالثا أو اثانتان وإما واحدة إما نهمايب
بين ما مثل وأعله أسفله بين بحر السابعة فوقا ثام سماوات، سبع عد حتى

 إلى السماء
ما مثل وركبهم أضلفهم بين أوعال، ثامانية ذلك فوقا ثام سماء،ال) 67(ص

مابين مثل وأعله هالعرش،أسفل ظهورهم على ثام سماء، إلى سماء نبي
من شيء عليه يخفى وليس ذلك، فوقا وجل عز الله سماء،ثام إلى سماء
للماما مسند آدما)) . وفي بني أعمال ً هريرة: أن أبي حديث من أحمد، ا رجل

مؤمنة، رقابة علي إن الله رسول يا فقال مية،عجأ سوداء جاريةب  النبي أتى
السماء، إلى السبابة بأصبعها ؟)) فأشارت الله ين((أ  الله رسول لها فقال
أي: ء،السما إلىو  الله رسول إلى بأصبعها ؟)) فأشارت أنا ((من لها فقال
عبد عن الترمذي، جامع مؤمنة)) وفي اهفإن فقال: ((أعتقها الله، رسول أنت
الرحمن، يرحمهم ال: ((الراحمونقا  الله رسول أن العاص بن عمرو بن الله

حديث الترمزى: هذا السماء)) قاال في من يرحمكم الرض في من ارحموا
. حيحص حسن

ًا: عن الترمذي جامع فيو  أبيهل  النبي قاال: قاال حصين، بن عمران أيض
ًا)) قاال: سبعة، اليوما تعبد ((كم حصين في وواحد الرض، في ستة إله

السماء، في الذي ؟)) قاال ورهبتك لرغبتك تعد الذى قاال: ((فمن السماء،
فعانك)) قاال: فلماني كلمتين علمتك أسلمت، لو إنك حصين: أما ايقاال: ((

قاال: وعدتني، اللتين الكلمتين علمني الله، رسول قاال: يا حصين، أسلم
أبي عن مسلم صحيح نفسي)) وفي شر وقاني رشدي، ألهمني اللهم ((قال

هريرة
رجل من ما بيده، نفسي ال: ((والذيقا  النبي أن عنه، الله ضير) 68(ص
ًا السماء في الذي كان إل عليه، فتأبى فراشه، إلى امرأته يدعو عليها، ساخط
رضي مالك بن أنس عن الطويل، الشفاعة، حديث عنها)) وفي يرضى حتى
على وهو وتعالى تبارك ربي لىع ال: ((فادخلقا  النبي عن عنه، الله

في ربي على البخاري: ((فاستأذن ألفاظ بعض وفي ديث،حال عرشه)) وذكر
رسول قاال: قاال مسلم، بإسناد هريرة، أبي عن عليه)) وصح لي فيؤذن داره
مجلس وجدوا ذافإ الذكر، مجالس يتتبعون سيارة، ملئكة لله ن: ((إ الله
صحيح في الحديث، ربهم)) وأصل إلى دواعص تفرقاوا فإذا معهم، جلسوا ذكر

وجل، عز الله فيسألهم السماء، إلى صعدوا تفرقاوا ولفظه: ((فإذا مسلم،
.  ؟)) الحديث جئتم أين من بهم، أعلم وهو
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ًا، الباب: كثيرة هذا في لحاديث،او مافيو لبسطها، الجواب هذا يتسع ل جد
حيلة فل فتنته، الله أراد من وأما ؛هرشد وألهمه الله، هداه لمن كفاية، ذكرنا
ًا تعالى: (وليزيدن قاال كما وضللً، حيرة إل الدلة كثرة تزيده ل بل فيه، كثير

ًا ربك من إليك أنزل ما منهم ًا)  طغيان قاال: (وننزل و[ 64لمائدة:  ا]وكفر
ًا) إل الظالمين يزيد ول للمؤمنين مةرحو شفاء هو ما القرآن من ] خسار

ًا به ذكره: (يضل جل قاال و[ 82لسراء: ا ًا)  به ويهدي كثير 26لبقرة:  ا]كثير
ًًا فزادتهم مرض قالوبهم في الذين وتعالى: (وأما تبارك قاال و[  رجس

سبحانه قاال و[ 125لتوبة:  ا]كافرون)  وهم وماتوا رجسهم ىإل) 69(ص
وقار آذانهم في يؤمنون ل والذين وشفاء هدى آمنوا للذين هو عالى: (قالوت

المقصود: . و[ 44لت: فص]بعيد)  مكان من ينادون أولئك عمى عليهم وهو
على الله علو بإثابات تواترت قاد بل نطقت؛ قاد والسنة، الكتاب، نصوص أن

يعلم ل اله،جلب يليق استواء عرشه، على مستو سماواته، فوقا وأنه خلقه،
قاال له: كما قايل ؟ عرشه على استوى : كيفلالسائ قاال فإن هو، إل كيفيته
لليمان مجهول، والكيف معلوما، الستواء وغيرهما، ومالك، ربيعة، به وا
له: قايل ؟ ربنا ينزل قاال: كيف إذا كذلك بدعة، الكيفية عن والسؤال واجب،

إذ نزولـه، كيف نعلم ل قايل: ونحن ته،يفيك أعلم ل قاال: أنا فإذا ؟ هو كيف
فكيف له، فرع وهو الموصوفا، بكيفية العلم يستلزما الصفة، بكيفية ملالع

كيفية تعلم ل وأنت ونزولـه، وتكليمه، عرشه، على استوائه بكيفية تطالبني
ذاته؟

لصفات مستوجبة المر، نفس في ثاابتة حقيقة، ذاتا له بأن تقر كنت إذاو 
المر، نفس في ثاابت وكلمه، ونزولـه، فاستواؤه، شيء، يماثالها ال الكمال،

كمثله ليس فإنه ونزولهم، وكلمهم، المخلوقاين، استواء فيها يشابهه ول
ل حقيقة، ذات له كان فإذا أفعاله، في ول صفاته، في ول ذاته، في ل شيء،
 بصفات متصفة فالذات الذوات، تماثال
ىعل فرع الصفات، في الكلما فإن الصفات، سائر لتماثا ل يقة،حق) 70(ص

الخالق فصفات المخلوقاين، ذوات تشبه ل ذاته كانت فإذا الذات، في الكلما
. المخلوقاين صفات تشبه ل
تماثال أنها كلها، أو أكثرها، أو الصفات، من كثير في الناس: يتوهم من كثيرو 

منها: محاذير، في فيقع ،مهفه الذي ذلك ينفي أن يريد ثام المخلوقاين، صفات
النصوص، مدلول أن وظن المخلوقاين، بصفات النصوص نم فهم ما مثل أنه
ً فيكون علم، بل الله عن الصفات تلك ينفي ومنها: أن التمثيل، هو لما معطل

أثابته ما عطل قاد فيكون الجلل، ونعوت الكمال، صفات من الرب، يستحقه
للله صفات من ورسوله، الله . وعظمته الله بجلل اللئق ةَيا
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وصفات الجمادات، صفات من الصفات، تلك بنقيض الرب يصف منها: أنو 
ومثله الرب، يستحقها التي الكمال، صفات عطل قاد فيكون المعدومات،
الصفات، من عليه دلت عما النصوص وعطل والمعدومات، بالنقوصات،

من الله كلما وفي الله، يف فجمع بالمخلوقاات، التمثيل هو مدلولها وجعل
ًا يكونف والتمثيل، التعطيل النصوص ذلك: أن ومثال وآياته؛ أسمائه في ملحد

لللَه وصف على دلت قاد كلها على وعلوه بالفوقاية، وتعالى تبارك ا
له وصف والسنة، الله، كتاب في وليس عرشه، على واستوائه المخلوقاات،

ًا ول العالم، داخل ل بأنه .  مداخله ول مباينه، ول ،هعن خارج
العرش، على بالستواء تعالى الله وصف إذا هم: أنهوالمت ظنفي) 71(ص
للنسان، كاستواء الستواء كان كقوله: (وجعل والنعاما، الفلك، ظهر على ا
نعمة تذكروا ثام ظهوره على . لتستووا تركبون ما والنعاما الفلك من لكم

انك إذا أنه وصفاته، بالله الجاهل لهذا يخيل ف[ 13 ،12لزخرفا:  ا]ربكم) 
ًا ًا كان العرش، على مستوي الفلك على المستوى كحاجة إليه، محتاج

ًًا ذلك عن الله تعالى والنعاما، ًا، علو وكل وغيره، العرش عن غني هو بل كبير
ًا كان إذا أنه يتوهم فكيف إليه، مفتقر سواه ما كان العرش على مستوي

ًا . وتقدس ذلك عن الله تعالى ،يهإل محتاج
ًا: فقدو  عاليه يجعل ولم بعض، فوقا بعضه العالم خلق تعالى الله أن علم أيض

ًا وليس الرض، فوقا فالهواء سافله، إلى مفتقر الرض، تحمله أن إلى مفتقر
ًا والسحاب ًا وليس الرض، فوقا أيض فوقا والسماوات تحمله، أن إلى مفتقر

شيء كل رب العلى فالعلي لها، الرض حمل لىإ مفتقرة وليست الرض،
ًا يكون أن يجب كيف خلقه، جميع فوقا كان إذا ومليكه، أو عرشه، إلى محتاج

يستلزما ليس وهو ؟ الفتقار هذا خلقه، على علوه يستلزما كيف أو ؟ خلقه
َء وكذلك المخلوقاات، في بكم يخسف أن السماء في من أمنتم قاوله: (

أمين وأنا تأمنوني ل((أ  النبي قاول و[ 16لملك:  ا]ر) ومت هي فإذا الرض
السماء في الذي الله ((ربنا المريض رقاية وقاوله: في السماء)) ؟ في من

هذه من توهم اسمك)) فمن تقدس
اقاباتف ضال، جاهل، فهو السماوات، داخل في الله نصوص: أنال) 72(ص 

.  العلماء
ولو السماء؛ لقيل: في ؟ الرض في أو السماء، في القائل: العرش قاال ولف

من يلزما ولم السماء، لقيل: في ؟ الرض في أما السماء، في قايل: الجنة
به يراد السماء فإن الجنة، ول بل السماوات، داخل العرش يكون أن ذلك

إلى بسبب تعالى: (فليمدد لقاا تحتها، أو الفلك، فوقا كان سواء العلو،
ًا)  ماء السماء من قاال: (وأنزلنا و[ 15ج: حل ا]السماء)  لفرقاان: ا]طهور
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العلى، العلي هو الله أن المخاطبين، نفوس في استقر قاد كان لما و[ 48
كل فوقا كان وأنه العلو، في السماء) أنه قاولـه: (في من المفهوما كان

أرادت إنما ماء،سال الله)) قاالت: في لها: ((أين قاال لما ،الجارية وكذا شيء،
. فيها وحلوله المخلوقاة، بالجساما تخصيصه عدما مع العلو،

في هو كلها، فوقاها فما كلها، المخلوقاات فوقا ما يتناول فإنه قايل: العلو، إذو 
فوقا ليس إذ بها، يحيط وجودي ظرفا هناك يكون أن هذا يقتضي ول السماء،

قاال كما عليها أنه المراد كان ،ءالسما في قايل: العرش لو كما الله، إل الملعا
في قاال: (فسيحوا كما و[ 137عمران:  ل آ]الرض)  في تعالى: (فسيروا

]النخل)  جذوع في فرعون: (ولصلبنكم عن قاال و[ 2لتوبة:  ا]الرض) 
 .[ 71ه: ط

جوفا في أنه وأراد السماء، في هللا قاال: إن فمن الجملة،وب) 73(ص
ً وضل أخطأ، فقد به، وتحيط تحصره ثبحي السماء، ًا، ضلل أراد وإن بعيد

وهذا: أصاب، فقد خلقه، من بائن عرشه، على سماواته، فوقا الله بذلك: أن
للسلما، شيخ اعتقاد الذي وهو تعالى؛ الله رحمه الوهاب، عبد بن محمد ا
. وأئمتها المة سلف عليه واتفق ،ةوالسن الكتاب، به نطق

ًا كان ذلك، قدتيع لم منو  ًا الرسل، مكذب يكون بل المؤمنين، سبيل غير متبع
ً الحقيقة في َله الحقيقة في له يكون ول له؛ نافيا لربه، معطل رب ول يعبده، إ

. الجهمية قاول وهذا ويسأله؛ يقصده،
توجهت الله دعوا إذا أنهم ىعل وعجمهم، عربهم، العباد، فطر قاد تعالى للهاو

إل الله، قاط: يا عارفا قاال العارفين: ما بعض قاال ولهذا و،لالع إلى قالوبهم
ول يمنة يلتفت ل العلو، طلب معنى لسانه، يتحرك أن قابل قالبه في وجد

للسلما؛ الجاهلية، في المم، جميع ذلك على الله فطر قاد بل يسرة، من إل وا
وعجمها، ها،بعر المم زالت قاتيبة: ما ابن قاال فطرته، نع نالشياطي اجتالته

. السماء على أي السماء، في الله بأن معترفة وإسلمها، جاهليتها في
على استوى أنهب  رسوله لسان وعلى كتابه، في أخبر سبحانه: قاد هوف 

 ويناسب بجلله، يليق استواء عرشه،
والستواء العرش، حملة وعن العرش، عن غني وهو ريائه،كب) 74(ص

لليمان مجهول، والكيف معلوما، قاالت كما بدعة، عنه والسؤال واجب، به وا
لفظ من الظاهر وهو المسلمين، أئمة مذهب وهذا ومالك وربيعة، سلمة، أما

رفانحت لم التي السليمة، الفطرة على الباقاين المسلمين، عامة عند استوى،
. تمثيل إلى ول تعطيل، إلى

وجللته إمامته، على المتفق الواسطي هارون بن يزيد أراده يذال هو هذاو 
العرش على الرحمن أن زعم، قاال: من حيث التابعين، أتباع من وهو وفضله،
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في الله أقاره الذي فإن جهمي، فهو العامة، نفوس في يقر ما خلفا استوى،
. سماواته فوقا ربهم : أنيهعل وجبلهم عباده، فطر

ًا مصنفات الباب، هذا في العلماء جمع قادو  ًا، كبار بعض وسنذكر وصغار
ول الله، كتاب في وليس تعالى، الله شاء إن الفتوى، هذه آخر في ألفاظهم

من ول الصحابة، من ل المة، سلف من أحد عن ول الله، رسول سنة
قاط: منهم أحد يقل ولم ذلك، يخالف د،احو حرفا الدين أئمة عن ول التابعين،

ول مكان، كل في أنه ول العرش، على ليس أنه ول السماء في ليس هلال إن
للشارة تجوز ل أنه ول منفصل، ول متصل، ول خارجه، ول العالم داخل أنه ا

الله عبد بن جابر عن الصحيح، في ثابت قاد بل ونحوها، بالصابع، إليه الحسية
. الم  النبي أن عنهما، تعالى هللا رضي
حضره مجمع أعظم في عرفات، يوما العظيمة، خطبته بخط) 75(ص

اصبعه فيرفع نعم، بلغت)) فيقولون هل يقول: ((اللهم علج  الله رسول
للشارة تقدمت اشهد)) وقاد قول: ((اللهموي إليهم وينكبها السماء إلى إلى ا
. الحديث هذا

ًا أن علماو آيات في السلف، مذهب يقولون: هذا المتأخرين، من كثير
مراد، غير ظاهرها أن اعتقاد مع جاءت، ما على إقارارها وأحاديثها، الصفات،

دأرا أنه يحتمل مراد، غير القائل: ظاهرها قاول فإن مجمل، لفظ وهذا
مراد؛ غير هذا شك: أن لف المحدثاين، وصفات المخلوقاين، نعوت بالظاهر،

ظاهر هذا أن القول إطلقا في أخطأ لكن أصاب، فقد قاال: هذا، ومن
كإيماننا نعوته، من ثابت بما إيماننا فإن الظاهر، هو ليس هذا فإن النصوص،

وننزه الباري، وجود نعقلف للموصوفا، تابعة الصفات إذ المقدسة، بالذات
في القول فكذلك الماهية؛ نتعقل أن غير من الشباه، عن المقدسة هتذا

أو نتعقلها، أن غير من الجملة، في ونعلمها وجودها، ،ونعقل بها صفاته: نؤمن
ًا ذلك عن الله تعالى خلقه، بصفات نمثلها أو نكيفها، أو نشبهها، ًا علو . كبير

معنى ول الستيلء، لستواء،ا معنى أن ول القدرة، اليد، معنى نقول: إن الف 
بأنها نؤمن بل ذلك، ونحو رحمته، نزول الدنيا، سماء إلى ليلة كل نزولـه
 صفات

فإذا حذوه، فيه يحتذى الذات، في كالكلما فيها والكلما يقة،حق) 76(ص
إثابات الصفات، إثابات ذلكفك كيفية، إثابات ل وجود، إثابات تثبت الذات كانت
. ةيكيف إثابات ل وجود

ورسوله الله أراد ما يدري ول معناها، يعقل ل الصفات، نصوص أن ظن نمو
ًا يقرؤها ولكن منها، الله، إل يعلمه ل تأويلً، لها أن ويعلم لها، معاني ل ألفاظ
َلمص) وظن عسق، حم، (كهيعص، بمنزلة وأنها ،لفالس طريقة هذه أن ا
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قاولـه: حقيقة يعلمون ول لصفات،او السماء؛ حقائق يعرفون يكونوا لم وأنهم
ًا (والرض لزمر: ا]بيمينه)  مطويات والسموات القيامة، يوما قابضته جميع

قاـوله: و[ 75:  ص]بيدي)  خلقت لما تسجد أن منعك (ما قاـوله و[ 67
أجهل من الظان فهذا ،لكذ نحو و[ 5ه:  ط]استوى)  العرش على (الرحمن

. السلف بعقيدة الناس
والنصار، المهاجرين من الولين، السابقين استجهال يتضمن الظن هذاو 

النزول، حديث ويروون اليات، هذه يقرؤون كانوا وأنهم الصحابة، وسائر
الرسول الظن: أن هذا ولزما به، أريد ما ول ذلك، معنى يعرفون ول وأمثاله،

 فقد السلف، عقيدة هذه أن ظن فمن معناه، يعرفا ول لك،ذب يتكلم انك
ًا؛ خطأ ذلك في أخطأ السماء حقائق لله أثابتوا عنهم الله رضي السلف بل بين

ًا مذهبهم فكان المخلوقاات، مماثالة عنه ونفوا والصفات، مذهبين، بين مذهب
كما والمشبهين، المعطلين مذهب نم خرج ضللين، بين وهدى
ًا لبنا ودما فرثا بين لبن: (منلا رجخ) 77(ص ًا خالص ]للشاربين)  سائغ

 .[ 66نحل: ال
غير نم  رسوله به وصف وبما نفسه، به وصف بما الله قاالوا: نصفو 

حقائق إثابات طريقتنا لب تمثيل، ول تشبيه غير ومن تعطيل، ول تحريف
نؤول؛ ول نمثل، ول نعطل، فل المخلوقاات، مشابهة ونفى والصفات، السماء

كأيدي يد نقول: له ول بصر؛ ول سمع، ول وجه، ول يدان، لله ليس نقول ول
ًا له أن ول المخلوقاين، ًا ول كوجوههم، وجه ًا سمع كأسماعهم وبصر
ل حقيقة صفات وله كالذوات، ليست ة،قيقح ذات نقول: له بل وأبصارهم،

ًا وكلمه، ويديه، وجهه في قاولنا فكذلك المخلوقاين، كصفات ليست ،مجاز
. واستوائه

نفسه وسمى الجلل، ونعوت الكمال، بصفات نفسه وصف قاد سبحانه هوو 
الرحيم) (الملك (الرحمن بـ نفسه فسمى بأفعال؛ نفسه عن وأخبر بأسماء،
23 ،22لحشر:  ا]المتكبر)  الجبار العزيز المهيمن المؤمن ماالسل القدوس

من ذكره بما نفسه ووصف الحسنى؛ أسمائه من ذكر ما سائر لى إ[
للخلص، كسورة الصفات، ووصف ذلك، وغير طه، وأول الحديد، وأول ا

ويسخط، ويأسف، ويغضب، ويرضى، ويمقت، ويكره، يحب بأنه نفسه،
ًا له وأن عرشه، على وىاست وأنه ويأتي، ويجيء، دة،اوإر وقادرة، وحياة، علم
ًا، ًا، وسمع ًا، وبصر ًا، ووجه وأن عباده، فوقا وأنه يدين، له وأن ويد

مع وأنه قاريب، وأنه عنده، من بالمر وتنزل إليه، تعرج لملئكةا) 78(ص
. بيمينه مطويات السماوات وأن المتقين، ومع الصابرين، ومع المحسنين،
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وأن ويضحك؛ يفرحا، وأنه الدنيا، السماء إلى ينزل أنهب  لهرسو وصفهو 
ووصفه نفسه، به وصف مما ذلك، وغير أصابعه، من اصبعين بين العباد قالوب

ًا الصفات: تساقا هذه وكل ، رسوله به في قولناك فيها، وقاولنا واحد، مساقا
لليمان علينا فيجب والستواء، العلو، صفة والسنة، الكتاب، به نطق ما بكل ا
صفات تشبه ل حقيقة، صفات أنها ونعلم وعل، جل الرب صفات من

فل الصفات، تشبه ل فصفاته الذوات، تشبه ل ذاته أن فكما المخلوقاين،
لليمان فيجب هلورس به وأخبر به الله أخبر ما وكل نعطل، ول نمثل، به، ا
وأئمتها، المة، سلف باتفاقا ثابت ما وكذلك نعرفه، مل أو معناه، عرفنا سواء

.  والسنة الكتاب في عليه منصوص عامته، أن مع
ًا المتأخرون، فيه تنازع ما ماأو ًا، نفي له: أن ول بل أحد، على فليس وإثابات

ًا يوافق ًا أراد فإن ده؛رام يعرفا حتى نفيه، أو لفظ، إثابات على أحد قابل حق
يقبل ولم وباطل، حق، على كلمه اشتمل وإن عليه، رد ،ًباطل أراد وإن منه،

ًا، تنازع كما المعنى، ويفسر اللفظ، يوقاف بل معناه، جميع يرد ولم مطلق
جهة؛ في الناس: ليس بعض فيقول ذلك، وغير والتحيز، الجهة، في الناس
 في هو آخر: بل ويقول

لل النفي، في مبتدعة، اللفاظ هذه فإن ؛ةهج) 79(ص على وليس بات؛ثاوا
ول والتابعين، الصحابة، كلما من ول السنة، من ول الكتاب، من دليل أحدهما

للسلما؛ أئمة جهة؛ في وتعالى سبحانه الله إن منهم، أحد يقل لم هؤلء فإن ا
. بمتحيز سيل قاال ول متحيز هو قاال ول جهة في ليس الله إن قاال ول

ًا، معنى يريدون اللفاظ، بهذه الناطقونو  ًا؛ معنى يريدون وقاد صحيح فاسد
وتحيط تحصره، أنها أتريد ؟ بذلك تريد له: ما قايل جهة؛ في الله قاال: إن فإذا

ًا تريد أما ؟ به ًا، أمر شيء العالم فوقا ليس فإنه ؟ العالم فوقا ما وهو عدمي
ًا الله وجعلت وجودية،ال الجهة أردت فإن المخلوقاات؛ من في محصور

بائن المخلوقاات، فوقا تعالى الله أن أردت وإن باطل؛ هذاف المخلوقاات،
ًا ذلك: أن في وليس حق، فهذا عنها، أحاط ول حصره، المخلوقاات، من شيئ

. بها المحيط عليها، العالي هو بل عليه؛ عل ول به،
ًا تعالى: (والرض قاال قادو  مطويات والسموات القيامة مايو قابضته جميع

النبي عن الصحيح في و[ 67لزمر:  ا]يشركون)  عما لىاوتع سبحانه بيمينه
يهزهن، ثام بيمينه، السماوات ويطوي القيامة، يوما الرض يقبض الله ن: ((إ

بالنسبة خلوقااتلما جميع تكون الرض)) فمن ملوك أين الملك، فيقول: أنا
قاال: ومن وتحصره، تحيطـه كيف والحقار رغالص هذا في تعالى قابضته إلى
فوقا ليس بذلك: أنه أراد فإن ؟ بذلك تريد ما له قايل جهة؛ في ليس الله إن
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َله العرش على ول يعبد، رب لسماواتا) 80(ص ويسجد، له، يصلى إ
ل أنه الجهة، بنفي مراديل: قاا وإن معطل، فهذا إليه؛ بذاته يعرج لم ومحمد
. به نقول ونحن أصاب، فقد المخلوقاات، به تحيط

به، وتحيط تحوزه، المخلوقاات أن أراد، إن متحيز، الله قاال: إن من كذلكو 
فقد عليها، عال عنها، بائن المخلوقاات، عن محتاز أنه أراد وإن أخطأ، فقد

فقد تحوزه، ل لوقااتمخال أن أراد إن بمتحيز، ليس قاال: إنه ومن أصاب؛
خارجه، ول العالم، داخل ل هو بل عنها، ببائن ليس هنأ بذلك أراد وإن أصاب،

عليها، عال مخلوقااته، فوقا الله أن على متفقة كلها، الدلة فإن أخطأ؛ فقد
القارار على فطرهم كما والصبيان؛ العراب، ذلك على الله فطر فقد

، العراب بدين العزيز: عليك عبد نب عمر قاال ولهذا تعالى، بالخالق
الحق، على عباده فطر الله فإن عليه، الله فطرهم بما أى: عليك ؛نوالصبيا

. الفطرة)) الحديث على يولد مولود ل: ((ك النبي عن الصحيح في كما
صل:ف 
اليد لفظ أن اعلم ف[ 10لفتح:  ا]) أيديهم فوقا الله تعالى: (يد قاوله أماو 

لملك: ا]الملك)  وكقوله: (بيده كهذه، مفرد، أنواع ثالثاة على القرآن في جاء
كقوله: (ما و[ 64لمائدة:  ا]مبسوطتان)  يداه كقوله: (بل مثنى، جاء و[ 1

ًا، جاء و[ 75: ص ]بيدي)  خلقت لما تسجد أن نعكم) 81(ص مجموع
إلى الفعل أضافا ثناة،م اليد ذكر حيث ف[ 71س:  ي]أيدينا)  عملته: (كقـول
للفراد، بضمير نفسه بيدي) وحيث (خلقت فقال إليها، بالباء الفعل وعدى ا
(ما يحتمل فل بالباء، الفعل يعد ولم إليها العمل أضافا مجموعة، ذكرها
من يفهم أحد كل أيدينا) فإن (عملت يحتمله ما المجاز بيدي) من خلقت

قاوله: من يفهم كما وخلقنا، قاوله: عملنا، من يفهمه ما أيدينا، قاوله: عملت
 .[ 30لشورى:  ا]أيديكم)  كسبت (بما

اليد لذكر يكن لم الفعل، مجرد منه المراد كان بيدي) فلو قاوله: (خلقت أماو 
قاد الفعلف الباء، دخلت وقاد فكيف معنى،–  الفاعل إلى الفعل نسبة بعد– 

أيديكم) كسبت كقوله: (بما إليه، ةالضاف والمراد اليد، ذي يد إلى يضافا
ما فهو مثناه، أو مفردة، يده إلى بالباء عدى ثام الفعل، إليه أضيف إذا وأما

بيده يخلق لم الله العاص: إن بن عمرو بن الله عبد قاال . ولهذا يده باشرته
ًا: خلق إل فلو بيده، التوراة وكتب بيده، الفردوس جنة سر؛وغ بيده آدما ثالثا
بذلك فضيلة لدما كانت ول بذلك، اختصاص لها يكن لم القدرة، هي اليد تكان

. بالقدرة خلق مما شيء على
خلقك البشر، أبو فيقولون: أنت آدما، يأتون الموقاف أهل ن((أ  عنه صح دوقا

 من فيك ونفخ هبيد الله
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شيء)) فذكروا كل أسماء وعلمك ملئكته، لك وأسجد حه،رو) 82(ص
في السلما، عليهما لموسى آدما قاال وكذلك خصائص، كلها أشياء أربعة

آخر لفظ بيده)) وفي اللواحا لك وخط بكلمه، الله له: ((اصطفاك محاجته
الحديث في وكذلك ،الحاديث أصح من بيده)) وهو التوراة لك الله ((كتب

ويشربون، يأكلون، آدما، بني رب: خلقت يا قاالوا الملئكة ((إن المشهور
صالح أجعل الله: ل فقال الخرة، ولنا الدنيا، لهم فاجعل ويركبون، وينكحون،

ًا: كن له قالت كمن روحي، من فيه ونفخت بيدي، خلقت من فكان)) . وأيض
والنعاما آدما، أيدينا) لكان قاوله: (عملت لثبيدي) م (خلقت قاوله كان لو فإنه

لدما بيده)) يعلمون الله خلقك البشر، أبو قاالوا: ((أنت الموقاف، وأهل واء؛س
ًا، ًا بكونه وتفضيلً، تخصيص : النبي عن الصحيح في ثابت وقاد باليدين؛ مخلوقا

مين: ((ي الخرى)) وقاال بيده والرض يمنى،ال بيده سماواته الله قبض(ي
الجنة أهل أعلى في مسلم، صحيح وفي نفقة)) الحديث؛ يغيضها ل ملى، الله

الله عبد عليها)) وقاال وختمت بيدي، كرامتهم غرست الذين ((أولئك منزلة
وكتب بيده، آدما خلق بيده، أشياء ثالثاة الله لق: ((خ النبي قاال الحارثا، بن

الخمر، مدمن يسكنها ل قاال: وعزتي ثام بيده، الفردوس وغرس بيده، التوراة
 خبزة القيامة يوما الرض كون: ((ت عنه الصحيح ديوثا)) . وفي ول

ً السفر، يف خبزته أحدكم يتكفأ كما الجبار، يتكفاها حدة،وا) 83(ص نزل
ًا: إن الصحيح الجنة)) وفي لهل مسيء ليتوب بالليل، يده يبسط الله مرفوع

ًا الصحيح الليل)) وفي مسيء ليتوب بالنهار، يده ويبسط النهار، ًا: أيض مرفوع
الرحمن، يمين نع نور، من منابر على القيامة يوما الله عند ((المقسطون

سمعت عنه، تعالى الله رضي الخطاب بن عمر يمين)) وقاال يديه وكلتا
استخرج ثام بيمينه، ظهره مسح ثام آدما، الله قول: ((خلقي  الله رسول
يعملون)) الحديث، الجنة أهل وبعمل للجنة، هؤلء قاال: خلقت منه، ذريته
من بصدقاة أحد تصدقا ال: ((ماقا  النبي عن عنه، الله رضي هريرة بيأ وعن

ًا إل الله يقبل _ ول طيب كسب في فتربو بيمينه، الرحمن أخذها _ إل طيب
. صحته على الجبل)) متفق من أعظم تكون حتى الرحمن، كف

أما ؟ أواحدة الله، يد عن مليكة، يأب ابن سألت عمر، ابن عن نافع، القاو
السبع، السماوات عباس: ما بن الله عبد وقاال اثانتان، ل،افق ؟ اثانتان

ابن وقاال أحدكم، يد في كخردلة إل الله، يد في فيهما وما السبع، والرضون
يمنى، يديه وكلتا بيمينه، فأخذه القلم، الله خلق شيء عباس: أول وابن عمر،

س،بويا ورطب، وبحر، بر، في معمول، عمل من فيها ماو االدني فكانت
على رأقا  النبي عمر: أن ابن عن أسامة عن وهب، ابن وقاال عنده؛ فأحصاه

ًا (والرض المنبر بيمينه)  مطويات والسموات القيامة يوما قابضته جميع
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الغلما يرمي كما بها، يرمى كفه يف  ] قاال: ((مطوية67لزمر: [ ا) 84(ص
كفاية، ذكرنا وفيما فيض، من غيض هي ذكرنا، التي النصوص هذبالكرة)) وه

ًا له الله يجعل لم (ومن الله هداه لمن  ] .40نور) [ النور:  من له فما نور
فصل: 

علو مسألة في التابعين، وأتباع والتابعين، الصحابة، عن ورد ما بعض ذكر يف
روى سماواته، فوقا ،دالمجي عرشه على وأنه خلقه، على وتعالى تبارك بلرا

رسول قابض قاال: لما عنهما، تعالى الله رضي عمر ابن عن شيبة، أبي ابن
َلهكم محمد كان إن الناس أيها عنه: يا تعالى الله رضي بكر أبو القا  الله إ

َلهكم إنف تعبدون، الذي َلهكم كان وإن مات، قاد إ فإن السماء، في الذي إ
َلهكم [ الرسل) الية قابله من خلت قاد رسول إل محمد تل: (وما ثام يمت، لم إ

قاال: بكر أبا أن عمر، ابن عن تاريخه، في البخاري  ] وروى144عمران:  آل
ًا، يعبد كان من ًا فإن محمد في الله نإف الله، يعبد كان ومن مات، قاد محمد

عمر قادما قاال: لما قايس، عن ،ةشيب أبي ابن وروى يموت، ل حي السماء
ركبت لو المؤمنين، أمير فقالوا: يا بعير، على وهو الناس، استقبله الشاما،
ًا أراكم عنه: أل الله رضي عمر فقال ووجوههم، الناس، عظماء يلقاك برذون

. السماء ىلإ بيده وأشار ههنا، من المر إنما ؟ ههنا
الخطاب، بن عمر لقيت امرأة نأالدرامي:  سعيد بن عثمان وىور) 85(ص
حتى لها، صغىوأ منها، ودنا لها، فوقاف فاستوقافته، الناس، مع يسير وهو

ً حبست المؤمنين، أمير يا رجل، فقال انصرفت، هذه على قاريش، من رجال
الله سمع امرأة، ذه هقاال: ؟قاال: ل، هذه من ! أتدري قاال: ويلك العجوز،
تنصرفا لم لو للهوا ثاعلبة، بنت خولة هذه سماوات، سبع فوقا من شكواها

صلة، تحضرني أن إل حاجتها، تقضي حتى انصرفت، ما الليل، إلى مني
كتاب في البر، عبد ابن وقاال حاجتها؛ تقضي حتى إليها، أرجع ثام فأصليها

تعالى الله رضي رواحة، بن هللا عبد صحيحة: أن وجوه من روينا الستيعاب،
كنت فقالت: إن فجحدها؛ امرأته، فرأته فنالها، ه،ل أمة إلى مشى عنه،

ًا فقال:  القرآن، يقرأ ل الجنب فإن القرآن، فاقارأ صادقا
 الكـافرينـا مثـوى النار أن و حق الله وعد بأن دتهش
انـالعـالـمي رب العرش فوقاو طافا الماء فوقا العرش نأو
وميـنـاـمس اللـه ـلئكةم شــداد ملئكة حملهتو
الدرامي، وروى القرآن؛ تحفظ ل وكانت عيني؛ ذبتوك بالله، الت: آمنتقف

ل العرش، فوقا للهوا الماء، فوقا قاال: العرش مسعود، ابن عن بإسناده
الماما بن الله عبد الذهبي: رواه الحافظ القا أعمالكم، من شيء عليه يخفى
 للكائي،وال الشيخ، بووأ لطبراني،وا المنذر، بنوا أحمد،

43



ّيُة  ّدَرُرّدَرُرالال َمْوِقُع ِن ّيُةالّس ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

عن العمش، . وروى صحيح وإسناده البر، عبد وابن لبيهقي،وا) 86(ص
له، استيسرت إذا حتى التجارة، من بالمر ليهم العبد إن الله، عبد عن خيثمة،

فيصرفه عنه، للملك: اصرفه فيقول سماوات، عسب فوقا من إليه الله نظر
ذات في تفكروا ول ،شيء كل في عباس: تفكروا بن الله عبد وقاال عنه،
ذلك، فوقا والله أنوار، سبعة كرسيه إلى السبع السماوات بين فإن الله،

للماما بن الله عبد ورواه لعائشة، قاال عباس ابن الدارمي: أن وروى أحمد؛ ا
سماوات؛ سبع فوقا من براءتك الله تموت: وأنزل وهي ليها،ع ناستأذ حين

قاتله أحب كنت لو الله ئشة: وأيماع قاالت قاال نافع، عن الدارمي، وروى
. قاتله أحب ل أني عرشه فوقا الله علم _ وقاد عثمان _ يعني لقتلته

تقول: ، الله رسول أزواج على تفتخر كانت زينب الصحيحين: أن فيو 
وفي ذلك؛ تقدما وقاد سماوات، سبع فوقا من الله وزوجني أهاليكن، زوجكن

جبرائيل كان عرشه، فوقا من الرحمن تقول: زوجني كانت لغيرها، لفظ
عمتك.  ابنة وأنا بذلك، السفير

الصديقة، حدثاتني قاال عائشة، حدثاته إذا مسروقا القامر: كان بن علي القاو
قاتادة، وقاال سماوات؛ سبع فوقا من المبرأة الله، حبيب حبيبة الصديق، تبن

بنو قاالت
أن لنا فكيف الرض، في ونحن السماء، في أنت رب يا: سرائيلإ) 87(ص

خياركم، عليكم استعملت عليكم رضيت قاال: ((إذا ؟ وغضبك رضاك، نعرفا
سليمان لقاا. و الدارمي أشراركم)) رواه عليكم استعملت غضبت ذاوإ

الله قاال الحبار، كعب وقاال السماء؛ في لقلت ؟ الله أين سئلت التيمي: لو
وأنا خلقي، جميع فوقا وعرشي عبادي، فوقا الله التوراة: أنا يف وجل عز

وقاال أعمالهم؛ من شيء علي يخفى ل عبادي، أمور أدبر عرشي، على
كانوا) [ أينما معهم هو إل رثكأ ول ذلك من أدنى تعالى: (ول قاـوله في مقاتل،

عرشه، فوقا وهو كلمهم، ويسمع نجواهم، يعلم  ] قاال: بعلمه،7المجادلة: 
معهم؛ وعلمه العرش، على الله الية:هو في الضحاك وقاال معهم؛ وعلمه
بن عبيد . وقاال معهم وعلمه العرش، على الله الية: هو في الضحاك وقاال

سائل من فيقول: هل الدنيا، السماء إلى ،ليلال شطر الرب عمير: ينزل
عز الرب ،صعد جرفال كان إذا حتى ؟ له فأغفر مستغفر من هل ؟ فأعطيه

للماما بن الله عبد أخرجه وجل، ربك عند شيء الحسن: ليس وقاال أحمد؛ ا
منها حجاب كل حجب، سبعة وبينه وبينه، إسرافيل، من أقارب الخلق، من

العرش، تحت من ورأسه هؤلء، دون افيلرسإو عاما، خمسمائة مسيرة
الوزاعي، إلى صحيح وبإسناد البيهقي، . وروى السابعة تخوما في ورجله

 فوقا ذكره جل تعالى الله نقول: إن متوافرون، والتابعون قاال: كنا
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بن عمر أبو وقاال صفاته؛ من السنة به وردت بما ونؤمن شه،عر) 88(ص
في قاالوا التأويل، عنهم حمل الذين الصحابة، ءالتمهيد: علما في البر، عبد

هو إل خمسة ول رابعهم هو اإل ثالثاة نجوى من يكون تعالى: (ما قاوله تأويل
وما مكان؛ كل في وعلمه العرش  ] هو: على7[ المجادلة:  سادسهم) الية

. بقـوله يحتج أحد ذلك في خالفهم
مكحول قاال: سئل الوزاعي، نع السنة، كتاب في الخلل، بكر أبو روىو 

ً: عناأيض وروي جاءت؛ كما فقال: أمروها الحاديث، تفسير عن والزهري،
الثوري، وسفيان أنس، بن ومالك الوزواعي، سألت قاال مسلم، بن الوليد

كما فقالوا: أمروها الصفات، في جاءت التي الخبار عن سعد، بن والليث
الله رضي . فقولهم كيف بل جاءت كما وهارمأفقالوا:  رواية، وفي جاءت؛

على رد كيف، بل وقاولهم: المعطلة؛ على رد جاءت، كما عنهم: أمروها
والربعة زمانهم، في التابعين أعلم وهما ومكحول، والزهري، الممثلة؛
الحجاز، إماما فمالك التابعين؛ تابعي عصر في الدنيا أئمة هم الباقاون،

إماما الثوري وسفيان مصر، أهل إماما والليث شاما،لا أهل إماما والوزاعي
الناس، رفضك وإن سلف، من بآثاار الوزاعي: عليك . وقاال العراقا أهل

وقاال بالقول، لك زخرفوه وإن الرجال، وآراء وإياك
 ]4كنتم) [ الحديد:  أينما معكم قاوله: (وهو في الثوري يانسف) 89(ص

قاال عيينة، بن سفيان عن أئمة، رجاله لك بإسناد الخلل وروى قاال: علمه؛
استوى) [ طه: رشعال على قاوله: (الرحمن عن الرحمن، عبد بن ربيعة سئل

للستواء ؟ استوى  ] كيف5 الله ومن معقول، غير والكيف مجهول، غير قاال: ا
عن مروي الكلما وهذا التصديق؛ وعلينا البلغا، الرسول وعلى الرسالة،

.  تعالى الله شاء إن بيانه سيأتي كما عة،يبر تلميذ مالك،
موسى، كلم الله أن ينفوا أن أرادوا الجهمية مهدي: إن بن الرحمن عبد القاو

وابن أعناقاهم؛ ضربتم وإل تابوا فإن يستتابوا، أن أرى العرش، على يكون وأن
ّلفت المديني: لو بن علي فيه قاال الذي هو هذا، مهدي ،والمقاما الركن بين ح

عامر ابن سعيد عن حاتم، أبي ابن وروى لحلفت، منه أعلم رأيت ما إني
ً أشر فقال: هم همية،جال عنده ذكر أنه الضبعي، والنصارى، اليهود من قاول

هم: وقاالوا العرش، على الله أن على المسلمين، مع الديان، أهل أجمع وقاد
. شيء العرش على ليس

ًا _ كلمت بواسط لحديثا أئمة _ أحد العواما بن عباد قاالو  المريسي، بشر
ل أن لهلوا أرى شيء؛ العرش على كلمهم: ليس آخر فرأيت وأصحابه،
للماما شيخ عاصم، بن وقاال: علي يوارثاوا؛ ول يناكحوا، من أحمد: احذروا ا
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أستاذهم، كلمت وأنا الزندقاة، كلمهم فإن وأصحابه، لمريسي،ا) 90(ص
ًا؛إل السماء في أن يثبت فلم أن يحاولون، إنما زيد: الجهمية بن حماد وقاال ه

وقاال الجهمية؛ على الناس أشد من وكان شيء؛ السماء في يقولوا: ليس
في ليس أن يحاولون فإنهم وأصحابه، جهم، ورأي جرير: إياكم بن وهب

. الكفر إل هو وما إبليس، وحي من إل هو وما شيء؛ السماء
على الرد في كتاب له الشافعي، صاحب الكناني، ىيحي بن العزيز عبد قاالو 

على تعالى: (الرحمن هلال قاول في الجهمي، قاول فيه: باب قاال الجهمية،
له: فيقال قاال، استولى؛ استوى معنى أن الجهمية استوى) زعمت العرش

قاال: فإذا ؟ عليه بمستول ليس مدة، عليه أتت الله، خلق من خلق يكون هل
العرش تقول: إن أن له: يلزمك ويقال كافر؛ فهو ذلك زعم منف هل ؛قايل ل

أنه وتعالى، سبحانه أخبر لنه وذلك ليه،ع بمستول الله ليس مدة، عليه أتت
فيلزمك خلقهن، بعد عليه استوى ثام والرض، السماوات قابل العرش، خلق

هلال ليس والرض، السماوات خلق قال العرش، كان التي تقول: المدة أن
ًا ذكر ثام فيها؛ عليه بمستول ً كلم .  عليه ،والحتجاج العلو تقرير في طويل

القرآن، به نطق البخاري: وما شيخ الحميدي الزبير بن الله، عبد القاو
قاـوله:  ] ومثل64مبسوطتان) [المائدة:  يداه قاوله: (بل مثل والحديث،

بيمينه)  مطويات (والسموات
ول فيه، نزيد ل والحديث، القرآن من هذا، أشبه ما ] و67لزمر: [ ا) 91ص(

على ونقول: (الرحمن والسنة، ،القرآن عليه وقاف ما على ونقف نفسره،
.  جهمي مبطل فهو هذا، غير زعم استوى) ومن العرش

فقال: تنهاني يوسف، أبي إلى الوليد، بن بشر جاء قاال حاتم، أبي ابن وىرو
فقال: وما ؟ يتكلمون وفلن الحول، وعلي يسي،مرال وبشر الكلما، عن

وقاال: علي يوسف، أبو بعثف مكان؛ كل في الله يقولون: إن قاال ؟ يقولون
فنظر: الخر، والشيخ ، الحول بعلي فجيء بشر، قااما وقاد إليهم، فانتهوا بهم،

إلى به وأمر ؟ لوجعتك أدب موضع فيك أن فقال: لو الشيخ، إلى يوسف أبو
ًا يوسف، أبو استتاب وقاد به، وطوفا الحول، عليا وضرب حبس،لا بشر

ذكرها مشهورة، قاصة وهي عرشه؛ فوقا هلال يكون أن أنكر لما المريسي،
.  هذا على المتقدمون حنيفة أبي وأصحاب وغيره، حاتم، أبي ابن

المغرب، إلى المشرقا من كلهم، الفقهاء الحسن: اتفق ابن محمد القاو
لليم على يف  الله رسول عن الثقات بها جاءت التي والحاديث، بالقرآن، انا
ًا فسر فمن تشبيه؛ ول وصف، ول تفسير، غير من وجل، عز الرب صفة شيئ
لم فإنهم م؛كله الجماعة وفارقا ، النبي عليه كان مما خرج فقد ذلك، من

آمنوا ولكن يفسروا؛ ولم يصفوا،
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فقد جهم، قولب قاال فمن سكتوا؛ ثام والسنة، الكتاب، في ماب) 92(ص
شيء. ل بصفة وصفه لنه الجماعة، فارقا

ًا، محمد قاالو  السماء إلى يهبط الله ((إن جاءت التي الحاديث في أيض
نفسرها، ول بها، نؤمن نفنح الثقات، رواها قاد الحاديث، هذه الدنيا)) ونحو

عن سئل وقاد عيينة، بن سفيان وقاال الللكائي؛ القاسم أبو عنه ذلك ذكر
بين أصبع)) وحديث: ((القلب على السماوات يحمل الله حديث: ((إن

ونحدثا نقربها، جاءت كما سفيان: هي الرحمن)) فقال أصابع من أصبعين
جهم، امرأة قادمت قاال الصمعي، عن دابإسن حاتم أبي ابن وذكر كيف؛ بل بها

؛فقالدمحدو على عرشه] فقالت: محدود على عندها: [الله رجل فقال
بأن: أولهما فما وامرأته، الرجل، هذا أما المقالة، بهذه كافرة الصمعي: هذه

ًا (سيصلى  ] وقاال4 ،3الحطب) [ المسد:  حمالة وامرأته لهب، ذات نار
في تقول ما له، وقايل أحمد، نظير المشرقا، أهل امامإ راهويه، بن إسحاقا

 ] قاال7رابعهم) [ المجادلة:  وه إل ثالثاة نجوى من يكون تعالى: (ما قاوله
قاال: ثام خلقه؛ من بائن وهو الوريد، حبل من إليك أقارب فهو كنت، ما حيث

استوى) العرش على تعالى: (الرحمن قاوله وأثابته ذلك، في شيء وأعلى
الله: قاال راهويه، بن إسحاقا قاال قاال السنة، كتاب في الخلل، ىورو
العرش فوقا أنه العلم أهل  ] إجماع5طه: [ استوى)  العرش على لرحمن(ا

في السابعة، الرض أسفل شيء كل ويعلم استوى،
السبع، السماوات في ما يعلم كما موضع، كل وفي البحار، عورقا) 93(ص
ًا شيء كلب أحاط العرش، دون وما . علم

ربنا لجماعة: نعرفاوا لسنةوا السلما، أئمة قاول هذا سعيد، بن قاتيبة القاو
العرش على قاال: (الرحمن كما عرشه، على السابعة، السماء في هنبأ

الوهاب عبد وقاال الحديث؛ فاظوح السلما، أئمة أحد هذا تيبةوقااستوى) 
العرش، فوقا الله إن خبيث؛ يجهم فهو هنا، ها الله أن زعم الوراقا: من

وقاد احمد، الماما قاال الذى وهو عنه؛ ذلك صح لخرة،وا بالدنيا محيط وعلمه
مصعب: بن خارجة وقاال الوهاب، عبد فقال ؟ بعدك نسأل من له قايل

قاوله: (طه) إلى تل ثام لهم، يحللن ل طوالق أنهن نساءهم أبلغ كفار، الجهمية
] .5-1طه: ى) [ استو العرش على (الرحمن

أهل مذهب عن زرعة، باوأ أبي، حاتم: سألت أبي بن الرحمن عبد القاو
ًا المصار، جميع في العلماء، عليه أدركا اوم الدين، أصول يف السنة، حجاز

ًا،وع ًاوم راقا على عالىوت تبارك الله مذهبهم: أن فكان منا،وي اما،وش صر
كيف، بل ،رسوله لسان وعلى نفسه، وصف كما خلقه، من بائن عرشه،
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ًا شيء بكل حاطوأ ًا: هو زرعة بوأ . وقاال علم استوى، العرش على أيض
 الوقا الله؛ لعنة فعليه هذا، غير قاال من مكان، كل في لمهوع

وقايل: ما المسلمين؛ البخاري: سيد سماه الذى المديني، بن يعل) 94(ص
الله قولون: إنوي لرؤية،وا الكلما، فقال: يثبتون ؟ العتقاد في اعةجمال تقول
نجوى من يكون تعالى: (ما قاوله في تقول له: ما لفقي استوى؛ العرش على
الية: (ألم أول لن يعني: بالعلم، الية، أول فقال: اقارأ رابعهم) ؟ هو إل ثالثاة

يعلم) .  الله أن تر
العرش على سماوات، سبع فوقا بأنه ربنا، المبارك: نعرفا نب الله عبد القاو

الدارمي، عنه رواه الجهمية؛ التقا كما نقول ل خلقه؛ من بائن استوى،
ًا المبارك ابن عن وصح إسناد؛ بأصح لبيهقي،وا لحاكم،وا قاال: إنا أنه أيض

كلما نحكى أن نستطيع ول لنصارى،وا اليهود، كلما نحكي أن لنستطيع
تعالى: (وهو قاوله في الحافظ، الخزاعي، حماد، بن نعيم وقاال مية؛جهال

تعالى: قاوله تل ثام بعلمه، خافية عليه يخفى ل كنتم) معناه: أنه أينما معكم
ـ إسماعيل بن محمد وقاال رابعهم) الية؛ هو إل ثالثاة نجوى من يكون (ما

ومن كفر، فقد بخلقه، هلال شبه يقول: من حماد بن نعيم سمعت ـ البخاري
رسوله، ول نفسه، به وصف ما وليس كفر؛ فقد نفسه، به الله وصف ما جحد

ًات .  شبيه
صل: ف) 95(ص

.  عنهم الله رضي الربعة أقاوال: الئمة ذكر يف
كتاب في البيهقي، روي عنه، الله رضي حنيفة، الماما: أبي قاول ركذ

عند يقول: كنت مريم أبي بن نوحا عتقاال: سم حماد، بن نعيم عن الصفات،
ًا، لساتج كانت ترمذ، من امرأة جاءته إذ ظهر، ما أول حنيفة، أبي جهم

لها: إن فقيل نفس، آلفا عشرة عليها رأيت ما أقال فأظنني الكوفة، فدخلت
الذى فقالت: أنت فأتته، حنيفة؛ أبو له يقال المعقول، في نظر قاد رجلً، ههنا
عنها، فسكت ؟ تعبد الذي إلهك أين دينك، تركت وقاد ل،ئاسالم الناس تعلم

ًا، وضع وقاد ينا،لإ خرج ثام يجيبها، ل أياما سبعة مكث ثام لوج عز الله إن كتاب
معكم تعالى: (وهو الله قاول رجل: أرأيت له فقال الرض؛ دون السماء، في

قاال ثام ه؛عن غائب نتوأ معك، إني الرجل، إلى تكتب كما هو كنتم) قاال أينما
من وجل، عز الله عن نفى فيما الله، رحمه حنيفة أبو أصاب البيهقي: لقد

بأن السمع، مطلق تبعوا الية، تأويل من ذكر فيما صابوأ أرض،لا في الكون
بالسانيد، المروي المشهور، الكبر، الفقه كتاب . وفي السماء في تعالى الله

حنيفة، أبا قاال: سألت لبلخي،ا الله عبد بن الحكم مطيع، أبي نع) 96(ص
الله إن ؛كفر قاال: قاد ؟ الرض أو السماء في ربي، أعرفا يقول: ل عمن
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فقلت سماواته، فوقا استوى) وعرشه العرش على يقول: (الرحمن تعالى
السماء، في العرش أدري قاال: ل ولكنه العرش، على أقاول: إنه يقول، إنه
في تعالى الله لنه كفر، فقد السماء، في نهأ رأنك إذا قاال ؟ الرض في أما

حنيفة، أبا لفظ: سألت يوف أسفل؛ من ل أعلى من يدعى وأنه عليين، أعلى
الله لن كفر، قاد قاال ؟ الرض في أو السماء، في ربي، أعرفا ل يقول، عمن
هذا روى سماواته، فوقا استوى) وعرشه العرش على يقول: (الرحمن تعالى
الماما: أبو وقاال كتاب: الفاروقا؛ في النصاري، إسماعيل أبو ما،السال شيخ

قاال: من أنه الله، رحمه حنيفة أبي عن بلغني ،ةقادام بن الدين موفق محمد،
.  كفر فقد السماء، في وجل عز الله أن أنكر

الواقاف، كفر أنه أصحابه، عند حنيفة أبي عن المشهور، الكلما هذا أملتف
حكم يكون فكيف الرض؛ في أو السماء، في ربي أعرفا ايقول: ل الذي

أبو حتجوا ؟ الرض في ول ،ءالسما في يقول: ليس الذي النافي، الجاحد
 ]5استوى) [ طه:  العرش على تعالى: (الرحمن بقوله كفره، على حنيفة

سماواته، فوقا فقال: وعرشه العرش، فوقا السماوات، فوقا الله أن بين
ذلك، أردفا ثام العرش، استوى) فوقا العرش قاوله: (على أن ،بهذا وبين
بكفر
قاال: لنه الرض؛ في أو السماء، في ،العرش كون في توقاف، نم) 97(ص
من يدعى وأنه عليين، أعلى في الله وأن السماء، في الله يكون أن أنكر

.  أسفل من ل أعلى،
روينا ما قادمنا، كما د،ومحم يوسف، كأبي بعده، من حنيفة أبي أصحاب كرذو

للسلما وشيخ حاتم، أبى ابن روى كما الله، عبد بن هشاما وكذلك عنهم، ،ا
الري، قااضي الحسن، بن محمد صاحب الله، عبيد بن هشاما أن، بإسنادهما

ً حبس ّهم، في رجل على الله فقال: الحمد ليمتحنه، به فجيء فتاب التج
خلقه؛ من بائن عرشه، على الله نأ فقال: أتشهد هشاما، فامتحنه التوبة،
إلى ردوه لفقا خلقه؛ من بائن ما أدرى ول عرشه، على الله أن أشهد فقال

تعالى.  الله شاء إن الطحاوي، كلما وسيأتي يتب؛ لم فإنه الحبس،
ًا، الكبر الفقه يفو ول المخلوقاين، بصفات الله يوصف حنيفة: ل أبي عن أيض

القدر، أهل قاول وهو الصفة، إبطال فيه لن مته،نع ول قادرته، يده إن يقال
للعتزال؛ فوقا الله (يد الكبر الفقه يف وقاال كيف؛ بل صفته يده ولكن وا

ووجهه وعل، جل اليدي خالق وهو خلقه، كأيدي  ] ليست10أيدهم) [ الفتح: 
وهو خلقه، كنفوس ليست ونفسه الوجوه، كل خالق وهو خلقه، كوجوه ليس

 ]11البصير) [ الشورى:  السميع وهو شيء كمثله (ليس لنفوسا قخال
ًا: الكبر، الفقه في وقاال  كيف، بل ونفس، ووجه، يد، تعالى وله أيض
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من وقادرته، وقاضاه، ورضاه، وغضبه، القرآن، في تعالى الله كرهاذ) 98(ص
. هىنتا ثاوابه، رضاه، ول عقابه؛ يقال: غضبه، ول كيف، بل تعالى، صفاته

للماما: مالك قاول ركذ عبد قاال عنه، الله رضي الهجرة، دار إماما أنس، بن ا
ل مكان، كل في وعلمه السماء، في أنس: الله بن مالك قاال نافع، بن الله

لللماما بن الله، عبد رواه شيء، منه يخلو الصبهاني، الشيخ أبو وروى أحمد، ا
فجاءه أنس، بن مالك عند كنا لقاا يحيى، بن يحيى عن البيهقي، بكر وأبو

؟ ستوىا استوى) كيف العرش على الله: (الرحمن عبد أبا يا فقال رجل،
مجهول، غير قاال: الستواء ثام الرحضاء، عله حتى برأسه، مالك فاطرقا
لليمان معقول، غير والكيف إل أراك ول بدعة، عنه والسؤال واجب، به وا
.  الكلما هذا مثل ربيعة، شيخه عن مادقتو يخرج، أن به فأمر مبتدعا،

موافق عقول،م غير والكيف مجهول، غير ومالك: الستواء ربيعة، ولقف
حقيقة ينفوا ولم الكيفية، نفوا فإنما كيف، بل جاءت كما أمروها الباقاين، لقول

ما على لمعناه، فهم غير من المجرد، باللفظ آمنوا القوما كان ولو الصفة؛
قاالوا لما معقول، غير والكيف مجهول، غير الستواء قاال الم بالله، يليق

ًا، يكون ل ٍذ،ئحين الستواء فأن كيف، بل أمروها بمنزلة مجهولً، بل معلوم
ًا: فأنه المعجم؛ حروفا اللفظ من يفهم لم إذا الكيفية، نفي إلى يحتاج ل وأيض
 معنى،
ًا: فإن فات؛لصا أثابتت إذا الكيفية، نفي إلى يحتاج إنماو) 99(ص من وأيض
نفي السلف، مذهب كان فلو كيف، بل يقول أن يحتاج ل الصفات، ينفي

على ليس الله قاال: إن فمن كيف؛ بل قاالوا لما المر، نفس في فاتصال
.  كيف بل يقول أن يحتاج ل العرش،

ًا،أو ،عليه هي ما على دللتها، إبقاء يقتضي جاءت، كما فقولهم: أمروها يض
ًا، جاءت فإنها الواجب، لكان منفية، دللتها كانت فلو معان، على دالة ألفاظ

يقال: امروا أو مراد، غير منها المفهوما أن اعتقاد مع لفظها، ايقال: أمرو أن
قاد تكون فل وحينئذ حقيقة، عليه دلت بما يوصف ل الله أن اعتقاد مع لفظها،
بثابت، ليس عما الكيف نفى إذ ،فيك بل حينئذ، يقال ول جاءت، كما أمرت

.  القول من لغو
أهل قاول قادمناه: وهذا الذي وربيعة مالك، كلما ذكر ما بعد الذهبي، لاقا

معلوما، استواءه وأن نجهلها، بل نعقلها، ل الستواء كيفية أن قااطبة، السنة
ضخون ول نتحذلق، ول نتعمق، ول به، يليق كما وأنه كتابه، في به أخبر كما
ًا، ذلك، لوازما في ًا، ول نفي السلف، وقاف قاد كما ونقف، نسكت، بل إثابات

وسعهم ولما والتابعون، الصحابة، إليه لبادر تأويل، له نكا لو ونعلم: أنه
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ًا ونعلم عنه؛ والسكوت وإمراره، إقاراره، ل جلله جل الله أن ذلك مع يقين
في ول استوائه، في ول صفاته، في له مثل
تقدما وقاد كبيرا؛ علوا الظالمون يقول عما وتعالى ـزوله،سبحانهن) 100(ص

، إعادته عن أغنى بمـا مـالك، ن،ع مسلم بن الوليد رواه ما
مـالـك: قاـال قاـال، ،البكـري، يحيى بن ميمون حدثانى الرازي، أبوحاتم القاو

. عنقه ضربت وإل تاب فإن يستتاب، مخلوقا، القـرآن قاـال من
. عنه الله رضى الشافعي، إدريس بن اما: محمدإمال قاول ركذ
،كلهمـا ثاور ،وأبى شعيب أبى عن المكاري، الحسن أبو السلما شيخ ىور

عليها أنا التى السنة، في قاال: القول الله، ،رحمـه إدريس بن محمد عن
القارار:بشهادة ،ومالـك،وغيرهمـا، سفيـان مثل رأيتهم، الذين عليها ،ورأيت

 ،وأن الله إل لهإ ل أن
كيف خلقه من يقرب سمائه، في عرشه على الله وأن الله، رسول مداحم

 سائر وذكر شاء؛ كيف الدنيا السماء إلى ينزلو شاء؛
. إعتقادلا
الشافعي، قاال: سمعت العلى، عبد بن يونس حاتم: حدثانا أبي ابن القاو

جاء وصفات، أسماء، هفقال: لل به، يؤمن وما الصفات، عن سئل وقاد يقول،
حجةلا عليه قاامت الله، خلق من أحدا يسع ل أمته، نبيه بها وأخبر كتابه، بها

عنه روى فيما بها، قولال الله رسول عن ،وصح بها نزل القرآن لن ردها،
قابل ماوأ كافر؛ فهو عليه، الحجة ثابوت بعد ذلك، أحد خالف فإن العدول،

عليه، الحجة ثابوت
بالرؤية ول بالعقل، يدرك ل ذلك علم لن بالجهل، معذورف) 101(ص

 بها إليه الخبر إنتهاء بعد إل أحد، بها بالجهل يكفر ول لفكر،وا
عن التشبيه سبحانه نفى ،كما التشبيه عنها الصفات،وننفي هذه ثبتنو

بصير) ال السميع وهو شيء كمثله فقال: (ليس نفسه،
رضي الصديق بكر أبى قاال:خلفة أنه الشافعي، عن ] وصح11لشورى:ا[

انتهى؛ عباده؛ قالوب عليها وجمع سمائه، في الله هااقاضـ حق عنه، الله
لمشيئته المتضمن سبحانه، فعله والقضاء الرض، في المقضي أن ومعلوما
نفسه، هب وصف كما هو الذي لله رسالته: الحمد خطبة في وقاال وقادرته؛

. خلقه به يصفه ما وفوقا
. عنه الله رضي حنبل بن الماما: أحمد قاول ركذ
الله عبد أخبرنا ،قاال موسى بن يوسف السنة: حدثانا كتاب في الخلل، لاقا

عرشه، على السابعة، السماء فوقا وتعالى، تبارك لبي: ربنا قالت أحمد، بن
من شيء يخلو ل عم،: نقاال مكان، بكل ،وعلمه وقادرته خلقه، من بائن
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إن: قاال عمن الله، عبد أبا سألت قاال الميموني، الخلل،واخبرني قاال علمه؛
. الكفر على يدور كله فقال: كلمهم العرش؛ على ليس الله

إل ثالثاة نجوى من يكون قاوله: (ما معنى ما الله، عبد لبي قايل حنبل، القاو
]7رابعهم) [المجادلة: هو

وربنا بالكل، محيط ] قاال: علمه4معكم) [الحديد: (وهو هولقاـو) 102(ص
والرض) [البقرة: السماوات رسيهك (وسع صفة ول حد، بل العرش على
وتل: (ما معنا، الله قاال:إن رجل عن أحمد سألت طالب، أبو ] وقاال255
،اهأول ويدعون الية، بآخر يأخذون رابعهم) قاال هو إل ثالثاة نجوى من يكون

في وقاال معهم، السموات) بالعلم في ما يعلم الله أن تر (ألم عليه قارأت هل
الوريد) حبل من إليه أقارب ونحن نفسه به توسوس ما مل(ونع سورة(قا) ،

ً أن الله، عبد لبي المروذي: قالت ]وقاال16[ قا: قاال كما يقول: أقاول رجل
غيره؛ إلى أجاوزه ول هذا، ولقارابعهم) أ هو إل ثالثاة نجوى من يكون الله: (ما

نجوى من يكون تقول: (ما فكيف قالت الجهمية، كلما الله: هذا عبد أبو فقال
مكان، كل في علمه قاال سادسهم) ؟ هو إل خمسة ول رابعهم هو إل ثالثاة

وأن آخر، موضع في وقاال علمه، أنه على يدل الية، أول وقاال معهم، وعلمه
الرض تحت ما يعلم السابعة، السماء فوقا ،هشرع على وجل عز الله

من بائن وتعالى، تبارك هو خلقه، من بشيء مختلط غير أنه ،و السفلى
. منه بائنون وخلقه خلقه،

هذا وقاال: كتب الخلل، رواه الذي الجهمية، على الرد كتاب في القاو
قاال ،يهأب خط من الله عبد وكتبه أحمد، الماما بن الله عبد خط من الكتاب،

قاال: وقاد العرش؛ على الله يكون أن ، الجهمية أنكرت ما بيان فيه: باب
على الله يكون أن أنكرتم لهم: ما استوى) قالنا العرش على (الرحمن

العرش، تحت هو كما السابعة، الرض تحت ؟فقالوا: هو لعرشا) 103(ص
ماكن أ مونسلالم عرفا قاد فقلنا أحمد، قاال الرض؛ وفي السماوات، وفي

والحشوش أجوافكم، ،و أجسامكم شيء، الرب عظمة من فيها ليس كثيرة،
أنه وجل، عز الله أخبرنا وقاد عظمته؛ من شيء فيها ليس ة،رالقذ والماكن

الرض) اليتين بكم يخسف أن السماء في من فقال: (ءأمنتم السماء، في
متوفيك  ] (إني10اطر: ف) [بالطي الكلم يصعد (إليه ] وقاال17،16[الملك: 

] . 158إليه) [ النساء:  الله رفعه ] (بل54عمران:  ل [آ)ىإل افعكور
على الله الضلل: أن الجهمية أنكرت ومما المذكور، الكتاب في أيضا، القاو

] وقاال: (ثام5إستوى) [طه: العرش على تعالى: (الرحمن قاال وقاد العرش،
ومعنى قاال، ثام القرآن، أدلة ساقا  ] ثام54لعرافا: [ االعرش)  على استوى

من إله  ] يقول: هو3) [ النعاما: ضالر وفي السموات في الله قاوله: (وهو
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بما علمه أحاط وقاد العرش، على وهو الرض، في من وإله السماوات، في
دون مكان في الله علم يكون ول مكان، علمه من يخلو ل العرش، دون
قاد الله نوأ قادير شيء كل على الله أن تعالى: (لتعلموا لقوله وذلك ،نمكا

في العتبار أحمد: ومن الماما  ] .قاال12طلقا: لعلما) [ا شيء بكل أحاط
 رجل أن لو ذلك،
أحاط قاد آدما، ابن كان شيء، وفيه قاوارير، من قادحا يده، في نكا) 104(ص

المثل ولـه ـ سبحانه فالله حا،قدالـ في آدما ابن يكون أن غير من بالـقدحا،
خلق؛ مما شيء في يكون أن غير من علما، خلق ما بجميع أحاط قاد ـ العلى

إل ثالثاة نجوى من يكون تعالى: (ما الله قاول من الجهمية، تأولت قاال: مما
لن أوله، من الخير لهم: قاطعتم فقلنا وفينا؛ معنا، الله رابعهم) فقالوا: إن هو

. بعلمه تمهوخ بعلمه، الخير تحتفا الله
في أنه زعم نيح الله، على كاذب الجهمي أن تعلم، أن أردت إذا أحمد:و لاقا

فيقول: ؟ شيئا له: أليس فقل مكان؛ دون مكان في يكون ول مكان، كل
؟ نفسه عن خارجا أو نفسه، في خلقه الشيء، خلق له: فحين فقل نعم؛
كفر، نفسه في الخلق خلق الله أن زعم يل: إناوأقا ثالثاة أحد إلى يصير فإنه
قاال: خلقهم وإن نفسه، يف بليسوإ والشياطين، لنس،وا الجن أن زعم حين

ًا، كفر فيهم دخل ثام ، نفسه عن خارجا مكان، كل في دخل أنه زعم حين أيض
ًا قاال: خلقهم وإن وقاذر؛ وحش، عن رجع فيهم، يدخل لم نفسه،ثام عن خارج

.  السنة أهل قاول هوو أجمع، قاوله
عن أخبرونا مكان، كل في الله أن زعمتم حين للجهمية، أحمد: وقالنا لاقا

] أكان143عرافا:  دكا) [ ال جعله للجبل ربه تجلى ل: (فلماوج عز الله قاول
كان بل له، تجلى يكن لم تزعمون، كما فيه كان فلو ؟ بزعمكم الجبل في

ورأى فيه، يكن لم ، ءلشي فتجلى العرش، على سبحانه
الذي أحمد، الماما كلما انتهى ذلك، قابل قاط رآه ما شيء لجبلا) 105(ص

.  الجهمية على الرد كتاب من نقلناه
الله أن نؤمن ـ أحمد يعنى ـ الله عبد أبو قاال: قاال حنبل، عن الخلل، وىرو

اتصفو حاد؛ يحده أو واصف، يبلغها صفة ول حد، بل كيف، بل العرش على
غاية.  ول بحد، البصار تدركه ل نفسه، وصف كما وهو ومنه، له، الله

الله تروى: ((إن التى الحاديث عن الله، عبد أبا لتأس أيضا، حنبل القاو
يضع الله الخرة)) (إن في يرى الله الدنيا)) ((وإن السماء إلى ينزل سبحانه

نرد ول ونصدقا، بها، لله: نؤمنا عبد أبو فقال الحاديث؛ هذه قادمه) أشباه
يوصف ول قاوله، هلال على نرد ول حق، الرسول به جاء ونعلم: أنما شيئا، منها
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السميع وهو شىء كمثله (ليس غاية ول حد بل نفسه، به وصف مما بأكثر
 ] .11البصير) [ الشورى: 

وصف اكم ذاته، في شيء كمثله أحمد: ليس عن آخر، موضع في حنبل القاو
ًا؛ يشبه ليس صفة، لنفسه فحد لنفسه، الصفة الله أجمل قاد نفسه؛ شيئ

(سميع قاال: فهو ، نفسه به وصف بما إل معلومة، ول محدودة، غير وصفاته
ول صفته، الواصفون يبلغ ول تقدير، ،ول حد  ] بل75،61بصير) [ الحج: 

