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 الشريعة تنزيه
اللفاظ عن

الشنيعة
والسأتاذ العامل العالم تأليف

الفاضل
سحمان بن سليمان الشيخ

العلما نجد علماء من
به ونفع تعالى الله أثابه

آمين

الرحيم الرحمن الله بسم
نستعين وبه

ال المكللرما الخأ ، الجنللاب عللالي جنللاب إلللي ، سأمحان بن سأليمان من
وحفظللة وهللداه تعللالى الللله سألمه مانع بن العزيز عبد بن محمد الشيخ حشم
، لرضللاءه ويرضللون لغضللبه يغضللبون الللذين ، وأولياء حزبه من وجعله وتوله
. آمين
تحياته وأشرف وأزكي وبركاته الله ورحمة عليكم سألما

علللي وهو أهل للحمد وهو هو ال أله ل الذي الله أحمد ) فأني بعد ( أما
والخللط ، نقملله مللن عنلا وصللرف نعمللة ملن أوله ملا علللى ، قللدير شىء كل

معلومللا كان ذكرته وما ، والخرى الدنيا خيري إلى الله وصلك وصل الشريف
فل ، حاله لنا تبينت قد انه أخي يا فاعلم المرزوقي جهة من ذكرته ما خصوصا

فللى بللك اجتمعنللا وقد ، أمره يهمنك فل ، قاله لفقه ما الخوان فى علينا يروج
الللدعوة هللذه ومحبللة العقيدة حسن من يسرنا ما ال منك نسمع ولم البحرين

، العلما العلمللاء وقدوة ، السألما شيخ ألفه ذكره ما نشر فى والسعي وأهلها
ذلك بعد نقبل فل ، والثواب الجر له الله اجزل ، الوهاب عبد بن محمد الشيخ

والكللواكب السللديد . والقللول الظهيرة نحر فى كالشمس وبان تحققناه ما ال
بسللمعي ومللر الذريللة الكللواكب ديباجللة علللي قرثللت فلما ألينا وصلت الذرية
كالشلليخ ، الحنابلللة مللن الفاضللل بعللض تراجللم فللى قللرأت كنت : وقد قولك

نفسي تسمح لم ، سألوما علي بن محمد الماما والشيخ الشطي حسن العلمة
لمللا عنللدنا المعلللوما من كان قد لنه ، الرجلين هذين ذكرت أن بعد ، بسماعها
أهللل أئمللة مللن هللو ليللس سألوما بن علي بن محمد أن ، مشايخنا عن تحققناه
به يرفع ولم الدين بهذا شرق ممن كان بل ، العلما الفاضل من ول ، السألما

المعلللوما مللن وكللان ، المللؤمنين سأبيل غير واتبع أهله وعادى عاداه بل ، رأسأا
النبيللاء دعللاء إلللى يللدعون وممللن الضلل أئمة من الشطي آل أن عندنا أيضا

ات في بهم السأتغاثة ويجزون ، والصالحين والولياء ن ، والململات المهم وم
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السألللما أهل أفاضل من ول العلما الئمة من عندنا هو فليس سأبيله هذا كان
. الحنابلة من كانوا وان ،

علللى صللاحبها اعترض ورقة علي أشرفت الزمان من برهة بعد أنى ثم
السللنة أهللل من المحققون ذكره ما يخالف مما الكتابين هذين في مما أشياء

علللى عثرت إن أنى لي ذكرت وقد ، القدوة وبهم السأوة هم الذين والجماعة
سألللف وأقللوال والسللنة الكتللاب يخلللف ممللا لها المعارضون يذكره مما شيء
قللاله ممللا والصللواب الحللق إلي ذلك فى ترجع وانك ذلك أبيز أني وائتها المة

مقصللوده كللان مللن علللى الحللق هللو وهللذا عليهم الله رضوان الصالح السلف
هللذه فللي مللا تأصلللت فلمللا ، والعتللاد التعصب وترك ، والنصاف الحق طلب

عليلله لمللا المخالفللة الشللياء مللن الكتللابين هللذين فللي بمللا وقابلتهللا الورقللة
مللا ذلللك فمن ذلك على أنبهك أن أحببت والجماعة السنة أهل من المحققون

 قوله على الشارح ذكره
ㄱ الملئكللة ومللن الرحمللة الله من الصلة قال مدا سأرا والسلما الصلة ثم

ذكللره ما والصواب خطاء . وهذا بخير والدعاء التضرع غيرهم ومن السأتغفار
فللي عبللده علللي ثنللاؤه الللله : صلللة قال العالية أبي عن صحيحة في البخاري

أن للعللالم ينبغللي فل المسللئلة فللي الصللواب هللو هللذا كان . واذا العلى المل
مللن عليه دليل ل الذي المرجوح القول ويذكر به المقطوع الراجح هو ما يترك
المسللئلة هللذه كللانت وان العلللم أهللل مللن المحققون ذكره ول سأنة ول كتاب
. المستعان والله بعدها مما أخف

معنلي فلي قال وعشرين أربعة صفحة في الكواكب في ذكره ما ومنها
هو هذا أن )) فاعلم والحلول والتمكن المماسأة عن منزها (( اسأتواء السأتواء

المللة هللذه سألللف من العلم أهل من أحد يذكره لم مخترع مبتدع قول القول
السلللف مللذهب أن تقللرر وقللد ، العللالمين فللي صللدق قدما لهم الذين وأئمتها
يقفللون وأنهللم والسللنة الكتللاب في لما والمجاوزة الزيادة عدما السألما وأئمة

. انتهينا وحيث والسنة الكتاب وقف حيث وينتهون
بلله وصللف بمللا إل تعللالى الللله يوصللف : ل تعللالى الله رحمه أحمد الماما قال

بللالله لعلمهللم وذلللك أنتهللي وسألللم عليلله الللله صلي رسأوله به ووصفة نفسة
لفلظ المماسأللة ولفلظ جلللله وعظيم له هيبتهم وشده صدورهم في وعظمته

دلللت مللا نفللي بلله أريد فان ، ويتبع به يقتدي ممن أحد يفله لم ، مبتدع مخترع
ضلال باطلل قلول فهلو والفوقية والرتفاع والعلو السأتواء من النصوص عليه
الصللحيحة للعقللول مكللابر المللة سألف جماع ول والسنة للكتاب مخالف قائله

هللذا يللرد لللم وإن ، قبللله ما جنس من ريب ل جهمي وهو الصريحة والنصوص
فيقللال السأتواء لفظ عليه دل الذي والرتفاع والفوقية الملو اثبت بل المعني

يجللوز ل اللفللظ فهذا موهما مشتبها قول الصفات في قال ضال مبتدع هو فيه
والتغللبير والسللنة الكتللاب متابعللة البللاب هللذا فللي والللواجب إثبللاته ول نفيلله

عبللد الشلليخ شيخنا ذكره ما . هذا المتشابه وترك اليمانية السلفية بالعبارات
. الجهمية بعض علي جوابه في حسن بن الرحمن

السلللف : فمللذهب منلله وعشرين خمس صفحة في الشارح قول وأما
مللن فقللوله مماسأللة غيللر ملن حقيقة عرشه علي مستو تعالى الله أن الصالح

أن ال اللهللم بيانه قدمنا كما برهان ول علم بل السلف علي قول ، مماسأة غير
يعتللد ل الللذين الكلما أهللل مللن السلللف إلللي ينتسب من بعض قول من يكون

سأللنة ول كتاب في يرد لم اللفظ هذا لن الباب هذا في عليه يعول ول بقولهم
. والللدليل الدليل فعليه هذا زعم ومن الئمة من أحد قول ول صاحب قول ول

سألللمة أبللي بن الله عبد بن العزيز عبد الماما قاله ما الزيادة هذه بطلن علي
وابلن أنللس بلن ماللك هلم الللذين الثلثللة المدينللة أئمللة أحللد وهلو الماجشون
فقللد بعللد : (( أمللا الجمهمية جحدت عما سأئل وقد ذئب أبي وابن الماجشون

العظيللم الللرب صللفة فللي خالفهللا ومن الجهمية تتابعت فيما سأألت ما فهمت
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، صللفته تفسللير عللن اللسللن وكلللت والتقللدير الوصللف عظمتلله فللاقت الذي
مسللاغا تجللد فلللم عظمتلله وردت ، قللدره معرفللة دون العقللول وانحسللرت

بالتقدير خلق فيما والتفكير بالنظر أمروا وانما ، حسيرة وهي خاسأئة فرجعت
يللزول ول يحول ل الذي فلما ، كان ثم مرة يكن لم )) لمن (( كيف يقال وانما

مللن يعللد لللم من قدر يعرف وكيف ، هو ال هو كيف يعلم ل فانه مثل له وليس
أو عللارف يعرفه منتهى آو حد منه شيء لصفة يكون وكيف ، يبلي ول يمت لم

، منلله أبين شيء ول منه احق حق ل المبين الحق انه علي ، واصف قدره يحد
أصللغر صللفة تحقيللق عن عجزها ، صفته تحقيق عن العقول عجز علي الدليل
بلله يتقلب لما بصر ول سأمع له يري ول ويزول يحول صغرا تراه تكاد ل ، خلقه

فتبللارك وبصره سأمعه من ظهر لما عليك واخفي بك أعضل عقله من ويحتال
وهللو شيء كمثله ( ليس وربهم السادة وسأيد ، وخالقهم الخالقين احسن الله

الللرب يصللف لللم ما صفة تكلف عن غناك الله رحمك ) اعرف العليم السميع
وصللف ما قدر تعرف لم إذا ، منها وصف ما قدر معرفة عن بعجزك نفسه من
، طللاعته مللن شيء علي بذلك تستدل هل ؛ يصف لم ما علم تكلفك فما منها

نفسه من الرب وصف ما جحد الذي فأما ، معصيته من شيء عن به تنزجر أو
بزعملله يستدل فصار ، حيران الرض في الشياطين اسأتهوته قد وتكلفا تعمقا
مللن كللذا للله كان أن لبد قال بان نفسه من وسأمي الرب وصف ما جحد علي

الللرب بصمت الرب سأمي ما ويجحد بالخفي البين عن فعمي كذا له يكون أن
. الله رحمه كلمه آخر )) – إلي منها يسم لم ما عن

مللا صللفة تكلف عن غناك الله رحمك : اعرف قوله ذلك من والمقصود
لللم إذا ، منهللا وصللف مللا قللدر معرفللة عللن بعجللزك نفسه من الرب يصف لم

سأللمي مللا ويجحللد وقللوله ؛ يصللف لم ما علم تكلفك فما وصف ما قدر تعرف
لللم تعللالي سأللبحانه والللله منهللا يسم لم ما عن الرب بصمت نفسه من الرب
بللأنه سأللنته في وسألم عليه الله صلي رسأوله وصفه ول كتابه في نفسه يصف

مللا هللذا بعللد ذكللرت وقد والحلول ولنمكن منزها اسأتواء العرش علي اسأتوي
والمللاما الشللافعي والمللاما مالللك والمللاما الرحمن عبد بن ربيعة الماما ذكره
منهللم أحللد يلذكر ولللم تعلالى الله رحمهم خزيمة بن محمد الئمة وأماما أحمد

أئمتهللم لللذكره السلللف مللذهب هللذا كللان ولللو المبتللدع المخللترع القللول هذا
) ( ومنها اعلم والله الصالح السلف مذهب هو ليس هذا أن فعلم المذكورون

:قوله علي أيضا الكواكب في ذكره ما
العل ذو تعالي جسم ول                  عرض ول بجوهر ربنا وليس

الجللوهر لفللظ أن الصللالح والعمللل النللافع للعلللم وإيللاك الللله وفقنللي فللاعلم
ول كتللاب إثباتهللا ول بنفيهللا يللرد لللم مخترعة مبتدعة ألفاظ والجسم والعرض

الئملة ملن بعللدهم ملن ول التللابعين أئمللة ملن أحللد ول صلاحب قول ول سأنه
التي اللفاظ فهذه ذلك تحقت فإذا الباب هذا في بقولهم يعتد الذين المهتدين

معنللي كللان فللان قائلها مقصود فى ينظر حتى تطلق ل إثباتها ول نفيها يرد لم
ال المجملللة اللفاظ دون النصوص بألفاظ عنه التعبير ينبغي لكن قبل صحيحا

ن ملع الحاجة عند ع الخطلاب يكلون أن مثلل الملراد تلبين قرائ يتلم ل ملن م
مللن علي فالواجب هذا تبين فإذا ، ذلك ونحو بها يخاطب لم أن معه المقصود

فمللا الصللفات بللاب أعنللي البللاب هللذا في ينظر أن والمعرفة العلم الله منحه
بهللا ورد الللتي . واللفللاظ نفللاه ورسأللوله الله نفاه وما أثبته ورسأوله الله أثبته

اللفاظ من ورسأوله الله أثبته ما فنثبت ، والنفي الثبات في بها يعتصم النص
شلليخ كللون . وامللا والمعللاني اللفللاظ مللن نصوصللها نفته ما وننفي والمعاني

وجللود ل انلله إلللي ل ملا القيللم ابن وتلميذه روحه الله قدس تيميه ابن السألما
الفللرد الجللوهر اثبللت مللن علللي الرد بذلك المقصود ولكن فحق لفرد للجوهر

هللذه إطلق أن يللري انه ونفاه رده إذا ذلك من يلزما ول لوجوده حقيقة ل وانه
نصه ما أجوبته بعض في الله رحمه ذكر فقد جائز وإثباتا نفيا الله علي اللفاظ
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بهللا ينطللق لللم بدعللة وصللفاته تعللالى الللله أسأماء في الجسم لفظ ذكر : فان
الله أن منهم أحد يقل ولم وأئمتها المة سألف من أحد قالها ول سأنة ول كتاب
الللله أن ول جوهر تعالى الله أن ول بجسم ليس تعالى الله أن ول جسم تعالى
بعلض وفلي عنهمللا ذكرنللاه فيملا بللذلك صرح وكما ، انتهي بجوهر ليس تعالى

. الشارح وأقره الناظم ذكره لما خلفا أخر مواضع
المبتدعللة اللفاظ هذه علي السألما أهل أئمة كلما ذكر من فلبد هذا تقرر إذا

وغيرهللم الكلما آهللل مللن السللنة إلللى المنتسبين بعض ادخلها التي المخترعة
مثلل وذللك عليهم الله رضوان السلف مذهب إلى بعضهم ونسبها العقائد في

وحلللول والجهللات والحللدود والبعللاض والعللراض والجسللم الجللوهر لفللظ
: وكللانت روحلله الللله قللدس تيميلله ابللن السألللما شلليخ قللال وغيرها الحوادث
والحللدود والحللوادث والبعللاض العللراض عللن منللزه الللله أن تقللول المعتزلة
علللي وعلللوه للخلللق مباينتللة ونفللي الفعللال ونفي الصفات نفي هم ومقصود
المجملللة بالعبارات السنة أهل الثبات أهل مذهب عن يعبرون وكانوا العرش

العللراض عللن منزه الله أن قالوا إذا فانهم المذهب بفساد الناس تشعر التي
عللن منزه انه ذلك من يفهمون الناس لن بنكر ما العبارات ظاهر في يكن لم

والسأللفاما المللراض مللن آدما لبنى تعرض التي كالعراض والفساد السأتحالة
ول قدرة ول علم له ليس انه دهم مقصو ولكن ذلك عن منزه الله أن ريب ول

 –أعراضللا هللم يسللمونها الللتي الصفات من ذلك غير ول به قائم كلما ول حياة
النللاس اوهموا ، والجهات والحياز الحدود عن منزه الله : أن قالوا إذا وكذلك

، المصللنوعات تحللوزه ول ، المخلوقللات تحصللره ل انلله بللذلك دهم مقصو بان
، عنلله منفصللل ول للخلللق مباينللا ليس انه به دهم ومقصو صحيح المعنى وهذا
بلله يعللرج لللم محمدا وان ، إله العرش علي ول رب السموات فوق ليس وانه
ول ، بشلليء إليلله يقللترب ول ، شلليء إليه يصعد ول ، شيء منه ينزل ولم إليه

. واذا الجهميللة معللاني مللن ذلك ونحو ، غيره ول ، الدعاء في إليه اليدي ترفع
مثللل ول المخلوقللات جنللس من ليس انه الناس اوهموا بجسم ليس انه قالوا
يتكلللم ول يللري ل انه بذلك دهم مقصو ولكن صحيح المعني وهذا الخلق أبدان

تحللله ل قللالوا واذا ؛ ذلللك وأمثال للخلق مباين هو ول صفه به تقوما ول بنفسه
والسأللتحالت للتغيللرات محل يكللون ل انه مرادهم أن الناس اوهموا الحوادث

وهللذا ، وتفسللدهم فتحيلهللم للمخلللوقين تحللدث الللتي الحداث من ذلك ونحو
بنفسله يقللوما اختياري فعل له ليس انه بذلك دهم مقصو ولكن صحيح المعني

؟ اسأتواء علي يقدر ل وانه وقدرته بمشيئته يتعلق به يقوما فعل ول كلما له ول
عنللد منه يكن لم الله خلقها التي المخلوقات وأن ، مجيء أو آتيان أو نزول أو

ومفعللول فعللل هنللاك ليللس الفعللل هللي المخلوقات عين بل أصل فعل خلقها
. انتهي ذلك ونحو الفعل عين والمفعول المخلوق بل ومخلوق وخلق

علللى المرسألللة ( الصللواعق فللي تعللالى الللله رحملله القيللم ابللن وقللال
والغللراض العللراض عللن تعالى الله ننزه نحن ) ويقولون والمعطلة الجهمية

هللذه المخللدوع الغللر فيسللمع ، الحللوادث وحلول والجهات والحدود والبعاض
مللن الطلق عند معانيها من يفهم عما الله ينزهون انهم منها فيتوهم اللفاظ
ويكشللف ، ويعظمللونه يمجللدونه انهللم يشللك فل والحاجللة والنقللائص العيللوب

الرسألل وتكللذيب اللحلاد تحتهلا فيللري اللفلاظ هللذه تحلت ملا البصلير الناقد
هللو العللراض عللن فننزيههللم – كمللاله ملن يستحقة عما تعالي الرب وتعطيل

العللراض هللذه فللان أرادته وكلمه وعلمه وحياته وبصره كسمعه صفاته جحد
للله أعراضللا وكانت جسما لكان متصفلها كان فلو بجسم ال تقوما ل عندهم له

. العراض عن منزه وهو
ا اللتي والحكملة الغايلة فهي الغراض وأما ويلأمر ويفعلل يخللق لجله

ونهيلله أمللره مللن المطلوبللة المحمللودة الغايللات وهللي ويعللاقب ويثبت وينهي
. عنها ينزهونه وعلل منه أغراضا فيسمونها وفعله
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اض وأما ا بتنزيهله فمرادهلم البغ ول يلدان ول رجله لله ليلس انله عنه
والمللاء إصللبع علللي والشللجر إصبع علي والرض إصبع علي السموات يمسك

. البغاض عن منزه والله إبغاض كله ذلك فان إصبع علي
السللموات فللوق ليللس انه عنها بتنزيهه فمرادهم والجهات الحدود وأما

بله الخللق اعلم إليه أشار كما فوق الي بالصابع إليه يشار ول إله العرش رب
رفللع ول إليه والروح الملئكة تعرج ول شيء إليه يصعد ول شيء منه ينزل ول

كلانوا لللو اذ إليله وسألللم عليله اللله صلي محمد برسأوله عرج ول إليه المسيح
. ذلك عن منزه وهو والجهات الحدود إثبات لزما كذلك

ينللزل ول ومشلليئته بقدرته يتكلم ل انه به فيريدون الحوادث حلول وأما
كان أن بعد يغضب ول يجيء ول القيامة يوما يأتي ول الدنيا سأماء الى ليلة كل

بعللد مجللدد أمللر ول البتة فعل به يقوما ول غضبانا كان أن بعد يرضي ول راضيا
لللم أن بعد عرشه علي اسأتوي ول حقيقة كن له يقول فل له مريدا يكن لم أن

