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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 :املقدمة
النا, من يهده هللا ومن سيئات أعم ,ونستغفره, ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ,إن احلمد هلل, حنمده ونستعينه

فال مضل له, ومن يضل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له, وأشهد أن حممدًا عبده 
 ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان وسلم تسليماً كثرياً.

مور حمدتااها, وكل حمدة  , وشر األفإن أصدق احلديث كالم هللا, وخري اهلدي هدي حممد  أما بعد:
 ؛ وبعد:بدع , وكل بدع  ضالل 

هللا فقد امنتَّ هللا تعاىل على هذه األم  بكمال الدين وصالحه لكل زمان ومكان ووضوحه لكل عاقل, قال  
 وإن رسول هللا ؛[ ٣املائدة: ] ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ تعاىل:
  البيضاء, ليلها كنهارها, ال يزيغ عنها إال هالك, وما ترك خريًا إال ودلنا عليه, وال  ما قبض إال وقد تركنا على احملّج

يف   شراً إال وحذران منه, ليهلك من هلك عن بين , وحيىي من حيَّ عن بين .وقد سار علماء السلف على منهج النيب
يل لعل هللا أن ينفع هبا, وأدخل يف هذه السلسل  ومن هذا املنطلق أحببت أن أشارك ولو ابلقل توضيح العقيدة وتبينها للناس؛

املبارك, عسى هللا أن حيشرين معهم فإهنم القوم ال يشقى هبم جليسهم؛ فجمعت هذه املفاتيح والقواعد لفهم العقيدة واالفرتاق 
ف الناس فيها وقد أوضحت فيها ما حيتاجه طالب العلم عند دراستها واختال؛ وذلك لشدة االفرتاق فيها بني األم  فيها

 ,وأكثرها من كالم ابن تيمي  رمحه هللا لرباعته وسع  علمه -تعاىل  -حىت يكون على تصور عام هلا حسب ما يسر هللا 
    .ولفهمه الفريد وكثرة مؤلفاته يف هذا اجملال

  حول وال قوة إال ابهللنسأل هللا أن ينفعنا مبا قلنا ومسعنا, إنه على كل شيء قدير, وهللا املستعان وعليه التكالن, وال
 العلي العظيم.

                            

 هكتب 

 أبو عمر سعيد بن شايع آل موسى
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 األمساء والصفاتمفاتيح  وقواعد لفهم 
 

 أقسام الناس يف األمساء والصفات:

الكترا  والسرن  , وعررف برذلك أهرل السرن  واةماعر ,وهم يثبترون هلل مرن األمسراء و الصرفات مرا ةبرت يف املثبتون .1
 من غري حتريف, وال تكييف, وال متثيل, وال تعطيل, كما يليق ابهلل عز وجل على ظاهر النصوص.

يوصرررف هللا مبرررا وصرررف بررره نفسررره أو وصرررفه بررره رسررروله,ومبا وصرررفه بررره السرررابقون األولرررون ال ): قرررال شررريم ا سرررالم
 .ونقل عن أمحد مثل ذلك (1)(يتجاوز القرآن واحلديث

"  السميع"  ذلك مثال ها وحكمه ومقتضاه, إذا كان يدل على صف  متعدي ,ضمنتوصف  اليت ي السما ويثبتون هلل
 أنه وهو , ومقتضاه ذلك حكم وإةبات , له صف "  السمع"  وإةبات ر تعاىل ر هلل امساً "  السميع"  إةبات يتضمن فهو

 [ .1:  اجملادل ( ] َبِصري   مسَِيع   اّللََّ  ِإنَّ  اوهرَكهَماحتََ  َيْسَمعه  َواّللَّه : )  ر تعاىل ر قال كما  , والنجوى السر يسمع
"  وإةبات ر وجل عز ر هلل"  احلي"  اسم إةبات يتضمن فهو"  احلي"  اسم مثلوإذا كان ال يدل على صف  متعدي  ,

 -هللا مرمحه– . كما أةبت ذلك العلماءله صف "  احلياة

 :بيان لبعض ألفاظ التعريف
وهرذا  رم على املسلم تغيري معاين صرفات هللا عرن ظاهرهرا, مثرل حتريرف معرإ اليرد إىل القردرة حي: (من غري حتريف)

 فيكون املعررإ علررى حتررريفهم,,النصررب إىل الرفررع مررن ",هللا وكلررم" قولرره إعرررا  وقررد يكررون للفح,كتحريررف,حتريررف للمعإ
 .(2)هللا يكلمه ومل هللا كلم  موسى أي :هللا وكلم

لرررى املسرررلم أن يسرررأل عرررن كيفيررر  صرررفات هللا؛ ألننرررا ال نعلمهرررا, والصرررحاب  مل يسرررألوا عنهرررا, حيررررم ع :( وال تكييفففف) 
فالسررؤال عنهررا بدعرر , مثررل قررول: كيررف يررد هللاكوحيرررم كررذلك التكييررف فيقررول مررثاًل: اسررتوى علررى هيئرر  كررذا أو ينررزل إىل 

ف ذلرك, ومل ترره العيرون يف الردنيا مل خيرربهم كير):يف كالمره عرن االسرتواء . قرال شريم ا سرالم على هيئ  كرذا السماء

                                                 

 .رياوالرتتيب والفهارس الشيخ /ظافر بن جبعان فجزاه هللا خ احادي األتخريج بالذي قام  بفضلهم عرتاف ألهل الفضل& لإل
 .(5/26الفتاوى) (1)

 (.1/217راجع الصواعق املرسل ) (2)
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فتصفه مبرا رأت, وحررَّم علريهم أن يقولروا عليره مرا ال يعلمرون؛ فرهمنوا الرربه عرن االسرتواء, ك ردوا علرم كيرف اسرتوى إىل هللا 
 وذلك ينطبق على مجيع صفات هللا. .(3)(تعاىل

 .شيء, مثل قول:عني هللا مثل عني املخلوقحيرم على املسلم أن ميثِّل هللا اللقه, فاهلل ليس كمثله  :(وال متثيل) 
 .حيرم على املسلم أن ينفي صفات هللا أو معانيها فيقول مسيع  ال يسمع, بصري  ال يبصر :(وال تعطيل )

النصرروص, فيثبررت مررا  واألحسررن يف هررذا البررا  مراعرراة ألفررا )يف كالمرره عررن صررفات هللا:   قررال شرريم ا سررالم
وهررو أن يثبررت النررزول وا تيرران واجملرريء, وينفرري  ؛أةبترره, وينفرري مررا نفرراه هللا ورسرروله كمررا نفرراهأةبررت هللا ورسرروله ابللفررح الررذي 
  .(1)(املثل والسمي و الكفء والند

ومرنهم مررن نفررى  ؛, ومرنهم مررن نفرى األمسرراء والصرفات وهررم اةهميرر , فشربَّهوا هللا ابملعرردومالنفاا وهم ااعهامل   اا  .2
األشررراعرة وحجررر  النفررراة أن ا ةبرررات  :مرررن أةبرررت األمسررراء وسررربع صرررفات وهرررم الصرررفات دون األمسررراء وهرررم املعتزلررر . ومرررنهم

 يسرررتلزم املماةلررر  للمخلررروق. وبعضرررهم نفاهرررا وحررررَّف معناهرررا عرررن الظررراهر, فقرررال اليرررد: القررروة أو النعمررر , وقرررال االسرررتواء:
كرررن أن عتمعررران وال ألهنمرررا ال مي -االسرررتيالء ولررريس املعرررإ احلقيقررري. ومرررنهم مرررن سرررلب عنررره النقيضرررني وشررربهه ابملمتنرررع 

 وهم الباطني , مثل القرامط . -يرتفعان

موجرود وال ال موجرود, وال حري وال ال حري, وال عرامل وال :ينفرون عنره النقيضرني فرال يقولون) :قال شيم ا سرالم 
إغررراقهم يف ال عرامل. قرالوا: ألن وصرفه اب ةبرات تشربيه لره ابملوجرودات, ووصرفه ابلنفري فيره تشربيه لره ابملعردومات فرهل هبرم 

 .(2)(نفي التشبيه إىل أن وصفوه بغاي  التعطيل

وبدع  القدري  حدةت قبل ذلك بعد :) م. قال شيم ا سالموأول من أظهر بدع  نفي الصفات اةعد ك اةه
ومل يكن الناس إذ ذاك أحدةوا شيئًا من نفي الصفات, إىل أن   موت معاوي , وهلذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس

أيها الناس ضحوا تقبل هللا ضحاايكم  )وهو أوهلم, فضحى به خالد بن عبدهللا القسري, وقال: "اةعد بن درهم"ر ظه
تعاىل هللا عما يقول اةعد  -فإين مضٍح ابةعد بن درهم, إنه زعم أن هللا مل يتخذ إبراهيم خلياًل, ومل يكلم موسى تكليماً 

                                                 

 (.5/٣16الفتاوى ) (3)
 

 (.16/424الفتاوى) (1)

 (.5/٣27الفتاوى) (2)
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من انحي  املشرق من ترمذ, ومنها ظهر رأي  (3)"جهم"لعراق ك ظهر ك نزل فذحبه وهذا كان اب - علوًا كبرياً 
  .(4)(جهم...

"املعتزل  مثاًل يثبتون االسم وينكرون الصف  ويثبتون  -رمحهم هللا-وقد يثبتون حكم الصف  ومقتضاها كما قال العلماء
 0األةر مثل العلم فيثبتون أن هللا يعلم مع أهنم ال يثبتون صف  العلم "

قالوا إن صفات هللا مثل صفات املخلوق. وحجتهم أن التوافق يف األمساء يستلزم التوافق يف  )املمث  (:هبه املش .3
فهو :كل واحد من فريقي التعطل والتمثل:) الكيفي , فإذا كان هلل مسع كان مثل مسع املخلوق. قال شيم ا سالم

 زعماً منه أن ذلك تنزيهاً.,التعطيل إال عندما شبه هللا اللقهألن املعطل مل يقع يف  ,(1)(..جامع بني التعطيل و التمثيل

فمن قال ابلتشبيه :)يف ذكر من قال إن هللا حلم كاملخلوق  قال شيم ا سالمومعإ هذا التشبيه عندهم كما       
الن شرعا وعقال املتضمن هذا التجسيم فإنه ععله من جنس غريه من األجسام ,لكنه أكرب مقدارا ,وهذا ابطل ظاهر البط

وهؤالء هم املشبه  الذين ذمهم السلف, وقالوا املشبه الذي يقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فإن هذا التشبيه 
 .(2)شبه أكرب مقدارا من املشبه به(هو يف اةنس وإن كان امل

ولرون: ال نعلرم املرراد مرن وهم قالوا ال يعلم معرإ صرفات هللا إال هرو, مرع ردهرم ملرذهب أهرل السرن , فيق املفوض : .4
 اليدين هلل اليت وردت يف القرآن و ليس معناها احلقيق .

يقولون: إن التأويل ابطل, وأنه عب إجراء اللفح على ظاهره وحيتجون بقوله  عنهم:)  قال شيم ا سالم       

 .(3)( ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ژ تعال:

                                                 

 قتله سلم بن أحوز. ابن صفوان السمرقندي, :هو (3)

 (.8/228الفتاوى) (4)

 (.5/27الفتاوى) (1)

 (.1/15)بيان تلبيس اةهمي  (2)

 (.٣/66الفتاوى) (3)
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 : وصفاته اهلل أمساء يف اإلحلاد أنواع

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ژ :قـــــــــــــــــا  هللا تعـــــــــــــــــاىل

 أو اعتقررراد الرررذي يريرررده هللا يف األمسررراء والصرررفات مرررن, احلرررق عرررن املرررائلني: ابمللحررردين ويهقصرررد, [180]األعرررراف:    ژڍ
  .يرتتب على ذلك عمل

 أييت: ما وأشهر ما ذكر العلماء يف أنواع اإلحلاد،
 , كما سبق يف تعريفها.والتحريف ,والتفويض ,والتكييف ثيله,والتم ,التعطيله  :ا حلادمن  -1
 علر ) لره الفالسرف  وتسرمي  ,(أابً  )لره النصرارى كتسمي   ,توقيفي  هللا أمساء ألن ؛نفسه به يهسمِّ  مل مبا هللا يهسمي أن -2
 .ذلك غري أو ,(املدبر العقل) أو ,( الكون مهندس ): برتسميته أو ,(فاعل 
 ,ومناه من املنان.العزيز من والعهزَّى ,ا له من الالت كاشتقاق  ,لألصنام أمساء ائهأمس من يشتق أن -٣
 واسررتا  ,واألرض السرماوات خلرق مرن تَعِربَ  هللا أبن ):اليهرود كقرول  ,عنره ينرزه ومبرا ,بره يليرق ال مبرا تعاىل وصفه -4

كمرا سريأت توضريح ,كبرياً    عّمرا يقرول الظراملون علرواً تعاىل هللا أو قوهلم: يد هللا مغلول ؛ .فقري هللا إن :قوهلم أو ,السبت يوم
 .-تعاىل  - بعض ذلك إن شاء هللا

 

 



 قواعــــــــد ومفـــاتيح
 

 

8 

 من قواعد أهل السنة يف األمساء والصفات، وبعض األمور املهمة يف العقيدة:

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ژ  قا  تعاىل: أمساء هللا كلها احسىن ابلغة يف احلسن والكما  غايته. -1

 .[180األعراف:] ژڇ  ڇ         ڍ      چ  چ  چ   چڇ  ڇ

 وهي والسن  الكتا  يف جاءت اليت وهي هبا هللا يدعى اليت هي املعروف  احلسإ األمساء :)عرفها شيم ا سالم بقوله
  .(1)(...بنفسها والثناء املد  تقتضي اليت

د ال ينصرررررف, وإرررررا ورد يف فاسررررم الرررردهر مررررثالً لرررريس مررررن أمسرررراء هللا؛ ألنرررره لرررريس مررررن األمسرررراء احلسررررإ فهررررو جامرررر 
كمررا قرررر   «أهقَرلِّرربه اللَّْيررَل َوالنرََّهرراَر » :ألن هللا هررو خررالق الرردهر ومصرررفه كمررا ةبررت يف آخررر احلررديث «َوأاََن الرردَّْهره » احلررديث:

 .(2)ذلك العلماء

لكالم مساً, مثل ااالعليم يتضمن صف  العلم. وليس كل صف  تتضمن  فمثال,أمساء هللا تتضمن صفاٍت كاملة -2
  .(3)(حمض  أعالم أمساء ليست صفاته تتضمن أمساؤه) : فال يقال املتكلم. قال شيم ا سالم

, فالعلم مثال مل يسبق جبهل وال يلحق بنسيان, واحلياة الذاتي  كامل  مل تسبق أمساء هللا أزلية أبدية مثل ذاته -3
 بعدم وال تلحق بفناء.

 أزله لصفات الكمال ال وزر أن يكون شيء من الكمال األزي إنه سبحانه مستحق يف) : شيم ا سالم وقال
 .(4) (ياة والعلم والقدرة وغري ذلكإال وهو متصف به يف أزله كاحل

أمساء هللا أعالم مرتادفة ابعتبار داللتها على ذات هللا سبحانه، و أوصاٌف متباينة ابعتبار داللتها على  -4
ابعتبار داللتهما على ذات هللا, ومتباينان يف املعإ فالعلم له معإ غري معإ . فمثال العليم و القدير مرتادفان الصفات

 .(5)(فهي متفق  يف الدالل  على الذات متنوع  يف الدالل  على الصفات) : القدرة. قال شيم ا سالم

                                                 

 (.1/19شر  العقيدة األصفهاني  ) (1)

 (.5/64) تكلم شيم ا سالم عن هذا احلديث يف الفتاوى الكربى (2)

 .(2/160) منهاج السن  (3)

 (.1/٣51)درء التعارض  (4)

 (.1٣/٣8٣) جمموع الفتاوى (5)
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دل علي الذات ابملطابق , دالل  األمساء علي الذات والصفات تكون ابملطابق  والتضمن وااللتزام.فاسم هللا اخلالق ي     
 .ويدل علي اخللق ابلتضمن, وعلى العلم والقدرة  اباللتزام

 صرفاته مرن معرإ علرى يردل اسرم كرل  ك املقدسر  نفسره علرى الداللر  يف متفقره كلهرا  فأمساؤه:) قال شيم ا سالم     
 والررحيم خلقره مرع نفسره علرى يردل القواخلر ,عزتره مرع نفسه على يدل فالعزيز ,اآلخر االسم عليه دل الذي املعإ هو ليس
 املطابقر  بطريرق بره املختصر  والصرف  ذاتره علرى يردل اسرم كرل  فصرار صرفاته مجيرع تستلزم ونفسه ,رمحته مع نفسه على يدل
  .(1) (اللزوم بطريق األخرى الصف  وعلى التضمن بطريق أحدمها وعلى

جمال للعقل فيها؛ فمثاًل بعض الناس يطلق على  , والأمساء هللا جيب الوقوف يف إثباهتا على الكتاب والسنة -5
» قال: أن رسول هللا  فقد جاء من حديث يعلى بن أمي   عن النيب  هللا اسم "الساتر" والصحيح "الستِّري" لثبوته

بُّ احْلََياَء َوالسَّترْرَ  ي  َحيِ  ِإنَّ اّللََّ   .(2)« فَِإَذا اْغَتَسَل َأَحدهكهْم فَرْلَيْسَترتْ  ,ِستِّري  حيِه

 .(والسن  الكتا  يف جاءت اليت وهي )يف تعريف أمساء هللا احلسإ:شيم ا سالم  وقد سبق قول  

 أو نفسك به مسيت لك هو اسم بكل أسألك  »:قول النيب  كَدلَّ لذل, أمساء هللا ال يعلم عددها إال هللا  -6
 .(3)« ِعْنَدكَ  اْلَغْيبِ  ِعْلمِ  يف  بِهِ  اْسَتْأةَرْرتَ  أَوِ   كتابك  يف أنزلته أو خلقك من أحدا علمته

قررال ؛ ال يرردل علررى احلصرررفرر (4)«ِإنَّ ّللَِِّ ِتْسررَعً  َوِتْسررِعنَي امْسَررا ِمائَررً  ِإالَّ َواِحررًدا َمررْن َأْحَصرراَها َدَخررَل اْةَنَّرر َ :» أمررا حررديث
ِإنَّ ّللَِِّ » دل علررى أن قررول:فهررذا يرردل علررى أن لرره أمسرراء اسررتأةر هبررا وذلررك يرر قررال اخلطرراري وغررريه::) شرريم ا سررالم 

إن اها دخرل اةنر , كمرا يقرول القائرل:"أن يف أمسائه تسع  وتسرعني مرن أحصر «ِتْسَعً  َوِتْسِعنَي امْسَا َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْةَنَّ َ 

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ  وهللا يف القررآن قرال: ؛وإن كان ماله أكثر من ذلرك "ي ألف درهم أعدداها للصدق 

                                                 

 .(7/185جمموع الفتاوى) (1)

 .(2٣٣5ححه األلباين يف ا رواء)(, وص406(, والنسائي)4012(, وأبو داود)4/224أخرجه أمحد) (2)

 املعجم يف (, والطرباين1/690واحلاكم يف املستدرك) ,(٣/25٣)صحيحه يف حبان وابن ,(1/٣91,452)أمحد ا مام أخرجه (3)
 شعب يف والبيهقي ,(6/40)املصنف يف شيب  أري وابن ,(9/198)مسنده يف يعلى وأبو ,(٣15:ص)الدعاء ويف ,(10/169)الكبري
 .(199)الصحيح  السلسل  يف األلباين ؛ وصححه ا مامعن عبدهللا بن مسعود  (٣/114)ا ميان