لحديث،وا القرآن نتعدى
ونؤمن ذلك، نتعدى ول نفسه، وصف بما صفهون قاال، كما نقولف) 106(ص

شنعت، لشناعة هتصفا من صفة نزيل ول ومتشابهه، محكمه كله، بالقرآن
كنفه ووضع القيامة، يوما بعبده وخلوه ونزول، كلما، من نفسه، به وصف وما

هذا في والتحديد الخرة، في يرى سبحانه الله أن على يدل كله، فهذا عليه،
سميع، نفسه، به وصف بما إل حد ول صفة، بغير فيه ليمستلوا بدعة، كله

]18والشهادة) [ التغابن:  الغيب (عالم غفور عليم، ، متكلما يزل لم بصير،
 ] .109الغيوب) [ المائدة:  (علما

كما حد، بل العرش على وهو ترد، ول تدفع، ل نفسه، بها وصف صفات، ذههف
كل (خالق شيء) وهو كمثله العرش) ،(ليس لىع استوى تعالى: (ثام قاال

نتعدى ول تقدير؛ ول ،حد بل بصير،  ] وهو: سميع102شيء) [ النعاما:
له: قالت والمشبهة؛ الجهمية، تقول عما الله تعالى لحديث،وا القرآن،

كقدمي، وقادما كيدي، ويد كبصري، بصر، قاال قاال: من ؟ تقول ما المشبهة
فإنه كثير، هذا في الله رحمه أحمد الماما وكلما انتهى؛ قه،خلب الله شبه فقد

. الدين أئمة من إخوانه عنو عنه؛ الله رضي بالجهمية، امتحن
صـل: ف) 107(ص

الله أسكنه الوهاب، عبد بن محمد السلما، شيخ تقدما: عقيدة فيما بينا دقا
من الماضين، فالسل عقيدة تباعه،وأ هو، عقيدته وبينا المآب، يوما الفردوس
العالمين، في منارهم الله رفع الذين الدين، أئمة وسائر لتابعين،وا الصحابة

. الخرين في صدقا لسان لهم لوجع
به وصفه وبما نفسه، به وصف بما الله تباعه: يصفونوأ الله، رحمه يخناشف

ول مبتدعون، ل متبعون، لنهم يث،حدلوا القرآن، يتجاوزون ول ، رسوله
من الكتاب به نطق ما جميع يثبتون بل يعطلون، ول يشبهون، ول يكيفون،
صفات أنها يعتقدون الثـقات، رواه السنة) مما به وردت وما الصفات،
حقيقية، ذات له سبحانه أنه كما والتعطيل، التشبيه، عن منزهة حقيقية،

في كالقول الصفات، في عندهم فالقول ل،يطعوالت التشبيه، عن منزهة
حقيقية، فصفاته: صفات الذوات، تشبه ل حقيقية، ذاته:ذات أن فكما الذات؛
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مخالف وهو الدين؛ وأئمة المة، سلف إعتقاد هو وهذا الصفات؛ تشبه ل
لبنا ماود فرثا بين كالخارج: (من فهو المعطلين، عتقادوإ المشبهين، لعتقاد
ًا ًاس خالص بين دىوه طرفين، بين وسط  ] فهو66للشاربين) [النحل:  ائغ

. باطلين بين قوح ضللتين،
من الدلة، ذلك على أوردنا الجواب، أول في عقيدتنا، قاررنا لماف) 108(ص

الصحابة، عن ورد، ما بعض فيه ذكرنا بفصل ذلك، أتبعنا والسنة، الكتاب،
الدين، مصابيح لنهم قالناه، ما ويحقق ه،ذكرنا ما يؤيد وتابعيهم، لتابعين،وا

الصحابة فإن بي،رالع واللسان الفصحاء، اللغة أهل وهم العالمين؛ وقادوة
قاد فهم وفسروه؛ إلينا، ونقلوه القرآن، نزول شاهدوا قاد عنهم، الله رضي
ألفاظ الصحابة من مواعلفت التابعون؛ عنهم وتلقاه ، نبيهم عن هذا تلقوا

ديثاالح ونقلوا تنزيله؛ نقلوا كما تأويله، عنهم فنقلوا ومعانيه؛ القرآن،
حقيقية صفات أثابتوها بل النفاة، تأولها كما يتأولوها ولم الصفات، في الواردة

فإن المشبهين؛ وتشبيه المعطلين، تعطيل عن منزهة العالمين، لرب
ًا، وأعمقها ، قالوبا المة هذه عنهم: أبر الله رضي الصحابة ًا؛ أقالها علم تكلف

وعلى يهتدون، بهديهم نوفالمسلم الغمة؛ وكاشفوا المة، وهم: سادات
. يسلكون منهاجهم

فيه ذكرنا بفصل، أتبعناه وتابعيهم، والتابعين، الصحابة، كلما نقلنا لما إنا مثا
إليهم وما قالناه، ما حةص ليتبين المتبعة، المذاهب أئمة الربعة، الئمة كلما

مجمعون، واحدة عقيدة على الئمة الحق: أن قاصده كان من ويعلم نسبناه،
.  متبعون الصالح لسلفول

هذا أختم أن قاررناه: أحببت ما تضحوإ قالناه، ما تبين لماف) 109(ص
هذا على الواقاف ليعلم بعدهم، العلماء قااله ما بعض فيه أذكر بفصل الجواب،
والجماعة السنة أهل اعتقاد هو ذكرناه، الذى العتقاد، هذا نأ الجواب،
مخالفته تجوز ،ل قااطعة حجة إجماعهم: لن ومتأخريهم، متقدميهم، قااطبة،
:تعالى قاال ؛وقاد النبوية ،والسنة القرآنية النصوص له شهدت وقاد ،فكيف

المؤمنين سبيل غير تبعوي الهدى له تبين ما بعد من الرسول يشاقاق من و(
ّله ]115مصيرا) [ النساء:  اءتوس جهنم ونصله تولى ما نو

فصـل:  
في الـدارمي، سعيد بن السلما: عثمان وشيخ الشرقا، حافظ ل: الماما،اقا

أبي من سمعناه مجلد وهو ،بيالذه قاال المريسي، بشر على النقض كتاب
الله أن على المسلمين، من الكلمة اتفقت فيه: وقاد قاال القواس، حفص
يشكوا ولم الرض، إلى القيامة يوما قابل ينزل ل سماواته، فوقا عرشه، فوقا

السماوات وتشقق ويحاسبهم، عباده، بين ليفصل القيامة، يوما ينزل أنه
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يوما قابل الرض، إلى ينزل ل هللا أن المسلمون يشك لم فلما لنزوله،
العقوبات، من الناس يأت أنما يقنيا علموا الدنيا، أمور من لشيء القيامة،

 ]26القواعد) [ النحل:  من بنيانهم الله كقوله: (فأتى وعذابه، أمره هو إنما
.  الكتاب هذا من انتهى وعذابه، هو: أمره، نماوإ

السوء من لله المذهب: إنزاه هذا ىحكو الحلول، ذكر وقاد القا) 110(ص
عرشه، فوقا ،هوبهائ ظمته،وع جماله، ،و بكماله هو به؛ يقول من مذهب عن

ل حيث مكان، ظهروأ مكان، أعلى في الخلئق، جميع فوقا سماواته، فوقا
ًا شدوأ ؟ بالله أعلم الحزبين أي جان، ول إنس، ول هناك، خلق ًوإ تعظيم جلل

بكماله وهو نافذ، فيهم وبصره محيط، بهم الكتاب: علمه اهذ في وقاال ؟ له
.  الرض في ما يعلم لرض،ا وبين بينه المسافة بعد ومع عرشه، فوقا

كما منه خرج صفاته، من وصفة الله، كلما آخر: والقرآن موضع في القاو
غير صفاته وجميع وسلطانه، درته،وقا لمه،وع بكلمه، والله يخرج، أن شاء

حديث ذكر آخر: وقاد موضع في وقاال عرشه؛ على بكماله ووه مخلوقا؛
روحه، وفيه: ((فتصعد بضها،وقا الروحا، شأن في الطويل، عازب بن البراء
تفتح قاوله: (ل وفي قاال، ثام الحديث، السابعة)) وذكر السماء إلى تنتهي حتى
لسماء،ا فوقا الله ظاهرة: أن  ] دللة40السماء) [ العرافا:  أبواب لهم
أبواب أغلقت ولما والعمال، بالرواحا عرج لما السماء، فوقا يكن لم لو لنه

نقول: رب ولكنا آخر، موضع في وقاال لخرين؛ وفتحت وما،قا عن السماء
على والرض السماوات وإله لرض،وا السماوات نور كبير، وملك عظيم،
من الماكن؛ نم سواها ما دون السابعة، السماء فوقا عظيم، مخلوقا عرش

. عرشهوب به، ًا كافر كان بذلك، يعرفه لم
في الله أن على والكافرين ،المسلمين كلمة اتفقت ال: وقادقا) 111(ص

يبلغوا لم الذين الصبيان، حتى صحابه،وأ المريسي إل بذلك، رفوهوع السماء،
ًا الرض، في ستة قاال ؟ تعبد (كم حصين حديث وساقا الحنث؛ في وواحد
في الذي قاال ؟ ورهبتك لرغبتك تعده الذي ن: (م النبي فقالء) السما

تكذيب ؟) فيه الله لجارية: (أينل  الله رسول قاول : في أيضا السماء) وقاال
يقال: أن يستحيل ن) بلأيب( يوصف ل الله وإن مكان، كل في هو يقول لمن
عرفاي لم بذلك، يعرفه لم فمن خلقه؛ من بائن سماواته، فوقا والله ؟ هو أين
قاال وهو المذكور؛ كتابه في سعيد بن عثمان كلما كله، هذا يعبده؛ الذي إلهه
مثل عثمان رأى ول سعيد، بن عثمان مثل رأيت القراب: ما الفضل أبو فيه،

يحيي عن والحديث البويطى، عن والفقه لعرابي،ا ناب عن الدب أخذ نفسه؛
.  ملالع أهل عليه ثانىوأ المديني، بن وعلي معين، بن
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أبي حديث روى لما جامعه، في الترمذي، عيسى الحافظ: أبو الماما القاو
الله) على لهبط بحبل، أحدكم أدلى (لو الذهبي قااله منكر، حديث وهو هريرة،

كل في لطانه،وس وقادرته، الله، قاال: وعلم الله، لمع على معناه: لهبط قاال
أبي حديث في وقاال ،هكتاب في نفسه وصف كما العرش، على وهو مكان،
العلم، أهل من واحد غير قاال بيمينه، أخذهاوي الصدقاة، يقبل الله إن هريرة،

وما الحديث، هذا في
ءسما إلى وتعالى، تبارك الرب ونزول الصفات، من شبههي) 112(ص

كيف؛ نقول ول نتوهم، ول به، ؤمنون هذا، في الروايات قاالوا: ثابتت الدنيا،
الحاديث: هذه في قاالوا المبارك؛ وابن عيينة، وابن ،كمال عن روي هكذا

.  لجماعةوا السنة أهل من العلم، أهل قاول وهكذا كيف؛ بل أمروها
غير على وفسروها يه،شبت وقاالوا: هذا الروايات؛ هذه الجهمية: فأنكرت أما و

هناه اليد معنى إن بيده، آدما يخلق لم الله وقاالوا: إن العلم؛ أهل فسرها ما
أو كيدي، قاال: يد إذا التشبيه، يكون راهويه: إنما ابن إسحاقا وقاال النعمة؛

يد، الله، قاال كما قاال، إذا أما التشبيه؛ فهذا كسمعي، سمع أو يدي، مثل
يكون ل فهذا وكسمع، سمع، يقول: مثل ول يف؛: كيقول ول صر،وب وسمع،
ًا؛ البصير) [ الشورى: السميع هوو شيء كمثله تعالي: (ليس الله قاال تشبيه

.  الترمذي كلما كله  ] هذا11
السنة، صريح كتاب في الطبري، جرير، بن محمد جعفر، أبو الماما القاو

تجاوز فمن استوى، شعرال على الذي هو ربه يعلم: أن أن امرىء وحسب
تعالى: قاوله في الكبير، تفسيره في وقاال سر،وخ خاب فقد ذلك، غير إلى

قاـوله في وقاال رتفع؛وا عل  ] قاال54العرش) [ العرافا:  على استوى م(ثا
يعني، أنه أنس، بن الربيع ] عن29السماء) [ البقرة:  إلى استوى تعالى: (ثام

قاوله في وقاال ارتفع؛
ًا لي ابن هامان يا فرعون وجل: وقاال زع) 113(ص أبلغ لعلي صرح

ًا) [ غافر: لظنه وإني موسى هإل إلى فأطلع السماوات أسباب السباب، كاذب
ًا، موسى لظن إني ] يقول:و37،36 في ربا له أن ويدعى يقول، فيما كاذب
. اتالثاب على السلف، بأقاوال مشحون هذا وتفسيره إلينا؛ أرسله السماء،

من علمه أدرك فيما القول الدين، معالم في التبصير، كتاب في القاو
ًا، الصفات  (بل0بقوله:  يدين، له وأن بصير، سميع أنه خبارهإ نحو وذلك خبر

ًا، له  ] وأن64مبسوطتان) [ المائدة:  يداه ذو ربك وجه بقـوله: (ويبقى وجه
رب يضع تى((ح  النبي بقول ادمقا له أن  ]و27لكراما) [ الرحمن: وا الجلل
إليه)) وأنه يضحك وهو الله بقوله: ((لقي يضحك، قادمه)) وأنه فيها العزة
ًا، له وأن ذلك،ب  النبي بخبر الدنيا، سماء إلى يهبط من ا: ((م بقـوله إصبع
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التي ،المعاني هذه الرحمن)) فإن أصابع من أصبعين بين وهو إل قالب
حقيقة يثبت ل مما ورسوله، نفسه، به الله وصف مما ظائرها،ون وصفت،

ًا، بها بالجهل نكفر ل لروية،وا بالفكر، علمه الكلما هذا ذكر انتهائها؛ بعد إل أحد
السلف، أقاوال معرفة أراد ومن التأويل؛ كتاب: إبطال في يعلى، أبو عنه
تعالى: (فلما قاوله تفسير عند مه،اكل فليطالع تفسيره، في عنهم حكاها التي

وله:وقاالعرش)  على  ] وقاوله: (استوى143للجبل) [ العرافا:  ربه تجلى
 ] .5فوقاهن) [ الشورى:  من يتفطرن السموات (تكاد
لم من خزيمة، بن إسحاقا بن محمد بكر، الئمة: أبو إماما لقااو) 114(ص
فهو خلقه، من بائن سماوات، عسب فوقا استوى، عرشه على الله بأن يقر

يتأذى لئل مزبلة، على ألقي ،و عنقه ضربت لوإ تاب فإن يستتاب، كافر،
.  الذمة أهل القبلة، أهل بريحه

عنه؛ الله رضى سريج، بن سباالع وقاته: أبو في الشافعية إماما قاول كرذو
،لالمسائ جوابات في الزنجاني، محمد، بن على بن القاسم: سعد أبو ذكر
ً لله فقال: الحمد ن بمكة عنها سئل التي ًا،وآ أول ًاوظ خر ًا،وب اهر وعلى اطن
من الطيبين الخيار لىوع المصطفى، محمد على الله وصلى حال، كل

مذهب من لدي صح ما بيان ـ بتوفيقه لهال أيدك ـ سألت لل،وا الصحاب
؟ ةنلسوا الكتاب، في الواردة الصفات في الخلف، وصالحي السلف،

بن العباس أبو وهو الفقهاء، الئمة بعض بجواب عنه أجبت ،و الله فاستخرت
. السؤال هذا مثل سئل وقاد الله، رحمه سريج،

الوهاما وعلى الله، ثلتم أن العقول على التوفيق: حراما اللهوب ال: أقاولقف
أن النفوس وعلى تعمق، أن الضمائر وعلى تقع، أن الظنون لىوع تحده، أن
نفسه به وصف بما إل تصف، أن اللباب لىوع تحيط، أن الفكار وعلى ر،كتف

عميج عند واتضح، وتقرر، صح، وقاد ؛ الله رسول لسان على أو كتابه، في
لتابعين،وا لصحابةوا الماضين، السلف من لجماعة،وا لسنةوا الديانة، أهل
الي جميع أن هذا، زماننا إلى ،المشهورين، الراشدين المهدبين، الئمة من

عن الصادرة الصادقاة لخباروا فاته،وص ذاته، في الله عن لواردةا) 115(ص
المسلم، المرء على النقل: يجب أهل صححها التي صفاته، يف  الله رسول
مثل وذلك أمر، كما الله إلى أمره ليموتس ورد، كما منه واحد بكل اليمان

الغماما) [ البقرة: من ظلل في الله يأتيهم أن إل ينظرون سبحانه: (هل قاوله
قاوله:(الرحمن ] و22صفا) [ الفجر:  صفا لملكوا ربك  ] وقاـوله: وجاء210
القيامة يوما قابضته جميعا (والرض  ] وقاوله5استوى) [طه:  العرش على

].67بيمينه) [ الزمر:  مطويات مواتسلوا
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والبصر، والسمع، ليدين،وا لنفس،وا كالفوقاية، القرآن، به نطق مما ظائرهانو
لكراهة،وا ،لمحبةوا لغضب،وا لرضا،وا لرادة،وا لنظر،وا لعين،وا لكلما،وا
أو قاوسين كقاب لدنووا لستحياء،وا لسخط،وا لبعد،وا لقرب،وا لعناية،وا

القرآن ونزول إليه، لروحاوا الملئكة روجوع إليه، الطيب الكلما وصعود أدنى،
ووحدانيته، وعلمه، وبسطه، بضه،وقا للملئكة، وقاوله النبياء، وندائه منه،

اهريته،وظ خريته،وآ وليته،وأ ،تهردانيوف مدانيته،وص شيئته،وم درته،وقا
بيده، آدما خلقو لوجه،وا جليه،وت ونوره، وأزليته، قائه،وب ياته،وح اطنيته،وب

غيره من  ] وسماعه16السماء) [ الملك:  في من قاوله: (ءأمنتم ونحو
. المنـزل كتابه في المذكورة صفاته من ذلك يروغ منه، غيره ماعوس

الفردوس جنة كغرس صفاته، من مصطفىالبه:  لفظ ما جميعو) 116(ص
ووضعه لتعجب،وا لضحك،وا بيده، التوراة طوخ بيده، طوبى وشجرة بيده،

وفرحه غيرته،وك الدنيا، سماء إلى ليلة كل والنزول الصابع، وذكر القدما،
كلتا نوأ إليه، ينظر ول يكره، عما يعرض نهوأ بأعور، ليس وأنه العبد، بتوبة
اللوحا في نظره وكذا كذا؛ يوما كل ولـه القبضتين، ثديوح يمين، يديه

.  الجنة فيدخلهم حثياته، نم حثيات ثالثا يحثو القيامة يوما وأنه المحفوظ،
ًا، النار من بها يخرج التي القبضة، ديثحو ًا يعملوا لم قاوم وحديث: قاط، خير

تالرحمن)) وإثابا صورة لفظ: ((على صورته)) وفي على آدما خلق الله ((إن
حمد،وم موسى،ول آدما،ول الملئكة، وكلمه لصوت،وا بالحرفا الكلما

سماء إلى القرآن زولون الجنة، وفي اب،سالح عند لمؤمنينول لشهداء،ول
يتغنى لنبي إذنه لشيء الله أذن وما المصاحف، في القرآن وكون الدنيا،

 سوللرا معراج وحديث إليه، لرواحاوا لعمال،وا القاوال، وصعود بالقرآن،
في الواردة المتشابهة، الخبار من،  عنه صح مما هذا وغير فسه،ون بدنهب

وفي فيه، اعتقادنا عنه، صح مما يبلغنا، لم وما بلغنا، ما سبحانه، الله صفات
المخالفين، بتأويل نتأولها ول نردها، ول ا،لهنقب القرآن: أن في المتشابه الي
نفسرها، ول منها، ننقص ول عليها، نزيد ول المشبهين، تشبيه على نحملها ول
بل القلوب، بخواطر إليها نشير ول نكيفها، ول

ه،ابصحوأ ، النبي فسره ما ونفسر الله، أطلقه ما طلقن) 117(ص
لمانة. وا بالدين، المعروفين السلف من المرضيون، لئمةوا والتابعون،

الخبر ونسلم عنه، أمسكوا عما مسكون عليه، اوأجمع ما على جمعنو
لجهمية،وا لشعرية،وا المعتزلة، بتأويل نقول ل لظاهرها، ليةوا لظاهره،

تأويل، بل قبلهان بل لمكيفة؛وا لكرامية،وا والمشبهة، والمجسمة، لملحدة،وا
هلتاوي وإبتغاء سنة، والقول واجب، بها قول: اليمانون تمثيل، بل بها ؤمنون
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القاسم، أبو حكاه الذي سريج، بن العباس، أبى كلما آخر هذا بدعة؛
. أجوبته في الزنجاني،

الحديث، في وقاته، في الحنفية إماما الطحاوي، اللماما قاول كرذ) 118(ص
 السلف قاوالأ ومعرفة والفقه،

السنة، أهل اعتقاد بيان الحنفية: ذكر عند المعروفة عقيدته في لاقا
رضي حمد،وم يوسف، بىوأ حنفية، الملة: أبي فقهاء مذهب ىعل لجماعة،وا

. عنهم الله
ول له، شريك ل واحد الله أن الله، بتوفيق معتقدين الله، توحيد ول: فيقن

بدا، منه الله، كلما القرآن نوأ خلقه، قابل اقاديم بصفاته زال ما مثله، شيء
ًا، نبيه على نزلهوأ قاولً، كيفية بل ، حقا ذلك على المؤمنون دقاهوص وحي

كلما أنه وزعم سمعه، فمن بمخلوقا، ليس بالحقيقة، الله كلما أنه وأيقنوا
جاء ما وكل كيفية، ول إحاطة، بغير حق الجنة لهل لرؤيةوا كفر؛ فقد البشر،

ل أراد، ما ىعل ومعناه قاال، كما هوف  الله رسول عن الصحيح من ذلك يف
التسليم ظهر على إل السلما، قادما يثبت ول بآرائنا، متأولين ذلك في ندخل

حجبه فهمه، بالتسليم يقنع ولم علمه، عنه حضر ما راما فمن لستسلما،وا
زل لتشبيه،وا النفي يتوقا لم نوم اليمان؛ حيحوص د،حيالتو خالص مرامه

في بين كما حق، لكرسي،وا ،لعرشوا قاال: ـ أن إلى ـ التنزيه يصب مول
كروذ وقاه،وف شيء بكل محيط دونه، وما العرش، عن مستغن وهو كتابه،
.  العتقاد سائر
اماإم كلب، بن سعيد، بن الله محمد: عبد أبي الماما، قاول كرذ) 119(ص

ًا الناس أعظم من وكان الكلبية، الطائفة الله لووع لفوقاية،وا للصفات، إثابات
ًاكمن عرشه، على قاياما عنه: إنكار عرفا من أول وهو الجهمية، لقول ر

أربع وهو بالذات، قاائم معنى القرآن وأن الرب، بذات الختيارية الفعال
الفهوخ الشعري، سنلحا وأبو القلنسي، العباس طريقته: أبو ونصر معان؛

الله لووع لفوقاية،وا الصفات، إثابات في طريقه على كنهول الشياء، بعض في
. تعالى الله شاء إن بألفاظه كلمه، حكاية سيأتي كما عرشه، على

قاال: أنه كلب، ابن كلما من جمعه فيما المجرد، كتابه في فورك، ابن ىكح
ًا ول العالم، في هو ا لقاال: من قاول لخبر،وا النظر، من خرجوأ منه؛ خارج

ًا فنفاه ًا، نفي من أكثر يقول نأ قادر لما بالعدما، صفه له قايل لو لنه مستوي
ًا، الله أخبار ورد هذا؛ ثام معقول، ول نص في يجوز ل ما ذلك في وقاال أيض

بالـ أعلمهم بريته، من يرتهوخ خلقه، من الله صفوة هوو  الله قاال: ورسول
ذلك، عند نباليما له وشهد السماء، في القائل: إنه قاول ستصوبوا((أين)) 

.  به القول حيلونوي((أين))  يجيزون: الـ ل صحابهوأ صفوان بن وجهم
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يقول أن ينبغي وكان ،له بالنكار حقأ  الله رسول لكان خطأ، كان ل: ولواقا
كنول مكان، دون مكان في نهوأ محدود، أنه فتوهمي ذلك، تقولي ل لها،

كل في إنه قاولي
الله رسول أجازه فلقد كل، قالت، ما دون الصواب، هو لنه كان،م) 120(ص

 لقائله؛ اليمان به بيج الذي المر بل اليمان، من نهوأ فيه، بما علمه عم
؟! ذلك خلفا في الحق يكون وكيف قاالته، حين باليمان لها شهد أجله ومن

.  له وشاهد بذلك، ناطق لكتابوا
منه، أبين شىء ل ما ذلك، من الدميين عارفاوم الفطرة، بنية في غرس دقاو

ًا تسأل ل لنك أوكد، ول ًا الناس، من أحد ًا، ول عربي ًا، ول ً،مؤمنا ول عجمي كافر
بطرفه، أشار أو بيده، أومى أو أفصح، السماء، قاال: في إل ؟ ربك أين فتقول

ًا رأينا ول ذلك؛ غير الى يشير ول يفصح، ل كان إن إل الدعاء، له عن إذا أحد
ًا ًا وجدنا اول السماء، إلى يده رافع فيقول ربه، عن يسأل الجهمية، غير أحد

العقول، فتاهت الناس، أفضل أنهم يدعون وهم ،يقولون كما مكان، كل في
ً مسونوخ جهم، هتدىوا الخبار، قطتوس مضلت من بالله ذونع معه، رجل

.  كلمه انتهى الفتن،
الطائفة إماما التصانيف، صاحب الشعري، الحسن الماما: أبى قاول ركذ

قالتوم المصلين، ((اختلفا سماه الذي كتابه في قاال الشعرية،
أن إلى ـ وغيرهم والجهمية، لروافض،وا الخوارج، فرقا اميين)) فذكرسلال

بالله، قاولهم: القارار جملة الحديث، وأصحاب ،السنة أهل مقالة ذكر ـ قاال
الله، عن جاء وبما ورسله، تبه،وك لئكته،وم

ًا، ذلك من دونير ل ، الله رسول عن الثقات رواه ماو) 121(ص وأن شيئ
له نوأ  ]5استوى) [ طه:  العرش على (الرحمن قاال كما عرشه على الله

يداه قاال: (بل ماوك  ]75بيدي) [ ص:  خلقت قاال: (لما كما كيف بل يدين
قاالت كما الله، غير إنها يقال ل الله أسماء نوأ  ]64مبسوطتان) [ المائدة: 

ج. لخواروا المعتزلة،
قولون:وي المعتزلة، نفته كما الله، عن ذلك ينفوا مول علما، لله أن أقاروا و

رسول عن جاءت التي بالحاديث صدقاونوي مخلوقا، غير لهلا كلما القرآن
جاء مستغفر)) كما من فيقول: هل الدنيا، سماء إلى ينزل الله ن: ((أ الله

لملكوا ربك قاال: (وجاء كما القيامة، يوما يجيء الله أن قرونوي ث؛الحدي
ًا ـ قاال أن إلى ـ شاء كيف خلقه من يقرب الله  ] وأن22صفا) [ الفجر:  صف
قاولهم من ذكرنا ما وبكل روونه،وي ستعملونه،وي به، يأمرون ما جملة فهذا
. بالله إل توفيقنا وما نذهب، إليه ،و نقول
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في تعالى، الباري باب: هل في المذكور، الكتاب هذا في ءواالست كرذو
منها: قاال مقالة، عشرة سبع على لكذ في فقال: اختلفوا ؟ مكان دون مكان
نهوا الشياء؛ يشبه اول بجسم، ليس الله الحديث: إن صحابوأ السنة، أهل
ينب نتقدما اولاستوى)  العرش على قاال: (الرحمن كما استوى، العرش على
قاال: (لما كما يدين، له نوإ كيف، بل نقول: استوى بل بالقول، الله يدي

 سماء إلى ينزل هنبيدي) وإ خلقت
المعتزلة: استوى التوقا قاال: ثام الحديث، في جاء كما لدنيا،ا) 122(ص
وله: (تجريوقا بمعنى: النعمة؛ اليد، أولواوت بمعنى: استولى، عرشه، على

.   ] أي: بعلمنا14مر: لقبأعيننا) [ ا
لوقا جملة حكاية المقالت: هذه جمل كتاب في الشعري، الحسن أبو القاو

السنة: وأهل الحديث أصحاب عليه ما ؛جملة السنة وأهل الحديث، أصحاب
عن الثقات تلقاه وما الله، من جاء وما سله،ور تبه،وك لئكته،وم بالله، القارار
يتخذ لم صمد، فرد أحد، واحد الله وأن ذلك، من شيئا يردون ل ، الله رسول

ٌد؛ ول ةبصاح استوى) العرش على قاال: (الرحمن كما عرشه، على نهوأ ول
يداه قاال: (بل ماوكبيدي)  خلقت قاال: (لما كما كيف، بل يدين له نوأ

ًا، له نوأبأعيننا)  قاال: (تجري كما ،كيف بل عينين، له نوأمبسوطتان)  وجه
 ] .27لكراما) [ الرحمن: وا الجلل ذو ربك وجه بقىويقاال: ( كما

قاال من للفظ،وا الوقاف، في لكلماوا مخلوقا، غير الله القرآن: كلما أن و
ول مخلوقا، بالقرآن اللفظ يقال ل عندهم، مبتدع فهو باللفظ، أو بالوقاف،

القمر يرى كما القيامة، يوما بالبصار يرى الله قولون: إنوي قا،لومخ غير يقال
ثام محجوبون، الله عن لنهم الكافرون، يراه ول ،نالمؤمنو يراه البدر، ليلة

استوى الله المعتزلة: إن التوقا الكتاب: هذا في .وقاال قاولهم بقية ساقا
ذاه في وقاال كلمه؛ نص هذا استولى، بمعنى عرشه، لىع) 123(ص

ًا: الكتاب استوى) العرش على قاـوله: (الرحمن في المعتزلة، التوقا أيض
بأعيننا) وله: (تجريوقا بمعنى: النعمة، اليد، أولتوت قاال: يعني: استولى،

عن بالستيلء، الستواء تأويل حكى إنما الله، رحمه فالشعري أى: بعلمنا؛
. السنة أهل قاول خلفا هنوأ بخلفه، رحاوص لجهمية،وا المعتزلة،

ًا: في الشعري القاو ابب الديانة)) في أصول في كتابه: ((البانة أيض
الله له: نقول:إن قايل ؟ الستواء في تقولون قاائل: ما قاال فإن الستواء،

استوى) وقاال: (إليه العرش على قاال: (الرحمن كما عرشه، على مستو
إليه) [ النساء: الله رفعه ال: (بلوقا ]10الطيب) [ فاطر: الكلم يصعد
ًا يل ابن هامان فرعون: (يا عن حكاية  ]وقاال158 السباب أبلغ لعلي صرح

ًا) [ غافر لظنه نيوإ موسى إله إلى ،فأطلع السموات أسباب  ]37،36 كاذب
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وجل: (ءأمنتم عز الوقا السماوات، فوقا الله قاـوله: إن في موسى، كذب
 ]16تمور) [ الملك:  هي فإذا الرض بكم يخسف أن ءماالس في من

.  العرش فوقاها فالسماوات
مستو السماء) لنه في من قاال: (ءامنتم السماوات فوقا عرشلا كان مالف

أعلى فالعرش، سماء، فهو عل ما وكل السماوات، فوقا الذي العرش على
عني،: جميعيالسماء)  في من قاال: (ءامنتم إذا وليس السماوات،
 السماوات؛

ورأينا قاال السماوات؛ أعلى هو الذي العرش أراد نماوإ) 124(ص
ًا، المسلمين على مستو الله لن السماء، نحو دعوا إذا أيديهم يرفعون جميع

يرفعوا لم العرش، على الله أن فلول السماوات، فوقا هو ،الذي العرش
ـ لحروريةوا لجهمية،وا معتزلة،ال من ـ قاائلون قاال دوقا العرش؛ نحو أيديهم

في هبواوذ ،عرشه على تعالى وإنه وقاهر، لك،وم استوى: استولى، معنى إن
. القدرة إلى الستواء

قاادر لنه السابعة، الرض وبين العرش، بين فرقا ل كان قاالوا، كما كان ولف
أن ازلج بمعنى: الستيلء، العرش، على مستويا كان لو وكذا شيء، كل على

أن المسلمين، من أحد عند يجز ولم كلها؛ الشياء على مستو يقال: هو
على الستواء يكون أن فبطل لحشوش؛وا الخلية، على توسم الله يقول: إن

ذلك؛ سوى لعقل،وا لسنة،وا الكتاب، من أدلة كروذ العرش: الستيلء،
عساكر، ابن فظحاال شهره الحسن، أبى تصانيف أشهر ((البانة)) من تابوك

.  النواوي الدين محي الماما، بخطه، سخهون عليه، واعتمد
لنه اليوما، الشاعرة إليه ينتسب الذي الماما، هذا إلى ـ الله رحمك ـ نظراف

حاديثها،وأ الصفات، آيات في عقيدته بأن صرحا كيف المذكورة، الطائفة إماما
يحك مول الدين، ئمةوأ عين،ابلتوا الصحابة، من لجماعة،وا السنة، أهل اعتقاد
النعمة، بمعنى ليد،وا بالستيلء، الستواء، تأويل
أنه رحاوص لجهمية،وا المعتزلة، عن إل العلم، بمعنى ين،علوا) 125(ص

.  لجماعةوا السنة، أهل قاول خلفا لنه قاوله، خلفا
عقائدهم، في صرحوا قاد الشعري، عقيدة إلى المنتسبين تجد مثا

إمامهم، أنكره الذي بالتأويل الحديث، روحاوش التفاسير، نم صنفاتهم،وم
وهو الشعري، إلى العتقاد، هذا نسبونوي لجهمية،وا المعتزلة، قاول أنه وبين

لتابعين،وا الصحابة، من السلف، عقيدة غير على أنه خبروأ ورده، أنكره، قاد
إن بحروفه، ،لفظه سيأتي كما أحمد، الماما عقيدة على نهوأ بعدهم، لئمةوا

. الله شاء
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أسلم، السلف عقيدة أن مصنفاتهم، في يذكرون هذا: أنهم من أعجب و
كيف يشاء، كيف القلوب مقلب ! فسبحان وأحكم أعلم، الخلف، يدةوعق

ًا، المة هذه أبر الصحابة أن عرفة،وم عقل، له من قالب في يجتمع قالوب
ًا، عمقهاوأ اللغة أهل نهموأ التاويل، موالعو التنزيل، شاهدوا الذين نهموأ علم

في اسخونرال نهموأ بلغتهم، القرآن نزل الذي العربي، للسانوا الفصحاء
.  اثانان ذلك في يختلف لم واحدة، عقيدة على متفقون نهموأ ، حقا العلم

الربعة، الئمة ثام طريقهم، تبعواوا سبيلهم، بعدهم: سلكوا التابعون مثا
من يرهموغ سحاقا،وإ المبارك، بنوا لسفيانين،وا الوزاعي، مثل يرهم،وغ

في صدقا لسان لهم علوج ،نالعالمي بين قادرهم الله رفع الذين الدين أئمة
 كتابول مجمعون، واحدة عقيدة على هؤلء كل الخرين،

يقوما قاراره،وإ لهذا، معرفته بعد . ثام متبعون نبيهم نةوس هم،رب) 126(ص
من ؟!فسبحان السلف طريقة من حكموأ ،اعلم الخلف عقيدة أن قالبه في

(ل بعدله يشاء من ضلوي بفضله، يشاء من فيهدي لبه،وقا المرء بين يحول
 ] .23يسئلون) [ النبياء:  موه يفعل عما يسئل

يعرفا لم فهو هذا، زعم من ؟! بل السابقين من أعلم الخالفون يكون كيف و
المعرفة حقيقة ين،منلمؤوا سوله،ور الله عرفا اول بل السلف؛ قادر

ظنوا حيث من ا أتو إنما الخلف، طريقة يفضلون الذين هؤلء فإن المطلوبة؛
فقه غير من لحديث،وا القرآن، بألفاظ اليمان مجرد هي السلف، طريقة أن

أماني) إل الكتاب يعلمون فيهم: (ل الله قاال الذين الميين بمنزلة لذلك،
المصروفة النصوص، معاني استخراج هي خلف،ال طريقة ] وأن78[ البقرة: 

أوجب الفاسد، الظن ذاه؛ف اللغات رائبوغ الحتمالت، بأنواع حقائقها، عن
تصويب في لواوض السلف، طريقة على كذبوا وقاد قادمناه؛ كما المقالة، تلك

لضلل،وا الجهل وبين السلف، بطريقة الجهل بين فجمعوا الخلف، طريقة
. فخلال طريقة بتصويب

ياته،وآ ذاته باب في حكموأ فاته،وص سمائهوأ بالله أعلم الخلف يكون يفكو
بإحسان، اتبعوهم لذينوا لنصار،وا المهاجرين ؟! من أولينلا السابقين من
الله فنسأل ؟ الدجا صابيحوم الهدى، أعلما هم الذين ليمان،وا العلم أهل من
ل أن

من المسلمين إخوانناول لنا، يهب نأو هدانا، إذ بعد قالوبنا زيغي) 127(ص
.  الوهاب هو إنه رحمة، لدنه

اليوما، التأويل أهل لن الشعري، الحسن أبي كلما أثاناء في هذا، ذكرنا نماإو
ل من فيظن الشاعرة، عقيدة إلى ينتسبون الخلف، بطريقة أخذوا الذين
الله رضي وهو الشعري، الحسن أبي التأويل: طريقة هذا إن عنده، علم
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،كما النصوص تأول من على نكروأ السلف، طريقة على بأنه صرحا قاد عنه،
لجهمية.وا المعتزلة، التأويل: مذهب أن كروذ الخلف، مذهب هو

القشيري، القاسم أبو الستاذ قاال العلو، كتاب في الذهبي، الماما القا 
: ماتوليق الفقيه، أحمد بن زاهر يقول: سمعت الدقااقا، علي أبا سمعت

ًا يقول فكان حجري، في ورأسه الله، رحمه الشعري نزعه: حال في شيئ
. خرقاواوم موهوا، ،ةالمعتزل الله لعن

فيما المفتري، كذب ((تبيين كتاب في عساكر، ابن القاسم الحافظ: أبو القاو
من عنه، ذكر كما الله، رحمه الحسن أبو كان الشعري)) فإذا إلى نسب
في موافقه لنتقاد،وا المعرفة أهل عند المذهب، ستصوبم العتقاد، حسن

لعناد،وا الجهل أهل غير مذهبه، في قدحاي ول العباد، أكابر إليه يذهب ما أكثر
عقيدته صحة في حاله ليعلم بالمانة، وجهه على معتقده، عنه يحكى أن فلبد
 لله دحمقاال: ال فإنه كتابه: البانة، في ذكره ما .فاسمع الديانة في

الذي بالتمجيد، المتمجد بالتوحيد، المتفرد الماجد العزيز، لواحدا) 128(ص
على فيها رد خطبة وساقا نديد، ول مثل له يسول العبيد، اتفص تبلغه ل

فعرفونا والمرجئة، والرافضة، لحروريةوا لجهميةوا لقدريةوا المعتزلة،
؟.ونتدين بها التي وديانتكم تقولون، به الذي قاولكم،

وسنة الله، بكتاب ندين: التمسك بها التي وديانتنا نقول، به الذي له:قاولنا ليقا
قاول أنكرتم قاائل: قاد قاال فإن ـ قاال أن إلى ـ الصحابة جماعوإ رسوله،

فعرفونا لمرجئة،وا لرافضة،وا لحرورية،وا لجهمية،وا لقدرية،وا المعتزلة،
ينون؟تد بها التي يانتكمود تقولون، به الذي قاولكم،

الله، بكتاب ندين: التمسك بها التي يانتناود نقول، به الذي له: قاولنا ليقا
بذلك حنون الحديث؛ ئمةوأ لتابعين،وا الصحابة، عن روي اوم ، نبيه وسنة

منول قاائلون، وجهه، الله نضر حنبل، بن عليه: أحمد كان ماوب معتصمون،
الله أبان الذي الكامل، لرئيسوا الفاضل، الماما لنه مجانبون، قاوله، فخال
المبتدعين، بدع به معوقا المنهاج، به وضحوأ ال،لالض ظهور عند الحق، به
بيروك مقدما، إماما من عليه الله فرحمة الشاكين؛ كوش الزائغين، يغوز

. المسلمين أئمة جميع وعلى مفهم،
الله، عند من جاء وما سله،ور تبه،وك لئكته،وم ه،للبا نقر قاولنا: أنا جملة و

ًا، ذلك من نرد ل ، الله رسول عن الثقات رواه وما واحد إله الله نوأ شيئ
ًا، ول صاحبة يتخذ لم غيره، إله ل صمد، فرد أحد، ًا نوأ ولد عبده محمد

فيها، ريب ل آتية الساعة نوأ ق،ح لناروا حق، الجنة نوأ سوله؛ور
عرشه على مستو تعالى الله نوأ القبور؛ في من يبعث الله نوأ) 129(ص
ًا، له استوى) وأن العرش على قاال: (الرحمن ،كما بقىويقاال: ( كما وجه
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قاال: (بل كما يدين، له نوأ  ]27لكراما) [ الرحمن: وا الجلل ذو ربك وجه
قاال: (تجري كما كيف، بل عينين له نوأ ]64لمائدة: [ امبسوطتان)  يداه

لله نوأ ضالً، كان غيره، الله اسم م: أنعز من نوأ  ]14بأعيننا) [ القمر: 
ًا،  ] .166بعلمه) [ النساء:  قاال: (أنزله كما علم

المعتزلة، نفته كما ذلك، ننفي ول لبصر،وا السمع، له ثبتون قادرة، لله نثبت و
يكون ل نهوأ مخلوقا، غير لوج عز الله كلما قول: إنون لجهمية؛وا لخوارج،وا

مخلوقاة العباد أعمال نوأ الله، شاء ما إل شر، أو خير، من الرض، في شيء
نوأ  ]96تعملون) [ الصافات:  اوم خلقكم للهواقاال: ( كما له، مقدرة لله،

مخلوقا، غير الله كلما القرآن إنقول: ون دره؛وقا الله بقضاء لشر،وا الخير،
ًا، كان القرآن، بخلق قاال من نوأ يوما بالبصار يرى الله أن وندين كافر

الروايات به جاءت كما المؤمنون، يراه البدر، ليلة القمر يرى كما القيامة،
عنه هم ـ ونمنالمؤ رآه إذا ـ الكافرين قول: إنون ؛ الله رسول عن

لمحجوبون) [ المطففين: يومئذ ربهم عن إنهم الله: (كل قاال كما محجوبون،
15 . [ 

ًا، إسلما كل يسول اليمان، من أوسع السلما نقول: إن و الله أن دينون إيمان
 القلوب نوأ القلوب، مقلب تعالى
أصبع، على السماوات يضع نهوأ أصابعه، من أصبعين ينب) 130(ص

قاول اليمان نوأ ، الله رسول عن الرواية جاءت كما أصبع، على لرضينوا
من النقل، أهل رواها التي الروايات، جميع صدقاون نقص؛وي يزيد مل،وع

مستغفر من هل ؟ سائل من يقول: ((هل الرب نوأ الدنيا، سماء إلى النزول
ًا ثابتوه،وأ ه،نقلو ما ؟)) وسائر نبتدع ول لتضليل؛وا الزيغ أهل قااله لما خلف

. نعلم ل ما الله على نقول اول ا،هب الله يأذن لم بدعة الله دين في
ًا لملكوا ربك قاال: (وجاء كما القيامة، يوما يجيء الله قول: أننو صفا) صف

أقارب حنونقاال: ( كما شاء، كيف عباده من يقرب الله نوأ  ]22[ الفجر: 
قااب فكان فتدلى، دنا قاال: (ثام  ] وكما16الوريد) [ قا:  حبل من ىإل

إلى داعية كل مفارقاة ونرى ـ قاال أن إلى ] ـ9،8أدنى) [ النجم:  أو قاوسين
ًا، منه، بقي وما قاولنا، من ذكرناه لما حتجون الهواء، أهل جانبةوم بدعة، باب

ًا، ًا،وش باب .  شيئا يئ
بينه،وأ أوضحه ما العتقاد، هذا الله رحمكم ساكر: فتأملواع ابن قاال مثا

الدين شمس قاال انتهى؛ ينه،وب شرحه، الذي الماما، هذا بفضل واعترفوا
الحسن، أبي مقالة إلى المتكلمون، أصحابنا انتهى الله: فلو رحمه الذهبي

واشمو الشياء، في الوائل حكماء كخوض خاضوا كنهمول لحسنوا، زموها،ول
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بن الحسن: علي أبي قاول .ذكر بالله إل قاوة ول حول فل المنطق، خلف
 الطبراني، مهدي،

في له، اليات مشكل كتاب في قاال الشعري، تلميذ متكلم،ال) 131(ص
استوى) .  العرش على قاوله: (الرحمن باب

عال أنه بمعنى عرشه على مستو شيء، كل فوقا السماء، فوقا الله أن لمعا
الدابة، ظهر على العرب: استويت تقول كما الستواء: العتلء، عنىوم ليه،ع
رأسي، على الشمس ستوتوا علوته؛ بمعنى ح،طالس على ستويتوا
رأسي، فوقا فوجد الجو، في على بمعنى رأسي، قامة على الطير ستوىوا

على عال السماء، في أنه على يدلك عرشه، على عال جلله، جل فالقديم
إني عيسى وله: (ياوقا  ]16السماء) [ الملك:  في من قاوله: (ءأمنتم ،شهعر

على الله استواء البلخي: أن  ] وزعم55عمران:  ل [ آ)ىإل افعكور متوفيك
العراقا على بشر العرب: استوى قاول من مأخوذ عليه، الستيلء هو العرش،

. عليها استولى ....أي
لم كذلك، كان لو لنه بالستيلء، ليس ـ هاهنا ـ اءتوالس أن على دلويل: اقا

مستول هو إذ خلقه، سائر دون عليه، بالستيلء العرش يخص أن ينبغي يكن
بذلك فبان وصفته؛ ما على مزية للعرش ليس الخلق، وعلى العرش، على

ًا: إن له يقال ثام قاوله؛ فساد من هو الذي الستيلء، هو ليس الستواء، أيض
ًا، يكن لم أن بعد تمكن إذا أي: استولى، فلن، لعرب: استوىا لقاو متمكن

ًا؛ يكن لم أن بعد بالتمكن، يوصف ال لوج عز الباري كان فلما لم متمكن
. الستيلء إلى الستواء، معنى يصرفا

في من قاـوله: (ءامنتم في تقولون قايل: ما فإن قاال، مثا) 132(ص
قاال: كما العرش، على السماء فوقا أنه كذل له: معنى قايل السماء) ؟
قاال: (ولصلبنكمو الرض، على  ] بمعنى2الرض) [التوبة:  في (فسيحوا

تعالى: الله قاول في تقولون قايل: ما  ] فإن71النخل) [ طه:  جذوع في
القراء، بعض له: إن  ] قايل3الرض) [النعاما:  وفي السموات في الله (وهو
سركم) وكيفما يعلم الرض يبتديء: (وفي (السماوات) ثام في فقاولا يجعل
ً أن فلو كان، ملكه أن على لدل ملك، والعراقا، بالشاما انلقاال: ف قاائل

. فيهما ذاته أن ل والعراقا، بالشاما
للماما قاول ركذ للبانة في قاال بطة، ابن الله، عبد الزاهد: أبي ا _ وهو كتاب: ا

لليمان باب_  تمجلدا ثالثاة وعلمه خلقه، من بائن عرشه، على الله بأن ا
. بخلقه محيط

فوقا عرشه، على الله أن على والتابعين، ابة،حالص المسلمون: من معجأ
كما  ] فهو4معكم) [ الحديد:  قاوله: (وهو فأما خلقه؛ من بائن سماواته،
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هو إل ثالثاة ىجون من يكون بقـوله: (ما الجهمي، واحتج العلماء، قاالت
علمه؛ ذلك أن العلماء فسر وقاد وفينا؛  ] فقال: معنا،7رابعهم) [ المجادلة: 

سرد بطة ابن إن عليم) .ثام شيء بكل الله آخرها: (إن في تعالى قاال ثام
علمه، إنه قاال من أقاوال بأسانيده،

حنبل، بن دمحأ حماد، بن ونعيم والثوري، ك،حاالض عن ذكرهف) 133(ص
من سمع عنه؛ الله رضي الئمة كبار من بطة، ابن وكان راهويه؛ بن سحاقاوإ

. وثالثامائة وثامانين سبع ةنس وتوفي وطبقته، البغوي
للماما: أبي قاول ركذ وقاته، في المالكية شيخ القيرواني، زيد أبي بن محمد ا

للماما مذهب في المشهورة، رسالته أول في قاال فوقا تعالى مالك: وأنه ا
للماما قاال بعلمه، مكان كل في وأنه بذاته، المجيد، هرشع بن بكر: محمد أبو ا

عرشه فوقا _ وأنه قاوله ذكر لما زيد، أبي ابن سالةر شارحا المالكي، وهب،
اليات، ساقا ثام العرب؛ جميع عند واحد وعلى، فوقا، _ معنى، المجيد

بمعنى عرب،لا لغة ((في)) في لفظة تأتي _ وقاد قاال أن _ إلى والحاديث
السماء) في من تمنمأ ] (ء15مناكبها) [ الملك:  في كقـوله: (فامشوا فوقا،

عن فهمه مما مالك، قاول وهو فوقاها؛ يريد التأويل، أهل  ] قاال17ملك: ل[ ا
في هالل ن: أ النبي عن فهموه مما الصحابة، عن فهموه مما التابعين،
بين ثام عرشه؛ فوقا إنه محمد، أبو الشيخ قاال فكذلك فوقاها؛ يعني السماء،

بكل وهو كيف، بل خلقه، جميع عن بائن بذاته، هو مانإ عرشه، فوقا علوه أن
حاالشار كلما انتهى منها، أعظم لنه الماكن، تحويه فل بذاته، ل بعلمه، مكان

لسنة)) تقريرا في ((المفرد كتابه في زيد أبي ابن ذكرو. 
وقاال تقرير؛ أتم وقارره بذاته، العرش على الرب واستواء لعلو،ا) 134(ص
أرضه دون سماواته فوقا بذاته، عرشه فوقا تعالى لمدونة: وأنها مختصر في

 .
عرشه فوقا تعالى وأنه زيد، أبي ابن قاول ذكر لما الذهبي، الحافظ لاقا

وعثمان شيبة، أبي بن جعفر أبي عن العبارة، هذه مثل تقدما بذاته: قاد المجيد
. الدارمي سعيد بن
أبو والحافظ رسالته، في سجستان واعظ عمار، بن يحيى أطلقها ذلككو

للبانة كتاب في السجزي نصر ومالك، كالثوري، قاال: وأئمتنا، فإنه له، ا
متفقون وإسحاقا، وأحمد، والفضيل، المبارك، وابن عيينة، ،وابن والحمادين

عبد ابن أطلقها وكذلك مكان؛ بكل علمه وأن بذاته، العرش فوقا هللا أن على
للسلما: شيخ عبارة وكذا البر، أخبار في قاال فإنه النصاري، إسماعيل أبي ا

أبو قاال وكذا بنفسه، العرش على السابعة، السماء في الله شتى: إن
القصيدة:  تلك الشافعي، الكرجي، الحسن
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َل ائدهم: أنقع لل  بالغوائب علمه مع عرشه ىلع بــذاته ها
عقيدة الصلحا: هذه ابن الدين تقي العلمة، بخط مكتوب القصيدة هذه لىعو

ثاابت بن اللفظة: أحمد هذه أطلق وكذا الحديث؛ وأصحاب السنة، أهل
القحيطي، العزيز عبد ىتفموال الجيلي، القادر عبد والشيخ الحافظ، الطرقاي
معين ل بذاته، الخلئق ومدبر شيء، كل خالق تعالى اللهو وطائفة؛

معنا، كونه بين التفرقاة وغيره: زيد، أبي ابن أراد وإنما موازر؛ لو) 135(ص
حيث أعلمنا كما العرش، على وهو بالعلم، معنا فهو العرش، فوقا كونه وبين

ماعة جالمذكورة: بالكلمة تلفظ استوى) وقاد العرش على يقول: (الرحمن
للسلما؛ حسن من ركهت الكلما فضول أن ريب وبل دمنا،قا كما العلماء، من ا

الصغير، بمالك يلقب وكان بالمغرب، العاملين ءاالعلم من زيد، أبي ابن وكان
تركه، فليته بذاته، قاوله في عليه نقموا وقاد الصول، معرفة في غاية وكان
.  الذهبي كلما انتهى

. الشعري الباقالني، الطيب، ابن بكر ي: أبياضالق قاول ركذ
لقاا _ فإن كتبه أشهر من _ وهو الدين أصول في كتابه: التمهيد في لاقا

على مستو هو بل الله، قالنا: معاذ ؟ مكان كل في الله إن تقولون قاائل: فهل
استوى) وقاال: العرش على فقال: (الرحمن كتابه، في أخبر كما عرشه،

لكان مكان، كل في كان الرض) ولو بكم يخسف أن السماء في من نتممأ(ء
للنسان، جوفا في يرغب التي ذرة،قال والمواضع الحشوش، وفي فمه، وفي ا
. ذلك عن الله تعالى ذكرها، عن

َله السماء في الذي تعالى: (وهو قاـوله في قاال مثا َله) الرض وفي إ إ
َله  ] المراد: أنه84[ الزخرفا:  َله السماء، أهل دعن إ كما الرض، أهل عند وإ

 العرب: فلن تقول
ذات أن يعنون سيول أهلهما، أي: عند المصرين؛ في مطاع بيل،ن) 136(ص

والذين اتقوا الذين مع الله وقاوله: (إن موجودة؛ والعراقا، بالحجاز، المذكور،
أن يرد ولم يد؛أيوالت والنصر،  ] يعني: بالحفظ،128محسنون) [ النحل:  هم

 ] محمول46وأرى) [ طه:  أسمع معكما وقاوله: (إنني تعالى؛ معهم، ذاته
رابعهم) [ المجادلة: هو إل ثالثاة نجوى من يكون ما (وقاوله: التأويل؛ هذا على

.  ونجواهم سرهم، من خفي ابمو بهم، عالم أنه  ] يعني7
ًا يقال، أن يجوز ل لكفلذ القرآن، به ورد كما يستعمل إنما ذاهو على قاياس

والحمار، الثور، مع وإنه ودمشق، السلما، ومدينة بالقيروان، الله هذا: إن
ًا حلوان، إلى المصعدين ومع فساقا،لا مع وإنه مع الله قاوله: (إن على قاياس

معنى يكون أن يجوز ول أولً، وصفنا ما على اتقوا) فوجب: التأويل الذين
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على بشر استوى الشاعر: قاد قاال كما استيلؤه، هو عرش،لا على استوائه
 العراقا

ًا يزل لم تعالى والله والقهر؛ القدرة، هو الستيلء، نأل ًا؛ قاادر وقاوله: قااهر
.  قاالوه ما فبطل يكن، لم أن بعد الوصف هذا استوى) يقتضي: استفتاحا (ثام

أفعاله، صفات من ذاته، صفات لنا لواّقاائل: ففص قاال فإن قاال: باب، مثا
له: صفات قايل ذلك؛ لنعرفا

ًا يزال ول يزل، لم التي هي اته،ذ) 137(ص ،وهي: الحياة بها، موصوف
للرادة، والقدرة، واليدان، والوجه، والبقاء، والكلما، والبصر، والسمع، وا
والعدل، ،والرزقا هي: الخلق، فعله، وصفات والرضاء؛ والغضب، والعينان،

للحسان، للنعاما، والتفضل، وا وكل والنشر؛ والحشر، والعقاب، والثواب، وا
ًا كان صفة .  لصفاتا في الكلما ساقا ثام لها؛ فعله قابل موجود

في قاولنا، في كذلك الشعري، الحسن أبي عن الله: الذب كتاب في القاو
اليدين، إثابات من صح إذ الله؛ صفات في ، الله رسول نع يالمرو جميع

وإنه الغماما، من ظلل في القيامة يوما يأتي الله ونقول: إن والعينين؛ والوجه،
أن _ إلى عرشه على مستو وإنه الحديث، في كما الدنيا، السماء إلى ينزل
جاءت، كما تمر الصفات، هذه السنة: أن وأهل الئمة، دين بينا _ وقاد قاال

عن الزهري، عن روي كما تصوير، ول تجنيس، ول تحديد، ول تكييف، غيرب
. تهىنا وضل؛ وابتدع، تعدى، فقد هذا، تجاوز فمن الستواء، في مالك،

هذا _ فهذا: نص هذا كلمه ذكر _ لما الذهبي الدين شمس الحافظ لاقا
للماما، امتل فلقد ؟ والنحل بالملل، وتبصره وذكائه، تبحره، في مثله وأين ا

الصفات، ونفي السلب، إل يعرفون ول السلف، ما يدرون ل بقوما الوجود،
وردها،

النقل؛ على يكونون ول ل،قالع إلى يدعون عجم، غتم، بكم، م،ص) 138(ص
. راجعون إليه وإنا لله فإنا

للماما قاول ركذ المالكي الطلمنكي، الندلسي، الله عبد بن عمر: محمد أبي ا
.
السنة: أن أهل من المسلمون _ أجمع مجلدان _ وهو الصول كتاب يف لاقا

ًا، الكتاب هذا في وقاال بذاته؛ عرشه على استوى الله سنة:لا أهل أجمع أيض
مالك، عن بسنده ساقا ثام المجاز؛ على ل الحقيقة، على العرش على الله أن

كتاب: وأجمعلا هذا في قاال ثام مكان؛ كل في وعلمه السماء، في قاوله: الله
كنتم) أينما معكم قاوله: (وهو معنى أن على السنة، أهل من المسلمون
السماوات فوقا لله فإن ؛علمه ذلك أن القرآن، من ذلك  ] ونحو4[الحديد: 

. كتابه في لفظه هذا شاء، كيف عرش على مستو بذاته،
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استوى هالل أن على السنة، أهل من المسلمين، إجماع حكاية نظر: إلىاف
وحكاها السنة، أئمة من واحد غير اللفظة، هذه وأطلق بذاته، عرشه على
السجزي، نصر بيأ الحافظ عن تقدما كما الكبار، الئمة عن العلماء من كثير

ما ك!رسالته؟ في ذكرها لما ؟ وحده زيد أبى ابن على نقموها فكيف وغيره؛
بالندلس، القراء ئمةوأ الحفاظ، كبار من هذا الطلمنكي وكان لذهبي؛ا هذكر

وأربعمائة. وعشرين تسع سنة وتوفي سنة، وثامانية بضعا عاش
للسلما، شيخ قاول كرذ) 139(ص الرحمن، عبد بن لعثمان: إسماعي أبي ا

السنة: في رسالته في قاال الصابوني، النيسابوري،
عرشه، على سماواته، سبع فوقا الله ويشهدون: أن الحديث، أصحاب عتقديو
أن يختلفوا لم السلف، من الئمة، وأعيان المة، وعلماء كتابه، به نطق ماك

في احتج الشافعي، وإمامنا سماواته، فوقا وعرشه عرشه، على الله
بن معاوية بخبر الكفارة، في المؤمنة الرقابة إعتاقا مسألة في المبسوط،

لها: فقال ل، أما أمؤمنة ليعرفا السوداء، أمةلا  الله رسول فسأل الحكم،
اهنإف فقال: ((أعتقها أعجمية، كانت إذ السماء، إلى ؟)) فأشارت ربك ((أين
بصفة ربها وعرفت السماء، في ربها بأن أقارت لما بإيمانها، )) حكمةمؤمن

ًا، الصابوني كان والفوقاية؛ العلو، ًا، هذا: فقيه ًا، محدثا ًا وصوفي كان: ،واعظ
خزيمة، ابن أصحاب من سمع حسنة، تصانيف له زمانه، في نيسابور شيخ

. وأربعمائة وأربعين، سنة: تسع وتوفي والسراج،
أبي زمانه، في السنة إماما المغرب، حافظ العلمة، العالم لإماما،لا قاول ركذ

التمهيد صاحب، الندلسي، النمري، البر، عبد بن الله، عبد بن عمر: يوسف
الحديث شرحا في التمهيد، كتاب في . قاال النفسية والتصانيف الستذكار،و

 لبن الثامن
للسناد صحيح هذا، النزول اب: حديثشه) 140(ص الحديث أهل يختلف ل ،ا
من العرش، على السماء في وجل عز الله أن على دليل وفيه صحته؛ في

لمعتزلة،ا على حجتهم وهو الجماعة، قاالت كما سماوات، سبع فوقا
والدليل العرش؛ على وليس مكان، كل في الله قاولهم: إن في والجهمية،

العرش على رحمنلتعالى: (ا قاوله ذلك، في الحق أهل قااله ما صحة على
السماء) يعني في السماء) ومعنى: (من في من استوى) وقاوله: (ءامنتم

في قاوله: (فسيحوا إلى ىرت (على) أل (في) بمعنى تكون وقاد العرش، على
) [ طه:لخنال جذوع في قاوله: (ولصلبنكم وكذلك الرض، الرض) أي: على

 ] وما4إليه) [ المعارج:  والروحا الملئكة رجعقاـوله: (ت يعضده  ] وهذا71
. المعتزلة قاول إبطال في واضحات، كلها اليات وهذه اليات، في مثله كان
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فل استوى: استولى، تأويل في وقاولهم الستواء، في ازمجال دعواهم ماأو
اللغة: المغالبة، في الستيلء، ومعنى اللغة، في ظاهر غير لنه له، معنى
المة تتفق حتى الحقيقة، على يحمل أن الكلما حق ومن أحد، يغلبه ل والله

ذلك، على إل ،انرب من إلينا أنزل ما اتباع إلى سبيل ل إذ المجاز، به أريد أنه
أن الله وجل العبادات، من شيء ثابت ما مدع، لكل المجاز ادعاء ساغا ولو

معناه يصح مما اطباتها،خم معهود من العرب، تفهمه بما إل المة يخاطب
 عند

لستواء لسامعينا) 141(ص وهو: العلو، مفهوما، اللغة في معلوما وال
لرتفاع قاوله: في عبيدة أبو قاال فيه، نوالتمك والستقرار، الشيء، على وال
فوقا العرب: استويت وتقول استوى) قاال: عل، رشعلا على (الرحمن

بقوله: واحتج أي: استقر، غيره: استوى، وقاال البيت، فوقا واستويت الدابة،
فلم واستقر، شبابه،  ] أي: انتهى14واستوى) [ القصص:  أشده بلغ (ولما
وبهذا العلو، في الستقرار البر: والستواء عبد ابن لقاا مزيد؛ شبابه في يكن

 ]13[ الزخرفا:  ظهوره) الية على فقال: (لتستووا وجل، عز الله خاطبنا
القاو ]28الفلك) [المؤمنون:  على معك ومن أنت تويتسا قاال: (فإذاو
 ] .44الجودى) [ هود:  على توتسوا(
بن إبراهيم عن الواسطي، داود بن الله عبد يرويه بحديث منهم، نزع من ماأو

قاوله: في عباس، ابن عن أبيه، عن مجاهد بن الله دعب عن الصمد، عبد
مكان منه يخلو فل بريته، جميع على وى) استولىتاس العرش على (الرحمن

.
بن الله عبد فأما ضعفاء؛ مجهولون، ونقلته منكر، حديث هذا لجواب: أناف

ل مجهول الصمد عبد بن وإبراهيم ،فضعيفان؛ مجاهد وابن الواسطي، داود
بمثل الحتجاج لهم يسوغا فكيف العدول، الحاد أخبار يقبلون ل وهم ؛رفايع

تعالى: (وقاال الله قاول سمعوا ؟! أما عقلوا لو الحديث ذاه) 142(ص
ًا لي ابن هامان يا فرعون فأطلع السموات أسباب السباب، أبلغ لعلي صرح

ًا) [ غافر:  لظنه إني موسى إله إلى عليه وسىم أن على ] فدل37،36كاذب
ًا يظنه وعونوف السماء، في يقول: أهي كان السلما، . كاذب

إلـه) [الزخرفا: الرض وفي إلـه السماء في الذي هو (و: بقـوله تجحا نإف
 ] وبقوله: (ما3الرض) [ النعاما:  وفي السموات في الله (وهو ] وبقوله84

كل في الله أن  ] زعموا7:لةرابعهم) [ المجاد هو إل ثالثاة نجوى من يكون
 . جده عالىوت اسمه تبارك ذاته،وب بنفسه، انمك
دون الرض في ليس المة: أنه سائر وبين ينكم،وب بيننا خلفا لهم: ل ليقا

عليه، المجمع الصحيح المعنى على اليات، هذه حمل فوجب بذاته، السماء
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أهل معبود إله ضأرال وفي السماء، أهل معبود إله السماء في وذلك: أنه
على أنه يشهد التنزيل، وظاهر بالتفسير، العلم أهل قاال وكذا الرض،
الظاهر؛ ساعده من به الناس سعدوأ ساقاط، ذلك في فالختلفا العرش؛

أن بين قاد لتفاقا،وا إله) فالجماع الرض الخرى: (وفي الية في قاوله وأما
.  قااطع فإنه اهذ فتدبر الرض، أهل معبود بأنه المراد

ًا: في الحجة نمو أن السبع، تاالسماو فوقا العرش، على وجل عز أنه أيض
العرب من أجمعين، الموحدين

إلى وجوههم رفعوا شدة، بهم زلتون أمر كربهم إذا لعجم،وا) 143(ص
الله يستغيثون السماء، إلى بها مشيرين لها، رافعين أيديهم صبواون السماء،

يحتاج أن من لعامة،وا الخاصة عند عرفا،وأ أشهر هذا ى؛عالوت تبارك ربهم
إلى ؟)) فأشارت الله السوداء: ((أين لمةل قاال وقاد حكايته؛ من أكثر إلى

فإنها قاال: ((فأعتقها، الله، رسول ؟)) قاالت أنا لها: ((من قاال ثام السماء،
.  اءمالس إلى رأسها برفعها نهام  هللا رسول مؤمنة)) فاكتفى

رابعهم) فل هو إل ثالثاة نجوى من يكون بقـوله: (ما احتجاجهم، ل: وأمااقا
مكان، كل في لمهوع العرش، على قاال: هو الية، هذه ظاهر في لهم حجة

معهم وعلمه العرش، لىع قاال: هو الية، هذه في الضحاك عن سنيد كروذ
مسعود: بن الله عبد وقاال ؛همثل الثوري سفيان عن لغنيوب قاال: كانوا؛ أينما

رى،أخ ىإل سماء كل بين وما عاما، خمسمائة مسيرة لرض،وا السماء بين ما
مسيرة الكرسي، إلى السابعة السماء بين وما عاما، خمسمائة مسيرة

لعرشوا عاما، خمسمائة مسيرة اء،لما إلى الكرسي بين وما عاما، خمسمائة
هذا ذكر وقاد أعمالكم؛ يعلم رش،عال على عالىوت تبارك والله الماء، فوقا

ًا أو الكلما، .  الستذكار كتاب في منه، قاريب
ًا: أجمع عمر أبو القاو عنهم حمل الذين لتابعين،وا الصحابة علماء أيض

 تعالى: (ما قاوله تأويل في قاالوا التأويل،
في لمهوع العرش، على رابعهم) هو هو إل ثالثاة نجوى من كوني) 144(ص
ًا: أهل وقاال بقوله، يحتج أحد ذلك في خالفهم ؛وما مكان كل السنة أيض

على ملهاوح لسنة،وا الكتاب، في الواردة بالصفات، القارار على مجمعون،
ًا يكيفوا لم أنهم إل المجاز، على ل الحقيقة، . ذلك من شيئ

ًا منها يحمل ول ينكرها، فكلهم لخوارج،وا لمعتزلة،وا الجهمية، اأم و ىعل شيئ
نافون بها أقار من عند وهم مشبه؛ بها أقار من زعمون: أنوي الحقيقة؛
الصفات، سائر تأول من فإن لله،وا الذهبي: صدقا الحافظ قاال للمعبود؛

نوأ الرب، لتعطي إلى السلب ذلك أداه الكلما، مجاز على منها ورد ما ملوح
أئمة ومن م،لالع بحور من البر، عبد بن عمر أبو كان قدول المعدوما، يشابه
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ثالثا سنة مات القاطار، في فضله واشتهر مثله؛ العيون ترى أن قال الثار،
.  سنة بعينوس ست عن ربعمائة،وأ تينوس

الندلسي:  المقري، خلف، بن الله القاسم: عبد أبي الماما، قاول ركذ
الحديث: دليل هذا وفي ـ النزول حديث ذكر لما ـ الملخص شرحا يف لاقا

مماسة غير من سماوات، سبع فوقا العرش، على السماء في الىعت أنه على
على تعالى: (الرحمن قاـوله قاـولهم، ليلود العلم، أهل قاال كما تكييف، ول

العرش)  على استوى ـوله: (ثاموقا  ]5استوى) [ طه:  العرش
المعارج) ذي الله من دافع، له ليس  ] وقاـوله54لعرافا: [ ا) 145(ص

في وجل زع أنس: الله بن مالك قاال الصعود؛ هو لعروجوا ]3،2[ المعارج: 
بقـوله: في يريد مكان؛ علمه من يخلو ل مكان، كل في لمهوع السماء،
في ،واضح قادمت: دليل ما لوك ـ قاال أن إلى ـ السماء أي: على السماء،

يلء؛تالس بمعنى الستواء، نوأ الستواء؛ في بالمجاز، قاال من قاول إبطال
الكلما: أن حق ومن أحد؛ يغالبه ل للهوا المغالبة، بعد اللغة في الستيلء لن

إلى سبيل ل إذ المجاز، به أريد أنه على المة تتفق حتى حقيقته، على يحمل
الشهر، إلى الله كلما يوجه نماوإ ذلك؛ لىع إل ربنا من إلينا أنزل ما اتباع

ساغا ولو له؛ التسليم يجب ما ذلك، ادعاء يمنع لم ما وجوهه، من لظهر،وا
إل يخاطب أن الله لوج العبادات، من شيء ثابت ما مدع، لكل المجاز اءعدا

السامعين؛ عند معناه يصح مما مخاطباتها، معهود في العرب تفهمه بما
الشيء. في لتمكنوا لرتفاع،وا العلو وهو اللغة، في مامعلو لستواءوا
أحاطت ما لن المخلوقاات، لشبه كذلك، كان وقاال: لو عليه، أحد احتج نإف