يغضللب ولللن مثللله قبللله يغضللب لم غضبا القيامة يوما يغضب ول مستويا يكن
يقللوما ول لهللم مناديللا يكللن لللم أن بعللد القيامة يوما عباده ينادي ول مثله بعده

قللال فللإذا عبللدي ) حمللدني العللالمين رب لللله ( الحمللد قللال إذا للمصلللى
) قللال الللدين يللوما ( مالللك قال فإذا عبدي علي اثني ) قال الرحيم ( الرحمن

. الحوادث حلول عن منزه وهو حوادث كلها هذه فان ، عبدي مجدني
للله فيكون إثباتا الوحي به ينطق لم الجسم لفظ أن واعلم قال أن الي

فللان أراد عمللا سأللئل وإثباتللا نفيللا اطلقة فمن النفي له فيكون نفيا ول الثبات
يسللمي ل الللذي الكللثيف البللدن وهو العرب لغة في معناه بالجسم أردت قال
اللغللة فهذه للماء ول للنار ول لغة جسم للهواء يقال فل سأواه جسم اللغة في

. وسأمعا عقل الله عن منفي المعني فهذا أظهرنا بين وكتبها
فهللذا الفللردة الجللواهر من والمركب والصور المادة من المركب به ارتم وإن

جسللم فليللس أيضللا الممكنللات عللن نفيلله والصللواب قطعللا الللله عللن منفللي
ويللري بالصللفات يوصللف مللا بالجسم ارتم وان ، هذا من ول هذا من المخلوق
لله ثابتة المعاني فهذه ويغضب ويرضي ويبصر ويسمع ويكلم ويتكلم بالبصار

الللي – جسللما بها للموصوف بتسميتكم عنه ننفيها فل بها موصوف وهو تعالي
اعللرف أشللار فقللد حسللية إشللارة إليلله يشللار مللا بالجسم ارتم : وان قال أن

ل للله مستشهدا العظم الجمع بمشهد السماء الي بها رافعا بإصبعه به الخلق
بللاين عنلله بلله الخلق اعلم سأال فقد أين له يقال ما بالجسم أردتم وان للقبلة
هللذا يقللل ولللم عنلله أجاب و باين السؤال وسأمع عرشه علي علوه علي منبها

مللا بالجسللم أردتللم وان ، بجسللم ليللس وانلله الجسللم عللن يكون إنما السؤال
واليه ، إليه برسأوله وعرج عنده من جبرائيل نزل ) فقد ( الي ) و ( من يلحقه
يتميلز ملا بالجسلم أردتم . وان إليه رفع المسيح وعبده ، الطيب الكلما يصعد

والبصر السمع من جميعا الكمال بصفات موصوف سأبحانه أمر غيره أمر منه
صللفة إنهللا قللال ومللن متغللايرة متميللزة صفات وهذه والحياة والقدرة والعلم
" أعللوذ بلله الخلللق اعلللم قللال وقللد بللالعقلء منلله أشبه بالمجانين فهو واحدة

بلله وسألم عليه الله صلي اسأتعاذته واما قال – " الحديث سأخطك من برضاك
منهللا المسللتعاذ والصللفة بهللا المسللتعاذ الصللفة فللان مختلفيللن باعتبارين منه

الخللرى مللن الصللفتين بإحللدى فالمستعيذ واحد ورب واحد لموصوف صفتان
وسأللمع ويللدان وجلله ملاله بالجسللم أردتم وان – منه بهما بالموصوف مستعيذ

مللن ذلللك وغيللر وبصللره وبسللمعه وبيديه العلى ربنا بوجه نؤمن فنحن وبصر
غيللره فللوق يكللون مللا بالجسللم أردتللم وان ؛ نفسلله علللي أطلقها التي صفاته

. عرشه علي مستو عباده فوق سأبحانه فهو غيره علي ومستويا
الوحي عليها دل التي المعاني هذه والتركيب بالتشبيه أردتم أن وكذلك

وجنايلة والمعنللي اللفللظ فلي خطلا المنكلرة اللقاب بهذه لها فنفيكم والعقل
جسلما بلذلك الموصلوف فتسلميتكم اللفظلي الخطلأ أملا الوحي ألفاظ علي
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وتشللبيها وتجسلليما تركيبللا الصللفات هذه وتسميتكم بغيره مشبها مؤلفا مركبا
منكم ألفاظ لصفاته ووضعتم اللغة وعلي الرسأول وعلي القرآن علي فكذيتم

كماله لصفات وتعطيلكم فنفيكم المعني في خطأكم واما ، تعود واليكم بدأت
بالسألم وسألميتموه الحللق المعنللي فنفيتللم واللقلاب التسللمية هلذه بواسأطة

. المنكر
او رب السللموات علللي كان لو الفرعوني قال إذا : وكذلك قال أن الي

ركبللة الللذي هللو اللغة في المركب لفظ له قيل ، مركبا لكان اله العرش علي
ركبللت ) وقللولهم ركبللك شللاء ما صورة أي ( في تعالي كقوله محله في غيره

مفرقللة أجللزاؤه كللانت بحيللث أجللزاء أخلطا مللن يركللب ومللا والبللاب الخشبة
وان وكذا كذا من الدواء ركبت كقولهم واحد شيئا صار حتى وركبت فاجتمعت

كللان وانلله المعهود التركيب هذا مركبا كان العرش فوق كان لو بقولكم أردتم
، العقللل وعلي الشرع وعلي الله علي وبهت وفرية كذب فهو فاجتمع متفرقا

مسللتويا منهللم بائنللا خلقللة علي عاليا لكان العرش فوق كان لو انه أردتم وان
فللوق كللان لللو قلللت فكأنللك حللق المعنللي فهذا شيء فوقه ليس عرشه علي

فى شانكم وهذا أخرى عبارة الي وقبلها العبارة بتغبير الشيء فنفيت العرش
. مطالبكم اكثر

فقللد شلليء عللن شلليء منلله يتميللز انلله مركبللا كللان بقولكم أردتم وان
فللان ؟ تركيبللا هذا عندك كان فهل بعض من بعضها يتميز بصفات أنت وصفته

واحللدة صفه له اثبت فل أنا فأما الصفات من شيئا اثبت لمن يقال ل هذا قلت
سأللميته الللذي المعنللي نفللي علللي يدل لم العقل لك قيل ، التركيب من فرارا
تسللميتك بمجرد أتنفيه ثبوته علي والفطرة والعقل الوحي دل وقد مركبا أنت

: معان خمسة أدبه وير يطلق التركيب فان ؟ الباطلة
علللي زائللدا وجودهللا يجعللل من عند والماهية الوجود من الذات تركيب

في له وجود ل الذهان في هو إنما مطلقا وجودا جعلته هذا نفيت فإذا ماهيتها
. العيان
جعلتلله الللتركيب هذا نفيت فإذا والصفات الذات من الماهية ) تركيب ( الثاني

ول يريللد ول يقللدر ول يعلللم ول يبصللر ول يسللمع ل وصللف كل عن مجردة ذاتا
، الللذات هللذه مللن المخلوقات في ذات فكل أصل صفة ول مشيئة ول له حياة

. وأفعاله ولصفاته لذاته وجحدك بالله كفرد التركيب بهذا فاسأتفدت
يقللوله كمللا والصللورة الهيولى من الجسيمية الماهية ) تركيب ( الثالث

. الفلسأفة
. الكلما أهل من كثير يقوله كما الفردة الجواهر من ) التركيب ( الرابع

فللاجتمعت متفرقللة كللانت أجللزاء مللن الماهيللة ) تركيللب ( الخللامس
يللدعيه كمللا مركبللا لكللان العللرش فللوق كللان لللو بقولللك أردت فللان وتركبللت
المحدثلة الجسلاما أن عنلدهم العقلء جمهلور للك قيل والمتكلمون الفلسأفة
جسللم العللرش فللوق كللان فلللو هذا من ول هذا من ل مركبة ليست المخلوقة

خالق حق في ذلك فكيف العتبار بهذا مركبا يكون أن يلزما لم محدث مخلوق
الشللياء بيللن ويؤلللف المجتمللع ويفللرق المتفللرق يجمللع الذي والمركب الفرد

شللريك ل واحد ورب واحد اله إثبات علي دل إنما والعقل ؟ يشاء كما فيركبها
له اسأم ل الواحد الرب ذلك أن علي يدل ولم ، يولد ولم يلد لم له شبيه ول له
منلله ينزل ول شيء إليه يصعد ول خلقه فوق هو ول يدين ول وجه ول صفة ول

عللي صلريح كللذب هي كما عليه صريح كذب العقل علي ذلك فدعوى ، شيء
وجوديللة جهللة عللن منللزه انلله أردتم أن الجهة عن ننزهه قولهم وكذلك الوحي
واكللبر ذلللك مللن اعظللم هو فنعم بالمظروف الظرف إحاطة وتحويه به تحيط

. المعني هذا عرشه فوق كونه من يلزما ل ولكن ، واعلي
خلقه علي وعلوه للمخلوق الخالق مباينة يوجب أمرا بالجهة أردتم وان
منللزه وقلتللم جهللة وتسميته باطل المعني بهذا فنفيكم عرشه علي واسأتواءه
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الصللفات وسأللميتم بمتحيللز ليللس وقلتللم حيللزا العللرش وسأللميتم الجهات عن
الللي ونزوله بمشيئته كلمه وسأميتم ، العراض عن منزه الرب وقلتم أعراضا

المقارنللة أرادتلله بمشلليئته القضللاء لفصللل القيامللة يللوما ومحبيئه الدنيا سأماء
أطيللع إذا ورضللاه عصللي إذا وغضللبه المدرك لوجود المقارن وإدراكه لمرادها
للبللوين ونللداءه الشللجرة أتى حين لموسأى ونداءه العباد إليه اتاب إذا وفرحه

حال يبغضه كان لمن ومحبته القيامة يوما لعباده ونداءه الشجرة من أكل حين
" " حللوادث شان في يوما كل هو التي بيته وربو إيمانه بعد يحبه صار ثم كفره
الوجللود عللن متنزه انه التنزيه هذا وحقيقة الحوادث حلول عن منزه هو وقلتم
. والقومية الحياة عن بل يريد لما فعال كونه وعن الملك وعن الربوبية وعن

بجللوهر ول بجسللم ليس بقولهم النفاة المعطلة تنزيه تحت ماذا فانظر
ول بللالغراض يفعللل ول بالبغللاض يوصللف ل العللراض به تقوما ول مركب ول

كيللف بمتحيز وليس أين حقه في يقال ول الجهات به تحيط ول الحوادث تحله
عرشلله علللي واسأللتوائه خلقلله علللي وعلللوه وصللفاته أسأللمائه حقللائق كسللوا

توسألللوا ثللم اللفللاظ هللذه كرامته دار في بالبصار له ورؤيتهم لخلقه وتكليمه
يسللتحلوه لللم ما منه واسأتحلوا أتثبتها من وضللوا وكفروا بواسأطتها نفيها الي
يللديه وبيللن ، التحاكم واليه الموعد فالله ، والنصارى اليهود من الله أعداء من

. التخاصم
انتهي ندما من الحساب يوما                  افلح ول نموت وإياهم نحن

رسأللالته في تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد السألما شيخ وقال
كتللاب معنللي مللن شلليئا للله يللذكر أن منلله طلللب وقللد سأحيم بن الله عبد الي

مشللتمل كتللابه أن وذلللك للله كلما بعللد الجواب في الله رحمه فقال الموليس
الللذي والصللفات السأماء ) علم ( الول العلوما من أنواع ثلثة في الكلما علي

التوحيللد علي ) الكلما ( والثاني العقائد أيضا ويسمي الدين آصال علم يسمي
. ذلك وترك الدلة واتباع العلم بأهل ) القتداء ( والثالث والشرك

ليللس قللال مللن علللي إنكللارهم الوشللم أهللل علللي أنكللر فانه الول أما
يفهللم لللم انلله إحللداهما اثنين بين جمع النكار وهذا عرض ول جسم ول بجوهر

أن وذلللك المسللئلة صللورة يفهللم لللم ) انلله ( الثانيللة وصاحبه عيدان ابن كلما
بمللا ال النللوع هللذا في يتكلمون ل انهم السلف من وغيره احمد الماما مذهب

الفوقيللة مثللل أثبتللوه رسأللوله أثبتلله لنفسه الله أثبته فما ورسأوله الله به تكلم
عنلله ونفللاه نفسلله عللن الللله نفللاه ومللا ذلللك وغير المجيء والكلما والسأتواء

واما ، ذلك وغير والسمي والند المثل مثل نفوه وسألم عليه الله صلي رسأوله
وغيللر والجهة والعرض الجوهر مثل نفيه ول إثباته ورسأوله الله عن يوجد ل ما

وصللاحبه عبدان ابن أنكرها التي الخطبة صاحب مثل نفاه فمن يثبتونه ل ذلك
فهللو وغيلره الحكللم بلن هشاما مثل أثبته ومن ، مبتدع والسلف احمد عند فهو

صلللي بللالنبي اقتللداء النللوع هللذا عن السكوت عندهم والواجب مبتدع عندهم
هللذه فللي الحنابلللة كلما لللك اذكر وأنا قال أن الي – واصحابه وسألم عليه الله

. المسئلة
ول جللوهر ول بجسم ليس انه قال من علي له كلما بعد الدين تقي الشيخ قال

يطلللق ل اللفللاظ : فهللذه تعللالى الله رحمه قال الخطبة صاحب ككلما عرض
اللفللاظ من ذلك ونحو والجهة والتحيز والجسم الجوهر كلفظ نفيها ول إثباتها
ن سألريج ابن سأئل لما ولهذا واملا وقلال المسللمين توحيلد فلذكر التوحيلد ع
الرسأللول بعللث وانمللا والعللراض الجواهر في الخوض فهو الباطل أهل توحيد
أهللله و الكلما ذما فللي والئمة السلف وكلما ذلك بإنكار وسألم عليه الله صلي

لهم ذكر إذا وغيره كأحمد الئمة أن . والمقصود الموضع هذا غير في مبسوطا
ل يوافقللوهم لللم والحيللز والجللوهر الجسللم كلفظ المجملة اللفاظ البدع أهل
. الدين تقي الشيخ كلما انتهي النفي إطلق علي ول الثبات إطلق علي

سأحمان بن سأليمان الماما
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فللي الكلما الخطيللب علللي وصاحبه عبدان ابن إنكار أن عرفت هذا تدبرت إذا
ن احملد أمامهملا ذلك في اتبعا وقد الصواب عين هو هذا ي وغيلره حنبلل ب ف

وان ذلللك ضللد إثبات يريدان انهما صاحبكم ففهم المبتدعة علي ذلك إنكارهم
السلنة أهلل عقيلدة أن أيضا وظن ، ذلك علي الله تعالي وكذا وكذا جسم الله
أن الصللواب لكللم تللبين وقللد كللذا ول كللذا ول جللوهر ول جسللم ل انه نفي هي

فالللذي ، بدعوة نفي ومن ، بدعوة اثبت من ، السكوت هي السنة أهل عقيدة
هشللاما هو ذلك يثبتون والذين والمعتزلة الجهمية هم ول ول بجسم ليس يقول

، بللدعوة نفللي ومللن بللدعوة اثبللت مللن الجميللع من بريئون والسلف واصحابه
هللو الللذي النفللي وجعللل ، المللوات كلما ول الحيللاء كلما يفهللم لم فالموليس

يريللد انلله النفللي أنكر من أن وظهر السلف مذهب والمعتزلة الجهمية مذهب
احمد بكلما فهمه علي اسأتدلله ذلك من العجب ولكن واتباعه كهشاما الثبات

. المتقدما
ومللا ماتللا وعمر بكر أبا أن اقطع أنا قال عقيل بن الوفاء أبي كلما ومن

هشللاما أبللي او الجبللاني علي أبي طريقة أن رأيت فان والعرض الجوهر عرفا
. انتهي رأيت ما فبئس وعمر بكر أبي طريقة من لك خير

علللي أبللا يتبللع حللتى السنة أهل من يكون ل الرجل أن يدعي وصاحبكم
وعمللر بكللر أبي مثل فيهما الكلما أنكر فمن والعرض الجوهر بنفي هشاما وأبا
الللذي الخطيللب أن قررناه بما فظهر ، الرافضي هشاما مذهب علي عنده فهو

ابللن وان والمعتزلللة الجهميللة مللذهب مللن أخذه والجوهر العرض بنفي يتكلم
البللدع أهللل علللي كلهم والعلماء احمد أنكره ما مثل ذلك أنكر وصاحبه عبدان
. انتهي

المخترعللة المبتدعللة اللفللاظ هللذه إطلق تحللت مللا الله رحمك فتأمل
بهللؤلء ظنلله حسللن مللن بهللا واغتر وأئمتها المة سألف وضعها من خالف التي

فللي صللدق قللدما لهللم ليللس الللذين ، المتكلميللن مللن ابتدعها من قلدوا الذين
فسللاروا ، والتشللبيه التعطيللل فللي ووقعللوا ، التنزيلله بها أرادوا حيث العالمين

مللن أحللد كلما ول ، والسنة الكتاب من برهان ول دليل غير من مناهجهم علي
. المستعان فالله الئمة

نفللاه فمن قال حيث الوهاب عبد بن محمد السألما شيخ ذكر ما وتأمل
احمللد عنللد فهللو – وصللاحبه عيللدان ابللن أنكرهللا الللتي الخطبللة صاحب مثل– 

صلللي بللالنبي اقتللداء النوع هذا عن السكوت عندهم والواجب مبتدع والسلف
عقيللدة أن الصللواب لكللم تللبين : وقد قال أن الي – واصحابه وسألم عليه الله
يقلول فالللذي ، بلدعوة نفلي وملن بللدعوة اثبللت من السكوت هي السنة أهل
هشللاما هللو ذلللك يثبتللون والللذين والمعتزلللة الجهميللة هللم ول ول بجسم ليس

الللي بدعوة نفي ومن بدعوة اثبت من ، الجميع من بريئون والسلف واصحابه
: بقوله الناظم ذكره ) ما ( ومنها تعالى الله رحمه كلمه آخر

والتنزيل القرآن محكم من                   جبريل مع جاء ما وان
عليم يا بالنص الورى                    اعيا قديم سأبحانه كلمه

اللفللاظ مللن قبللله مللا حنللس مللن " هللو قللديم سأللبحانه " كلمه فقوله
أهللل عليلله والللذي وأئمتهللا المللة سألف بها ينطق لم التي المخترعة المبتدعة

ال حادث وتعالي سأبحانه الله كلما أن البدع لهل المخالفون والجماعة السنة
أراده شلليء عليه يمتنع ل شاء إذا وقدرته بمشيئة يتكلم وانه ، النوع قديم حاد
فللي تكلم قد سأبحانه فهو به القائمة الختيارية بالفعال متصف تعالي لله وان

ال وهلو أراد بملا ومشليئته بقدرته يزل لم فما ويتكلم شاء بما الزل لملا الفع
المخللالفون البللدع ) أهل فيكون كن له يقول أن شيئا أراد إذا آمره ( إنما يريد

سأللبحانه بلله القائمللة الختياريللة الفعللال هللذه ويسللمون ذلللك ينفللون للسلف
ل أن بهللذا ويريللدون للحللوادث محلل يكللون ل والللله الحللوادث حلللول وتعالي
القيامللة يوما يأتي ول الدنيا سأماء الي ليلة كل ينزل ول ومشيئته بقدرته يتكلم
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يقللوما ول غضبانا كان أن بعد يرضي ول راضيا كان أن بعد يغضب ول يجيء ول
مريللدا يكن لم أن بعد شيئا يريد ول يكن لم أن بعد مجدد أمر ول البتة فعل به
ول مسللتويا يكللن لللم أن بعد عرشه علي اسأتوي ول حقيقة كن له يقول فل له

يللوما عبللاده ينادي ول مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا يغضب
رب لللله ( الحمللد قللال إذا للمصلللي يقللول ول مناديللا يكللن لللم أن بعد القيامة