 .(6986(, ومسلم)27٣6أخرجه البخاري) (4)
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فأمر أن يدعى أبمسائه احلسإ مطلقاً, ومل يقل: ليست أمساؤه احلسإ إال تسع  وتسرعني امسراً, واحلرديث قرد , [180عراف:األ]
 .(1)(سلم معناه, وهللا أعلم

 والعمل مبا تدل عليه من عمل. ودعاء هللا هبا, وإحصاؤها حبفظها,-

ال إِلَرهَ  ال الَّرِذي اّللَّه  ههروَ  :)هي يباً يف الكتا  والسن  تقر  اء اليت أحصاها العلماء اما وردواألمس  ََ  ,الررَِّحيمه  ,الررَّمْحَنه  َ ههرو إِّ
لِررركه 

َ
هرررْؤِمنه  ,السَّرررالمه  ,القهررردُّوسه  ,امل

هَهرررْيِمنه  ,امل
ه  ,اةَبَّررراره  ,الَعزِيرررزه  ,امل هَتَكرررربِّ

هَصررروِّره  ,البَرررارِ ه  ,اخلَررراِلقه  ,امل
 ,الظَّررراِهره  ,اآلِخرررره  ,اأَلوَّله  ,امل

ْوىَل  ,الَبِصريه  ,ِميعه السَّ  ,الَباِطنه 
َ
رتريه  ,احلَيِريُّ  ,اةَِميرله  ,الرِوتْرره  ,اخلَبِرريه  ,اللَِّطيرفه  ,ِديره القَ  ,الَعفهوُّ  ,النَِّصريه  ,امل هتَرَعراله  ,الَكبِرريه  ,السِّ

 ,امل
رراره  ,الَواِحررده  بِررنيه  ,احلَررقُّ  ,الَقهَّ

ه
َِ  ,امل تِررنيه  ,الَقررِويُّ

َ
 ,التَّرروا ه  ,الَعلِرريمه  ,الَواِسررعه  ,احلَلِرريمه  ,الشَّرركهوره  ,ِظرريمه العَ  ,الَعلِرريُّ  ,الَقيُّررومه  ,احلَرريُّ  ,امل

جيررربه  ,الَقرِيررربه  ,الصَّرررَمده  ,اأَلَحرررده  ,الَكررررِ ه  ,الغَرررِ ُّ  ,احَلِكررريمه 
ه
َجيرررده  ,احلَفررريحه  ,احلَميرررده  ,الرررَوِيُّ  ,الرررَودوده  ,الَغفهررروره  ,امل

 ,الَفتَّرررا ه  ,امل
هَقررردِّمه  ,الشَّررهيده 

ره  ,امل هرررؤخِّ
ِليررر ,امل

َ
هْقتَررِدره  ,كه امل

هَسرررعِّره  ,امل
نه  ,الَقرراِهره  ,الررررَّازِقه  ,الَباِسررر ه  ,الَقررراِبضه  ,امل ررراِكره  ,الررردايَّ نرررانُّ  ,الشَّ

َ
 ,الَقررراِدره  ,امل

الِرركه  ,اخلَررالَّقه 
َ
هْحِسررنه  ,الرَّقيرربه  ,الوَكيررله  ,الرررَّزَّاقه  ,امل

ْعطرري ,الرِّفيررقه  ,الشَّررايف  ,احَلسرريبه  ,امل
ه
قيررته  ,امل

ه
 ,احَلَكررمه  ,طَّيِّرربه ال ,السَّرريِّده  ,امل

 .(2)(اِ َلهه  ,األْعلى ,الرَّ ُّ  ,الَواِرثه  ,السُّبو ه  ,اةََواده  ,الَوهَّا ه  ,الرَّءوفه  ,الَغفَّاره  ,البَررُّ  ,اأَلْكَرمه 

, ال نقص فيها بوجه من الوجوه, وهي تليق به مثل العزة صفات هللا كلها صفات كاملة على اإلطالق -7
 .والرمح 

زَِم ِ  َوِصَفاتِهِ  ِبَذاتِهِ  اْلوهجهودِ  َواِجبه  تَرَعاىَل  الرَّ ُّ  ):ال شيم ا سالم ق  َذِلكَ  ِمنْ  َشْيءٍ  َعَلى اْلَعَدمه  مَيَْتِنعه  َلهه  الالَّ
زَِم َ  الرَّ ِّ  ِصَفاتِ  َوأِلَنَّ  َها َشْيءٍ  فَرَعَدمه  َكَمالٍ   ِصَفاته  َلهه  الالَّ  .(3) (َعْنه اّللَّه  يَرتَرَعاىَل  نَرْقص   ِمنرْ

 ., مثل املكر واالستهزاء واخلداعصفات كما  بقيد ال يوصف هبا على اإلطالقهناك و 
. (إن هللا ميكر مبن مكر بعباده املؤمنني )مثل أن يقال: ؛املكر: هو التوصل ابألسبا  اخلفي  إىل ا يقاع ابخلصمف

 نقول هلل "املاكر" على ا طالق. وال
 يستحق الغري ذلك كان  فإن الكيد, وكذلك خفي بطريق غريال إىل الشيء إيصال املكر) :قال شيم ا سالم 

 يف واجبا املكر ذلك كان  ملظلوم حقا الواصل الشر ذلك كان  إن بل. سيئا مكرا كان  وإال حسنا, مكرا كان  الشر ذلك

                                                 

 .(22/486) جمموع الفتاوى (1)

 .(22/482) جمموع الفتاوى شيم ا سالم يفعنها تكلم وقد  (2)

  .(2/٣٣9) جمموع الفتاوى (3)
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 ذلك يستوجب مبن ويستهز  ميكر إرا سبحانه وهللا املستحق يعف مل إن الوعد حبكم هللا من وواجبا اخللق على الشرع
 .(1)(ابملؤمنني الظامل ذلك فعل كما  حيتسب ال حيث من فيأخذه

 , مثل القابض الباس  واخلافض الرافع.ومن األمساء والصفات ما يكون كماالً مع قرينه
 املانع املعطي النافع الضار احلسإ أمسائه يف كقوله  ابخلري قرن اخلاص ابمسه ذكر إذا :)قال شيم ا سالم 

 هذه مجيع يفعل وحده وأنه وحدانيته على الدال والشمول العموم من فيه ملا األمسني بني فجمع املذل املعز الرافع اخلافض
 وكل فضال منه نعم  كل  كان  وهلذا مجيعا يذكران بل والرافع واخلافض والنافع كالضار  االمسني أبحد يدعى ال وهلذا األشياء
 . (2) (عدل منه نقم 

 إال يذكر ال وما مطلقا وصفاته هللا أمساء من ذكر ما بني التفريق يف أصل فهذا..)تقسيم وقال بعد ذكره لبعض هذا ال
 .(3)(ابلباطل هللا وصف مبطل ملعارض  ماإو  بغريه مقروان إما مقيدا

يشتق منها امساً, فمن أفعاله أنه ينزل إىل السماء  وال. أفعا  هللا ال منتهى هلا، كما أن أقواله ال منتهى هلا -8
يَرْنزِله » انه قال: عنه  كما وردعنه  ومنها اجمليء و ا تيان و األخذ فال يقال "اآلت" بل خيرب  ,ا فال يقال:"النازل"الدني

نْرَيا ِحنَي يَربرَْقى ةرهلهثه اللَّْيِل اآلِخره  َلٍ  ِإىَل السََّماِء الدُّ  .(4)«َربرَُّنا تَرَباَرَك َوتَرَعاىَل كهلَّ لَيرْ

  .(5)وال خيلو سبحانه من كمالهألن ذلك من الكمال  ,هللا مل يزل فاعالً أن  شيم ا سالم  أوضح 

 صفات هللا منها: -9

 , وتثبت على التفصيل مثل العلم واحلياة, ومنها:)الثبوتية(ما جاء على وجه اإلثبات  -أ

 صفات ذاتي  وهي اليت مل يزل وال يزال متصفاً هبا مثل الرمح  والعلم. -1

شيئته وحكمته تعاىل يفعلها مىت شاء مثل النزول إىل السماء الدنيا واالستواء صفات فعلي  وهي اليت تتعلق مب -2
 على العرش.

                                                 

 .(6/1٣0) جمموع الفتاوى (1)

 .(5/285منهاج السن  النبوي  ) (2)

 .(2/10بيان تلبيس اةهمي  ) (3)

 .( من حديث أري هريرة 758(, ومسلم)1094أخرجه البخاري) (4)

 .(18/228) جمموع الفتاوى (5)
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وهي ما نفاه هللا عن نفسه مع كمال الضد, و هي تكون على نفٍي جممٍل غالباً, مثل قوله  :الصفات السلوبية -ب

الت, منها نفي ما أدعاه ألن التفصيل يف النفي يوهم بنقٍص, إال يف حا [11الشورى:] ژٺ  ٿ  ٿ  ژ تعاىل:

 ژی جئحئمئ  ىئ  يئ  جبژيف حقه الكاذبون مثل الولد أو دفع توهم نقص مثل قوله تعاىل:

واألنبياء والرسل جاءوا إبةبات مفصل ونفي جممل والصابئ  جاءوا بنفي مفصل ) : قال شيم ا سالم [٣8الدخان:]
 .(1)(وإةبات جممل

رج من االسم مثل املغفرة من الغفور أو التصريح بفعل أوصف  مثل "العزة" أو تستخقد يصرح هللا ابلصفة   -10

 .[2الرعد:] ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ دال  عليها مثل: االستواء من قوله 

ننفي  , فال نثبت والمل يرد إثباته وال نفيه من األلفاظ يف الكتاب والسنة فيجب التوقف يف لفظه ما  -11
ل فيه, فإن أهريد به حق  يليق ابهلل تعاىل فهو مقبول, وإن أريد به معإ ال لعدم ورود ا ةبات والنفي فيه؛ أما معناه فيفصَّ 

هللا يف جه , نتوقف يف لفح اةه , واملعإ إن أهريد أن هللا يف العلو ابئن  من خلقه وهو فوق  يليق ابهلل وجب ردُّه, مثل:
 العامل فصحيح, وإن أريد أنه حيي  به شيء  من خلقه فباطل.

أئمر  السرن  كأمحرد برن حنبرل وغرريه كرانوا إذا ذكررت هلرم أهرل البردع األلفرا  اجململر : كلفرح ) : المقال شيم ا س
اةسررم واةرروهر واحليِّررز وحنوهررا, مل يرروافقهم ال علررى إطررالق ا ةبررات, وال علررى إطررالق النفرري, وأهررل البرردع ابلعكررس ابترردعوا 

األصررل املعقررول احملكررم, الررذي عررب اعتقرراده, والبنرراء عليرره, ك ألفاظرراً ومعرراين, إمررا يف النفرري, وإمررا يف ا ةبررات, وجعلوهررا 
نظررروا يف الكتررا  والسررن  فمررا أمكررنهم أن يتررأولوه علررى قرروهلم  ولرروه, وإال قررالوا هررذا مررن األلفررا  املتشرراهب  املشرركل  الرريت ال 

فالواجرب أن ععرل مرا ):لك قرا (ندري ما أريد هبا فجعلوا بدعهم أصالً حمكماً, وما جراء بره الرسرول فرعراً مشركاًل...
أنزله هللا من الكتا  واحلكم  أصالً يف مجيع هذه األمور, ك يرد ما تكلم فيه الناس إىل ذلرك, ويبرني مرا يف األلفرا  اجململر  

 .(2)(من املعاين املوافق  للكتا  والسن  فتقبل, وما فيها من املعاين املخالف  للكتا  والسن  فرتد

                                                 

 .(2/479) جمموع الفتاوى (1)

 .(٣07-17/٣06) جمموع الفتاوى (2)
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)فال  ويل عن كما ورد يف الكتاب والسنة وفهم الصحابة والسلف الصاحل أتويل الصفات وتفسريها   -12
 وضع كان  ملا ؛يقبله ال وما الكالم من التأويل يقبل ما بيان:) الظاهر إال بدليل من الكتا  والسن (. قال ابن القيم

 :أقسام ةالة  كالمه  انقسم ,بكالمه إال يعلم ال مراده وكان املتكلم مراد على للدالل  الكالم

 .غريه حيتمل ال مراده يف نص هو ما :أحدها

 .غريه يريد أن احتمل وإن مراده يف ظاهر هو ما :الثاين

 .البيان إىل حيتاج جممل هو بل املراد يف ظاهر وال بنص ليس ما :الثالث

 القرآن نصوص عام  شأن وهذا املتكلم على ظاهر كذ   التأويل وحتميله ,فيه التأويل دخول يستحيل :فاألول
 ..والتوحيد الصفات آايت كنصوص  معناها يف الصرحي 

 والتأويررل ؛الصررحيح التأويررل هررو ويطابقهررا السررن  برره وجرراءت النصرروص عليرره دلررت مررا يوافررق الررذي فالتأويررل ابةملرر و )
 وكرل ,ذلرك يف واألمرر اخلررب اب  برني فررق وال ؛الفاسرد التأويرل هرو السرن  بره وجاءت النصوص عليه دلت ما خيالف الذي
 .(1)(..أنواع الباطل فالتأويل املردود فهو خالفه وما املقبول فهو الرسول به جاء ما وافق  ويل

أهررل البرردع إرررا دخررل علرريهم الررداخل؛ ألهنررم أعرضرروا عررن بيرران هللا ورسرروله وصرراروا يبنررون ) : قررال شرريم ا سررالم
يف املعرراين املعقولرر , وال يتررأملون بيرران هللا ورسرروله, ديرن ا سررالم علررى مقرردمات يظنررون صررحتها, إمررا يف داللر  األلفررا  وإمررا 

وهلررذا تكلررم أمحررد يف رسررالته املعروفرر  يف الرررد علررى مررن يتمسررك مبررا يظهررر لرره مررن القرررآن مررن غررري اسررتدالل ببيرران الرسررول 
  .(2)(والصحاب  والتابعني, ومن عدل عن سبيلهم وقع يف البدع اليت مضموهنا أنه يقول على هللا ورسوله ما ال يعلم

واملنقول عن السلف والعلماء حيتاج إىل معرف  بثبوت لفظه ومعرف  داللته كما حيتاج إىل ذلرك املنقرول عرن هللا  )وقال:
  .(3)(ورسوله...

                                                 

 مع األمثل , فراجعه. وذكر عشرة أنواع ؛(201-1/181الصواعق املرسل  ) (1)

 .( بتصرف7/288) جمموع الفتاوى (2)

 .(1/246) جمموع الفتاوى (3)
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 أمثلة على هذه القاعدة:
 ك أهْطِعمهرَك َوأَنْرَت َر ُّ اْلَعراَلِمنيَ اَي َر ِّ وََكْيرَف  :قَرالَ  ,اَي اْبَن آَدَم اْسَتْطَعْمتهَك فَرَلْم تهْطِعْمرِ  » :يف احلديث القدسي -1

فلرريس  ,(1)«يْمتَررهه َلَوَجررْدَت َذلِررَك ِعْنرردِ أََمررا َعِلْمررَت أَنَّررَك لَررْو أَْطعَ  ,فهرراَلن  فَرلَررْم تهْطِعْمررهه  يَت أَنَّررهه اْسررَتْطَعَمَك َعْبرردِ أََمررا َعِلْمرر :قَررالَ 
 .على ظاهره بنص احلديث

هو  ؛(2)«كهلََّها بَرنْيَ ِإْصبَرَعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع الرَّمْحَِن َكَقْلٍب َواِحٍد يهَصرِّفههه َحْيثه َيَشاءه   آَدمَ  ِإنَّ قرهلهوَ  َبِ  »  :حديث -2

  .[10الفتح:]چ پ پ پ ڀچ  : وكذلك قول هللا؛ وال احللولعلى ظاهره ولكن ال يقتضي املماس  

هللا أن يقلِّه أو حيي  به العرش وهو غ   عنه, بل  , وتعاىلوعلالع و ا رتفهو اال :اءستو واالاالستواء على العرش,  -٣
وهو سبحانه فوق عرشه ابئن من خلقه, ومع هذا فهو معهم أينما  ): قال شيم ا سالم ؛هو حمي  جبميع خملوقاته

 .(4)(السماء خلق إىل عمدأما معإ استوى إىل السماء: أي قصد وأقبل و )؛ (3)(كانوا
ا ا حاط  والعلم, وهي معيِّ  حقيقيِّ  وليس معناه االختالط واحللول, فهو معهم وهو املعيِّ  العام : من معانيه -4

نسري ومعنا )مستوي على عرشه ابئن من خلقه وله العلو املطلق, وال منافاة, فقد يصدق هذا املعإ مع املخلوقني فتقول:
ال ينايف  - من قربه ومعيته -تا  والسن  ما ذكر يف الك) : , مع أن هللا ليس كمثله شيء, قال شيم ا سالم(القمر

 .(5)(ما ذكر من علّوِه وفوقيَّته, فإنه سبحانه ليس كمثله شيء يف مجيع نعوته و هو َعلي  يف دنّوِه, قريب  يف علّوِه

قد ةبت عن السلف أهنم قالوا: هو معهم بعلمه. وقد ذكر ابن عبد الرب وغريه أن هذا إمجاع من الصحاب  ) وقال:
واملعي  ليست يف لغ  العر  وال شيء من القرآن يراد هبا ) ك قال: (ابعني هلم إبحسان ومل خيالف أحد  يهعتدُّ بقولهوالت

 .(6)(اختالط أحد الذاتني ابألخرى

 .[46طه:] ژۅ  ۉ  ۉ  ې       ژ  املعيِّ  اخلاص : النصرة والتأييد واحلفح. قال هللا: -5

                                                 

 .( من حديث أري هريرة 2569أخرجه مسلم) (1)

 .-رضي هللا عنهما  -( من حديث عبدهللا بن عمرو 2654أخرجه مسلم) (2)

 .(٣/٣9٣) جمموع الفتاوى (3)

 .(5/520) جمموع الفتاوى (4)

 .(٣/14٣) اوىجمموع الفت (5)

 .(497-5/495) جمموع الفتاوى (6)
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وهو على ظاهره  ,(1)«لَْيِه اَبًعاِذرَاًعا تَرَقرَّْبته إِ  ِبِشرْبٍ تَرَقرَّْبته إِلَْيِه ِذرَاًعا, َوِإْن تَرَقرََّ  ِإَيَّ  َوِإْن تَرَقرََّ  ِإَيَّ » حديث: -6 
قال آخرون: القرين  يف احلديث تدل على أن املعإ جمازاة هللا للعبد أبكمل و أن هللا يتقر  من عبده كيف يشاء مع علّوِه, 

تههه َهْرَوَلً   َوِإْن أَََتين  »:  هيالقرينف ؛من عمله فمعلوم أن التقر  إىل هللا ليس ابملشي فق , فقد يكون  «مَيِْشى أَتَريرْ
 .(2)ابلتسبيح أو الصدق  فهنا ليس على ظاهرها, وكذلك اهلرول 

 ژڃ  ڃ      ڃ   ڃ ژ  وكذلك قول هللا: [16ق:] ژڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    ژ قال تعاىل: -7 

, فسَّر السلف القر  فيها بقر  املالئك  وهذا ليس صرفاً للنص عن ظاهره, ألنه ظاهره سياق اآلايت وإضاف  [85قع :الوا]
 .(3) هللا إليه ألن قرهبم أبمره وهم جنوده ورسله.

