
َ -اإلمام النووي 
  .أشعري شافعي صويف زاهد -َعنْه   اهللَرِضي

 .لو اقتبسنا من كتبه جلمعنا متن عىل عقيدة األشاعرةويف احلقيقة 

  .أن يتبعواحلق أحق  ،شاء من شاء وأبى من أبى ،وهذا مذهبنا وطريقتنا

 

* * * 

 

  :-َتَعاَل  اهللَحَفظَه  -الشافعي األشعريالعرصي بن عيل  قال الشيخ سيف

َ -ملذهب األشاعرة  1ما زال بعض املخالفني"
- يكابرون بنفي أشعرية اإلمام النووي -مَعنْه   اهللَرِضي

 َ
  .احلجة والربهان َعنْ متعلقني بأوهام عارية  ،-َعنْه   اهللَرِضي

                                                                                                                         
اريخ؟ جوابه: أن تيقصد بذلك السلفيني وبعض اإلصالحيني وغريهم من الطوائف املعاصرة هداهم اهلل. * مسألة: هل توجد مجاعة يطلق عليها أهل احلديث عرب ال 1

دمها: قال ديث لال من صخص   ي الرواية والتفتي  عنن  بوواها أو عمن األدلة القاطعة بأن وجود مجاعة يطلق عليهم أهل احلديث وهم وخيال، وال يراد بقوهلم أهل احل

ُل احل نِديِث أننَّ رنُسولن اللَِّه  ي ُث الن يُ ث ِوُت أنه  ِديننةن بِ  -صنلَّى اللَّهُ عنلني ِه ونسنلَّمن  - ي األم: "ونقند  يُ ر ونى ِمن  حن " قُ ل ُت: همجننعن ِحنين قنِدمن ال من نا جند أن اإلمام الشافعي أنر بنِعنين رنُجال"ا

ابِ  ُروُك احل نِديِث بِِإمج ناِع ٌر ايذكرهم  ي حيثية أهنم يقولون أو ال يقولون رواية كذا، فهذا يقال فيه بال شك أن املراد أهل التخص . قال القاضي  ي احلاوي: "ونجن ل و نيناِضيُّ منت  

عنادنةن َمن ُمولنةٌ عن  ِل احل نِديِث عنلنى أننَّ اإل ِ مناِم" قُ ل ُت: هذا أيض"اا أنه  ِة اإل ِ ِن صنالن أ ُموِمنين منعن بُط الن ِة ال من وناِب، أِلننَّا ن نقنل ننا ِصحَّةن صنالن ِتح  رد ككرهم ألهنم أهل صخص   ي جملنى ااِلس 

ام: ذكور مردود روايته عند أهل التخص . قال اإلمالرواية. قال القاضي: "فإن رواية جعفر اجلعفر وهو مردود عند أهل احلديث" قُ ل ُت: وكالمه واضح أن فالن امل

اعة خاصة أنه يريد مج"مذهب أهل احلديث لفراد اإلقامة. مث مذهب الشافعي املشهور  ي لفراد اإلقامة ما نرى على أبواب مساجد أصحابه" قُ ل ُت: قد يظن الظان 

روي  ابل قول للشافعي، وهذا معروف  ي ألسنة اخلراسانيني. وقال اإلمام: "فإن قيل: أليسيطلق عليها أهل احلديث وليس األمر كذلك بل يريد مذهب الشافعية  ي مق

ريد أهل التخص . أنه ي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لألعرايب: "اقضيا يوما"ا مكانه"؟ قلنا: هذا مل يصححه أهل احلديث." قُ ل ُت: وهذا واضح من سياقه

 ي أول التشهد غري صحيح عند أهل احلديث، وككر بعض أصحابنا أنه يقول: "باسم اهلل وباهلل" ويرفعه عنن  جابر" قُ ل ُت: والكالم واضح قال الوغوي: "وككُر التسمية 

أهل احلديث، ولعله  ول فيهقأنه متعلق خبرب، لك"اا املراد من كالمه أهل التخص ، بدليل أنه ككر ما ينسب  ي رفعه عنن  جابر رضي اهلل عنه. ومل أجد للرافعي موضع ي

وم بالصحيح. ملوسفاتين، ولعل كلك أنه هو من أهل احلديث؛ فتأمل. قال ابن الصالح  ي املشكل: "وما حيتج به من احلديث عند أهل احلديث قسمان: أحدمها: ا

يث" ولمنا ككرنا هذا الفرق بينهما كتابنا  ي "معرفة علوم احلدوالثاين: املوسوم باحلسن: وهو ينحطُّ درجة عنن  الصحيح, مع كونه حجَّة أيضا"ا, وموضع بياهنما وحتقيق 

ا من سياق مه ما يعترب حجة عند كال  القدر منه؛ ملسيس احلاجة لليه فيما سنتكلم عليه من األحاديث  ي هذا الكتاب لن شاء اهلل تعاىل سوحانه." قُ ل ُت: وواضح جد"ا

هذا هكذا حديث ضعيف عند أهل احلديث، غري أنه متماسك" وهذا واضح  ي أنه يريد بذلك أهل أهل التخص ، وقد قال  ي نفس املصنف  ي غري موضع: "



                                                                                                                         
حتقيق أهل احلديث،  نالتخص . وكقوله: "والتهمة تسقط االحتجاج مبا متكنت منه عند أهل احلديث" وكقوله: "وال ينوغي أن يعدل عنن  اختيار ما حققناه؛ فإنه م

ا أن املراد بذلك أهل التخص ، ولال فكيف يعتمد على طائفة، مث ينتمي وعليهم االعتماد  ي مثل هذا."  قُ ل ُت: وهذه عوارة واضحة جلية بينة ال غوار عليها أبد"ا

أنلنة قنالن بنعضهم عنن  االمام منالك رنِضي اهلل عننهُ أننه مجع بنني  ا. وسئل ابن الصالح: "منس  ا ال فرق بنني الّسنة واحل نِديث.  ِديثالّسنة واحل ن لغريها!!! هذا ال يقوله عاقل أبد"ا فنمن

ن سنان من أهل احلنِديث ونُهون ُمو تندع ونمنالك رنِضي اهلل عننُه مجع بنني السن-رنِضي اهلل عننهُ -أجناب  عنة ونقد يكون اإل ِ ا ُهننا ضد ال ِود  ني فنكنانن عناملا بِالسنِة أني ت: الّسنة هن

ق من غري ِبدعنة وناهلل أعلم" قُ ل ُت: من أهل احلديث ومن أهل الودع!! لك"اا فأهل احلديث يراد هبم من صخص   احلنِديث ومعتقدا للّسنة أني كنانن  هنب أهل احل  هوه منذ  مذ 

ِل احل نِديِث ونِقيلن ل هنُب مجنناعناٍت ِمن  أنه  ثنرِ نَُّه  ي احلديث، ال أهنا مجاعة خاصة. وقال ويل اهلل بال نزاع  ي شرح املهذب: " ونمنذ  ُب أنك  هن ِهم  لنَُّه ِروناينُة الث ِّقنِة منا ملن  ي نر وِِه منذ 

ا ضنِعيٌف" قُ ل ُت: ق نو لُُه: مجاعات خري دليل أنه يكن  ي التاريخ ما يعرف بأهل احلديث كجماعة مستقلة، ولكن املر  أهل احلديث، و ي هذا  اد صخص الث ِّقناُت ونهنذن

يد أو بالتخريج أو بالرجال أو بالعلل أو مبجرد الرواية، وهذا يعرفه كل خوري بالعلم. وقال  ي نفس املصنف: "مث قال قال التخص  مذاهب وفروع، كمن اهتم باألسان

ُرو ب ُن ُشعني ٍب عنن  أن  وني ِه قنالن عنم  ينانن عنن  ِلس حناقن ب ِن رناه  أنيُّ   بِيِه عنن  جندِّهِ الوخاري من الناس بعد هم: ونحنكنى احل نسنُن ب ُن ُسف  ِويهُ هِنناينُة كن ا التَّش  رن ونهنذن وبن عنن  نناِفٍع عنن  اب ِن ُعمن

ابِننا  ي منن ِع  ِع طنرِيقنةن أنص حن تنارن ال ُمصننُِّف  ي اللُّمن لنِة ِمن  ِمث ِل ِلس حناقن رنِِحنُه اللَُّه: فناخ  هُ اجل نالن اِج ِبِه ونت نرنجَّحن ِعن دن ِتجن ِنيااِلح  اِل تنص  اِج به كما   ي حن ِتجن ِف ال ُمهنذَِّب جنوناُز ااِلح 

ِفي ِفيهِ  ُذ ونينك  ا ال فننِّ ونعنن  ُهم  يُ ؤ خن ُل هنذن ث نُرونن ونُهم  أنه  نك  ِل احل نِديِث وناأل  ر نناُه عنن  لمناِم ال ُمحندِِّبنين ال   قاله ال ُمحنقُِّقونن ِمن  أنه  لُُه: اقحمققونمنا كنكن ارِيِّ" قُ ل ُت: ق نو  من أهل  ُوخن

لُُه: وعنهم يؤخذ؛ لُُه: وهم أهل هذا الفن؛ دليل على أن املراد أهل التخص . مث ق نو  العلم من أهل  أي: يؤخذ احلديث؛ دليل على أن املراد أهل التخص . مث ق نو 

ه: أمجع أكثر ء األرب: "واللفظ الذي رأيته فيالتخص ، وهم أهل هذا الفن بال شك، ال أهنم مجاعة منفردة مستقلة كما يتخيل كلك الوعض. وقال السوكي  ي قضا

عنن  احليض, لكن  بذلكاملتكلمني، وأصحابنا من أهل احلديث" قُ ل ُت: ق نو لُُه: وأصحابنا من أهل احلديث؛ أي: من صخص   ي احلديث من أصحابنا. قال دم: "وعرب 

 تصم  , فعمدتنا االستقراء." قُ ل ُت: فواضح عند دم أم أهل احلديث يراد به أهل مل يذكره أهل احلديث هبذا اللفظ, بل بلفظ: )أليس لكا حاضت.. مل تصل ومل

ُل احل نِديثِ  رنُف للني ِهم  )لن  عنِلمن  أنه  نن التخص ، كما أن املتكلمني يراد به األصوليني. وقال شيخ اإلسالم: "وناحل نِديِث  ُيص  الِِه " قُ ل ُت:  )طُرُقنهُ ونمنت   وهذا تعريف هُ ونأنْس ناءن رِجن

لُُه:  ي ُدعناِء  أنلنٌة:  ي ق نو  ا عنن  أن حتصى. وسئل السيوطي: "منس  ِر  ال ُقُنوِت،أهل احلديث عندنا. واألمثلة  ي كتب شراح املنهاج كثرية جد"ا ونالن ينِعزُّ منن  عنادني تن هنل  ُهون ِبكنس 

 ِ ِر ال عنني  ِ، أنو  ف نت ِحهنا؟ اجل نوناُب: ُهون ِبكنس  رِيِف" قُ ل ُت: واضح جال عنني  ِل احل نِديِث وناللُّغنِة ونالتَّص  اِء ِمن  أنه  ِ ال ُعلنمن ٍف ب نني  ا املراد بأهل احلديث هنا، لال  منعن ف نت ِح ال يناِء ِبالن ِخالن د"ا

ك بأهل : نعم وجدت فرتة زمنية عرف فيها أصحاب مالأن يقال أن املراد من واللغة والتصريف أن أهلها من املوتدعة الضالل!!! وهل يقول بذلك عاقل؟! وختام"اا أقول

أهل احلديث، ويراد  عاحلديث، ولكن من بعد لمامنا الشافعي رضي اهلل عنهم أمجعني مل نعرف طائفة يقال هلم أهل احلديث خاصة، نعم قد يقال  ي مقابل أهل الود 

اصل الطرق الصوفية؛ فقد سئل حج  ي فتاويه احلديثية عنن  طوائف الصوفية املنتوعة؛ فقال: احلبذلك من التزم السنة، وهؤالء من املذاهب األربعة واألشاعرة بل ومن 

لسفة. نقلته خمتصر"اا. قُ ل ُت: فأن الصوفية على بالث مراتب: من التزم بطريقة أهل احلديث والسنة. ومن التزم بوعض طرق املتكلمني كالكرامية. ومن التزم بطريقة أهل ال

شر وجود طائفة نل احلديث والسنة؛ أي:  ي مقابل أهل الودع من الكرامية والفالسفة. وهبذا يتوني أن ما يفعله الوعض من املتأخرين من لظهار أو َماولة فمراده هنا بأه

صمة والثوات وحسن  تعاىل العخاصة تضاهي الفقهاء والعلماء واألئمة من التخصصات املختلفة ويطلق عليه أهل احلديث أنه من الكذب والتزوير والغ . نسأل اهلل

 اخلتام. 



 ،اف يفرض عليهم أن يبينوا األصول التي خالف فيها اإلمام النووي املذهب الذي عليه شيوخهإْذ اإلنص

  .والذي يرصح هو باالنتامء إليه

 .اوأزيده اآلن بيانا وتوضيح   ،ا يف ذلكا خمترص  وكنت قد كتبت شيئ  

 

* * * 

 

  



 [شهادة أهل اخلربة] أوًل 

 

َ -اإلمام الذهبي 
رَف بمخالفته لألشعرية ،بالرجالاخلبري  -َعنْه   اهللَرِضي   ؛والذي ع 

َ - يقرر أشعرية اإلمام النووي
  .-ما-َعنْه   اهللَرِضي

 

  :(332/ 15) (تاريخ اإلسالم)قال يف كتابه 

وكان  ،ليهع اهللرمحة  [يقصد اإلمام النووي]وال حيتمل كتابنا أكثر ممّا ذكرنا من سرية َهَذا الّسيّد  :ُقْلُت "

ل قليال  يفي رشح مسلم ،ات الّسمعية الّسكوت وإمرارها كام جاءتمذهبه يفي الّصف   .ورّبام تأوَّ

  .اهـ "يبدع من خالفه ويبالغ يف التغليظ عليه ،والنووي رجل أشعري العقيدة معروف بذلك

وهذه العبارة بخط الذهبي يف الطبعة التي أخرجها أستاذ التحقيق واملختص باإلمام الذهبي الدكتور بشار 

 .-اهللوفقه - دعوا

 

ا من اإلمام النووي من حيث املعرفة :ُقْلُت  كيف ال وهو أخ اإلمام ابن العطار  ؛واإلمام الذهبي قريب جد 

  .(خمترص النووي)امللقب بـ

* * * 

 

 [ثناءه عىل األشاعرة] اثانيً 

 

  :(170/ 2)قال اإلمام النووي يف هتذيب األسامء واللغات 

َ - إسحاق اإلسفراينى يف ترمجة اإلمام الكبري أيب
  :-َعنْه   اهللَرِضي



كان األستاذ أحد الثالثة الذين اجتمعوا ىف عرص واحد عىل نرص مذهب احلديث والسنة ىف املسائل "

 ،وهم األستاذ أبو إسحاق اإلسفراينى ،القائمني بنرصة مذهب الشيخ أبى احلسن األشعرى ،الكالمية

 .اهـ "و بكر بن فوركواإلمام أب ،والقاىض أبو بكر الباقالنى

ة مذهب أهل السنة األشاعرة  ،ومسلكهم يف التأويل ،ومعلوم أن هؤالء أئمة األشعرية رْصَ وكتب يف نـ 

 .واضح جيل

 

 .بل ذكره نرصة مذهب اإلمام األشعري وسكوته دليل قوي عىل الرىض بطريقته :ُقْلُت 

 

* * * 

 

 [وصفه األشاعرة بأهل احلق] اثالثً 

 

  .(أهل احلق) :ويقول عنهم ؛عرةيذكر مذهب األشا

  !وينفي اجلهة التي يقول هبا ابن تيمية ومن تبعه ،(إثبات الرؤية)ويقرر ما قالوه يف 

 !؟النووي لنفسه طريقا  غري طريق أهل احلق اإلمام فهل يمكن أن خيتار

 

  :(15/ 3)فقد قال يف رشح صحيح مسلم 

ٌة ََيَْعل َها أَنَّ الر   :ث مَّ َمْذَهب  أَْهلي احْلَق  " َقاَبلَة   اهللْؤَيَة ق وَّ  َواَل م 
ةي عَّ
يَها ات َصال  اأْلَشي

 َواَل ي ْشََتَط  في
َتَعاَل يفي َخلْقيهي

ي  َواَل َغرْي  َذليَك 
ت َفاقي اَل  ،املَْْرئي

َهةي االي ودي َذليَك َعىَل جي ج  ا بيو  نَا َبْعض 
ْؤَيةي َبْعضي  ر 

 اْلَعاَدة  يفي
ىَل َسبييلي عَ َلكيْن َجَرتي

ْؤَيةي  ْن ر 
 َواَل َيْلَزم  مي

يَّةي
وَن َذليَك بيَداَلئيليهي اجْلَلي ت نَا املْ تََكل م  مَّ

َر أَئي  َوَقْد َقرَّ
َاطي
ْشَتي  َعنْ َهة  َتَعاَل َتَعاَل إيْثبَات  جي  اهللاالي

ونَه  اَل   َكاَم َيْعَلم 
َهة  ن وَن اَل يفي جي َك َبْل َيَراه  املْ ْؤمي

َهة  َذلي  .اهـ "َواَّللهُ أَْعَلمُ  ،يفي جي



 

 .دليل أهنم هم القدوة يف هذه املسائل (أئمتنا املتكلمون) :َقْول ه   :ُقْلُت 

 

* * * 

 

 [إثبات الصحبة العلمية لألشاعرة] ارابعً 

 

  .املراد هبا مذهبه الذي ينتمي إليه (أصحابنا) :لفظ

  .(عيةالشاف) :فاملراد به يف الفقه (أصحابنا) :فإذا قال

  .(األشاعرة) :يف العقيدة فرييد (أصحابنا املتكلمني) :وإذا قال

  :وإليك النص

 

 :(148/ 1)قال يف رشح صحيح مسلم 

ْن أَْصَحابينَا املْ تََكل مينيَ " وَن مي ق    :َقاَل املْ َحق 

يد  َواَل َينْق ص   يقي اَل َيزي
يد   ،نَْفس  التَّْصدي ي  َيزي

عي ْ َياَدةي َثَمَراتيهي  َواإْليياَمن  الَّشَّ َي  ؛َوَينْق ص  بيزي َااأْلَ  :َوهي   .ْعاَمل  َون ْقَصاهني

َياَدةي  :َقال وا ي َجاَءْت بيالز 
وصي الَّتي ري الن ص 

يٌق َبنْيَ ظََواهي
 َوَبنْيَ أَْصلي  ،َويفي َهَذا َتْوفي

لَفي يلي السَّ
َوْضعيهي يفي  ،َوأََقاوي

 َوَما َعلَيْهي املْ تََكل   ،الل َغةي 
ي
اَلء ي َقاَله  َهؤ 

وَن َوَهَذا الَّذي ا َحَسن ا ؛م  ر 
أَنَّ نَْفَس  َواَّللهُ أَْعَلمُ  ،َفاأْلَظَْهر   ؛َوإيْن َكاَن ظَاهي

ري اأْلَديلَّةي   النََّظري َوَتظَاه 
يد  بيَكثَْرةي يقي َيزي

 .اهـ "التَّْصدي

 

ا يف كتبهوقد نقل عنهم ولقبهم بأصحابنا املتكلمني يف مواضع كثرية  :ُقْلُت   .جد 

 



* * * 

 

 [نقله للتفاصيل باحلرف من كتب األشاعرة] خامًسا

 

 وذكر اخلالف ،برهان ودليل صحيح َعنْ أن إيامن اجلازم القاطع بإيامنه ال  :قرر مذهب مجاهري األشعرية

  .ورجح قول اجلمهور ،(إيامن املقلد)املوجود داخل املدرسة األشعرية يف 

 

  :(210/ 1)قال يف رشح صحيح مسلم 

لَفي َواخْلَلَفي " َن السَّ
ريي مي قينَي َواجْلاََمهي َرٌة مليَْذَهبي املْ َحق  نَْساَن إيَذا اْعتََقَد دييَن اإْليْساَلمي  ؛َوفييهي َداَلَلٌة ظَاهي أَنَّ اإْلي

 َكَفاه  َذليَك 
ا اَل َتَرد َد فييهي م 

َقاد ا َجازي
  .اْعتي

ينَ  دي َن املْ َوح 
ٌن مي ْؤمي َو م  َفةي  ،َوه  نَي َوَمْعري  َتَعل م  أَديلَّةي املْ تََكل مي

َا اهللَواَل ََييب  َعلَيْهي اَلف ا مليَْن أَْوَج  ؛َتَعاَل هبي  ،َب َذليَك خي

بْلَةي  ط ا يفي كونه من أَْهلي اْلقي نَي إيالَّ بيهي  ،َوَجَعلَه  رَشْ ْكم  املْ ْسليمي َو َقْول  َوَهذَ  ،َوَزَعَم أَنَّه  اَل َيك ون  َله  ح  ا املَْْذَهب  ه 

َلةي  َن املْ ْعتَزي رٌ  ،َكثيري  مي َو َخَطأٌ َظاهي نَي َوه 
م   ،َوَبْعضي َأْصَحابينَا املْ تََكل مي

يق  اجْلَازي  .اهـ "َقْد َحَصَل وَ  ،َفإينَّ املْ َرادَ التَّْصدي

 

* * * 

 

 [يف قضية خرب اآلحاد قرر قول األشاعرة] سادًسا

 

  .(تبنى عىل خرب اآلحاد أن العقائد ال) :قرر

  .باسم من أسامئه إنام هو من العمل الذي يكفي فيه خرب اآلحاد اهللوأن دعاء 

 



  :(91/ 2)فقال يف رشح صحيح مسلم 

نَّةي  "   :َوَقدي اْختَلََف أَْهل  الس 

يَةي  ْن أَْوَصافي اْلَكاَملي َواجْلاََللي َواملَْدْ  اهلليفي َتْسمي هي مي ع  َواَل َمنََعه  َتَعاَل َوَوْصفي ْ ْد بيهي الَّشَّ  ،َفأََجاَزه  َطائيَفةٌ  ،حي بياَم ََلْ َيري