عبللدي علللي اثنللي ) قال الرحيم ( الرحمن قال فإذا عبدي ) حمدني العالمين
ان عبدي مجدني ) قال الدين يوما ( مالك قال فإذا وهلو حلوادث كلهلا هلذه ف

القيللم ابلن كلما فللي وايضللاحة هللذا بيللان تقللدما كما الحوادث حلول عن منزه
المخللالفين البللدع أهللل أقللوال ذكللر لمللا الشافية الكافية في وقال الله رحمه
: السنة لهل

الشيباني الرضي حنبل ابن ذاك                  كأحمد الحديث أولو والخرون
إحسان ذو شاء أن متكلما                          ريزال لم حقا الله أن قال قد

الرحمن من يفقد لم الذات                        قائم فعل صفات الكلما جعل
ثان مكان في أيضا حسان                    بال الفعل دواما علي نص وكذاك

القرآن مسائل أجاب لما                            قوله فراجع عباس ابن وكذا
العرفان ذو الخلق عند مقبول                 لال الصادق الماما جعفر وكذاك

أوان كل عند جوادا برا                           محسنا المهيمن يزل لم قال قد
فللي ذكللره مللا وامللا فيهللا فراجعلله أفاد فيه أجاد قد فانه كلمه آخر الي

صللح أن روحه الله قدس السألما لشيخ نسبها التي البيات في السديد القول
:قال حيث عنه بذلك النقل

المنزل القديم فهو آياته به                             جاءت ما القرآن في أقول
بقللدرته يللزل فيمللا يتكلللم سأللبحانه كللونه ينللافي ل صللح أن القول فهذا

المبتدعللة من الكلما لهل خلفا والجماعة السنة أهل مذهب هو كما ومشيئته
اعلم والله وغيرهم

خطللرا قبله مما أخف وهو وعشرين أربع صفحة في ذكره ) ما ( ومنها
، واحللد حللديث منهللا يثبت لم كثيرة أحاديث فيه ورد قد وانه المهدي ذكره لما

فللي تقللدح ذكرتهللا علللة غير من به جازما القول هذا ذكرت انك آخي يا فاعلم
فللي يهللم يعتللد الللذين والتعديل الجرح أهل علماء من عالم عن الحاديث هذه
أمللاما وهللو جللامعه فللي الترمذي عيسي أبو الحاديث هذه ذكر وقد الباب هذا

ى:تعال الله رحمه فقال والتعديل الجرح أهل أئمة من فاضل

) المهدي في جاء ما باب(
الثللوري سأللفيان أنبأنا أبي أنبأنا القرشي محمد بن أسأباطا بن عبيد حدثنا

عليلله الله صلي الله رسأول قال قال الله عبد عن زر عن بهدلة بن عاصم عن
اسأللمه يللواطيء بيتي أهل من رجل العرب يملك حتى الدنيا تذهب " ل وسألم
حللديث هللذا هريللرة وأبى سألمة وآما سأعيد وأبى علي عن الباب " وفي اسأمي
علن عينيللة بلن سأللفيان أنبأنا العطار العلء بن الجبار عبد حدثنا ، صحيح حسن
رجللل " يلللي قللال وسألم عليه الله صلي النبي عن الله عبد عن زر عن عاصم

أبللى عللن صللالح أبللو وأنبأنللا عاصم " قال اسأمي اسأمه يواطيء بيتي أهل من
، يلللي حللتى اليللوما ذلللك الله لطول يوما ال الدنيا من يعبق لم : لو قال هريرة

شللعبة أنبأنللا جعفللر بللن محمللد حدثنا بشار بن محمد حدثنا حسن الحديث هذا
سأعيد أبى عن يحدث الناجي الصديق أبا سأمعت قال العمي زيدا سأمعت قال

وسألللم عليلله الللله صلللي الله نبي فسألنا حدث نبينا بعد يكون أن قال الخدري
الشللاك " زيد تسعا او سأبعا او خمسا يعيش يخرج المهدي أمتي في " أن قال
مهللدي يللا فيقللول الرجللل إليلله فيجيء " قال " سأنين قال ؟ ذاك وما قلنا قال

حسللن حللديث " هللذا يحمللله أن اسأللتطاع ما ثوبه في له فيحثيء قال اعطني
وأبللو وسألللم عليلله الللله صلللي النبي عن سأعيد أبى عن وجه غير من روى وقد
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الماما ذكره ما . فهذا قيس بن بكر ويقال عمر ابن بكر اسأمه الناجي الصديق
لحللاديث تللذكر لللم وأنللت الحللاديث هللذه بصللحة جازمللا الترمللذي عيسي أبو

برهان غير من الدعوى مجرد ال ثبوتها عدما علي العلماء أحد عن علة المهدي
الله صلي الله رسأول عن الخبر صح واذا النافي علي مقدما والمثبت دليل ول

بلله التصللديق علينللا وجللب الحديث أهل أئمة من أماما بذلك وجزما وسألم عليه
عليلله الللله صلللي الللله رسأللول وأحللاديث مجالللة ل كللائن حق وانه به واليمان

خلللدون ابللن يللذكره بمللا نعارضللها أن مللن صدورنا في اجل عنه الثابتة وسألم
للله يللؤبه ل مللن خلدون ابن بأمثال الترمذي الماما صححه ما ونعارض وامثاله

انلله لخللوان بعللض لللي ذكللر بللل المائللل والئمللة الفاضل العلماء من يعد ول
ما هذا المنجمين وأخبار )1( بالطلسأم مقدمته شحن قد تاريخ صاحب أخباري
والللله اعرفهللا ول كتبه من شيئا رأيت ما وأنا حديثه في اتهمه ل من به حدثني

جرحهللا ول علة لها يذكر ولم سأنته في الحاديث هذه داود أبو ذكر وقد ، اعلم
وسأللبعين تسع صفحة في ذكره ) ما ( ومنها فيها تقدح التي المور من بشيء

الللي نسللب وممللا قال عنه الله رضي علي مفاخرة فيها ذكر التي البيات في
: عنه الله رضي علي

عمي الشهداء سأيد وحمزة                      وصهري أخي النبي محمد
أمي ابن الملئكة مع يطير                    ويضحي يمشي الذي وجعفر

ولحمي بدمي لحمها مبسوطا                  وعرسأي سأكني محمد وبنت
كسهمي سأهم له فأبكم                          منها آيتاي أحمد وسأبطا
حلمي أوان بلغت ما غلما                      طرا السألما الي سأبقكم

عنه الله رضي علي عن يذكرها لم الشارح ذكرها التي المفاخرة فهذه
المعتمللد المكتللب مللن شلليء الي عزاها ول ضعيف ول حسن ول صحيح بسند

مللن تكللون أن بها فالشبه غيرهم ول الحديث أهل أئمة من أحد عن ذكرها ول
بينهللم التفللاخر واخلفهللم هللديهم مللن يكللن لللم  . والصحابة الرافضة أوضاع

الفخللر عللن ينهللون عليهللم الللله رضللوان السلف كان بل والنساب بالحساب
عقائللد فللي مللذكور هللو كما حق بغير أو بحق الخلق علي والسأتطالة والخيلء

أن مللن للله ولتقللي لللله اخشللي عنلله الللله رضي وعلي ، والجماعة السنة أهل
انلله الرافضللي ذكللره مللا علللي  الصللحابة من أحد علي المفاخرة بهذه يفتخر
ذكللره كمللا مفللاخرته بلغتلله لما معاوية علي أو الشورى أهل علي بذلك افتخر
كسللبتم مللا ولكم كسبت لهاما خلت قد أمة ( تلك تعالي قال وقد ريني السفا

كمللا بللالتقوى ويللذكون يتفاضلللون كانوا ) وانما يعملون كانوا عما تسئلون ول
وقبائللل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم أنا الناس أيها ( يا تعالي قال

نخبره أن به الله نفع المؤلف السأتاذ يسر ولعله ، الصل في  كذا)1(
علتهللا علللي للخبللار نقللال مؤرخللا ليللس خلدون ابن بان معرفة عن

وليسللت وفقيلله ومحللدث التاريخ في محقق هو بل المؤرخين كأكثر
للله قللال كمللا المنجمين وأخبار بالطلمسات مشحوبة تاريخه مقدمة

السللحر علللي الكلما فصل في الطلمسات فيها تذكر بل عنده الثقة
. وللله وغيرهللم المالكية أصحابه فقهاء قال ما فيه ويقول يذمه وهو

وضلعف النجلوما صللناعة ( أبطللال عنلوانه المقدملة فلي آخلر فصل
مللن يللذكر فهللو لمهللدي فللي كلملله ) وامللا غايتهللا وفسللاد مللداركها
تضللعيف فللي والتعللديل الجللرح أئمللة ذكللره ملا مع الترمذي أحاديث
ولكللن القللراءة دون الحديث في بهدلة بن لعاصم كتضعيفهم رواتها

العمللي زيللد . وامللا عمللره آخر في تغير وكونه حفظة سأوء جهة من
كان الترمذي أن الله حفظه المؤلف ويعلم كثير ضعفه في فكلمهم
ملن فيلله غيللره خللالفه لملا بتصللحيحه يعتد فل التصحيح في يتساهل

. الئمة
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كانللا مللا أهللم المعلللوما مللن كللان ) واذا اتقاكم الله عند أكرمكم أن ، لتعارفوا
الللله اذهب وقد الجاهلية أمر من ذلك كان بل وبأنسابهم باحسابهم يتفاخرون

الللله " أن وفيلله وحسللنه الترمللذي رواه الللذي الحللديث في كما بالسألما ذلك
، شللقي فاجر أو تقي مؤمن هو إنما بالباء وفخرها الجاهلية عيبه عنكم اذهب
الله " أن مرفوعا حمار بن عياض " وعن تراب من خلق آدما و آدما من الناس
فللإذا مسلللم " رواه أحللد علللي أحد يفخر ل حتى تواضعوا أن الي أوحى تعالى
تخفللي ل مللذكورة مشهورة ومناقبه عنه الله رضي علي ففضائل هذا لك تبين
عللن شيء في تذكر لم التي المفاخرة هذه الي عنها فالعدول العلم أهل علي

أن نجاتهللا أراد و نفسلله تصللح لمللن ينبغللي ل التي الغفلة من المتعمدة الكتب
الكلمللات هللذه حللررت مللا بعد أنى . ثم المستعان فالله بها ويذكر إليه تنسب
علي السنة منهاج في روحه الله قدس تميمة ابن السألما شيخ ذكره ما رأيت
لعلي ونسبها نظمها من فنظمها الكذابين بعض وضعها التي البيات هذه اصل
:تعالى الله رحمه فقال عنه الله رضي

) عشر الحادي ( الفصل
لهللم يقللول وهللو علللي مع كنت قال واثلة بن عامر وعن الرافضي قال

أنشللدكم قللال ثم ذلك تغير عجميكم ول عربتكم يستطيع ل بما عليكم لحتجن
: قال ل اللهم قالوا ؟ قبلي تعالى الله وحدة أحد أفيدكم جميعا النفر أيها بالله

ي الطيلار جعفلر آخلي مثلل أخأ لله أحلد فيكلم هل بالله أنشدكم ع الجنلة ف م
مثل عم له أحد فيكم هل بالله فانشدكم : قال ل اللهم قالوا ؟ غيري الملئكة

: قللال ل اللهللم قالوا ؟ غيري الشهداء سأيد رسأوله أسأد الله أسأد حمزة عمي
سأليدة محملد بنلت فاطمة زوجتي مثل زوجة له أحد فيكم هل بالله فانشدكم

للله مللن فيكم هل بالله فانشدكم : قال ل اللهم قالوا ؟ غيري الجنة أهل نساء
قللالوا ؟ غيللري الجنة أهل شباب سأيدا والحسين الحسن سأبطي مثل سأبطان

ا عللي منها اقتصرنا هذا غير آخر أشياء ( وذكر ل اللهم ا ذكلره م صلاحب منه
 .) النظم
يللوما ذكللره ومللا واثلللة بللن عللامر عللن قللوله أما جوابه في السألما شيخ فقال

الللله رضللي علللي يقللل ولم بالحديث المعرفة أهل باتفاق كذب فهذا الشورى
) وفللي قللال أن الي كلما ذكر ( ثم يشابهه ول هذا من شيئا الشورى يوما عنه
تعللالى الله نزه التي الكاذيب من أنواع الرافضي هذا ذكره الذي الحديث هذا
من افضل عنه الله رضي وعلي ، وزوجته وعمه بأخيه احتجاجه مثل عنها عليا

فيكللم هللل العباسأللي قال ولو اتقاهم الله عند الخلق اكرما أن يعلم وهو هؤلء
هللذه لكللانت وجعفللر وعلللي محمللد أي آخللي أولد ومثللل حمزة آخي مثل أحد

بعمه احتجاجه من اعظم اخوته بني النسان احتجاج بل تلك جنس من الحجة
فيكم هل القائل قول جنس من لكان بنتي تزوج من فيكم هل عثمان قال ولو
زوجتا ماتت كما الشورى قبل ماتت قد فاطمة وكانت زوجتي مثل زوجته من

وكللذلك ، اشهر بسته وسألم عليه الله صلي النبي موت بعد ماتت فأنها عثمان
ذكللر مللا آخللر الللي – متعللددة أكللاذيب وفيلله كولدي ولد له أحد فيكم هل قوله

الثللالث الجلزء فلي المناهلج فلي الشيخ ذكره ما ملخص هذا تعالى الله رحمه
المهللدي أحللاديث ذكللرت لمللا انللك العجب كل العجب ولكن عشر خمسة في

الحللديث أهللل حفللاظ ذكللره ما تقدما وقد واحد حديث فيها يثبت لم انه ذكرت
وتصللحيحها المهللدي أحلاديث تحسللن ملن الترمللذي عيسللي وآبلي داود كللابي

، بلله الله ندين ول المهدي هذا مجيء اعتقاد يحب ل انه من ذكرت ما وذكرت
فللي فللذكرتها اصللل ل الللتي الموضللوعة المكذوبللة المفللاخرة هللذه ذكرت ثم

تللذكر ل أن مثلللك علللي والللواجب الحللق فكان وافررتها ومناقبه علي فضائل
ذكره ما ال المهدي أحاديث في تذكر ل وان المكذوية الموضوعة البيات هذه
منللاهجهم علللي السللير وحسللبك السأللوة وبهم القدرة هم الذين الحديث أهل

أهللل من أعداهم ومن ، القويم والمنهج ، المستقيم الصراطا علي كانوا فانهم

سأحمان بن سأليمان الماما
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عقللولهم بمقللاييس يأخللذون فإنمللا السألما أهل أئمة به فارقوا الذين ، الكلما
وضلللوا كللثيرا أضلوا قبل من ضلوا قد قوما أهواء ذلك في تبعوا وقد ، وآرائهم

. السبيل سأواء عن
العلللم آهللل مللن المحققللون قللاله ما ال لك كتبت ما أني آخي يا واعلم

ديللن عللن ينفون الذين وأئمتهم الحنابلة سأادات من الشان هذا أئمة هم الذين
الصللالح السلللف طريقللة لك ليتبين ، المبطلين وانتحال ، الغاليين تحريف الله

الحق فانه ، منه حرج صدرك في يكن ول بالنواجذ عليه فمض ، الول والصدر
لعللدما او فهملله لسللوء أمللا ورقتلله في المعترض ذكره مما أشياء تركت وقد ،

عليه وقفت ما ال اكتبلك ولم رأسأا بها ارفع لم أخرى وأمورا واطلعه معرفته
والعصمة. الصمت وبه التوفيق وبالله ذلك فاعلم الشرح في بورا مز

) ( فصل
هللو المقصود وكان المحققين علماء كلما من لك قدمته ما لك تبين إذا

السللكوت ينبغلي ول عليهلا التنلبيه يجلب أخللرى أشياء فهنا وبيانه الحق ظهور
كل علي : فيجب الشارح قول عشرة الثمانية الصفحة في ) قوله ( منها عنها

يتجللزأ ل واحد سأبحانه بأنه ويجرما الكمال بصفات تعالى الله يعرف أن مكلف
. التوفيق وبالله قوله أخر الي ، صمد فرد ، عدد من ل ، أحد ، ينقسم ول

ول يتجللزأ ل واحللد وتعللالي سأللبحانه بللأنه ويجللزما القائللل قللول أن اعلم
وليللس عليهم الله رضوان السلف من أحد يقله لم مخترع مبتدع قول ينقسم
البللدع أهل يذكره ما جنس من هو بل والجماعة السنة أهل عقائد في مذكورا

ول أغلراض ول أعللراض للله وليس جسم ول عرض ول بجوهر ليس قولهم من
. وأئمتها المة سألف به خالفوا مما ذلك غير الي ابعاض

لما شيخ قال ابه فلي روحله اللله قلدس تميملة ابلن السأ المسلمي كت
: فيه تعالى الله رحمه القيم ابن قال الذي النقل او بالعقل

ثان نظير له الوجود في ما               الذي والنقل العقل كتاب واذكر
معللان ثلث للله التوحيللد يقللول الكلما أهللل من : وكثير له كلما بعد قال

، للله شلبيه ل صللنياته فلي وواحد ، له جزء ول له قسيم ل ذاته في : واحد وهو
مللا فيها العبارة هذه تتناوله الذي المعني وهذا ، له شريك ل أفعاله في وواحد

 –الرسأللول بلله جللاء مللا يخالف ما وفيها وسألم عليه الله صلي الرسأول به جاء
ال أن الي حسنا كلما فذكر الوا إذا فلانهم – ق ول لله جلزء ول لله قسليم ل ق
شلليء كمثللله ليس الله فان صحيح معني به يراد كان وان الفظ فهذا له شبيه
صللمدو أحللد هللو بل يستحيل ول يفسد ول يتفرق أن عليه يجوز ل سأبحانه وهو

هذه في يدرجون فانهم سأؤدده كمل الذي السيد وهو له جوف ل الذي الصمد
ويقولون صفاته من ينفونه ما ونفي لمصنوعاته ومباينته خلقه علي علوه نفي
العلم . أهل شبيه له يكون وان منقسما مركبا يكون أن يقتضي ذلك إثبات أن

تركيبللا القللرآن بهللا نللزل الللتي العللرب لغللة في يسمي ل هذا مثل أن يعلمون
والجللوهر والعللرض الجسللم مسللمي فللي الكلما وهكللذا تمللثيل ول وانقسللاما

مسللماة فللي يللدخلون اللفاظ هذه فان ذلك وأمثال الحوادث وحلول والتحيز
فيهللا فيللدخلون ورسأللوله بلله ووصللفه نفسلله بلله وصف مما أمورا ينفونه الذي
بهللا وينفون به الله يتكلم لم مخلوق القرآن أن ويقولون وكلمه وقدرته علمه
ثللم ، جسللم وهللو جهة في لمتحيز إل تكون ل لصطلحهم علي رؤيته لذ رؤيته

يكللون ل المتكلللم يقولون ولذلك ، رؤيته تجوز فل ذلك عن منزه والله يقولون
لللو يقولللون ، متكلمللا يكللون فل ، متحيزا بجسيم ليس الله و متحيزا جسما إل

بجسللم ليللس وتعللالي سأللبحانه والللله متحيللزا جسللما لكللان العرش فوق كان
صللفحة فللي وهللو كلملله آخللر الي ذلك وأمثال ، العرش فوق يكون فل متحيز
. ومائة وثلثين ثلث
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يتجللرأ ول ينقسللم ل الللذي انه الواحد في البدع أهل قول أن والمقصود
مللن كلما من هو بل وأئمتها المة سألف من أحد به يقل لم مخترع مبتدع قول

. وغيرهم المتكلمين من والجماعة السنة أهل الي ينتسب
تحتلله طائل ل كلما فهو ، عدد من اجدل انه الحد في الشارح قول واما

السألللما شلليخ فيلله قللاله ما يقال آن ينبغي الذي بل المعاني من شيئا يفيد ول
) الصللمد * الللله أحللد الللله هللو ( قللل قللال حيللث روحلله الله قدس تميمة ابن