من ليس املراد أن ذات البار  جل وعال قريب  من وريد العبد و ) يف اآليتني السابقتني:  قال شيم ا سالم      
امليت, وملا ظنوا أن املراد قربه وحده دون قر  املالئك  فسروا ذلك ابلعلم والقدرة كما يف لفح املعيِّ  وال حاج  إىل هذا, 
فإن املراد املالئك  يف اآليتني, وال عوز أن يراد به جمرد العلم, فإن من كان ابلشيء أعلم من غريه ال يقال: إنه أقر  إليه 

يقال إن هللا ملا كان عاملاً بوسوسته كان أقر  إليه من حبل الوريد, ألن  والبه وال مبجرد قدرته عليه,  من غريه جملرد علمه
حبل الوريد ال يعلم ما توسوس به النفس حىت يكون هللا أقر  بعلمه منه, واما يدل على أن القر  ليس املراد به العلم أن 

فأةبت العلم, وأةبت القر   [16ق:] ژڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ       ژ هللا أخرب أنه يعلم ما توسوس به نفسه ك قال:
وجعلهما شيئني, فال ععل أحدمها اآلخر ومن ظن أن املراد بذلك قر  ذات الر  من حبل الوريد, أو أن ذاته أقر  إىل 

ي ( أو أنه قريب من كل امليت من أهله فهذا يف غاي  الضعف, وذلك أن الذين يقولون إنه يف كل مكان )اةهمي  واحللول
شيء بذاته, ال خيصون بذلك شيئًا دون شيء وال ميكن مسلمًا أن يقول: إن هللا قريب من امليت دون أهله, وال إنه 

وقر  املالئك  والشيطان من قلب ابن آدم اما تواترت به ) :ك قال  من حبل الوريد دون سائر األعضاء(؛ قريب
أو كافراً. وإما أن تكون ذات الر  يف قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا ابطل, مل يقل  اآلتار, سواء كان العبد مؤمناً 

 وفرَّق  (؛أحد من سلف األم  وال نطق به كتا  وال سن  بل الكتا  والسن  وإمجاع السلف مع العقل يناقض ذلك
ليس مثل لفح املعيِّ  فليس يف الكتا  وأن املعيِّ  خاص  للمؤمن وعام  ةميع اخللق, أما القر  ف)بني املعيِّ  والقر :

                                                 

 .( من حديث أري هريرة 2675(, ومسلم)6970أخرجه البخاري) (1)

 .(5/510) جمموع الفتاوىراجع  (2)

 .(507-5/505) جمموع الفتاوىراجع  (3)
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قر  عام من   والوالسن  وال وصف أحد من السلف الصحاب  وال التابعني هلم إبحسان الر  تعاىل ابلقر  من كل شيء 

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  ژ  كل موجود, مثل املعيِّ  بل قربه الذي يف القرآن خاص ال عام كقوله تعاىل:

  .(1) (قريب امن دعاه وتقر  إليه ابلعبادة فهو سبحانه [186البقرة:] ژوئ   

ڃ  ڃ    ژ :قولرره املررراد قرراءة جربيرل. وكرذلك [18القيامر :] ژيئ  جب  حب  خب    ژ  وكرذلك قرول هللا تعراىل: -8

مثرل هرذا اللفرح إذا ذكرره هللا تعراىل يف كتابره دل علرى أن ) :املراد املالئك . قال شيم ا سالم  [74هرود:] ژڃ  چ  
سرربحانه يفعررل ذلررك جبنرروده وأعوانرره مررن املالئكرر  فررإن صرريغ  )حنررن( يقوهلررا املتبرروع املطرراع العظرريم الررذي لرره جنرروده  املررراد أنرره

  .(2)(يتبعون أمره وليس ألحد جند يطيعونه كطاع  املالئك  رهبم, وهو خالقهم ورهبم

يتررررني أن ظرررراهر اآل [٣9طرررره:] ژڤ  ڤ    ڦ ژ وقولرررره:  ,[14القمررررر:] ژژ  ڑژ وكررررذلك قررررول هللا:  -9
تكون على عني هللا يرعاه ويكرأله, وفيهرا إةبرات   ذلك تربي  موسىكو  ,هاتكلؤ السفين  جتري وعني هللا تراها وترعاها و 

 العينني هلل ال يغيب عنها شيء.

مل ):, قرال شريم ا سرالم [17األنفرال:] ژپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ژ  وكذلك قول هللا: -10
فرإن ذلرك لرو كران صرحيحاً لكران ينبغري أن يقررال  -عرل هللا تعراىل كمرا يقرول أهررل وحردة الوجروديررد بره أن فعرل العبرد هرو ف

لكررل أحررد, حررىت يقررال للماشرري: ومررا مشرريت إذ مشرريت ولكررن هللا مشررى, وللكررافر: مررا كفرررت إذ كفرررت ولكررن هللا كفررر, 
مجرريعهم, فرراهلل تعرراىل أوصررل ذلررك يرروم برردر رمرراهم, ومل يكررن يف مقدرترره أن يوصررل الرمرري إىل  ولكررن معررإ اآليرر  أن النرريب

الرمي إليهم بقدرته. يقرول: ومرا أوصرلت إذ حرذفت ولكرن هللا أوصرل, فرالرمي الرذي أةبتره لره لريس الرمري الرذي نفراه عنره.. 

مل يررد بره أنرك أنرت هللا, وإررا أراد أنرك ,[10الفرتح:] ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  وكذلك يقال يف قرول هللا:
  .(3)(ره وهنيه فمن ابيعك فقد ابيع هللا, كما أن من أطاعك فقد أطاع هللاأنت رسول هللا ومبلغ أم

 فائدة: 

                                                 

 .( بتصرف509-5/49٣) جمموع الفتاوى (1)

 .(5/507) جمموع الفتاوى (2)

 .(٣٣٣-2/٣٣1)خمتصراً من الفتاوى (3)
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تقلِّره,  والنؤمن بنزول هللا يف الثلث األخري من الليل إىل السماء الدنيا مرع علرّوِه علرى خلقره و أن السرماوات ال تظلِّره 
   من العرش أم الكونسكت كما سكت الصحاب  فال نقول هل خال ؛حمي  اللقه وال حيي  به شيء

الصروا  املرأةور عررن سرلف األمر  وأئمتهرا أنره ال يرزال فروق العررش وال خيلررو )قال:فوصرو  شريم ا سرالم أنره ال خيلرو 
العرررش منرره, مررع دنررّوِه ونزولرره إىل السررماء الرردنيا وال يكررون العرررش فوقرره, وكررذلك يرروم القيامرر  كمررا جرراء برره الكتررا  والسررن , 

ك ذكرر  (1)(  آدم مرن السرطح إىل األرض حبيرث يبقرى السرقف فروقهم, برل هللا منرزه عرن ذلركوليس نزوله كنزول أجسرام بر
النرزول ا هلرري لكررل قروم هررو مقرردار ةلرث لرريلهم إىل طلرروع فجررهم, فلررو كرران  ) كالمراً نفيسرراً أنقررل بعضراً منرره ملخصرراً:  

لكران هرذا امتنعراً مرن وجروه كثررية منهرا:  كما تومهه اةاهل من أنه يكون حتت العررش, وتكرون فوقره السرماء وحتتره السرماء,
أنه ال يكون فوق العرش ق  بل ال يزال حتته, ومنها أنه عرب علرى هرذا التقردير أن يكرون الزمران بقردر مرا هرو مررات كثررية 

أمكن مع ذلرك أن يكرون قرد نرزل علرى غرريهم ,جداً ليقع كذلك, ومنها أنه مع دوام نزوله إىل مساء هؤالء إىل طلوع فجرهم
يف التقرررد  والترررأخري, والطرررول والقصرررر فنرررزول الرررر  ال يكرررون مرررن جرررنس نرررزول ,ضررراً امرررن ةلرررث لررريلهم خيرررالف ةلرررث هرررؤالءأي

أجسررام العبرراد, فهررذا ال ميتنررع أن يكررون يف وقررت واحررد خللررق كثررري, ويكررون قرردره لرربعض النرراس أكثررر بررل ال ميتنررع أن يقررر  
 دون هذا الذي مل يدعه.إىل خلق من عباده دون بعض, فيقر  إىل هذا الذي دعاه 

نفسرره مررن القررر  فلرريس فيرره مررا هررو عررام ةميررع املخلوقررات كمررا يف املعيرر , فررإن املعيرر   ومجيررع مررا وصررف برره الررر  
وصررف نفسرره فيهررا بعمرروم وخصرروص, وأمررا قربرره امررا يقررر  منرره فهررو خرراص ملررن يقررر  منرره, كالررداعي والعابررد وكقربرره عشرري  

لقيام  حياسبهم كلهم يف سراع  واحردة, وكرل مرنهم خيلرو بره كمرا خيلرو الرجرل ابلقمرر عرف , وهذا كما أن حسابه لعباده يوم ا
اسررب غررريه, قررال رجررل البررن عبرراس  :كيررف -مررا رضرري هللا عنه -ليلرر  البرردر فيقرررره بذنوبرره, وذلررك احملاسررب ال يرررى أنرره حيه

َقَسرْمته الصَّرالََة  :اَل اّللَّه تَرَعراىَل قَر» وذكر حرديث: ,زقهم يف ساع  واحدة(كما ير )حياسب هللا العباد يف ساع  واحدةك قال:
رررررَدين  ؛) احْلَْمرررررده ّللَِِّ َر ِّ اْلَعررررراَلِمنَي(:فَرررررِإَذا قَررررراَل اْلَعْبرررررده  ,َمرررررا َسرررررَألَ  يَولَِعْبررررردِ  ,ِنْصرررررَفنْيِ  يَوبرَرررررنْيَ َعْبررررردِ  بَرْيرررررِ    قَررررراَل اّللَّه تَرَعررررراىَل محَِ
انه وتعاىل لكل مصٍل قرأ الفاحتر  فلرو صرلى الرجرل مرا صرلى فهذا يقوله سبح ):ك قال شيم ا سالم  ؛(2)«ي...َعْبدِ 

من الركعات قال له ذلك ويف تلرك السراع  يصرلي مرن يقررأ الفاحتر  َمرْن ال حيصرى عردده إال هللا, وكرل واحرد مرنهم يقرول هللا 
عره لكالمهرم له كما يقول هلذا, كما حياسبهم كذلك, فيقول لكل واحد ما يقول له من القول يف ساع  واحدة, وكرذلك مس

                                                 

 .(5/415خمتصراً من الفتاوى) (1)

 .( من حديث أري هريرة ٣95مسلم)ا مام أخرجه  (2)
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يسررمع كالمهررم كلرره مررع اخررتالف لغررااهم, وتفررنن حاجررااهم, ويسررمع دعرراءهم مسررع إجابرر , ويسررمع كررل مررا يقولونرره مسررع علررم 
ني, وال يرؤوده خلقهرم ورزقهرم فكيرف يرؤوده العلرم  وإحاط  ال يشغله مسع عن مسع, وال تغلطه املسائل وال يتربم إبحلا  امللحِّ

ې  ې  ژ أفعرراهلم, أو إجابرر  دعررائهم سرربحانه وتعرراىل عّمررا يقررول الظرراملون علررواً كبرررياً بررذلك, أو مسررع كالمهررم, أو رؤيرر  

ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

 .(1)([67الزمر:] ژېئ     

فتبررني مررن ذلررك أن مررن ترررك الشرررع والتسررليم لرره وأعمررل عقلرره القاصررر فيمررا ال يبلغرره ويدركرره يقررع يف الزيررغ والضررالل, 
مررن ضررل يف صررفات هللا أهنررم شرربهوه ابملخلرروق فررافرتقوا؛ فمررنهم َمررن نفررى وعطَّررل, ومررنهم مررن حرررَّف النصرروص عررن  ومصرريب 

ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ    ژ  ظاهرهررا الررذي ترردل عليرره, ومررنهم مررن شرربهه ابملخلرروق ومل يعقلرروا قررول هللا تعرراىل:

 .[11الشورى:]ژٹ
 

 فسرين من أهل السن  على أحد وجهني:األدل  اليت تثبت أن هللا يف السماء عند املفائدة: 

 إما أن تكون معإ )يف( على. -1
 وإما إن يراد ابلسماء العلو. -2

ۉ  ۉ    چ يف قولره تعراىل: معإ األيردي إذا أضريفت هلل سربحانه يف النصروص قرال شريم ا سرالم فائدة: 

عروز وز أن يعررب ابالةنرني عرن الواحرد وال ال عوز أن يراد به القدرة,ألن القدرة صف  واحدة وال عر قال:) [75ص:] چې
 ملرا ):يكرون أن عروز وال؛ أن يراد به النعم  ألن نعرم هللا ال حتصرى؛فال عروز أن يعررب عرن الرنعم الريت ال حتصرى بصريغ  التثنير 

ڑ  ک   چ :كقولرره  الفعررل إىل لره إضرراف  اليررد إىل إضرافته فتكررون اليرد إىل الفعررل أضررافوا ذلرك أرادوا إذا هنررمأل (أان خلقرت

 چپ  پ  پ   چ :قولررررررررررره ومنررررررررررره, [182:آل عمرررررررررررران] چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ , وقولررررررررررره:[10:احلررررررررررج]چک

 .[71يس:]

                                                 

 .(480-5/475خمتصراً من الفتاوى) (1)
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 فعررل أنرره يف نررص نررهإف بيرردي خلقررت ملررا كقولرره  البرراء حبرررف اليررد إىل الفعررل وعرردى الفاعررل إىل الفعررل أضرراف إذا أمررا
  فعلررت قولرره جمرررد نأل؛ يررداك فعلترره هررذا ويقررال بيررديك هررذا فعلررت يقررال أن مشررى أو تكلررم ملررن عرروز ال وهلررذا؛بيديه الفعررل
 كرالم  يف جترد ولسرت ,فائردة غرري مرن حمضر  زايدة ذلرك كران  حقيق  ابليد فعله أنه يرد مل فلو ,الفاعل إىل ا ضاف  يف كافٍ 
 فعلرره ويكررون إال ,بيديرره هررذا فعررل فررالن أو, بيرردي هررذا فعلررت يقررول فصرريحاً  أن -تعرراىل هللا شرراء إن - العجررم وال العررر 
فإضراف  خلرق آدم إليره أنره خلقره  )ك قرال:( بغريهرا وقرع والفعل يد له يكون أن أو له يد ال يكون أن عوز وال حقيق  بيديه

 ذلرك ومرنبيديه يوجب أن يكرون خلقره بيديره أنره قرد فعلره بيديره, وخلرق هرؤالء بقولره كرن فيكرون, كمرا جراءت بره اآلتار, 
 الثرراينو  إليهررا والعمررل امللررك إضراف  الثرراين( )و اليررد (إةبررات أحردمها) :شرريئان فهمررا يررداك عملتره أو امللررك بيررده قررالوا إذا أهنرم
 املرراء يررد وال اهلرروى يررد يقولررون وال ,حقيقرر  يررد لرره ةررنس إال الكررالم هررذا يطلقررون ال فررإهنم األول أمررا ,كثررريا  التجرروز فيرره يقررع
 .(1)(حقيق  يد له ملن إال لكبذ يتجوز ال لكن بقدرته املراد أن منه علم قد امللك بيده قوله أن فهب

, وهرو إذا كران هنراك يف املخلروق صرف  كمرال ال يطررأ عليهرا الرنقص يصح استخدام قيـاس األوىل يف احـلا هللا -1٣
فراهلل أوىل هبررا. الرالف قيراس الشرمول الرذي يسررتوي  ر وإن كانرت ضرعيف  يف املخلرروق مبرا يناسرب حالره رحبرال مرن األحوال,ر

قررال شرريم  يرراس التمثيلرري الررذي يسررتوي فيرره األصررل والفرع.وقررد يكررون املعررإ فيهمررا متقررارابن,فيرره مجيررع أفررراده وكررذلك الق
 حردمهاأ وحقيقر  يالتمثيلر القيراس العقليرات يف يسرتعمل كمرا  الشرموي القيراس الفقره يف يسرتعملون الفقهراء:)ا سالم 

 .(2)(اآلخر حقيق  هو
لقرآن : فيدل على أنه يثبت لره مرن صرفات الكمرال الريت ال وقال)" قياس األوىل " الذي كان يسلكه السلف اتباعا ل

نقرررص فيهرررا أكمرررل امرررا علمررروه تابترررا لغرررريه مرررع التفررراوت الرررذي ال يضررربطه العقرررل كمرررا ال يضرررب  التفررراوت برررني اخلرررالق وبرررني 
علررى  املخلروق برل إذا كران العقرل يردرك مررن التفاضرل الرذي برني خملروق وخملروق مررا ال ينحصرر قردره وهرو يعلرم أن فضرل هللا 

كررل خملرروق أعظررم مررن فضررل خملرروق علررى خملرروق كرران هررذا امررا يبررني لرره أن مررا يثبررت للررر  أعظررم مررن كررل مررا يثبررت لكررل مررا 
 9/145سواه مبا ال يدرك قدره..( الفتاوى 

العلم ا هلي ال عوز أن يستدل فيه بقياس متثيل يستوي فيه األصل والفرع, وال بقياس مشول تستوي أفراده, ) وقال:
ثَّل بغريه, وال عوز أن يدخل هو وغريه حتت قضي  كليِّ  تستوي  فإن هللا سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء, فال عوز أن ميه

                                                 

 .(٣7٣-6/٣65) جمموع الفتاوى (1)

 .(9/117) جمموع الفتاوى (2)
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أفرادها. وهلذا ملا سلك طوائف من املتفلسف  واملتكلم  مثل هذه األقيس  يف املطالب ا هلي  مل يصلوا هبا إىل يقني بل 
 يستعمل:)وقال؛ (3)(حلرية واالضطرا  ملا يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئهاتناقضت أدلتهم, وغلب عليهم بعد التناهي ا

 نقص من املخلوق عنه ينزه ما وكل به أوىل اخلالق ,كمال  من املخلوق به اتصف ما كل  نأ وهو األعلى املثل حقه يف
 .(4)(عنه ابلتنزيه أوىل فاخلالق

َما اَبله َأَحدِكهْم يَرقهومه مهْستَرْقِبَل َربِِّه » : قولهك  تعاىل, لقياس األوىل يف تنزيه هللا مثال على استخدام النيب 
بُّ َأَحدهكهْم َأْن يهْستَرْقَبَل فَريرهتَرَنخََّع يف  ْد  فَريَرتَرَنخَّعه أََماَمهه َأحيِه َوْجِهِه فَِإَذا تَرَنخََّع َأَحدهكهْم فَرْليَرتَرَنخَّْع َعْن َيَسارِِه حَتَْت َقَدِمِه فَِإْن ملَْ عَِ

 فاهلل أوىل ابلتنزيه. «يَرقهْل َهَكَذا فَرلْ 
 متاماً, مثله هو مبا الشيء نلحق الشمول قياس يف لكن يشبهه, مبا شيئاً  نلحق أن: التمثيل فقياسقال احلواي )

 ألن مشول؛ قياس فهذا علي, مثل زيد نقول: فمثالً  وهذا, هذا يشمل -يسمونه كما- كلي  أو مشرتك اسم هو واةامع
 . انطق حيوان   إنسانٍ  وكل إنسان , وعلياً  إنسان   زيداً 