ْن َنص  كيتَابي  ٌع َمْقط وٌع بيهي مي َد بيهي رَشْ وَن إيالَّ أَْن َيري تََواتيَرة  أَْو إيمْجَاع  َعىَل إيطاَْلقيهي  اهللَوَمنََعه  آَخر   م 
نَّة    .أَْو س 

دٌ    :َفَقدي اْختََلف وا فييهي  ؛َفإيْن َوَرَد َخرَبٌ َواحي

دي " :َوَقال وا ؛َفأََجاَزه  طَائيَفةٌ  ْن َبابي اْلَعَملي َوَذليَك َجائيٌز بيَخرَبي اْلَواحي  َوالثَّنَاء  مي
َعاء  بيهي   ."الد 

يل  َعىَل   َما ََي وز  أَْو َيْستَحي
ا إيَل اْعتيَقادي ع 

وَن ليَكْونيهي َراجي يقي َهَذا اْلَقْطعي َتَعا اهللَوَمنََعه  آَخر    .َل َوَطري

ْشتياَمليهي َعىَل اْلَعَملي  :َقاَل اْلَقاِضي  ه  الي َواب  َجَواز  َاَوهلليَّي اأْلَْساَمء  احْل ْسنَى َفاْدع  } :َتَعاَل  اهللولقوله  ،َوالصَّ  {وه  هبي

 .اهـ " َواَّللهُ أَْعَلمُ 

 

  :(20/ 1)وقال يف نفس األمر أيضا  كام يف رشح صحيح مسلم 

  :واال  م قَ هنَّ  إي فَ  ؛ونر  كثَ األَ ون وَ ق  قي حَ امل   ه  الَ ا قَ ف مَ اَل ع خي اضي وَ املَ  هي ذي  هَ يخ يفي الشَّ  ه  رَ كَ ي ذَ ذي ا الَّ ذَ هَ وَ "

 وَ تَ م  ت بي يَس ي لَ ني التي يحَ حي يث الَص ادي َح أَ 
  ت  اَم نَّ إي واآلحاد  ،ادا آَح هنَّ إي فَ  ،نّ نام تفيد الظَ إة رَ اتي

 رَ رّ قَ تَ ا  مَ ىَل عَ  نّ لظَ ا يد  في

 ْس م  وَ  ّي اري خَ الب   نْيَ ق بَ رْ  فَ اَل وَ 
َ ريي غَ م وَ لي  ،اَم يهي  في اَم وب العمل بي ا وج  نَ ادَ فَ  أَ اَم نَّ إي وتلقى األمة بالقبول  ،َك لي  ذَ ا يفي هي

 تَ ا م  ذَ هَ وَ 
َ ريي  غَ ار اآلحاد التي يفي بَ ْخ أَ  نْ إي فَ  يهي لَ عَ  ٌق في َ  ل  مَ العَ  ب  ا ََيي هي   ت  اَل وَ  ،ت أسانيدهاحَّ ا َص ذَ إي ا هبي

 ،نّ  الظَ الَّ إي  د  يفي

 النظر َل تاج إي  حيا اَل  صحيح  اَم يهي ا في  كون مَ يفي  بي ت  ن الك  ريها مي غَ  يفَتق الصحيحان وَ اَم نَّ إي وَ  ،اني يحَ حي ا الصَّ ذَ كَ فَ 

 .اهـ "صحيحرشوط ال يهي وتوجد في  ،ى ينظرتَّ َح  هي  يعمل بي  غريهم اَل ان يفي ا كَ مَ وَ  ،امطلق   هي َيب العمل بي  ْل بَ  ،فيه

 

م يذهبون يف هبجة ث ،فينقلون بعض العبارات ؛وحياول البعض بالتالعب بكالم األئمة يف هذه املسألة :ُقْلُت 

 ... ولكن !!وقد ظهر ،وكأن ما هم عليه هو احلق ؛ورسور



 لمني أهنمعلامء املس َعنْ َل أحفظ  " :(الرسالة)يف  -رِض اهلل عنه-قول إمامنا وقدوتنا الشافعي  :فمن ذلك

  .1/457 "اختلفوا يف تثبيت خرب الواحد

وَل تزل اخللفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من " :(رشح مسلم)يف ومنه قول إمامنا النووي 

 .1/130 "السلف واخللف عىل امتثال خرب الواحد

 الواحد يف ربتواتر واشتهر عمل الصحابة بخ " :(املستصفى)يف  -رِض اهلل عنه-الغزايل إمامنا وكذا بقول 

 .1/173 "وقائع شتى ال تنحرص وان َل تتوافر آحادها فيحصل العلم بمجموعها

 فمن أقوى األدلة عىل ذلك ما ظهر واشتهر" :(الكفاية)يف  -رِض اهلل عنه-وقال إمامنا اخلطيب البغدادي 

خلالفني من الفقهاء ا وعىل خرب الواحد كان كافة التابعني ومن بعدهم ،الصحابة من العمل بخرب الواحد َعنْ 

 1/31 "احد منهم انكار لذلك وال اعَتاض عليه َعنْ يف سائر أمصارنا ال وقتنا هذا وَل يبلغنا 

 

ا وابه ج ؟أم كذب ؟وهل عبثهم هذا جهل ،ولكن هؤالء حيبون التدليس حب ا مجا ،وهناك نقوالت كثرية جد 

  .غفر اهلل لنا وهلم ،يوم احلساب

يات يف العمل :أي ؛واألمة جممعة عىل العمل ،(خرب الواحد)ـب العملـات تتعلق بأن هذه العبار :الصواب

  .وأمجعوا عىل أن خرب الواحد يفيد الظن ،بخرب الواحد قطع ا

 

ا (رشح مسلم)يف هذه املسألة درس يف  :وأقول   :قال رِض اهلل عنه :ننقله خلتم املسألة أبد 

َه  اهلل-َقاَل م ْسليٌم "
ٌة َفي قَ " :-َرمحي جَّ  ح 

دي الث َقةي َك أَنَّ َخرَبَ اْلَواحي
ْلَةي َقْولي عي َهَذا اْلَقْولي َقْد أَْعطَيَْت يفي مج   ْخََتي

ال  ملي

  "َيْلَزم  بيهي اْلَعَمل  

ي َقاَله  م ْسليٌم 
َه  اهلل-َهَذا الَّذي

َدةي اْلَعظييَمةي الَّتيي َينْبَنيي َعلَيَْها  -َرمحي ْ َتنْبييٌه َعىَل اْلَقاعي وَ  ؛عي م ْعظَم  أَْحَكامي الَّشَّ   :َوه 

 ُوُجوُب الَْعَمِل بَِخرَبِ الَْواِحدِ 

َا اَمم  هبي
ْهتي نَاء  بيتَْحقييقيَها ،َفيَنْبَغيي االي

ْعتي لاََمء   ،َواالي م  اهلل-َوَقْد أَطْنََب اْلع  َه 
ْحتيَجاجي هَلَا -َرمحي َها ،يفي االي   .َوإييَضاحي



 بيالتَّْصنييفي َوأَْفَرَدَها مَجَاَعٌة مي 
لَفي ْقهي  ،َن السَّ ولي اْلفي نَي َوأ ص 

ثي ة  املْ َحد  مَّ
َا أَئي ل  َمْن َبلََغنَا ،َواْعتَنَى هبي ه  فييَها  َوأَوَّ يف 

َتْصني

ي  
افيعي َه  اهلل-اإْليَمام  الشَّ

  .-َرمحي

ت بي أ   يَّة  يفي ك 
يَّة  َواْلَعْقلي

لَّت َها النَّْقلي
َرْت أَدي ْقهي َوَقْد َتَقرَّ ولي اْلفي دي  ؛ص  نَا َطَرف ا يفي َبيَاني َخرَبي اْلَواحي ر  ه  بي  ،َونَْذك  َواملََْذاهي

ا ْترََص    .فييهي خم 

  :َقاَل الُْعَلََمءُ 

َبانِ  رَبُ ََضْ
تََواتيٌر َوآَحادٌ  :اخْلَ   .م 

 ؛َفاْلُْتََواتِرُ 

بي  - َواطََأهت  ْم َعىَل اْلَكذي ن  م 
مْ  َعنْ  َما نََقلَه  َعَدٌد اَل ي ْمكي ثْليهي   .مي

ي َطَرَفاه  َواْلَوَسط   -   .َوَيْستَوي

رْبي وَن  - ٍّ اَل َمظْن ون   َعنْ َوخي  ِّس 
  .حي

مْ  - لْم  بيَقْوهليي
ل  اْلعي   .َوحَيْص 

ي َعلَيْهي -ث مَّ املْ ْختَار   ونَ الَّذي ق  ونَ  املْ َحق  وص   :-َواأْلَْكثَر   خَمْص 
َك اَل ي ْضبَط  بيَعَدد 

يَن  ي ْشََتَط  يفي َواَل  ،أَنَّ َذلي ي  املْ ْخربي

  .َواَل اْلَعَداَلة   ،اإْليْساَلم  

ب  أ ْخَرى َضعييَفةٌ 
ولي  ،َوفييهي َمَذاهي ت بي اأْل ص  وَفٌة م ْستَْقَصاٌة يفي ك  يَعاٌت َمْعر    .َوَتْفري

ا َخرَبُ الَْواِحدِ   ؛َوأَمه

وط  املْ تََواتيري  - َو َما ََلْ ي وَجْد فييهي رش     .َفه 

ا أَْو أَْكثَرَ َسوَ  - د 
ي َله  َواحي اوي   .اٌء َكاَن الرَّ

هي  ْكمي َف يفي ح 
  ؛َواْخت لي

ثنَِي َوالْفُ  َحاَبِة َوالتهابِِعنَي َفَمْن َبْعَدُهْم ِمَن اْلَُْحدِّ  َقَهاِء َوأَْصَحاِب َفالهِذي َعَليِْه ََجَاِهرُي اْلُْْسلِِمنَي ِمَن الصه

  :اأْلُُصولِ 



دي الث َقةي اْلَوا)أَنَّ َخرَبَ  عي  (حي ْ َججي الَّشَّ ْن ح 
ٌة مي جَّ َا ؛ح  يد  الظَّنَّ  ،َيلَْزم  اْلَعَمل  هبي

يد  اْلعيلْمَ  ،َوي في
وَب َوأَنَّ و   ،َواَل ي في ج 

عي اَل بياْلَعْقلي  ْ  َعَرْفنَاه  بيالَّشَّ
  .اْلَعَملي بيهي

افيَضة  َوبَْعض  أَْهلي الظَّاهي  يَّة  َوالرَّ
  .أنه ال ََييب  اْلَعَمل  بيهي  :ري إيَل َوَذَهبَتي اْلَقَدري

ول   ْم َمْن َيق  نْه 
َن اْلَعَملي بيهي َدلييل  اْلَعْقلي  :ث مَّ مي   .َمنََع مي

ول   ْم َمْن َيق  نْه 
عي  :َومي ْ   .َمنََع َدلييل  الَّشَّ

َهةي دليل العقل :َوَذَهبَْت طَائيَفٌة إيَل  ْن جي   .أَنَّه  ََييب  اْلَعَمل  بيهي مي

َلةي - (اجلبائى) وقال َن املْ ْعتَزي   .اْثننَْيي  َعنْ اَل ََييب  اْلَعَمل  إيالَّ بياَم َرَواه  اْثنَاني  :-مي

ه     .أَْرَبَعة   َعنْ اَل ََييب  اْلَعَمل  إيالَّ بياَم َرَواه  أَْرَبَعٌة  :َوَقاَل َغرْي 

 [مسألة يفيد الظن أم العلم]

ْن أَْهلي احْلَ 
يثي إيَل َوَذَهبَْت طَائيَفٌة مي ب  اْلعيلْمَ  :دي

  .أَنَّه  ي وجي

مْ  ه  َر د وَن اْلبَاطيني  :َوَقاَل َبْعض 
ب  اْلعيلَْم الظَّاهي

  .ي وجي

ثينَي إيَل  َها  :َوَذَهَب َبْعض  املْ َحد  لَْم د وَن َغرْيي
يد  اْلعي

ي  أَْو صحيح مسلم ت في يحي اْلب َخاري
أَنَّ اآْلَحاَد الَّتيي يفي َصحي

َن اآْل    .َحادي مي

ْمنَا َهَذا اْلَقْوَل  ولي  ،َوَقْد َقدَّ   .َوإيْبطَاَله  يفي اْلف ص 

ْمُهورِ -َوَهِذهِ اأْلََقاِويُل ُكلَُّها   .َباطَِلة   :-ِسَوى َقْوِل اْْلُ

َة فييهي " :َوإيْبطَال  َمْن َقاَل  جَّ رٌ  "اَل ح    .ظَاهي

ت ب  النَّبيي  َصىلَّ اهللَّ  َعلَيْهي  َا ،َوَسلَّمَ  َفلَْم َتَزْل ك   ي ْعَمل  هبي
ليهي س  م  النَّبيي  َصىلَّ اهللَّ  َعلَيْهي  ،َوآَحاد  ر  م ه   َوَسلََّم اْلَعَمَل َوي ْلزي

مْ  ،بيَذليَك  وَن َفَمْن َبْعَده  د 
اشي َك اخْل لََفاء  الرَّ

حَ  ،َواْستََمرَّ َعىَل َذلي ر  الصَّ
وَن َوَسائي د 

اشي  اخْل لََفاء  الرَّ
َبةي َفَمْن اَوََلْ َتَزلي

لَفي َواخْلَلَفي َعىَل اْمتيثَالي  َن السَّ
ْم مي دي )َبْعَده    :إيَذا (َخرَبي اْلَواحي

نَّة   - ْم بيس    .أَْخرَبَه 

ْم بيهي  -   .َوَقَضائيهي



تْيَا -  َواْلف 
ي
ْم إيَليْهي يفي اْلَقَضاء وعيهي ج    .َور 

اَلَفه   -
وا بيهي عىل خي  َما َحَكم 

ْم بيهي هي   .َونَْقضي

نَْده  َوَطلَبيهي  -
َو عي َّْن ه 

ةي ممي نَْد َعَدمي احْل جَّ
دي عي   .ْم َخرَبَ اْلَواحي

مْ  - َك َعىَل َمْن َخاَلَفه 
ْم بيَذلي هي   .َواْحتيَجاجي

  .َوانْقييَادي املْ َخاليفي ليَذليَك  -

ٍء ِمنْهُ   .َوَهَذا ُكلُُّه َمْعُروف  لشك يِف ََشْ

ييل  اْلَعَمَل بي  َوالَْعْقُل  دي َخرَبي الْ )ـاَل حي  عُ َوَقْد َجاَء  ،(َواحي ْ وبي  الَّشه ج  ري  إيَليْهي  َفَوَجَب  (اْلَعَملي بيهي )بيو 
  .املَْصي

ا َمْن َقاَل    .فهو مكابر للحس (يوجب العلم) :َوأَمَّ

لْم  
ل  اْلعي ٌق إيَليْهي  ،َوَكيَْف حَيْص  تََطر  َك م 

بي َوَغرْيي َذلي اهـ  1/130 ."َواَّللهُ أَْعَلمُ  ،َواْحتياَمل  اْلَغَلطي َواْلَوْهمي َواْلَكذي

 .كالمه

  :(رشح مسلم)فيام احتفت به القرائن يف  -رِض اهلل عنه-وقال 

دي )ـَهَذا نَْسٌخ ليْلَمْقط وعي بيهي بي  :َفإِْن قِيَل  " ولي  (َخرَبي اْلَواحي نَْد أَْهلي اأْل ص 
ْتَنيٌع عي َك مم 

  !َوَذلي

َواُب ـفَ  ن  أَنَّه  اْحتََفْت بيهي َقرَ  :اْْلَ
َماٌت  ،ائي َقد  د  ) :َكْونيهي  َعنْ َوَخَرَج  ،أََفاَدتي اْلعيلْمَ  ؛َوم  د ا (َخرَبَ َواحي َرَّ  5/9 ".جم 

 وهو ؛اخلرب املحتف بالقرائن قد يفيد العلم خالفا ملن أبى ذلك" :(نزهته)يف  -رِض اهلل عنه-وقال احلافظ 

  :أنواع

  .التواتر فانه احتف به قرائن ما أخرجه الشيخان يف صحيحيهام مما َل يبلغ :منها

وهذا  ، بالقبولوتلقى العلامء لكتابيهام ،وتقدمهام يف متييز الصحيح عىل غريها ،جاللتهام يف هذا الشأن :منها

 1/6 "التلقي وحده أقوى يف افادة العلم من جمرد كثرة الطرق القارصة عىل التواتر

 أفاد العلم ال أن خرب الواحد إذا احتفت به القرائن ،مهذا هو املعتمد الذي عليه مجاهري أهل العل :نقول

  .ولكن جممال  مع القرائن ،لذاته

 



* * * 

 

 [يف احلكم قبل ورود الَّشع رد ما عليه اْلعتزلة وأثبت قول األشاعرة] سابًعا

 

  .ا للمعتزلة يف أنه ال حكم قبل ورود الَّشعف  اَل قرر ما يقرره األشاعرة خي 

 

  :(101/ 9)لم فقال يف رشح صحيح مس

مْ " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  " وِني َما َتَرْكت ك  ْكَم َقبْ ) :َدلييٌل َعىَل أَنَّ اأْلَْصَل  "َذر  وبي َوأَنَّه  اَل ح  ج  َل َعَدم  اْلو 

عي  ْ ودي الَّشَّ ر    .(و 

ي نيَ 
ولي ي اأْل ص 

قي َق  نَْد ُم 
يح  عي

حي َو الصَّ بينَي َحتَّى نَبَْعَث رسوال} :َعاَل ليَقْوليهي تَ  ؛َوَهَذا ه  َعذ  نَّا م   .اهـ "{َوَما ك 

 

* * * 

 

 [يف العلو قول األشاعرة قرر] ثامنًا

 

  .قرر يف مسألة العلو ما قاله األشاعرة

 .اجهمي   ويعتربون من نفى العلو احلِّس معطال   ،ومسألة العلو هي من أهم القضايا التي يتبناها السلفيون

 

 ؟!اإلمام النووي جهمي فهل :ُقْلُت 

 

  :(24/ 5)قال اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم 



  "؟اهللأَْيَن " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  "

 " :َقاَلْت 
ي
اَمء  السَّ

  "يفي

  "؟َمْن أَنَا" :َقاَل 

ول  " :َقاَلْت    "اهللأَْنَت َرس 

نَةٌ " :َقاَل  ْؤمي َا م  ْقَها َفإيهنَّ
  ."أَْعتي

َفاتي َهذَ   الص 
ْن أَحادييثي يث  مي ياَمني -َوفييَها َمْذَهبَاني  ،ا احْلَدي ات  يفي كيتَابي اإْلي َا َمرَّ ه  ْكر 

َم ذي   :-َتَقدَّ

ْن َغرْيي َخْوض  يفي َمْعنَاه  َمَع اْعتيَقادي أَنَّ  :أََحُدُُهَا يي  اهللاإْليياَمن  بيهي مي ٌء َوَتنْزي ثْليهي ََشْ اَمتي  َعنْ هي َتَعاَل َليَْس َكمي سي

 [التفويض] .املَْْخل وَقاتي 

يل ه  بياَم َيلييق  بيهي  :َوالثهاِن   [التأويل] .َتأْوي

ََذا َو  :َكاَن املْ َراد  اْمتيَحاهَنَا :َقاَل  ؛َفَمْن َقاَل هبي اَل ه  َق املْ َدب َر اْلَفعَّ
ر  بيأَنَّ اخْلَالي

َدٌة ت قي َي م َوح 
  ؟َوْحَده   اهللَهْل هي

اَمءَ وَ  ي اْستَْقبََل السَّ
اعي ي إيَذا َدَعاه  الدَّ

َو الَّذي َنَّه  م   ،َكاَم إيَذا َصىلَّ املْ َصيل  اْستَْقبََل اْلَكْعبَةَ  ،ه 
ٌ يفي َوَليَْس َذليَك ألي

نَْحرصي

 
ي
اَمء َهةي اْلَكْعبَةي  ،السَّ ا يفي جي  

اَمءَ  ،َكاَم أَنَّه  َليَْس م نَْحرصي َنَّ السَّ
اعينَي َكاَم أَنَّ اْلَكْعبََة قيبْلَة  املْ   َبْل َذليَك ألي بْلَة  الدَّ

  .َصل نيَ قي

ييمْ  ي َبنْيَ أَْيدي
يَن ليأْلَْوَثاني الَّتي ْن َعبََدةي اأْلَْوَثاني اْلَعابيدي َي مي   ؟أَْو هي

 " :َفلاَمَّ َقاَلْت 
ي
اَمء  السَّ

َدةٌ  "يفي َا م َوح  َم أهَنَّ
  .ْوَثاني َوَليَْسْت َعابيَدة  ليأْلَ  ،َعلي

يَاٌض  ْم أَنَّ " :َقاَل اْلَقاِضي عي ه  َقل د  ْم َوم  ه  ْم َون ظَّار  ه  تََكل م  ْم َوم  ث ه  َد  ْم َوُم  ه  يه 
نَي َقاطيبَة  َفقي اَلَف َبنْيَ املْ ْسليمي

 اَل خي

ْكري  َدةَ بيذي َر اْلَواري  َكَقْوليهي َتَعاَل  اهللالظََّواهي
ي
اَمء  السَّ

هي  {نْت ْم َمْن يفي السامء أن خيسف بكم األرضأَأَمي } :َتَعاَل يفي َوَنْحوي

َها ري مْ  ،َليَْسْت َعىَل ظَاهي نَْد مَجييعيهي َلٌة عي تَأَوَّ   .َبْل م 

 َواملْ تََكل  
ي
َقَهاء ثينَي َواْلف  َن املْ َحد 

يد  َواَل َتْكيييف  مي ْن َغرْيي ََتْدي
َهةي َفْوق  مي نَي تَ َفَمْن َقاَل بيإيْثبَاتي جي  أَ مي