كمثله تعالى: (ليس لنه ذلك، يلزما قايل: ل مخلوقا؛ فهو حتوتوا المكنة، به
بتوثا العقول، في صح وقاد المكنة؛ قابل كان بخلقه، يقاس ل أنهولشيء) 

لىع يقاس فكيف بمعدوما، ،وليس مكان في ل الزل، في كان بالدلئل: أنه
يجري ؟! أو خلقه من شيء
ًا الظالمون يقول عما الله تعالى تشبيه، أو تمثيل، ينهموب ينهب) 146(ص علو
ًا . كبير

الله خلق ثام مكان، في ل الزل في كان بأنه ربنا، قاائل: وصفنا قاال نإف
عن زال إذا لنتقال،وا بالتغيير، منا، إقارار ذلك وفي مكان؛ في رصاف الماكن،

أنه أنت، زعمت له: وكذلك قايل مكان، دون مكان في صار الزل، يف صفته
نم نتقلوا معبودك، عندك تغير فقد مكان، كل في صار ثام مكان، في ل كان

الن؛ هو اكم مكان، كل في الزل في نه: إقاال فإن مكان؛ كل إلى مكان، ل
. فاسد وهذا أزليته، في معه لماكنوا الشياء أوجد فقد
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؟! مكان إلى الزل في مكان ل من ينتقل أن عندك، يجوز : فهللقاا نإف
كونه لن عليه، ذلك إطلقا إلى سبيل فل الحال، غيروت النتقال، له: أما قايل
ًا، يوجب ل الزل، في ًا توجب ل نقلته ذلكوك مكان ذلك في هو وليس ،مكان

المعنى كان وإن ،انتقل نقول ول مكان، ل من نقول: استوى ولكنا كالخلق،
الحليم، ونقول: هو سرير؛ له نقول ول عرش، نقول: له كما واحد؛ ذلك في
ل لنا إبراهيم؛ صديق نقول ول إبراهيم، ونقول: خليل العاقال؛ هو نقول ول

به وصف ما ندفع ول نفسه، به سمى ما إل ه،يلع نطلق ول نصفه، ول نسميه،
. للقرآن دفع لنه نفسه،

. تعالى الله رحمه الخطيب، بكر الحافظ: أبي قاول كرذ) 147(ص
على وإجراؤها السلف: إثاباتها فمذهب الصفات، في الكلما ل: أمااقا

على فرع الصفات، في والكلما عنها، والتشبيه الكيفية ونفي ظواهرها،
رب إثابات كان فإذا ومثاله؛ حذوه ذلك في ويحتذى الذات، في مالالك

ًا،لمع العالمين إثابات فكذلك وتكييف، تحديد إثابات ل وجود، إثابات هو فإنما وم
فإنما وبصر، وسمع، قالنا: يد، فإذا وتكييف؛ تحديد، إثابات هو إنما صفاته،

أن ،ول لقدرة: االيد معنى إن نقول ول لنفسه، الله أثابتها صفات ثاباتوإ
تشبه ول للفعل، وأدوات جوارحا نقول: أنها ول لبصر: العلم؛وا السمع، معنى،

لن إثاباتها، وجب ونقول: إنما جوارحا، هي التي والبصار، والسماع، باليدي،
شيء) كمثله تعالى: (ليس لقوله عنها، التشبيه نفي ووجب بها، ورد التوقايف

ًا له يكن وله: (ولموقا ] 11[ الشورى:  للخلص:  كفو  ]انتهى.4أحد) [ ا
والسنة، الكتاب، للفاظ باطن أي: ل بظاهرها، بي: المرادهالذ الحافظ لاقا

في القول، وكذلك معلوما؛ وغيره: الستواء مالك قاال كما له؛ وضعت ما غير
للرادة، والكلما، والبصر، السمع، معلومة، ياءأشال هذه ذلك، ونحو والوجه، وا

 في الكيف لكن وتفسير، بيان إلى تحتاج فل
قاالوا النظر، أهل من قاال: والمتأخرون عندنا؛ جهولم ميعها،ج) 148(ص

ًا علمت ما مولدة، مقالة كما تمر الصفات، قاالوا: هذه إليها؛ سبقهم أحد
. مراد غير ظاهرها اعتقاد: أن مع تؤول، ول جاءت

دللة غير تأويل ل أحدهما: أنه أمران؛ به يعنى هرظاال هذا: أن من فرعتف
وغيره: سفيان، قاال وكما معلوما؛ لف: الستواءسال قاال كما الخطاب،

بها يبتغى ل اللغة، في واضحة معروفة، بينة أنها يعني تفسيرها، قاراءتها
تشبه ل أنها اتفاقاهم مع السلف، مذهب وهذا والتحريف؛ التأويل، مضائق
الثاني: أن صفاته؛ في ول ذاته، في له مثل ل الباري إذ بوجه، بشرلا صفات

من الذهن في يتشكل كما الصفة، من الخيال في يتشكل الذي هو ها،رظاه
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تعددت ،وإن نظير له ليس صمد فرد الله فإن مراد؛ غير فهذا البشر، وصف
 ؟ لنا نعتهو هعاين الذي فمن نظير، ول مثل لها ما ولكنها حق، فإنها صفاته

ّلون، لعاجزون، إنا للهاو وكيف فينا، لتيا الروحا حد في باهتون، حائرون، كا
؟ الموت بعد تنتقل وكيف يرسلها، وكيف باريها، توفاها إذا ليلة، كل تعرج

؟ الن النبيين حياة وكيف ؟ قاتله بعد ربه عند المرزوقا الشهيد حياة وكيف
السماء في رآه ثام ؟ قابره في يصلي موسى خاهأ  النبي شاهد وكيف
؟ منه التخفيف وطلب العالمين، رب بمراجعة إليه وأشار وحاوره، ة،سالساد
بالقدر آدما وحجه ؟ آدما أباه موسى ناظر وكيف
وكذلك فيه؟ فائدة ل وقابولها التوبة بعد اللوما وبأن ؟ لسابقا) 149(ص
انتقلنا إذا بنا فكيف العين، الحور ووصف الجنة، في نااتهيئ وصف عن نعجز
لقمة، في الدنيا يلتقم أن يمكنه بعضهم وأن وكيفيتها، تهم،اوذو الملئكة إلى
وله وأعظم؛ أعلى فالله ؟ النوراني جوهرهم وصفاء ،وحسنهم، رونقهم مع

بأنا شهداو بالله وأصلً: (آمنا له، مثل ول المطلق، والكمال العلى، المثل
ثالثا ةنس الخطيب توفي الذهبي؛ كلما  ] انتهى52عمران:  مسلمون) [ آل

. الشأن هذا معرفة في مثله ببغداد يكن ولم وأربعمائة، وستين
للماما، قاول ركذ الله، عبد بن الملك المعالي: عبد أبي المشرقا، عالم ا

. الشافعي الجويني،
هذه في العلماء مسالك اختلفة)) النظامي ((الرسالة كتاب في لاقا

من يصح وما الكتاب، آي في ذلك والتزاما بعضهم: تأويلها، فرأى الظواهر،
للنكفافا إلى السلف أئمة وذهب السنن؛ على الظواهر وإجراء التأويل، عن ا

ًا، نرتضيه والذي وجل؛ عز الرب إلى معانيها وتفويض مواردها، الله وندين دين
إجماع وأن ذلك، في السمعي القاطع والدليل المة، لفس ععقيدة: اتبا به

ًا، الظواهر هذه تأويل ناك فلو متبعة، حجة المة ًا، أو مسوغ أن لوشك محتوم
عصر ماانصر . وإذا الشريعة بفروع اهتمامهم فوقا بها، اهتمامهم يكون

 عن ابضرال على والتابعين، الصحابة
وآية الستواء، آية فلتجر تبع،لما الوجه هو ذلك كان لتأويل،ا) 150(ص

للماما قاال ذلك؛ علي ] 75بيدي) [ ص:  خلقت وقاوله: (لما المجيء، أبو ا
للماما، على دخلنا علي، بن الفتح: محمد في نعوده الجويني، المعالي أبي ا

قالتها، مقالة كل عن رجعت، قاد أني علي لنا: اشهدوا فقال موته، مرض
عجائز عليه تموت ما على أموت وإني الصالح؛ فلسلا قاال ما فيها أخالف

ستون وله وأربعمائة، وسبعين، ثامان ةنس الحرمين، إماما توفي نيسابور؛
. ذكاء يتوقاد والفروع، الصول في العلم، بحور من وكان سنة،
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للماما قاول ركذ الفضل، بن محمد بن القاسم: إسماعيل أبي الحافظ، ا
للصبهاني، التيمي، والترهيب)) .  ب: ((الترغيبتاك مصنف ا

عرشه، على وجل عز الله نإالسنة:  علماء ((الحجة)) قاال كتاب في لاقا
ابن عن قاال: وروي مكان؛ كل في بذاته المعتزلة: هو وقاالت خلقه، من بائن

رابعهم) هو إل ثالثاة نجوى من يكون قاـوله: (ما تفسير في عباس،
الثاار؛ ساقا ثام مكان، كل في وعلمه عرشه، على و ] قاال: ه7[ المجادلة: 
ل وأنه ملكه، استوى) أي العرش على معنى: (الرحمن أن هؤلء، قاال: وزعم

العرش لتخصيص إلغاء وهذا بالمكنة، له مما أكثر بالعرش، له اختصاص
.  وتشريفه

السماوات خلق بعد العرش، على السنة: استوى أهل القا) 151(ص
على مستو هو بل معناه: المماسة، وليس النص، به ورد ما لىع والرض،

للشارة يجوز ل أنه هؤلء، قاال: وزعم نفسه؛ عن أخبر كما كيف، بل عرشه ا
المسلمون، ،وأجمع التحديد يوجب ذلك فإن والصابع، بالرؤوس، الله إلى

ذلك نأ هؤلء، فزعم القرآن، بذلك ونطق العلى، العلي هو الله أن على
والعلو الغلبة، علو لله المسلمين: إن وعند الذات؛ علو ل الغلبة، بمعنى: علو

الذات، علو تعالى لله أن فثبت مدحا، صفة العلو لن العلو؛ وجوه سائر من
. والغلبة القهر، وعلو الصفات، وعلو

للشارة منعهم، يفو لن الملل؛ لسائر خلفا الفوقا، جهة من تعالى الله إلى ا
للجماع منهم المسلمين: وقاع ماهيرج للشارة على ا الفوقا جهة من الله، إلى ا
عن أخبر وقاد حجة؛ ذلك على بأجمعهم واتفاقاهم والسؤال؛ الدعاء يف

ًا لي ابن هامان قاال: (يا أنه فرعون ّلى صرح أسباب السباب، أبلغ لع
َله إلى فأطلع السموات فهم قاد ،نوعفر  ] فكان37 ،36موسى) [ غافر:  إ

ًا يثبت أنه موسى، عن َله واتهم ؛إليه يطلع أن بصرحه راما حتى السماء، فوقا إ
فهم ذاته، بوجود فوقاها الله أن تعلم والجهمية: ل ذلك؛ في بالكذب موسى

ًا أعجز بإيمان حكم نهأ  النبي عن صح وقاد وأضل؛ بل فرعون، من فهم
ذلك، يقول من بكفر الجهمي وحكم السماء، في الله قاالت: إن حين ،يةالجار
 أبي كلما انتهى
. ذكر وخمسمائة وثالثاين خمس سنة توفي الله، رحمه لقاسما) 152(ص
للماما كلما الكبير، التفسير صاحب القرطبي، الله عبد العلمة: أبي العالم ا
 ] هذه54رش) [ العرافا: لعا على استوى تعالى: (ثام قاوله تفسير في قاال

السماء شرحا في لسنىا(( كتاب في العلماء، كلما فيها بينا مسألة: قاد
ً عشر أربعة فيها الحسنى)) وذكرنا السلف كان _ وقاد قاال أن _ إلى قاول

نطقوا بل بذلك، ينطقون ول الجهة، بنفي يقولون ل عنهم، الله رضي الول،
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أحد ينكر ولم رسله، وأخبرت كتابه، نطق كما تعالى، هلل بإثاباتها والكافة، هم
لنه بذلك عرشه وخص حقيقة، العرش على ىواست أنه الصالح، السلف من

قاال كما حقيقته، تعلم ل فإنه الستواء، كيفية جهلوا ،وإنما المخلوقاات أعظم
للماما والسؤال مجهول، _ والكيف اللغة في _ يعني معلوما مالك: الستواء ا

. بدعة ذلك نع
ًا القرطبي، وقاال الذهبي، الحافظ لاقا نم الستواء: الكثر في أيض

جل الباري تنزيه وجب يقولون: إذا المتكلمين، والمتأخرين المتقدمين،
متى اللزمة: أنه ولواحقه ذلك، ضرورة فمن والتحيز، الجهة عن جلله،
الحركة والحيز، انالمك على ويلزما وحيز، مكان في يكون أن بجهة، اختص

الذهبي، لاقا . ثام المتكلمين قاول هذا والحدوثا؛ والتغير للتحيز والسكون
 نفاة اعتمده ما هذا قالت: نعم،

السلف، وأقاوال والسنة، الكتاب، عن أعرضوا وجل، عز ربال) 153(ص
له، مثل ل تعالى والله الجساما، حق في ذكروه ما يلزما وإنما الخلئق؛ وفطر
. بأثار إل عبارة نطلق ل ولكنا حق، النصوص حائصر ولزما

أنه منه يلزما السماوات، فوقا عرشه، على رياالب كون أن نسلم نقول: ل مثا
هو فليس فوقاه وما وجهات، حيز فيه يقال العرش، دون ما إذ وجهة، حيز في

الئمة، عنهم ونقله الول، الصدر عليه أجمع كما عرشه، فوقا والله كذلك،
ّدين لكذ وقاالوا بقوله: محتجين مكان، كل في بأنه القائلين لجهمية،ا ىعل را
.  وتابعيهم التابعين، زمن في كانا اللذان هما القولن، كم) فهذانعم (وهو

ًا ول المكنة، في ليس تعالى بأنه بآخره المتولد الثالث، القول ماأف خارج
ذاته ول عنهم، صلنفبم ول بالخلق، متصل هو ول عرشه، فوقا ول عنها،

ًا ول الجهات، في ول مخلوقااته، عن بائنة ول متميزة، المقدسة عن خارج
مخالفات من فيه ما مع يفهم، ول يعقل ل شيء فهذا ول، ول، الجهات،
عن جاء وما بالله وآمن المتكلمين، وآراء وإياك بدينك، ففر والخبار، اليات،

انتهى بالله، إل قاوة ول حول ول الله، إلى كرمأ وفوض الله، مراد على الله
. الذهبي كلما
مسعود بن الحسين محمد، السنة: أبي محي الماما لقاو كرذ) 154(ص

على استوى تعالى: (ثام قاوله عند قاال التنزيل، معالم صاحب البغوي،
ولتوأ عبيدة: صعد؛ أبو الوقا قاتل: استقر؛وم الكلبي، العرش) قاال

على فيقولون: الستواء السنة، أهل ماوأ بالستيلء؛ لستواءا المعتزلة
تعالى: (ثام قاوله في وقاال به، اليمان يجب كيف، بل الله صفة العرش،
السلف: ارتفع من المفسرين ثركوأ عباس، ابن لسماء) قاالا ىإل استوى

نم ظلل في الله يأتيهم أن إل ينظرون (هل قاـوله في وقاال لسماء،ا ىإل
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يؤمن شاكلها: أن وما الية، هذه في  ] الولى210الغماما) [ البقرة: 

سمات عن منزه الله أن ويعتقد الله، إلى علمها لكيو بظاهرها، نسانإال
قاوله: (ما في وقاال السنة؛ لماءوع السلف، أئمة مضت ذلك على الحدوثا،

محي كان علم؛ال ] ب7رابعهم) [ المجادلة:  هو إل ثالثاة نجوى من يكون
ًا الشافعي، مذهب أئمة كبار من السنة، ًا زاهد رعش سنة توفي ورع

. الثمانين قاارب وقاد مسمائة،وخ
يعجبني ل ـ المتقدما قاتلوم الكلبي، قاول ذكر لما ـ الذهبي الحافظ لاقا

كلمه انتهى معلوما، مالك: الستواء الماما قاال كما أقاول بل قاـوله: استقر؛
الذي ذاوه الله؛ رحمه

قاوله في جرير، ابن ذكره قاتل،وم الكلبي عن البغوي، كاهح) 155(ص 
الشيخ: أبو وقاال وعل، استوى) قاال: ارتفع العرش على الى: (الرحمنعت

لستقرار،وا الستواء، مسمى بين علم: أن وقاد الله، رحمه تيمية بن العباس
ًا لقعود،وا معروفة. فروقا
بن عمر بن الدين: إسماعيل عماد الحافظ، العلمة، مالالع الماما، قاول ركذ

على استوى قاوله: (ثام ماوأ العرافا، سورة في تفسيره قاال: في كثير؛
ًا، كثيرة مقالت المقاما، ذلك في العرش) فللناس موضع هذا ليس جد

الصالح: مالك، السلف مذهب المقاما، هذا في نسلك نماوإ بسطها،
سحاقاوإ حنبل، بن وأحمد لشافعي،وا سعد، بن لليثوا ي،لثوروا لوزاعي،وا
ًا المسلمين، ةمأئ من يرهموغ راهويه، بن ًا،وح قاديم كما وهو: إمرارها ديث

أذهان إلى المتبادر لظاهروا تعطيل؛ اول تشبيه، اول تكييف، غير من جاءت،
كمثله ليسو( خلقه؛ من شيء يشبهه ل الله فإن الله، عن منفي المشبهين،

البصير) . السميع ووه يءش
البخاري: من شيخ الخزاعي، حماد بن نعيم منهم الئمة، قاال كما المر لب

ًا؛ رسوله اول نفسه، به الله وصف فيما وليس كفر، فقد بخلقه الله شبه تشبيه
على الصحيحة، لخباروا الصريحة، اليات به وردت ما تعالى لله أثابت فمن

سبيل سلك فقد النقائص، الله عن ونفى تعالى، للها بجلل يليق الذي الوجه
كثير، خير الئمة كلما من نقلناه يماوف كثير، بنا الحافظ كلما انتهى الهدى،

 في العلماء كلما تتبعنا وول
الحنابلة كلما عن أضربنا . وقاد كبير مجلد منه لحصل الباب، اهذ) 156(ص

ًا، فيون الصفات، إثابات عنهم تهراش قاد لنه اليسير، إل منه ننقل فلم صفح
في لمهموك مسطور، مهكتب وفي مشهور، الناس بين فمذهبهم التكييفات؛

البدع، أهل كان هذاول يسطر؛ أن من كثروأ يذكر، أن من أشهر الباب هذا
وخالفوا التنزيل، ظاهر ؛وإتبعوا التأويل أبطلوا قاد لنهم الحشوية، يسمونهم
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خالفوا قاد منهم، فكثير المذاهب، أهل من غيرهم اموأ لتأويل؛وا البدع، أهل
الحنفية، أئمة كلما نقلنا فلهذا لف؛خال مسلك لكواوس السلف، طريقة

بيوأ لشعري،وا كلب، كابن الكلما، أهل ئمةوأ لشافعية،وا لمالكية،وا
الئمة: هؤلء أن ذلك، على الواقاف ليعلم لباقالني،وا مهدي، بن الحسن
المخلوقاات، مشابهة عنه نفونوي الصفات، لله بتونيث، للسلف متبعون

الوهاب، عبد بن شيخنا: محمد عن حكيناه الذي العتقاد، هذا أن عرفاوي
الصحابة، وكلما لسنة،وا الكتاب عليه دل الذي الحق، العتقاد هو تباعه،وا

. المة ائروس
تجاوزن ل رسوله؛ به وصفه أو نفسه، به وصف بما إل الله نصف ل حننف

هنع أمسكوا وما تأولناه، الولون السابقون تأوله وما لحديث،وا القرآن،
في ول ذاته، في ل شيء، كمثله ليس سبحانه، الله أن علمون عنه؛ أمسكنا
هول حقيقة، ذات له سبحانه الله أن نتيقن فكما أفعاله، في ول صفاته،

وكل شيء؛ كمثله سولي حقيقة، صفات له فكذلك حقيقة، فعالأ) 157(ص
ًا أوجب ما ًا، أو نقص مستحق انهحسب فإنه حقيقة؛ عنه منزه الله فإن حدوثا

نمثل فل عليه؛ العدما لمتناع الحدوثا متنعوي فوقاه، غاية ل الذي للكمال،
ما عنه ننفي ول الخلق، بذات ذاته نمثل ل أنا كما الخلق، بصفات الله صفات
عليه ما بخلفا ؛ىالعل فاتهوص لحسنى،ا أسماءه، نعطل اول نفسه، به وصف

. لتمثيلوا التعطيل، أهل
فشرعوا بالمخلوقا؛ اللئق هو ما إل الله، صفات من يفهموا ملمعطلون: لاف

لصفات،وا السماء حقائق فعطلوا التأويل، بأنواع المفهومات تلك نفي في
عوتون ،الكمال صفات عن العارية بالجمادات عالى،وت تبارك الرب وشبهوا
ًا؛ ثلواوم ، أول عطلوا لتمثيل؛وا التعطيل، بين فجمعوا الجلل؛ آخر

الكمال، صفات من نفسه، به الله وصف ما حقيقة لممثلون: عطلواوا
ًا. طلواوع أولً، فمثلوا خلقه؛ بصفات صفاته وشبهوا الجلل؛ عوتون آخر
يفهمه ام ل،وع جل الرب صفات في لسنة،وا الكتاب نصوص من فهم نمف

تعالى بخلقه، الله بهوش ينه،ود عقله في ضل فقد المخلوقاين، صفات من
ًا لجاحدونوا الظالمون، يقول عما الله ًا علو وهو شيء كمثله (ليس كبير

الباطن في لها ليس أنه عموز النصوص، ظاهر نفى البصير) ومن السميع
الصفات، عضب يثبت أو ثابوتية، له صفة ل الله نوأ لله، صفة هو مدلول،

كقوله: عداها، ما ويؤول السبع، كالصفات
ه:ولوكق لقدر،وا المكانة علو بمعنى أو ولى،تاس بمعنى ستوى،ا) 158(ص

عمةون الدنيا، نعمة  ] أي: نعمتاه،64لمائدة: ) [ امبسوطتان يداه بل(
. الصفات نفاة فهؤلء المتكلمين، مذهب من عرفا قاد مما ذلك حونو الخرة،
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الصفات، إنكار عنه حفظ من أول فإن صفوان، بن جهم عن مأخوذ ذهبهممو
مقالة فنسبت ظهرها،وأ صفوان، بن الجهم عنه خذهاوأ رهم،د بن الجعد هو

عن أبان خذهاوأ سمعان، بن أبان عن مقالته، أخذ لجعدوا إليه؛ الجهمية
م،عصال ابن لبيد عن طالوت أخذها ،و العصم بن لبيد أخت بن طالوت،

المائة في الجهمية، مقالة انتشار انكو ، النبي سحر الذي الساحر، يهوديال
مالك مثل الئمة، لماوك بقته؛وط المريسي غياثا بن بشر بسبب الثانية،

في يرهم،وغ وإسحاقا حمد،وأ لشافعي،وا يوسف، وأبي عيينة، بن ،وسفيان
ًا يركث ضليلهوت هذم .  جد
ذكرها التي التأويلت بعينها هي الناس، بأيدي اليوما الموجودة التأويلت ذههو

ثيروك رروها؛وقا صروها،ون الخلف، عنه لقاهاوت كتابه، في المريسي بشر
يقول: ثام الخلف؛ ذهبوم السلف، مذهب فيذكر القولين، يحكي منهم

قاوله: مذهب في دقافص حكم،وأ أعلم الخلف ذهبوم أسلم، السلف مذهب
بل حكم،وأ أعلم الخلف ذهبوم قاوله: في فترىوا ذبوك أسلم؛ السلف

.  تقريره تقدما كما حكم،وأ علم،وأ أسلم، السلف، ذهبم
صراط المستقيم، الصراط إلى خواننا،وإ يهدينا، الله: أن نسألف) 159(ص

نوأ لحين؛صالوا لشهداء،وا لصديقين،وا النبيين، من عليهم، الله أنعم الذين
لضالين،وا عليهم، المغضوب من القويم، المنهج عن المنحرفين طريق يجنبنا

ًا وسلم حبه،وص آله لىوع محمد، سيدنا على الله لىوص ًا تسليم .  كثير
به الله وصف عما تعالى، الله رحمه حسن، بن الرحمن الشيخ: عبد لئس

في يقال هل الجلل، ونعوت الكمال، صفات نم  رسوله به ووصفه نفسه،
في ويقال ؟ بعضها في ذلك يقال أو ؟ فقط تابالذ قاائمة ،: صفات جميعها

فأجاب:  ؟ أفعال بعضها: صفات
 الرحيم الرحمن الله مبس
آله لىوع لين،سرمال أشرفا على لسلماوا لصلةوا العالمين، رب لله حمدال

عنهم، الله رضي الصالح، السلف عليه كان ما بذكر رظهي أجمعين، حبهوص
في السلف، بعد من فالاخت كروذ عة،الجموا السنة أهل من تبوعيهم،وم

الصحابة، من عنهم، الله رضي السلف أن فنقول: اعلم يارية،ختال الفعال
من قالوبهم في قااما لما ذلك، في الكلما توسعة يرون ل اعهم،بأتو لتابعين،وا

الله وصف ما إثابات عن يتحاشون، يكونوا ولم وصفاته؛ بأسمائه الله فةمعر
ًا سبحانه، بالله يليق ما على ، الله رسول به ووصفه نفسه، به تمسك

أسمائه معاني يحرفون اول بخلقه، الله يشبهون فل لثار؛وا بالقرآن،
الربعة، كالئمة بعدهم، السلما هذا: أئمة ىوعل علم بل صفاتهو) 160(ص
سبيلهم، سلك ممن يرهموغ الحديث أئمة من بعدهم ومن طبقتهم، في ومن
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صاحب كالثارما روونه،وي الله، رحمهم العلماء ينقله كما لدين،وا العلم في
بالسند السنة، كتاب في الخلل، بكر بيوا السنة، كتاب في أحمد، الماما

نتوهم أن لنا يقول: ليس كان أنه الله، رحمه عياض بن يلفضال عن المتصل
الله أحد، الله هو فقال: (قال فأبلغ نفسه وصف للها لن يف،وك كيف الله في

ًا له يكن مول يولد، مول يلد لم الصمد، أبلغ صفة ] فل أحد) [ الخلص كفو
. ....الخ نفسه به وصف مما

في المشهورة رسالته في السلما، شيخب: الملق الصابوني، عثمان أبو القاو
إلى ليلة كل عالى،وت حانهبس الرب نزول الحديث، أصحاب ثبتوي السنة:
بل تكييف؛ ول تمثيل، ول المخلوقاين، بنزول له تشبيه غير من الدنيا، السماء
بن إسحاقا عن بإسناده وروى ؛يهإل فيه نتهونوي ، رسوله أثابته ما له يثبتون

الحديث يعقوب: هذا أبا اي طاهر، بن الله عبد المير، لي قاال: قاال إبراهيم،
الدنيا)) كيف السماء إلى ليلة كل ربنا نزل((ي  الله رسول عن ترويه الذي
كيف؛ بل ينزل إنما كيف،ب،الر لمر يقال ل المير، الله عز أت:قال قاال ؟ ينزل

النصف ليلة النزول، نع سائل سأله أنه المبارك، بن الله عبد عن إسنادهوب
فقال ؟ شعبان من

فقال ليلة، كل في ! ينزل النصف ليلة ضعيف الله: يا بدع) 161(ص
عبد فقال ؟ المكان ذلك يخلو أليس ؟ ينزل كيف الرحمن، عبد أبا الرجل: يا

.  شاء كيف : ينزلركالمبا بن الله
به أقار ، الله رسول عن النزول، خبر صح الصابوني: فلما عثمان أبو القاو

مول ، الله رسول قااله ما على النزول، ثابتواوأ الخبر، بلواوقا السنة، أهل
ًا يعتقدوا عتقدوا: أنوا حققوا،وت رفوا،وع لموا،وع خلقه، ولبنز له تشبيه
ذوات تشبه ل ذاته أن كما الخلق، صفات تشبه ل عالى،وت تبارك الرب صفات
ًا لمعطلة،وا المشبهة، تقـوله عما الله تعالى الخلق، ًا، علو ًا عنهمول كبير لعن
ًا، هذا في السلف اعبتأالحديث:  أهل من الناس، صنف د قافقلت: كبير

سعيد بن ثمانوع أصحابه، عضوب أحمد، كالماما كثيرة، مصنفات معنى،ال
بيوأ لللكائي،وا الثارما، بكر وأبي خزيمة، بن محمد الئمة ماماوإ الدرامي،

الجهمية، معتزلة على وردوا السلما، أئمة من وغيرهم الصابوني، عثمان
. تعالى بالله الختيارية الفعال قاياما من نفوه ما ونحوهم،

لجماعة: يثبتونوا السنة لنقل)) أهلوا ((العقل كتاب في السلما، شيخ لاقا
لجهمية،وا درته،وقا بمشيئته تتعلق التي لفعال،وا الصفات، من بالله يقوما ما

به، ةازمللا الصفات كلب: قاياما ابن ثابتوأ هذا؛ تنكر يرهم،وغ المعتزلة، من
على ووافقه يرها؛وغ الفعال من ،درتهوقا بمشيئته يتعلق ما به يقوما أن ونفى

الحسن بووأ القلنسي، العباس أبو هذا
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النوعين؛ إثابات لجماعة: علىوا السنة هلوأ وغيرهما، لشعري،ا) 162(ص
سعيد، بن وعثمان الكرماني، كحرب مذهبهم، نقل من عنهم ذكره الذي وهو

. وغيرهما
وأبي كالبخاري، ث،ديلحوا السنة أهل عند المعروفا هو الثابات، كان اولم

الذين اء،مالعل من وغيرهم الذهلي، يحيي بن حمدوم حاتم، بيوأ زرعة،
أئمته، عن تلقاه ما عنده المستقر كان خزيمة، بن إسحاقا بن محمد أدركهم

ًا يزل تعالى: لم الله أن من المعتزلة المسألة: كانت ذهوه شاء؛ إذا متكلم
العراض، عن منزه الله ن: إنلوقووي الحوادثا؛ حلول بمسألة تلقبها،

الفعال، ونفي الصفات، يقصودهم: نفوم لحدود؛وا لحوادثا،وا لبعاض،وا
. العرش على وعلوه للخلق، مباينته ونفي

التي المجملة، بالعبارات السنة، أهل الثابات، أهل مذاهب عن يعبرون انواكو
لم العراض، عن نزهم الله قاالوا: إن إذا فإنهم المذهب؛ بفساد الناس تشعر
منزه ذلك: أنه من يفهمون الناس لن ينكر، ما العبارة هذه ظاهر في يكن
المراض، من آدما، لبني تعرض التي كالعراض لفساد،وا الستحالة، عن
له ليس مقصودهم: أنه ولكن ذلك، عن منزه الله أن ريب اول لسقاما؛وا

التي الصفات، من ذلك غير ول ه،ب قاائم كلما ول حياة، ول قادرة، ول علم،
ًا هم يسمونها .  أعراض

لجهات؛وا ،زاحيلوا الحدود، عن منزه الله قاالوا: إن إذا كذلكو) 163(ص
تحويه ول المخلوقاات، تحصره ل أنه بذلك، مقصودهم أن الناس، أوهموا

ًا ليس قصودهم: أنهوم صحيح؛ المعني ذاوه المصنوعات، ول للخلق، مباين
ًنفم نوأ إله، العرش على ول رب، السماوات فوقا ليس هأنو عنه، صل

ًا يتقرب ول شيء، إليه يصعد ول شيء، منه ينزل مول إليه، به جريع لم محمد
معاني من ذلك ونحو غيره، ول الدعاء، في إليه اليدي ترفع ول بشيء، إليه

. الجهمية
المخلوقاات، جنس من ليس هأن الناس أوهموا بجسم؛ ليس قاالوا: إنه إذا و

ل بذلك: أنه مهمقصود كنول صحيح؛ المعنى وهذا الخلق؛ أبدان مثل ول
ذلك؛ مثالوأ للخلق، مباين هو ول صفة، به يقوما ول بنفسه، يتكلم ول يرى،

ً يكون ل مرادهم: أنه أن الناس، أوهموا الحوادثا؛ تحله قاالوا: ل ذاوإ محل
للمخلوقاين، تحدثا التي الحداثا، من ذلك ونحو ،لستحالتوا للتغيرات،
له ليس بذلك: أنه مقصودهم كنول ح،يصح معنى وهذا فسدهم،وت فتحيلهم

بمشيئته يتعلق به يقوما فعل ول كلما، له ول بنفسه، يقوما اختياري فعل
. مجيء أو إتيان، أو نزول، أو استواء، على يقدر ل نهوأ درته،وقا
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عين بل أصلً؛ فعل خلقها عند منه يكن لم خلقها، يالت المخلوقاات أن و
فعل اكنه ليس الفعل، هي المخلوقاات

فعول، وخلق ومخلوق، بل المخلوق عأين الخلق،وم) 164(ص
والمفعول عأين الفعل، ونحو ذلك، وابن كلب، ومن اتبعه،

وافقوهم عألى هذا، وخالفوهم في إثبات الصفات؛ وكان ابن
لمحاسأبي، وأبو العباس القلنسي، وغيرهم: اكلب، والحارث

يثبتون مباينة الخالق للمخلوق، وعألوه بنفسه فوق
المخلوقات .

لشعري، وأئمة أصحابه، كأبي الحسن الطبري، وأبي عأبد اللهاو
بن مجاهد الباهلي، والقاضي أبي بكر: متفقون عألى إثبات

الوجأه، والصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن، كالسأتواء،
واليدين، وإبطال تأويلها، ليس لهم في ذلك قولن أصلً ،ولم

 الشعري في ذلك قولين أصلً، بل جأميع من يحكيديذكر أح
المقالت من أتباعأه، وغيرهم، يذكر أن ذلك قوله .

ما مسألة: قيام الصفات الِختيارية، فإن ابن كلب،أو
نوا قولهم في بوالشعري، وغيرهما: ينفونها، وعألى ذلك

مسألة القرآن؛ وبسبب ذلك وغيره، تكلم الناس فيهم، بما هو
معروف في كتب أهل العلم، ونسبوهم إلى البدعأة، وبقايا

بعض العِأتزال فيهم، وشاع النزاع في ذلك، بين عأامة
المنتسبين إلى السنة، من أصحاب أحمد وغيرهم .

ر المتعلقةرامن كان يوافق عألى نفي ما يقوم به، من السأمو
بمشيئته وقدرته: القاضي أبو يعلى، وأتباعأه، كابن 

 وأبي الحسن بن الزاغوني، وأمثالهم؛ وإن،يلعأق) 165(ص
كان في كلم القاضي ما يوافق هذا تارة، وهذا تارة؛ وممن

يخالفهم في ذلك، أبو عأبد الله بن حامد، وأبوبكر عأبد العزيز،
لله بن مندة، وأبو نصر اوأبو عأبد الله بن بطة، وأبو عأبد

السجزي، ويحيي بن عأمار السجستاني، وأبو إسأماعأيل
صاري، وأبو عأمر بن عأبد البر، وأمثالهم؛ وقد ذكر أبو عأبدنال

الله الرازي، عأن بعض المتفلسفة: أن إثبات ذلك، يلزم جأميع
الطوائف، وإن أنكروه، وقرر ذلك .

ا الصل كثير،هذلم السلف، والئمة، ومن نقل مذهبهم في كو
يوجأد في كتب التفسير، والصول؛ قال إسأحاق بن راهويه،

شر بن عأمر،سأمعت غير واحد من المفسرين، يقول:بحدثنا 
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(الرحمن عألى العرش اسأتوى) أي ارتفع؛ وقال البخاري في
صحيحه: قال أبو العالية: اسأتوى إلى السماء، ارتفع؛ قال:

عرش؛ قال الحسين بنلا وقال مجاهد، اسأتوى: عأل عألى
مسعود البغوي، في تفسيره المشهور، قال ابن عأباس، وأكثر

مفسري السلف (اسأتوى إلى السماء) ارتفع إلى السماء؛
وكذلك قال الخليل بن أحمد؛ وروى البيهقي في كتاب

الصفات، قال الفراء: (ثم اسأتوى) أي صعد، قاله ابن عأباس،
ًا؛ وروىً،اوهو كقولك للرجأل: كان قاعأد  فاسأتوى قائم

الشافعي، في مسنده، عأن أنس رضي الله عأنه، أن النبي 
ال          ))         . ((   

لصحابة،وا لتفاسأير المأثورة، عأن النبي وا) 166(ص
 تابعين،لاو                 

             
 فسيروت                  
            يم،  
                   رزاق،ل
         لموافقوا 

     وكذلك: الكتب ؛ى     
   لتابعينوا لصحابة،وا  .

  مسائله   :     القو
   كروذ يرهما،وغ سأحاق،وإ      

ـأ،وط         يرهم،وغ لصحابة،وا
        ))    ((
    صحابوأ  هلوأ    
  دركتوأ       لشام،وا لحجاز،وا
   عن         يرهموغ

          بيلوسأ 
 

بد الله بنوعأ سأحاق بن إبراهيم بن مخلد،وإ حمد،أ) 167(ص
يرهم، ممن جأالسنا،وغ الزبير الحميدي، وسأعيد بن منصور،

خذنا عأنهم العلم .وأ
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لمامة، وما أخبروا د،عأيلووالقدر، وا كر الكلم في اليمان،ذو
   لقيامة،وا  مروأ   ن به الرسأول 

      :         
        للهوا  شه  

تاب،ر       للهوا     عالىوت
                
    تحرك،وي        

      ب،غض   
         ،شاء   )
     (        


    




)    : ] ( . [ 
  :   ال       لاق

    :     اء؛ش   
 
ارون، عأن الجهمية فقال: من زعأم أن (الرحمنه) 168(ص

عألى العرش اسأتوى) عألى خلف ما تقرر في قلوب العامة،
فهو جأهمي .

 ذكر مقالةام، لال أبو الحسن الشعري في كتاب المقالتقو
صدقون بالحاديث التيوي هل الحديث، فقال:وأ أهل السنة

  :  اءسأم ىإل   ن: ((إجأاءت عأن النبي 
  ((.. .      لسنة،وا لكتاببا أخذونوي ؛

  ) :     سأول) ،رلوا لهال ىإل
 : ] . [

       نوأ      رون: اتباعيو
  قرونوي       ) :  لملكوا 
 : ] ( 22[  نوأ        :

)     :قال16الوريد) [ق [   :  
   ليهوإ  .
      (())       القو

      : نة  همرب ىإل  لوجأ 
 نظرونوي   :   كلمهموي  كلمونهوي
   خبرنيوأ  : ذاوإ   كلمونه،وي كلمهم،وي
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         :    
   ماوك   

، ول صفة، يبلغها واصف، أو يحده حاد؛ فصفاتحد) 169(ص
 نفسه، ل تدركه البصار بحد، ولفنه؛ وهو كما وصوم الله له،

لشهادة؛ وعألموا غاية، وهو يدرك البصار؛ وهو عأالم الغيب
الغيوب؛ ول يدركه وصف واصف؛ وهو كما وصف نفسه، وليس

الشياءب من الله شيء محدود، ول يبلغ عألم قدرته أحد، غل
لطانه (ليس كمثله شيء وهو السميعوسأ درته،وق كلها، بعلمه

لله هو الول، وهووا وكان الله قبل أن يكون شيء،) البصير
الخر، ول يبلغ أحد حد صفاته .

رني عألي بن عأيسى، أن حنبلً حدثهم، قال: سأألت أبابأخو لاق
عالى:وت عأبد الله، عأن الحاديث التي تروى، أن الله تبارك

سماء الدنيا)) ، ((و أن الله يضع قدمه)) أو ماال ىإل ((ينزل
صدق بها،ون ه هذه الحاديث، فقال أبو عأبد الله: نؤمن بها،بأش

ول كيف، ول معنى، أي ل نكيفها، ول نحرفها بالتأويل، فنقول
ًا، ونعلم أن ما جأاء به الرسأول معناها كذا، ول نرد منها شيئ

 بأسأانيد صحاح، ول نرد عألى الله قوله، ول يوصفانحق، إذا ك
 حد، ول غاية (ليس كمثلهلفسه، بنالله بأكثر مما وصف به 

) .شيء
د، قال: (ليس كمثلهمحأال حنبل في موضع آخر، عأن قو

شيء) في ذاته، كما وصف
ه نفسه، قد أجأمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه،ب) 170(ص

بهه شيء، فنتعبد الله بصفاته، غيريشفحد لنفسه صفة ليس 
محدودة، ول معلومة، إل بما وصف به نفسه؛ فهو سأميع بصير،

فاته منه، وله،وص بل حد ول تقدير، ول يبلغ الواصفون صفته،
صفه كماونلحديث، فنقول كما قال وا ول نتعدى القرآن،

وصف نفسه، ول نتعدى ذلك، ول تبلغه صفة الواصفين؛ نؤمن
تشابهه، ول نزيل عأنه صفة من صفاته،وم القرآن كله، محكمهب

لوةوخ زول،ون صف به نفسه، من كلم،ولشناعأة شنعت؛ وما 
بعبده يوم القيامة، ووضع كنفه عأليه، هذا كله يدل عألى أن الله

لتحديد في هذا كله بدعأة،وا تبارك وتعالى، يرى في الخرة،
، إل ما وصف به نفسه،حدلتسليم لله بأمره، بغير صفة ول وا

ًا، عأالم ا ًا، غفور ًا، عأليم غيبلسأميع، بصير، لم يزل متكلم
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لشهادة، عألَم الغيوب؛ فهذه صفات، وصف بها نفسه، لوا
تدفع ول ترد .

و عألى العرش بل حد، كما قال تعالى: (ثم اسأتوى عألىهو
ل، والسأتطاعأة لهوجأ العرش) كيف شاء، المشيئة إليه عأز

 ]102ثله شيء) وهو: (خالق كل شيء) [ النعام: كم(ليس 
 بصير، بل حد ول تقدير، قال،وهو كما وصف نفسه، سأميع

إبراهيم لبيه: (يا أبت لم تعبد ما ل يسمع ول يبصر) [ مريم:
 ] فنثبت: أن الله سأميع، بصير، صفاته منه، ل نتعدى42

ل نعلم كيف ذلك، إل)) ولخبر ((يضحك اللهوا لحديث،وا القرآن،
      تثبيتوب ،بتصديق الرسأول 

      لمشبهة؛وا   لمشبهة: ماوا
  

ل: من قال بصر كبصري، ويد كيدي، وقدمقا) 171(ص
الله بخلقه، وهذا كلم سأوء، وهذا محدود،ه كقدمي، فقد شب

والكلم في هذا ل أحبه .
وله: هووق ذا شاء،وإ ول أحمد: إنه ينظر إليهم كيف شاء،قف

وله: هو عألى العرش بلوق عألى العرش كيف شاء، وكما شاء،
يف شاء، المشيئة) كما قال: (ثم اسأتوى عألى العرش كحد،

ثله شيء، يبين: أن نظره،كملسأتطاعأة له، ليس وا إليه،
الوه عألى العرش، واسأتواءه عألى العرش، مموعأ كليمه،وت

سأتطاعأته؛ وقوله بل حد، ول صفة، يبلغهاوا يتعلق بمشيئته،
ن يحدوه،وأ واصف، أو يحده حاد، نفى به إحاطة عألم الخلق به،

أو يصفوه، عألى ما هو عأليه، إل بما أخبر به عأن نفسه، ليبين
لق، ل تحيط بصفاته، كما قال الشافعي، فيلخأن عأقول ا

ما وصف به نفسه، وفوقكخطبة الرسأالة: الحمد لله الذي هو 
هذا قال أحمد، ل تدركه البصار بحد، ولول ما يصفه به خلقه؛

ذا أصح القولين، فيوه غاية، فنفى أن يدرك له حد، أو غاية،
تفسير الدراك .

ًا، قال المروذو خبرنا إسأحاق بنوأ ، قال:ذيكر الخلل أيض
العرش إبراهيم بن راهويه، قال الله تعالى: (الرحمن عألى

 ] إجأماع أهل العلم: أنه فوق العرش اسأتوى،5اسأتوى) [ طه: 
علم كل شيء، في أسأفل الرض السابعة، وفي قعور البحار،وي

ورؤوس الكام، وبطون الودية، وفي كل 
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 السماوات السبع، وما فوقفيضع، كما يعلم ما مو) 172(ص
ًا، فل تسقط من ورقة إل  علمها،يالعرش، أحاط بكل شيء عألم
ول حبة في ظلمات البر، والبحر، إل قد عأرف ذلك كله،

وأحصاه، فل يعجزه معرفة شيء، عأن معرفة غيره، فهذا
وأمثاله، مما نقل عأن الئمة، كما قد بسط في غير هذا

توه له من الحد، ل يعلمه غيره، كمابثأالموضع، بينوا: أن ما 
علوم، والكيف مجهول؛مقال مالك، وربيعة، وغيرهما: السِأتواء 

فبين: أن كيفية اسأتوائه مجهولة للعباد، فلم ينفوا ثبوت ذلك
في نفس المر، ولكن نفوا عألم الخلق به، وكذلك مثل هذا ،في

 مندحاكلم عأبد العزيز بن عأبد الله، الماجأشون، وغير و
السلف، والئمة: ينفون عألم الخلق بقدره، وكيفيته .

عزيز بن عأبد الله، بن أبي سألمة،لنحو ذلك قال عأبد ابو
الماجأشون، في كلمه المعروف، وقد ذكر ابن بطة في

ِلبانة)) وأبو عأمر الطلمنكي، في كتابه في الصول، ورواه ((ا
، عأن عأبد العزيز،لحأبو بكر الثرم، قال: حدثنا عأبد الله بن صا

بن عأبد الله بن أبي سألمة، أنه قال: أما بعد، فقد فهمت ما
ألت عأنه، فيما تتابعت فيه الجهمية، ومن خالفها، في صفةسأ

الرب العظيم، الذي فاتت عأظمته الوصف والتقدير، وكلت
اللسن عأن تفسير صفته، وانحسرت العقول عأن معرفة قدره

كيف هو إل هو وكيف يعرف قدر مل_ إلى أن قال _ فإنه ل يع
وكيف يكون لصفة ،ىوت ول يبلمي من ل

يء منه حد، أو منتهى يعرفه عأارف، أو يحد قدرهش) 173(ص
 !واصف ؟

لدليل عألى عأجز العقول، عأن تحقيق صفته، عأجزها عأناو
اعأرف رحمك الله:– إلى أن قال – تحقيق صفة أصغر خلقه 

 من نفسه، بعجزك عأنربغناك عأن تكلف صفة ما ل يصف ال
معرف قدر ما وصف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف، فما

ا لم يصف ؟ هل تستدل بشيء من ذلك عألىم مك عألفيكل
شيء من طاعأته ؟ أو تنزجأر به عأن شيء من معصيته ؟ وذكر

ًا  إلى أن قال: - – يلً طوكلم
ًا، قد:أف ًا وتكلف ما الذي جأحد ما وصف الرب من نفسه، تعمق

 ] فصار71ته الشياطين في الرض حيران) [ النعام: هو(اسأت
 جأحد ما وصف الرب، وسأمى من نفسه، بأنىيستدل بزعأمه عأل
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قال: لبد إن كان له كذا من أن يكون له كذا؛ فعمي عأن البين
بالخفي، فجحد ما سأمى الرب من نفسه، ووصف الرب بما لم

ه تعالى:للايسم، فلم يزل يملي له الشيطان، حتى جأحد قول 
] 23، 22(وجأوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) [ القيامة: 

أفضل كرامة– والله – فقال: ل يراه أحد يوم القيامة؛ فجحد 
الله، التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة، من النظر في وجأهه

 ] قد قضى:55(في مقعد صدق عأند مليك مقتدر) [ القمر: 
ًا طويلً،هف أنهم ل يموتون، م بالنظر إله ينظرون؛ وذكر كلم

كتب في غير هذا الموضع .
ال الخلل قي السنة، أخبرني: عألى بن عأيسى، أنوق) 174(ص

حنبلً حدثهم قال: سأمعت أبا عأبد الله يقول: من زعأم أن الله
ذب القرآن، ورد عألىوك لم يكلم موسأى، فقد كفر بالله،

 تب لوإ       مره، رسأول الله 
     ) :لموك   : ] (   [ 

          (

) :

   :    هبد     :  
      كلمي  سأله،وي     
           ذاوإ  .

 :             لاق
  :من عأ        :   

        :   
  :           

            دوع،
 :         


 تىح 

    :         
   : ذاوك .
دثنا أبو بكر المروذي، قال سأمعت أباوح ل الخلل،قا) 175(ص

ال: من زعأم أنوق لوهاب قد تكلم، ايل له: إن عأبدوق عأبد الله،
دو للسألم؛وعأ الله كلم موسأى بل صوت، فهو جأهمي، عأدو لله،

فتبسم أبو عأبد الله، وقال: ما أحسن ما قال، عأافاه الله .
ال عأبد الله بن أحمد، سأألت أبي، عأن قوم يقولون: لما كلمقو

الله موسأى، لم يتكلم بصوت؛ فقال أبي: بل تكلم تبارك
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لى بصوت، وهذه الحاديث، نرويها كما جأاءت؛ وحديث ابنعاوت
م الله بالوحي، سأمع له صوت، كجر السلسلةلمسعود: إذا تك

عألى الصفوان؛ قال أبي: الجهمية تنكره؛ قال أبي: وهؤلء
كفار، يريدون أن يموهوا عألى الناس، من زعأم أن الله لم

جأاءت . اميتكلم، فهو كافر؛ إنما نروي هذه الحاديث ك
ت: وهذا الصوت الذي تكلم الله به، ليس هو الصوتلق

 العبد؛ بل ذلك صوته، كما هو معلوم لعامة الناس؛نالمسموع م
وقد نص عألى ذلك الئمة، أحمد وغيره؛ فالكلم المسموع منه،

ن أحد منوإهو كلم الله، ل كلم غيره، كما قال تعالى: (
]6ع كلم الله) [ التوبة: سمالمشركين اسأتجارك فأجأره حتى ي

          ل: ((أوقال النبي 



     ((   .
       القو

         ن(( لنبي ا) 176(ص
 ((             

               
       إذا    

) :   ] (

  :فليس22البقرة [     

        .
              مث

      :عأن ر      
  قول: ((يحشر        
   :           
       (( ديث،لح   
     :   قول: ((ي   :

   :           
    :       : كل   –أراه  –

      )    تسعمائة
     . (
         وىرو

اس، في قوله: (حتى إذا فزع عأن قلوبهم) اليةعأب) 177(ص
، ذكره إلى محمد لى ] قال: لما أوحى الله تعا23[ سأبأ: 
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         ل ودعأا
            

    

        :وت  

      

   ؤوسأهمر )

  كمرب  حقال   . (
 :         (()) القو

      :      اف
          الذي   

        
    مهو


       :   






      ه  .

 : العقليات،        برعأو
      –عألماء–  يعني  : 
      :    : 

 :    :هل،        

  

 
ًا،الن كولعقلء عألى ا) 178(ص وتا.وص كلم حرف

اولوا الرد عألى المعتزلة، منوح ابه،رأضو  كلب،نباما نبغ لف
طريق مجرد العقل، وهم ل يجيزون أصول أهل السنة، ول ما
ًكان السلف عأليه، ول يحتجون بالخبار الواردة في ذلك، زعأما

ًا، لمعتزلة،الزمتهم وأ منهم أنها أخبار أحاد، وهي ل توجأب عألم
التفاق عألى أن التفاق حاصل عألى أن الكلم: حرف، وصوت،

لتأليف، وذلك ل يوجأد في الشاهد إل بحركةوا ويدخله التعاقب،
بعاض؛ وما كان بهذهوأ وسأكون، ول بد له من أن يكون ذا أجأزاء

 من صفات الله تعالى، لن ذات الحق،ونالمثابة، ل يجوز أن يك
لحركةوا لبعض،وا لكلوا لفتراق،وا عال توصف بالجأتم

لسكون، وحكم الصفة الذاتية، حكم الذات؛ قالوا: فعلم بهذهوا
الجملة، أن الكلم المضاف إلى الله تعالى، خلق له، أحدثه،

 .لهضافه إلى نفسه، كما تقول خلق الله، وعأبد الله، وفعل الوأ
لزام، لقلةإضرا به النفس عأند هذا الوأ ل: فضاق بابن كلب،اق

سليمهم العنان إلى مجردوت ركهم قبولها،وت معرفتهم بالسنن،
العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة، وركبوا مكابرة العيان،
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قالوا ولكافروا رقوا الجأماع المنعقد بين الكافة، المسلموخ
ًاوإ ه ليس بحقيقة،موللمعتزلة: الذي ذكرت نما سأمي ذلك كلم

قيقة الكلم: معنىوح بارة عأنه،وعأ عألى المجاز، لكونه حكاية
قائم بذات المتكلم؛ فمنهم من اقتصر

ى هذا القول، ومنهم من احترز عأما عألم دخـولهعأل) 179(ص
لفاتوا لخرس،وا عألى هذا الحد، فزاد فيه: تنافي السكوت

جأوا من هذا إلى أن إثبات الحرفخرالمانعة من الكلم؛ ثم 
ثبات اللغة فيه تشبيه .وإ يم،سلصوت في كلم الله تجوا
ل: خطتعلقوا بشبه، منها قول ال و
عـل اللسـان عألى الفـؤادجأ  ****  نــماوإ  البيـان مـن الفــؤادنإ

دليـل 
يروه، وقالوا: إن الكلم من الفؤاد، وزعأموا أن لهم حجةغف

عألى مقالتهم، في قول الله تعالى: (ويقولون في أنفسهم
 ] وفي قول الله عأز8 بما نقول) [ المجادلة: هلول يعذبنا الل

77وجأل: (فأسأرها يوسأف في نفسه ولم يبدها لهم) [ يوسأف: 
ًا، وفي وجأهكفن ] واحتجوا بقول العرب: أرى في سك كلم

ًا؛ فألجأهم الضيق مما دخل عأليهم في مقالتهم، إلى أن كلم
م في حالهلنائم؛ ولوا قالوا: الخرس متكلم ،وكذلك الساكت،

لنوم، كلم هم متكلمون به، ثم أفصحواوا لسكوت،وا الخرس،
لفات المانعة من النطق، ليستوا لسكوت،وا بأن الخرس

مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها،ه ذوه بأضداد الكلم؛
خالفةوم من غير رد عأليه؛ ومن عألم منه: خرق إجأماع الكافة،

قمع.وي ل يجاببمعي قبله، لم يناظر ،وسأ كل عأقلي،
ًا في هذاقو ًا: أبو نصر، خاطبني بعض الشعرية يوم ال أيض

الفصل، فقال: التجرء عألى القديم غير جأائز، فقلت له: أتقر
ه أسأمع موسأى كلمه، عألى الحقيقة بلللبأن ا
موهونوي جأمان ؟ فقال: نعم، وهم يطلقون ذلك،تر) 180(ص

قيقة سأماع كلم الله من ذاته،وح عألى من ل يخبر مذهبهم،
عألى أصل الشعري: محال؛ لن سأماع الخلق، عألى ما جأبلوا

اجأروا عأليه من العادة، ل يكون البتة، إل لموأ ،ةنعأليه من البي
ذا لم يكن كذلك، كانوإ هو صوت، أو في معنى الصوت؛

الواصل إلى معرفة من العلم والفهم، وهما يقومان في وقت
لم بهما، كما يحصل بالسماع، وربماعمقام السماع، لحصول ال
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ًا عألى التجوز، لقربه من معناه؛ فأما حقيقة سأمي ذلك سأماعأ
عرفالالسماع، لما يخالف الصوت، فل يتأتى للخلق في 

الجاري .
ًا أن حقيقةاق ل: فقلت لمخاطبي الشعري: قد عألمنا جأميع

يس ها هنا منول السماع لكلم الله منه، عألى أصلكم، محال،
تقيه، وتخشى تشنيعه، وإنما مذهبك: أن الله يفهم من شاءت

ًا، بأن الذي فهمه ًا متيقن كلمه، بلطيفة منه، حتى يصير عأالم
: أن ألزمك، وارد عألى الفهم وروده عألىيدكلم الله؛ والذي أر

السماع، فدع التمويه، ودع المصانعة، ما تقول في موسأى عأليه
ًا ؟كالسلم، حيث كلمه الله، أفهم  ًا ؟ أم مقيد لم الله مطلق

فتلكأ قليلً، ثم قال: ما تريد بهذا ؟ فقلت: دع إرادتي، وأجأب
بما عأندك، فأبى، وقال: ما تريد بهذا ؟

ت أريد: أنك إن قلت، إنه عأليه السلم، فهم كلم اللهفقل 
ًا، اقتضى أن ل يكون لله كلم، من الزل إلى  مطلق

فهمه موسأى، وهذا يؤول إلى الكفر، أبد، إل وقدال) 181(ص
فإن الله تعالى يقول: (ول يحيطون بشيء من عألمه إل بما

م كلم الله،فه ] ولو جأاز ذلك لصار من 255شاء) [ البقرة: 
ًا بالغيب، وبما يقول الله تعالى، وقد نفى الله تعالى ذلك عأالم

 ما فيمبما أخبر به عأن عأيسى عأليه السلم، أنه يقول: (تعل
نفسي ول أعألم ما في نفسك إنك أنت عألم الغيوب) [ المائدة:

 ] وإذا لم يجز إطلقه، وألجئت إلى أن تقول: أفهمه الله116
 كلمه، دخلت في التبعيض الذي هربت منه، وكفرتنم ما شاء

من قال به، ويكون مخالفك أسأعد منك، لنه قال بما اقتضاه
 ومن قبل رسأول الله، وأنت أبيت أل،النص الوارد من قبل الله

تقبل ذلك، وادعأيت: أن الواجأب المصير إلى حكم العقل في
ًا، فقال:اخ هذا الباب، وقد ردك العقلء، إلى موافقة النص سأر

هذا يحتاج إلى تأمل، وقطع الكلم .
ال الشيخ: أبو الحسن، محمد ابن عأبد الملك، الكرجأي،قو

ماه : الفصول في الصول، عأنسأالشافعي، في كتابه الذي 
ًا، ًا، الشافعي، ومالك الئمة الفحول، وذكر اثني عأشر إمام

، والليثعأيوالثوري، وأحمد، وابن عأيينة، ابن المبارك، والوزا
بن سأعد، وإسأحاق بن راهويه، والبخاري، وأبا زرعأة، وأبا حاتم،

ِلمام أبا منصور، محمد بن أحمد، يقول :ثم قال فيه: سأمعت ا
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سأمعت الشيخ أبا حامد السأفرائيني يقول: مذهبي، ومذهب
الشافعي، وفقهاء 

، وقاخلقاال: م ومن مخلوقا؛ غير الله، كلما القرآن ) المصار: أن182(ص 
كافر. فهو

ًا جبرائيل لقرآن: حملهاو عليه الله صلى والنبي تعالى، الله من مسموع
عليه الله صلى الله سولر من سمعوه والصحابة ، جبرائيل من سمعه وسلم

صدورنا، وفي الدفتين، بين وفيما بألسنتنا، نحن نتلوه الذي وهو وسلم،
ًا، ًا، مسموع ًا، ومكتوب ًا، ومحفوظ كله: والباء، كالفا، منه، رفاح وكل ومنقوش

الله، لعائن عليه كافر، فهو ، قاال: مخلوقا ومن مخلوقا؛ غير الله، كلما
أجمعين. والناس والملئكة،

واحد، وغير الشيرازي، إسحاقا الله: وأبو رحمه تيمية ابن السلما، شيخ لقااو
في ،والشعري كلب، ابن لقول الئمة، من وغيره، الشافعي، مخالفة بينوا

فسائر وإل غيرهما، عن والشعري، كلب، ابن بها امتاز التي الكلما، مسألة
قااله قااله، ام بل اختصاص، بها والشعري كلب، لبن ليس المسائل،
في كلب، ابن قااله ما بخلفا غيرهم، من وإما السنة، أهل من إما غيرهما،
أحد، ذلك إلى كلب نبا يسبق لم فإنه الشعري، عليه واتبعه الكلما، مسألة

الطوائف. رؤوس من أحد عليه وافقه ول
المتعلقة المور من ونحوها، الختيارية، الصفات هي:مسألة ذلك، في صلهأو

ما والئمة: يثبتون السلف، وكان ل؟ بذاته؟أما تقوما هل وقادرته، بمشيئته
ًا؛ والفعال الصفات من بذاته يقوما م: رهوغي المعتزلة من والجهيمة مطلق

ًا، ذلك ) تنكر183ص( إثابات في والئمة، السلف، كلب ابن فوافق مطلق
بمشيئته قيتعل وما به، الفعال قاياما نفي في الجهمية ووافق الصفات،
والشعري، كالقلنسي، اتبعه، فيمن الناس وغيره: تكلم ولهذا، وقادرته،

أصلها: هو ا،البقاي وهذه العتزال، من أقاوالهم: بقايا في بأن ونحوهما،
الذي هذا الصل، هذا نإف الحركات، بطريقة العالم، حدوثا على الستدلل

والفعال. الصفات، نفي في المعتزلة أوقاع
طريق البواب: إنه بباب الثغر، أهل إلى رسالته، في الشعري ذكر دقاو

كالخطابي، الشعري، غير وكذلك عندهم؛ محرما الرسول، دين في مبتدع
هذه بطلن يرى كلب،لنه ابن هذا: وافق مع لكن ذلك، رونذكي وأمثاله،
ا،هصحت رأى من رأى فلما إليها، محتاج الدين أن يقل لم وإن عقلً، الطريقة

الفريقين:اشتراكها اضطراب ومنشأ يه،هاضي ما أو كلب، ابن قاول إما لزمه
يتكلم هجعلو إذا هؤلء فلزما وقادرته؛ بإرادته يكون ما به يقوما أنه: ل في

ًا، كلمه يكون أن واختياره، بقدرته، ً مخلوقا إذا هؤلء، ولزما عنه؛ منفصل
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ًا يكون ل مخلوقا:أن غير جعلوه وقادرته، بمشيئته يتكلم ول ،الكلما على قاادر
يشاء. بما يتكلم ول
سلف وافقوا لما وأتباعه، كلب، بن سعيد، بن الله عبد هنا:أن لمقصوداو

إل يكون ل فما به، يقوما أن لبد المتكلم، كلما أن في ء،العقل وسائر المة،
ًا بائنب ليس الله، من الله الئمة: كلما قاال كما كلمه، يكون ل عنه، بائن

يعود؛ وإليه بدا، منه مخلوقا، غير الله، كلما القرآن وقاالوا:إن ) عنه؛184ص(
ًا بدا، منه فقالوا ،رهغي من بدا يقولون الذين الجهمية، على رد

العزيز الله من الكتاب تعالى: (تنزيل قاال كما به، المتكلم هو ومقصودهم:أنه
]13مني) [السجدة: لالقو حق تعالى: (ولكن ] وقاال1الحكيم) [ الزمر:

ذلك. وأمثال
هذا اعتقدوا هذا، على والجمهور والئمة، للسلف، موافقتهم مع إنهم مثا

هذا على بناء بمشيئته، متعلق له، ًاورمقد يكون ما به يقوما ل وهو:أنه الصل؛
يكون ل ما يثبتوا أن إلى حينئذ فاحتاجوا المعتزلة؛ فيه وافقوا الذي الصل،
ًا مقدورة إل تكون ل والصوات، المنظومة، قاالوا: والحروفا ً؛امراد مقدور
ًا، معنى فأثابتوا مرادة، ًا متعددة، معان إثابات يمكنهم لم واحد إثابات من خوف

ًا، يقولوا: معنى أن فاحتاجوا له؛ نهاية ال ما تلك لزمته الذي القول فقالوا واحد
عليهم. العقلء ورهجم بل المسلمين، جمهور نكير فيها عظم التي اللوازما،

ًا: إثابات عليهم الناس نكرأو القرآن وجعل والخبر؛ المر هو واحد، معنى أمور
كلما هو ليس المنزل كلماال وأن به؛ تكلم الذي الله كلما من ليس العزيز،

عن عبروا فإذا عباراتها؛ تختلف إنما والقرآن، والنجيل، التوارة، وأن الله؛
يتكلم، أن يقدر ل الله وأن القرآن، وه كان بالعربية، التوراة

من كلم لمن وتكليمه واختياره؛ بمشيئته، يتكلم ) ول185(ص
لهم، عنىلما ذلك إدراك خلق إل ليس وآدم، كموسأى، خلقه،

فقط. الدراك خلق هو فالتكلم
موجود فكل موجود، وبكل المعنى، بذلك يتعلق يقول: السمع من منهم ثام

الله كلما يقول: بل من ومنهم الحسن؛ أبو يقوله كما ويسمع، يرى، أن يمكن
كما يسمع، ول يفهم والمعنى معنى، هو إذ غيره من ول منه، ل بحال، يسمع ل

مع القارئ، من المعنى ذلك يسمع يقول: إنه من ومنهم ونحوه، كرب أبو يقوله
ن:ويقول العقلء، وجمهور أخرى؛ طائفة ذلك يقول كما منه، المسموع صوته

بها: ما القائلين إليها ألجأ وإنما بالضرورة، الفساد معلومة القاوال هذه إن
انتفى ما،زالال انتفى وإذا المحاذير؛ هذه استلزمت التي الصول، من تقدما

الملزوما.
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ل وهو متعاقابة، ليست أزلية، قاديمة بأصوات إل يتلكم قاال: ل من ذلككو
الحديث أهل من فعل، ول مشيئة، ذلك في له ول بها، التكلم على يقدر

يقولون:إن العقلء، فجمهور السنة؛ إلى المنتسبين الكلما، وأهل والفقهاء،
اعتقادهم: أن ذلك، إلى ألجأهم إنماو بالضرورة؛ الفساد معلوما هؤلء، قاول

يتضمن الكلما بأن علمهم، مع وقادرته، المتكلم، بمشيئة يتعلق ل الكلما
ًا ًا ًاوصوت نظومة،م حروف الصوت قاال: إن من وأما المتكلم؛ من مسموع

القارئ من المسموع
ًا، أظهر فهذا محدثا، أو قاديم، صوت منه سمع أو ديم،قا) 186( أن من فساد

الصل: كثير هذا في والعلماء والئمة، السلف، وكلما عليه؛ الكلما لىإ يحتاج
. استقصائه موضع هذا ليس منتشر،

ذكر وقاد تحصر؛ أن من فأكثر الصل، هذا على نة،سوال الكتاب، دللة ماأو
للماما منها كما جمعوه، ما الجهمية، على الرد في العلماء، من وغيره أحمد، ا
به احتج ما قاال: هذا المروذي، السنة)) قاال: أخبرنا تابك(( في الخلل ذكر
فذكر كتابه، من وكتبته بخطه، وكتبه القرآن، من الجهمية على الله عبد أبو

أحمد، بن الله بدع نع أحمد، بن الخضر ذكر ما دون كثيرة، آيات المروذي
غير في ،الحجج من عليهم القرآن يقول: في الله، عبد أبا فيه: سمعت وقاال

. الجهمية يعني موضع،
بن الله عبد سمعت الكندي، المثني بن أحمد بن الخضر الخلل: وأنبأنا لاقا

على به احتج فيما أبي، بخط الكتاب، هذا قاال: وجدت حنبل، بن أحمد
على تدل كثيرة آيات فذكر السور، في اليات إلى اليات ألف وقاد الجهمية،

دعوة أجيب قاريب فإني عني عبادي سألك وإذاى: (تعال قاوله مثل الصل، هذا
 ]186يرشدون) [ البقرة:  لعلهم بي وليؤمنوا لي فليستجيبوا دعان إذا الداع

ًا قاضى وإذا والرض السموات تعالى: (بديع لهووقاـ كن له يقول فإنما أمر
فيكون) 

كمثل لهال عند عيسى مثل تعالى: (إن  ] وقاـوله117لبقرة: [ ا) 187(ص
 ] وقاـوله59عمران:  فيكون) [ آل كن له قاال ثام تراب من خلقه َءادما

ً ًثامنا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين تعالى: (إن لهم خلقا ل أولئك قاليل
يزكيهم) [ آل ول القيامة يوما إليهم ينظر ول الله يكلمهم ول الخرة في

 ] .77عمران: 
كن يقول ويوما بالحق والرض السموات خلق ذيال تعالى: (وهو ـولهقاو

تكليما) موسى الله  ] (وكلم73الملك) [ النعاما:  وله الحق قاوله فيكون،
 ]143ربه) [ العرافا:  وكلمه لميقاتنا موسى جاء  ] (ولما164: ء[ النسا
مريب) [ هود: منه شك لفي وإنـهم بينهم لقضي ربك من سبقت كلمة (ولول
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يختلفون) [ يونس: فيما بينهم لقضي ربك من سبقت كلمة ل لو ] (و110
119هود: ) [ أجمعين والناس الجنة من جهنم لملن ربك كلمة  ] (وتمت19

من كنت وإن القرآن هذا إليك أوحينا بما القصص أحسن عليك نقص ] (نحن
ًا البحر كان ول تعالى: (قال  ] وقاوله3الغافلين) [ يوسف:  لمن قابله مداد

 ] .109ربي) [ الكهف:  كلمات تنفد أن قابل البحر لنفد ربي لكلمات
بالواد إنك نعليك فاخلع ربك أنا إني موسى يا نودي َأتاها تعالى: (فلما القاو

َله ل الله أنا إنني يوحي، لما فاستمع اخترتك وأنا طوى، المقدس أنا إل إ
وأرى)  أسمع معكما قاوله: (إنني لى إلذكري) الصلة وأقام فاعبدني

عيني) على ولتصنع مني محبة عليك  ] (وألقيت46ـ11ه: [ط) 188(ص
ًا لكان ربك من تسبق كلمة ](ولول39[ طه: 129مسمى) [ طه: وأجل لزام

له فاستجبنا الراحمين، أرحم وأنت الضر مسنى أني ربه نادى إذا ] (وأيوب
 ] .84 ،83معهم) [ النبياء:  ومثلهم أهله اهوآتين ضر من به ما فكشفنا

ًا ذهب إذ النون تعالى: (وذا ولهقاو في فنادى عليه نقدر لن أن فظن مغاضب
َله ل أن تالظلما له فاستجبنا الظالمين، من كنت إني سبحانك أنت إل إ
ًا تذرني ل رب ربه نادى إذ ياركزو المؤمنين، ننجي ذلكك الغم من ونجيناه فرد

