
ملعطلة واجلهمية: كتاب  غزو ا اإلسالمية على    اجتماع اجليوش 
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  مقدمة 

ما اهللا سبحانه املسؤول املرجو االجابة أن ميتعكم باالسالم والسنة والعافية فإن سعادة الدنيا واآلخرة ونعيمه
وفوزمها مبين على هذه األركان الثالثة وما اجتمعن يف عبد يوصف الكمال إال وقد كملت نعمة اهللا عليه وإال 

  فنصيبه من نعمة اهللا حبسب نصيبه منها 
  تقسيم 

  النعمة إىل نوعني

  النعمة املطلقة 
د وهي نعمة اإلسالم والسنة وهي والنعمة نعمتان نعمة مطلقة ونعمة مقيدة فالنعمة املطلقة هي املتصلة بسعادة األب

اليت أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل أن نسأله يف صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم هبا وجعلهم أهل الرفيق 
األعلى حيث يقول تعاىل ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والصاحلني 

هؤالء األصناف األربعة هم أهل هذه النعمة املطلقة وأصحاهبا أيضا هم املعنيون بقول اهللا تعاىل وحسن أولئك رفيقا ف
  اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا فأضاف الدين إليهم إذ هم 

ف إىل الرب فيقال االسالم دين املختصون هبذا الدين القيم دون سائر األمم والدين تارة يضاف إىل العبد وتارة يضا
اهللا الذي ال يقبل من أحد دينا سواه وهلذا يقال يف الدعاء اللهم انصر دينك الذي أنزلت من السماء ونسب 

الكمال إىل الدين والتمام إىل النعمة مع إضافتها إليه ألنه هو وليها ومسديها إليهم وهم حمل حمض النعمة قابلني هلا 
ء املأثور للمسلمني واجعلهم مثنني هبا عليك قابليها وأمتمها عليهم وأما الدين فلما كانوا هم وهلذا يقال يف الدعا

القائمني به الفاعلني له بتوفيق رهبم نسبه إليهم فقال أكملت لكم دينكم وكان االكمال يف جانب الدين والتمام يف 
ظهر عند التأمل فإن الكمال أخص بالصفات جانب النعمة واللفظتان وإن تقاربتا وتواخيتا فبينهما فرق لطيف ي

واملعاين ويطلق على األعيان والذوات ولكن باعتبار صفاهتا وخواصها كما قال النيب وآله كمل من الرجال كثري ومل 
يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخدجية بنت خويلد وقال عمر بن عبد العزيز إن لإلميان 

وسننا وشرائع فمن استملكها فقد استكمل اإلميان وأما التمام فيكون يف األعيان واملعاين ونعمة اهللا  حدودا وفرائض
أعيان وأوصاف ومعان وأما دينه فهو شرعه املتضمن ألمره وهنيه وحمابه فكانت نسبة الكمال إىل الدين والتمام إىل 

واملقصود أن هذه النعمة هي النعمة املطلقة وهي  النعمة أحسن كما كانت اضافة الدين إليهم والنعمة اليه أحسن
  اليت اختصت باملؤمنني وإذا قيل ليس هللا على الكافر نعمة هبذا االعتبار فهو صحيح 

  النعمة املقيدة 
والنعمة الثانية النعمة املقيدة كنعمة الصحة والغىن وعافية اجلسد وتبسط اجلاه وكثرة الولد والزوجة احلسنة وأمثال 
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ه النعمة مشتركة بني الرب والفاجر واملؤمن والكافر وإذا قيل هللا على الكافر نعمة هبذا االعتبار فهو حق فال هذه فهذ
  يصح اطالق السلب واالجياب إال على وجه واحد وهو أن النعمة املقيدة ملا كانت استدراجا للكافر 

ا مساها اهللا تعاىل يف كتابه كذلك فقال تعاىل فأما ومآهلا إىل العذاب والشقاء فكأهنا مل تكن نعمة وإمنا كانت بلية كم
اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن كال 

كل من أي ليس كل من أكرمته يف الدنيا ونعمته فيها فقد أنعمت عليه وإمنا كان ذلك ابتالء مين له واختبارا وال 
  قدرت عليه رزقه فجعلته بقدر حاجته من غري فضيلة أكون قد أهنته بل أبتلي عبدي بالنعم كما أبتليه باملصائب 

فإن قيل كيف يلتئم هذا املعىن ويتفق مع قوله فأكرمه فأثبت له اإلكرام مث أنكر عليه قوله ريب أكرمن وقال كال أي 
أثبت له االكرام ونفاه قيل االكرام املثبت غري االكرام املنفي ومها من ليس ذلك إكراما مين وإمنا هو ابتالء فكأنه 

جنس النعمة املطلقة واملقيدة فليس هذا اإلكرام املقيد مبوجب لصاحبه أن يكون من أهل اإلكرام املطلق وكذلك 
أعطى ما ال يعيش به  أيضا إذا قيل إن اهللا أنعم على الكافر نعمة مطلقة ولكنه رد نعمة اهللا وبدهلا فهو مبنزلة من

فرماه يف البحر كما قال تعاىل أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا وقال تعاىل وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على اهلدى فهدايته إياهم نعمة منه عليهم فبدلوا نعمة اهللا وآثروا عليها الضالل فهذا فصل النزاع يف مسألة هل هللا 

أم ال وأكثر اختالف الناس من جهتني إحدامها اشتراك األلفاظ وإمجاهلا والثانية من جهة االطالق على الكافر نعمة 
  والتفصيل 

  فصل 

  يف أن النعمة املطلقة هي اليت يفرح هبا يف احلقيقة

اهللا تعاىل  وهذه النعمة املطلقة هي اليت يفرح هبا يف احلقيقة والفرح هبا مما حيبه اهللا ويرضاه وهو ال حيب الفرحني قال
قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون وقد دارت أقوال السلف على أن فضل اهللا ورمحته 

االسالم والسنة وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه هبما وكلما كان أرسخ فيهما كان قبله أشد فرحا حىت إن 
  لناس القلب إذا باشر روح السنة لريقص فرحا أحزن ما يكون ا

  بيان أن السنة حصن اهللا احلصني

فإن السنة حصن اهللا احلصني الذي من دخله كان من اآلمنني وبابه األعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلني 
تقوم بأهلها وإن قعدت هبم أعماهلم ويسعى نورها بني أيديهم إذا طفئت ألهل البدع والنفاق أنوارهم وأهل السنة 

م إذا اسودت وجوه أهل البدعة قال تعاىل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض هم املبيضة وجوهه
وجوه أهل السنة واالئتالف وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق وهي احلياة والنور اللذان هبما سعادة العبد وهداه 

  من مثله يف الظلمات ليس خبارج منها وفوزه قال تعاىل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس ك

  بيان 

  منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة
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فصاحب السنة حي القلب مستنريه وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه وقد ذكر اهللا سبحانه هذين األصلني يف 
  كتابه يف غري موضع وجعلهما صفة أهل االميان وجعل ضدمها صفة من خرج عن اإلميان 

  املستنري هو الذي عقل عن اهللا وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله وآله فإن القلب احلي 
والقلب امليت املظلم الذي مل يعقل عن اهللا وال انقاد ملا بعث به رسول اهللا وهلذا يصف سبحانه هذا الضرب من 

ا كانت الظلمة مستولية عليهم يف مجيع الناس بأهنم أموات غري أحياء وبأهنم يف الظلمات ال خيرجون منها وهلذ
جهاهتم فقلوهبم مظلمة ترى احلق يف صورة الباطل والباطل يف صورة احلق وأعماهلم مظلمة وأقواهلم مظلمة 

وأحواهلم كلها مظلمة وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة وإذا قسمت األنوار دون اجلسر للعبور عليه بقوا يف الظلمات 
وهذه الظلمة هي اليت خلق فيها اخللق أوال فمن أراد اهللا سبحانه وتعاىل به السعادة أخرجه ومدخلهم يف النار مظلم 

منها إىل النور ومن أراد به الشقاوة تركه فيها كما روى اإلمام أمحد وابن حبان يف صحيحه من حديث عبد اهللا بن 
قى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب أنه قال إن اهللا خلق خلقه يف ظلمة مث أل

  النور اهتدى ومن أخطأه ضل 
فلذلك أقول جف القلم على علم اهللا وكان النيب يسأل اهللا تعاىل أن جيعل له نورا يف قلبه ومسعه وبصره وشعره 

فطلب وبشره وحلمه وعظامه ودمه ومن فوقه ومن حتته وعن ميينه وعن مشاله وخلفه وأمامه وأن جيعل ذاته نورا 
  النور لذاته وألبعاضه وحلواسه الظاهرة والباطنة وجلهاته الست 

وقال أيب بن كعب رضي اهللا عنه املؤمن مدخله من نور وخمرجه من نور وقوله نور وعمله نور وهذا النور حبسب 
  قوته وضعفه 

كالنجم وآخر كالنخلة  يظهر لصاحبه يوم القيامة فيسعى بني يديه وميينه فمن الناس من يكون نوره كالشمس وآخر
السحوق وآخر دون ذلك حىت أن منهم من يعطى نورا على رأس أهبام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى كما كان نور 

  إميانه ومتابعته يف الدنيا كذلك فهو هذا بعينه يظهر هناك للحس والعيان 
اب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا وقال سبحانه وتعاىل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكت

هندي به من نشاء من عبادنا فسمى وحيه وأمره روحا ملا حيصل به من حياة القلوب واألرواح ومساه نورا ملا حيصل 
به من اهلدى واستنارة القلوب والفرقان بني احلق والباطل وقد اختلف يف الضمري يف قوله عز و جل ولكن جعلناه 

الكتاب وقيل على اإلميان والصحيح أنه يعود على الروح يف قوله روحا من أمرنا فأخرب تعاىل نورا فقيل يعود على 
أنه جعل أمره روحا ونورا وهدى وهلذا ترى صاحب أتباع األمر والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من 

  هللا إن املؤمن من رزق حالوة ومهابة احلالوة واملهابة واجلاللة والقبول ما قد حرمه غريه كما قال احلسن رمحه ا
وقال اهللا تعاىل اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من 
النور إىل الظلمات فأولياؤهم يعيدوهنم إىل ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم وكلما أشرق هلم نور 

لوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم فذلك إخراجهم إياهم من النور إىل الظلمات النبوة وا
وقال تعاىل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها 

  وجعل له نورا ميشي به بني أهل الظلمة  فاحياؤه سبحانه وتعاىل بروحه الذي هو وحيه وهو روح اإلميان والعلم
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كما ميشي الرجل بالسراج املضيء يف الليلة الظلماء فهو يرى أهل الظلمة يف ظالمتهم وهم ال يرونه كالبصري الذي 
  ميشي بني العميان 

  فصل 

  يف أن اخلارجني عن طاعة الرسل يتقلبون يف الظلمات وأن اتباعهم يتقلبون يف

  عشرة أنوار 
ن عن طاعة الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم ومتابعتهم يتقلبون يف عشر ظلمات ظلمة الطبع وظلمة واخلارجو

اجلهل وظلمة اهلوى وظلمة القول وظلمة العمل وظلمة املدخل وظلمة املخرج وظلمة القرب وظلمة القيامة وظلمة 
  دار القرار فالظلمة الزمة هلم يف دورهم الثالثة 

 وسالمه عليهم يتقلبون يف عشرة أنوار وهلذه األمة من النور ما ليس ألمة غريها ولنبيها وأتباع الرسل صلوات اهللا
وآله من النور ما ليس لنيب غريه فإن لكل نيب منهم نورين ولنبينا وآله حتت كل شعرة من رأسه وجسده نور تام 

  كذلك صفته وصفة أمته يف الكتب املتقدمة 
اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نورا متشون به ويغفر وقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا 

لكم واهللا غفور رحيم ويف قوله متشون به إعالم بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إمنا هو النور وأن مشيهم بغري 
هل املشي يف الناس ومن سواهم النور غري جمد عليهم وال نافع هلم بل ضرره أكثر من نفعه وفيه أن أهل النور هم أ

أهل الزمانة واالنقطاع فال مشي لقلوهبم وال ألحواهلم وال ألقواهلم وال ألقدامهم إىل الطاعات وكذلك ال متشي 
  على الصراط إذا مشت بأهل األنوار أقدامهم ويف 

ناس يف الدنيا ومن ال نور له قوله متشون به نكتة بديعة وهي أهنم ميشون على الصراط بأنوارهم كما ميشون هبا بني ال
  فإنه ال يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط فال يستطيع املشي أحوج ما يكون إليه 

  فصل 

  يف ذكر األنوار وفيه فوائد جليلة

واهللا سبحانه وتعاىل مسى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار 
ئه نورا يتألأل قال اهللا تعاىل اهللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة أوليا

الزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل ميسسه نار 
  لناس واهللا بكل شيء عليم نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء ويضرب اهللا األمثال ل

وقد فسر قوله تعاىل اهللا نور السموات واألرض بكونه منور السموات واألرض وهادي أهل السموات واألرض 
فنوره اهتدى أهل السموات واألرض وهذا إمنا هو فعله وإال فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهني أضافة صفة إىل موصوفها وإضافة النور الذي هو أحد األمساء احلسىن 
مفعول إىل فاعله فاألول كقوله عز و جل وأشرقت األرض بنور رهبا فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعاىل إذا جاء 

  ال أنت لفصل القضاء ومنه قول النيب يف الدعاء املشهور أعوذ بنور وجهك الكرمي أن تضلين ال إله إ
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ويف األثر اآلخر أعوذ بوجهك أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات فأخرب أن الظلمات أشرقت لنور وجه اهللا 
  كما أخرب تعاىل أن األرض تشرق يوم القيامة بنوره 

ويف معجم الطرباين والسنة له وكتاب عثمان الدارمي وغريها عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ليس عند ربكم 
  وال هنار نور السموات واألرض من نور وجهه  ليل

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي اهللا عنه أقرب إىل تفسري اآلية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات 
واألرض وأما من فسرها بأنه منور السموات واألرض فال تنايف بينه وبني قول ابن مسعود واحلق أنه نور السموات 

  عتبارات كلها واألرض هبذه اال
ويف صحيح مسلم وغريه من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قام فينا رسول اهللا خبمس كلمات فقال 

إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
  هه ما انتهى إليه بصره من خلفه الليل حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وج

ويف صحيح مسلم عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا هل رأيت ربك قال نور أنين أراه فسمعت شيخ 
  اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يقول معناه كان مث نور وحال دون رؤيته نور فأىن أراه 

رأيت ربك فقال رأيت نورا وقد اعضل أمر هذا احلديث على قال ويدل عليه أن يف بعض األلفاظ الصحيحة هل 
كثري من الناس حىت صحفه بعضهم فقال نور أىن أراه على أهنا ياء النسب والكلمة كلمة واحدة وهذا خطأ لفظا 
 ومعىن وإمنا أوجب هلم هذا االشكال واخلطأ أهنم ملا اعتقدوا أن رسول اهللا رأى ربه وكان قوله أين أراه كاالنكار

  للرؤية حاروا يف احلديث ورده بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليل 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي يف كتاب الرؤية له امجاع الصحابة على أنه مل ير ربه ليلة املعراج وبعضهم 
  استثىن ابن عباس فيمن قال ذلك 

مل يقل رآه بعيين رأسه وعليه اعتمد أمحد يف إحدى  وشيخنا يقول ليس ذلك خبالف يف احلقيقة فإن ابن عباس
  الروايتني حيث قال إنه رآه عز و جل ومل يقل بعيين رأسه 

ولفظ أمحد لفظ ابن عباس رضي اهللا عنهما ويدل على صحة ما قال شيخنا يف معىن حديث أيب ذر رضي اهللا عنه 
النور املذكور يف حديث أيب ذر رضي اهللا عنه رأيت  قوله يف احلديث اآلخر حجابه النور فهذا النور هو واهللا أعلم

  نورا 
  فصل 

  يف تفسري قوله تعاىل مثل

  نوره 

  وقوله

تعاىل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح هذا مثل لنوره يف قلب عبده املؤمن كما قال أيب بن كعب وغريه وقد اختلف 
سره املؤمن أي مثل نور املؤمن والصحيح أنه يف مفسر الضمري يف نوره فقيل هو النيب أي مثل نور حممد وقيل مف

يعود على اهللا سبحانه وتعاىل واملعىن مثل نور اهللا سبحانه وتعاىل يف قلب عبده وأعظم عباده نصيبا من هذا النور 
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  رسوله فهذا مع ما تضمنه عود الضمري املذكور وهو وجه الكالم يتضمن التقادير الثالثة وهو أمت لفظا ومعىن 
ر يضاف إىل اهللا تعاىل إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه ويضاف إىل العبد إذ هو حمله وقابله فيضاف إىل وهذا النو

  الفاعل والقابل وهلذا النور فاعل وقابل وحمل وحال ومادة وقد تضمنت اآلية ذكر هذه األمور 

اء والقابل العبد املؤمن واحملل قلبه كلها على وجه التفصيل فالفاعل هو اهللا تعاىل مفيض األنوار اهلادي لنوره من يش
واحلال مهته وعزميته وارادته واملادة قوله وعمله وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته اآلية فيه من األسرار واملعاين 

  وإظهار متام نعمته على عبده املؤمن مبا أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوهبم 
  املعاين طريقتان ويف هذا التشبيه ألهل 

أحدمها طريقة التشبيه املركب وهي أقرب مأخذا وأسلم من التكلف وهي أن تشبه اجلملة برمتها بنور املؤمن من 
غري تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء املشبه ومقابلته جبزء من املشبه به وعلى هذا عامة أمثال القرآن فتأمل صفة 

ء قد وضع فيها املصباح وذلك املصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب املشكاة وهي كوة تنفذ لتكون أمجع للضو
الدري يف صفائها وحسنها ومادتة من أصفى األدهان وأمتها وقودا من زيت شجرة يف وسط القراح ال شرقية وال 
غربية حبيث تصيبها الشمس يف أحدى طريف النهار بل هي يف وسط القراح حممية بأطرافه تصيبها الشمس أعدل 

ة واآلفات إىل األطراف دوهنا فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غري أن متسه نار فهذا إصاب
  اجملموع املركب هو مثل نور اهللا تعاىل الذي وضعه يف قلب عبده املؤمن وخصه به 

بالزجاجة لرقتها وصفائها  والطريقة الثانية طريقة التشبيه املفصل فقيل املشكاة صدر املؤمن والزجاجة قلبه شبه قلبه
وصالبتها وكذلك قلب املؤمن فإنه قد مجع األوصاف الثالثة فهو يرحم وحيسن ويتحنن ويشفق على اخللق برقته 

وبصفائه تتجلى فيه صور احلقائق والعلوم على ما هي عليه ويباعد الكدر والدرن والوسخ حبسب ما فيه من الصفاء 
  ويتصلب يف ذات اهللا تعاىل ويغلظ على أعداء اهللا تعاىل ويقوم باحلق هللا تعاىل  وبصالبته يشتد يف أمر اهللا تعاىل

وقد جعل اهللا تعاىل القلوب كاآلنية كما قال بعض السلف القلوب آنية اهللا يف أرضه فأحبها اليه أرقها وأصلبها 
  وأصفاها واملصباح 

منة للهدى ودين احلق وهي مادة املصباح اليت يتقد هو نور اإلميان يف قلبه والشجرة املباركة هي شجرة الوحي املتض
منها والنور على النور نور الفطرة الصحيحة واالدراك الصحيح ونور الوحي والكتاب فينضاف أحد النورين إىل 
 اآلخر فيزداد العبد نورا على نور وهلذا يكاد ينطق باحلق واحلكمة قبل أن يسمع ما فيه باألثر مث يبلغه األثر مبثل ما
وقع يف قلبه ونطق به فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي فرييه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به 
الرسول هو احلق ال يتعارض عنده العقل والنقل البتة بل يتصادقان ويتوافقان فهذا عالمة النور على النور عكس 

دة من الظنون اجلهليات اليت يسميها أهلها القواطع من تالطمت يف قلبه أمواج الشبه الباطلة واخلياالت الفاس
  العقليات 

فهي يف صدره كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج يده مل يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور فانظر كيف تضمنت هذه اآليات طرائق بين آدم أمت 

ظام واشتملت عليه أكمل اشتمال فإن الناس قسمان أهل اهلدى والبصائر الذين عرفوا أن احلق فيما جاء به انت
الرسول عن اهللا سبحانه وتعاىل وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع أمرها 

  فيظنها شيئا له حاصل ينتفع به 
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ىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا سريع احلساب وهي كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء ح
أو كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل 

  يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور 

نافع والعمل الصاحل الذين صدقوا الرسول يف أخباره ومل وهؤالء هم أهل اهلدى ودين احلق أصحاب العلم ال
يعارضوها بالشبهات وأطاعوه يف أوامره ومل يضيعوها بالشهوات فال هم يف علمهم من أهل اخلوض اخلراصني الذين 
هم يف غمرة ساهون وال هم يف عملهم من املستمتعني خبالقهم الذين حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك هم 

خلاسرون أضاء هلم نور الوحي املبني فرأوا يف نوره أهل الظلمات يف ظلمات آرائهم يعمهون ويف ضاللتهم ا
يتهوكون ويف ريبهم يترددون مغترين بظاهر السراب ممحلني جمدبني مما بعث اهللا تعاىل به رسوله من احلكمة وفصل 

ضوا هبا واطمأنوا اليها وقدموها على السنة والقرآن اخلطاب إن عندهم إال خنالة األفكار وزبالة األذهان اليت قد ر
إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه أوجبه هلم اتباع اهلوى وخنوة الشيطان وهم ألجله جيادلون يف آيات اهللا بغري 

  سلطان 
  فصل 

  يف بيان أهل اجلهل والظلم واهنم قسمان

  القسم األول من أهل اجلهل 
ظلم الذين مجعوا بني اجلهل مبا جاء به والظلم باتباع أهوائهم الذين قال اهللا تعاىل فيهم القسم األول أهل اجلهل وال

  إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس ولقد جاءهم من رهبم اهلدى وهؤالء قسمان 
أحدمها الذين حيسبون أهنم على علم وهدى وهم أهل اجلهل والضالل فهؤالء أهل اجلهل املركب الذين جيهلون 

  احلق ويعادونه ويعادون أهله وينصرون الباطل ويوالون أهله وهم حيسبون أهنم على 

شيء إال أهنم هم الكاذبون فهم العتقادهم الشيء على خالف ما هو عليه مبنزلة رائي السراب الذي حيسبه الظمآن 
ون صاحبه أحوج ما هو اليه ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا وهكذا هؤالء أعماهلم وعلومهم مبنزلة السراب الذي خي

ومل يقتصر على جمرد اخليبة واحلرمان كما هو حال من أم السراب فلم جيده ماء بل انضاف إىل ذلك أنه وجد عنده 
أحكم احلاكمني وأعدل العادلني سبحانه وتعاىل فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه إياه مبثاقيل الذر وقدم 

فعه فجعله هباء منثورا إذ مل يكن خالصا لوجهه وال على سنة رسول اهللا وصارت تلك إىل ما عمل من عمل يرجو ن
  الشبهات الباطلة اليت كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه 

ري والسراب ما يرى يف الفالة املنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهرية يسرب على وجه األرض كأنه ماء جي
والقيعة القاع هو املنبسط من األرض الذي ال جبل فيه وال فيه واد فشبه علوم من مل يأخذ علومه وأعماله من 

الوحي بسراب يراه املسافر يف شدة احلر فيؤمه فيخيب ظنه وجيده نارا تلظى فهكذا علوم أهل الباطل وأعماهلم إذا 
نه ماء فإذا أتوه وجدوا اهللا عنده فأخذهتم زبانية العذاب حشر الناس واشتد هبم العطش بدت هلم كالسراب فيحسبو

فعتلوهم إىل نار اجلحيم فسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم وذلك املاء الذي سقوه هو تلك العلوم اليت ال تنفع 
 يغين واألعمال اليت كانت لغري اهللا تعاىل صريها اهللا تعاىل محيما سقاهم إياه كما أن طعامهم من ضريع ال يسمن وال

من جوع وهو تلك العلوم واألعمال الباطلة اليت كانت يف الدنيا كذلك ال يسمن وال يغين من جوع وهؤالء هم 
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الذين قال اهللا فيهم قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون 
  ن عمل فجعلناه صنعا وهم الذين عىن بقوله وقدمنا إىل ما عملوا م

  هباء منثورا وهم الذين عىن بقوله تعاىل كذلك يريهم اهللا أعماهلم حسرات عليهم وما هم خبارجني من النار 
  القسم الثاين أصحاب الظلمات 

والقسم الثاين من هذا الصنف أصحاب الظلمات وهم املنغمسون يف اجلهل حبيث قد أحاط هبم من كل وجه فهم 
م أضل سبيال فهؤالء أعماهلم اليت عملوها على غري بصرية بل مبجرد التقليد واتباع اآلباء من غري مبنزلة األنعام بل ه

نور من اهللا تعاىل كظلمات مجع ظلمة وهي ظلمة اجلهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم واتباع اهلوى وظلمة الشك 
وسالمه عليهم والنور الذي أنزله والريب وظلمة االعراض عن احلق الذي بعث اهللا تعاىل به رسله صلوات اهللا 

معهم ليخرجوا به الناس من الظلمات إىل النور فإن املعرض عما بعث اهللا تعاىل به حممدا من اهلدى ودين احلق 
يتقلب يف مخس ظلمات قوله ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة وخمرجه ظلمة ومصريه إىل الظلمة وقلبه مظلم 

لم وإذا قابلت بصريته اخلفاشية ما بعث اهللا به حممدا من النور جد يف اهلرب ووجهه مظلم وكالمه مظلم وحاله مظ
  منه وكاد نوره خيطف بصره فهرب إىل ظلمات اآلراء اليت هي به أنسب وأوىل كما قيل 

  ووافقها قطع من الليل مظلم ... خفافيش أعشاها النهار بضوئه 
ل وأبدى وأعاد وقعقع وفرقع فإذا طلع نور الوحي ومشس فإذا جاء إىل زبالة األفكار وخنالة األذهان جال وما

  الرسالة احنجر يف حجرة احلشرات 
  تفسري قوله تعاىل يف حبر جلي 

  وقوله يف حبر جلي اللجى العميق منسوب إىل جلة البحر وهو معظمه وقوله تعاىل يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 

طم أمواج الشبه والباطل يف صدره بتالطم أمواج ذلك البحر سحاب تصوير حلال هذا املعرض عن وحيه فشبه تال
وأهنا أمواج بعضها فوق بعض والضمري األول يف قوله يغشاه راجع إىل البحر والضمري الثاين يف قوله من فوقه عائد 

إىل املوج مث أن تلك األمواج مغشاه بسحاب فههنا ظلمات ظلمة البحر اللجي وظلمة املوج الذي فوقه وظلمة 
  السحاب الذي فوق ذلك كله إذا أخرج من يف هذا البحر يده مل يكد يراها 

  تفسري قوله تعاىل مل يكد يراها 
واختلف يف معىن ذلك فقال كثري من النحاة هو نفي ملقاربة رؤيتها وهو أبلغ من نفيه الرؤية وإنه قد ينفي وقوع 

  الشيء وال تنفى مقاربته فكأنه قال مل يقارب رؤيتها بوجه 
قال هؤالء كاد من أفعال املقاربة هلا حكم سائر األفعل يف النفي واإلثبات فإذا قيل كاد يفعل فهو إثبات مقاربة 

  الفعل فإذا قيل مل يكد يفعل فهو نفي ملقاربة الفعل 
وقالت طائفة أخرى بل هذا دال على أنه إمنا يراها بعد جهد شديد ويف ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم العسر ألجل 

تلك الظلمات قالوا ألن كاد هلا شأن ليس لغريها من األفعال فإهنا إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت فإذا قلت ما 
كدت أصل إليك فمعناه وصلت اليك بعد اجلهد والشدة فهذا إثبات للوصول وإذا قلت كاد زيد يقوم فهي نفي 

نون عليه لبدا ومنه قوله تعاىل وإن يكاد الذين كفروا لقيامه كما قال تعاىل وإنه ملا قام عبد اهللا يدعوه كادوا يكو
  ليزلقونك بأبصارهم وأنشد بعضهم يف ذلك لغزا 
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  جرت يف لسان جرهم ومثود ... احنوى هذا العصر ما هي لفظة 
  وإن اثبتت قامت مقام جحود ... إذا استعملت يف صورة النفي أثبتت 

ريه أن استعماهلا مثبتة يقتضي نفي خربها كقولك كاد زيد يقوم وقالت فرقة ثالثة منهم أبو عبد اهللا بن مالك وغ
واستعماهلا منفية يقتضي نفيه بطريق األوىل فهي عنده تنفي اخلرب سواء كانت منفية أو مثبتة فلم يكد زيد يقوم أبلغ 

أبلغ من نفيه وإذا  عنده يف النفي من مل يقم واحتج بأهنا إذا نفت وهي من أفعال املقاربة فقد نفت مقاربة الفعل وهو
استعملت مثبتة فهي تقتضي مقاربة امسها خلربها وذلك يدل على عدم وقوعه واعتذر عن مثل قوله تعاىل فذحبوها 

وما كادوا يفعلون وعن مثل قوله وصلت إليك وما كدت أصل وسلمت وما كدت أسلم بأن هذا وارد على 
له فاألول يقتضي وجود الفعل والثاين يقتضي أنه مل يكن مقاربا كالمني متباينني أي فعلت كذا بعد أن مل أكن مقاربا 

  له بل كان آيسا منه فهما كالمان مقصود هبما أمران متباينان 
وذهبت فرقة رابعة إىل الفرق بني ماضيها ومستقبلها فإذا كانت يف اإلثبات فهي ملقاربة الفعل سواء كانت بصيغة 

لنفي فإن كانت بصيغة املستقبل كانت لنفي الفعل ومقاربته حنو قوله مل املاضي أو املستقبل وإن كانت يف طرف ا
  يكد يراها وإن كانت بصيغة املاضي فهي تقتضي االثبات حنو قوله فذحبوها وما كادوا يفعلون 

فهذه أربعة طرق للنحاة يف هذه اللفظة والصحيح أهنا فعل يقتضي املقاربة وهلا حكم سائر األفعال ونفي اخلرب مل 
ستفد من لفظها ووضعها فإهنا مل توضع لنفيه وإمنا استفيد من لوازم معناها فإهنا إذا اقتضت مقاربة الفعل مل يكن ي

  واقعا فيكون منفيا باللزوم وأما إذا استعملت منفية فإن كانت يف كالم واحد فهي لنفي املقاربة كما إذا قلت 

د اجلبان يفرح وحنو ذلك وإن كانت يف كالمني اقتضت وقوع ال يكاد البطال يفلح وال يكاد البخيل يسود وال يكا
الفعل بعد أن مل يكن مقاربا كما قال ابن مالك فهذا التحقيق يف أمرها واملقصود أن قوله مل يكد يراها إما أنه يدل 

   على أنه ال يقارب رؤيتها لشدة الظلمة وهو األظهر فإذا كان ال يقارب رؤيتها فكيف يراها قال ذو الرمة
  رسيس اهلوى من حب مية يربح ... إذا غري النائي احملبني مل يكد 

اي مل يقارب الرباح وهو الزوال فكيف يزول فشبه سبحانه أعماهلم أوال يف فوات نفعها وحصول ضررها عليهم 
ا بسراب خداع خيدع رائيه من بعيد فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه وشبهها ثانيا يف ظلمتها وسواده

لكوهنا باطلة خالية عن نور اإلميان بظلمات متراكمة يف جلج البحر املتالطم األمواج الذي قد غشيه السحاب من 
فوقه فياله تشبيها ما أبدعه وأشد مطابقته حبال أهل البدع والضالل وحال من عبد اهللا سبحانه وتعاىل على خالف 

بيه ألعماهلم الباطلة باملطابقة والتصريح ولعلومهم وعقائدهم ما بعث به رسوله وأنزل به كتابه وهذا التشبيه هو تش
الفاسدة باللزوم وكل واحد من السراب والظلمات مثل جملموع علومهم وأعماهلم فهي سراب ال حاصل هلا 

وظلمات ال نور فيها وهذا عكس مثل أعمال املؤمن وعلومه اليت تلقاها من مشكاة النبوة فإهنا مثل الغيث الذي به 
  اة البالد والعباد ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا واآلخرة حي

  تفسري اآلية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 
وهلذا يذكر سبحانه هذين املثلني يف القرآن يف غري موضع ألوليائه وأعدائه كما ذكرمها يف سورة البقرة يف قوله 

حوله ذهب اهللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون صم  تعاىل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت من
  بكم عمي فهم ال يرجعون 
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شبه سبحانه أعداءه املنافقني بقوم أوقدوا نارا لتضيء هلم وينتفعوا هبا فلما أضاءت هلم النار فأبصروا يف ضوئها ما 
عن الطريق فأوقدوا النار ينفعهم ويضرهم وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهني فهم كقوم سفر ضلوا 

تضيء هلم الطريق فلما أضاءت هلم فأبصروا وعرفوا طفئت تلك األنوار وبقوا يف الظلمات ال يبصرون قد سدت 
عليهم أبواب اهلدى الثالث فإن اهلدي يدخل إىل العبد من ثالثة أبواب مما يسمعه باذنه ويراه بعينه ويعقله بقلبه 

دى فال تسمع قلوهبم شيئا وال تبصره وال تعقل ما ينفعها وقيل ملا مل ينتفعوا وهؤالء قد سدت عليهم أبواب اهل
  بأمساعهم وأبصارهم وقلوهبم نزلوا مبنزلة من ال مسع له وال بصر وال عقل والقوالن متالزمان 

ىل ما وقال يف صفتهم فهم ال يرجعون ألهنم قد رأوا يف ضوء النهار وأبصروا اهلدى فلما طفئت عنهم مل يرجعوا إ
رأوا وأبصروا وقال سبحانه وتعاىل ذهب اهللا بنورهم ومل يقل ذهب نورهم وفيه سر بديع وهو انقطاع سر تلك 

املعية اخلاصة اليت هي للمؤمنني من اهللا تعاىل فإن اهللا تعاىل مع املؤمنني وإن اهللا مع الصابرين وإن اهللا مع الذين اتقوا 
ور انقطاع ملعيته اليت خص هبا أولياءه فقطعها بينه وبني املنافقني فلم يبق والذين هم حمسنون فذهاب اهللا بذلك الن

  عندهم بعد ذهاب نورهم وال معهم فليس هلم نصيب من قوله ال حتزن إن اهللا معنا وال من كال إن معي ريب سيهدين 
البسه مل يذهب وتأمل قوله تعاىل أضاءت من حوله كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصال ولو اتصل ضوؤها به و

ولكنه كان ضوءه جماورة ال مالبسة وخمالطة وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية فرجع الضوء إىل معدنه وبقيت 
الظلمة يف معدهنا فرجع كل منهما إىل أصله الالئق به حجة من اهللا قائمة وحكمة بالغة تعرف هبا إىل أويل األلباب 

  من عباده 

ورهم ومل يقل بنارهم ليطابق أول اآلية فإن النار فيها إشراق وإحراق فذهب مبا فيها وتأمل قوله تعاىل ذهب اهللا بن
  من اإلشراق وهو النور وأبقى عليهم ما فيها من االحراق وهو النارية 

وتأمل كيف قال بنورهم ومل يقل بضوئهم مع قوله فلما أضاءت ما حوله ألن الضوء هو زيادة يف النور فلو قيل 
هم ألوهم الذهاب بالزيادة فقط دون األصل فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا ذهب اهللا بضوئ

بالشيء وزيادته وأيضا فإنه أبلغ يف النفي عنهم وأهنم من أهل الظلمات الذين ال نور هلم وايضا فإن اهللا تعاىل مسى 
لصالة نور فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب هبذا كتابه نورا ورسوله نورا ودينه نورا وهداه نورا ومن أمسائه النور وا

  كله 
وتأمل مطابقة هذا املثل ملا تقدمه من قوله أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين 

كيف طابق هذه التجارة اخلاسرة اليت تضمنت حصول الضاللة والرضى هبا وبدل اهلدى يف مقابلتها وحصول 
اليت هي الضاللة والرضى هبا بدال عن النور الذي هو اهلدى والنور فبدلوا اهلدى والنور وتعوضوا عنه الظلمات 

  بالظلمة والضاللة فيا هلا من جتارة ما أخسرها وصفقة ما أشد غبنها 
ط وتأمل كيف قال اهللا تعاىل ذهب اهللا بنورهم فوحده مث قال وتركهم يف ظلمات فجمعها فإن احلق واحد وهو صرا

اهللا املستقيم الذي ال صراط يوصل إليه سواه وهو عبادته وحده ال شريك له مبا شرعه على لسان رسوله ال 
باألهواء والبدع وطرق اخلارجني عما بعث اهللا به رسوله من اهلدى ودين احلق خبالف طرق الباطل فإهنا متعددة 

 ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور متشعبة وهلذا يفرد سبحانه احلق وجيمع الباطل كقوله تعاىل اهللا
  والذين 
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كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلمات وقال تعاىل وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا 
اتبع  السبل فتفرق بكم عن سبيله فجمع سبل الباطل ووحد سبيل احلق وال يناقض هذا قوله تعاىل يهدي به اهللا من

رضوانه سبل السالم فإن تلك هي طرق مرضاته اليت جيمعها سبيله الواحد وصراطه املستقيم فإن طرق مرضاته 
  كلها ترجع إىل صراط واحد وسبيل واحد وهو سبيله اليت ال سبيل إليه إال منها 

اله وقال هذه سبل وقد صح عن النيب أنه خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل اهللا مث خط خطوطا عن ميينه وعن مش
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه مث قرأ قوله تعاىل وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق 

بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون وقد قيل إن هذا مثل للمنافقني وما يوقدونه من نار الفتنة اليت يوقعوهنا 
قول اهللا تعاىل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا ويكون قوله تعاىل ذهب اهللا  بني أهل اإلسالم ويكون مبنزلة

بنورهم مطابقا لقوله تعاىل أطفأها اهللا ويكون ختييبهم وإبطال ما راموه هو تركهم يف ظلمات احلرية ال يهتدون إىل 
كان حقا ففي كونه مرادا باآلية التخلص مما وقعوا فيه وال يبصرون سبيال بل هم صم بكم عمي وهذا التقدير وإن 

نظر فإن السياق إمنا قصد لغريه ويأباه قوله تعاىل فلما أضاءت ما حوله وموقد نار احلرب ال يضيء ما حوله أبدا 
ويأباه قوله تعاىل ذهب اهللا بنورهم وموقد نار احلرب ال نور له ويأباه قوله تعاىل وتركهم يف ظلمات ال يبصرون 

  تقلوا من نور املعرفة والبصرية إىل ظلمة الشك والكفر وهذا يقتضي أهنم ان
  قال احلسن رمحه اهللا هو املنافق أبصر مث عمي وعرف مث أنكر 

وهلذا قال فهم ال يرجعون أي ال يرجعون إىل النور الذي فارقوه وقال تعاىل يف حق الكفار صم بكم عمي فهم ال 
ل البصرية واإلميان وسلب الرجوع عن املنافقني ألهنم آمنوا مث يعقلون فسلب العقل عن الكفار إذ مل يكونوا من أه

  كفروا فلم يرجعوا إىل اإلميان 
  فصل 

  يف تفسري قوله تعاىل أو

  كصيب من السماء 
مث ضرب اهللا سبحانه هلم مثال آخر مائيا فقال تعاىل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جيعلون أصابعهم 