ي
اَمء  السَّ

َل يفي  ؛وَّ

  :أَْي 
ي
اَمء   .َعىَل السَّ

 بينَْفيي احْلَد  
يهي نَي َوأَْصَحابي التَّنْزي

 الن ظَّاري َواملْ تََكل مي
ي
ْن َدْهَاء

بَْحانَه   ،َوَمْن َقاَل مي  س 
هي َهةي يفي َحق   َوَتَعاَل َواْستيَحاَلةي اجْلي

ْقتََض   بيَحَسبي م 
ياَلت  ل وَها َتأْوي   .اَها َوَذَكَر َنْحَو َما َسبََق َتأَوَّ



ْمَساكي  :َقاَل  وبي اإْلي ج  ْم َعىَل و  لَّه   َواحْلَق  ك 
نَّةي ي مَجََع أَْهَل الس 

ي َما الَّذي ْعري اتي َكاَم  َعنْ َوَيا َليَْت شي ْكري يفي الذَّ اْلفي

رَيةي اْلَعْقلي  وا َوَسَكت وا حليي ر 
  .أ مي

يمي التَّ  وا َعىَل ََتْري  َوالتَّْشكييلي َواتََّفق 
ْم َغرْي  َشاكٍّ يفي الوجود واملوجود ،ْكيييفي

ْم َوإيْمَساكيهي ق وفيهي ْن و 
 ،َوأَنَّ َذليَك مي

يَقت ه  
َو َحقي  َبْل ه 

يدي ح  يفي التَّْوحي
ثْلي َهَذا التََّسام حي  ،َوَغرْي  َقادي

ْن مي ي ا مي
َهةي َخاشي ْم بيإيْثبَاتي اجْلي ه    .ث مَّ َتَساَمَح َبْعض 

َهاتي َفْرٌق  ع  مينْ  ؛َوَهْل َبنْيَ التَّْكيييفي َوإيْثبَاتي اجْلي ْ ْن إيطاَْلق  َما َأْطلََقه  الَّشَّ
  :َلكي

بَاديهي  ر  َفْوَق عي
  .أَنَّه  اْلَقاهي

  .َوأَنَّه  اْستََوى َعىَل اْلَعْرشي 

يل   الَّذي   اْلك 
يهي لتَّنْزي

َعةي لي كي بياآْلَيةي اجْلَامي ه  َمَع التََّمس   َغرْي 
ولي ح  يفي املَْْعق 

  .ي اَل َيصي

َْن َوفََّقه   {ليس كمثله َشء} :تعال :َقْول ه  وهو 
َه  -َوَهَذا َكاَلم  اْلَقاِضي  ،َتَعاَل  اهللعيْصَمٌة ملي

 "-َتَعاَل  اهللَرمحي

 .اهـ

 

 .فنفى اْلهة والتحيز والتجسيم

 

* * * 

 

 [يف الظل قول األشاعرة قرر] تاسًعا

 

 ."يف ظله يوم ال ظل إال ظله اهللسبعة يظلهم " :للتأويل يف حديث تقريره

 

  :(120/ 7)قال يف رشح صحيح مسلم 

م  " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  " ل ه 
ل ه   اهللَسبَْعٌة ي ظي

  "يفي ظيل هي َيْوَم اَل ظيلَّ إيالَّ ظي



ْلك   اهللإيَضاَفة  الظ ل  إيَل  :َقاَل اْلَقاِضي  لْطَانيهي  ،َتَعاَل إيَضاَفة  مي  َوس 
لْكيهي َوَخلْقيهي َو هلليَّي َومي لٍّ َفه 

ل  ظي   .َوك 

نَا بَيَّن ا ،ظيل  اْلَعْرشي  :َواملْ َراد  ه   آَخَر م 
يث    .َكاَم َجاَء يفي َحدي

َرب  اْلَعاملَينيَ  ،َيْوَم اْلقييَاَمةي  :َواملْ َراد  
ْمس  وَ  ،إيَذا َقاَم النَّاس  لي م  الشَّ نْه 

َها ،َدنَْت مي ْم َحر  م   ،َواْشتَدَّ َعلَيْهي َوأََخَذه 

 إيالَّ ليلَْعْرشي  ،اْلَعَرق  
 
ء ََشْ

نَاَك لي لَّ ه 
  .َواَل ظي

َها يم 
َو نَعي  َوه 

نَا ظيل  اجْلَنَّةي  ه 
  .{وندخلهم ظال ظليال} :َواْلَكْون  فييَها َكاَم قال تعال ،َوَقْد ي َراد  بيهي

نَا :القاِض قال ينَار  املْ َراد  بيالظ ل  ه 
هي يفي َذليَك املَْْوقيفي  :وقال بن دي َن املََْكاري   .اْلَكَراَمة  َواْلَكنَف  َواْلَكف  مي

ْمسي  :َقاَل    .َوَليَْس املْ َراد  ظيلَّ الشَّ

َاَيتيهي  :أَْي  ؛ظيل  ف اَلن   ف اَلٌن يفي  :ي َقال   ؛َوَما َقاَله  َمْعل وٌم يفي الل َساني  :َقاَل اْلَقاِضي  هي َومحي   .يفي َكنَفي

يبي َواْلَكَراَمةي  ،َوَهَذا أول األقوال :َقاَل  َنَّه  َمَكان  التَّْقري
ون  إيَضاَفت ه  إيَل اْلَعْرشي ألي ْمس  َوَسا ،َوَتك  ر  َوإيالَّ َفالشَّ

ئي

 .اهـ "اْلَعاََلي ََتَْت اْلَعْرشي َويفي ظيل هي 

 

* * * 

 

 [قرر يف زيادة اإليَمن ونقصانه قول األشاعرة] اعاًش 

 

  .نفس اخلالف املوجود داخل املدرسة األشعرية (زيادة اإليامن ونقصانه) :رر يف مسألةق

  .كالم غريهموَل يلتفت ل ،(قال املحققون من أصحابنا املتكلمني) :يف النص التايل :َقْول ه   َعنْ وال تغفل 

 

  :(148 /1)قال يف رشح صحيح مسلم 

ْن أَْصَحابينَا املْ تََكل مينيَ " وَن مي ق  يد  َوَينْق ص   :َقاَل املْ َحق  ي  َيزي
عي ْ يد  َواَل َينْق ص  َواإْليياَمن  الَّشَّ يقي اَل َيزي

 نَْفس  التَّْصدي

َياَدةي َثَمَراتيهي  َي  ؛بيزي َا :َوهي   .اأْلَْعاَمل  َون ْقَصاهني



 َوَبنْيَ أَْصلي َوْضعيهي يفي الل َغةي َويفي َهَذا َتْوفييٌق بَ  :َقال وا
لَفي يلي السَّ

َياَدةي َوأََقاوي ي َجاَءْت بيالز 
وصي الَّتي ري الن ص 

نْيَ ظََواهي

ونَ   املْ تََكل م 
  .َوَما َعلَيْهي

ا َحَسن ا َفاأْلَظَْهر   ر 
 َوإيْن َكاَن ظَاهي

ي
اَلء ي َقاَله  َهؤ 

يد  بيَكثَْرةي النََّظري أَ  -َواَّللهُ أَْعَلمُ -َوَهَذا الَّذي يقي َيزي
نَّ نَْفَس التَّْصدي

ري اأْلَديلَّةي   .اهـ "َوَتظَاه 

 

ّي َرمحَه اهللَّ سيد " :(1/132]قال السبكي يف الطبقات ) ا من ُمدثي األشاعرة وفقهائهم النََّووي  أَْيض 
َوَعلييهي

رين َفإينَّه  َقاَل يفي رشح م سلم َما َنصه َقاَل املْ   يق اَل يزي املْ تَأَخ  وَن من أَْصَحابنَا املْ تََكل مني نفس التَّْصدي ق  يد َواَل َحق 

ي اأْلَْعاَمل ونقصاهنا َياَدة ثمراته َوهي يد َوينْقص بيزي عيّي يزي ْ  [."ينقص َواإْليياَمن الَّشَّ

 

* * * 

 

 [قرر يف الضحك قول األشاعرة] احلادي عَّش

 

  .قاله السادة األشاعرة وهو عني ما ،تأويله للضحك بالرضا واملحبة

 

  :(24/ 3)فقال يف رشح صحيح مسلم 

و " :َقْول ه  " نْه   اهللَتَعاَل َحتَّى َيْضَحَك  اهللَفاَل َيَزال  َيْدع 
  "َتَعاَل مي

لاََمء   ك   :َقاَل اْلع  هي  اهللَضحي ْعلي َعبْدي َضاه  بيفي َو ري نْه  ه 
 إييَّاه   ،َتَعاَل مي

َ  ،اري نيْعَمتيهي َعلَيْهي َوإيظْهَ  ،َوَُمَبَّتيهي َواَّللهُ  ،ا َعلَيْهي َوإيَيَاهبي

 .اهـ "أَْعَلمُ 

 

  .العلامء هنا هم األشاعرة :ُقْلُت 



 

  :(36/ 13)وقال يف رشح صحيح مسلم أيضا  

َا اآْلَخَر كي  اهللَيْضَحك  " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  " ه   َيْقت ل  أََحد 
لنَْيي ل  اجْلَنََّة ي َقاتي إيَل َرج  َا َيْدخ  ل  َهَذا اَله 

م  َفي َقاتيل  يفي َسبييلي  اهللَفي ْستَْشَهد  ث مَّ َيت وب   اهلليفي َسبييلي 
لي َفي ْسلي

  "َفي ْستَْشَهد   اهللَعىَل اْلَقاتي

نَا اْستيَعاَرةٌ يفي َحق  " :َقاَل اْلَقاِضي  ك  ه 
حي َنَّه  اَل  ،َتَعاَل  اهللالضَّ

وف  يفي ألي ك  املَْْعر 
حي بَْحاَنه  الضَّ  س 

نَا  ََي وز  َعلَيْهي َحق 

َن اأْلَْجَسامي  ح  مي
َنَّه  إينَّاَم َيصي

 َتَغري   احْلَااَلتي  ،ألي
َّْن ََي وز  َعلَيْهي

ٌه  ،َوممي نَزَّ   .َذليَك  َعنْ َواهللَّ  َتَعاَل م 

اَم وَ  :َوإينَّاَم املْ َراد  بيهي  ْعليهي َضا بيفي لي الر  س  اَم َوَُمَبَّت ه  َوَتلَق ي ر  هي
 َومَحْد  فيْعلي

ْن هَل اَم بيَذليَك  اهللالثََّواب  َعلَيْهي َك مي حي َنَّ الضَّ
 ألي

َْن َيْلَقاه  
هي ملي  َوبير 

هي وري  َما َيْرَضاه  َورس  
َواَفَقتيهي نَْد م 

نَا إينَّاَم َيك ون  عي
  .أََحدي

وَن ا :َقاَل  ل  أَْن َيك  نَاَوحَيْتَمي ك  َماَلئيَكةي  :ملْ َراد  ه  هي َوإيْدَخاليهي اجْلَنََّة َكاَم  اهللَضحي وحي ْم ليَقبْضي ر  ه  ه  يَن ي َوج 
َتَعاَل الَّذي

ْلطَان  ف اَلن ا :ي َقال    .اهـ ""أََمَر بيَقتْليهي  :أَْي  ؛َقتََل الس 

 

* * * 

 

 [قرر يف الرضا قول األشاعرة] الثان عَّش

 

  .أو صفة فعل ويكون املقصود اإلحسان ،بصفة ذات ويكون املقصود اإلرادة تأويله للرضا إما

 

  :(48/ 13)فقال يف رشح صحيح مسلم 

َن " ىَض مي مْحَةي  :َتَعاَل  اهللَوالر   َوالرَّ
  .إيَفاَضة  اخْلرَْيي َواإْليْحَساني

َفاتي اأْلَْفَعالي  ْن صي   .َفيَك ون  مي

ا بيَمْعنَى َو أَْيض  اتي إيَرادَ  :َوه  َفاتي الذَّ ْن صي ون  مي  .اهـ "تيهي َفيَك 



 

* * * 

 

 [والنور واْلسم واحلد الوجه والصورة] الثالث عَّش

 

ـ    .(احلد)و  (اجلسم)ونفى يف هذا النص التايل  ،(النور)و  (الصورة)و  (الوجه)تأويله ل

 

  :(13/ 3)فقال يف رشح صحيح مسلم 

ا " ْن " :وسلمَعلَيْهي  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  َوأَمَّ ه  مي هي َما انْتََهى إيَليْهي َبرَص  ب َحات  َوْجهي َجاب ه  الن ور  َلْو َكَشَفه  أَلَْحَرَقْت س 
حي

هي  "َخلْقيهي  ري  يفي آخي
ي
 َوَرْفعي التَّاء

ي
نيي َواْلبَاء ب َحات  بيَضم  الس  َي  ؛َفالس  بَْحة   :َوهي   .مَجْع  س 

ي   ب  اْلَعنْيي َواهْلََروي
ثينَي َمْعنَى َقاَل َصاحي ي نَي َواملْ َحد  َن الل َغوي

يثي مي نَي ليْلَحدي حي اري يع  الشَّ
ب َحات   :َومَجي هي س   َوْجهي

ه   ه  َوَجاَلل ه  َوهَبَاؤ    .ن ور 

َجاب  َفأَْصل ه  يفي الل َغةي 
ا احْلي َْت   :َوأَمَّ   .املَْنْع  َوالسَّ

َجابي )َوَحقييَقة   ون  ليأْلَ  :(احْلي ٌه  ،ْجَسامي املحدودةإينَّاَم َتك  نَزَّ ْسمي َواحْلَد   َعنْ واهلل تعال م    .اجْلي

نَا ْؤَيتيهي  :َواملْ َراد  ه  ْن ر 
ع  مي
  .املَْاني

ع  
َي َذليَك املَْاني م  ا :َوس  ا أَْو نَار  اَم  ؛ن ور  َعاعيهي ْدَراكي يفي اْلَعاَدةي ليش  َن اإْلي هَنَّ اَم َيْمنََعاني مي

  .ألي

ات   :(اْلَوْجهي )ـَواملْ َراد  بي    .الذَّ

ْن َخلْقيهي )َواملْ َراد  بـي ه  مي يع  املَْْخل وَقاتي  :(َما انْتََهى إيَليْهي َبرَص 
يعي  ،مَجي يٌط بيَجمي ي بَْحانَه  َوَتَعاَل ُم  ه  س  َنَّ َبرَصَ  ألي

 .اهـ "اْلَكائينَاتي 

 

* * * 



 

 [النفس] الرابع عَّش

 

ـ    .مسائل العقائد مقرا  قابال  لكالم اإلمام املازي املالكي األشعري ونقل يف مسألة من ،(النفس)تأويله ل

 

  :(2/ 17)قال يف رشح صحيح مسلم ف

 َذَكْرت ه  يفي نَْفِّسي } :تعال :َقْول ه  “
هي   {إن ذ كرِن يفي نَْفسي

ي   ري   ؛النَّْفس  ت ْطَلق  يفي الل َغةي َعىَل َمَعان   :َقاَل املَْازي

نَْها م   :مي   .الدَّ

نَْهاوَ    .نَْفس  احْلَيََواني  :مي

ياَلني يفي َحق   َا م ْستَحي   .َتَعاَل  اهللَوه 

نَْها ات   :َومي   .الذَّ

َو املْ َراد  بيَقْوليهي َتَعاَل  ؛َواهلَلَّ  َتَعاَل َله  َذاٌت َحقييَقةٌ    {يفي نَْفِّسي } :َوه 

نَْها   .اْلَغيْب   :َومي

َو أََحد  اأْلَْقَوالي يفي    .َما يفي َغيْبيي :أَْي  {َتْعلَم  َما يفي نَْفِّسي وال أعلم ما ىف نفسك} :َتَعاَل  :ل ه  َقوْ َوه 

يثي  َراد  احْلَدي ا م  وَن أَْيض  وز  أَْن َيك  ي ا أََثاَبه   :أَْي  ؛َفيَج 
َل  اهللإيَذا َذَكَرِني َخالي ع  َعلَيْهي  ،َوَجاَزاه  َعامَّ َعمي

 َأَحٌد بياَم اَل َيطَّلي

 .اهـ "

 

* * * 

 



 [أهل السنةقرير مذهب ت] اخلامس عَّش

 

َ - ويف هذا النص بيان من اإلمام النووي
  .ملذهب أهل السنة الذي يرتضيه ويعتقده -َعنْه   اهللَرِضي

 .وهو التفويض أو التأويل

َ -وأما التفسري باحلقيقة والظاهر فهو عند اإلمام النووي 
 .هةتفسري املجسمة واملشب -َعنْه   اهللَرِضي

 

  :(133/ 17)فقال يف رشح صحيح مسلم 

 نَبيي هي َصىلَّ  َواَّللهُ أَْعَلمُ " :[القاِض :أي]ث مَّ َقاَل "
َرادي ْن م ْشكي  اهللبيم 

هي اأْلََحادييثي مي  ،ل  َعلَيْهي َوَسلََّم فيياَم َوَرَد يفي َهذي

ن  بياهلَلَّي َتَعاَل 
َفاتيهي  ،َوَنْحن  ن ْؤمي   ،يْئ ا بيهي َواَل ن َشب ه  َش  ،َوصي

 
ء ََشْ

ه  بي ٌء وَ }َواَل ن َشب ه  ثْليهي ََشْ يع  َليَْس َكمي
مي َو السَّ ه 

ري  
ول   {اْلبَصي ْدٌق  -َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ - اهللَوَما َقاَله  َرس  َو َحقٌّ َوصي لْ  ،َوَثبََت َعنْه  َفه  َمه  َفبيَفْضلي َفاَم أَْدَرْكنَا عي

َي َعلَيْنَا آَمنَّا بيهي َوَما َخ  ،َتَعاَل  اهلل بَْحانَه  َوَتَعاَل  ،في  س 
ْلَمه  إيَليْهي

لْنَا عي َل يفي  ،َوَوكَّ  ليَساني َومَحَلْنَا َلْفظَه  َعىَل َما اْحت مي

وطيبْنَا بيهي  ي خ  بَْحانَه   ،اْلَعَربي الَّذي  س 
ييهي ري  َعنْ َوََلْ نَْقَطْع َعىَل أََحدي َمْعنَيَيْهي َبْعَد َتنْزي ي اَل َيلييق  بي ظَاهي بَْحاَنه  هي الَّذي  س 

هي

 .اهـ "َوبياهلَلَّي التَّْوفييق   ،َوَتَعاَل 

 

َ -قد يرد أن اإلمام النووي  :ُقْلُت 
  .غريه َعنْ فال ينسب له ما ينقله  ،غريه َعنْ ينقل  -َعنْه   اهللَرِضي

َ -أن اإلمام النووي  :وجوابه
قل من وين ،-عليه وسلم اهللىل ص- اهلليَّشح كالم رسول  -َعنْه   اهللَرِضي

 إن نسب ما اللهم إال ،-عليه وسلم اهللصىل -فام ينقله هو رشح لكالم سيدنا ُممد  ،يبني ويوضح املعان

 .فاألصل أن ما يذكره يأخذ به ويدين به ويؤمن ،نقله ملخالف  

 

* * * 

 



 [اليد] السادس عَّش

 

ـ ت   .ويعتقد أنه احلقوبيانه أيضا للمنهج الذي يرضاه  ،(اليد)أويله ل

 

  :(135/ 17)فقال يف رشح صحيح مسلم 

يب ا ،َتَعاَل  اهللَوَقْد َسبََق اْلَكاَلم  يفي اْليَدي يفي َحق  " َها َقري
يلي َحةي  ،َوَتأْوي ثْليهي } :َمَع اْلَقْطعي بياْستيَحاَلةي اجْلَاري َليَْس َكمي

ءٌ   .اهـ "{ََشْ

 

  :(55/ 3)وقال يف رشح صحيح مسلم 

هي  اهلليفي آَدَم َخلََقَك " :ل ه  َقوْ " وحي ْن ر 
هي َونََفَخ فييَك مي يفي  "بييَدي  التََّّْشي

ْن َبابي إيَضاَفةي َو مي  .اهـ "ه 

 

* * * 

 

 [النور] السابع عَّش

 

َ -ونقله لكالم القاِض عياض املالكي األشعري  ،بالنور اهللتأويله لوصف 
ا وراضي   ،قرا  لهم -َعنْه   اهللَرِضي

  .به

  !ويتبع أو ينقل يف العقائد ما ال يقتنع به ،ان اإلمام النووي ليحقق يف مسائل الوضوءوما ك

 

  :(12/ 3)قال يف رشح صحيح مسلم ف



يَاٌض " َه  -َقاَل اْلَقاِضي عي
َواَية  َل تقع إيَلينَا" :-َتَعاَل  اهللَرمحي  الر 

هي ولي  ،َهذي َن اأْل ص 
َوَمَن  ،َواَل رأيتها يفي شئ مي

وَن َذات  املْ ْستَ  يلي أَْن َتك 
ا اهللحي ْلَةي اأْلَْجَسامي  ،َتَعاَل ن ور  ْن مج 

 الن ور  مي
بَْحانَه  َوَتَعاَل ََييل   ،إيذي َذليَك َهَذا  نْ عَ َواهللَّ  س 

ةي املْ ْسليمينيَ  مَّ
  .َمْذَهب  مَجييعي أَئي

  {نور الساموات واالرض اهلل} :تعال :َقْول ه  َوَمْعنَى 

الن وري َمْعنَاه  َوَما َج  بَْحانَه  َوَتَعاَل بـي  س 
يَتيهي ْن َتْسمي ه   :اَء يفي اأْلََحادييثي مي ق 