زوجه) [ النبياء: له وأصلحنا يحيى له ووهبنا له فاستجبنا الوارثاين، رخي نتوأ
ثام أياما ستة في بينهما امو والرض السموات خلق وقاوله: (الذي ] 90–  87

قاوله و ]59خبيرا) [ الفرقاان:  به فاسأل الرحمن العرش على استوى
من المباركة البقعة في اليمن الواد شاطئ من نودي هااتأ تعالى: (فلما

 ] وقاوله:30العالمين) [ القصص:  رب الله أنا إني موسى يا أن الشجرة
ًا أراد إذا أمره (إنما  ] .82فيكون) [ يس:  كن له ولقي أن شيئ

المنصورون، لهم مهنإ ن،المرسلي لعبادنا كلمتنا سبقت تعالى: (ولقد ـولهقاو
الله قادروا وقاوله: (وما ] 173–  171الغالبون) [ الصافات:  لهم جندنا وإن
ًا والرض قادره حق بيمينه مطويات والسموات القيامة يوما قابضته جميع

الذي تعالى: (هو  ] وقاوله67يشركون) [ الزمر:  امع وتعالى سبحانه
فيكون) [ غافر: كن له يقول فإنما ًأمرا قاضى فإذ ويميت حييي) 189(ص
سبقت كلمة ل  ] ((ولو60لكم) [ غافر:  استجب ونيعدا ربكم  ] (وقاال68
بعدهم من الكتاب أورثاوا الذين وإن بينهم، لقضي مسمى أجل إلى ربك من

إل الله يكلمه أن لبشر كان  ] (وما14مريب)) [ الشورى:  منه كش لفي
ًا يشاء) [ الشورى: ما بإذنه يوحيف ًارسول يرسل أو ابحج وراء من أو وحي
 ] وقاوله: (قاد55منهم) [ الزخرفا:  انتقمنا َءاسفونا  ] وقاوله: (فلما51

يسمع والله الله إلى وتشتكي زوجها في تجادلك التي قاول الله سمع
 ] .1تحاوركما) [ المجادلة: 
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للسلما: وفي شيخ لاقا كقـوله الصل، هذا على تدل ،كثيرة مواضع القرآن ا
ًا الرض في ما لكم خلق الذي تعالى: (هو السماء إلى استوى ثام جميع

تعالى:  ] وقاوله29عليم) [ البقرة:  شيء بكل وهو سموات سبع فسواهن
ًا له وتجعلون يومين في الرض خلق بالذي نلتكفرو (أئنكم رب ذلك أنداد

دخان وهي السماء إلى استوى الى: (ثامعت  ] وقاوله9العالمين) [ فصلت: 
ًا ائتيا وللرض لها فقال ًا أو طوع  ]11طائعين) [ فصلت:  أتينا قاالتا كره

بقرة:لالغماما) [ ا من ظلل في الله يأتيهم أن إل ينظرون وقاـوله: (هل
ضبع يأتي أو كرب يأتي أو الملئكة تأتيهم أن إل ينظرون  ] وقاـوله: (هل210
أو الملئكة تأتيهم أن إل ينظرون  ] وقاوله: (هل158أنعاما: الربك) [  آيات
تعالى:  ] وقاوله33ربك) [ النحل:  أمر يأتي
ًا والملك ربك جاء(و) 190(ص : تعالى ه ] وقاول22صفا) [ الفجر:  صف

فسيرى لوامعا  ] وقاوله: (وقال94ورسوله) [ التوبة:  عملكم الله (وسيرى
جعلناكم  ] وقاـوله: (ثام105والمؤمنون) [ التوبة:  لهسوور عملكم الله

 ] وقاوله14تعملون) [ يونس:  كيف لننظر بعدهم من الرض في خلئف
استوى ثام أياما ستة في والرض السموات خلق الذي الله ربكم تعالى: (إن

. القرآن من موضع غير  ] في54العرش) [ العرافا:  على
فيكون) [ النحل: كن له نقول أن أردنا إذا لشيء قاولنا نماإتعالى: ( ـولهقاو

فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قارية يهلك أن أردنا تعالى: (وإذا  ] وقاوله40
للسراء: ًتدميرا فدمرناها القول عليها فحق الله أراد  ] وقاوله: (وإذا16) [ ا
ًا بقوما  ] وقاوله11لرعد: [ اوال)  من دونهم من لهم وما له مرد فل سوء

فيقول يناديهم  ] وقاـوله: (ويوما29شأن) [ الرحمن:  في هو يوما تعالى: (كل
موسى ربك نادى  ] (وإذ62تزعمون) [ القصص:  كنتم الذين شركائي أين

ورقا من عليهما يخصفان  ] (وطفقا10الظالمين) [ الشعراء:  القوما ائت نأ
 ] وقاـوله22الشجرة) [ العرافا:  تلكما عن كماهنأ ألم ربهما وناداهما الجنة

(سلما  ] وقاوله15مستمعون) [ الشعراء:  معكم إنا بآياتنا فاذهبا تعالى: (كل
ً الحديث) أحسن نزل تعالى: (الله ه ] وقاول58رحيم) [ يس:  رب من قاول

من ] (و6: يؤمنون) [ الجاثاية وآياته الله بعد حديث  ] (فبأي23[ الزمر: 
ًا)  الله من أصدقا حديث

 ] .87لنساء: [ ا) 191(ص 
الله أخبر ما ذلك: عامة في يدخل بل تعالى، الله كتاب في كثير ذلك مثالأو

الله) يعطيك تعالى: (ولسوفا قولهك المرتبة، لسيما أفعاله، من به
سنيسره: (ف ] وقاوله7لليسرى) [ الليل:   ] وقاوله: (فسنيسره5[ الضحى: 

حسابهم) علينا إن ثام إيابهم، إلينا  ] وقاوله: (إن10للعسرى) [ الليل: 
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،قارآنه فاتبع قارأناه فإذا وقارآنه، جمعه علينا  ] وقاوله: (إن26 ،25[ الغاشية: 
يحاسب تعالى: (فسوفا وقاوله ] 19–  17بيانه) [ القيامة:  ليناع إن ثام

ًا ًا) [ النش حساب ًا  ] (فحاسبناها8قا: قايسير ًا) [ الطلقا:  حساب  ]8شديد
ًا، الماء صببنا وقاوله: (أنا ًا) [ عبس الرض شققنا ثام صب  ]26 ،25:  شق

 ]27عليه) [ الروما:  أهون وهو هيعيد ثام الخلق يبدأ الذي وقاوله: (وهو
 ] ونحو17 ،16 الخرين) [ المرسلت: نتبعهم ثام الولين، نهلك وقاوله: (ألم

المفعول، هو ليس الفعل، أن على مبني هذا، بمثل الستدلل لكن ذلك،
أصنافهم؛ اختلفا على الناس، جمهور قاول وهو المخلوقا، هو ليس والخلق

. لموضعا هذا غير في هذا ردوقا
يتعلق ل للذات، لزما قاديم، الفعل يقول: إن من منهم قاولين؛ على هؤلء مثا

إن قايل وإن وقادرته، بمشيئته، يقول: يتعلق من ومنهم ،وقادرته بمشيئته
متقدما، نوعه
تأول إذاو ، النصوص من المفهوما الظاهر هو بما هؤلء: يحتجونف) 192(ص
تجدد غير نم ، فقط المخلوقا المفعول وه نماإ ، المتجدد ينازعهم: أن من

ضبغلاو، الحبو ، نصوص: الرادة يتأول من بمنزلة هذا انك ، فعل
ًا ليس التجدد أن لىع ، لسخطاو، ، تحبو ، تراد لتيا ، للمخلوقاات إل أيض
أن لىع ، ذلك نحوو ، الحديثو ، لكلمااو، القول وكذلك: نصوص تسخط؛و

ًا إل ليسو ، المجيءو ، لتياناو، لقخال إدراك إل ليس المتجدد من مخلوقا
الناس: أنها بين نزاع ول ، واحد نمط من لهاك ، التأويلت فهذه المخلوقاات؛

.  والحديث القرآن عليه دل لذيا ، الظاهر المفهوما خلفا
يتخيلونه ام ، الناس إفهاما أرادوا الرسل قولون: إني ، الباطنية ملحدة مثا

ًا يكن لم وإن تفسيرف ، النائم يراه ما بمنزلة ذلك يجعلونو ، للخارج مطابق
رؤياك ، ظاهرها من تعبيرها يفهم ل لتيا ، الرؤيا تعبير شبهي ، عندهم القرآن
ًا ظاهرها يكون التي الرؤيا بخلفا لملك،او، يوسف وأما لباطنها؛ مطابق

أن إماف ، اذبه يقول من يكفرون كانوا وإن همف ، الكلما أهل من المسلمون
ل يقولوا أن إماو ، يردها لم الرسول بالضرورة:أن علمي ، تأويلت يتأولوا
ىلع، كلهم هؤلء ومدار مركب؛ وأ ، بسيط جهل في فهم: إما ؛ادأر ما ندري

العقل الثابات: أن أهل بين وقاد النصوص؛ عليه دلت ما العقل: عارض أن
ًاعم ل النصوص؛ به جاءت لما موافق مطابق أن هنا، المقصود لكن له، ارض

 القرآن، نبين: أن
. يحصر يكاد ل ما ل،الص هذا على الدللة من فيهما السنة،و) 193(ص

ومن ترك، ما على النصوص، من ذكر بما الله: يستدل كتاب في فهم له نمف
لهم حيلة ل مناقاضة لذلك، مناقاض القرآن أن علم النفاة، قاول حقيقة عرفا
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ليست التي أفعاله، من ويشاؤه عليه الله يقدر ما يثبت القرآن، أنو ، فيها
من الناس، كلما في وقاع ما ولول أفعاله؛ وغير المخلوقاات، نفس هي

للتباس، للجمال، ال نفس هي الفعال: ليست يقال، أن يحتاج كان لما وا
ل،ومفع إلى المتعدي الفعل الناس: أن جميع عند المعقول فإن المخلوقاات،

فعل نفس هي المخلوقاات، عندهم: إن النفاة لكن المفعول؛ نفس هو ليس
.  البيان إلى احتيج فلهذا المخلوقاات؛ نفس الإ عندهم، فعل له ليس الله،

له يجعل الله يتق كقوله: (ومن بشرط، علق الصل: ما هذا على يدل مامو
ًا كنتم إن قاوله: (قالو ] 3 ،2يحتسب) [ الطلقا:  ل حيث من ويرزقاه مخرج
لهال تتقوا  ] وقاوله: (إن31عمران:  الله) [ آل يحببكم فاتبعوني الله تحبون
ًا) [ النفال:  لكم يجعل ً)اأمر ذلك بعد يحدثا الله  ] وقاوله: (لعل29فرقاان

ًا ذلك فاعل إني لشيء تقولن الو: (تعالى  ] وقاوله1[ الطلقا:  أن إل غد
أسخط ما اتبعوا بأنهم تعالى: (ذلك  ] وقاوله24 ،23لكهف: االله) [  يشاء
الله

 ] .28: رضوانه) [ محمد كرهواو) 194(ص
الصحيحة وكذلك: الحاديث يحصر؛ أن من الله كتاب في الجملة: فهذابو

إلّي يتقرب عبدي الزي ل((و ربه عن يرويه يماف  كقوله بالقبول، المتلقاة
في ؟)) وقاوله الليلة ربكم قاال ماذا تدرون((أأحبه)) وقاوله:  حتى بالنوافل

ًا اليوما غضب قاد ربي الشفاعة: ((إن حديث ولن مثله، لهقاب يغضب لم غضب
السماوات أهل سمع بالوحي، الله تكلم مثله)) وقاوله: ((إذا بعده يغضب

وإن شاء، ما أمره من يحدثا الله الصفا)) وقاوله: (إن على السلسلة كجر
الصلة) . في تكلموا ل أن أحدثا مما

بنار جاء فإذا ربنا، يأتينا حتى مكاننا هذا التجلي: ((فيقولون حديث في ـولهقاو
ًا أشد يعرفون)) وقاوله: ((لله التي صورته في الله فيأتيهم عرفناه، فرح

وشرابه، طعامه عليها مهلكة، دوية رضأب راحلته أضل أحدكم، من عبده بةوتب
هو إذا استيقظ فلما الموت، ينتظر شجرة تحت فناما يجدها، فلم فطلبها
ًا أشد فالله وشرابه، طعامه عليها بدابته براحلته)) هذا من عبده ةبتوب فرح
حديث من وجه، يرغ من الصحيحين يف  النبي عن الحديث: مستفيض وهذا
صاحبه، أحدهما يقتل لرجلين الله وقاوله: ((يضحك هريرة؛ وأبي مسعود، ابن

لخَر الجنة)) وفي يدخل كلهما الله يضحكفقاال: (( الجنة، يدخل من حديث: آ
إل أحد من منكم منه)) وقاوله: ((ما

ترجمان)) . ول حاجب، وبينه بينه يسل ، ربه يكلمهس) 195(ص
العبد قاال فإذا نصفين، عبدي وبين بيني الصلة حديث: ((قاسمت فيو

الرحيم) (الرحمن قاال فإذا عبدي، حمدني الله العالمين) قاال رب لله (الحمد
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عبدي)) وقاوله مجدني الدين) قاال يوما (مالك قاال فإذا بدي،ع علي أثاني قاال
ًاشب ىإل تقرب تعالى: من لهلا قول: ((ي ًا،ذر إليه تقربت ر ىإل تقرب ومن اع

ًاذر ًا)) وقاوله إليه تقربت اع شطر الدنيا سماء إلى عالىت الله نزل: ((ي باع
يسألني من له، جيبتسأف يدعوني فيقول: من الخر، الليل ثالث أو الليل،

الذي النصاري، حديث يف  له)) وقاـوله فأغفر فرنيغيست من فأعطيه،
ولرس لىع اوغد الرجل، أصبح فلما وأهله، نفسه على وآثاره رجلً، أضافا

الله فعالكما)) وأنزل من عجب أو الليلة، الله ضحك قال: ((لقدف  الله
 ] وهذه9خصاصة) [ الحشر:  بهم كان ولو أنفسهم على تعالى: (ويؤثارون

.  الصحيحين في كلها الحاديث
قاال: الدابة، على الركوب ديثح  النبي عن علي، حديث السنن: من يفو

عبده، إلى يضحك قاال: ((ربك ؟ تضحك شيء أي من الله، رسول يا فقلت
أنه عبدي قاال: علم أنت؛ إل الذنوب يغفر ل إنه ذنوبي، لي اغفر قاال: رب إذا
ل: ربقاا إذا عبده من ليعجب ربك نإ((لفظ:  غيري)) وفي الذنوب يغفر ل

ل أنه يعلم ذنوبي، لي اغفر
ال:قا  النبي نع ، رزين أبي حديث غيره)) وفي الذنوب غفري) 196(ص

ظليف،قانطين أزلين إليكم نظري ، غيره قاربو ، عباده قانوط من ربنا ((ضحك
قاال ؟ الرب حكيض ،أو رزين أبو له قاريب)) فقال فرجكم أن ،يعلم يضحك

ًا)) . يضحك، رب من نعدما فقال: لن نعم؛ خير
روي لذيا ، المشهور الطويل التجلي حديث في غيرهماو ، الصحيحين يفو

، هريرة أبي حديث من الصحيحين في هوف ، متعددة وجوه نم  النبي عن
ابن حديث من أحمد واهرو ، جابر حديث من مسلم فيو ، سعيد أبيو

أعطيت قاد ال: ((أولستقا ، هريرة أبي حديث في القا ، غيرهو ، مسعود
تجعلني ل رب فيقول: يا ؟ أعطيت الذي غير تسأل ال نأ ، والمواثايق العهود
الجنة)) دخول في له يأذن مثا ، منه وتعالى تبارك الله يضحكف ، خلقك أشقى

 .
ابن يا الله ال: ((فيقولقا  النبي نع ، دعومس ابن نع ، مسلم صحيح يفو

بي أتستهزىء رب فيقول: أي ؟ معها مثلهاو ، الدنيا أعطيتك إن ترضىأ ، آدما
مم تسألوني قال: ((ألف  الله رسول العالمين)) وضحك رب وأنت ؟

رب ضحك قاال: ((من ؟ الله رسول يا ضحكت ؟)) فقالوا: مم تضحك
ل قول: إنييف ؟ العالمين رب وأنت بي أتستهزىء قاال ينح ، العالمين

 النبي نع ، الصحيحين قاادر)) وفي أشاء ما على لكنيو ، بك أستهزىء
إلى الله ال: ((يضحكقا
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يا كيف الواقا ، الجنة يدخل لهماك ، الخر أحدهما قتلي ، ينرجل) 197(ص
يهديهف ، الخر على للها يتوب مثا ، الجنة فيلج هذا قاال: يقتل ؟ الله رسول

فيستشهد)) .  الله سبيل في يجاهد مثا، السلما إلى الله
ًا الصحيح يفو الجنة إلى يقادون قاوما من الله جبال: ((عقا  عنه أيض

، وضوءه فيحسن أحدكم يتوضأ معروفا: ((ل حديث بالسلسل)) وفي
ماك ، له الله تبشبش الإ، الصلة إل يريد ال ، المسجد إلى ييأت مثا ، يسبغهو

حلوة : ((الدنياالقا نهأ  عنه الصحيحين بطلعته)) وفي الغائب أهل يتبشبش
لفظ: تعملون)) وفي كيف ناظرف ، فيها مستخلفكم الله إنو ، خضرة

النساء)) وفي اتقواو ، الدنيا اتقواف ، تعملون كيف ينظرل ، فيها ((مستخلفكم
ًا الصحيح لكنو ،كمالوأمو صوركم إلى ينظر ل الله قاال: ((إن نهأ  عنه أيض

وأعمالكم)) . قالوبكم إلى ينظر
ًا انك  الله رسول أن الليثي واقاد أبي الصحيحين: عن يفو أصحابه في قااعد
رجل وأما فجلس؛ الحلقة في فرجة فوجد رجل أماف ، نفر ثالثاة جاء ذإ ،

عن أخبركم ل: ((أ بيلنا قالف ، فانطلق رجل وأما خلفهم؛ عنيي ، فجلس
آواهف ، الله إلى آوى رجلف ، الحلقة في جلس ذيال الرجل اأم ؟ النفر هؤلء
وأما منه؛ الله استحياف ، استحياف ، الحلقة خلف جلس الذي لجرال وأما الله؛

الفارسي سلمان عنه)) وعن الله أعرضف ، عرضفأ انطلق الذي الرجل
 ًموقاوفا

ًاو) 198(ص ، إليه يديه العبد يبسط أن يستحي الله ال: ((إنقا ، مرفوع
ًا فيهما سألهي ًا يردهماف ، خير خائبتين)) .  صفر
عبدي يزال وتعالى: ((ل تبارك ربه عن يروي يماف  عنه الصحيحين يفو

، به يسمع الذي سمعه أحببته: كنت ذاإف ، أحبه تىح ، لنوافلبا ىإل يتقرب
بيف ، بها يشيم التي رجلهو ، بها يبطش التي يدهو ، به يبصر الذي بصرهو

لئنو ، لعطينه سألتني ولئن يمشي؛ ،وبي يبطش بيو ، يبصر بيو ، يسمع
نفس قابض عن ردديت ، فاعله أنا شيء عن ترددت وما لعيذنه؛ بي استعاذ
الصحيح منه)) وفي له بد لو ، إساءته وأكره وتالم كرهي ، المؤمن عبدي

كره منو ، لقاءه الله بحأ الله لقاء أحب ال: ((منقا  النبي نع ، عبادة عن
ال: ((ليسقا ، الموت نكره عائشة: إنا لقاءه)) فقالت الله كره الله لقاء
إذاو ، وكرامته الله برضوان شرب ، موتال حضره إذا المؤمن لكنو ، بذاك
الموت حضره إذا الكافر إنو ، لقاءه الله أحبو ، الله لقاء حبأ ، بذلك بشر

لقاءه)) .  الله كرهو ، الله لقاء كرهو ، وسخطه الله بعذاب شرب ،
يحبهم ل ال: ((النصارقا  النبي نع ، عازب بن البراء الصحيحين: عن يفو

أبغضه مأبغضه منو ، الله أحبه همحبأ نم ، منافق إل يبغضهم لو ، مؤمن إل
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تبارك الله ال: ((إنقا  النبي نع ، سعيد أبي الصحيحين: عن الله)) وفي
فيقول: وسعديك؛ بيك لفيقولون: الجنة؛ أهل يا الجنة؛ لهل قولي ، وتعالى

ال لنا فيقولون: وما ؟ رضيتم هل
عز فيقول خلقك؛ من ًادأح تعط لم ما أعطيتنا قادو ، ضىرن) 199(ص

؟ ذلك من أفضل شيء أيو ، ربنا قاالوا: يا ذلك؛ من أفضل أعطيكم وجل: أنا
ًا)) وفي بعده عليكم أسخط لف ، رضواني عليكم أحل قاال الصحيحين: أبد
لقينا قاد ناأ ، قاومنا المنسوخ: أبلغوا من كان مثا ، علينا نزل القا ، نسأ عن
ال: أتيتقا ، الرواسي مالك بن عمر حديث وفي أرضانا؛و ، عنا فرضي ربنا

رضيف ، عني ارضف ، فيرضي ليرضى الرب الله: إن رسول يا قلتف  النبي
.  عني

: الله رسول ال: قاالقا ، عنه الله رضي مسعود ابن عن ينالصحيح يفو
ـ فاجر فيها وهو ـ مسلم امرء مال بها يقتطعل ، صبر يمين على حلف ن((م

عنه الله رضي هريرة أبي الصحيحين: عن غضبان)) وفي عليه وهو الله لقي
)) الله برسول هذا فعلوا قاوما، على الله غضب ال: ((اشتدقا  النبي نع ،
يقتله رجل على الله غضب دتشاوقاال: (( اعيته؛رب ىإل يشير حينئذ هوو

نع ، أسيد بن حذيفة سلم: عنم صحيح الله)) وفي سبيل يف  الله رسول
ًا الله عثب ،ليلة وأربعون انتنثا بالنطفة رم اال: ((إذقا  النبي ، صورهاف ، ملك

رب: يا قاال مثا ، عظامهاو ، لحمهاو ، جلدهاو ، بصرهاو ، سمعها الله خلقو
، أجله رب يقول: يا مثا ، ملكال يكتبو ، شاء ما ربك فيقضي أنثى؛ وأ ، ذكر

ما كرب فيقضي رزقاه، رب فيقول: يا الملك؛ كتبيو، شاء ما ربك يقولف
 ، يده في الصحيفة الملك يخرج ثام الملك، ويكتب شاء،

ينقص)) . لو ، أمر ما على يزيد لو) 200(
سجوده: يف يقول انك  النبي عنها: أن الله رضي عائشة عن الصحيح يفو

ل منك بك أعوذو ، عقوبتك من بمعافاتكو ، سخطك من برضاك ((أعوذ
آخر: ((أعوذ حديث نفسك)) وفي على أثانيت كما نتأ ، عليك ثاناء أحصى

الصحيحين: عن عباده)) وفي شرو ، عقابهو ، غضبه نم ، التامة الله بكلمات
له قاعتو ، ربي رأيت ال: ((فإذاقا  النبي نع ، الشفاعة ثحدي في أنس

، رأسك رفعا ، محمد لي: يا يقول مثا ، يدعني أن الله شاء ما عنيدفي ساجدا
، الصحيحين مرات)) وفي ثالثا هذه مثل وذكر تشفع؛ اشفعو ، تعطه سلو
فيكم تعاقابون: ((ي الله رسول لاقا ، لقاا عنه الله رضي هريرة أبي نع

، العصر صلةو ، الفجر صلة في يجتمعونو ، لنهاراب ملئكةو ، بالليل ملئكة
؟ عبادي تركتم كيف ـ بهم أعلم وهو ـ يسألهمف ، فيكم باتوا الذين يعرج مثا

يصلون)) .  موه أتيناهمو ، يصلون همو ، قاالوا: تركناهم
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ًا: عن الصحيحين يفو ال: ((إنقا  النبي نع ، عنه الله رضي هريرة أبي أيض
ًف ، ملئكة لله ًا وجدوا فإذا الرض، في ياحينس ، الناس كتاب عن ضل قاوم

إلى مبه يحفوا حتى قاال: فيخرجون حاجتكم، إلى تنادوا: هلموا الله، يذكرون
؟ يصنعون عبادي تركتم شيء وجل: أي عز الله قاال: فيقول الدنيا؛ السماء

يحمدونك، ن: تركناهموفيقول قاال،
فيقولون: ل، ؟ رأوني فيقول: هل قاال، ويمجدونك، يسبحونك،و) 201( 

ًا، أشد لكانوا رأوك لو قاال: فيقولون، ؟ رأوني لو فيقول: كيف قاال، تمجيد
ًًا؛ذك وأشد قاال، الجنة، قاالوا: يطلبون ؟ يطلبون شيء فيقول: فأي قاال، ر

قاال، ؟ رأوها لو فيقول: كيف قاال، ون: ل،لفيقو قاال، ؟ رأوها فيقول: هل
ًا، عليها أشد لكانوا رأوها، فيقولون: لو ًا؛ لها وأشد حرص فيقول: من قاال، طلب

فيقول: وهل قاال، ار؛نلا من فيقولون: يتعوذون قاال، ؟ يتعوذون شيء أي
فيقولون: لو قاال، ؟ رأوها لو فيقول: فكيف قاال، فيقولون:ل؛ قاال، ؟ رأوها
ًا، منها أشد كانوا رأوها ًا؛ منها وأشد تعوذ أني أشهدكم فيقول: إني قاال، هرب

جاء إنما يردهم، لم الخطاء، فلنا فيهم فيقولون: إن قاال، لهم؛ غفرت قاد
جليسهم)) . بهم يشقى ل القوما مه: لفيقو قاال، لحاجة،

ًا، أحب إذا الله ال: ((إنقا  النبي عن أنس الصحيحين: عن يفو نادى عبد
ًا أحببت قاد إني جبرائيل، في ينادي ثام جبرائيل، فيحبه قاال فأحبه، فلن
ًا يحب الله إن السماء، القبول له يوضع ثام اء،سمال أهل فيحبه فأحبوه، فلن

 النبي عن الصحيحين: عنه، وفي ذلك؛ البغض: مثل في الرض)) وقاال في
فإن يذكرني حين معه وأنا بي، عبدي ظن عند تعالى: أنا الله ال: ((يقولقا

خير لم في ذكرته مل، في ذكرني وإن نفسي، في ذكرته نفسه، في ذكرني
 وإن منهم،
ًا،شب ىإل قاتربا) 202(ص ًا، إليه اقاتربت ر ًا،ذر ىإل اقاترب وإن ذراع اع

ًا، ليهإ اقاتربت مسلم: عن صحيح هرولة)) وفي أتيته يمشي، أتاني وإن باع
لسج قاال: ((ما نهأ  الله رسول على شهدا أنهما سعيد، وأبي هريرة، أبي
ًا قاوما وذكرهم الرحمة، وغشيتهم الملئكة، بهم حفت إل الله، يذكرون مجلس
عنده)) . فيمن الله

ً ن: ((أ النبي عن هريرة، أبي الصحيحين: عن يفو ًا، أصاب رجل فقال: ذنب
ًا، أصبت إني رب ًا له أن عبدي ربه: علم فقال لي، فاغفره ذنب الذنب، يغفر رب

ًا أذنب ثام الله، شاء ما مكث ثام لعبدي؛ غفرت قاد به، ويأخذ فقال: آخر، ذنب
ًا، أذنبت قاد إني رب، أي ًا له أن عبدي ربه: علم فقال لي، فاغفره ذنب يغفر رب

الصحيحين: يشاء)) وفي ما فليفعل دي،بعل غفرت قاد بالذنب، ويأخذ الذنب،
بيمينه، السماء ويطوي الرض، الله ال: ((يقبضقا  النبي عن هريرة أبي عن
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قاال: ((ما نهأ  عنه الصحيحين وفي؟)) الرض ملوك أين الملك، : أناقولي ثام
فينظر جمان،تر ول حجاب، وبينه بينه ليس ربه، سيكلمه إل أحد من منكم
ًاشي اإل يرى فل منه، أيمن ًا إل يرى فل منه، أشأما وينظر قادمه، ئ قادمه، شيئ

بشق ولو النار، يتقي أن منكم استطاع فمن النار، فتستقبله ه،مأما وينظر
طيبة)) . فبكلمة يجد، لم فإن فليفعل، تمرة،

عن عنه، الله رضي هريرة أبي مسلم: عن صحيح يفو
فيقول: أي العبد، فيه: ((فيلقى قاال الرؤية، حديث يف  لنبيا) 203(ص

للبل، الخيل، لك وأسخر وأزوجك، دك،وسأو أكرمك، ألم ،نفل ذركوأ وا
؟ ملقاي أنك فيقول: أفظننت قاال، رب؛ يا فيقول: بلى ؟وتربع ترأس،

فيقول: أي الثاني، يلقى ثام ي؛تننسي كما أنساك فيقول: إني فيقول: ل؛
ابك،توبك بك، فيقول: آمنت الثالث، وبلغ الول، قاال ما مثل فذكر فلن،

فيقول: قاال، استطاع، ما خيرب ويثني وتصدقات، وصمت، وصليت، لك،سووبر
ًا نبعث يقال: أل ثام قاال، إذن، هنا فها من نفسه، في ففكر ؟ عليك شاهد

فخذه، فتنطق لفخذه: انطقي، ويقال فيه، ىعل فيختم ؟ عليه يشهد الذي
ق)) فذكرفالمنا وذلك نفسه، من ليعذر وذلك بعمله، وعظامه، ولحمه،
.  الحديث

 الله رسول مع ال: كناقا ، عنه الله رضي أنس نع ، مسلم صحيح يفو
قاال: أعلم؛ ورسوله : اللهنا؟)) قال أضحك مم تدرون قال: ((هلف ، ضحكف

يقول:ف ، قاال ؟ الظلم من تجرني ألم رب قول: ياي ، ربه العبد مخاطبة ((من
ًا إل نفسي على أجيز ل نيفإ قوليف ، القا ، بلى يقول:ف ، القا ، مني شاهد

ًا عليك بنفسك فكفى ًا؛ عليك الكاتبين الكراماو ، شهيد قاال: فيختم شهود
وبين بينه يخلي ال: ثامقا ، بأعماله تنطقف ، نطقيا ، هلركان يقالو ، فيه على

ًاف ، قاال الكلما؛ ًاو ، لكّن يقول: بعد أناضل)) وفي كنت عنكّنف ، سحق
ال:قا  النبي أنس: أن نع ، الصحيحين

ًا النار أهل لهون الله قول((ي) 204(ص ما لك نكا لو القيامة، يوما عذاب
أردت له: قاد فيقول فيقول: نعم، ؟ به تفتدي أكنت شيء، من الرض على
أن إل فأبيت بي، تشرك ل آدما: أن صلب في وأنت هذا، نم أهون هو ما منك

بي)) . تشرك
حتى ه،رب من حدكمأ ال: ((يدنوقا  النبي عن عمر، ابن عن الصحيحين، يفو

ثام فيقرره، رب، يا فيقول: نعم وكذا، كذا فيقول: عملت عليه، كنفه يضع
يعطى قاال: ثام اليوما، لك أغفرها وأنا الدنيا، في عليك استرته يقول: قاد

الكفار،  ] وأما19كتابيه) [ الحاقاة:  اقارؤوا قاوله: (هاؤما وهو حسناته، كتاب
على الله لعنة أل ربهم على بواذك الذين فينادون: (هؤلء والمنافقون،
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: أنةهرير أبي عن وغيره، مسلم، صحيح  ] وفي18الظالمين) [ هود: 

تعدني، فلم مرضت آدما، ابن يا القيامة، يوما الله ال: ((يقولقا  الله رسول
أن علمت ول: أمايقف قاال، ؟ العالمين رب وأنت أعودك كيف رب، فيقول: يا

ًا عبدي قاال، ؟ عنده لوجدتني عدته، لو أنك علمت أما تعده، فلم مرض، فلن
أسقيك، كيف رب، أي فيقول تسقني، فلم استسقيتك آدما، ابن ول: ياقفي

ًا، عبدي أن علمت وتعالى: أما تبارك فيقول ؟ العالمين رب وأنت فلن
ويقول: قاال، عندي؛ ذلك جدتول سقيته، لو إنك أما ؟ تسقه فلم استسقاك،

تنوأ أطعمك وكيف رب، فيقول: أي تطعمني، فلم استطعمتك آدما، ابن يا
أن علمت فيقول: أما قاال، ؟ العالمين رب

ًا، بديع) 205(ص لوجدت أطعمته، لو إنك أما ؟ تطعمه فلم استطعمك فلن
عندي)) . ذلك

الله ال: ((إنقا  لهال رسول الخدري: أن سعيد أبي عن الصحيحين، يفو
يديك، في والخير وسعديك، ربنا لبيك فيقولون الجنة، أهل يقول: يا تعالى

تعط لم ما أعطيتنا وقاد نرضى، ل لنا وما فيقولون: ربنا ؟ رضيتم فيقول: هل
ًا وأي بنا،ر فيقولون: يا ذلك، من أفضل فيقول: أعطيكم خلقك؛ من أحد

بعده عليكم أسخط فل رضواني، عليكم قاال: أحل ؟ ذلك من أفضل شيء
ًا)) وهذا ًا؛ الرضوان وذكر المخاطبة، ذكر فيه أبد الصحيحين: عن وفي جميع

ً الجنة أهل ال: ((آخرقا  النبي عن عنه، الله رضي مسعود بن الله عبد دخول
ًا النار أهل وآخر ة،جنال ربه: له فيقول ، حبوا يخرج النار: رجل من خروجن

ذلك كل مرات، ثالثا ذلك له فيقول ملى؛ الجنة إن فيقول: الجنة؛ أدخل
مرات)) .  عشر الدنيا مثل لك فيقول: إن ملى؛ يعيد: الجنة

ول الله، يكلمهم ل ال: ((ثالثاةقا  نبيال عن هريرة، أبي الصحيحين: عن يوف
مال على يمين، على حلف رجل ،أليم عذاب ولهم القيامة، يوما إليهم ينظر

أعطى العصر: أنه بعد يمين على حلف ورجل فاقاتطعه، مسلم، امرىء
الله: اليوما يقول ماء فضل منع ورجل كاذب؛ وهو أعطى، مما أكثر بسلعته،

مسلم: صحيح يداك)) وفي تعمل لم ما فضل منعت كما فضلي، من كنعأم
 عن ذر، أبي عن

إليهم، ينظر ول القيامة، يوما الله يكلمهم ل ال: ((ثالثاةقا  نبيلا) 206(ص
ذر: خابوا أبو فقال ، الله رسول إليم)) قاال: فقرأها عذاب ولهم يزكيهم، ول

سلعته والمنفق والمنان، قاال: ((المسبل، ؟ الله رسول يا هم من وخسروا،
بعض عن والنظر التكليم، نفي الحديثان: فيهما الكاذبة)) وهذان بالحلف
حديث؛ غير ففي وحده، التكليم نفي وأما ذلك، مثل القرآن في كما الناس،
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ًا، كثيرة حاديث أفيه: الباب وهذا ببعضه نبهنا ولكن استقصاؤها، يتعذر جد
. نوعه على

في تفسير زيادة مع اليات، جاءت كما باب،لا هذا في لحاديث: جاءتاو
تفسيرها مع الله، لكتاب موافقة تجيء الحكاما، أحاديث أن كما الحديث،
سبحانه هللا فإن القرآن، تعارض ل التي الزيادة، من فيها ما ومع لمجمله،

يتلى ما يذكرن نبيه: أن أزواج وأمر والحكمة، الكتاب، نبيه على وتعالى: أنزل
فيهم (بعث المؤمنين: بأن على وامتن والحكمة، الله، آيات من وتهنيب في

ً ) [ آل والحكمة الكتاب ويعلمه ويزكيهم آياته عليهم يتلوا أنفسهم من رسول
وفي معه)) ؛ ومثله الكتاب، أوتيت وإني ل: ((أ النبي  ] وقاال164عمران: 

أكثر)) . أو القرآن مثل هنإو أل((رواية: 
في به تكلم ما لمته: تتناول وعلمها القرآن، مع عليه الله أنزل التي لحكمةاف

 أنواع من القرآن، غير من الدين،
بما يأمر فكأنه وأمره؛ الله، لخبر موافق رهخبف والمر؛ لخبر،ا) 207(ص
الكتاب؛ في بعينه يذكر لم وبما الكتاب، في ما تفسير هو وبما الكتاب، في

،هلدوع ورزقاه، كخلقه، الرب، أفعال فيها يذكر الباب، هذا في أخباره فجاءت
لملئكته، وتكليمه، كلمه، فيها: أنواع ويذكر ومعاقابته، وإثاابته، انه،سحإو
وحبه، وسخطه، رضاه، يذكره: من ما فيها ويذكر عباده؛ من وغيرهم بيائه،أنو

. الباب هذا في تدخل التي المور، من ذلك وغير ،وضحكه وفرحه، وبغضه،
كافيته: في القيم ابن العلمة قاال ما أحسن امو

تابعتـان للفعال فتانصـ 
.

الــ ذانك والمؤخر المقدما وهو
.

قاائمتـان بالغير ل الذاتب
.

ًا الذات فاتص ماهو إذ أيض
مختلفـان نوعين صفاته ظن هما

.

حين المقسم غلط قاد ذاكلو
.

ذي بالفعل قايامها د أرا 
للمكان ا

قاـد ولكن هذا يـرد لم نإ
.

 شيئان هما ما المقسـم ندع 
.

واحد شيء والمفعول لفعلاو
.

 ببيــان عدميـة نسـبة إل 
.

لديه ليس الفعل وصف ذاكلف
.

 معان ذوات ثاابتة قاط ـست 
.

ليـ لديه الفعال أسماء ميعجف
.

 الوجـدان عدمية ترى نسب 
.

كلـها أمــور لكن جودةوم
.

بالميزان للوصافا ــعطيل 
.

كالتـ للفعال التعطيل هو اذه
.

البرهـان مقتضى هذا قاسيـم 
.

بمورد ليس الوصف أن لحقاف
للواحـد التي ت بالـذا التـ

 الرحـمن
قااما قاد ما التقسيم مورد لب

.

التبيان قاسمـة فهذي الع 
.

وأفـ أوصـافا نوعـان إذا ماهف
.
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بالموصوفا الفعل ما قايـا 
بالبرهان

يستدعـي بالفعال لوصفاف
.

 
فرقاان من قاط ذينك بين إن ما الفعال سوى بالمعنى الوصفك) ص208(

انـعم دون السماء أثابت 
.

على ردوا أنهم العجائب نمو
 الذهـان لذي معقول غير من

.

محا هذا وصفه هي بمن تماقا
الديـان بالواحـد تقـم لم لوا قاا ل باسم الوصافا إلى تواأو

بــوزان أقاوالـهم به ردوا الفعل
.

الصل بطلوا إليهم نظراف
ًا خصومكم الذي إمكان فذوا أيض

.

قاو فكذاك ممكنا هذا كان نإ
ل

. والمعتزلة والرافضة، الجهمية، عن حسن، بن الرحمن الشيخ: عبد ئلسو
هذه من ضل من ضلل أصل هي الثلثا، الفرقا هذه أن ريب جاب: لأف

طالب، أبي بن علي المؤمنين، أمير خلفة في خرجوا الرافضة فأصل المة،
وأضرمها الحطب، فيها وجعل الخاديد، خد معتقدهم، سوء على لعاط فلما

. فيها فقذفهم بالنار،
بهم وعمت القبور، على بنوا المة، هذه درص في الشرك أحدثاوا الذين مهو

. ذكرها يطول سوء قاواعد ولهم البلوى،
ً جحدوا القدر، فأولهم: نفاة المعتزلة، ماأو لليمان، أصول من أصل في الذي ا

لليمان عن قاال: ((فأخبرني للنبي، جبريل ؤالس بالله، تؤمن قاال: أن ؟ ا
الصحابة وشره)) وأنكر خيره والقدر ،رالخ باليوما ورسله، وكتبه، وملئكته،

بتخليد يقولون سوء؛ عقائد ولهم البدعة، هذه من أحدثاوا : ما عنهم الله رضي
 ونفوا النار؛ في المعاصي أهل

. الجهمية ووافقوا تعالى، ربال فاتص) 209ص(
الصفات، أنكر درهم، بن وأولهم: الجعد التابعين؛ عصر في أولهم رجخف

ًا، موسى يكلم ولم خليلً، إبراهيم يتخذ لم لهلا وزعم: أن به فضحى تكليم
بن جهم بعده وظهر الضحى؛ يوما واسط، أمير القسري، الله عبد بن خالد

مقالته وانتشرت الخبيث؛ المذهب وهذا ة،ميالجه إليه تنسب الذي صفوان،
الصفات، فعطلوا الرشيد، بن المأمون خلفة في العباس، بني خلفة في
. وقاالوا: بالجبر الحكمة، وافون
الجهمية فتنة وصارت المة، هذه في الشر أصل هم الثلثا، الطوائف ذههف

ًا أكثر فخالف ،لككذ وليس السنة، على أنه يدعي من فيها ودخل انتشار
الصفات، فجحدوا ضررهم، وعم وأئمتها، المة، وسلف والسنة، الكتاب،
َلهية، وتوحيد لل . كتبه به وأنزل رسله، هب الله بعث الذي ا
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هذه بمن تغتروا أن فإياكم اليوما؛ إلى والسنة، التوحيد، أهل خصوما مهف
فرثا من قالبه، امتل ممن العلم، في ودعوى صورة له كان ولو حاله،

. التأويل شبهات الصريحة، الصحيحة الدلة فهم وبين بينه وحال لتعطيل،ا
للماما لاقا التأويل جهة من الناس، يخطيء ما الله: أكثر رحمه أحمد ا

مصنفات، الفاسد، مذهب على هؤلء من المتأخرون فصنف والقياس؛
 يسمونها: جوهرة التي كالرجوزة

لهمو ، إليها النظر يجوز ال ، يلتعطو ، إلحاد وهي لتوحيد؛ا) 210(ص
نفواو ،نفوها كماله صفات وأكثر تعالى؛ الرب علو فيها فوان ، أخر مصنفات

. تعالى لربا حكمة
تعالى: أثابت الله فإن مقالتهم؛ يبطلو ، بدعتهم السنة: يردو ، لكتاباو

استوى تعالى: (ثام قولهك ، كتابه من مواضع سبعة يف ، عرشه على استواءه
ًا) [ الفرقاان:  به فاسأل الرحمن العرش لىع  ] وقاوله: (تعرج59خبير

فوقاهم) من ربهم له: (يخافونو ]وقا4إليه) [المعارج: والروحا الملئكة
من أحد  ] (وإن55عمران:  ل [آ)ىإل ورافعك متوفيك  ] (إني50[النحل: 

ذلك غير  ] إلى6: بةالله) [ التو كلما يسمع حتى فأجره إستجارك المشركين
الرسالة هذه تتسع لو ، السنةو ، الكتاب يف ، الصريحة الصفات أدلة من

.  لذكرها
العالمين رب صفواو ، الشعري الحسن أبي إلى تنتسب ئفة: التياالط ذههو
أهل خالفواو ، الله على الفرية أعظموا فلقد والجماد؛ المعدوما صفاتب ،

أبا إنف ، إليه ينتسبون من وخالفوا أتباعهم؛و ، ةالئمو ، السلف من الحق
الصفات؛ تإثاباب ، المقالتو ، كتابه: البانة في رحاص ، الشعري الحسن

عن الناس لصد شياطينهم تجردت دقا ، الحق عن المنحرفة الطائفة فهذه
َلهية في الله توحيد جحدواف ، الله سبيل يغفره ل الذي الشرك أجازواو ، ال

.  بالتعطيل صفاته توحيد جحدواو ، دونه من غيره يعبد جوزوا: أنف ، الله
، المعروفة المصنفات همل ، أتباعهمو ، السنة أهل من الئمةف) 211(ص
، لهم شبهة كل فيها شفواك ، المعاندة لكافرةا ، الطائفة هذه على الرد في

سلف ليهع وما رسوله سنةو ، الله كتاب عليه دل الذي الحق فيها بينواو
.  ودراية رواية إماما كل من أئمتهاو ، المة

ام ، رسوله سنةو ، الله كتاب فيف ، الحق على الدلة طلب في نهمة له نمو
زيدت ، السنة أهل كتب لكن مثبت؛و ، موحد كل سلحا وهما ويشفي؛ يكفي

ام ، الله رحمه شيخنا مصنفات من وعندكم الفهم؛ على تعينهو ، الراغب
. عليهم النكارو ، البدع أهل هجر عليكم التأمل؛فيجب مع يكفي
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، وغلوا تشديد أهل مفه ، جهتكم إلى وصلواو ، جاؤونا انية: الذينغفإال ماأو
قادو ،  الله رسول أصحاب كفروا لذينا ، الخوارج شبهواأ ، كثيف جهل عم

لكنهم: وزهد؛ عبادة لهمو ، بقتلهم أصحابه أمرو ، مروقاهمب  النبي أخبر
العلم يأخذوا أن نع ، بجهلهم استغنواو ، سنةلاو ، الكتاب فهم في أخطؤوا

الله: رحمه القيم ابن العلمة قاال ماك ،  الله رسول أصحاب من
 العرفان في التقصير من فأتوا فهمـها في قاصـروا نصـوص هملو
إلى بعضهم رجعف ، النهروان هلأ ، عنه الله ضير ، عباس ابن ناظر دقاو

عنه الله رضي علي قاتلهم تىح ، الباطل ىلع بعضهم استمرو ، الحق
لذيا ، المخدج وفيهما هروان؛لنبا

عهد في خرجت دقا ، الطائفة هذه كانت فإذا ؛ النبي به خبرأ) 212(ص
احذروهم؛ف ، المة هذه في أشباه لهم ونكي أن بد لف ، الراشدين الخلفاء

اعلموا(و  الله رسول صحابأ ، المة سادات حق يف ، تعالى وتأمل: قاوله
حبب الله ولكن لعنتم المر من كثير في يطيعكم لو الله رسول فيكم أن

أولئك والعصيان والفسوقا الكفر إليكم وكره قالوبكم في وزينه اليمان إليكم
ًف ، الراشدون هم  ]8،7حكيم) [الحجرات:  عليم والله ونعمة الله من ضل

اللهو ، نجا يفك ، نجا ممن العجب إنما هلك؛ يفك ، هلك ممن العجب يسلف
. أعلم

ًا لهو  الله: رحمه أيض
لمب  لن الله سـ لمـالرحيـ الَرحم  ـ
وعلى المين، الصادقا النبي محمد على الله لىوص العالمين، رب لله حمدلا

.  ًماتسلي لموس وصحبه، آله،
يستعجز ضال، جهمي من صدرت عمان، من أسئلة علينا وردت بعد: فقد امأ

فائدة ل وما العلم، طالب يفيد بما عنها نجيب أن فينبغي المسلمين؛ بعض بها
. عنه بالجواب الشتغال إلى يحتاج ل فيه،

من أو السمو، من مشتق السم قاـوله: إن عنه، نجيب أن ينبغي مامف
في تعالى الله رحمهم العلماء ذكره هذين، من السم قاقاواشت السمة،
الشتقاقا، معنى وما ؟ الشتقاقا هذا كيفية عن نسأله أن يتعين لكن كتبهم،

كرهذي الذي
كانا نوإ ؟ المرين هذين عن لجوابا منه فنطلب ؟ علماءلا) 213(ص

بتاك شرحا المجيد، فتح في ذكرته وقاد يرهم؛وغ النحاة، كتب في مذكورين
. التوحيد

اليمان، أصول من أصل فالقدر ؟ لقدروا القضاء بين الفرقا عن سؤاله أما و
سأله ينح الله رسول به أجابه وما السلما، عليه جبريل سؤال في كما
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الخر، ليوماوا سله،ور وكتبه، لئكته،وم بالله، تؤمن ،قاال: ((اليمان: أن
الله خلق ما أول الصحيح: ((إن الحديث وشره)) وفي خيره بالقدر ؤمنوت

بما القيامة)) أي: جرى يوما إلى كائن هو بما فجرى اكتب، له فقال القلم،
لو يكن، لم ،وما يكون وما كان ما يعلم تعالى فإنه ،ىتعال الله يعلم مما يكون
ول الرض في ول تاومالس في ذرة مثقال عنه يعزب (ل يكون كيف كان

 ] .3مبين) [ سبأ:  كتاب في إل أكبر ول ذلك من أصغر
كقوله: (فقضاهن المقدر، إيجاد به ويراد القرآن، في القضاء: فيطلق ماأو

ما الموت عليه قاضينا  ] وقاوله: (فلما12ين) [ فصلت: ميو في سموات سبع
بما به: الخبار ويراد يطلق، ] و14الرض) [ سبأ:  دابة إل موته على دلهم
الكتاب) [ السراء: في إسرائيل بني إلى كقوله: (وقاضينا قادر، مما سيقع

به راديو ويطلق مرتين، الرض في يفسدون أنهم كتابهم، في  ] أخبرهم4
إياه)  إل تعبدوا أل ربك قاال: (وقاضى كما لوصية،وا المر،
به: الحكم، ويراد طلق،وي ى؛وصو  ] أي: أمر،23لسراء: [ ا) 214(ص

حوون القدر، به ويراد  ] ويطلق،75بالحق) [ الزمر:  بينهم كقوله: (وقاضي
. ذلك

أن تمنع ل عرشه، على استوائه على الدالة الدلة، أن من زعمه أما: ما و
ًا يكون . غيره على مستوي

ًا، و قاديما لجماعة،وا السنة، أهل أجمع نقول: قاد أن لجواب،اف أنه على حديث
ومن،  رسوله به وصفه أو نفسه، به يصف لم بما الله يوصف أن يجوز ل

ضال جهمي، فهو ، رسوله به هوصف أو نفسه، به وصف ما بغير وصفه
في عرشه، على استواءه نهحاسب ذكر وقاد علم؛ بل الله على يقول مضل،
((يونس)) وفي سورة ((العرافا)) وفي سورة في كتابه، من مواضع سبعة
سورة ((الفرقاان)) وفي سورة ((طه)) وفي سورة ((الرعد)) وفي سورة

غير على استوى تعالى: أنه يذكر ((الحديد)) ولم سورة ((السجدة)) وفي
يوصف أن يجوز التي صفاته، من ليس أنه فعلم ، رسوله ذكره ول العرش،

سنة في ول الله، كتاب في يذكر لم ما الله، صفات في أدخل فمن بها؛
. يعلم ل ما الله على يقول ،يجهم هوف ، رسوله

دصعي ] (إليه4إليه) [المعارج:  لروحاوا الملئكة تعالى: (تعرج الله قاال دقاو
من ربهم  ] (يخافون10يرفعه) [ فاطر:  الصالح لعملوا الطيب الكلم

فوقاهم) [ النحل: 
هرفع  ] (بل55عمران:  ل [ آ)ىإل افعكور متوفيك ني ] (إ50) 215(ص 

 ] (وهو14العظيم) [ الشورى:  العلي  ] (وهو158إليه) [ النساء:  الله
أن يجوز ل الذات؛ وعلو القهر، وعلو القدر، و] عل62الكبير) [ الحج:  العلي
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كل في المطلق، الكمال فله أوصافه، في تعالى لكماله كله، بذلك إل يوصف
ذو الدرجات تعالى: (رفيع وقاال،  رسوله به ووصفه نفسه، بها وصف صفة

تعالى، فوقايته أدلة من الصفة، ههذ عند العرش  ] فذكر15العرش) [ غافر: 
يتفطرن السموات تعالى: (تكاد قولهوك اليات؛ من تقدما فيما صريح هو كما
 ] .5 [ الشورى: ربهم) الية بحمد يسبحون لملئكةوا فوقاهن من

لباطن)وا لظاهروا لخروا الول تعالى: (هو الله قاول معنى، يف  النبي كرذو
فليس الخر نتوأ شيء، قابلك فليس الول  ] ((اللهم: أنت3[ الحديد:  الية

دونك فليس الباطن نتوأ شيء، فوقاك فليس الظاهر نتوأ شيء، بعدك
جميع فوقا تعالى أنه في شيء)) نص فوقاك شيء)) فقوله: ((فليس

،وغيرهم، المفسرين من ،التابعين ،و الصحابة عن ورد الذي وهو المخلوقاات؛
معنى  ] إن5استوى) [ طه:  العرش على قاـوله: (الرحمن معنى في

جهمي إل هذا، ينكر ل واحد، بمعنى لهاوك وعل، رتفع،وا استوى: استقر،
أنى الله قااتلهم بالتعطيل، فاتهوص أسمائه لىوع الله، على يحكم زنديق،

 على الدالة لنصوصوا يؤفكون؛
ًا كثيرة الصفات، باتثاإ) 216(ص . جد

ًا، مصنفات لعلماء،وا المحدثاين، من السنة، أهل صنف دقاو ذلك: ومن كبار
لتابعين،وا حابة،صال أقاوال فيه ذكر أحمد، الماما بن الله ((السنة)) لعبد كتاب

((السنة)) تابوك خزيمة؛ بن الئمة: محمد ((التوحيد)) لماما تابوك لئمة؛وا
رده في الدرامي، سعيد بن كتاب)) عثمانو(( أحمد؛ الماما باحص للثارما،

وغير ((العلو)) للذهبي؛ وكتاب ((السنة)) للخلل؛ تابوك المريسي؛ على
. لمنةوا الحمد ولله كثرة، يحصى ل مما ذلك

أبي ابن رواه ذلك: ما فمن المعنى، في الصريحة الحاديث بعض ذكرنو
تعالى الله أراد ذا: ((إ الله رسول قاال: قاال ،انسمع بن النواس عن حاتم،

رعدة قاال أو رجفة، منه السماوات أخذت بالوحي، تكلم بالمر، يوحي أن
ًا ديدة،ش صعقوا، السماوات، أهل ذلك سمع فإذا وجل، عز الله من خوف
ًا، لله رواوخ وحيه من الله فيكلمه رائيل،جب رأسه يرفع من أول فيكون سجد
ملئكتها: سأله سماء، على مر كلما الملئكة، على جبرائيل يمر ثام أراد، بما

الكبير؛ العلي ووه الحق، جبرائيل: قاال فيقول ؟ جبرائيل يا ربنا قاال ماذا
أمره حيث إلى بالوحي، جبرائيل فينتهي جبرائيل، قاال ما مثل كلهم فيقولون

. وجل عز الله
 ينزل جبرائيل، بأن الحديث: التصريح هذا يفف

ً كلها، بها فيمر السبع، السماوات فوقا من الوحيب) 217(ص حيث إلى نازل
من بائن عرشه، على سماوات،لا فوقا تعالى الله صريح: بأن وهذا الله؛ أمره
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قاال: بأنه ؟ ربنا نعرفا له: بم قايل لما المبارك، بن الله عبد قاال كما خلقه،
للسلما أئمة قاول وهذا خلقه؛ من بائن عرشه، ىعل ًا قااطبة، ا للجهمية خلف

أهل الله فرحم البدع؛ أهل من وغيرهم، الوحدة، وأهل والفلسفة، الحلولية،
. بالوحيين لمتمسكينا والجماعة، السنة

الله قاال: ((إن أنه ،عنه الله رضي هريرة أبي حديث يف  النبي عن حصو
ًا كتب فوقا عنده فهو غضبي، سبقت رحمتي إن الخلق، يخلق أن قابل كتاب

رواه الذي عنه، الله رضي المطلب، عبد بن العباس حديث العرش)) وفي
ثام ،بينهما وما سماوات، سبع كرذ  النبي ماجه: أن وابن والترمذي، داود، أبو

فوقا ثام سماء، إلى سماء بين كما وأسفله، أعله بين بحر، ذلك قاال: ((وفوقا
ثام سماء، إلى سماء بين كما وركبهن، أظلفهن بين ما عال، أو ثامانية ذلك
والله سماء، إلى سماء بين كما وأسفله، أعله بين ما العرش، نظهوره فوقا

. ذلك فوقا تعالى
للماما شيخ مهدي، بن الرحمن عبد هروا الذي مسعود، ابن حديث يفو ا

قاال: مسعود، بن الله عبد عن زر، عن عاصم، عن سلمة، بن حماد عن أحمد،
 السماء ((بين
سماء، إلى سماء كل وبين ،ماعا خمسمائة تليها، والتي دنياال) 218(ص

وبين عاما، خمسمائة والكرسي، السابعة، السماء وبين عاما، خمسمائة
فوقا تعالى والله الماء، فوقا والعرش عاما، مائةمسخ والماء، الكرسي
النصوص، هذه جحدوا أعمالكم)) والجهمية من شيء عليه يخفى ل العرش،
ًا، بذلك فصاروا التكذيب، في وعاندوا . والجماعة السنة أهل أكثر دعن كفار

علو من والجماعة، السنة أهل عليه ما بيان في كافٍا ذكرنا، الذي القدر ذاهو
تظاهرت وقاد عرشه، على واستوائه المخلوقاات، جميع على عالىت الله

،لحتمل ذلك في ورد ما نذكر ذهبنا ولو ذلك؛ على والسنة الكتاب، من الدلة،
ًا، رسوله، وسنة كتابه، في دينها، المة على فظح الذي لله فالحمد مجلد
ذلك إلى انادهو إسرائيل، بني كأنبياء المة، هذه في هم الذين العلماء، وبنقل

من لها فيا المة، هذه في حدثات وضللة، بدعة كل بالعلماء الله ،فأبطل
نسأل به، ورضي وعرفه، بالقبول، الحق تلقى من حق في أجلها ما نعمة،

عليه، ثاناء نحص ل الحمد فله عليه، بها مثنين لنعمه، شاكرين جعلناي أن الله
. خلقه هيعل يثنى ما وفوقا نفسه، على أثانى كما هو
كماله، صفات من إليهم، به تعرفا بما ربهم، والجماعة: عرفوا السنة هلأف

 له فأثابتوا الله، بجلل اللئقة
ًا رسوله، له وأثابته لنفسه، أثابته ما عالىت) 219(ص ًا تمثيل، بل إثابات وتنزيه

عظيم من لهم أظهره وبما مخلوقااته؛ وعجائب بأفعاله، وعرفوه تعطيل؛ بل
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ًا فعبدوا نعمه، عظيم من عليهم أسبغه وبما ،قادرته ًا رب ًا، أحد ًا صمد َله إ
ًا، َلهيه الذي الله وهو واحد لل له شريك ل ملكه، والملك خلقه، فالخلق وصفه؛ ا

تعالى: (قال قاال كما وتقدس، تعالى ملكه، في ول ربوبيته، في ول ته،يهلإ في
َله الناس، ملك الناس، برب أعوذ عما ونزهوه ] 3–  1لناس:  االناس) [ إ
وأهل الجهمية، وصفته ما كل وعن ونقص، عيب فيه ما كل وعن عنه، تنزه

.  وعظمته بجلله يليق ل مما البدع،
ًا، يعبدون إنما وصاروا الكمال، تصفا من فعطلوه الجهمية، ماأو لنهم عدم

صاتاقابالن فشبهوه العظيم، النقص في ويوقاع الكمال، ينافي بما وصفوه
وضللهم، حالهم، من عرفت كما التشبيه، أهل فهم تارة، وبالمعدوما تارة،

. ومحالهم
امأين معكم كقوله: (وهو العلم، آيات من الجاهل، الجهمي هذا أورده ما: ماأو

رابعهم) هو إل ثالثاة نجوى من يكون  ] وقاوله: (ما4كنتم) [ الحديد: 
بخلقه؛ علمه وإحاطة ،هعرش على استوائه نبي منافاة  ] فل7[ المجادلة: 

تعالى: (هو بقوله مسبوقاة فهي الولى، الية أما ذلك، على يدل والسياقا
في والرض السموات خلق الذي
يخرج وما الرض يلج ما يعلم العرش على استوى مثا أياما تةس) 220(ص
على استواءه ر ] ذك4فيها) [ الحديد:  يعرج وما السماء من ينزل وما منها

معكم قاال: (وهو مثا ، والسماوات الرض في بما علمه إحاطة ذكرو ، عرشه
. يكون ماو ، كان بما المحيط بعلمه كنتم) أي أينما

قال: (ألمف ، به تعالى ختمهاو ، بالعلم مسبوقاة كذلك يفه ، الثانية الية ماأو
إل ثالثاة نجوى من نكوي ما الرض في وما السموات في ما يعلم الله أن تر
أن  ] فعلم7:  عليم) [ المجادلة شيء بكل الله قاـوله: (إن رابعهم) إلى هو

تعالى: قاال امك أعمالهم، من شيء عليه يخفى ل وأنه بخلقه، المراد: علمه
لتعلموا بينهن المر يتنزل مثلهن الرض ومن سموات سبع خلق الذي (الله

ًا) [ الطلقا: شيء بكل أحاط قاد الله وأن يردقا شيء كل على الله أن علم
الصحابة، من المفسرون، عليه الذي هو ذكرنا، الذي المعنى  ] وهذا12

. ةعوالجما السنة أهل وجميع والمة، والتابعين،
به، وجهلهم عنه، ،لنحرافهم الحق معرفة فحرموا البدع، وأهل الجهمية، ماأو

تعالى:  الله رحمه القيم، بن علمةال قاال كما والسنة، وبالقرآن،
لليـمان بشـرائع تقييـده رأوا لـما عليـهم الكتـاب لقثا ا
 أهل امأو طلبه، نم إل الحق يقبل ل المعلوما: أنه نمو
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والضلل، البدع، من فيه وقاعوا ما قالوبهم في فأشربوا لبدع،ا) 221(ص
كره ولو نوره، يتم أن إل الله فأبى الحق، به واليدحض بالباطل وجادلوا

. الكافرون
عن المبتدعة، من وغيره الجهمي، هذا نسأل فيتعين: أن ذلك، عرفا ذاإف

ًا يسع ل أمور للسلما: يتوقاف أنل يجهلها، أن مسلم . معرفتها على ا
للخلص، كلمة معنى ما ذلك، نمف َله ل ا َلهية وما ؟ الله إل إ لل بل يةنفالم ا

َلهية معنى وما ؟ خبرها وما ؟ للجنس النافية لل ما دون وحده، لله ثابتت التي ا
للخلص، معنى وما ؟ وأركانه ؟ وألقابه ؟ التوحيد أنواع وما ؟ سواه أمر الذي ا

؟وما لها خلقوا التي العبادة تعريف وما ؟ وحده له أنه وأخبرهم عباده، به الله
ًا يسع ل يذال النافع، العلم أقاساما تعالى، الله اسم معنى وما ؟ جهله أحد

هو الذي المصدر من اشتقاقاه صفة وما ؟ غيره السم بهذا يسمى ل الذي
؟ معناه

قاوة ول حول ول التكلن، وعليه عان،تالمس والله مطلوب؛ هذا عن لجواباف
وإماما المرسلين، سيد محمد على الله وصلى العظيم، العلي بالله إل
. الدين يوما إلى بإحسان تبعهم ومن أجمعين، وصحبه َاله وعلى ين،تقالم

ًا، لهو) 222(ص روحه:  الله قادس أيض
الرحيم الرحمن الله مبس
َاله وعلى محمد بعده، نبي ل من على والسلما والصلة وحده، لله حمدال

بن أخيه: راشد إلى حسن، بن الرحمن عبد من ووده؛ أحبه ومن وصحبه،
ًا وزاده تعالى، الله لمهس مطر، ًا، علم ًا، وإيمان ًا، وتوفيق ًا، وتحقيق سلما وإذعان
به أشعر ما وسرنا ك،خط ىإل وصل . وبعد: فقد وبركاته الله ورحمة عليكم

للسلما، معرفة من ل،االح حسن من ل التي النعمة فتلك وقابوله، ومحبته، ا
مما خير هو فليفرحوا ذلكفب وبرحمته الله بفضل (قال أنفع ول منها، أشرفا

للسلما،  ] ففضله58يجمعون) [ يونس:  لليمان؛ ا وهما وقايل: القرآن؛ وا
عنه، للها رضي الصحابي، فسر كما أهله، من جعلكم ورحمته: أن متلزمان؛

. بهذا الية
أن يخفاك فل عليكم، والمعتزلة، والرافضة، الجهمية، قاياما ذكرت: من امو

ًا والجماعة، السنة أهل بهم ابتلى قاد ثلثا،ال الفرقا هذه ًا، قاديم وحديث
ًا؛ الهواء هذه وتشعبت  شعب

ومشقة، عناء منهم ناله إليه، والدعوة بدينه، الله أقاامه من كلو) 223(ص
بحربه، حزبه يمتحن بالغة حكمة ومكان، زمان كل في الحق، أهل أعداء مفه

نبي لكل جعلنا تعالى: (وكذلك لقاا الدين، في أعدائهم من للرسل جرى كما
ًا على وصبره بصدقاه، الصادقا  ] ليتميز31المجرمين) [ الفرقاان:  من عدو
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لل في راسخ قادما له ليس ممن كذلك، ليس من وليتخلف دينه، (ولقد مانيا
الكاذبين) وليعلمن صدقاوا الذين الله فليعلمن قابلهم من الذين فتنا

 ] . 3[العنكبوت: 
الصادقاين للمؤمنين، والتمكين النصر، والمتحان: يحصل تلءابال عدبو

 ] (يا173الغالبون) [ الصافات:  لهم جندنا تعالى: (وإن قاال كما الصابرين،
عليه قاامت  ] فمن7[ محمد:  ينصركم) الية الله تنصروا إن آمنوا الذين أيها

ومفارقاته ه،من والبراءة عداوته، وجبت ،الباطلب وجادل يقبل، فلم الحجة
. والبدن بالقلب

الجهمية، قاول فهو عرشه، على تعالى الله علو نفي في الشاعرة، قاول ماأو
تعالى: كقـوله ،ةوالسن الكتاب، ويبطله: نصوص يرده، وذلك بسواء؛ سواء

مواضع، ستة العرش) في على استوى (ثام استوى) ، العرش على (الرحمن
من هو  ] والعروج: إنما4إليه) [ المعارج:  وحالروا الملئكة وكقوله: (تعرج

 ] (إني50فوقاهم) [ النحل:  من ربهم وقاـوله: (يخافون فوقا؛ إلى أسفل،
َء55ان: رعم ل [ آ)ىإل ورافعك متوفيك السماء)  في من أمنتم  ] (

علو في اليات: نصوص هذه كلو ] 17 ، 16 [ الملك ليتينا) 224(ص 
لب ، بجلله يليق ما لىع ، عرشه على استوائهو ، خلقه ىعل تعالى الله

.  تكييف
يوصف بما وصفوه دقا ، خالي الست الجهات من الشاعرة: إنه هؤلء ولقاو

بما نفس كل على لقائما ، الموجود بصفات نفسه وصف قاد وهو المعدوما؛ به
في قولهك ، ةبكلف إل يحصر يكاد ل ام ، العلو أدلة من الحاديث وفي كسبت؛
وجوهرة اسمك)) الحديث؛ تقدس السماء في الذي الله الرقاية: ((ربنا حديث

، المعطلة الجهمية مذهب أكثرهو ، الشاعرة مذهب فيها كرذ ، السنوسي
ًا، فيه تصرفوا كنهمل .  جهمية كونهم عن يخرجهم لم تصرف
وخالفوا به؛ مكلت كلمه أنه ال ، الله كلما عن عبارة القرآن ذهبهم: أنمو

 ]15الله) [ الفتح:  كلما يبدلوا أن تعالى: (يريدون قاال السنة؛و ، الكتاب
التوبة: [ الله) كلما يسمع حتى فأجره استجارك المشركين من أحد (وإن

ًا) [ النساء:  موسى الله  ] (وكلم6 من الرض في أنما  ] (ولو164تكليم
الله) كلمات نفدت ما أبحر سبعة دهبع من يمده والبحر أقالما شجرة

ًا؛ كثيرة هذا على  ] والدلة27[ لقمان:  إثابات في كتب والشعري: له جد
للبانة في منه برأت ، ءهؤل إليه نسبه الذي المذهب هذاو ، الصفات ، كتابه: ا

. غيرهاو ، المقالتو
عليه دل ما متركهل ، الصفات نفاة العلم: يكفرون أهل من كثيرو) 225(ص

لللهية توحيد جحد من وأما الصفات؛ بآيات إيمانهم . وعدما السنةو ، الكتاب ، ا
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أمثالهو ، والسنوسي القرآن؛ كفره دقاو، كفره في شك لف ، الله غير دعاو
والبحث بالنظر المعروفين الخلف من لو ، السلف من ،ليسوا المتأخرين من

أهل من ليسوا هؤلءو ، البدع لهل نديلمقلا ، المتأخرين جهلة من هو لب ،
. العلم

، بالسنة تمسك من ،وفيهم البدع إلى السنة عن انحرفا من لخلف: فيهماو
من هوف ، الهيتمي حجر ابن وأما ؛البدعة منه ظهرت من إل منهم يسب لف

كلمه فيف ، للصفات النفاة الشاعرة عقيدته: عقيدةو ، الشافعية متأخري
. وباطل حق

شيخ أنكره وقاد السنة؛ من ليسف ، اليدي رفعو ، المكتوبة بعد الدعاء ماأو
للسلما ، هجرهم يجبف ، البدع أهل أماو ، الوجه هذا على وروده عدمال ، ا

للو كلمه تأملواو ، الشيخ وتأملوا: مصنفات بهم؛ ابتليتم ذاإ ، عليهم كارنا
ثالثا لإلى المة افتراقا يثحدو لفرقاان؛او، البيان فيه جدوات ، الله رحمه

عليه كان بما تمسكت التي هيو ، واحدة إل النار في لهاك ، فرقاة وسبعين
. أصحابهو  الله رسول

غلو، عهمم ، الخوارج رأي يرون أنهم بلغناف ، جاؤونا لذينا ، انيةفغما: الأو
 أخبرو ، الغلو يف  النبي شدد وقاد
للسلما من يمرقاون نهمأ ، الخوارج نع) 226(ص من السهم يمرقا كما ا

، السنةو ، الكتاب عليه دل بما لهغلوهم: الج وسبب بقتلهم؛ أمرو ، الرمية
ّداهمف ّفروا أن لىإ ، الفهم في قاصورهمو ، جهلهم أ  الله رسول أصحاب ك
. الولين السابقين نم
ريكفو  الله رسول على يطعن نم ، النبوة عهد في جرى قاد كان ذاإف

يرىو ، بقولهم يقول نم ، المة هذه آخر في يجيء أن يبعد لف ، أصحابه
كل وعلى أمرهم؛ حقيقة عن ندري ما ، بايعوناو ، إلينا هاجروا والذين رأيهم؛

لف ، البدع فارقاتمو ، والضلل الشرك وأنكرتم بالتوحيد عملتم حال: إذا
طلبو ، الله إلى الدعوة عليكم يجب لب ، والمال الوطن عن هجرة يلزمكم

الله: رحمه إنهف ، مصنفاته في الشيخ كلما وتأمل الله؛ كتاب في التوحيد أدلة
ّقق، ّبين، . اماسلوال وح

ًا: جابأو أيض
شبهة، فهذه الجهات، عن منزه تعالى الله للصفات: إن التأويل أهل قاول ماأو

استواءه ذكر دوقا ،هعرش على واستوائه خلقه، على الرب علو نفي بها أرادوا
العلي تعالى: (وهو الله قاال كتابه، من مواضع سبعة في عرشه، على

لنفسه فأثابت القرآن؛ من غيرها ] و255[ البقرة:  الكرسي آية العظيم) في

118



ّيُة  ّدَرُرّدَرُرالال َمْوِقُع ِن ّيُةالّس ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

الذات، علو نفى ومن الذات؛ وعلو والقدرة، القهر علو الثلثاة، بأنواعه العلو
 قاال وقاد وصفه، تعالى الله سلب فقد
يرفعه) [ فاطر: الصالح والعمل الطيب الكلم يصعد عالى: (إليهت) 227(ص
الملئكة قاال: (تعرج ] و158 إليه) [ النساء: الله رفعه  ] وقاال: (بل10

يدل السنة، به تواترت الذي المعراج  ] وحديث4إليه) [ المعارج:  والروحا
سلف مذهب وهذا اته،وسما فوقا عرشه على وأنه خلقه، على الله علو على

أثابته ما لله والجماعة: يثبتون السنة أهل من تبعهم ومن وأئمتها؛ المة،
يليق ما على جلله، ونعوت كماله، صفات نم  لوسر له أثابته وما لنفسه،
ًا وعظمته، الله بجلل ًا تمثيل، بل إثابات يقول عما الله ىتعال تعطيل، بل وتنزيه

ًا المنحرفون المحرفون ًا علو . كبير
ًا: على القاو الثمين)) دعق((ال كتابه في الله، رحمه غناما ابن الشيخ قاول أيض

قاال:  القديم، كلمه وأنها عنده، من منزلة وقاوله: ((وكتبه)) أي: أنها
وقاوله: ء؛اش إذا يتكلم تعالى الله والجماعة: أن السنة أهل مذهب أن لمعا

بل هذا، يقولون ل السنة وأهل الكرامية؛ قاول هذا القديم، كلمه وأنها
رسله، وبلغه تعالى، الرب كلما وسمع ،يلجبر إلى أوحاه وحيه يقولون: إنها

قاول وهذا بجلله، يليق ما على ذلك صح كما بيده، التوراة تعالى وكتب
ًا ذلك يثبتون رسوله، به ووصفه نفسه، به الله وصف ما وجميع السلف، إثابات

ًا تمثيل، بل أعلم والله نفاه، ما يثبتون ول أثابته، ما ينفون فل تعطيل، بل وتنزيه
.
 