مللا الموجللودات فلي ليللس لنلله أحللد فلي يدخلها ولم الصمد في اللما فادخل
ي أحلدا يسمي ي وملا النفلي بخلف مضلاف غيلر مفلردا الثبلات ف معنلاه ف

فللي اسأللتعمل وانمللا أكرمتلله أحللدا عنللدك هل يقال فانه والسأتفهاما كالشرطا
يللوما يقلال اليلاما أول وفلي عشللر أحلد ويقال اثنان أحد وقال المطلق العمل
ملن شلليء بلله يوصللف لللم الحللد لفللظ آن هنللا والمقصللود قلال آن الي الحد

اللغللة آهللل قللال النفللي في الله غير في يستعمل وانما وحده بالله ال العيان
غيللر في ال القرآن في يجيء لم ولهذا أحد فيها تقل ول الدار في أحد ل تقول

( لسللتن ) وكقللوله حللاجزين عنلله أحللد من منكم ( فما تعالي كقوله الموجب
) وفللي فللاجره اسأللتجارك المشركين من أحد ( وان ) وقوله النساء من كأحد

اعلللم ) والله جنتين لحدهما ) ( وجعلنا أحدكم ( فابعثوا تعالي كقوله الضافة
: عشر ثلثة صفحة في الكواكب في الشارح ذكره ) ما ( ومنها

ثقات عن الخبار في اوصح                اليات من جاء ما فكل
واعلما نظامي من فاسأمع جاء            قد كما نمرة الحاديث من

مجيئله اوصلح القرآنيللة اليلات من تعالى الله عن أي جاء ما فكل قوله
تكللون آن من بد فل كعدمها وجودها فان الضعيفة بخلف بالسأانيد الخبار في

تشللبيها يللوهم هللو فمللا والثللار الحاديث من النقل في ثقات رواة عن الخبار
كملا ونمرة الله عند من وبأنه به نؤمن الله ال يعلمه ل الذي المتشابه من فهو
هللذا فللي الخللوض عللدما السلللف فمللذهب رسأللوله عللن او تعللالي عنه جاء قد

الللذي المكتللوما من هذا عباس ابن قال الله الي علمه ونفوض عنه والسكوت
ال فللآبوا التأويللل آهللل واملا والتللابعين الصللحابة مللن غيللره قال وكذا يفسر ل

بدعللة وكل ذلك في وابتدعوا وأئمتها المة سألف خالفوا حتى ويؤولوا يفسروا
. انتهي ضللة

ل المقللاما هللذا فللي أوردتلله الذي الكلما هذا آن الله وفقك اعلم فاقول
مللن والجماعللة السللنة آهللل مللذهب الللي ونسبته إطلقه علي يؤخذ آن ينبغي

مللا وفيلله السلف كلما من حق هو ما فيه بل عليهم تعالى الله رضوان السلف
فللي كللثر ممللن السنة آهل الي ينتسبون الذين المتكلمين أقوال بعض من هو

السلللف فللان حجللابهم معرفته عن وكثف اضطرابهم وصفاته الله أسأماء باب
الكتللاب فللي الللواردة وصفاته الله أسأماء يدخلون ل عليهم تعالى الله رضوان
السلللف علن ذكللر ما فيه نعم الله ال تاويله يعلم ل الذي المتشابه في والسنة

فيمللا ذللك معنللي بيللان وسأيأتي جاءت كما وأحاديثها الصفات آيات يمون انهم
الرسأللالة فللي روحه الله قدس تميمة ابن السألما شيخ تعالى الله شاء آن بعد

. والتأويل المتشابه في بالكليل المسماة

) ( فصل
يعلم ل الذي المتشابه في ذلك بعض او وصفاته الله أسأماء إدخال واما

كمللا تاويله بعلم الله اسأتأثر الذي المتشابه هو ذلك آن اعتقاد او الله ال تاويله
أصللابوا وان فللانهم وغيرهللم أصللحابنا من طوائف القولين من واحد كل يقول

مللن هللذا علللي فللالكلما غيرهللم فيها وقع بدع من ونجوا يقولونه مما كثير في
آمللا فنقللول معنللاه يفهللم ل وانلله المتشللابه مللن هذا آن قال من الول وجهين
احمللد ل الئمة من ول المة سألف من أحد عن اعلم ما فاني ذلك علي الدليل

أحللد ونفي الية هذه في الداخل المتشابه من ذلك جعل انه غيره ول حنبل بن
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ل الللذي العجمللي الكلما بمنزلللة وصللفاته الللله أسأللماء وجعلوا معناه يعلم آن
لهللا كلمللات قالوا وانما معناه أحد يفهم ل كلما ينزل الله آن قالوا ي ول يفهم
تللأويلت عللن ونهللوا جللاءت كمللا تمر الصفات أحاديث في قالوا صحيحة معان

عليه لت عماد عن النصوص تعطيل مضمونها التي أبطلوها و وردوها الجهمية
الجهمية تأويلت يبطلون كانوا انهم في بينة قبله والئمة اجمد احمد ونصوص
دلللت ما للبعض منه ويفهمون معناها من عليه دلت ما علي النصوص ويقرون

ذلللك وغيللر والفضائل والوعيد الوعد نصوص سأائر في ذلك يفهمون كما عليه
الوعيللد أحللاديث فللي جللاءت كما تمر الصفات أحاديث غير في قال قد واحمد

ل الحديث آن ومقصودة الفضائل " وأحاديث منا فليس غشنا " من قوله مثل
تللاويل تحريفلله ويسللمي يحرفلله مللن يفعللله كمللا مواضلليعه عللن كلمللة يحرف

وكللذلك باطللل تحريللف الئمللة عنللد المتأخرين هؤلء فتأويل المتأخر بالصرف
بمتشللابه تمسللكوا انهللم الجهميللة و الزنادقللة علللي الللرد كتاب في احمد نص

تاويل يخالف بما وتفسيره معناه وبين المتشابه ذلك علي احمد وتكلم القرآن
عللي الئمللة ملن اتفلاق فهللذا قبلله الئمة سأنن علي ذلك في وجري الجهمية

يللبين بللل وتفسلليره بيللانه عن يسكت ل وان المتشابه هذا معني يعملون انهم
اللله أسأماء في الحاد او مواضعه عن له تحريف غير من الئمة فاتفاق ويفسر
. انتهي وآياته

اق فهلذا قلال حيلث اللله رحمه السألما شيخ ذكره ما فتأمل اتف
بيللانه عللن يسللكت ل وان المتشللابه هللذا معنللي يعملللون انهم علي الئمة من

او مواضللعه عللن للله تحريللف غيللر من الئمة فاتفاق ويفسر يبين بل وتفسيره
عللدما السلللف فمللذهب بقللوله الشللارح تأمل . ثم وآياته الله أسأماء في الحاد

اتفللاق عللن السألما شيخ ذكره ما يخالف فانه عنه والسكوت هذا في الخوض
فللي بيللانه عللن يسللكت ل وان المتشللابه هللذا معنللي يعلمون انهم علي الئمة

علللم بل عليهللم القول من وانه السلف مذهب هو ليس هذا آن فتبين تفسيره
. ذلك علي يدل برهان ول

الضللطراب من هنا وقع ما لك يوضح ومما السألما شيخ قال ثم
المحرفيللن مللن ونحللوهم الجهمية تأويلت أبطال علي متفقون السنة آهل آن

يخللالف مللا الللي ظللاهرة عللن الكلما صللرف هللو المردود والتأويل ، الملحدين
الللله ال يعلملله ل وانلله اليللة فللي المللذكور التأويل هو هذا آن قيل فلو ظاهرة
ل وردهللا التللأويلت هللذه نفي مذهبهم وانما والئمة السلف مذهب هذا وليس

دالللة جلاءت كمللا وتمللر تفسلليرها والحللديث الية قراءة وعندهم عنها التوقف
وبلللغ ، أفللاد فيلله أجاد طويل كلما . وذكر فيها يلحد ول تحرف ل المعاني علي
فللي بالكليللل المسماة الرسأالة في فهو عليه الوقوف أراد فمن ، المراد غاية

علللي التنللبيه المقصللود اذ الطالللة خللوف نذكره لم وانما ، والتأويل المتشابه
. الورطات هذه

عنه والسكوت هذا في الخوض عذما السلف فمذهب الشارح قول واما
ن السأللما شليخ آن آخى يا فاعلم الله الي علمه وتفويض ي ذكلر تميملة اب ف

وانلله بطلنلله علللي يللدل ما ذلك من فنذكر التفويض آهل أقوال والنقل العقل
فللي روحلله الللله قللدس السألللما شلليخ قلال واللحاد البدع آهل أقوال شر من

فمللن التفللويض وامللا عشللر السللادس الللوجه فللي ومائه عشر خمسة صفحة
فكيللف وفهمه عقله علي وحصنا القرآن نتدبر آن امرنا تعالى الله آن المعلوما

أقللوال فللذكر ؟ وعقله ومعرفته فهمه عن العراض أدمنا ير آن ذلك مع يجوز
يعتقللدوا آن أراد انلله يقولللون وامثالهم والمعتزلة الجهمية و قال ثم الفلسأفة

بللل والسللنة الكتللاب فللي ذلللك يتبين لم بأنه علمهم مع عليه هو ما علي الحق
الباطللل اعتقللاد منهللم أراد يقولللون فأولئللك ذلللك نقيللض علللي تدل النصوص
، نقيضلله علللي ال يللداهم لللم مللا اعتقللاد أراد يقولللون وهللؤلء ، بلله وامرهللم
مللن التأويللل آهل للنفاة به ول باطل القولين كل آن بالضطرار يعلم والمؤمن

سأحمان بن سأليمان الماما
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فيكللون بللاطل للنصللوص النفللاة تاويللل كان باطل كلهما كان واذا ، هذا او هذا
ذلللك عللن خللرج ومللن مللدلولتها علي الشرعسة الدلة افرار وهو حقا نقيضه
آهللل قللول لوازما من ذكرناه وما ، اللحاد آهل ال يقوله ل ما الفساد من لزمه

كلان الرسألول آن قلالوا اذ بينهللم المعلروف الظاهر لقولهم لزما هو التفويض
بها مراده للناس يبين لم ولكن المتشابهة المشكلة النصوص هذه معاني يعلم

هللذه معللاني آن أكللابرهم قللول علي . واما النزاع به يقطع إيضاحا اوضحة ول
بهللا الللله أراده الذي معناها وان الله ال يعلمه ل المتشابهة المشكلة النصوص

النبيللاء يكللون هللؤلء قللول فعلللي – ظواهرهللا عللن صللرفها يللوجب مللا هللو
الملئكللة النصللوص هذه من عليهم الله انزل ما معاني يعلمون ل والمرسألون

او القللرآن فللي نفسلله بلله الللله وصف ما فيكون وحينئذ الولون السابقون ول
يعقللون ل كلملا يقوللون بلل معنلاه النبيلاء يعللم ل نفسه به وصف مما كثير

للملر المثبتللة والنصلوص طائفللة عنللد للقلدر المثبتين نصوص وكذلك ، معنله
عنلد للمعلاد المثبتلة والنصلوص والوعيلد طائفلة عنلد والوعيد والوعد والنهي
القللرآن انللزل الللله كللان اذ والنبيللاء القللرآن في قدح هذا آن ومعلوما ، طائفة
يللبين وان المللبين البلغا يبلللغ آن الرسأللول أمللر ، للنللاس هدي جعله انه واخبر
مللا وهو فيه ما فاشرف هذا ومع وعقله القرآن بقدير أمر إليهم نزل ما للناس

او عليم شيء بكل وهو شيء لكل خالقا كونه عن او صفاته عن الرب به اخبر
أحللد يعلللم ل الخللر اليللوما عن به اخبر عما او وتوعد ووعد ونهي آمر كونه عن

بللغ ول إليهلم نلزل ملا للنلاس بين الرسأول يكون ول يتدبر ول يعقل فل معناه
نفللس فللي : الحللق ومبتدع ملحد كل فيقول التقدير هذا وعلي ، المبين البلغا
ي وليلس وعقللي برأيي علمته ما المر تللك لن ذللك ينلافي ملا النصلوص ف

ل معنللاه أحللد يعلللم ل ومللا معناهللا أحللد يعلللم ول متشللابهة مشللكلة النصوص
النبيللاء جهة من والبيان الهدي لباب سأدا الكلما هذا فيبقي به يستدل يجوزان

طريللق فللي ل طريقنللا في والبيان الهدي آن ويقول يعارضهم من لباب وفتحا
ملا يعلملوا للم والنبيلاء العقليلة بالدللة ونلبينه نقلول ما نعلم نحن لنا النبياء

الللذين التفللويض آهللل قللول آن فتللبين مرادهللم يللبينوا آن عللن فضللل يقولللون
الللي واللحللاد البدع آهل أقوال شر من والسلف للسنة متبعون انهم يزعمون

. الله رحمة كلمه آخر
وكللذا يفسللر ل الذي المكتوما من هذا عباس ابن قال الشارح قول واما

ن غيلره قال آبوا التأويلل آهلل واملا ، والتلابعين الصلحابة م يفسلروا آن ال ف
لله بدعلة وكلل ذللك في وابتدعوا وأئمتها المة سألف خالفوا حتى ويؤولوا ض

. انتهي
رضللي عبللاس ابلن الي الشارح نسبه الذي القول هذا آن آخى يا فاعلم

الشارح وهمه معنادما فليس ثابتا صحيحا كان آن الصحابة من وغيره عنه الله
يللوهم مما )2( وصفاته الله أسأماء في الواردة والسنة الكتاب نصوص آن من

معناهللا يعقللل ل ممللا وانلله ، الله ال يعلمه ل الذي المتشابه من فيكون تشبيها
بمللا إيضللاحا ذلللك ونزيد التفويض معني في ذلك بيان تقدما وقد تفسر ل وأنها
: واما قال حيث الكتاب هذا في روحه الله قدس تميمة ابن السألما شيخ قاله

اخبر التي الحقيقة نفس فهو الخر اليوما وعن نفسه عن به الله اخبر ما تاويل
قللال . ولهللذا غيره يعلمها ل التي وصفاته ذاته كنه هو الله حق في وذلك عنها

ابللن قللال  وكللذلك0 مجهول والكيف معلوما : السأتواء وغيرهما ربيعة و مالك
مللا كيفيللة نعلم ل آنا يقولون السلف من وغيرهما حنبل بن واحمد الماجشون

حنبللل بللن احمللد رد  ولهللذا0 ومعنللاه تفسلليره علمنا وان نفسه عن الله اخبر
غيللر علي وتاولوه القرآن متشابه من فيه طعنوا فيما والزنادقة الجهمية علي

أول فللي لنله تأكيللدا " هنللا " انلله تكلون آن فلما النسخة في  كذا)2( ، الولللى لنلله خللبر بعللدها مللا فللان قلللم سأبق تكون آن واما الجملة ل الللذي المتشابه من ليست المذكورة النصوص آن المعني وحاصل الشارح توهم كما يعقل
سأحمان بن سأليمان الماما
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المتشللابهة اليللات جميللع هو وفسر به أريد ما علي حمله من علي فرد تاويلة
وكللانوا القللرآن جميللع فسللروا والتللابعون الصللحابة  وكللذلك0 بلله المراد وبين

اخللبر مللا كيفية يعلمون وازلم به أريد وما تفسيره يعلمون العلماء آن يقولون
لوليللائه الللله أعللده ما فان الغيب كيفيات يعلمون ل وكذلك نفسه عن به الله
الذي فذاك ، بشر قلب علي خطر ول سأمعته آذن ول رأته عين ل ما النعم من

الذي التأويل آن قال من  واما0 حق فهذا المعني بهذا الله ال يعلمه ل به اخبر
الصللحابة عامللة فيلله ينللازعه فهذا الله ال يعلمه ل به المراد وبيان تفسيره هو

مجاهللد قال كما معناه يعلمون انهم وقالوا كله القرآن فسروا الذين والتابعين
و آيللة كللل عند اقف خاتمته الي فاتحته من عباس ابن علي المصحف عرضت

أنزلللت فيللم اعلللم آنللا و ال آيللة الللله كتاب في مسعود ابن وقال ، عنها أسأاله
0 بهللا أراد مللا يعلللم آن يحللب وهللو ال آيللة الله انزل ما البصري الحسن وقال
قللال كمللا الللدين علللم مللن يطلللب مللا بكللل يحيط القرآن يجعلون كانوا ولهذا

علمنللا ولكن القرآن في وعلمه ال شيء عن محمد أصحاب نسال ما مسروق
وامثال ، بيانها الله كتاب في ال بدعة قوما ابتدع ما الشعبي  وقال0 عنه قصر
بسللطة موضللع هذا ليس مما الثابتة بالسأانيد المذكورة الكثيرة الثار من ذلك

0انتهي
عمللا الكيفيللة علللم من روحه الله قدس تميمة ابن السألما شيخ ذكره ما فهذا
الللله أعللده ملا فللان الغيللب كيفيلات يعلمللون ل وكذلك نفسه عن به الله اخبر

بشللر قلللب علللي خطللر ول سأمعته آذن ول رأته عين ل مما النعيم من لوليائه
شلليخ ذكللره الللذي فهللذا المعنللي بهذا الله ال يعلمه ل به الله اخبر الذي فذاك

كللان آن الصللحابة مللن وغيللره عبللاس ابللن قللول عليه يحمل الذي هو السألما
يقولللون كللانوا عليهم الله رضوان السلف آن تقدما وقد عنهم ثابتا بذلك النقل

ملن فكلان ومعنلاه تفسيره علمنا وان نفسه عن الله اخبر ما كيفية نعلم ل آنا
مللا يفسللرون كللانوا السلللف وأئمة الصحابة من وغيره عباس ابن آن المعلوما

0 ذلك بيان عن يسكتوا ولم ذلك معني يعلمون القرآن من به تش
ويؤولللوا يفسللروا آن ال فللآبوا التأويل آهل ) : واما الشارح قول ( واما

0 انتهي ضللة بدعة وكل ذلك في وابتدعوا وأئمتها المة سألف خالفوا حتى
مللن تبعهللم ومن الجهمية سألكه الذي المردود التأويل آن آخى يا فاعلم

هذا آن قيل فلو ظاهرة يخالف ما الي ظاهرة عن الكلما صرف هو المتكلمين
تسللليم هللذا فللي لكللان الللله ال يعلملله ل وانلله اليللة فللي المللذكور التأويل هو

هللذا وليللس الللله ال يعلملله ل ذلللك لكللن دللتها يخالف تاويل للية آن الجهمية
عنها التوقف ل وردها التأويلت هذه نفي مذهبهم وانما والئمة السلف مذهب

ل المعاني علي دالة جاءت كما وتمر تفسيرها والحديث الية قراءة وعندهم ،
تللاويله يعلللم ل قالوا الذي السلف آن المعلوما من فكان ، فيها يلحد ول تحرف

عنللدهم التأويللل لفللظ يكللن ولم بينهم المعروفة بلغتهم يتكلمون كانوا الله ال
المعنللي عللن اللفللظ صللرف وهللو الخللاص الصللطلحي التأويللل معني به يراد

المعنللي هللذا تسللمية فللان ذلللك يخالف معني الي منه المفهوما عليه المدلول
والمتكلميللن الفقهللاء مللن المتللأخرين من طائفة اصطلح هو إنما تاويل وحده

وغيرهم الربعة والئمة والتابعين الصحابة من السلف عرف هو ليس وغيرهم
لللك تبين إذا اعلم والله روحه الله قدس تميمة ابن السألما شيخ ذلك ذكر كما
يللؤول ل انلله يعنللون يفسللر ل انلله  السلللف مللن قللال من مراد آن فاعلم هذا

السأللتواء أولللوا كمللا ظللاهرة عليه يدل ل ما الي ظاهرة عن فيصرف ويحرف
ي اللذي هلو وهذا بالنعمة اليد فسروا وكما السأتيلء بأنه وفسروه السللف نه

0 اعلم والله المعني بهذا وتأويله تفسيره عن

سأحمان بن سأليمان الماما
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) ( فصل
:الناظم قول علي والعشرين الرابع الواجه في ذكره ما ومنها