 يف متساوون أفراداً  له ألن كلى؛  يسمونه هذا ا نسان, مثل احلقيق , يف مستوون إفراد له كان  ما هو: الكلي والشيء
 . الكلي الشمول قياس يسمى وهلذا يشملهم, الكلي أن جبامع لآلخرين يثبت ألحدهم أةبت فما احلقيق ,
 الشمول, قياس على نفيها أو الصفات إةبات يف يعتمدون -املنطق قواعد استخدموا الذين-"  اليوانن  فالسف" فاملناطق 
 ,"أبين" عنه يسأل أو العرش على مستو إنه: قلنا وإذا جسماً, له أن ذلك فمعإ يداً, له إن: قلنا إذا: مثالً  فيقولون
  من فرداً  -سبحانه- هللا حقيق  فجعلوا وأعراض, واهرج فله إذاً  وأعراض, جواهر هو جسم وكل جسم, أنه هذا فمعإ
 .هم يتخيلونه معني كلي
 كمثله  ليس تعاىل ألنه الشمول؛ قياس وال التمثيل قياس ال ا هلي العلم يف نستخدم فال ضالهلم, أصل هو القدر وهذا
 وما  بينهماك عل ٍ  جبامع به ونلحقه يهعل تعاىل هللا نقيس الذي األصل هو فما وتعاىل سبحانه هللا عن منفي  فاملثلي  شيء,

 أفراده من واحداً  أو جزءاً  -وتعاىل تبارك- هللا جنعل حبيث احلقيق  يف أفراده تستوي الذي الكلي هو وما الكليك هو
 مع تشرتك وذات مشرتك , حقيق  له جنعل حىت وتعاىل سبحانه هللا حقيق  نعلم ال حنن  املشرتك ك حقيقته يف املتساويني

 (1)(.األحكام يف هبذا هذا نلحق حبيث واحدة, حقيق  له كلي  يف الذوات من هاغري 

                                                 

 .(٣/297) جمموع الفتاوى (3)

 .(٣/٣0) جمموع الفتاوى (4)
 طحاوية لهشرح العقيدة ال ((1
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 والسن . )ا ةبات والنفي( كما يف الكتا  , معيصان هللا سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة والباطلة-14
 :ةدأمثلة على هذه القاع

ألسبا  هلذا املتعجب للشيء املتعجب منه, نثبت أن هللا سبحانه وتعاىل يعجب كما ورد, والعجب إمَّا خلفاء ا -1
وإما خلروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. فال يظن يف هللا الظن األول ألنه ابطل  يف حق هللا. قال 

فال عوز عليه أن ال يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب خلروجه عن نظائره تعظيمًا له, وهللا ) :شيم ا سالم 
  .(1)ظيم, إما لعظم  سببه أو لعظمته(يعظم ما هو عتعاىل 

 .وكذلك الرتدد, فال يكون مثل املخلوق يرتدد ةهل العواقب-2
َعْن نَرْفِس اْلمهْؤِمِن, َيْكرَهه  يٍء َأاَن فَاِعلههه تَرَردُّدِ يْ َوَما تَرَردَّْدته َعْن شَ »:سهئل شيم ا سالم عن الرتدد يف قول النيب 

هذا حديث شريف, قد رواه البخاري من حديث أري هريرة وهو أشرف ) :فقال , (2)«َأْكرَهه َمَساَءتَهه  َت َوأانَ اْلَموْ 
حديث رهوي يف صف  األولياء, وقد رد هذا الكالم طائف  وقالوا: إن هللا ال يوصف ابلرتدد, وإرا يرتدد من ال يعلم 

 هللا يعامل معامل  املرتدد.ورمبا قال بعضهم: إن  ؛عواقب األمور, وهللا أعلم ابلعواقب
أحسن بياانً  والوالتحقيق: أن كالم رسوله حق وليس أحد أعلم ابهلل من رسوله وال أنصح لألم  منه, وال أفصح 

منه, فإذا كان كذلك كان املتحذلق واملنكر عليه أضل الناس, وأجهلهم وأسوأهم أدابً, بل عب  ديبه وتعزيره, وعب أن 
عن الظنون الباطل , واالعتقادات الفاسدة, ولكن املرتدد منا وإن كان تردده يف األمر ألجل    يصان كالم رسول هللا

كونه ما يعلم عاقب  األمور, ال يكون ما وصف هللا به نفسه مبنزل  ما يوصف به الواحد منا, فإن هللا ليس كمثله شيء, 
حانه وتعاىل قد قضى ابملوت, فكل ما قضى به فهو وهللا سب) :ك قال  وال يف صفاته وال يف أفعاله( ال يف ذاته

يريده وال بد منه, فالر  مريد ملوته ملا سبق به قضاؤه, وهو مع ذلك كاره ملساءة عبده, وهي املساءة اليت حتصل له 
داً ابملوت, فصار املوت مراداً للحق من وجه مكروهًا له من وجه, وهذا حقيق  الرتدد وهو: أن يكون الشيء الواحد مرا

   .(1)(من وجه مكروهاً من وجه وإن كان ال بد من ترجح أحد اةانبني

                                                 

 .(6/12٣) جمموع الفتاوى (1)

 .( من حديث أري هريرة 61٣7أخرجه البخاري ) (2)

 .(1٣5-18/129خمتصراً راجع بقي  كالمه رمحه هللا يف املسأل  يف الفتاوى) (1)
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وأن هللا يستقبل املصلي ويكون أمامه, فال يظن أن هللا خمال   أو حال  يف شيء من خلقه بل هو أمام املصلي مع 

 .[11الشورى:]ژٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ژعلّوِه املطلق و إحاطته املطلق  خللقه 

   اللقه, ال يظن أنه مستدير  عليهم وهم داخل ذاته بل له العلو املطلق وهو مباين  خللقه مع قربه من وهللا حمي
عباده, وهو أكرب من كل شيء واألرض قبضته يوم القيام  والسماوات مطوايت بيمينه, فهو حمي   هبم حقيقً  مع علّوِه 

 وفوقيِّته.
 ؛ا يدخل يف ابب الصفات، والصفات أوسع من ابب األمساءما يدخل يف ابب اإلخبار عنه تعاىل أوسع مم-15

فيجوز ا خبار عن هللا مبعإ من املعاين مل يرد لفظه يف الكتا  والسن , بشرط أن يكون ذلك املعإ صحيحًا مستخرجاً 

عن  ,فهو خرب  صحيحژۈئ    ۈئ  ېئ  ژ  من دالل  الكتا  والسن  مثل: هللاه أزي  أبدي , فهو مستخرج من قوله:
 هللا.

أمَّا األمساء والصفات فهي توقيفي  كما سبق. والصفات أوسع ألن كل اسم يتضمن صف  وليس كل صف  تتضمن 
 امساً مثل الكالم فال نقول:" املتكلم".

 :املضاف إىل هللا أعيان وأوصاف- 16

تشريف وخلق, , إضاف  املساجد إىل هللا إضاف  [114البقرة:]ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ ژ :األعيان مثل أ(

 .[11لقمان:] ژى  ائ  ائ ژ :وقد تكون إضاف  خلٍق إىل خالقه فق  مثل

, إضاف  اليدين إىل هللا إضاف  [75ص:] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ مثال إضاف  األوصاف: مثل  ( 
 صف  ملوصوف.

درة والكرررالم والرضرررا إن كررران املضررراف إليررره ال يقررروم بنفسررره, برررل ال يكرررون إال صرررف  كرررالعلم والقررر):قرررال شررريم ا سرررالم
والغضرب فهرذا ال يكرون إال إضراف  صرف  إليره فتكرون قائمر  بره سربحانه, فرإذا قيرل: )أعروذ برضراك مرن سرخطك ومبعافاتررك 
مررن عقوبتررك( فرضرراه وسررخطه قررائم برره, وكررذلك عفرروه وعقوبترره. وأمررا أةررر ذلررك وهررو مررا حيصررل للعبررد مررن النعمرر  و انرردفاع 

ف  لره, وقرد يسرمى هرذا ابسرم ذاك كمرا يف احلرديث الصرحيح: )يقرول هللا للجنر : النقم  فذاك خملروق منفصرل عنره لريس صر
أنت رمحيت أرحرم برك مرن أشراء مرن عبرادي( فالرمحر  هنرا عرني قائمر  بنفسرها ال ميكرن أن تكرون صرف  لغريهرا. فهرذا الفرارق 
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 جعلررت طائفرر  :فتررانطائ ضررلت تعرراىل هللا إىل املضررافات اب يف ) وقررال:(1)(بررني مررا يضرراف إضرراف  وصررف, وإضرراف  ملررك
  .واملعتزل  اةهمي  من الصفات نفاة قول وهذا إليه والناق  البيت كإضاف   ,وملك خلق إضاف  هللا إىل املضافات مجيع

 العبرد رو  بقردم يقرول مرن فمرنهم الررو  بقردم ويقولون ,صف  إضاف  إليه املضافات مجيع ععلون هؤالء إبزاء :وطائف 

 هللا ذات مررررن عيسررررى رو  أبن يقولررررون الررررذين النصررررارى جررررنس مررررن وهررررم, [29جررررر:احل] چوئ  وئ  ۇئ   ۇئ چ :لقولرررره
 .تعاىل

ا مررام  أصررحا  مررن واحلررديث السررن  إىل منتسرربون وهررم الك أم خملوقرر  هرري هررل :العبررد رو  يف تقررف :تالثرر  وطائفرر 
  .أمحد

 تعراىل هلل صرف  يكرون أن وجرب تاملخلوقا من بغريه وال ينفسه يقوم ال معإ كان  إذا املضاف أن :البابني بني والفرق
 وأروا  وجربيررل ,كعيسررى  :بنفسررها قائمرر  عينررا املضرراف كرران  وإن ,مربررو  خملرروق إضرراف  إضررافته تكررون أن وامتنررع ,برره قائمررا
 .لغريه صف  يكون ال بنفسه قام ما ألن ؛تعاىل هلل صف  تكون أن امتنع,آدم ب 

 :وجهني على تعاىل هللا إىل املضاف  األعيان لكن
 وأرض هللا مسرراء :كقرروهلم  املخلوقررات ةميررع شررامل فهررذا وأبرردعها ,خلقهررا كونرره  جهرر  مررن إليرره تضرراف أن :هماأحدد 

 .هلل والنوق البيوت ومجيع هللا مال املال ومجيع هللا عباد املخلوقني فجميع البا  هذا ومن ؛هللا

 تكرون ال فيره ةدبعبرا العتيرق البيرت خص كما  ,به وأيمر ويرضاه حيبه معإ من به هللا خصه ملا إليه يضاف أن :الثاني
 ؛فيهرا تشررع مل الريت املباحرات عرن تصران وأن ,العبرادات مرن ويرضراه حيبره مرا فيهرا يفعرل أبن املسراجد خرص وكمرا ,غرريه يف

 عبردوه الرذين هرم هللا فعبراد الوجره هذا ومن؛ورسوله هللا مال هو :واخلمس الفيء مال عن يقال وكما املكروهات عن فضال
 ال العامررر  ا ضررراف  وهرررذه وخلقررره ربوبيتررره تتضرررمن إضررراف  وتلررك ودينررره وشررررعه ألوهيتررره تتضرررمن إضررراف  فهرررذه ,أمرررره واوأطرراع
 .وربوبيته خلقه إال تتضمن

 وهرري الكائنرات كرون  هبررا الريت الكونير  وكلماترره ,كرالقرآن  ودينره شرررعه املتضرمن  الدينير  كلماترره  :نوعران كلماتره  وكرذلك
َررر أَعهررروذه ِبَكِلَمررراِت اّللَِّ التَّامَّرراِت الرررالَِّت » :قولرره يف هبرررا يسرررتعيذ  النرريب كررران  الررريت الكلمررات   فرررإن ؛«اِوزهههنَّ برَررر  َوالَ فَررراِجر  الَ عه
 كمررا  عصرروها الفجررار فررإن دينرره هبررا شرررع الرريت كلماترره  الررالف فرراجر وال بررر عنهررا خيرررج ال املخلوقررات كررون  هبررا الرريت كلماترره
  .اتبعه ومن إبليس عصاها

                                                 

 .(17/152) جمموع الفتاوى (1)
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  فمجررد وإال ,ا ضراف  ويوجرب أبمرر الختصاصره إال ختصريص إضراف  شريئاً  املخلوقرات من إليه يضيف ال عاىلت وهللا)
     .(1)(اب ضاف  خيص أن عب ال واملوكا خملوقا كونه

وال يقتضري تفضريلها نقصراً يف املفضرول, وال ينرايف أن كرل صرفات هللا  أمساء هللا وصـفاته يـففضضلـلل بعضـها بعضـاً -17
 هرررررذا معلقرررراً علررررى  قررررال شرررريم ا سررررالم ؛(2)« َسررررربَرَقْت َغَضرررريب  ِإنَّ َرمْحَرررريِت  »: الكمررررال غايترررره وهنايترررره, مثررررلابلغرررر  يف
 .(3)على غضبه من جه  سبقها وغلبتها( فوصف رمحته أبهنا تغلب وتسبق غضبه, وهذا يدل على فضل رمحتهاحلديث:)

 يَواْلَعَظَمرر ه ِإزَارِ  ياْلِكرررْباَِيءه رَِدائِرر قَرراَل اّللَّه » أنرره قررال:  ةبررت يف الصررحيح عررن النرريب ) :قررال شرريم ا سررالم 
, فجعرل العظمر  كرا زار والكرربايء كرالرداء, ومعلروم أن الررداء أشررف, فلمرا كران «النَّاِر  َواِحًدا ِمنرْههَما َقَذفْرتههه يف  َفَمْن اَنَزَعِ  

 .(4)(التكبري أبلغ من التعظيم صر  بلفظه, وتضمن ذلك التعظيم
ومعلوم أنه لريس يف الكترا  والسرن  نرص مينرع تفضريل ) وقال رمحه هللا بعدما قرر وقوع التفاضل يف كالم هللا وصفاته:

بعض كالم هللا على بعض, بل وال مينع تفاضل صفاته تعاىل, برل وال نقرل هرذا النفري عرن أحرد مرن الصرحاب  والترابعني هلرم 
) قررال:إىل أن . (ن صرردق يف األمرر  حبيررث جهعلرروا أعالمرراً للسررن  وأئمرر  لألمرر إبحسرران وال عررن أئمرر  املسررلمني الررذين هلررم لسررا

 .(5)(يدل على أهنم كانوا يرون تفاضل صفات هللا تعاىل - أو عن كثري منهم -بل املنقول الثابت عنهم 
فيقررال )يف الرررد علررى مررن زعررم أن النصرروص الرريت تثبررت التفاضررل بررني كررالم هللا أنرره يف الثرروا  ال يف ذااها: وقررال 

هلؤالء: ما ذكرمتوه حج  عليكم مع ما فيه من خمالف  النص, وذلك أن كون الثوا  على أحرد القرولني أو الفعلرني أكثرر منره 
 .(1)(على الثاين إرا كان ألنه يف نفسه أفضل

ـر بعضــها بعضـاً  -18  , وال يعرر  ذلرك متاةلهرا مرن كررل وجره, برل لرره سربحانه مرن كررلمـن األمسـاء والصــفات مـا يفسعض
 صف  معًإ من معاين الكمال واةالل, مثل العليم قريب  من اخلبري وال يع  التماةل من كل وجه.

                                                 

 .( بتصرف4/9درء تعارض العقل والنقل ) (1)

 .أري هريرة  ( من حديث6986أخرجه البخاري ) (2)

 .(17/91) جمموع الفتاوى (3)

 .(1/2٣5) جمموع الفتاوى (4)

 .(76-46,7٣-17/9) جمموع الفتاوىراجع املسأل  يف  (5)

 .(17/169) جمموع الفتاوى (1)
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, ومعرررإ حمكمررر  أي واضرررح  املعرررإ مرررن ظررراهر اللفرررح, أمســـاء هللا وصـــفاته ملكمـــة املعـــاي متشـــاهبة الكيفيـــات-19
شرررابه هرررو الرررذي يفهرررم منررره اةاهرررل معرررإً  وقرررد يكرررون املت .ومتشررراهب  الكيفيرررات أي ال يعلرررم كيفيررر  صرررفاته إال هرررو سررربحانه

ابطرراًل, واحملكررم هررو الررذي ال حيتمررل إال معررًإ واحررداً حقرراً يزيررل مررا يف املتشررابه مررن إشرركال, فحهكمرره: أن يرهررَردَّ املتشررابه إىل 
 احملكم فيصبح حمكماً يف اةمل .

وحنررروه  [7احلجررر:] ژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ژ:إذا متسررك النصررراين بقررول هللا تعرراىل) : مثررال: قررال شرريم ا سررالم

وحنو ذلك اما ال حيتمل إال معرًإ واحرداً يهزيرل مرا   [16٣البقررة:] ژی    ی  یژ على تعدد اآلهل , كان احملكم كقوله 
 . (2)(هنالك من االشتباه

 وهللا أعلم. وإن كان املراد من اةمع يف اآلي  األوىل هو التعظيم هلل تعاىل.
ه ومأمور أن حيذر امرن يتبرع املتشرابه حرىت ال يكرون ذلرك سربباً يف وقوعره يف الضرالل, ومرأمور  ملؤمن منهي  عن اتباع املتشابا

أن يرررد املتشررابه إىل احملكررم حررىت يصرربح كلرره حمكمرراً, واحلكمرر  يف وجررود املتشررابه االبررتالء. يف الصررحيحني: )تررال رسررول هللا 

ہ  ہ  ہ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  چ  هررررررررررررذه اآليرررررررررررر :

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  

 .[7آل عمران:] چۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى

 شريم ا سرالمقرال ؛ « فَِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن يَرتَِّبعهوَن َما َتَشابََه ِمْنهه , فَأهولَئِرَك الَّرِذيَن مَسَّرى اّللَّه , فَاْحرَذرهوههمْ » :قال النيب 
 الررذين هررؤالء و  ويلرره ابتغرراء و الفتنرر  ابتغرراء املتشررابه إبتبرراع قصررد ألنرره عمررر ضررربه إرررا التميمرري عسررل بررن وصرربيغ:)
 بعضرره هللا كتررا   يضررربوا أن يريرردون و معنرراه يفهمررون ال فهررم اةهررل و القصررد سرروء شرريئني مجعرروا ألهنررم كتابرره  يف هللا عرراهبم
 .(1)(الشك و لشبه ا بذلك ليوقعوا ببعض

عوز أن يقال يف بعرض اآلايت إنره مشركل ومتشرابه إذا ظرن أنره خيرالف غرريه مرن اآلايت احملكمر  البينر , ) وقال:     
فررإذا جرراءت نصرروص بينرر  حمكمرر  أبمررر, وجرراء نررص آخررر يظررن أن ظرراهره خيررالف ذلررك يقررال يف هررذا إنرره يرررد املتشررابه إىل 

مرن النراس نصروص ال يفهموهنرا, فتكرون مشركل  ابلنسرب  إلريهم لعجرز فهمهرم  قرد يشركل علرى كثرري:)ك قرال  (احملكم

                                                 

 .(2/64) جمموع الفتاوى (2)

 .(16/415) جمموع الفتاوى (1)
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عن معانيها, وال عوز أن يكون يف القرآن ما خيالف صريح العقل واحلس إال ويف القرآن بيان معناها, فرإن القررآن جعلره هللا 
لرى مرن اخترذ أصروالً عقلير  وبرإ عليهرا هرذا الكرالم قالره شريم ا سرالم يف معررض الررد ع (شفاًء ملرا يف الصردور وبيراانً للنراس