الرحيم الرحمن الله سمب) 228(ص
:بالخطي قاول عن تعالى الله رحمه حسن، بن الرحمن الشيخ: عبد ئلسو

صمديته، في اللباب وتاهت أنواره، مبدأ في العقول تحيرت الذي لله الحمد
؟ ذاته وكنه

المذموما؛ الحادثا الكلما أهل بقول تمسك من هاابتدع اللفاظ، جاب: هذهأف
لليمان، في وتحيروا تاهوا، الذين فإنهم به ونزلت الرسل إليه دعت الذي ا

يعرفا وما وصفاته، بأسمائه لنفسه لهلا القرآن: حمد فطريقة وإل الكتب،
لليمان ويوجب به، هو فهذا كماله، وصفات ربوبيته؛ وإثابات ومعرفته به، ا

للثابات، رفةعملا توحيد إلى المم به ودعوا المرسلين؛ توحيد هو الذي وا
للرادة توحيد َلهية؛ توحيد هو الذي والقصد، ا لل ما لخلقه أبدع الذي الرب فإن ا

من عليه دلهم وبما بذلك، إليهم وتعرفا مخلوقااته، عظيم من يشاهدونه،
. غيره بادةعلا يستحق ل الذي الرب هو مخلوقااته، في وتصرفه صفاته، كمال
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قاال فقد والعمل؛ العلم، بذلك إيمانهم الله الرسل: كمل وأتباع لرسل،اف
) [والنور الظلمات وجعل والرض السموات خلق الذي لله تعالى: (الحمد

لليمان يوجب بما نفسه  ] فحمد1النعاما:   عظيم من ومعرفته، به، ا
َلهيته، من يستلزمه ما على ربوبيته، بأدلة لدواست خلوقااته،م) 229(ص إ

وصفه، هذا من حق في الشرك يعدلون) فأنكر بربهم كفروا الذين فقال: (ثام
سواه، يقصد ول غيره، يراد ل بأن العبادة، توحيد يقتضي الشرك، وإنكار

. التوحيد نوعي ذلك فانتظم
ًا، له يجعل ولم الكتاب عبده على أنزل الذي لله ال: (الحمدقاو ًا عوج )قايم

أنعمها نعمة أعظم هو الذي الكتاب، إنزال على نفسه،  ] فحمد1لكهف: [ ا
لليمان يقتضي وهو الرض؛ أهل على الله صراط وهو والرسل، بالكتب، ا

يحمد القرآن؛ طريقة هو وأمثاله، فهذا الهواء؛ به تزيغ ل الذي المستقيم،
،وأوجده، عهدبأ الذي بذلك ليعرفوه خلقه، إلى به يتعرفا ما على نفسه
 ]1[ فاطر:  والرض) الية السموات فاطر لله كقوله: (الحمد به، وأنعم

. القرآن في هذا وأمثال
لليمان، كمال به يحصل به، والعلم تدبره،بو كمال ويحصل الحيرة، وتنتفي ا

نفسه، به وصف ما فكل وصفاته؛ ربها، في تتيه أن القلوب، ويعصم الهداية،
لليمان، أهل عند يهف حيرة فل كتابه، في إليهم به تعرفا بما عرفوه الذين ا

لليمان قالوبهم واطمأنت . ومرادهم قاصدهم، وجعلوه به، با
بذلك أخبر كما وتاهوا، تحيروا، الذين همف الكلما، أهل من الجدل أهل ماأو

. الله بحمد لديكم معروفا هو كما متقدميهم، من نفر
ًا له حسن بن الرحمن خ: عبدشيال تلمذة بعض تبك) 230(ص قاالو ، كتاب
كلمة الرحمن: هذه عبد الشيخ قالف ، قادير يشاء ما على آخره: إنه في

ًا الله سأل ذاإ ، الكثير لقاو هوو ، قاصد غير من اللسن على اشتهرت ، شيئ
ًا البدع أهل بها الكلمة: يقصد هذهو ، يشاء ما على القادر ال: وهوقا ، شر
، السنةو ، القرآن قاي قادير) وليس شيء كل على لقرآن: (وهوا في ما كلو
ً ذلك يخالف ام ، والعلم: صفتان ؛وهي، كاملة شاملة القدرة نأل، أصل
، البدع أهل قاصد وإنما المعدومات؛و ، الموجوداتب تعلقاني ، املتانش
المشيئة قتتعل بما إل تتعلق ل أي: القدرة يشاء؛ ما على القادر قولهم: وهوب

.  به
ًا إليه تبكو توسلو ، مصر نم ، اللطيف الشيخ: عبد ابنه بقدوما نيهيه أيض

. هو إل يعلمها ل لتيا ، الكاملة صفاتهب ، دعائه في الله إلى
نع ، الجزاء أحسن الله زاكج ، دعوتك وسيلة في قاال: وذكرت إليه تبكف

أنت؛ إل يعلمها ل لتيا ، لةامالك بصفاتك إليك لت: وأتوسلقا ، الدعوات تلك
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أهل يعلمهاف ، الصفة وأما الصفة؛ يفيةك ، هو إل يعلمها ل الذي فاعلم: أن
للماما قاال ماك ، بالله العلم فرقاف ، مجهول الكيفو ، معلوما واءتمالك: الس ا

للماما هذا يقال:ف ، بالله يليق ما لىع ، الصفة معنى منه يعلم ما ينب ، ا
 ، المخلوقا استواء يشبه ال استواء

إل يعلمه لف ، وأما: الكيف نفسه؛ به وصف ماك ، لله ثاابت معناهو) 231(ص
للماماف ، هذا لمثل فتنبه الله؛ . السلف بلسان كلمت ، مالك ا

تعالى:  الله حمهر ، بطين أبا الرحمن عبد بن الله الشيخ: عبد لاقا
َّله َسـمب  لن َال لم َالَرَحَم لحيــ َالَر
من بالله نعوذو ، إليه نتوبو ، نستغفرهو ، نستعينهو ، نحمده الله حمدلا

فل يضلل منو ، له مضل فل الله يهده نم ، النامأع سيئاتو ، أنفسنا شرور
ًامح أن أشهدو ، له شريك ل حدهو ، الله إل إله ل أن أشهدو ، له هادي مد
ًات  ورسوله عبده ًا سليم . كثير

قاومخل هو له ، تعالى الله كلما يف ، وبينكم بيننا مناظرة جرت بعد: فقد امأ
مخلوقا؛ غير لو ، مخلوقا تقولون لف ، الوقاف اختياركم أن فذكرت ؟ ل ماأ ،

. لفظي ذلك في الخلفا وزعمت: أن
يقال: وإنما كذلك؛ المر ليسف ، لفظي ذلك في الخلفا كم: إنولقا ماأف

الله يقولون: كلما المعتزلة لن الشاعرة؛و ، المعتزلة بين لفظي الخلفا
لمعنى؛ا ، عندهم والكلما بمخلوقا؛ يقولون: ليس والشاعرة مخلوقا؛

أنل ، وبينكم بيننا خلفا المعتزلة: ل فقالت مخلوقاة؛ ويقولون: الحروفا
يكونف ، النزاع رتفعا ، مخلوقاة الحروفا بأن أقاررتم إذاف ، الحروفا هو الكلما

 الفريقين بين الخلفا
ًال) 232(ص مخالف هوف ، الجماعةو ، السنة أهل مذهب أماو ، فظي

ًا ،خلفا للمذهبين والكلما مخلوقا؛ غير الله يقولون: كلما أنهمل ، معنوي
في الخلفا قاال: إن من غلط بذلك فتبين ؛نيالمعاو ، للحروفا عندهم: اسم

. لفظي ذلك
القرآن وأن وصوت؛ بحرفا يتكلم الله السنة: أنو ، التوحيد أهل ذهبمو

واسطة؛ بل منه الله كلما سمع موسى نأو ومعانيه؛ روفهح ، الله كلما
القا ، والمنة الحمد للهو ، صريحة دللة ذلك على السنة: يدلنو ، والقرآن

قاوله بعده) إلى من لنبيينوا نوحا إلى أوحينا كما إليك أوحينا تعالى: (إنا هالل
ًا) ففرقا موسى الله (وكلم لليحاء بين تكليم خاصلا التكليم بينو ، المشترك ا

.
 ] وقاال143ربه) [ العرافا:  وكلمه لميقاتنا موسى جاء تعالى: (ولما القاو

وبكلمي) [ العرافا: برسالتي الناس لىع اصطفيتك إني موسى تعالى: (يا
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ًا البحر كان لو تعالى: (قال  ] وقاال144 أن قابل البحر لنفد ربي لكلمات مداد
من الرض في ما أن تعالى: (ولو وقاال  ]109ربي) [ الكهف:  كلمات تنفد

الله) كلمات نفدت ما أبحر سبعة بعده من يمده والبحر أقالما شجرة
ًا ربك كلمة قاال: (وتمت ] و27[ لقمان:   ]115وعدلَ) [ النعاما:  صدقا

كلما يسمعون منهم فريق كان وقاد لكم يؤمنوا أن تعالى: (أفتطمعون وقاال
أحد تعالى: (وإن  ] وقاال75عقلوه) [ البقرة:  ما بعد نم يحرفونه ثام الله
يسمع حتى فأجره استجارك المشركين من

. كثيرة ذلك في  ] واليات6لتوبة: [ االله)  لماك) 233(ص
يف ، الله بكلمات الستعاذةب  منها: أمره تحصى؛ أن من السنة: فأكثر ماأو

وبينه بينه ليس ربه سيكلمه إل أحد من منكم ا: ((م قاولهو ، أحاديث عدة
ورسوله الله على رد قدف ، يتكلم ل الله قاال: إن ترجمان)) فمن لو ، ابحج

هذاف ، الفاعل غير إلى الفعل يضيفون العرب ذكرتم: أن وقاد ظاهر؛ كفرهو ،
. العرب لغة في المجاز وجود عنيأ ، ينكر ل
السلما شيخ كاهح ، الفقهاء بين خلفا فيهف ، القرآن في المجاز وقاوع ماأو
ًا القرآن في يقولوا: إن مل ، الئمة أكثر أن ذكرو ، تيمية بنا ردو ، مجاز

جواز تقدير وعلى كثيرة؛ بأدلة استدلو ، القرآن في ذلك بوجود القول
، حقيقته عن الكلما صرفا يجوز ل المعلوما: أنه منف ، قرآنلا في وجوده

إلينا أنزل ما تباعا إلى سبيل ل ذإ ، المجاز به أريد أنه على المة تجمع تىح
من شيء ثابت ام ، أحد لكل المجاز ادعاء ساغا لوو ، ذلك على إل ربنا من

، غيرهاو ، اريرقاالو ، الطلقاو ، النكحةك ، كلها العقود لبطلتو ، العبادات
، مخاطباتها معهود نم ، العرب تفهمه بما لإ ، المة يخاطب أن الله جّلو
. ينالسامع عند معناه يصح مام
ًا: فالكلماأو صدهقا ، مرشد ناصح المع ، به المتكلم أن على الدليل قااما إذا يض

مواقاعو ، اللبس مواد حسمو ، طريق بكل اليضاحاو ، والدللة الهدىو ، البيان
الخطأ
اللئق أنهو ، خطابه نم ، لمألوفاا ، المعروفا هو هذا أنو) 234(ص

. كلمه ظاهر عليه دل ما وه ، مراده أن في السامع يشك مل ، بحكمته
للسلما شيخ لاقا العقلء: أن باتفاقا ومعلوما له؛ كلما أثاناء يف ، تيمية ابن ا

على يدل ام ، بخطابه قرني أن بد لف ، بمجاز تكلم ذاإ ، المبين المخاطب
ّين لذيا ، المبين المبلغ الرسول كان إذاف ، المجازي المعنى إرادة ما للناس ب
أن عليه انك ، مقتضاه وأ ، مفهومه خلفا بالكلما المراد أن علمي ، إليهم أنزل
سيما ال ، يرده لم لذيا ، المعنى فهم نع ، القلوب يصرفا ام ، بخطابه يقرن

في يعتقدوا أن عن ينهاهم أن عليه إنهف ، الله في اعتقاده زويج ل كان إذا
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ًا ذلك كان وإذا اعتقاده؛ يجوز ل ام ، الله بما يخاطبهم لم لوو ، عليهم مخوف
، العتقاد ذلك على يدلهم الذي وه ، خطابه كان إذا كيفف ، ذلك على يدل

مخلص ل بين امالك قاال:- وهذا أن إلى ـ باطل اعتقاد وه ، النفاة تقول لذيا
. ىنتهاا عنه، لحد

ًا: فالدلةأو ذكرها يمكن أن من أكثر حقيقة، يتكلم الله أن على الدالة يض
لليحاء بين سبحانه: فرقا الله إنف هاهنا، التكليم وبين النبياء، بين المشترك، ا

نم والنبيين نوحا إلى أوحينا كما إليك أوحينا تعالى: (إنا فقال لموسى، الخاص
لم فلو ] 164–  163تكليما) [ النساء:  موسى الله قاوله: (وكلم بعده) إلى

مزية له يكن لم واسطة، بل نهم هالل كلما سمع السلما، عليه موسى يكن
من غيره على
كليم يسم ولم فائدة، بالتكليم تخصيصه في يكن ولم لرسل،ا) 235(ص
برسالتي الناس على تكياصطف إني موسى تعالى: (يا قاال وقاد الله؛

 ] .144 وبكلمي) [ العرافا
ًا،أو وثابتت ز،جاالم ارتفع بالمصدر، أكد إذا الكلما الفراء: إن قاال فقد يض

تكليما) موسى الله قاوله: (وكلم في بالمصدر، الفعل أكد وقاد الحقيقة؛
 ]10موسى) [ الشعراء:  ربك نادى تعالى: (وإذ  ] وقاال164[ النساء: 

 ] وقاال:52نجيا) [ مريم:  وقاربناه اليمن الطور جانب من وقاال: (وناديناه
تعالى: (فلما  ] وقاال12 ،11بك) [ طه: ر اأن إني موسى يا نودي أتاها (فلما
ونحوه، هذا،  ] ففي30[ القصص:  اليمن) الية الواد شاطئ من نودي أتاها
سمع وموسى واسطة، بل بنفسه وناداه ،موسى كلم الله صريحة: أن دللة
. نالعالمي رب الله أنا يقول: إني أن الله لغير يجوز ل لنه ونداءه، الله، كلما

للماما ذكر دقاو الزهري، عن الجهمية، على كتاب: الرد في الله رحمه أحمد، ا
هو سمعته، الذي الكلما هذا رب يا قاال الله، كلما موسى سمع قاال: لما

آلفا بقوة: عشرة كلمتك وإنما كلمي؛ هو موسى، يا قاال: نعم ؟ ككلم
يطيق ما بقدر لمتكك وإنما ذلك، من أقاوى وأنا كلها، اللسن قاوة ولي لسان؛
قاالوا: قاومه، إلى موسى رجع فلما لمّت، ذلك من بأكثر كلمتك ولو بدنك،
!   ؟ مكل أصفه أن أستطيع وهل الله، فقال: سبحان ربك؛ كلما لنا صف
تقبل التي الصواعق، أصوات سمعتم قاال: هل الوا: فشبهه؛قا) 236(ص
كتاب: في أحمد، بن الله عبد ىورو مثله؛ فكأنه ؟ سمعتموها حلوة أحلى في

بن محمد عن معشر، أبو قاال: أخبرنا بكار، بن محمد قاال: حدثاني السنة،
من كلمك حين ربك، صوت شبهت بم لموسى، إسرائيل بنو قاال: قاال كعب،

. يترجع ل حين الرعد بصوت صوته، قاال: شبهت ؟ الخلق هذا
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ًا: فيأو منكم ا: ((م الله رسول ال قاقاال: حاتم، بن عدي عن الصحيحين يض
أيمن فينظر ترجمان، وبينه بينه ليس القيامة، يوما الله سيكلمه إل أحد من
ًا إل يرى افل منه ًا إل يرى فل منه، أشأما ينظر ثام قادمه، شيئ ثام قادمه، شيئ

النار، وجهه يقي أن منكم استطاع فمن النار، فتستقبله وجهه، تلقاء ينظر
بن الله عبد قاتل لما قاال الله، عبد بن جابر فليفعل)) وروى تمرة، بشق ولو

؟)) لبيك الله قاال ما أخبرك أل جابر ا: ((ي الله رسول قاال حراما، بن عمرو
ًا الله كلم قاال: ((وما بلى؛ قاال ًا، أباك وكلم اب،حج وراء من إل أحد قاال كفاح

قاال: إنه ثاانية، فيك فأقاتل تحييني رب يا قاال أعطك، علي الله: تمن عبد يا
وجل: عز الله فأنزل ورائي، نم قاال: فأبلغ يرجعون، ل إليها أنهم مني سبق
ًا الله سبيل في قاتلوا الذين تحسبن (ول يرزقاون) ربهم عند أحياء بل أموات
يبطل الحديثين: ما هذين ففي وغيره؛ ماجه ابن واهر ] 169: نعمرا [ آل

 ويدحض المجاز، مدعي دعوى
. أنفه ويرغم جته،ح) 237(ص

منه)) يعني: القرآن؛ خرج ما بمثل لهال ىإل العباد تقرب ا: ((م النبي القاو
إليه تتقرب فلن استطعت، بما الله لىإ تقرب ياهنتاه الرت، بن وقاال: خباب

قارأ لما عنه، الله رضي الصديق، بكر أبو وقاال منه؛ خرج ما إليه أحب بشيء،
يعني: إََّّل، من يخرج لم كلما هذا ال: إنقف الكذاب، مسيلمة القرآن عليه
هذا بعد المجاز ادعى من وأن حقيقة، يتكلم الله ذكرناه: أن بما فوضح رب؛
له تبين ما بعد من الرسول يشاقاق (ومن ورسوله، الله شاقا فقد ،نالبيا

ّلى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى مصيرا) [ وساءت جهنم ونصله تو
 ] .115ء: االنس

ـل: صف
قاوله وهو مخلوقا، الله كلما أن على المعتزلة، بعض به استدل ما ذكرتم، دقاو

دل من عقل: أن له من يشك  ] ول3حديد: الوالخر) [  الول تعالى: (هو
النجعة؛ أبعد والخر) لقد الول بقوله: (هو مخلوقا، الله كلما أن على الخلق

تعالى: قاال وقاد مبين، عربي بلسان يخاطبهم لم مدلس، اموإ ملغز، وهو: إما
تأويله) ءاوابتغ الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قالوبهم في الذين (فأما
منه، تشابه ما يتبعون الذين رأيتم إذا((و  النبي  ] وقاال7عمران:  [ آل

لمن شبهة الية هذه في ليس أنه فاحذروهم)) مع الله سمى الذين فأولئك
لهال أزاغا من إل الناس، رعاع على بها يشبه ول والمنة؛ الحمد فلله بها، احتج
. العافية الله نسأل قالبه،
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ًا، بعضها ويتقدما التعاقاب، يلزمها قالتم: الحروفاو) 238(ص أن فيلزما بعض
والله المخارج؛ من يتكلم من حق في التعاقاب، يلزما قالنا: إنما مخلوقاة؛ تكون

. بذلك موصوفا غير وتعالى سبحانه
ًا: فواجبأو ول لسنة،وا الكتاب، في جاء لما التسليم مكلف، كل على يض

ل وربك تعالى: (فل قاال الملحدين، وهذيان المبطلين، بزخارفا يعارض
مما ًاجحر أنفسهم في يجدوا ل ثام بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون
ًا) [ النساء:  ويسلموا قاضيت الرسول وعلى الرسالة، الله فمن  ]،65تسليم
. التسليم وعلينا البلغا،

ل:صف
القول عدما وإن السلف، يقله لم مخلوقا، غير القرآن بأن وللقا لتم: إنقاو

ًا، تقولون فل اعتقادكم، هو وأنه الصواب؛ هو بذلك، مخلوقا؛ غير ول مخلوقا
بالسلف يعني من ندري، فل السلف؛ يقله لم القول هذا : إنمقاولك فأما

دؤاد، أبي وابن وجهم، عندكم: جعد، بالسلف يعني كان فإن ؟ عندكم
الجهمية، من وأتباعهم، هاشم، وأبي الجبائي، علي كأبي اعهم،بتأو

قاالوا: القرآن وإنما المقالة، هذه يقولوا لم هؤلء، بأن فصدقاتم والمعتزلة،
ًا قا،ومخل  النبي ليببس سبيلهم لدبتساو سلفه، هؤلء كان لمن وبعد

. صحابتهو
 الميـن آمنـة ابن منهـاجب جهــم اجمنهـ لنا عوض امو

وأئمة والتابعون، عندكم: الصحابة، بالسلف يعنى كان إنو) 239(ص
للسلما، وأعلى قادرهم، الله رفع الذين أمة،لا في صدقا لسان لهم الذين ا
ًا المة سلف هم الذين منزلتهم، بذلك القول عدما نسبة في فأخطأتم حق

علي قاال مخلوقا؛ غير الله كلما القرآن أن لىع مجمعون، كلهم فإنهم إليهم؛
ولكنه: مخلوقا؛ ول بخالق، القرآن: ليس في عنه، الله رضي طالب أبي بن

عبد الشيخ: الحافظ، علي، عن الكلما هذا ذكر يعود، ليهإو بدا منه الله، كلما
ًا: عن وذكر المقدسي؛ الغني عباس بن الله وعبد مسعود، بن الله عبد أيض

. يعود ليهوإ بدا ،منه الله كلما قاال: القرآن أنهما عنهما، الله يضر
نم أنزله الذي وهو به، المتكلم أي: هو بدا، عنهم: منه الله رضي ولهمقف

من بدا أو غيره، أو الهواء، في خلق الجهمية: أنه تقوله كما هو ليس لدنه؛
المصاحف، من مان،لزا آخر في به يسرى فإنه يعود، وأما: إليه الله؛ غير

. حرفا منه المصاحف في ول كلمة، منه يبقى فل والصدور،
،امشايخن يقول: أدركت دينار، بن عمرو عيينة: سمعت بن سفيان القاو

بدا، منه مخلوقا، غير الله، كلما يقولون: القرآن سنة، سبعين منذ والناس،
كتاب في لطبريانا الحسن، بن الله وهبة جرير، بن محمد رواه يعود، وإليه
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عمر، وابن عباس، وابن هريرة، دينار: أبا بن عمرو أدرك وقاد لهما، السنة
 على يدل هذاف  الله رسول أصحاب من وغيرهم

لذينا ، عنهم الله رضي الصحابة زمن يف ، بذلك القول هرةش) 240(ص
.  ذلك على كلهم أنهمو ، التابعين عند تههرش لىع ، دينار بن عمرو أدركهم

سبعين نذم ، مشيختنا ال: أدركتقا ، عيينة ابن سفيان البخاري: حدثانا القاو
فعمرو مخلوقا؛ يرغ ، الله كلما قولون: القرآني ، دينار بن عمرو منهم سنة،

ًا: عن حكاه سفيانو ، والناس مشيخته عن حكاه دينار بن فهذا مشيخته؛ أيض
عليها أثانى التي القرون يف ، القول هذا اشتهار على الدللة في حصري

للسلما أئمة كلماو  الله رسول كأبي هنا؛ ذكره يمكن أن من كثرأ ، ذلك في ا
، المبارك ابنو ، الشافعيو ، الثوريو ، الليثو ، الوزاعيو ، مالكو ، حنيفة

كلهمو ، الحديث أئمة من وغيرهم البخاري؛و ، عبيد أبيو ، اقاإسحو ، أحمدو
واحد غير حكىو ، متبعون نبيهم سنةو ، ربهم لكتابو ، مجمعون ذلك على

للجماع .  ذلك ىعل ا
للماما لاقا ، زرعة أباو ، أبي ألتس ، حاتم أبي بن الرحمن بدع ، محمد أبو ا
جميع يف ، العلماء عليه كادرأ ماو ، الدين أصول يف ، السنة أهل مذاهب نع

ًاح ، المصار ًاو ، جاز ًاو ، عراقا ًاو ، مصر ًاو ، شام مذاهبهم: أن في كانف ، يمن
لليمان بجميع مخلوقا يرغ ، الله كلما القرآنو ، وينقص زيدي ، وعمل قاول ا
من ائنب ، عرشه على تعالى الله أنو ، الله من وشره خيره القدرو ، جهاته
بكل (أحاط كيف لب ، رسوله لسان علىو ، كتابه في نفسه فوص ماك ، خلقه
ًا)  شيء علم
البصير) السميع وهو شيء كمثله  ] (ليس12الطلقا: [ ) 241(ص

 ] . 11: ى[الشور
أن شك فل المديني؛ كابن القرآن، بخلق قاال السلف، بعض ذكرتم: أن دقاو

ًا، المحنة في أجابوا ،يثالحد أئمة من وغيرهما معين، وابن المديني، ابن كره
للكراه، واعتذروا للماما وهجرهم الئمة، عليهم عاب لما با ولم أحمد، ا
مكة، أهل أكرهه حين عنه، للها رضي بعمار معين ابن عليه واحتج يعذرهم،

ًا قاال: إن بأن أحمد، عليه ورد الكفر؛ كلما على لكم قايل وأنتم ضرب، عمار
القليل، إل المحنة في يثبت لم ما: أنهولعالم ومن نضربكم؛ أن نريد

غيره أو المديني، ابن إلى بذلك القول نسب ومن مكرهين؛ والكثرون: أجابوا
ًا، أجابوا إنما بأنهم حهميتصر بعد الحديث، أهل من يعلم، ل ما قاال فقد كره

. منه براء هم ما إليهم ونسب
أهل عند معروفا علية وابن ؛ينكر ل فهذا بذلك، قاال علية، ابن كرتم: أنذو

عنده فهو عنه، روى وإن والبخاري كثير؛ ذمه في الئمة وكلما بالبدعة؛ السنة
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إذا الرجل لن البدع، أهل من رهيغ البخاري: عن روى وقاد البدع؛ أهل من
للتقان الصدقا منه عرفا عن ذلك يخرجه ول عنه، الرواية جازت روى، لما وا
ًا؛ كونه فقال: علية، ابن إبراهيم الشافعي ذكر مناقابه، في يقهيالب قاال مبتدع

َله قاول: ل وفي شيء، كل في له مخالف أنا كما أقاول لست الله، إل إ
َله قاول: لأ أنا قول،ي) 242(ص حجاب؛ وراء من موسى كلم الذي الله، إل إ
َله يقول: ل وذلك ًا، خلق الذي الله إل إ . حجاب وراء من موسى أسمعه كلم

ل اعتقادكم، هو وإنه الوقاف، المسالة، هذه في الصواب قاولكم: إن ماأو
أن امن يحب الله المقالة: أن هذه فمضمون مخلوقا؛ غير ول مخلوقا، تقولون

من الحق نعرفا ل البسيط، الجهل في ونبقى الشاكين، الحيارى موقاف نقف
هؤلء، إلى ول ؤلءه إلى ل ذلك، بين مذبذبين الضلل، من الهدى ول الباطل،

والشك؛ الحيرة منا ويحب ، الرسول به جاء بما العلم عدما يحب الله وأن
الضلل؛ ول الحيرة، ول الشك؛ ول الجهل، يحب ل الله وما: أنلالمع ومن
الى: (قالتع بقوله الحيرة، الله ذما وقاد واليقين؛ والعلم، الدين، يحب وإنما

الله هدانا إذ بعد أعقابنا على ونرد يضرنا ول ينفعنا ل ما الله دون من أندعوا
 ].71نعاما: أحيران) [ ال الرض في الشياطين استهوته كالذي

ًا، المر، نفس في الله كلما يكون أن بد ل المعلوما: أنه نمو غير أو مخلوقا
المر كان وإذا غير؛ ل المرين، أحد يعتقد انك  النبي وأن غير؛ ل مخلوقا،

قاال ذلك، من يعتقدونه ما على أمته دل دقا  الرسول يكون بد: أن فل كذلك،
هالك)) وقاال إل بعدي عنها يزيغ ل ،هاكنهار ليلها البيضاء على ركتكم: ((ت

ًا: ((ما عنه صح فيما ًا كان إل نبي، من الله بعث أيض أمته يدل أن عليه، حق
 يعلمه ما خير على
الله رضي ذر أبو لهم)) وقاال يعلمه ما شر عن ينهاهمو ، همل) 243(ص

لنا ذكر لإ ، السماء في جناحيه يقلب طائر ماو ،  الله رسول توفي عنه: لقد
ًا؛ منه دقات وإن ـ الدين في منفعة فيه لهم شيء كل تعليمهم مع محال علم
ربهم يف ، بقلوبهم يعتقدونهو ، بألسنتهم يقولونه ما تعليمهم يترك ـأن

، المقاصد أشرفا عبادتهو ، المعارفا غاية معرفته لذيا ، ومعبودهم
من مسكة أدنى قالبه في من يتوهم كيفف ، المطالب غاية هإلي الوصولو

غاية لىع  الرسول من وقاع دقا ، الباب هذا بيان يكون ل نأ ، وحكمة إيمان
    !؟ التماما

سيكون ما علم قدف ، ةفرقا وسبعين ثالثا على ستفترقا أمته أنب  أخبر دقاو
الله)) فالرب ابتك، تضلوا لن به تمسكتم إن ما فيكم تارك قاال: ((إني مثا ،

شيء في تنازعتم قال: (فإنف ، عالتناز من سيقع بما المع ، وتعالى سبحانه
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ما برد يأمرهم أن المحال  ] ومن59والرسول) [ النساء:  الله إلى فردوه
. الباطل من الحق يبينو ، النزاع يفصل ال ما لىإ ، فيه تنازعوا

الذين راطص ، المستقيم الصراط نقول: (اهدنا أن سبحانه الله أمرنا دقاو
فيو ] 7 ،6الضالين) [الفاتحة:  ول عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت
رب ((اللهم يصلي يلللا من قااما ذاإ ، يقول انك  النبي مسلم: أن صحيح

الغيب المع ، والرض السماوات اطرف ، إسرافيلو ، ميكائيلو ، جبرائيل
فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم نتأ ، والشهادة

من تهدي نكإ ، بإذنك الحق من فيه اختلف لما هدنيا ، ختلفوني) 244(ص
من فيه فاختل لما يهديه نأ ، ربه مستقيم)) فهو: يسأل صراط إلى تشاء
دوقا ! ؟ الخلفا مسائل في الهدى دماع ، الله محبوب يكون كيفف ، الحق
ًا) [طه:  زدني رب له: (وقال الله قاال  ] . 114علم

ًا:أو ، المسلمين اتفاقاب ، نفسها في محمودة يستل ، الحيرةو ، فالشك يض
فأما ت؛سكي الثابات، ول بالنفي، علم عنده يكن لم من الباب: أن في ما ايةغ

الشاك للمواقاف فليس ، الله رسول لبيان الموافق بدليله، الحق علم من
بالمنقول، العالم ، للرسول المتبع العالم، هذا على ينكر أن الحائر،

غير الله، كلما القرآن يقل لم نالله: م رحمه أحمد الماما قاال لمعقول؛وا
ًا يقول فهو مخلوقا، . مخلوقا

من على يعيب بالوقاف، يقول من بعض نجد فإنا الله، رحمه قاال كما المر و
أوردتم كما بالخلق، القائلين بحجج عليه حتجوي الله، كلما عن قالخل ينفي
ًا هذه في كلمه في الله، رحمه أحمد ماماال على بتموع ذلك، من شيئ

ًا قالتم التوحيد؛ عديلة المسألة هذه جعل أحمد قالتم: إن لمسألة؛ا ذلك: اتباع
المسمى: ب الكتاب، صاحب لجهل،وا الحمق من نصيبه استوفى لمن

إلى سبهون أحمد، الماما على ذلك كتابه في عاب الشامخ)) وقاد ((العلم
ًا: على عنوط التعصب؛ قدول ؛السنة هلوأ الحديث، أئمة من غيره أيض

القائل:  أحسن
 فاضل بأني لي الشهادة هيف ناقاص من مذمتي أتتك إذاو) 245(ص

له، أستر ،لكان السلما أئمة تنقص عن لسانه أمسك المسكين، هذا أن ولف
قايل: كما كلمه يضرهم ل نفسه، إل يضر لم وهو

 فهرت أنكرته ما إذا لبك طلوعه عند البدر قادر حط لهو
 بصخرة إليه يرمي شطه لىع أحمق قااما إن البحر يضر أن ماو
أن الحق، استبانة عن ذنوبهم، بهم هجمت إذا مثاله،وأ لهذا ينبغي الذي و

في الله إلى لجؤواوي عليهم، لطعنوا السنة، أهل عيب عن نتهمسأل يمسكوا
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يم،تقالمس الصراط المسلمين خوانناوإ يهدينا، أن الله نسأل الهداية؛ سؤال
. الضالين ول عليهم، المغضوب غير عليهم، أنعم الذين صراط

ـل: صف
من سمعه إنما منه، الله كلما يسمع لم موسى إن الجهمية، قاول ذكرتم دقاو

سان،ول موف جوفا، من إل يكون ل الكلما لن غيرها، أو الشجرة، من غيره؛
. فتينوش

من سمعه نماوإ حقيقة، همن الله كلما يسمع لم موسى قاولكم: إن ماأف
أنا إني موسى يقول: (يا أن الله لغير يجوز ل لنه البطلن؛ ظاهر فهذا غيره؛

إنك نعليك فاخلع ربك أنا إني موسى،  ] (يا30العالمين) [ القصص:  رب الله
يوحي، لما فاستمع اخترتك ناوأ طوى، المقدس بالواد
لذكري) [ طه: الصلة قاموأ عبدنيفا أنا إل إله ل الله أنا ننيإ) 246(ص
ولو إلهية؛لاو الربوبية، ادعى الله غير أن زعم فقد ذلك، زعم ] فمن14ـ11
المخاطب: ذلك يقول كان الله، غير سىولم المخاطب القائل، زعم كما كان

يقول: (إني أن له يجوز ل ربك؛ الله موسى يا العالمين، رب الله إن موسى يا
على أحمد الماما به احتج مما هذا) وربك أنا العالمين) (إني بر الله أنا

. للمنازع أقاطعها ما جةوح أوضحه، ما بيان من له فيا الجهمية؛
فهذا: وشفتين؛ ولسان، وفم، جوفا، من إل يكون ل الكلما قاولكم: إن ماأو

ًا لرض: (ائتياوا للسماوات قاال تعالى، الله لن باطل؛ أتينا قاالتا ًكرها أو طوع
لجوارحا: إذاوا وشفتين؛ ولسان، قاالت: بفم، ] أتراها11صلت: ) [ فطائعين
أنطق الذي الله ناقإنطل قاالوا علينا شهدتم قاالوا: (لم الكافر، على شهدت

كلمناوتقاال: ( دوات،وأ بلسان، نطقت  ] أتراها21شيء) [ فصلت:  كل
وفم، بجوفا،  ] أتراها: تكلمت65س: [ ييكسبون)  كانوا بما رجلهموأ أيديهم

كيف لهلا فكذلك: تكلم شاء، كيف انطقها الله ولكن                              !            ؟ وشفتين ولسان،
. شفتين ول لسان، ول فم، ول بجوفا، نقول أن غير من شاء،

ًا لعرفا ((إني  النبي قاال و كف في الحصى علي)) وسبح يسلم كان حجر
بكر، أبي فوك ، الله رسول

ووه الطعاما، تسبيح نسمع مسعود: كنا ابن وقاال وعثمان، عمر،و) 247(ص
ول كثير؛ ذلك حوون سوطه، الرجل يكلم الزمان آخر في وجاء: إن يؤكل؛
فبطل مخارج، غير من الصم، الحجر ينطق أن على قاادر هالل أن في خلفا

. مخارج من إل تكون ل الحروفا أن من ادعوه، ما
قاوما تخذواتعالى: ( قاوله ،ةحقيق بالكلما الله اتصافا الدليل: على نمو

ً حليهم من بعده من موسى ًا عجل ول يكلمهم ل أنه يروا ألم خوار له جسد
ول يكلم، ل من أن على الدليل، بهذا  ] نبه148: افاسبيلً) [ العر يهديهم
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ًا، يكون أن يصلح ل يهدي، عن الخرى، الية في تعالى، قاوله وكذلك إله
ًا لهم يملك ول قاول إليهم يرجع أل يرون العجل: (أفل ًا) [ طه:  ول ضر 89نفع

ًد لنفع،وا الضر، ملك وعدما لتكلم،وا الكلما، صفة امتناع ] فجعل على ليل
ويتكلم، يكلم، أن بد ل الله أن على سمعي، عقلي دليل ذاوه اللهية؛ عدما

ًا يكن لم لوإ لضر؛وا النفع هبدالع ملكوي . إله
قاوله مخلوقا، غير الله كلما أن على الئمة، من يرهوغ أحمد، به لداست مماو 

له قاال: (أل المف  ] قاالوا،54لمر) [ العرافا: وا الخلق له تعالى: (أل
ً كان إل مخلوقا، شيء يبق الخلق) لم ليس ما ذكر ثام ذلك، في داخل
 عالى؛وت تبارك هو: قاوله مره،وألمر) وافقال: ( بمخلوقا،

ًا، يكون لف) 248(ص إن قاالوا لما الجهمية، على أحمد الماما واستدل خلق
بخلقه، الله فشبهتم قا؛لومخ كلمهم آدما، بنو ذلكوك فقال: مخلوقا، الله كلما
من وقات في كان قاد الله مذهبكم: أن ففي مخلوقا؛ كلمه أن زعمتم حين

يتكلمون ل كانوا آدما، وبن ذلكوك فتكلم، التكلم، خلق حتى يتكلم، ل الوقاات
ًا، لهم خلق حتى . الصفة هذه عن الله فتعالى شبيه،وت كفر بين فجمعتم كلم

أوجبوا أنهم مخلوقا، غير الله كلما يعتقدون: أن انوكا السلف، يبين: أن مما و
عليه الصحابة، بعض قاال يمينه؛ في حنث إذا بالقرآن حلف من على الكفارة،

ً مسعود بنا سمع كفارة؛ آية بكل ًا فقال: أتراه بالقرآن، يحلف رجل ؟ مكفر
لو ،بالمخلوقا الحلف يجوز ل أنه أجمعوا: على وقاد كفارة؛ آية بكل عليه إن

ًا القرآن كان فلو اليمين، به تنعقد مول به، الحلف يجز لم عندهم، مخلوقا
. مخلوقا بشيء حلف لنه كفارة، حنث إذا به الحالف على يوجبوا

القرآن في الله اسم أن زعم فقد مخلوقا، القرآن أن زعم : منًأيضا و
حلف نهل يحنث، ل هو، إل إله ل الذي بالله حلف من فيلزمه: أن مخلوقا؛

عمت:وزالجهمية))  على ((الرد كتاب في أحمد، الماما قاال مخلوقا؛ بشيء
هذا يخلق أن قابل فقلنا مخلوقا، اسم هو إنما القرآن، في الله اسم أن

أن قلنا: قابلف ، اسم له يكن لم قاالوا ؟ اسمه كان ما السم،
ً أكان العلم، خلقي) 249(ص ل انوك ؟ ًماعل لنفسه خلق حتى يعلم، ل جاهل
ًا لنفسه خلق حتى له نور ؟ قادرة لنفسه خلق حتى له قادرة ل وكان ؟ نور

((الله)) أن: زعم حين للناس، عورته وأبدى فضحه، قاد الله الخبيث: أن فعلم
. مخلوقا اسم هو إنما القرآن، في حانهسب

ً أن للجهمي: لو لناقف ًا، هو إل إله ل الذي بالله حلف، رجل لنه يحنث، ل كاذب
لناوقا هذه؛ في الله حهففض بالخالق، يحلف مول مخلوقا، بشيء حلف

من لخلفاءوا لي،وع ثمان،وع وعمر، كر،ب بووأ ، النبي للجهمي: أليس
؟ هو إل إله ل الذي بالله الناس يحلفون كانوا إنما لحكاما،وا لقضاة،وا بعدهم،
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مذهبكم: في بعده منول  للنبي ينبغي كان إنما مذهبكم؛ في مخطئين انواوك
إله قاالوا: ل الله، إل إله يقولوا: ل أن أرادوا، ذاوإ الله؛ اسمه بالذي يحلفوا أن
الله على ادعى لما الله ففضحه توحيدهم؛ يصح لم لوإ الله، خلق الذي إل

. الكذب
ًا: فقد و ذلك، إلى المة رشدوأ الله، بكلمات لستعاذةا  النبي عن ثابت أيض

منزلً، نزل حكيم: ((من بنت خولة عن مسلم، صحيح في ثابت فيما فقال
حتى شيء، يضره لم خلق، ما شر من التامات، الله بكلمات أعوذ فقال
مخلوقا، رغي الله كلما أن على صريح، دليل هذا ذلك)) ففي منزله من يرحل

شرك.لا عن بعدأ  لنبيوا شرك، بالمخلوقا الستعاذة لن
صل:ف) 250(ص

وصوت، بحرفا يتكلم الله السنة: أن أهل مذهب أن تقدما، فيما ذكرنا دقاو
والقرآن، سماعه، يتأتى ما هو والصوت بالصوت، تعالى الله فيصفون

نودي أتاها تعالى: (فلما الله قاال بصوت، يتكلم الله نأ على والسنة: يدلن
جاءها تعالى: (فلما وقاال ] 30: [ القصص اليمن) الية الواد شاطئ من

الله أنا إنه موسى قاـوله: (يا حولها) إلى ومن النار في من بورك أن نودي
إني موسى، يا يدون أتاها تعالى: (فلما  ] وقاال9 ،8 الحكيم) [ النمل العزيز

لشعراء:[اموسى)  ربك نادى إذ(وتعالى:   ] وقاال12 ،11ربك) [ طه:  أنا
نجيا) [ مريم: وقاربناه اليمن الطور جان من اديناهنو(تعالى:  القاو] 10
. بصوت إل يكون ل  ] والنداء52

مما هذا والصوت؛ الحرفا إل يسمع لم وموسى بصوت، كلمه أنه على لدف
كنتم الذين شركائي ينأ فيقول يناديهم، تعالى: (ويوما وقاال بالضطرار، يعلم

المرسلين) أجبتم ماذا فيقول يناديهم  ] (ويوما62تزعمون) [ القصص: 
الشجرة) الية تلكما عن أنهكما ألم ربهما  ] وقاال: (وناداهما65[ القصص: 
. كثيرة ذلك في  ] واليات22[ العرافا: 

الخدري سعيد أبي عن الصحيحين السنة: ففي ماأو
القيامة، يوما تعالى الله ال: ((يقولقا  النبي عن عنه، الله يضر) 251(ص

ًا تبعث أن يأمرك الله إن بصوت، فينادي وسعديك، لبيك آدما: فيقول يا بعث
 الله رسول سمعت قاال أنيس، بن الله عبد . وروى النار)) الحديث إلى

غرلً، عراة،–  شاماال ىإل بيده أشارو– القيامة مايو الناس الله قول: ((يحشري
بصوت فيناديهم شيء، معهم قاال: ((ليس ؟ بهما ما بهما)) قاال: قالت،

من لحد ينبغي ل الديان، أنا الملك، أنا قارب، من يسمعه كما بعد، من يسمعه
دلح ينبغي ول بمظلمة؛ يطلبه النار أهل من وأحد الجنة، يدخل أن الجنة، أهل
أقاصه حتى بمظلمة، يطلبه الجنة أهل من وأحد النار، يدخل أن النار، أهل من
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ً عراة الله نأتي وإنما ؟ منه)) قاالوا: وكيف قاال: ((بالحسنات، ؟ غرل
. الئمة من وجماعة أحمد، والسيئات)) رواه

ل الله أن يزعمون، الجهمية قلت: إنف أبي، سألت أحمد، بن الله عبد القاو
عبد قاال: حدثانا ثام التعطيل، على يدورون إنما فقال: كذبوا، بصوت، لمكيت

حدثانا قاال العمش، مهران بن سليمان حدثانا المحاربي، محمد بن الرحمن
سمع بالوحي، الله تكلم قاال: إذا الله، عبد عن مسروقا، عن الضحى، أبو

ًا، خرونيف السماء، أهل صوته سكن لاقا – قالوبهم عن فّزع إذا حتى سجد
قاالوا: الحق، ؟ ربكم قاال ماذا السماء، أهل لسماءا أهل نادى–  قالوبهم عن

للسناد؛ بهذا السنة، كتاب في الله عبد ذكره وكذا؛ قاال: كذا، ا
على الرد في حاتم، أبي ابن وروى الخلل؛ بكر أبو رواهو) 252(ص

، جرير خبرناأ ، شيبة أبي ابن عثمان أخبرنا زرعة، أبو نابرقاال: أخ الجهمية،
الله نإ ، عباس ابن نع ، الحارثا ابن الله عبد نع ، زياد أبي بن يزيد نع

ًا له السماوات أهل معس ، بالوحي تكلم ذاإ ، وتعالى تبارك صوتك ، صوت
ًا له يخرونف ، الصفا على وقاع ذاإ ، الحديد الواقا ، همقالوب عن فّزع إذاف ، سجد

. الكبير العلي وهو قاالوا: الحق ؟ ربكم قاال ماذا
للماما حكاه قادمنا: ما دقاو الله كلما موسى سمع لما القا ، الزهري عن أحمد ا
وه ، موسى قاال: يا ؟ كلمك وه ، سمعته الذي الكلما رب: هذا يا القا ،

ربك؛ كلما نال قاالوا: صف قاومه، إلى موسى رجع فلما ـ قاال أن إلى ـ كلمي
قاال: هل قاالوا: فشبهه؛ ؟ لكم أصفه أن تطيعسهل: أ و! الله قاال: سبحان

فكأنه ؟ سمعتموها حلوة أحلى في تقبل التي الصواعق، أصوات سمعتم
. مثله

ًا: ما تقدماو  بنو قاال: قاال كعب، بن محمد عن أحمد، بن الله عبد رواه أيض
قاال: ؟ الخلق هذا من كلمك، ينح ربك، صوت شبهت بم لموسى، إسرائيل

الله أراد لمن كفاية ذكرناه وفيما يترجع؛ ل حين الرعد، بصوت ،صوته شبهت
ًا له تجد فلن الله، يضلل ومن هدايته، ًا ولي . مرشد

الدين نجم الفقيه، بن الرحمن الفرج: عبد أبو كرذو
ًا قاال: كنت لحنبلي،ا) 253(ص سألةم في فتتناظروا القاضي، عند يوم

قالنا: حكاية؛ مني لنا: اسمعوا فقال ((طرحان)) الضرير، وعندنا القرآن،
إذا للحنبلي: أخبرني الشعري فقال وحنبلي، أشعري، قاال: تناظر هات؛

ًا الله أوقافك ؟ وصوت بحرفا كلمي إن قالت أين لك: من فقال يديه، بين غد
كلمك، أسمع أنا هوذا رب أقاول: يا الحنبلي، الفق جوابك، في يكون فماذا

ًا، هذا يرد لمف سكت ثام قاال: وصوت؛ رفابح ما ريد ولم القاضي، فبهت شيئ
. هذا على الكلما وانقطع يقول،
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والله ُجرمين، أنين هو إنما قاال: الصوت بأن الصوت، ينفي من حتجاو
. ذلك عن متقدس سبحانه

له وتشبيه خلقه، على منكم قاياس قاياس: فهذا يقال: فهذا أن لجواب،او
(ليس بمصنوعاته يشبه ول مخلوقااته، على سيقا ل تعالى والله بعباده،
ًا11البصير) [ الشورى:  السميع وهو شيء كمثله سائر يلزمهم فأنه  ] وأيض

ل والنظر قالب، من إل يكون ل حقنا، في العلم فإن أثابتوها، التي الصفات،
في إل تكون ل والحياة إنخراقا؛ من إل يكون ل والسمع حدقاة؛ من إل يكون

بهذه يوصف أن غير من الصفات، بهذه وتعالى: يوصف سبحانه والله ؛مسج
. الفرقا فما وإل الصوت، فكذلك الدوات؛

 يقرأه الذي القرآن أن وأئمتها: على المة، سلف تفقاو
القاريء، صوت المسموع فالصوت تعالى، الله كلما مسلمون،ال) 254(ص

وتعالى؛ تبارك بالرب قااما وما بالعبد، اماقا ما يميزون فهم الباري، كلما والكلما
اتفاقاهم: عم ، قاديم المصاحف مداد ول العباد، أصوات منهم: إن أحد يقل ولم
القرآن ينوا: ((ز النبي قاال قادو ، الله لماك ، المصحف َلوَحي بين المثبت أن

التي الصواتو ، الله كلما سلمونالم يقرأه الذي بأصواتكم)) فالكلما
ل مما ذاه ، آخر شيء الصوتو ، شيء الكلماف ، صواتهمأ ، بها يقرؤون

.  قالبه في التعطيل يرسخ لم من لىع ىيخف
جاء مهماف ، السنةو ، الكتاب لىع ، الصفات إثابات في معتقدنا ليعلم: أن مثا

إلى تفاللتا لو ، سواه ام على التعريج يجوز ال ، والصدقا الحق هوف ، فيها
أخبرو ، برسوله القاتداءو ، بكتابه بالخذ تعالى: أمرنا الله إنف ،يخالفه هذيان

 ] وقاال: (واتبعوا15ونس:  [ ي)ىإل يوحي ما إل أتبع قاال: (إن أنه رسوله عن
ينوتعالى: (الذ سبحانه  ] وقاال55ربكم) [ الزمر:  من إليكم أنزل ما أحسن

ونصروه وعزروه به آمنوا قاوله: (فالذين المي) إلى النبي الرسول تبعوني
 ] وقاال:157المفلحون) [ العرافا:  هم أولئك معه أنزل الذي النور واتبعوا

أليم) عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين (فليحذر
 ] . 63:  [ النور

أن هاتواف ، المة إجماعو ، السنةو ، الكتاب في انلقاو بينا: أن قاد نحن ها و
قاول وأ ، السنة وأ ، الكتاب في

ًا يتكلم أنه وأ ، يتكلم لم الله نأ ، مرضي إماما أو حابي،ص) 255(ص ، مجاز
ذلك إلى تجدوا لنو ، وصوت بحرفا يتكلم ل أنه وأ ، مخلوقا كلمه أن وأ

ً يخالف الذي المعقول عن جعرو ، الله عن عقل من الله رحمف ، سبيل
علناج ، شيعتهو ، جهم دين تركو ، السنة أهل بقول قاالو ، والسنة الكتاب

رب رضى لتباع وفقناو ، المستقيم صراطه إلى هدى ممن سبحانه الله
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السلماو ، الصالحين السلفو ، النبيين اتمخ  محمد بنبيه القاتداءو ، العالمين
. أجمعين وصحبه آله علىو ، محمد نبينا على

شراحا بعض قاول نع ، روحه الله دسقا ، بطين أبا الله الشيخ: عبد ئلسو
الناظم: قاول لىع ، الشيباني عقيدة

 النـدا وأسمعـه ناداه الطـور لـىع بكلمــه ربنــا موسـى صصخو
لم ذإ ، نداءه أسمعهو ، الطور على كليمهبت ، موسى الله الشارحا: خص القا 

الوادي في سمع وأ ، النار منها يرى لو ، الكلما منها يسمع جهة وسىلم نتك
ًاك ، المقدس ًاو ، صوت ول حرفا بل لم يعرفا إنماو ، محدودة جهة في ل نار

. ذلك كيف يدري لف ، أهله غير وأما أهله؛ ذلك
ًقا ، ابد منهو ، الناظم قاول على القاو ًا ول ، منه . أي: وهو ... الخ إنهو ، قاديم
ًقا ، بدا الرحمن ي: منأ ، أزمان ول أكوان ل يثح ، القدما في ي: قاالهأ ، ول
 عن تعبر لتيا ، الصواتو ، الحروفا هذهو ، منه بدأ كما إليه يعودو

ل الصفةو ، الحق صفة القرآن أنل ، القرآن هي يسل ، قرآنال) 256(ص
صفات هيف ، تنفصلو ، تتصل الصواتو ، الحروفاو ، موصوفها نع تنفصل

من بذلك: اغترو ، صفاتهو ، بذاته خلقه عن ي: منفردأ ، بائن أنهل ، صفاته ال ،
. اغتر

، لشعريةل ، فاسدين أصلين على ناءب ، الشارحا هذا ذكره جاب: ماأف
عرشه؛ على هوائاستو ، سماواته فوقا سبحانه الرب علو حدهما: إنكارأ

والكلما الصوت؛و ، الحرفاب ، وتعالى سبحانه الرب تكلم والثاني: إنكارهم
رأى فلما وتعالى؛ سبحانه الرب بذات لقائما ، النفسي المعنى هو عندهم
الرب نور يه ، موسى رأى التي النار قاولهم: إنو ، المفسرين كلما الشارحا

كون من الوا: يلزماقا ، مكان في ورالن ذلك أن على القرآن: يدل أنو ، تعالى
علوه يلزما: إثاباتف ، مكان في سبحانه الله كون وازج ، مكان في الرب نور

جهة لموسى يكن قال: لمف ، العرش على استوائهو ، السماء فوقا سبحانه
ًا سمعو ، النار نهام ىير ول منها، يسمع ًا صوت لو ، حرفا بل كلم ال ، ونار

. ةمحدود جهة في
ًا أىر ، السلما عليه موسى أن في صريح ت: القرآنلقا ، معين موضع في نار
نودي) [ أتاها تعالى: (فلما  ] وقاال8نودي) [ النمل:  جاءها تعالى: (فلما القا

القا ، مخصوص موضع في جاءها) أنهاو(قاـوله: (أتاها)   ] فدل11طه: 
 ] وقاال52نجيا) [ مريم:  وقاربناه منأيال الطور جانب من تعالى: (وناديناه

شاطيء من نودي أتاها تعالى: (فلما
 ] .30الشجرة) [ القصص:  من المباركة البقعة في اليمن لوادا) 257(ص
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للسلما: تقي شيخ لاقا من بدل وهالشجرة)  قاوله: (منو ، الله رحمه الدين ا
الجانب من كان النداءف ، فيه تنكا اليمن) فالشجرة الواد قاوله: (شاطيء

فذكر: أن الوادي: جانبه؛ شاطىء إنف ، الوادي منو ، الطور من اليمن
اليمن شاطئه نم ، طوى المقدس واديال وهو ، معين موضع من كان النداء

. نتهىا ، الشجرة نم ، اليمن الطور جانب نم ،
موضع من كان النداء نوأ ، معين موضع في كان النور أن على ليات: تدلاف

في من بورك أن نودي جاءها تعالى: (فلما قاوله يف ، عباس ابن القا ، معين
ابن نع ، عطية وروى النور؛ من ؛ونودي النور يف ، تعالى النار) قاال: الله

،  ] يعني: نفسه8لنمل:  [ االنار) في من بورك أن نودي جاءها عباس: (فلما
عكرمة: (أن قاالو ، حولها منو ، الشجرة في لعالمينا رب نور ال: كانقا

بورك جبير: (أن بن سعيد قاالو ، نوره في الله النار) قاال: كان في من بورك
في من بورك ضمرة: (أن ابن وقاال النور؛ في وهو النار) قاال: ناداه في من

ًا تكن لم نها إالنار) قاال: ذلك في كان لذيا هوو ، الله نور كان لكنهو ، نار
قاوله: يف ، عباس ابن قاالو ، حوله وموسى منه، النور ذلك كان إنماو ، النور
جبير بن سعيدو ، الحسنو ، عكرمة عن رويو ، الملئكة حولها) قاال (ومن

. ذلك وقاتادة: مثل
ظاهر هذا قاولهم كان مال ، أهله لكذ يعرفا الشارحا: وإنما ولوقا) 258(ص

، ذلك بقوله التمويه رادأ ، صحته على شرعية حجة لهم ليس أنهو ، البطلن
ًا هذا لقولهم أن إلى شارةإ ًا وجه ًو ، صحيح ، رأيهم ير لم نم ىيخف محمل
ًقا ، بدا قاوله: ومنه أماو ًا ول ، الشاعرة عليه ما فهذا ... الخ؛ إنهو ، قاديم
، سنةلا أجمع: أهل فقد المة؛ سلفو ، السنةو ، لكتابل لمخالفونا
بحرفا يتكلم الله أن نم  نبيه وسنة الله باكت عليه دل ما لىع ، الجماعةو

، الكلما الشعرية: أن وعند ومعانيه؛ روفهح ، الله كلما القرآن نأو، وصوت
. صوت ول بحرفا يتكلم ل للها أنو ، النفسي و: المعنىه
لل شيخ صنف دقاو ًام ، الله رحمه الدين قيت ، لماسا تسعين فيه كرذ ، صنف

ًا يقول: كذا؛ القا ، سبحانه الله منها: أن القول؛ هذا بطلن بيان يف ، وجه
ًا يكون والقول: إنما وينادي؛ ونادى؛ كذا؛ بحرفا هو إنما النداءو ، حروف

ً إل يكون ال ، اماالكل وكذلك وصوت؛ ن: ((إ يبالن القا ، نفس حديث ال ، قاول
، الكلما تتكلم)) فجعل أو تعمل لم ام ، أنفسها به حدثات ما لمتي عفا الله

، صلته في تكلم إذا المصلي على: أن العلماء أجمعو ، النفس حديث يرغ
ًاع ًااع ، الم حديث أن إجماعهم عم ، فاسدة صلته نأ ، مصلحتها يرلغ مد

لذيا ، المعنى أن على صريحة أشبهه: دللة وما ذلك ففي يبطلها؛ ل النفس
. بكلما يسل ، النفس في يكون
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إلى اضطره إنماو ، موسى يكلم لم الله الشاعرة: أن ندوع) 259(ص
يقرأه اوم كلمة؛ منه يسمع أن غير نم ، بالنفس القائم المعنى معرفة

الحروفا أنو ، المعنى ذلك عن بارةع هوف ، التالون يتلوهو ، القارئون
. مخلوقاة

بعد من سمعهي ، بصوت المشهور: ((فيناديهم يسأن بن الله حديث: عبد يفو
بن الله وقاال: عبد الديان)) الحديث؛ ناأ ، الملك ناأ ، قارب من يسمعه ماك ،

للماما يتكلم ل الله أن يزعمون الجهمية ن إقلت:ف ، أبي ألتس ، أحمد ا
بن الله عبد قاال: حدثانا ثام التعطيل؛ على يدورون نماإ ، قال: كذبواف ، وتصب

نع ، مسروقا نع ، الضحى أبي نع ، العمش حدثاني القا ، المحاربي محمد
. السماء أهل صوته سمع بالوحي الله تكلم قاال: إذا الله عبد

يسمونه لذيا ، الرب بذات لقائما ، النفسي نىالمع الشاعرة: أن ندعو
ًا وأن احد؛و ، والخبر والنهي المر معنى يتبعض: وأن ل واحد يءش ، كلم
للنجيلو ، التوراةو ، القرآن معنى القرآن؛ هوف ، بالعربية عنه عبر إن احد؛و ، ا

للنجيل؛ا هوف ، بالسريانية عنه عبر وإن التوراة؛ هوف ، بالعبرانية عنه عبر وإن
. ببطلنه يقطع مما فهذا

له زين تعالى: (أفمن الله قاال قدف ، اغتر من اغتر الشارحا: وبذلك لوقاو
ًا)  فرآه عمله سوء أعمالهم) [ النمل: الشيطان لهم  ] (وزين8اطر: [ فحسن
الله: أن  ] فنسأل24

. المستقيم صراطه هديناي) 260(ص
ًا: الشيخ ئلسو الله لقخقاوله:  نع ، بطين أبا الرحمن عبد بن هللا عبد أيض

... آدما إلى اجعةر ، صورته قاوله: على في الكناية له ،صورته على بيده آدما
. ؟ الخ

عن ومسلم البخاري صحيح في ابتثا ، عنه المسؤول الحديث جاب: هذاأف
ًا)) وفي ستون ولهط ، صورته لىع آدما الله ((خلق القا  النبي بعض ذراع

على آدما خلق الله إنف ، الوجه فليتق أحدكم قااتل الحديث: ((إذا لفاظأ
السلف: مذهبو ، الصفات أحاديث من الحديث النووي: هذا لاقاصورته)) 

معنى لها نعتقدو ، بها نؤمن أن علينا يقولون: يجب بل معناه؛ في يتكلم ل أنه
.  نتهىا ، شيء كمثله ليس أنه اعتقادنا مع تعالى؛ الله البجل يليق

قاالو ، آدما إلى قاـوله: ((صورته)) راجع في التأويل: الضمير أهل بعض لاقا
أنه:ب ، التأويل هذا ردو ، المضروب الرجل صورة على راجع بعضهم: الضمير

ًا الضمير كان إذا أن أحد كيش ليس ذإ ، ذلك في فائدة لف ، آدما على عائد
صورها؛ لىع ، السباعو ، النعاما خلق وأنه صورته؛ على شيء كل خالق الله
آدما ابن على عائد الضمير تأويله: بأن ورد ؟ ذلك على الحمل في فائدة فأي

136



ّيُة  ّدَرُرّدَرُرالال َمْوِقُع ِن ّيُةالّس ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

خلق على خلق آدما بأن الخلق: عالمون ذإ ، فيه فائدة ل أنهب ، المضروب
الروايةب ، كله يلالتأو هذا يردف ، كوجوههم وجهه نأو، ولده
صورة على خلق آدما ابن إنف ، الوجه تقبحوا ((ل لمشهورةا) 261(ص

الرحمن)) .
للماما دقاو في فقال التأويلت؛ هذه إبطالو ، الحديث صحة على أحمد نص: ا

صورته)) على آدما خلق الله إنف ، الوجه تقبحوا ((ل منصور بن إسحاقا رواية
رةوص على آدما خلق الله قاال: إن نم ، طالب يأب رواية في قاالو ، صحيح

بن الله عبد عن و!؟ يخلقه أن قابل لدما كانت صورة أيو ، جهمي هوف ، آدما
للماما ًا نإ ، لبي رجل القا ، أحمد ا نإ ،  الله رسول حديث في يقول فلن

ذاه ، كذب أبي فقال جل؛لرا صورة على صورته،فقال على آدما خلق الله
الذي أينف ، أخرى رواية أحمد: في وقاال ؟ هذا في فائدة أيو ، الجهمية قاول

إنه رجل نع ، لحمد وقايل الرحمن)) ؟ صورة على آدما خلق الله ((إن يروي
. الجهمية كلما هذاو ، جهمي فقال: هذا الطين صورة يقول: على

والطبراني، الدارقاطني، رواه ،الرحمن صورة على فيه الذي للفظاو
، النبي عن عمر ابن عن حجر ابن قااله ثاقات؛ رجاله سنادإب وغيرهما،
ًا، هريرة أبي عن عاصم، أبى ابن وأخرجها فليجتنب قااتل قاال: ((من مرفوع

للنسان، وجه صورة فإن الوجه، سحاقاإ الرحمن)) وصحح وجه صورة على ا
الرواة بعض أن فذكر أحمد، ماوأ حمن؛رال صورة على فيه، اللفظ راهويه بن

قاال: قاد راهويه، ابن عن مندة، ابن وروى حجة؛ وكلهما عمر، ابن على وقافه
نهأ  الله رسول عن صح
ننطق أن ليناع الرحمن)) وإنما صورة على خلق آدما ال: ((إنقا) 262(ص

. به
يزيل ما ظاهره، على حمله في ليس فيه: أنه والوجه ،يعلى أبو القاضي لاقا

كالصور ل عليه، الصورة تسمية نطلق لننا تستحقه، عما يخرجها ول صفاته،
ْنفس؛ كالذوات، ل ونفس، تسمية: ذات، أطلقنا ،كما في أحمد، نص وقاد وال

ءاج كما نفسره، صورته)) ل على آدما لق((خقاال:  بختان، بن يعقوب رواية
صورته)) على آدما خلق الله بحديث: ((إن حدثا لما الحميدي، وقاال الحديث،
والحديث، القرآن، به جاء بما والرضا، التسليم على هذا، غير نقول قاال: ل

. والحديث القرآن، قاال كما نقول أن نستوحش ول
من بأعجب ليست الصورة أن–  أعلم اللهو – عندي قاتيبة: الذي ابن القاو
ووقاعت القرآن، في لمجيئها اللف وقاع وإنما والعين، والصابع يدين،لا

ابن كلما هذا جميع،لاب نؤمن ونحن القرآن؛ في تأت لم لنها هذا، من الوحشة
صورة في الله يأتيهم((فال: قا  النبي عن الصحيحين، في ثابت وقاد قاتيبة؛
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هذا منك، بالله نعوذ فيقولون ربكم، أنا فيقول عرفون،ي التي صورة غير
التي الصورة في الله فيأتيهم عرفناه، ربنا أتانا فإذا ربنا، يأتينا حتى مكاننا

يعرفون)) .
انرب تفيقولون: أن ربكم، أنا فيقول يعرفون، التي آخر: ((صورته لفظ يفو

جاء، كما الحديث إمرار ونحوه: هذا في ينبغي فالذي لحديث؛ا)) هفيعرفون
الرضى على
البصير) السميع وهو شيء كمثله أنه: (ليس اعتقاد مع التسليم،و) 263(ص

].11[ الشورى: 
ًا: جابأو أيض
صورته)) فقال على آدما خلق الله ((إن الصحيح الحديث عن السؤال ماأو

فإن الوجه، تقبحوا ((ل الحديث عن حنبل، بن دحمأ سئل منصور، بن إسحاقا
بختان ابن يعقوب رواية في وقاال صورته)) فقال: صحيح؛ على آدما خلق الله

للماما وأنكر الحديث، جاء كما نفسره، صورته)) ل على آدما ((خلق أحمد ا
فقال ؛دماآ على صورته)) عائدة ((على قاوله ((الهاء)) في قاال: إن من ىعل

جهمي؛ آدما،فهو صورة على آدما خلق هالل قاال: إن من طالب، أبي رواية في
قاال: أحمد، بن الله عبد عن مندة، ابن وروى ؟ يخلقه أن قابل لدما صورة وأي
ًا إن لبي، رجل قاال على آدما لق: ((خ الله رسول حديث في يقول فلن

وأي الجهمية، ولقا هذا أبي: كذب، قاال الرجل، صورة على قالفصورته)) 
. ؟ هذا في فائدة

صورة على آدما خلق الله ((أن يروي الذي فأين أخرى، رواية في القاو
فقال: الطين؛ صورة على يقول: خلقه إنه رجل، عن له وقايل الرحمن)) ؟

الرحمن)) صورة لى((ع فيه الذي واللفظ الجهمية؛ كلما وهذا جهمي، هذا
ًا؛ بطة، وابن ،والبخاري قاطني، الدار رواه وقافه وبعضهم مرفوع
إبطال كتاب يف ، يعلى أبي القاضي كلما ذاه ، عمر ابن لىع) 264(ص

. التأويل
الله رسول عن صح ال: قادقا ، راهويه بن إسحاقا نع ، مندة ابن ل: وروىاقا
 ذكر مثا ، به ننطق أن علينا الرحمن)) وإنما صورة على آدما خلق الله ن((أ

والله ـ عندي قال: الذيف ، الحديث مختلف في رهذك قاتيبة ابن القاضي: أن
وقاع وإنما والعين، والصابع اليدين، من بأعجب ليست الصورة أن ـ أعلم
في أتت لم لنها هذه، من الوحشية ووقاعت ،نآالقر في لمجيئها اللف

ًا؛ والقاضي قاتيبة، ابن كلما كله هذا بالجميع؛ نؤمن ونحن القرآن، وقاال ملخص
على آدما خلق الله الحديث: أن وذكر الحميدي، حدثانا موسى، بن بشر
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القرآن، في جاء بما والرضا، التسليم على هذا، غير نقول فقال: ل صورته،
. والحديث ،نالقرآ قاال نقول: كما أن نستوحش ول والحديث،