حذر املوت واهللا حميط بالكافرين فشبه نصيبهم مما بعث اهللا تعاىل به رسوله من النور واحلياة يف آذاهنم من الصواعق 
بنصيب املستوقد النار اليت طفئت عنه أحوج ما كان إليها وذهب نوره وبقي يف الظلمات حائرا تائها ال يهتدي 

من علو إىل أسفل فشبه اهلدى سبيال وال يعرف طريقا وبنصيب أصحاب الصيب وهو املطر الذي يصوب أي ينزل 
الذي هدى به عباده بالصيب ألن القلوب حتيا به حياة األرض باملطر ونصيب املنافقني من هذا اهلدي بنصيب من مل 

حيصل له نصيب من الصيب إال ظلمات ورعد وبرق وال نصيب له فيما وراء ذلك مما هو املقصود بالصيب من 
ب وإن تلك الظلمات اليت فيه وذلك الرعد والربق مقصود لغريه وهو وسيلة حياة البالد والعباد والشجر والدوا
  إىل كمال االنتفاع بذلك الصيب 

فاجلاهل لفرط جهله يقتصر على االحساس مبا يف الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد وتعطيل 
  ه أمر ذلك الصيب من احلياة والنفع العام مسافر عن سفره وصانع عن صنعته وال بصرية له تنفذ إىل ما يؤول إلي
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وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل ال جياوز نظره األمر املكروه الظاهر إىل ما وراءه من كل حمبوب وهذه 
حال أكثر اخللق إال من صحت بصريته فإذا رأى ضعيف البصرية ما يف اجلهاد من التعب واملشاق والتعرض التالف 

الشديدة ومالمة اللوام ومعاداة من خياف معاداته مل يقدم عليه ألنه مل يشهد ما يؤول إليه من  املهجة واجلراحات
  العواقب احلميدة والغايات اليت اليها تسابق املتسابقون وفيها تنافس املتنافسون 

هل والوطن وكذلك من عزم على سفر احلج إىل البيت احلرام فلم يعلم من سفره ذلك إال مشقة السفر ومفارقة األ
ومقاساة الشدائد وفراق املألوفات وال جياوز نظره وبصريته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته فإنه ال خيرج إليه وال 

يعزم عليه وحال هؤالء حال ضعيف البصرية واالميان الذي يرى ما يف القرآن من الوعد والوعيد والزواجر 
ا عن رضاعها من ثدي املألوفات والشهوات والفطام على الصيب والنواهي واألوامر الشاقة على النفوس اليت تفطمه

أصعب شيء وأشقه والناس كلهم صبيان العقول إال من بلغ مبالغ الرجال العقالء األلباء وأدرك احلق علما وعمال 
  ومعرفة فهو الذي ينظر إىل ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والربق والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود 

ل الزخمشري لقائل أن يقول شبه دين اإلسالم بالصيب ألن القلوب حتيا به حياة األرض باملطر وما يتعلق به من وقا
تشبه الكفار بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والربق وما يصيب الكفرة من االقراع من الباليا والفنت 

ب واملراد كمثل قوم أخذهتم السماء على هذه الصفة من جهة أهل اإلسالم بالصواعق واملعىن أو كمثل ذوي صي
  فلقوا منها ما لقوا 

قال والصحيح الذي عليه علماء أهل البيان ال يتخطونه إن املثلني مجيعا من جهة التمثالت املتركبة دون املفرقة ال 
أخذ شيئا فرادى يتكلف لواحد واحد شيء بقدر شبهه فيه وهذا القول الفصل واملذهب اجلزل بيانه أن العرب ت

  معزوال بعضها من بعض مل تأخذ هذا حبجزة ذاك 

فشبهها بنظائرها كما جاء يف القرآن حيث شبه كيفية حاصله من جمموع أشياء قد تضامنت وتالصقت حىت عادت 
تشبيه شيئا واحدا بأخرى مثلها قوله تعاىل مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا الغرض 

حال اليهود يف جهلها مبا معها من التوراة وآياهتا الباهرة حبال احلمار يف جهله مبا حيمل من أسفار احلكمة وتساوي 
احلالني عند من محل أسفار احلكمة ومحل ما سواها من األمحال وال يشعر ذلك إال مبا يريد فيه من الكد والتعب 

كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيما تذروه  وكقوله تعاىل واضرب هلم مثل احلياة الدنيا
الرياح املراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا النبات فأما أن يراد تشبيه األفراد باالفراد غري منوط بعضها ببعض 

  وتصيريها شيئا واحدا فال 
احلرية والدهشة فشبه حريهتم وشدة األمر عليهم وكذلك ملا وصف وقوع املنافقني يف ضاللتهم وما خبطوا فيه من 

مبا يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها يف ظلمة الليل وكذلك من أخذته السماء يف الليلة املظلمة مع رعد وبرق 
  وخوف من الصواعق 

م يتدرجون قال فإن قلت أي املثلني أبلغ قلت الثاين ألنه أدل على فرط احلرية وشدة األمر وفظاعته ولذلك أخر وه
  يف مثل هذا من األهون إىل األغلظ 

قلت قال شيخنا الناس يف اهلدى الذي بعث اهللا تعاىل به رسوله أربعة أقسام قد اشتملت عليهم هذه اآليات من أول 
  السورة إىل ههنا 

  بيان أقسام الناس يف اهلدى القسم األول من هؤالء
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  القسم األول قبلوه باطنا وظاهرا وهم نوعان 
مها أهل الفقه فيه والفهم والتعليم وهم األئمة الذين عقلوا عن اهللا تعاىل كتابه وفهموا مراده وبلغوه إىل األمة أحد

  واستنبطوا أسراره 

وكنوزه فهؤالء مثل األرض الطيبة اليت قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري فرعى الناس فيه ورعت أنعامهم 
  لقوت والدواء وسائر ما يصلح هلم وأخذوا من ذلك الكأل الغذاء وا

النوع الثاين حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إىل األمة فحفظوا عليهم النصوص وليسوا من أهل االستنباط والنفقة يف 
مراد الشارع فهم أهل حفظ وضبط وأداء ملا مسعوه واألولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائنه وكنوزه وهذا 

  زلة األرض اليت أمسكت املاء للناس فوردوه وشربوا منه وسقوا منه أنعامهم وزرعوا به النوع الثاين مبن
  فصل 

  يف القسم الثاين من هؤالء أيضا

  القسم الثاين من رده ظاهرا وباطنا وكفر به ومل يرفع به رأسا وهؤالء أيضا نوعان 
ة وامللك والتقدم بني قومه على جحده أحدمها عرفه وتيقن صحته وأنه حق ولكن محله احلسد والكرب وحب الرياس

  ودفعه بعد البصرية واليقني 
النوع الثاين أتباع هؤالء الذين يقولون هؤالء ساداتنا وكرباؤنا وهم أعلم منا مبا يقبلونه وما يردونه ولنا أسوة هبم 

دواب واألنعام يساقون وال نرغب بأنفسنا عن أنفسهم ولو كان حقا لكانوا هم أهله وأوىل بقبوله وهؤالء مبنزلة ال
حيث يسوقهم راعيهم وهم الذين قال اهللا عز و جل فيهم إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت هبم األسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربءوا منا كذلك يريهم اهللا أعماهلم 

ار وقال تعاىل فيهم يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا حسرات عليهم وما هم خبارجني من الن
  وأطعنا الرسوال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا 

السبيال ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا وقال تعاىل فيهم وإذ يتحاجون يف النار فيقول الضعفاء 
كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكربوا إنا كل فيها إن اهللا قد للذين استكربوا إنا 

حكم بني العباد وقال فيهم هذا فليذوقوه محيم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم ال مرحبا هبم 
لقرار أي سننتموه لنا وشرعتموه قالوا ربنا من إهنم صالوا النار قالوا بل أنتم ال مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس ا

قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا يف النار فقوهلم ال مرحبا هبم إهنم صالوا النار أي داخلوها كما دخلناها ومقاسون 
  عذاهبا كما نقاسيه فأجاهبم األتباع وقالوا بل أنتم ال مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا 

  ويف الضمري قوالن 
ه ضمري الكفر والتكذيب ورد قول الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم واستبدال غريه به واملعىن أنتم أحدمها أن

زينتم لنا الكفر ودعومتونا اليه وحسنتموه لنا وقيل على هذا القول إنه قول األمم املتأخرين للمتقدمني واملعىن على 
 سبحانه وتعاىل أي بدأمت به وتقدمتمونا اليه هذا أنتم شرعتم لنا تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به والشرك باهللا

  فدخلتم النار قبلنا فبئس القرار أي بئس املستقر واملنزل 
  والقول الثاين أن الضمري يف قوله أنتم قدمتموه لنا ضمري العذاب وصلي النار والقوالن متالزمان ومها حق 
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ر فيجوز أن يكون االتباع دعوا على سادهتم وكربائهم وأما القائلون ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا يف النا
  وأئمتهم به ألهنم 

الذين محلوهم عليه ودعوهم اليه وجيوز أن يكون مجيع أهل النار سألوا رهبم أن يزيد من سن هلم الشرك وتكذيب 
  الرسل صلى اهللا عليهم وسلم ضعفا وهم الشياطني 

  فصل 

  يف القسم الثالث من هؤالء أيضا

ثالث الذين قبلوا ما جاء به الرسول وآمنوا به ظاهرا وجحدوه وكفروا به باطنا وهم املنافقون الذين ضرب القسم ال
  هلم هذان املثالن مبستوقد النار وبالصيب وهم أيضا نوعان 

أحدمها من أبصر مث عمي وعلم مث جهل وأقر مث أنكر وآمن مث كفر فهؤالء رؤوس أهل النفاق وساداهتم وأئمتهم 
  م مثل من استوقد نارا مث حصل بعدها على الظلمة ومثله

والنوع الثاين ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء الربق فكاد أن خيطفها لضعفها وقوته وأصم أذهنم صوت 
الرعد فهم جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق وال يقربون من مساع القرآن واالميان بل يهربون منه ويكون 

من يسمع الرعد الشديد فمن شدة خوفه منه جيعل أصابعه يف أذنه وهذه حال كثري من خفافيش البصائر  حاهلم حال
يف كثري من نصوص الوحي وإذا وردت عليه خمالفة ملا تلقاه عن أسالفه وذوي مذهبه ومن حيسن به الظن ورآها 

د أذنيه عند مساعها ويقول دعنا من خمالفة ملا عنده عنهم هرب من النصوص وكره من يسمعه إياها ولو أمكنه لس
هذه ولو قدر لعاقب من يتلوها وحيفظها وينشرها ويعلمها فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق 

فإذا جاءت خبالف ما عنده أظلمت عليه فقام حائرا ال يدري أين يذهب مث يعزم له التقليد وحسن الظن برؤسائه 
  الوه دوهنا ويقول مسكني احلال هم أخرب هبا مين وأعرف وسادته على اتباع ما ق

فيا هللا العجب أو ليس أهلها والذابون عنها واملنتصرون هلا واملعظمون هلا واملخالفون ألجلها آراء الرجال املقدمون 
ى والعلم ال هلا على ما خالفها أعرف هبا أيضا منك وممن اتبعته فلم كان من خالفها وعزهلا عن اليقني وزعم أن اهلد

يستفاد منها وأهنا أدلة لفظية ال تفيد شيئا من اليقني وال جيوز أن حيتج هبا على مسألة واحدة من مسائل التوحيد 
والصفات ويسميها الظواهر النقلية ويسمى ما خالفها القواطع العقلية فلما كان هؤالء أحق هبا وأهلها وكان 

أعداؤها وحماربوها ولكن هذه سنة اهللا يف أهل الباطل إهنم يعادون احلق أنصارها والذابون عنها واحلافظون هلا هم 
وأهله وينسبوهنم إىل معاداته وحماربته كالرافضة الذين عادوا أصحاب النيب بل وأهل بيته ونسبوا أتباعه وأهل سنته 

  ال يعلمون إىل معاداته ومعاداة أهل بيته وما كانوا أولياءه إن أولياءه إال املتقون ولكن أكثرهم 
واملقصود أن هؤالء املنافقني قسمان أئمة وسادة يدعون إىل النار وقد مردوا على النفاق وأتباع هلم مبنزلة األنعام 

والبهائم فأولئك زنادقة مستبصرون وهؤالء زنادقة مقلدون فهؤالء أصناف بين آدم يف العلم واإلميان وال جياوز هذه 
أبطن االميان كحال املستضعف بني الكفارالذي تبني له االسالم ومل ميكنه املهاجرة السنة اللهم إال من أظهر الكفر و

  خبالف قومه ومل يزل هذا الضرب يف الناس على عهد رسول اهللا وبعده وهؤالء عكس املنافقني من كل وجه 
ا أو كافر ظاهرا مؤمن وعلى هذا فالناس إما مؤمن ظاهرا وباطنا وإما كافرا ظاهرا وباطنا أو مؤمن ظاهرا كافر باطن
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باطنا واألقسام األربعة قد اشتمل عليها الوجود وقد بني القرآن أحكامها فاألقسام الثالثة األول ظاهرة وقد اشتمل 
  عليها أول سورة البقرة 

  فصل 

  يف القسم الرابع من هؤالء أيضا

لموهم أن تطؤهم فهؤالء كانوا وأما القسم الرابع ففي قوله تعاىل فلوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات هلم تع
يكتمون إمياهنم يف قومهم وال يتمكنون من إظهاره ومن هؤالء مؤمن آل فرعون كان يكتم إميانه ومن هؤالء 

النجاشي الذي صلى عليه رسول اهللا فإنه كان ملك النصارى باحلبشة وكان يف الباطن مؤمنا وقد قيل إنه وأمثاله 
وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل اليهم خاشعني هللا ال  الذين عناهم اهللا عز و جل بقوله

يشترون بآيات اهللا مثنا قليال وقوله تعاىل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون 
ريات وأولئك من الصاحلني فإن يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف اخل

هؤالء ليس املراد هبم التمسك باليهودية والنصرانية بعد حممد قطعا فإن هؤالء قد شهد هلم بالكفر وأوجب هلم النار 
فال يثىن عليهم هبذا الثناء وليس املراد به من آمن من أهل الكتاب ودخل يف مجلة املؤمنني وباين قومه فإن هؤالء ال 

هنم من أهل الكتاب إال باعتبار ما كانوا عليه وذلك االعتبار قد زال باالسالم واستحدثوا اسم يطلق عليهم إ
املسلمني واملؤمنني وإمنا يطلق اهللا سبحانه هذا االسم على من هو باق على دين أهل الكتاب هذا هو املعروف يف 

  اب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم يا أهل القرآن كقوله تعاىل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا يا أهل الكت

  الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من رهبم ونظائره 
وهلذا قال جابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عباس وأنس بن مالك واحلسن وقتادة أن قوله تعاىل وإن من أهل الكتاب 

  ل إليكم وما أنزل إليهم أهنا نزلت يف النجاشي زاد احلسن وقتادة وأصحابه ملن يؤمن باهللا وما أنز
وذكر ابن جرير يف تفسريه من حديث أيب بكر اهلذيل عن قتادة عن ابن املسيب عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب قال 

افقون انظروا إىل اخرجوا فصلوا على أخيكم فصلى بنا فكرب أربع تكبريات فقال هذا النجاشي أصحمة فقال املن
  هذا يصلي على علج نصراين مل يره قط فأنزل اهللا تعاىل وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا اآلية 

واملقصود أن األقسام األربعة قد ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه وبني أحكامها يف الدنيا وأحكامها يف اآلخرة وقد تبني أن 
أهنم نوعان رؤساؤهم وساداهتم وأتباعهم ومقلدوهم وعلى هذا فأصحاب أحد األقسام من آمن ظاهرا وكفر باطنا و

  املثل األول الناري شر من أصحاب املثل الثاين املائي كما يد السياق عليه 
وقد يقال وهو أوىل أن املثلني لسائر النوع وإهنم قد مجعوا بني مقتضى املثل األول من االنكار بعد االقرار واحلصول 

النور وبني مقتضى املثل الثاين من ضعف البصرية يف القرآن وسد اآلذان عند مساعه واالعراض عنه  يف الظلمات بعد
  فإن املنافقني فيهم هذا وهذا وقد يكون الغالب على فريق منهم املثل األول وعلى فريق منهم املثل الثاين 

  فصل 

  يف بيان ما اشتمل عليه املثالن املتقدمان
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  على حكم عظيمة  وقد اشتمل هذان املثالن
منها أن املستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غريه ال من قبل نفسه فإذا ذهبت تلك النار بقي يف ظلمة وهكذا 

  املنافق ملا أقر بلسانه من غري اعتقاد وحمبة بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كاملستعار 
له وتلك املادة للضياء مبنزلة غذاء احليوان فكذلك نور اإلميان ومنها أن ضياء النار حيتاج يف دوامه إىل مادة حتم

حيتاج إىل مادة من العلم النافع والعمل الصاحل يقوم هبا ويدوم بدوامها فإذا ذهبت مادة اإلميان طفيء كما تطفأ النار 
  بفراغ مادهتا 

وهي أشد الظلمتني وأشقهما على من ومنها أن الظلمة نوعان ظلمة مستمرة مل يتقدمها نور وظلمة حادثة بعد النور 
كانت حظه فظلمة املنافق ظلمة بعد إضاءة فمثلت حاله حبال املستوقد للنار الذي حصل يف الظلمة بعد الضوء وأما 

  الكافر فهو يف الظلمات مل خيرج منها قط 
ا كان نورهم يف الدنيا ظاهرا ومنها أن يف هذا املثل إيذانا وتنبيها على حاهلم يف اآلخرة وأهنم يعطون نارا ظاهرا كم

مث يطفأ ذلك النور أحوج ما يكونون إليه إذ مل تكن له مادة باقية حتمله ويبقون يف الظلمة على اجلسر ال يستطيعون 
العبور فإنه ال ميكن أحدا عبوره إال بنور ثابت يصحبه حىت يقطع اجلسر فإن مل يكن لذلك النور مادة من العلم 

 وإال ذهب اهللا تعاىل به أحوج ما كان اليه صاحبه فطابق مثلهم يف الدنيا حبالتهم اليت هم عليها النافع والعمل الصاحل
يف هذه الدار وحبالتهم يوم القيامة عندما يقسم ومن ههنا يعلم السر يف قوله تعاىل ذهب اهللا بنورهم ومل يقل أذهب 

يف صحيحه من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا اهللا نورهم فإن أردت زيادة بيان وإيضاح فتأمل ما رواه مسلم 
  عنهما 

وقد سئل عن الورود فقال جنيء حنن يوم القيامة على تل فوق الناس قال فتدعى األمم بأوثاهنا وما كانت تعبد 
ن األول فاألول مث يأتينا ربنا تبارك وتعاىل بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولو

حىت ننظر إليك فيتجلى هلم يضحك قال فينطلق هبم فيتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا مث يتبعونه 
وعلى جسر جهنم كالليب وحسك تأخذ من شاء اهللا تعاىل مث يطفأ نور املنافقني مث ينجو املؤمنون فينجو أول زمرة 

مث الذين يلوهنم كأضوأ جنم يف السماء مث كذلك مث حتل الشفاعة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا ال حياسبون 
ويشفعون حىت خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية فيجعلون بفناء اجلنة وجيعل 

  أهل اجلنة يرشون عليهم املاء وذكر باقي احلديث 
منهم نورا املنافق واملؤمن مث تأمل قوله تعاىل ذهب اهللا بنورهم  فتأمل قوله فينطلق فيتبعونه ويعطى كل إنسان

وتركهم يف ظلمات ال يبصرون وتأمل حاهلم إذا طفئت أنوارهم فبقوا يف الظلمة وقد ذهب املؤمنون يف نور إمياهنم 
  يتبعون رهبم عز و جل 

ه الذي كان يعبده واملوحد احلقيق وتأمل قوله يف حديث الشفاعة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع كل مشرك إهل
بأن يتبع االله احلق الذي كان كل معبود سواه باطل وتأمل قوله تعاىل يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود 

فال يستطيعون وذكر هذه اآلية يف حديث الشفاعة يف هذا املوضع وقوله يف احلديث فيكشف عن ساقه وهذه 
كور يف اآلية وتأمل ذكر االنطالق واتباعه سبحانه بعد هذا وذلك يفتح لك بابا من االضافة يتبني املراد بالساق املذ

أسرار التوحيد وفهم القرآن ومعاملة اهللا سبحانه وتعاىل ألهل توحيده الذين عبدوه وحده ومل يشركوا به شيئا هذه 
  املعاملة اليت عامل مبقابلتها 
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ا واتبعته إىل النار وانطلق املعبود احلق واتبعه أولياؤه أهل الشرك حيث ذهبت كل أمة مع معبودها فانطلق هب
وعابدوه فسبحان اهللا رب العاملني الذي قرت عيون أهل التوحيد به يف الدنيا واآلخرة وفارقوا الناس فيه أحوج ما 

  كانوا اليهم 
ثل الثاين متضمن ومنها أن املثل األول متضمن حلصول الظلمة اليت هي الضالل واحلرية اليت ضدها اهلدى وامل

حلصول اخلوف الذي ضده األمن فال هدى وال أمن الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم 
  مهتدون 

قال ابن عباس وغريه من السلف مثل هؤالء يف نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا يف ليلة مظلمة يف مفازة فاستضاء 
هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي يف ظلمة خائفا متحريا كذلك املنافقون باظهار  ورأى ما حوله فاتقى مما خياف فبينما

كلمة االميان أمنوا على أمواهلم وأوالدهم وناكحوا املؤمنني ووارثوهم وقامسوهم الغنائم فذلك نورهم فإذا ماتوا 
  عادوا إىل الظلمة واخلوف 

هاب نورهم إقباهلم إىل املشركني والضاللة وقد فسرت قال جماهد إضاءة النار هلم إقباهلم إىل املسلمني واهلدى وذ
تلك اإلضاءة وذهاب النور بأهنا يف الدنيا وفسرت بالربزخ وفسرت بيوم القيامة والصواب أن ذلك شأهنم يف الدور 

لعبيد الثالثة فإهنم ملا كانوا كذلك يف الدنيا جوزوا يف الربزخ ويف القيامة مبثل حاهلم جزاء وفاقا وما ربك بظالم ل
فإن املعاد يعود على العبد فيه ما كان حاصال له يف الدنيا وهلذا يسمى يوم اجلزاء ومن كان يف هذه أعمى فهو يف 

  اآلخرة أعمى وأضل سبيال ويزيد اهللا الذين اهتدوا هدى 
من قرت ومن كان مستوحشا مع اهللا مبعصيته إياه يف هذه الدار فوحشته معه يف الربزخ يوم املعاد أعظم وأشد و

  عينه به يف هذه احلياة الدنيا 

قرت عينه به يوم القيامة وعند املوت ويوم البعث فيموت العبد على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ويعود 
عليه عمله بعينه فينعم به ظاهرا وباطنا فيورثه من الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة العني والنعيم وقوة القلب 

وحياته وانشراحه واغتباطه ما هو أفضل النعيم وأجله وأطيبه وألذه وهل نعيم إال طيب النفس وفرح واستبشاره 
القلب وسروره وانشراحه واستبشاره هذا وينشأ له من أعماله ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه من سائر املشتهيات اليت 

بلوغها مرتبة احلسن واملوافقة حبسب كمال تشتهيها األنفس وتلذها األعني ويكون تنوع تلك املشتهيات وكماهلا و
عمله ومتابعته فيه وإخالصه وبلوغه مرتبة االحسان فيه وحبسب تنوعه فمن تنوعت أعماله املرضية احملبوبة له يف 
هذه الدار تنوعت األقسام اليت يتلذذ هبا يف تلك الدار وتكثرت له حبسب تكثر أعماله هنا وكان مزيده بتنوعها 

  ا وااللتذاذ هناك على حسب مزيده من األعمال وتنوعه فيها من هذه الدار واالبتهاج هب
وقد جعل اهللا سبحانه لكل عمل من األعمال احملبوبة له واملسخوطة أثرا وجزاء ولذة وأملا خيصه ال يشبه أثر اآلخر 

ات فليست لذة من وجزاه وهلذا تنوعت لذات أهل اجلنة وآالم أهل النار وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوب
ضرب يف كل مرضاة اهللا بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من أمنى سهمه ونصيبه يف نوع واحد منها وال أمل من 

  ضرب يف كل مسخوط هللا بنصيب وعقوبته كأمل من ضرب بسهم واحد من مساخطه 
ه من األعمال يف الدنيا فرأى وقد أشار النيب إىل أن كمال ما يستمتع به من الطيبات يف اآلخرة حبسب كمال ما قابل

قنوا من حشف معلقا يف املسجد للصدقة فقال إن صاحب هذا يأكل احلشف يوم القيامة فأخرب أن جزاءه يكون من 
جنس عمله فيجزى على تلك الصدقة حبشف من جنسها وهذا الباب يفتح لك أبوابا عظيمة من فهم املعاد وتفاوت 
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ألمور فمنها خفة محل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قربه فإنه حبسب خفة الناس يف أحواله وما جيري فيه من ا
  وزره وثقله إن خف خف وإن ثقل ثقل 

ومنها استظالله بظل العرش أو ضحاؤه للحر والشمس إن كان له من األعمال الصاحلة اخلالصة واالميان مما يظله 
يف ظل أعماله حتت عرش الرمحن وإن كان ضاحيا هنا  يف هذه الدار من حر الشرك واملعاصي والظلم استظل هناك

  للمعاصي واملخالفات والبدع والفجور ضحى هناك للحر الشديد 
ومنها طول وقوفه يف املوقف ومشقته عليه وهتوينه عليه إن طال وقوفه يف الصالة ليال وهنارا هللا وحتمل ألجله املشاق 

وسهل عليه وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة طال  يف مرضاته وطاعته خف عليه الوقوف يف ذلك اليوم
عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه وقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك يف قوله إنا حنن نزلنا عليك القرآن تنزيال 
راءهم فاصرب حلكم ربك بكرة وأصيال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليال طويال إن هؤالء حيبون العاجلة ويذرون و

  يوما ثقيال فمن سبح اهللا ليال طويال مل يكن ذلك اليوم ثقيال عليه بل كان أخف شيء عليه 
ومنها أن ثقل ميزانه هناك حبسب حتمل ثقل عمل احلق يف هذه الدار ال حبسب جمرد كثرة األعمال وإمنا يثقل امليزان 

الصديق يف وصيته لعمر رضي اهللا عنهما واعلم باتباع احلق والصرب عليه وبذله إذا سئل وأخذه إذا بذل كما قال 
أن هللا حقا بالليل ال يقبله بالنهار وله حق بالنهار ال يقبله بالليل واعلم أنه إمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه 

باتباعهم احلق وثقل ذلك عليهم وال يستضيء به غريه وال ميشي أحدا إال يف نور نفسه إن كان له نور مشى يف نوره 
إن مل يكن له نور أصال مل ينفعه نور غريه وملا كان املنافق يف الدنيا قد حصل له نور ظاهر غري مستمر وال متصل و

  بباطنه وال له مادة من اإلميان أعطي يف اآلخرة نورا ظاهرا ال مادة له مث يطفأ عنه أحوج ما كان إليه 

ريهم وبطئه على صراط اهللا املستقيم يف الدنيا ومنها أن مشيهم على الصراط يف السرعة والبطء حبسب سرعة س
فأسرعهم سريا هنا أسرعهم هناك وأبطأهم هنا أبطأهم هناك واشدهم ثباتا على الصراط املستقيم هنا أثبتهم هناك 

ومن خطفته كالليب الشهوات والشبهات والبدع املضلة هنا خطفته الكالليب اليت كأهنا شوك السعدان هناك 
ليب الشهوات والشبهات والبدع فيه هاهنا فناج مسلم وخمدوش مسلم وخمردل أي مقطع ويكون تأثري كال

  بالكالليب مكردس يف النار كما أثر فيهم تلك الكالليب يف الدنيا جزاء وفاقا وما ربك بظالم للعبيد 
الرعد ويف سورة النور  واملقصود أن اهللا تبارك وتعاىل ضرب لعباده املثلني املائي والناري يف سورة البقرة ويف سورة

ملا تضمن املثالن من احلياة واالضاءة فاملؤمن حي القلب مستنريه والكافر واملنافق ميت القلب مظلمه وقال اهللا تعاىل 
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس اآلية وقال تعاىل وما يستوي األعمى والبصري وال 

لظل وال احلرور وما يستوي األحياء وال األموات فجعل من اهتدى هبداه واستنار بنوره الظلمات وال النور وال ا
بصريا حيا يف ظل يقيه من حر الشبهات والضالل والبدع والشرك مستنريا بنوره واآلخر أعمى ميتا يف حر الكفر 

ا كنت تدري ما الكتاب والشرك والضالل منغمسا يف الظلمات وقال تعاىل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا م
  وال االميان اآلية 

وقد اختلفوا يف مفسر الضمري من قوله تعاىل ولكن جعلناه نورا فقيل هو االميان لكونه أقرب املذكورين وقيل هو 
  الكتاب فإنه النور الذي هدى به عباده 

روحا من أمرنا اآلية فسمى  قال شيخنا والصواب أنه عائد على الروح املذكور يف قوله تعاىل وكذلك أوحينا إليك
  وحيه روحا 
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ملا حيصل به من حياة القلوب واألرواح اليت هي احلياة يف احلقيقة ومن عدمها فهو ميت ال حي واحلياة األبدية 
السرمدية يف دار النعيم هي مثرة حياة القلب هبذا الروح الذي أوحى إىل رسوله فمن مل حييا به يف الدنيا فهو ممن له 

ميوت فيها وال حييا وأعظم الناس حياة يف الدور الثالث دار الدنيا ودار الربزخ ودار اجلزاء أعظمهم نصيبا جهنم ال 
من احلياة هبذه الروح ومساه روحا يف غري موضع من القرآن كقوله تعاىل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من 

ينزل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التالق وقال تعاىل 
انذروا أنه ال إله إال أنا فاتقون ومساه نورا ملا حيصل به من استنارة القلوب وإضاءهتا وكمال الروح هباتني الصفتني 

به وتلقي العلم  باحلياة والنور وال سبيل إليهما إال على أيدي الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم واالهتداء مبا بعثوا
النافع والعمل الصاحل من مشكاهتم وإال فالروح ميتة مظلمة وإن كان العبد مشارا إليه بالزهد والفقه والفضيلة 

والكالم يف البحوث فإن احلياة واالستنارة بالروح الذي أوحاه اهللا تعاىل إىل رسوله وجعله نورا يهدي به من يشاء 
م كثرة النقل والبحث والكالم ولكن نور مييز به صحيح األقوال من سقيمها من عباده وراء ذلك كله فليس العل

وحقها من باطلها وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء الرجال ومييز النقد الذي عليه سكة أهل املدينة النبوية 
ن الفالسفة واجلهمية الذي ال يقبل اهللا عز و جل مثنا جلنته سواه من النقد الذي عليه سكة جنكسخان ونوابه م

واملعتزلة وكل من اختذ لنفسه سكة وضربا ونقدا يروجه بني العامل فهذه األمثان كلها زيوف ال يقبل اهللا سبحانه 
وتعاىل يف مثن جنته شيئا منها بل ترد على عاملها أحوج ما يكون اليها وتكون من األعمال اليت قدم اهللا تعاىل عليها 

  حبها نصيب وافر من قوله تعاىل قل هل ننبئكم باألخسرين فجعلها هباء منثورا ولصا

  أعماال الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا 
وهذا حال أرباب األعمال اليت كانت لغري اهللا عز و جل أو على غري سنة رسول اهللا وحال أرباب العلوم واألنظار 

ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم فاتبعوا قواهم وأفكارهم اليت مل يتلقوها عن مشكاة النبوة 
وأذهاهنم يف تقرير آراء الرجال واالنتصار هلم وفهم ما قالوه وبثه يف اجملالس واحملاضر وأعرضوا عما جاء به الرسول 

مه وتفريغ قوى النفس يف طلبه صفحا ومن به رمق منهم يعريه أدىن التفات طلبا للفضيلة وإما جتريد اتباعه وحتكي
وفهمه وعرض آراء الرجال عليه ورد ما خيالفه منها وقبول ما وافقه وال يلتفت إىل شيء من آرائهم وأقواهلم إال إذا 
أشرقت عليها مشس الوحي وشهد هلا بالصحة فهذا أمر ال تكاد ترى أحدا منهم حيدث به نفسه فضال عن أن يكون 

ال ينجي سواه فوارمحتا لعبد شقي يف طلب العلم واستفرغ فيه قواه واستعد فيه أوقاته  أخيته ومطلوبه وهذا الذي
وآثره على ما الناس فيه والطريق بينه وبني رسول اهللا مسدود وقلبه عن املرسل سبحانه وتعاىل وتوحيده واالنابة 

له على أبواب املذاهب فلم يفز إليه والتوكل عليه والتنعم حببه والسرور بقربه مطرود ومصدود وقد طاف عمره ك
إال بأخس املطالب سبحان اهللا إن هي واهللا إال فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحريت العقول عن طرق 

قصدها ترىب فيه الصغري وهرم عليه الكبري فظنت خفافيش األبصار أهنا الغاية اليت تسابق إليها املتسابقون والنهاية 
فسون وهيهات أين الظالم من الضياء وأين الثرى من كوكب اجلوزاء وأين احلرور من الظالل اليت تتنافس فيها املتنا

وأين طريقة أصحاب اليمني من طريقة أصحاب الشمال وأين القول الذي مل تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من 
  النقل املصدق عن القائل املعصوم وأين العلم 

ربائيل صلى اهللا عليه و سلم عن رب العاملني سبحانه وتعاىل من اخلوض اخلرص الذي سنده حممد بن عبد اهللا عن ج
الذي سنده شيوخ الضالل من اجلهمية واملعتزلة وفالسفة املشائني بل أين اآلراء اليت أعلى درجاهتا أن تكون عند 
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ا يف موارد النزاع وأين الضرورة سائغة االتباع إىل النصوص النبوية الواجب على كل مسلم حتكيمها والتحاكم اليه
اآلراء اليت هنى قائلها عن تقليده فيها وحض على النصوص اليت فرض على كل عبد أن يهتدي هبا ويتبصر وأين 

األقوال واآلراء اليت إذا مات أنصارها والقائمون هبا فهي من مجلة األموات إىل النصوص اليت ال تزول إال إذا زالت 
  األرض والسموات 

واهللا الصبح ملن له عينان ناظرتان وتبني الرشد من الغي ملن له اذنان واعيتان لكن عصفت على القلوب لقد استبان 
أهوية البدع والشبهات واآلراء املختلفات فأطفأت مصابيحها وحتكمت فيها أيدي الشهوات فاغلقت أبواب 

حقائق القرآن والسنة فيها منقذا رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها وتقليدها آلراء الرجال فلم جتد 
ومتكنت فيها اسقام اجلهل والتخليط فلم تنتفع معها بصاحل الغذاء واعجبا جعلت غذاءها من هذه اآلراء اليت ال 

تسمن وال تغين من جوع ومل تقبل االغتذاء بكالم اهللا تعاىل ونص نبيه املرفوع واعجبا كيف اهتدت يف ظلم اآلراء 
طأ فيها والصواب وعجزت عن االهتداء مبطالع األنوار ومشارقها من السنة والكتاب فأقرت إىل التمييز بني اخل

  بالعجز عن تلقي اهلدى والعلم من مشكاة السنة والقرآن مث تلقته من رأي فالن ورأي فالن 
فاهتم من  سبحان اهللا ماذا حرم املعرضون عن نصوص الوحي واقتباس اهلدى من مشكاهتا من الكنوز والذخائر وماذا

حياة القلوب واستنارة البصائر قنعوا بأقوال استنبطوها مبعاول اآلراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم ألجلها زبرا 
وأوحى بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا فاختذوا األجل ذلك القرآن مهجورا درست معامل القرآن يف قلوهبم 

  وهنا فليسوا يعرفوهنا ودثرت معاهدة عندهم فليسوا يعمر

ووقعت أعالمه من أيديهم فليسوا يرفعوهنا وأفلت كواكبه من آفاقهم فليسوا يبصروهنا وكسفت مشسه عند اجتماع 
ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يثبتوهنا خلعوا نصوص الوحي عن سلطان احلقيقة وعزلوها عن والية اليقني وشنوا 

عليها من جيوشهم املخذولة كمني بعد كمني نزلت  عليها غارات التحريف بالتأويالت الباطلة فال يزال خيرج
عليهم نزول الضيف على أقوام لئام فعاملوها بغري ما يليق هبا من االجالل واالكرام وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع 

  يف صدورها واألعجاز 
اجز يف هذه األزمان له قال مالك عندنا من عبور وإن كان ال بد فعلى سبيل اجملاز أنزلوا النصوص منزلة اخلليفة الع

السكة واخلطبة وما له حكم نافذ وال سلطان حرموا واهللا الوصول خبروجهم عن منهج الوحي وتضييع األصول 
ومتسكوا باعجاز ال صدور هلا فخانتهم أحرص ما كانوا عليها وتقطعت هبم أسباهبم أحوج ما كانوا اليها حىت إذا 

متيز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه وانكشفت هلم حقيقة ما اعتقدوه بعثر ما يف القبور وحصل ما يف الصدور و
وقدموا على ما قدموه وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون وسقط يف أيديهم عند احلصاد ملا عاينوا غلة ما بذروه 

آماله وأمانيه خلبا  فيا شدة احلسرة عندما يعاين املبطل سعيه وكده هباء منثورا ويا عظم املصيبة عندما تبني بوارق
وغرورا فما ظن من انطوت سريرته على البدعة واهلوى والتعصب لآلراء بربه سبحانه وتعاىل يوم تبلى السرائر وما 

عذر من نبذ كتاب اهللا وسنة رسوله وراء ظهره يف يوم ال ينفع فيه الظاملني املعاذر أفيظن املعرض عن كتاب اهللا 
الرجال وخيلص من مطالبة اهللا تعاىل له بكثرة البحوث واجلدال أو ضروب األقيسة وسنة رسوله أن ينجو غدا بآراء 

وتنوع األشكال أو بالشطحات واملشارات وأنواع اخليال هيهات واهللا لقد ظن أكذب الظن ومىن نفسه أبني احملال 
الصراط املستقيم وإمنا ضمنت النجاة ملن حكم هدى اهللا تعاىل على غريه وتزود التقوى وأمت بالدليل وسلك 
  واستمسك من التوحيد واتباع الرسول بالعروة الوثقة اليت ال انفصام هلا واهللا مسيع عليم 
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  فصل 

  يف التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب اهللا تعاىل

حانه ومالك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب اهللا تعاىل وبتحقيقهما بعث اهللا سب
  وتعاىل رسوله واليهما دعت الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم من أوهلم إىل آخرهم 

أحدمها التوحيد العلمي اخلربي االعتقادي املتضمن إثبات صفات الكمال هللا تعاىل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل 
  وتنزيهه عن صفات النقص 

حمبته واالخالص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضى به ربا  والتوحيد الثاين عبادته وحده ال شريك له وجتريد
  وإالها ووليا وأن ال جيعل له عدال يف شيء من األشياء 

وقد مجع سبحانه وتعاىل هذين النوعني من التوحيد يف سوريت االخالص ومها سورة قل يا أيها الكافرون املتضمن 
املتضمنة للتوحيد العلمي اخلربي فسورة قل هو اهللا أحد فيها بيان للتوحيد العملي االداري وسورة قل هو اهللا أحد 