أما إذا نطق الكتا  والسن  مبعإ واحرد مل عرز أن ععرل ) :وجعل ما خيالفها من القرآن والسن  مشكالً ومتشاهباً قال 
 .(2)(ما يضاد ذلك املعإ هو األصل, وععل ما يف القرآن والسن  مشكالً متشاهباً فال يقبل ما دل عليه

يف هذه اآلير  وصرف هللا القررآن كلره ابملتشرابه ؛ [2٣الزمر: ] چڤ  ڤ        ڤ ٹ  ٹ  ڤ ٹ ٹ چ  
 أبمرر أمرر فرإذا ,بعضرا بعضره يصردق حبيرث :وتناسربه الكرالم متاةرل هو :هنا فالتشابه:) واملراد كما قال شيم ا سالم 

 ينهرى برل آخرر موضرع يف بره أيمرر مل شريء عرن هنرى وإذا ؛مبلزوماتره أو بنظرريه أو بره أيمرر برل آخرر موضع يف بنقيضه أيمر مل
 خيرررب بررل ذلررك بنقرريض خيرررب مل شرريء بثبرروت أخرررب إذا وكررذلك ؛نسررم هنرراك يكررن مل إذا ملزوماترره عررن أو نظررريه عررن أو عنرره
   .(3)(لوازمه ينفي أو ينفيه بل يثبته مل شيء بنفي أخرب إذا و ملزوماته ةبوت أو تهو بثب

, وذلرك مرن كمرال رمحتره وعفروه وكرمره عـده ولكـن قـد خيلـف وعيـدهن هللا ال خيلـف و أأهل السنة  قا  بعض-20
فيتوعد على الذنب ابلعقا  ك يعفو سبحانه وتعاىل, إال يف حق الكافر ألن هللا جزم بلزومه واستثإ ذنبهم فال يغفرره هلرم, 

                                                           ,       [48النسرررررررررررررررررررررررررراء:] ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے ژ :وحكررررررررررررررررررررررررررم أال يرررررررررررررررررررررررررردخلوا اةنرررررررررررررررررررررررررر 
لررف وعررده ومل يقررل يف موضررع واحررد أنرره ال ) يف كتررا  حررادي األروا :  قررال ابررن القرريم وقررد صرررِّ  يف كتابرره أنرره ال خيه
لف وعيده  .(4)(خيه

 قوله ذلك يبني؛ لماتهلك مبدل ال سبحانه وهو:) وعده يبدل ال كما  يبدل ال وعيده نإ شيم ا سالم وقال 

 فأخرب  [29-28ق:] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ ەئ ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ ەئچ  :تعاىل

 ال وعيده وأن أيضا وعيده يف صادق أنه يقتضي وهذا   چوئ  وئ  ۇئ  ۇئچ :وقال ابلوعيد إليهم قدم أنه سبحانه
 هذه لكن ؛املوضع هذا غري يف عليهم تكلمنا وقد ,النار من خيرجون ال املل  فساق أبن القائلون به احتج اما وهذا, يبدل

ى  ائ   ائ  چ :قوله بعد چوئ  وئ  ۇئ  ۇئچ :قوله فإن ؛جائز الوعيد إخالف إن :يقول من جوا  تضعف اآلي 

                                                 

 .(17/٣07) جمموع الفتاوى (2)

 .(1/59التدمري  ) (3)

 ( بتصرف.467:)ص (4)
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 وتفسري والوعيد الوعد نصوص بني اةمع التحقيق لكن .وعده يبدل ال كما  يبدل ال وعيده أن على دليل چ ەئ
 .(1)(منها شيء تبديل غري من والنهي األمر نصوص بني عمع كما  منها شيء تبديل غري من ببعض بعضها

 ذلك أن كما  والوعيد الوعد نصوص على مشتمل والسن  الكتا  :يقال أن والتحقيق):يف موضع آخر وقال       
 الصاحل  عمالاأل على الوعد نصوص أن فكما ويبينه اآلخر يفسر النصوص من وكل ,والنهي األمر نصوص على مشتمل
 للكفار الوعيد نصوص فكذلك عمله حب  فقد ارتد من أن على دل قد القرآن ألن ؛احملب  الكفر بعدم مشروط 
 املسلمني بني عليه متفق وهذا َت  ملن مجيعا الذنو  يغفر هللا أن على دل قد القرآن ألن ؛التوب  بعدم مشروط  والفساق
 يره خريا ذرة مثقال يعمل من وأن السيئات يذهنب احلسنات أن معروف  بنصوص بني قد هللا فإن ؛النزاع موارد يف فكذلك

 النيب شفاع  يقبل وأنه الذنو  تكفر الدنيا مصائب وأن دعاه إذا الداعي دعوة عيب وأنه يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن
 يبطلها الصدق  أن بني كما  يشاء ملن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ال وأنه الكبائر أهل يف وسلم عليه هللا صلى
 مجيع يبطل شيء ليس إال لكن هبا العمل ذلك يف أي ؛املتقني من هللا يتقبل إرا وأنه العمل يبطل ايءالر  وأن واألذى املن

ڌ  ڌ  ڎ  چ :أبن نشهد أان تبني وهبذا .الردة إال احلسنات مجيع يبطل شيء ليس أنه كما  التوب  إال السيئات

 نشهد وال والعموم ا طالق [10النساء:] چک  ڑ  کک  کژ  ژ  ڑ   ڎ  ڈ  ڈ  
 ال وحنن موانع وانتفاء بشروط مشروط ابملعني الوعيد حلوق ألن ؛بعينه له الوعيد حلوق نعلم ال ألان ؛النار يف أنه ملعني
 يقف قد والسبب العذا  ذاهل مقتض سبب الذنب هذا أن بيان الوعيد وفائدة حقه يف املوانع وانتفاء الشروط ةبوت نعلم
َلَعَن  اَي حمهَمَّده ِإنَّ اّللََّ  »أَته جربيل فقال:  النيب أن ةبت قد أنه هذا يبني .مانعه وانتفاء شرطه وجود على  ةريه

 يف عنه وةبت .«َتاَعَها َوَساِقيَرَها َومهْسَتِقيَرَها اخْلَْمَر َوَعاِصَرَها َومهْعَتِصَرَها َوَشارِبَرَها َوَحاِمَلَها َواْلَمْحمهوَلَ  ِإلَْيِه َواَبئَِعَها َومهبرْ 
ْلَعنهوه اَل ترَ :»  النيب فقال رجل فلعنه اخلمر شر  يكثر كان  رجالً  أن :-رضي هللا عنهما  - عمر عن البخاري صحيح

بُّ اّللََّ َوَرسهوَلهه   على اخلمر شار  لعن وقد ولهورس هللا حيب ألنه ؛مخر مدمن وهو املعني هذا لعن عن فنهى؛ «فَِإنَّهه حيِه
 . (1)(العموم
 

                                                 

 .(14/498) جمموع الفتاوى (1)

 .(1/10٣الكيالني  ) (1)
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ابحلواس وإرا يسرلِّم املرؤمن هبرا   وال, فإهنا ال تدرك ببداه  العقل كيفية الصفات والغيبيات ال جما  للعقل فيها-21

ٿ     ٹ   ٺ  ٿ ٿٿ    ژ ؛ قرال تعراىل:كما وردت يف الكتا  والسرن , مرع ا ميران الترام أهنرا علرى حقيقتهرا

أن ا نسران ال يردرك  احلكم العظيم  أن هللا حكم  منلعل  و, ژگ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    ژ  ؛[11ى:الشرور ] ژ  ٹ

ڀ  ٺ  ٺ    ژ  كان ذلك من أسربا  دخرول اةنر , قرال يف وصرف املرؤمنني:,كيفي  الغيبيات ليبتليه فإن آمن ابلغيب

َ أَْن يهْسِمَعكهْم ِمرْن َعرَذاِ  اْلَقررْبِ فَرَلْوالَ » :, وإن كان ذلك  امكناً لو أراد هللا , قال [٣البقررة:] ,ژ  أَْن الَ َتَدافَرنهوا َلَدَعْوته اّللَّ
 .(2)«َأمْسَعه ِمْنهه  يالَّذِ 

 كيفير   يعلمرون ال العبراد أن يبينرون وغريمهرا حنبرل برن وأمحرد املاجشرون كرابن  السرلف سرائر ):شيم ا سرالم قال
 .(3)(هللا إال يعلمه ال لذيا التأويل هو فالكيف نفسه عن به هللا أخرب ما

 

, فتقررول اخلررالق حرري  واملخلرروق حرري , فاشرررتكوا يف قــد يشــرتك ا ــاللا مــع املخلــوق يف االســم واملعــىن امل لــلا -22
تهلحق بفناء, وللمخلوق حياة  تليق بره مسربوقً  والاحلياة ومعإ احلياة املطلق, ولكن للخالق حياة  ذاتي   كامل   مل تهسبق بعدم 

تليررق برره مررن الضررعف والفقررر, وحياترره مسررتمدة مررن هللا وهررو يقرروم برره  -إال مررا اسررتثإ هللا مررن الفنرراء-حقهررا فنرراء بعرردم ويل
 ذلرك مرن عليره عروز مرا عليره جراز وجره مرن غرريه شرابه إذا الشريء إن قيرل إن ):شريم ا سرالم علرى مرن قرال ورد سبحانه.

 .عليه امتنع ما عليه وامتنع له وجب ما له ووجب الوجه
 ينفر وال سربحانه الرر  علرى ميتنرع مرا إةبرات يسرتلزم ال املشررتك القردر ذلرك كران  إذا ولكن كذلك  األمر أن هب لقي

 عليمرراً  مسيعررا حيررا املخلوقررات بعررض مسررى وقررد ,بصررري مسيررع علرريم يحرر موجررود انرره قيررل ذاإ كمررا  امتنعررا يكررن مل يسررتحقه مررا
 القردر هرذا الزم قيرل بصررياً  مسيعراً  عليمراً  حيرا موجرودا كونره  جهر  نمر ذلرك علرى عوز ما عليه عوز أنه يلزم قيل فإذا ,ابصريً 

 صررررفات ينررررايف امررررا شرررريئاً  وال نقصرررراً  وال مكرررراانً إ وال حرررردوتا يقتضررررى ال ذلررررك فررررإن ,تعرررراىل الررررر  علررررى امتنعرررراً  لرررريس املشرررررتك
  .(1)(الربوبي 

                                                 

 . نس بن مالكأمن حديث  (2868)مسلمأخرجه  (2)

 .(17/٣74) جمموع الفتاوى (3)

 .(٣/74) جمموع الفتاوى (1)
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, مثرل  مرجوح بـال دليـلالتأويل املمنوع يف الصفات، صرف معناها الراجح الذي هو ظاهر النص إىل معىن-2٣
قول أهرل الضرالل معرإ اليرد النعمر . ويسرتخدم العلمراء التأويرل مبعرإ التفسرري ومبعرإ احلقيقر  الريت يرؤول إليهرا الكرالم, مثرل 
نعيم اةن  وعذا  النار, نعلرم  ويلره مبعرإ تفسرريه ولكرن ال نعلرم  ويلره مبعرإ حقيقتره الريت يرؤول إليهرا برل علمهرا عنرد هللا,  

َعرْت , َواَل َخطَرَر َعلَرى قَرْلرِب بَ »  :يف احلديث كما قرال شريم ؛ (2)«َشررٍ قَاَل اّللَّه أَْعَدْدته ِلِعَباِدى الصَّاحِلِنَي َما اَل َعرنْيَ َرَأْت , َواَل أهذهَن مسَِ
 تبارك هللا إال يعلمه ال الذي التأويل من هذا بل مرسل نيب وال مقر  ملك يعلمه ال لعباده وجل عز هللا اعد ما وتفصيل): ا سالم
  .(3)(وتعاىل

إذا  ويقصرررد  ؛(4) (عررردلت عرررن لفرررح التأويرررل إىل لفرررح التحريرررف, ألن التحريرررف اسرررم جررراء القررررآن بذمررره)وقال:
 .تكلم عن حتريف أهل للضالل

, أمرررا التأويرررل فمعانيررره يف [46النسررراء:] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ژ  :قرررال هللا تعررراىل يف ذم التحريرررف و أهلررره
كلها صحيح  كما سبق, وإرا اصطلح كثري امن حرَّف النصوص عن ظاهرها احلرق الرراجح إىل معرإ مرجرو ؛  علرى القرآن  

 تسمي  ذلك  وياًل. فاستخدمها كثري من علماء السن  يف معرض الرد و املناقش  وقيدوه ابلتأويل املذموم.
ماء املفسرررين فلفررح "التأويررل" و"التفسررري" فأمررا قررد) : معررإ التأويررل عنررد أهررل التفسررري: قررال شرريم ا سررالم-   

عنرردهم سررواء كمررا يقررول ابررن جريررر: القررول يف  ويررل هررذه اآليرر . أي تفسررريها. أمررا متررأخرو املفسرررين كررالثعليب فيفرقررون بررني 
تملره التفسري والتأويل. قال: فمعإ التفسري هو التنروير, وكشرف املغلرق مرن املرراد بلفظره, والتأويرل: صررف اآلير  إىل معرإ حت

 .(5)(يوافق ما قبلها وما بعدها
يف معرررض قـد يسـتخدم العلمـاء مـن أهـل السـنة بعـض األلفـاظ الـ  مل تـرد يف الكتـاب والسـنة يف احـلا هللا، -24

الرررد واملناقشرر  ألهررل الضررالل يف اب  األمسرراء والصررفات وا خبررار عررن هللا, وإن كررانوا ال يثبتوهنررا هلل كاسررم أو صررف , مثررل 
"القرررد " علرررى تقررردير عررردم ةبوتررره, يعرفونررره أبنررره الرررذي ال أول لوجررروده ذكرررره شررريم ا سرررالم ابرررن تيميررر  يف التدمريررر . ومثرررل 

"امكرن الوجرود"  :عدمه, ووجروده مرن ذاتره ال مرن غرريه وال يلحقره فنراء وهرو هللا. ومثرل"واجب الوجود لذاته" أي يستحيل 

                                                 

 . من حديث أري هريرة (2824)(, ومسلم٣072البخاري)أخرجه  (2)

 .(5/٣48) جمموع الفتاوى (3)

 .(٣/165) الفتاوى جمموع (4)

 .(٣68-17/٣67) جمموع الفتاوى (5)



 قواعــــــــد ومفـــاتيح
 

 

30 

ووجرروده مررن غررريه ال مررن  - إال مررا اسررتثإ هللا فنرراءه -أي املخلرروق يقبررل الوجررود والعرردم وسرربق وجرروده عرردم ويلحقرره فنرراء 
 ذاته )هللا الذي أوجده(.

خيررررب تعررراىل أن مجيرررع أهررررل األرض ) :[26الررررمحن:] ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ ژ يف تفسرررري قرررول هللا تعررراىل:  قرررال ابرررن كثرررري
  .(1)(سيموتون وكذلك أهل السماوات إال من شاء هللا

مرع البعرد عرن  ,كثرة االشتغا  أبقوا  أهل الكـالم وطـريقتهم يف االسـتدال  ودخـوهلم بعقـوهلم يف كـل شـ ء-25
, فنسررررأل هللا بــــد يف احلــــرية والشــــ  والضــــال قــــد يوقــــع العطريقرررر  الكتررررا  والسررررن  الرررريت ترررردعو للتسررررليم لررررر  العرررراملني, 

 رضي هللا عنهم.-عمال علما و  وهم أبر الناس قلواب وأحسنهم؛وأصحا  حممد مل يعرفوا هذاالعافي .
 املتكلمني من املذموم التكلف بتعمقهم يقرتن املتأخرين من العلم يف املتعمقني أكثر إن ):قال شيم ا سالم 

 انفعا علما الناس أكمل أهنم مع - كانوا  حممد وأصحا  .يدرك ال ما وطلب علم بال ملوالع القول وهو :واملتعبدين
 أم  هبا هللا يهدي ما املعارف من أو احلكم  من والكلمتان الكلم  أحدهم عن يصدر تكلفا الناس أقل - صاحلا وعمال
 الفضول أعظم من هو ما شطحاتوال التكلفات من األوراق حيشون غريهم وجتد .األم  هذه على هللا منن من وهذا

 .(2).(.الدين يف قصده ساء امن املتلقاة النفوس رعوانت إال سلف ذلك يف هلم يكن مل املخرتع  واآلراء املبتدع 

                                     :                                                               منزلة العقل يف فهم نصوص الصفات، والغيبيات، وغريها من الواح -26

العقل شرط يف معرف  العلوم, وكمال وصال  األعمال, و به يكمل العلم, والعمرل, لكنره ) :قال شيم ا سالم 
ليس مستقالً بذلك, لكنه غريزة يف النفس, وقروة فيهرا, مبنزلر  قروة البصرر الريت يف العرني, فرإن اتصرل بره نرور ا ميران والقررآن,  

 ور العني إذا اتصل به نور الشمس والنار.كان كن
وإن انفرد بنفسه مل يبصر األمور اليت يعجرز وحرده عرن َدرَِكهرا, وإن عهرزِل ابلكلير : كانرت األقروال واألفعرال مرع عدمره: 

 ذوق, كمرا قررد حيصرل للبهيمر . والرسرل جراءت مبرا يعجرز العقرل عرن َدرَكِرره. ملحيوانير , قرد يكرون فيهرا حمبر , ووجرد, و  أمروراً 
 ت مبا يهعَلم ابلعقل امتناعه, لكرن املسررفون فيره قضروا بوجرو  أشرياٍء وجوازهرا, وامتناعهرا حلجرج عقلير  برزعمهم اعتقردوها 

                                                 

 .(4/٣49تفسري ابن كثري ) (1)

 .(4/1٣8) جمموع الفتاوى (2)
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حقراً, وهرري ابطررل, وعارضروا هبررا النبرروات ومرا جرراءت برره, واملعرضررون عنره صرردَّقوا أبشررياء ابطلر , ودخلرروا يف أحرروال وأعمررال 
 .(1)(ل هللا به ب  آدم على غريهمفاسدة, وخرجوا عن التمييز الذي فضَّ 

 

                                                 

 .(٣٣9-٣/٣٣8) جمموع الفتاوى (1)
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 مكانة أهل السنة بني الفرق:

 الواسطي : العقيدة يف  قال شيم ا سالم 
أهررل السررن  يثبتررون بررال متثيررل ؛ (أهــل الســنة وســٌب يف ابب الصــفات بــط أهــل التع يــل و بــط أهــل التمثيــل) -1

 ژٺ  ٿ ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ژ:وينفررررون بررررال تعطيررررل, فيقولررررون مررررثالً هلل يرررردين ليسررررت كيررررد املخلرررروق

 :املخلوقررات اماةلرر  نفرري مررع ,والصررفات األمسرراء إةبررات تتضررمن فطررريقهم) قررال شرريم ا سررالم عررن أهررل السررن :؛ [11الشررورى:]

 تعراىل: قولره ففري  ژ  ٿ     ٹ  ٹ ٺ  ٿ ٿٿ    ژ  :تعراىل قال كما  تعطيل بال وتنزيها ,تشبيه بال إةباَت

 .(1)(والتعطيل لإلحلاد رد :ژ  ٿ     ٹ  ٹ  ژ  :وقوله ,لوالتمثي شبيهتلل رد :ژٺ  ٿ ٿ  ژ 

 فاةربي  قالوا ا نسان جمبرور ولريس لره اختيرار(؛ أهل السنة وسٌب يف ابب أفعا  هللا بط القدريعضة و بط اجلربيعضة) -2
س هلل فيره مشريئ  وال قردرة, وأنَّ هللا فاعله كل شيء وليس لإلنسان كسب  حقيقي . والقدري  قالوا إنَّ العبد مستقل  بفعله ولي

يريررده,  خلقرره وعررذَّ  عليرره يكررون ذلررك جرروراً, ويلررزم مررن كالمهررم أن يكررون يف ملررك هللا مررا ال وأنَّ هللا ال خيلررق الشررر إذ لررو
 ويلزم أن يكون للكون خالَقان كقول اجملوس, ويلزم كذلك وصفه ابلعجز تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً. 