ًائس على السيوطي، قاول عن الله، رحمه بطين أبا الله عبد الشيخ ل: أيض
قاال: الجللين، من المائدة سورة آخر قادير) في شيء كل على قاوله: (وهو

. بقادر عليها فليس ذاته، العقل وخص
يجوز ما عليه يستحيل وتعالى، سبحانه الرب أن مراده أن جاب: الظاهرأف

خصائص من لكذ وغير والنقص، والعيب، العدما من خلوقا،لما على
ذلك:  فلكون المخلوقاين؛

يدخل ل بأنه عنه عبر وتعالى، سبحانه الرب ذات على ستحيلي) 265(ص
. منها تنفر والنفس لغيره، الكلمة هذه رأيت ما وأنا القدرة، تحت

ياطين،لشا وهي: أن الوجه، هذا غير على حكاية عباس، ابن عن روي دقاو
بموت تفرحا ل ما العالم، بموت تفرحا نراك انل ما سيدنا، لبليس: يا قاالوا
ال: انطلقوا، قا!؟ منه نصيب والعابد منه، نصيب ل العالم و! ؟ العابد

فانصرفا، نسألك، أن نريد فقالوا: إنا عبادته، في فأتوه عابد، إلى فانطلقوا
فقال: أدري؛ فقال: ل ؟ سهنف مثل يخلق أن ربك يقدر إبليس: هل فقال

ًا سألوا ف!؟ جهله مع عبادته تنفعه لم أترونه فقال: هذه ؟ ذلك عن عالم
ًا، يكن لم مثله، كان لو لنه محال، المسألة ًا فكونه مخلوقا مثل وهو مخلوقا

ًا كان فإذا مستحيل، نفسه ًا كان بل مثله، يكن لم مخلوقا عبيده؛ من عبد
. أعلم الله و!؟ سنين في أبنيه ما ساعة في يهدما هذا فقال: أترون

ًا: والذي القاو السنة، في ول الكتاب، في تأت لم لفظة السيوطى، ذكره أيض
َّا رأينا ول فضول ترك أن ريب ول عقائدهم؛ في ذكرها السنة أهل من أحد

للسلما؛ حسن من الكلما، بها أراد أنه يحتمل قاائلها؛ مراد نعلم ما كلمة وهذه ا
ًا، ىعنم به نطق ما لواجب: اعتقاداف باطل؛ بها يراد أن ويحتمل صحيح

 إذا وأنه قادير، شيء كل على الله أن من القرآن،
ًا، رادأ) 266(ص شيء، كمثله ليس أنهو، أراد؛ كما فيكون، له: كن، قاال شيئ

قاال: ل الذي العالم، وجواب وتقدس؛ وتعالى سبحانه مثله، شيء يكون ول
وهو الشيطان، اظغ الذي لنه صحيح، جواب الخالق، مثل قالوالمخ يكون
ًا، لو أنه على ويدل العلم؛ نتيجة ًا يكن لم قاادر، غير أو قاال: قاادر ًا؛ جواب صحيح

بعض من السيوطي، لكلما متشابهة فيه العالم، هذا جواب من ذكرنا وما
. الوجوه

في ول اب،كتال في يوجد ل لفظ كل أن السنة، أهل طريقة علم: أناو
أئمة وسائر بإحسان، لهم والتابعين الصحابة، نم أحد كلما في ول السنة،

معناه؛ عن الستفسار بعد إل ينفى، ول يثبت، إثاباته: ل ول نفيه، ل المسلمين،
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عن الرب نفاه مما وجد وإن أثابت؛ لنفسه، الرب أثابته مما معناه وجد فإن
قليط ل اللفظ فهذا وباطل، حق به يراد ًالمجم اللفظ وجد وأن نفى؛ نفسه،
وكره ونحوها؛ والجهة، والجوهر، كلفظ: الجسم، وذلك إثاباته؛ ول نفيه،

الله على وقاول وباطل، كذب على لشتمال المحدثا، الكلما والئمة السلف
يسوغا وهل القدرة: العجز، وضد النوع؛ هذا من السيوطي ذكر وما علم؛ بل
وصفه، يستحيل انهحسب يقال: إنه إنما و!؟ كذا عن عاجز هللا يقال: إن أن
ًا الظالمون يقول عما الله تعالى والعيب، النقص يتضمن بما ًا؛ علو والله كبير

. أعلم
ًا: قادس لهو) 267(ص . روحه الله أيض

الرحيم الرحمن الله سمب 
بن رحمنلا الشيخ: عبد الخ، إلى بطين، أبا نحمالر عبد بن الله عبد نم

خير على وإياه وثابتنا الحسن، والقول الصالح، للعمل الله وفقه حسن،
. وبركاته الله ورحمة عليكم سلما السنن؛ وأعدل الهدى،

لنا الله أصلح الحال، عن والسؤال السلما، الشيخ إبلغا الخط، عد: فموجببو
لماك على أكتب أن لي ذلك: ذكرت وغير رة؛آخوال ،والدنيا، الدين وله

فيه عليه كتبتم والذي العيب، من فيه ما بعض بيان عندكم، الذي الدرويش
. كفاية

لله قاوله: الحمد منها، للحق، مخالفته بيان ألفاظه، بعض على ن: نذكركل
المراد أن في الكلما، هذا سمع من يشك فنقول: ل الجهات؛ بجميع المتوحد

من سبحانه الرب فيها: إن المعطل يقول التي الست، الجهات جهات؛الب
والحلولي بها؛ متحد سبحانه يقول: إنه والتحادي، خالي؛ الست الجهات

ًا الجميع يقول عما الله تعالى فيها؛ حال سبحانه يقول: إنه ًا علو . كبير
بائن ه،عرش على مستو سبحانه الرب يقولون: إن والجماعة، السنة هلأو

قاول يشبه الجهات، بجميع المتوحد الرجل: هذا قاول وظاهر خلقه؛ من
حملت وإن التحادية؛

ميته،جعل أنه يظن وربما الحلولية، قاول أشبه الظرفية، على لباءا) 268(ص
على حاشية وضع في شرع قاد أنه سمعت لكن معناها؛ يعرفا ل عبارات يعبر

يقول: أنه عنه، وحكى المعرفة؛ تماما عييد من إل لذلك يتنزل ول النونية،
َلهية، الربوبية، وهي: توحيد الثلثا؛ التوحيد جهات بالجهات، مرادي لل وا

ًا، تسمى هذه لن كلمه، من بعيد وهذا والصفات؛ والسماء . جهات ل أنواع
ينبغي: لكن والجماعة؛ السنة أهل عليه ما يخالف كلمه، حال: فظاهر كلبو

ً الدلة له وتبين الحق، خلفا ظاهره مما كلمه في ما له ويبين ره،ضاإح أول
المطلوب، فهو اعترفا فإن كلمه؛ في توهمه ما خلفا على الشرعية،
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في له شريك كقوله: ل كثير، والركاكة العيب، من كلمه وفي لله؛ والحمد
آدما، ينب من أحد يقل ولم الذات، في الشركة فنفى الصفات؛ في ول الذات،

ًا سبحانه لله إن أهل يقول وإنما ذلك؛ نفي إلى يحتاج تىح ذاته، في شريك
ًا صفاته، في ول ذاته، في له شبيه الحق: ل وله: لـقف المشبهة؛ لقول رد

قاوله: ل وكذلك الباب؛ هذا في معرفته قالة على يدل ذاته، في له شريك
ً الملك، في له شريك ًقـب فأشار الملكوت؛ عن فضل الملكوت، عن وله: فضل

التاء زيدت وإنما الملك، هو الملكوت، العلماء: أن ذكر وقاد ينهما؛ب ما بعد إلى
. التعظيم في للمبالغة

َله إعراب: ل في قاـوله ذلككو قابيل من الله، إل إ
نوع من الكريم، السم استثناء ،فجعل الكل من الجزء ستثناءا) 269(ص

منه؛ قاسم ل وقاسيمه، الكلي، الجزئي: مقابل بل ؛غلط الجزئي، استثناء
للنسان، كثيرون، معناه في اشترك ما فالكلي به والجزئي: يراد والحيوان؛ كا
قااله كما المعارفا، أعرفا الكريم، والسم وعمرو؛ كزيد، العلما، أسماء

َله إعراب: ل في قاوله وكذلك، وغيره؛ سيبويه، مسش اكقولنا: ل إنه الله، إل إ
ًا: فيه؛ فائدة ل لفظ الشمس، إل شمس ل القائل قاول لن الشمس؛ إل وأيض

يمنع ل ما ن: إالكلي تعريف في لقولهم الكلية، اللفاظ من الشمس، فاسم
الشركة، فيه وقاعت سواء ،الكلي فهول فيه، الشركة وقاوع من معناه، تصور

للنسان، َله، استحالت أو كالشمس، وأمكنت، تقع لم أما كا لل استحالة فإن كا
. عليه قاطعةلا للدلة ذلك،

الشمس مثل المعارفا، وأعرفا العلما، أرفع هو الذي الكريم، سملا علهجف
الشمس، إل شمس لقولنا: ل الموافق بل غلط؛ الكلية، اللفاظ من هي التي
َله القائل: ل قاول توحيد منه يستفاد ل الطلقا، مع اللفظ وهذا ،إلهال إل إ

َلهية لل !طحن بل ل: جعجعةقاي كما كلمه، من وكثير هذا العالمين؛ رب لله ا
. المستقيم صراطه المسلمين، وجميع وإياكم، يهدينا الله: أن سألن
ًا: الشيخ ئلسو الخضر قاول في قاال، من قاول عن طين،ب اأب الله عبد أيض

العصفور هذا نقص كما إل الله، علم من وعلمك، علمي نقص لموسى: ما
 وقاال: إن البحر؛ من

.  همعلوم ،لهال بعلم لمرادا) 270(ص
يقول: كما سبحانه، الرب صفات في التأويل أهل طريق على جاب: هذاأف

علمه) من بشيء يحيطون وتعالى: (ول سبحانه قاوله في وأمثاله، ي،واضالبي
كثير، وابن والبغوي، جرير، كابن السنة، أهل مفسروا وأما ؛همعلوم أي: من
شاء) بما إل علمه من بشيء ونيطيح فقالوا: (ول ره،هظا على فأقاروه

الله علمه بما إل شيء، على الله علم من أحد يطلع ل  ] أي255[ البقرة: 
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أوتيتم وجل: (وما عز الله قاول له يشهد الخضر، وقاول عليه؛ وأطلعه تعالى،
للسراء:  إل العلم من من أوتيتم ايقال: وم أن يسوغا  ] وهل85قاليل) [ ا

بعلمه) أنزله إليك أنزل بما يشهد الله تعالى: (لكن قاال و!؟ قاليل الإ المعلوما،
 ] .166[ النساء: 

من عليه، العباد يطلع أن أراد الذي علمه، فيه أي بعلمه، كثير: أنزله ابن القا 
العلم من فيه وما ويكرهه، الله، يحبه وما والفرقاان، والهدى، البينات،

يحيطون تعالى: (ول قاال كما المقدسة، تهفاص ذكر من فيه وما يوب،غبال
علم من علم على لموسى: إني الخضر شاء) وقاال بما إل علمه من بشيء

فهذا أعلمه؛ ل إياه، علمك الله، علم من علم على وأنت أنت؛ تعلمه ل الله،
على ائهرإج في محذور وأي بالمعلوما؛ العلم تأول من قاول كله: يبطل

 ! ؟ ظاهره
من وتارة هي؛ هي، حيث من تعتبر الصفة إن عثمان، الشيخ قاول : عنسئلو

 من وتارة تعالى؛ به قايامها حيث
(ليس إذ متماثالة، الثلثا العتبارات وليست بغيره؛ قايامها يثح) 271(ص

شيء) . كمثله
ي: لهانيع هي؛ هي، حيث من تعتبر الصفة عثمان: إن الشيخ جاب: قاولأف

غير من تعتبر: منفردة أي هي؛ هي، حيث من تعتبر تارة ،اعتبارات ثالثا
به تدرك ما هو هو، حيث من فيقال: البصر ذلك: البصر، مثال بمحل، تعلقها

تسمى: شحمه، في نور فيقال: هو بمخلوقا، حيثتعلقه ومن المبصرات،
بالنسبة وأما ان؛نجف عليها ينطبق حدقاة، في طبقات سبع تحت العين، إنسان

ليس يبصر، بصير، يسمع؛ سبحانه: سميع، فنقول: هو سبحانه، ربلا إلى
. الصفات سائر وهكذا المخلوقا، كبصر ول المخلوقا، كسمع

فيه: سعيد، أبي عن البخاري، أخرجه الذي الخوارج، حديث ئل: عنسو
خير ىلألفاظه: ((ع بعض في الناس)) هل من فرقاة حين على ((يخرجون

؟الناس))  من فرقاة
((خير)) والمعروفا: ((على لفظة فيه نعلم فل الخوارج، حديث جاب: وأماأف

. أعلم ((خير)) والله اللفاظ بعض في وقاع الناس)) وربما من فرقاة حين
أي: الفاء، وضم والنون، بالحاء المشهور، مسلم: أن شرحا في النووي، كرذو

أولى ((يقتلهم الرواية وذكر ء،فاال وكسر والراء، لخاء،اب وقايل افتراقا؛ وقات
الحق)) . إلى الطائفتين ((أدنى الخرى بالحق)) والرواية الطائفتين

أدلى أحدكم أن ((لو حديث عن بطين، أبا الله الشيخ: عبد ئلس) 272(ص
الله)) ؟. على لهبط بحبل

142



ّيُة  ّدَرُرّدَرُرالال َمْوِقُع ِن ّيُةالّس ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

،ذيالترم الله)) رواه على لهبط بحبل أدلى أحدكم أن ((لو جاب: حديثأف
. هريرة أبي عن الحسن، رواية من

كان نإقاال: ف طويل، كلما الحديث هذا على الله، رحمه الدين لشيخ: تقيلو
ًا، تقدير هو الله)) إنما على لهبط بحبل أدلى أحدكم أن فقوله: ((لو ثاابت

للدلء وقاع أي: لو مفروض، الله على أحد، ليدي أن يمكن ل لكنه عليه، ،لوقاع ا
ًا، وتعالى نهسبحا الرض، جهة إلى شيء هبط وإذا بالذات، عال لنه شيئ
جوفا إلى يهبط ما أن فكما–  قاال أن إلى–  الجزء من المركز في وقاف

كما بعلوها، الهابط فترد عالية، لنها الناحية، كتل ىإل صعوده يمتنع الرض،
إل ليالثق عديص فل الثقيل، من إليها يصعد ما ترد عندنا، من العليا الجهة أن

أعلى من يهبط ما فكذلك الهبوط، من قاوته في ما به يدافع يرفعه، برافع
برافع إل الوجه، ذلك إلى هناك من يصعد ل المركز، وهو فلها،أس ىإل الرض
الرافع قادر: أن فإن المركز، إلى الهبوط من قاوته في ما به يدافع يرفعه،
ًاعصا كان أقاوى، . الله إلى به وصعد الناحية، كتل من الفلك إلى به د

ًا: باعتبار يسمى نماإو يحاذي ما أن من المخاطبين، أذهان في ما هبوط
ًا، يكون أرجلهم، ًا، ويسمى هابط  مع هبوط

ًا إدلء يكون إنما وهو إدلء، إهباطه سميةت) 273(ص ّي المركز، إلى حقيق
والشرط الجزاء ولكن له، إدلء ل والدلو للحبل، ًدام يكون إنما هناك ومن

إدلء، هناك أن فرض أي: لو لهبط؛ أدلى قاال: لو فإنه محققان؛ ل مقدران،
ًا، هناك أن لفرض ًا، إدلء يكون وهو هبوط تحت السماوات أن قادر إذا وهبوط
للحاطة، فائدته: بيان ولكن منتف، وهذا الرض، جانب. كل من والعلو ا

يتصور فل ندلي، أن يتصور فل عليه، نقدر ل حقنا، في ض: ممتنعوالمفر ذاهو
لكن بحبل، هناك من يخرقا أن على قاادر، الله لكن شيء؛ الله على يهبط أن
ًا حقه في يكون فل إدلء، حقه في يكون ل من بحبل خرقا لو كما عليه، هبوط

لحبلا أن درناقاو مغربها، إلى الشمس مشرقا من أو القطب، إلى القطب
كل فعلى–  قاال أن إلى–  كله ذلك على قاادر الله فإن الرض، وسط في مر

المركز؛ خرقا مع الخر، جانب إلى لمحيط جانبا من بالحبل خرقا تقدير: قاد
به خرقا أنه قادر الذي فالحبل والرض، بالسماوات قابضته إحاطة وبتقدير

ًا يسمى ول إليه، وصل ،ملاالع ًا، ول لء،دإ ل ه،ليإ بالنسبة شيئ وأما هبوط
وما لنا؛ فوقا رؤوسنا، فوقا وما لنا، تحت أرجلنا، تحت إلينا: فإنما بالنسبة

قادر: أن فإذا هابط، أنه نتخيل أرجلنا، ناحية إلى رؤوسنا، ناحية من ندليه
ًا كان بحبل، أدلى أحدنا حقنا؛ في ممتنع التقدير هذا لكن هناك، ما على هابط

: بيانهب والمقصود
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طويوي السماوات، يقبض أنه بين كما تعالى، الخالق حاطةإ) 274(ص
بالمخلوقاات. إحاطته بيان فيه مما ذلك، حوون الرض،

بكل وهو لباطنوا لظاهروا لخروا الول (هو الحديث هذا تماما في قارأ هذالو
يمزالتر فإن صحته، تقدير على كله: كلما ذاوه  ]3عليم) [ الحديد:  شيء

قاال ثام الله؛ علم على هبط بأنه العلم أهل بعض قاال: وفسر رواه، لما
ً يكون ثابوته، تقديروب قاال الفساد؛ ظاهر تأويل بالعلم، أويلهوت الشيخ: دال

يوما تكون أنها لموع عليها، قاادر الله أن علم لحاطة: قادوا الحاطة، على
اول العقل، يخالف ام لجملة،ا في إثاباتها في فليس لسنة؛وا بالكتاب، القيامة،
عنه. أمسكنا نعلم ل اوم نعلمه، بما إل نتكلم لكن: ل الشرع،

ًا، هلو تعالى:  الله رحمه أيض
 الرحيـــــم الرحمـن الله ســمب 
الحوص عمر، آل الخوان: محمد إلى بطين، أبا الرحمن عبد بن الله عبد نم

للتمسك ووفقهم السلما، ىلع الله همثابت إبراهيم، آل ومحمد عثمان، آل
. ركاتهوب الله حمةور عليكم سلما الناما، سيد بسنة

عليكم، به الله من بما بالتمسك لوصيةوا السلما، إبلغا الخط عد: فموجببو
النعمة، هذه حق فاعرفوا العبيد، على الله حق هو الذي التوحيد، معرفة من
ذاوإ شكر، عليه أنعم إذا ممن م،كياوإ ناعليج الله: أن نسأل بالصبر، واصواوت

 ابتلى
. استغفر أذنب ذاوإ بر،ص) 275(ص

ًا، سعينوت تسعة لله ن: ((إ قاوله معنى، من عنه سألتم امو أحصاها من اسم
لثاةثا يتناول الحصاء إن معناه، ما الله، رحمة القيم ابن ذكر الجنة)) فقد دخل
عليه، دلت ما الثالث: اعتقاد معانيها؛ الثاني: معرفة الول: حفظها؛ أمور؛

موسى وماول السلما، عليهما موسى آدما محاجة معنى ماوأ بمقتضاه؛ لعملوا
المصيبة، على هو إنما ،دمال موسى لوما وغيره: أن لسلما،ا شيخ ،فذكر لدما
ل المصيبة، على القدرب احتج انمدما: إوآ الذنب؛ بسبب الذرية لحقت التي
. الذنب على

لكان صحيحة، حجة نهوأ الذنب، على بالقدر الحتجاج جاز لو ذلك: أنه ضحوي
أهل جماعوإ لسنة،وا الكتاب بدلئل باطل، ذاوه العصاة، وجميع لبليس، حجة

. أعلم سبحانه للهوا المة، من الحق،
ورون روحه، الله قادس حسن، بن الرحمن عبد بن اللطيف، عبد الشيخ لاقا

نصه:  ما ضريحه،
 الرحيـــــم الرحمـن الله بســـم 
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سلمه عون، بن المكرما: محمد الخ إلى الرحمن، عبد بن اللطيف عبد نم
راغمةوم سبيله، في للجهاد ووفقه كره،وش ذكره على عانهوأ تعالى، الله
الله حمةور ليكمع سلما ؛رهصوع دهره، أهل من د،ترا أو نافق، أو تجهم، من
 هو إل إله ل الذي الله، إليكم عد: فنحمدوب بركاته؛ ،و

. كرامهوإ فضله وجزيل إنعامه، سوابغ به من ما لىع) 276(ص
عن بت،وثا صح بما الخذ كان،وم زمان كل في المكلفين، على الواجب و

ذلك عن عجز ومن غيره، إلى ذلك عن يعدل أن دأحل وليس ، الله رسول
الول، لصدروا الصالح، السلف عليه كان بما فعليه دينه، أمر من شيء في
ًا يدر لم فإن الذين المقلدين، الربعة الئمة أحد عن عنده حوص ذلك، من شيئ
أنزل المكلف كان فإن حينئذ؛ سائغ فتقليدهم المة، في صدقا لسان لهم

ًا، ًا، وأقال قادر ًا، نقصوأ علم ًا يعرفا أن من فهم ما الله فليتق ذلك، من شيئ
ًا قابلهم، من أو زمانه، أهل من العلم يقلدول استطاع، عرفا من خصوص

أحرى فهؤلء البدع؛ أهل من لبراءةوا العقيدة، وسلمة السنة، بمتابعة
ألسنتهم؛ بها نطقوت الحكمة، يلهموا نوأ الصواب، إلى قاربهموأ الناس،

ًا مهم فإنه ،هذا عرفافا . جد
بعض كتبها عمان، جهة من وردت، أوراقا إلينا ألقي قاد هنأيخـفاك:  ل مثا

من يعط، لم بما تشبعوي المسلمين، عواما على بها، شوشوي ليلبس الضالين،
حقيقة المؤمن يعرفا أوراقاهم، على الوقاوفاوب لدين،وا اليمان معرفة
ما يعرفوا لم عليهم، ملبوس وأنهم ؛همأفهام ثافةوك ضللهم، عدوب حالهم،
ً يتصوروه، ولم الرسل، به جاءت سئلتهموأ لتزموه؛وي به يدينوا أن عن فضل

بالرسم، لتحليوا لتمويه،وا للتشكيك، بل لفهم،وا الفائدة لطلب وقاعت: ل
السنن ومن لوهم؛وا

عبد السنة: أبي إماما وعن ئمتها،وأ المة سلف عن لمأثاورة،ا) 277(ص
هجرهم، في روحه: التشديد الله قادس نبل،ح بن محمد بن دأحم له،ال
المكان، حسب عنهم لتباعدوا كلمهم، طراحاوإ جدالهم، وترك همالهم،وإ
. يبهموع مهم،وذ بمقتهم، الله إلى لتقربوا
((السنة)) لعبد مثل: كتاب السنة، كتب في جملة ذلك، من الئمة ذكر دقاو

الثارما، بكر السنة)) لبيو(( )) للخلل،ةالسنو(( أحمد الماما بن الله
السلما، أهل فالواجب:نهي مثالهم؛وأ الللكائي، القاسم، السنة)) لبيو((
البلد، تلك في العلم َبعَر أقافر وقاد لسيما ومجادلتهم؛ م،كلمه سماع عن

الشافية: الكافية في قاال أعلمه؛ وانطمست
ًاح ركـهات  مصائد عليك ذر

 الشيطان
لك نـرى لكـن تـرى نظـراف

.

 الطيران قااصر جناحا ذي نم 
.

بها يعـلق لم للهوا باكهاشف
.
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صانـالغ على وحاـن هـل بكيي 
.

شبك في الطير رأيت الإ
الردى  

الجاهل، الملحد ابتدأها إليهما، المشار الورقاتين، هذا: فإحدى عرفا اذإ
قاوله: ووه للته؛وض تهالبجه شهدوي العلم، من إفلسه على يدل بسؤال
الجلل، هي: بصفات هل الجنة، في لجماعة،وا السنة أهل عند الثابتة، الرؤية

!؟ الكمال أو الجمال، أو
بكل المتصفة الذات، على الرؤية: تقع أن الضال، الجاهل هذا يشعر ملو

 مال؛وك وجمال، جلل، من بوبيته،ور لهيته،وإ بعظمته، يليق وصف،
لسلطان،وا لمجد،وا الملك، إلى لل: ترجعجال صفات وأن) 278(ص

بكل حاصل لكمالوا كذلك، الجلل أن كما ذاتي، لجمال: وصفوا لعزة؛وا
. العل صفاته من صفة

اول تضاهى ل التي لعزةوا لمجد،وا الكامل، لجمالوا الكامل، الجلل هلف
يقال: نماوإ ،الالحو من حال في عنه تنفك ل ذاتية، أوصافا فهذه تماثال؛
كما الصفات؛ تلك آثاار ظهرت إذا لسلطان،وا لعزة،وا لمجد،وا بالجلل، تجلى
الصفات تلك آثاار ظهرت إذا لحسان،وا لعفو،وا لكرما،وا بالرحمة، تجلى يقال
أو جمال، أو جلل، صفة عنه تخلو وقاد تعالى، يرى أن ستحيلوي العالم؛ في

. كمال
الرؤية، إثابات من لسنة،وا الكتاب، في جاء ما على الغبي، هذا وقاف ولو
يقم ولم السبيل، يدري ل عمن صدر تخليط، ،إلى ذلك يتجاوز ولم قريرها،وت

. سلمهوإ إيمانه، إلى أقارب لكان الجليل، الكبير الرب عظمة بقلبه
لو الكلمة، فهذه ؟ لمعنويةوا المعاني، صفات ين الفرقا قاـوله: وما ماأو

من أن بحال، يدل بما الرسل تأت ولم يضر، ال بها فالجهل صحتها، فرضت
التقسيم: ذاوه المعنوية؛ الصفات من هو اوم المعاني، من هو ما الله صفات
لعلم: آيةوا شيء؛ في منهم فلسنا حوهم؛ون لكرامية،وا الشعرية، به يطالب

فالواجب: سبيله، هكذا ليس اوم متبعة؛ سنة أو عادلة؛ فريضة أو محكمة؛
ركه؛وت احهرطا

الناس، أحدثاه ما ركوت السنة، مع الوقاوفا في العلم، كل لعلموا) 279(ص
. المبتدعة العبارات من

الله أن لجماعةوا السنة، أهل عند المقررة، لقواعدوا المعتبرة، الصول نمو
ذلك يتجاوز ل رسوله، به صفهو أو نفسه، به وصف بما إل يوصف ل تعالى،

به عالىوت تبارك الرب يصف لم ما علم يتكلفون الو ليمان،وا العلم أهل
صدور في عظم،وأ جل،وأ أكبر، للهوا ؛ رسوله به يصفه لم وما نفسه،
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،همآرائ بمجرد صفاته، في يتكلموا أن من المؤمنين، بادهوع أوليائه
.  متكلميهم باراتوع صطلحاتهم،وا
عبارة فهذه ؟ الله ذات في ثاابتة المعاني صفات السائل: وهل قاول ماأو

فكل المدلول، على الدال إضافة بالضافة، أريد إن لنه أعجمية، نبطية
لو هذا، عن ينفك وصف يوأ المقدسة، لذاته ثاابتة معان لها تعالى، صفاته
أي: المعاني للموصوفا، الصفة إضافة بالضافة، يدأر نوأ يعلمون؛ كانوا
. ذات فاتوص أفعال، صفات منها الموصوفة، فالمعاني وفة،صالمو

لعربوا أعجمية؛ ملحونة، كلمة فهذه الربع، العتبارات قاوله: وما أما و
ماوأ العدد؛ باب في معروفا لحكموا الربع؛ ل الربعة، تقول: العتبارات

 في ليضاحاوا الكشف، إلى منه أقارب لحاجي،وا اللغاز، ىإل فهو معناها،
لفظه، جهة من أربعة، اعتبارات فيه تجري فالحساب لسؤال؛ا) 280(ص

للعتبارات وتجري وطرحه؛ وضربه، وكسر، وتصحيحه؛ وجمعه، وإفراده، ا
إلى الطهارة، كتاب من الفروع، كتب من الفقه، أبواب في فوقا فما الربعة،

للقارار تق،لعا أبواب اختلفاب مفهوماتها، تختلف عباراته من ،وكثير وا
عباراتها.

والضروريات الذهنية، والبديهيات النظرية، والدلة العقلية، المقدمات ذلككو
لفظ عليها يطلق ودرجات، مراتب، ولها حالت، ولها اعتبارات، لها الحسية،

فقد أعجمية، ملحونة ارةعب ؟ الربع الوجود قاـوله: وما وكذلك العتبارات؛
غير بها يراد وقاد والبنان؛ واللسان، والذهان، ،نالعيا في يوجد ما بها يراد

التقسيم، هذا قاسم فإنه الوحي، وجود أو العلم، وجود مراتب من ذلك،
لللهاما إدخال باعتبار . الوحي مسمى في ا

ً ط،سيالب ومنه المركب، الجهل فمنه أربع، مراتب له الجهل، ذلككو وكل
وظنية، قاطعية الخبار وكذلك العقليات؛ أو السمعيات، في إما منهما،

لعتبارات العبارة، تناله ما كل تقع ذلك، ونحو والوجود، الربعة، وبالجملة: فال
. حكم وأي فن، أي في اللفظ عليه ويصدقا

.  تعالى صفاته باعتبار والوجود، بالعتبارات، قاال: المراد نإف
باختلفا يختلف والوجود، العتبارات نا: تقسيملقا

للصلحا؛ قاصد،ملا) 281(ص الخوض، يجيز ما السلف، كلما في وليس وا
. والشاعرة المتكلمين، اصطلحات في

ن،الصوليي اصطلحا فالدليل: في والبرهان؛ الدليل، الفرقا: بين ماأو
الحجة والبرهان: ذكر وصحته؛ الحكم إثابات على به يستدل ما والفقهاء،

قاال واحد، والمفهوما اعتباري، فهو والميثاقا، العهد بين الفرقا وأما بدليلها؛
 ]83 [ البقرة الله) الية إل تعبدون ل إسرائيل بني ميثاقا أخذنا تعالى: (وإذ
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تعالى:  ] وقاال70ئيل) [ المائدة: ارسإ بني ميثاقا أخذنا تعالى: (لقد وقاال
َيس:  تعبدوا أل آدما بني يا إليكم أعهد (ألم وأوفوا ( ] وقاال:60الشيطان) [ 
 ] وقاال91توكيدها) [ النحل:  بعد اليمان تنقضوا ول عاهدتم إذا الله بعهد

إصري) مكلذا على قاوله: (وأخذتم النبيين) إلى ميثاقا الله أخذ تعالى: (وإذ
. المفسرين عبارات  ] وطالع81عمران:  [ آل

إل يعلمها ل إذ ها،تكمي عن يسأل فل عباده، من الله أخذها التي العهود ماأو
ً قاال الله، رسول  ] وكل164عليك) [ النساء:  نقصصهم لم تعالى: (ورسل
مهاعل ادعى ومن ؟ كميتها عن يسأل فكيف العهد؛ قاومه وعلى عليه، يؤخذ
المم، وعلى النبياء، على العهد أخذ من القرآن، في ذكر نعم: ما كاذب؛ فهو

على العهد وأخذ َيس، آية في كما كافة، آدما بني وعلى إسرائيل، كبني
 معروفا فهذا الذرية،

. حصورم) 282(ص
جاهلية؛ عبارة: أعجمية، فهذه ؟ معهم عاهدها التي العهود قاـوله: وما ماأو

نهمومتعالى: ( قاال كما عاهدوه، هم بل هو، يعاهدهم ولم إليهم، دعه فالله
ًا، الله هدهماع يقل  ] ولم75الله) [ التوبة:  عاهد من هم فالمعاهدون، أبد

فاعرفا: جهل هو؛ يعاهدهم ولم هم، اهدوهوع إليهم، عهد للهوا العباد،
. جمتهوع السائل،

فاللفظ: ؟ لكلماوا لعلم،وا رادة،وال للقدرة، تعلقات من قاوله: وكم ماأو
((كم))  تأتي: ((من)) بعد ملحون،ل أعوج،

ًا؛ استفهاميةلا أريد فإن ،والتعبير؛ الفهم في عليه: العجمة تغلب لرجلوا أبد
أفراد من فرد فأي لكلما؛وا لعلم،وا لرادة،وا بالقدرة، الشياء، كون بالتعلق،

.!؟ به قيتعل ول هذا؟ عن يخرج الكائنات،
ل فهذا: عدما، ؟ الكتاب فاتحة من السبعة، الحروفا نفي علة قاـوله: وما ماأو

سورة من الهجاء، حروفا بقية عدمت يقال: لم لف يعلل؛ لعدما: لوا نفي،
المراد، المعنى لن الرحيـم) ؟ الرحمن الله (بسم من أو مثلً، ؟ الخلص

نوإ يعلل، ل لعدماوا سطورة،لما لتراكيبوا المذكورة، بالحروفا حاصل
مسمى في داخلة فظنها مسطورة، كلمات رأى لسائلوا عدمية، فعلته علل،
 بقيعة (كسراب يالتوخ للت،وض هي: جهالت، نماوإ ذكورة؛وم العلة،
ًا) [ النور:  يجده لم جاءه إذا حتى ماء الظمآن حسبهي) 283(ص  ] .39شيئ

ًا: قادس هلو ضريحه:  نورو روحه، الله أيض
 الرحيـــم الرحمـــن اللـه ســـــمب 
سلما الشثري، محمد بن الخ: صالح إلى الرحمن، عبد بن طيفلال عبد نم

َله ل الذي الله، إليك . وبعد: فأحمد وبركاته الله ورحمة عليكم على هو، إل إ
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برضاه، الفائزين من وإياك، الله جعلنا به، هنيتنا ماب ونهنيك نعمه، سوابغ
والفراغا، الصحة امانباغت علينا ومن ويرضاه، يحبه بما العمل إلى والمسارعين

أهل ومركب النجاة، سفينة هما اللتين النعمتين، هاتين في الغبن من وأعاذنا
. المعاملت في الصدقا

؟ ل أو المردود، التأويل من هو هل ((السبحات)) بالنور، تفسير عن سألتو
جمع حكاه وقاد هذه، مثل فيه يدخل العم، بالمعنى التأويل يخفاك: أن فل
للثابات؛ لأه من نحوهم، نحا ومن الجهمية عند الخص، بالمعنى التأويل وأما ا

إلى يرجع بما وصفته، اسمه هو ((النور)) الذي أولوا لنهم منه؛ هذا فليس
أصل لن ((السبحات)) بالعظم، فسرت وقاد منه؛ هذا سيلو وخلقه؛ فعله

وفسرت: ؛سالمقد الوجه وفسرت: بضوء والتقديس؛ التنزيه من السبحة،
رأى من لن بمحاسنه،

وقايل: هي وخالقه؛ بارئه سبح الحسن، والوجه الحسن، لشيءا) 284(ص
. التزيه التسبيح لن أصلها، على باقاية

هذا: إسناد قاائل يريد معترضة، جملة الحديث، ي)) فوجهه يل: ((سبحاتقاو
لو المعنى، نأ وقاال: القارب الثاير؛ ابن حكاه المنزه، الوجه إلى الفعل

ذلك عليه وقاع من كل لهلك شيء،–  العباد تحجب التي–  أنواره من انكشف
،يبعد وهذا: ل سبحانه؛ تجلى لما الجبل، وتقطع صعقا، موسى خر كما النور،

ًا: رحمه . وله والسلما لي، ظهر ما هذا الذات، نور أريد نإ تعالى، الله أيض
عنه: وعفا

الرحيم الرحمن الله سمب 
سلما الجابري، راشد بن الخ: محمد إلى الرحمن، عبد بن اللطيف عبد نم

وهو هو، إل هلإ ل الذي الله، إليكم وبعد: فنحمد وبركاته؛ لهال ورحمة عليكم
. لتصو والسؤالت، قادير؛ شيء كل على وهو أهل، للحمد

الله، كتاب في ((الستواء)) الوارد بلفظ آمن فيمن الول، أما: السؤالف 
ضال، معطل، جهمي، فهذا هو: الستيلء؛ أنه وزعم المعنى، في نازع لكن

هو القول وهذا المة؛ سلف وإجماع والسنة، الكتاب نصوصل مخالف
برد رحواصي لم فإنهم الجهمية؛ وشيعته جهم عن السلف، عند المعروفا

في السلف خالفوا وإنما الصفات؛ من وغيره، كالستواء، القرآن، ألفاظ
. المراد المعنى

صفوان، بن الجهم عن إل المسلمين، في يعرفا ل هذا، قاولهمو) 285(ص 
واليهود، الصابئة، وخالط حّران، سكن قاد الجعد وكان درهم؛ بن الجعد تلميذ
أهل كافة عليه أنكره ما لمكفرة،ا والمذاهب المقالت من عنهم وأخذ

للسلما، يف واسط أمير القسري، الله عبد بن خالد إن حتى بذلك، وكفروه ا
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على وهو فقال الكبر، العيد يوما به وضحى الجعد، قاتل أمية، بني خلفة
درهم، بن بالجعد مضح فإني ضحاياكم، الله تقبل ضحوا الناس، المنبر: أيها

ًا، موسى لمكي لم الله أن زعم إنه نزل ثام خليلً؛ إبراهيم يتخذ ولم تكليم
الجعد قاال وإنما ؛ةالسن أهل جميع وصوبه الفعل، هذا على وشكره فذبحه،

من ذلك، ونحو والستواء، والتكليم، الخلة، أن لعتقاده المقالة، هذه
. المحدثاات وخصائص المخلوقاات، صفات من إل تكون ل الصفات،

من يليق وما يراد، لما فهمهم وعدما اعتقادهم، سوء من المذهب: نشأ، ذاهو
نفيها، في أخذوا ثام ،تهوصفا بالله السوء ظن فظنوا بالله، المختص المعنى

لللحاد مواضعه، عن الكلم وتحريف وتعطيلها، أنما عرفوا ولو أسمائه، في وا
الذات، بحسب هو بل المخلوقاات، صفات يشبه ل الصفات، من لله يثبت
الذوات تشبه ل ذاته له نثبت أننا فكما ذاته، بحسب صفاته شيء وكل

لسلموا هذا، عرفوا لو قاات؛ولخالم صفات تشبه ل صفات، له نثبت ،فكذلك
ًا يعبدون الخبيث: ل ومذهبهم قاولهم، وعلى التعطيل؛ من  رب

ًام) 286(ص يعبدون وإنما والجلل؛ العظمة ،وصفات الكمال بصفات وصف
ًا ًا، يعبدون العلماء: ل بعض قاال كما فهم الصفات، عن ةمجرد ذات ًا، واحد أحد

ًا ًا، فرد ً يعبدون وإنما صمد . ادمع خيال
صفوان؛ بن تلميذه: جهم عن درهم، بن الجعد بعد المذهب: اشتهر ذاهو

إلى نسبة المة: جهمية، وأئمة السلف، عند المذهب، هذا أهل يسمى ولذلك
الثالثة، المائة أوائل في وأصحابه، المريسي، ره: بشرهوأظ به أعلن ثام جهم،
ومنزله، جاه عنده همل وصار العباس، بني الملوك بعض من تمكنوا لنهم

للسلما على وعظم شرهم، وكثر الجهمية، شوكة بذلك فقويت وأهله ا
للتهم،وض بدعتهم على يوافقهم لم من امتحنوا حتى ررهم،وض كيدهم،

هذا على وقاتلوا وضربوا، وحبسوا أوطانهم، عن لسنةا أهل بعض فتشردوا
. المذهب

للماما: أحمد السنة، إماما على رىجو وأعظم امتحان أشد ذلك، من حنبل بن ا
قاال: مجادل، منهم جادله وإذا الضرب، من عليه شيأغ حتى وضرب بلية،

فيأبون إليه، أجيبكم حتى رسوله، وكلما الله، كلما من بشيء ائتوني
لهم يكشف ذلك مع وهو واليونان، الفلسفة، شبه إلى ويرجعون ضون،رويع

ليةعقال والدلة المة، وإجماع والسنة، الكتاب، بأدلة بطلنها، ويبين الشبه،
يف وصنف يحة،صرال

كتاب وهو والجهمية، الزناقاة، على الرد في المعروفا، كتابه لكذ) 287(ص
. العلم طالب عنه يستغنى ل جليل،
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للنكار، أشد الجهمية، هبمذ أنكروا المة، علماء صود: أنقلماو وصرحوا ا
جمع وقاد منهم، أحد ذلك في يخالف ولم والكفار، الضلل مذاهب من بأنه

للماما كتابه في وتضليلهم؛ تكفيرهم، في السلف كلما من ةملج الللكائي، ا
موجود ابه،تك السنة)) ومختصر أهل معتقد عن الغمة، سماه: ((كاشف الذي

وهو وسبعين، اثانين عاما معيذر، بن الله به: عبد قادما الساحل، في عندكم
. الشريف العلم طلبة على وقاف

الله أن على وعصر، ر،مص كل في السنة: متفقون، فأهل هذا، عرفا اذإ
والسنة؛ الكتاب، بها جاء التي الجلل، ونعوت الكمال، بصفات موصوفا

تمثيل، غير من ، رسول به وصفه وما المقدسة، فسهنل أثابته ما لله، يثبتون
ًا، لله يبتدعون ل تشبيه؛ ول تكييف، غير ومن تعطيل، ول كتاب هب يرد لم وصف
المؤمنين، أوليائه صدور في وأكبر وأجل، تعالى: أعظم، الله فإن سنة، ول
وخيالت وآرائهم، عقولهم، بمجرد ته،عون وصفه، على يتجاسروا أن من

ل والسنة، الكتاب بهم انتهى حيث ىإل ذلك في منتهون هو بل أوهامهم؛
.  رسوله به وصفه أو نفسه، به الرب وصف ما على يادة،بز ذلك يتجاوزون

لكمال،ا صفات من والسنة، الكتاب في ورد ما يعطلون لو) 288(ص
للستواء، معنى تعطيل وينكرون الجلل، ونعوت بالستيلء؛ وتفسيره ا

وأتباعهم؛ الجهمية من الصفات، وعطل ذلك، قاال من مذهب من ويتبرؤون
ضبع وظنه الشعري؛ الحسن، أبي إلى ينتسب ممن هذا: كثير في وقاع وقاد

لمقالت،اب الجهل ذلك: هو وسبب والجماعة؛ السنة أهل مذاهب من الناس
الناس عنه: كان الله رضي حذيفة قاال السلف؛ عليه كان وما والمذاهب،

.  فيه الوقاوع مخافة الشر، عن أسأله وكنت الخير، نع  الله رسول يسألون
مذاهب عن يبحث العلم: أن وطلب الخير، في همةن له من على لواجباف

للنسان يكفر قاد الذي العظيم، الصل هذا في وأقاوالهم السلف، فيه، طلبالغ ا
ومشكاته، معدنه من العلم يطلب وأن ذلك؛ مثل في الناس، مذاهب ويعرفا

قاال المة؛ سلف عليه كان وما ،والحكمة الكتاب، نم  محمد به جاء ما وهو
به لتنذر منه حرج صدرك في يكن فل إليك زلنأ كتاب تعالى: (المص، الله

أولياء دونه من تتبعوا ول ربكم من إليكم أنزل ما اتبعوا للمؤمنين، وذكرى
ً مبارك أنزلناه كتاب تعالى: (وهذا  ] وقاال3-1تذكرون) [ العرافا:  ما قاليل

 ].155ترحمون) [ النعاما:  لعلكم واقتاو فاتبعوه
ذلك مع ورزقا الهدى، وأئمة السلف، تفاسير عن وبحث ،الهذ العبد وفق ذاإف

ًا، فقد السنة، أهل من معلم
كان وإن والسيادة، التوفيق أسباب به ونزلت السعادة، حتضنتها) 289(ص
من شائخهوم والكلما، المنطق، وأهل اليونان، كلما إلى وميله، العبد، نظر
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ًا وحلت ونزلت الشقاوة، أسباب احتوشته فقد والجدل، البدعة أهل من قاريب
إلى فليبتهل العلم، عدما ومن وكتابه؛ الرب، مائدة عن الطرد، موجبات داره،
دعا إذا الدعاء، لهذا وليتفطن المستقيم، صراطه يهديه أن في إبراهيم، معلم

.  هتجاوح إليه، فقره شدة ويعرفا صلته، في به
ًا فهو به، يؤمن ولم لفظ: الستواء، جحد من ماأو أغلظ، وكفره كافر؛: أيض

ًا نعلم ول كله؛ بالقرآن كفر وهو: كمن قابله؛ من كفر من وأفحش قاال أحد
للسلما، يدعي ممن القول، هذا .  محمد برسالة ويؤمن ا

ًا عرفا من على هذا، كفر يشكل ول هذا، فرك على لجهمي: يوافقاو من شيئ
للسلما، موعده) [ هود: فالنار الحزاب من به يكفر تعالى: (ومن الله لاقا ا

 ] أي: بالقرآن.17
مذهب قادمنا: أن فقد للعرش؛ مماسة غير من القائل: استوى، قاول ماأو

للسلما، وأئمة السلف، والسنة، الكتاب في لما والمجاوزة، الزيادة، عدما ا
للماما قاال انتهيا، وحيث سنة،لوا الكتاب، وقاف حيث وينتهون، يقفون وأنهم ا
به ووصفه نفسه، به وصف بما إل تعالى، الله يوصف الله: ل رحمه أحمد،

 في وعظمته بالله لعلمهم وذلك انتهى؛ رسوله،
إجلله. ظيموع له، هيبتهم وشدة دورهم،ص) 290(ص

،عتبوي به، يقتدى ممن أحد يقله لم مبتدع، مخترع، اسة)) لفظممفظ: ((اللو
لرتفاع،وا لعلو،وا الستواء، من النصوص، عليه دلت ما به: نفي أريد نوإ
ولجماع لسنة،وا للكتاب مخالف قاائله، ضال باطل، قاول فهو لفوقاية،وا

ل جهمي وهو الصريحة، لنصوصوا الصحيحة، للعقول مكابر المة، سلف
والفوقاية، العلو، أثابت بل معنى،ال هذا يرد لم نوإ قابله؛ ما جنس من ب،ري

في قاال ضال، مبتدع فيه: هو فيقال الستواء، لفظ يهعل دل يلذا والرتفاع،
ً الصفات ًا قاول ًا، مشتبه لواجبوا إثاباته، اول نفيه، يجوز اللفظ: ل فهذا موهم

اليمانية، السلفية بالعبارات لتعبيروا لسنة،وا الكتاب، الباب: متابعة هذا في
. المتشابه وترك

يخلق أن قابل فأخبروني استوى، العرش على الله إن قالتم قاال: إذا من أما و
!؟ مكان أي وفي ؟ كان ينوأ ؟ كان كيف العرش،

التي الهجرة، دار عنها: إماما أجاب فقد ؟ كان كيف أما يقال، وابه: أنجو
للبل، أكباد إليه تضرب له قاال المحمدي، والميراثا النبوي، العلم طلب في ا

؟ استوى استوى) كيف العرش على الرحمن: (الرحمن عبد أبا يا ئل،ساال
وأمر بدعة؛ عنه والسؤال مجهول، والكيف معلوما، مالك: الستواء فقال

.  عنه فأخرج بالسائل
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بعلم إل يعلم ل لنه معلوما، غير الكيف الله: أن رحمه أخبرف) 291(ص
وعظيم عظمته، مالكل ،لكذ معرفة عن العباد حجب وقاد الذات، كيفية
بالنظر، أمروا وإنما تحمله، ول ذلك، إدراك يمكنها ل العباد، وعقول جلله،

فأما كان؛ ثام يكن، لم لمن ؟ هو يقال: كيف وإنما ؛روقاد خلق فيما والتفكر،
كيف يعلم ل فإنه مثل، ول نظير، له وليس يزل، ولم يزول، ول يحول، ل الذي
يكون وكيف ؟ يبلى ول يموت، ول يبد، لم من قادر رفايع وكيف هو؛ إل هو،

الحق لنه ؟ واصف قادره يحد أو عارفا، يعرفه ومنتهى، حد منه شيء لصفة
عن قااصرة، والعقول: عاجزة منه؛ أبين شيء ول منه، أحق حق ل المبين،
يحول، ذلك ومع يرى، يكاد ل وهو كالبعوض، خلقه، أصغر صفة تحقيق
أخفى عقله، من ويحتال به، يتقلب فما بصر، ول سمع، هل ىري ول ويزول،

الخالقين) أحسن الله (فتبارك وبصره، سمعه، من ظهر مما وأعضل،
البصير) [ الشورى: السميع وهو شيء كمثله  ] (ليس14[ المؤمنين: 

11. [ 
ًا بعضهم، قاال دقاو ًا للزمخشري، مخاطب ًا: الصفات، نفي عليه منكر شعر

شـرحا فـذا القـول ـرصقا 
يطـول

مـا عنـي يفهـم نمـل لـقا
الوصـول كيـف اول أنـت نـم أقاـول

.

ول إيـاك تفهـم ل ـتنأ
.

خبـايـاها في حـارت ـكيف 
العقـول

ركبـت خفـايـا تـدري اول ال
.

كيـف أما منـك يـجري ـفيك 
تبول

تعـرفـه ال زالخـب أكـل ـتنأ
.

)292(ص
كيـف أما فيـك تسـري ـفيك  

تجول
جوهـرها في الروحا منـك يـنأ

.

ضلــول فيـها كـذا جنبيـك ـنيب  التـي طـوايـاك كانـت ذاإف
.

كيـف استوى كيـف تقـل ال 
النزول

العرش على من تدري فيك
استوى

إن قالتم، يقول: إذا وكيف بربه؛ جاهل مبتدع، سؤال السؤال، الجملة: فهذابو
لستواء، يسمع: إثابات وهو ؟ استوى العرش على الله من مواضع سبعة في ال

. القرآن
فيها ألة: ليسمسلا فهذه ؟ العرش يخلق أن قابل كان قاـوله: أين أما و

ًا، جوابها، الترمذي خرج وقاد ابتداع، ول تكييف، رزين حديث: أبي من مرفوع
قاال: ؟ الخلق يخلق أن قايل ربنا، كان أين الله، رسول قاال: يا أنه العقيلي،

جواب، فهذا الحديث، هواء)) انتهى تحته وما هواء، فوقاه ما عماء، ((في
الكثيف، السحاب هو والعماء، وصححوه؛ الحفاظ، قابله دقا  النبي إلى مرفوع
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طبقات من الثالثة، الطبقة أكابر من اليمن، أهل إماما هارون، بن يزيد قاال
شيء. معه معناه: ليس ساداتهم، ومن التابعين،

لىإ الرب حاجة ينبغي بذلك القائل: إنه هذا زعم وفي السائل، قاول ماأو
لستواء إثابات في فيقال: ليس العرش؛ إليه، الحاجة يوجب ما العرش، على ال

الغني هو سبحانه فإنه خلقه؛ من شيء إلى وتقدس، تعالى الرب فقر أو
فما العرش–  بأسرها والمخلوقاات ،اتهذ لوازما من وغناه سواه، عما بذاته
إيجادها، في تعالى، إليه محتاجة فقيرة–  دونه
أن َءاياته تعالى: (ومن قاال بأمره، إل لها قاياما ل لنه ا،مهقايا فيو) 293(ص
وارتفع؛ عل لما  ] والسماء: اسم25بأمره) [ الروما:  والرض السماء تقوما
لءأمنتم قاال العرش، على يقع جنس، اسم فهو السماء) الية في من تعالى: (

الذي: وهو ش؛رعلا ملةح وحمل العرش، حمل وقاوته  ] وبحوله26[ الملك: 
المخلوقاات:  ] وجميع41[ فاطر:  تزول) الية أن والرض السموات (يمسك

. وفاطرهم بارئهم، إلى والحاجة، الفقر، في مشتركون
واستدل كتابه، من مواضع في إليه، عباده وفقر غناه، كمال سبحانه قارر دقاو

من قاالوه ما بطالوإ صارى،نال على الرد في لحديته، المستلزما غناه، بكمال
للفك ًا الله اتخذ تعالى: (قاالوا قاال الوخيم، والشرك العظيم، ا هو سبحانه ولد

ونفي والولد، الصحبة، نفي يستلزما غناه  ] وكمال68[ يونس:  الية) ينالغ
. المخلوقاات جميع إلى الحاجة

ًا أو ربه، يعرفا أحد يظن الو ىإل محتاج هأن ومجده، وغناه عظمته من شيئ
من أو والضللة، الجهالة غاية في هو من هذا يتوهم وإنما غيره؛ أو العرش،

ًا يعرفا لم عقله، ومسخ فطرته، فسدت من أو والرسالة؛ النبوة آثاار من شيئ
معه يبق فلم الشياطين، اجتالته حتى وأشباههم، الجهمية، كلما في بنظره
كمال، صفة شه،رع على ؤهااستو بل فهم؛ من نصيب ول علم، من اثاارة
فوقاه ليس (الظاهر) ومعناه: الذي اسمه معنى من وهو وسلطان؛ وعز،

علو والعلو، شيء؛
صفات وهي لله، ثاابتة كلها السلطان، ،وعلو القدر وعلو لذات،ا) 294(ص

. إليه المخلوقاات فقر وعلى غناه، على تدل كمال،
ركوت الضلل، المبتدعة ءهؤل مع الخوض لمثالنا: ترك ينبغي لذياو

عنهم فأعرض ءاياتنا في يخوضون الذين رأيت ذاوإتعالى: ( قاال مجالستهم،
أن يزعمون المعطلة، كثروأ  ]68غيره) [ النعاما:  حديث في يخوضوا حتى

حتى م،بهحجا لظوغ ظنهم، فساء به، يليق ل عما للرب تنزيه تعطيلهم،
ينزه مما المة سلف فهمه ما على لسنة،وا الكتاب في ما إثابات توهموا: أن

. عنه وتعالى تبارك الرب،
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ًا: قادس هلو ونورضريحه:  روحه، الله أيض
الرحيم الرحمن الله سمب 
الله سلمه عون، بن حمد: مالخ إلى الرحمن، عبد بن اللطيف عبد نم

وبعد: وبركاته؛ الله ورحمة عليكم سلما وزانه، كمله وبالعلم وأعانه، تعالى،
َله ل الذي الله، إليكم فنحمد عباده من وإياكم الله جعلنا نعمه، على هو، إل إ

للغلظ البدع، أهل جهادك من عليك، به الله مّن ما بلغني وقاد الشاكرين، وا
للنك في النعم، أجل نم وهذا والهم؛ ومن المعطلة، الجهمية على راا

. الدينية الواجبات أوجب من وهو العطايا، وأشرفا
أظهر من وهو والقتال، باليد الجهاد على مقدما والحجة، بالعلم الجهاد إنف 

يختص وإنما وآكدها، السنة، شعائر
أهل ابرأكو القرآن، وعسكر السنة، ومصر: أهل عصر كل في هب) 295(ص

لليمان، الدين، للمعاد، الزاد أفضل من به، واعتد والجتهاد، بالجد فعليك وا
يقوما ويوما الدنيا الحياة في َءامنوا والذين رسلنا لننصر تعالى: (إنا قاال

الدار) [ غافر: سوء ولهم اللعنة ولهم معذرتهم الظالمين ينفع ل يوما الشهاد،
51، 52.[ 

المعطلة، الجهمية بعض سودها نحوكم، من جاءت ورقاة، ىإل ألقى وقاد اذه
رأي هو كما عرشه؛ على واستوائه خلقه، على الله علو إنكار على مشتملة

ًا وأشياعه؛ جهم من إليها نظر من بقيعة، . كسراب بشبهات، صاحبها محتج
العلم عدما قاد قاائله، أن على الدلة من أنه تيقن والمعرفة، العلم أهل

وهم الدنيا الحياة في سعيهم ممن: (ضل أضل وأنه والحقيقة، ،نواليما
بما ليتشبع قاائله، أبداه  ] وقاد104صنعا) [ الكهف:  يحسنون أنهم يحسبون

َته، الله فكشف زيه، بغير ويتزيا العلم، من يعط لم وصار خزيته، وأبدى َسوأ
ً كلمه . وهداه رشده سبيل عن وضلله وعماه، جهله على دليل

طريق، لقاوما الله وله: وفقكقا إليها المشار الورقاة هذه في رسم ما ولأف
َله ((ل وهي التوحيد، لكلمة هل فإن ؟ وآداب وأركان، الله)) شروط، إل إ

أهل من ليس الرجل هذا عرفت: أن . وقاد لفظه هذا ؟ هي فما قالت: نعم؛
.  هنالك ما يدري ول الفن، هذا

 حقيقته: تعطيل الجهمية، قاةفرال هذه عند لتوحيداو
تعدد يقتضي الصفات، تعدد عندهم لن والصفات، ماءسلا) 296(ص

ًا فيثبتون ذلك، ينافي والتوحيد عندهم، والوحدة الموصوفا؛ مجردة، ذات
ل الذي بأنه الواحد ويفسرون ثابوتية؛ بصفة موصوفة غير مطلقة، وحقيقة

لنقساما، يقبل الذين الضالين، الجهمية من ،فهوأسل شيوخه، كلما هذا ال
فما مكان؛ كل في مستو بذاته ويزعمون: أنه والستواء؛ و،لالع ينكرون
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أجرأهم فما خلقه، آحاد عنها ينزه التي القذرة، الماكن من شيء عن نزهوه
توحيده، هذا الستواء، منكر و! السبيل سواء عن أضلهم ما و! أكفرهم أما و!

. رأيه وهذا
للخلص، كلمة عليه اشتملت الذي يد،وحالت ماأو يدريه، ل عنه أجنبي وفه ا

للخلص، كلمة عليها بنيت التي الصفات أظهر أنكر من ذلك يدري وكيف ا
َلهية، صفات من له ما الرب بها واستحق لل فما المطلق؛ والكمال والربوبية، ا
ًا؛ يعبدون إنما هم و!؟ وهذا للجهمية يدريه: منو هذا، عن يبحث وإنما عدم

ًا يعبد َله ًا، إ ًا واحد ًامص فرد . د
للخلص، شروط: كلمةو  المسلمين، من الطلبة صغار الله، بحمد يعرفها ا

ًلثابات، أهل العدما، عدمه من يلزما أنه: ما وهو الشرط، بتعريف ذلك ويتبين ا
عدمه من فالعقل: يلزما هذا، عرفا وإذا لذاته؛ الوجود وجوده من يلزما ول
هذه العدما؛ عدمه من : يلزماموالعل العدما، عدمه من والتميز: يلزما ما؛عدال

 القبول، شروط وأما الصحة؛ شروط
للتزاما،ف) 297(ص لليثار، ال حصل الشروط هذه اجتمعت وإذا ؛ءوالرضا وا

القلب، علم عن الشروط، هذه ومصدر النافعة؛ والشهادة المنجي، القول
يتصفوا والجهمية: لم وصدقا؛ يقين عن ،بها التلفظ يصدر وهناك وعمله؛

معطلة وحاجة بذلك، الّسنة أهل صرحا وقاد الشروط؛ هذه من طربش
من الرأس عدما من كحاجة العبادات، في التوحيد، معرفة إلى الصفات،

الطيب:  أبو قاال الرسن؛ إلى الحيوانات،
. رسـن إلى رأس بل الحمـار ـرقف أدب إلى عقـل بل لـوالجه قـرف 
ًا: شروط؛ هالو َله منها: معرفة أيض لل جلله، ونعوت كماله، بصفات الحق، ا

وكذلك وأوجبها؛ أظهرها، من عرشه، على واستواؤه وارتفاعه، علوه، التي
وحدوده؛ رسوله، أمر مع والوقاوفا شرعه، الذي ودينه ونهيه، أمره معرفة

في معدومة الشروط وهذه قاابلة؛ سلسلة، منقادة، نة،لي ةعالطبي نها: كونوم
في له وجود ل الصفات، معبوده: مسلوب بضدها؛ اتصف قاد السائل،
يأتمرون ول بكتابه، يهتدون ل الطائفة، هذه عند منبوذ ونهيه، وأمره، الحقيقة،

يسمونها: كلمية، وخيالت منطقية، شبهات على عندهم والمعول بأمره،
عندهم: ظواهر والسنة، الكتاب، صونصو يقينية، ومقدمات عقلية، قاواطع

. ظنية وأدلة فظية،ل
ًا وأعظمهم وأعتاهم، الخلق، طبائعهم: فأقاسى ماأو  رد

ًا الرسل، لىع) 298(ص وأمثالهم والفلسفة، الصابئة، أقاوال على اعتماد
به يرفعوا ولم الرسل، به جاءت ما إلى يلتفتوا لم الذين القوما، شيوخ من

ًا، ً رأس للخلص كلمة داب وآ!؟ السائل لهذا فما وقابوله، هفتمعر عن فضل !؟ ا
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للثابات؛ فركناها: النفي، الركان أماو َلهية استحقاقا نفي وا لل الله، سوى عما ا
في يدخل كله فالدين الداب، وأما الكمال؛ وجه على وحده، لله وإثاباتها

. وآدابها مدلولها،
الدين؛ مقامات أعلى وهي سان،لحال وأعلها: مرتبة الداب، مراتب رفعأو
لليمان، شعب معرفة من يعلم طهاسوب وعندهم: أن ومستحباته؛ وواجباته، ا

لليمان حصول في الركان، وعمل القلب، عمل يشترط فل التصديق، مجرد ا
فالعمال الجبرية؛ الجهمية رأي هذا والكافر؛ المسلم بين المميزة، الحقيقة

للخلص، والتصديق ،همسما من عندهم: ليست وهذا انه؛كأر من ليسا وا
من ول فنه، من ليس لما الجهمي، هذا يترشح فكيف الطلبة، صغار يعرفه
وأما مثلك؛ والمقصود: إفادة فادرجي؛ عشك، هذا المثل: ليس وفي علمه؛

ًا السائل: فليس . الهدى إلى للرشاد كفو
استوى) العرش على لرحمناتعالى: ( ورقاته: وقاـوله في الجهمي، قاال مثا

ما تعالى لنه وبغيره، به أو بالعرش، مختص معناه: استواؤه ما ] 5 [ طه:
 غيره؛ عن استواءه نفى
علم شيء أي فمن بالعرش، مختص استواءه زعمت: أن إذاف) 299(ص
لختصاص وحرفا ؟ الحصر بحرفا سبحانه أتى وهل ؟ ذلك تعرفا وهل ؟ ال

لختصاص حروفا مثلً: زيد لت،قا فإذا ؟ هي وما ؟ ل أما الحصر فارووح ؟ ال
والعاقال: يعلم ؟ غيره على يستوي ل منه: أنه علم فهل الدار، على استوى

. تأمل بأدنى ذلك
وعن الله، رحمه أنس بن مالك عن طريق، غير من ثابت يقال: قاد أن وابه،جو

أنهم منين،مؤال أما سلمة، أما عن ويروى بل الرحمن، عبد بن ربيعة شيخه
لستواء غير طرقاه: والكيف بعض وفي مجهول؛ والكيف لوما،عم قاالوا: ال

رجل إل أراك للسائل: وما فقال مالك، وزاد بدعة؛ عنه والسؤال معقول،
عهد من السنة، وأهل العلم، أهل درج هذا وعلى فأخرج؛ به وأمر سوء،

الضالة، الطائفة إل ،ذلك في يخالف ولم هذا، وقاتنا لىإ  الله رسول
لتحادية،ا ةغل من وأشياخهم الجهمية، الملعونة، . والحلولية ل

والهيبة، الخشية، ومنعتهم وعقلوه، المراد، فعرفوا السنة، أهل ماأو
للجلل، يؤثار، لم الذي والكلما والجدال، والمـرا، الخوض، من والتعظيم، وا

وأهل المفسرين، أكابر به وصرحا الستواء، من المراد عرفوا وقاد ؛ينقل ولم
صعد؛ بأنه صرحا أكابرهم، وبعض والرتفاع، بالعلو، تفسيره عنهم فثبت اللغة؛

 مجادلة عن ولكنهم: أحجموا
ًا ، الجهمية ، لسفهاءا) 300(ص ًا ، لله تعظيم أخبر وإذا ؛ البرية لرب وتنزيه

، المخلوقاات وكل ، وارتفع ، وعل ، العرش على استوى نهأ – ذكره جل– 
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الحديث: ((وأنت وفي ؛ ذلك فوقا بذاته وهو ، عرشه تحت ، الكائنات وسائر
العرش اختصاص معنى عرفا ، هذا عرفا شيء)) فإذا فوقاك فليس الظاهر

. بالعرش مختصة ، الصفة هذه وأن ، بالستواء
وبالله ، الله على بك نستشفع ه: إنال قاال الذي ، للرجل القا  أنه ثابت دوقا

! ويحك ، ذلك من أعظم الله شأن إن ، أكبر الله ، أكبر قاال: ((الله ؛ عليك
أطيط به ليئط وإنه–  كالقبة بيده وأشار–  عرشه على نه إ!؟ الله ما تدريأ

يؤمن ول ، الجهمي سماعه يستطيع : ليثالحد براكبه)) وهذا الجديد الرحل
وعرفوا ، كماله بصفات الله عرفوا الذين ، والجماعة ، السنة أهل اإل به

، عرشه على استوائه من ، نفسه به وصف ما غير به يليق ل وأنه ، عظمته
. مخلوقااته سائر من ، وقادسه بكماله يليق ل ما على يستوي أن ونزهوه

هب وصف بما إل يوصف ل سبحانه لجماعة: أنهوا ةالسن أهل أصول نمو
، رسله ذلكوك ، العرش غير شيء على استوى بأنه يصف مول ، نفسه

جهمي:ال هذا فإنكار ، نفسه به وصف بما إل يصفوه لم ، وورثاتهم ، نبياؤهوأ
الله فطر لما ورد ، الرسل به جاءت لما كذيبت بالعرش الستواء اختصاص

 ، العلو جهة إلى التوجه من ، دماآ بني عليه
ًا الكائنات سائر فوقا ، لههموإ ، ودهمبمع طلبو) 301(ص للقوما (فبعد

 ] .41الظالمين) [ المؤمنون: 
لسائلوا ، غيره على يستو لم أنه في بالستواء: نص العرش تخصيص و

ء:هؤل مثل في الحسن قاال ؛ للتهود ، الكلما بموضوع له خبرة ل ، أعجمي
مع ، السياقا من معلوما: العرش غير عن الستواء ونفي ؛ العجمة دهتهم
، كالعلي ، الحسنى السماء دللة وكذلك ، لفطرةوا ، لجماعوا ، النص دللة

لرتفاعوا ، فظ: العلوول ؛ ذلك حوون ، لظاهروا ، لعلىوا يشعر ، لصعودوا ، ل
العلو لوجوب ، العرش دون مما شيء على يستوي أن ستحيلوي ؛ بذلك

. المطلقة لفوقايةوا ، المطلق
الكلما فدللة ؟ لختصاصوا الحصر بحرفا سبحانه أتى لوه قاـوله: أما و

بالتقديم تكون ارةوت ، بالحروفا تكون تارة لختصاصوا ، الحصر على
في المذكور على قاتصارلبا تكون ارةوت ؛ السياقا من تكون وتارة ؛ لتأخيروا

ياكوإ عبدن تعالى: (إياك قاال ، بالحروفا الختصاص يختص ول ، الحكم
، الحصر حروفا من ليس ، الظاهر الضمير  ] وهذا5نستعين) [ الفاتحة: 

، الحروفا من يستفاد ارةوت ؛ لتأخيروا ، التقديم من ستفيدوا عرفا نماوإ
واحد) إله إلهكم ـامنإتعالى: ( ـولهوقابالنيات))  العمال كقـوله: ((إنما

، النفي إل)) بعد((بـ الستثناء من ارةوت  ]110[ الكهف: 
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 ] (وما107للعالمين) [ النبياء:  رحمة إل أرسلناك قـوله: (وماك) 302(ص
.  ذلك  ] ونحو144عمران:  رسول) [ آل إل محمد

هنا يسأل ثام ، جهله من وهذا ، وفاحرفيال منحصرة اهنظي ، حصرها لسائلاو
، القلب وحصر ، الفراد حصر بين الفرقا وما ؟ هي كم ، الحصر أقاساما عن

لدعائي والحصر ؟ ظاهرية أو ، نّصية ، الحصر دللة ويسأل: هل ؟ ومقابله ، ال
ًا يحسن أظنه وما ؟ عقلية أو هي: لفظية وهل أخبر وإذا ؛ ذلك من شيئ

، غيره على استوى يقال: إنه أن يجوز فل ، العرش على ىواست تعالى: أنه
مقاما على والتجاسر ، نفسه به وصف بما إل فصيو ل منها: أنه ، لوجوه

عن ول ، عنه يعرفا لم نعت وزيادة ، نفسه به يصف لم بما بوصفه ، الربوبية
؛ مثالوال الذنب عظم في ، الشرك فوقا وهو ، علم بغير الله على رسله: قاول

ربي حرما إنما تعالى: (قال الله قاال ، الله على كذب الخلق: من وأكذب
 ] . 33[ العرافا:  بطن) الية وما منها ظهر ما شالفواح

، وأجلها ، أعلها الصفات من يستحق ، وتعالى سبحانه الله الثاني: أن وجهلا
الله وصفه دوقا ، العلى سقفها وهو ، المخلوقاات والعرش: أعظم ؛ وأشرفها

ذو ( ] وقاال:129العظيم) [ التوبة:  العرش فقال: (رب ، بالعظم تعالى
كرسيه فقال: (وسع ، بالسعة  ] ووصفه15المجيد) [ البروج:  العرش

 يؤوده ول والرض السموات
ما على بالستواء يوصف  ] فكيف255[ البقرة:  فظهما) اليةح) 303(ص
به يصف لم بما ووصفه ، عليه باستوائه نفسه على ثانىوأ ، حاتمد وقاد ، دونه
. مخلوقااته من غيره

ل ذلك وأن ، الدار على استوى القائل: زيد بقول تمثيله الثالث: أن هوجلا
يختلف والكلما ، عظيم جهل فهذا ، غيرها على يستوي ل أنه ، منه يعلم

هذه ضلل وأصل ؛ الصفات من له يليق وما ، الموصوفا حال باختلفا
يليق ما ، والسنة ، الكتاب في ، الواردة الله صفات من فهموا الطائفة: أنهم

.  بالخالق المخلوقا ،تشبيه اللحاد في أخذوا فلذلك ، به ويختص بالمخلوقا،
إبطاله على القرآن نص قاد ، السائل أبداه الذي التمثيل هذا الرابع: أن وجهلا
تعلمون) [ النحل: ل وأنتم يعلم الله إن المثال لله ابوتضر تعالى: (فل قاال ،