ما جيب هللا تعاىل من صفات الكمال وبيان ما جيب تنزيهه من النقائص واألمثال وسورة قل يا أيها الكافرون فيها 
وهلذا كان إجياب عبادته وحده ال شريك له والتربيء من عبادة كل ما سواه وال يتم أحد التوحيدين إال باآلخر 

النيب يقرأ هباتني السورتني يف سنة الفجر واملغرب والوتر اللتني مها فاحتة العمل وخامتته ليكون مبدأ النهار توحيدا 
  وخامتته توحيدا 

فالتوحيد العلمي اخلربي له ضدان التعطيل والتشبيه والتمثيل فمن نفى صفات الرب عز و جل وعطلها كذب 
  لقه ومثله هبم كذب تشبيهه ومتثيله توحيده تعطيله توحيده ومن شبهه خب

والتوحيد االداري العملي له ضدان االعراض عن حمبته واالنابة اليه والتوكل عليه واالشراك به يف ذلك واختاذ 
  أوليائه شفعاء من دونه وقد مجع سبحانه وتعاىل بني التوحيدين يف غري موضع من القرآن 

عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم األرض فمنها قوله تعاىل يا أيها الناس ا
  فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون 

على الناس ولكن أكثر  ومنها قوله تعاىل اهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن اهللا لذوا فضل
الناس ال يشكرون ذلكم اهللا ربكم خالق كل شيء ال إله إال هو فأىن تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اهللا 

جيحدون اهللا الذي جعل لكم األرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم اهللا 
  ال إله إال هو فادعوه خملصني له الدين احلمد هللا رب العاملني  ربكم فتبارك اهللا رب العاملني هو احلي

ومنها قوله تعاىل اهللا الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش ما لكم من دونه 
لف سنة مما من ويل وال شفيع أفال تتذكرون يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج اليه يف يوم كان مقداره أ

  تعدون ذلك عامل الغيب والشهادة العزيز الرحيم 

  إثبات استواء الرب على العرش باآليات القرآنية 
وتأمل ما يف هذه اآليات من الرد على طوائف املعطلني واملشركني فقوله خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة 

وأنه مل يزل وإن اهللا سبحانه مل خيلقه بقدرته ومشيئته ومن أثبت ايام يتضمن إبطال قول املالحدة القائلني بقدم العامل 
منهم وجود الرب جعله الزما لذاته أزال وأبدا غري خملوق كما هو قول ابن سينا والنصري الطوسي وأتباعهما من 
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  املالحدة اجلاحدين ملا اتفقت عليه الرسل عليهم الصالة والسالم والكتب وشهدت به العقول والفطر 
له تعاىل مث استوى على العرش يتضمن إبطال قول املعطلة واجلهمية الذين يقولون ليس على العرش شيء سوى وقو

العدم وإن اهللا ليس مستويا على عرشه وال ترفع اليه األيدي وال يصعد اليه الكلم الطيب وال رفع املسيح عليه 
والروح اليه وال ينزل من عنده جربيل عليه الصالة  الصالة و السالم اليه وال عرج برسوله حممد وال تعرج املالئكة

و السالم وال غريه وال ينزل هو كل ليلة إىل السماء الدنيا وال خيافه عباده من املالئكة وغريهم من فوقهم وال يراه 
يه النيب يف املؤمنون يف الدار اآلخرة عيانا بأبصارهم من فوقهم وال جتوز االشارة اليه باألصابع إىل فوق كما اشار ال

  أعظم جمامعه يف حجة الوداع وجعل يرفع أصبعه إىل السماء وينكبها إىل الناس ويقول اللهم أشهد 
قال شيخ اإلسالم وهذا كتاب اهللا من أوله إىل آخره وسنة رسوله وكالم الصحابة والتابعني وكالم سائر االئمة 

ل شيء وإنه فوق العرش فوق السموات مستو على مملوء مما هو نص أو ظاهر يف أن اهللا سبحانه وتعاىل فوق ك
  عرشه مثل قوله تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه 

  وقوله تعاىل إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل 

  وقوله تعاىل بل رفعه اهللا إليه 
  وقوله تعاىل ذي املعارج تعرج املالئكة والروح إليه 

  ر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه وقوله تعاىل يدب
  وقوله تعاىل خيافون رهبم من فوقهم 

  وقوله تعاىل هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات 
ر يطلبه وقوله تعاىل إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يغشي الليل النها

حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إال له اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني ادعوا ربكم تضرعا 
  وخفية إنه ال حيب املعتدين 

وقوله تعاىل إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يدبر األمر ما من شفيع 
  كم اهللا ربكم فأعبدوه أفال تذكرون فذكر التوحيدين يف هذه اآلية إال من بعد إذنه ذل

  وقوله تعاىل تنزيال ممن خلق األرض والسموات العلى الرمحن على العرش استوى 
وقوله تعاىل وتوكل على احلي الذي ال ميوت وسبح حبمده وكفى به بذنوب عباده خبريا الذي خلق السموات 

  م مث استوى على العرش الرمحن فاسئل به خبريا واألرض وما بينهما يف ستة أيا

وقوله تعاىل هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واهللا مبا تعملون بصري فذكر عموم علمه وعموم 

  احاطته وعموم رؤيته  قدرته وعموم
وقوله تعاىل أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور أم أمنتم من يف السماء أن يرسل عليكم 

  حاصبا فستعلمون كيف نذير 
  وقوله تعاىل تنزيل من حكيم محيد 

  وقوله تعاىل تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم 
ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فاطلع إىل إله موسى وإين  وقوله تعاىل وقال فرعون يا هامان
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  ألظنه كاذبا 
قال أبو احلسن األشعري وقد احتج هبذه اآلية على اجلهمية فكذب فرعون موسى عليه السالم يف قوله إن اهللا فوق 

  السموات وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل حكاية كالمه حبروفه 
  ال باألحاديث الصحيحة إثبات استوائه جل وع

وأما األحاديث فمنها قصة املعراج وهي متواترة وجتاوز النيب السموات مساء مساء حىت انتهى إىل ربه تعاىل فقربه 
وأدناه وفرض عليه الصلوات مخسني صالة فلم يزل بني موسى عليه السالم وبني ربه تبارك وتعاىل وينزل من عند 

كم فرض عليك فيخربه فيقول ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف فيصعد إىل ربه  ربه تعاىل إىل عند موسى فيسأله
  فيسأله التخفيف 

ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ملا خلق اهللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق 
ده أن رمحيت تغلب غضيب العرش ان رمحيت تغلب غضيب ويف لفظ آخر كتب يف كتابه على نفسه فهو موضوع عن

ويف لفظ وهو وضع عنده على العرش ويف لفظ وهو مكتوب عنده فوق العرش وهذه األلفاظ كلها يف صحيح 
  مسلم 

ويف صحيح البخاري عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قام فينا رسول اهللا خبمس كلمات فقال ان اهللا ال 
يرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط و

  النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
وذكر البخاري يف كتاب التوحيد يف صحيحه حديث أنس رضي اهللا عنه حديث االسراء وقال فيه مث عال به يعين 

اهللا حىت جاوز سدرة املنتهى ودنا اجلبار رب العزة فتدىل فكان قاب قوسني أو جربائيل فوق ذلك مبا ال يعلمه إال 
أدىن فأوحى إليه فيما أوحى إليه مخسني صالة مث هبط حىت بلغ موسى فاحتبسه وقال يا حممد ماذا عهد إليك ربك 

بك وعنهم قال عهد إيل مخسني صالة يف كل يوم وليلة قال ان أمتك ال تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ر
فالتفت النيب إىل جربائيل كأنه يستشريه يف ذلك فاشار إليه جربيل أن نعم ان شئت فعال به إىل اجلبار تبارك وتعاىل 

  فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا وذكر احلديث 
ئكة ويف الصحيحني عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومال

  بالنهار وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر مث يعرج الذين باتوا فيكم 

  فيسأهلم رهبم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون 
النيب لقد  وملا حكم سعد بن معاذ رضي اهللا عنه يف بين قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسىب ذريتهم وتغنم أمواهلم قال له

حكمت فيهم حبكم امللك من فوق سبعة أرقعة ويف لفظ من فوق سبع مسوات وأصل القصة يف الصحيحني وهذا 
  السياق حملمد بن إسحاق يف املغازي 

ويف الصحيحني من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه قال بعث علي بن أيب طالب إىل النيب بذهيبة يف أدمي مقروض مل 
فقسمها بني أربعة بني عيينة بن بدر واألقرع بن حابس وزيد اخليل والرابع إما علقمة وإما  حتصل من تراهبا قال

عامر بن الطفيل قال رجل من أصحابه كنا حنن أحق هبذا من هؤالء فبلغ النيب فقال أال تأمنوين وأنا أمني من يف 
  السماء يأتيين خرب السماء مساء وصباحا 

كم السلمي رضي اهللا عنه قال لطمت جارية يل فأخربت رسول اهللا فعظم ذلك ويف صحيح مسلم عن معاوية بن احل
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علي فقلت يا رسول اهللا أفال أعتقها قال بلى ائتين هبا قال فجئت هبا رسول اهللا فقال هلا أين اهللا قالت يف السماء 
  قال فمن أنا قالت أنت رسول اهللا قال اعتقها فإهنا مؤمنة 

مالك رضي اهللا عنه قال كانت زينب رضي اهللا عنها تفتخر على أزواج النيب  ويف صحيح البخاري عن أنس بن
  وتقول زوجكن أهاليكن وزوجين اهللا من فوق سبع مسوات 

ويف سنن أيب داود من حديث جبري بن مطعم قال جاء إعرايب إىل النيب فقال يا رسول اهللا هنكت األنفس وجاع 
شفع باهللا عليك وبك على اهللا فقال النيب سبحان اهللا سبحان اهللا فما العيال وهلكت األموال استسق ربك فانا نست

  زال يسبح 

حىت عرف ذلك يف وجوه أصحابه فقال وحيك أتدري ما اهللا ان شانه أعظم من ذلك أنه ال يستشفع به على أحد 
  من خلقه أنه لفوق مسائه على عرشه وانه هلكذا وانه ليئط به أطيط الرحل بالراكب 

يب داود أيضا ومسند اإلمام أمحد من حديث العباس ابن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال كنت يف البطحاء ويف سنن أ
يف عصابة وفيهم رسول اهللا فمرت سحابة فنظر إليها وقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال واملزن قالوا واملزن 

األرض قالوا ال ندري قال ان بعد ما بينهما اما قال والعنان قالوا والعنان قال هل تدرون ما بعد ما بني السماء و
واحدة أو اثنتان أو ثالث وسبعون سنة مث السماء فوقها كذلك حىت عد سبع مسوات مث فوق السماء السابعة حبر 

بني أعاله وأسفله مثل ما بني مساء إىل مساء مث فوق ذلك مثانية أو عال بني أظالفهم وركبهم مثل ما بني مساء إىل مساء 
فوق ظهورهم العرش أسفله وأعاله مثل ما بني مساء إىل مساء مث اهللا عز و جل فوق ذلك زاد أمحد وليس خيفى عليه و

  شيء من أعمال بين آدم 
ويف سنن أيب داود أيضا عن فضالة بن عبيد عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا يقول من اشتكى 

اهللا الذي يف السماء تقدس امسك أمرك يف السماء واألرض كما رمحتك يف منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا 
السماء اجعل رمحتك يف األرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبني انزل رمحة من رمحتك وشفاء من شفائك 

  على هذا الوجع فيربأ 
ة سوداء أعجمية فقال يا رسول اهللا أن ويف مسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال أتى النيب جباري

علي رقبة مؤمنة فقال هلا رسول اهللا أين اهللا فاشارت بأصبعها السبابة إىل السماء فقال هلا من أنا فاشارت بأصبعها 
  إىل رسول 

  اهللا وإىل السماء أي أنت رسول اهللا فقال اعتقها 
عنه أن رسول اهللا قال الرامحون يرمحهم الرمحن ويف جامع الترمذي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا 

  ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء قال الترمذي حديث حسن صحيح 
ويف جامع الترمذي أيضا عن عمران بن حصني قال قال رسول اهللا يا حصني كم تعبد اليوم إهلا قال أيب سبعة ستة يف 

ورهبتك قال الذي يف السماء قال يا حصني اما أنك لو اسلمت  األرض وواحد يف السماء قال فأيهم تعد لرغبتك
لعلمتك كلمتني ينفعانك قال فلما أسلم حصني قال يا رسول اهللا علمين الكلمتني اللتني وعدتين قال قل اللهم 

  أهلمين رشدي وأعذين من شر نفسي 
ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشه ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب قال والذي نفسي بيده 

  فتأىب عليه إال كان الذي يف السماء ساخطا عليها حىت يرضى عنها 
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وروى الشافعي يف مسنده من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال أتى جربيل مبرآة بيضاء فيها نكتة سوداء إىل 
أمتك فالناس لكم تبع اليهود والنصارى ولكم النيب فقال النيب ما هذه يا جربيل قال هذه اجلمعة فضلت هبا أنت و

فيها خري وفيها ساعة ال يوافقها مؤمن يدعو اهللا خبري إال استجيب له وهو عندنا يوم املزيد فقال النيب يا جربيل وما 
ما  يوم املزيد فقال إن ربك اختذ يف اجلنة واديا أفيح فيه كثب من مسك فإذا كان يوم اجلمعة أنزل اهللا تبارك وتعاىل

شاء من مالئكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيني وحف تلك املنابر مبنابر من ذهب مكللة بالياقوت 
والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول اهللا عز و جل أنا ربكم قد 

  صدقتكم وعدي 

ل قد رضيت عنكم ولكم ما متنيتم ولدي مزيد فهم حيبون يوم فاسئلوين أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقو
  اجلمعة ملا يعطيهم فيه رهبم من اخلري وهو اليوم الذي استوى فيه ربك سبحانه وتعاىل على العرش وفيه تقوم الساعة 

رضي  وهلذا احلديث عدة طرق مجعها أبو بكر بن أيب داود يف جزء ويف سنن ابن ماجة من حديث جابر بن عبد اهللا
اهللا عنهما قال قال رسول اهللا وبينما أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع هلم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعاىل قد 
أشرف عليهم من فوقهم فقال السالم عليكم يا أهل اجلنة قال وذلك قوله تعاىل سالم قوال من رب رحيم قال 

عيم ما داموا ينظرون إليه حىت حيتجب عنهم ويبقى نوره فينظر إليهم وينظرون إليه فال يلتفتون إىل شيء من الن
  وبركته عليهم يف ديارهم 

ويف الصحيحني من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا من تصدق بعدل مترة من 
أحدكم فلوه حىت  كسب طيب وال يصعد إىل اهللا إال الطيب فإن اهللا يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب

  تكون مثل اجلبل 
ويف صحيح ابن حبان عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه عن النيب قال إن ربكم حي كرمي 

  يستحيي من عبده إذا رفع اليه يديه أن يردمها صفرا 
عنهما أخربه أنه مسع وروى ابن وهب قال أخربين سعيد بن أيب أيوب عن زهرة ابن معبد عن ابن عمر رضي اهللا 

عقبة بن عامر رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا من توضأ فأحسن وضوءه مث رفع نظره إىل السماء فقال أشهد أن 
  ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

  له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء 
بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب قال فأدخل على ريب تبارك وتعاىل وهو على  ويف حديث الشفاعة الطويل عن أنس

عرشه وذكر احلديث ويف بعض ألفاظ البخاري يف صحيحه فاستأذن على ريب يف داره فيؤذن يل عليه قال عبد احلق 
فيها مث يرفع يف اجلمع بني الصحيحني هكذا قال يف داره يف املواضع الثالث يريد مواضع الشفاعات اليت يسجد 

  رأسه 
وروى حيىي بن سعيد األموي يف مغازيه من طريق حممد بن إسحق قال خرج عبد أسود لبعض أهل خيرب حىت جاء 
رسول اهللا فقال من هذا قالوا رسول اهللا قال الذي يف السماء قالوا نعم قال أنت رسول اهللا قال نعم قال الذي يف 

  دة فتشهد فقاتل حىت استشهد السماء قال نعم فأمره رسول اهللا بالشها
وروى عدي بن عمرية الكندي عن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا حدث عن ربه عز و جل قال وعزيت وجاليل 

وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية وال بيت وال رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصييت فتحولوا عنها إىل 
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ا يكرهون من عذايب إىل ما حيبون من رمحيت رواه ابن أيب شيبة يف كتاب ما أحببت من طاعيت إال حتولت هلم عم
العرش وأبو أمحد العسال يف كتاب املعرفة وصح عنه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه بإسناد مسلم قال قال رسول اهللا 

إىل رهبم وأصل  إن هللا مالئكة سيارة يتبعون جمالس الذكر فإذا وجدوا جملس ذكر جلسوا معهم فإذا تفرقوا صعدوا
احلديث يف صحيح مسلم ولفظه فإذا تفرقوا صعدوا إىل السماء فيسأهلم اهللا عز و جل وهو أعلم هبم من أين جئتم 

  احلديث 

وذكر الدارقطين يف كتاب نزول الرب عز و جل كل ليلة إىل مساء الدنيا من حديث عبادة بن الصامت قال قال 
ء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول أال عبد من عبادي يدعوين فأستجيب رسول اهللا ينزل اهللا كل ليلة إىل مسا

  له أال ظامل لنفسه يدعوين فأفكه فيكون كذلك إىل مطلع الصبح ويعلو على كرسيه 
وعن جابر بن سليم قال مسعت رسول اهللا يقول إن رجال ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فنظر اهللا فنظر اهللا إليه 

ق عرشه فمقته فأمر األرض فأخذته فهو يتجلجل فيها رواه الدارمي عن سهل بن بكار أحد شيوخ البخاري من فو
  وله شاهد يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

 وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا اقبلوا البشرى يا بين متيم قالوا بشرتنا فاعطنا قال اقبلوا
البشرى يا أهل اليمن إذ مل يقبلها بنو متيم قالوا قد بشرتنا فاقض لنا على هذا األمر كيف كان فقال كان اهللا عز و 
  جل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب يف اللوح احملفوظ كل شيء يكون حديث صحيح أصله يف البخاري 

قتادة بن النعمان رضي اهللا عنه قال مسعت وروى اخلالل يف كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن 
رسول اهللا يقول ملا فرغ اهللا من خلقه استوى على عرشه ويف قصة وفاة النيب من حديث جابر رضي اهللا عنه أن 
النيب قال لعلي رضي اهللا عنه إذا أنا مت فاغسلين أنت وابن عباس يصب املاء وجربائيل ثالثكما وكفين يف ثالثة 

  ضعوين يف املسجد فإن أول من يصلي علي الرب عز و جل من فوق عرشه أثواب بيض جدد و
وقد روي يف حديث خطبة علي رضي اهللا عنه لفاطمة رضي اهللا عنها أن النيب ملا استأذهنا قالت يا أبت كأنك إمنا 

  أدخرتين لفقري قريش 

  الت رضيت باهللا ومبا رضي اهللا يل فقال والذي بعثين باحلق نبيا ما تكلمت هبذا حىت أذن اهللا فيه من السماء فق
ويف مسند اإلمام أمحد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قصة الشفاعة احلديث بطوله مرفوعا وفيه فآيت ريب عز 

و جل فأجده على كرسيه أو سريره جالسا وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال حدثنا رسول اهللا قال يأتوين 
باب اجلنة وللجنة مصراعان من ذهب مسرية ما بينهما مخسمائة عام قال معبد فكأين فأمشي بني أيديهم حىت آيت 

أنظر إىل أصابع أنس حني فتحها يقول مسرية ما بينهما مخسمائة عام فاستفتح فيؤذن يل فادخل على ريب فأجده 
  قاعدا على كرسي العز فأخر له ساجدا رواه خشيش بن أصرم النسائي يف كتاب السنة له 

عبد الرزاق عن معمر عن ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال إن اهللا عز و جل ينزل إىل  وذكر
مساء الدنيا وله يف كل مساء كرسي فإذا نزل إىل مساء الدنيا جلس على كرسيه مث يقول من ذا الذي يقرض غري عدمي 

فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على وال ظلوم من ذا الذي يستغفرين فأغفر له من ذا الذي يتوب 
كرسيه رواه أبو عبد اهللا يف مسنده وروي عن سعيد مرسال وموصوال قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل مرسل سعيد 

  عندنا حسن 
يف وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا إذا مجع اهللا اخلالئق حاسبهم فيميز بني أهل اجلنة وأهل النار وهو 
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  جنته على عرشه قال حممد بن عثمان احلافظ هذا حديث صحيح 
وعن جابر بن سليم قال مسعت رسول يقول إن رجال ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فنظر اهللا إليه من فوق 

  عرشه فمقته فأمر األرض فاخذته حديث صحيح 

ان عن عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن عمر وروى عبد اهللا بن بكر السهمي حدثنا يزيد بن عوانة عن حممد بن ذكو
رضي اهللا عنهما قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول اهللا إذ مرت بنا امرأة من بنات رسول اهللا فقال رجل من 

القوم هذه ابنة رسول اهللا فقال أبو سفيان ما مثل حممد يف بين هاشم إال كمثل رحيانة يف وسط الذبل فسمعته تلك 
ه رسول اهللا فخرج رسول اهللا أحسبه قال مغضبا فصعد على منربه وقال ما بال اقوال تبلغين عن أقوام املرأة فأبلغت

أن اهللا خلق مسواته سبعا فاختار العليا فسكنها وأسكن مسواته من شاء من خلقه وخلق أرضني سبعا فاختار العليا 
م فاختار العرب مث اختار مضر فاختار قريشا مث فأسكن فيها من خلقه واختار خلقه فاختار بين آدم مث اختار بين آد

اختار قريشا فاختار بين هاشم مث اختار بين هاشم فاختاروين فلم أزل من خيار إال من أحب قريشا فبحيب أحبهم 
  ومن أبغض قريشا فببغضي أبغضهم 

يسار رضي اهللا  وروى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث ابن أيب ذئب عن حممد ابن عمر وعن عطاء عن سعيد بن
عنه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال إن امليت حتضره املالئكة فإذا كان الرجل الصاحل قالوا إخرجي أيتها 

النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب إخرجي محيدة وابشري بروح ورحيان ورب غري غضبان فال يزال يقال هلا 
اهللا تعاىل وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس اخلبيثة كانت يف  ذلك حىت ينتهي هبا إىل السماء اليت فيها

اجلسد اخلبيث اخرجي ذميمة وأبشري حبميم وغساق وآخر من شكله أزواج فال يزال يقال هلا ذلك حىت خترج مث 
نت يف اجلسد اخلبيث يعرج هبا إىل السماء فيستفتح هلا فيقال من هذا فيقال فالن فيقال ال مرحبا بالنفس اخلبيثة كا

  ارجعي ذميمة فإنه ال يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء مث نصرب إىل القرب 

وروى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث الرباء بن عازب قال خرجنا مع رسول اهللا يف جنازة رجل من األنصار 
وسنا الطري ويف يده عود ينكت به األرض وانتهينا إىل القرب ومل يلحد فجلس رسول اهللا وجلسنا حوله كأن على رؤ

  فرفع رأسه فقال استعيذوا باهللا من عذاب القرب مرتني أو ثالثا 
مث قال إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه 

اجلنة حىت جيلسوا منه مد البصر مث جييء ملك  كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان اجلنة وحنوط من حنوط
املوت حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من اهللا ورضوان قال فتخرج فتسيل كما 

تسيل القطرة من يف السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن 
حلنوط وخيرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه األرض قال فيصعدون هبا فال ميرون على مأل من ويف ذلك ا

املالئكة إال قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فالن ابن فالن بأحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه يف الدنيا حىت ينتهوا 
لسماء اليت تليها حىت ينتهوا هبا إىل السماء السابعة إىل مساء الدنيا فيستفتحون له فيشيعه من كل مساء مقربوها إىل ا

فيقول اهللا تعاىل اكتبوا كتاب عبدي يف عليني وأعيدوه إىل األرض فإين منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
  تارة أخرى 

ا دينك فيقول قال فتعاد روحه يف جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك فيقول ريب اهللا فيقوالن له م
ديين اإلسالم فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول اهللا فيقوالن له وما علمك فيقول قرأت 
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كتاب اهللا وآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء إن صدق عبدي فافرشوه من اجلنة والبسوه من اجلنة 
بها ويفسح له يف قربه مد بصره قال ويأتيه رجل من أحسن الناس وافتحوا له بابا إىل اجلنة قال فيأتيه من روحها وطي

  وجها حسن الثياب طيب الرائحة فيقول أبشر بالذي يسرك فهذا 

يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك وجه الذي يأيت باخلري فيقول أنا عملك الصاحل فيقول رب أقم 
  و صحيح صححه مجاعة من احلفاظ الساعة حىت أرجع إىل أهلي ومايل وذكر احلديث وه

وقال عثمان بن سعيد الدارمي اإلمام احلافظ أحد أئمة اإلسالم حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد وهو ابن سلمة 
حدثنا عطاء بن السائب عن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قال ملا أسري 

ت يا جربائيل ما هذه الرائحة الطيبة قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأوالدها كانت يب مررت برائحة طيبة فقل
متشطها فوقع املشط من يدها فقلت بسم اهللا تعاىل فقالت ابنته أيب قالت ال ولكن ريب ورب أبيك اهللا فقالت أخرب 

بك اهللا الذي يف السماء فأمر بذلك أيب قالت نعم فأخربته فدعا هبا فقال من ربك هل لك رب غريي قالت ريب ور
  بنقرة من حناس فأمحيت مث دعا هبا وبولدها فألقامها فيها وساق احلديث بطوله 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا كان ملك املوت يأيت الناس عيانا فأتى موسى فلطمه فذهب بعينه 
ولوال كرامته عليك لشققت عليه فقال إرجع إىل عبدي فعرج إىل ربه فقال بعثتين إىل موسى فلطمين فذهب بعيين 

فقل له فليضع يده على منت ثور فله بكل شعرة توارت بيده سنة يعيشها فأتى فبلغه ما أمره به فقال ما بعد ذلك 
قال املوت قال اآلن فشمه مشة قبض روحه فيها ورد اهللا على ملك املوت بصره هذه حديث صحيح أصله وشاهده 

   يف الصحيحني
وقال أيضا حدثنا ابن هشام الرفاعي حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن هبدلة عن أيب 
صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ملا ألقي إبراهيم يف النار قال اللهم إنك يف السماء واحد وأنا 

  يف األرض واحد أعبدك 

عنهما يرفعه عجبت من ملكني نزال يلتمسان عبدا يف مصاله كان يصلي فيه فلم جيداه وعن ابن عباس رضي اهللا 
  فعرجا إىل اهللا فقاال اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل رواه ابن أيب الدنيا وله شاهد يف البخاري 
املدينة إىل مصر  ويف حديث عبد اهللا بن أنيس األنصاري الذي رحل إىل جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعاىل عنه من

حىت مسع منه وقال له بلغين أنك حتدث حبديث يف القصاص عن رسول اهللا مل أشهده وليس أحد أحفظ له منك قال 
نعم مسعت رسول اهللا يقول إن اهللا يبعثكم يوم القيامة حفاة عراة غر ال هبما مث جيمعهم مث ينادي وهو قائم على 

  نة أمحد ابن حنبل وغريه عرشه وذكر احلديث احتج به أئمة أهل الس
وروى احلارث بن أيب أسامة يف مسنده من حديث عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي 
اهللا عنه عن النيب قال إن اهللا ليكره يف السماء أن خيطأ أبو بكر يف األرض وال تعارض بني هذا احلديث وبني قول 

  رؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا لوجهني النيب له رضي اهللا عنه يف حديث ال
أحدمها أن اهللا سبحانه وتعاىل يكره ختطئة غريه من آحاد األمة ال ختطئة الرسول له يف أمر ما فإن احلق والصواب مع 

رسول اهللا قطعا خبالف غريه من األمة فإنه إذا أخطأ الصديق رضي اهللا عنه مل يتحقق أن الصواب معه بل ما تنازع 
  ريه يف أمر ما إال وكان الصواب مع الصديق رضي اهللا عنه الصديق وغ

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



الثاين أن التخطئة هنا نسبة إىل اخلطأ العمد الذي هو األمث كما قال تعاىل إن قتلهم كان خطأ كبريا ال من اخلطأ 
  الذي هو ضد العلم والتعمد واهللا أعلم 

ي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا إن العبد وروى أبو نعيم من حديث شعبة عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس رض
ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكره اهللا من فوق سبع مسوات فيقول مالئكيت إن عبدي هذا قد أشرف 

على حاجة من حاجات الدنيا فإن فتحتها له فتحت له بابا من أبواب النار ولكن ازوها عنه فيصبح العبد عاضا على 
  ين من سبقين وما هي إال رمحه رمحه اهللا هبا أنامله فيقول من دها

ويف مسند اإلمام أمحد من حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال قلت يا رسول اهللا ما أراك تصوم من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل 

  جل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رب العاملني عز و 
ويف الثقفيات من حديث جابر بن سليم رضي اهللا عنه عن النيب أن رجال ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما 

فنظر اهللا إليه من فوق عرشه فمقته فأمر األرض فأخذته فهو يتجلجل يف األرض فاحذروا معاصي اهللا وأصله يف 
  الصحيح 

أيب شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن أيب حيان عن حبيب بن أيب ثابت أن حسان بن ثابت رضي وقال أبو بكر بن 
  اهللا عنه أنشد النيب 

  رسول الذي فوق السموات من عل ... شهدت بإذن اهللا أن حممدا 
  يقول بذات اهللا فيهم ويعدل ... وإن أخا األحقاف إذ قام فيهم 

  من ربه متقبل له عمل ... وإن أبا حيىي وحيىي كالمها 
وقال شيخ اإلسالم أخربنا علي بن بشر أخربنا ابن منده أخربنا خيثمة بن سليمان حدثنا السري حدثنا أبو بكر بن 

عياش عن أيب سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن اليهود أتو النيب فسألوه عن خلق 
  السموات واألرض فذكر حديثا 

يا حممد قال مث استوى على العرش قال أصبت يا حممد لو أمتمت مث استراح فغضب غضبا شديدا طويال قال مث ماذا 
  فأنزل اهللا لقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من لغوب 

  فصل 

  فيما حفظ عن رسول اهللا والتابعني واألئمة األربعة وغريهم من ذلك

  نه قول أيب بكر الصديق رضي اهللا ع
قال أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال ملا قبض رسول اهللا قال أبو بكر 
رضي اهللا عنه أيها الناس إن كان حممد إهلكم الذي تعبدونه فإن إهلكم قد مات وإن كان إهلكم اهللا الذي يف السماء 

  قد خلت من قبله الرسل حىت ختم اآلية فإن إهلكم مل ميت مث تال وما حممد إال رسول 
وقال البخاري يف تارخيه قال حممد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ملا 
قبض رسول اهللا دخل أبو بكر رضي اهللا عنه عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأيب أنت وأمي طبت حيا وميتا 
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  فإن حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا يف السماء حي ال ميوت وقال من كان يعبد حممدا 
ويف صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ذهب إىل بين عمرو بن عوف 

إىل أيب  ليصلح بينهم فحانت الصالة فجاء املؤذن إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فذكر احلديث وفيه أن رسول اهللا أشار
  بكر أن أمكث مكانك فرفع 

  أبو بكر يديه فحمد اهللا على ما أمره به رسول اهللا مث استأخر فذكره 
  قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

قال إمسعيل عن قيس قال ملا قدم عمر رضي اهللا عنه الشام استقبله الناس وهو على بعريه فقالوا يا أمري املؤمنني لو 
عظماء الناس ووجوههم فقال عمر رضي اهللا عنه أال أراكم ههنا إن األمر من ههنا وأشار  ركبت برذونا ليلقاك

  بيده إىل السماء 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا موسى بن إمسعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال مسعت أبا يزيد املزين قال 

لبة رضي اهللا عنها وهو يسري مع الناس فاستوقفته لقيت امرأة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقال هلا خولة بنت ثع
فوقف هلا ودنا منها وأصغى إليها حىت قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل يا أمري املؤمنني حسبت رجاال من 
قريش على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه قال ال قال هذه امرأة مسع اهللا شكواها من فوق سبع مسوات 

واهللا لو مل تنصرف عين إىل الليل ما انصرفت حىت تقضي حاجتها إال أن حتضرين صالة  هذه خولة بنت ثعلبة
  فأصليها مث أرجع إليها حىت تقضي حاجتها 

وقال خليد بن دعلج عن قتادة قال خرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من املسجد ومعه جارود العبدي فإذا 
ضي اهللا عنه فردت عليه السالم وقالت إيها يا عمر عهدتك يا بامرأة بارزة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر ر

عمر وأنت تسمى عمريا يف سوق عكاظ تزع الصبيان بعصاك فلم تذهب األيام حىت مسيت عمر ومل تذهب األيام 
حىت مسيت أمري املؤمنني فاتق اهللا يف الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف املوت خشي 

ت فقال اجلارود فقد اجترأت أيتها املرأة على أمري املؤمنني فقال عمر رضي اهللا عنه دعها أما تعرفها هذه خولة الفو
  بنت حكيم اليت مسع اهللا شكواها من فوق سبع مسوات فعمر أحق أن يستمع هلا قال ابن عبد الرب قال وحدثنا 

فاستوقفته فوقف هلا وجعل حيدثها وحتدثه فقال من وجوه عن عمر بن اخلطاب أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز 
رجل يا أمري املؤمنني حبست الناس على هذه العجوز قال وحيك تدري من هذه هذه امرأة مسع اهللا شكواها من فوق 

  سبع مسوات احلديث 
  قول عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه 

  قال ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل يف كتاب االستيعاب 
من وجوه صحاح أن عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه مشى إىل أمة له فناهلا فرأته امرأته فالمته فجحدها روينا 

  فقالت له إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن اجلنب ال يقرأ القرآن فقال 
  وأن النار مثوى الكافرينا ... شهدت بأن وعد اهللا حق 

  لعاملينا وفوق العرش رب ا... وأن العرش فوق املاء طاف 
  مالئكة اإلله مسومينا ... وحتمله مالئكة شداد 

  فقالت آمنت باهللا وكذبت عيين وكانت ال حتفظ القرآن وال تقرؤه 
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  قول عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
قال الدارمي حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي اهللا عنه 

ني السماء الدنيا واليت تليها مخسمائة عام وبني كل مساء مسرية مخسمائة عام وبني السماء السابعة وبني قال ما ب
الكرسي مخسمائة عام وبني الكرسي إىل املاء مسرية مخسمائة عام والعرش على املاء واهللا تعاىل فوق العرش وهو 

باألمر من التجارة أو اإلشارة حىت إذا تيسر له نظر يعلم ما أنتم عليه وروى األعمش عن خيثمة عنه أن العبد ليهم 
  اهللا إليه من فوق سبع مسوات فيقول للملك اصرفه عنه فيصرفه عنه 

  قول عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 
ذكر عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف كتاب السنة من حديث سعيد بن جبري رضي اهللا عنه قال تفكروا يف كل شيء 

يف ذات اهللا فإن بني السموات السبع إىل كرسيه سبعة آالف نور وهو فوق ذلك ويف مسند احلسن بن وال تفكروا 
سفيان وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي من حديث عبد اهللا بن أيب مليكة أنه حدثه ذكوان قال استأذن ابن عباس 

يب إليه ومل يكن رسول اهللا حيب رضي اهللا عنهما على عائشة رضي اهللا عنها وهي متوت فقال كنت أحب نساء الن
إال طيبا وأنزل اهللا براءتك من فوق سبع مسوات جاء هبا الروح األمني فأصبح ليس مسجد من مساجد اهللا يذكر 

  فيها أال وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار 
إن ناسا يكذبون  وذكر الطرباين يف شرح السنة من حديث سفيان عن أيب هاشم عن جماهد قال قيل البن عباس

بالقدر قال يكذبون بالكتاب لئن أخذت شعر أحدهم ال ينبتونه إن اهللا كان على عرشه قبل أن خيلق شيئا فخلق 
  اخللق فكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة فإمنا جيري الناس على أمر قد فرغ منه 

مة يف قوله تعاىل مث آلتينهم من بني أيديهم وقال إسحق بن راهويه أخربنا إبراهيم بن احلكم بن أبان عن أبيه عن عكر
ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم قال ابن عباس رضي اهللا عنهما مل يستطع أن يقول من فوقهم علم أن اهللا من 

  فوقهم 
  قول عائشة رضي اهللا عنها 

عائشة رضي اهللا عنها وامي  قال الدارمي حدثنا موسى بن إمسعيل حدثنا جويرية بن أمساء قال مسعت نافعا يقول قالت
  اهللا إين ألخشى لو كنت أحب قتله لقتلته تعين عثمان ولكن علم اهللا من فوق عرشه إين مل أحب قتله 

  قول زينب بنت جحش أم املؤمنني رضي اهللا عنها 
ثبت يف الصحيحني من حديث أنس رضي اهللا عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النيب وتقول زوجكن 

كن وزوجين اهللا من فوق سبع مسوات ويف لفظ غريمها كانت تقول زوجنيك الرمحن من فوق عرشه كان أهالي
  جربيل السفري بذلك وأنا ابنة عمتك رواه العسال 

  قول أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه 
وجوارك فوعزتك  قال ملا لعن اهللا إبليس وأخرجه من مسواته وأخزاه قال رب أخزيتين ولعنتين وطردتين عن مسواتك

ألغوين خلقت ما دامت األرواح يف أجسادهم فأجابه الرب تبارك وتعاىل فقال وعزيت وجاليل وارتفاعي على 
عرشي لو أن عبدي أذنب حىت مأل السموات واألرض خطايا مث مل يبق من عمره إال نفس واحد فندم على ذنوبه 

رفوعا ولفظه وعزيت وجاليل وارتفاعي لو أن عبدي لغفرهتا وبدلت سيآته كلها حسنات وقد روى هذا املنت م
وذكره رواه ابن هليعة عن بين اهليثم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال إن الشيطان قال وعزتك 
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ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم فقال الرب وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين ال أزال أغفر ما 
  ين استغفرو

  قول الصحابة كلهم رضي اهللا عنهم 
قال حيىي بن سعيد األموي يف مغازيه حدثنا البكائي عن ابن إسحق قال حدثين يزيد بن سنان عن سعيد بن األجود 
الكندي عن العرس ابن قيس الكندي عن عدي بن عمرية رضي اهللا عنه قال خرجت مهاجرا إىل النيب فذكر قصة 

  ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إهلهم يف السماء فأسلمت وتبعته طويلة وقال فيها فإذا هو 

ذكر أقوال التابعني رمحهم اهللا تعاىل قال مسروق رمحه اهللا قال علي بن األقمر كان مسروق إذا حدث عن عائشة 
  ق سبع مسوات رضي اهللا عنها قال حدثين الصديقة بنت الصديق رضي اهللا عنهما حبيبة رسول اهللا املربأة من فو

  قول عكرمة رمحه اهللا تعاىل 
قال سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن احلكم قال حدثين أيب عن عكرمة رمحه اهللا تعاىل قال بينما رجل مستلق على 