للمخلوق إرادة ال خترج عن إرادة هللا, وهللا خالق أفعاله ألهنا ال تصدر إال عن إرادة وهللا  وأهل السن  قالوا إنَّ  -
 خالقها.

يلزم  والسبب الضالل عند اةربي  والقدري : هو عدم التفريق بني ا رادة الكوني  اليت يلزم منها وقوع املراد  فائدة:
يلزم أن يكون املراد فيها حمبواًب هلل وال يلزم وقوعه, مثل إسالم أري جهل,  أن يكون حمبواًب هلل, وبني ا رادة الشرعي  اليت

قال  ؛أراده هللا شرعًا وقدراً فوقع : وإسالم أري بكر فاهلل أراده شرعًا وهو حمبو  له ومل يقع ألن هللا مل يرده كوانً وقدراً,

: وقال تعاىل ؛[7الزمر:] ژچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ :تعاىل هللا

  .(1)[29التكوير:] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ 
 

                                                 

 .(1/2العقيدة التدمري ) (1)
       (.1/26(؛ وأسبا  رفع العقوب )412-2/411للمزيد راجع جمموع الفتاوى) (1)
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 (.و يف ابب وعيد هللا بط املرجئة والوعيدية )وقا : -3

  املرجئ  غلوا يف نصوص الرجاء فقالوا ال يضر مع ا ميان معصي , والناس يستوون يف ا ميان عاصيهم وحمسنهم ألن
اعرتاف ابلقلب فق . ومن قواعدهم:" ال يضر مع ا ميان معصي ,   . وا ميان عند غالاهمال يزيد وال ينقصا ميان واحد 

 .وقد ذكرت يف توضيح الطحاوي  أقسامهم , وشيئا من الرد عليهم.كما أنه ال ينفع مع الكفر طاع "

 نب الوعيد, وسلبوا من والوعيدي  من املعتزل  واخلوارج قالوا صاحب الكبرية إن مل يتب فهو خملد يف النار فغلبوا جا
 صاحب الكبرية مسمى ا ميان, فقال اخلوارج هو كافر يف الدنيا, وقال املعتزل  يف منزل  بني املنزلتني.

  وأهل السن  أخذوا بنصوص الوعيد والرجاء فأصابوا الطريق املستقيم, وقالوا الناس يتفاوتون يف ا ميان على حسب
 .طاعتهم

 (.ان والدين بط احلرورية واملعتزلة وبط املرجئة واجلهميةويف ابب أمساء اإلمي )وقا : -4

  اخلوارج قالوا عن صاحب الكبرية هو كافر حيل دمه وماله وهلذا خرجوا على األئم  وكفروا الناس. واملعتزل  أخرجوه
  .من مسمى ا ميان فقالوا يف منزل  بني ا ميان والكفر واتفقوا مجيعا أنه خالد يف النار يوم القيام

 .املرجئ  واةهمي  قالوا هو مؤمن كامل ا ميان 

 .وأهل السن  قال هو مؤمن انقص ا ميان,معرض للعقوب  يف اآلخرة ,ولكن ال خيلد يف النار 

 (.بط الرافضة وا وارج وسٌب يف أصحاب الرسو  ) وقا : -5

  مل يهكفِّر من كفَّران من الصحاب  ال  مجل  الصحاب  وكفروهم, وقالوا منالرافض  والوا أهل البيت وغلوا فيهم وسبوا
قال شيم ا سالم ن قالوا إهنم من أولياء آل البيت؛ ومل يستثنوا من الصحاب  إال نفرًا قلياًل ام؛ تصح مواالته ألهل البيت

نصَّ على علي نصًا قاطعًا للعذر, وأنه إمام  معصوم ومن خالفه كفر, وإن   أصل قول الرافض : إن النيب) :
اجرين واألنصار كتموا النص وكفروا اب مام املعصوم, واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغريوا الشريع  وظلموا واعتدوا, بل  امله

كفروا إال نفراً قلياًل: إما بضع  عشر أو أكثر, ك يقولون: إن أاب بكر وعمر وحنومها ما زاال منافقني. وقد يقولون: بل آمنوا 
من خالف قوهلم ويسمون أنفسهم املؤمنني ومن خالفهم كفاراً, وععلون مدائن ا سالم اليت ال  ك كفروا. وأكثرهم يكفِّر

تظهر فيها أقواهلم دار ردة أسوأ حااًل من مدائن املشركني والنصارى, وهلذا يوالون اليهود والنصارى واملشركني على بعض 
 .(1)(مجهور املسلمني

                                                 

 .(٣/٣56) جمموع الفتاوى (1)
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ح أول ما ظهر يف ا سالم, ملا خرج زيد بن علي بن احلسني يف أوائل وأما لفح )الرافض ( فهذا اللف) :وقال 
املائ  الثاني  يف خالف  هشام بن عبد امللك, واتبعه الشيع , فسهئل عن أري بكر وعمر فتوالمها وترحم عليهما, فرفضه قوم 

و الزيدي  يتولون زيدًا وينسبون  فقال: رفضتموين رفضتموين فسمهوا الرافض , فالرافض  تتوىل أخاه أاب جعفر حممد بن علي
 .(2) (إليه ومن حينئذ انقسمت الشيع  إىل زيدي  ورافض  إمامي 

  اخلوارج انصبوا العداء آلل البيت وكثري من الصحاب  وكفروا علي بن أري طالب ومعاوي  بن أري سفيان. قال شيم
ا ليس بذنب ويرون اتباع الكتا  دون السن  أصل قول اخلوارج أهنم يكفرون ابلذنب ويعتقدون ذنبًا م) :ا سالم 

ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه الرتداده عندهم ما ال يستحلونه  - وإن كانت متواترة - اليت ختالف ظاهر الكتا 
 .(3)من الكافر األصلي

  ع موقف أهل السن  من الفنت اليت حصلت بني الصحاب : ال خيوضون فيما حصل بني الصحاب  من القتال م

ژ  قال تعاىل: علمهم أهنم كلهم جمتهدون مثابون فمصيبهم له أجران وخمطئهم له أجر وخطأهم مغمور يف حبر حسنااهم,

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

 .[10احلشر:] ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ض, الذين يبغضون الصحاب  ويسبوهنم, ومن ويتربءون من طريق  الرواف)عن أهل السن : قال شيم ا سالم 
طريق  النواصب, الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل, وميسكون عما شجر بني الصحاب , ويقولون: أن هذه اآلتار 
املروي  يف مساويهم منها ما هو كذ , ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغهريِّ عن وجهه, والصحيح منه: هم فيه معذورون, إما 

 . (4)(ن مصيبون, وإما جمتهدون خمطئونجمتهدو 
 

 . يف العقيدةالناس فرتاق مفاتيح وقواعد لفهم ا

                                                 

 .(1٣/٣6) جمموع الفتاوى (2)

 .(٣/٣55) جمموع الفتاوى (3)

 .(155-٣/154) جمموع الفتاوى (4)
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فإن ا ارجط عن طريقة السابقط األولط من )مجل  طرق املخالفني للسلف فقال:  ذكر شيم ا سالم-1
ييل، وطريقة التأويل، املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إباحسان؛ هلم يف كالم الرسو  ثالث طرق: طريقة التخ

 وطريقة التجهيل.
)فأهل التخييل(: هم الفالسف  والباطني , الذين يقولون: إنه خيل أشياء ال حقيق  هلا يف الباطن, وخاصي  النبوة 

 عندهم التخييل.
ف ما دل )وطريق  التأويل(: طريق  املتكلمني من اةهمي  واملعتزل  وأتباعهم, يقولون: إن ما قاله له  ويالت ختال

فكان مقصوده: أن هذا  -وإن كان مل يبني مراده وال بني احلق الذي عب اعتقاده -عليه اللفح, وما يفهم منه, وهو
يكون سبباً للبحث ابلعقل, حىت يعلم الناس احلق بعقوهلم, وعتهدوا يف  ويل ألفاظه إىل ما يوافق قوهلم ليثابوا على ذلك, 

اي , وا رشاد والتعليم, بل قصده التعمي  والتلبيس, ومل يهعرفهم احلق حىت ينالوا احلق فلم يكن قصده هلم البيان واهلد
 بعقوهلم, ويعرفوا حينئذ أن كالمه مل يقصد به البيان, فيجعلون حاهلم يف العلم من عدمه خرياً من حاهلم مع وجوده.

 يكن الرسول يعرف معإ ما أنزل عليه من )وأما الصنف الثالث(: الذين يقولون: إهنم أتباع السلف, فيقولون إنه مل
هذه اآلايت, وال أصحابه يعلمون ذلك, بل الزم قوهلم: أنه هو نفسه مل يكن يعرف معإ ما تكلم به من أحاديث 
الصفات, بل يتكلم بكالم ال يعرف معناه, والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون: إهنم مل يكونوا يعرفون معاين 

ذلك عن الرسول, وهذا القول من أبطل األقوال, واما يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله  النصوص, بل يقولون

  .(1)(, ويظنون أن التأويل هو املعإ الذي يسمونه  وياًل, وهو خمالف للظاهر ژڭڭڭۇۇژ  تعاىل:
 أهرل مرن الرجرل هبرا يعرد الريت البدعر ) :قرال شريم ا سرالم, احكمهـاو  أصو  الفرق املخالفة ألهل السـنة؛-2
 فررإن واملرجئرر , والقدريرر , والررروافض, اخلرروارج, كبدعرر :  والسررن  للكتررا  خمالفتهررا ؛ابلسررن  العلررم أهررل عنررد اشررتهر مررا األهررواء

 والقدرير , والرروافض, اخلروارج,. أربرع هري فرق  وسبعني اةنتني أصول: قالوا وغريمها أسباط, بن ويوسف املبارك, بن هللا عبد
 .(2) (واملرجئ 
سرررائر الثنتررني وسرربعني فرقررر , مررن كرران مرررنهم منافقرراً فهررو كرررافر يف البرراطن, ومررن مل يكرررن ) :ال شرريم ا سررالم قرر

منافقرراً بررل كرران مؤمنرراً ابهلل ورسرروله يف البرراطن, مل يكررن كررافراً يف البرراطن, وإن أخطررأ يف التأويررل كائنرراً مررا كرران خطررؤه. ومررن 

                                                 

 .(4/17) جمموع الفتاوى (1)

 .(4/194) جمموع الفتاوى (2)
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كفرررراً ينقررل عررن امللررر  فقررد خررالف الكترررا  والسررن  وإمجرراع الصرررحاب    قررال: إن الثنتررني وسررربعني فرقرر  كررل واحرررد مررنهم يكفررر
رضوان هللا عليهم أمجعني, بل وإمجاع األئم  األربع  وغري األربع , فليس فيهم من كفر كل واحرد مرن الثنترني وسربعني فرقر , 

  .(1)(إرا يكفر بعضهم بعضاً ببعض املقاالت
فهو خري من كل من كفر به, وإن كان يف املؤمن بذلك نوع  مد كل من كان مؤمنًا مبا جاء به حموقال أيضاً:)

من البدع , سواء كانت بدع  اخلوارج والشيع  واملرجئ  والقدري  أو غريهم, فإن اليهود والنصارى كفار كفرًا معلوماً 
ًا به, ولو قدر أنه ال خمالف له مل يكن كافر  موافق للرسول  هابالضطرار من دين ا سالم. واملبتدع إذا كان حيسب أن

  .)(2)يكفر فليس كفره مثل كفر من كذَّ  الرسول 
 الوعيررد ابلنررار وعرردم النجرراة(.-2.  الضررالل والبرردع-1 وإن حكررم هررذه الفرررق الثنتررني والسرربعني هررو::) احلررواي قررال

 .وإن كانوا يف دائرة ا سالم يف اةمل  (97منهج األشاعرة)ص:
للسنة، فقائلها ال بد أن يثبت ما نفته السنة وينف  ما أثبتته  خالفةاملالوصف الذي تشرتك فيه البدع -٣
آلتار: بدع  احلروري . قال أول البدع ظهورًا يف ا سالم وأظهر ذمًا يف السن  وا:) قال شيم ا سالم ؛السنة
 وأئمتهم: مجاع  املسلمنيوهلم خاصتان مشهورَتن فارقوا هبا  صح احلديث يف اخلوارج من عشرة أوجه...)أمحد:

, وهذا هو الذي أظهروه يف وجه النيب (خروجهم عن السن , وجعلهم ما ليس بسيئ  سيئ , وما ليس حبسن  حسن أحدمها:
 أمر له مبا اعتقده حسن  من القسم  اليت ال  اعدل ":قال له ذو اخلويصرة التميمي: اعدل فإنك مل تعدل.. وقوله "

خالف  للسن  فقائلها ال بد أن يثبت ما نفته السن  وينفي ما أةبتته السن , وحيسن تصلح, وهذا الوصف تشرتك فيه البدع امل
ما قبحته السن  أو يقبح ما حسنت السن , وإال مل يكن بدع , وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ يف بعض 

لرسول نفسه أن عور ويضل يف سنته ومل املسائل, لكن أهل البدع خيالفون السن  الظاهرة املعلوم  واخلوارج جوَّزوا على ا
ظاهر القرآن.  - بزعمهم –يوجبوا طاعته ومتابعته, وإرا صدقوا فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السن  اليت ختالف 

؛ هوغالب أهل البدع غري اخلوارج يتابعوهنم يف احلقيق  على هذا, فإهنم يرون أن الرسول لو قال الالف مقالتهم ملا اتبعو 
الفرق الثاين يف اخلوارج وأهل البدع: أهنم يكفرون ابلذنو  والسيئات. ويرتتب على تكفريهم ابلذنو  استحالل دماء 
املسلمني وأمواهلم وإن دار ا سالم دار حر  ودارهم دار ا ميان, وكذلك يقول مجهور الرافض , ومجهور املعتزل , 

                                                 

 .(7/218) جمموع الفتاوى (1)

 .(٣5/201) جمموع الفتاوى (2)
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احلديث والفقه ومتكلميهم. فهذا أصل البدع اليت تثبت بنص سن  رسول هللا واةهمي , وطائف  من غالة املنتسب  إىل أهل 
وإمجاع السلف أهنا بدع  وهو جعل العفو سيئ  وجعل السيئ  كفراً. فينبغي للمسلم أن حيذر من هذين األصلني اخلبيثني, 

 .(1)(وما يتولد عنهما من بغض املسلمني وذمهم واستحالل دمائهم وأمواهلم
قررال ؛ , األخررذ أبدلرر  الشرررع كلهررا  وعرردم تكلفهررم مررا ال علررم هلررم بررهســباب هدايــة أهــل الســنة للحــلامــن أعظــم أ-4

فررإذا افتقررر العبررد إىل هللا ودعرراه, وأدمررن النظررر يف كررالم هللا وكررالم رسرروله وكررالم الصررحاب  والتررابعني ):شرريم ا سررالم 
                                                                                                                                     .(2)(وأئم  املسلمني: انفتح له طريق اهلدى

فمررن فسررر السرريئ  ابلشرررك كررران  ,[90النمررل:] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  :فمررثالً قررول هللا تعرراىل
وهبرذا يهعمرل ابألدلر    حسرنته فهرو الردخول بغرري خلرود, غلبرتسرها أبهنا سيئ  املوحد اليت املراد بدخول النار التأبيد, ومن ف

 .(3)كلها

. مثل املرجئ  أخذوا أدل  من أعظم أسباب ضال  الفرق، األخذ جبانب من جوانب األدلة وترك جوانب-5
املعطِّل  مثل  ,الرجاء و ولوا أدل  الوعيد, وكذلك تكلفهم ما ال علم هلم به, وتعمقهم املمقوت وحتريف الكلم عن مواضعه

)وإن كان العقل الصريح ال ميكن أن خيالف النقل -واملشبِّه  يف كيفي  ومعاين الصفات. وتقدميهم العقل على النقل
 .(4)مثل فعل األشاعرة يف استخدام العقل يف إةبات سبع صفات و نفي الباقي ألهنا ال توافق العقل بزعمهم -الصحيح(

, ألن ا نسان يذهل, فقد يقول قواًل وال يتأمل يف انجته ا مل يلتزمهالزم مذهب اإلنسان ليس مبذهب له إذ-6
 والزمه, مثال: الزم مذهب النفاة أن هللا معدوم, فلو ألزمناهم به مل يشك مسلم  يف كفرهم وإحلادهم. قال شيم ا سالم

 .(1)(فالزم املذهب ليس مبذهب إال أن يستلزمه صاحب املذهب :

                                                 

 .( بتصرف74-19/71) جمموع الفتاوى (1)

 .(5/118) جمموع الفتاوى (2)

 .(89,88راجع تفسري ا مام ابن كثري تفسري سورة النمل اآلي :) (3)

قدمر  أسربا  عامر   لضرالهلم يف امل الغامردي ( د.أمحرد برن سرعد65-1/57وقد ذكر حمقق شر  أصول اعتقراد أهرل السرن  لاللكرائي ) (4)
      حتكريم العقرل يف القضرااي الشررعي . -4املرؤةرات األجنبير .  -٣الرد على البدعر  ببدعر  مثلهرا أو أشرد منهرا.  -2الغلو.  -1)مجلً : أذكرها

 .مون(تعريب كتب الفلسف  يف عهد املأ -5

 .(5/٣06) جمموع الفتاوى (1)
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واما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف املنتسب  إىل متبوعني يف أصول الدين والكالم :  :قال شيم ا سالم -7     
على درجات منهم من يكون قد خالف السن  يف أصول عظيم  ومنهم من يكون إرا خالف السن  يف أمور دقيق  . ومن 

فيما رده من الباطل وقاله من احلق ؛  يكون قد رد على غريه من الطوائف الذين هم أبعد عن السن  منه ؛ فيكون حممودا
لكن يكون قد جاوز العدل يف رده حبيث جحد بعض احلق وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدع  كبرية ببدع  أخف 

 منها ؛ ورد ابلباطل ابطال بباطل أخف منه وهذه حال أكثر أهل الكالم املنتسبني إىل السن  واةماع  .
ابتدعوه قوال يفارقون به مجاع  املسلمني ؛ يوالون عليه ويعادون ؛ كان من نوع اخلطأ . ومثل هؤالء إذا مل ععلوا ما 

وهللا سبحانه وتعاىل يغفر للمؤمنني خطأهم يف مثل ذلك . وهلذا وقع يف مثل هذا كثري من سلف األم  وأئمتها : هلم 
اىل موافقه وعادى خمالفه وفرق بني مجاع  مقاالت قالوها ابجتهاد وهي ختالف ما ةبت يف الكتا  والسن  ؛ الالف من و 

املسلمني وكفر وفسق خمالفه دون موافقه يف مسائل اآلراء واالجتهادات ؛ واستحل قتال خمالفه دون موافقه فهؤالء من 
 ٣48/ ٣أهل التفرق واالختالفات .(الفتاوى

، أما من خالف يف السنة من خالف يف األصو  فليس من أهل )قال الشيم صاحل آل الشيم يف شر  الطحاوي :
مثل من قال هللا مستوي على عرشه ولكنه خيلو منه عند النزول.  تفصيالت األصو  فهو من أهل السنة لكنه خم  ء.