يحد آن تعالي قد كيف غير من               ورد كما اسأتوي قد سأبحانه
كللونه مللن يلللزما آن زعللم من علي الرد وفيه يحد آن الله : تعالي فقال

والمحللدث محدث المحدود اذ ذلك عن الله تعالي يحد آن عرشه علي مستويا
بكللل وهو والباطن والظاهر والخر الول ( هو سأبحانه والخالق للخالق مفتقر
اهر ، نهايلة غيلر من والخر ، بداية غير من ) الول عليم شيء ن والظ غيلر م
ول تشللبيه غير من القديم بالوجود موجود ، تخصيص غير من والباطن ، تحديد
. تكييف

هللذا فللي الشللارح أورده الللذي الكلما هللذا آن الللله وفقللك اعلم فاقول
وباطللل حللق لمعنيين المتحملة المطلقة الموهمة لمجملة اللفاظ من المقاما

ابللن قللل كمللا عليهللا ألفاظهللا وتنزيل العاني تلك بتفصيل ال النزاع ينفصل فل
ينطللق لللم الللتي المخترعة المبتدعة اللفاظ هذه علي تعالى الله رحمة القيم

الغراض العراض عن تعالى الله ننزه نحن ويقولون ، وأئمتها المة سألف بها
هللذه المخللدوع الغللر فيسللمع ، الحللوادث وحلول والجهات والحدود والبعاض

مللن الطلق عنللد معانيها من يفهم عما الله ينزهون لهم منها فيتوهم اللفاظ
الناقد ويكشف ويعظمونه ، يمجدونه لهم يشك فل والحاجة والنقائص العيوب
وتعطيللل الرسأللل وتكللذيب للحللاد تحتهللا فيللري اللفللاظ هذه تحت ما البصير
0 تقدما  وقد0 كلمه آخر الي – كماله من يستحقة عما تعالي الرب

عن منزه الله آن قالوا إذا : وكذلك روحه الله قدس السألما شيخ وقال
تحصللره ل انلله بللذلك دهم مقصو بان الناس اوهموا والجهات والحياز الحدود

ليس انه دهم مقصو ، صحيح المعني وهذا المصنوعات تحوزه ول المخلوقات
العللرش علي ول رب السموات فوق ليس وانه ، عنه منفصل ول للخلق مباينا

ول شلليء إليلله يصعد ول شيء منه ينزل ولم إليه به يعرج لم محمدا وان ، اله
مللن ذلللك ونحللو غيللره ول الللدعاء فللي إليه اليدي ترفع ول بشيء إليه يتقرب
0 انتهي الجهمية معاني

المحتملللة اللفظللة هللذه علللي الشارح قول آن فاعلم هذا لك تبين فإذا
انلله زعلم من علي الرد وفيه يحد آن الله : تعالي قال حيث المطلقة الموهمة

المحللدود اذ ، ذلك عن الله تعالي ، يحد آن عرشه علي مستويا كونه من يلزما
مللن البللدع آهللل كلما مللن هللو كلمه آخر الي للخالق مفتقر والمحدث محدث

المفهللوما هللو هللذا كللان فإذا المتكلمين من نحوهم نحا ممن وغيرهم الجهمية
بهللا ينطللق لللم ألفاظللا لطلقلله عنه محيد ول قطعا والشارح الناظم كلما من

بهلا المتكلللم بللل عليهللم الله رضوان السلف أئمة بها نطق ول والسنة الكتاب
تحصللره ل انلله بللذلك دهللم مقصللو آن النللاس يوهمللون المبتدعللة هللؤلء مللن

دهم مقصو ولكن ، صحصح المعني وهذا ، المصنوعات تحوزه ول المخلوقات
فنحللن كللذلك ذلللك كان واذا آنفا السألما شيخ كلما من عنهم بيانه تقدما ما هو

لللك ليتللبين المقاما هذا في عليهم تعالى الله رضوان السلف أئمة كلما نسوق
0 الشارح الناظم خطأ

آن بعد والنقل العقل في روحه الله قدس تميمة ابن السألما شيخ قال
( ليللس قللال احمللد عللن آخللر مواضللع فللي حنبل : وقال قال طويل كلما ذكر

بالصللفة وتعللالي تبللارك اجمللل قد نفسه به وصف كما ذاته ) في شيء كمثله
ول محللدودة غيللر بصللفاته الللله فنعبللد شلليء يشللبه ليللس لنفسه فحد لنفسه

يبلللغ ول تقدير ل و حد بل بصير سأميع فهو قال نفسه به يوصف بما ال معلومة
كمللا فنقللول ، والحللديث القللرآن نتعللدى ول وله منه وصفاته صفته الواصفون

نللؤمن ؛ الواصفين صفة تبلغه ول ذلك نتعدى ول نفسه وصف كما ونصفه قال
شللنعت لشللناعة صفاته من صفة عنه نزيل ول ومتشابهة محكمه كله بالقرآن

كنفلله ووضللعه القيامللة يللوما بعبده وخلوه ونزول كلما من نفسه به وصف وما
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هللذا فللي والتحديللد الخللرة فللي يري وتعالي تبارك الله آن علي يدل هذا عليه
سأللميع ، نفسلله به وصف ما ال حد ول صفة بغير بآمره لله والتسليم بدعة كله

0 الغيللوب علما والشللهادة الغيللب عللالم ، غفللورا عالمللا متكلما يزل لم بصير
ي وهلو ، ترد ول تدفع ل نفسه بها وصف صفات فهذه كملا حلد بل العلرش عل
وجللل عللز إليلله المشلليئة ، شللاء ) كيللف العللرش علي اسأتوي ( ثم تعالي قال

سأللميع نفسلله وصف وكما شيء كل خالق وهو شيء كمثله ليس والسأتطاعة
ول يسللمع ل مللا تعبللد لللم آبللت ( يللا لبيه إبراهيم  قال0 تقدير ول حد بل بصير
، والحللديث القللرآن نتعللدي ل منلله صللفاته بصللير سأميع الله آن ) فنثبت يبصر

القرآن وبتثبيت الرسأول بتصديق ال ذلك كيف نعلم " ول الله " يضحك والخبر
والمشللبهة الجهميللة تقللول عمللا الللله تعللالي أحد يحده ول الواصفون يصفه ل

وقللدما كيللدي ويللد كبصللري بصر قال من قال ؟ يقولون ما ) والمشبهة ( قلت
والكلما محدود وهذا سأوء كلما وهذا – يحده وهذا بخلقه الله شبه فقد كقدمي

0 احبه ل هذا في
وبمللا نفسلله بلله وصف بما الله : نصف احمد قال مخلد بن محمد وقال

يشللبه ول للله قيللل الله عبد آبا آن موسأى بن يوسأف  وقال0 رسأوله به وصفه
إليهللم ينظر انه احمد ) فقول شيء كمثله ( ليس نعم قال خلقه من شيئا ربنا

( ثللم قللال كمللا حللد بل العللرش علللي وهو وقوله شاء واذا شاء كيف ويكلمهم
كمثللله ليللس للله والسأللتطاعة إليلله المشيئة شاء ) كيف العرش علي اسأتوي
ممللا العرش علي واسأتواءه العرش علي وعلوه وتكليمه نظره آن يبين شيء
أحد يحده او واصف يبلغها صفة ول حد بل وقوله ، واسأتطاعته بمشيئته يتعلق

بمللا ال عليه هو ما علي يوصفوه او يحدوه وان به الخلق علم إحاطة به نفي– 
الشافعي قال كما ، بصفاته تحيط ل الخلق عقول آن ليتبين نفسه عن به اخبر
يصلف ملا وفللوق نفسه به وصف كما هو الذي لله : الحمد الرسأالة خطبة في
يدرك آن  فنفي0 غاية ول  بحد0 البصار تدركه ل احمد قال ولهذا )3( خلقه به
علللي الكلما بسللط وقد الدرك تفسير في القولين اصح  فهذا0 غاية او حد له

0 الموضع هذا غير في الكلما هذا شرح
وبلللوغهم لربهللم وتقللديرهم الخلللق تحديللد نفي من الكلما هذا في وما

قللال أيضللا لخلل ذكره كما الئمة من وغيره احمد عليه نص ما ينافي ل صفته
ابللن علللي : روى للله قيللل لما الله عبد آبا سأمعت قال المروذي بكر آبو حدثنا

قللال ؟ وجللل عللز الللله نعللرف كيف قيل انه مبارك ابن عن شقيق بن الحسن
( هل الله عبد آبو قال ثم أعجبه و عنه ذلك بلغني قد  قال0 بحد العرش علي

والملللك ربللك ( وجاء قال ) ثم الغماما من ظلل في الله يأتيهم آن ال ينظرون
الثللرما بكللر آبللو حللدثنا الللوراق علللي بللن محمد وأنبانا الخلل ) قال صفا صفا

المبارك ابن عن يحكي حنبل بن لحمد قال القيسي إبراهيم بن محمد حدثني
احمللد فقال بحد عرشه علي السابعة السماء : في قال ؟ ربنا نعرف له وقيل
ابللن يعنللي لسأللحق قلللت قللال إسأللماعيل بللن حللرب واخللبرني عندنا هو هكذا

هللو قلال المبلارك ابلن علن وذكلر ، بجد نعم قال بحد العرش علي هو راهويه
اسأللحق : قللال قللال المللروذي واخبرني قال ، بجد خلقه من بائن عرشه علي
اسأللتوي العرش علي ( الرحمن وتعالي تبارك الله قال راهويه بن إبراهيم ابن

اسأللفل فللي شلليء كللل ويعلللم اسأللتوي العللرش فللوق انلله العلم آهل ) إجماع
كلل وفللي الدويللة وبطللون الكلاما ورؤس البحللار قعللور وفللي السابعة الرض
بكللل أحللاطا ، العللرش فللوق وما السبع السموات في ما علم يعلم كما موضع
ال والبحللر الللبر ظلمات في حبة ول يعلمها ال ورقة من تسقط فل علما شيء

0 غيللره معرفللة عللن شلليء معرفللة تعجزه فل ؛ أحصاه و كله ذلك عرف وقد
وهذا وهذا الحمد بين كلما الشافعي عبارة من سأقط وقد كذا )3( ومنه – سأهوا يكون وان للختصار عمدا يكون آن يحتمل الوصف الذي ، عظمته كنه الواصفون يبلغ : ول هنا الشاهد محل قتل قوله 0 آهل حلقه به يصفه ما وفوق نفسه وصف هو
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وربيعله مالللك قلال كمللا ، غيللره يعلملله ل الحللد ملن للله اثبتوا ما آن بينوا فهذا
اسأللتوائه كيفيللة آن فتللبين ، مجهللول والكيللف ، معلللوما : السأللتواء وغيرهمللا

، به الخلق علم نفوا ولكن المر نفس في ذلك ثبوت ينفوا فلم للعباد مجهولة
واحللد وغيللر الماجشللون بللن الله عبد بن العزيز عبد كلما في هذا مثل وكذلك

عبللد قلال ذللك وبنحللو ، وكفيتله بقلدره الخلق علم ينفون والئمة السلف من
ذكللره وقللد المعللروف كلمه في الماجشون سألمة آبى بن الله عبد بن العزيز

بكلر آبلو ورواء الصللول كتابللة فلي الطلمنكلي عملر وآبللو البانة في بطة ابن
سألللمه آبى بن الله عبد بن العزيز عبد عن صالح بن الله عبد حدثنا قال الثرما

ومللن الجهميللة فيلله تتللابعت فيمللا عنلله سأالت ما فهمت فقد بعد : آما قال انه
وكلللت والتقللدير الوصللف عظمته فاقت الذي العظيم الرب صفات في خافها

قللال آن الي ، قدرة معرفة عن العقول وانحسرت ، صفته تفسير عن اللسن
وكيللف ؟ يبلللي ول يموت ل من قدر يعرف وكيف ، هو ال هو كيف يعلم ل فانه

ى او حلد منه شيء لصفة يكون ، واصلف قلدره يحلد او ، علارف يعرفله منته
اصللغر صللفة تحقيللق عن عجزها ، صفته تحقيق عن العقول عجز علي الدليل
يصللف لللم مللا صفة تكلف عن غناك الله رحمك : اعرف قال آن - الي ، خلقه
ملا تعلرف للم إذا ، منهلا وصللف ملا قللدر معرفللة عن بعجزك نفسه من الرب
طللاعته من شيء علي بذلك تستدل هل ؟ يصف لم ما علم نكلفك فما وصف

الللذي : فآما قال آن الي طويل كلما وذكر ؟ معصيته من شيء عن تنزجر او ،
فللي الشللياطين اسأللتهوته قللد وتكلفللا تعمقللا نفسلله مللن الرب وصف ما جحد

مللن وسأللمي الللرب وصللف مللا جحللد علي بزعمه يستدل فصار حيران الرض
البين عن فعمي ، كذا له يكون اللسن من له كان اللسن بد ل قال بان نفسه

يللزل فلللم يسللم لللم بما الرب ويصف نفسه من الرب سأمي ما بجحد بالخفي
ربها * الي ناضرة يومئذ ( وجوه تعالى الله قول جحد حتى الشيطان له يملي

الللتي الللله كرامللة افضللل والله فجحد ، القيامة يوما أحد يراه ل ) فقال ناظرة
مليك عند صدق مقعد ( في وجهه في النظر من القيامة يوما أولياءه بها اكرما

كلمللا  وذكللر0 ينضللرون إليلله بللالنظر فهللم يموتللون ل انهم قضي ) قد مقتدر
سأللعيد بللن عثمان الماما كلما هذا بعد ذكر ثم الموضع هذا غير في كتب طويل

، العنيللد الكللافر علللي ، سأللعيد بللن عثمان ( رد سأماه الذي كتابه في الدرامي
:  ) فقال التوحيد في الله ىعل افتراه فيما

)والعرش الحد باب(
ًا المعارض  وادعى:سأعيد أبو قال نهاية ول غاية ول حد لله ليس أنه أيض

جميللع منهللا واشللتق ، ضللته جميع جهم عليه بني الذي الصل هو وهذا قال ،
ًا سأبق أنه يبلغنا لم كلمة وهي ، أغلوطاته العللالمين مللن أحللد مللن إليهللا جهملل

ل الللله أن تعنللي العجمللي أيهللا مللرادك علمت قد يحاوره ممن قائل له فقال
وللله إل شلليء اسأللم عليه يقع شيء ليس أنه عملوا قد كلهم الخلق لن شيء

ًا فالشليء ، صلفة ول غايلة ول حلد له ليس لشيء وأن ، وصفه وغاية حد أبلد
أنه تعني له حد ل وقولك ، غاية ول حد بل يوصف ولشيء ، محالة ل موصوف

أن حد ل يجوز ول غيره أحد يعلمه ل حد له تعالى والله سأعيد أبو قال ، لشيء
. انتهى علمه وبكل بالحد يؤمن لكن ، نفسه في غاية يتوهم

لكلما والشارح الناظم قاله ما منافاه لك تبين وتحققته هذا فهمت إذا
أحمد قال كما حد بل قولهم في مرادهم لن عليهم الله رضوان السلف أئمة
، حد بل بصير سأميع نفسه وصف : وكما وقوله ، حد بل العرش على وهو

ما معناه حد بل بقوله . فمرادهم أحد يحده ول الواصفون يصفه ل وقوله
أو واصف يبلغها صفة ول حد بل بقوله ورحمه الله قدس السألما شيخ ذكره
عليه هو ما على يصفوه أو يحدوه وأن به الخلق علم إحاطة به نفى أحد يحده

قال كما بصفاته تحيط ل الخلق عقول أن ليتبين نفسه عن به أخبر بما إل
وفوق نفسه به وصف كما هو الذي لله : الحمد الرسأالة خطبة في الشافعي
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أن فنفى غاية ول بحد البصار تدركه ل أحمد قال . ولهذا خلقه به يصفه ما
أبي ابن عبدالله بن العزيز عبد الماما ذكره ما وكذلك غاية أو حد له يدرك
ًا منه شيء لصفة يكون وكيف قال حيث الماجشون سألمة يعرفه ومنتهى حد
. كلمه آخر إلى واصف قدره يحد أو عارف

حد بل قولهم معنى في عليهم الله رضوان السلف أئمة ذكره ما فهذا
على الرد وفيه قال فإنه حد بل قولهم معنى في الشارح فهمه ما خلف وهو
ًا كونه من يلزما أنه زعم من إذ ذلك عن الله تعالى يحد أن عرشه على مستوي

من البدع أهل قاله ما يوافق وهذا للخالق مفتقر والمحدث محدث المحدود
عرشه على لعلوه المنكرين الجهمية بانوال أخذ ممن وغيرهم الكلما أهل

في الدارمي سأعيد بن عثمان الماما عنهم ذلك ذكر كما لمخلوقاته ومباينته
ًا المعارض وادعى قال حيث المريسي بشر على رده ول حد لله ليس أنه أيض
واشتق ضللته جميع جهم عليه بني الذي الصل هو وهذا قال نهاية ول غاية
ًا سأبق أنه يبلغنا لم كلمة وهي أغلوطاته جميع منها من أحد إليها جهم

أن تعني العجمي أيها مرادك علمت قد يحاوره ممن قائل له فقال العالمين
الشيء اسأم عليه يقع شيء ليس أنه علموا قد كلهم الخلق لن شيء ل الله
فالشيء صفة ول غاية ول حد له ليس لشيء وأن صفه أو وغاية حد وله إل

ًا تعني له حد ل وقولك غاية ول حد بل يوصف شيء ول محالة ل موصوف أبد
حد ل يجوز ول غيره أحد ليعلمه حد له تعالى والله سأعيد أبو قال لشيء أنه
 انتهى علم وبكل بالحد يؤمن ولكن نفسه في غاية لحده يتوهم أن

: كيف قالوا حيث السلف أئمة ذكره ما تعين كذلك ذلك كان فإذا
بن الحسين بن على رواه كما بحد العرش : على قال ، وجل عز الله نعرف
باسأناده الخلل رواه وكما ، عنه الله رضي المبارك بن عبدالله عن شقيق

ربنا تعرف : كيف له وقيل المبارك ابن عن يحكي له قيل أنه أحمد الماما إلى
ًا وذكر عندنا هو : هكذا أحمد قال بحد عرشه : على قال ؟ بن حرب عنه أيض

: قال بحد العرش على هو راهوية ابن يعني لسأحق : قلت قال إسأماعيل
. بحد خلقه من بائن عرشه على : هو قال المبارك ابن عن . وذكر بحد نعم
الله رحمه قال بحد : أنه السلف أئمة أقوال ذكر أن بعد السألما شيخ قال ثم

: وغيرهما وربيعة مالك قال كما غيره يعلمه ل الحد من له أثبتوه ما أن بينوا
فلم للعباد مجهولة اسأتوائه كيفية أن . فبين مجهول والكيف ، معلوما السأتواء

إنما أني واعلم به الخلق على نفوا ولكن ، المر نفس في ذلك ثبوت ينفوا
ومن حد : بل قوله من اللفظتين بين ما لك ليتبين وكررته الكلما هذا أعدت
تقد فيما السألما شيخ بينه كما اللفطتين هاتين بين الفرق لتعلم : بحد قوله
 .)4( أعلم والله

وهو والباطن والظاهر والخر الول هو : والخالق الشارح قول وأما
غير من والظاهر نهاية غير من والخر بداية غير من الول ، عليم شيء بكل

. كلمه آخر إلى ، تخصيص غير من والباطن ، تحديد
أئمة من أحد بها يقل لم ألفاظ الكلما هذا في أن الله وفقك فاعلم

غير من والباطن ن تحديد غير من : الظاهر كقوله عنهم الله رضي السلف
والذي ، بيانه تقدما لما اللفاظ هذه من ذكره ما معنى فلنسلم ، تخصيص