متنه يف اجلنة فقال يف نفسه مل حيرك شفتيه لو أن اهللا يأذن يل لزرعت يف اجلنة فلم يعلم إال واملالئكة على أبواب 
قابضني على أكفهم فيقولون سالم عليك فاستوى قاعدا فقالوا له يقول لك ربك متنيت شيئا يف نفسك قد جنته 

علمته وقد بعث معنا هذا البذر يقول لك ابذر فألقى ميينا ومشاال وبني يديه وخلفه فخرج أمثال اجلبال على ما كان 
  دم ال يشبع متىن وزاد فقال له الرب من فوق عرشه كل يا ابن آدم فإن ابن آ

  قول قتادة رمحه اهللا تعاىل 
قال الدارمي أخربنا موسى بن إمسعيل حدثنا أبو هالل حدثنا قتادة قال قالت بنو إسرائيل يا رب أنت يف السماء 

وحنن يف األرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك قال إذارضيت استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت 
  استعملت عليكم شراركم 

  ان التيمي رمحه اهللا تعاىل قول سليم
قال ابن أيب خيثمة يف تارخيه حدثنا هرون بن معروف قال حدثنا ابن ضمرة عن صدقة التيمي عن سليمان التيمي 

  قال لو سئلت أين اهللا لقلت يف السماء 
  قول كعب األحبار رمحه اهللا تعاىل 

  قال الليث بن سعد حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل 

يزيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال أتى رجل كعبا وهو يف نفر فقال يا أبا إسحاق حدثين عن اجلبار أن 
فأعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جاهال تعلم وإن كان عاملا ازداد علما مث قال كعب أخربك أن 

كما بني مساء الدنيا واألرض وكثفهن مثل ذلك اهللا خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن مث جعل ما بني كل مسائني 
  مث رفع العرش فاستوى عليه فوقه 

وقال نعيم بن محاد أخربنا أبو صفوان األموي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن كعب قال 
دي ال خيفى علي قال اهللا يف التوراة أنا اهللا فوق عبادي وعرشي فوق مجيع خلقي وأنا على عرشي أدبر أمور عبا

شيء من أمر عبادي يف مسائي وال أرضي وإيل مرجع خلقي فأنبئهم مبا خفي عليهم من علمي أغفر ملن شئت منهم 
  مبغفريت وأعاقب من شئت بعقايب 

  قول مقاتل رمحه اهللا تعاىل 
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جل هو األول ذكر البيهقي يف األمساء والصفات عن بكر بن معروف عن مقاتل بلغنا واهللا أعلم يف قوله عز و 
واآلخر والظاهر والباطن األول قبل كل شيء واآلخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل 
شيء وإمنا يعين القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم وهبذا اإلسناد عنه يف قوله تعاىل أال هو 

م فيعلم جنواهم ويسمع كالمهم مث ينبئهم يوم القيامة بكل شيء معهم يقول بعلمه وذلك قوله إن اهللا بكل شيء علي
  وهو فوق عرشه وعلمه معهم 
  قول الضحاك رمحه اهللا تعاىل 

  روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان عنه ما يكون من 

  جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم قال هو اهللا على العرش وعلمه معهم 
  مجلة قول التابعني 

روى البيهقي بإسناد صحيح إىل األوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن اهللا تعاىل جل ذكره فوق عرشه 
  ونؤمن مبا وردت السنة به من صفاته 

قال شيخ اإلسالم وإمنا قال اإلوزاعي ذلك بعد ظهور جهم املنكر لكون اهللا عز و جل فوق عرشه والنايف لصفاته 
مذهب السلف كان خبالف قوله وقال أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد وعلماء الصحابة والتابعني ليعرف الناس أن 

الذين محل عنهم التأويل قالوا يف تأويل قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم 
  هو على العرش وعلمه يف كل مكان وما خالفهم أحد يف ذلك حيتج به 

  قول احلسن رمحه اهللا تعاىل 
روى أبو بكر اهلذيلي عن احلسن رمحه اهللا تعاىل قال ليس شيء عند ربك من اخللق أقرب إليه من إسرافيل وبينه 

وبني ربه سبعة حجب كل حجاب مسرية مخسمائة عام وإسرافيل دون هؤالء ورأسه حتت العرش ورجاله يف ختوم 
  السابعة 

   تعاىل قول مالك بن دينار رمحه اهللا
ذكر أبو العباس السراج أخربنا عبد اهللا بن أيب زياد وهرون قاال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال مسعت مالك بن 
دينار يقول إن الصديقني إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوهبم إىل اآلخرة مث يقول خذوا فيقرأون ويقول امسعوا إىل 

  دينار وغريه من السلف يذكرون هذا األثر ابن آدم خريي قوله الصادق من فوق عرشه وكان مالك بن 

اليك نازل وشرك إيل صاعد وأحتبب إليك بالنعم وتتبغض إيل باملعاصي وال يزال ملك كرمي قد عرج إيل منك بعمل 
  قبيح 

  قول ربيعة بن عبد الرمحن رمحه اهللا شيخ مالك بن أنس رمحة اهللا عليه 
عيينة قال سئل ربيعة عن قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى قال االستواء غري قال حيىي بن آدم عن أبيه عن ابن 

  جمهول والكيف غري معقول ومن اهللا تعاىل الرسالة وعلى الرسول البالغ وعلينا التصديق 
  قول عبد اهللا بن الكوا رمحه اهللا تعاىل 

ام بن سعد قال قدم عبد اهللا بن الكوا على ذكر احلافظ أبو القاسم بن عساكر رمحه اهللا تعاىل يف تارخيه عن هش
معاوية فقال له أخربين عن أهل البصرة قال يقاتلون معا ويدبرون شىت قال فأخربين عن أهل الكوفة قال أنظر الناس 
يف صغرية وأوقعهم يف كبرية قال فأخربين عن أهل املدينة قال أحرص الناس على الفتنة وأعجزهم عنها قال فأخربين 
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املوصل قال قالدة وليدة فيها من كل شيء خرزة قال فأخربين عن أهل مصر قال لقمة أكل قال فأخربين عن أهل 
عن أهل اجلزيرة قال كناسة بني مدينتني قال فأخربين عن أهل الشام قال جند أمري املؤمنني ال أقول فيهم شيئا قال 

  ء ساكنا لتقولن قال أطوع الناس ملخلوق وأعصاهم خلالق وال حيسبون للسما

  قول تابع التابعني مجلة رمحهم اهللا تعاىل

  ذكر قول عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا 
روى الدارمي واحلاكم والبيهقي وغريهم بأصح إسناد إىل علي بن احلسن بن شقيق قال مسعت عبد اهللا بن املبارك 

نقول كما قالت اجلهمية ويف لفظ يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع مسوات على العرش استوى بائن من خلقه وال 
  آخر قلت كيف نعرف ربنا قال يف السماء السابعة على عرشه وال نقول كما قالت اجلهمية 

وقال الدارمي حدثنا احلسن بن الصباح البزار حدثنا علي بن احلسن ابن شقيق عن ابن املبارك قال قيل له كيف 
  ش بائن من خلقه نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العر

قال االمام عثمان بن سعيد الدارمي ومما حيقق قول ابن املبارك قول رسول اهللا للجارية أين اهللا ميتحن بذلك إمياهنا 
فلما قالت يف السماء أعتقها فإهنا مؤمنة واآلثار يف ذلك عن رسول اهللا كثرية واحلجج متظاهرة واحلمد هللا على 

   تعاىل ذلك مث ساقها الدارمي رمحه اهللا
وذكر ابن خزمية عن ابن املبارك أنه قال له رجل يا أبا عبد الرمحن قد خفت من كثرة ما أدعوا على اجلهمية قال ال 
ختف فإهنم يزعمون أن إهلك الذي يف السماء ليس بشيء وصح عن ابن املبارك أنه قال إنا نستطيع أن حنكي كالم 

  اجلهمية اليهود والنصارى وال نستطيع أن حنكي كالم 

  قول األوزاعي رمحه اهللا تعاىل 
قال أبو عبد اهللا احلاكم أخربين حممد بن علي اجلوهري ببغداد حدثنا إبراهيم بن اهليثم حدثنا حممد بن كثري 

املصيصي قال مسعت األوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن اهللا تعاىل ذكره فوق عرشه ونؤمن مبا وردت 
  األثر يدخل يف حكاية مذهبه ومذهب التابعني فلذلك ذكرناه يف املوضعني به السنة وهذا 

  قول محاد بن زيد رمحه اهللا تعاىل 
قال إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال مسعت محاد بن 

شيء قال شيخ اإلسالم وهذا الذي كانت اجلهمية حياولونه زيد يقول اجلهمية إمنا حياولون أن يقولوا ليس يف السماء 
قد صرح به املتأخرون منهم وكان ظهور السنة وكثرة األئمة يف عصر أولئك حيول بينهم وبني التصريح به فلما بعد 

  العهد وخفيت السنة وانقرضت األئمة صرحت اجلهمية النفاة مبا كان سلفهم حياولونه وال يتمكنون من إظهاره 
  ل سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل قو

  قال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعاىل وهو معكم أينما كنتم قال علمه ذكره أبو عمر 
  قول وهب بن جرير رمحه اهللا تعاىل 

قال األثرم حدثنا أبو عبد اهللا األوسي قال مسعت وهب بن جرير يقول إمنا تريد اجلهمية أنه ليس يف السماء شيء 
وقلت لسليمان بن حرب أي شيء كان يقول محاد بن زيد يف اجلهمية فقال كان يقول إمنا يريدون أنه ليس يف  قال

  السماء شيء 
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  ذكر أقوال األئمة األربعة رمحهم اهللا تعاىل

  قول اإلمام أيب حنيفة قدس اهللا روحه 
ن أخربنا أمحد بن جعفر بن نصر قال قال البيهقي حدثنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قال حدثنا أبو حممد ابن حيا

حدثنا حيىي بن يعلى قال مسعت نعيم بن محاد يقول مسعت نوح بن أيب مرمي أبا عصمة يقول كنا عند أيب حنيفة أول 
ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت جتالس جهميا فدخلت الكوفة فقيل هلا إن هاهنا رجال قد نظر يف املعقول 

أتيه فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس املسائل وقد تركت دينك أين إهلك الذي تعبده فسكت يقال له أبو حنيفة ف
عنها مث مكث سبعة أيام ال جييبها مث خرج إلينا وقد وضع كتابا إن اهللا سبحانه وتعاىل يف السماء دون األرض فقال 

وأنت عنه غائب قال البيهقي لقد  له رجل أرأيت قول اهللا تعاىل وهو معكم قال هو كما تكتب للرجل إين معك
أصاب أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل فيما نفى عن اهللا تعاىل وتقدس من الكون يف األرض وفيما ذكر من تأويل اآلية وتبع 

  مطلق السمع يف قوله إن اهللا عز و جل يف السماء 
رواه بإسناد عن أيب مطيع البلخي قال شيخ اإلسالم ويف كتاب الفقه األكرب املشهور عند أصحاب أيب حنيفة الذي 

احلكم بن عبد اهللا قال سألت أبا حنيفة عن الفقه األكرب قال ال تكفر أحدا بذنب وال تنفي أحدا من اإلميان وتأمر 
  باملعروف وتنهى عن املنكر وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك وال تتربأ من 

  ال توايل أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي اهللا عنهما إىل اهللا تعاىل أحد من أصحاب رسول اهللا و
وقال أبو حنيفة رمحه اهللا الفقه األكرب يف الدين خري من الفقه يف العلم وألن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه عز و جل 

علم الرجل اإلميان والشرائع خري من أن جيمع العلم الكثري قال أبو مطيع قلت فأخربين عن أفضل الفقه قال يت
والسنن واحلدود واختالف األئمة وذكر مسائل يف اإلميان مث ذكر مسائل يف القدر مث قال فقلت فما تقول فيمن 

يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج عن اجلماعة هل ترى ذلك قال ال قلت ومل وقد أمر 
روف والنهي عن املنكر وهو فريضة واجبة فقال كذلك لكن ما يفسدون أكثر ممن اهللا تعاىل رسوله باألمر باملع

يصلحون من سفك الدماء واستحالل احلرام وذكر الكالم يف قتال اخلوارج والبغاة إىل أن قال قال أبو حنيفة ومن 
ستوى وعرشه فوق قال ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض فقد كفر ألن اهللا تعاىل يقول الرمحن على العرش ا

  سبع مسوات 
قلت فإن قال إنه على العرش ولكنه يقول ال أدري العرش يف السماء أم يف األرض قال هو كافر ألنه أنكر أن 

  يكون يف السماء ألنه تعاىل يف أعلى عليني وأنه يدعى من أعلى ال من أسفل 
رض قال فقد كفر ألن اهللا يقول الرمحن على ويف لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول ال أعرف ريب يف السماء أم يف األ

العرش استوى وعرشه فوق سبع مسوات قال فإنه يقول على العرش استوى ولكنه ال يدري العرش يف األرض أو يف 
السماء قال إذا أنكر أنه يف السماء فقد كفر وروى هذا عن شيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري يف كتابه الفاروق 

  بإسناده 
يخ اإلسالم أبو العباس أمحد رمحه اهللا تعاىل ففي هذا الكالم املشهور عن أيب حنيفة رمحه اهللا عند أصحابه أنه قال ش

  كفر الواقف الذي يقول 
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ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض فكيف يكون اجلاحد النايف الذي يقول ليس يف السماء وال يف األرض واحتج 
لى العرش استوى قال وعرشه فوق سبع مسوات وبني هبذا أن قوله الرمحن على على كفره بقوله تعاىل الرمحن ع

العرش استوى بني يف أن اهللا عز و جل فوق السموات فوق العرش وأن االستواء على العرش مث أردف ذلك بكفر 
عليني وأن  من توقف يف كون العرش يف السماء أو يف األرض قال ألنه أنكر أن يكون يف السماء وأن اهللا يف أعلى

اهللا يدعى من أعلى ال من أسفل واحتج بأن اهللا يف أعلى عليني وأنه يدعى من أعلى ال من أسفل وكل من هاتني 
احلجتني فطرية عقلية فإن القلوب مفطورة على االقرار بأن اهللا عز و جل يف العلو وعلى أنه يدعى من أعلى ال من 

  بن عبيد اهللا الرازي  أسفل وكذلك أصحابه من بعده كأيب يوسف وهشام
كما روى ابن أيب حامت وشيخ اإلسالم بأسانيدمها أن هشام بن عبيد اهللا الرازي صاحب حممد بن احلسن قاضي 

الري حبس رجال يف التجهم فتاب فجيء به إىل هشام ليمتحنه فقال احلمد هللا على التوبة فامتحنه هشام فقال أشهد 
أشهد أن اهللا على عرشه وال أدري ما بائن من خلقه فقال ردوه إىل احلبس  أن اهللا على عرشه بائن من خلقه فقال

  فإنه مل يتب وسيأيت قول الطحاوي عند أقوال أهل احلديث 
  قول إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل 

د بن جعفر بن أمحد أن ذكر أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب التمهيد أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمن حدثنا أمح
ابن مالك حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثنا شريح بن النعمان حدثنا عبد اهللا بن نافع قال قال مالك 

بن أنس اهللا يف السماء وعلمه يف كل مكان ال خيلو منه مكان قال وقيل ملالك الرمحن على العرش استوى كيف 
اىل استواؤه معقول وكيفيته جمهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء وكذلك استوى فقال مالك رمحه اهللا تع
  أئمة أصحاب مالك من بعده 

قال حيىي بن إبراهيم الطيطلي يف كتاب سري الفقهاء وهو كتاب جليل غزير العلم حدثين عبد امللك بن حبيب عن 
ا يكرهون قول الرجل يا خيبة الدهر وكانوا عبد اهللا بن املغرية عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم قال كانو

يقولون اهللا هو الدهر وكانوا يكرهون قول الرجل رغم أنفي هللا وإمنا يرغم أنف الكافر وكانوا يكرهون قول الرجل 
ال والذي خامته على فمي وإمنا خيتم على فم الكافر وكانوا يكرهون قول الرجل واهللا حيث كان أو أن اهللا بكل 

  بغ وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته وأصبغ من أجل أصحاب مالك وأفقههم مكان قال أص
  ذكر قول أيب عمر والطلمنكي 

قال يف كتابه يف األصول أمجع املسلمون من أهل السنة على أن اهللا استوى على عرشه بذاته وقال يف هذا الكتاب 
لى احلقيقة ال على اجملاز مث ساق بسنده عن مالك قوله اهللا أيضا أمجع أهل السنة على أنه تعاىل استوى على عرشه ع

يف السماء وعلمه يف كل مكان مث قال يف هذا الكتاب وأمجع املسلمون من أهل السنة على أن معىن قوله تعاىل وهو 
معكم أينما كنتم وحنو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه وأن اهللا فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء 

  وهذه القصة يف كتابه 
  قول اإلمام احلافظ أيب عمر بن عبد الرب إمام السنة يف زمانه رمحه اهللا تعاىل 

قال يف كتاب التمهيد يف شرح احلديث الثامن البن شهاب عن ابن سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال 
خر فيقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه ينزل ربنا يف كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآل

من يستغفرين فأغفر له هذا احلديث ثابت من جهة النقل صحيح اإلسناد ال خيتلف أهل احلديث يف صحته وفيه دليل 
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على أن اهللا عز و جل يف السماء على العرش من فوق سبع مسوات كما قالت اجلماعة وهو حجتهم على املعتزلة 
   قوهلم إن اهللا واجلهمية يف

  يف كل مكان وليس على العرش والدليل على صحة ما قال أهل احلق يف ذلك قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى 
  وقوله تعاىل مث استوى على العرش ما لكم من دونه ويل وال شفيع أفال تتذكرون 

  وقوله تعاىل مث استوى إىل السماء وهي دخان 
  إىل ذي العرش سبيال وقوله تعاىل إذا البتغوا 

  وقوله تبارك امسه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه 
  وقوله تعاىل فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا 

  وقوله تعاىل أءمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض 
  وقوله تعاىل فسبح اسم ربك األعلى وهذا من العلو 

تعال و رفيع الدرجات ذو العرش و خيافون رهبم من فوقهم واجلهمي يقول وكذلك قوله العلي العظيم و الكبري امل
  إنه أسفل 

  وقوله تعاىل يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه 

  وقوله تعرج املالئكة والروح إليه والعروج هو الصعود 
  وقوله تعاىل يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل 

  وقوله تعاىل بل رفعه اهللا إليه 
  وقوله تعاىل فالذين عند ربك يسبحون له 

  وقوله تعاىل ليس له دافع من اهللا ذي املعارج تعرج املالئكة والروح إليه والعروج هو الصعود 
وأما قوله أءمنتم من يف السماء فمعناه من على السماء يعين على العرش وقد يكون يف مبعىن على أال ترى إىل قوله 

  على األرض  تعاىل فسيحوا يف األرض أي
وكذلك قوله تعاىل والصلبنكم يف جذوع النخل وهذا كله يعضده قوله تعاىل تعرج املالئكة والروح إليه وما كان 

  مثله مما تلونا من اآليات يف هذا الباب وهذه اآليات كلها واضحات يف إبطال قول املعتزلة 
  رد ادعائهم اجملاز يف االستواء 
تواء وقوهلم يف تأويل استوى استوىل فال معىن له ألنه غري ظاهر يف اللغة ومعىن االستيالء وأما ادعاؤهم اجملاز يف االس

يف اللغة املغالبة واهللا تعاىل ال يغالبه أحد وهو الواحد الصمد ومن حق الكالم أن حيمل على حقيقته حىت تتفق األمة 
تعاىل إال على ذلك وإمنا يوجه كالم اهللا عز و جل على أنه أريد به اجملاز إذ ال سبيل إىل اتباع ما أنزل الينا من ربنا 

  األشهر 

وإال ظهر من وجوهه ما مل مينع من ذلك ما جيب له التسليم ولو ساغ ادعاء اجملاز لكل مدع ما ثبت شيء من 
اء معلوم العبادات وجل اهللا أن خياطب إال مبا تفهمه العرب من معهود خماطباهتا مما يصح معناه عند السامعني واالستو

يف اللغة مفهوم وهو العلو واالرتفاع على الشيء واالستقرار والتمكن فيه قال أبو عبيدة يف قوله الرمحن على 
العرش استوى قال عال قال وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت وقال غريه استوى أي استقر 
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ه واستقر فلم يكن يف شبابه مزيد قال ابن عبد الرب االستواء واحتج بقوله تعاىل وملا بلغ أشده واستوى انتهى شباب
االستقرار يف العلو وهبذا خاطبنا اهللا تعاىل يف كتابه فقال لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 

  عليه 
  وقال تعاىل واستوت على اجلودي 

  وقال تعاىل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك 
  ر وقال الشاع

  وقد حلق النجم اليماين فاستوى ... فأوردهتم ماء بفيفاء قفرة 
وهذا ال جيوز أن يتأول فيه أحد استوىل ألن النجم ال يستويل وقد ذكر النضر بن مشيل وكان ثقة مأمونا جليال يف 

ما رأيت فإذا هو  علم الديانة واللغة قال حدثين اخلليل وحسبك باخلليل قال أتيت أبا ربيعة األعرايب وكان من أعلم
على سطح فسلمنا فرد علينا السالم وقال استووا فبقينا متحريين ومل ندر ما قال فقال لنا أعرايب إىل جانبه إنه 

أمركم أن ترفعوا فقال اخلليل هو من قول اهللا مث استوى إىل السماء وهي دخان فصعدنا إليه قال وأما من نزع منهم 
لواسطي عن إبراهيم ابن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن جماهد عن أبيه عن ابن حبديث يرويه عبد اهللا بن داود ا

  عباس رضي اهللا عنهما 

يف قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى قال استوىل على مجيع بريته فال خيلو منه مكان فاجلواب إن هذا حديث 
هللا بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن منكر على ابن عباس رضي اهللا عنهما ونقلته جمهولة وضعفاء فأما عبد ا

جماهد فضعيفان وإبراهيم بن عبد الصمد وجهول ال يعرف وهم ال يقبلون أخبار اآلحاد العدول فكيف يسوغ هلم 
االحتجاج مبثل هذا احلديث لو عقلوا وأنصفوا أما مسعوا اهللا سبحانه حيث يقول وقال فرعون يا هامان ابن يل 

أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا فدل على أن موسى عليه الصالة صرحا لعلي أبلغ األسباب 
  و السالم كان يقول إهلي يف السماء وفرعون يظنه كاذبا وقال الشاعر 

  ومن هو فوق العرش فرد موحد ... فسبحان من ال يقدر اخللق قدره 
  لعزته تعنو الوجوه وتسجد ... مليك على عرش السماء مهيمن 

  وهذا الشعر ألمية بن أيب الصلت وفيه يقول يف وصف املالئكة 
  يعظم ربا فوقه وميجد ... وساجدهم ال يرفع الدهر رأسه 

  قال فإن احتجوا بقوله تعاىل وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله 
  وبقوله تعاىل وهو اهللا يف السموات ويف األرض 

   هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وبقوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال

وزعموا أن اهللا سبحانه يف كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعاىل جده قيل ال خالف بيننا وبينكم وبني سائر األمة أنه 
ليس يف األرض دون السماء بذاته فوجب محل هذه اآليات على املعىن الصحيح اجملمع عليه وذلك أنه يف السماء اله 

هل السماء ويف األرض اله معبود من أهل األرض وكذا قال أهل العلم بالتفسري وظاهر هذا التنزيل معبود من أ
  يشهد أنه على العرش فاالختالف يف ذلك ساقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهر 

رض فتدبر هذا وأما قوله يف اآلية األخرى ويف األرض اله فاإلمجاع واالتفاق قد بني أن املراد أنه معبود من أهل األ
  فإنه قاطع 
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ومن احلجة أيضا يف أنه عز و جل على العرش فوق السموات السبع أن املوحدين أمجعني من العرب والعجم إذا 
كرهبم أمر أو نزلت هبم شدة رفعوا وجوههم إىل السماء ونصبوا أيديهم رافعني مشريين هبا إىل السماء يستغيثون اهللا 

وأعرف عند اخلاصة والعامة من أن حيتاج فيه إىل أكثر من حكايته ألنه اضطراري مل  رهبم تبارك وتعاىل وهذا أشهر
خيالفهم فيه أحد وال أنكره عليهم مسلم وقد قال لألمة اليت أراد موالها عتقها إن كانت مؤمنة فاختربها رسول اهللا 

هللا قال اعتقها فإهنا مؤمنة فاكتفى رسول بأن قال هلا أين اهللا فأشارت إىل السماء مث قال هلا من أنا قالت أنت رسول ا
اهللا منها برفع رأسها إىل السماء واستغىن بذلك عما سواه قال وأما احتجاجهم بقوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة 

إال هو رابعهم فال حجة هلم يف ظاهر هذه اآلية ألن علماء الصحابة والتابعني الذين محل عنهم التأويل يف القرآن 
يف تأويل هذه اآلية هو على العرش وعلمه يف كل مكان وما خالفهم يف ذلك أحد حيتج بقوله وذكر سنيد عن قالوا 

مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم يف قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم قال هو على عرشه 
  وعلمه معهم أينما كانوا قال وبلغين عن سفيان الثوري مثله 

يد حدثنا محاد بن زيد عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال اهللا فوق قال سن
العرش وعلمه يف كل مكان ال خيفى عليه شيء من أعمالكم مث ساق من طريق يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة 

السماء إىل األرض مسرية مخسمائة عن عاصم بن هبدلة عن زر عن عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ما بني 
عام وما بني كل مساء إىل األخرى مخسمائة عام وما بني السماء السابعة إىل الكرسي مسرية مخسمائة عام وما بني 

الكرسي إىل املاء مسرية مخسمائة عام والعرش على املاء واهللا على العرش ويعلم أعمالكم وذكر هذا الكالم أو قريبا 
  ستذكار منه يف كتاب اال

  ذكر قول اإلمام مالك الصغري أيب حممد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين 
قال يف خطبته برسالته املشهورة باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور الديانات ومن ذلك 

وال ولد له وال والد له وال  اإلميان بالقلب والنطق باللسان أن اهللا إله واحد ال إله غريه وال شبيه له وال نظري له
صاحبة له وال شريك له ليس ألوليته ابتداء وال آلخريته انقضاء وال يبلغ كنه صفته الواصفون وال حييط بأمره 

املتفكرون يعترب املتفكرون بآياته وال يتفكرون يف ماهية ذاته وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء وسع كرسيه 
ه حفظهما وهو العلي العظيم وهو العليم اخلبري املدبر القدير السميع البصري العلي الكبري السموات واألرض وال يؤد

وإنه فوق عرشه اجمليد بذاته وهو بكل مكان بعلمه وكذلك ذكر مثل هذا يف نوادره وغريها من كتبه وذكر يف 
  رير فقال كتابه املفرد يف السنة تقرير العلو واستواء الرب تعاىل على عرشه بذاته أمت تق

  فصل 

  يف بيان ما اجتمعت عليه األمة من السنن

فيما اجتمعت عليه األمور من أمور الديانة من السنن اليت خالفها بدعة وضاللة إن اهللا سبحانه وتعاىل امسه له 
ط األمساء احلسىن والصفات العلى مل يزل جبميع صفاته وهو سبحانه موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة أحا
علما جبميع ما بدا قبل كونه فطر األشياء بإرادته وقوله إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأن كالمه 
صفة من صفاته ليس مبخلوق فيبيد وال صفة ملخلوق فينفد وأن اهللا عز و جل كلم موسى عليه الصالة و السالم 

ويرى ويقبض ويبسط وأن يديه مبسوطتان واألرض مجيعا  بذاته وأمسعه كالمه ال كالما قام يف غريه وأنه يسمع
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قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه وأن يديه غري نعمته يف ذلك ويف قوله سبحانه ما منعك أن تسجد ملا 
خلقت بيدي وأنه جييء يوم القيامة بعد أن مل يكن جائيا وامللك صفا صفا لعرض األمم وحساهبا وعقاهبا وثواهبا 

غفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وأنه يرضى وحيب التوابني ويسخط على من كفر به ويغضب فال يقوم شيء في
لغضبه وأنه فوق مسواته على عرشه دون أرضه وأنه يف كل مكان بعلمه وأن اهللا سبحانه كرسيا كما قال عز و جل 

  كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء وسع كرسيه السموات واألرض وكما جاءت به األحاديث أن اهللا سبحانه يضع 
قال جماهد كانوا يقولون ما السموات واألرض يف الكرسي إال كحلقة ملقاة يف فالة من األرض وأن اهللا سبحانه 

يراه أولياؤه يف املعاد بأبصارهم ال يضاهون يف رؤيته كما قال عز و جل يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى اهللا عليه 
  ضرة إىل رهبا ناظرة وقال رسول اهللا يف قول اهللا عز و جل للذين أحسنوا احلسىن و سلم وجوه يومئذ نا

وزيادة هو النظر إىل وجهه الكرمي وأنه يكلم عبادة يوم القيامة ليس بينه وبينهم واسطة وال ترمجان وأن اجلنة والنار 
يفنيان واإلميان بالقدر خريه وشره وكل  داران قد خلقتا أعدت اجلنة للمؤمنني املتقني والنار للكافرين اجلاحدين وال

ذلك قد قدره ربنا سبحانه وتعاىل وأحصاه علمه وأن مقادير األمور بيده ومصدرها عن قضائه تفضل على من 
أطاعه فوفقه وحبب اإلميان إليه وزينه يف قلبه فيسره له وشرح له صدره ونور له قلبه فهداه ومن يهد اهللا فما له من 

ه وكفر به فأسلمه ويسره فحجبه وأضله ومن يضلل اهللا فلن جتد له وليا مرشدا وكل ينتهي مضل وخذل من عصا
إىل سابق عمله ال حميص ألحد عنه وأن اإلميان قول باللسان وإخالص بالقلب وعمل باجلوارح يزيد ذلك بالطاعة 

ل وال عمل إال بنية وال قول وال وينقص باملعصية نقصا عن حقائق الكمال ال حمبط لإلميان وال قول إال بعمل وال قو
عمل وال نية إال مبوافقة السنة وأنه ال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبريا وال حيبط اإلميان غري الشرك 

  باهللا تعاىل كما قال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك 
  وقال تعاىل إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء 

  على العباد حفظة يكتبون أعماهلم كما قال تعاىل وإن عليكم حلافظني كراما كاتبني يعلمون ما تفعلون  وأن
  وقال تعاىل ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد وأن ملك املوت يقبض األرواح كلها بإذن اهللا تعاىل مىت شاء 

يتون بآجاهلم فأرواح أهل السعادة باقية منعمة كما قال تعاىل قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم وأن اخللق م
إىل يوم القيامة وأرواح أهل الشقاء يف سجني معذبة إىل يوم القيامة وأن الشهداء أحياء عند رهبم يرزقون وأن 

عذاب القرب حق وأن املؤمنني يفتنون يف قبورهم ويضغطون ويسئلون ويثبت اهللا منطق من أحب تثبيته وأنه ينفخ يف 
يصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم الصور ف

يعودون حفاة عراة غرال وأن األجساد اليت أطاعت أو عصت هي اليت تبعث يوم القيامة لتجازى واجللود اليت 
امة على من تشهد عليه منهم وتنصب كانت يف الدنيا واأللسنة واأليدي واألرجل اليت تشهد عليهم يوم القي

املوازين لوزن أعمال العباد فأفلح من ثقلت موازينه وخاب وخسر من خفت موازينه ويؤتون صحائفهم فمن أويت 
كتابه بيمينه فسوف حياسب حسابا يسريا ومن أويت كتابه بشماله فأولئك يصلون سعريا وأن الصراط جسر مورود 

اجون متفاوتون يف سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم أعماهلم فيها جيوزه العباد بقدر أعماهلم فن
يتساقطون وأنه خيرج من النار من يف قلبه شيء من اإلميان وأن الشفاعة ألهل الكبائر من املؤمنني وخيرج من النار 

ون كما تنبت احلبة يف محيل بشفاعة رسول اهللا قوم من أمته بعد أن صاروا فيها محما يطرحون يف هنر احلياة فينبت
السيل واألميان حبوض رسول اهللا ترده أمته ال يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من غري وبدل واإلميان مبا جاء من خرب 
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اإلسراء بالنيب إىل السموات على ما صحت به الروايات وأنه رأى من آيات ربه الكربى ومبا ثبت من خروج 
الصالة و السالم حكما عدال يقتل الدجال وباآليات اليت بني يدي الساعة من  الدجال ونزول عيسى بن مرمي عليه

طلوع الشمس من املغرب وخروج الدابة وغري ذلك مما صحت به الروايات ونصدق مبا جاءنا عن اهللا تعاىل يف 
عنا من  كتابه وثبت عن رسول اهللا وأخباره ونوجب العمل مبحكمه ونؤمن ونقر مبشكله ومتشاهبه ونكل ما غاب

  حقيقة تفسريه إىل اهللا تعاىل واهللا 

يعلم تأويل املتشابه من كتابه والراسخون يف العلم يقولون آمنا به وكل ما غاب عنا من حقيقة تفسريه كل من عند 
  ربنا 

وقال بعض الناس الراسخون يف العلم يعلمون مشكله ولكن األول قول أهل املدينة وعليه تدل الكتب وأن أفضل 
ن قرن الصحابة رضي اهللا عنهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم كما قال النيب وأن أفضل األمة بعد نبيها أبو القرو

بكر مث عمر مث علي وقيل مث عثمان وعلي ويكف عن التفضيل بينهما روي ذلك عن مالك وقال ما أدركت أحدا 
قول األول وهو قول أهل احلديث مث بقية اقتدى به يفضل أحدمها على صاحبه فرأى الكف عنهما وروي عنه ال

العشرة مث أهل بدر من املهاجرين ومن األنصار ومن مجيع الصحابة على قدر اهلجرة والسابقة والفضيلة وكل من 
صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من التابعني والكف عن ذكر أصحاب رسول اهللا إال خبري ما 

  ننشر حماسنهم ونلتمس هلم أفضل خمارجهم ونظن هبم أحسن املذاهب يذكرون به وأهنم أحق أن 
قال النيب ال تؤذوين يف أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصفيه قال 

كل من إذا ذكر أصحايب فأمسكوا قال أهل العلم ال يذكرون إال بأحسن ذكر والسمع والطاعة ألئمة املسلمني و
ويل أمر املسلمني عن رضى أو عن غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجر فال خيرج عليه جار أو عدل ونغزو معه 

العدو وحنج معه البيت ودفع الصدقات اليهم جمزية إذا طلبوها ونصلي خلفهم اجلمعة والعيدين قاله غري واحد من 
  العلماء 

خنافه فنصلي واختلف يف اإلعادة وال بأس بقتال من دافعك من وقال مالك ال نصلي خلف املبتدع منهم إال أن 
اخلوارج واللصوص من املسلمني وأهل الذمة عن نفسك ومالك والتسليم للمسلمني ال تعارض برأي وال تدافع 

بقياس وما تأوله منها السلف الصاحل تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه ويسعنا أن منسك عما أمسكوا 
  ونتبعهم 

فيما بينوا ونقتدي هبم فيما استنبطوه ورأوه يف احلوادث وال خنرج من مجاعتهم فيما اختلفوا فيه ويف تأويله وكل ما 
قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس يف الفقه واحلديث على ما بيناه وكله قول مالك فمنه منصوص من 

  قوله ومنه معلوم من مذهبه 
مر بن عبد العزيز سن رسول اهللا ووالة األمر من بعده سننا األخذ هبا تصديق لكتاب اهللا تعاىل قال مالك قال ع

واستكمال لطاعته وقوة على دين اهللا تعاىل ليس ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر فيما خالفها من اهتدى هبا 
   ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا هدى ومن استنصر هبا نصر ومن تركها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا

قال مالك وأعجبين عزم عمر رضي اهللا عنه يف ذلك وقال يف خمتصر املدونة وأنه تعاىل فوق عرشه بذاته فوق سبع 
  مسواته دون أرضه رضي اهللا عنه ما كان أصلبه يف السنة وأقومه هبا 
   زيد من املشهورين بالفقه والسنة رمحه اهللا تعاىل قول اإلمام أيب بكر حممد بن وهب املالكي شارح رسالة ابن أيب
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قال يف شرحه للرسالة ومعىن فوق وعال واحد بني مجيع العرب يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله وتصديق ذلك قوله 
  تعاىل مث استوى على العرش الرمحن 

  وقال تعاىل الرمحن على العرش استوى 
  رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون  وقال تعاىل يف وصف خوف املالئكة خيافون

  وقال تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه وحنو ذلك كثري 

وقال رسول اهللا لألعجمية أين اهللا فأشارت إىل السماء ووصف النيب أنه عرج به من األرض إىل السماء مث من مساء 
قال مسعت صريف األقالم وملا فرضت الصلوات جعل كلما هبط إىل مساء إىل سدرة املنتهى مث إىل ما فوقها حىت لقد 

من مكانه تلقاه موسى عليه السالم يف بعض السموات وأمره بسؤال التخفيف عن أمته فرجع صاعدا مرتفعا إىل اهللا 
  سبحانه وتعاىل يسأله حىت انتهت إىل مخس صلوات وسنذكر متام كالمه قريبا إن شاء اهللا تعاىل 

  القاسم عبد اهللا بن خلف املقري األندلسي رمحه اهللا  قول اإلمام أيب
قال يف اجلزء األول من كتاب االهتداء ألهل احلق واالقتداء من تصنيفه من شرح املخلص للشيخ أيب احلسن 

القابسي رمحه اهللا تعاىل عن مالك عن ابن شهاب عن أيب عبد اهللا األغر وعن أيب سلمة ابن عبد الرمحن عن أيب 
ي اهللا عنه أن رسول اهللا قال ينزل ربنا كل ليلة إىل مساء الدنيا حىت يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من هريرة رض

يدعوين فأستجيب له ومن يسألين فأعطيه ومن يستغفرين فأغفر له يف هذا احلديث دليل على أنه تعاىل يف السماء 
العلم ودليل قوهلم أيضا من القرآن قوله تعاىل على العرش فوق سبع مسوات من غري مماسة وال تكييف كما قال أهل 

  الرمحن على العرش استوى 
  وقوله تعاىل مث استوى على العرش ما لكم من دونه من ويل وال شفيع 

  وقوله تعاىل إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال 
  وقوله تعاىل وقوله تعاىل يدبر األمر من السماء إىل األرض وقوله تعاىل تعرج املالئكة والروح إليه 

لعيسى عليه الصالة و السالم إين متوفيك ورافعك إيل وقوله تعاىل ليس له دافع من اهللا ذي املعارج تعرج املالئكة 
  والروح إليه والعروج هو الصعود 

  وقال مالك بن أنس اهللا عز و جل يف السماء وعلمه يف كل مكان ال خيلو من علمه مكان يريد 
  سماء على السماء كما قال تعاىل وألصلبنكم يف جذوع النخل واهللا أعلم بقوله يف ال

  وكما قال تعاىل آمنتم من يف السماء أي من على السماء يعين على العرش 
وكما قال تعاىل فسيحوا يف األرض أي على األرض وقيل ملالك الرمحن على العرش استوى كيف استوى قال مالك 

  وكيفيته جمهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء رمحه اهللا تعاىل لقائله استواؤه معقول 
قال أبو عبيدة يف قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى أي عال قال وتقول العرب استويت فوق الدابة وفوق البيت 