ً شبهوا ، عطيلتالشرك: وال  ] وأصل74 ًا وعطلوا ، أول . ثااني
ل:صف
ًا لله أقاررت ورقاته: وإذا في الجهمي لاقا ًا مكان تعالى: قاوله معنى فما ، معين

من إليه أقارب ن ] وقاال: (ونح115الله) [ البقرة:  وجه فثم تولوا (فأينما
فإنه كنتم يثما: ((ح قاريب) وقاال  ] وقاال: (إنه16الوريد) [ قا:  حبل
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الولى: فالية ، بالتأويل وأقاررت ، مؤولة اليات قالت: هذه فإذا معكم)) ؟
للجماع تخالف ، تأويل بل لنها ، به أولى  ، ا
في قايل فقد ، الخيرة آيات أما ، والحاديث ، اليات ضتعارو) 304(ص

، مجهول والكيف ، معلوما الستواء لن ، شابهاتتالم من ليست الولى: لنها
فيه ما على نقلناه ، بحروفه . هذا: كلمه العرش غير عن الستواء نفى وما
هؤلء لاح ، المثبت المؤمن ويعرفا ، الناظر ليعتبر ، واللحن ، التحريف من

. الحيارى ، الضلل ، الجهال
ًااكم لله أقاررت قاـوله: إذا ماأف ًا ن ، والجماعة ، السنة أهل فاعلم: أن ؛ معين

وصفه أو ، نفسه به وصف بما إل الله يصفون ل ، الهدى وأعلما ، الرسل ورثاة
ًا ، بهم انتهى حيث ينتهون ، نقص ول زيادة غير من ،  رسول به تعظيم

ً ، وهيبة ، وخشية ، للموصوفا . وإجلل
، نفسه به يصف لم بما ويصفونه ، ذلك في فيخوضون ، البدع لأه أماو 

من يتحاشون ول ،  رسول به وصفه أو ، نفسه به وصف فيما ويلحدون
، كتابه في الصنف هذا الله ماذ وقاد ؛ تعرفا ل تيال بالبدع ، ذلك في الكلما

أصحاب عن الله وذكر ؛ رسله عن ول ، عنه يأتهم لم بما بالخوض ووصفهم
من نـك لم قاالوا ، سقر في سلككم لهم: (ما قايل لما ، قاالوا أنهم ، النار

الخائضين) [ المدثار: مع نخوض وكنا ، المسكين نطعم نـك ولم ، المصلين
بقوله: (لم ، لعبادته النقياد وعدما ، طاعته عن بالعتو فوصفهم ] 45 – 42
للحسان بعدما صلين) ووصفهممال من نـك  بقـوله: (لم ، والمعروفا ، ا

وما ، دينهم شأن في بالخوض المسكين) ووصفهم نطعم ـكن) 305(ص
، نهروي ما إلى وتعديهم ، به أمروا ما مع وقاوفهم وعدما ، رسلهم به جاءت

الخائضين) . مع نخوض بقوله: (وكنا ، ويهوونه
جاءت ما على ، دينهم يؤسسوا لم الذين ، والضللت ، البدع أهل حال ذاهو

ًا ل ، يرد ((المكان)) لم فلفظ ، ذلك عرفا إذا ؛ الرسل به ًا ول ، نفي وقاد ، إثابات
ًا معنى به يراد ، ذلك غير به يراد دوقا ؛ والظهور ، ،والستواء كالعلو ، صحيح
نصوص مع والوقاوفا ، المشتبه ترك فالواجب ؛ المحصورة الماكن من

. والسنة ، الكتاب
الكتاب به نطق ما إل ، الصفات من لله نقر ل الجهمي: نحن لهذا قاليف

البدعيات من شيء ذلك أثابت من يلزما ول ؛ النبوية السنة به وصحت ، العزيز
الية الله) فسياقا وجه فثم تولوا قاـوله: (فأينما وأما ؛ ةقالمختل والوضاع ،

من نفر عباس: خرج ابن قاال ، القبلة شأن في أنها على يدل ، الكريمة
الضباب فأصابهم ، القبلة تحويل قابل ، سفر يف  الله رسول أصحاب

لهم استبان ، الضباب ذهب فلما ، لةالقب وتحروا ، وصلوا ، الصلة ،وحضرت
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؛ الية هذه فنزلت ، ذلك نع  الله رسول سألوا قادموا فلما ، يصيبوا لم أنهم
راحلته به توجهت حيثما ، التطوع يصلي ، المسافر في عمر: نزلت ابن وقاال

.
بوأ وقاال ؛ القبلة تحويل في عكرمة: نزلت القاو

هذه فنزلت ، القبلة صرفت لما ، المؤمنين اليهود ة: عيرتيلالعا) 306(ص
، كان جهة أي يستقبل ، الداعي في والحسن: نزلت ، مجاهد وقاال ؛ الية
قاال ؟ ندعوه  ] أين60لكم) [ غافر:  أستجب (ادعوني نزلت لما قاالوا لنهم

كقـوله ، و((الوجه)) صلة ، ويرى يعلم الله الله) فثم وجه الكلبي: (فثم
؛وقاال هو : إلي ] أ88وجهه) [ القصص:  إل هالك شيء تعالى: (كل

، والوجه ؛ الله قابلة حيان: فثم بن ومقاتل ، وقاتادة ، ومجاهد الحسن،
. والوجهة: القبلة

بهذين ، الية هذه  ] ختم115عليم) [ البقرة:  واسع الله ـوله: (إنقاو
ل كان ومن ؛ ويرى يعلم أنه من ، الكلبي قااله بما يشعر ، الشريفين ينسمال
في ، بأجمعها المخلوقاات صغر وجلله: عرفا الله بعظمة ، شعور أدنى له

شك ول ، ريب قالبه في يختلج ولم ، المقدسة الصفات من ، تعالى له ما جنب
لليمان في ، ؛ تقدما ما نيوب ، بينها الجمع وعرفا ؛ كلها النصوص بهذه ا

. منها بشيء يحاط أن وعظمت ، صفاته جلت من فسبحان
علوه ينافي القرب: ل الوريد) فهذا حبل من إليه أقارب نقاـوله: (ونح ماأو

فليس الظاهر الحديث: ((وأنت وفي ، عرشه على واستواءه ، خلقه على
اقاض هذا: من يعرفا شيء)) ول دونك فليس الباطن وأنت ، شيء فوقاك
لليمان عن نطاقاه ، بالله آمنوا رجال يعرفه وإنما ؛ الرسل به جاءت بما ا

ومن ؛ العلى أسمائه: العلي ومن ؛ المرسلين وصدقاوا
. الباطن أسمائه: الظاهر ومن ؛ المجيب سمائه: القريبأ) 307(ص

 ]186قاريب) [ البقرة:  فإني عني عبادي سألك تعالى: (وإذا قاوله كذلكو 
خاص قارب وهذا ، قاريب وقاال: إنه ، الية هذه ، السائل هذا حرفا قادو

حال ساجد)) لن وهو ربه من العبد يكون ما ديث: ((أقاربحال وفي ؛ بداعيه
يشبهه ل خاص قارب له صار ولذلك ؛ والخضوع ، العبودية في غاية السجود

ولو ، مكان لك في بذاته الجهمي: إنه قاول بطلن لك يبين مما وهذا ، سواه
، بالقرب خصوصية والداعي للمصلي يكن لم ، الضال قاال كما المر كان

يقول عما الله تعالى ، إليه القرب في سواء ، الصنم وعابد ، المصلي لكانو
ًا الظالمون ًا علو . كبير

وهي: معية ، عامة ؛ المعية: نوعان ، الله رحمه القيم العلمة: ابن القاو
 ]4كنتم) [ الحديد:  أينما معكم تعالى: (وهو كقوله ، اطةلحوال ، العلم
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ول سادسهم هو إل خمسة ول رابعهم هو إل ثالثاة نجوى من نيكو وقاـوله: (ما
،  ] وخاصة7كانوا) [ المجادلة:  أينما معهم هو إل أكثر ول ذلك من أدنى

محسنون) هم والذين اتقوا الذين مع الله ن(إكقوله:  ، القرب وهي: معية
لمع الله  ] (وإن153لبقرة:  [ االصابرين) مع الله ن(إ] 128ل: نح[ال

، والنصر ، الموالة تتضمن ، قارب معية  ] فهذه69المحسنين) [ العنكبوت: 
وإحاطة اطلع مصاحبة هذه لكن ، للعبد منه مصاحبة المعيتين وكل ، والحفظ

 ونصر موالة مصاحبة وهذه ،
تشعر ل ، ةاللئق للصحبة ، العرب لغة ((مع)) في فـ إعانةو) 308(ص

ًا ظن فمن ؛ مجانبة ول ، مجاورة ول ، اختلط لو ، بامتزاج فمن هذا من شيئ
. أتى فهمه سوء

ًا إل ، القرآن في يقع القرب: فلم ماأو داعيه من قاربه ؛ وهو: نوعان ، خاص
عبادي سألك تعالى: (وإذا كقوله ، فالول ؛ بالثاابة عابده من وقاربه ؛ بالجابة

نزلت  ] ولهذا186دعان) [ البقرة:  إذا عاالد دعوة أجيب قاريب يإنف عني
ًا فنناجيه قاريب بنا: ر الله رسول سألوا وقاد ، عنهم الله رضي للصحابة جواب

قارب: ((أ والثاني: كقوله ؛ الية هذه وجل عز الله فأنزل ؟ فنناديه بعيد أما ؟
في ربه من العبد يكون ما ((وأقارب ساجد)) ، وهو ربه من العبد يكون ما

. طاعته أهل من قاربه الليل)) فهذا جوفا
يف  الله رسول مع قاال: كنا ، عنه الله رضي موسى أبي عن الصحيح يفو

أنفسكم على اربـعوا الناس أيها : ((يالفقا ، بالتكبير واتناأص فارتفعت ، سفر
ًا ول ، أصم تدعون ل فإنكم ، إلى أقارب ، قاريب سميع تدعونه الذي إن ، غائب

، والثناء ، العبادة دعاء ، بالداعي خاص قارب راحلته)) فهذا عنق من أحدكم
على واستواءه ، هقللخ الرب مباينة كمال ينافي القرب: ل وهذا ؛ والحمد
، بعض من بعضها ، الجساما كقرب ليس فإنه ، ويلزمه يجامعه بل ، عرشه
ًا الله تعالى ًا علو قاريبة روحه الشاهد: يجد في والعبد ؛ آخر نوع ولكنه ، كبير

ًا ويجده ، المطي أعناقا فيها تنقطع ، مفاوز وبينه بينه محبوب من جد
يل:قا كما ، جليسه من إليه قاربأ) 309(ص

 وأقاـرب أحـب والنائـي يحبـك أنـه ويزعـم وـيدن مـن لربا 
بهم أولى عندهم هو الذي ، وأحباؤه ، ورثاتهو  الله رسول السنة: أولياء هلأو

أقاطارال في وهم ، إليه أقارب نفوسهم منها: يجدون إليهم وأحب أنفسهم من
للكعبة المشتاقاون والمحبون ، المدينة في حجرته جيران نم ، عنه النائية
ومن ، جيرانها من إليها أقارب ، وأرواحهم ، قالوبهم يجدون ، الحراما البيت
كيف خلقه من يقرب بمن فكيف ؛ منها القرب تأتي عدما مع هذا ، حولها
شبه إلى ، ذلك في نوتيلتف الذوقا: ل وأهل ؛ عرشه على مستو وهو ؟ يشاء
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يدعو ، القرب والقصد: أنهذا ، ومعرفته محبته من خلى ، الله من بعيد لطمب
ًا ازداد وكلما ، المحبة ركوب إلى صاحبه ًا ازداد ، حب قاربين بين فالمحبة ، قارب

، عليها حملت قابلها ،معرفة معرفتين وبين ؛ بعدها وقارب ، قابلها قارب ،
. وآثاارها ائجهاتن من هي بعدها عرفةوم ، عليها ودلت ، إليها ودعت

يرى: أن عمن ، الله رحمه ، الرحمن عبد بن اللطيف الشيخ: عبد ئلسو
اعتقاد غير من ومعناه ، ويسكت ، ظاهرها على تجرى ، الصفات أحاديث
. .... الخ بالتفويض ويتستر ، حقيقة

لليمان من بد ل أنه ، الله أرشدك جاب: اعلمأف عرشه على مستو لهال بأن ، ا
 ليس ، عباده فوقا قااهر ، خلقه من ئناب ،

، ذاته من مخلوقااته في الو ءشي مخلوقااته، من شيء ذاته يف) 310(ص
، العقلية لقواطعوا ، النبوية لنصوصوا ، السماوية الكتب هذه على دلت كما
لما كنول ، العامة ربوبيتهوب ، الله بوجود تؤمن التي ، المم عليه جمعتوأ
الفلسفة دماءوقا ، اليونان كتب ربتوع ، الكلما علم في ، الناس بعض اضخ
، لضرورياتوا ، النظريات في ضلهموأ ، الله خلق أجهل من هم الذين ،

ً الخوض من ذلك بسبب حدثا ، النبوات به جاءت مما ، السمعيات عن فضل
خبرتوأ ، الكتب بها جاءت التي ، جلله عوتون ، الله صفات في ، لجدالوا
كما ، وربوبيته ، ذاته وجود تعطيل ، الناس من لكثير أوجب ما ، الرسل بها

هذا في اودخل ، والمنطق ، باب: الكلما فمن ؛ والحلولية ، للتحادية جرى
للفك ، الشنيع الكفر . عيظالف وا

، نفسه بها وصف التي ، جلله ونعوت ، كماله صفات عطل من نهممو
، بريته وخلصة ، خلقه صفوة بها عليه ىنوأثا ، بها وتمدحا ، رسله بها ووصفته

فلم ، المحض بالعدما شبهوه أن إلى ، بأهله والتعطيل ، القول هذا آل حتى
ما ، جلله ونعوت ، كماله صفات من له يثبتوا ولم ، سلبية بصفات إل يصفوه

لليمان ، والتعظيم الكمال عين هو للجلل وا . وا
ًا ًاختلفا ، القسم ذاه أهل اختلفو  ؛ وفروعها ، المقالت أصول في ، كثير

ًا ، بعضها أثابت من ومنهم ؛ الصفات جميع في الباب طرد من فمنهم منه زعم
 هو كما ، الصفات من عداها ما ونفى ، سواها يثبت ل العقل أن

قاد هؤلء ثام ؛ والكرامي ، الشعري إلى ينتسب عمن ، لمعروفاا) 311(ص
تتلى أنها يريدون ؛ ظاهرها على حاديثها: تجرىأو ، الصفات آيات في يقولون

؛ المقصودة والحقيقة ، المراد المعنى من عليه دلت ما للثابات يتعرض ول ،
؛ جاءت كما بقولهم: أمروها السلف ومقصود ؛ ونفيه ذلك برد يصرحون بل

وما ، يقةقحلا من عليه دلت ما إثابات ؛ ظاهرها على قاال: تجري من وقاول
الوليد ذكر كما ، وحده ،وقايوميته ومجده ، وكبريائه ، وعظمته الله للجب يليق
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قاالوا: أنهم ، والوزاعي ، الثوري وسفيان ، والليث ، مالك عن ، مسلم بن
. كيف بل جاءت كما أمروها

، عليه دلت ما يرون ل الذين ، المعطلة على رد ، جاءت كما ولهم: أمروهاقف
رد ، كيف وقاولهم: بل ؛ المراد والمعنى ، المقصودة الحقيقة من به ءتجاو

الله تعالى ، وتكييف ، تمثيل فيه ظاهرها أن يعتقدون الذين ، الممثلة على
ًا يقولون عما ًا علو ، اليات عليه دلت ما السلف: إثابات ومذهب ؛ كبير

. ومجده ، كبريائهو ، وعظمته الله بجلل ، اللئق الوجه على ، والحاديث
قاوله في ، يقول كمن ، المراد المعنى وأنكر ، ظاهرها على قاال: تجرى نمو

وفي ، بمعنى: استولى  ] إنه5استوى) [طه:  العرش على تعالى: (الرحمن
، ذلك ومع ؛ بمعنى: القدرة  ] إنه75بيدي) [ص:  خلقت قاـوله: (لما

ما يفهم لم ، متناقاض جاهل فهذا ؛ ظاهرها على قول: تجريي) 312(ص
عليه دلت ما هو ، الظاهر أن يفهم ولم ؛ ظاهرها على قاولهم: تجرى من أريد
ًا ًا أو ، نص ، ظاهر بقول اليمان: التيان في يكفي اول ، المراد معناه في ظاهر

بل ؛ الباطن في نقيضه اعتقاد مع ، العلم هلوأ ، السلف عليه كان ما يوافق
. لسنةوا ، الكتاب نصوص في ، الكفر أفحش من وهو ، لنفاقاا عين هذا

بألفاظ اليمان بمجرد يكتفون لفتوى: لوا ، العلم هلوأ ، السنة أهل و
من عليه دلت اوم ، لحقيقتها اعتقاد غير من ، الصفات في ، لسنةوا ، الكتاب
، علوال ، العرش على الستواء ذاوك ؛ بذلك اليمان من لبد بل ؛ المعنى

في منه لبد ، لفوقايةوا ، العلو اعتقاد أن في الجارية: نص ديثوح ؛ لرتفاعوا
كقوله ، لسنةوا ، الكتاب من ، المتظاهرة النصوص عليه دلت ماوك ، اليمان

الطيب) [ الكلم يصعد يهإل ] (18عباده) [ النعاما:  فوقا القاهر تعالى: ( وهو
من الكتاب  ] (تنزيل4المعارج:  إليه) [ لروحاوا كةائالمل  ] (تعرج10فاطر: 

ديثوح ، الرقاية ديثوح ، الوعال  ] وحديث2لعليم) [ غافر: ا العزيز الله
. يحصى يكاد ل مما ذلك يروغ ، الستسقاء

في ، ربي أعرفا ل قاال من ، الكبر الفقه في حنيفة أبو مطيع: قاال أبو لاقا
العرش على يقول:(الرحمن الله لن ، كفر فقد ، الرض في أما ، السماء

فوقا رشهوعاستوى) 
ل كنول ، استوى العرش على إنه قاال قالت: فإن ، لسماواتا) 313(ص
أن أنكر لنه ، كافر قاال: هو ، الرض في أما ، السماء في العرش ، أدري
ل ىعلأ من يدعى نهوأ ، عليين أعلى في تعالى لنه ، السماء في الله يكون

من عليه يدل ما فىون ، اللفظ بنفس آمن من أن على يدل ذاوه ؛ أسفل من
رحمه مالك الوقا ؛ يخالفه ل ، الئمة من ، يرهوغ ، عنده كافر فهو ، العلو

. مكان كل في لمهوع ، السماء في الله: الله
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، بعدهم ومن ، السلف من ، الئمة أقاوال ـ الله رحمه ـ الللكائي بسط قاد و
، الرازي الله عبد بن حبس: هشاما دوقا ، الناس من بالضر هذا تكفير على

ً ، الري قااضي فقال: الحمد ، عنده ،فأحضر التوبة فأظهر ؛ التجهم في رجل
؟ خلقه من بائن ، عرشه على الله أن هشاما: أتشهد فقال ، التوبة على لله

، هوفقال: رد ؛ خلقه نم بائن ما أدري ول ، عرشه على الله أن فقال: أشهد
، خزيمة بن إسحاقا بن محمد عن ، صحيح بإسناد الحاكم وذكر ، يتب لم فإنه

بائن ، عرشه على ، سماواته فوقا الله إن يقل لم قاال: من أنه ، الله رحمه
في ألقى ثام ، عنقه ضربت وإل ، تاب فإن ، يستتاب أن وجب ، خلقه من

. لذمةا هلوأ ، القبلة أهل ، ريحه بنتن يتأذى لئل ، مزبلة
فيما ل ، بالكيفية العلم في هو إنما ، السلف عند التفويض أن بهذا: تعلم و

 إثابات من ، النصوص عليه دلت
من لبد هذا فإن ، لفوقايةوا ، لرتفاعوا ، كالعلو ، الكمال فاتص) 314(ص

له: (الرحمنقاو في ، القيرواني ، زيد أبي ابن وقاال ، به ليمانوا ، اعتقاده
اطلع ول ، له علم ل من عليه أنكر وقاد ، استوى) أي: بذاته لعرشا على
بطوخ ؛ أجمعين عنهم الله رضي ، المقلدين لئمةوا ، السلف مذهب على
فساد على الدال ، الكلما فضول من ، تحته طائل ل بما ، المقاما هذا في

، أوهاماوال ، الجهل معرة من هبالل فنعوذ ؛ الفهـاما رسوخ دماوع ، القصد
. القاداما مزلة من ، به ستجيرون
ًا: الشيخ القاو تعالى:  الله رحمه ، اللطيف عبد أيض
موسى: أبي حديث في وجهك)) وقاوله بنور عوذ((أ  قاوله عن السؤال ماأو

من بصره إليه انتهى ما ، هوجه سبحات لحرقات كشفه لو ، النور ((حجابه
 ؟ ل أو ، لنورا اهذ يفسر السائل: هل خلقه)) وقاول

ضافاوي ، الموصوفا إلى الصفة إضافة ، الله إلى يضافا النور لجواب: أناف
رحمه القيم العلمة: ابن إليه أشار كما ، فاعله إلى المفعول إضافة ، إليه
، ريب بل الول من ، الطائف من خرجهم  دعائه في وما ؛ نونيته في ، الله
ما: ماوأ ؛ النفس السم بهذا ، قدسوت تعالى تسمى وكذلك ؛ ذات صفة فهو
، تعالى الله وجه إلى المضافة ، السبحات ذكر من ، موسى أبي حديث في
. تفسيره يأتي ما على ، الموصوفا إلى الصفة إضافة نم يفه
في يرهوغ ، السيوطي ذكر النور)) فقد حجابه ((قاـوله: أماو) ص315(

ًا ، الحجب ، نور من بحجب الله: احتجب أن على تدل ، السلف من آثاار
الذكر في عطفه لنه ، إليه الشافية: يشير الكافية صاحب وكلما ؛ له مخلوقاة

؛ للمغايرة ونيك العطف: أن في لصلوا ؛ الذات أوصافا من ، تقدما ما على
ًا نفسه سمى سبحانه للهواالسلمية))  ((الجيوش يف وقاال وجعل ، نور
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ًا كتابه ًان  ورسوله ، نور ًا ودينه ، ور وجعل ، بالنور خلقه من واحتجب ، نور
لرض) وا السماوات نور تعالى: (الله نورا،قاال أوليائه دار

هو إنما وهذا ؛ لرضوا السماوات بكونه: منور رفس  ] وقاد35لنور: ا( آيةلا
اسم له اشتق ومنه ، به قاائم ، أوصافه من هو الذي فالنور لوإ ، فعل

. الحسنى السماء أحد هو ((النور)) الذي
؛ موصوفها إلى صفة إضافة ؛ وجهين أحد على ، سبحانه إليه يضافا لنوراف
ربها) بنور الرض شرقاتوأكقوله: ( فالول ؛ هفاعل إلى فعل ضافةوإ

المشهور الدعاء يف  قاوله ومنه ، القضاء لفصل جاء  ] إذا69[ الزمر: 
الخر: الثار أنت)) وفي إل إله ل ، تضلني أن ، الكريم وجهك بنور ((أعوذ
الظلمـات ن: أ لمات)) فأخبرلظا له أشرقات الذي وجهك بنور ((أعوذ

. بنوره القيامة يوما تشرقا الرض تعالى: أن أخبر كما ؛ وجهه بنور أشرقات
 عثمان تابوك ، له لسنةوا ، الطبراني معجم يفو

عند ((ليس عنه الله رضي مسعود ابن عن ، يرهماوغ ، لدراميا) 316(ص
قااله الذي وجهه)) وهذا نور من لرضوا سماواتلا نور ، نهار اول ليل ربكم

فسرها: من قاول من ، الية تفسير إلى أقارب ، عنه الله رضي ، مسعود ابن
السماوات بأنه: منور فسرها من وأما ؛ لرضوا السماوات أهل هادى إنه
اواتسمال نور أنه والحق ؛ مسعود ابن قاول وبين بينه، تنافي فل ، لرضوا
كلها. العتبارات هذهب ، لرضوا
، عنه الله رضى ، الشعري موسى أبي حديث من ، يرهوغ مسلم صحيح يفو

له ينبغي ول ، يناما ل الله كلمات: ((إن بخمس ،  الله رسول فينا قاال: قااما
قاال: ، عنه الله رضي رذ أبي عن ، مسلم صحيح وفي يناما)) فذكرها؛ أن

السلما شيخ أراه)) قاال أنى قاال: ((نور ؟ ربك رأيت له  الله رسول سألت
عليه: أن دلوي قاال ؛ أراه نىوأ ، نور رؤيته دون حال أو ، نور َثام معناه: كان ،

ًا)) وذكر رأيتل: ((قاا ؟ ربك رأيت هل ، الصحيحة اللفاظ بعض في نور
معنى في ، شيخنا قاال ما ، صحته على قاال: ويدل ثام ، الرؤية في الكلما
. عنه الله رضي ذر أبي حديث

النور هو ـ أعلم للهوا ـ النور النور)) فهذا الحديث: ((حجابه يف  لهوقا
ًا))  أيتر(( ذر أبي حديث في ، المذكور الذات نور فهي ، السبحات ماوأنور

 أنه إلى ، إيماء فيه لمهوك ،  به استعاذ الذي ي: النوروه ، العلية المقدسة
يةرؤ نع  حجبه الذي وهو ، المذكور النور بهذا احتجب عالىت) 317(ص

ذر أبي حديث في تقدما كما ،  رآه الذي ، النور وهذا ، دسوتق تعالى الباريء
ًا)) وقاد ((رأيت ومن نور من ، خلقه عن بحجب عالىوت سبحانه احتجب نور

ًا جمع ، السلف عن مروية آثاار في ذكر كما ، غيره في ، السيوطي منها كثير
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جازت ، الكريم وجهه بنور ، السبحات فسرت اذالسنية)) فإ هيئةال(( كتاب
. ذات وصف لنها ، بها الستعاذة

الله الثاير: سبحات ابن قاول ، تعالى الله رحمه ، القيم ابن أومأ إليه ما ؤيديو
؛ وجهه وقايل: ضوء ؛ سبحة : جمع الصل في وهي ؛ عظمته ، جلله جل

؛ وجهه أي: سبحان ؛ له تنزيهه معناه: يلوقا ؛ نهاسمح ، وجهه وقايل: سبحات
أي: لو ؛ لمفعولوا الفعل بين ، معترض كلما ، الوجه سبحات يل: إنوقا

.  أبصرت شيء كل لحرقات ، كشفها
كشفها قاال: لو ، ذلكول ؛ به احتجب الذي النور هي ، السبحات أن ت: يريدلقا
التي ـ تعالى هالل أنوار من نكشفا المعنى: لو أن ، هذا من قاربوأ قاال: ؛

موسى خر كما ، النور ذلك عليه وقاع من كل لهلك ، شيء ـ العباد تحجب
ًا ًا الجبل وتقطع ، صعق ابن كلما ففي ؛ عالىوت سبحانه الله تجلى لما ، دك

، الثاير ابن كروذ ؛ فتأمله ، الذات أنوار نفس ، الحجاب أن على يدل الثاير: ما
ًا سبعون العرش دون قاال: لله ، برائيلج أن ، يرهوغ  من دنونا لو ، حجاب

. انتهى ، وجهه سبحات لحرقاتنا ، حدهاأ) 318(ص
، النار أو ، النور حجابه ، موسى أبي حديث في ، القرطبي قاال ما قتضىمو

، المباحث هذه في يجرى لكنه ، الذات أنوار عن ، منفصل حجاب هذا أن
عوتون ، الكمال صفات من ، اببال هذا في جاء يماف ، المتكلمين طريق على

. الجلل
ًا: قادس هلو نصه:  ما ضريحه، ورون ، روحه الله أيض

 الرحيــم الرحمـن الله ـمبس
، الظالمين على إل عدوان ول للمتقين، لعاقابةوا ، العالمين رب لله حمدال
شهد: أنوأ ؛ المبين لحقا الملك ، له شريك ل وحده ، الله إل إله ل أن شهدوأ

ًا ، آله لىوع ، عليه الله صلى ، المين الصادقا ، سولهور عبده محمد
. الدين يوما إلى ، مستمرة دائمة صلة ، صحابهوأ
ويقرأ ، ((الحياء)) للغزالي بكتاب يشتغل وقاتنا، أهل بعض رأيت عد: فإنيبو

، انيهومب جمله تحت ما رفايع ول ، معانيه فهم يحسن ل ووه ، العامة عند فيه
ذلك تحت بما دراية اول ، الطيب من الخبيث تمييز في ، أهلية له ليست
بعض إليه رسلتوأ ، نصيحة إليه فكتبت ؛ صيب أو ، عاتية ريح من ، البارقا

النبوية الحاديث على المشتملة ، السلمية الدواوين إلى رشدتهوأ ، أصحابه
 ، السلفية لسيروا ،

عجبوا ، رأيه على واستمر ، يقبل فلم ، الوعظية لرقاائقوا) 319(ص
. له الناهي قادر من وحط ، يجالسه من لبعض ذلك ظهروأ ، بنفسه
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ًا إليه تبتكف من بدىوأ ؛ بصيرة على أنه عموز ، يلتفت مول ، يصغ فلم ، كتاب
ام بعض ، لمستفيدينوا ، للطلبة أذكر فأحببت: أن ؛ الكثيرة جهله: العاجيب

بـ((الحياء)) ليكون المسمى ، الكتاب هذا في ، لدينوا مااالسل أئمة قااله
من ، عباراته تحت ما عليه يلتبس ئلول ؛ أمره من بصيرة ،على الطالب
. القول زخرفا

أولً: ، كتبت ما ورةصو
حمةور عليكم سلما الله عبد الخ إلى ، الرحمن عبد بن ، اللطيف عبد نم 

، إسلمية حمية له من كل يشغل ما ، عنك نيغبل وبعد: فقد ؛ هاتوبرك ، الله
كتاب في بالقراءة اشتغلت لك: أنكوذ ، الحنيفية الملة على ، دينية يرةوغ

ل الذين ، لعامةوا ، الضعفاء من لديك من عليه وجمعت ؛ ((الحياء)) للغزالي
لشقاوة؛وا فرالك ووسائل ، لسعادةوا الهداية مسائل بين ، لهم تمييز

الضالة لتأويلتوا ، الجائرة التحريفات من ، الحياء في ما مهسمعتوأ
أصل في لفلسفةوا ، الدفين الداء على اشتملت التي لشقاشقوا ، الخاسرة

. الدين
سبيل يلتزموا نوأ ، رسله يتبعوا عباده: أن على وجبوأ ، تعالى الله أمر دقاو

 من ، الولئج اتخاذ وحرما ؛ المؤمنين
الصل وهذا ؛ المؤمنين عباده دون ومن ، ورسوله الله وند) 320(ص

، الفلسفة طريق ، الحياء في سلك وقاد ؛ به إل للسلما قاواما ل ، المحكم
:فةالفلس وكسا ، الدين صولوأ ، اللهيات مباحث من كثير في ، متكلمينلاو

الذي ، الله دين من ، ائقحقبال ، لجهالوا ، ارمغأال ظنها حتى ، الشريعة لحاء
في وهي ؛ السلما في الناس به ودخل ، الكتب به ونزلت ، الرسل به جاءت

سلك من ويمجها ، البصار أولوا يعرفها ، منتنة ، فلسفة الحقيقة: محض
. لمصاروا القرى في ، كافة العلم أهل سبيل

؛ اديهاوب ، افيهاخ طالعةوم ، فيها النظر عن ، لبصيرةوا ، العلم أهل حذر دقا
منهم كثير وسماها ، بالسنة عرفا ممن ، المغرب علماء ، بتحريقها أفتى لب

؛ لتشنيعوا ، الذما في قاياما عقيل: أعظم ابن الدين)) وقااما علوما ((إماتة
ًا بأن وجزما ، لترقايعوا التمويه من فيه ما وزيف خالصة زندقاة مباحثه من كثير

. لعد ول صرفا لصاحبها يقبل ل ،
عند وهي ، الفلسفة من أشياء في دخل ، حامد أبو : ولكنماالسل شيخ لاقا

، الفلسفة تأويلت من ، فيه دخل ما بعض عليه رد وقاد ؛ زندقاة عقيل ابن
، لنفوسوا العقول في ، قاوله وذكر ، السبعينية في ، السلما شيخ عليه ورد

وقاال ، الدين علماء من رهغي عليه ورد ؛ جادوأ فأفاد ، الفلسفة مذهب هأنو
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، الفلسفة جوفا في حامد: دخل أبو شيخنا ، المالكي ، العربي بن تلميذه فيه
 وكلما ؛ يحسن فلم الخروج أراد ثام

مزجى هو من على إل يشكل ل ، هذا في معروفا العلم هلأ) 321(ص
. الصناعة تلك من أجنبي ، البضاعة

وقاطعوا ، لسننوا السبيل هذا على اضوم ـ برحمته الله تغمدهم ـ شائخنامو
، ذلك دون هو ما على دبواوأ ، لفتنوا ، لفلسفةوا الزندقاة إلى الوسائل

كل ذلك على وشكرهم ، لمسالكوا المناهج أوضح إلى الطالب رشدواوا
. النبوي للعلم مارسةوم ، سنة صاحب

فتوخال ؛ المحجة وضللت ، مناهجهم عن رجتوخ ، سبيلهم خالفت قاد نتأو
عن ، بنفسك وانفردت ، برأيك ستغنيتوا ، لحجةوا البرهان مقتضى

، الكور بعد الحور أقابح ما ؛ السنة إلى المنتسبين ، العلم بطلب المتوسمين
، المزخرفة عباراته بعض سمعت إذا ؛ النقم وحلول ، النعم زوال أوحش وما

. الشأن اهذ عن بالعراض يأمر أو ، فلن هذا عن ينهانا قالت: كيف
ما يكون وقاد ، المنشودة لضالةوا ، المفقودة الدرة على تنك: سقطأك

في أخرجت ، مبهمة ندقاةوز ، منتنة ركك: فلسفةوح ، أعطافك وهز ، أطربك
ًا الله فرحم ، السلفية لعباراتوا ، النبوية الحاديث قاالب ، نفسه عرفا عبد
. جنابه نع لبعادوا ، بابه عن الطرد افاوخ ، الله إلى نابوأ ، بجاهه يغتر ولم

من ، الكتاب هذا ينزع الله: أن أيده ، للماما ينبغي و
، وغيرها الست، المهات من ، السنة بكتب لزمكموي ؛ يديكمأ) 322(ص

. السبيل يهدي وهو ، الحق يقول للهوا
وتحذيرهم ، الكتاب هذا في به أفتوا وما ، العلم أهل أقاوال بعض جمعت ثام

ذأخو ـ للغزالي ترجمته في ـ الذهبي ك: قاوللذ فمن ؛ لمسترشدوا ، للطالب
في ، ذهنه سيلن دخلهوأ ، لحكمةوا ، لكلماوا ، لفقهوا ، الصول تأليف في

أن إلى ـ الكلما وساقا ، خلقه في سر ولله ؛ القاداما ومزال ، الكلما مضائق
، العلوما راجع نه أعنه: حكى ثام ـ قاال أن إلى ـ الغافر هذا: عبد ذكر ـ قاال

وبقي ، أبوابها له تفتحت حتى ، بأربابها والتقى ، الدقايقة الفنون في وخاض
ـ قاال أن إلى ـ شيء كل عن شغله بحيث ، الخوفا من باب عليه وفتح ، مدة

جعوور ، كلمه أثاناء في ، النحو جهة من خلل قاوعو به عليه يعترض كان ومما
. رسهما ما بأنه عترفاوا فأنصف ، فيه

كيمياء في ، بالفارسية المستبشعة اللفاظ من ذكر ما ، عليه نقم مامو
مراسم يوافق ل بحيث ، لمسائلوا الصور بعض وشرحا ، لعلوماوا السعادة
ما أحق لحقوا ، به الولى وكان ؛ الملة قاواعد عليه ما وظواهر ، الشرع

ل العواما: ربما نفإ ؛ له الشرحا عن لعراضوا ، التصنيف ذلك يقال: ترك
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ًا سمعوا فإذا ، لحججوا بالبراهين القواعد أصول ونميحك ، ذلك من شيئ
. الوائل مذهب بيان إلى ذلك نسبونوي ، بعقائدهم أضر هو ما منه تخيلوا
، الكيمياء في حامد أبي على ، الغافر عبد نقله الذهبي: ما القا) 323(ص
حامد أبو خنايالعربي: ش بن بكر بوأ قاال حتى ، تواليفه غضون في أمثاله فله

. انتهى ، استطاع فما يتقيأهم أن رادوأ ، الفلسفة بلع ،
الشيخ: قاال ، له عياض القاضي تأليف في ، الصدفي على أبي معجم نمو

، التصوفا طريق في غل ، العظيمة لتصانيفوا ، الشنيعة النباء ذو ، حامد أبو
، المشهورة ليفهآت فيه لفوأ ، ذلك في يةداه وصار ، مذهبهم لنصر وتجرد

ونفذ: أمر ، بسره أعلم ،والله أمة ظنون به وساءت ، مواضع فيها عليه أخذ
فامتثل ، عنها لبعدوا ، بإحراقاها الفقهاء وفتوى ، بالمغرب عندنا السلطان

. انتهى ، ذلك
:بهكتا في ، بالتشيع المتهم ، الجوزي ابن سبط ، يوسف المظفر أبو قلنو

ما شفوك ، العالمين كتابه: سر في حامد أبو الفهاما)) قاال: ذكر ((رياض
، عمر موله)) إن فعلي موله كنت حديث: ((من في الوقا ، الدارين في

ذاوه حامد: أبو قاال ؛ ومؤمنة مؤمن كل ، مولى أصبحت ، بخ ، قاال: بخ
ًا ، الهوى عليه غلب هذا بعد ثام ضا،ور تسليم مروأ ، البنود وعقد ، سةياللر حب

به واشتروا ظهورهم وراء (فنبذوه الخلفا على فحملهم ، هيهاون ، الخلفة
ًا  ] وسرد187عمران:  يشترون) [ آل ما فبئس قاليل ثامنا هذا من كثير

. المامية تزعمه الذي الفسل الكلما
، عنه عرج أنه الظاهر ، هذا في عذره ما أدري الذهبي: وما القا) 324(ص

هذا ففي ، ببعيد ذاك وما ، هذا وضع من يكن لم إن قالت: هذا ؛ الحق بعوت
ًا التأليف لغرض: أنماوا ، ممكن الذهبي ذكره قالت: ما ؛ لتستطاب ، بلي
من كتبه في لما ، طراحهوا ، هجره جبوي ، به يغتر ل ، الرجل هذا إلى ينسب
تقال. ل التي لعثراتوا ، العضال الداء

((التهافت)) وكشف كتاب ، الفلسفة ذما في ، رجللا ألف الذهبي: قاد لاقا
ًا ، مواضع في ووافقهم ، عوراتهم ولم ، للملة موافق أو ، حق ذلك أن منه ظن

وحبب ، العقل على القاضية ، النبوية بالسنن خبرة ول ، بالثاار علم له يكن
بروج ، عضال داء )) وهوفاالص إخوان ((رسائل كتاب في النظر إدمان إليه

لتلف ، المخلصين وخيار ، الذكياء من حامد أبا أن ولول ، قااتل وسم ، مردىء
.
اإلو ، الوائل شبه من بدينكم واهربوا ، الكتب هذه من ، الحذر ، لحذراف

يكثرول ، العبودية فليلزما ، لفوزوا النجاة راما فمن ، الحيرة في وقاعتم
يتوفى نوأ ، السلما على الثبات في ، موله إلى تهلولبي ، بالله الستغاثاة
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، العالم قاصد فبحسن الموفق، والله ، التابعين وسادة ، الصحابة إيمان على
. تعالى الله شاء إن وينجو ، له يغفر

أبي على أنكرت ، مهمة أشياء بيان فصل: في ، الصلحا بن عمر أبو القاو
 هايرتض لم أشياء تواليفه ففي ؛ حامد
مقدمة المنطق: هو في قاـوله منها ؛ الشذوذ من ، مذهبه هلأ) 325(ص

ً بمعلوما له ثاقة فل به يحيط ل ومن ، كلها العلوما إذ ، مردود قاال: فهذا ؛ أصل
ًا بالمنطق رفع إماما: ما من وكم ، بالطبع منطقي ، الذهن صحيح كل . رأس

دتهشا ، له يكون له: أنال فمعاذ ؛ أهله غير على به كتاب: المضنون ماأف
الشهرزوري الله عبد بن محمد ، الدين كمال القاضي بخط ، منه نسخة على

وقاد ، الفلسفة كتاب: مقاصد من مخترع نهوأ ، الغزالي على موضوع أنه ،
.  بكتاب: التهافت ، الرجل نقضه

، ءبالنوا كتاب: الكشف رأيت وقاد ، تاريخه في الجبلي صالح بن أحمد القاو
الباطل بادوأ ، دالهوأ ، الحق أنار الذي لله : الحمدريللماز ، الحياء كتاب عن

يقول: ولقد ، حامد أبي على انتقده مما أشياء المازري أورد ثام ؛ زالهوأ ،
ًا الماما يرون ، مالكية قاول من أعجب أن يجابوإ ، التحديد من يهرب ، مالك
ًا يرسم ًا ، ما قاياس أو ، ما أثار فيه كان نوإ ، رسم ًاوت ، تورع الفتوى من حفظ

ما على مبناها ، فتاوى الرجل من يستحسنون ثام ، عليه الناس يحمل فيما ،
.  الثابت بغير ، الثابت منه فقل  النبي عن كثير وفيه ، له حقيقة ل
، اءيالول نزعات من وردوأ ، كله ثابوته يمكن ل ، السلف عن أورد ما ذاكو

 لكن ، موقاعه يجل ما ، الصفياء ونفثات
يجوز ل ، بعضهم عن يحكيها كاطلقاات ؛ بالضار النافع فيه زجم) 326(ص

لقدحا كالرموز كانت ، ظواهرها على معانيها أخذت وإن ، لشناعتها ، إطلقاها
اللفظ: مما ان لىع ، بتعسف إل ، الحق إلى معانيها تنصرفا ول ، الملحدين

اضطرت الذي ، الشرع صاحب كلما في إل ، مثله العلماء لفكيت ل
. جهله من المانعة ، صدقاه على الدالة المعجزات

أصابع من أصبعين بين القلوب كقـوله: ((إن التأويل طلب إلى ذبهكو
سبحات اصبع)) وكقوله: ((لحرقات على السماوات الرحمن)) ((وإن

، الواردة الحاديث من ذلك غير الله)) إلى ـوله: ((يضحكقكووجهه)) 
بها مقطوع غير العصمة كانت فإذا ـ قاال أن إلى ـ العقل أحاله مما ظاهرها

وتدعو ، يثبت أن إل ، إليه إطلقاه يجوز ل ما لضافة وجه فل ، الولي حق في
ًانم أن ترى: لو أل ـ قاال أن إلى ـ فيتأول ، نقله إلى ضرورة يحكي أخذ ، صف

لما ، الورقا وقادما ، لحرفاوا الصوت قادما في مذهبه ، الحشوية ضبع عن

171



ّيُة  ّدَرُرّدَرُرالال َمْوِقُع ِن ّيُةالّس ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

، الله كتاب قارأ إذا ، القارىء إن ، المحققين بعض يقول: قاال أن به حسن
ًا نفسه في القارىء عاد ًا كان أن بعد قاديم  الوقا ؛ محدثا

مذاهب يةكاح في أخذ إذا ، للحوادثا محل الله الحذاقا: إن عضب) 327(ص
. الكرامية

، يعظ من بعض ،إن القرطبي أحمد بن الله عبد الجماعة: أبو قااضي القاو
ًا منه تبرأ ثام ، الفقه رسم ينتحل كان ممن لنحلةوا ، الغزالية بالشريعة شغف

إماما ، حامد أبي لكتاب ، التعصب معنى على تشتمل كراسة أنشأ ، الصوفية
، للدين مباينةلا أساطيره وتضليل ؟ رهكيمنا تشنيع من هو فأين ؛ بدعتهم

بهم الواقاع ، المكاشفة علم إلى المفضي ، المعاملة علم من هذا وزعم: أن
من إل ، باطلعه يفوز ول ، قاناعه عن يسفر ل الذي ، الربوبية سر على

. أحكامها وشرع أعلمها، لهم رفع التي ، ضللته شيخ إلى تمطى
يرزقا ل عقوبته: أن قالوأ ، هب العلم: التصديق هذا من دنىوأ حامد: أبو لاقا

ًا منه المنكر ول ، قارآن بقراءة يشتغل قاوله: ول على ، قاوله من فأعرض شيئ
، جيبه كم في رأسه إدخال إلى الوصول عن يقطعه ذلك لن ، حديث بكتب

، عليه السلف كان ما يقول:ذروا فهو ؛ الحق نداء فيسمع ، بكسائه لتدثاروا
. وكفر ، وسب ، القاضي: أقاذع إن ثام ، به آمركم ما إلى ادرواوب
الربوبية سر أفشى ومن ، السرار قابور ، الحرار حامد: وصدور أبو القاو

ًا الحلج قاتل مثل ورأى ، كفر ًا لطلقاه ، عشرة إحياء من خير ونقل ، ألفاظ
 قاال: للربوبية ، بعضهم عن

العلم لبطل ، فشك لو سر وللنبوة ؛ بوةلنا لبطلت ، ظهر لو رس) 328(ص
بصوفية كشف قاد العلم قالت: سر ؛ الحكاما لبطلت كشف لو سر وللعلم ؛

. لحراماوا الحلل لديهم وبطل ، النظاما فانحل ، أشقياء
حق في النبوة إبطال يرد لم إن بهذا القائل الغزالي، قاال أحمد: ثام ابن لاقا

ل الكامل نوإ ؛ يتناقاض ل الصحيح إنف ؛ بحق ليس قاال ماف ، الضعفاء
الحق أنوار له يتجلى ، الغزالي: العارفا وقاال ؛ ورعه نور معرفته نور يطفىء

النبوة معنى فيعرفا ؛ الخلق عن المحجوبة ، المرموزة العلوما له وتنكشف ،
عن قاال ؛ ظاهرها على منها نحن التي ، الشريعة ألفاظ به وردت ما وجميع ،

ًا قالت ، البداية في أيتهر بعضهم: إذا قالت ، النهاية في رأيته ذاوإ ؛ صديق
ًا بمعطل إل يلصق ل الزنديق رأيتم فقال: إذا ، الغزالي فسره ثام ؛ زنديق

، اللهامية العلوما إلى الصوفية وقاال: وذهبت ، النوافل بمعطل ل ، الفرائض
، الله ، ول: اللهيقف ، الهم مجموع ، القلب فيجلس: فارغا ؛ التعليمية دون

هذا بلغ فإذا ؛ حديث كتب ول ، بتلوة يشتغل ،ول قالبه فيتفرغا ؛ الدواما ىعل
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الحق: نداء فحينئذ: يسمع ، بكسائه تدثاروي ، مظلم ببيت الخلوة التزما ، الحد
المدثار) . أيها (يا المزمل) ، أيها (يا
ُا، سمع ت: إنمالقا ًا سمع أو شيطان  ، هل حقيقة ل شيئ

، والسنة ، بالكتاب العتصاما في لتوفيقوا ، هدماغ طيش نم) 329(ص
. لجماعوا
على ((الحياء)) بالكذب كتاب حامد أبو الطرطوشي: شحن بكر أبو لاقا

ًا أكثر الرض بسيط على وما ،  الله رسول بمذاهب شبكه ، منه كذب
؛ مكتسبة النبوة قاوما: يرون موه ؛ الصفاء إخوان رسائل يانعوم ؛ الفلسفة

، حامد أبو عساكر: حج ابن قاال ؛ ومخاريق حيل ، المعجزات وزعموا: أن
ًا بالشاما قااماوأ وكان ، بالمجاهدة نفسه وأخذ ، وصنف ، سنة عشرين من نحو

نم ، البخاري صحيح سمع ، الجامع من الغربية المنارة في ، بدمشق مقامه
. مانينوثا تسع سنة في دمشق وقادما ، الحمصي سهل أبي

، مانينوثا أربع سنة في ، ببغداد مدرسته على النظاما خلكان: بعثه ابن القاو
بالزاوية مدة بدمشق قااماوأ ، وحج ، وزهد ، مانينوثا ثامان سنة في وتركها
مدة قااماوأ ، مصر قاصد ثام ، يتعبد المقدس بيت إلى انتقل ثام ، الغربية

سلطان ، ينشفتا بن يوسف إلى المضي على فقيل: عزما ، كندريةإسبال
، لوسيطوا ، نف: البسيطوص ، طوس إلى عاد مثا نعيه فبلغه ، مراكش

، الفقه أصول في ، المستصفى لفوأ ، والحياء ، لخلصةوا ، لوجيزوا
النظر ومحك ، الفلسفة وتهافت ، الجدل في لمنتحلوا ، للبابوا ، لمنخولوا
من ذقلمنوا ، النوار شكاةوم ، الحسنى سماءأال وشرحا ، العلم ومعيار ،

. انتهى ، أخرى شياءوأ ، القولين قيقةوح ، الضلل
علي بن المؤمن عبد سمعت ، الثايري علي بن الله عبد القا) 330(ص

الباب قارع ، الغزالي حامد يقول: أبو ، تومرت بن الله عبد سمعت ، القيسي
، يحيي بن سمعنا: محمد ، وغيره ، يالعثمان محمد قاال: أبو ؛ لنا وفتح ،

الشمس كأن ، خمسمائة سنة ، ندريةسكبال يقول: رأيت ، المؤدب ، يذرالع
وصل أياما فبعد ، فيهم تحدثا ببدعة ، عابر لي فعبرها ، مغربها من طلعت
.  البريد من الغزالي كتب بإحراقا ، الخبر

حامد شيخنا: أبو قاال ، الحسنى السماء شرحا في ، العربي بن بكر أبو لاقا
ً ًا قاول من أبدع ، الله قادرة في وقاال: وليس ، العلماء عليه انتقده ، عظيم
للتقان في ، العالم هذا ، منه أحكم أو ، أبدع القدرة في كان ولو ، والحكمة ا
نهأ: بوالجوا ، قاال ثام ؛ محال وذلك ، للجور قاضاء ذلك لكان ، يفعله ولم
المتعلقة المقدرات تقدير عن ، النهاية ونفي ، القدرة عموما اعتقاد في باعد

، فلسفي رأي وهذا ؛ سواه في ل ، المخلوقا العلم هذا تفصيل في ولكن ، بها
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للتقان ونسبة ، الحقائق قالب الفلسفة به قاصدت ً الحياة إلى ا والوجود ؛ مثل
تمعتجوا ، الصواب إلى سبيل لوبقلا في يبقى ل حتى ، والبصر السمع إلى

نهاية ل المقدورات أبيها: إن بكرة عن وقاالت ، العتقاد هذا خلفا على المة
قاال: ثام ، صالحة القدرة إذ ، الوجود حاصل بكل ل ، الوجود مقدور بكل لها

، بحره من نقطة كنا نوإ ونحن ، فيها تماسك ل ومزلة ، للعابها وهلة هذه
بقوله. إل عليه ردن ل فإنا

ًا للقدر قاـوله: إن ، عليه أخذ مماو) 331(ص سر فأي ؛ إفشائه عن نهينا سر
ًا كان إن ف!؟ للقدر ًا كان نوإ ، بد ول إليه وصل ، بالنظر مدرك ، بالخبر مدرك

، محضة دعوى فهذه ، والعرفان بالحيل يدرك كان وإن ، شيء فيه ثابت فما
. فيه وبحث ، القدر في قتعم بإفشائه: أن عنى فلعله

أنبأنا ، السخاوي الحسن أبو أنبأنا ، الكريم عبد بن محمد الذهبي: أنبأنا لقاا 
أنبأنا ، بقراءتي السفرائيني أحمد بن سعد أنبأنا ، الصوفي قامرية بن خطاب

أحدهما ، شطران الدين أن اعلم قاال ، الطوسي محمد بن محمد حامد أبو
والطاعات ، الشد هو المناهي وترك ، الطاعات لفع والخر ، المناهي ترك
قاال ولذلك ؛ الصديقون إل عليه يقدر ل الشهوات وترك ، أحد كل عليه يقدر

، الطوسي القاهر عبد بن محمد بن أحمد ، نصر أبا العبدي: سمعت عامر أبو
اهكل هي فإذا ، الغزالي كتب في ينظر كأنه ، نومه في أبصر بالله: أنه يحلف

. تصاوير
ذكرت ما فأما ، المظفر ابن إلى رسالته في ، الطرطوشي دالولي ابن قاالو 

ً ورأيته ، وكلمته رأيته فقد ، حامد أبي من فيه واجتمع ، العلم أهل من جليل
، زمانه معظم ذلك على وكان ، عمره طول العلوما ومارس ، والفهم العقل

وهجر تصوفا، ثام ، العمال ارغم في ودخل ، العلماء طريقة عن له بدا ثام
ووساوس ، القلوب وأرباب ، الخواطر علوما في ودخل ، وأهلها ، لعلوماا

 بآراء شابها ثام ، الشيطان
لمتكلمينوا الفقهاء على يطعن وجعل ، الحلج ورموز ، لفلسفةا) 332(ص

علوما في يتكلم ((الحياء)) عمد عمل فلما ، الدين من ينساخ أن كاد ولقد ،
فسقط ، بمعرفتها خبير ول بها، أنيس غير انكو ، الصوفية ومرامز ، والأحال

. بالموضوعات كتابه ،وشحن رأسه أما على
قالت: أما ، الطرطوشي الوليد ابن كلما ساقا أن بعد ، الذهبي لاقا

للحياء)) فقيه فيه ما لول ، كثير خير وفيه ، جملة ، الباطلة الحاديث من ((ا
؛نسأل الصوفيه ومنحرفا ، االحكماء طرائق من وزهد ، ماورسو آداب من
ًا الله ًا علم وفسره ، القران به نزل ما هو ؟ النافع العلم تدري: ما ؛ نافع

ًقا  الله رسول ً ، ول رغب السلما: ((من عليه قاال ، عنه نهي يأت ولم ، وفعل
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في النظر وبإدمان ، هالل كتاب بتدبر أخي يا يكعلمني)) ف فليس سنتي عن
وإياك ، وتنجح تفلح ، وأذكاره ، النووي ورياض ، النسائي وسنن ، الصحيحين

وخطاب ، الرهبان وجوع ، الرياضات أهل ووظائف ، الفلسفة عباد وآراء
، السمحة الحنيفية متابعة في الخير فكل ؛ الخلوات أصحاب رؤوس طيش

. انتهى ، لمستقيما الصراط اهدنا اللهم ؛ لهلاب غوثااه فوا
للحياء على كلما ، الصقيلي المازني علي بن محمدلو تكررت فيه: قاد قاال ، ا

الدين)) علوما ((بإحياء المترجم الكتاب في ، مذهبنا استعلما في مكاتبتكم
وتعصبت ، انتصرت فطائفة ، اختلفت قاد فيه الناس آراء وذكرتم: أن

.وكاتبني أحرقات لكتبه وطائفة ، تونفر ، منه حذرت وطائفة ، هللشهار
ًا: يسألوني المشرقا هلأ) 333(ص ، الكتاب هذا قاراءة لي يتقدما ولم ، أيض

عن وأزلت ، النفاس منه مددت ، العمر في الله نفس فإن ، منه نبذة سوى
حكى منهم فكل ، تلمذته رأيت ، الرجل هذا اعلموا: أن ؛ اللتباس القلوب

ًا لي وحال ، حاله ذكر على أقاتصر فأنا ، العيان مقاما قااما ما ، حاله من نوع
ً وأذكر ، كتابه للشارات وأصحاب ، والمتصوفة ، الموحدين مذاهب من جمل ا

. الطوائف هذه بين متردد كتابه فإن ، والفلسفة ،
يسول ، فيه صنف فإنه ، الدين أصل هو الذي الكلما علم قاال: وأما مثا

علوما قارأ أنه وذلك ، فيها استبحاره لعدما طنتف ولقد ، فيها بالمتبحر
على جراءة الفلسفة فأكسبته ، الصول فن في إستبحاره قايل ، الفلسفة
ً ، المعاني ، خواطرها مع الفلسفة: تمر لن ، الحقائق على للهجوما وتسهيل

رسائل: إخوان ىلع عكوفا له كان أنه ، له صاحب وعرفني ؛ شرع يزعها ل
، الشرع علم في خاض قاد من ألفها ؛ رسالة وخمسون إحدى يوه ؛ الصفا

، سينا بابن يعرفا رجل كان وقاد ، العلمين بين فمزج ؛ الحكمة وفي ، والنقل
العقائد أصول رد حاول أن إلى ، الفلسفة في قاوته أدته ، تصانيف الدنيا مل
.  لغيره يتم لم ما له مت حتى ، جهده وتلطف ، الفلسفة علم إلى

الله: رحمه حسن بن ، الرحمن عبد بن الشيخ: إسحاقا القا) 334ص(
الرحيم الرحمن الله بسم 
، الله ورحمة ، عليكم سلما ، المكرما الخ إلى ، الرحمن عبد بن إسحاقا نم

وفي ، للوازماا ألزما من هي التي ، لله ةيحالكتاب: النص وموجب ، وبركاته
...)) الخ. النصيحة ((الدين الحديث

، تعالى الله به: تقوى أوصيك فالذي ، أهل للحمد هو الذي الله حمد عدبو
ًا للناس جعله الذي ، كتابه واتباع ًا نور إليك أوحينا تعالى: (وكذلك قاال ، وروح
ًا لليمان ول ابالكت ما تدري كنت ما أمرنا من روح ًا هجعلنا ولكن ا نهدي نور

 ]52مستقيم) [ الشورى:  صراط إلى لتهدي وإنك عبادنا من نشاء من به
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للنسان عرفا فإذا ؛ القلوب حياة فالقرآن ، البدن حياة الروحا أن فكما أن ، ا
القرآن عرفا: قادر ؛ الروحا بفقد البدن يموت كما ، القرآن بفقد يموت القلب

.  للهداية والنور ، للحياة فالروحا ؛ نوهوا ، ضلل غيره من لهدىا بطل وأن ،
 عبادنا) ففيه: خوفا من نشاء من به قاوله: (نهدي ماأو

على التوكل وفيه: بيان ؛ لذلك يوفق ل أن نفسه على لمؤمنا) 335(ص
ًا ، المور كل في الله قادر فما ؛ الذنوب وغفران ، القلوب هداية في خصوص
هداية بين وفيه: الفرقا ؛ حاجاته يف بغيره استعان من ، قادره حق الله

للرشاد الله ولكن أحببت من تهدي ل قاوله: (إنك في كما التوفيق، وهداية ، ا
 ] .56يشاء) [ القصص:  من يهدي

ًا الله علهج  ذلك: فالرسول تقرر اذإ ، القرآن عليه أنزل مافك ، للناس إمام
الصراط فهو ، هديه وافق فما ؛ له مبينة ، للقرآن موافقة ، السنة عليه أنزل

ل إذ ، ضللة بدعة وكل ، الوخيم والضلل البدعة فهو ، خالفه وما ، المستقيم
وجميع ، ورحيقه ، حوضه من إل شرب ول ، طريقه من إل الحق إلى طريق
قاال والسنة، الكتاب وافق ما إل ، مردودة راءآلا وجميع ، مسدودة الطرقا
يذهبون وصحته، السناد عرفوا مالقو تعالى: عجبت الله رحمه مدأح الماما

تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين ليحذر: (فيقول للهوا سفيان، رأي إلى
، سفيان رأي وافق من على إنكاره لىإ  ] فانظر63[ النور:  ) اليةنةفت

 .!؟ لقرآنوا ، السنة في النظر وترك ، نوفلتا ، فلن رأي اتبع بمن فكيف
علم فقال: هل ، البادية من رجل ، المحنة أياما في ، الواثاق إلى حضر دقاو

لم هو أو ، إليه المة يدع ولم ، الناس إليه دعوتم الذي ، الرأي ذاه  الرسول
 لمو الناس يترك أن وسعه وكيف: فقال ، علمه القاضي: بل فقال ؟ يعلمه
.  المحنة ، الواثاق فترك ؟ يسعكم ل وأنتم ، إليه دعهمي) 336(ص

للتباع اجبةو  الرسول طاعة لمقصود: أناو ، التباع سائغة الغير وطاعة ، ا
أبو العلماء: مات بعض قاال ، مرضية غير بآراء ، القضية الناس عكس وقاد
ول ((الجهة)) ، لفظ العرض)) ولو((((الجوهر))  يعرفا لمو ، وعمر ، بكر

والحرج الضيق فيه ما وتركا ، درج صاحبهما عليه ما على ((الحيز)) بل: درجا
.
يكن لم فيما ، والكلما ، الخوض باب ، عليهم الله رضوان سد: السلف دقاو

ولم ، وصفاته ، هوبأسمائ ، بالله أعرفا أنهمل ، الكراما السلف عهد على
وهم: ؛ بالعباد ل بالله اللئق ، المراد ظاهرها عن يحيلها بما ، فيها يتكلموا

ً المة أزكى ًا وأوفرها ، عقول ًا وأوفرها ، علوم ًا وأرسخها ، علوم أثابتوا ، إيمان
سد وفي ، ذلك في الناس شدأ وكانوا ،  رسول أثابته وما ، لنفسه أثابته ما لله
سعيد بن عثمان روى ، المهالك إلى المفضية ، والمسالك الطرقا تلك
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شقيق الحسن بن علي حدثانا قاال ، الصباحا بن الحسن قاال: حدثانا ، الدارمي
السماء فوقا قاال: بأنه ؟ ربنا نعرفا له: كيف قايل ، المبارك ابن عن ،

. خلقه من بائن ، السابعة
، اللغات بأفصح بعث دقا  الله رسول واعلم: أن ، الله رحمه طيالواس لاقا

ًا ، الله صفات ببيان صرحا وقاد ، والعبارات اللسنة وأبين ، ربه عن بها مخبر
ًا وكان ، بها له واصف
، والبليد ، والذكي ، لهوالجا ، العالم الشريف مجلسه حضري) 337(ص

ويعتقدوا ، الكتاب ذلك يتدبروا عليهم: أن أوجب وقاد ؛ الجافي عرابيلوا
. السليمة الفطرة مع معرفة به ليزدادوا ، الخطاب ذلك موجب

ً هناك أن ، عاقال يتصور لهف ًا دليل ويدع ؟ الناس أفراد إل يستنبطه ل ، خفي
وضللة ةجهال في ويدعهم ، المة غهيتبل ويترك ، والتباس حيرة في المة
عن أخذ من ببيانه ظفر ، والتابعين الصحابة عصر انقرض إذا حتى ، وغمة

والله ذا ه!؟ المبتدعين من وغيرهما ، وبشر كجهم ، والصابئين ، اليونان
به يريدون بكلما ، وهم ، هو يتكلم كيف ، والبرهان الهدى وضد ، البيان نقيض
على ويندرجون ، الفساد لأه يتوهمه لما المخالف ، داالمر ظاهره خلفا
 ! ؟ المراد هو ، المحدثاة التأويلت إلى صرفه وأن ، العتقاد هذا خلفا

الزمان حوادثا شر الله ه كفا فل ذان يكفيه يكن لم نم 
: أنافهمو وقاد ، للسنة وأبين ، للمة عليهم: أنصح الله رضوان السلف لب

بالله ((أعوذ دعائه في جهلً)) وقاال العلم من ن: ((إ القا ، جهالة العلم بعض
يكذب أن أتريدون ، يعرفون بما الناس دثاواح: يعل ينفع)) وقاال ل علم من
؟ ورسوله الله

فقد ، باطنه اهرهظ يخالف ل ، والسنة ، الكتاب في كان ما علم: أن دقاو
إما: بأن ؛ سبيله ووضحوا ، هيلدل عرفوا
ًا كوني) 338(ص ًا عقلي شيء) كل من تعالى: (وأوتيت قاوله مثل ، ظاهر

ما جنس من المراد: وأوتيت أن ، عقله من يعلم أحد كل  ] فإن23[ النمل: 
 ] فإنه102شيء) [ النعاما:  كل تعالى: (خالق قاوله ، وكذلك ؛ مثلها يؤتاه

ًا أو ؛ العموما هذا في يدخل ل الخالق أنة: بالضرور علم قاد ًا سمعي ، ظاهر
الخاصة كالمعية ، الظاهر عن تصرفا التي ، والسنة الكتاب في الدللت مثل

للجماع فإن ؛ والعامة ، به المراد أن على انعقد ، والتابعين الصحابة من ا
. به وختمها ، بالعلم بدأها الله لن ، العلم

عن الصرفا يوجب ، عقلي أو سمعي دليل من بد ل أنهء: العقل أجمع دقاو
لحمله مرجح، دليل من بد فل ، الدليل ظهور ادعى وإن ، مجازال ىإل الحقيقة

مظانه في وجده هذا أراد ومن ، اللفظ في الموانع: الشتراك ومن ذلك على
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، المجازات جنايات وعرفا ، المامول أدرك ، معياره السنة جعل ومن ،
غير من ، المتأخرين بكلما تغذى . ومن المنقول صريح على ، قوللعوا

بن الله ((السنة)) لعبد ككتاب ، المشتهرين السنة أهل كتب على ، إشرافا
للماما ، ((السنة)) لللكائي وكتاب ، ((السنة)) للخلل وكتاب ، أحمد ا

كلما من ًافطر لك وسأذكر ؛ وضلل ، يرةح في بقي ، وغيرهم ، والدارمي
. الستواء بيان في ، العلماء

 حق في الجهة اتبثاإ أن ، القوما الواسطي: ظن لاقا
؛ بالمظروفا الظرفا إحاطة ، وتحويه به تحيط ، وجودية ، لباريا) 339(ص
ًا) [ طه:  به يحيطون (ول وأكبر ، ذلك من سبحانه: أعظم وهو  ]110علم

العلم إلى طريق  ] ل11لشورى:  [ االبصير) السميع وهو شيء ثلهمك (ليس
كونه من يلزما ول ،  رسول قااله وما ، كتابه في علمناه ما نتجاوز ول ، بذلك
التي الله (فطرت عنه محيد ل الفوقاية جهة وإثابات ، المعنى هذا عرشه فوقا
بحسب ل ، وحدوثاه الكون سببح  ] وهو30ها) [ الروما: يعل الناس فطر

. وتقدس تعالى ، المكون
للشارة كونتو من جزء أعلى على واقافة وهي ، حقيقية إشارة ، السماء إلى ا

َله عظمة على وتقع ، الكون لل التي ، للجهة وإنكاركم ؛ به يليق ما على ، ا
على واستواؤه ، خلقه على وهلوع ، للمخلوقا الخالق بها: مباينة المقصود

، الجهال به نفرتم ، منكم . اصطلحا جهة وتسميته ، باطل إنكار ، رشهع
. الكمال صفات به ونقيتم ، الضلل به وسوغتم

، والنقل ، العقل عليه دل ما نفي إلى الجهمية توصل العلماء: وقاد بعض لاقا
 ((جهة)) وقاالوا العالم فوقا ما فسموا

ًا)) (( شالعر وسموا ؛ هةجال عن زهنم وسموا تحيز؛ال عن منزه الواوقاحيز
ًا)) وقاالوا الصفات حكمته وسموا ؛ العراض اماقاي عن منزه ((أعراض

ًًا)) وقاالوا ، السماء إلى ونزوله ، كلمه وسموا ؛ الغراض عن منزه ((غرض
ذلك وغير ، وإرادته ، ومشيئته ، القضاء لفصل القيامة يوما ومجيئه

((حوادثا)) وقاالوا:
، الوجود عن زهمن أنه ، التنزيه هذا وحقيقة ؛ الحوادثا عن زهنم) 340(ص
ً كونه وعن ، الملك وعن ، الربوبية وعن عار، ول ، حرج ل إذ ، يريد لما فعال
للقارار في الخبار. وصحيح ، العزيز كتابه في بما ا

الكتاب عزل من ، سمةجالم تشبيه تحت وما ، المعطلة تنزيه تحت ما نظراف
ًا الحق تجد ، المخلوقاات كصفات جعلها أو ، الصفات وسلب ، والسنة ، وسط

أن علموا لما صنيعهم: أنهم خبيث ومن ؛ ضللتين بين وهدى ، طرفين بين
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من كل علم وقاد ؛ قاطعية والعقول ، ظنية هي قاالوا ، عليهم قااضية النصوص
. الصحيح النقل الفخي ل ، الصريح العقل الله: أن وفقه

 المناديـا جيـبت أصغـت وإن فليسـت أكنة القلـوب تلك علـى كـنلو
يستحقه الذي والظاهر إل ، به الله يسمى اسم من ما لحاصل: أنهاو

أو ، حدوثاه منه يلزما ما كل عن سبحانه: منزه وأنه ، مراد غير ، المخلوقا
من ونحوها ، وكلمنا ، وحياتنا ، ادتناروإ ، وقادرتنا ، علمنا أن فكما ؛ نقصه

، بمثلها سبحانه الله يوصف أن امتنع ، احدوثان على ((أعراض)) تدل الصفات
. تمثيل إلى يفضي تكييف ومن ، تعطيل إلى يفضي تأويل من بالله فنعوذ

الصفات: أن ، كالخطابي ، السلف إجماع حكى ممن ، واحد غير أطلق دقاو
 نفي مع ، ظاهرها على تجرى
في اماكالكل ، الصفات في الكلما وذلك: أن ؛ والتشبيه لكيفيةا) 341(ص

إثابات كان فإذا ؛ مثاله فيه ويتبع ، حذوه فيه يحتذى ، عنه فرع لنه ، الذات
ل ، وجود إثابات ، الصفات فكذلك: إثابات ، كيفية إثابات ل ، وجود إثابات الذات
ًا ، ًيدا له فنقول: إن ؛ كيفية إثابات ًا ، وسمع اليد معنى نقول: إن ول ؛ وبصر

. والسلما ؛ ملعلا ، السمع ومعنى ؛ القدرة
الرحيـــــم الرحمـن الله ســـــمب) 342(ص

يجوز: إطلقا هل ، الرحمن عبد بن ، اللطيف عبد بن الشيخ: محمد لسئ
تباركت أو ، فلن علينا يقول: تبارك من مثل ؟ الله غير ((تبارك)) على لفظة
من صفة أو ؟ منه يمنع فل ، إخبار أو ، دعاء هو وهل ؟ ذلك حوون ، الدابة

. ؟ الله على إل تطلق فل ، الصفات
، القيم ابن الدين جوابها: شمس كفانا قاد المسألة هذه ، لله جاب: الحمدأف

لنصافاا أراد لمن ، بينهاوأ عبارة بأوضح ، الفوائد بدائع في ، تعالى الله رحمه
تدل ل ما إلى حقائقها عن المعاني وصرفا ، لعتسافاوا بعصالت من وسلم ،

. منه تفهم ول ، عليه
فعله هي أحدهما: بركة ؛ فهي: نوعان ، البركة ماوأ فصل: ، الله رحمه لاقا

((على)) أداةوب ، تارة بنفسه ((مبارك)) يتعدى منه لفاعلوا ، عالىوت تبارك
، كذلك جعله ما ((مبارك)) وهو منها لعولمفوا ، في)) تارة(( أداةوب ، تارة

ًا فكان إضافة ، تعالى إليه تضافا الثاني: بركة لنوعوا ؛ تعالى يجعله مبارك
يصلح اول ، ذلك لغيره يقال ل ((تبارك)) ولهذا منها لفعلوا ؛ لعزةوا ، الرحمة

قاال كما ، المبارك لهوسور بده،وع المتبارك، سبحانه فهو وجل، عز له إل
ًا المسيح: (وجعلني مبارك

فهو ، ليهوع ، فيه الله بارك  ] فمن31: يمكنت) [ مر ما ينأ) 343(ص
. المبارك
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بقوله: ، نفسه على أطلقها كما ، تعالى به ((تبارك)) فمختصة صيغة أما و
ملك له الذي باركوت ] (14الخالقين) [ المؤمنين:  أحسن الله (فتبارك

نقااالفر نزل الذي  ] (تبارك85بينهما) [ الزخرفا:  وما لرضوا السموات
ًا) [ الفرقاان:  للعالمين ليكون عبده على جعل شاء إن الذي  ] (تبارك1نذير
ًا لك ًا) سماءال في جعل الذي ] (تبارك10ذلك) [ الفرقاان:  من خير بروج

مختصة ، عليه جارية ، القرآن في دتراط كيف ، تراها  ] أفل61[ الفرقاان: 
عاظموت ، كتعالـى ، لمبالغةوا ةالسع بناء على وجاءت ؛ غيره على تطلق ل به
كمال على دال هو ((تعالى)) الذي بناء ((تبارك)) على بناء فجاء ؛ حوهاون ،

وهذا ، وسعتها وعظمها ، بركته كمال على دال تبارك فكذلك ، هايتهون العلو
، معناه آخر: إن وقاال ؛ تبارك: تعاظم ، السلف من قاال من ، ولقا معنى

حسانهوإ خيره غيره: كثرة الوقا ؛ منه كلها فالبركة ، قابله نم البركات مجيء
، شيء كل على وقايل: تزايد ؛ بهم ورحمته رأفته يل: اتسعتوقا ؛ خلقه إلى

. عاظموت ، الىعمعناه: ت قايل هنا ومن ، فعالهوأ صفاته في ، عنه عالىوت
في باركي أي: باسمه ، تبارك وقايل ؛ الطهارة لقدسوا ، تبارك: تقدس يلقاو

تبارك:  وقايل ؛ شيء كل
أي: ، يل: تباركوقا ؛ البغوي ذكره ، المرتفع والمبارك ، رتفعا) 344(ص

قيقةوح ؛ بركة كل عباس: حاز ابن وقاال ؛ بذكره نالوت تكتسب البركة
ًا بذلك أحق ول ، وامهود الخير كثرة كةرالب اللفظة: أن منه وفعلً، ، وصف

، متلزمان وهما ، المعنيين هذين على يدور ، السلف يروتفس ، وتعالى تبارك
، مثل: تعالى ، لزما فعل فإنه ؛ الفعل ل الوصف معنى ، باللفظ الليق لكن

جعل أنه ، معناها يكون أن يصح ل ، اللفاظ هذه ومثل ؛ عاظموت ، قدسوت
ًا غيره ًا ول ، عالي ًا ول ، قادوس نماوإ ، وجهب اللفظ يحتمله ل مما وهذا ، عظيم

. إليه نسبت من نفس في معناها
يكون أن يصح ل ، فكذلك: تبارك ، نفسه في المتقدس ، و: المتعاليهو

ًا ، الخر من أحدهما ينوأ ، غيره في بارك ، معناها ، لزما هذا ؛ عنىوم لفظ
في وبارك ، البركة بمعنى: ألقى ، تبارك فسر من فعلمت: أن ، متعد وهذا
ًا تعالى كونه لوازما من هذا كان إنو ، معناها يصب مل ، غيره فتبارك ، متبارك

، لسعةوا ، لكمالوا ، الجلل صفات لمجـد: كثرةوا((مجد))  باب من ،
أنعم)) . و((((أعطى))  باب من وبارك ، لفضلوا
فسر من فسر ، عكس غير من ، مازالل يستلزما ، ذلك في المتعدي انك مالو

كلها البركة فقال: مجيء ، المعنيان لينتظم ، بالمتعدي اللفظة السلف من
في تباركه على فرع وهذا ، قابله من كلها البركة أو ، عنده نم) 345(ص

صحيحه في مسلم رواه الذي ، ثاوبان حديث يف  النبي قاول وتدبر ، نفسه
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ذا يا تباركت ، السلما ومنك السلما أنت ((اللهم الصلة من انصرافه عند
، الثناء نوعي جمعت كيف ، الكريمة اللفاظ هذه لكراما)) فتأملوا الجلل

وجزهوأ ، لفظ بأبلغ ، لتمجيدوا ، وثاناء: الحمد ، والتسبيح ، التنزيه أعني: ثاناء
ًا له فالسلما ؛ السلما ومنه ، أنه: السلما فأخبره ؛ معنى تمهوأ ، ًاوم وصف ؛ لك

عوتون ، كماله صفات وأن ، بالسلما تعالى وصفه في هذا بيان تقدما وقاد
ًا له كله ، الحمد وكذلك ؛ كلها: سلما ، سمائهوأ ، فعالهوأ ، جلله ًاوم ، وصف لك

ًا عباده من يشاء من يجعل الذي ووه ، ذاته في فهو: المحمود ، ، محمود
ًا له كلها ، العزة وكذلك ًاوم ، وصف ، منه أعز شيء ل الذي العزيز وهو ؛ لك

ًا له كلها ، الرحمة وكذلك ؛ له فبإعزازه ، عباده من عز ومن ًاوم وصف ؛ لك
، خلقه من يشاء فيمن يبارك والذي ، ذاته في المتبارك فهو ، البركة وكذلك

ًا بذلك فيصير ، هليوع  ]54العالمين) [ العرافا:  رب الله (تبارك مبارك
ليهوإ الساعة علم وعنده بينهما وما لرضوا السموات ملك له الذي (وتبارك

 ] .85ترجعون) [ الزخرفا: 
؛ طرافهوأ ، حواشيه أول من العلماء: الدنو معارفا غاية نماوإ ؛ ذا: بساطهو
عظمهموأ ، الله إلى قاربهموأ ، الخلق أعلم قاال كماف ، ذلك وراء ما ماوأ

ًا عنده في نفسك)) وقاال على أثانيت كما أنت ، عليك ثاناء أحصى ((ل جاه
 حديث
ًا الطويل: ((فأخر لشفاعةا) 346(ص محامده من علي فيفتح ، لربي ساجد

، لك هو اسم بكل لغم: ((أسألكوا الهم دعاء الن)) وفي أحسنه ل بما
ًا علمته أو ، كتابك في أنزلته أو ، نفسك به يتسم أو ، خلقك من أحد

وصفات أسماء سبحانه لله أن على عندك: فدل الغيب علم في به استأثارت
، مرسل بين ول ، مقرب ملك يعلمها ل ، هقلخ دون غيبه في بها استأثار ،

، فيه غلوان افل ، ذلك من فيه لنا أذن عندما لوقاوفاوا ، بالعجز القارار وحسبنا
. عنه نجفوا ول
تعالى:  الله رحمه ، عتيق بن الشيخ: حمد القاو

 الرحيـم الرحمـن الله ـمبس
له شريك ل وحده ، الله إل إله ل أن شهدوأ ، وتسديده إعانته على لله حمدال
وسلم الله وصلى ؛ تنديده بإبطال ودان ، مشرك كل عادى شهادة: من ،

بالدعوة المبعوثا ، عبيده فضلوأ ، خلقه خير ، محمد ، سولهور عبده على
. توحيده يانوب ، ربه دين إلى

ذكر ، القصيم أهل من الخوان بعض من رسالة ، إلينا وصل قاد بعد: فإنه امأ
لشافعيوا ، الكوم ، أحمد أن: الماما ، الملحدين فيها: بعض ما إليه ألقى أنه

 باوأ ،
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بنوا ، عربي كابن ، الصفات في تكلموا ، مثلهم ءلعلماوا ، نيفةح) 347(ص
فالئمة ؛ الصفات في كلهم: خاضوا ، لتلمسانيوا ، سبعين وابن ، الفارض
كلمهم: نوأ ؛ حليم ، عليم ، رحيم ، غفور ، بصير ، سميع ، قاالوا ، الربعة
أنأطلقوا:  ، لهموك ؛ ذلك يقولون لنهم ؛ خوانهوإ ، عربي ابن لكلما مشابه

ًا ، العبد لن ؛ العبد لصفات مشابهة صفات لله ًا ، يسمى: سميع ًا ، بصير حليم
ًا ، . عليم
؟ ضليلهموت ؟ تبديعهم وجه فكيف ؛ سواء القول في قالتم: إنهم ذاإف
إمامالاو ، عربي ابن نفإ!؟ نفسه به وصف بما الله وصفوا وقاد ؟ كفيرهموت

في الحكم وما ؛ بهؤلء يقتدى لمامث ، بهؤلء يقتدى ، مسلمون كلهم ، أحمد
، الخلق خلق لما الله هريرة: ((أن أبي عن يروى الذي لحديثوا ؟ القائل هذا
القطيعة)) من بك العائذ مقاما . فقالت: هذا فقال: مه ، بحقوه الرحم أخذ

العجب يفسر وهل صورته)) ؟ على آدما الله قاال: ((خلق أنه صح وهل
بالرضا؟.