َا َوَخالي
هي   .ذ و ن وري

  .هادى أهل الساموات واألرض :َوقييَل 

  .منور قلوب عباده املومنني :وقيل

 َواجْلاََملي  معناه :وقيل
ي
يَاء  َوالض 

 .اهـ ""َواَّللهُ أَْعَلمُ  ،ذ و اْلبَْهَجةي

 

* * * 

 

 [الروح] الثامن عَّش

 

  .(أصحابنا املتكلمني)وسامهم يف النص التايل  ،يف الروح قول األشاعرة :َقْول ه  

 

  :(223/ 6)قال يف رشح صحيح مسلم ف

لتَّْذكيريي "
يث  َدلييٌل لي نَي َوَمْن  ،َوَهَذا احْلَدي مْ َوفييهي َدلييٌل مليَْذَهبي أَْصَحابينَا املْ تََكل مي وَح أَْجَس  ؛َواَفَقه  اٌم َلطييَفٌة أَنَّ الر 

تََخل لٌَة يفي اْلبََدني  َا ،م  َن اجْلََسدي بيَذَهاهبي ونَ  ،َوَتْذَهب  احْلَيَاة  مي ا َكاَم َقاَله  آَخر  ا َكاَم َقاَله  آ ،َوَليَْس َعْرض  ونَواَل َدم   "َخر 

 .اهـ

 

* * * 



 

 [كرامات األولياء] التاسع عَّش

 

  .(أصحابنا املتكلمني)ويسميهم  ،لكرامات ما يقرره السادة األشاعرةيقرر يف ا

 

  :(108/ 16)فقال يف رشح صحيح مسلم 

َو َمْذَهب   َعنْ َوَقْد َحَكى اْلَقاِضي "  َوه 
ي
نَْها إيْثبَات  َكَراَماتي اأْلَْولييَاء

ةي َومي  اأْل مَّ
هي َذي َصاَصه  هبي

ْم أَنَّه  َزَعَم اْختي هي
َبْعضي

ْم َوَهذَ أَْهلي  ْم َوَطلَبيهي هي  َقْد َتَقع  بياْختييَاري
ي
َلةي َوفييهي أَنَّ َكَراَماتي اأْلَْولييَاء ْعتَزي ْلم 

اَلف ا لي نَّةي خي يح  عي الس 
حي َو الصَّ نَْد ا ه 

ْم َوفييهي أَنَّ  ْم َوَطلَبيهي هي ْم َمْن َقاَل اَل َتَقع  بياْختييَاري نْه 
نَي َومي قي الْ  أَْصَحابينَا املْ تََكل مي ون  بيَخَواري َعاَداتي اْلَكَراَماتي َقْد َتك 

هي َوَهَذا غَ   َونَْحوي
 
 د َعاء

ثْلي إيَجاَبةي َا ََتْتَص  بيمي ْم َوادََّعى أهَنَّ ه  َها َوَمنََعه  َبْعض 
ْن َقائيليهي َوإينَْكاٌر َعىَل مَجييعي أَنَْواعي لٌَط مي

َا بيَقلْ  َواب  َجَرَياهن  س  َبلي الصَّ
 من العدم ونحوهليْلحي

ي
ء ْ  َوإيْحَضار  الَشَّ

 .اهـ "بي اأْلَْعيَاني

 

  :(14/19)وقال يف رشح صحيح مسلم 

" 
ي
 إيْثبَات  َكَراَماتي اأْلَْولييَاء

َلةي  ؛َوفييهي ْعتَزي ْلم 
اَلف ا لي نَّةي خي َو َمْذَهب  أَْهلي الس   "َوه 

 

  :(15/137)وقال يف رشح صحيح مسلم 

 إيْثبَات  َكرَ "
ول  َوفييهي  َعىَل َقْولي َمْن َيق 

ي
ٌّ  :اَماتي اأْلَْولييَاء   َويلي

 "اخْلَِضي

 

 :(15/166)وقال يف رشح صحيح مسلم 

ي  " مْ  :َوَقاَل اْلب َخاري نَتيهي َواب  َعىَل أَْلسي ي الصَّ   :َوفييهي  ؛ََيْري
ي
 "إيْثبَات  َكَراَماتي اأْلَْولييَاء

 



 :(17/56)وقال يف رشح صحيح مسلم 

 إي  :َوفييهي "
ي
َو َمْذَهب  أَْهلي احْلَق   ؛ْثبَات  َكَراَماتي اأْلَْولييَاء  "َوه 

 

 :(18/130)وقال يف رشح صحيح مسلم 

 

"  
ي
 إيْثبَات  َكَراَماتي اأْلَْولييَاء

يث  فييهي  "َهَذا احْلَدي

 

* * * 

 

 [واْلهة وأدلة اْلتكلمني الرؤية] العَّشون

 

  .نفي املقابلة واجلهة وغريهاوي ،يقرر يف الرؤية ما يقرره السادة األشاعرة

 

  :(15/ 3)فقال يف رشح صحيح مسلم 

ٌة ََيَْعل َها ) :ث مَّ َمْذَهب  أَْهلي احْلَق  " ْؤَيَة ق وَّ   (َتَعاَل يفي َخلْقيهي  اهللأَنَّ الر 

ةي  عَّ
يَها ات َصال  اأْلَشي

ي   ،َواَل ي ْشََتَط  في
َقاَبلَة  املَْْرئي نَا َبعْ  َواَل َغرْي   ،َواَل م  ْؤَيةي َبْعضي  ر 

 اْلَعاَدة  يفي
ا َذليَك َلكيْن َجَرتي ض 

َاطي 
ْشَتي ت َفاقي اَل َعىَل َسبييلي االي

َهةي االي ودي َذليَك َعىَل جي ج    .بيو 

يَّةي 
وَن َذليَك بيَداَلئيليهي اجْلَلي ت نَا املْ تََكل م  مَّ

َر أَئي ْؤَيةي  ،َوَقْد َقرَّ ْن ر 
َهة  َتَعاَل  اهللَواَل َيلَْزم  مي َك َبْل َيَراه   نْ عَ َتَعاَل إيْثبَات  جي

َذلي

َهة   ن وَن اَل يفي جي َهة   ؛املْ ْؤمي ونَه  اَل يفي جي  .اهـ "َواَّللهُ أَْعَلمُ  ،َكاَم َيْعَلم 

 



َهةي إنَّ اهللََّ َتعَ " :َعْن َشْخص  َقاَل  :ُسئَِل  "يف فتاويه:  -رِض اهلل عنه-قال اإلمام اجلهبذ الرميل : قلت اَل بيجي

ل و   َواء  َيلييق  بيَجاَلليهي بياَل َكيْف  "، وَ "اْلع 
إيْذ َقاَل } :َعاَل بيَقْوليهي تَ  :َواْستََدله َعىَل َذلَِك  "إينَّه  اْستََوى َعىَل اْلَعْرشي اْستي

ع َك إييَلَّ 
تََوف يَك َوَرافي يَسى إيِن  م 

جي } :[ َوبيَقْوليهي 55]آل عمران:  {اهللَّ  َيا عي ج  }[ 3]املعارج:  {ذيي املََْعاري َتْعر 

وح  إيَليْهي  َكة  َوالر 
َساَلةي 4]املعارج:  {املاَْلئي بي الر 

يدي بيَذاتيهي " :[ َوبيَقْولي َصاحي هي املَْجي  َوبيَقْولي اْبني  "َوإينَّه  َفْوَق َعْرشي

يَث َينْ  حي املْ َوطَّأي َحيْث  َذَكَر َحدي  اْلرَب  يفي رَشْ
ل  َرب نَاَعبْدي َو َبْعَد أَوَّ  ،زي  اأْلَْكرَبي َوه 

ْقهي ليهي بينَْحوي َوبياَم َذَكَر أَب و َحنييَفَة يفي اْلفي

جي اأْلَديلَّةي َحيْث  َقاَل الْ  ،َوَرَقتنَْيي  ى بياْلَكْشفي َعْن َمنَاهي  املْ َسمَّ
يدي يفي كيتَابيهي ْشد  احْلَفي َل َعْن اْبني ر 

َقْول  يفي َوبياَم ن قي

َهةي  و اأْلَ " ؛اجْلي ر  تَأَخ  َلة  َوم   ي ثْبيت وهَنَا َحتَّى نََفتَْها املْ ْعتَزي
يَعةي ي َفة  َفلَْم َيَزْل أَْهل  الَّشَّ  الص 

هي ا َهذي يَّةي َكأيَبي املََْعايلي ْشعَ َوأَمَّ ري

ا َوَعْقال  َفَقْد ظََهَر أَنَّ إْثبَاَت اجْلي " :إَل أَْن َقاَل  "... َوَمْن اْقتََدى بيَقْوليهي  ع  ٌب رَشْ هي،  "...َهةي َواجي ري َكاَلمي إَل آخي

عيهي  َو َمْعل وٌم يفي َمْوضي   بياَم ه 
يِّسي د  َعىَل بيَّْشي املَْري  الرَّ

ي  يفي
مي اري  الدَّ

ثاَْمَن ْبني َسعييد  ي  يفي َوبياَم َقا ،َوبيَقْولي ع  َله  اأْلَْشَعري

َبانَةي  ْن َقْوليهي  َوبياَم َقاَله   ،كيتَابيهي اإْلي لْيَةي مي يْخ  َعبْد  اْلَقاديري يفي كيتَابيهي احْلي ل و  " :الشَّ  اْلع 
َهةي َو بيجي هي إ" ...َوه  ري َكاَلمي   .َل آخي

، َوأيَبي َحنييَفَة َوابْني َحنْبَل  يفي َهَذا اْلَقْولي  ي 
افيعي ةي اأْلَْرَبَعةي َماليك  َوالشَّ مَّ

يٌح َو َص َهْل ه   ؛َفاَم َمْذَهب  اأْلَئي حي

  ؟أَْم اَل 

ْم َنصٌّ يفي إْثبَاتي َهَذا املَْْعنَى أَْو نَْفييهي  هي   ؟َوَهْل يفي َكاَلمي

ْم َنصٌّ يفي إْثبَاتي َذليَك َواَل نَْفييهي  هي ْن يفي َكاَلمي ْم يفي َذليَك  ؛َوإيَذا ََلْ َيك  بيهي   ؟َفاَم َحقييَقة  َمَذاهي

ْن َهَذا اجْلََواب  
ود  مي ْم اَل بياَم َقاَله  َبْعض  َواملَْْقص  هي

 َون َظَرائي
ةي مَّ
 اأْلَئي

ي
اَلء َؤ 

َو َنصٌّ هلي َؤالي بياَم ه  َعْن َهَذا الس 

ةي  مَّ
 اأْلَئي
ي
اَلء ي َهؤ 

َقل دي ه   ؛م  ون  َغرْيَ َما َقاَله  إَمام  َّ نََقَل يفي  ؛َفَقْد َيك   املََْحيل 
يني يَْخ َجاَلَل الد  َفَقْد َوَجْدنَا الشَّ

يلي رَشْ  عي َعىَل اْلَقْولي بيالتَّأْوي
 ،[ اْستَْوَل 54]األعراف:  {اْستََوى َعىَل اْلَعْرشي }َوَمْعنَى  ،حي مَجْعي اجْلََوامي

َماتي  ْن املْ َقد 
اس  مي رَّ  ك 

لي  يفي أَوَّ
ْشد   َفَقْد " :َوَقْد َقاَل اْبن  ر 

ي
ْستيياَلء ْستيَواَء بيَمْعنَى االي َوَمْن َقاَل إنَّ االي

هي أَْخ  ون  إالَّ َبْعَد َتَعالييهي َوَقْهري ْستيياَلَء اَل َيك  َنَّ االي افيعي   ".طَأَ؛ ألي ي  َوَلْو َكاَن َما َقاَله  اجْلاََلل  املََْحيل   نَْقال  ليلشَّ

هي اْلعيبَاَرةَ  ْشد  َهذي َا َقاَل اْبن  ر 
يَةي ليتََطل   ،ملي ْن اأْلَْسبَابي املْ ْقتَضي  َون ظََرائيهي َوَغرْيي َذليَك مي

ةي مَّ
  .مْ بي َنص  اأْلَئي

هي املَْْسأََلةي  ود  إْمَعان  النََّظري يفي َهذي ري  إَليْهي يفي َذليَك  ،َواملَْْقص 
  .َواجْلََواب  بياَم ََييب  املَْصي



هي املَْْسأََلةي أَْرَبَعَة   َأنَّه  َذَكَر يفي َهذي
هي ريي ْرط بيي  يفي َتْفسي تَاَبه  اأْلَْسنَى يفي َوَقْد َذَكَر اْلق 

حي َعََّشَ َقْوال  أَْوَدَعَها كي  رَشْ

 اهللَّي احْل ْسنَى
ي
  .أَْساَمء

يح   ل  إنَّه  َغرْي  َصحي
ياَم َقاَله  َهَذا اْلَقائي

ةي في مَّ
  !َوإيَذا ق لْت ْم إنَّ َمْذَهَب اأْلَئي

ي ا مَ 
ه  َبي ن وا َلنَا اجْلََواَب َبيَان ا َشافي ل  َقْول  ليَقائي َفاَمَذا َيلَْزم  ا ك  وًّ ة  اأْلَْرَبَعة  َمْعز  مَّ

وا َما َقاَله  اأْلَئي ر  وط ا َواْذك   ليهي؟بْس 

ْم َما َعَدا َمْن َسيَأِْتي أَنَّ َهَذا اْلَقْوَل  :َفأََجاَب  هي ةي اأْلَْرَبَعةي َوَغرْيي مَّ
  :احْلَْمد  هلليَّي َمْذَهب  اأْلَئي

َو أَنَّ اهللََّ َتَعاَل " ل و  َوه   اْلع 
َهةي  "بيجي

يح    َغرْي  َصحي

َا اهتي ْترََصَ َا َوخم  وَطاهتي ت بي اْلَكاَلمي َمبْس   ك 
ٌر يفي َقرَّ َو م  ل َها َهَذا اجْلََواب   ؛َكاَم ه 

  .َوَقْد َرَوْوه  بيأَديلَّة  َكثيرَية  اَل حَيْتَمي

يني ْبن  َعبْ  ز  الد 
َمة  عي   اْلَعالَّ

  يفي كيتَابيهي َقاَل اإْليَمام  اْلَعاَلي
ِسي اَلمي ْبن  أمَْحََد ْبني َغانيم  املَْْقدي  السَّ

م  )دي يح  َحل  الر 
وزي َوَمَفاتي

ن وزي  ّي  (:اْلك  ازي  الرَّ
َعاذ  َل حَيْيَى ْبن  م 

ئي يَل َله   ؛س 
نَا َعْن اهللَّي َتَعاَل  :َفقي ْ دٌ  :َفَقاَل  ؟أَْخربي   .إَلٌه َواحي

يَل َله  
وَ  :َفقي   .إَلٌه َقاديرٌ  :َقاَل فَ  ؟َكيَْف ه 

وَ  :قييَل  يْرَصادي  :َقاَل  ؟أَْيَن ه    .بياملْ

ائيل     !!ََلْ أَْسأَْلك َعْن َهَذا :َفَقاَل السَّ

َفة  املَْْخل وقي  :َفَقاَل  َو صي َفت ه  َتَعاَل  ؛َما َكاَن َغرْي  َهَذا َفه 
ي أَْخرَبْت َعنْه .  ؛َفأَمَّا صي

 َفاَلَّذي

ئيَل َبْعض  اْلعَ  فينَي َعْن َقْوليهي َوس  مْحَن  َعىَل اْلَعْرشي اْستََوى} :اري  [ 5]طه:  {الرَّ

وَ  :َفَقاَل  ف  َما ه  َنَّه  اَل َيْعري
َو؛ ألي َو َما َعَرْفنَا َما ه  ََذا اْلَقْولي َمْن ه  بَْحانَه  َوَتَعاَل َعَرْفنَا هبي َو.  احْلَق  س   إالَّ ه 

 ٍّ
ويفي ص 

  ؟أَْيَن اهللَّ  :َوقييَل لي

نْت مْ } :َقاَل َتَعاَل  ؟َهْل َتْطل ب  َمَع اْلَعنْيي أَْينَ  !!َقبََّحك اهللَّ  :َفَقاَل  ْم أَْيَن َما ك  َو َمَعك    .[4]احلديد:  {َوه 

  
بيْلي ئيَل الش  مْحَن  َعىَل اْلَعْرشي اْستََوى}َعْن َقْوليهي  :َوس    .[5]طه:  {الرَّ

ْل  :َفَقاَل  مْحَن  ََلْ َيز  َْدٌث وَ  ،الرَّ مْحَني اْستََوى ؛اْلَعْرش  ُم    .َفاْلَعْرش  بيالرَّ

ئيَل ذ و الن وني  مْحَن  َعىَل اْلَعْرشي اْستََوى}يفي َقْوليهي  :َوس    .[5]طه:  {الرَّ



وٌد بيَذاتيهي  ؛َونََفى َمَكاَنه   ،أَْثبََت َذاَته :َفَقاَل  َو َمْوج  كْ  ،َفه  وَدٌة بيحي ل َها َمْوج   َمة  َكاَم َشاَء.َواأْلَْشيَاء  ك 

َل اإْليَمام  أمَْحَد  
ئي   :َوس 

ي
ْستيَواء   ؟َعْن االي

ر  ليلْبَََّشي  :َفَقاَل 
  .اْستََوى َكاَم َأْخرَبَ اَل َكاَم خَيْطي

ي  
افيعي َل اإْليَمام  الشَّ

ئي   :َوس 
ي
ْستيَواء   ؟َعْن االي

َ  :َفَقاَل  يل  َواهتَّ
ْقت بياَل مَتْثي  َوَصدَّ

لَّ آَمنْت بياَل َتْشبييه  ، َوأَْمَسْكت َعْن اخْلَْوضي فييهي ك  ْدَراكي  ْمت نَْفِّسي يفي اإْلي

َو أَْم يفي اأْلَْرضي َفَقدْ   ه 
ي
اَمء  السَّ

ف  اهللََّ يفي  َوَقاَل اإْليَمام  أَب و َحنييَفَة َمْن َقاَل اَل أَْعري
َنَّ َهَذا اْلقَ  اإْليْمَساكي ْوَل َكَفَر؛ ألي

م  أَنَّ ليْلَحق  َتعَ 
َواء  َمْعل وٌم َواْلَكيْف  ي وهي

ْستي  َفَقاَل االي
ي
ْستيَواء َمام  َماليٌك َعْن االي َل اإْلي

ئي َشبٌَّه. َوس  َو م  اَل َمَكان ا َفه 

ائيلي َبْعَد َذليَك َفاَل أََراك لسَّ
َي أَنَّه  َقاَل لي وي َؤال  َعنْه  بيْدَعٌة ر  ٌب َوالس 

وٌل َواإْليياَمن  بيهي َواجي وه  إالَّ  جَمْه  ج  يًّا أَْخري
جي  َخاري

َم أَنَّ  َك َوَمْن َتَوهَّ
ْم يفي َذلي اَلَف َبيْنَه 

ة  اأْلَْرَبَعة  َفاَل خي مَّ
ي َذَهَب إَليْهي اأْلَئي ةي َعن ي. َوَهَذا الَّذي مَّ

ْن اأْلَئي َبنْيَ أََحد  مي

ْرَيَة َعىَل أَئي  ْعتيَقادي َفَقْد أَْعَظَم اْلفي ةي االي حَّ
ْصبَاح  اْختياَلف ا يفي صي

ئيَل مي نَي َوَقْد س 
ةي املْ ْسليمي مَّ

 َوَساَء َظن ه  بيأَئي
ةي  اأْل مَّ

ةي  مَّ

  ْبن  أيَبي طَاليب  
يدي َعيلي  َوَصبَاح  التَّْفري

يدي َم اهللَّ  َوْجَهه   -التَّْوحي َفنيي بيَم َعَرْفت َربَّك َفَقاَل َعَرْفت َريب  بي  -َكرَّ اَم َعرَّ

 نَْفَسه  اَل ي  
 َواَل ي َقال  ََتْ بيهي

 
ء ل  ََشْ هي َبعييٌد يفي ق ْربيهي َفْوَق ك  يٌب يفي ب ْعدي ٌء، ْدَرك  بياحْلََواس  َواَل ي َقاس  بيالنَّاسي َقري تَه  ََشْ

بَْحاَن مَ   َفس 
 
ء  يفي ََشْ

 
ء  اَل َكََشْ

 
ء ل  ََشْ َو يفي ك  ٌء َوه   َواَل ي َقال  أََماَمه  ََشْ

 
ء ل  ََشْ َو َكَذا َوَليَْس َهَكذَ َوأََماَم ك  ا ْن ه 

ه  اهـ.  َغرْي 

هي ليأْلَديلَّةي اْلَعقْ  ري وٌف َعْن ظَاهي َهةي َمرْص  ه  اْلَقْول  بياجْلي ر 
َّا ظَاهي

نَّةي ممي تَابي َوالس 
اَلفي َوَما َوَرَد يفي اْلكي يَّةي اْلَقاطيَعةي بيخي

هي َكاَم لي

َساَلةي  بي الر 
ا َقْول  َصاحي . َوأَمَّ

َها: إنَّه  َقْد أََخَذ َسيَأِْتي
حي   يفي رَشْ

يدي بيَذاتيهي َفَقْد َقاَل اْلَفاكيَهاِني هي املَْجي ، َوإينَّه  َفْوَق َعْرشي

ول   يَّ َيق 
ٍّ اجْل بَّائي

َي َقْول ه  بيَذاتيهي َوَسميْعت َشيَْخنَا أََبا َعيلي
هي اْلعيبَاَرةي، َوهي هي الَعىَل املْ َصن في يفي َهذي ْت لَّ  إنَّ َهذي ْفظََة د سَّ