وكل ما قدمت دليل واضح يف إبطال قول من قال باجملاز يف االستواء وإن استوى مبعىن استوىل ألن االستيالء يف 
لغة املغالبة وأنه ال يغالبه أحد ومن حق الكالم أن حيمل على حقيقته حىت تتفق األمة أنه أريد به اجملاز إذ ال سبيل ال

إىل اتباع ما أنزل إلينا من ربنا سبحانه وتعاىل األعلى ذلك وإمنا يوجه كالم اهللا تعاىل على األشهر واألظهر من 
ولو ساغ ادعاء اجملاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات وجل اهللا وجوهه ما مل مينع ذلك ما يوجب له التسليم 
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تعاىل أن خياطب إال مبا تفهمه العرب من معهود خماطباهتا مما يصح معناه عند السامعني واالستواء معلوم يف اللغة وهو 
  العلو واالرتفاع والتمكن 

ت السبع أن املوجودين أمجعني إذا كر هبم أمر ومن احلجة أيضا يف أن اهللا سبحانه وتعاىل على العرش فوق السموا
رفعوا وجوههم إىل السماء يستغيثون اهللا رهبم وقوله لألمة اليت أراد موالها أن يعتقها أين اهللا فأشارت إىل السماء مث 

ودل على قال هلا من أنا قالت أنت رسول اهللا قال اعتقها فإهنا مؤمنة فاكتفى رسول اهللا منها برفع رأسها إىل السماء 
ما قدمناه أنه على العرش والعرش فوق السموات السبع ودليل قولنا أيضا قول أمية بن أيب الصلت يف وصف 

  املالئكة 
  يعظم ربا فوقه وميجد ... وساجدهم ال يرفع الدهر رأسه 

  ومن هو فوق العرش فرد موحد ... فسبحان من ال يقدر اخللق قدره 
  عزته تعنو الوجوه وتسجد ل... مليك على عرش السماء مهيمن 

وقوله تعاىل وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فاطلع إىل إله موسى فدل 
على أن موسى عليه الصالة و السالم كان يقول إهلي يف السماء وفرعون يظنه كاذبا فإن احتج أحد علينا فيما 

لوقات ألن ما أحاطت به األمكنة واحتوته فهو خملوق فشيء ال يلزم وال قدمناه وقال لو كان كذلك ألشبه املخ
معىن له ألنه تعاىل ليس كمثله شيء من خلقه وال يقاس بشيء من بريته وال يدرك بقياس وال يقاس بالناس كان قبل 

  األمكنة مث يكون بعدها ال إله إال هو خالق كل شيء ال شريك له 
أنه ال يعقل كائن إال يف مكان ما وما ليس يف مكان فهو عدم وقد صح يف العقول وقد اتفق املسلمون وكل ذي لب 

وثبت بالدالئل أنه كان يف األزل ال يف مكان وليس مبعدوم فكيف يقاس على شيء من خلقه أو جيري بينهم وبينه 
  متثيل أو تشبيه تعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا 

 أنه كان يف األزل ال يف مكان مث خلق األماكن فصار يف مكان ففي ذلك إقرار منا فإن قال قائل إذا وصفنا ربنا تعاىل
  فيه بالتغيري واالنتقال إذا زال عن صفته يف األزل وصار يف مكان دون مكان قيل له 

وكذلك زعمت أنت أنه كان ال يف مكان مث صار يف كل مكان فنقل صفته من الكون ال يف مكان إىل صفة هي 
كل مكان فقد تغري عندك معبود وانتقل من ال مكان إىل كل مكان فإن قال إنه كان يف األزل يف كل الكون يف 

  مكان ملا هو اآلن فقد أوجب األماكن واألشياء معه يف أزليته وهذا فاسد 
ل إىل فإن قال فهل جيوز عندك أن ينتقل من ال مكان يف األزل إىل مكان قيل له أما االنتقال وتغري احلال فال سبي

إطالق ذلك عليه ألن كونه يف األزل ال يوجب مكانا وكذلك نقلته ال توجب مكانا وليس يف ذلك كاخللق ألن 
كونه يوجب مكانا من اخللق ونقلته توجب مكانا ويصري منتقال من مكان إىل مكان واهللا تعاىل ليس كذلك ولكنا 

املعىن يف ذلك واحدا كما نقول له عرش وال نقول له نقول استوى من ال مكان إىل مكان وال نقول انتقل وإن كان 
سرير ونقول هو احلكيم وال نقول هو العاقل ونقول خليل إبراهيم وال نقول صديق إبراهيم وإن كان املعىن يف ذلك 

واحدا ألنا ال نسميه وال نصفه وال نطلق عليه إال ما مسي به نفسه على ما تقدم وال ندفع ما وصف به نفسه ألنه 
  ع للقرآن دف

وقد قال اهللا تعاىل وجاء ربك وامللك صفا صفا وليس جميئه حركة وال زواال وال ابتداال ألن ذلك إمنا يكون إذا كان 
اجلائي جسما أو جوهرا فلما ثبت أنه ليس جبسم وال جوهر وال عرض مل جيب أن يكون جميئه حركة وال نقال ولو 
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ه املوت وجاءه املرض وشبه ذلك مما هو وجود نازل به ال جميء لبان اعتربت ذلك بقوهلم جاءت فالنا قيامته وجاء
  لك وباهللا العصمة والتوفيق 

فإن قال أنه ال يكون مستويا على مكان إال مقرونا بالكيف قيل له قد يكون االستواء واجبا والتكييف مرتفع وليس 
  وال يكون كائنا يف  رفع التكييف يوجب رفع االستواء ولو الزم هذا لزم التكييف يف األزل

مكان وال مقرونا بالتكييف فإن قال إنه كان وال مكان وهو غري مقرون بالتكييف وقد عقلنا وأدركنا حبواسنا أن لنا 
أرواحا يف أبداننا وال نعلم كيفية ذلك وليس جهلنا بكيفية األرواح يوجب أن ليس لنا أرواح وكذلك ليس جهلنا 

  على عرشه بكيفيته على عرشه يوجب أن ليس 
وقد روي عن أيب رزين العقيلي قال قلت يا رسول اهللا أين كان ربنا تبارك وتعاىل قبل أن خيلق السموات واألرض 

  قال كان يف عماء ما فوقه هواء وما حتته هواء 
د قال أبو القاسم العماء ممدود وهو السحاب والعمى مقصور الظلمة وقد روى احلديث باملد والقصر فمن رواه بامل
فمعناه عنده كان يف عماء سحاب ما حتته وما فوقه هواء واهلاء راجعة على العماء ومن رواه بالقصر فمعناه عنده 

  كان يف عمى عن خلقه ألنه من عمي عن شيء فقد أظلم عنه 
 قال سنيد بسنده عن جماهد قال إن بني العرش وبني املالئكة لسبعني حجابا من نور وحجابا من ظلمة وروى أيضا

سنيد بسنده عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ما بني السماء إىل األرض مسرية مخسمائة عام وما بني السماء 
  السابعة إىل الكرسي مسرية مخسمائة عام والعرش على املاء واهللا سبحانه وتعاىل على العرش ويعلم أعمالكم 

ه شيء من أعمالكم قال أبو القاسم يريد فوق وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه أيضا أنه فوق العرش ال خيفى علي
  العرش ألن العرش آخر املخلوقات ليس فوقه خملوق فاهللا تعاىل أعلى املخلوقات دون تكييف وال مماسة 

وال أعلم يف هذا الباب حديثا مرفوعا إال حديث عبد اهللا بن عمرية عن األحنف عن العباس بن عبد املطلب رضي 
نظر إىل سحابة فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال واملزن قالوا واملزن قال والعنان قالوا اهللا عنه أن رسول اهللا 

  نعم قال كم ترون بينكم وبني السماء قالوا ال ندري قال بينكم وبينه إما واحد أو إثنان 

سابعة حبر أو ثالث وسبعون سنة والسماء فوقها كذلك بينهما مثل ذلك حىت عد سبع مسوات مث فوق السماء ال
أعاله وأسفله كما بني مساء إىل مساء مث فوق ذلك مثانية أو عال بني أظالفهم وركبهم مثل ما بني مساء إىل مساء على 

ظهورهم العرش بني أسفله وأعاله مثل ما بني مساء إىل مساء مث اهللا تعاىل إىل فوق ذلك هذا حديث حسن صحيح 
  أخرجه داود 

  د بن أيب نعيس املالكي املشهور بأبن أيب زمنني رمحه اهللا تعاىل قول اإلمام أيب عبد اهللا حمم
قال يف كتابه الذي صنفه يف أصول السنة باب اإلميان بالعرش ومن قول أهل السنة أن اهللا عز و جل خلق العرش 

 واختصه بالعلو واالرتفاع فوق مجيع ما خلق مث استوى عليه كيف شاء كما أخرب عن نفسه يف قوله عز و جل
الرمحن على العرش استوى ويف قوله تعاىل مث استوى على العرش يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها وذكر حديث أيب رزين العقيلي قلت يا رسول اهللا أين كان ربنا قبل أن خيلق السموات 

خلق عرشه على املاء مث ذكر اآلثار يف ذلك إىل أن قال واألرض قال كان يف عماء ما فوقه هواء وما حتته هواء مث 
باب اإلميان باحلجب قال ومن قول أهل السنة أن اهللا تعاىل بائن من خلقه حمتجب عنهم باحلجب تعاىل اهللا عما يقول 

ومن  الظاملون علوا كبريا كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا إىل أن قال باب اإلميان بالنزول قال
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قول أهل السنة أن اهللا ينزل إىل مساء الدنيا وذكر حديث النزول مث قال وهذا احلديث يبني أن اهللا تعاىل على عرشه 
يف السماء دون األرض وهو أيضا بني يف كتاب اهللا تعاىل وتقدس ويف غري ما حديث عن رسول اهللا قال اهللا عز و 

  ليه وساق اآليات يف العلو وذكر جل يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إ

  من طريق مالك قول النيب أين اهللا مث قال واحلديث يف مثل هذا كثري 
  قول القاضي عبد الوهاب إمام املالكية بالعراق 

من كبار أهل السنة رمحهم اهللا تعاىل صرح بأن اهللا سبحانه استوى على عرشه بذاته نقله شيخ اإلسالم عنه يف غري 
  ونقله عنه القرطيب يف شرح األمساء احلسىن  موضع من كتبه

  ذكر قول اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا تعاىل وقدس روحه ونور ضرحيه 
قال اإلمام ابن اإلمام عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي حدثنا أبو شعيب وأبو ثور عن أيب عبد اهللا حممد بن إدريس 

يف السنة اليت أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل احلديث الذين رأيتهم وأخذت  الشافعي رمحه اهللا تعاىل قال القول
عنهم مثل سفيان ومالك وغريمها االقرار بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن اهللا تعاىل على عرشه يف 

  مسائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن اهللا تعاىل ينزل إىل مساء الدنيا كيف شاء 
قال عبد الرمحن وحدثنا يونس بن عبد األعلى قال مسعت أبا عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي يقول وقد سئل عن 

صفات اهللا وما يؤمن به فقال هللا تعاىل أمساء وصفات جاء هبا كتابه وأخرب هبا نبيه أمته ال يسع أحدا من خلق اهللا 
  قامت عليه احلجة ردها ألن القرآن نزل هبا 

رسول اهللا القول هبا فيما روى عنه العدول فإن خالف ذلك بعد ثبوت احلجة عليه فهو كافر أما قبل  وصح عن
ثبوت احلجة عليه فمعذور باجلهل ألن علم ذلك ال يدرك بالعقل وال بالرؤية والفكر وال يكفر باجلهل هبا أحد إال 

فما نفى التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء  بعد انتهاء اخلرب إليه هبا وتثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه
  وهو السميع البصري 

وصح عن الشافعي أنه قال خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه حق قضاها اهللا يف مسائه ومجع عليها قلوب عباده 
الته احلمد هللا ومعلوم أن املقضي يف األرض والقضاء فعله سبحانه وتعاىل املتضمن ملشيئته وقدرته وقال يف خطبة رس

  الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه فجعل صفاته سبحانه إمنا تتلقى بالسمع 
قال يونس بن عبد األعلى قال يل حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنه األصل قرآن وسنة فإن مل يكن فقياس 

واالمجاع أكرب من اخلرب الفرد واحلديث على عليهما وإذا اتصل احلديث عن رسول اهللا وصح اإلسناد منه فهو سنة 
  ظاهره وإذا احتمل املعاين فما أشبه منها ظاهره فهو أوالها به 

قال اخلطيب يف الكفاية أخربنا أبو نعيم احلافظ حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان حدثنا عبد اهللا بن حممد 
  د األعلى فذكره بن يعقوب حدثنا أبو حامت الرازي حدثين يونس ابن عب

  قول صاحبه إمام الشافعية يف وقته أيب إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين 
يف رسالته يف السنة اليت رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده وحنن نسوقها كلها بلفظها بسم اهللا الرمحن الرحيم 

سألتين أن أوضح لك من السنة أمرا تبصر عصمنا اهللا وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم ملوافقة اهلدى أما بعد فإنك 
نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه األقاويل وزيغ حمدثات الضالني فقد شرحت لك منهاجا موضحا مل آل 

نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه حبمد اهللا ذي الرشد والتسديد احلمد هللا أحق ما بدأ وأوىل من شكر وعليه أثين 
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احبة وال ولد جل عن املثل وال شبيه له وال عديل السميع البصري العليم اخلبري املنيع الواحد الصمد ليس له ص
الرفيع عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه باألمور ونفذ يف خلقه سابق املقدور ويعلم خائنة 

  شر األعني وما ختفي الصدور فاخللق عاملون بسابق علمه ونافذون ملا خلقهم له من خري و

ال ميلكون ألنفسهم نفعا من الطاعة وال جيدون إىل صرف املعصية عنها دفعا خلق اخللق مبشيئته من غري حاجة 
كانت به فخلق املالئكة مجيعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم مالئكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول 

 رسله وبعض مدبرون ألمره مث خلق آدم بيده عرشه يسبحون وآخرون حبمده يقدسون واصطفى منهم رسال إىل
وأسكنه جنته وقبل ذلك لألرض خلقه وهناه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها مث ابتاله هبا هناه عنه منها مث 

سلط عليه عدوه فاغواه عليها وجعل أكله إىل اهلبوط إىل األرض سببا فما وجد إىل ترك أكلها سبيال وال عنه هلا 
  مذهبا 

خلق للجنة من ذريته أهال فهم بأعماهلا مبشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون وخلق من ذريته للنار أهال مث 
فخلق هلم أعينا ال يبصرون هبا وآذانا ال يسمعون هبا وقلوبا ال يفقهون هبا فهم بذلك عن اهلدى حمجوبون وهم 

  بأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون 
ومها شيئان ونظامان وقرينان ال يفرق بينهما ال إميان إال بعمل وال عمل إال بإميان واملؤمنون يف واإلميان قول وعمل 

اإلميان متفاضلون وبصاحل األعمال هم متزايدون وال خيرجون من اإلميان بالذنوب وال يكفرون بركوب كبرية وال 
  بالنار  عصيان وال يوجب حملسنهم غري ما أوجب له النيب وال يشهد على مسيئهم

والقرآن كالم اهللا عز و جل ومن اهللا وليس مبخلوق فيبيد وقدرة اهللا ونعمته وصفاته كلها غري خملوقات دائمات 
أزلية ليست مبحدثات فتبيد وال كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه املخلوقني وقصرت عنه نظر الواصفني 

  عال على عرشه بائن من خلقه موجود ليس مبعدوم وال مفقود قريب باإلجابة عند السؤال بعيد بالبعد ال ينال 
واخللق ميتون بآجاهلم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم مث هم بعد الضغط يف القبور مسؤلون وبعد البلى 

منشورون ويوم القيامة إىل رهبم حمشورون وعند العرض عليه حماسبون حبضرة املوازين ونشر صحف الدواوين 
  ونسوه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة  أحصاه اهللا

لو كان غري اهللا عز و جل احلاكم بني خلقه فاهللا يلي احلكم بينهم بعدله مبقدار القائلة يف الدنيا وهو أسرع احلاسبني 
كما بدا هلم له شقاوة وسعادة يومئذ تعودون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري وأهل اجلنة يومئذ يتنعمون وبصنوف 

لذات يتلذذون وبأفضل الكرامة حيربون فهم حينئذ إىل رهبم ينظرون ال ميارون يف النظر إليه وال يشكون ال
فوجوههم بكرامته ناضرة وأعينهم بفضله اليه ناظرة يف نعيم مقيم ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني أكلها 

اجلحد عن رهبم يومئذ حملجوبون ويف النار ملسجرون  دائم وظلها تلك عقىب الذين اتقوا وعقىب الكافرين النار وأهل
لبئس ما قدمت هلم أنفسهم إن سخط اهللا عليهم ويف العذاب هم خالدون ال يقضي عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم 

من عذاهبا إال من شاء اهللا إخراجه من املوحدين منها والطاعة ألويل األمر فيما كان عند اهللا عز و جل مرضيا 
ما كان مسخطا وترك اخلروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إىل اهللا عز و جل كيما يعطف هبم على  واجتناب

رعيتهم واإلمساك عن تكفري أهل القبلة والرباءة منهم فيما أحدثوا ما مل يبتدعوا ضاللة فمن ابتدع منهم ضاللة كان 
منه ويهجر ويتجنب عدته فهي أعدى من عدة على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إىل اهللا بالرباءة 

  اجلرب 
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ويقال بفضل خليفة رسول اهللا مث عمر فهما وزيرا رسول اهللا وضجيعاه مث عثمان مث علي رضي اهللا عنهم أمجعني مث 
الباقني من العشرة الذين أوجب هلم رسول اهللا اجلنة وخيلص لكل رجل منهم من احملبة بقدر الذي أوجبه له رسول 

  ن يوم التفضيل لسائر أصحابه من بعده رضي اهللا عنهم أمجعني اهللا م
ويقال بفضلهم ويذكرون مبحاسن أفعاهلم وميسك عن اخلوض فيما شجر بينهم وهم خيار أهل األرض بعد نبيهم 

اختارهم اهللا عز و جل وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعالم املسلمني رضي اهللا عنهم أمجعني وال تترك 
  ور صالة اجلمعة وصالة مع بر هذه األمة وفاجرها ما كان من البدعة بريا واجلهاد مع كل إمام عدل أو حض

  جائر واحلج وقصر الصالة يف األسفار والتخيري فيه بني الصيام واإلفطار 
وجانبوا  هذه مقاالت اجتمع عليها املاضون األولون من أئمة اهلدى وبتوفيق اهللا اعتصم هبا التابعون قدوة ورضا

التكلف فيما كفوا فسددوا بعون اهللا ووفقوا مل يرغبوا عن االتباع فيقصروا ومل جياوزوا فيعتدوا فنحن باهللا واثقون 
  وعليه متوكلون واليه يف اتباع آثارهم راغبون 

فرائضه  فهذا شرح السنة حتريت كشفها وأوضحته فمن وفقه اهللا للقيام مبا أبنته مع معونته له بالقيام على أداء
باالحتياط يف النجاسات وإسباغ الطهارات على الطاعات وأداء الصلوات على االستطاعات وإيتاء الزكاة على 

أهل اجلدات واحلج على أهل اجلدة واالستطاعات وصيام شهر رمضان ألهل الصحات ومخس صلوات سنها رسول 
ة الكسوف وصالة االستسقاء واجتناب احملارم اهللا والوتر يف كل ليلة وركعتا الفجر وصالة الفطر والنحر وصال

واالحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغري احلق وان يقول على اهللا ما ال يعلم كل هذه كبائر حمرمات 
والتحري يف املكاسب واملطاعم واحملارم واملشارب واملالبس واجتناب الشهوات فإهنا داعية لركوب احملرمات فمن 

مى فإنه يوشك أن يقع يف احلمى فمن يسر هلذا فإنه من الدين على هدى ومن الرمحن على رجاء رعى حول احل
وفقنا اهللا وإياك إىل سبيله األقوم مبنه اجلزيل األقدم وجالله العلي األكرم والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته وعلى 

   رب العاملني من قرأ علينا السالم وال ينال سالم اهللا تعاىل الضالون واحلمد هللا
  قول إمام الشافعية يف وقته أيب العباس بن سريج رمحه اهللا تعاىل 

  ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن حممد الزجناين يف جوابات املسائل اليت سئل عنها مبكة فقال 
 من احلمد هللا أوال وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال وصلى اهللا على حممد املصطفى وعلى األخيار الطيبني

  األصحاب واآلل سألت 

أيدك اهللا تعاىل بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقته إىل من سلك مذهب السلف وصاحلي اخللف يف الصفات 
الواردة يف الكتاب املنزل والسنة املنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثقات األثبات عن النيب بوجيز من القول 

بحانه وتعاىل وأجبت عنه جبواب بعض األئمة الفقهاء وهو أبو العباس أمحد بن واختصار يف اجلواب فاستخرت اهللا س
  عمر بن سريج رمحه اهللا تعاىل وقد سئل عن مثل هذا السؤال فقال أقول وباهللا التوفيق 

حرام على العقول أن متثل اهللا سبحانه وتعاىل وعلى األوهام أن حتده وعلى الظنون أن تقع وعلى الضمائر أن تعمق 
على النفوس أن تفكر وعلى األفكار أن حتيط وعلى األلباب أن تصف إال ما وصف به نفسه يف كتابه أو على و

لسان رسوله وقد صح وتقرر واتضح عند مجيع أهل الديانة والسنة واجلماعة من السلف املاضني والصحابة 
يع اآلي الواردة عن اهللا تعاىل يف ذاته وصفاته والتابعني من األئمة املهتدين الراشدين املشهورين إىل زماننا هذا أن مج

واألخبار الصادقة الصادرة عن رسول اهللا يف اهللا ويف صفاته اليت صححها أهل النقل وقبلها النقاد األثبات جيب 
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على املرء املسلم املؤمن املوفق اإلميان بكل واحد منه كما ورد وتسليم أمره إىل اهللا سبحانه وتعاىل كما أمر ذلك 
  ثل قوله تعاىل هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة م

  وقوله تعاىل وجاء ربك وامللك صفا صفا 
  وقوله تعاىل الرمحن على العرش استوى 

  وقوله تعاىل واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
ليدين والسمع والبصر والكالم والعني والنظر واإلرادة والرضى ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس وا

  والغضب واحملبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط واالستحياء والدنو كقاب قوسني 

أو أدىن وصعود الكالم الطيب اليه وعروج املالئكة والروح إليه ونزول القرآن منه وندائه األنبياء عليهم الصالة 
وله للمالئكة وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته ومشيئته وصمدانيته وفردانيته وأوليته وآخريته السالم وق

وظاهريته وباطنيته وحياته وبقائه وأزليته وأبديته ونوره وجتليه والوجه وخلق آدم عليه السالم بيده وحنو قوله تعاىل 
  أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض 

الذي يف السماء إله ويف األرض إله ومساعه من غريه ومساع غريه منه وغري ذلك من صفاته املتعلقة  وقوله تعاىل وهو
به املذكورة يف الكتاب املنزل على نبيه ومجيع ما لفظ به املصطفى من صفاته كغرسه جنته الفردوس بيده وشجرة 

فتقول قط قط وذكر األصابع والنزول طوىب بيده وخط التوراة بيده والضحك والتعجب ووضعه القدم على النار 
كل ليلة إىل مساء الدنيا وليلة اجلمعة وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وكغريته وفرحه بتوبة العبد واحتجابه 

بالنور وبرداء الكربياء وأنه ليس بأعور وأنه يعرض عما يكره وال ينظر إليه وأن كلتا يديه ميني واختيار آدم قبضة 
ث القبضة وله كل يوم كذا وكذا نظرة يف اللوح احملفوظ وأنه يوم القيامة حيثو ثالث حثيات من جهنم اليمىن وحدي

  فيدخلهم اجلنة 
وملا خلق آدم عليه الصالة و السالم مسح ظهره بيمينه فقبض قبضة فقال هؤالء للجنة وال أبايل أصحاب اليمني 

مال مث ردهم يف صلب آدم وحديث القبضة اليت خيرج وقبض قبضة أخرى وقال هذه للنار وال أبايل أصحاب الش
هبا من النار قوما مل يعملوا خريا قط عادوا محما فيلقون يف هنر من اجلنة يقال له هنر احلياة وحديث خلق آدم على 
صورته وقوله ال تقبحوا الوجه فإن اهللا خلق آدم على صورة الرمحن وإثبات الكالم باحلرف والصوت وباللغات 

  لمات وبالسور وكالمه تعاىل جلربيل وبالك

واملالئكة ومللك األرحام وللرحم ومللك املوت ولرضوان وملالك وآلدم وملوسى وحملمد وللشهداء وللمؤمنني عند 
احلساب ويف اجلنة ونزول القرآن إىل مساء الدنيا وكون القرآن يف املصاحف وما أذن اهللا لشيء كإذنه لنيب يتغىن 

 أشد اذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إىل قينته وأن اهللا سبحانه حيب العطاس ويكره التثاؤب بالقرآن وقوله اهللا
وفرغ اهللا من الرزق واألجل وحديث ذبح املوت ومباهات اهللا تعاىل وصعود األقوال واألعمال واألرواح إليه 

 العرش إىل أن مل يكن بينه وبني اهللا وحديث معراج الرسول ببدنه وبيان نفسه ونظره إىل اجلنة والنار وبلوغه إىل
تعاىل إال حجاب العزة وعرض األنبياء عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم وعرض أعمال األمة عليه وغري هذا مما 

  صح عنه من األخبار املتشاهبة الواردة يف صفات اهللا سبحانه ما بلغنا وما مل يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه 
شاهبة يف القرآن أن نقبلها وال نردها وال نتأوهلا بتأويل املخالفني وال حنملها على تشبيه املشبهني وال ويف اآلي املت

نزيد عليها وال ننقص منها وال نفسرها وال نكفيها وال نترجم عن صفاته بلغة غري العربية وال نشري إليها خبواطر 
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جل ونفسر ما فسره النيب وأصحابه والتابعون واألئمة  القلوب وال حبركات اجلوارح بل نطلق ما أطلقه اهللا عز و
املرضيون من السلف املعروفني بالدين واألمانة وجنمع على ما أمجعوا عليه ومنسك عن ما أمسكوا عنه ونسلم اخلرب 

لكرامية الظاهر واآلية الظاهرة تنزيلها ال نقول بتأويل املعتزلة واألشعرية واجلهمية وامللحدة واجملسمة واملشبهة وا
واملكيفة بل نقبلها بال تأويل ونؤمن هبا بال متثيل ونقول اإلميان هبا واجب والقول هبا سنة وابتغاء تأويلها بدعة آخر 
  كالم أيب العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم سعد بن علي الزجناين يف أجوبته مث ذكر باقي املسائل وأجوبتها 

  ابن احلسني الشافعي املعروف بابن احلداد رمحه اهللا تعاىل  قول اإلمام حجة اإلسالم أيب أمحد
قال احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين وسلم تسليما أما بعد فإنك 
ى وفقك اهللا تعاىل لقول السداد وهداك إىل سبيل الرشاد سألتين عن االعتقاد احلق واملنهج الصدق الذي جيب عل

العبد املكلف اعتقاده ويعتمده فأقول واهللا املوفق للصواب الذي جيب على العبد اعتقاده ويلزمه يف ظاهره وباطنه 
اعتماده ما دل عليه كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله وإمجاع الصدر األول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعالم 

العبد ويقر ويعترف بقلبه ولسانه أن اهللا واحد أحد فرد صمد  الدين وقدوة من بعدهم من املسلمني وذلك أن يعتقد
مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ال إله سواه وال معبود إال إياه وال شريك له وال نظري له وال وزير له وال ظهري 

موصوف بصفات  له وال مسي له وال صاحبة له وال ولد له قدمي أبدي أزيل أول من غري بداية وآخر من غري هناية
الكمال من احلياة والقدرة والعلم واإلرادة والسمع والبصر والبقاء والبهاء واجلمال والعظمة واجلالل واملن 

واإلفضال ال يعجزه شيء وال يشبهه شيء وال يعزب عن علمه شيء يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور وال 
صغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني منزه عن كل نقص يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أ

وآفة مقدس عن كل عيب وعاهة اخلالق الرازق احمليي املميت الباعث الوارث األول اآلخر الظاهر الباطن الطالب 
الغالب املثيب املعاقب الغفور الشكور قدر كل شيء وقضاه وأبرمه وأمضاه من خري وشر ونفع وضر وطاعة 

د ونسيان وعطاء وحرمان ال جيري يف ملكه ماال يريد عدل يف أقضيته غري ظامل لربيته ال راد ألمره وال وعصيان وعم
معقب حلكمه رب العاملني إله األولني واآلخرين مالك يوم الدين ليس كمثله شيء وهو السميع البصري نصفه مبا 

  وصف به نفسه يف كتابه العظيم وعلى 

ذلك وال نزيد بل نقف عنده وننتهي اليه وال ندخل فيه برأي وال قياس لبعده عن لسان رسوله الكرمي ال جناوز 
اإلشكال واإلجناس ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون وأنه سبحانه مستو على 

وال تأويل  عرشه وفوق مجيع خلقه كما أخرب يف كتابه وعلى ألسنة رسله من غري تشبيه وال تعطيل وال حتريف
وكذلك كل ما جاء من الصفات منره كما جاء من غري مزيد عليه ونقتدي يف ذلك بعلماء السلف الصاحل رضوان 
اهللا تعاىل عليهم أمجعني ونسكت عما سكتوا عنه ونتأول ما تأولوا وهم القدوة يف هذا الباب أولئك الذين هداهم 

وشره وحلوه ومره أنه من اهللا عز و جل ال معقب ملا حكم وال اهللا وأولئك هم أولو األلباب ونؤمن بالقدر خريه 
ناقض ملا أبرم وأن أعمال العباد حسنها وسيئها خلق اهللا عز و جل ومقدورة منه عليهم ال خالق هلا سواه وال مقدر 

ن وأنه عدل هلا إال إياه ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزى الذين أحسنوا باحلسىن ال يسئل عما يفعل وهم يسألو
يف ذلك غري جائر ال يظلمهم مثقال ذرة وأن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وكذلك األرزاق 

واآلجال مقدرة ال تزيد وال تنقص ونؤمن ونقر ونشهد أن حممدا عبده ورسوله وخريته من انبيائه وأنه خامت النبيني 
ى الدين كله ولو كره املشركون ونؤمن أن كل كتاب أنزله اهللا وسيد املرسلني أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عل
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تعاىل حق وان كل رسول أرسله اهللا تعاىل حق وأن املالئكة حق وان جربائيل حق وميكائيل حق وإسرافيل حق 
وعزرائيل ومحلة العرش والكرام الكاتبني من املالئكة حق وان الشياطني واجلن حق وان كرامات األولياء ومعجزات 

األنبياء حق والعني حق والسحر له حقيقة وتأثري يف األجسام ومسألة منكر ونكري حق وفتنة القرب ونعيمه حق 
وعذابه حق والبعث بعد املوت حق وقيام الساعة والوقوف بني يدي اهللا تعاىل يوم القيامة للحساب والقصاص 

القيامة حق والشفاعة من املالئكة والنبيني  وامليزان حق والصراط حق واحلوض والشفاعة اليت خص هبا نبينا يوم
واملؤمنني حق واجلنة حق والنار حق وأهنما خملوقتان ال يبيدان وال يفنيان وخروج املؤمنني من النار بعد دخوهلا حق 

  وال خيلد فيها من يف 

عليهم وال نقطع للطائعني قلبه مثقال ذرة من إميان وأهل الكبائر يف مشيئة اهللا تعاىل النقطع عليهم بالنار بل خناف 
باجلنة بل نرجو هلم وأن اإلميان قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل باجلوارح وأنه يزيد وينقص وأن املؤمنني يرون 

رهبم عز و جل يف اآلخرة من غري حجاب وأن الكفار عن رؤية رهبم عز و جل حمجوبون وأن القرآن كالم اهللا رب 
على قلب حممد خامت النبيني أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى باهللا شهيدا وأنه غري  العاملني نزل به الروح األمني

خملوق وأن السور واآليات واحلروف املسموعات والكلمات التامات اليت أعجزت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله 
كاليب وأنه املتلو باأللسنة احملفوظ ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ليس مبخلوق كما قال املعتزيل وال عبارة كما قال ال

يف الصدور املكتوب يف املصاحف املسموع لفظه املفهوم معناه ال يتعدد بتعدد الصدور واملصاحف واآليات ال 
  خيتلف باختالف احلناجر والنغمات أنزله إذا شاء 

خملوقة مبتدعة جهمية عند اإلمام وهذا معىن قول السلف منه بدأ واليه يعود واللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن 
أمحد والشافعي أخربنا به احلسني بن احلسني بن أمحد بن إبراهيم الطربي قال مسعت أمحد بن يوسف الشالنجي يقول 
مسعت أبا عبد اهللا احلسني ابن علي القطان يقول مسعت علي النجي يقول مسعت الربيع يقول مسعت الشافعي يقول 

  القرآن بلفظي خملوق فهو جهمي  من قال لفظي بالقرآن أو
وحكي هبذا اللفظ عن أيب زرعة وعلي بن خشرم وغريهم من أئمة السلف وأن اآليات اليت تظهر عند قرب الساعة 

من الدجال ونزول عيسى عليه الصالة و السالم والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغرهبا وغريها من اآليات 
وأن خري هذه األمة القرن األول وهم الصحابة رضي اهللا عنهم وخريهم  اليت وردت هبا األخبار الصحاح حق

العشرة الذين شهد هلم رسول اهللا باجلنة وخري هؤالء العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا تعاىل عنهم 
  ونعتقد حب آل حممد وأن واجه وسائر أصحابه رضوان اهللا عليهم ونذكر حماسنهم وننشر فضائلهم 

ألسنتنا وقلوبنا عن التطلع فيما شجر بينهم ونستغفر اهللا هلم ونتوسل إىل اهللا تعاىل باتباعهم ونرى اجلهاد  ومنسك
واجلماعة ماضيا إىل يوم القيامة والسمع والطاعة لوالة األمر من املسلمني واجبا يف طاعة اهللا تعاىل دون معصيته ال 

حدا من املسلمني بذنب عمله ولو كرب وال ندع الصالة عليهم بل جيوز اخلروج عليهم وال املفارقة هلم وال نكفر أ
  حنكم فيهم حبكم رسول اهللا ونترجم على معاوية ونكل سريرة يزيد إىل اهللا تعاىل 

وقد روي عنه أنه ملا رأى رأس احلسني رضوان اهللا عليه قال لقد قتلك من كانت الرحم بينك وبينه قاطعة وتربأ ممن 
هللا عليه وأعان عليه وأشار به ظاهرا وباطنا هذا اعتقادنا ونكل سريرته إىل اهللا تعاىل والعبارة قتل احلسني رضوان ا

اجلامعة يف باب التوحيد أن يقال إثبات من غري تشبيه ونفي من غري تعطيل قال اهللا تعاىل ليس كمثله شيء وهو 
ل آمنت مبا قال اهللا تعاىل على ما أراده وآمنت السميع البصري والعبارة اجلامعة يف املتشابه من آيات الصفات أن يقا
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مبا قال رسول اهللا على ما أراده فهذا اعتقادنا الذي نتمسك به وننتهي إليه ونسأل اهللا تعاىل أن حييينا عليه ومييتنا 
  عليه وجيعله وسيلتنا يوم الوقوف بني يديه إنه جواد كرمي واحلمد هللا رب العاملني 

  حممد بن الفضل التيمي قول اإلمام إمساعيل بن 
صاحب كتاب الترغيب والترهيب وكتاب احلجة يف بيان احملجة ومذهب أهل السنة وكان إماما للشافعية يف وقته 

رمحه اهللا تعاىل ومجع له أبو موسى املديين مناقب جلاللته قال يف كتاب احلجة باب يف بيان استواء اهللا سبحانه وتعاىل 
  لرمحن على العرش استوى على عرشه قال اهللا تعاىل ا

  وقال يف آية أخرى وسع كرسيه السموات واألرض  - ٤
  وقال العلي العظيم 

  وقال تعاىل سبح اسم ربك األعلى 
  قال أهل السنة اهللا فوق السموات ال يعلوه خلق من خلقه 

  أبصارهم ومن الدليل على ذلك أن اخللق يشريون إىل السماء بأصابعهم ويدعونه ويرفعون اليه رؤسهم و
  وقال عز و جل وهو القاهر فوق عباده 

وقال تعاىل أأمنتم من يف السماء أن خيسف األرض فإذا هي متور أم أمنتم من يف السماء أن يرسل عليكم حاصبا 
  فستعلمون كيف نذير والدليل على ذلك من النصوص اليت فيها نزول الرمحن 

  فصل 

  حانه وتعاىل فوق العرشيف بيان أن العرش فوق السموات وإن اهللا سب

كر حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه يف بيان أن العرش فوق السموات وأن اهللا سبحانه وتعاىل فوق العرش مث ذ
الذي يف البخاري ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العرش إن رمحيت غلبت غضيب وبسط 

االستدالل على ذلك بالسنة مث قال قال علماء السنة أن اهللا عز و جل على عرشه بائن من خلقه وقالت املعتزلة هو 
  شعرية االستواء عائد إىل العرش قال ولو كان كما قالوا بذاته يف كل مكان وقالت األ

لو كانت القراءة برفع العرش فلما كانت خبفض العرش دل على أنه عائد إىل اهللا سبحانه وتعاىل قال وقال بعضهم 
  استوى مبعىن استوىل قال الشاعر 

  من غري سيف ودم مهراق ... قد استوى بشر على العرق 
ه إال من قدر على الشيء بعد العجز عنه واهللا تعاىل مل يزل قادرا على األشياء ومستوليا واالستيالء ال يوصف ب

  عليها أال ترى أنه ال يوصف بشر باالستيالء على العراق وهو عاجز عنه قبل ذلك 
قلوب مث حكى أبو القاسم عن ذي النون املصري أنه قيل له ما أراد اهللا سبحانه خبلق العرش قال أراد أن ال يتوه 

  العارفني 
قال وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسري قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم قال هو على 
عرشه وعلمه يف كل مكان مث ساق االحتجاج باآلثار إىل أن قال وزعم هؤالء أن معىن الرمحن على العرش استوى 

  ا له باألمكنة وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه أي ملكه وأنه ال اختصاص له بالعرش أكثر مم
وقال أهل السنة خلق اهللا تعاىل السموات وكان عرشه خملوقا قبل خلق السموات واألرض مث استوى على العرش 
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بعد خلق السموات واألرض على ما ورد به النص وليس معناه املماسة بل هو مستو على عرشه بال كيف كما 
  أخرب عن نفسه 

وزعم هؤالء أنه ال جيوز اإلشارة إىل اهللا سبحانه بالرؤوس واألصابع إىل فوق فإن ذلك يوجب التحديد وقد قال 
أمجع املسلمون أن اهللا سبحانه العلي األعلى ونطق بذلك القرآن فزعم هؤالء أن ذلك مبعىن علو الغلبة ال علو 

ائر وجوه العلو ألن العلو صفة مدح فنثبت أن هللا الذات وعند املسلمني أن اهللا عز و جل علو الغلبة والعلو من س
  تعاىل علو الذات وعلو 

الصفات وعلو القهر والغلبة ويف منعهم اإلشارة إىل اهللا سبحانه وتعاىل من جهة الفوق خالف منهم لسائر امللل ألن 
من جهة الفوق يف الدعاء  مجاهري املسلمني وسائر امللل قد وقع منهم اإلمجاع على اإلشارة إىل اهللا سبحانه وتعاىل