أبي حبان بن محمد الحافظ ترجمة في الذهبي الحافظ قال )4( شيخ الهروي إسأماعيل أبو : قال نصه ما الميزان من البستي حاتم رأيته فقال حبان بن حاتم أبي عن عمار بن يحيى سأألت السألما دين كبير له يكن ولم كثير علم له كان سأجستان من أخرجناه ونحن واثباتكم الحد انكاره . قلت فأخرجناه لله الحد فأنكر علينا : قدما نص يأت لم إذ أولى الطرفين عن والسكوت الكلما فضول من نوع قال أثبته ) فمن شيء كمثله ( ليس تعالى والله أثباته ول ذلك بنفي ًا لله جعلت خصم له . والمحدود بالحد معك نص ول برأيك حد ربك سأاويت للنافي هو . وقال ذلك عن الله تعالى ، مخلوق سألم وسأكت الله نزه . فمن له حد ل المعدوما إذ المعدوما بالشيء . اهل السلف وتابع
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حيث الهجرتين سأفر في الله رحمه القيم ابن ذكره ما هو السلف أئمة ذكره
والخر الول ( هو تعالى قوله الية هذه بربه الخلق أعلى فسر وقد : قال

والخر ، شيء قبله ليس الذي الول هو ) بلأنه عليم شيء بكل وهو والباطن
دونه ليس الذي والباطن ، شيء فوقه ليس الذي والظاهر ، شيء بعده ليس
عصمة ل من تفسير إلى بنا حاجة ول بربه الخلق أعلم تفسير فهذا ، شيء

الناس يوهمون وإنهم البدع أهل كلما من هذا أن تقدما فيا بينا . وقد قوله في
وهذا ، المصنوعات تجوزه ول ، المخلوقات تحصره ل أن بذلك مقصودهم أن

ً ول للخلق مباينا ليس أنه . ومقصودهم صحيح المعنى وأنه ، عنه منفصل
كلمه في هذا تقدما . وقد غله العرش على ول ، رب السموات فوق ليس
. بتمامه السألما شيخ

ًا فهو – تخصيص غير من : والباطن قوله وأما البدع أهل كلما من أيض
نفاة من وهو المهدي يسمونه الذي التومرت ابن عن السألما شيخ ذكره كما

في والنقل العقل في مذكور التومرت ابن ذكره عما . والجواب الصفات
الوقوف أراد فمن الثالث الجزء في الخير المجلد في ومائتين سأبع صفحة

. أعلم والله هناك فليراجعه عليه
) ( ونهجه قوله على وعشرين سأبع صفحة في الشارح ذكره ما ومنها

والقدما الرجل من الوصاف من ورد ما كل أي ونحوهما والوجه اليد نهج أي
:  فأقول والصورة

به أخبر ما به أراد أن والصورة قوله من الشارح ذكره ما أن اعلم
الله رسأول أن البخاري في كما الصحيح الحديث في وسألم عليه الله صلى
الثوري )) ورواه صورته على آدما خلق الله (( إن قال وسألم عليه الله صلى

ً وسألم عليه الله صلى النبي عن عطاء عن ثابت أبي بن حبيب عن مرسأل
: ورواه السألما شيخ )) قال الرحمن صورة على آدما (( خلق ولفظه

ًا العمش التي الصورة على (( فيأتيهم الحديث في رود وكما ، مسند
ذلك في وسألم عليه الله صلى النبي به أخبر )) فما ربكم أنا فيقول يعوفونها

الله رسأول عن النص به ورد ما إل نقول ل . ولكن فيه ريب ل الذي الحق فهو
ذلك لن صورة أن الله على يطلق أن حد ل يجوز ول وسألم عليه الله صلى

ًا ل السنة في ول الكتاب في يرد لم ًا ول نفي . نفسه به الله سأمى ول ، إثبات
خلف من تلقاها التي البدع أهل أقوال من الله على اللفاظ هذه فإطلق

. سألف عمن منهم
ًا ذكر ان بعد المدارج في الله رحمه القيم ابن قال : إن سأبق كلم

ً نفسه على أطلق ولهذا ، السأم من أوسأع الفعل بأسأماء منها يتسم لم أفعال
لم كما والمحدث والمشيء بالمريد يسم ولم ، وأحدث وشاء كأراد الفاعل

أطلق التي السأماء من ذلك وغير والمتقن والفاعل بالصانع نفسه يسم
خطأ اقبح أخطأ وقد السأماء باب من أوسأع الفعال فباب نفسه على أفعالها

ًا فعل كل من له اشتق من فسماه اللف على زيادة بأسأمائه وبلغ اسأم
بالسأم عنه الخبار باب وكذلك ذلك ونحو والكائد والفاتن والخادع الماكر
ومراد ومعلوما ومذكور موجود شيء بأنه عنه يخبر فإنه به تسميته من أوسأع

. انتهى بذلك يسمي ول
الله أسأماء في الصورة اسأم أدخل من أن فأعلم هذا لك تبين فإذا

السأماء باب من أوسأع الله عن والخبار الفعال باب لن خطأ أقبح أخطأ
عقائدهم في والجماعة السنة أهل علماء من أحد يذكره لم الصورة ولفظ
الله أفعال من اشتق فمن السنة أهل إلى ينسب من بعض ذلك ذكر وإنما

ًا أسأماء وتعالى سأبحانه سأبيل على إل رسأوله ول الله يذكرها لم وأوضاف
رسأوله وسأنة كتابه في به وأخبر ورسأوله الله قاله ما ذلك في فنقول الخبار
التنبيه تقدما . وقد أعلم والله والحديث القرآن نتجاوز ل وسألم عليه الله صلى
وبينوا وأحاديثها الصفات آيات فسروا قد عليهم الله رضوان السلف أن على
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أن من السألما شيخ ذكره ما وذكرنا الجمهمية تأويلت عن ونهوا معانيها
من السلف إلى ذلك ونسبة وأخبثها المذاهب اشر التفويض أهل مذهب
. أعلم والله عليهم الكذب

: الناظم قول على وسأبعين ثمان صفحة في ذكره ) ما ( ومنها
الجلل ذي لله قديمة                والفعال الصفات فسائر

والمجيء والتيان النزول أو السأتواء من الفعال وسأائر الشارح قال
ليس والكراما الجلل ذي لله وأئمتها المة سألف عند قديمة ونحوها والتكوين

حادث فهو الحوادث به حلت وما للحوادث محل لكان وإل محدث شيء منها
. انتهى ذلك عن الله تعالى

اتيمية ابن السألما شيخ كلما من قبل فيما قدمنا قد أنا اعلم فأقول
الكفاية فيه ما وأئمتهم الحنابلة سأادات هم الذين القيم ابن تلميذه وكلما
المة سألف إلى ذلك نسبة أن لك ليتبين ذلك بعض على التنبيه من بد ل ولكن

الذين والضلل البدع أهل أئمة سألف كلما هو وإنما عليهم الكذب من وأئمتها
ابن السألما شيخ أن ذلك . فمن والجماعة السنة أهل مذهب إلى ينتسبون

سأبحانه الله أفعال أن وأئمتها السلف مذهب أن ذكرا القيم وابن تيمية
ًا يزل لم سأبحانه الله وأن الحاد حادثة النوع قديمة وتعالى أو شاء إذا متكلم

ًا بذاته تقوما والكلمات الرادات نزل لم . ذلك ونحو شيء بعد شيئ
منها : ليس الختيارية الله أفعال في الشارح قول أن لك تبين هذا عرفت فإذا

ً كان وال محدث شيء تعالى حادث فهو الحوادث به حلت وما للحوادث محل
البدع أهل كلما من هو بل وأئمتها السلف كلما من هو ذلك- ليس عن الله

الحوادث حلول . وأما تعالى الله رحمه القيم ابن قال كما للسلف المخالفين
ول الدنيا سأماء إلى ليلة كل ينزل ول ومشيئته بقدرته يتكلم ل أنه به فيريدون

ًا كان أن بعد يغضب ول يجيء ول القيامة يوما يأتي أن بعد يرضى ول راضي
ًا يريد ول يكن لم أن بعد مجدد أمر ول البتة فعل به يقوما ول غضبان كان سأيئ
ًا يكن لم أن بعد بعد عرشه على اسأتوى ول حقيقة كن له يقول فل له مريد
ًا يكن لم أن ًا القيامة يوما يغضب ول مستوي ولن مثله قبله يغضب لم غضب

ًا يكن لم أن بعد القيامة يوما عباده ينادي ول مثله بعده يغضب يقول ول منادي
قال فإذا عبدي ) حمدني العالمين رب لله ( الحمد قال إذا للمصلي

) قال الدين يوما ( ملك قال ) فإذا عبدي على ( أثنى ) قال الرحيم ( الرحمن
، انتهى الحوادث حلول عن منزه وهو حوادث كلها هذه )) فإن عبدي مجدني

. الكفاية وفيه السألما شيخ كلما تقدما وقد
الله نزول أن والعلوما بالمعارف إلماما له من عند المملوما ممن إن ثم
وكذلك الخر الليل ثلث يبقى حين ليلة كل الدنيا سأماء إلى وتعالى سأبحانه
ًا يكن لم القيامة يوما العباد بين القضاء لفصل مجيئه يخلق أن قبل قديم

بمشيئته القيامة يوما إلى يزل لم فيما ذلك بل الزل في والرض السموات
يليق ما على ويأتي يجيء أن يشاء وكما ينزل أن يشاء كما وإرادته وقدرته
ما له تبين التأمل حق القيم ابن الدين شمس كلما تأمل ومن وجلله بعظمته

ًا له وتبين السلف أئمة قاله ًا له وتبين أيض وما البدع أهل أئمة يقوله ما ايض
بها يتكلم ولم سأنة ول كتاب بها ينطق لم التي المحملة ألفاظهم تحت

من بعدهم من ول التابعون ول وسألم عليه الله صلى الله رسأول أصحاب
. أعلم والله المهتدين الئمة

الله وصف ما كل عيينة بن سأفيان قال هذا بعد الشارح قاله ما وكذلك
إل يفسره أن حد ل ليس عنه والسكوت قراءته فتفسيره كتابه في نفسه به

وإنما ذلك على الكلما تقدما قد . فأقول وسألم عليه الله صلى ورسأوله الله
الماما وسأمع قوله . وأما ظاهره عن وصرفه تأويله بذلك السلف مقصود

ًا الله رحمه أحمد ول حركة بغير ينزل ويقول النزول حديث يروي شخص
رسأول قال كما قل وقال ذلك عليه أحمد الماما فانكر ، حال تغير ول ، انتقال
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كان قد نعم . فاقول منك ربه على اغير كان فهو وسألم عليه الله صلى الله
أصحاب بها نطق ول سأنة ول كتاب بها يأت لم التي اللفاظ هذه ينكر أحمد

عن السكوت يحب وكان التابعين من بعدهم من ول وسألم عليه الله رسأول
. الحد في عنه ذلك قدمنا كما ذلك

ذلك من فنذكر والنتقال الحركة في كلما أحمد ومنهم السلف ولئمة
. قال البدع أهل كلما من خالفهم ما وبطلن السلف مذهب صحة به تبين ما

طويل كلما بعد والنقل العقل في روحه الله قدس تيمية ابن السألما شيخ
الفعل وعدما والقدرة كالكلما نقص صفة ل كمال صفة : والفعل فيه قال

عليه دل ما صحة على العقل فدل القدرة وعدما الكلما كعدما نقص صفة
فأهل صنفين كلب بن محمد ابي قبل الناس . وكان المطلوب وهو الشرع
التي والفعال الصفات من تعالى بالله يقوما ما يثبتون والجماعة السنة

. هذا تنكر وغيرهم المعتزلة من والجهمية عليها ويقدر يشاؤها
ما به يقوما أن ونفى به اللزمة الصفات قياما كلب ابن فاثبت وهذا

العباس ابو ذلك على ووافقه وغيرها الفعال من وقدرته بمشيئته يتعلق
فكان المحاسأبي الحارث وأما وغيرهما الشعري الحسن وأبو القلنسي

ابن عن يحذر أحمد وكان بهجره أحمد أمر ولهذا كلب ابن قول إلى ينتسب
في الحارث ذكر وقد قوله عن رجع أنه الحادث عن قيل ثم واتباعه كلب
ابن قول ورجع قولين المسألة هذه في السنة أهل عن القرآن فهم كتاب
ورسأوله عملكم الله فسيرى اعملوا ( وقل تعالى قوله في ذلك وذكر كلب

. ذلك ) وأمثال والمؤمنون
من عنهم ذكره الذي وهو النوعين إثبات على والحديث السنة وأئمة

صرح بل وغيرهما الدرامي سأعيد بن وعثمان الكرمائي كحرب مذهبهم نقل
المتقدمين من والحديث السلف ائمة مذهب هو ذلك وان الحركة بلفظ هؤلء

بن كأحمد السلف أئمة من لقيه من قول الكرمائي حرب وذكر والمتأخرين
وقال منصور بن وسأعيد الحميدي الزبير بن وعبدالله راهوية بن واسأحق حنبل

متحرك حي فكل الحياة لوازما من الحركة : أن وغيره سأعيد بن عثمان
والئمة السلف اتفق الذين الصفات نفاة الجهمية أقوال من هذا نفي وجعلوا

حماد بن كنعيم السلفين من أخرى وطائفة ، وتبديعهم تضليلهم على
عمر كأبي وغيرهم خزيمة بن بكر وأبي الصحيح صاحب والبخاري الخزاعي

ً ذلك ويسمون هؤلء يثبته الذي المعنى يثبتون وأمثاله البر عبد بن ونحوه فعل
منهم أحمد وأصحاب مأثور غير لكونه الحركة لفظ إطلق عن يمنعون لكن
ومنهم وأمثالهما بطة بن عبدالله وأبي العزيز عبد بكر كأبي هؤلء يوافق من
ًا ذكر ثم – وأمثاله حامد بن الله عبد كأبي الولين يوافق من ً – كلم إلى طويل
المعروفة مسائله في الكرماني إسأماعيل بن حرب محمد أبو : وقال قال أن

صلى النبي عن الثار من معهما وذكر وغيرهما وإسأحق أحمد عن نقلها التي
أدركت من : وادركت قال أن إلى – ذكر ما وغيرهم الصحابة وسألم عليه الله
ًا خالف فمن عليها وغيرهم والشاما والحجاز العراق أهل علماء من من شيئ
زائل الجماعة من خارج مبتدع فهو قائلها عاب أو فيها أوطعن المذاهب هذه
مخلد بن وإبراهيم وإسأحق أحمد مذهب وهو الحق وسأبيل السنة منهج عن

وأخذنا جالسنا ممن وغيرهم منصور بن وسأعيد الحميدي الزبير بن وعبدالله
به أخبر وما والمامة والوعيد والقدر اليمان في الكلما وذكر العلم عنهم

: قال أن إلى ذلك وغير والقيامة البرزخأ وأمر الساعة اشراطا من الرسأول
حملة وللعرش عرش ولله مكان علمه من يخلو ل خلقه من بائن سأبحانه وهو

ول جده وتعالى ذكره عز عرشه على والله بحده أعلم الله حد وله ، يحملونه
ل جواد ، يجهل ل عليم ، يرتاب ل بصير ، يشك ل سأميع تعالى والله غيره إله

يتكلم ، يغفل ل رقيب يسهو ل يقظان ، ينسى ل حفيظ ، يعجل ل حليم يبخل
ويبغض ويكره ويحب ويبسط ويقبضض وينظر ويبصر ويسمع ويتحرك
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ليلة كل وينزل ويمنع ويعطي ويغفر ويعفو ويرحم ويغضب ويسخط ويرضى
البصير السميع وهو شيء كمثله ( ليس شاء وكما شاء كيف الدنيا سأماء إلى

. ) اهل الخالقين أحسن الله ( فتبارك عالما منكلما يزل : ولم قال أن ) إلى
التي الختيارية الله أفعال في السلف أئمة عن ذكر أن والمقصود

بمذاهب ونأخذ قولهم عن نعدل أن لنا فليس الحركة وقدرته بمشيئته تتعلق
. وآرائهم البدع أهل

ًا السألما شيخ وقال سأعيد بن عثمان : وقال والنقل العقل في أيض
المريسي علي ، سأعيد بن عثمان ( بنقص المعروف كتابه في الدارمي
المعارض : وادعى ) قال التوحيد في الله على افترى فيما ، العنيد الجهمي

ًا الدنيا السماء إلى ينزل الله (( إن وسألم عليه الله صلى النبي قول أن أيض
)) داع من هل تائب من هل مستغفر من هل فيقول الليل ثلث يمضي حين
العرش على وهو ورحمته أمره ينزل إنما بنفسه ينزل ل الله أن : وادعى قال

) فيقال ( قال يزول ل من بزعمه القيوما الحي لنه زوال غير من مكان وبكل
ًا وهذا المعارض لهذا ، بيان عنده ليس ومن ، والصبيان النساء حجج من أيض
، وأوان ووقت سأاعة كل في ينزل ورحمته الله أمر لن ، برهان لمذهبه ول

من ويوقت النهار دون الليل لنزوله يحد وسألم عليه الله صلى النبي بال فمال
أو ، السأتغفار إلى العباد يدعوان ورحمته أفأمره ، والسأحار شطره الليل
من هل ؟ فأجيبه داع من (( هل فيقول دونه يتكلما أن والرحمة المر يقدر

أن لزمك مذهبك أقررت )) فإن ؟ فاعطيه سأائل من هل ؟ له فأغفر مستغفر
والسأتغفار الجابة إلى العباد يدعوان اللذان هما والمر الرحمة أن تدعى
ذلك علمتم قد ؟ الفقهاء عند فكيف السفهاء عند محال وهذا الله دون بكلمه
ثم الليل شطر عنده من ينزلن وأمره رحمته بال وما ؟ تكابرون ولكن

(( حتى حديثه في يقول راوية رفاعة لن يرفعان ثم الفجر طلوع إلى يمكثان
يقبله ول ، باطل التأويل هذا أن تعالى الله شاء إن علمتم )) قد الفجر ينفجر

يتحرك ول مكانه عن يزول ل الذي القيوما تفسير أن دعواك وأما ، سأاهل إل
الله صلى الله رسأول عن مأثور صحيح بأثر إل التفسير هذا منكم يقبل فل

شاء ما يفعل القيوما الحي لن التابعين أو أصحابه بعض عن أو وسألم عليه
إذا ويجلس ويقوما ويبسط ويقبض ، شاء إذا ويرتفع ويهبط شاء إذا ويتحرك

كل محالة ل متحرك حي . كل التحرك والميت الحي بين ما أمارة لن ، شاء
مع صاحبك وتفسير تفسيرك إلى يلتفت . ومن محالة ل متحرك غير ميت

ًا نزوله فسر إذ ؟ العزة رب ورسأول ، الرحمة نبي تفسير ًا مشروع ، منصوص
ًا لنزوله ووقت ًا وقت ًا فيه ولصحابك لك يدع ولم ، مخصوص ًا ول لعب . عويص
. أعلم والله انتهى

: الناظم قول على الثلثين صفحة في الشارح ذكره ) ما ( ومنها
اضطرار ما غير من               لربنا العباد يفعله ما وكل
تمار ول فافهم لنا منه              مراد ضدها أو طاعة من

متعلق وهي طاعة من العباد يفعله فعل أي ما وكل الشارح قال 
ضد من يفعله ما وكل أي ضدها أو ، الجل في والثواب ، العاجل في المدح

الجل في لوما أو وعقاب ، العاجل في ذما فيه ما يعني المعصية وهي الطاعة
يكن لم يشأ لم وما كان شاء فما ومشيئته أرادته تحت داخل تعالى لربنا مراد
. انتهى قدير شيء كل على وهو

الرادة لفظ اطلقا والناظم الشارح أن تعالى الله وفقك اعلم فأقول
من تقدما ما جنس من موهم مجمل كلما وهو بيان ول تفصيل غير من

الذي اللفظ هذا من الظاهر فإن البدع أهل كلما من عليها نبهنا التي اللفاظ
المسألة في القدرية الكونية الرادة به يراد إنما والناظم الشارح أطلقه
كونية إرادة إرادتان الرادة لن العلم أهل من المحققون ذكره قد تفصيل
. شرعية دينية وإرادة قدرية
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منهاج في روحه الله قدس تيمية بن السألما شيخ ذكره بما ذلك وبيان
وكثير الحديث وأهل الفقهاء الئمة ) طريقة الثالث ( الوجه قال حيث السنة