َاضي ث مَّ أَطَاَل اْلَكاَلَم َعىَل َذليَك إَل أَنْ 
ْعَتي ق وطي االي  س 

 َفإيْن َصحَّ َهَذا َفاَل إْشَكاَل يفي
ري   َقاَل َعىَل املْ َصن في

مي : َوالضَّ

وَن اْلبَاء  بيَمْعنَى يفي   ََي وز  أَْن َيع وَد َعىَل اْلَعْرشي َعىَل أَْن َتك 
يد  يفي َذا يفي بيَذاتيهي في َفَكأَنَّه  قييَل اْلَعْرش  املَْجي َ تيهي يفي الَّشَّ

في َواجْلاََملي َواْلَكاَملي َواملََْكانَةي اَل  َ يٌَّة بيَمْعنَى الَّشَّ يٌَّة َمْعنَوي
ا َفْوقي ظَمي َواْلَكَرمي. َوإيمَّ

، َوأَْمكينَة  فَ َواْلعي يَّة  َأْحيَاز 
إينَّه  َفْوقي

يل   ع  إَل مَ  َتَعاَل َيْستَحي
جي  َفرَيْ

ا بيَمْعنَى احْل ْكمي َواملْ لْكي َي إمَّ
َهات  َوم َشاهَبَة  املَْْخل وَقاتي َوهي

ْعنَى َعلَيْهي املََْكان  َواجْلي



، َوإيْن أََعْدت الضَّ 
يهي ع  إَل َمْعنَى التَّنْزي

جي  َفرَيْ
رَي يفي بيَذاتيهي عَ اْلَقْهري أَْو بيَمْعنَى َعَدمي املْ اَمَثلَةي َواملْ َخاَلَفةي ىَل اهللَّي َتَعاَل مي

اتي اَل بياْلَغرْيي َوَبيَان  َذليَك أَ  يََّة َله  َتَعاَل بيالذَّ يََّة املَْْعنَوي
هي اْلَفْوقي يد  بي َفيَك ون  املَْْعنَى أَنَّ َهذي وَن املَْجي الي اَل ْن َيك  َضم  الدَّ

َها َفيَك ون  املَْْعنَى أَنَّه  َتعَ 
يد  بيَخْفضي َو املَْجي  أَْي ه 

وف  بْتََدأ  َُمْذ   َخرَب  م 
يٌد بيَذاتيهي اَل بيَكثَْرةي أَْمَوال  َوَضَخاَمةي أَْجنَاد  اَل جَمي

نْه  اهـ.
وف  َحاال  مي يدي أَْو بيَمْحذ  تََعل ٌق بياملَْجي  م 

 َوبيَذاتيهي

َو كَ   َفَمْرد وٌد إْذ ه 
يدي ْشد  احْلَفي ا َقْول  اْبني ر  َمر  بْن  َوأَمَّ   ع 

َمام  أَب و َعيلي د  َوَقْد َقاَل اإْلي
َقاد ه  اْلَفاسي

ٌب مَحَلَه  َعلَيْهي اْعتي
ذي

 َ ؛ ألي يدي ْشد  احْلَفي ْن َكاَلمي اْبني ر 
ي  َوْلي ْحََتَْز مي   اأْلَْشَعري

ك وِني   السَّ
ْشبيييلي دي ْبني َخلييل  اإْلي َمَّ  املْ ْعتََقدي نَّ َكاَلَمه  يفي ُم 

ي  فَ 
مي اري  الدَّ

ثاَْمَن ْبني َسعييد  ي  َوع  يَفَة َكاأْلَْشَعري
 اْلرَب ، َوأيَبي َحني

ا َكاَلم  اْبني َعبْدي ٌد. اهـ. َوأَمَّ
لَيْهي، َفلَْم أَقيْف عَ  اسي

ري  وٌل َعىَل َغرْيي ظَاهي  أَنَّه  َُمْم 
َهةي ه  إْثبَات  اجْلي ر 

لْمي بيأَنَّه  ََلْ َيْذَهْب إَل َذليَك َواجْلََواب  َعنْه  إْن َكاَن فييهي َما ظَاهي
هي ليلْعي

ي  يفي ا أْلَْشَعري
َب لي  ث مَّ َرأَْيت بيالنََّسبي َما ن سي

ٌب َعلَيْهي َو َكذي يل ه  فَه  ْن َتأْوي
، َوإيْن ََلْ ي ْمكي

َبانَةي َوَح اْلَقْولي ل ه  َمَع إْلي
اصي

 َعىَل اْلَعْرشي 
ي
ْستيَواء يْخي َعبْدي  التَّأَم لي إْثبَات  االي ا َقْول  الشَّ ، َوَأمَّ

لَفي َو َمْذَهب  السَّ  َكاَم ه 
ي
ْستيياَلء يليهي بياالي َوَعَدم  َتأْوي

 املَْْرد ودي.
َو َماش  َعىَل َذليَك اْلَقْولي  َفه 

لْيَةي ري يفي كيتَابيهي احْلي  اْلَقاهي

ْستي   بياالي
ي
ْستيَواء يَل االي ْشد  َتأْوي ئَة  اْبني ر 

ا ََتْطي ْن َتْعلييليهي َكابْ َوأَمَّ  َكاَم ي ْؤَخذ  مي
ْن إيَامي املْ َفاَعلَةي َو مليَا فييهي مي  َفه 

ي
ني ياَلء

ٌل َيا أََبا َعبْدي اهللَّي َما َمْعنَى َقْولي  مْحَن  َعىَل اْلَعْرشي اْستََوى}اأْلَْعَرايبي  َحيْث  َقاَل َله  َرج  [ َقاَل إنَّه  5]طه:  {الرَّ

 اْستََوى أَْي اْستَْوَل َفَقاَل َله  اْبن  اأْلَْعَرايبي  م ْستَو  َعىَل عَ 
ل  إنَّاَم َمْعنَى َقْوليهي ج   َكاَم أَْخرَبَ َفَقاَل الرَّ

هي يك مَ ْرشي ا ي ْدري

 م َضادٌّ َفأَي  اَم َغلََب قييَل 
وَن َله  فييهي  ف اَلٌن َحتَّى َيك 

ي
ء ْ ول  اْستَْوَل َعىَل الَشَّ َل َعلَيْهي َواهلَلَّ  َتَعاَل َقْد اْستَوْ  اْلَعَرب  اَل َتق 

يلَه  َوعي 
وَن َتْعلي  اَل ي َسل م 

ل وَن بيهي  َكاَم أَْخرَبَ. اهـ. َواملْ َؤو 
هي ْستَو  َعىَل َعْرشي َو م  هللَّ  َتَعاَل بَاَرة  الطََّواليعي ااَل م َضادَّ َله  َفه 

َمةي َواَل  َجس  ْلم 
اَلف ا لي ْسم  خي  َوَحي ز  َفإيمَّا  َليَْس بيجي

َهة   َلنَا أَنَّه  َتَعاَل َلْو َكاَن يفي جي
 َواملْ َشب َهةي

يَّةي
اَلف ا ليلَْكَرامي َهة  خي يفي جي

َْدث   ب ا َوُم  َركَّ ب  م 
َْدٌث مليَا َسبََق َفيَك ون  اْلَواجي ٌب َوُم  َركَّ ْسم  م 

ل  جي ْسام  َوك 
َم َفيَك ون  جي لْ أَْن َينَْقسي  َأْو اَل ٌف ا َهَذا خ 

ا َفإينَّه  َتَعاَل َلْو َكاَن يفي َحي   ، َوأَْيض 
ت َفاقي

َاٌل بياالي َو ُم  أ ، َوه  ا اَل َيتََجزَّ ْزء  ون  ج  م  َفيَك 
َهة  َلكَ َينَْقسي ي ز  َوجي تَنَاهي اَن م 

ح  وَ  ص  َوم َرجَّ َصَّ هي إَل خم  يري ا يفي َتْقدي ْتَاج  َاٌل. اهـ.اْلَقْدري َكاَم َسبََق َفَكاَن ُم  َو ُم   ه 



يَّةي 
امي اَلف ا ليبَْعضي اْلَكرَّ َهة  خي ع  اْلَعاََلي َليَْس يفي جي

ْمَدتيهي: َصاني حي ع  ي  يفي رَشْ
هنَّ ْم ي  َوَقاَل اإْليَمام  النََّسفي

َهَة  َفإي َعي ن وَن َله  جي

ن ا تََمك  ْن َغرْيي اْستيْقَرار  َعىَل اْلَعْرشي َوَليَْس م  ل و  مي ٌن َعىَل  اْلع  تََمك   م 
يَّةي
امي  َواْلَكرَّ

َمةي  َواملْ َجس 
نَْد املْ َشب َهةي

بيَمَكان  َوعي

ةي   جَّ
يََّة حلي

ْدسي َساَلَة اْلق  يَها الر 
َغَزايلي  اأْلَْصل   اإْليْساَلمي الْ اْلَعْرشي َوَقاَل اْلَكاَمل  بْن  اهْل اَممي يفي املْ َساَيَرةي الَّتيي اْخترََصَ في

ني  إَل آخي السَّ 
َي اْلَفْوق  َوالتَّْحت  َواْليَمي ي هي

َهاتي الَّتي َنَّ اجْلي َهة ؛ ألي ا بيجي ْتَصًّ َها َحاديَثٌة بيأَْحَداثي ري ابيع  أَنَّه  َتَعاَل َليَْس خم 

َاذيي َرأَْس  ْجلنَْيي َفإينَّ َمْعنَى اْلَفْوقي َما حي   َعىَل ري
َّا َيْمَشي

هي ممي ٌر َومليَا َيْمَشي اإْلينَْساني َوَنْحوي ْن َفْوق  َواْلبَاقيي ظَاهي  ه  مي

يٌَّة َفإينَّ النَّْملََة إَذا َمَشْت عَ  بَاري
َي اْعتي  ث مَّ هي

ْن َفْوقيهي ي ظَْهَره  مي
َاذي  َما حي 

ق  بيالن ْسبَةي ىَل َسْقف  َكاَن اْلَفوْ َعىَل أَْرَبع  أَْو َبطْنيهي

َنَّه  
؛ ألي َهَة اأْلَْرضي هي إَليَْها جي ْن َهذي َدٌة مي  ََلْ ت وَجْد َواحي

َرةي ا َكاْلك  ير 
 م ْستَدي

َها َوَلْو َكاَن ك ل  َحاديث  املْ َحاذيي ليظَْهري

َنَّ َمْعنَى َهة  َوألي وَداتي َفَقْد َكاَن اَل يفي جي ْن املَْْوج 
ٌء مي ْن ََشْ َهاتي َوَقْد َكاَن يفي اأْلََزلي َوََلْ َيك  ْختيَصاصي  اجْلي االي

يَّةي بياجْلي 
ْسمي يَّةي َواجْلي  اجْلَْوَهري

ب طاَْلني
ه  بياحْلَي زي لي َصاص 

َو َكَذا َوَقْد َبَطَل اْختي ه  بيَحي ز  ه  َصاص 
 َغرْي   فَ َهةي اْختي

َهةي يَد بياجْلي إيْن أ ري

ْ َحتَّى ي نَْظَر أََيرْ   َفلْي بنَيَّ
يَّة 
ْسمي ل ول  َحي ز  َواَل جي  ح 

َّا َليَْس فييهي
دي الَهَذا ممي َرَّ  جم 

 َفن َخط ئ ه  يفي
َيةي ع  إَل التَّْغري

تَّْعبيريي أَْو إَل جي

 َفيَبيني  َفَساد ه .
هي  َغرْيي

 اأْلَْجَسامي َعىَل اأْلَْج 
ي
ن  أَنَّه  اْستََوى َعىَل اْلَعْرشي َمَع احْل ْكمي بيأَنَّه  َليَْس َكاْستيَواء

ني َسامي يفي التَّ اأْلَْصل  الثَّامي َمك 

وب  اإْليياَمني بيأَنَّ وَ  ج  ل ه  و 
بَْحانَه  َوَتَعاَل َوَحاصي  س 

ةي َواملْ َحاَذاةي هَلَا َبْل بيَمْعنَى َيلييق  بيهي ى َعىَل اْلَعْرشي َمَع ه  اْستَوَ املْ اَمسَّ

ه  َعىَل اْلَعْرشي َفأَْمٌر َجا ياَلؤ 
 أَنَّه  اْستي

ا َكْون  املْ َرادي  َفأَمَّ
َراَدةي إْذ اَل َدلييَل َعىَل إَراَدتيهي َعيْن ا فَ نَْفيي التَّْشبييهي ز  اإْلي

ب  ئي
اْلَواجي

نَْد الس  
ي عي ا َرْفع  اأْلَْيدي : َوأَمَّ

يَّةي
ْدسي َساَلةي اْلق   الر 

 في َعلَيْنَا َما َذَكْرنَاه . اهـ. َوَقاَل اْلَغَزايلي  يفي
ي
اَمء  السَّ

َهةي يهي؛ َؤالي إَل جي

َا قيبْلٌَة لي  هَنَّ
َهةي الْ ألي ا بيَقْصدي جي  َتنْبييه 

ي
َياء ْن اجْلاََللي َواْلكيرْبي و  مي ْلَمْدع 

َو َوْصٌف لي  إَشاَرٌة إَل َما ه 
 َوفييهي

ي
َعاء ل و  َعىَل ع  لد 

 َواْلَقْهري َوا
ي
ْستيْعاَلء ود  بياْلَعَظَمةي َواالي ل  َمْوج  اَل َفإينَّه  َتَعاَل َفْوَق ك   َواْلع 

َهةي املَْْجدي . اهـ. َوَقاَل إَمام  جي
ي
ْستيياَلء الي

بَْحانَه  َوَتَعاَل َتقَ  ب  س   الرَّ
نَّةي  أَْهلي الس 

 مل َع  اأْلَديلَّةي يفي َقَواعيدي َعَقائيدي
ْختي احْلََرَمنْيي يفي كيتَابيهي َس َعْن االي َصاصي دَّ

ه  اأْلَْفَكار    اَل ََت د 
ت َصافي بياملْ َحاَذاةي

َهاتي َواالي ل  َعْن َقب ولي احْلَد   بياجْلي
ه  اأْلَْقَدار  َوحَيي ف 

 اأْلَْقطَار  َواَل َتْكشي
يهي َواَل ََتْوي

تََحي ز  َقابيٌل ملي اَلَقاةي  لَّ م  ٌل هَلَا َوك 
َهة  َشاغي ْتَصٍّ بيجي لَّ خم  لييل  َعىَل َذليَك أَنَّ ك  ْقَداري َوالدَّ

ي َفاَرَقتي َواملْ ري َوم 
لَّ  اجْلََواهي  َها َوك 

َاقي َحاديٌث كَ 
ْفَتي ْجتياَمعي َواالي َاَق اَل خَيْل و َعنْه ، َوَما اَل خَيْل و َعْن االي

ْفَتي ْجتياَمَع َواالي .َما َيْقبَل  االي ري  اجْلََواهي



َها اْلَكاَلَم َعىَل َذليَك إَل أَْن َقاَل وَ  حي   يفي رَشْ
يني ْبن  الت ليْمَساِني ف  الد  يْخ  رَشَ   عَ َوأَطَاَل الشَّ

يعي اجْلََواب  اجْليَلي ْن اجْلَمي

َع إنَّاَم َيثْب ت  بيالْ  ْ َهةي أَنَّ الَّشَّ ثْبيت و اجْلي ي اْستَنََد إَليَْها م 
يَّةي الَّتي

ب  َعْقلي َفاَل ي تَ أَْي مَجييعي اأْلَديلَّةي اْلَعْقلي ود ه  بياَم ي َكذ  ر  ر  و  َصوَّ

ه  َفلَْو أَتَ  د 
عي يفي اْلَعْقَل َفإينَّه  َشاهي ْ د  يفي الَّشَّ  َيري

ل  َلْفظ  ول  ك  َر َهَذا َفيَق  ا إَذا َتَقرَّ ع  َواْلَعْقل  َمع  ْ ى بيَذليَك َلبََطَل الَّشَّ

ر  
تََواتي وَن آَحاد ا أَْو م  ا أَْن َيك  اَلَف اْلَعْقلي َفاَل خَيْل و إمَّ

م  خي
 بياَم ي وهي

َفاتي  َوالص 
ي
اتي َواأْلَْساَمء ا آَح  ا َفإيْن َكانَ الذَّ اد 

ا َفال ر 
هي َوَغَلطيهي، َوإيْن َكاَن ظَاهي يبي نَاقيليهي أَْو َسْهوي يَل َقطَْعنَا بيتَْكذي ل  التَّأْوي

َو َنصٌّ اَل حَيْتَمي نْه  َغرْي  م  َوه 
ر  مي
َراد ، ظَّاهي

ي ل  التَّأْوي
ا اَل حَيْتَمي وَن َنصًّ ر  أَْن َيك  ا َفاَل ي تََصوَّ تََوت ر  ينَئي َوإيْن َكاَن م  ْتََمال  َفحي ا أَْو ُم  ر 

وَن ظَاهي ول  َل َفاَل ب دَّ أَْن َيك  ذ  َفنَق 

نْه  َفإيْن َبقيَي َبْعَد إَزاَلتيهي اْحتياَمٌل َواحي 
َراد  مي اَلفيهي َليَْس بيم  ي َدلَّ اْلَعْقل  َعىَل خي ْحتياَمل  الَّذي َ أَنَّه  املْ  االي ْكمي ٌد َتَعنيَّ َراد  بيح 

، َوإي  د  أَْو اَل َفإيْن َدلَّ احْلَالي لَّ َقاطيٌع َعىَل َتْعيينيي َواحي ا أَْن َيد   أَْو أَْكثَر  َفاَل خَيْل و إمَّ
يَل َعلَ ْن َبقيَي اْحتياَماَلني يْهي، َوإيْن ََلْ مح 

 َكاَم ن قيَل عَ 
َفاتي  َوالص 

ي
ٌع َعىَل التَّْعيينيي َخْشيََة اإْليحْلَادي يفي اأْلَْساَمء

لَّ َقاطي  َوي ْعَزى إَل َيد 
َلفي َماليك   ْن َبْعضي السَّ

َؤال  َعنْه  بيْدَعٌة بيَمْعنَى أَنَّ َُمَامي  ٌب َوالس 
وٌل َواإْليياَمن  بيهي َواجي َواء  َمْعل وٌم َواْلَكيْف  جَمْه 

ْستي  يفي االي
ي
ْستيَواء الل َغةي  َل االي

ْن اْلَقْهري  ْستيْقَراري مي َو اْلَعْرش  َكاَم َقاَل  َمْعل وَمٌة َبْعَد نَْفيي االي  ه 
 
ء تََوى إيَل ث مَّ اْس }أَْو اْلَغلَبَةي َواْلَقْصدي إَل َخْلقي ََشْ

َي د َخانٌ 
 َوهي
ي
اَمء َفاتي اْلَكاَملي َكَقْوليهي َتَعاَل 11]فصلت:  {السَّ ي يفي صي َها أَْو التَّنَاهي

ملََّا َبلََغ وَ }[ أَْي َقَصَد إَل َخلْقي

ه  َواْستَ  دَّ وٌل َلنَا َقْول ه  14]القصص:  {َوىأَش   َقْول ه  َواْلَكيْف  جَمْه 
لي َمْعل وَمٌة يفي الل َساني هي املََْحامي لَّ َهذي [ َيْعنيي أَنَّ ك 

ٌب َقْول ه  َوا
هي َتَعاَل َواجي ح  يفي َوْصفي

يَق بيأَنَّ َله  َمْعن ى َيصي
ي أَنَّ التَّْصدي

ٌب َيْعني ؤَ َواإْليياَمن  بيهي َواجي ال  َعنْه  بيْدَعٌة لس 

 
ي
ف  يفي أَْساَمء  التَّرَص 

َحاَبةي ْن الصَّ
 بيْدَعٌة َفإينَّه  ََلْ ي ْعَهْد مي

يقي الظ ن وني ي أَنَّ َتْعييينَه  بيَطري
َفاتيهي بيالظ ن وني اهللَّي َتعَ َيْعني اَل َوصي

َا يفي َتْوصي  ل وا هبي ل وا بيالظ ن وني إنَّاَم َعمي
يَّةي.َوَحيْث  َعمي

يَّةي اَل يفي املْ ْعتََقَداتي اإْليياَمني
عي ْ  يلي اأْلَْحَكامي الَّشَّ

بي اْلكيتَابي ث   َو َمْذَهب  َصاحي  َوه 
ا ليْلَخبْطي يفي اْلَعَقائيدي  َدْفع 

ْجتيَهادي َز التَّْعيينَي بياالي ْم َمْن َجوَّ نْه 
ياَلتي مَّ َجىلَّ اَومي لتَّأْوي

ْلت ْم َقْوله َتَعاَل إَل أَْن َقاَل َفإيْن َقال   نْه  ق لْنَا َقْد أَوَّ
يل  مَمْن وٌع مي يٌل َوالتَّأْوي يع  َما َذَكْرمت  وه  َتأْوي

ْم أَْيَن َما }وا مَجي َو َمَعك  َوه 

نْت مْ  مْ }[ وَقْوله َتَعاَل 4]احلديد:  {ك  َو َرابيع ه   إيال ه 
ْن َنْجَوى َثالَثة   -َيَة َوَقْول ه  [ اآْل 7]املجادلة:  {َما َيك ون  مي

مْحَني » -َصىلَّ اهللَّ  َعلَيْهي َوَسلََّم  ْن َأَصابيعي الرَّ
ني َبنْيَ أ ْصب َعنْيي مي

 - َوَسلََّم َصىلَّ اهللَّ  َعلَيْهي  -َوَقْول ه  « َقْلب  املْ ْؤمي

ني  اهللَّي يفي اأْلَْرضي »
يََّة يفي ا« احْلََجر  اأْلَْسَود  َيمي

يَّةي اْلعيلْمي َواإْليَحاطَةي َواملْ َشاَهَدةي كَ َفَحَملْت ْم املَْعي
اَم َقاَل آْلَيتنَْيي َعىَل َمعي