يبقى من  ,ومثل من أةبت األصول وأنَّ األمساء والصفات الواجب فيها ا ةبات ولكن خالف يف بعض الصفات فنفاها
.(2)(أهل السن 

, وترجرع لكل فرقٍة أساٌس منهجٌ  تتفلا عليه طوائفهـا ):(9٣)ص:ي يف كتابه منهج األشاعرةاحلواقال الشيم سفر 
ينطبررق عليرره مل يرردخل فيهررا, فمررثالً كررل مررن قررال أن  مل عررن انتسررابه هلررا ومررن خرررج إليرره أصرروهلا وقواعرردها, ومررن خررالف فيرره

  (.ا نسان جمبور  فهو جربي  
بتعصب بعد  . ومن قال ابلبدع عن اجتهاد، فال يبدَّع بل يعتذر له األئمة مبا خيالف السنةمن قا  من -8
  إنكار عائش  رضي هللا عنها أن األموات من صناديد قريش يوم بدٍر مل يسمعوا حديث النيباحلج  فيبدَّع, فوضو  

الل عن اجتهاد واستد - رضي هللا عنها -فعلت ذلك ؛ [80النمل:] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤژ هلم, واحتجت بقول هللا 

                                                 

 .راجع  أشرط  شر  الطحاوي  للشيم (2)
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ال يهسمع املوتى إال ما   ال عن تعصب واتباٍع للهوى فهي معذورة؛ واةمع بني اآلي  واحلديث: اآلي  عام  يف أن النيب
 .(3)لكفار قريش يف قليب بدر استثناه الدليل مثل كالم النيب

بقصٍد وسوء ني  , وبعضهم داعي  للبدع  أهل البدع خيتلفون فمنهم متأوٌ  جمتهٌد وله نصرة للدين واحسنات-9
يف طلب احلق واخطأ فإن هللا يغفر له خطأه   من كان من املؤمنني جمتهداً :) فال يستوون عند هللا.قال شيم ا سالم

ك قال ( ...ومجاهري ا سالم  أو العلمي .هذا الذي عليه أصحا  النيب,سواًء كان يف املسائل النظري  ,كائنا ما كان
رًا َق ُّ ملَْ يَرْعَمْل خَ  :قَاَل َرجهل  » أنه قال  النيبوقد ةبت يف الصحا  عن :)   رِّقهوهه َواْذرهوا ِنْصَفهه يف , فَِإَذا َماَت َفحَ يرْ

, هِ فََأَمَر اّللَّه اْلَبْحَر َفَجَمَع َما ِفي ,بههه َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنيَ اْلَبْحِر فَرَواّللَِّ َلِئْن َقَدَر اّللَّه َعَلْيِه لَيرهَعذِّبَرنَّهه َعَذااًب اَل يرهَعذِّ  اْلبَررِّ َوِنْصَفهه يف 
فهذا شك يف قدرة هللا ويف املعاد,بل « ِمْن َخْشَيِتَك, َوأَْنَت َأْعَلمه, فَرَغَفَر َلهه  :قَالَ  كملَ فَرَعْلتَ  :َوأََمَر اْلبَررَّ َفَجَمَع َما ِفيِه كهَّ قَالَ 

  .(1), وغفر هللا له(وأنه ال يقدر هللا عليه إذا فعل ذلك يعود, ظن أنه ال
 يكون أن عب االعتقاد هذا من شيء يف خالف من كل  وليس :)وقال بعد ما بني أن ا ميان يزيد وينقص   

 ,احلج  عليه به تقوم ما العلم من ذلك يف بلغه يكون ال وقد خطأه هللا يغفر خمطئا جمتهدا يكون قد املنازع فإن ,اهالكً 
 املتأول فيها يدخل أن عب ال له املتناول  الوعيد ألفا  كانت  وإذا سيئاته به هللا وميح ما احلسنات من له يكون وقد

 هذا يف جنا ذلك اعتقد من أن الكالم هذا موجب بل أوىل فهذا ذلك وغري له واملغفور املاحي  احلسنات وذو والقانت
  .(2)(جنا تصم من يقال كما  انجيا يكون ال وقد انجيا يكون فقد ضده اعتقد ومن االعتقاد

التأويل هو وضع الدليل يف غري موضعه ابجتهاد أو شبه  تنشأ من عدم فهم دالل  احلواي:)  قال الشيم سفر
النص. وقد يكون املتأول جمتهدًا خمطئًا فيعذر وقد يكون متعسفًا فال يعذر, وعلى كل حال عب الكشف عن حاله 

ف عدم تكفري املتأول حىت تقام عليه احلج , مثلما حصل مع وتصحيح فهمه قبل احلكم عليه, وهذا كان مذهب السل

  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ بعض الصحاب  الذين شربوا اخلمر يف عهد عمر رضي هللا عنه متأولني قوله تعاىل:

 .[9٣املائدة:] ژ  ک ڑ ڑ ژ

                                                 

 .(6/61) جمموع الفتاوىللمزيد راجع  (3)

 .(٣47-2٣/٣46) جمموع الفتاوى (1)

 .(٣/179) جمموع الفتاوى (2)
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ٺ  ٿٿٿٿ ٹ  ژ  :ومثل هذا من أوَّل الصفات عن حسن ني  متأواًل قول هللا تعاىل

 ول وال َيْكفهر, وهلذا مل يطلق السلف تكفري املخالفني يف الصفات أو غريها ألن هو مأول  ف, [11الشورى:] ژٹ
بعضهم أو كثري منهم متأولون. أما الباطني  فال شك يف كفرهم ألن  ويلهم ليس له أي شبه  بل أرادوا هدم ا سالم 

 .(3)م العملي  كالصالة والصوم واحلج(ألحكاعتقادي  بل أوَّلوا اعمداً بدليل أهنم مل يكتفوا بتأويل األمور ا 
أحكام اآلخرة ومنازل الناس فيها خاضع  ألمر أحكم احلاكمني وأعدهلم, أما حنن يف الدنيا ) وقال يف موضع آخر:

مأمورون أن حنكم على كل منهج أو فرد مبا حكم هللا به عليه من غري إفراط وال تفري , ونتقيد ابلضواب  اليت جاءت يف 
 .(4)(السلف مذهب

 أكثر الفرق ال  وقعت يف الضال  يف أي جانب من جوانب الدين اختذت التأويل املمقوت م ية هلا،-10
يف رد النصوص اليت تعارض معتقدها الباطل الذي جعلوه أصالً وأولوا النصوص حىت توافقه. فاخلوارج مثالً أولوا النصوص 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ژ  ا ميان وإن كان فيه ضعف مثل: اليت تبني أن صاحب الكبرية ال يزال عنده أصل

اَل  أَنَّهه َمْن َماَت ِمْن أهمَّيِت  - َأْو قَاَل َبشََّرين  - َفَأْخبَرَرين  آٍت ِمْن َرريِّ  أَََتين »  مرفوعاً:  , وحديث أري ذر[9احلجرات:] ژ
ًئا َدَخَل اْةَنََّ   فيؤولوه حىت يوافق أصلهم  .(1)«َوِإْن َزَن َوِإْن َسَرقَ » :قَالَ  ك َوِإْن َسَرقَ  ك َزنَ َوِإْن  :قرهْلته  ,«يهْشرِكه اِبّللَِّ َشيرْ

وهو تكفري صاحب الكبرية وأن ا ميان واحد ال يزيد وال ينقص. فقلَّ أن جتدهم يكذبون النص وعحدونه بعد ةبوته إال 
 ابلتأويل.

ذوا ديرنهم مرن الكترا  والسرن  وآمنروا مبرا تردل عليره النصروص علرى أما أهل السن  فسلَّموا ملا قال هللا وقال رسوله وأخر
وعامرر  البرردع واألهررواء إرررا تنشررأ مررن هررذين األصررلني: أمررا األول ) :مررراد هللا ورسرروله بررال حتريررف. قررال شرريم ا سررالم 

لنرراس مرن جهرر  وهلررذا قرال أمحررد برن حنبرل لرربعض أصرحابه: أكثررر مرا خيطر  اويرل الفاسررد أو القيراس الفاسرد...؛ فشربه  التأ
  .(2)(التأويل والقياس

                                                 

 .(87منهج األشاعرة )ص: (3)

 .املصدر السابق (4)

 .(15٣(, ومسلم)1180أخرجه البخاري) (1)
 .(75-19/74) جمموع الفتاوى (2)
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  وعشرررون بضررع وهرري األنبيرراء كتررب  سرائر و ا جنيررل و الترروراة ألفررا  فررإن):هرو فعررل أهررل الكتررا  مررن قبل,قرال و      
(3)(الصحيح  معانيها يكتمون و الباطل ابلتأويل حيرفوهنا لكن ألفاظها جحد ميكنهم ال الكتا  أهل عند كتااب

الة يف األمساء والصفات ال  يلبعضسون هبا احللا ابلباطل، ويومهون أهنم على احلا، من طرق الفرق الض-11
-.     قال ابن ابزاملومهة غري الواضحة (2)وينفرون الناس من مذهب السلف رمحهم هللا؛ استخدام األلفاظ اجململة

  اليت تكلم هللا هبا وأةبتها لنفسه حىت : )وأهل البدع يطلقون مثل هذه األلفا  لينفوا هبا الصفات بغري األلفا-رمحه هللا
 (٣)ال يفتضحوا وحىت ال يشنع عليهم أهل احلق(

 فيما أيت نوضح بعضها وهللا املستعان:  
األلفا  اجململ : قد سبق أن أّي لفح مل يثبت يف الكتا  والسن  فهو مردود, أما معناه فإن كان حق قهبل وإال رهدَّ.            

   على هذه األلفا  والرد عليهانذكر بعض األمثل
: هي من الشبه اليت رد هبا بعض الفرق الضال  إةبات صفات هللا . قال شيم ا سالم: دعوى الرتكيب   

 (4))قال نفاة الصفات: إةبات العلم والقدرة وا رادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب امتنع(.
كب كونه كان مفرتقًا فاجتمع أو ركبه مهركب أو يقبل : "إن أريد ابملر -رمحه هللا-قال شيم ا سالم   

 (5)االنفصال فهذا ابطل. وإن عه  به ما يشار إليه أو ما يكون قائم بنفسه موصوف بصفات الكمال فهو حق."

وقال رمحه هللا: "أما القول أبنه سبحانه مركب مؤلف من أجزاء, وأنه يقبل التجزيء واالنقسام    
 .(6")شرعاً وعقاًل, فإن هذا ينايف كونه صمداً... واالنفصال فهذا ابطل

                                                 

 .(16/415) جمموع الفتاوى (3)

به وإن كان  اجململ هنا ابملعإ السابق خيتلف من اجململ عند الفقهاء كما قال شيم ا سالم عنه: "اجململ ما ال يكفي وحده يف العمل -2
. قلت لكن الزكاة 7/٣92فهذه ظاهرها ومعناها مفهوم."  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  ظاهر حقاً كما يف قوله تعاىل:

 حتتاج إىل تفصيل وبيان لألموال اليت جتب فيها الزكاة والنصا  وماذا عب فيه حىت يعمل هبا املكلف, وقد بينتها السن  خري بيان.
 24حاوي  صالتعليق على الط - 3

 .7/66٣التدمري , راجع الفتاوى  40صفح   - 4
 .6/104بتصرف الفتاوى  - 5

 17/297 الفتاوى - 6
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قال الشيم بكر أبو زيد: )قول النفاة استواء هللا تعاىل على عرشه: لو كان فوق عرش لكان مركباً,    
واملركب لفح جممل يراد به ما رّكبه غريه, وما كان متفرقًا فاجتمعت أجزاؤه وما ميكن تفريق بعضه عن بعض, وهللا تعاىل 

 .(7)ه عن هذا الرتكيب( منز 
واخلالص :أن أهل الضالل أرادوا من هذا اللفح تنفري الناس من إةبات صفات هللا مثل اليدين والعينني    

والساق وغريها. وهي تابت  هلل سبحانه وتعاىل ابلنص الواضح, فاملؤمن ال يرتك كالم هللا لقول أحد أاّيً كان فكيف إذا  
 كِّم للعقل, وقد أوضح شيم ا سالم يف التدمري  والفتاوى وابن القيم يف الصواعق املرسل  هذهللنص حم اً كان القائل َترك

 الشبه  والرد عليها.                                                                                               
)جمسم  حشوي  مشبه ( واملقصودهم نفي األشاعرة وغريهم من النفاة يرمون أهل السن  بقوهلم:    

 الصفات والتنفري من إةبااها, ومهثبتيها أهل السن .
: إن أريد ما يشار إليه أو يرى أو تقوم به الصفات فاهلل يشار إليه يف الدعاء ابلقلو  والعيون, ويهرى عياانً يف اجلسم

 البخاريُّ  ويفأبين( كما يف حديث اةاري  يف الصحيح.اآلخرة وتقوم به الصفات اليت يهوصف هبا وتليق به. ويهسأل عنه )
 هللا, ِمن العهْذره  إِليه أحبُّ  شخصَ  وال , هللا من أْغريه  شخصَ  وال»:  وفيه , حنوه وملسلم.«هللا من أَْغيَرره  شخصَ  ال»: ,

رين املرَسلني هللا بعثَ  ذلك أجل من  هللا وعدَ  ذلك َأجل من هللا, من املِْدح ه  إِليه َأحبُّ  -شخصَ  وال , ومهْنِذرين مهَبشِّ
 .«ال شيء أحب إليه املد  من هللا»,«اةن َ 

 وإن أريد أن هلل جسم مركب من عظام وحلم ودم مثل املخلوق فهذا ابطل.

 مبعإ أهنم يزعمون أن أهل السن  حشوا هللا صفات كثرية مبعإ احلشو. أو قالوا أن أهل السن  أةبتوا أن هلل احشوية :

 ٺ  ژ ء, تعاىل هللا عما يقول الظاملون فاهلل هو األحد الصمد الذي قد أةبت لنفسه صفات تليق به.سبحانه أحشا

: )الصمد الذي ال جوف -رضي هللا عنهما-يف تفسريه: "قال ابن عباس -رمحه هللا-. قال البغوي  ژ   ٿ       ٿ
  (8)له.( قال الشعيب: )الذي ال أيكل وال يشر ..(

 

 قالوا إةبات الصفات هلل يستلزم قيام احلوادث به وقيام األعراض به. :األعراض واحلوادث 

                                                 
 186معجم املناهي اللفظي  صفح   - 7

 .146-4/144للمزيد راجع الفتاوى  - 8
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: "لفح األعراض واحلوادث: لفظان جممالن, فإن أريد بذلك ما يعقله -رمحه هللا-قال شيم ا سالم   
تات أهل اللغ  من أن األعراض واحلوادث هي األمراض واآلفات أو أن فالن قد أحدث حدتاً عظيمًا مثل: )إايكم وحمد

 .9األمور( أو فالن به عارض من اةن, فهذه من النقائص اليت ينزه هللا عنها."

ك بنيَّ رمحه هللا يف مجل  كالمه أن املتكلمني إذا اصطلحوا على تسمي  الصفات أعراضًا لينفوها, ما    
 (  10)خيرجها من كون االتصاف هبا كمااًل, وهللا سبحانه هو أوىل بكل كمال.

يف لفظ : )حلول احلوادث ابلر  سبحانه(: "فيه إمجال أن أريد ابلنفي أنه  -رمحه هللا-أري العزقال ابن    
سبحانه ال حيل يف ذاته املقدس  شيء من خملوقاته احملدة , أو ال حيدث له وصفاً متجدد مل يكن؛ فهذا نفي  صحيح. وإن 

كلم مبا شاء إذا شاء, وال أنه يغضب ويرضى ال كأحد من أريد به نفي الصفات االختياري  من أنه ال يفعل ما يريد وال يت
  (11)الورى, وال يوصف مبا وصف به نفسه من النزول واالستواء وا تيان كما يليق جبالله وعظمته فهذا نفي  ابطل."

 ًء العرش أو : إن أريد منها أن هللا سبحانه وتعاىل حيي  به شيء  من خلقه أو حيوزه فهذا ابطل سوااحليعضز واجلهة واحلد
غريه. وإن أريد منه أن هللا ابئن من خلقه منفصل عنهم يف العلو فوق مساواته فهو حق كما دلت عليه النصوص املتكاةرة. 

: "إن السلف متفقون على أن البشر ال -رمحه هللا-: )تعاىل عن احلدود( قال ابن أري العز-رمحه هللا-وقد قال الطحاوي 

  ې   ې ژ . ال مسعه وال بصره وال غريها بل علمها عند هللا:(12)حيدون شيئاً من صفاته." يعلمون هلل حداً, وأهنم ال

  ژ ى     ى

.وإرا أراد املخالفون ألهل السن  بنفي احليز واةه  واحلد؛ نفي علو هللا  ژ    ٹ  ٹ ٿ ژ   
 وفوقيته على خملوقاته واستوائه على عرشه.

 صفات تليق به ولو شاهبت صفات املخلوق يف االسم واملعإ املطلق كما سبق بيانه  : التشبيه: إن أهريد به أن هللمشبهة
فهذا حق. فللخالق مسع يليق به, وللمخلوق مسع يليق به, فهذا يسمى مسع وهذا يسمى مسع, واخلالق يسمع واملخلوق 

 يسمع لكن ال يتماةالن.
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العز: "املشبه  كداود اةوارري وأمثاله قالوا: وإن أريد به املشاهب  من كل وجه فهذا ابطل قال ابن أري    
 (1٣)إن هلل جسم, وأنه جث  وأعضاء غري ذلك تعاىل عّما يقولون علواً كبرياً."