والسؤال واتفاقهم بأمجعهم على ذلك حجة ومل يستجز أحد اإلشارة إليه من جهة األسفل وال من سائر اجلهات 
  سوى جهة الفوق 

  وقال تعاىل خيافون رهبم من فوقهم 
  وقال تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب 

  وقال تعاىل تعرج املالئكة والروح إليه 
فرعون أنه قال يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السمرات فاطلع إىل إله موسى وأخرب تعاىل عن 

فكان فرعون قد فهم من موسى عليه الصالة و السالم أنه يثبت إهلا فوق السماء حىت رام بصرحه أن يطلع إليه 
فوقها بوجود ذاته فهم أعجز فهما من واهتم موسى عليه الصالة و السالم بالكذب يف ذلك واجلهمية ال تعلم أن اهللا 

  فرعون بل وأضل 
وقد صح عن النيب أنه سأل اجلارية أليت أراد موالها عتقها أين اهللا قالت يف السماء وأشارت برأسها إىل السماء 

وحكم وقال من أنا فقالت أنت رسول اهللا فقال اعتقها فاهنا مؤمنة فحكم النيب بإمياهنا حني قالت إن اهللا يف السماء 
  اجلهمي بكفر من يقول ذلك هذا كله كالم أيب القاسم التيمي رمحه اهللا تعاىل 

  قول اإلمام أيب عمرو عثمان بن أيب احلسن بن احلسني السهروردي 
الفقيه احملدث من أئمة أصحاب الشافعي من أقران البيهقي وأيب عثمان الصابوين وطبقتهما له كتاب يف أصول الدين 

  قال يف أوله 

مد هللا الذي اصطفى االسالم على األديان وزين أهله بزينة اإلميان وجعل السنة عصمة أهل اهلداية وجمانبتها إمارة احل
أهل الغواية وأعز أهلها باالستقامة ووصل عزهم بالقيامة وصلى اهللا على حممد وسلم وعلى آله أمجعني وبعد فإن اهللا 

النجاة من الردى ومل جيعل من ابتغى غري اإلسالم دينا هاديا وال من  تعاىل ملا جعل اإلسالم ركن اهلدى والسنة سبب
  انتحل غري اإلسالم حنلة ناجيا مجعت أصول السنة الناجي أهلها اليت ال يسع اجلاهل نكرها وال العامل جهلها 

  ومن

اعتقاد السنة على سلك غريها من املسالك فهر يف أودية البدع هالك إىل أن قال ودعاين إىل مجع هذا املختصر يف 
مذهب الشافعي وأصحاب احلديث إذ هم أمراء العلم وأئمة اإلسالم قول النيب تكون البدع يف آخر الزمان حمنة فإذ 
كان كذلك فمن كان عنده علم فليظهره فإن كامت العلم يومئذ ككامت ما أنزل اهللا على نبيه حممد مث ساق الكالم يف 
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  الصفات إىل أن قال 
  فصل 

  ته تبارك وتعاىل فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته كما وصف نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله بال كيف ومن صفا
  ودليله قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى 

  وقوله تعاىل مث استوى على العرش الرمحن 
  وقوله تعاىل يف مخس مواضع مث استوى على العرش 

  ورافعك إيل وقوله تعاىل يف قصة عيسى عليه السالم 

وساق إيات العلو مث قال وعلماء األمة وأعيان األئمة من السلف مل خيتلفوا يف أن اهللا سبحانه مستو على عرشه 
وعرشه فوق سبع مسواته مث ذكر كالم عبد اهللا بن املبارك نعرف ربنا بأنه فوق سبع مسواته على عرشه بائن من خلقه 

تعاىل فوق عرشه قد استوى فوق سبع مسواته فهو كافر بإسناده من كتاب  وساق قول ابن خزمية من مل يقر بأن اهللا
  معرفة علوم احلديث 

ومن كتاب تاريخ نيسابور للحاكم مث قال وأمامنا يف األصول والفروع أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي رمحه 
الرقبة املؤمنة يف الكفارة وأن الرقبة اهللا تعاىل ورضى عنه احتج يف كتابه املبسوط على املخالف يف مسألة اعتاق 

الكافرة ال يصح التكفري هبا خبرب معاوية بن احلكم السلمي رضي اهللا عنه وأنه أراد أن يعتق اجلارية السوداء عن 
الكفارة وسأل النيب ليعرف أهنا مؤمنة أم ال فقال هلا أين ربك فأشارت إىل السماء إذ كانت أعجمية فقال هلا من أنا 

إليه وإىل السماء تعين أنك رسول اهللا الذي يف السماء فقال اعتقها فإهنا مؤمنة فحكم رسول اهللا بإسالمها  فأشارت
  وإمياهنا ملا أقرت بأن رهبا يف السماء وعرفت رهبا بصفة العلو والفوقية هذا لفظه 

  سابور رمحه اهللا تعاىل قول إمام الشافعية يف وقته اإلمام أيب بكر حممد بن حممود بن سورة التميمي فقيه ني
قال احلافظ عبد القادر الرهاوي أخربنا أبو العالء احلسن بن احلسني أمحد احلافظ قال مسعت الشيخ الفقيه أبا بكر 
حممد بن حممود بن سورة التميمي النيسابوري يقول ال أصلي خلف من ينكر الصفات وال خلف من يقول بقول 

رآن يف املصحف وال يثبت النبوة قبل املاء والطني إىل يوم الدين وال يقر بأن أهل الفساد وال خلف من مل يثبت الق
  اهللا تعاىل فوق عرشه بائن من خلقه 

قال أبو جعفر ومسعته يقول للشيخ أيب املظفر السمعاين بنيسابور إن أردت أن يكون لك درجة األئمة يف الدنيا 
  واآلخرة فعليك مبذهب 

يف ثالث مسائل مسألة القرآن ومسألة النبوة ومسألة استواء الرمحن على العرش  السلف الصاحل وإياك أن تداهن
باستدالل النص من القرآن والسنة املأثورة عن النيب حكاه احلافظ أبو منصور عبد اهللا بن حممد بن الوليد يف كتاب 

  إثبات العلو له 
ملقدسي قال مسعت أمحد بن أمريجة القالنسي قلت ونظري هذه املسائل الثالث ما حكاه أبو الفضل حممد بن طاهر ا

خادم شيخ اإلسالم األنصاري يقول حضرت مع شيخ اإلسالم على الوزير أيب علي احلسن ابن علي الطوسي نظام 
امللك وكان أصحابه كلفوه باخلروج اليه ذلك بعد احملنة ورجوعه من بلخ فلما دخل عليه أكرمه وجبله وكان يف 

قني فاتفقوا مجيعا على أن يسألوه عن مسألة بني يدي الوزير يعنتونه هبا فإن أجاب مبا جييب العسكر أئمة من الفري
هبراة سقط من عني الوزير وإن مل جيب سقط من عني أصحابه وأهل مذهبه فلما دخل واستقر به اجمللس انتدب له 
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تلعن أبا احلسن األشعري فسكت رجل من اجلماعة فقال يأذن الشيخ اإلمام يف أن أسأل مسألة فقال سل فقال مل 
وأطرق الوزير ملا علم من جوابه فلما كان بعد ساعة قال له الوزير أجبه فقال ال ألعن األشعري وإمنا ألعن من مل 

يعتقد أن اهللا يف السماء وأن القرآن يف املصحف وأن النيب اليوم نيب مث قام وانصرف فلم يكن أحد أن يتكلم بكلمة 
صالبته فقال الوزير للسائل ومن معه هذا أردمت كنا نسمع أنه يذكر هذا هبراة فأجهدمت حىت من هيبته وصولته و

مسعناه بآذاننا وما عسى أن أفعل به مث بعث خلفه خلعا وصلة فلم يقبلها وخرج من فوره إىل هراة وهذا القول يف 
ياة وصفات احلي مشروطة هبا فإذا النبوة بناء على أصل اجلهمية وأفراخهم أن الروح عرض من أعراض البدن كاحل

زالت باملوت تبعتها صفاته فزالت بزواهلا وجنا متأخر وهم من هذا اإللزام وفروا إىل القول حبياة األنبياء عليهم 
السالم يف قبورهم فجعلوا هلم معادا خيتص هبم قبل املعاد األكرب إذ مل ميكنهم التصريح بأهنم مل يذوقوا املوت وقد 

م على هذه املسالة واستيفاء احلجج هلم وبيان ما يف ذلك يف كتاب الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة أشبعنا الكال
  الناجية 

  قول أيب احلسني العمراين صاحب البيان فقيه الشافعية ببالد اليمن رمحه اهللا تعاىل 
واالستواء حقيقة وتكلم اهللا عز  له كتاب لطيف يف السنة على مذهب أهل احلديث صرح فيه مبسألة الفوقية والعلو

و جل هبذا القرآن العريب املسموع باآلذان حقيقة وأن جربائيل عليه الصالة و السالم مسعه من اهللا سبحانه حقيقة 
  وصرح فيه بإثبات الصفات اخلربية واحتج بذلك ونصره وصرح مبخالفة اجلهمية والنفاة 

  ذكر 

  ن يقتدى بأقواهلم سوى ما تقدمأقوال مجاعة من أتباع األئمة األربعة مم

  قول أيب بكر بن وهب املالكي 
شارح رسالة ابن أيب زيد رمحة اهللا عليهما قد تقدم ذكره عند ذكر أصحاب مالك رمحه اهللا وحكينا بعض كالمه يف 

واحد  شرحه وحنن نسوقه بعبارته قال وأما قوله إنه فوق عرشه اجمليد بذاته فإن معىن فوق وعال عند مجيع العرب
ويف كتاب اهللا وسنة رسوله تصديق ذلك مث ساق اآليات يف إثبات العلو وحديث اجلارية إىل أن قال وقد تأيت يف لغة 

العرب مبعىن فوق وعلى ذلك قوله تعاىل فامشوا يف مناكبها يريد فوقها وعليها وكذلك قوله تعاىل وألصلبنكم يف 
يف السماء أن خيسف بكم األرض اآليات قال أهل التأويل العاملون جذوع النخل يريد عليها وقال تعاىل أأمنتم من 

بلغة العرب يريد فوقها وهو قول مالك مما فهمه عن مجاعة ممن أدرك من التابعني مما فهموه عن الصحابة رضي اهللا 
ق عرشه اجمليد عنهم مما فهموه عن النيب أن اهللا يف السماء مبعىن فوقها وعليها فلذلك قال الشيخ أبو حممد إنه فو

بذاته مث أنه بني أن علوه على عرشه إمنا هو بذاته ألنه بائن عن مجيع خلقه بال كيف وهو يف كل مكان من األمكنة 
املخلوقة بعلمه ال بذاته إذ ال حتويه األماكن ألنه أعظم منها وقد كان وال مكان ومل حيل بصفاته عما كان إذ ال جتري 

  توائه عليه األحوال لكن علوه يف اس

على عرشه هو عندنا خبالف ما كان قبل أن يستوي على العرش ألنه قال مث استوى على العرش ومث أبدا ال يكون 
إال الستئناف فعل يصري بينه وبني ما قبله فسحة إىل أن قال وقوله على العرش استوى فإمنا معناه عند أهل السنة 

نته املعتزلة ومن قال بقوهلم إنه مبعىن االستيالء وبعضهم يقول إنه على غري االستيالء والقهر والغلبة وامللك الذي ظ
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على اجملاز دون احلقيقة قال ويبني سوء تأويلهم يف استوائه على عرشه على غري ما تأولوه من االستيالء وغريه ما قد 
ه يف ذلك سواء فال معىن علمه أهل العقول أنه مل يزل مستوليا على مجيع خملوقاته بعد اختراعه هلا وكان العرش وغري

لتأويلهم بإفراد العرش باالستواء الذي هو يف تأويلهم الفاسد استيالء وملك وقهر وغلبة قال وكذلك بني أيضا أنه 
على احلقيقة بقوله عز و جل ومن أصدق من اهللا قيال فلما رأى املنصفون أفراد ذكره باالستواء على عرشه بعد 

ة االستواء علموا أن االستواء هنا غري االستيالء وحنوه فأقروا بصفة االستواء خلق مسواته وأرضه وختصيصه بصف
على عرشه وأنه على احلقيقة ال على اجملاز ألنه الصادق يف قيله ووقفوا عن تكييف ذلك ومتثيله إذ ليس كمثله 

  شيء من األشياء 
استواء الذات على العرش وأنه قول أيب وقد تقدم قول القاضي عبد الوهاب أمام املالكية بالعراق أن االستواء 

الطيب األشعري حكاه عنه عبد الوهاب نصا وأنه قول األشعري بنفسه صرح به يف بعض كتبه وأنه قول اخلطايب 
وغريه من الفقهاء واحملدثني ذكر ذلك كله اإلمام أبو بكر احلضرمي يف رسالته اليت مساها باإلمياء إىل مسألة االستواء 

  قوف عليها فليقرأها فمن أراد الو
وقد تقدم قول أيب عمر بن عبد الرب وعلماء الصحابة والتابعني الذين محل عنهم التأويل قالوا يف تأويل قوله تعاىل ما 
يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم أنه على العرش وعلمه يف كل مكان وما خالفهم يف ذلك أحد حيتج بقوله وأهل 

  السنة جممعون على 

ر بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة واإلميان هبا ومحلها على احلقيقة ال على اجملاز إال أهنم ال يكيفون اإلقرا
شيئا من ذلك وال حيدون فيه صفة حمصورة وأما أهل البدع اجلهمية واملعتزلة كلها واخلوارج فكلهم ينكرها وال 

به وهم عند من أقرهبا نافون للمعبود واحلق فيما قاله حيمل شيئا منها على احلقيقة ويزعمون أن من أقرهبا مش
  القائلون مبا نطق به كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله وهم أئمة اجلماعة 
  قول شيخ اإلسالم موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد املقدسي 

ت صفة العلو أما بعد فإن الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خال جهمي أو معطل قال يف كتاب إثبا
اهللا تعاىل وصف نفسه بالعلو يف السماء ووصفه بذلك رسوله خامت األنبياء عليه الصالة و السالم وأمجع على ذلك 

مجيع العلماء من الصحابة األتقياء واألئمة من الفقهاء وتواترت األخبار يف ذلك على وجه حصل به اليقني ومجع اهللا 
لمني وجعله مغروزا يف طبائع اخللق أمجعني فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء عز و جل عليه قلوب املس

بأعينهم ويرفعون عندها للدعاء أيديهم وينتظرون جميء الفرج من رهبم سبحانه وينطقون بذلك بألسنتهم ال ينكر 
  ذلك إال مبتدع غال يف بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضاللته 

ومن السنة قول النيب ينزل ربنا إىل مساء الدنيا وقوله هللا أفرح بتوبة عبده وقوله يعجب ربك إىل أن وقال يف عقيدته 
قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به وال نرده وال جنحده وال نعتقد فيه تشبيهه بصفات 

ءته تفسريه ومن ذلك قوله تعاىل الرمحن على املخلوقني وال مسات احملدثني بل نؤمن بلفظه وترك التعرض ملعناه قرا
  العرش استوى 

  وقوله تعاىل أأمنتم من يف السماء 

وقول النيب ربنا اهللا الذي يف السماء وقوله للجارية أين اهللا قالت يف السماء قال اعتقها إهنا مؤمنة رواه مالك بن 
  أنس وغريه من األئمة 
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ني مساء إىل مساء مسرية كذا وكذا وذكر احلديث إىل أن قال وفوق ذلك وروى أبو داود يف سننه أن النيب قال إن ب
العرش واهللا تعاىل فوق ذلك نؤمن بذلك ونتلقاه بالقبول من غري رد وال تعطيل وال تشبيه وال تأويل وال نتعرض له 

يف استوى فقال بكيف وملا سئل مالك بن أنس رضي اهللا عنه فقيل له يا أبا عبد اهللا الرمحن على العرش استوى ك
  االستواء غري جمهول والكيف غري معقول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة مث أمر بالرجل فأخرج 

  قول إمام الشافعية يف وقته بل هو الشافعي الثاين أيب أمحد االسفرائيين رمحه اهللا تعاىل 
ه اهللا تعاىل ومجيع علماء األمصار أن كان من كبار أئمة السنة املثبتني للصفات قال مذهيب ومذهب الشافعي رمح

القرآن كالم اهللا ليس مبخلوق ومن قال خملوق فهو كافر وأن جربائيل عليه السالم مسعه من اهللا عز و جل ومحله إىل 
حممد ومسعه النيب من جربائيل عليه السالم ومسعه الصحابة رضي اهللا عنهم من حممد وأن كل حرف منه كالباء 

  عز و جل ليس مبخلوق ذكره يف كتابه يف أصول الفقه ذكره عند شيخ اإلسالم يف األجوبة املصرية  والتاء كالم اهللا
قال شيخنا رمحه اهللا وكان الشيخ أبو حامد يصرح مبخالفة القاضي أيب بكر بن الطيب يف مسألة القرآن قال إمام 

ري مسعت حيىي بن عمار يقول أنبأنا حممد بن األئمة أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية أمام السنة قال الشيخ األنصا
الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية يقول حدثنا جدي إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزمية قال حنن نؤمن خبرب 

  اهللا سبحانه أن خالقنا مستو على عرشه ال نبدل كالم اهللا وال نقول غري الذي 

   على عرشه ال استوى فبدلوا قوال غري الذي قيل هلم قيل لنا كما قالت اجلهمية املعطلة أنه استوىل
وقال يف كتاب التوحيد باب ذكر استواء خالقنا العلي األعلى الفعال ملا يشاء على عرشه وكان فوقه فوق كل شيء 

ميان عاليا مث ساق األدلة على ذلك من القرآن والسنة مث قال باب الدليل على أن اإلقرار بأن اهللا فوق السماء من اإل
مث ساق حديث اجلارية مث قال باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء احلجاز والعراق عن النيب يف 
نزول الرب سبحانه وتعاىل إىل مساء الدنيا كل ليلة مث قال نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مبا يف هذه األخبار 

نصف الكيفية مث ساق األحاديث مث قال باب كالم اهللا تعاىل لكليمه  من ذكر نزول الرب تبارك وتعاىل من غري أن
موسى عليه الصالة و السالم مث ساق األدلة على ذلك مث قال باب صفة تكلم اهللا تعاىل بالوحي وشدة خوف 

 السموات منه وذكر صعقة أهل السموات وسجودهم مث قال باب بيان أن اهللا سبحانه يكلم عباده يوم القيامة من
غري ترمجان يكون بني اهللا تعاىل وبني عباده مث ذكر األحاديث يف ذلك مث قال باب ذكر بيان الفرق بني كالم اهللا 

تعاىل الذي به يكون خلقه وبني خلقه الذي يكون بكالمه مث قال باب ذكر بيان أن اهللا تعاىل ينظر إليه مجيع املؤمنني 
همية املعطلة املنكرة لصفات اهللا سبحانه وتعاىل وكتابه يف السنة يوم القيامة برهم وفاجرهم وإن رغمت أنوف اجل

  كتاب جليل 
قال أبو عبد اهللا احلاكم يف علوم احلديث له ويف كتاب تاريخ نيسابور مسعت حممد بن صاحل بن هاينء يقول مسعت 

ته وأنه بائن من خلقه فهو إمام األئمة أبا بكر بن خزمية يقول من مل يقر بأن اهللا على عرشه استوى فوق سبع مسوا
  كافر يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئال يتأذى برحيه أهل القبلة وأهل الذمة 

تويف اإلمام ابن خزمية سنة اثين عشر وثالمثائة ذكره الشيخ أبو إسحق الشريازي يف طبقات الفقهاء أخذ الفقه عن 
  باحلديث مين ومل يكن يف وقته مثله يف العلم باحلديث املزين قال املزين ابن خزمية هو أعلم 

والفقه مجيعا وقال يف كتابه فمن ينكر رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة فهو عند املؤمنني شر من اليهود والنصارى واجملوس 
  وليسوا مبؤمنني عند مجيع املؤمنني 
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  قول إمام الشافعية يف وقته سعد بن علي الزجناين 
  لذات فقال وهو فوق عرشه بوجود ذاته هذا لفظه وهو امام يف السنة له قصيدة فيها معروفة أوهلا صرح بالفوقية با

  ودع عنك رأيا ال يالميه خرب ... متسك حببل اهللا واتبع األثر 
وقال يف شرح هذه القصيدة والصواب عند أهل احلق أن اهللا تعاىل خلق السموات واألرض وكان عرشه على املاء 

خلق السموات واألرض مث استوى على العرش بعد خلق السموات واألرض على ما ورد به النص ونطق  خملوقا قبل
به القرآن وليس معىن استوائه أنه ملكه واستوىل عليه ألنه كان مستوليا عليه قبل ذلك وهو أحدثه ألنه مالك مجيع 

مد عليه أو طابقه فإن كل ذلك ممتنع يف اخلالئق ومستول عليها وليس معىن االستواء أيضا أنه ماس العرش أو اعت
وصفه جل ذكره ولكنه مستو بذاته على عرشه بال كيف كما أخرب عن نفسه وقد أمجع املسلمون على أن اهللا هو 

العلي األعلى ونطق بذلك القرآن بقوله تعاىل سبح اسم ربك األعلى وأن هللا علو الغلبة والعلو األعلى من سائر 
صفة مدح عند كل عاقل فثبت بذلك أن هللا علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة  وجوه العلو ألن العلو

ومجاهري املسلمني وسائر امللل قد وقع منهم االمجاع على اإلشارة إىل اهللا جل ثناؤه من جهة الفوق يف الدعاء 
ستجز أحد اإلشارة إليه من جهة والسؤال فاتفاقهم بأمجعهم على اإلشارة إىل اهللا سبحانه من جهة الفوق حجة ومل ي
  األسفل وال من سائر اجلهات سوى جهة الفوق وقال تعاىل خيافون رهبم من فوقهم 

  وقال تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه 
سباب وقال تعاىل تعرج املالئكة والروح إليه وأخرب عن فرعون أنه قال يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أ

السموات فاطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا وكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إهلا فوق السماء حىت 
رام بصرحه أن يطلع إليه واهتم موسى بالكذب يف ذلك وخمالفنا ليس يعلم أن اهللا فوقه بوجود ذاته فهو أعجز فهما 

  من فرعون 
  يت أراد موالها عتقها أين اهللا قالت يف السماء وأشارت برأسها وقد صح عن رسول اهللا أنه سأل اجلارية ال

  وقال من أنا قالت أنت رسول اهللا فقال اعتقها فإهنا مؤمنة فحكم النيب بإمياهنا حني قالت أن اهللا يف السماء 
  وقال اهللا عز و جل مث استوى على العرش 

وذكر النيب ما بني كل مساء إىل مساء وما بني السماء وقال تعاىل يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه 
السابعة وبني العرش مث قال اهللا فوق ذلك وله أجوبة سئل عنها يف السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة وصدرها 

  جبواب إمام وقته أيب العباس بن سريج 
  قول اإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي 

احلديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن قال يف كتاب صريح السنة وحسب امريء أن اإلمام يف الفقه والتفسري و
  يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى فمن جتاوز إىل غري ذلك فقد خاب وخسر 

  وقال يف تفسريه الكبري يف قوله تعاىل مث استوى على العرش قال عال وارتفع 
  عن الربيع ابن أنس أنه يعين ارتفع  وقال يف قوله تعاىل مث استوى إىل السماء

  وقال يف قوله تعاىل عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا قال جيلسه على يف العرش 
وقال يف قوله عز و جل يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فاطلع إىل إله موسى وإين 

  عي أن له ربا يف السماء أرسله إلينا ألظنه كاذب يقول وأين ألظن موسى كاذبا فيما يقول ويد
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وقال يف كتاب التبصري يف معامل الدين القول فيما أدركه بيان وعلمه خرب من الصفات وذلك حنو أخباره أنه مسيع 
  بصري 

  وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان 
  وأن له وجها بقوله تعاىل ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام 

النيب حىت يضع رب العزة فيها قدمه وأنه يضحك لقوله لقي اهللا وهو يضحك اليه وأنه يهبط إىل وأن له قدما لقول 
مساء الدنيا خبرب النيب بذلك وأن له أصبعا بقول النيب ما من قلب إال وهو بني أصبعني من أصابع الرمحن فإن هذه 

حقيقة علمه بالذكر والرؤية ال يكفر باجلهل  املعاين اليت وضعت ونظائرها ما وصف اهللا به نفسه ورسوله مما ال يثبت
  هبا أحد إال بعد انتهائها اليه ذكر هذا الكالم عنه أبو يعلى يف كتاب إبطال التأويل 

قال اخلطيب كان ابن جرير أحد العلماء حيكم بقوله ويرجع إىل رأيه وكان قد مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد 
آن بصريا باملعاين فقيها يف أحكام القرآن عاملا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها من أهل عصره وكان عارفا بالقر

  وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعني يف األحكام واحلالل واحلرام 
  قال أبو حامد االسفرائيين لو سافر رجل إىل الصني حىت حيصل له كتاب تفسري حممد بن جرير مل يكن كثريا 

  ن خزمية ما أعلم على أدمي األرض أعلم من حممد بن جرير وقال اب
وقال اخلطيب مسعت علي بن عبد اهللا اللغوي حيكي أن حممد بن جرير مكث أربعني سنة يكتب يف كل يوم منها 

أربعني ورقة قلت وكان له مذهب مستقل له أصحاب عده أبو الفرج املعافا بن زكريا ومن أراد معرفة أقوال 
  تابعني يف هذا الباب فليطالع ما قاله عنهم يف تفسري قوله تعاىل فلما جتلى ربه للجبل الصحابة وال

  وقوله تكاد السموات يتفطرن من فوقهن 
وقوله مث استوى على العرش ليتبني له أي الفريقني أوىل باهللا ورسوله اجلهمية املعطلة أو أهل السنة واإلثبات واهللا 

  املستعان 
  سم الطربي الاللكائي قول اإلمام أيب القا

أحد أئمة أصحاب الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه يف السنة وهو من أجل الكتب سياق ما جاء يف قوله عز و جل 
الرمحن على العرش استوى وأن اهللا عز و جل على عرشه يف السماء مث ذكر قول من هذا قوله من الصحابة 

   ابن مسعود وأمحد بن حنبل وعد مجاعة بطول ذكرهم مث ساق والتابعني واألئمة قال هو قول عمر وعبد اهللا

  اآلثار يف ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وابن عباس وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمر وغريهم 
  قول اإلمام حمي السنة احلسني بن مسعود البغوي قدس اهللا روحه 

يف سورة األعراف يف قوله تعاىل مث استوى على العرش قال يف تفسريه الذي هو شجى يف حلوق اجلهمية واملعطلة 
قال الكليب ومقاتل استقر وقال أبو عبيدة صعد قال وأولت املعتزلة االستواء باالستيالء قال وأما أهل السنة 

فيقولون االستواء على العرش صفة اهللا بال كيف جيب على الرجل أن يؤمن بذلك ويكل العلم فيه إىل اهللا تعاىل مث 
  ى قول مالك االستواء غري جمهول حك

ومراد السلف بقوهلم بال كيف هو نفي التأويل فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل فإهنم هم الذين يثبتون كيفية 
ختالف احلقيقة فيقعون يف ثالثة حماذير نفي احلقيقة وإثبات التكييف بالتأويل وتعطيل الرب تعاىل عن صفته اليت أثبتها 

ما أهل اإلثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته اهللا تعاىل لنفسه ويقول كيفية كذا وكذا حىت يكون قول لنفسه وأ
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السلف بال كيف ردا عليه وإمنا ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل حتريف اللفظ وتعطيل 
  معناه 

  فصل 

  يف ذكر قول اإلمام أمحد بن حنبل وأصحابه رمحه اهللا تعاىل

قال اخلالل يف كتاب السنة حدثنا يوسف بن موسى قال أخربنا عبد اهللا بن أمحد قال قيل أليب ربنا تبارك وتعاىل فوق 
السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم ال خيلو شيء من علمه قال اخلالل 

أبا عبد اهللا أمحد عمن قال إن اهللا تعاىل ليس على العرش فقال  وأخربين عبد امللك بن عبد احلميد امليموين قال سألت
  كالمهم كله يدور على الكفر 

وروى الطربي الشافعي يف كتاب السنة له بإسناده عن حنبل قال قيل أليب عبد اهللا ما معىن قوله تعاىل ما يكون من 
ل وربنا على العرش بال حد وال صفة وسع جنوى ثالثة إال هو رابعهم وقوله تعاىل وهو معكم قال علمه حميط بالك

  كرسيه السموات واألرض 
  وقال أبو طالب سألت أمحد بن حنبل عن رجل قال أن اهللا معنا 

وتال قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم قال يأخذون بآخر اآلية ويدعون أوهلا هال قرأت عليه امل تر 
  م معهم وقال يف ق ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد أن اهللا يعلم ما يف السموات بالعل

وقال املروزي قلت أليب عبد اهللا أن رجال قال أقول كما قال اهللا تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم أقول 
ا يكون من جنوى ثالثة إال هو هذا وال أجاوزه إىل غريه فقال أبو عبد اهللا هذا كالم اجلهمية فقلت له فكيف نقول م

رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم قال علمه يف كل مكان وعلمه معهم قال أول اآلية يدل على أنه علمه وقال يف 
موضع آخر وأن اهللا عز و جل على عرشه فوق السماء السابعة يعلم ما حتت األرض السفلى وأنه غري مماس لشيء 

  ن خلقه وخلقه بائنون منه من خلقه هو تبارك وتعاىل بائن م
وقال يف كتاب الرد على اجلهمية الذي رواه عنه اخلالل من طريق ابنه عبد اهللا قال باب بيان ما أنكرت اجلهمية أن 

  يكون اهللا تعاىل على العرش 
  وقال تعاىل الرمحن على العرش استوى قلنا هلم ما أنكرمت أن يكون اهللا تعاىل على العرش 

  لرمحن على العرش استوى وقد قال تعاىل ا
فقالوا هو حتت األرض السابعة كما هو على العرش ويف السموات واألرض ويف كل مكان وتال وهو اهللا يف 

السموات ويف األرض قال أمحد فقلنا قد عرف املسلمون أماكن كثرية ليس فيها من عظمة الرب شيء أجسامكم 
عظمة الرب تعاىل شيء وقد أخربنا اهللا عز و جل أنه يف  وأجوافكم واحلشوش واألماكن القذرة ليست فيها من

السماء فقال أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور أم أمنتم من يف السماء إليه يصعد الكلم 
 الطيب إين متوفيك ورافعك إيل بل رفعه اهللا إليه خيافون رهبم من فوقهم ذكر هذا الكتاب كله أبو بكر اخلالل يف

  كتاب السنة الذي مجع فيه نصوص أمحد وكالمه 
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وعلى منواله مجع البيهقي يف كتابه الذي مساه جامع النصوص من كالم الشافعي ومها كتابان جليالن ال يستغين 
  عنهما عامل 

 وخطبة كتاب أمحد بن حنبل احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل عليهم الصالة والسالم بقايا من أهل
العلم يدعون من ضل إىل اهلدى ويصربون منهم على األذى حييون بكتاب اهللا املوتى ويبصرون بنور اهللا تعاىل أهل 

العمى فكم من قتيل البليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد أهدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر 
حال املبطلني وتأويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة الناس عليهم ينفون عن كتاب اهللا تعاىل حتريف الغالني وانت

وأطلقوا عنان الفتنة فهم خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب جممعون على خمالفة الكتاب يقولون على اهللا تعاىل ويف 
عليهم فنعوذ باهللا اهللا تعاىل ويف كتاب اهللا تعاىل بغري علم يتكلمون باملتشابه من الكالم وخيدعون اجلهال مبا يشبهون 

  من فنت املضلني 
  مث قال باب بيان ما ضلت فيه اجلهمية الزنادقة من متشابه القرآن 

مث تكلم على قوله تعاىل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها قال قالت الزنادقة فما بال جلودهم اليت 
يعذب جلودا بال ذنب حني يقول جلودا  عصت قد احترقت وأبدهلم اهللا جلودا غريها فال نرى أن اهللا عز و جل

غريها فشكوا يف القرآن وزعموا أنه متناقض فقلنا إن قول اهللا عز و جل بدلناهم جلودا غريها ليس يعين جلودا 
أخرى غري جلودهم وإمنا يعين بتبديلها جتديدها ألن جلودهم إذا نضجت جددها اهللا مث تكلم على آيات من مشكل 

ا أنكرت اجلهمية الضالل أن اهللا عز و جل على العرش استوى وقد قال تعاىل الرمحن على القرآن مث قال وإن مم
  العرش استوى 

  وقال تعاىل مث استوى على العرش الرمحن فاسئل به خبريا مث ساق أدلة القرآن 

  مث قال ووجدنا كل شيء أسفل مذموما 
  قال اهللا تعاىل إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار 

  ل تعاىل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضالنا من اجلن واإلنس جنعلهما حتت أقدامنا ليكونا من األسفلني وقا
مث قال معىن قوله تعاىل وهو اهللا يف السموات ويف األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يقول هو إله من 

لمه مبا دون العرش ال خيلو من علمه مكان وال يف السموات وإله من يف األرض وهو على العرش وقد أحاط ع
  يكون علم اهللا تعاىل يف مكان دون مكان 

  وذلك من قوله ليعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما 
 قال االمام أمحد ومن االعتبار يف ذلك لو أن رجال كان يف يده قدح من قوارير وفيه شيء كان نظر ابن آدم قد

أحاط بالقدح من غري أن يكون ابن آدم يف القدح فاهللا سبحانه وله املثل األعلى قد أحاط جبميع ما خلق وقد علم 
كيف هو وما هو من غري أن يكون يف شيء مما خلق قال وخصلة أخرى لو أن رجال بىن دارا جبميع مرافقها مث أغلق 

ت من غري أن يكون صاحب الدار يف جوف الدار فاهللا باهبا كان ال خيفى عليه كم بيت يف داره وكم سعة كل بي
  سبحانه قد أحاط جبميع ما خلق وقد علم كيف هو وما هو وله املثل األعلى وليس هو يف شيء مما خلق 

قال اإلمام أمحد ومما تأولت اجلهمية من قول اهللا تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم فقالوا إن اهللا معنا وفينا 
  نا هلم مل قطعتم اخلرب من أوله إن اهللا تعاىل يقول أمل تر إن اهللا يعلم فقل
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ما يف السموات وما يف األرض ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدىن من ذلك 
القيامة إن اهللا بكل شيء عليم وال أكثر إال هو معهم أينما كانوا يعين علمه فيهم أينما كانوا مث ينبئهم مبا عملوا يوم 

  ففتح اخلرب بعلمه وختمه بعلمه 
قال اإلمام أمحد وإذا أردت أن تعلم أن اجلهمي كاذب على اهللا سبحانه وتعاىل حني زعم أنه يف كل مكان وال يكون 

خارجا  يف مكان دون مكان فقل له أليس كان اهللا وال شيء فيقول نعم فقل له فحني خلق الشيء خلقه يف نفسه أو
عن نفسه فإنه يصري إىل أحد ثالثة أقاويل أن زعم أن اهللا تعاىل خلق اخللق يف نفسه كفر حني زعم أن اجلن واإلنس 
والشياطني وإبليس يف نفسه وإن قال خلقهم خارجا من نفسه مث دخل فيهم كفر أيضا حني زعم أنه دخل يف كل 

  يدخل فيهم رجع عن قوله كله أمجع وهو قول أهل السنة مكان وحش وقذر وإن قال خلقهم خارجا من نفسه مث مل 
قال أمحد بيان ما ذكر يف القرآن وهو معكم على وجوه قوله تعاىل ملوسى وهارون عليهما السالم إنين معكما أمسع 

دفع عنا وأرى يقول يف الدفع عنكما وقال ثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا يعين يف ال
وقال تعاىل واهللا مع الصابرين يعين يف النصرة هلم على عدوهم وقوله تعاىل وأنتم األعلون واهللا معكم يعين يف النصرة 

  لكم على عدوكم وقال تعاىل وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول 

عون فلما ظهرت احلجة على يعين يقول بعلمه فيهم وقوله تعاىل كال إن معي ريب سيهدين يقول بالعون على فر
اجلهمي مبا ادعى على اهللا سبحانه أنه مع خلقه قال هو يف كل شيء غري مماس لشيء وما مباينا له فقلنا له فإذا كان 

غري مبائن للشيء أهو مماس له قال ال قلنا فكيف يكون يف كل شيء غري مماس لشيء وال مباينا لشيء فلم حيسن 
اجلهال هبذه الكلمة وميوه عليهم مث قلنا هلم إذا كان يوم القيامة أليس إمنا تكون اجلواب فقال بال كيف ليخدع 

اجلنة والنار والعرش واهلوى فقال بلى فقلنا وابن يكون ربنا قال يكون يف كل شيء كما كان حيث كانت الدنيا 
 تعاىل يف اجلنة فهو يف اجلنة قلنا ففي مذهبكم أن ما كان من اهللا تعاىل على العرش فهو على العرش وما كان من اهللا

وما كان من اهللا تعاىل يف النار فهو يف النار وما كان منه يف اهلوى فهو يف اهلوى فعند ذلك تبني للناس كذهبم على 
  اهللا 

قال أمحد وقلنا للجهمية حني زعمتم أن اهللا تعاىل يف كل مكان قلنا أخربونا عن قول اهللا تعاىل فلما جتلى ربه للجبل 
يف اجلبل بزعمكم فلو كان فيه كما تزعمون مل يكن جتلى له بل كان سبحانه على العرش فتجلى الشيء مل يكن  كان

فيه ورأى اجلبل شيئا مل يكن رآه قط قبل ذلك قال أمحد وقلنا للجهمية اهللا نور فقالوا هو نور كله فقلنا هلم قال اهللا 
ه أن له نورا وقلنا هلم أخربونا حني زعمتم أن اهللا سبحانه يف عز و جل وأشرقت األرض بنور رهبا فقد أخرب جل ثناؤ

كل مكان وهو نور فلم مل يضيء البيت املظلم بال سراج وما بال السراج إذا دخل البيت املظلم يضيء فعند ذلك 
  تبني للناس كذهبم على اهللا تعاىل 

تشابه من القرآن واحلديث فضلوا وأضلوا قال اإلمام أمحد رمحه اهللا كان جهم وشيعته كذلك دعوا الناس إىل امل
  بكالمهم كثريا وكان 

فيما بلغنا عن اجلهم عدو اهللا إنه كان من أهل خراسان وكان صاحب خصومات وشر وكالم وكان أكثر كالمه يف 
 اهللا تعاىل فلقي أناسا من الكفار يقال هلم السمنية فعرفوا اجلهم فقالوا له نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت

يف ديننا وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا يف دينك فكانوا مما كلموا به جهما قالوا ألست تزعم أن لك إهلا قال 
اجلهم نعم قالوا له فهل رأيت عينك إهلك قال ال قالوا فهل مشمت له رائحة قال ال قالوا فهل وجدت له حسا قال 
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إله قال فتحري اجلهم ومل يدر أربعني يوما مث إنه استدرك ال قالوا فهل وجدت له جملسا قال ال قالوا فهل يدريك أنه 
حجة من جنس حجة زنادقة النصارى لعنهم اهللا وذلك أن زنادقة النصارى لعنهم اهللا تعاىل زعموا أن الروح اليت يف 