يهي  اَم أَْسَمع  َوأََرى}َتَعاَل ملي وَسى، َوأَخي ي َمَعك 
هي »[ َومَحَلْت ْم َقْوَله  46]طه:  {إينَّني ني  اهللَّي يفي أَْرضي

 «احْلََجر  اأْلَْسَود  َيمي

هي ا ب  تَ أَْي َُمَل  َعْهدي
يل  َذليَك ملي َخاَلَفةي اْلَعْقلي َفيَجي ْم َتأْوي نْك  ي آَدَم َفإيْن َصحَّ مي

ييثَاَق َعىَل َبني نْه  املْ
ي أََخَذ مي يل  َما أْ لَّذي وي

 ْ  ُم 
ت ْم إَليْهي ْ

، َوَما رصي وَرةي اْلَعْقلي اَلف  ََض  َنَّه  خي
ْلنَا َذليَك؛ ألي َك َقال وا أَوَّ

ْكت ْم بيهي َكَذلي َو تَاٌج إَل َنظَري اْلَعْقلي مَتَسَّ  َوه 

ٌع تَ  ْم رَشْ ، َوإيالَّ ََلْ َيثْب ْت َلك   َنَظري اْلَعْقلي
ْدقي َافي بيصي

ْعَتي ْن االي وَن إَليْهي َش َحَراٌم أَْو بيْدَعٌة ق لْنَا اَل ب دَّ مي ْن ْسن د  يْئ ا مي

 َواأْلَْحَكامي َفإيْن َقال وا ََييب  اْلَوْقف  َعىَل 
في ْستيئْنَافي َوَليَْسْت َعاطيَفة  َوَحظ  املََْعاري  إالَّ اهللَّ  َوَتك ون  اْلَواو  ليالي

 َقْوليهي

ْم بيا هي نينَي َفاَل َيبَْقى ليَوْصفي ومي املْ ْؤمي م  ٌب َعىَل ع 
نَي يفي اْلعيلْمي اإْليياَمن  بيهي ق لْنَا بيهي َواجي خي اسي س  الرَّ ، َوأهَنَّ ْم لر  لْمي

وخي يفي اْلعي

ي ي َشابيه  اْلبَاطيَل َفيَنْ أ و
لْمي ذ و الل ب  َيْعلَم  اْلَوْجَه الَّذي

خ  يفي اْلعي اسي َدٌة َبْل الرَّ
يهي وَ ل وا اأْلَْلبَابي َفائي ي ي َشابيه  في

اْلَوْجَه الَّذي

ي}احْلَقَّ َفي ثْبيت ه  َكَقْوليهي َتَعاَل َف  وحي ْن ر 
ََتَد  29]احلجر:  {َونََفْخت  فييهي مي يهي [ م  َو َباطيٌل َفيَنْفي  َوه 

يَّةي
ٌد َبنْيَ اْلبَْعضي

َو َحقٌّ َفي َعي ن ه . اهـ. يمي َوه 
 َوالتَّْعظي

يفي  التََّّْشي
 َوَبنْيَ إَضاَفةي

َهةي  يَّةي َواجْلي
ْسمي ا اْلَقائيل وَن بيَحقييَقةي اجْلي : َوأَمَّ

دي حي املََْقاصي   يفي رَشْ
ْعد  التَّْفتَاَزاِني ْم َعىَل َقَضاَيا َفَقْد َبنَوْ  َوَقاَل السَّ ا َمْذَهبَه 

َا ث مَّ َذَكَرَها َوَجَواَب تيْلَك  ر  هبي
يَث ت ْشعي

، َوأََحادي ري آَيات  َها َوَعىَل َظَواهي م   َتْستَْلزي
يَّة  َكاذيَبة 

ْن َقاَل: اْلَقَضاَيا إَل أَ َوْهي

َا   أهَنَّ
َا َليَْسْت َواجْلََواب  أَْي َعْن اآْلَياتي َواأْلََحادييثي  َفي ْقَطع  بيأهَنَّ

يَّة 
يَّات  َعْقلي

َعاَرَضةي َقطْعي  م 
يٌَّة يفي
ظَن يَّاٌت َسْمعي

َها َجْري ا َعىَل الطَّ 
ض  اْلعيلَْم بيَمَعانييَها إَل اهللَّي َتَعاَل َمَع اْعتيَقادي َحقييَقتي َها َون َفو  ري

يقي اأْلَْس َعىَل َظَواهي لَمي املْ َوافيقي ري

يلَه  إيال اهللَّ }َوْقفي َعىَل اهللَّي يفي َقْوليهي ليلْ  َوافيَقة  مليَا َدلَّْت 7]آل عمران:  {َوَما َيْعلَم  َتأْوي نَاَسبَة  م   م 
ياَلت  ل  َتأْوي [ أَْو ت َؤوَّ

 س  
يثي وحي احْلَدي ريي َورش   ت بي التَّْفسي َر يفي ك 

يَّة  َعىَل َما ذ كي
يقي اأْلَْحَكمي املْ َوافي َعلَيْهي اأْلَديلَّة  اْلَعْقلي ا ليلطَّري قي ليلَْعطْفي ل وك 

وَن يفي اْلعيلْمي }يفي َقْوليهي  خ  اسي َهةي فاََم 7]آل عمران:  {إيال اهللَّ  َوالرَّ ين  احْلَق  نَْفَي احْلَي زي َواجْلي يَل َفإيَذا َكاَن الد 
[ َفإيْن قي

يَّةي َواأْلََحادييثي  اَموي ت بي السَّ ع   َبال  اْلك  ْن َغرْيي أَْن َيَقَع يفي َمْوضي ََْص بيث ب وتي َذليَك مي َع اَل َت  َرٌة يفي َمَواضي
 م ْشعي

يَّةي  النَّبَوي

هي وَ  لْمي انيعي َوَوْحَدتيهي َوعي  الصَّ
ودي ج  اَلَلة  َعىَل و  َرْت الدَّ ر  يٌق َكاَم ك 

َك َوََتْقي
يٌح بينَْفيي َذلي نَْها َترْصي قييَقةي ق ْدَرتيهي َوَح مي

يٌق بيغَ  ا َحقي  َمَع أَنَّ َهَذا أَْيض 
َدْت َغاَيَة التَّأْكييدي َع، َوأَكَّ  َمَواضي

ةي دَّ
 التَّأْكييدي َوالاملََْعادي َوَحَّْشي اأْلَْجَسادي يفي عي

تَّْحقييقي اَيةي

ْن التََّوج  
 مي
ي
 َمَع اْختياَلفي اأْلَْدَياني َواآْلَراء

ي
َقاَلء  اْلع 

َر يفي فيْطَرةي َا َتَقرَّ
ي إَل ملي  َوَرْفعي اأْلَْيدي

ي
َعاء نَْد الد 

ل و  عي  إَل اْلع 
هي

؟
ي
اَمء  السَّ



م    َحتَّى َتَكاَد ََتْزي
ةي ول  اْلَعامَّ ق  َّا َيْقرص   َعنْه  ع 

َهةي ممي يه  َعْن اجْلي يب  بيأَنَّه  ملََّا َكاَن التَّنْزي
َهةي َكاَن بينَْفيي َما َليَْس يفي  أ جي  اجْلي

ا يفي التَّْشبي اأْلَنَْسب  يفي  ر 
يْم إَل احْلَق  َما َيك ون  ظَاهي ْم َواأْلَْليَق  بيَدْعَوهتي هي يْم َواأْلَْقَرب  إَل َصاَلحي

طَاَباهتي هي َوَكْون  ي خي

اَمت  احْل د  
َو سي  َعامَّ ه 

يهي املْ ْطَلقي  يفي التَّنْزي
َهاتي َمَع َتْشبييَهات  َدقييَقة  في اجْلي انيعي يفي أرَْشَ ، َوَتوَ الصَّ  إَل وثي

ي
َقاَلء ه  اْلع  ج 

 َومي 
ي
َعاء بْلَة  الد 

اَمَء قي  أَنَّ السَّ
َهةي ْن جي  َبْل مي

ي
اَمء  السَّ

ْم أَنَّه  يفي
َهةي اْعتيَقاديهي ْن جي  َليَْس مي

ي
اَمء ات  السَّ نَْها ت تََوقَّع  اخْلرَْيَ

. ا ول  اأْلَْمطَاري ب وط  اأْلَنَْواري َون ز   هـَواْلرَبََكات  َوه 

هي يفي ال وا بيالتََّوج  ر 
هَنَّ ْم أ مي

َهةي َوَهَذا؛ ألي ْم َليَْس يفي َذليَك َدلييٌل َعىَل َكْونيهي يفي اجْلي ه  اَلةي إَل الْ َوَقاَل َبْعض  َكْعبَةي َوَليَْس صَّ

ْم َحالَ  وديهي ج  عي س 
ْم إَل َمْوضي هي وا بيَرْميي أَْبَصاري ر 

َهةي اْلَكْعبَةي َوأ مي َو يفي جي َو يفي اأْلَْرضي ه  اَلةي َوَليَْس ه  يَامي يفي الصَّ
 َة اْلقي

نَا َبْل َتَعب   َو ََتَْت اأْلَْرضي َفَكَذا ه  وهي َعىَل اأْلَْرضي َوَليَْس ه  ج  وا بيَوْضعي اْلو  ر 
ودي أ مي ج   ٌد َُمٌْض َوَكَذا َحال  الس 

وٌع َوقييَل إنَّ اْلَعْرَش َجَعلَه  قيبْلَة  لي  ش  وٌع َوخ  ض  عيَلْت اْلَكْعبَة  قيبْلََة اأْلَْبَداني يفي َوخ   َكاَم ج 
ي
َعاء نَْد الد 

ل وبي عي لْق 

 املْ َشب َهة  
َهة ، َوَخاَلَف فييهي ل  أَنَّه  َتَعاَل َليَْس يفي جي د  اأْلَوَّ

بَاَرة  املََْواقيفي املَْْقصي
اَلةي. َوعي وه  الصَّ ص  َهةي اْلَفْوقي  َوَخصَّ  بيجي

َو َما َبنْيَ الث مَّ اْختَلَف   يَها َقاَل َوه 
َهةي ليَكْوني اأْلَْجَسامي في ام  إَل أَنَّ َكْونَه  يفي اجْلي د  ْبن  َكرَّ َمَّ لْيَا صَّ وا َفَذَهَب ُم   اْلع 

ْفَحةي

ود  َحتَّ   اْليَه 
َهاتي َوَعلَيْهي ل  اجْلي َقال  َوَتبَد 

نْتي ْن اْلَعْرشي َوََت وز  َعلَيْهي احْلََرَكة  َواالي ْن ََتْ مي تيهي أَطييَط ى َقال وا اْلَعْرش  َيئيط  مي

 أَْرَبع  أََصابيَع َوَزاَد َبْعض  املْ  
َهة  ل  جي ْن ك  َل َعْن اْلَعْرشي مي ، َوأَْن َيْفصي اكيبي  ََتَْت الرَّ

يدي ْحلي اجْلَدي ض َشب َهةي كمالرَّ

نَي ي َعايين  
ي  أَنَّ املْ ْخليصي

َاسٍّ وكهمش، َوأمَْحََد اهْل َجيْمي َاذ  ليلَْعْرشي َغرْي  مم  ْم َمْن َقاَل: ُم  نْه 
َرةي َومي نْيَا َواآْلخي ونَه  يفي الد 

ْم َمْن َقاَل َليَْس َكَكْوني اأْلَْجَسامي يفي ا نْه 
يَة . َومي تَنَاهي يَل َغرْيي م 

يَة  َوقي تَنَاهي  م 
ج  َله  َفقييَل بيَمَساَفة   َلنَا و 

َهةي ل  جْلي وٌه َواأْلَوَّ

.لَ  َدم  املََْكاني
َم قي  ْو َكاَن يفي َمَكان َلزي

ن  حَيْتَاج  إَل َمَكا ، الثَّاِني املْ َمكَّ ت َفاق 
َوى اهللَّي َتَعاَل َوَعلَيْهي االي يَم سي ْستَْغن  َعْن ن َواملََْكان  م  َوَقْد َبْرَهنَا أَْن اَل َقدي

 َفيَلَْزم  إْمَكان  
ي
ََوازي اخْلاََلء ا أَْن  املْ تََمك ني جلي  َمَكان َفإيمَّ

َا َباطيٌل الثَّاليث  َلْو َكاَن يفي اَله 
وب  املََْكاني َوكي ج  بي َوو 

اْلَواجي

ي اأْلَْحيَازي يفي أَنْف سي  ل  َفليتََساوي ا اأْلَوَّ ٌل أَمَّ
َا َباطي اَله 

ون  هي إَليَْها َفيَ َها َونيْسبَتي َيك وَن يفي َبْعضي اأْلَْحيَازي أَْو مَجييعيَها َوكي ك 

َنَّه  
ا الثَّاِني َفألي ، َوأَمَّ يَاج  إَل اْلَغرْيي

ْحتي ح  أَْو َيْلَزم  االي ا بياَل م َرجَّ يح 
َها َتْرجي ه  بيبَْعضي َصاص 

ل  املْ تََحي َزْيني  َيْلَزم  تَ اْختي َداخ 

ا َلَكاَن َجْوهَ  تََحي ز  ابيع  َلْو َكاَن م  . َوالرَّ
وَرةي َاٌل بيالِضَّ  ل  َفإينَّه  ُم  ا اأْلَوَّ ٌل أَمَّ

َا َباطي اَله 
َم َوكي َم أَْو َينَْقسي ا أاَلَّ َينَْقسي ا فَإيمَّ ر 



َنَّه  يَ 
ا الثَّاِني َفألي َك. َوأَمَّ

 َتَعاَل اهللَّ  َعْن َذلي
ي
َو َأَخس  اأْلَْشيَاء أ  َوه  ْزٌء اَل َيتََجزَّ َنَّه  ج 

ْسم  م  َفألي
ل  جي ْسام  َوك 

ٌب ك ون  جي َركَّ

، وَ َوقَ  بي وث  اْلَواجي د  َْدٌث َفيَْلَزم  ح  ْسم  ُم 
لَّ جي ا َفَقْد َبيَّنَّا أَنَّ ك  وَب، َوأَْيض  ج  َم َعىَل أَطَاَل اْلَكاَل ْد َمرَّ أَنَّه  ي نَايفي اْلو 

ْن اآْلَياتي َواأْلَ  يمي مي لتَّْجسي
َةي لي
ري املْ وهي َك إَل أَْن َقاَل فَاجْلََواب  أَْي َعْن الظََّواهي

ر  ظَن يٌَّة اَل َذلي
َا ظََواهي  أهَنَّ

َحادييثي

ل  الظََّواهي  ياَم َما أَْمَكَن َفن َؤو   َوَجَب اْلَعَمل  هبي
يَّاتي َكيَْف َوَمْهاَم َتَعاَرَض َدليياَلني

ا إمْجَاال  ت َعاريض  اْليَقييني َر إمَّ

َو َرأْي  َمْن َيقيف   يلَه  إَل اهللَّي َكاَم ه 
ض  َتْفصي َي 7]آل عمران:  {إيال اهللَّ  }َعىَل  َون َفو  وي  َكاَم ر 

لَفي  أَْكثَر  السَّ
[ َعلَيْهي

يال  َكاَم ه  
ا َتْفصي وَلٌة َواْلبَْحث  َعنَْها بيْدَعٌة، َوإيمَّ يَّة  جَمْه 

َواء  َمْعل وٌم َواْلَكيْفي
ْستي ول  َو َرأْي  طَائيَفة  َفنَ َعْن أمَْحََد االي ق 

ْستيياَل  َواء  االي
ْستي ْكَرامي َكاَم ي َقال  ف اَل االي  َواإْلي

ي
ْصطيَفاء يَّة  بيَمْعنَى االي

 نٌ ء  َنْحَو َقْد اْستََوى َعْمٌرو َعىَل اْلعيَراقي َواْلعينْدي

ْن املَْليكي  يٌب مي ه ، َو 22]الفجر:  {َوَجاَء َرب َك }َقري م  }[ أَْي أَْمر 
 َيْصَعد  اْلَكلي

يهي 10]فاطر:  {إيَليْهي فَإينَّ  [ أَْي َيْرَتضي

ْن املاََْل  ْلطَان ه  أَْو َمَلٌك مي ه  َوس  ْكم   أَْي ح 
ي
اَمء  السَّ

نْتيَقال  َوَمْن يفي ع  َعلَيْهي االي
ٌل بياْلعَ اْلَكليَم َعَرٌض َيْمتَني َوكَّ  م 

َذابي ئيَكةي

. اهـ.  َوَعلَيْهي َفقيْس َسائيَر اآْلَياتي َواأْلََحادييثي

َها حي ي د  يفي رَشْ ، َوإيْتيَان ه  يفي ظ َلل  إْتيَان   َوَقاَل السَّ
ب  إَليْهي بيالطَّاَعةي فييهي ع  ي تََقرَّ

وج  إَل َمْوضي َو اْلع ر   ه 
وج  إَليْهي َفاْلع ر 

ولي  ير  املَْْعق   َتْصوي
ير  بيَقاَب َقْوَسنْيي

، َوالتَّْقدي
ولي إَليْهي بيالطَّاَعةي س  َو ق ْرب  الرَّ ن و  ه  ، َوالد 

ول  بياملَْ  َعَذابيهي ، َوالن ز  وسي ْحس 

ل و  املَْْرَتبَةي َعىَل َسبييلي ال  َوع 
اتي َظم  الذَّ

 َما َيْصَعد  َعنْه  عي
مْحَةي َوَتْركي  َوالرَّ

وٌل َعىَل الل طْفي ، وَ َُمْم  ؛ تَّْمثييلي صَّ بياللَّيْلي خ 

. وعي َواْلعيبَاَداتي ، َوأَنَْواعي اخْل ض 
َنَّه  َمظينَّة  اخْلَلََواتي

 اهـ. ألي

ة  اإْليْساَلمي اْلَغَزايلي  يفي كي  جَّ ي َوَقاَل ح 
ي َوَمَقر  َماَلئيَكتي

، إَل َُمَل  َكَراَمتي ع ك إيَلَّ
ْقتيَص َوَمْعنَى َوَرافي ادي يفي تَابي االي

ت  َوَمْن َعَرَف مَ   الس 
َهاتي ْن اجْلي وَصة  مي  خَمْص 

َهة   إنَّه  َتَعاَل َليَْس يفي جي
ْعتيَقادي َهةي َوَمْعنَى َلْفظي االي ْعنَى َلْفظي اجْلي

َو  وٌل َوه  ري َواأْلَْعَراضي إْذ احْلَي ز  َمْعق  َهةي َعىَل َغرْيي اجْلََواهي ا اْستيَحاَلَة اجْلي َم َقطْع  ْختيَصاصي َفهي ي خَيْتَص  االي الَّذي

يَف  َهة  إَذا أ ضي ري  جي
نَّ احْلَي َز إنَّاَم َيصي

َو  اجْلَْوَهر  بيهي َوَلكي َال  َوه  َؤدٍّ إَل ُم   م 
َهةي يَل نَْفي  اجْلي

تََحي ز  َفإيْن قي  آَخَر م 
 
ء إَل ََشْ

ال  بيهي  تَّصي َجه  َواَل م 
َل اْلَعاََلي َواَل َخاري ت  َوَيك ون  اَل َداخي َهات  الس 

 ََتْل و َعنْه  اجْلي
ود  ال  إْثبَات  َمْوج   َعنْه  َواَل م نَْفصي

َاٌل  َك ُم 
َاٌل، َوأَ َوَذلي  ُم 

ال  بيهي تَّصي ال  َواَل م 
نَْفصي ود ه  اَل م  ج  ت َصاَل َفو 

ود  َيْقبَل  االي لَّ َمْوج  لَّ نَّ ق لْنَا م َسلٌَّم أَنَّ ك   ك 

ودٌ  ا َمْوج  َاٌل. َفأَمَّ ت  َعنْه  ُم   الس 
َهاتي ل و  اجْلي ود ه  َمَع خ  ج   َفو 

َهة  ْختيَصاَص بيجي ود  َيْقبَل  االي ت َص  َمْوج 
اَل اَل َيْقبَل  االي



يل  َموْ  َو َكَقْولي اْلَقائيلي َيْستَحي َال  َوه   َغرْي  ُم 
ه  َعْن َطَريَفْ النَّْقصي ل و   َفخ 

َهةي ْختيَصاَص بياجْلي وٌد اَل َواَل االي  َيك ون  ج 

ال  َفإينَّ املْ تََضادَّْيني اَل خَيْ 
ا َواَل َعاملي ا َواَل َجاهي ر 

ا َواَل َقادي ز  ء  َقابيال  َعاجي ْ اَم َفي َقال  َله  إْن َكاَن َذليَك الَشَّ ء  َعنْه  ْ ل و الَشَّ

َنَّه  َفقَ 
اَم؛ ألي نْه 

ا مي د 
ي اَل َيْقبَل  َواحي َدار  الَّذي

ا اجْلي اَم أَمَّ ه  َعنْه  ل و  يل  خ 
تََضادَّْيني َفيَْستَحي ْلم 

َو احْلَيَ لي اَم َوه  طَه  ه  َد رَشْ ل و  اة  َفخ 

اَم  يَام  بياملْ تََحي زي َفإي َعنْه 
 التََّحي ز  َواْلقي

َهاتي ْختيَصاصي بياجْلي ت َصالي َواالي
ط  االي َحال  َفليَذليَك رَشْ َذا َفَقَد َهَذا ََلْ  َليَْس بيم 

ْل اخْل ل و  َعْن م َضادَّتيهي. اهـ.
 َيْستَحي

ل و  َعىَل الْ  لْع 
ْم اْحتَجَّ النَّاف وَن لي ه  َا يفي َوَقاَل َبْعض   َوث ب وهت 