الحكيم) [ البقرة: العليم أنت إنك علمتنا ما إل لنا علم ل حانكسبقول: (نف
32. [

شعور ل فكأنه ، بلدة شدهموأ ، الناس أبله من يكون السؤال: إما هذا ردوم
، تباعهموا ، لتابعونوا ، الصحابة عليه ما بين الفرقا فإن ؛ بالمحسوسات له
لتلمسانيوا ، الفارض وابن ، عربي بنا عليه وما ؛ خوانهموإ ، الربعة لئمةوا
،
ودخل ، القرآن قارأ من عند معلوما تباعهم: أمروأ ، سبعين ابنو) ص348(

أو ، السارحة النعاما جنس من ، المورد هذا يكون أن فإما ؛ اليمان قالبه في
التلبيس رادوأ ، الوجود وحدة أهل من ، خوانهوإ ، عربي ابن أتباع من يكون
. الطائفتان عليه ما فينبغي: بيان ؛ بصائرال خفافيش على

، الربعة لئمةوا ، تباعهموأ ، لتابعونوا ، الصحابة عليه الذي علم: أناف
ما يعتقدون لقاطار: أنهموا ، العصار جميع في ، لجماعةوا السنة أهل وجميع

هونثبتوي ، فعالهوأ ، فاتهوص تعالى الرب أسماء لسنة: منوا الكتاب عليه دل
في ثاابتة ، كاملة معان على دال اعتقادهم: أنه مع ، بجلله يليق ما على ، لله

بل ، تمثيل ول ، تكييف غير ومن ، تعطيل ول ، تحريف غير من ، المر نفس
أفعاله في ول ، صفاته في ول ، ذاته في ل ، شيء يشبهه ل الله يعتقدون: أن

كفر فقد نفسه به الله وصف ما جحد منو ؛ كفر فقد ، بخلقه الله شبه فمن ؛
ًات  رسوله به وصفه أو ، نفسه به الله وصف ما وليس ؛ عتقدون: أنوي ؛ شبيه

، ذاته من شيء مخلوقااته في ليس ، خلقه من بائن ، عرشه على مستو الله
. المخلوقاات يعجم فوقا العرش نوأ ، مخلوقااته من شيء ذاته في ول
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في ما جميع وأن ، درهوقا قاضائه وسبق ، الرب مشيئة بعموما يؤمنون و
الكونية مشيئته تحت وداخل ، درهوقا الله بقضاء كله ، وشر ، خير من ، الكون

، به باليمان نه: أمروأ ؛ القدرية
ويحب ، لمؤمنينوا ، اليمان ويحب ، رسوله وطاعة ، اعتهوط) 349(ص

نهىوي ، لمعاصيوا ، الكفر ويبغض ؛ ذلك ونحو ؛ الصابرين حبوي ؛ المتقين
السنة أهل معتقد حاصل هذا ؛ لعقابوا ، الثواب ذلك على ورتب عنها؛

من ماوأ ؛ المستقيم الصراط وهم: أهل ؛ الناجية وهم: الفرقاة ؛ لجماعةوا
؛ تةشتم راءوآ ، مختلفة أهواء فلهم ، لضللتوا ، البدع أهل من ، خالفهم

سبيله) [ النعاما: عن بكم فتفرقا السبل تتبعوا فيها: (ول الله قاال التي وهي
153. [ 

، الفارض وابن ، عربي الوجود)) ابن ((وحدة أهل عليه فيما الن لكلمااو
هذه فنقول: مذهب ؛ السؤال تضمنه الذي هنأل ؛ خوانهموإ ، لتلمسانيوا

ويصرحون ؛ الوجود عين هو ، قدسوت الىتع الرب الملعونة)) أن ((الطائفة
، لجبالوا ، لرضوا ، السماوات وجود عين هو ، الرب وجود كتبهم: أن في
، رب عندهم يسفل! عندهم ، الرب عين هي ، الموجودات وجميع ؛ لبحاروا

!! ومخلوقا ، خالق ل و! وعبد
آمين:  تعالى الله رحمه ، القيم العلمة: ابن قاال دقاو

 حيـوان ول شجـر ول جن 
.

اول إنس عن صانـوه ما ماقولاف
.

 بالذان لمسـموعوا مشموما 
.

والــ لملبوسوا المطعوما نهكل
.

 الزاني الغوي عين بل ـمذبوحا
.

 لـوا المنكوحا إنه قاالوا ذلككو
.

الوثاان وعابدي المجوس دين 
.

أنـه ولو هدى عندهم لكفراو
.

 
) 350(ص

 العيان من خصوا بمـا ضلوا 
.

نمـاوإ اهسو عبدوا الوا: وماقا
.

 كفران من كـان ما معبـودة 
.

وقاالوا: كلها عموا أنهم ولو
.

 الطغيـان ذو فرعون ربكم أنا 
.

ًا يك لوا: ولماقا قاوله في كافر
.

ًا الحق ـين  بهذا مضطلع
لشأنا

ًا كان لب عـ كان إذ قاوله حق
.

الخوران لذي عجل من عبدوه  ًا يك لوا: ولماقا موسى منكر
 العطان ضيق صبحوأ معهم لما

.

بعابد ليس كان من على الإ
.

ذي هوي بالسجود ـوى 
 خضعان

فأهـ عارفهم إبليس رأى قدلو
.

َله غير هل  لل عميان وأنتم ا
.

فقال: ؟ صنعت له: ماذا لوااقا
.
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 والصناما والشيطان للشمس 
.

شئتم إن فاسجدوا غير ثام ام
.

العرفان لذي معبود والكل 
.

محقق عند الله عين لكلاف
.

السبحان ذا اللهم سبحانك 
.

فقل عندهم المعبود هو اذه
.

ًا: القاو         أيض
.

.
في فقالوا: الشرك شخص 

القرآن
ًا حتجاو عليهم بالقرآن يوم

.

يقولون: كونهم من ، العظيم الكفر من ، هؤلء قااله ما إلى ، اللبيب لينظرف 
ونحو ، والمذبوحا ، المنكوحاو والمشموما ، والملبوس ، المطعوما هو ربهم إن

عبدوا إنما المجوس وأن ، الهدى هو ، الكفر وأن ، وتقدس الله تعالى ، ذلك
يكون ول ، المخلوقاات ببعض عبادته بتخصيصه ضل من ضل وإنما ، الله

ًا صادقا فرعون قاولهم: إن ومن الموجودات جميع عبد من إل عندهم موحد
من على أنكر إنما موسى  ] وأن24لنازعات: [ االعلى)  ربكم قاوله: (أنا في

 وأنكر ، العجل عبادة ترك
أعيانهم بعض سجد لما وكذلك ، عليهم إنكاره هارون لىع) 351(ص

للله عين أجابه: بأنه ؟ له تسجد ؟كيف بعضهم له وقاال ، للشياطين وأن ، ا
ن: إنلويقو و!! لله فقد: سجد ، والشيطان ، والوثاان ، للشمس سجد من

والشعار ، الغاني فجميع ؛ الله كلما عين هو ، الكلما من الوجود في ما جميع
بعضهم:  قاال كما ، الله كلما كله ، والسباب ،
 ونظامه نثره علينا سـواء كلمـه الوجـود في كلما لكو
والعابد ، والمخلوقا الخالق بين يفرقا لنه ، شرك كله القرآن قولون: إنيو
ًا الظالمون يقول عما الله فتعالى ، المعبودو ًا. علو كبير
يقولونه وما ، إليه ذهبوا وما هؤلء بين الفرقا يعرفا لم فمن ، ذلك تبين ذاإو

، لهم والتابعون أصحابهو  الله رسول يقوله ما وبين ، والجلل العزة رب في
.  فيه حيلة فل
للماما ؛ مسلمون ، وأتباعه ، عربي الملبس: ابن هذا قولف ، وأتباعه ، أحمد وا

وأقابح ، الزور أعظم من ، بهؤلء يقتدى مثلما ، بهؤلء يقتدى ؛ مسلمون
المشرقا بين مما والمقالتين: أبعد ، الطائفتين بين الفرقا فإن ؛ الفجور

. لمغربوا
كالمفسدين الصالحات وعملوا منواَاء الذين نجعل تعالى: (أما الله قاال قادو 

تعالى: (أفنجعل وقاال  ] ،28كالفجار) [ ص:  المتقين نجعل أما الرض في
كالمجرمين المسلمين

كان وقاال: (أفمن  ] ،36  ،35تحكمون) [ القلم:  كيف لكم ام) 352(ص
ًا ًا كان كمن مؤمن اومتعالى: (  ] وقاال18يستوون) [ السجدة:  ل فاسق
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ً المسيء ول الصالحات وعملوا آمنوا والذين والبصير العمى يستوي ما قاليل
. كثير القرآن في ذلك  ] ونحو58تتذكرون) [ غافر: 

في فقد: كذب ، الصفات في خاضوا ، الربعة الئمة الزايغ: إن هذا قاول ماأو
وخضتمى: (تعال قاال كما ، وأهله الخوض ذما الله: قاد فإن ، وافترى ، ذلك

الخائضين) مع نخوض الكفار: (وكنا عن  ] وقاال69خاضوا) [ التوبة:  كالذي
 ] وقاال:42ويلعبوا) [ المعارج:  يخوضوا  ] وقاال: (فذرهم45[ المدثار: 

[ النعاما ، كتابه من مواضع في ، َءاياتنا) الية في يخوضون الذين رأيت (وإذا
في تكلموا الربعة: إنما ]. والئمة والنساء ، رفاخزلوا ، المعارج وفي  ،68

على النصوص دللة واعتقاد ، جاءت كما وإمرارها ، بإثاباتها ، الرب صفات
، تعطيل ول تحريف غير من ، وعظمته الرب بجلل تليق ، عظيمة معاني

ًا هذا سمى فمن ؛ تمثيل ول تكييف غير ومن الملبسين أعظم من فهو ، خوض
ابن كلما يشبه ، الئمة كلما المفتري: إن هذا . وقاول المفترين برأك ومن ،

. مؤمن كل يعرفه ، ظاهر كذب ، عربي
لصفات مشابهة صفات لله أن أطلقوا قاوله: إنهم أما و

ًا سمى الله لن ، لعبدا) 353(ص ًا ، نفسه: سميع ًا ، بصير ًا ، رحيم ، عليم
ًا لوجهين: ، التلبيس أعظم ن: مفهذا ؛ بذلك خلقه بعض وسمى ؛ حليم

، الرب أسماء يقولوا: إن لم فإنهم ، والئمة ، السلف على كذب لول:أنها 
، عليم ، بصير ، الله: سميع إن ، قايل إذا . والثاني: أنه الخلق أسماء تشبه
الرب يكون يلزما: أن لم ، ذلك مثل المخلوقاين بعض في وقايل ؛ حليم

ًا . وصفاتهم خلقه، لسماء مشابهة ، وصفاته ، أسماءه أن اول ، لخلقه مشابه
ول ؛ كالسميع ، السميع ول ؛ كالحليم ، الحليم ول ؛ كالرحيم ، الرحيم ليسف 

ول ؛ ،كالسمع السمع ول ؛ كالعلم ، العلم ليس ، كذلك ؛ كالبصير ، البصير
، لمهوح الرب علم قاال: إن فمن ؛ كالبصر ، البصر ول ؛ كالحلم ، الحلم

، تعالى الرب علم بل ؛ ريب بل ، العظيم بالله كافر فهو ؛ وبصره ، وسمعه
، العيوب جميع من مبرأة ، كاملة ، صفاته وجميع ، وبصره ، وسمعه ، وحلمه

ممتنع الكيفية وعلم ؛ هو إل ، هي كيف يعلم ول ؛ لكذ نع منزهة ، والنقائص
عليك ثاناء أحصي ل به: ((سبحانك خلقه أعلم قاال كما ، الخلق جميع على
نفسك)) . على أثانيت كما أنت
، ناقاصة كلها ، وأفعاله وصفاته ذاته ، ناقاص فهو ، المخلوقا أماو) 354(ص

سبحانه ، الرب صفات بخلفا ؛ العدما عليها ويجوز ، الخلل إليها ويتطرقا
؛ والمسمى الحقيقة في التفاقا ، التسمية في التفاقا من يلزما ول ؛ وبحمده

والضللة البدعة وأهل ، والجماعة السنة أهل بين ، المبين الفرقاان وهذا: هو
يليق ما إل ، وصفاته ، الرب أسماء من يفهموا لم لما ، البدع أهل فإن ؛
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ًا لله أثابتوا إذا نهما: أوظنو ، بالمخلوقا ًا ، سمع ًا ، وقادرة ، وبصر أن ، وحلم
فعند–  وتقدس الله تعالى–  والمخلوقا الخالق بين ، التشابه منه يلزما ذلك
يليق مما ، عليه دلت ما ونفي ، وتأويلها ، النصوص تحريف إلى ذهبوا ذلك

. وتعطيل ، وآخره: تحريف ؛ وتمثيل ، مذهبهم: تشبيه فأول ؛ تعالى بالرب
له وأثابته ، لنفسه أثابته ما لله فقالوا: نثبت ، والجماعة ، السنة أهل ماأو

عرفوا لنهم ؛ لخلقه يثبت ما يشبه ل ، لله يثبت ما أن اعتقادهم مع ؛ رسوله
يعلم أن عن ، ويتقدس يتعالى والرب ؛ صفاته كيفية فعرفوا ، المخلوقا كيفية

للماما : قاالذاوله ؛ صفاته أو ، ذاته كيفية أحد ويروى ، ربيعة وقابله ، مالك ا
لليمان ، مجهول والكيف ، معلوما سلمة: الستواء أما عن ، واجب به وا

.  بدعة عنه والسؤال
؟ وتكفيرهم ؟ تبديعهم وجه فما ، سواء القول في إنهم قالتم قاوله: إذا ماأو

؟ وتضليلهم
، الفرقا من بينهم بل ؛ ءسوا نقول: إنهم أن ، الله نقول: معاذف) 355(ص
الله: رحمه القيم ابن قاال كما ، والرض السماء بين مما أبعد

الغربان مفارقا تشيب حتى يتلقايا ولن استويا ما اللهو 
أهل–  وأصحابه ، عربي ابن كقول ، والجماعة السنة أهل قاول يقول: إن الو

فرعون وقاول ، السلما عليه موسى قاول يقول: إن من إل–  الوجود وحدة
؛ وأصحابه الرسول عليه ما نظير ، وإخوانه جهل أبو عليه وما ؛ سواء اللعين

. عظيم بهتان هذا سبحانك
؟ وتكفيرهم ، تبديعهم وجه قاوله: ما أماو 
مريم) ناب المسيح هو الله إن قاالوا الذين كفر تعالى: (لقد الله قول: قاالنف

إن قاالوا الذين كفر تعالى: (لقد وقاال ، موضعين  ] في72  ،17[ المائدة: 
الملئكة تتخذوا أن يأمركم تعالى: (ول  ] وقاال73ثالثاة) [ المائدة:  ثاالث الله

ًا والنبيين  ].80عمران:  مسلمون) [ آل أنتم إذ بعد بالكفر أيأمركم أرباب
ّفر قاد الله كان إذاف  قاال: إن ومن ؛ مريم بن المسيح هو الله إن قاال من ، ك

ًا والنبيين ، الملئكة اتخذ ومن ؛ ثالثاة ثاالث الله جعل من يكفر فكيف: ل ؛ أرباب
ًا الخلق جميع .  للشمس يسجد حتى ، الله هو مخلوقا كل وقاال: إن ، أرباب

، لوقااتمخال ويقول: إن ، الله عبدوا إنما المشركين يقول: إنو) 356(ص 
 .! العجب لله ا ي! هي: الله ، ذكرها من يستحيا التي

، اليهود كفر من أغلظ ، هؤلء كفر السلف: إن من قاال من أحسن قدلو
تعالى: الله القيم: رحمه ابن قاال وقاد ؛ والنصارى

 الكفران أئمة ، الحمير وهم مثلهم يكونوا أن النصارى شااح
لء وأمه ، يحمسبال خصصوه مه ُأل  حيوان عن صانوه ما و
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، الرحم)) الخ قاامت ، الخلق خلق لما الله فيه: ((أن الذي الحديث ماأو
ولله–  فيها ليس ، ثاابتة الحاديث صورته) فهذه على آدما الله وقاوله: (خلق

عليك أنزل لذيا قاال: (هو وقاد ؛ والجماعة ، السنة أهل عند إشكال–  الحمد
في الذين فأما متشابهات وأخر الكتاب أما هن محكمات لءايات منه الكتاب
7عمران:  تأويله) [ آل وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قالوبهم
فأولئك منه ابهتش ما يتبعون الذين رأيتم قاال: ((إذا نهأ  النبي عن صح ] وقاد
فاحذروهم)) . الله سمى الذين

، بالله ويقولون: آمنا ، هذا مثل عن البحث كثرة السلف: يكرهون كان دقاو
رسول عن جاء وما ، الله برسول وآمنا ؛ الله مراد على ، الله عن جاء وما
من كل به العلم: (آمنا في الراسخون وقاال ؛ الله رسول مراد على ، الله
بنا) .ر عند

بجلله يليق ما على ، الرب صفات إثابات في الصريحة النصوصف) 357(ص
. مخلوقااته جميع فوقا وأنه ، عرشه على واستوائه وكماله ،
من أشكل وما ؛ مقررة معلومة ، صفاته وعن ، عنه والعيوب النقائص فينو

لليمان ، الناس بعض على ، بعضها ما خالفي ل بأنه القطع مع ، به يكفيه: ا
كالشاعرة ، البدع أهل كتب من ، الحق طالب وليحذر ؛ يناقاضه ول ، له ظهر

لليهاما ، التشكيك من فيها فإن ؛ ونحوهم ، والمعتزلة ، نصوص ومخالفة ، وا
ًا أخرج والسنة: ما ، الكتاب نعوذ ، المستقيم الصراط عن ، الناس من كثير

. الخذلن من بالله
عليه الحجة وإقاامة ، تعريفه فيجب ، إليكم ، الشبهة هذه قىأل الذي هذا أماو 
، بالحق اعترفا ؛فإن الدين أئمة وكلما ، رسوله وكلما ، تعالى الله بكلما ،

، المطلوب فهو ، ((التحادية)) وغيرهم من ، البدع أهل عليه ما وببطلن
، قاتله سريتي لم إن ، ومفارقاته ، هجره وجب ، يفعل لم وإن ؛ لله والحمد
للسلما أهل ريحه بنتن يتأذى لئل ، مزبلة على وإلقاؤه . ا

؟ بالرضا ، العجب يفسر قاـوله: هل ماأو
، والرضا ، العجب من ، سبحانه الرب على إطلقاه جاء يقال: ما أن ، وابهج 

، إثاباته يحب ، وإرادته بمشيئته يتعلق فما ذلك ونحو ، والسخط ، والغضب
هللبا يليق ما على
لتعطيلوا ، التحريف بطالوإ ؛ لتمثيلوا ، التشبيه نفي مع ، عالىت) 358(ص

لباب:وا لصفات؛وا ، بالسماء فعلوا كما ، بالتأويل ، ذلك البدع: قاابلوا هلوأ ؛
يعطلون ول ، يشبهون ول ، ليحرفون ، لجماعةوا السنة أهل عند ، واحد باب

سلكه من الذي ، المستقيم الصراط انهفإ ، بطريقهم فعليك ؛ يكيفون ول ،
. الجحيم أصحاب من فهو ، عنه أعرض ومن ، المقيم بالنعيم فاز

187



ّيُة  ّدَرُرّدَرُرالال َمْوِقُع ِن ّيُةالّس ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

، المساعد وعدما ، العلم قالة مع ، المسألة هذه في حضرني ما بعض ذاهف
ًا يقتضي لمحلوا ، الشتغال وكثرة وظهور ، الحاجة لشدة ، أكثر أو ، مجلد
. المستعان والله ، افهيعر ومن ، السنة وغربة ، الجهل

لحاملوا ، تكرير نوع فيها يقال: إن قاد ، مواضع فيه أن ، إليه يعلم: الناظرلو
التوفيق ولكم لنا الله ونسأل ؛ الصواب إلى الهتدى وقالة ، الحق عليه: خفاء

ًا وسلم ، وصحبه آله وعلى ، محمد على الله وصلى ، ًا تسليم . كثير
قاول عن ، تعالى الله رحمه ، عتيق نب حمد بن الشيخ: سعد لئس

السفاريني: 
 العـل ذو تعالى عرض ول سمج ول بـجوهـر ربنـا يسلو
الرب الجسـم)) علىو((العـرض)) و((((الجـوهـر))  لفظ جاب: إطلقاأف

ًا ، وتعالى سبحانه ًا أو ، إثابات  ليس ، نفي
الرب ب: أسماءبا في ، بهم المقتدى الصالح السلف عبارات نم) 359(ص

ذلك الحيز)) وغيرو((لفظ: ((الجهة))  ، ذلك ومثل ؛ فاتهوص وتعالى ، سبحانه
ًا تحتمل التي ، المجملة اللفاظ من ًوب حق في ذلك من شيء يوجد ل ، اطل

فهو ، السلف إلى شابهه وما ، ذلك نسب ومن ؛ الصالح السلف كلما
لجادةوا ، الصالح السلف من ة،المعلوم الطريقة لن ، ذلك في مخطىء

أنهم: ل ، وصفاته تعالى الرب أسماء باب في عندهم ، المعتبرة المسلوكة
الماما قاال كما ، رسوله به تكلم أو ، به الله تكلم بما إل ، ذلك في يتكلمون

 رسوله به وصفه أو ، نفسه به وصف بما إل الله يوصف الله: ل رحمه أحمد
. لحديثوا ، القرآن يتجاوز ل ،
، سبحانه الرب بذات يتعلق فيما ، لجسموا ، لعرضوا ، فظ: الجوهرلو

ًا ، فاتهوص ، وأسمائه ، وتعالى ًا أو ، إثابات جماعة نص وقاد مذمومة؛ سجية ، نفي
، تدعمب الباب: أمر هذا في اللفاظ هذه مثل إطلقا أن على ، السنة أهل من

وتعالى سبحانه الرب على إطلقاه السنة إلى للمنتسب ليجوز ، مخترع وكلما
ًا ، ًا أو ، إثابات . الصالح السلف إلى نسبته يجوز ول ؛ نفي
، الوهاب عبد بن السلما: محمد شيخ كلما من ، وجدنا ما على نقتصر حننو

ًا ونذكره ل ما ماوأ ه:للا رحمه قاال ، منه المقصود على مقتصرين ، مختصر
، لجهةوا ، لجسموا ، مثل: الجوهر ، فيهون ، إثاباته ، ورسوله ، الله عن يوجد
أحمد عند فهو نفاه فمن ، ينفونه ول ، يثبتونه ل ، ذلك غيرو) 360(ص

عندهم: السكوت والواجب ، مبتدع عندهم فهو أثابته ومن ، مبتدع لسلفوا
إلى ـ أحمد الماما كلما معنى هذا ، صحابهوأ  بالنبي اقاتداء ، النوع هذا عن
.  المسألة هذه في الحنابلة كلما لك أذكر ناوأ ـ قاال أن

188



ّيُة  ّدَرُرّدَرُرالال َمْوِقُع ِن ّيُةالّس ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

، بجسم ليس قاال: إنه من على الرد في له كلما بعد ، الدين تقي الشيخ لاقا
ول إثاباتها يطلق ال ، اللفاظ الله: فهذه رحمه قاال ؛ عرض ول ، جوهر ول

ـ قاال أن إلى اللفاظـ من ذلك ونحو ، لحيزوا ، لجسموا ، الجوهر كلفظ نفيها،
البدع أهل لهم ذكر ، وغيره ، كأحمد الئمة، لمقصود: أنوا ، السلما شيخ

على ل يوافقوهم ولم ، لحيزوا ، لجوهروا ، كلفظ: الجسم ، المجملة اللفاظ
. الدين تقي الشيخ كلما انتهى ؛ النفي إطلقا ىعل ول ، الثابات إطلقا

ومن ، الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ، رسالة من نقلنا ما آخر ذاهو
عرفا ما ، ماتا ، وعمر ، بكر أبا أن أقاطع ناوا قاال: ، عقيل ابن الوفا أبي كلما

أعلم لهوال ، هدايته الله أراد لمن كفاية هذا . وفي انتهى ، لعرضوا ، الجوهر
.

تعالى:  الله رحمه ، سحمان بن الشيخ: سليمان القا) 361(ص
 الرحيـم الرحمن الله ـمبس
سلما ، عيسى بن الله عبد بن الشيخ: علي إلى ، سحمان بن سليمان من

كتبتها التي ، الورقاة على وقافت بعد: فقد أما ، ركاتهوب الله ورحمة عليكم
، لطغيانوا الكفر إماما ، دحلن على الرد في ، نظمته ما على العتراض في

عن التعبير يجوز ل أنه جهة من ، النظم على اعتراضك أولً: أن لي وسنح
مع ؟ هو ما ، العتراض وجه عن فسألتك ؛ قاول صفة بأنه ، وجل عز الله كلما
؛ ئمتهاوأ ، المة سلف قاوالوأ ، لسنةوا الكتاب نصوص في ذلك ورد أنه

وما ، عليه هو ما على ، كلمي تتصور لم فعلمت: أنك ، الجواب اذبه فأجبتني
، بالعتراض فبادرت ، ورسوله الله أعداء على بالرد قاصدته وما ، به أردته
تورد سعد يا هكذا وما ؛ الكلما موضوع تأمل وقابل ، المراد عن تسأل أن قابل

.  البل
ًا: سؤال ؛ وعهضووم ، الكلما من يراد ما أولً: تأمل الواجب لب أخيك وثااني

ًا كان فإن ؛ به أراد وما ، كلمه من عليك أشكل ما وجه عن ًا حق أثانيت ، صواب
ضالة الحق فإن ، عليه للتهود ، الحق إلى أرشدته ، خطأ كان نوإ ، عليه به
الحق إلى الرجوع في يسول ، أخذه وجده أينما ، لمؤمنا) ص362(

ما أنك لتعلم ، كلمي نص وهذا ؛ فااصإنلوا الحق مريد على ، غضاضة
، النبياء بحق التوسل جواز من ، أورده ما على فقلت ، مرامي فهمت

، سعيد أبي بحديث ، ذلك جواز على استدل لما ، بهم لسؤالوا ، لولياءوا
هذا)) ممشاي وبحق ، عليك السائلين بحق اسألك إني بقوله: ((اللهم

. الحديث
وهم في لحا قاد ما غير لىع 

 اللد ذي
فإنـه ثيـدالح صح إن عناهمف

.

الـجد باذلي اعتداء غيرب 
 لجهـدوا

دعـوا إذا السائلين العباد قحف
.
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ًاو  ًاوإ جود المنعم من حسـان
المسدي

ًوف ًـاَّنم ابتهمجإ ورحمـة ضل
.

الفضـل ذو للهوا إثاابتهم 
لمــدوا

لـربهم الطائفين المشاة قحو
.

فاقاد يا الله صفـات غيرب 
 الرشــد

يكـن لم فالتوسل هذا صح اذإ
.

واحـد ماجـد من سبحانهف 
 فـرد

لربنـا عـلوف قاول صفتا ـامه
.

الرأي فاسـد يا قالته ماك 
 لقصـدوا

التوسـل باب من يك ملو
للعبــد ذلك تحصيـل سببا مـاه بالورى

.

ـؤالهوس سبحـانه ـاعتهطو
.

ذوي الطائعين المشـاة ثيبي 
 الرشـد

هـونـوك ـائلينلسل ـابتهجإ
.

رأيه مـن قاال ما على ـدلت 
المردي

الحديـث نص في يبق ملف
دللة  

، النبياء بحق التوسل جواز على ، به استدل ما الكلما: إبطال بهذا راديمو
ليسو ، جوازه وفي ، فيه الكلما موضوع أن وذلك ، بهم لسؤالوا ، لولياءوا

وذكر ، عليةوف قاولية إلى تقسـيمها أو ، الصفات إثابات تقرير في همع الكلما
، لسمعوا ، لعلموا ، كالحياة ، اللزمة الذاتية الصفات من ، الفعلية يقابل ما
الفعال صفات بيان ول ؛ ذلك ونحو ، لبصروا

من ليس كله ذلك فإن ، لقدرةوا بالمشيئة المتعلقة ، لختياريةا) 363(ص
علي يرد ما أو ، ذلك أذكر حتى ، الملحد كلما في ذكر له ول ، الكلما موضوع

المخالفة ، لهواءوا ، البدع أهل أقاوال ذكر فيه وليس ، الخصم به يلزمني مما
لكراميةوا ، لشعريةوا ، لكلبيةوا ، كالتحادية ، لجماعةوا السنة أهل عليه لما

ًا مقصودنا من يكن لم ، كان إذ ذلك ذكر في فإن ؛ مرهوغي ، عن خروج
.  الحال لمقتضي ، الواقاع الكلما مطابقة ينافي ، المقصود

أني من ، الكلما موضوع عن خارج هو مما ، العتراض من لك سنح ما ماأو
نه: يلزمنيوا ؛ وليهوقا ، فعلية ، قاسمين ـ ثاناؤه جل ـ الباري صفات جعلت

، لها قاسيمة ، الفعلية للصفات مغايرة ، القولية الصفة تكون أن ، ذلك على
بكلمي أردته ول ، ذلك قاصدت ول ، بال على مني يخطر لم فهذا ؛ لها مباينة

رحمه ، تيمية ابن ، السلما ذكره:شيخ ما نظمت نماوإ ؛ ذلك بيان تقدما كما ،
مقتضى وعن ، هعن فأعرضت ، لك ذكرته وقاد ، سعيد أبي حديث على ، الله

. كلمه
ًا عندي من أقال لم أني لك ليتبين ، كلمه نص ذاهو شيخ كلما يناقاض ، شيئ

سعيد أبي حديث في قاوله ماوأ الله: رحمه قاال ، يخالفه أو ، السلما
رواه ، الحديث هذا)) فهذا ممشاي وبحق ، عليك السائلين بحق ((أسألك

فحق ، الباب هذا من هو ، ثابوته يربتقد لكن ، ضعف وفيه ، العوفي عطية
 أن له المطيعين وحق ؛ يجيبهم أن سبحانه عليه نيالسائل
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، ثاابتهوإ إجابته لحصول سبب ، له لطاعةوا له فالسؤال ؛ ثيبهمي) 364(ص
لكان ، قاسم أنه قادر وول ، به لتسببوا ، به لتوجهوا ، به التوسل من فهو

ًا فصار ؛ قاوالهوأ أفعاله من ، ثاابتهوإ ، إجابته فإن ، صفاته من هو بما قاسم
وبمعافاتك ، سخطك من برضاك ((أعوذ الصحيح الحديث يف  : كقولهاهذ
على أثانيت كما أنت ، عليك ثاناء أحصى ل ، منك بك عوذوأ ، عقوبتك من

. الله رحمه كلمه نفسك)) الخ
قاول وبين ، بينه هل ؛ لربنا وقاول فعل صفتا هما وقاولي: الله رحمك أملتف

ًا لكان ، قاسم أنه قادر ولو ـ السلما شيخ إجابته فإن ، صفاته من هو بما قاسم
أقاواله من الصفتين: ليستا هاتين نوأ ؟ فرقا ـ فعالهوأ ، أقاواله من ، وإنابته ،
قاولي: من وواال كان فإن ، لي فبينه ، واحدة صفة يقال: إنها بل ؛ فعالهوأ ،

، مباينة لها قاسيمة تكون بذلك نهاوأ ، المغايرة يقتضى ، علوف قاول صفتا هما
أئمة من غيره كلما في هو كما ، ذلك قاال دوقا!؟ السلما شيخ كلما وجه فما

. السلما
ًا نفسي عند من أقال لم بين: أنيتف ً أو ، اخترعته شيئ حتى ، افترعته قاول

هذا سفلي ، رفاوع هذا تبين ذاوإ ، لها قاسيمة هاجعلت بأني ، علي يعترض
، ادعى من دعوى إبطال في ، موضوعه نماوإ ، كلمي موضوع من المبحث

السلما شيخ فإن ؛ بهم لسؤالوا ، لولياءوا ، النبياء بحق التوسل يجوز أنه
ً يعرفا ل ذكر: أنه القسم يجوز ول ، بذلك قاائل

صحة تقدير على ، السلما عبد بن العز عن يذكر ما إل ،نبيناب) 365(ص
ًا كان ما فأما ؛ يصح ول ، بوتهوثا الحديث محذور فل ، صفاته من هو بما ، قاسم

ًا هناك كان لو ، هذا من هذا فأين ؛ ذلك من مانع ول ، فيه من يراد لما تصور
!؟ الكلما

كلما لعج ، أحمد الماما نوأ ، الله رحمه القيم ناب كلما من ذكرته ما ماأو
ينافي ل لكن ، فيه مرية ل الذي الحق فهو ، بالذات قاائم ، فعل صفات الله
ًا الصفتين بهاتين تعالى الله يوصف أن ذلك القيم ابن ذلك ذكر كما ، مع
ًا شرينوع ثامانية من بنحو ، هذا بعد قاال:  حيث ، سطر

رضا في الحجارة بدواع 
 الشيطان

نهمبأ المشـركين عاب للهاو
.

 بيـان نطق ذات يسـتول قةل 
.

بخـا ليست كونها عليهم عىنو
.

 مـفقودان لشـك وثاـانهمأ 
.

من والتكليم الفعل أن بـانأف
.

 بطــلن ذو وهو حق إلـهب 
.

مسلوبها فما فقـدا هما ذاإو
.

نالوصفـا ذا فعنهأ 
؟مسـلوبان

ًا حق إلـه فهو للهاو دائمـ
.
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قاال:  أن ىلإ
ًـف لب ذو اءـــــش ما اعل

الحسـان
ًا ذاككو ًا يزل مل أيضـ   متكلمـ

.

وصفان نهماوأ ، مفقودان أوثاانهم من ، التكليم ،و الفعل الله: أن رحمه كرذف
فتأمله. ، عنه مسلوبان غير ، الحق للله
تعالى:  الله رحمه أيضا لهو) 366(ص
 لرحيـما الرحمـن الله ـمبس
الله ورحمة عليكم سلما ، العلجي لعزيزا عبد إلى ، سحمان بن سليمان من

في كلمات ، تزعم فيما على استدركت أنك بلغني بعد: فقد أما ، وبركاته
قاولي: في لكوذ ، أبيات

 بعد نهجهم تابعي مع أصحابهو كلهم للوا المعصوما السيد لىع 
، مذهبنا هذا نوأ ،  محمد قاال: سيدنا من لىع ونشدد ، ننكر عمت: أنازف

ذلك كان ول ، أحد منا ذلك أنكر ما ، علينا وافتراء ، كذب ((نجد)) وهذا أهل
ذلك كان فإن ، الله رحمه مذهبك: مالك إماما عن ذلك ينقل إنما بل ، مذهبنا

ًاوع خطأ . براقاش تجني فسهان وعلى ، إمامك فعلى ، يب
فخر)) وقاوله: ((إن ول آدما ولد سيد نا: ((أ لقـوله ، ذلك ننكر نحن: فل ماأو

سيدكم وله: ((منوقاسيدكم))  إلى للنصار: ((قاوموا سيد)) وقاوله هذا ابني
ل: ((ب قاال ثام ، فينا نبخله ناأ على ، قايس بن له: الجد سلمة)) فقالوا يابني

شددون ذلك ننكر أنا لك أين فمن ، هذا فهمت الجموحا)) إذا بن عمرو سيدكم
كان وقاد ؟ ذلك وجدت كتاب أي وفي ؟ عنا نقل أو ؟ بهذا حدثاك ومن ؟ فيه
، هذا تحققت افإذ ؛ فيها ذكرته قاد ذلك وكل ، ناظيموم ، رسائل عدة لي
 هذا أن لمتوع

اطلعك وعدما ، باعك صوروقا ، وهمك ختلجوا ، فهمك ءوس نم) 367(ص
. ذلك في اختلفوا قاد العلماء فاعلم: أن ،
إطلقا جواز في الناس الفوائد)) اختلف ((بدائع في القيم ابن العلمة لاقا

 النبي بقول حتجواوا ، مالك عن ونقل ، قاوما فمنعه ، البشر ((السيد)) على
، قاوما وتعالى)) وجوزه تبارك الله قاال: ((السيد ، سيدنا له: يا قايل لما ،

؛ الول الحديث من أصح سيدكم)) وهذا إلى وموا: ((قا النبي بقول واحتجوا
يقال ول ؛ ندهك للتميمي: سيد يقال فل ؛ إليه يضافا ام أحد هؤلء: السيد قاال

السم هذا الله على يطلق أن يجوز فل ، هذا قاال: وعلى ؛ البشر للمك: سيد
، المالك منزلة في فهو ، تعالى عليه أطلق إذا ، السيد فإن ؛ نظر هذا وفي ؛

. انتهى ، المخلوقا على يطلق الذي بمعنى ل ؛ لربوا ، لمولىوا
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، هذا ذكر من الغرض إذ ، ذكره موضع هذا ليس ، بحث المسألة هذه يفو
الظن إل عندهم وليس ، لدينا ما بحقيقة له معرفة ل من إلينا نسبه ما نفي

ًا) [ النجم:  الحق من يغني ل الظن نوإ( ، ينكر أن ينبغي الذي  ] بل28شيئ
منكم:  ائللقا قاول ويذكر ، الخافقين في قاائله ينشر: خزي وأن

 نتكلما أن ثام ما تحريمنا و صـفاته آي ذهبنا: تفويضمو
التفويض أهل ومذهب ، الجواب في عليه نبهنا قاد مما ، الوهاما من ذلك يرغو
رحمه ، تيمية ابن السلما ذلك: شيخ ذكر كما ، خبثهاوأ ، المذاهب أشر من ،

مذهب لن ، الله
الله أنزل ما معاني يعلم ل نهوأ ، الرسول لهييتضمن: تج ، ؤلءه) 368(ص
هؤلء: يا يقـوله ما ؛وحقيقة جلله عوتون ، فاتهوص ، أسمائه ذكر من ، عليه

ًا، ، الصفات من يستحقه ما ،ول الله معرفة تطلبوا ل ، العباد معشر نفي
ًا،وإ :ولكن ؛ المة سلف طريق من ول ، السنة من ول ، الكتاب من ل ثابات
ًا وجدتموه فيما ، أنتم نظرواا سواء ، به فصفوه ، الصفات من ، هل مستحق

ًا كان ًا تجدوه لم وما يكن، أولم ، لسنةوا ، الكتاب في موجود في له مستحق
. به تصفوه فل ، عقولكم

من ومنهم ؛ فانفوه عقولكم تثبته لم يقول: ما همثرفريقان: أك هنا هم مثا
، مختلفون فيه أنتم لذيا ، عقولكم قاياس نفاه وما ، فيه توقافوا يقول: بل

ًا ومضطربون ليهوإ ، فانفوه ، الرض وجه على اختلفا جميع من أكثر ، اختلف
ًا كان وما ، به تعبدتم الذي الحق فإنه ، فارجعوا التنازع عند يف مذكور

على ، عقولكم تدركه لم ما ويثبت ، هذا قاياسكم يخالف مما ، لسنةوا الكتاب
لكن ، منه الهدى لتأخذوا ل ، بتنزيله امتحنتم نماأ فاعلموا ، أكثرهم طريقة
، الكلما وغرائب ، اللفاظ ووحشي ، اللغة شواذ على ، تخريجه في اجتهدوا

. علمه مفوضين عنه تسكتوا أن أو
الله معرفة باب في كثر الذين ، المتكلمين رأي على ، مرلا حقيقة اذه

أنه ، المعلوما من كان فقد لإو ، حجابهم الله معرفة عن وغلظ ، اضطرابهم
غيره ول ، حنبل بن أحمد ل ، الئمة من ول ، المة سلف من أحد عن ينقل لم

أنه ،
ل الذي ، هالمتشاب في ذلك بعض أو ، فاتهوص الله أسماء دخلأ) 369(ص
بعلم الله استأثار الذي ، المتشابه هو ذلك أن اعتقد أو ، الله إل تأويله يعلم

، فاتهوص الله أسماء جعل ول ، معناه أحد يعلم أن منهم أحد نفي ول ، تأويله
ًا ينزل الله قاالوا: إن ول ، يفهم ل الذي العجمي الكلما بمنزلة يفهم ل كلم

أحاديث في قاالوا ، صحيحة معان لها لوا: كلماتقاا نماوإ ؛ معناه أحد
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، بطلوهاوأ ، وردوها ، الجهمية تأويلت عن ونهوا ، جاءت كما الصفات: تمر
. عليه دلت عما النصوص مضمونها: تعطيل التي

، الجهمية تأويلت يبطلون انهم: كانوا في بينه ، قابله لئمةوا ، أحمد صوصنو
ما بعض منها فهمونوي ، معناها من عليه دلت ام على قرون: النصوصوي

، لفضائلوا ، لوعيدوا ، الوعد نصوص سائر في ذلك يفهمون كما ، عليه دلت
في جاءت كما الصفات: تمر أحاديث غير في قاال قاد حمدوأ ؛ ذلك وغير

، الفضائل حاديثوامنا))  فليس غشنا : ((من قاوله مثل ، الوعيد أحاديث
من يفعله كما ، مواضعه عن كلمه يحرفا ل الحديث : أنلكذ في قصودهموم

ً تحريفه سميوي ، يحرفه . خرأالمت بالعرفا ، تأويل
تعطيل إل الناظم قاول على ، إليه يصار معنى للتفويض بقي هذا: فما لىعو

ذلك لن ، ظمتهوع الله بجلل اللئقة المعاني من ، عليه دلت عما ، النصوص
أو ، هالمتشاب من عنده
على يعترض أن ينبغي الذي فهذا ، تأويله بعلم الله أستأثار مام) 370(ص

، الحق يقول للهوا ؛ ذكروي ، العالمين في طؤهخ نشروي ، ويزجر ، صاحبه
. محمد على الله وصلى ، الوكيل ونعم الله سبناوح ، السبيل يهدي وهو

ًا: جواب هلو شيخ عنها بجاأ وقاد ، التلمساني بها أرسل ، أبيات أيض
فقال: ، السنة أهل علماء مع ، المشاركة أراد كنول ، بنثر السلما

ً يشفي   الفاتـن دهـاه قاد عليل
.

ًا ايـ ًاج منـي طـالبـ ـوابـ
.

 الضـامن الجـواب وهو مقررو 
.

محرر السؤال عن الجـواب إن
.

 آسـن هـو ول نزر ماؤه ـام 
.

ًا فرد الصواب وهو ًا معين صافي
.

 آجـن ل زاخـر خضم بـحر 
.

عالـم إمـاما حبر قاالـه دقا
.

ليس الدين في من عباسـ
 يداهن

 أبالـ يكنى من الدين تقي نيعأ
.

 بـائـن منه لحقوا وجـوابـه 
.

ً الجواب ذخف قاولـه عن مفصل
.

ًا للحق   واهـن قاــول فهو حق
.

مخـالف النفـاة قاـول نمـاكل
.

 بـائن تعـالى مخلـوقا كـل عن 
.

ًا لحقاو سبحـانـه أنـه حتم
.

الكائـن الصـواب الحق هو هذا  قاد سبع فوقا عرش فوقا نم
 بـاطن هو سبحانـه ظاهر هـو اعل

.

سـبحانـه آخـر هو أول وه
.

 الفـاتن يـاذا الحق اللـه غيـر 
.

سبع فوقا عرش فوقا ام
 بــائن عنـهـا للهوا حقـه في خالـق

.

عدميــة جميعها ـاتجهال نإ
.

)371(ص       
 كـائن أو معــاون سـواه رب 

.

اول موجــود الله غير ثام امـ
.
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قاـد باطل أمـر كل في 
 شاحنـوا

ـلوهوع صفـاتـه نفـات نكل
.

 مــائن إل الله في قاـالـهـا مـا 
.

ًا قـدرونيو كلها هي لـوازمـ
.

 الفـاتن الفـريـق ذاك ينفـوهـا 
.

التـي لجهةوا لحيازوا جسملكا
.

فيها وهو صحيـح مـعـنى 
 كـامن

ـهاـب يعنى بـدعـية فـاظهالأ
.

 سـاكن ل أنــه عنهــا بالنفـي 
.

مقصودهـم أنـما أوهـمونا ذإ
.

 قاـاطن يهـاوف هبـ تحيط ل بـل 
.

مخلوقاـاتـه الـخلقا تحصر وأ
.

 البــائن وهـذا تنـزيها للنـاس 
.

أظهروا فيمـا تحويـه ول لـك
.

منهـم لقصدوا أظهروا مـا 
 واهـن

سـوى معنى أبطنـوا قاـد نهمكل
.

عنهـم الخـلق فـوقا بالذات 
 بائـن

قاد رب العرش فوقا ليس نأ
كـائن ذا ول يعـرج لم لــروحاوا عـل أمـلكــه نحـوه تعرج ليس لب

.

يقـول كما السـماء نـحو 
 المـائن

لم المعصوما المصطفى و
ًا بــه جريع  دائـن بـهـذا منهـم ومـا حقـ

.

صــاعـد إليـه ٌكـلم اول الك
.

 واهــن أمـر وهو لديهـم فيمـا 
.

نـازل هو وما ينزل لم الـرب و
.

يهـاوف جهـة في كالقول 
 سـاكـن

أمـر بالتجسيم لقولاف
أصـل الشرع في لـها ليست ثامحــد

 كـائن
فـإنـها لحدودوا التحيز ـذاكو

.

 بـاينـوا قاـد كله اذ في أبعـاض
.

لغراضوا بالعـراض لقـولاك
نمــاه قاد ممـا الله فـي وال

نـالفــ
في لديـنوا الـهدى لهأ

 كـامـن فيهـا فـالشــر إثاباتهـا أديانهم
.

ًا بنفيـها نقـول ـناسل ول حتمـ
.

المـهين يعنـي بـمـا ندري 
الفـاتن

ًا بهـا يعنى قاد لحقاو فمـا أيضـ
.

)372(ص         
الجـواب عنـه واضطرنـا 

 الصـائن
قاـائـل هـذا قاـال إن ننـالك

.

يبـين حتـى قاصـدهـم عـن 
 الباطن

باستفسـارهم قايـل عمـا حقلل
.

 كـائن حـق هـذاك لـهـم قالنـا 
.

ًا معنى فسـروا نإ صحيح
ًا الجهـول قاـال بمـا ضىنر واضحـ

 المـاجـن
ول بدعـي لطـلقاوا اللفظ و

.

ًا التعطيــل ضـمنه في  حقـ
 نكـام

ًا معنـا فسـروا وأ ًا خبيثـ واهيـ
.

المـبيـن الحــق إنكـاره 
البــائن

سـيء أمـر هذاك لـهم نـالقا
.

يـدهـى حيـن وجهل بـدأ 
 المـائن

قاـالـها من به ندعوا ل لكفراو
.

منـه لتعطيــلوا فالكفـر 
 كائـن

حـجـة هيـعل قاـامت إذا الإ
.

الـمهيمن العرش لذي وبـه 
دائـن

عـلمنـا إليــه أدى الذي اذه
.
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منـه لحقوا الـهدى شـيخ 
 بـائن

قاـاله فيما بالتفصيـل لقـولاو
.

 آفـن ـهممن لكـلوا قايلهم من 
.

موهـوا مـا تبيينـه إلى نظراف
.

شـائن مريـب من قاول يـخفيه  الهدى نهج اغتدى ىتح
 المـاجـن وارتضاها نفاهـا لـما ل كالشمس

.

أقاـوالـهم رده في لـه شـكراف
.

 مـائـن منهـم والكـل أضداده 
.

قاالــه مـا ل لتحقيقوا لعلماب
.

عنهم لتحقيـقوا الحق و 
 ظـاعن

بالدعاوى طريق في مه
منهم لكـلوا شأنـهم ذا لـهوىوا

طـاعن
ًا دأبـا بالتضليل لقـومااو دائمـ

.

آمـن المجـاري فيـه منهـج عن 
.

زاغنــا مـا الذي لله لحمداو
.

 

العنقري: العزيز عبد بن الله للشيخ: عبد ، سحمان بن الشيخ: سليمان تبكو
 الرحيــــم الرحمـن الله ـمبس) 373ص(
الهجرتين)) ((سفر في القيم ابن ذكره فيما ، البحث بيننا جرى لم: أنهعا

بعدك فليس الخر وأنت ، شيء قابلك فليس الول أنت للهم((ا  قاوله على
شيء)) دونك يسفل الباطن نتوأ ، شيء فوقاك فليس الظاهر نتوأ ، شيء

دونه سيل الذي لباطنوا ، شيء فوقاه ليس الذي لظاهر: ((ا قاال: فقوله
، ظمتهوع ، بالعالم سبحانه الرب إحاطة معرفة على ، العبد يدلن ، شيء

يف ، السبع لرضينوا ، السبع السماوات نوأ ، قابضته في كلها العوالم نوأ
بالناس) أحاط ربك إن لك قالنا ذوإتعالى: ( قاال ، العبد يد في كخردلة يده

 ] ولهذا20محيط) [ البروج:  ورائهم من للهوا ] وقاال: (60[ السراء: 
اسم ، المعنيين هذين على الدالين ، السمين هذين بين سبحانه يقرن

((العظمة)) سموا ؛ قاهفو شيء ل نهوأ ، الظاهر أنه على ((العلو)) الدال
الكبير) العلي تعالى: (وهو قاال كما ، دونه شيء ل نهوأ ، الحاطة على الدال

إن الله وجه فثم تولوا فأينما لمغربوا المشرقا : (وللهل ] وقاا23[ سبأ: 
 ] .115عليم) [ البقرة:  واسع الله

 بذاته خلقه على العالي أنه كما ، وتعالى تبارك وهو
بل ، شيء دونه فليس بذاته الباطن فهو ، شيء فوقاه يسفل) 374ص(

فسهن من شيء كل إلى أقارب فكان وبطن ، فوقاه فكان شيء كل على ظهر
وليس ، قابضته في شيء وكل ، بنفسه الشيء يحيط ل حيث به محيط وهو ،

. انتهى ، العامة الحاطة قارب فهذا ، نفسه قابضة في
وضحهوي ، الشيخ ذكره ما حقيقة يبين بشيء رتظف إذا لي: أنى ذكرت دقاو
، رامهوم مقصوده لي ووضح ، كلمه تأملت فاعلم: أني ، ذلك لك أذكر أني ،
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، الحاطة بحث المرسلة)) في ((الصواعق كتابه في ، ذلك يوضح ما يتأور
. بذلك إليك أكتب أن حببتوأ
شيء)) دونه يسل الذي لباطنوا ، شيء فوقاه ليس الذي وله: ((الظاهرـقا

نوأ ، وعظمته ، بالعالم سبحانه الرب إحاطة معرفة العبد: على يدلن
يده في ، السبع لرضينوا ، السبع واتاالسم نوأ ، قابضته في كلها العوالم
، السلما دين من بالضرورة المعلوما من كان فإذا ؛ العبد يد في كخردلة

كل بعد بذاته الخر نهوأ ، شيء لك قابل بذاته أنه: الول ، العقل وضرورة
كل دون بذاته الباطن هو ، فكذلك ، شيء كل فوقا بذاته لظاهروا ، شيء
يقل لم لنه ، الباردة فهامناوأ ، القاصرة بآرائنا ، أسمائه بين نفرقا ول ، شيء

قاوله: ((و ينافي ذلك لن ، شيء كل تحت هو الذي لباطنوا ، الحديث في
شيء)) دونه ليس الذي لباطنواقاال: (( شيء)) بل هوقاف ليس الذي الظاهر

ٌء منه تواري ل لنه ًا أرض ول ، سماء سما ول ، أرض
ًا ظاهر عنه حجبي) 375(ص عنده لغيبوا ، ظاهر له الباطن بل ، باطن

. علنية عنده لسروا ، قاريب منه لبعيدوا ، شهادة
كل إلى أقارب فكان بطن و((البطون)) بقوله: معنى الله رحمه بين دقاو

شيء لوك ، بنفسه الشيء يحيط ل حيث به محيط وهو ، نفسه من شيء
رحمه فبين ؛ العامة الحاطة قارب هذاف ؛ نفسه قابضة في وليس ، قابضته في
فكان شيء)) بقوله: وبطن دونك فليس الباطن نتواقاوله: (( معنى الله

بنفسه الشيء يحيط ل يثح ، به محيط وهو ، نفسه من شيء كل إلى أقارب
نوأ قاوله: ، ذلك يوضح ، نفسه قابضة في وليس ، قابضته في شيء وكل ،

، يده في السبع لرضينوا ، السبع السماوات وأن ، قابضته في كلها العوالم
في ، لرضوا لسماواتوا ، العوالم جميع فكانت ، العبد يد في كخردلة
. العبد يد في كخردلة قابضته

الله:  وفقه ، العنقري العزيز عبد بن الله : عبديخالش القاو
في كلمت إذا ذلكوك ، الرازي على رده ((المنهاج)) في في السلما شيخ لاقا

ً يجعلونه الذين ، أولئك قاول يذكر ـ يعني: الرازي ـ المطر مجرد عن حاصل
علفاال أحدثاه يقول: إنه من وقاول ؛ الجو في لمنعقدوا ، المتصاعد البخار

هذا يرجح وقاد ، الفلك من نزل يقول: إنه من قاول ويذكر سبب؛ بل المختار
يقله لم ، القول وهذا ؛ آخر موضع في بفساده جزماوي ؛ تفسيره في القول

 ول ، الصحابة من أحد
العلم أهل سائر بل ، المسلمين أئمة ول ، بإحسان لهم تابعينال) 376(ص
. السماء من نزل المطر يقولون: إن ، لفوالخ السلف من ، المسلمين من
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جنس اسم فهو ، عل ما اسم: لكل ، لقرآنوا ، اللغة ((السماء)) في فظلو
بسبب قاال: (فليمدد ؛وقاد ذلك إلى يضافا بما إل شيء في يتعين ل ، لياللع
 ]17ماء) [ الرعد:  السماء من  ] وقاال: (أنزل15السماء) [ الحج:  إلى
َءالوقا ثام ، بالجميع: العلو  ] والمراد16السماء) [ الملك:  في من أمنتم : (

؛ كله العالم فوقا وهناك: بما ؛ بوهناك: بالسحا ، ونحوه بالسقف هنا يتعين
، معين جسم عن النظر قاطع مع ، العلو السماء) أي: من من فقوله: (أنزل

تعالى: قاوله في كما ، باحسال من بنزوله ، أخر مواضع في صرحا قاد لكن
المنزلون) نحن أما المزن من أنزلتموه أنتم ء ، تشربون الذي الماء (أفرأيتم

ًا يزجي الله أن تر وقاال: (ألم ؛ لمزن: السحابوا ]68،69[ الواقاعة:  سحاب
ًا) الية يجعله ثام بينه يؤلف ثام وقاال: ، المطر لودقاوا  ] ،43[ النور:  ركام

ًا) إلى فتثير الرياحا يرسل ذيال (الله من يخرج الودقا قاوله: (فترى سحاب
 ] .48خلله) [ الروما: 

يرد أنه يبين مما وهذا ، السماء في السحاب يبسط سبحانه: أنه خبرأف
الناس بل ، الفلك في يبسط ل السحاب فإن ، الفلك هنا بالسماء

إما ، عال موضع في لرجال يكون وقاد ، الجو في يبسط السحاب يشاهدون
أو ، جبل على
، المطر منه نزلوي ، منه أسفل يبسط لسحابوا ؛ غيره لىع) 377(ص

لخلفوا السلف عند معروفا ، المطر ذلكوك ـ قاال نأ إلى ـ فوقاه لشمسوا
خلقه لكن ، المتصاعد البخار ومن ، الهواء من يخلقه عالىوت تبارك الله أن ،

الحب من والزرع للشجر لقهوخ ، نطفة من انالنس كخلق ، هذا من للمطر
. منها خلق التي بالمادة معرفته فهذا ، لنوىوا
به ما من بل: لبد ؛ العقلء باتفاقا ، نهام خلق ما توجب المادة: ل فسنو

المختار القادر على الدليل هو وهذا ؛ الوجه ذلك على الصورة تلك يخلق
إلى الماء نسوقا أنا يروا لم لى: (أوعات قاـوله على ـ قاال أن إلى ـ الحكيم
، الخالق علم على بها الية: يستدل  ] فهذه27الجرز) [ السجدة:  الرض
لشجروا ، المطر منها خلق التي المادة وإثابات ؛ كمتهوح ، شيئتهوم ، هوقادرت

ًا نعرفا ونحن: ل ، حكمته على يدل مما ، لحيوانوا ، لنسانوا ، قاط شيئ
كلمه انتهى ، مادة من إل ، بمخلوقا كتابه في الله أخبر ول ، مادة من إل خلق

.
ثالثا على النزال ذكر بحانهس الله الثامن: أن ((الصواعق)) الوجه في لاقا

 ] فأطلق25الحديد) [ الحديد:  نزلناوأكقوله: ( ، مطلق إنزال ؛ درجات
أزواج) ثامانية النعاما من ملك وقاـوله: (وأنزل ، مبدأه يذكر مول ، النزال

ماء السماء من نزلناوأكقوله: ( ، السماء من الثانية: النزال  ] ؛6[ الزمر: 
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ًا كقوله: (تنزيل ، سبحانه منه الثالثة: إنزال  ] ؛48الفرقاان: ) [ طهور
 ] 1الحكيم) [ الزمر:  العزيز الله من الكتاب

] وقاال:102[ النحل:  قدس) اليةال روحا نزله وله: (قالوقا) 378(ص
 ] .114بالحق) [ النعاما:  ربك من منزل أنه يعلمون الكتاب آتيناهم لذينوا(
، لنعاماوا لحديدوا ، السماء من نزل لمطروا ، منه منزل القرآن خبر: أنأف

ً منزلن ًا نزول ، لمعتزلةوا ، لجهميةوا ، المعطلة تلبيس يظهر وبهذا ؛ مطلق
ًا يكون أن يمنع ل ، منزل القرآن كون قاالوا: إن يثح ، كالماء ، مخلوقا
ًا كونه ىلع فاحتج ، بعضهم غل حتى ، لنعاماوا ، لحديدوا ً بكونه مخلوقا ، منزل
، منه النزول بين فرقا سبحانه الله وابه: أنوج ، الخلق بمعنى ال: النزالوقا
، السماء من منزل لمطروا ، منه ًمنزل القرآن فجعل ، السماء من لنزولوا

. المضافا حكم الباب هذا في بمن المجرور كموح
، الله كبيت ، بأنفسها قاائمة أعيان: أحدهما ؛ سبحانه: نوعان إليه لمضافااو
إضافة وهي ، خالقه إلى مخلوقا إضافة فهذا ، بدهوع ، الله وروحا ، الله اقاةون

، صرهوب ، كسمعه ، موصوفها إلى ةصف الثاني: إضافة ؛ وتشريف اختصاص
. ....إلخ دهوي ، ووجهه ، لمهوك ، درتهوقا ، وعلمه ، ياتهوح
ًا منه تفهم قاد لنك ، النقل أطلنا نماإو . لنا يظهر لم شيئ
بربه)) أي: قاريب عهد ((المصابيح)) قاوله: ((حديث على حاشية اجعنارو

. العادية لكفوا ، الظالمة أيديال به يغسل ما يخالطه لم ، ربه عند من العهد
بربه)) قاال عهد حديث قاـوله: ((هذا بعد ، الهدى في الوقا) 379(ص

سال إذا انك  النبي أن ، الهاد بن يزيد عن أتهم ل نم الشافعي: أخبرني
ًا،هوط الله جعله الذي هذا إلى بنا قاال: ((اخرجوا ، السيل ، منه فنتطهر ر
عمر أن ، الله عبد بن إسحاقا عن ، أتهم ل من خبرناوأعليه))  الله ونحمد

مجيئه من ليجيء كان ال: ماوقا ، إليه بأصحابه ذهب ، السيل سال إذا كان
. الستسقاء يف  هديه من انتهى ، به تمسحنا إل أحد،

؛ إشكال غير من ، الفعال صفات من ، لخلقوا ، النزال أنم: نفه لذياو
نوإ ؛ انهلبط في فلشك ، الفعال صفات النووي: تأويل مقصود كان فإن
التعرض عن النظر قاطع مع ، الخلق جديد المطر أن مقصوده: بيان كان

كلمكم: أن من فهمنا لذيوا ؛ منع ذلك في لنا يظهر فلم ، الرب لصفات
الله وصلى ؛ بطلنه في شك ل وهذا ، الفعال صفات لتأويل متعرض وينوال

.  لموس حبهوص لهوآ ، محمد على
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