يشاء  عيسى بن مرمي روح اهللا من ذات اهللا فإذا أراد أن حيدث أمرا دخل يف بعض خلقه فتكلم على لسانه فيأمر مبا
وينهي عما يشاء وهو روح غائب عن األبصار فاستدرك اجلهم حجة مثل هذه احلجة فقال للسمين ألست تزعم أن 
فيك روحا قال نعم قال فهل رأيت روحك قال ال فهل مسعت كالمه قال ال قال فهل وجدت له جملسا أو حسا قال 

ه رائحة وهو غائب عن األبصار وال يكون يف ال قال فكذلك اهللا ال يرى له وجه وال يسمع له صوت وال يشم ل
مكان دون مكان ووجدت ثالث آيات يف القرآن من املتشابه قوله تعاىل ليس كمثله شيء وهو اهللا يف السموات 

ويف األرض ال تدركه األبصار فبىن أصل كالمه على هؤالء اآليات وتأول القرآن على غري تأويله وكذب بأحاديث 
ف اهللا تعاىل بشيء مما وصف به نفسه يف كتابه أو حدث عنه النيب كان كافرا أو كان من النيب وزعم أن من وص

املشبهة فأضل بشرا كثريا وتبعه على قوله رجال من أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب فالن ووضع دين اجلهمية 
  فإذا سأهلم الناس عن قوله تعاىل ليس 

ألشياء هو حتت األرض السابعة كما هو على العرش ال خيلو كمثله شيء ما تفسريه يقولون ليس كمثله شيء من ا
منه مكان وال هو يف مكان دون مكان وال يتكلم وال يكلم وال ينظر إليه أحد يف الدنيا وال يف اآلخرة وال يوصف 
وال يعرف بصفة وال يعقل وال له غاية وال منتهى وال يدرك بعقل وهو وجه كله وهو علم كله وهو مسع كله وهو 

صر كله وهو نور كله وهو قدرة كله ال يوصف بوصفني خمتلفني وليس مبعلوم وال معقول وكل ما خطر بقلبك أنه ب
شيء تعرفه فهو على خالفه فقلنا هلم فمن تعبدون قالوا نعبد من يدبر أمر هذا اخللق قلنا فالذي يدبر أمر هذا اخللق 

أنكم ال تثبتون شيئا إمنا تدفعون عن أنفسكم الشنعة مبا  جمهول ال يعرف بصفته قالوا نعم قلنا قد عرف املسلمون
تظهرون مث قلنا هلم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى قالوا مل يتكلم وال يتكلم ألن الكالم ال يكون إال جبارحة 

ويعلم أن  واجلوارح منفية عن اهللا سبحانه وتعاىل فإذا مسع اجلاهل قوهلم ظن أهنم من أشد الناس تعظيما هللا سبحانه
  كالمهم إمنا يعود إىل ضاللة وكفر 

قال اخلالل كتبت هذا الكتاب من خط عبد اهللا وكتبه عبد اهللا من خط أبيه واحتج القاضي أبو يعلى يف كتابه 
إبطال التأويل مبا نقله منه عن أمحد وذكر ابن عقيل يف كتابه بعض ما فيه عن أمحد ونقله عن أصحابه قدميا وحديثا 

م البيهقي وعزاه إىل أمحد وصححه شيخ اإلسالم ابن تيمية عن أمحد ومل يسمع عن أحد من متقدمي ونقل منه
  أصحابه وال متأخريهم طعن فيه 

فإن قيل هذا الكتاب يرويه أبو بكر عبد العزيز غالم اخلالل عن اخلالل عن اخلضر بن املثىن عن عبد اهللا بن أمحد 
 اخلضر بن املثىن فإنه جمهول فكيف تثبتون هذا الكتاب عن أمحد برواية عن أبيه وهؤالء كلهم أئمة معروفون إال

  جمهولة فاجلواب من وجوه 
أحدها أن اخلضر هذا قد عرفه اخلالل وروى عنه كما روى كالم أيب عبد اهللا عن أصحابه وأصحاب أصحابه وال 

  يضر جهالة غري له 

د وكتبه عبد اهللا من خط أبيه والظاهر أن اخلالل إمنا رواه عن الثاين أن اخلالل قد قال كتبته من خط عبد اهللا بن أمح
اخلضر ألنه أحب أن يكون متصل السند على طريق أهل النقل وضم ذلك إىل الوجادة واخلضر كان صغريا حني 

مسعه من عبد اهللا ومل يكن من املعمرين املشهورين بالعلم وال هو من الشيوخ وقد روى اخلالل عنه غري هذا يف 
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امعه فقال يف كتاب األدب من اجلامع فقال دفع إيل اخلضر بن املثىن خبط عبد اهللا بن أمحد أجاز يل أن أرويه عنه ج
قال اخلضر حدثنا مهنا قال سألت أمحد بن حنبل عن الرجل يبزق عن ميينه يف الصالة ويف غري الصالة فقال يكره أن 

لت له مل يكره أن يبزق الرجل عن ميينه يف غري الصالة قال يبزق الرجل عن ميينة يف الصالة ويف غري الصالة فق
أليس عن ميينه امللك فقلت وعن يساره أيضا ملك فقال الذي عن ميينه يكتب احلسنات والذي عن يساره يكتب 

  السيئات 
يحة املرتد إذا قال اخلالل وأخربنا اخلضر بن املثىن الكندي قال حدثنا عبد اهللا ابن أمحد قال قال أيب ال بأس بأكل ذب

كان ارتداده إىل يهودية أو نصرانية ومل يكن إىل جموسية قلت واملشهور يف مذهبه خالف هذه الرواية وأن ذبيحة 
  املرتد حرام رواها عنه مجهور أصحابه ومل يذكر أكثر أصحابه غريها 

ل قرأت يف كتاب أيب جعفر ومما يدل على صحة هذا الكتاب ما ذكره القاضي أبو احلسني بن القاضي أيب يعلى فقا
حممد بن أمحد بن صاحل ابن أمحد بن حنبل قال قرأت على أيب صاحل بن أمحد هذا الكتاب فقال هذا كتاب عمله أيب 

  يف جملسه ردا على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول اهللا وما يلزم اتباعه 
خربين أيب حنبل بن إسحاق قال قال عمي يعين أمحد بن وقال اخلالل يف كتاب السنة أخربين عبيد اهللا بن حنبل أ

حنبل حنن نؤمن أن اهللا تعاىل على العرش استوى كيف شاء وكما يشاء بال حد وال صفة يبلغها واصفون أو حيدها 
أحد وصفات اهللا له ومنه وهو كما وصف نفسه ال تدركه األبصار حبد وال غاية وهو يدرك األبصار وهو عامل 

  ادة وعالم الغيوب الغيب والشه

قال اخلالل وأخربين علي بن عيسى أن حنبال حدثهم قال سألت أبا عبد اهللا عن األحاديث اليت تروى أن اهللا 
سبحانه ينزل إىل مساء الدنيا وأن اهللا يرى وأن اهللا يضع قدمه وما أشبه هذه األحاديث فقال أبو عبد اهللا نؤمن هبا 

أن ما جاء به رسول اهللا حق إذا كانت أسانيد صحاح وال نرد على اهللا قوله  ونصدق هبا والنرد منها شيئا ونعلم
  وال يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصري 

وقال حنبل يف موضع آخر عن أمحد ليس كمثله شيء يف ذاته كما وصف نفسه قد أمجل اهللا الصفة فحد لنفسه 
ه شيء وصفاته غري حمدودة وال معلومة إال مبا وصف به نفسه قال فهو مسيع بصري بال حد وال تقدير صفة ليس يشبه

وال يبلغ الواصفون صفته وال نتعدى القرآن واحلديث فنقول كما قال ونصفه مبا وصف به نفسه وال نتعدى ذلك 
صفة من صفاته بشناعة شنعت وما وال يبلغ صفته الواصفون نؤمن بالقرآن كله حمكمه ومتشاهبه وال نزيل عنه 

وصف به نفسه من كالم ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كفنه عليه فهذا كله يدل على أن اهللا سبحانه 
وتعاىل يرى يف اآلخرة والتحديد يف هذا كله بدعة والتسليم فيه بغري صفة وال حد إال ما وصف به نفسه مسيع بصري 

عامل الغيب والشهادة عالم الغيوب فهذه صفات وصف هبا نفسه ال تدفع وال ترد وهو  مل يزل متكلما عاملا غفورا
على العرش بال حد كما قال تعاىل مث استوى على العرش كيف شاء املشيئة إليه واالستطاعة اليه ليس كمثله شيء 

ا يقول اجلهمية واملشبهة وهو خالق كل شيء وهو مسيع بصري بال حد وال تقدير ال نتعدى القرآن واحلديث تعاىل عم
قلت له واملشبه ما يقول قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه اهللا سبحانه خبلقه وكالم أمحد 

يف هذا كثري فإنه امتحن باجلهمية ومجيع املتقدمني من أصحابه على مثل منهاجه يف ذلك وإن كان بعض املتأخرين 
اليت أنكرها اإلمام أمحد ولكن الرعيل األول من أصحابه كلهم ومجيع أئمة  منهم من يدخل يف نوع من البدعة

  احلديث قوهلم قوله 
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  أقوال 

  أئمة أهل احلديث الذي رفع اهللا منازهلم يف العاملني وجعل هلم لسان صدق يف

  اآلخرين 
  ذكر قول إمامهم وشيخهم الذي روى له كل حمدث أبو هريرة رضي اهللا عنه 

يف كتاب النقض بإسناد جيد قال ملا ألقي إبراهيم عليه الصالة و السالم يف النار قال اللهم إنك  روى الدارمي عنه
  يف السماء واحد وأنا يف األرض واحد أعبدك 

  ذكر قول إمام الشام يف وقته أحد أئمة الدنيا األربعة أيب عمر األوزاعي رمحه اهللا تعاىل 
التابعون متوافرين نقول أن اهللا عز و جل فوق عرش ونؤمن مبا وردت روى البيهقي عنه يف الصفات أنه قال كنا و

  به السنة من صفاته وقد تقدم حكاية ذلك عنه 
  قول إمام أهل الدنيا يف وقته عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل 

بائن من خلقه  وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر أنه قيل له مباذا نعرف ربنا قال بأنه فوق مسواته على عرشه
  ذكره البيهقي وقبله احلاكم وقبله الدارمي عثمان وقد تقدم 

  قول محاد بن زيد إمام وقته رمحه اهللا تعاىل 
  نقدم عنه قول اجلهمية إمنا حياولون أن يقولوا ليس يف السماء شيء وكان من أشد الناس على اجلهمية 

  قول يزيد بن هارون رمحه اهللا تعاىل 
ن اإلمام أمحد يف كتاب السنة حدثنا عباس حدثنا شداد بن حيىي قال مسعت يزيد بن هارون يقول من قال عبد اهللا اب

  زعم أن الرمحن على العرش استوى على خالف ما تقرر يف قلوب العامة فهو جهمي 
تعاىل عند قال شيخ اإلسالم والذي تقرر يف قلوب العامة هو ما فطر اهللا تعاىل عليه اخلليفة من توجهها إىل رهبا 

النوازل والشدائد والدعاء والرغبات اليه تعاىل حنو العلو ال يلتفت مينة وال يسرة من غري موقف وقفهم عليه ولكن 
فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها وما من مولود إال وهو يولد على هذه الفطرة حىت جيهمه وينقله إىل التعطيل من 

  يقيض له 
  اهللا تعاىل  قول عبد الرمحن بن مهدي رمحه

روى عنه غري واحد بإسناد صحيح أنه قال إن اجلهمية أرادوا أن ينفوا أن اهللا كلم موسى وأن يكون على العرش 
أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإال ضربت أعناقهم قال علي بن املديين لو حلفت حللفت بني الركن واملقام أين ما رأيت 

  أعلم من عبد الرمحن بن مهدي 
  بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة على رأس املائتني رمحه اهللا تعاىل  قول سعيد

روى ابن أيب حامت عنه يف كتاب السنة أنه ذكر عنده اجلهمية فقال هم شر قوال من اليهود والنصارى وقد أمجع أهل 
  األديان مع املسلمني على أن اهللا على العرش وقالوا هم ليس على العرش شيء 

  وام أحد أئمة احلديث بواسط رمحه اهللا تعاىل قول عباد بن الع
قال كلمت بشر املريسي وأصحابه فرأيت آخر كالمهم يقولون ليس يف السماء شيء أرى واهللا أن ال يناكحوا وال 

  يوارثوا 
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  قول عبد اهللا بن مسلمة القعنيب شيخ البخاري ومسلم رمحهما اهللا تعاىل 
رجال من اجلهمية يقول الرمحن على العرش استوى استوىل فقال القعنيب قال بيان بن أمحد كنا عند القعنيب فسمع 

من ال يوقن أن الرمحن على العرش استوى كما تقرر يف قلوب العامة فهو جهمي قال البخاري حممد بن إمساعيل 
  رمحه اهللا تعاىل يف كتاب خلق أفعال العباد عن يزيد بن هارون مثله سواء وقد تقدم 

  شيخ اإلمام أمحد رمحهما اهللا تعاىل قول علي بن عاصم 
صح عنه أنه قال ما الذين قالوا أن هللا سبحانه ولدا أكفر من الذين قالوا أن اهللا سبحانه مل يتكلم وقال احذروا من 
املريسي وأصحابه فإن كالمهم الزندقة وأنا كلمت أستاذهم فلم يثبت أن يف السماء إهلا حكاه عنه غري واحد ممن 

  ة صنف يف السن
وقال حيىي بن علي بن عاصم كنت عند أيب فاستأذن عليه املريسي فقلت له يا أبت مثل هذا يدخل عليك فقال وما 
له فقلت إنه يقول إن القرآن خملوق ويزعم أن اهللا معه يف األرض وكالما ذكرته فما رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد 

ألرض ذكر هذين األثرين عنه عبد الرمحن بن أيب حامت يف كتاب عليه قوله أن القرآن خملوق وقوله أن اهللا معه يف ا
  الرد على اجلهمية 

  قول وهب بن جرير رمحه اهللا تعاىل 
صح عنه أنه قال إياكم ورأي جهم فإهنم حياولون أن ليس يف السماء شيء وما هو إال من وجي إبليس وما هو إال 

نة وقال البخاري رمحه اهللا تعاىل يف كتاب خلق األفعال وقال الكفر حكاه حممد بن عثمان احلافظ يف رسالته يف الس
  وهب بن جرير اجلهمية الزنادقة إمنا يريدون أن ليس على العرش استوى 

  قول عاصم بن علي أحد شيوخ النبل شيخ البخاري وغريه أحد األئمة احلفاظ الثقات 
  حدث عن شعبة وابن أيب ذئب والليث رمحهم اهللا تعاىل 

ب وجه املعتصم من حيرز جملسه يف جامع الرصافة وكان عاصم جيلس على سطح الرحبة وجيلس الناس يف قال اخلطي
الرحبة وما يليها فعظم اجلمع مرة جدا حىت قال أربع عشرة مرة حدثنا الليث بن سعد والناس ال يسمعون لكثرهتم 

املسلمني قال عاصم ناظرت جهميا فتبني فحزر اجمللس فكان عشرين ومائة ألف رجل قال حيىي بن معني فيه هو سيد 
  من كالمه أنه اعتقد أن ليس يف السماء رب 

قال شيخ اإلسالم كان اجلهمية يدورون على ذلك ومل يكونوا يصرحون به لوفور السلف واألئمة وكثرة أهل السنة 
قال وهكذا ظهرت فلما بعد العهد وانقرض األئمة صرح أتباعهم مبا كان أولئك يشريون اليه ويدورون حوله 

البدع كلما طال األمر وبعد العد اشتد أمرها وتغلظت قال وأول بدعة ظهرت يف االسالم بدعة القدر واالرجاء مث 
  بدعة التشيع إىل أن انتهى األمر إىل االحتاد واحللول وأمثاهلما 

  قول اإلمام عبد العزيز بن حيىي الكناين 
يف الرد على اجلهمية قال فيه باب قول اجلهمي يف قوله الرمحن على  صاحب الشافعي رمحهما اهللا تعاىل له كتاب

العرش استوى زعمت اجلهمية أن معىن استوى استوىل من قول العرب استوى فاطن على مصر يريدون استوىل 
ك عليها قال فيقال له هل يكون خلق من خلق اهللا أتت عليه مدة ليس مبستول عليه فإذا قال ال قيل له فمن زعم ذل
فهو كافر فيقال له يلزمك أن تقول أن العرش أتت عليه مدة ليس اهللا مبستول عليه وذلك ألنه أخرب أنه سبحانه 

خلق العرش قبل السموات واألرض مث استوى عليه بعد خلقهن فيلزمك أن تقول املدة اليت كان العرش قبل خلق 
  ما طويال يف تقرير العلو واالحتجاج عليه السموات واألرض ليس اهللا تعاىل مبستول عليه فيها مث ذكر كال
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  ذكر قول جرير بن عبد احلميد 
شيخ إسحاق بن راهويه وغريه من األئمة رمحهم اهللا تعاىل قال كالم اجلهمية أوله عسل وآخره سم وإمنا حياولون أن 

  يقولوا ليس يف السماء إله رواه ابن أيب حامت يف كتاب الرد على اجلهمية 
  هللا بن الزبري احلميدي رمحه اهللا تعاىل ذكر قول عبد ا

أحد شيوخ النبل شيخ البخاري إمام أهل احلديث والفقه يف وقته وهو أول رجل افتتح به البخاري صحيحه قال 
وما نطق به القرآن واحلديث مثل قوله تعاىل وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه 

وله تعاىل والسموات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن واحلديث ال نزيد فيه وال نفسره مبسوطتان ومثل ق
ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرمحن على العرش استوى ومن زعم غري هذا فهو مبطل جهمي 

ديقا وإمنا مقصودهم من وليس مقصود السلف بأن من أنكر لفظ القرآن يكون جهميا مبتدعا فإنه يكون كافرا زن
  أنكر معناه وحقيقته 

  قول نعيم بن محاد اخلزاعي رمحه اهللا تعاىل 
أحد شيوخ النبل شيخ البخاري رمحهما اهللا تعاىل قال يف قوله وهو معكم معناه ال خيفى عليه خافية بعلمه أال ترى 

عليه خافية قال البخاري مسعته يقول من شبه إىل قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم أراد أن ال خيفى 
اهللا تعاىل خبلقه فقد كفر ومن أنكره ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر وليس ما وصف اهللا تعاىل به نفسه وال رسوله 

  تشبيها 

  قول عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي رمحه اهللا تعاىل 
ب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهم ويقول قال صاحل بن الضريس جعل عبد اهللا بن أيب جعفر الرزاي يضر

  ال حىت يقول الرمحن على العرش استوى بائن من خلقه ذكره عبد الرمحن بن أيب حامت يف كتاب الرد على اجلهمية 
  قول احلافظ أيب معمر القطيعي رمحه اهللا تعاىل 

  له ذكر ابن أيب حامت عنه أنه قال آخر كالم اجلهمي أنه ليس يف السماء إ
  قول بشر بن الوليد وأيب يوسف رمحهما اهللا تعاىل 

روى ابن أيب حامت قال جاء بشر بن الوليد إىل أيب يوسف فقال له تنهاين عن كالم بشر املريسي وعلي األحول 
وفالن يتكلمون فقال وما يقولون قال يقولون إن اهللا يف كل مكان فبعث أبو يوسف وقال علي هبم فانتهوا إليهم 

ام بشر فجيء بعلي األحول والشيخ اآلخر فنظر أبو يوسف إىل الشيخ وقال لو أن فيك موضع أدب وقد ق
ألوجعتك وأمر به إىل احلبس وضرب علي األحول وطيف به وقد استتاب أبو يوسف بشر املريسي ملا أنكر أن اهللا 

  يفة املتقدمون على هذا فوق عرشه وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرمحن بن أيب حامت وغريه وأصحاب أيب حن
  قول حممد بن احلسن رمحه اهللا تعاىل 

قال حممد بن احلسن رمحه اهللا اتفق الفقهاء كلهم من املشرق إىل املغرب على اإلميان بالقرآن واألحاديث اليت جاءت 
ك هبا الثقات عن الرسول يف صفات الرب عز و جل من غري تفسري وال وصف وال تشبيه فمن فسر شيئا من ذل

  فقد خرج عما كان عليه النيب وفارق اجلماعة فإهنم مل يصفوا ومل يفسروا ولكن آمنوا مبا يف الكتب والسنة 

مث سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق اجلماعة ألنه وصفه بصفة ال شيء وقال حممد رمحه اهللا تعاىل أيضا يف 
و هذا هذه األحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها األحاديث اليت جاءت أن اهللا تعاىل يهبط إىل مساء الدنيا وحن
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ونؤمن هبا وال نفسرها ذكر ذلك عنه أبو القاسم الاللكائي وهذا تصريح منه بأن من قال بقول جهم فقد فارق 
  مجاعة املسلمني 

  قول الطحاوي رمحه اهللا تعاىل 
وافق هذا وأهنم أبرأ الناس من التعطيل وقد ذكر الطحاوي يف إعتقاد أيب حنيفة وصاحبيه رمحهم اهللا تعاىل ما ي

  والتجهم وقال يف عقيدته املعروفة وانه تعاىل حميط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن االحاطة خلقه 
  قول سفيان بن عيينة رمحه اهللا تعاىل 

  ذكر الثعليب عنه يف تفسريه قال ابن عيينة مث استوى على العرش صعد 
  لخي أحد األئمة رمحه اهللا تعاىل قول خالد بن سليمان أيب معاذ الب

روى عبد الرمحن بن أيب حامت عنه بإسناده قال كان جهم على معرب ترمذ وكان فصيح اللسان مل يكن له علم وال 
جمالسة أهل العلم فكلمه السمنية فقالوا صف لنا ربك الذي تعبده فدخل البيت ال خيرج مث خرج إليه بعد أيام فقال 

شيء ويف كل شيء وال خيلو منه شيء قال أبو معاذ كذب عدو اهللا إن اهللا يف السماء على هو هذا اهلوى مع كل 
العرش كما وصف نفسه وهذا صحيح عنه وأول من عرف عنه يف هذه األمة أنه نفى أن يكون اهللا يف مسواته على 

وقررها وعنه أخذت  عرشه هو جهم بن صفوان وقبله اجلعد بن درهم ولكن اجلهم هو الذي دعا إىل هذه املقالة
  فروى ابن أيب حامت وعبد اهللا بن أمحد يف كتابيهما يف السنة عن شجاع بن أيب نصر أيب نعيم البلخي 

وكان قد أدرك جهما قال كان جلهم صاحب يكرمه ويقدمه على غريه فإذا هو قد وقع به فصيح به وبدر به وقيل 
بينما هو يقرأ طه واملصحف يف حجره فلما أتى على هذه اآلية  له لقد كان يكرمك فقال إنه قد جاء منه ما ال حيتمل

الرمحن على العرش استوى فقال لو وجدت السبيل إىل أن أحكها من املصحف لفعلت فاحتملت هذه مث أنه بينما 
هو يقرأ آية إذ قال ما أظرف حممدا حني قاهلا مث بينما هو يقرأ طسم القصص واملصحف يف حجره إذ مر بذكر 

عليه الصالة و السالم فدفع املصحف بيديه ورجليه وقال أي شيء هذا ذكره ههنا فلم يتم ذكره فهذا شيخ موسى 
  النافني لعلو الرب على عرشه ومباينته من خلقه 

وذكر ابن أيب حامت عنه بإسناده عن األصمعي قال قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها اهللا على عرشه فقالت حمدود 
ألصمعي هي كافرة هبذه املقالة أما هذا الرجل وامرأته فما أواله بأن سيصلى نارا ذات هلب على حمدود فقال ا

  وامرأته محالة احلطب 
  قول إسحاق بن راهويه إمام أهل املشرق نظري أمحد رمحهما اهللا تعاىل 

جنوى ثالثة  قال حرب بن إمساعيل الكرماين صاحب أمحد قلت إلسحاق بن راهويه قول اهللا عز و جل ما يكون من
إال هو رابعهم كيف تقول فيه قال حيث ما كنت فهو أقرب اليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه مث قال وأعلى 

  كل شيء من ذلك وأثبته قول اهللا عز و جل الرمحن على العرش استوى 
دثنا سليمان بن داود وقال اخلالل يف كتاب السنة أخربنا أبو بكر املروزي حدثنا حممد بن الصباح النيسابوري ح

اخلفاف قال قال إسحاق بن راهويه قال اهللا عز و جل الرمحن على العرش استوى إمجاع أهل العلم أنه فوق العرش 
استوى ويعلم كل شيء أسفل األرض السابعة ويف قعور البحار ورؤوس اجلبال وبطون األودية ويف كل موضع كما 

  أحاط  يعلم ما يف السموات السبع وما دون العرش
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بكل شيء علما وال تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض إال قد عرف ذلك كله وأحصاه ال 
  يعجزه معرفة شيء عن معرفة غريه 

وقال السراج مسعت إسحاق بن راهويه يقول دخلت يوما على طاهر بن عبد اهللا وعنده منصور بن طلحة فقال يل 
هللا ينزل كل ليلة قلت له ونؤمن به إذ أنت ال تؤمن أن اهللا يف السماء ال حتتاج أن منصور يا أبا يعقوب تقول إن ا

  تسألين فقال طاهر أمل أهنك عن هذا الشيخ 
  ذكر قول حافظ اإلسالم حيىي بن معني رمحه اهللا تعاىل 

  روى ابن بطة عنه يف االبانة باسنادة قال إذا قال لك اجلهمي كيف ينزل فقل كيف يصعد 
  مام حافظ أهل املشرق وشيخ األئمة عثمان بن سعيد الدارمي رمحه اهللا تعاىل قول اإل

قال فيه أبو الفضل الفرات ما رأيت مثل عثمان بن سعيد وال رأى عثمان مثل نفسه أخذ األدب عن ابن األعرايب 
تاب الرد على والفقه عن البويطي واحلديث عن حيىي بن معني وعلي بن املديين وأثىن عليه أهل العلم صاحب ك

اجلهمية والنقض على بشر املريسي وقال يف كتابه النقض على بشر وقد اتفقت الكلمة من املسلمني أن اهللا تعاىل 
فوق عرشه فوق مسواته ال ينزل قبل يوم القيامة إىل األرض ومل يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بني عباده 

وله وتنزل املالئكة تنزيال وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية كما وحياسبهم ويثيبهم وتشقق السموات يومئذ لنز
قال اهللا به سبحانه ورسوله فلما مل يشك املسلمون أن اهللا ال ينزل إىل األرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا 

  من القواعد إمنا هو أمره وعذابه  علموا يقينا أن ما يأيت الناس من العقوبات إمنا هو أمره وعذابه فقوله فأيت اهللا بنياهنم
  وقال يف موضع آخر من هذا الكتاب وقد ذكر احللول وحيك هذا 

املذهب أنزه هللا تعاىل من السوء أم مذهب من يقول هو بكماله ومجاله وعظمته وهبائه فوق عرشه فوق مسواته فوق 
جان أي احلزبني أعلم باهللا ومبكانه وأشد مجيع اخلالئق يف أعلى مكان وأظهر مكان حيث ال خلق هناك وال إنس وال 

  تعظيما وإجالال له 
وقال يف هذا الكتاب علمه هبم حميط وبصره فيهم نافذ وهو بكماله فوق عرشه والسموات ومسافة بينهن وبينه 
وبني خلقه يف األرض فهو كذلك معهم خامسهم وسادسهم وإمنا يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن اهللا من 

  رشه ومع بعد املسافة بينه وبني األرض يعلم ما يف األرض فوق ع
وقال يف موضع آخر من الكتاب والقرآن كالم اهللا وصفة من صفاته خرج منه كما شاء أن خيرج واهللا بكالمه 

  وعلمه وقدرته وسلطانه ومجيع صفاته غري خملوق وهو بكماله على عرشه 
زب رضي اهللا عنه الطويل يف شأن الروح وقبضها ونعيمها وقال يف موضع آخر وقد ذكر حديث الرباء بن عا

وعذاهبا وفيه فيصعد بروحه حىت ينتهي هبا إىل السماء اليت فيها اهللا عز و جل فيقول اهللا عز و جل اكتبوا كتاب 
ء عبدي يف عليني يف السماء السابعة وأعيدوه إىل األرض وذكر احلديث مث قال ويف قوله ال تفتح هلم أبواب السما
داللة ظاهرة أن اهللا تعاىل فوق السموات ألنه لو مل يكن فوق السماء ملا عرج باألرواح واألعمال إىل السماء وملا 

  غلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت آلخرين 
وقال يف موضع آخر وقد بلغنا أن محلة العرش حني محلوا العرش وفوقه اجلبار جل جالله يف عزته وهبائه ضعفوا عن 

  استكانوا وجثوا على ركبهم حىت لقنوا ال حول وال قوة إال باهللا فاستقلوا به بقدرة اهللا وإرادته محله و
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  ن 
مث ساق بإسناده عن معاوية بن صاحل أول ما خلق اهللا حني كان عرشه على املاء محلة العرش فقالوا ربنا مل خلقتنا 

وعليه جاللك وعظمتك ووقارك فقال هلم إين فقال خلقتكم حلمل عرشي فقالوا ربنا ومن يقوى على محل عرشك 
  خلقتكم لذلك قال فيقول ذلك مرارا قال فقولوا ال حول وال قوة إال باهللا 

وقال يف موضع آخر ولكنا نقول رب عظيم وملك كبري نور السموات واألرض وإله السموات واألرض على 
  ن مل يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه عرش عظيم خملوق فوق السماء السابعة دون ما سواها من األماكن م

وقال يف موضع آخر يف حديث حصني كم تعبد فلم ينكر النيب على حصني إذ عرف أن إله العاملني يف السماء كما 
قال النيب فحصني رضي اهللا عنه قبل إسالمه كان أعلم باهللا اجلليل من املريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من اإلسالم 

له اخلالق الذي يف السماء وبني اآلهلة واألصنام املخلوقة اليت يف األرض قال وقد اتفقت الكلمة من إذ ميز بني اإل
  املسلمني والكافرين أن اهللا سبحانه يف االء وعرفوه بذلك إال املريسي وأصحابه حىت الصبيان الذين مل يبلغوا احلنث 

يف كل مكان وأن اهللا ال يوصف بأين بل يستحيل أن  وقال يف قول رسول اهللا لألمة أين اهللا تكذيب ملن يقول هو
يقال أين هو واهللا فوق مسواته بائن من خلقه فمن مل يعرفه بذلك مل يعرف إهله الذي يعبده وكتاباه من أجل الكتب 
املصنفة يف السنة وأنفعها وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون واألئمة أن 

قرأ كتابيه وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يوصي هبذين الكتابني أشد الوصية ويعظمهما جدا وفيهما من ي
  تقرير التوحيد واألمساء والصفات بالعقل والنقل ما ليس يف غريمها 

  قول قتيبة بن سعيد رمحه اهللا تعاىل 
  مة اإلمام احلافظ أحد أئمة اإلسالم وحفاظ احلديث من شيوخ األئ

الذين جتملوا باحلديث عنه قال أبو العباس السراج مسعت قتيبة بن سعيد يقول هذا قول األئمة يف اإلسالم والسنة 
واجلماعة نعرف ربنا سبحانه بأنه يف السماء السابعة على عرشه كما قال تعاىل الرمحن على العرش استوى وقال 

يف السماء السابعة على عرشه كما قال تعاىل الرمحن على موسى بن هارون حدثنا قتيبة بن سعيد قال نعرف ربنا 
  العرش استوى 

  قول عبد الوهاب الوراق رمحه اهللا تعاىل 
أحد األئمة احلفاظ أثىن عليه األئمة وقيل لإلمام أمحد رمحه اهللا من نسأل بعدك فقال عبد الوهاب وهو من شيوخ 

 عنهما ما بني السماء السابعة إىل كرسيه سبعة آالف النبل قال عبد الوهاب وقد روى حديث ابن عباس رضي اهللا
نور وهو فوق ذلك ومن زعم أن اهللا ههنا فهو جهمي خبيث إن اهللا فوق العرش وعلمه حميط بالدنيا واآلخرة صح 
ذلك عنه حكاه عنه حممد بن عثمان يف رسالته يف الفوقية وقال ثقة حافظ روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي 

  نة مخس ومائتني مات س
  قول خارجة بن مصعب رمحه اهللا تعاىل 

قال عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة حدثين أمحد بن سعيد الدارمي أبو جعفر قال مسعت أيب يقول مسعت خارجة بن 
مصعب يقول اجلهمية كفار أبلغ نساءهم أهنن طوالق ال حيللن هلم ال تعودوا مرضاهم وال تشهدوا جنائزهم مث تال 

  طه إىل قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى 
  قولو إمامي أهل احلديث أيب زرعة وأيب حامت رمحهما اهللا تعاىل 
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قال عبد الرمحن بن أيب حامت سألت أيب وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة يف أصول الدين وما أدركا عليه أئمة العلم 
  يف ذلك فقاال 

وعراقا وشاما ومينا فكان من مذهبهم االميان قول وعمل يزيد وينقص  أدركنا العلماء يف مجيع األمصار حجازا
والقرآن كالم اهللا تعاىل غري خملوق جبميع جهاته والقدر خريه وشره من اهللا عز و جل وخري هذه األمة بعد نبيها أبو 

 عز و جل على بكر الصديق مث عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان مث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم وأن اهللا
عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله بال كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله 

شيء وهو السميع البصري وأنه سبحانه يرى يف اآلخرة يراه أهل اجلنة بأبصارهم ويسمعون كالمه كيف شاء وكما 
ا ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهللا العظيم كفرا ينقل شاء واجلنة حق والنار حق ومها خملوقتان ال يفنيان أبد

عن امللة ومن شك يف كفرة ممن يفهم وال جيهله فهو كافر ومن وقف يف القرآن فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن 
  خملوق فهو جهمي 

اجلهات ونقول أن اهللا  قال أبو حامت والقرآن كالم اهللا وعلمه وأمساؤه وصفاته وأمره وهنيه ليس مبخلوق جبهة من
على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري مث ذكر عن أيب زرعة رمحه اهللا تعاىل أنه سئل عن 

تفسري قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى فغضب وقال تفسريها كما تقرأ هو على العرش استوى وعلمه يف كل 
وهذان االمامان إماما أهل الدين ومها من نظراء اإلمام أمحد والبخاري رمحهما مكان من قال غري ذلك فعليه لعنة اهللا 

  اهللا تعاىل 
  قول حرب الكرماين صاحب أمحد وإسحاق رمحهم اهللا تعاىل 

وله مسائل جليلة عنهما قال حيىي بن عمار أخربنا أبو عصمة قال حدثنا إمساعيل بن الوليد حدثنا حرب بن إمساعيل 
السماء السابعة والعرش على املاء واهللا على العرش قلت هذا لفظه يف مسائله وحكاه إمجاعا ألهل قال واملاء فوق 

  السنة من سائر أهل األمصار 

  قول إمام أهل احلديث علي بن املديين شيخ البخاري بل شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل 
يف االعتقاد قال يثبتون الكالم والرؤية ويقولون  قال البخاري علي بن املديين سيد املسلمني قيل له ما قول اجلماعة

إن اهللا تعاىل على العرش استوى فقيل له ما تقول يف قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم فقال اقرأوا 
وقال  أول اآلية يعين بالعلم ألن أول اآلية أمل تر أن اهللا يعلم ما يف السموات قال البخاري يف كتاب خلق األفعال

ابن املديين القرآن كالم اهللا غري خملوق من قال أنه خملوق فهو كافر ال يصلي خلفه قال البخاري ما استصغرت 
نفسي بني يدي أحد إال بني يدي علي بن املديين وقال احلسن بن حممد بن احلارث مسعت علي بن املديين يقول أهل 

سموات على العرش استوى وسئل عن قوله تعاىل ما يكون من اجلماعة يؤمنون بالرؤية وبالكالم وأن اهللا فوق ال
  جنوى ثالثة إال هو رابعهم اآلية فقال اقرأ ما قبله يعين علم اهللا تعاىل 

  قول سنيد بن داود شيخ البخاري رمحهما اهللا تعاىل 
ئن من خلقه قال أبو حامت الرازي حدثنا أبو عمران موسى الطرطوسي قال قلت لسنيد بن داود هو على عرشه با

  قال نعم أمل تسمع قوله تعاىل وترى املالئكة حافني من حول العرش 
  قول إمام أهل اإلسالم حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا تعاىل 

قال يف كتاب التوحيد من صحيحه باب قول اهللا عز و جل وكان عرشه على املاء وهو رب العرش العظيم قال أبو 
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  ء ارتفع فسواهن خلقهن وقال جماهد استوى عال على العرش العالية استوى إىل السما
  مث ساق البخاري حديث زينب بنت جحش رضي اهللا عنها أهنا كانت 

تفتخر على نساء رسول اهللا فتقول زوجكن أهاليكن وزوجين اهللا من فوق سبع مسوات وذكر تراجم أبواب هذا 
دا على أقوال اجلهمية اليت خالفوا هبا األمة فمن تراجم الكتاب الذي ترمجه كتاب التوحيد والرد على اجلهمية ر

أبواب هذا الكتاب باب قول اهللا تعاىل قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن ومن أبوابه 
  أيضا باب قول اهللا عز و جل إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني وذكر أحاديث 

عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إن اهللا عنده علم الساعة أنزله بعلمه وما حتمل من أنثى  مث قال باب قوله تعاىل
  وال تضع إال بعلمه مث ساق أحاديث مستدال هبا على إثبات صفة العلم 

مث قال باب قول اهللا عز و جل السالم املؤمن مث ساق حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه أن اهللا تعاىل هو السالم مث 
  ساق حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه يقول اهللا أنا امللك 

مث قال باب قول اهللا وهو العزيز احلكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وهللا العزة ولرسوله وذكر أحاديث يف 
  ذلك 

للهم لك مث قال باب قول اهللا وهو الذي خلق السموات واألرض باحلق مث ذكر حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ا
  احلمد أنت نور السموات واألرض إىل آخره 

مث قال باب قول اهللا تعاىل وكان اهللا مسيعا بصريا مث ساق أحاديث منها حديث أيب موسى رضي اهللا عنه أن الذي 
  تدعونه مسيع قريب أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته 

  قدر مث قال باب قوله تعاىل قل هو القادر مث ساق أحاديث يف إثبات ال
  مث قال باب مقلب القلوب وقول اهللا عز و جل ونقلب أفئدهتم وأبصارهم وقول النيب يف حلفه ال ومقلب القلوب 

  مث قال باب إن هللا مائة إسم إال واحدا 
مث قال باب السؤال بأمساء اهللا تعاىل واالستعاذة هبا ومقصوده بذلك أهنا غري خملوقة فإنه ال يستعاذ مبخلوق وال يسأل 

   به
  مث قال باب ما يذكر يف الذات والنعوت وأسامي اهللا تعاىل 

  مث قال باب قول اهللا عز و جل وحيذركم اهللا نفسه مث ساق أحاديث 
  مث قال باب قول اهللا عز و جل كل شيء هالك إال وجهه مث ذكر حديث جابر رضي اهللا عنه أعوذ بوجهك 

  مث قال باب قول اهللا عز و جل ولتصنع على عيين 
  وله جتري بأعيننا مث ذكر حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور وق

  مث قال باب قول اهللا عز و جل هو اهللا اخلالق الباريء املصور 

مث قال باب قول اهللا تعاىل ملا خلقت بيدي مث ذكر أحاديث يف إثبات اليدين مث قال باب قول النيب ال شخص أغري 
  من اهللا 