َهة  َا َلْو َكاَن َعىَل اْلَعْرشي َلَكاَن يفي جي ه   أََحد 
وه  ج  َعْرشي بيو 

وثي إنْ   احْل د 
َنَّ أََماَراتي ؛ ألي وم  احْلَاديثي يمي أَْو ق د 

وث  اْلَقدي د   أَْمَرْيني إمَّا ح 
يمي ي َؤد ي إَل أََحدي

 ََلْ َتبْط ْل َداَلَلت َها اْلَقدي

د   ْن أََمارَ َثبََت ح  َهَة مي لييل  َعىَل أَنَّ اجْلي وث  اْلَعاََلي. َوالدَّ د  ، َوإيْن َبَطَلْت َداَلَلت َها ََلْ َيثْب ْت ح  يمي
وثي اوث  اْلَقدي  احْل د 

تي

 َ ْن َلتََغريَّ َهة  َبْعَد أَْن ََلْ َتك 
َهةي َثابيٌت يفي اأْلََزلي َفلَْو َثبَتَْت اجْلي ْن اجْلي ي مي ري   َعامَّ َكاَن َوحَلََدَث فييهي أَنَّ التََّعر 

ٌة َوالتَّْغيي َاسَّ  مم 

ا أَْن َيتََمكَّ   َفأَمَّ
َهة  ة  بيجي ْتَصَّ يَها َلْو َكاَنْت َذات ه  خم 

وثي َثاني  احْل د 
ْن أََماَراتي وجي َعنْ َوَقب ول  احْلََواديثي مي ْن اخْل ر 

َها أَْو َن مي

َن َكاَن  ْن َفإيْن مَتَكَّ ْ َيتََمكَّ ْن أََماَراتي ََل ، َوأَنَّه  مي زي
َمني اْلَعاجي ْن َكاَن َكالزَّ ْ َيتََمكَّ ْن ََل

، َوإي ك وني  َوالس 
َُماَلًّ ليْلَحَرَكةي

َاٌل، َوإيْن اْختَصَّ  َك ُم 
ل َها َوَذلي َهاتي ك  وَن يفي اجْلي ا أَْن َيك   َفإيمَّ

َهة  . َثاليث َها َلْو َكاَن يفي جي وثي َها اْح احْل د  اَج إَل تَ بيبَْعضي

ي   وَن م َساوي ا أَْن َيك  ي ا َله  َفإيمَّ
َاذي ْن اْلَعاََلي ُم 

َهة  مي َها َلْو َكاَن بيجي ل  َرابيع   اْلك 
ي
ْستيَواء ص  الي َصَّ ْسمي اْلَعاََلي أَْو أَ خم  ْصَغَر ا جليي

 َبيْنَه  َوَبنْيَ 
َرة  َقدَّ  م 

ْن َمَساَفة  نْه  َوَكَذا اَل ب دَّ مي
وَن  أَْو أَْكرَبَ مي ن  أَْن َيك 

ْقَدار  ي ْمكي
يَر بيمي ب  التَّْقدي

َك ي وجي
ل  َذلي اْلَعاََلي، َوك 

. ر  َقد  ص  َوم  َص   َعاَلَمة  َفيَْحتَاج  إَل خم 

َفتيهي َوَجَب أَْن يَ   َذاتيهي أَْو صي
ي
ْقتيَضاء ْختيَصاص  الي ه  بياْلَعْرشي َفإيْن َكاَن االي َصاص 

َها َلْو َثبََت اْختي س 
وَن ك  َخامي

ودي املْ ْقتَِضي َوَعَدمي َجَوازي ََتَل في املْ ْقتََِضْ َعنْه ، َوإيْن َكاَن اَل  ج  و 
ْختيَصاص  َثابيت ا يفي اأْلََزلي لي  َذاتيهي الي  االي

ي
ْقتيَضاء

ا أَْن َيك ونَ  َها َلْو َكاَن َعىَل اْلَعْرشي َفإيمَّ س 
. َسادي يص  ْن ََتْصي  َفاَل ب دَّ َله  مي

َفتيهي ي ا َله  أَْو أَْصَغَر أَْو أَْكرَبَ  َوصي نْه  م َساوي
 مي

ا إَليْهي بي  َها َلْو َكاَن َعىَل اْلَعْرشي َلَكاَن م َشار  َؤ. َسابيع  ي َوالتَّبْعييَض َوالتََّجز  ب  التَّنَاهي
َك ي وجي

س  َوَذلي
لَّاَم َكاَن احْلي  َوك 

ْن مَجييعي اجْلَوَ  تَنَاه  مي ا م  َو إمَّ َك َفه 
ي َكَذلي وبي َتنَاهي ج  و 

، َوالثَّاليث  َباطيٌل لي تَنَاه  أَْصال  َها أَْو َغرْيَ م 
ْن َبْعضي انيبي أَْو مي

ي ا يفي َذاتي   َلَكاَن اْلَعاََل  َساري
ل  اجْلََوانيبي ْن ك  تَنَاه  مي َنَّه  َتَعاَل َلْو َكاَن َغرْيَ م 

أَْن  يَْلَزم  اهللَّي َوَحاالًّ فييهي فَ اأْلَْجَسامي، َوألي



، َوالثَّ  َاليطَة  ليلَْقاذ وَراتي َتَعاَل اهللَّ  َعْن َهَذا املََْقالي َوَعْن َهَذا اْلَوْهمي َواخْلَيَالي وَن َذات ه  خم  ا َباطيٌل؛ َتك  اِني أَْيض 

بي د ونَ 
ْن َبْعضي اجْلََواني تَنَاه  مي َنَّه  َلْو َكاَن َغرْيَ م 

ي اأْلَْجَسامي َوألي وبي َتنَاهي ج  و 
يص  َبْعضي  لي  َبْعض  اَلْفتََقَر ََتْصي

ي مَجييعي اجْلََوانيبي يفي احْلَقي  وبي َتَساوي ج  و 
يص  لي ي إَل ََتْصي َها بيَعَدمي التَّنَاهي ي َوَبْعضي بي بيالتَّنَاهي

يَّةي، اجْلََواني
يَقةي َواملَْاهي

ل   يَّةي َواحْلَقييَقةي َفك 
َض اْختياَلف َها يفي املَْاهي يَّةي َوالطَّبييَعةي َفاَل َوإيْن ف ري

ْتَليَفة  يفي املَْاهي  خم 
 
ْن أَْجَزاء بَة  مي َركَّ  َكانَْت م 

 ب دَّ َذات 

ْكي  ْن الَتَّ
ي ا مي
يط ا َخالي هي َبسي نَْها يفي نَْفسي د  مي ل  َواحي  َيك ون  ك 

 
يب  إَل أَْجَزاء

ْكي َك الَتَّ
َي َذلي دي يبي كَ أَْن َينْتَهي  اْلَواحي

ي
اجْل ْزء

د  َفيَ  مينْ   َوبيالض 
هي ه  بييََساري ن  أَْن َيَمسَّ

 َما ي ْمكي
ينيهي  اَل ب دَّ أَْن ي اَمسَّ بييَمي

يطَةي  اْلبَسي
ي
يق  َعىَل تيلَْك ك ون  التيْلَك اأْلَْجَزاء تَّْفري

، َوإيَذا  َجائيَزاني
ي
يق  َعىَل تيْلَك اأْلَْجَزاء ا فَالتَّأْلييف  َوالتَّْفري ز 

 َجائي
ي
يب   اأْلَْجَزاء

اَم َوَتْركي يف ه 
اَم إَل َكاَن َكَذليَك اْفتََقَر َتأْلي ه 

س  َلكَ 
َو أَنَّه  َلْو َكاَن م َشاٌر إَليْهي بياحْلي ل  َوه  َ اأْلَوَّ َاٌل َفتََعنيَّ َك ُم 

ل  َذلي ، َوك  َرك ب   َوم 
َؤل ف  ْن مَجييعي م  ي ا مي

تَنَاهي اَن م 

تَنَاهي  ، َوإيَذا َكاَن م  بي
ر  يفي اجْلََواني

ا َفيَْفتَقي ز 
َد َجائي جي َّا و 

َد أَْو أَنَْقَص ممي جي َّا و 
ود  أَْزَيَد ممي ج  بي َكاَن و 

ْن مَجييعي اجْلََواني ي ا مي

َاٌل. اهـ. قي اْلَعاََلي ُم 
ص  َوَذليَك َعىَل َخالي َص  ي إَل خم   املْ َعنيَّ

هي بياْلَقْدري  اْختيَصاصي

ْن أَنَّ َويفي َهَذا اْلَقْدري كيَفاَيٌة يفي  ور  مي ل  املَْْذك 
َم أَنَّ َما َقاَله  اْلَقائي

لي َْن َوفََّقه  اهللَّ  َتَعاَل َله  َوَقْد ع 
 اهللََّ َتَعاَل  اْعتيَقادي احْلَق  ملي

ْعتيَقادي احْلَق  َفَذاَك، َوإيالَّ َفإينْ  ف َق َوَرَجَع إَل االي يح  َفإيْن و 
ل و  َغرْي  َصحي  اْلع 

َهةي فيَع إَل احْلَاكيمي َوَثبََت َعلَ  بيجي يْهي َما ر 

َْمثَا َع َله  َوألي
ادي  الرَّ

ئيَق بيَحاليهي يَر الالَّ م  التَّْعزي
َره  احْلَاكي وري َعزَّ  املَْْذك 

ْن اْلَقْولي َب إَليْهي مي ثْلي قَ ن سي بييحي ليهي َعْن اْرتيَكابي مي

َشار  
نْه  انْتي

يَف مي ا إَذا خي وص  ص  . أَْقَواليهي خ  ، َواهلَلَّ  َتَعاَل أَْعلَم 
 "بيْدَعتيهي

 

* * * 

 

 [التأويل والتفويض والتجسيم والنتقال والتحيز واْلهة] الواحد والعَّشون

 

في يف هذا النص وين ،والتأويل وينسبه لبعض السلف ،يقرر يف هذا النص أن مذهب التفويض يف املعنى

  .التايل التجسيم واالنتقال والتحيز واجلهة



 

  :(19/ 3)قال يف رشح صحيح مسلم ف

َفاتي َقْوَلنْيي "  الص 
َفاتي َوآَياتي  الص 

َْهلي اْلعيلْمي يفي أََحادييثي   :اْعلَْم أَنَّ ألي

ول وَن ََييب  َعلَيْنَ  :أََحُدُُهَا ْم أَنَّه  اَل ي تََكلَّم  يفي َمْعنَاَها َبْل َيق  ل هي  أَْو ك 
لَفي َو َمْذَهب  م ْعظَمي السَّ َا َوه  َن هبي ا أَْن ن ْؤمي

مي أَنَّ  اهللَونَْعتَقيَد هَلَا َمْعن ى َيلييق  بيَجاَللي  ثْليهي ََشْ  اهللَتَعاَل َوَعَظَمتيهي َمَع اْعتيَقادينَا اجْلَازي ٌه َتَعاَل َليَْس َكمي نَزَّ ٌء َوأَنَّه  م 

َهة   َعنْ   َوالتََّحي زي يفي جي
ْنتيَقالي مي َواالي َفاتي املَْْخل وقي  َوَعنْ  ،التََّجس  َن  ؛َسائيري صي َو َمْذَهب  مَجَاَعة  مي َوَهَذا اْلَقْول  ه 

َو أَْسلَم   ْم َوه  يهي
قي َق  ْن ُم 

نَي َواْختَاَره  مَجَاَعٌة مي
 [التفويض] .املْ تََكل مي

َ  :َوالَْقْوُل الثهاِن  نَي أهنا تتأول عىل مايليق هبي َو َمْذَهب  م ْعظَمي املْ تََكل مي و   َوه  عَها َوإينَّاَم َيس 
 ا َعىَل َحَسبي َمَواقي

وعي َذا ري   َواْلف ر 
ولي  اأْل ص 

ف ا بيليَساني اْلَعَربي َوَقَواعيدي وَن َعاري ْن أَْهليهي بيأَْن َيك  يل َها مليَْن َكاَن مي  .مي َياَضة  يفي اْلعيلْ َتأْوي

 .اهـ "[التأويل]

 

* * * 

 

 [النزول] الثان والعَّشون

 

  .ويؤله بنزول الرمحة ،وينفي النزول احلِّس ،فويض والتأويليقرر الت

  :(36/ 6)فقال يف رشح صحيح مسلم 

نْيَا" :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  "  الد 
ي
اَمء  إيَل السَّ

لَّ َليْلَة  ل  َرب نَا ك  ول   ؛َينْزي وِني َفأَْس " :َفيَق  يَب َله  َمْن َيْدع 
َهَذا  ""تَجي

َفاتي احْلَدي   الص 
ْن أَحادييثي   ؛يث  مي

ي
لاََمء لْع 

وَراني لي  َمْشه 
اَم يفي كيتَابي اإْليياَمني -َوفييهي َمْذَهبَاني ه   -َسبََق إييَضاح 

َا ه  ْترََص    :َوخم 



َا َح  :أََحُدُُهَا أَنه  ن  بيأهَنَّ
نَي أَنَّه  ي ْؤمي

لَفي َوَبْعضي املْ تََكل مي  السَّ
وري ْه  َو َمْذَهب  مج  قٌّ َعىَل َما َيلييق  بياهللَّي َتَعاَل َوأَنَّ َوه 

يهي  يليَها َمَع اْعتيَقادي َتنْزي  َواَل َيتََكلَّم  يفي َتأْوي
َراد  نَا َغرْي  م   َحق 

َرَها املْ تََعاَرف  يفي َفاتي املَْْخل وقي َوَعني صي  َعنْ َتَعاَل  اهللظَاهي

نْتيَقالي واحلركات وسائر سامت اخللق   .االي

نَا  :لثانوا يٌّ ه 
َو َُمْكي  َوه 

لَفي َن السَّ
ل  َعىَل  َعنْ مذهب أكثراملتكلمني َومَجَاَعات  مي َا ت تَأَوَّ ي  أهَنَّ

َماليك  َواأْلَْوَزاعي

  .َما َيلييق  هبا بيَحَسبي َمَواطينيَها

يلنَْيي  :َفَعىَل َهَذا يَث َتأْوي ل وا َهَذا احْلَدي   :َتأَوَّ

يل   :أََحُدُُهَا ه  َمْعنَاه   َتأْوي َكت ه  َكاَم ي َقال   :َماليكي ْبني أَنَس  َوَغرْي 
ه  َوَماَلئي ل  َرمْحَت ه  َوأَْمر  ْلطَان  َكَذا إيَذا :َتنْزي َفَعلَه   َفَعَل الس 

هي  ه  بيأَْمري   .أَْتبَاع 

ْستيَعاَرةي  :َوالثهاِن  ْقبَال  َعىَل الداعني  :َوَمْعنَاه   ؛أَنَّه  َعىَل االي  .اهـ "واَّلل أعلم ،باإلجابة واللطفاإْلي

 

* * * 

 

 [يمني الرمحن] الثالث والعَّشون

 

  .وينفي املعنى الظاهر ،ويقرر التفويض والتأويل ،(يمني الرمحن) :َقْول ه  يؤول 

 

  :(211/ 12)قال يف رشح صحيح مسلم ف

ا  " مْحَ  َعنْ َعلَيْهي َوَسلََّم  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  أَمَّ  الرَّ
حي َيمينيي ْ لي َهَذا الَّشَّ  َوَقْد َسبََق يفي أَوَّ

َفاتي  الص 
ْن َأَحادييثي َو مي ني َفه 

 فييَها
ي
لاََمء  اْلع 

  .َبيَان  اْختياَلفي

ْم َمْن َقاَل  نْه 
َرهَ  :َوأَنَّ مي د  أَنَّ ظَاهي

ف  َمْعنَاه  َلكيْن نَْعتَقي يليهي َواَل نَْعري َا َواَل نَتََكلَّم  يفي َتأْوي ن  هبي
َ ن ْؤمي  َوأَنَّ هَل

َراد  ا ا َغرْي  م 

ريي السلف وطوائف من املتكلمني يق  بياهللَّي َتَعاَل َوَهَذا َمْذَهب  مَجَاهي
  .َمْعن ى َيلي



َا َوَهَذا َقْول  أَْكثَري املْ تََكل مينيَ  :والثاِن   .أهنا تؤول َعىَل َما َيلييق  هبي

يَاٌض  َ -َوَعىَل َهَذا َقاَل اْلَقاِضي عي
يْم  :-َعنْه   هللاَرِضي   .ةاْليَمينيي احْلَاَلة  احلسنة واملنزلة الرفيع َعنْ املْ َراد  بيَكْوهني

وَد  َعنْ ي َقال  أََتاه   :قال بن َعَرَفةَ  :قال ْعَل املَْْحم 
ب  اْلفي

 َواْلَعَرب  َتنْسي
وَدةي  املَْْحم 

َهةي َن اجْلي  إيَذا َجاَءه  مي
ينيهي َيمي

َن اْلي ْمني َواإْليْحَساَن إيَل اْليَ 
ه  إيَل اْليََساري َقال وا واليمني مأخوذة مي دَّ

  .مينيي َوضي

ا    "َوكيلْتَا َيَدْيهي َيمينيٌ " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  َوأَمَّ

َحة  َتَعاَل  َ  ،َذليَك  َعنْ  اهللَفتَنْبييٌه َعىَل أَنَّه  َليَْس املْ َراد  بياْليَمينيي َجاري هنَّ
بَْحانَ َفإي  س 

هي يلٌَة يفي َحق   .اهـ "ه  َوَتَعاَل ا م ْستَحي

 

* * * 

 

 [الصورة] الرابع والعَّشون

 

  .ويقرر بأن اللفظ ليس عىل ظاهره ،(الصورة)ينفي 

 

  :(166/ 16)فقال يف رشح صحيح مسلم 

وَرتيهي  اهللَفإينَّ "" َفاتي وَ  "َخَلَق آَدَم َعىَل ص   الص 
ْن أََحادييثي َو مي َها َواضي َفه  ْكمي  َبيَان  ح 

ا َقْد َسبََق يفي كيتَابي اإْليياَمني ح 

وط ا   :َوَمبْس 

ك    َمْن ي ْمسي
ي
لاََمء َن اْلع 

َا َوَهَذا  َعنْ َوأَنَّ مي َراد  َوهَلَا َمْعن ى َيلييق  هبي َرَها َغرْي  م 
َا َحقٌّ َوأَنَّ ظَاهي ن  بيأهَنَّ

ول  ن ْؤمي يليَها َوَيق  َتأْوي

 ْ َو َأْحَوط  َوأَْسلَم  َمْذَهب  مج   َوه 
لَفي  السَّ

وري   .ه 

يهي  ل  َعىَل َحَسبي َما َيلييق  بيتَنْزي َا ت تَأَوَّ  أهَنَّ
 .اهـ "َتَعاَل َوأَنَّه  ليس كمثله شئ اهللَوالثَّاِني

 

* * * 



 

 [تعاىل َشء اَّللول جيب عىل  القدم] اخلامس والعَّشون

 

ة ظاهره لقيام الدليل القطعي العقيل عىل استحالة اجلارح َعنْ رصفه  وتقريره أنه البد من ،(القدم)تأويله ل 

  .تعال اهللعىل 

 

  :(182/ 17)قال يف رشح صحيح مسلم ف

َواَيةي اأْل وَل "  الر 
َفاتي  "َفيََضع  َقَدَمه  َعلَيَْها" :َويفي  الص 

ريي أََحادييثي ْن َمَشاهي يث  مي   .َهَذا احْلَدي

ات    فييَها َعىَل َمْذَهبنَْيي  َوَقْد َسبََق َمرَّ
ي
لاََمء  اْلع 

  :َبيَان  اْختياَلفي

َا ه  َا َحقٌّ َعىَل َما أَرَ  :أََحد  ن  َأهنَّ
يليَها َبْل ن ْؤمي  وطائفة من املتكلمني أنه اليتكلم يفي َتأْوي

لَفي  السَّ
وري ْه  َو َقْول  مج  اَد َوه 

َها َغرْي   اهلل ر 
َا َوظَاهي َراد  َوهَلَا َمْعنَى َيلييق  هبي   . م 

َا :َوالثَّاِني  ل  بيَحَسبي َما َيلييق  هبي َا ت تَأَوَّ نَي أهَنَّ
وري املْ تََكل مي ْه  َو َقْول  مج    .َوه 

يثي  :َفَعىَل َهَذا يلي َهَذا احْلَدي   :اْختَلَف وا يفي َتأْوي

يَل املْ َراد  بـي
نَا :َفقي م   :اْلَقَدمي ه  َو َشائيٌع يفي ال ،املْ تََقد    .ل َغةي َوه 

ْن أَْهلي اْلَعَذابي  اهللَحتَّى َيَضَع  :َوَمْعنَاه   َمه  هَلَا مي يَها َمْن َقدَّ
  .َتَعاَل في

ي  َواْلَقاِضي  ري   .بن اأْلَْعَرايبي  ا َعنْ َهَذا تأويل النِض بن شميل ونحوه  :َقاَل املَْازي

هي إيَل َذليكي املَْْخل وقي املَْْعل ومي  ؛َقَدم  َبْعضي املَْْخل وقينيي  :أَنَّ املْ َرادَ  :الثَّاِني  ري  يفي َقَدمي
مي   .َفيَع ود  الضَّ

يَةي  :الثَّاليث    التَّْسمي
هي َذي ى هبي  َما ي َسمَّ

ْتََمل  أَنَّ يفي املَْْخل وَقاتي   .أَنَّه  حي 

َواَية  الَّتيي فييَها ا الر  ْجلَه   اهللَيَضع  " :َوأَمَّ يَها ري
نَْد أَْهلي اَفَقْد َزَعَم اإْلي  "في َا َغرْي  َثابيتَة  عي  َفْوَرَك أهَنَّ