بالمر تتعلق إرادة نوعان الله كتاب في الرادة أن وغيرهم النظر أهل من
به أمر ما فعل العبد من يريد ان بالمر المتعلقة فالرادة بالخلق تتعلق وإرادة

للمجة المتضمنة هي المور فإرادة هو يفعله ما يريد فإن الخلق إرادة وأما ،
وهي المشيئة هي بالخلق المتعلقة والرادة ، الدينية الرادة وهي والرضا
يريد ول اليسر بكم الله ( يريد تعالى كقوله فالولى ، القدرية الكونية الرادة

يخفف ان الله ( يريد وقوله ) إلى لكم ليبين الله ( يريد ) وقوله العسر بكم
) ليطهركم يريد ولكن حرج من عليكم ليجعل الله يريد ( ما ) وقوله عنكم
الثانية ) الية البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد إنما وقوله الية

يضله ان يرد من للسألما صدره يشرح يهديه أن الله يرد ( فمن تعالى كقوله
ًا صدره يجعل ًا ضيق لكم انصح أن أردت أن نصحى ينفعكم ( ول ) وقوله حرج

الله شاء : ما المسلمين قول النوع هذا ) ومن يغويكم أن يريد الله كان إن
ما يفعل هذا القبائح يفعل لمن كقولهم الول ومن يكن لم يشاء لم وما وكان

ًا ليس والعصيان والفسوق فالكفر كذلك كان فإذا منه الله يريده ل مراد
للمر وموافقة الرادة لتلك موافقة والطاعة الول بالعتبار وجل عز للرب

ًا به يكون فل الثاني النوع مجرد موافقة فأما الرادة لتلك المستلزما مطيع
تفعله أن لك يرضاه ول يحبه ول الكفر يبغض الله أن له يقول فالنبي وحينئذ

يحبه الذي باليمان يأمره وسألم عليه الله صلى والنبي العتبار بهذا يريده ول
ًا ذكر . ثم العتبار بهذا ويريده له ويرضاه الله ً كلم السنة منهاج في طويل
أراد فمن وعشرين اثنين صفحة في الول المجلد من الثاني الجزء في

. محله في فيراجعه عليه الوقوف
ًا وقال أربعة الرادة قسم وقد آخر موضع في تعالى الله رحمه أيض

في وقع ما وهو الرادتان به تلقت ) ما : ( الول الله رحمه فقال أقساما
به فأمر وشرع دين إرادة ارادها تعالى الله فإن الصالحة العمال من الوجود
تعلقت ) ما ( الثاني كان لما ذلك ولول فوقع كون إرادة وأراده ورضيه وأحبه

ذلك فعصى الصالحة العمال من به الله أمر ما وهو فقط الدينية الرادة به
ولم وقعت لو ويرضاها يحبها وهو دين إرادة كلها فتلك والفجار الكفار المر
من وشاءه قدره ما وهو فقط الكونية الرادة به تعلقت ) ما ( الثالث تقع

يرضها ولم بها يأمر لم فإنه والمعاصي كالمباحات بها يأمر لم التي الحوادث
مشيئته ولول الكفر لعباده يرضى ول بالفحشاء يأمر ل هو إذ يحبها ولم

لم يشاء لم وما كان الله شاء ما فإن وجدت ولما كانت لما وخلقه وقدرته
فهذا هذه ول الرادة هذه به تتعلق لم الذي الرادة أقساما ) من ( الرابع يكن

. انتهى والمعاصي المباحات أنواع من يكن لم ما
القدرية قالته ما يوافق والشارح الناظم قول أن فاعلم هذا لك تبين إذا

المر أن زعموا القدرو أنكروا لما النفاة القدرية قالته ما ردوا حين الجبرية
وقضائه قدره عن يخرجون ل وانهم )5( بالجبر بالقول أولئك فقابلهم أنف

ًا يشاء لم وما كان شاء ما وإن وقدره الله بمشيئته كائن المر إلى منهم نظر
إل شيء ملكه في يكون ول ومليكه وربه شيء كل خالق تعالى وأنه يكن لم

كانوا وما – بقدر خلقناه شيء كل ( أنا تعالى قال كما ومشيئته وخلقه بقدرته
يشاء أن إل تشاؤن وما – فعلوه ما ربك شاء ولو – الله يشاء أن إل ليؤمنوا

ل اليمان أصول من عظيم أصل هذا أن ريب ول اليات من ذلك ) ونحو الله
القدرية على الجبرية رد على وإياه الله وفقنا المؤلف  اقتصر)5( على الرد في السلف ومتبعي الحديث أهل مذهب يذكر ولم الله بمشيئة العبد لفعال المثبتة النصوص بين للجمع الفريقين ابن المحقق وأوضحه أثبته وقد التكليف صحة مدار عليها إذ تعالى أحد بمثله يأت لم بما الغليل شفاء كتابه في تعالى الله رحمه القيم أيضا الثريون يقوله إلخ قدره عن يخرجون ل وانهم المؤلف وقول ، . وحدهم الجبرية ل
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جميع وخالفوا النفاة القدرية ضلت وبانكاره اليمان حصول في منه بد
الدينية الشرعية بالرادة اليمان من معه بد ل لكن السألما وأئمة الصحابة

المسلمين وأئمة النبوية النصوص عليها ودلت اليمانية الكتب بها نزلت التي
فهذا فتفطن الصلين من بكل وآمنوا بينهما الجمع وذكروا وهذه هذه أثبتوا قد

. اعلم وتعالى سأبحانه والله كثيرة اشكالت عنك يزيل الموضع
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) ( فصل
: الناظم قول على وثلثين خمس صفحة في الشارح ذكر ومنها

جرى جرما ول ذنب ما غير من             الورى يعذب للمولى وجاز
. آخره إلى

يعللذب – العللالمين رب وهللو – جلللله جللل للمللولى : وجاز الشارح قال
وعطفلله قبللله مللا بمعنى هو جرما ول اثم أي ذنب ما غير من الخلق أي الورى
وعقوبللة العاصللي إثابللة حللتى قللوله إلللى العللدما ملن جللرى البيان لزيادة عليه

لنلله الظلللم شللائبة مللن الخالص بعدله عذبهم لو تعالى لنه قوله إلى المطيع
اعللتراض غيللر مللن محللله فللي الشيء وضع والعدل ، ملكه في تصرف تعالى
. كلمه آخر إلى – الظلم عكس الفاعل على

والشارح ، الناظم قاله الذي الكلما هذا أن الله وفقك اعلم فأقول
الذين البدع أهل كلما من هو بل ، العلم أهل من المحققون قاله ما يخالف
ً قابلوا . قال عليهم تعالى الله رضوان السلف لئمة المخالفين بباطل باطل
النصوص : وهذه سأبق له كلما بعد روحه الله قدس تيمية ابن السألما شيخ

ً يبخس ل وأنه الجزاء في العدل تثبت للظلم النافية قوله وكذلك ، عمله عامل
آلهتهم عنهم أغنت فما أنفسهم ظلموا ولن ظلمناهم ( وما عاقبهم قيمن
هم كانوا ولكن ظلمناهم ( وما ) وقوله شيء من الله دون من يدعون التي

ً المجرمين عقاب أن ) بين الظالمين . ذنب بغير ظلمناهم لنا ل لذنوبهم عدل
وهو لعذبهم وأرضه سأمواته أهل الله عذب (( لو السنن في الذي والحديث

ًا لهم رحمته لكانت رحمهم ولو ، لهم ظالم غير ان )) يبين أعمالهم من خير
الظلم من أن يبين . وهذا ذنب بغير لكونه ل ذلك لسأتحقاقهم وقع لو العذاب
عليكم أخاف إني ياقوما آمن الذي ( وقال قوله . وكذلك يذنب لم من المنفي

الله وما بعدهم من والذين وثمود وعاد نوح قوما دأب * مثل الحزاب يوما مثل
ًا يريد ًا يكن لم العقاب هذا أن ) يبين للعباد ظلم ذلك لسأتحقاقهم بل ظلم
يمدح أن يصلح ل عليه القردة يمكن ل الذي . والمر الظلم يريد ل الله وأن

الممدوح كان إذا الفعال بترك المدح يكون وإنما ، إرادته بعدما الممدوح
ًا يفعله ل وأنه الظلم من عنه نفسه نزه ما على قادر الله أن فعلم عليها قادر

. المنع هو التحريم )) وأن نفسي على الظلم حرمت (( إني قوله يصح وبذلك
على حرمت يقال أن يصلح فل لذاته ممتنع هو فيما يكون أن يجوز ل وهذا

ذلك ونحو خالقة المخلوقات جعل أو مثلي خلق من نفسي منعت أو نفسي
عن أخبرت إني معناه يكون ما ذلك تأويل في يقال ما وأكثر المجالت من

ًا ليكون ما بأن نفسي المؤمن يتقين مما المعنى وهذا مني يكون ل مقدور
المعنى هذا مثل إرادة عن ورسأوله الله تنزيه يجب وأنه الرب مارد ليس أنه

ليس الواضح وإيضاح التكرير شبه كونه مع هو إذ بمثله الخطاب يليق ل الذي
هو نفسه على حرمه الذي أن فعلم المستمع يستفيده ما ول ثناء ول مدح فيه
منزه سأبحانه وهو نفسه على حرمه لنه يفعله ل لكنه عليه مقدور أمر

ذلك دون هذا يتناول الظلم حدود في الناس قاله ما ان يبين عنه مقدس
ابه اشبه : من كقولهم موضعخ غير في الشيء وضع : الظلم بعضهم كقول

ل عدل حكم سأبحانه الله أن . ومعلوما موضعه غير الشبه وضع فما ظلم فما
هو بل لذاته ممتنعا ليس مواضعها غير ووضعها ، مواضعها ال الشياء يضع

. نفسه على حرمه قد إذ ويبغضه يكرهه بل يريده ل لنه يفعله ل لكنه ممكن
ًا يعاقب ل الله فان ، مستحق غير اضرار : الظلم قال من وكذلك أحد

كقوله النقص اصله أن وذكر ، الحق نقص هو قال من . وكذلك حق بغير
ًا منه تظلم ولم أكلها آتت الجنتين ( كلتا في التصرف هو قال من ) وأما شيئ
ملك في النسان يتصرف فقد منعكس ول بمطرد ليس فهذا ، الغير ملك
ًا يكون ول بحق غيره ًا فيكون حق بغير ملكه في يتصرف وقد ، ظالم . ظالم

ما خلف المأمور قال: فعل من . وكذلك القرآن في كثير نفسه العبد وظلم
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على كتب قد سأبحانه فالله ؟ الكلما هذا مثل صحة . أتسلم ذلك ونحو به أمر
يفعل ول كتب ما خلف يفعل ل فهو الظلم نفسه على وحرما الرحمة نفسه

، فيه عليها نبهنا التي المور هذه بسط موضع الجواب هذا . وليس حرما ما
. النكت إلى نشير وغنما

على الله حرمه الذي الظلم : أن وهو المتوسأط القول تبين وبهذا
لم ما على البرئ ويعاقب بها يجزيه فل المحسن حسنات يترك أن مثل نفسه
القسط بغير الناس بين يحكم أو غيره بذنب هذا ويعاقب السيئات من يفعل
، عليها قادر وهو وعدله لقسطه عنها الرب ينزه التي الفعال من ذلك ونحو
الله أن . وكما عليه قادر وهو الظلم هذا ترك لنه والثناء الحمد اسأتحق وإنما
والعيب النقص افعال عن منزه أيضا فهو والعيب النقص صفات عن منزه

والكتاب ، أصل عنه الله تنزيه يجب فعل ثم ما الثاني الفريق قول وعلى
الله رحمه كلمه آخر إلى خلف على يدل وأئمتها المة سألف وإجماع والسنة
صفحة في الفتاوى من الول المجلد في فهو عليه الوقوف أراد فمن تعالى
ابن السألما شيخ من لك وتبين هذا ، تحققت إذا مئة وثلث وأربعين اثنين
ًا يعذب ل وتعالى سأبحانه الله أن روحه الله قدس تيمية بغير عباده من أحد
على حرمه لنه ويبغضه يكرهه بل يريده فل ذلك عن نفسه نزه لنه ذنب

ًا كان وغن نفسه أن توهما حيث والشارح الناظم خطأ بهذا فتبين عليه قادر
حقيقة هو هذا فإن والعذاب العقاب به اسأتحق جرما ول ذنب بغير جائز ذلك
ً قابلوا الذين الثاني الفريق قول يجب فعل ثم ما قالوا حيث بباطل باطل
ً عنه الله تنزيه . أصل

جرت مناظرة في العليل شفاء في تعالى الله رحمه القيم ابن وقال
أن عليه يجوز بأنه وصرحت ، الجبري جواب في السني قال وجبري سأني بين

ذلك تمنع ل ورحمته حكمته فإن عين طرفة يعصه لم لمن العذاب أشد يعذب
وقلت عنه تنزهه لم ذلك يفعل ل بأنه نفسه عن خبره ولول عليه جائز هو بل

للطيران والزمن للكتابة العمى تكليف منزلة به كلفهم بما عباده تكليفه عن
أنك وزعمت عنه ونفرته العتقاد هذا إلى دعوته من إلى الرب فبغضت عن

الجبر منافاة وأما أصلها من التوحيد شجرة قلعت وقد توحيده بذلك تقرر
وأمر والنهي المر على الشرائع مبني فإن به لخفاء ظاهر فأمر للشرائع

عبث المنهي فعل ل فعله عن ونهيه المأمور بفعل ل نفسه بفعل لغيره المر
له فعل ل فمن ومعصيته وطاعته العبد فعل والنهي المر متعلق فان ظاهر
الطاعة حقيقة ارتفعت وإذا معصيته أو بطاعته يوقمه يتصوران كيف

يوما بعباده الله يفعله ما وكان والعقاب الثواب حقيقة ارتفعت والمعصية
ًا والعذاب النعيم من القيامة ل والقدرة المشيئة لمحض عليهم جارية أحكام

مناف الجبر أن وهو آخر أمر هاهنا . بل ومعاصيهم طاعتهم باسأباب انها
قامت وما والمر الخلق له سأبحانه الله فان للمر مناف هو كما للخلق

وبعدله بعدله المر أن كما ظهر وبعدله بعدله قاما فالخلق بعدله إل السموات
الغائية الفاعليه عليه فهو وغايته والمر الخلق وجود سأبب فالعدل ، وجد

. انتهى والتوحيد الشرع يجامع ول العدل يجامع ل والجبر
يفعلوه لم ما على عباده الله عذاب تجويز نفى انه هذا من والمقصود

يكرهه بل يريده ل لنه ذلك عن نفسه الله نزه وقد والجرائم الذنوب من
. أعلم وتعالى سأبحانه والله ويبغضه

ًا وقال يفعل ( ما سأبحانه قوله على الصابرين عدة في الله رحمه أيض
ًا الله وكان وآمنتم شكرتم إن بعذابكم الله ًا شاكر ضمن في يجد ) كيف عليم
يأتي كما جرما بغير سأدى عباده تعذيب يأبى تعالى شكره أن الخطاب هذا

ً سأعيهم إضاعة مسيء غير يعذب ول محسن أجر يضيع ل فالشكور باطل
ل ما على يعذبه ثم يطيقه ل ما عبده يكلف أنه زعم من لقول رد هذا وفي

ًا الباطل والحسبان الكاذب الظن عن الله تعالى ، قدرته تحت يدخل علو
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ًا عمله يضيع ول الشكور المؤمن يعذب ل أن اقتضى سأبحانه فشكره كبير
سأائر عن تنزه كما ذلك خلف عن منزه فهو الصفة هذه لوازما من وذلك

. انتهى وحمده وغناه كماله تنافي التي والنقائص العيوب
السلما عليه عيسى عن حكاية تعالى بقوله واسأتدل الشارح قول وأما

من الشارح توهمه ما على تدل ل الية هذه ) فأقول عبادك فانهم تعبهم ( أن
تدل الية بل به اسأتحقوا جرما ول ذنب غير من عباده يعذب أن لله جائز أنه

ًا بيانه تقدما كما خلفه على ً مبين . مفصل
الية هذه على السالكين مدارج في تعالى الله رحمة القيم ابن وقال

هذا مثل في الله مع الدب أبلغ من : وهذا عشر واحدى مائتين صفحة في
ليسوا عبيدك وهؤلء إليهم والحسان عبيده رحمة السيد شأن أي المقاما
ًا أنجس من سأوء عبيد أنهم فلول عبيدك كونهم مع عذبتهم فإذا لغيرك عبيد
العبودية قربة لن يعذبهم لم له واعصاهم سأيدهم على واعتاهم العبيد

الراحمين أرحم يعذب فلماذا له ورحمته عبده إلى السيد احسان تستدعي
ًا المحسنين واعظم الجودين وأجود وإبائهم عتوهم فرطا لول عبيده احسان

الغيوب علما انت ( إنك قوله تقدما وقد للعذاب اسأتحقاقهم وكما طاعته عن
علم على عذبتهم عذبتهم فإذا وعلنيتهم بسرهم أعلم وأنت عبادك هم ) أي
في فليس واكتسبوه جنوه بما أعلم وأنت عبادك فهم عليه تعذبهم لما منك
والملك المشيئة محض إلى تفويض ول الجهال يظنه كما لهم اسأتعطاف هذا

عليه وثناء واعتراف إقرار هو وإنما القدرية تظنه كما الحكمة عن المجرد
كلمه آخر إلى للعذاب واسأتحقاقهم بحالهم علمه وكمال وعدله بحكمته

. تعالى الله رحمه

) ( فصل
بالطاغوت يكفر ( فمن قوله على السديد القول في ذكره ) ما ( ومنها
ل الذي المعبود الله هو إنه تعتقد أن بالله اليمان ومعنى ) فقال بالله ويؤمن

غير عبادة بطلن تعتقد ان بالطاغوت الكفر ومعني سأواه أحد العبادة يستحق
. كلمه آخر إلى الله

العتقاد مجرد بالله اليمان في يكفي ل أنه الله وفقك اعلم فأقول
بد ل بل الكلما أهل من تبعهم ومن الجهمية مذهب هو هذا فإن فقط بالقلب

القلب اعتقاد فإن بالركان والعمل الجنان واعتقاد اللسان مطق من ذلك مع
وأئمة والجماعة السنة أهل عليه لما مخالف هو بل النجاة في يكفي ل وحده

. وغيرهم الحديث
: ومن اليمان كتاب في روحه الله قدس تيمية ابن السألما شيخ قال

هو يقولون فتارة اليمان تفسير في السنة وأئمة السلف اقوال الباب هذا
ونية وعمل قول يقولون وتارة ونية وعمل قول هو يقولون وتارة وعمل قول

هذا وكل بالجوارح وعمل بالقلب واعتقاد باللسان يقولون وتارة السنة وأتباع
واللسان القلب قول القول في يدخل فإنه وعمل قول قالوا فإذا صحيح
ًا : قال أن إلى – ذلك ونحو والكلما لفظ من المفهوما هو وهذا جميع

القلب قول أراد وعمل قول اليمان السلف من قال من ان هنا والمقصود
إل منه يفهم ل القول لفظ أن أراد ومن والجوارح القلب وعمل واللسان

ونية وعمل قول قال ومن بالقلب العتقاد فزاد ذلك خاف أو الظاهر القول
ًا يكون ل كله ذلك فلن السنة اتباع زاد ومن ذلك يتناول القول قال لله محبوب

ًا كان ما أرادوا وإنما وعمل قول كل يريدوا لم وأولئك السنة باتباع إل مشروع
جعلوه الذين المرجئة على الرد مقصودهم كان ولكن والعمال القوال من
مرادهم فسروا أربعة جعلوه والذين ، وعمل قول هو بل فقالوا ، فقط قول
ونية وعمل قول فقال هو ما اليمان عن التستري عبدالله بن سأهل سأئل كما
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ً كان إذا اليمان لن وسأنة ً كان وإذا كفر فهو عمل بل قول ً قول نية بل وعمل
. بدعة فهو سأنة اتباع بل ونية وعمل قول كان وإذا نفاق فهو