يف التدمري : "الصمد الذي ال جوف له فال أيكل وال يشر  وهو منزه  -رمحه هللا-قال شيم ا سالم   
ال تشر  وهي صف  كمال هلا فاهلل من اب  أوىل. وكذلك عن مجيع أعضاء األكل والشر . واملالئك  ال  كل و 

 الصاحب  والولد وعن آالت ذلك وأسبابه وكذلك ما يستلزم ضعفاً من احلزن والبكاء."
  الصفة غري املوصوف. 
إن أريد أن هلل صفات أضيفت إليه إضاف  صف  ملوصوف فهذا حق.وإن أريد أهنا منفصل  عنه خملوق     

 النفاة.فهذا ابطل وهو قول 

فهذا لفح جممل: فإن  -: "قول اةهمي  واملعتزل  وحنوهم: القد  ال يتعدد-رمحه هللا-قال شيم ا سالم   
القد  إذا أريد به ر  العاملني: فر  العاملني إله واحد ال شريك له, وإذا أريد به صفاته, فمن قال إن صفات الر  ال 

هي ا رادة, والسمع والبصر هو العلم. وقد يقول بعضهم أيضاً: العلم هو  تتعدد فهو يقول: العلم هو القدرة, والقدرة
الكالم, ويقول آخرون: العلم والقدرة هو ا رادة, ك يقولون إن الصف  هي املوصوف: فالعلم هو العامل والقدرة هي 

ظهم يف غري هذا املوضع. القادر. وهذه األقوال صر  هبا نفاة الصفات من الفالسف  واةهمي  وحنوهم كما حكيت ألفا
بل خمالف  املعلوم ابالضطرار للعقالء. واملعلوم  -ومعلوم أن يف هذه األقوال من خمالف  املعقول الصريح واملنقول الصحيح

 (14)ما يبني أهنا يف غاي  الفساد شرعاً وعقاًل." -ابالضطرار من دين ا سالم ودين الرسل
م هو ذات هللا مثاًل فهذا ابطل خيالف العقل. وإن أريد أنه يدل على ذات هللا ك إن أريد أن العلهل االسم عط املسمى 

 فهذا حق.
: "إن أريد ابملغايرة أن اللفح غري املعإ فحق. وإن أريد أن هللا سبحانه كان -رمحه هللا-قال ابن أري العز   

 (15)من أعظم الضالل."وال اسم له؛ حىت خلق لنفسه أمساء أو حىت مساه خلقه أبمساء من صنعهم فهذا 

                                                 
 .218شر  الطحاوي   ص  - 13
 17/168الفتاوى  - 14
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: "قال اةهمي : االسم غري املسمى, وأمساء هللا غريه وما كان غريه فهو خملوق. وهؤالء -رمحه هللا-قال شيم ا سالم
الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول, ألن أمساء هللا من كالمه وكالم هللا غري خملوق, بل هو املتكلم به وهو املسمي 

 (16)مساء."لنفسه مبا فيه من أ
 :إجراء النصوص على ظاهرها 
أن أريد به إةبات الصفات على حقيقتها كما هو ظاهر النصوص بال  ويل ابطل؛ فهذا حق. وإن أريد    

 به التفويض وأاّن ال نعلم معاين صفات هللا فهذا ابطل. وقريب من ذلك قول: )هل الظاهر مراد( فيقال فيه كما سبق.

 صوص ال يع  التمثيل كما يقول املشبه .وكذلك نقول أن ظاهر الن
: "من عريها على ظاهرها وععل ظاهرها من جنس صفات املخلوقني, -رمحه هللا-قال شيم ا سالم   

 .(17)فهؤالء املشبه , ومذهبهم ابطل.."
 وإن أريد به : إن أريد به حتريف النصوص عن ظاهرها ونقلها من املعإ الراجح إىل املعإ املرجو  فباطل. التأويل

 معناها احلق وتفسريها الراجح الواضح من ظاهر النص فحق.
واملخالفون ألهل السن  قد يرموهنم ابلتأويل املذموم من أجل تربير  ويلهم املذموم. ومن ذلك أهنم    

 احلديث: )جتيء زعموا أن ا مام أمحد أوَّل جميء سورة البقرة وآل عمران يوم القيام  مبجيء ةوا  البقرة وآل عمران يف
البقرة وآل عمران كأهنما غمامتان أو غيايتان..( واحلق أنه تفسريها كما يف سياق احلديث وليس  وياًل مذموماً. فإنه 
يهصرف النص عن ظاهره إذا كان هناك قرين  أو دليل شرعي كما يف حديث: )استطعمتك فلم تطعم ( وقد سبق يف 

 املقدم .

: "ملّا أمر هللا بقراءاهما يف أول احلديث وذكر جميئهما حياجان عن القار : -هللا رمحه-قال شيم ا سالم   
عهلم أنه أراد بذلك قراءة القار  هلما وهو عمله..وليس املقصود أن نفس كالم هللا الذي تكلم به, يتصور صورة غمامتني 

  (18)وأعمال العباد خملوق  وةواهبا خملوق."
 ه قادر أن ععله حسي وهو على كل شيء قدير.والعمل معنوي وهللا سبحان   
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 وكذلك زعم أبو حامد الغزاي: أن أمحد مل يتأول إال ةالة  أشياء:   
احلجر األسود ميني هللا يف األرض فمن صافحه وقبَّله فكأرا صافح هللا وقبَّل ميينه. وقد أبطل العلماء هذا احلديث,  .1

اللفح أهنا ليست ميني هللا حقيق  ألنه قال يف األرض, وقال فكأرا  وأضافه شيم ا سالم البن عباس. والواضح من
صافح هللا أي ليس حقيقً . وقال شيم ا سالم: "ومعلوم أن املشبه غري املشبه به. وهذا صريح أن املصافح مل يصافح 

 (19)ميني هللا أصاًل."
عثيمني: "وقد أخذ السلف أهل السن  حديث )قلو  العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن( رواه مسلم. قال ابن  .2

بظاهر احلديث وقالوا إن هلل تعاىل أصابع حقيق  نثبتها له كما أةبتها له رسوله ,وال يلزم من كون قلو  ب  آدم بني 
 أصبعني منها أن تكون اماس  هلا حىت يقال إن احلديث موهم ابحللول فيجب صرفه عن ظاهره." 

ل اليمن( قال شيم ا سالم ابن تيمي : "و هؤالء هم الذين قاتلوا أهل الردة حديث )إين أجد نفس الرمحن من قب .٣
  (20)وفتحوا األمصار فبهم نفس الرمحن عن املؤمنني الكرابت."

قال ابن عثيمني: "النفس كل شيء يفرج به عن مكرو  فيكون معإ احلديث أن تنفيس هللا تعاىل عن املؤمنني    
  (21 )يكون من أهل اليمن."

فدل ما سبق أن أهل السن  ال يصرفون النص عن ظاهره إال بدليل من الكتا  أو السن , وال يقعون يف التأويل    
 املذموم كما وقع فيه خمالفوهم.

 .(22)ومعناه: أنه ال يكون شيء إال وقبله شيء َترتََّب عليه, أو ال يكون شيء إال و بعده شيء ترتب عليه" :التسلسل
: "التسلسل لفح جممل مل يرد نفيه وال إةباته يف كتا  وال سن . ك قال فالتسلسل يف -رمحه هللا-قال ابن أري العز   

 حمال امتنع لذاته, وهو أن يكون مؤةرون كل واحد منهم استفاد  ةريه اما قبله ال إىل غاي . (2٣)املؤةرين
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األبد, وأنه كلما انقضى ألهل اةن  نعيم  والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع, من دوام أفعال الر  تعاىل يف 
أحدث هلم نعيمًا آخر ال نفاد له. وكذلك التسلسل يف أفعاله سبحانه يف طرف األزل, وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر 

 (24)فهذا واجب يف كالمه, فإنه مل يزل متكلما إذا شاء, ومل حتدث له صف  الكالم يف وقت..."

 رد  على اةهمي  يف قوهلم أن دوام احلوادث امتنع وأنه عب أن يكون للحوادث مبدأ وهذا الكالم منه رمحه هللا    
: -رمحه هللا-المتناع حوادث ال أول هلا فيمتنع أن يكون البار  عز وجل مل يزل فاعاًل متكلماً مبشيئته. قال شيم ا سالم

درًا بعد أن مل يكن قادرًا عليه, كان هذا اما أنكر "وحقيق  قوهلم أن هللا مل يكن قادرًا على الفعل يف األزل بل صار قا
  (25)املسلمون على هؤالء..."

وقال يف الرد على املتفلسف  القائلني بقدم العامل: "فإن عمداهم يف )قدم العامل( على أن الر  مل يزل فاعاًل, وأنه    
مل يكن, وأنه ميتنع أن يصري قادراً بعد أن مل يكن, ميتنع أن يصري فاعاًل بعد أن مل يكن, وأن يصري الفعل امكناً له بعد أن 

  (26)وهذا ومجيع ما احتجوا به إرا يدل على قدم نوع الفعل, ال يدل على قدم شيء من العامل ال فلك وال غريه."
اخلالص : أن فعل هللا أزي أبدي ألنه كمال وال يعطل هللا عن الكمال. فهو قبل خلق السماوات واألرض فعال     
  (27)ا يريد وبعد فنائها فهو فعال  ملا يريد سبحانه. وكل خملوق حادث أوجده هللا من عدم.مل

قال شيم ا سالم رمحه هللا: "فإن التسلسل املمتنع هو وجود املتسلسالت يف آن واحد, كوجود خالق للخالق, وخالق 
نها وجود ما ال يتناهى يف آن واحد وهذا للخالق, أو للخلق خلق, وللخلق خلق, يف آن واحد, وهذا امتنع من وجوه, م

  (28)امتنع مطلقاً, ومنها أن كل ما ذكر يكون )حمدتاً( ال )امكناً( وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل.."

 ڎ ڎ ڌ ژ مبعإ خلق على ا طالق؛ حىت يثبتوا أن القرآن خملوق ألن هللا قال: )جعل( قوهلم: لفح   

 مبعإ خلق إذا تعدى إىل مفعول واحد كقول هللا تعاىل:واحلق أنه يكون   ژ  ڈ
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 ڎ ڎ ڌ ژ , ژىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ وإذا تعدى إىل مفعولني ال يكون مبعإ خلق مثل:  ژپ پ پ  ژ 

 (  29)  ژ  ڈ

: قال اةهمي  ومن وافقهم: إن هللا ال حيب أحداً من خلقه بل بعضهم أنكر أن يكون املخلوق حمباً املناسبةلفح    
نه ال مناسب  بني القد  واحملدث, وععلون حمب  هللا نفس إرادته. ال يفرق بني حمب  هللا ورضاه, وغضبه وسخطه هلل؛ أل

 وبني إرادته كقول القدري  واةربي .
قال شيم ا سالم: )املناسب ( لفح جممل, فإنه قد يراد به التوالد والقراب  فيقال: هذا نسيب فالن ويناسبه, إذا     

قراب  مستندة إىل الوالدة واآلدمي , ويراد به املماةل  فيقال هذا يناسب هذا. وهللا أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل  كان بينهم
يكن له كفواً أحد. ويراد هبا املوافق  يف معإ من املعاين, وضدها املخالف , و )املناسب ( هبذا االعتبار تابت , فإن أولياء هللا 

فعلونه, وفيما حيبه فيحبونه وهللا حمسن حيب احملسنني وهي من صفات الكمال فإن َمن حيب يوافقونه فيما أيمر به في
  (٣0)صفات الكمال أكمل امن ال فرق عنده بني صفات النقص والكمال, وال حيب صفات الكمال.

بته له ومتتعه قال رمحه هللا يف موضع آخر من الفتاوى: أما قوهلم )أنه ال مناسب  بني احملدث والقد  توجب حم    
ابلنظر إليه(: فهذا كالم جممل, فإن أرادوا ابملناسب  أنه ليس بينهما توالد أو مناكح  أو حنو ذلك فهذا حق, وإن أرادوا 
أنه ال مناسب  بني اخلالق واملخلوق توجب أن يكون أحدمها حمبًا عابدًا واآلخر معبودًا حمبواًب فباطل. وحقيق  قول هؤالء 

عبودًا يف احلقيق  ألن احملب  هي رأس العبودي , وطوائف من الصوفي  أقروا بكونه حمبواًب ومنعوا كونه جحد كون هللا م
  (٣1)حمباً.

وقد ةبت  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ وقد أةبت القرآن أن هللا حيب عباده وحيبونه, كما قال هللا:    
 هذه األلفا  تدل على معاين متغايرة. ابلشرع والعقل أن ا رادة غري احملب  والسخ  والرضا, وأن كل

   ( : قال شيم ا سالم هل اإلميان خملوق أو غري خملوقمن األلفا  اجململ )-يقال له: ما تريد -رمحه هللا" :
)اب ميان(ك أتريد به شيئًا من صفات هللا وكالمه, كقوله )ال إله إال هللا( و )إميانه( الذي دل عليه امسه املؤمن, فهو غري 
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لوق, أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفااهم فالعباد كلهم خملوقون, ومجيع أفعاهلم وصفااهم خملوق , وال يكون للعبد خم
 (٣2)احملدث املخلوق صف  قدمي  غري خملوق ."

   ( :إن أريد به كالم هللا الذي هو صف  من صفاته فباطل, وإن أريد به لفظ  ابلقرآن خملوقوكذلك يقال يف قول )
ت املخلوق الذي هو صف  من صفاته فحق. وإطالق اللفح بال تفصيل خطأ على كال الوجهني. قال شيم ا سالم صو 

 (٣٣): )من قال: لفظي ابلقرآن خملوق فهو جهمي, ومن قال: غري خملوق فهو مبتدع(."-رمحهما هللا-عن ا مام أمحد

  ح جممل." ك قال: "وهو منزه أن يكون نزوله كنزول ( لفاالنتقا ( و )لفظ الزوا : ")-رمحه هللا-قال شيم ا سالم
املخلوقني وحركتهم, وانتقاهلم, وزواهلم مطلقاً, فاملخلوق إذا نزل من علو إىل سفل زال وصفه ابلعلو وتبدل وصفه 
ابلسفول, وصار غريه أعلى منه, والر  تعاىل ال يكون شيء أعلى منه ق , بل هو العلي األعلى, وال يزال هو العلي 
األعلى مع أنه يقر  إىل عباده ويدنو منهم, وينزل إىل حيث شاء, وأيت كما شاء, وهو يف ذلك العلي األعلى الكبري 

  .(٣4)املتعاي, علي  يف دنوه, قريب يف علّوِه."

 
 

َب ملَْ أهوَمْر َأْن أَنْرقه  ِإيّنِ » : , قال النيبليس للعبد أن ميتحن الناس يف عقائدهم مادامت يف قلوهبم-12

فللمسلم أن يصلي , [9الطارق:]چڃ  ڃ      چ  چ  :, وإرا ذلك إىل هللا(4)«قرهلهوَ  النَّاِس, َواَل َأشهقَّ بهطهونَرههْم 
ليس من شروط االئتمام أن يعلم املأموم اعتقاد :) خلف من أظهر ا سالم وحاله مستور. قال شيم ا سالم

                                                                    .(5)(يصلي خلف مستور احلالإمامه,وال أن ميتحنه فيقول: ماذا تعتقد كبل 

 هد  ح  و   الل   د  م  ح  ب  تَمَّ 
 

                                                 

 .7/664الفتاوى  - 32

 .7/655الفتاوى  - 33

 16/424الفتاوى  - 34

 .(1064(, ومسلم)4094أخرجه البخاري) (4)

 .(2٣/٣51) جمموع الفتاوى (5)
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واملصادر ثبت املراجع                                         
(1)

 

 القرآن الكر . -1

املكتررررب  -هرررر1405-2ط- انصررررر الررردين األلبرررراينللشرررريم حممرررد -إرواء الغليرررل يف ختررررريج أحاديرررث منررررار السررربيل -2
 لبنان. -بريوت-ا سالمي

هرر(, 728)ت:أمحرد عبرد احللريم برن تيمير  احلرراين , لشيم ا سرالميان تلبيس اةهمي  يف  سيس بدعهم الكالمي ب -٣
 السعودي . – مك  املكرم  -مطبع  احلكوم  ,  حتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم هر,1٣92-1ط

-1ط-قررردم هلرررذه الطبعررر  د.يوسرررف املرعشرررلي -هرررر(774ألري الفرررداء إمساعيرررل برررن كثرررري) -لقررررآن العظررريمتفسرررري ا -4
 لبنان.-بريوت -دار املعرف -هر 1412

هرررر, 1٣91-1هرررر(, ط728)ت:أمحرررد عبرررد احللررريم برررن تيميررر  احلرررراين , لشررريم ا سرررالمدرء تعرررارض العقرررل والنقرررل -5
 السعودي . – ايضالر  -دار الكنوز األدبي  ؛حتقيق: حممد رشاد سامل

دار  -هرر1402-1ط-حتقيرق: حممرد اسركندر -هرر(751ألري عبدهللا حممد بن أري بكر بن قيم اةوزي )ت -الرو  -6
 لبنان. -بريوت-الكتب العلمي 

 -بررريوت -املكتررب ا سررالمي-هررر1405 -4ط-هررر(1420للعالمرر  األلبرراين )ت -سلسررل  األحاديررث الصررحيح  -7
 لبنان.

حتقيرررق: الشررريم خليرررل مرررأمون  -هرررر(275)ت ح سرررليمان برررن األشرررعث السجسرررتاينلإلمرررام احلررراف-سرررنن أري داود -8
 لبنان.-بريوت -دار املعرف  -هر1422-1ط-شيحا

-هرر(275لإلمام حممد بن يزيد القرزوي )ت -سنن ابن ماجه حباشي  السندي وزوائد البوصريي )مصبا  الزجاج ( -9
 مصر. -اهرة الق -هر دار احلديث 1414-1ط -حممد فؤاد عبدالباقي حتقيق:

مكر   -املكتبر  التجارير  -حتقيق وشر : أمحد برن حممرد شراكر -هر(279ألري عيسى الرتمذي)ت -سنن الرتمذي  -10
 السعودي . -املكرم 

بشرر  احلرافح جرالل الردين -هرر(٣0٣لإلمام احملردث أري عبردالرمحن أمحرد برن شرعيب النسرائي)ت -سنن النسائي  -11
 لبنان. -بريوت  -دار املعرف   -هر1412-2ط -هر(11٣8)تهر(, وحاشي  ا مام السندي911السيوطي)ت

                                                 

 مرتب  على حروف املعجم. (1)
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 -هرر1414-1ط-حتقيرق: حممرد عبردالقادر عطرا -هرر(458السنن الكربى ألري بكر أمحد بن احلسرني البيهقري)ت -12
 السعودي .  -مك  املكرم  -دار الباز

 - الررررررايض -مكتبررررر  املعرررررارف  -هرررررر 1419 -1ط -هرررررر(1420للشررررريم األلبررررراين)ت -صرررررحيح سرررررنن أري داود -1٣
 السعودي .

 -الرررررايض  -مكتبرررر  املعررررارف  -هررررر 1417 -1ط -هررررر(1420للشرررريم األلبرررراين)ت -صررررحيح سررررنن ابررررن ماجرررره -14
 السعودي .

-1ط-اعتررإ برره: الشرريم مشررهور بررن حسررن آل سررلمان -هررر(1420للشرريم األلبرراين)ت -صررحيح سررنن الرتمررذي -15
 السعودي . -الرايض-مكتب  املعارف-هر1419

 السعودي . -الرايض  -مكتب  املعارف  -هر 1419 -1ط-اينللشيم األلب-صحيح سنن النسائي -16

حممرررد فرررؤاد  حتقيرررق:-هرررر(261لإلمرررام أري احلسرررني مسرررلم برررن احلجررراج القشرررريي النيسرررابوري )ت -صرررحيح مسرررلم  -17
 لبنان. -بريوت-دار إحياء الرتاث العرري  -عبدالباقي 

 -1ط -هررر( 852العسررقالين)ت للحررافح ا مررام أمحررد بررن علرري بررن حجررر -فررتح البرراري بشررر  صررحيح البخرراري  -18
 لبنان. -بريوت -دار الفكر-هر1411

-مجررع وترتيررب الشرريم عبرردالرمحن بررن حممررد بررن قاسررم -هررر(728لشرريم ا سررالم ابررن تيميرر )ت -جممرروع الفترراوى  -19
 السعودي . -الرايض  -دار عامل الكتب -هر1412-1ط

-أمحد شاكر, وأكملره محرزة أمحرد الرزين شر  وتعليق: الشيم-هر(241لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين)ت -املسند -20
 مصر.-القاهرة -دار احلديث-هر1416-1ط

-حتقيرق: محردي برن عبداجمليرد السرلفي -هر(٣60لإلمام أري القاسم سليمان بن أمحد الطرباين )ت -املعجم الكبري -21
 مصورة.  -2ط
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