 ،لنَّْقلي َمام  أَب و َبْكري ْبني

يَحةٌ  َي َصحي ه  َفهي ٌم َوَغرْي 
ْن َقْد َرَواَها م ْسلي

 [كام يتناقل ذلك اجلهلة ،وهذا ليس قدح يف ابن فورك] .َوَلكي

يل َها َكاَم َسبََق يفي اْلَقَدمي    .َوَتأْوي



َن النَّاسي َوََي وز  أَْيض   ْجلي اجْلاََمَعة  مي ْن َجَراد   :َكاَم ي َقال   ؛ا أَْن ي َراَد بيالر  ْجٌل مي نْه   :أَْي  ؛ري
  .قيطَْعٌة مي

وَها :َقاَل اْلَقاِضي   أهَنَّ ْم َقْوٌم اْستََحق 
ياَلتي وا هَلَا ،أَظَْهر  التَّأْوي ليق    .َوخ 

فيهي  :َقال وا ْن رَصْ هي ليقي  َعنْ والبد مي ري َحةي َعىَل َظاهي   َعىَل اْستيَحاَلةي اجْلَاري
ي  اْلَعْقيلي

لييلي اْلَقطْعي   .َعاَل تَ  اهلليَامي الدَّ

ا اهللواليظلم " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه    أََحد 
ْن َخلْقيهي يٌل يفي َح  "مي  َبيَان  أَنَّ الظ لَْم م ْستَحي

ات  ق  َقْد َسبََق َمرَّ

بَْحانَه  َوَتَعاَل  ،تعال اهلل نْه  س 
 .اهـ "فمن عذبه بذنب أو بالذنب فََذليَك َعْدٌل مي

 

* * * 

 

 [الساق] السادس والعَّشون

 

ـ    .(الساق)تأويله ل

 

  :(27/ 3)قال يف رشح صحيح مسلم ف

  .حانوضمها وها صحي َضبْط  ي ْكَشف  بفتح الياء "َساق   َعنْ َفي ْكَشف  " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  "

نَا بـي اَق ه   السَّ
يثي يبي احْلَدي ور  أَْهلي الل َغةي َوَغري ْه  ةي :وفرس بن َعبَّاس  َومج  دَّ  َوأَْمر  َمه   َعنْ ي ْكَشف   :أَْي  ؛الش 

ة  دَّ
ول  شي

ةي اأْلَْمري  دَّ
ب ه  اْلَعَرب  ليشي ول ونَ  ،َوَهَذا َمثٌَل َتِْضي ََذا َيق   احْلَ  :َوهلي

 .اهـ "ْرب  َعىَل َساق  َقاَمتي

 

  :(77/ 18)وقال يف رشح صحيح مسلم أيضا  

َك َيْوَم ي ْكَشف  " :َقْول ه  "
  "َساق   َعنْ َفَذلي

لاََمء   ْرآني  :َقاَل اْلع  ة  َوَهْول  َعظييم   َعنْ َيْوَم ي ْكَشف   :{ساق َعنْ َيْوَم ي ْكَشف  } :َمْعنَاه  َوَمْعنَى َما يفي اْلق  دَّ
 :أَْي  ؛شي

 احْلَْرب   :ي َقال   ،ظَْهر  َذليَك يَ 
ْت  ؛َساقيَها َعنْ َكَشَفتي  .اهـ "إيَذا اْشتَدَّ



 

* * * 

 

 [األصبع] السابع والعَّشون

 

ـ    .(يد اجلارحة مستحيلة)وتقريره للتنزيه بقوله  ،(األصبع)تأويله ل

 

  :(129/ 17)قال يف رشح صحيح مسلم ف

اَموَ  اهللإينَّ " :َقْول ه  " َك السَّ
نَي َعىَل أ ْصب ع  إيَل ي ْمسي

 َعىَل أ ْصب ع  َواأْلَْرضي
نَّ  :َقْول ه  اتي ه    "ث مَّ َي ز 

َفاتي   الص 
ْن أََحادييثي   :َوَقْد َسبََق فييَها املَْْذَهبَاني  ،َهَذا مي

يل     .التَّأْوي

نْ  َر مي َا َمَع اْعتيَقادي أَنَّ الظَّاهي َراد  َواإْليْمَساك  َعنْه  َمَع اإْليياَمني هبي   .َها َغرْيَ م 

لنِيَ    :َفَعىَل َقْوِل اْلُْتَأَوِّ

ْقتيَداري  نَا َعىَل االي ل وَن اأْلََصابيَع ه  َها بياَل َتَعب  َواَل َمَلل   :أَْي  ؛َيتَأَوَّ  .َخلََقَها َمَع عيَظمي

ْحتيَقاري  بَاَلَغةي َواالي ْلم 
ثْلي َهَذا لي وَن اإْليْصبََع يفي مي ر  ول  فَ  ؛َوالنَّاس  َيْذك  ي أَْقت ل  زيدا :يَق 

ْم بيأ ْصب عي ه  لَْفَة  :أى ؛أََحد  اَل ك 

  .َعيَلَّ يفي َقتْليهي 

ْتََمل  أَنَّ املْ َراَد أََصابيَع بَْعضي خَمْل وَقاتيهي  :َوقِيَل  ْتَنيع   ،حي  يلَةٌ  ،َوَهَذا َغرْي  مم  ْستَحي  م 
َحةي ود  أَنَّ َيَد اجْلَاري  .اهـ "َواملَْْقص 

 

* * * 

 



 [اليمني] ن والعَّشونالثام

 

  .(اليمني)تأويله للفظ 

 

  :(98/ 7)قال يف رشح صحيح مسلم ف

وَن " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  “ مْحَني َحتَّى َتك  ب و يفي َكف  الرَّ  َوإيْن َكاَنْت مَتَْرة  َفََتْ
ينيهي مْحَن  بييَمي إيالَّ أََخَذَها الرَّ

َن اجْلَبَلي    "أَْعظََم مي

ي   ري َحةي َعىَل  :َقاَل املَْازي بَْحانَه  َوَتَعاَل  اهللَقْد َذَكْرنَا اْستيَحاَلَة اجْلَاري َ بيهي عَ  ،س  بَْهه  إينَّاَم َعربَّ
يَث َوشي ىَل َما َوأَنَّ َهَذا احْلَدي

نَا  وا َفَكنَّى ه  يَْفَهم 
يْم لي طَاهبي َدَقةي بيأَْخذي  َعنْ اْعتَاد وا يفي خي  الصَّ

َها بيال ،َها يفي اْلَكف  َقب ولي بييَةي َوَعْن َتْضعييفي أَْجري ْ   .َتَّ

يَاٌض  ثْلي َهَذا  :قال اْلَقاِضي عي َل يفي مي َا اْست ْعمي نيي َوي ْؤَخذ  هبي
ى بياْليَمي ي ي ْرَتََض َوي َعز  ي تَلَقَّ

ء  الَّذي ْ ملََّا َكاَن الَشَّ

َضا َكاَم َقاَل ا  َوالر 
لَْقب ولي

ر  َواْست عيرَي لي
اعي   :لشَّ

فيَعْت مليَْجد   اَها َعَراَبة  بياْليَمينيي  ... إيَذا َما َراَيٌة ر   .اهـ "َتلَقَّ

 

* * * 

 

 [التفويض والتأويل يف اإلتيان واْلجيء] التاسع والعَّشون

 

ـ  ،(التفويض والتأويل)تقريره ملسلكي أهل احلق    .(املجيء)و  (اإلتيان)وتأويله ل

 

  :(19/ 3)قال يف رشح صحيح مسلم ف



ْم َفيَ  اهللفيأتيهم " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه   " ول  أَنَا َرب ك  ف وَن َفيَق  ي َيْعري
وَرتيهي الَّتي  َغرْيي ص 

وَرة  ول وَن نَع وذ  يفي ص  ق 

يَنَا َرب نَا َفإيَذا َجاَء َرب نَا َعَرْفنَ 
نَْك َهَذا َمَكان نَا َحتَّى َيأْتي

م  بياهللَّي مي يهي
وَرتيهي الَّتيي َيْعري  اهللاه  َفيَأْتي ْم يفي ص  ول  أَنَا َرب ك  ف وَن َفيَق 

ول وَن أَْنَت َرب نَا َفيَتَّبيع ونَه     "َفيَق 

َفاتي َقْوَلنْيي   الص 
َفاتي َوآَياتي  الص 

َْهلي اْلعيلْمي يفي أََحادييثي   :اْعلَْم أَنَّ ألي

َا ه  َو َمْذَهب  م عْ  :أََحد  َا َوه  َن هبي ول وَن ََييب  َعلَيْنَا أَْن ن ْؤمي ْم أَنَّه  اَل ي تََكلَّم  يفي َمْعنَاَها َبْل َيق  ل هي  أَْو ك 
لَفي ظَمي السَّ

مي أَنَّ  اهللَونَْعتَقيَد هَلَا َمْعن ى َيلييق  بيَجاَللي  ٌه ثْ َتَعاَل َليَْس َكمي  اهللَتَعاَل َوَعَظَمتيهي َمَع اْعتيَقادينَا اجْلَازي نَزَّ ٌء َوأَنَّه  م  ليهي ََشْ

َو َمْذَهب  مَجَ  َعنْ   َوَهَذا اْلَقْول  ه 
َفاتي املَْْخل وقي َهة  َوَعْن َسائيري صي  َوالتََّحي زي يفي جي

نْتيَقالي مي َواالي َن التََّجس  اَعة  مي

َو أَْسلَم   ْم َوه  يهي
قي َق  ْن ُم 

نَي َواْختَاَره  مَجَاَعٌة مي
  .املْ تََكل مي

و    :َواْلَقْول  الثَّاِني  عَها َوإينَّاَم َيس 
َا َعىَل َحَسبي َمَواقي نَي أهنا تتأول عىل مايليق هبي َو َمْذَهب  م ْعظَمي املْ تََكل مي َوه 

وعي   َواْلف ر 
ولي  اأْل ص 

ف ا بيليَساني اْلَعَربي َوَقَواعيدي وَن َعاري ْن أَْهليهي بيأَْن َيك  يل َها مليَْن َكاَن مي َياَضة  يفي اْلعيلْمي  َتأْوي   .َذا ري

بَاَرٌة  "اهللفيأتيهم " :عليه وسلم اهللصىل  :َقْول ه  يفي  :ي َقال   :َفَعىَل َهَذا املَْْذَهبي  ْتيَاَن عي َنَّ  َعنْ أَنَّ اإْلي ْم إييَّاه  ألي هي
ْؤَيتي ر 

تيَا َعنْ اْلَعاَدَة أَنَّ َمْن َغاَب  هي اَل يمكنه رؤيته إيالَّ بياإلي نَا َغرْيي  فعرب باإلتيان واملجئ ه 
ا َعنْ ني  جَمَاز 

ْؤَيةي   .الر 

ْن أَْفَعالي  :َوقييَل  ْتيَان  فيْعٌل مي ه  إيْتيَان ا اهللاإْلي   .َتَعاَل َسامَّ

ْم َبْعض  َماَلئيَكةي  :أَْي  ؛اهللاملراد بيأتيهم  :َوقييَل    .اهللَيأْتييهي

يَاٌض  َه  -َقاَل اْلَقاِضي عي
ْم  :-َل َتَعا اهللَرمحي ي َجاَءه 

ون  َهَذا املََْلك  الَّذي يثي َقاَل َوَيك  ي بياحْلَدي نْدي َهَذا اْلَوْجه  أَْشبَه  عي

َرةي َعىَل املََْلكي َواملَْْخل وقي  اَمتي احْلََدثي الظَّاهي ْن سي وَها مي ي أَنَْكر 
وَرةي الَّتي   .يفي الص 

م   :َقاَل  يهي
ون  َمْعنَاه  َيأْتي َوري َماَلئيَكتيهي َوخَمْل وَقاتيهي الَّتيي اَل يفي  اهللأَْو َيك  ْن ص 

ر  هَل ْم مي  َوي ظْهي
وَرة  ْم بيص  يهي

وَرة  أَْي َيأْتي  ص 

نينيَ  ر  اْمتيَحاني املْ ْؤمي
ْم َوَهَذا آخي َه  يَْخترَبي

َلهي لي َفاتي اإْلي   .ت ْشبيه  صي

َذا َقاَل هَل مْ 
ورَ  "َهَذا املََْلك  " :َفإي  الص 

هي مْ "ة  َأْو َهذي ونَه   "أَنَا َرب ك  ر 
 َما ي نْكي

ْن َعاَلَماتي املَْْخل وقي  ،َرأَْوا َعلَيْهي مي

نْه  
وَن بياهللَّي مي وَن أَنَّه  َليَْس َرهبَّ ْم َوَيْستَعييذ    .َوَيْعَلم 

ا  م  " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  َوأَمَّ يَهي
وَرتيهي الَّتيي يَ  اهللَفيَأْتي ف ونَ يفي ص    "ْعري



نَا  ه 
وَرةي َفة   :َفاملْ َراد  بيالص    .الص 

َفتيهي وَ  اهللَفيَتََجىلَّ  :َوَمْعنَاه   َا َوإينَّاَم َعَرف وه  بيصي ف ونَه  هبي وهَنَا َوَيْعري ي َيْعلَم 
َفةي الَّتي بَْحانَه  َوَتَعاَل هَل ْم َعىَل الص  ْن إي س  ْن ََلْ َتك 

ْؤيَ  َمْت هَل ْم ر  وا أَنَّه  اَل ي  َتَقدَّ م 
ْن خَمْل وَقاتيهي َوَقْد َعلي هَنَّ ْم َيَرْونَه  اَل ي ْشبيه  َشيْئ ا مي

بَْحانَه  َوَتَعاَل ألي ْن ْش ٌة َله  س  بيه  َشيْئ ا مي

وَرةي  َ بيالص  ول وَن أَْنَت َرب نَا َوإينَّاَم َعربَّ وَن أَنَّه  َرهب  ْم َفيَق   َفيَْعَلم 
َها إييَّاَها َوملي   َعنْ خَمْل وَقاتيهي

َفةي ملي َشاهَبَتي َجانََسةي اْلَكاَلمي الص 

وَرةي  ْكر  الص 
َم ذي   .َفإينَّه  َتَقدَّ

ا َقْوهل  مْ  نَْك " :َوأَمَّ   ."نَع وذ  بياهللَّي مي

ة   :َفَقاَل اخْلَطَّايبي   نَي َخاصَّ
َن املْ نَافيقي َعاَذة  مي

ْستي هي االي وَن َهذي ل  أَْن َتك    .حَيْتَمي

يَاٌض َهَذا ْن َقْولي املْ نَافيقينيَ  :َوَقاَل  ،َوأَنَْكَر اْلَقاِضي عي وَن مي ح  أَْن َتك 
يم  اْلَكاَلم  بيهي  ،اَل َيصي

  .َواَل َيْستَقي

َواب   َو الصَّ  ه 
ي َقاَله  اْلَقاِضي

  .َوَهَذا الَّذي

 َوإينَّاَم ا
ٌر فييهي ٌح بيهي أَْو ظَاهي  م رَص 

يثي اَمتي املَْْخل وقي َوَلْفظ  احْلَدي يْم َرأَْوا سي ْن َكْوهني ْمنَاه  مي َا َقدَّ
نْه  ملي
 .اهـ "ْستََعاذ وا مي

 

* * * 

 

 [تبارك وتعاىل ليس بأعور اَّللإن ] الثالثون

 

  ."تبارك وتعال ليس بأعور اهللإن " :عليه وسلم اهللصىل  :َقْول ه  نفي ما يفهم املشبهة من 

 

  :(236/ 2)فقال يف رشح صحيح مسلم 

اَل أَْعَور  َعنْيي اْلي ْمنَى اهللإينَّ " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  " جَّ يَح الدَّ
  "َتبَاَرَك َوَتَعاَل َليَْس بيَأْعَوَر أاََل إينَّ املَْسي



هٌ  اهللأَنَّ  :َمْعنَاه   نَزَّ اَمتي احْلََدثي َوَعْن مَجييعي النََّقائيصي  َعنْ َتَعاَل م  ْن َخْلقي سي اَل خَمْل وٌق مي جَّ ص  َتعَ  اهللَوأَنَّ الدَّ
اَل نَاقي

الي َمْن َيَرى ََتْيي  جَّ ئاَلَّ َيْغََتَّ بيالدَّ
وه  النَّاَس لي وا َهَذا َوت َعل م  ْم أَْن َتْعَلم  ي َلك 

وَرةي َفيَنْبَغي تْنَةي  ياَلتيهي َوَماالص  َن اْلفي  "َمَعه  مي

 .اهـ

 

  :(60/ 18)م أيضا  وقال يف رشح صحيح مسل

ا " ال  أَْعَور   اهللإينَّ " :َعلَيْهي َوَسلَّمَ  اهللَصىلَّ  :َقْول ه  َوأَمَّ جَّ   "َتَعاَل َليَْس بيأَْعَوَر َوالدَّ

ْ َعىَل 
ل  أََحد  َوََلْ َيْقترَصي َها ك  ك  يييَّة  ي ْدري

يَّة  َبدي
ْسام  أَْو كَ َفبَيَاٌن لعالمة بينة تدل عىل كذب الدجال دالئل َقطْعي

ْونيهي جي

َن الدالئل القطعية لكون بعض العوام اليتدى إيَليَْها   .اهـ "َواَّللهُ أَْعَلمُ َغرْيي َذليَك مي

 

* * * 

 

 [األصبع] الواحد والثالثون

 

  .وتقريره ملسلكي أهل احلق يف طريقة التعامل مع نصوص الصفات ،تأويله لألصبع

 

  :(204/ 16)فقال يف رشح صحيح مسلم 

ف ه  َحيْث  َيَشاء  "  ي رَص 
د  مْحَني َكَقْلب  َواحي ْن أََصابيعي الرَّ

لََّها َبنْيَ إيْصبََعنْيي مي ي آَدَم ك 
  "إينَّ ق ل وَب َبني

يب ا  َقري
ابيَقاني  السَّ

َفاتي َوفييَها اْلَقْواَلني  الص 
ْن أََحادييثي   :َهَذا مي

ْن َغرْيي تَ  :أََحُدُُهَا َا مي َراد  َقاَل اإْليياَمن  هبي َرَها َغرْي  م 
َا َحقٌّ َوأَنَّ َظاهي  املَْْعنَى َبْل ي ْؤَمن  بيأهَنَّ

َفةي يل  َواَل مليَْعري ض  ليتَأْوي َعر 

  .َتَعاَل ليس كمثله شئ اهلل

َا :َوالثهاِن  ل  بيَحَسبي َما َيلييق  هبي   .ي تَأَوَّ



 َبلي املْ َراد  ََتَْت ق ْدَرِتي املْ َراد  املََْجاز  َكاَم ي َقال   :َفَعىَل َهَذا
هي  أَنَّه  َحالٌّ يفي َكف 

ي َويفي َكف ي اَل ي َراد  بيهي
 ف اَلٌن يفي َقبَْضتي

في فييهي َكيَْف شي   َوالتَّرَص 
هي ن ي َعىَل َقْهري ئْت  أَْي أَنَّه  مي

ي أ َقل ب ه  َكيَْف شي
يثي ت  َفَمْعنَى احْلَ ئْ َوي َقال  ف اَلٌن َبنْيَ إيْصبَعي دي

َها َكيَْف َشاَء ال يمتنع عليه منها شئ وال يفوته ما  بَاديهي َوَغرْيي ٌف يفي ق ل وبي عي بَْحانَه  َوَتَعاَل م ترََص  راده كام أأَنَّه  س 

ونَه  َوَمثَّلَه  بياملَْ   َفَخاَطَب اْلَعَرَب بياَم َيْفَهم 
 َما َكاَن َبنْيَ إيْصبََعيْهي

س  اليمتنع َعىَل اإْلينَْساني
ا َله  يفي َعاِني احْلي يد 

يَّةي َتأْكي

مْ  هي   .ن ف وسي

ْدَرة   :َفإينَّ قييَل  ييَةي  اهللَفق  لتَّثْن
َدٌة َواإْليْصبََعاني لي   .َتَعاَل َواحي

يل  بحسب ما اعتادوه َغرْي   :َفاجْلََواب  
َعاَرٌة َفَوَقَع التَّْمثي

 التَّ أَنَّه  َقْد َسبََق أَنَّ َهَذا جَمَاٌز َواْستي
ود  بيهي يَة  َواجْلَْمع  َمْقص 

ي ثْن

 .اهـ "َواَّلَلهُ أَْعَلمُ 

 

* * * 

 

 [اهلرولة] الثان والثالثون

 

  .لهوليس كام يقول املشبهة أهنا هرولة حقيقية تليق بجال ،من عباده برمحته اهللأويله للهرولة بأهنا قرب ت

 

  :(3/ 17)قال يف رشح صحيح مسلم ف

 أََتيْت ه  َهْرَوَلة  َوإيْن أََتاِني يَ "
َفاتي  ؛ْمَشي  الص 

ْن َأَحادييثي يث  مي   .َهَذا احْلَدي

ات    َمرَّ
َفاتي  الص 

 َوَقْد َسبََق اْلَكاَلم  يفي أََحادييثي
هي ري يل  إيَراَدة  ظَاهي

  .َوَيْستَحي

ي َوالتَّ  :َوَمْعنَاه  
ْبت  إيَليْهي بيَرمْحَتي ي َتَقرَّ

َب إييَلَّ بيطَاَعتي ْدت  َفإيْن أََتاِني  ،ْوفييقي َواإْليَعانَةي َمْن َتَقرَّ َع  َوإيْن َزاَد زي َيْمَشي َوأرَْسَ

ي أََتيْت ه  َهْرَوَلة  
َا :أَْي  ؛يفي طَاَعتي مْحََة َوَسبَْقت ه  هبي  الرَّ

 .اهـ "َصبَبْت  َعلَيْهي

 



* * * 

 

 وبعد هذا يأيت من يقول اإلمام النووي ليس أشعريا ولكن تأثر باألشاعرة

 سيف عيل العرصي .ه/ دكتب

 .اهـ "2016نوفمرب  25املوافق 1438صفر  25اجلمعة 

  .ُقْلُت أقول يف أوهلا  ؛وعلقت عليها يف مواضع

 

* * * 
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