وهو آخر أصل وههنا الصلة كتاب في تعالى الله رحمه القيم ابن قال
العتقاد وهو القلب قول قسمان وعمل قول من مركبة اليمان حقيقة أن

نية وهو القلب عمل قسمان والعمل السألما بكلمة التكلم وهو اللسان وقول
زال وإذا بكماله اليمان زال الربعة هذه زالت فإذا الجوارح وعمل وإخلص
اعتقادها في شرطا القلب تصديق فإن الجزاء بقية تنفع لم القلب تصديق
أراد فمن التنبيه بهذا المقصود إذا الله رحمه كلمه آخر إلى نافعة وكونها
. هناك فليراجعه بتمامه الكلما

كشف في تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد السألما شيخ وقال
ًا مهمة بمسئلة الله شاء عن الكلما ولنختم بقوله ذكره ما الشبهات  –جد

ًا فذكر بالقلب يكون أن بد ل التوحيد أن خلف ل : فنقول قال ثم كلم
ًا الرجل يكن لم هذا من شيء احتفل فان والعمل واللسان عرف فان مسلم
قال أن إلى وأمثالهما وإبليس كفرعون معاند كافر فهو به يعمل ولم التوحيد

ً بالتوحيد عمل : فان ًا عمل منافق فهو بقلبه يعتقده ول يفهمه ل وهو ظاهر
يكفي ل بالطاغوت الكفر وكذلك كلمه آخر إلى الخالص الكافر من شر وهو
عبد بن محمد السألما شيخ قال كما فقط القلب اعتقاد مجرد ذلك في

: التوحيد كتاب في الوهاب
تر ( ألم تعالى الله وقول الوثان يعبد المة هذه بعض أن جاء ما باب

ًا أوتوا الذين إلى في ) قال والطاغوت بالجبت يؤمنون الكتاب من نصيب
اليمان معنى ما أهمها من ) وهي ( الرابعة الطاغوت معنى في المسائل
بعضها مع أصحابها موافقة هو أو القلب اعتقاد هو هل ؟ والطاغوت بالجبت
 انتهى ؟ بطلنها ومعرفة

في يكفي ل الله غير عبادة بطلن اعتقاد أن فاعلم لك هذا تبين فإذا
والتصريح دينهم ومن منهم والبراء تكفيرهم من ذلك مع بد ل بل وحده النجاة

الرحمن عبد الشيخ شيخنا قال كما لهم والبغضاء العداوة وإظهار بذلك لهم
: أصل بقوله الوهاب عبد بن محمد السألما شيخ ذكر ما على حسن بن

له شريك ل وحده الله بعبادة ) المر ( الول أمران وقاعدته السألما
عن ) النذار ( الثاني تركه من وتكفير فيه الموالة ذلك على والتحريض

ن فعله من وتكفير فيه والمعاداة ذلك في والتفليط الله عبادة في الشرك
ًا فذكر ً كلم . تعالى الله رحمه قال ثم طويل

من بد فل اليات من يحصى ل فيما بالكفر الشرك أهل وسأم وقد
ًا تكفيرهم إل معناها يتم فل الخلص الله إل إله ل مقتضى هو هذا وأيض

ًا لله جعل من بتكفير ل قال (( من الصحيح الحديث في كما عبادته في شريك
)) الله على وحسابه ودمه ماله حرما الله دون من يعبد بما وكفر الله إل إله

الدما معصوما يكون فل للنفي تأكيد – الله دون من يعبد بما وكفر فقوله
تماما هي المور فهذه وماله دمه يعصم لم تردد أو شك فلو بذلك ال والمال
والخلص بالعلم ثقال بقيود الحاديث في قيدت الله إل إله ل لن التوحيد

ًا المرءا يكون فل الشك وعدما واليقين والصدق كله هذا باجتماع إل موحد
. انتهى والموالة فيه والمعاداة ومحبته وقبوله واعتقاده
القول في ذكره ما على وقفت الكلمات هذه حررت ما بعد إني ثم

. بالركان وعمل بالجنان واعتقاد باللسان قول ثلثة اليمان أركان أن السديد
نياما أما أمية أأيقاظ شعري                  ليت التعجب من فقلت

أن لك سأاغا فكيف اليمان أركان أنها وتعتقد الحق هو هذا كان فإذا
يستحق ل الذي المعبود الله هو أنه تعتقد أن بالله اليمان معنى أن تذكر

في الله رحمه الوهاب عبد بن محمد السألما شيخ ذكر وقد سأواه أحد العبادة
واللسان بالقلب يكون أن لبد التوحيد أن خلف ل أنه الشبهات كشف
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ًا الرجل يكن لم هذا من شيء اختل فإن والعمل في تذكر لم وأنت مسلم
ًا إل الموضع هذا في بالله اليمان معنى ًا ركن وقد فقط العتقاد وهو واحد

ًا الرجل يكون ل لنه الخرين الركنين من بد ل أنه علمت بالقياما إل مسلم
وتقدما فقط التصديق هو الجهمية مذهب أن تقدما وقد الثلثة الركان بهذه

ذكروه ما إلى المصير من بد فل اليمان معنى في السلف أئمة أقوال
الله غير عبادة بطلن تعتقد أن الطاغوت معنى في ذكرته ما وكذلك وقرروه

والبراءة الشرك فعل من تكفير من ذلك مع بد ل أنه المعلوما من كان وقد
. للصواب الموفق والله ذلك فتأمل والبغضاء بالعداوة لهم والتصريح منه

البصر في قال حيث العشرين صفحة في الكواكب في ذكره ما ومنها
 حاسأة تأثر سأبيل على ول

المبتدعة المخترعة اللفاظ جملة من اللفظة هذه أن أعلم فأقول
ًا ل عليهم الله رضوان السلف بها ينطق لم التي ًا ول نفي . ذلك فاعلم إثبات

زائدتان صفتان إنهما والبصر السمع في بقوله الشارح ذكره ما وذلك
كالشاعرة البدع أهل أقوال من الشارح ذكره الذي القول وهذا الذات على

المعلوما من كان وإذا وغيره رشد ابن عن السألما شيخ ذكره وكما وغيرهم
الرب بذات القائمة اللزمة الصفات من والبصر السمع أن بالضطرار

وهذا الذات على زائدتان صفتان إنهما يقال أن يجوز فكيف وتعالى سأبحانه
ًا الصفات من كان ما فإن الباطل وأبطل المحال أمحل من ل الذات على زائد

ًا يكون بل منها يكون ًا كان ما أن المعلوما ومن لها مفارق ل للذات مفارق
ًا يكون بل بذاته القائمة الصفات من يكون الله تعالى مخلوقاته من مخلوق

ًا ذلك عن ًا علو . كبير
رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ بن عبدالله الماما الشيخ قال وقد

. الله بذات القائمة اللزمة الصفات أثبت لما الزيدية على رده في تعالى الله
ما لزمك الذات على زائدة صفات على تدل انها ترد فإن الزيدي قال

ذاته لحقت التي المعاني وهي قدماء الله مع يكون أن وهو الشاعرة لزما
جوابه في الله عبد الشيخ قال ، وأنت نحن هذا من نبرأ ونحن بالوصف تعالى
بجميع كامل موجود وتعالى تبارك الله إن يقولون والجماعة السنة أهل فيقال
ً الله اسأم كان الله عبدت أو الله دعوت القائل قال فإذا صفاته للذات متناول

لها اللزمة صفاتها عن مجردة لذات اسأما الله اسأم ليس لصفاتها المتضمنة
يكون ول بصفاته إل ذاته تكون ول بنفسه إل نفسه يكون ل أنه ذلك وحقيقة

يكون أن يلزما غنه القائل قول ولكن اسأمها مسمى في داخل هو بما إل نفسه
ل وهذا عنه منفصلة قدماء الله مع يشعران ذلك فإن – تلبيس ، قدماء الله مع

يراد الغير لفظ لن كالفلسأفة بالله وأجهلهم الناس أكفر من هو من إل يقوله
ًا كان ما به دونه به العلم أمكن ما به ويراد مكان أو زمان أو بوجود له مفارق

ًا تسمى ل فالصفة وأما غيره معه يكون أن يمتنع الول المعنى فعلى له غير
ًا وجوده يكون أن يمتنع فل الثاني المعنى يكون وأن بصفات مشروط

ًا ل الذات بها يوصف التي القائمة المعاني وإثبات له لزمة لصفات مستلزم
ًا الموجودات وجود بجحد إل ذلك عن خروج ول عاقل لكل منها بد وأما مطلق

الرادة وجود هو القدرة ووجود القدرة وجود هو المسلم وجود جعل من
الخالق وجود عين هو شيء كل وجود يكون أن يستلزما المقالة هذه فطرد
في أنه والشرع والعقل بالحس يعلم مما وهو التحاد ممنتهي وهذا تعالى
مماثلة نفي مع ، الصفات باثبات إل هذا من مخلص ول ن الفساد غاية

ًا ذكر ثم – الصالحات وعملوا آمنوا الذين دين وهو المخلوقات ً كلم طويل
. الطالة خشية تركناه

لما – لنا الجهمية : فقالت الزنادقة على الرد في أحمد ماماإال وقال
وقدرته وعظمته والله ونوره الله أن زعمتم أن الصفات : هذه الله وصفنا

وقدرته يزل ولم ونوره يزل لم الله أن زعمتم حين النصارى بقول قلتم فقد
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ل وبنور بقدرته يزل لم ولكن ونوره وقدرته يزل لم الله عن نقول ل فقلنا
ًا موحدين تكونوا ل وقالوا ؟ قدر كيف ول قدر متى الله كان تقولوا حتى أبد
يزل لم الله إن قلنا إذا ولكن ، شيء ول الله كان نقول نحن فقلنا شيء ول

ًا غلها نصف انما أليس كلها بصفاته ذلك في لهم وضربنا صفاته بجميع واحد
ً وسأعف وليف وكرب جذوع لها أليس النخلة هذه عن : اخبرونا فقلنا مثل

صفاتها بجميع نخلة سأميت نخلة واحد شيء اسأم واسأمها وجمار وخوص
ول ، واحد إله صفاته بجميع العلى المثل وله وتعالى سأبحانه الله فكذلك

ليس والذي القدرة خلق حتى قدرة ول الوقات من وقت في كان أنه نقول
حتى له علم ول الوقات من وقت في كان أنه نقول ول ، عاجز هو قدرة له

ًا الله يزل لم نقول ولكن جاهل هو يعلم ل والذي العلم خلق ًا عالم ًا قادر مالك
ً الله سأمى وقد ، كيف ول متى ل ًا رجل المغيرة بن الوليد اسأمه كافر

ًا خلقت ومن ( ذرني فقال المخزومي الله سأماه الذي هذا كان ) وقد وحيد
ًا فقد كثيرة وجوارح ورجلن ويدان وشفتان ولسان واذنان عينان وله وحيد
ًا الله سأماه إله صفاته بجميع هو على ل المثل وله تعالى صفاته بجميع وحيد
. انتهى واحد

بجميع واحد إله وتعالى سأبحانه الله أن أحمد الماما ذكره بما فتبين
ذاته على زائدة الصفات هذه عن يقل ولم بذاته القائمة اللزمة صفاته

وخوصها وسأعفها وليفها وكربها بجذوعها النخلة أن كما والبصر كالسمع
السعف ان العقل في يمكن ول لها الصفات هذه واحدة نخلة وجمارها
واحد مسمى من المسميات هذه جعل إذ النخلة مسمى على زائدن والليف
. أعلم والله ذاته على زائد شيء منها وليس

: سأبق كلما بعد الفوائد بدائع في تعالى الله رحمه القيم ابن وقال
ً أقمتم فانكم الدليل ليتم باتحادهما قال من شبة لنا حلوا وعليكم دليل

فلو مخلوق سأواه وما الخالق هو وحده الله أن فمنها المعارض عن الجواب
صفة ول الزل في اسأم له يكون ال وللزما مخلوقة لكانت غيره أسأماؤه كانت

إلى الثبات متكلمي قاد الذي العظم السؤال هو وهذا صفات اسأماءه لن
 ؟ دفعه في عندكم فما المسمى هو السأم يقولوا ان

مجملة الفاظ اطلق من الباب هذا في الغلط منشأ أن والجواب
وتنزيل المعاني تلك بتفصيل إل النزاع ينفصل فل وباطل حق لمعنيين محتملة
ًا يزال ول يزل لم وتعالى تبارك الله أن ريب ول عليها الفاظها بصفات موصوف
السأماء له واحد إله وهو واسأمائه يزل فلم منها اسأماؤه المشتقة الكمال

كان وان اسأمه مسمى في داخلة واسأماؤه وصفاته العلى والصفات الحسنى
واسأماؤه صفاته فليست ويرزق يخلق اله انها وحدها الصفة على يطلق ل

بها يراد فإنها الغير لفظة من القوما . وبلء الله نفس هي وليست غيره
مغايرة الله غاير ما وكل بالله المسماة الذات لتلك المغاير أحدهما معنيين
ًا إل يكون فل العتبار بهذا محضة إذا للذات الصفة مغايرة به ويراد مخلوق
الذات غير أنه بمعنى غيره الله وكلما الله علم قيل . فإذا عنها جردت

ًا المعنى كان والكلما العلم عن المجردة أريد فإذا باطل الطلق ولكن صحيح
غيره عن بهما امتاز التي المختصة لحقيقته ) المغاير ( ؟ الكلما هو العلم أن

ً كان ًا باطل بخلق القائلين والمعتزلة السنة أهل أجاب وبهذا ومعنى لفظ
للذات اسأم تعالى فالله اسأمه مسمى في داخل تعالى كلمه قالوا القرآن

علمه أن كما الكلما صفة الصفات تلك ومن الكمال بصفات الموصوفة
يقال فكيف الله غير أنه يقال ول مخلوق غير وبصره وسأمعه وحياته وقدرته

بحمد الحق حصحص فقد غيره وهي مخلوقة اسأمائه وهو تضمنه ما بعض أن
كلمه من القرآن في التي الحسنى اسأماءه وان الشكال وانحسم الله

لمذهب مخالف المذهب وهذا هو هو ول غيره هو يقال ول مخلوق غير وكلمه
رد من ولمذهب مخلوقة وهي غيره تعالى اسأماؤه يقولون الذين المعتزلة
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ويتبين الشبهة تزول وبالتفصيل غيره ول ذاته نفس اسأماؤه يقول ممن عليهم
. انتهى لله والحمد الصواب

ًا كان فقد هذا تبين إذا من وصفاته الله اسأماء ان بالضطرار معلوم
الشيخ . وقال عنه منفصلة ول له مغايرة ل اسأمه مسمى في داخلة وإنها الله
ًا محمد السألما شيخ ابن الله عبد أهل عن ذكره كلما بعد الزيدية رده في أيض

اغيار انها عليها الصفات مثبتة من كثير اطلق : ولهذا الغير لفظ في البدع
لفظ فان الله غير انها يقول ول الذات غير ) انها ( ؟ يقولون وقالوا للذات
كان ولهذا الصفات يتناول فانه الله اسأم بخلف الصفات يتضمن ل الذات

اسأم على زائدة انها الصفات في يقال ل أن السنة أهل قول على الصواب
أما الذات على زائدة هي هل قيل وإذا ، عليهم غلط فقد ذلك قال من بل الله

فل للصفات مستلزمة المر نفس في الموجودة الذات أن الجواب كان ؟ ل
ًا الذوات من شيء يوجد ول بل الصفات عن مجردة الذات وجود يمكن مجرد

وهذا للضافة ) مستلزما ( ذو ) ولفظ ( ذو تأنيث لفظ بل الصفات جميع عن
تعالى الله قال كما سأمع وذات قدرة وذات علم ذات يقال ان مولد اللفظ

علموا لما ثم وجمال مال ذات فلنة ) ويقال بينكم ذات واصلحوا الله ( فاتقوا
ًا وبصر وسأمع وقدرة علم ذات الرب نفس أن صفاتها نفى من وعلى رد

لفظ قيل إذا بحيث الضافة مقاما يقوما التعريف وصار الذات لفظ عرفوا
الصفات من ونحوه قدرة علم ذات إل يكون ل فالذات كذا ذات فهو الذات
ًا الذات على زائدة الصفات بقولهم السنة أهل محققو يريد وإنما ومعنى لفظ
ًا أثبتوا فانهم الذات من الصفات نفاة اثبته ما على زائدة أنها ل مجردة ذات

في زيادة فهي هؤلء أثبته ما على زائدة الصفات السنة اهل فاثبت لها صفات
المقدسأة نفسه بل جلله جل الله نفس على زيادة ل والخبر والعتقاد العلم

ول الذات بدون الصفات توجد ول تفارقها أن يمكن ل الصفات بهذه متصفة
. المعترض هذا كلما بطلن بيان هنا والمقصود الصفات بدون الذات

أن قالوا حيث السنة أهل محققو قاله ما أن فاعلم هذا تأملت إذا
نفاة أثبته ما على زائدة انها بذلك مرادهم إنما الذات على زائدة الصفات
ًا أثبتوا فانهم الذات من الصفات انها السنة أهل ومقصود صفات ل مجردة ذات

ل والخبر والعتقاد العلم في زيادة فهي النفات هؤلء أثبته ما على زائدة
ل الصفات بهذه متصفة المقدسأة نفسه بل جلله جل الله نفس على زيادة
كما الصفات بدون الذات ول الذات بدون الصفات توجد ول تفارقها أن يمكن
بيانه. تقدما

زائدتان صفتان بانهما والبصر السمع الشارح فتخصيص هذا تحققت إذا
لفظ أطلقوا السنة وأهل بذلك مقصوده ما أدري ل تخصبص الذات على

في والطلق الجمال ان مع ذلك فتأمل والبصر السمع يخصوا ولم الصفات
الزائدة الصفات إثبات من أرادوه لما تبيين ول تفصيل وغيره الموضع هذا

رضوان السنة أهل بكلما له معرفة ل من يوهم الذات من النفاة ثبته ما على
من وهذا جلله جل الله نفس على زائدة انها بذلك المقصود أن عليهم الله

الكافية في الله رحمه القيم ابن قال وقد والمحال وأمحل الباطل أبطل
: الشافية

زمان كل والذهان آراء                     فالل والتفصيل بالتبيين فعليك
بيان دون والجمال إطلق            الل وخبطا الوجود هذا أفسدا كما
زائدة الصفات أن يقولوا لم السنة أهل أن المحب عن يخفي ل ثم

النفاة أثبته ما على زائدة انها قالوا وإنما الشارح توهمه كما فقط الذات على
ًا أثبتوا إنما لنهم الذات من . أعلم والله ذلك فتأمل الصفات عن مجردة ذات

إل منها مخلص ل التي الورطات هذه على التنبيه من أردنا ما آخر وهذا
القدوة وبهم السأوة هم الذين المحضة السنة أهل من السلف مذهب باتباع

. وغيره الباب هذا مسائل في
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الحنابلة أئمة ذكره ما إل التنبيه هذا في نذكر لم فنحن هذا تحققت إذا
عن ذكرناه الذي وهذا وأئمتها المة هذه سألف بأقوال أخذوا الذين وسأاداتهم

ارتياب ول فيه شك ل الذي ، والصواب الحق وهو به الله ندين الذي هو الئمة
. والجماعة السنة لهل المخالفين البدع أهل كلما من فهو خالقا وما ،

جاءت لقد الله هدانا أن لول لنهتدي كنا وما لهذا هدنا الذي لله ( الحمد و
.)  بالحق ربنا رسأل

يوما إلى باحسان تبعهم ومن وصحبه وآله محمد نبينا على وسألم الله وصلى
ًا وسألم الدين ًا تسليم الدين يوما إلى كثير

العالمين رب لله والحمد

هذه تنـزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
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http://www.alsunnah.info
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