  ي شيء أكرب شهادة قبل اهللا فسمى اهللا نفسه شيئا مث قال باب قول اهللا تعاىل قل أ
  مث قال باب قول اهللا تعاىل وكان عرشه على املاء مث ذكر بعض أحاديث الفوقية 
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مث قررها بترمجة أخرى فقال باب قول اهللا تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب وقوله تعاىل تعرج املالئكة والروح إليه مث 
  فة الفوقية ساق يف ذلك أحاديث يف إثبات ص

  مث قال باب قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة مث ذكر األحاديث الدالة على إثبات الرؤية يف اآلخرة 
  مث قال باب ما جاء يف قوله إن رمحة اهللا قريب من احملسنني مث ذكر أحاديث يف إثبات صفة الرمحة 

األرض أن تزوال مث ساق يف هذا الباب حديث اخلرب الذي فيه مث قال باب قول اهللا تعاىل إن اهللا ميسك السموات و
  أن اهللا ميسك السموات على إصبع احلديث 

مث قال باب ما جاء يف ختليق السموات واألرض وغريمها من اخلالئق وهو فعل الرب عز و جل وأمره فالرب بصفاته 
مره وختليفه وتكوينه فهو مفعول خملوق مكون وفعله وأمره وكالمه هو اخلالق املكون غري خملوق وما كان بفعله وأ

  وهذه الترمجة من أدل شيء على دقة علمه ورسوخه 

يف معرفة اهللا تعاىل وأمسائه وصفاته وهذه الترمجة فصل يف مسألة الفعل واملفعول وقيام أفعال الرب عز و جل به وأهنا 
وينه ففصل النزاع هبذه الترمجة أحسن فصل وأبينه غري خملوقة وأن املخلوق هو املنفصل عنه الكائن بفعله وأمره وتك

وأوضحه إذ فرق بني الفعل واملفعول وما يقوم بالرب سبحانه وما ال يقوم به وبني أن أفعاله تعاىل كصفاته داخلة يف 
مسمى امسه ليست منفصلة خارجة مكونة بل هبا يقع التكوين فجزاه اهللا سبحانه عن اإلسالم والسنة بل جزامها عنه 
أفضل اجلزاء وهذا الذي ذكره يف هذه الترمجة هو قول أهل السنة وهو املأثور عن سلف األمة وصرح به يف كتاب 

خلق افعال العباد وجعله قول العلماء مطلقا ومل يذكر فيه نزاعا إال عن اجلهمية وذكره البغوي إمجاعا من أهل السنة 
  غري خملوق وأن أفعاله وصفاته غري خملوقة وصرح البخاري يف هذه الترمجة بأن كالم اهللا تعاىل 

  مث قال باب قول اهللا عز و جل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني مث ساق أحاديث يف القدر وإثباته 
مث قال باب قول اهللا تعاىل إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مث ساق أحاديث يف إثبات تكلم الرب جل 

  جالله 
ب قول اهللا عز و جل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ريب ولو جئنا مث قال با

مبثله مددا وقوله تعاىل ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفذت كلمات اهللا 
قصوده إثبات صفة الكالم والفرق بينها وبني صفة اخللق مث وقوله تعاىل أال له اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني وم

  قال باب يف املشيئة واإلرادة مث ساق آيات وأحاديث يف ذلك 

  مث قال باب قوله تعاىل وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له حىت إذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم 
كم مث ذكر حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه فينادي بصوت وحديث قال البخاري رمحه اهللا ومل يقولوا ماذا خلق رب

عبد اهللا بن أنيس وعلقمة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا امللك أنا الديان ومقصوده أن 
جل هذا النداء يستحيل أن يكون خملوقا فإن املخلوق ال يقول أنا امللك أنا الديان فاملنادي بذلك هو اهللا عز و 

  القائل أنا امللك أنا الديان 
مث قال باب كالم الرب تعاىل مع جربائيل عليه الصالة و السالم ونداء اهللا تعاىل املالئكة مث ذكر حديث إذا أحب 

  اهللا عبدا نادى جربائيل 
يدل  مث قال باب قوله عز و جل أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون مث ساق أحاديث يف نزول القرآن من السماء مما

  على أصلني فوقية الرب تعاىل وتكلمه بالقرآن 
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  مث قال باب قول اهللا عز و جل يريدون أن يبدلوا كالم اهللا مث ذكر أحاديث يف تكلم الرب تعاىل 
مث قال باب كالم الرب يوم القيامة مع األنبياء وغريهم مث ساق حديث الشفاعة وحديث ما منكم من أحد إال 

  املؤمن من ربه سيكلمه ربه وحديث يدنو 
  مث قال باب قوله تعاىل وكلم اهللا موسى تكليما مث ذكر أحاديث يف تكليم اهللا ملوسى 

  مث قال باب كالم الرب تعاىل مع أهل اجلنة مث ذكر حديثني يف ذلك 
  مث قال باب قول اهللا عز و جل فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم 

  يف ذلك أي الذنب أعظم قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك  تعلمون وذكر آيات يف ذلك وذكر حديث ابن مسعود
وغرضه هبذا التبويب الرد على القدرية واجلربية فأضاف اجلعل إليهم فهو كسبهم وفعلهم وهلذا قال يف هذا الباب 
 نفسه وما ذكر يف خلق أفعال العباد وأكساهبم لقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا فأثبت خلق أفعال العباد وأهنا
أفعاهلم واكساهبم فتضمنت ترمجته خمالفته للقدرية واجلربية مث قال باب قول اهللا عز و جل وما كنتم تستترون أن 

يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثريا مما تعملون وقصده هبذا أن يبني 
وفعله وعمله مث ذكر أبوابا يف إثبات خلق أفعال العباد مث أن الصوت واحلركة اليت يؤدى هبا الكالم كسب العبد 

  ختم الكتاب بإثبات امليزان 
قول مسلم بن احلجاج رمحه اهللا تعاىل يعرف قوله يف السنة من سياق األحاديث اليت ذكرها ومل يتأوهلا ومل يذكر هلا 

ه للشيء مع نظريه فذكر يف كتاب تراجم كما فعل البخاري ولكن سردها بال أبواب ولكن تعرف التراجم من ذكر
االميان كثريا من أحاديث الصفات كحديث االتيان يوم القيامة وما فيه من التجلي وكالم الرب لعباده ورؤيتهم إياه 

وذكر حديث اجلارية وأحاديث النزول وذكر حديث إن اهللا ميسك السموات على اصبع واألرضني على إصبع 
ه بيده وأحاديث الرؤية وحديث حىت وضع اجلبار فيها قدمه وحديث املقسطون وحديث يأخذ اجلبار مسواته وأرض

عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني وحديث أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء وغريها من 
  أحاديث الصفات 

  املتأولون حني ذكرها  حمتجا هبا وغري مؤل هلا ولو مل يكن معتقدا ملضموهنا لفعل هبا ما فعل
  قول محاد بن هناد البوشنجي احلافظ أحد أئمة احلديث يف وقته 

ذكر شيخ اإلسالم األنصاري فقال قرأت على أمحد بن حممد بن منصور أخربكم جدكم منصور بن احلسني حدثين 
وما دلت عليه مذاهبهم أمحد بن األشرف قال حدثنا محاد بن هناد البوشنجي قال هذا ما رأينا عليه أهل األمصار 

فيه وإيضاح منهاج العلماء وطرق الفقهاء وصفة السنة وأهلها أن اهللا فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
  خلقه وعلمه وقدرته وسلطانه بكل مكان فقال نعم 

ل هلبط على اهللا قول أيب عيسى الترمذي رمحه اهللا تعاىل قال يف جامعه ملا ذكر حديث أيب هريرة لو أدىل أحدكم حبب
قال معناه هلبط على علم اهللا قال وعلم اهللا وقدرته وسلطانه يف كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه يف 

  كتابه 
وقال يف حديث أيب هريرة أن اهللا يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه قال غري واحد من أهل العلم يف هذا احلديث وما 

وتعاىل إىل مساء الدنيا قالوا قد ثبتت الروايات يف هذا ونؤمن به وال نتوهم يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك 
وال نقول كيف هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن املبارك أهنم قالوا يف هذه األحاديث أمروها بال كيف قال 
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  وهذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلماعة 
ا تشبيه وقد ذكر اهللا تعاىل يف غري موضع من كتابه اليد والسمع وأما اجلهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذ

والبصر فتأولت اجلهمية هذه اآليات وفسروها على غري ما فسر أهل العلم وقالوا إن اهللا مل خيلق آدم بيده وإمنا معىن 
ع كسمعي فهذا اليد ههنا القوة فقال إسحاق بن راهويه إمنا يكون التشبيه إذا قال يد كيدي أو مثل يدي أو مس

  تشبيه وأما إذا قال كما قال اهللا يد ومسع وبصر 

فال يقول كيف وال يقول مثل مسع وال كسمع فهذا ال يكون تشبيها عنده قال اهللا تعاىل ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصري هذا كله كالمه وقد ذكره عنه شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري يف كتابه الفاروق بإسناده 

كذلك من تأمل تبويب ابن ماجه يف السنة والرد على اجلهمية يف أول كتابه وتبويب أيب داود فيما ذكر يف اجلهمية و
والقدرية وسائر أئمة أهل احلديث علم مضمون قوهلم وأهنم كلهم على طريقة واحدة وقول واحد ولكن بعضهم 

زاد التقرير وإبطال قول املخالف وبعضهم سرد بوب وترجم ومل يزد على احلديث غري التراجم واألبواب وبعضهم 
األحاديث ومل يترجم هلا وليس فيهم من أبطل حقائقها وحرفها عن مواضعها ومسى حتريفها تأويال كما فعلته اجلهمية 
بل الذي بني أهل احلديث واجلهمية من احلرب أعظم مما بني عسكر الكفر وعسكر اإلسالم وابن ماجه قال يف أول 

ما أنكرت اجلهمية مث روى أحاديث الرؤية وحديث أين كان ربنا وحديث جابر بينما أهل اجلنة يف سننه باب 
نعيمهم إذ سطع هلم نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم فإذا اجلبار جل جالله قد أشرق عليهم من فوقهم وحديث 

  ثة وغريها من األحاديث األوعال الذي فيه والعرش فوق ذلك واهللا فوق العرش وحديث إن اهللا ليضحك إىل ثال
قول احلافظ أيب بكر اآلجري إمام عصره يف احلديث والفقه قال يف كتابه الشريف باب التحذير من مذهب احللولية 

الذي يذهب اليه أهل العلم أن اهللا على عرشه فوق مسواته وعلمه حميط بكل شيء قد أحاط جبميع ما خلق يف 
أرضني ترفع إليه أعمال العباد فإن قال قائل فما معىن قوله تعاىل ما يكون  السموات العلى وجبميع ما خلق يف سبع

من جنوى ثالثة إال هو رابعهم قيل له علمه معهم واهللا عز و جل على عرشه وعلمه حميط هبم كذا فسره أهل العلم 
  واآلية تدل أوهلا وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه هذا قول املسلمني 

الشيخ عبيد اهللا بن حممد بن حيان األصبهاين قال يف كتاب العظمة ذكر عرش الرب تبارك وتعاىل  قول احلافظ أيب
  وكرسيه وعظمة خلقهما وعلو الرب جل جالله فوق عرشه مث ساق كثريا من أحاديث هذه الباب بإسناده 

 بن بطة حدثنا أبو احلسن أمحد قول احلافظ زكريا بن حيىي الساجي إمام أهل البصرة رمحه اهللا تعاىل قال أبو عبد اهللا
بن زكريا بن حيىي الساجي قال قال أيب القول يف السنة اليت رأيت عليها أصحابنا أهل احلديث الذين لقيناهم أن اهللا 

تعاىل على عرشه يف مسائه يقرب من خلقه كيف شاء مث ذكر بقية االعتقاد ذكره الشيخ أبو إسحاق الشريازي يف 
أخذ عن الربيع واملزين وله كتاب اختالف الفقهاء وكتاب علل احلديث وهو شيخ أيب احلسن  طبقات الفقهاء وقال

األشعري يف الفقه واحلديث وذكر ما حكاه أبو نصر السجزي عن أهل احلديث قال وأئمتنا كالثوري ومالك وابن 
  أن علمه بكل مكان عيينة ومحاد بن زيد والفضيل وأمحد وإسحاق متفقون على أن اهللا فوق العرش بذاته و

  قول اإلمام أيب عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين 
إمام أهل احلديث والفقه والتصوف يف وقته قال يف رسالته املشهورة يف السنة وأن اهللا فوق مسواته على عرشه بائن 

ع مسواته على عرشه بائن من من خلقه مث ساق بإسناده عن ابن املبارك أنه قال نعرف ربنا تبارك وتعاىل بأنه فوق سب
خلقه وال نقول كما قالت اجلهمية أنه ههنا يف األرض مث قال حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ عن حممد بن صاحل عن ابن 
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خزمية قال من مل يقر بأن اهللا على عرشه فوق سبع مسواته فهو كافر بربه حالل الدم يستتاب فإن تاب وإال ضربت 
ابل حىت ال يتأذى به املسلمون وال املعاهدون بننت رائحة جيفته وكان ماله فيئا وال يرثه عنقه وألقي على بعض املز

  أحد من املسلمني إذ املسلم ال يرث الكافر وال الكافر يرث املسلم 

قول أيب جعفر الطحاوي إمام احلنفية يف وقته يف احلديث والفقه ومعرفة أقوال السلف قال يف العقيدة اليت له وهي 
فة عند احلنفية ذكر بيان السنة واجلماعة على مذهب فقهاء امللة أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن نقول معرو

يف توحيد اهللا معتقدين أن اهللا واحد ال شريك له وال شيء مثله ما زال بصفاته قدميا قبل خلقه وأن القرآن كالم اهللا 
املؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كالم اهللا تعاىل باحلقيقة ليس  منه بدأ بال كيفية قوال ونزل على نبيه وحيا وصدقه

مبخلوق فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر والرؤية حق الهل اجلنة بغري إحاطة وال كيفية وكل ما يف ذلك 
دم اإلسالم من الصحيح عن رسول اهللا فهو كما قال ومعناه كما أراد ال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا وال يثبت ق

إال على ظهر التسليم واالستسالم فمن رام ما حظر عنه علمه وال يقنع بالتسليم فهمه حجب مرامه عن خالص 
التوحيد وصحيح اإلميان ومن مل يتوق النفي والتشبيه زل ومل يصب التنزيه إىل أن قال والعرش والكرسي حق كما 

  ل شيء وفوق كل شيء وذكر سائر االعتقاد بني يف كتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه حميط بك

  قول 

  إئمة التفسري

وهذا باب ال ميكن استيعابه لكثرة ما يوجد من كالم أهل السنة يف التفسري وهو حبر ال ساحل له وإمنا نذكر طرفا 
لبها منه يسريا يكون منبها على ما وراءه فمن أراد الوقوف عليه فهذه تفاسري السلف وأهل السنة موجودة فمن ط

  وجدها 
قول إمامهم ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ذكر البيهقي عنه يف قوله تعاىل الرمحن على العرش 

استوى قال استقر وقد تقدم قوله يف تفسري قوله تعاىل عن إبليس مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم 
ن فوقهم علم أن اهللا من فوقهم وتقدم حكاية قوله أن اهللا كان على عرش وعن مشائلهم قال مل يستطع أن يقول م

وكتب ما هو كائن وإمنا جيري الناس على أمر قد فرغ منه رواه سفيان الثوري عن أيب هاشم عن جماهد عنه وذكر 
ناها إىل قوله البخاري عنه يف صحيحه أن سائال سأله فقال إين أجد أشياء ختتلف علي أمسع اهللا يقول أم السماء ب

واألرض بعد ذلك دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق األرض مث قال يف آية أخرى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق 
  األرض يف يومني إىل أن قال مث استوى إىل السماء فذكر هنا خلق األرض قبل السماء فقال 

استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات مث نزل ابن عباس أما قوله أم السماء بناها فإنه خلق األرض قبل السماء مث 
  إىل األرض فدحاها وهذه الزيادة وهي قوله مث نزل إىل األرض ليست عند البخاري وهي صحيحة 

قال حممد بن عثمان يف رسالته يف العلو عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال قالت امرأة العزيز ليوسف إين 
  حىت تنفق يف مرضاة سيدك الذي يف السماء كثرية الدر والياقوت فأعطيك ذلك 

وعن ذكوان حاجب عائشة أن ابن عباس دخل على عائشة وهي متوت فقال هلا كنت أحب نساء رسول اهللا إليه 
ومل يكن رسول اهللا حيب إال طيبا وأنزل اهللا براءتك من فوق سبع مسوات جاء هبا جربائيل فأصبح ليس مسجد من 
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  إال وهي تتلى آناء الليل وآناء النهار وأصل القصة يف صحيح البخاري  مساجد اهللا يذكر فيه اهللا
وقال ابن جرير يف تفسريه حدثين حممد بن سعيد حدثين عمي حدثين أيب عن ابن عباس يف قوله تعاىل تكاد 

السموات يتفطرن من فوقهن قال يعين من ثقل الرمحن وعظمته جل جالله وهذا التفسري تلقاه عن ابن عباس 
ضحاك والسدي وقتادة فقال سعيد عن قتادة يتفطرن من فوقهن قال من عظمة اهللا وجالله وقال السدي تشقق ال

باهللا وذكر شيخ اإلسالم من رواية الضحاك بن مزاحم عنه قال إن اهللا خلق العرش أول ما خلق فاستوى عليه قلت 
ن عباس الرمحن على العرش استوى قال وهذا تفسري الضحاك ويف تفسري السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن اب

  قعد 
  قول عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

روى أبو الشيخ يف كتاب العظمة عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول اهللا ما احلاقة قال يوم ينزل الرب تبارك 
  وتعاىل على 

ىل مث استوى إىل السماء وقوله تعاىل مث عرشه وقال البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد قال ابن مسعود يف قوله تعا
  استوى على العرش قال العرش على املاء واهللا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم صليه 

وقال ابن مسعود من قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب تلقاهن ملك فعرج هبن إىل اهللا فال مير مبأل 
  لهن حىت جييء هبن وجه الرمحن أخرجه العسال يف كتاب املعرفة بإسناد كلهم ثقات من املالئكة إال استغفروا لقائ

وقال الدارمي حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة عن الزبري بن عبد السالم عن أيوب بن عبد اهللا 
رض من نور وجهه الفهري أن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال إن ربكم ليس عنده ليل وال هنار نور السموات واأل

وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم باألمس أول النهار اليوم فينظر فيها 
ثالث ساعات فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين حيملون العرش جيدونه يثقل عليهم 

رش واملالئكة املقربون وسائر املالئكة وهو يف معجم الطرباين أطول من فيسبحه الذين حيملون العرش وسرادقات الع
  هذا 

وصح عن السدي عن مرة عن ابن مسعود وعن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ناس من أصحاب 
لق شيئا قبل رسول اهللا يف قوله مث استوى إىل السماء وال يناقض أن اهللا عز و جل كان على عرشه على املاء ومل خي

أل ما خلق اهللا القلم ، املاء احلديث وفيه فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش وال يناقض هذا احلديث أ 
  لوجهني 

  أحدمها أن األولية راجعة إىل كتابته ال إىل خلقه فان احلديث أول 

  القيامة ما خلق اهللا القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إىل يوم 
والثاين أن املراد أول ما خلقه اهللا من هذا العامل بعد خلق العرش فإن العرش خملوق قبله يف أصح قويل السلف 

حكامها احلافظ عبد القادر الرهاوي ويدل على سبق خلق العرش قوله يف احلديث الثابت قدر اهللا مقادير اخلالئق 
عرشه على املاء وقد أخرب أنه حني خلق القلم قدر به املقادير قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة و

كما يف اللفظ اآلخر قال اكتب قال ما أكتب قال اكتب القدر فهذا هو التقدير املوقت قبل خلق العامل خبمسني ألف 
 سنة فثبت أن العرش سابق على القلم والعرش كان على املاء قبل خلق السموات واألرض فأقوال الصحابة ال

  تناقض ما أخرب به الرسول 
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وروى أبو القاسم الاللكائي باسناد صحيح عن خيثمة عن عبد اهللا ابن مسعو رضي اهللا عنه قال إن العبد ليهم 
بالتجارة واالمارة حىت إذا تيسر له نظر اهللا إليه من فوق سبع مسوات فيقول للمالئكة اصرفوه عنه فإنه أن يسرته له 

  وه عن ابن عباس مرفوعا موقوفا أدخلته النار وقد سبق حن
وذكر سنيد ابن داود بإسناد صحيح عنه أنه قال بني السماء واألرض مسرية مخسمائة عام وما بني كل مساء إىل مساء 

  مسرية مخسمائة عام والعرش على املاء واهللا تعاىل على العرش ويعلم أعمالكم 
أيب اسحق عن أيب عبيدة قال قال عبد اهللا ارحم من يف وقال اإلمام أمحد حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن 

  األرض يرمحك من يف السماء 
وقال محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعيب عن ابن مسعود قال ان اهللا مأل العرش حىت أن للعرش أطيطا 

  كأطيط الرحل رواه حرب عن اسحق عن آدم بن أيب أياس عن محادة 

رضي اهللا عنهما روى البيهقي من طريق شبل عن أيب جنيح عن جماهد يف قوله عز و جل  قول جماهد وأيب العالية
وقربناه جنيا قال بني السماء السابعة وبني العرش سبعون ألف حجاب فما زال يقرب موسى حىت صار بينه وبينه 

قال أبو العالية حجاب فلما رأى مكانه ومسع صريف القلم قال رب أرين أنظر إليك وقال البخاري يف صحيحه 
استوى إىل السماء ارتفع وقال جماهد استوى عال على العرش وقال جماهد يف قوله تعاىل فخلف من بعدهم خلف 

أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات قال هم يف هذه األمة يتراكبون كما تتراكب احلمر واألنعام يف الطرق وال 
  ماء رواه ابن اهليثم بن خلف الدوري يف كتاب حترمي اللواط يستحيون الناس يف األرض وال خيافون اهللا يف الس

قول قتادة رمحه اهللا تعاىل قد تقدم ما رواه عثمان الدارمي عنه يف كتاب النقض قال قالت بنو إسرائيل يا رب أنت 
يف السماء وحنن يف األرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك قال إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم 

ا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم ويف تفسري ابن أيب حامت عن قتادة قال مث استوى على العرش يف يوم وإذ
  اجلمعة 

قول عكرمة رمحه اهللا تعاىل صح عن إبراهيم بن احلكم عن أبيه عن عكرمة قال بينما رجل يف اجلنة فقال يف نفسه لو 
ى أبوابه فيقولون سالم عليك يقول لك ربك متنيت شيئا فقد علمته أن اهللا يأذن يل لزرعت فال يعلم إال واملالئكة عل

وقد بعث معنا البذر فيقول لك ابذر فيخرج أمثال اجلبال فيقول له الرب من فوق عرشه كل يا ابن آدم فإن ابن 
  آدم ال يشبع وله شاهد مرفوع يف صحيح البخاري 

قحط الناس يف زمن ملك من ملوك بين إسرائيل فقال قول سعيد بن جبري رمحه اهللا تعاىل روي عنه من طرق قال 
امللك لريسلن اهللا علينا السماء أو لنؤذينه فقال جلساؤه فكيف تقدر وهو يف السماء فقال أقتل أولياءه فأرسل اهللا 

  عليهم السماء 
دثين حرملة بن قول حممد بن كعب القرظي رمحه اهللا تعاىل قال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد اهللا بن صاحل ح

عمران عن سليمان بن محيد قال مسعت حممد بن كعب القرظي حيدث عن عمر بن عبد العزيز قال إذا فرغ اهللا من 
أهل اجلنة والنار أقبل اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة فسلم على أهل اجلنة يف أول درجة فريدون عليه السالم قال 

ب رحيم فيقول سلوين يفعل ذلك هبم يف درجهم حىت يستوي على عرشه القرظي فهذا يف القرآن سالم قوال من ر
  مث يأتيهم التحف من اهللا حتمله املالئكة إليهم 

قول الضحاك رمحه اهللا تعاىل قد تقدم عنه يف قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم قال هو على عرشه 
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يف كتاب املعرفة ولفظه قال هو فوق عرشه وعلمه معهم أينما  وعلمه معهم ذكره ابن بطة وابن عبد الرب والعسال
كانوا ورواه أمحد عن نوح بن ميمون عن بكر بن معروف عن مقاتل عنه ولفظه هو على العرش وعلمه معهم ونقل 

  ابن عبد الرب امجاع الصحابة والتابعني على ذلك 
قدامة املقدسي يف كتابه اثبات صفة العلو عنه قول احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل ذكر الشيخ موفق الدين بن 

  بإسناد صحيح قال مسع يونس عليه السالم تسبيح احلصا واحليتان 

فجعل يسبح وكان يقول يف دعائه يا سيدي يف السماء مسكنك ويف األرض قدرتك وعجائبك إهلي يف الظلمات 
لمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الثالث حبستين فلما كان متام األربعني وأصابه الغم فنادى يف الظ

الظاملني وقال احلسن البصري ليس شيء عند ربك أقرب إليه من إسرافيل وذكر ابن مندة أخربنا أمحد بن حممد 
الوراق حدثنا إمساعيل بن أيب كثري حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن احلسن قال قال اهللا عز و جل ملا خلقت 

  على عرشي كتبت ان رمحيت سبقت غضيب ولوال ذلك هللكوا خلقي واستويت 
قول مسروق رمحه اهللا تعاىل صح عنه أنه كان إذا حدث عن عائشة قال حدثتين الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب 

  اهللا املربأة من فوق سبع مسوات 
على العرش وهو معهم بعلمه ذكره قول مقاتل رمحه اهللا تعاىل قد تقدم قوله يف تفسري قوله تعاىل وهو معكم قال هو 

  أيب حامت يف تفسريه 
قول عبيد بن عمري رمحه اهللا تعاىل ذكر عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة من رواية حجاج عن ابن جريج عن عطاء 
عن عبيد بن عمري قال ينزل الرب عز و جل شطر الليل إىل السماء فيقول من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر 

  ىت إذا كان الفجر صعد الرب عز و جل له ح
قول كعب األحبار رمحه اهللا تعاىل روى أبو الشيخ األصبهاين يف كتاب العظمة عنه بإسناد صحيح أنه أتاه رجل فقال 
  يا أبا إسحاق حدثين عن اجلبار جل جالله فاعظم القوم ذلك فقال كعب دعوا الرجل فإنه إن كان جاهال تعلم وإن 

د علما مث قال كعب أخربك أن اهللا خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن مث جعل ما بني كل مساءين كان عاملا ازدا
كما بني مساء الدنيا واألرض وجعل كتفها مثل ذلك مث رفع العرش فاستوى عليه فما من مساء من السموات إال هلا 

  أطيط كأطيط الرحل يف أول ما يرحتل من ثقل اجلبار فوقهن 
سعيد بن املسيب عن كعب قال قال اهللا يف التوراة أنا اهللا فوق عبادي وعرشي فوق مجيع خلقي  وروى الزهري عن

وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي وال خيفى علي شيء يف السماء وال يف األرض رواه أبو الشيخ وابن بطة وغريمها 
  بإسناد صحيح عنه 

ممن لقيهم من املفسرين قال إسحاق بن راهويه أخربنا  قول بشر بن عمر شيخ إسحاق رمحهما اهللا تعاىل عن مجاعة
  بشر بن عمر قال مسعت غري واحد من املفسرين يقول الرمحن على العرش استوى ارتفع 

قول نوف البكايل رمحه اهللا تعاىل روى عنه عبد اهللا بن عمرو أنه قال ذكر لنا أن اهللا قال للمالئكة ادعو إىل عبادي 
سموات السبع دوهنم والعرش فوق ذلك قال اهنم إذا قالوا ال إله إال اهللا فقد استجابوا رواه فقالوا يا رب فكيف وال

  الدارمي عنه 
قول ابن رافع رمحه اهللا تعاىل قال أبو الشيخ يف كتاب العظمة حدثنا الوليد بن أبان حدثنا أبو حامت حدثنا نعيم ابن 

 عيسى أن ملكا ملا استوى الرب على عرشه سجد فلم يرفع املبارك حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب
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رأسه وال يرفعه حىت تقوم الساعة فتقول املالئكة سبحانك مل نعبدك حق عبادتك وهذا االسناد كلهم أئمة ثقات 
  ورواه أبو أمحد العسال يف 

  مشهورا بالتفسري  كتاب املعرفة وأبو عيسى هو حيىي بن رافع من قدماء التابعني ذكرناه هنا وان مل يكن
قول عباس القمي رمحه اهللا تعاىل وإن مل يكن من املشهورين بالتفسري روى ابن أيب شيبة يف كتاب العرش باسناد 

صحيح عنه قال بلغين أن داود كان يقول يف دعائه اللهم أنت ريب تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من 
  يف السموات واألرض 

م يف احلديث والتفسري واملغازي رمحه اهللا قال بعث اهللا ملكا من املالئكة إىل خبتنصر قال قول حممد بن إسحاق اإلما
هل تعلم يا عدو اهللا كم بني السماء واألرض قال ال قال بني السماء إىل األرض مسرية مخسمائة سنة وغلظها مثل 

ك تبارك وتعاىل أي عدو اهللا فأنت ذلك وذكر احلديث إىل أن ذكر محلة العرش قال وفوقهم العرش عليه ملك امللو
  تطلع إىل ذلك مث بعث اهللا عليه البعوضة فقتلته رواه أبو الشيخ يف كتاب العظمة باسناد جيد إىل ابن إسحاق 

قول اإلمام حممد بن جرير الطربي رمحه اهللا تعاىل قد تقدم من قوله ما فيه كفاية وقد قال يف تفسريه يف قوله عز و 
  العرش الرمحن أي عال وارتفع جل مث استوى على 

قول احلسني بن مسعود البغوي رمحه اهللا تعاىل وحميي السنة الذي اجتمعت األمة على تلقي تفسريه بالقبول وقراءته 
على رؤوس األشهاد من غري نكري وقد أسلفنا قوله عند ذكر أصحاب الشافعي وإنكاره على من يقول الرمحن على 

  وان هذا مذهب اجلهمية واملعتزلة العرش استوى مبعىن استوىل 

قول أيب عبد اهللا القرطيب املالكي صاحب التفسري املشهور رمحه اهللا قال يف قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى 
هذه مسألة االستواء وللعلماء فيها كالم وذكر قول املتكلمني الذين يقولون إذا وجب تنزيه الباري عن احليز فمن 

هه عن اجلهة فليس جبهة فوق عندهم ملا يلزم عن احليز واملكان من احلركة والسكون والتغيري ضرورة ذلك تنزيه
واحلدوث قال هذا قول املتكلمني مث قال وقد كان السلف األول رضي اهللا عنهم ال يقولون بنفي اجلهة وال ينطقون 

مل ينكر أحد من السلف الصاحل أنه استوى بذلك بل نطقوا هم والعامة بإثباهتا هللا كما نطق كتابه وأخربت به رسله و
على عرشه حقيقة وإمنا جهلوا كيفية االستواء فإنه ال تعلم حقيقته كما قال مالك االستواء معلوم يعين يف اللغة 

  والكيف جمهول والسؤال عن هذا بدعة هذا لفظه يف تفسريه وهو من فقهاء املالكية ومن علمائهم 

  أقوال 

  لذين حيتج بقوهلم فيهاأئمة اللغة العربية ا

ذكر قول أيب عبيدة معمر بن املثىن ذكر البغوي عنه يف معامل التنزيل يف قوله تعاىل مث استوى إىل السماء قال أبو 
  عبيدة صعد وحكاه عنه ابن جرير عند قوله تعاىل مث استوى على العرش الرمحن 

 الرمحن على العرش استوى أي صعد قاله ابن عباس قال قول حيىي بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة قال يف قوله تعاىل
فهو كقول الرجل كان قائما وكان قائما فاستوى قاعدا ذكره البيهقي عنه يف األمساء والصفات قلت مراد الفراء 

  اعتدال القائم والقاعد يف صعوده على األرض 
العباس ثعلبا يقول استوى على العرش  قول أيب العباس ثعلب روى الدارقطين عن إسحاق الكاليب قال مسعت أبا
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عال واستوى الوجه اتصل واستوى القمر امتأل واستوى زيد وعمر وتشاهبا واستوى إىل السماء أقبل هذا الذي 
  نعرف من كالم العرب 

  قول أيب عبد اهللا حممد بن األعرايب 
  قال ابن عرفة يف كتاب الرد على اجلهمية حدثنا داود بن علي 

ابن األعرايب فأتاه رجل فقال ما معىن قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى قال هو على عرشه كما قال كنا عند 
أخرب فقال يا أبا عبد اهللا إمنا معناه استوىل فقال اسكت ال يقال استوىل على الشيء ويكون له مصادقا إذا غلب 

  أحدمها قيل استوىل كما قال النابغة 
  سبق اجلواد إذا استوىل على األمد . ..أال ملثلك أو من أنت سابقه 

قال حممد بن النضر مسعت ابن األعرايب صاحب اللغة يقول أرادين ابن أيب داود أن أطلب له يف بعض لغات العرب 
  ومعانيها الرمحن على العرش استوى استوى مبعىن استوىل فقلت له واهللا ما يكون هذا وال وجدته 

ر أبو عمر بن عبد الرب عنه يف التمهيد قال اخلليل بن أمحد استوى إىل السماء قول اخلليل بن أمحد شيخ سيبويه ذك
  ارتفع إىل السماء 

قول إبراهيم بن حممد بن عرفة النحوي املعروف بنفطويه له كتاب يف الرد على اجلهمية أنكر فيه أن يكون استوى 
ل ومسعت داود بن علي يقول كان املريسي مبعىن استوىل وحكى فيه عن ابن األعرايب ما قدمنا حكايته عنه مث قا

لقد لني  Cيقول سبحان ريب األسفل وهذا جهل من قائله ورد لنص الكتاب إذ يقول اهللا أأمنتم من يف السماء و
  القول يف املريسي صاحب هذا التسبيح ولقد كان جديرا مبا هو أليق به من اجلهم 

  قول األخفش 
قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى قال األخفش استوى أي عال يقال قال األزهري يف كتاب التهذيب له يف 

  استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته 

  أقوال 

  الزهاد والصوفية أهل االتباع وسلفهم

  قول ثابت البناين شيخ الزهاد رمحه اهللا تعاىل 
مث يركع مث يرفع رأسه إىل السماء مث يقول  قال حممد بن عثمان يف رسالته صح عنه أنه قال كان داود يطيل الصالة

اليك رفعت رأسي نظر العبيد إىل أرباهبا يا ساكن السماء ورواه الاللكائي بإسناد صحيح عنه ورواه اإلمام أمحد 
أيضا يف كتاب الزهد فهذا الرفع إن كان يف الصالة فهو منسوخ يف شرعنا وإن كان بعد الصالة فهو جائز كرفع 

  عاء إىل اهللا عز و جل اليدين يف الد
قول مالك بن دينار رمحه اهللا تعاىل قد أسلفنا عنه أنه كان يقول خذوا فيقرأ مث يقول امسعوا إىل قول الصادق من 

فوق عرشه رواه أبو نعيم يف احللية بإسناد صحيح عنه وروى ابن أيب الدنيا عنه قال قرأت يف بعض الكتب أن اهللا 
إليك ينزل وشرك يصعد إيل وأحتبب إليك بالنعم وتتبغض إيل باملعاصي وال يزال ملك  تعاىل يقول يا ابن آدم خريي

  كرمي يعرج إيل منك بعمل قبيح 
قول سليمان التيمي رمحه اهللا تعاىل قال البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد قال ضمرة بن ربيعة عن صدقة عن 
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ولو سئلت أين كان العرش قبل السماء لقلت على املاء ولو سليمان مسعته يقول لو سئلت أين اهللا لقلت يف السماء 
  سئلت أين كان قبل املاء لقلت ال أدري 

  قول شريح بن عبيد رمحه اهللا تعاىل 
روى عنه أبو الشيخ بإسناد صحيح أنه كان يقول ارتفع اليك ثناء التسبيح وصعد إليك وقال التقدس سبحانك ذي 

  اتيح واملقادير اجلربوت بيدك امللك وامللكوت واملف
قول عبيد بن عمري رمحه اهللا تعاىل روى عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة له من حديث حجاج عن ابن جريج عن 

عطاء عن عبيد بن عمري أنه قال ينزل الرب عز و جل شطر الليل إىل مساء الدنيا ويقول من يسألين فأعطيه من 
  رب عز و جل يستغفرين فأغفر له حىت إذا كان الفجر صعد ال

قول الفضيل بن عياض رمحه اهللا تعاىل قال األثرم يف كتاب السنة حدثنا إبراهيم بن احلارث يعين العبادي حدثنا 
الليث بن حيىي قال مسعت إبراهيم بن األشعث قال أبو بكر صاحب الفضيل مسعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا 

فأبلغ فقال قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له  أن نتوهم يف اهللا كيف وكيف ألن اهللا وصف نفسه
كفوا أحد فال صفة أبلغ مما وصف اهللا به نفسه وكذا النزول والضحك واملباهات واالطالع كما شاء أن ينزل 
وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يطلع وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف وإذا قال لك 

همي أنا كفرت برب ينزل عن مكانه فقلت أنت أنا أومن برب يفعل ما يشاء وقد ذكر هذا الكالم األخري عن اجل
الفضيل البخاري يف كتاب خلق األفعال فقال وقال الفضيل بن عياش إذا قال لك اجلهمي فذكر قول حيىي بن معاذ 

علما وأحصى كل شيء عددا وال يشك يف  الرازي قال اهللا تعاىل على العرش بائن من اخللق قد أحاط بكل شيء
  هذه املقالة إال جهمي رديء 

  ضليل وهالك مرتاب يقول ميزج اهللا خبلقه وخيلط الذات باألقذار واالنتان 
قول عطاء السلمي رمحه اهللا تعاىل ثبت أنه كان ال يرفع رأسه إىل السماء حياء من اهللا عز و جل ومن هذا هنى النيب 

إىل السماء تأدبا مع اهللا عز و جل وإطراقا بني يديه وإجالال له كما يقف العبيد بني يدي  املصلي عن رفع بصره
امللوك وال يرفعون رؤوسهم إليهم إجالال هلم وإذا ضم هذا إىل رفع األيدي يف الرغبات والرهبات وتوجه القلوب 

  هللا اليت فطر الناس عليها إىل العلو دون اليمنة واليسرة واخللف واإلمام أفاد العلم بأن هذا فطرة ا
قول أيب عبيدة اخلواص رمحه اهللا تعاىل ذكر أبو نعيم وابن اجلوزي عنه أنه مكث كذا وكذا سنة مل يرفع رأسه إىل 

  السماء حياء من اهللا 
جاه قول بشر احلايف رمحه اهللا تعاىل صح عنه أنه قال إين ألرفع يدي إىل اهللا مث أردمها وأقول إمنا يفعل هذا من له 

  عند اهللا 
قول ذي النون املصري رمحه اهللا تعاىل روى أبو الشيخ يف كتاب العظمة بإسناده عنه قال أشرقت لنوره السموات 

  وأنار بوجهه الظلمات وحجب جالله عن العيون وناجاه على عرشه ألسنة الصدور 
عرش استوى فقال أثبت ذاته ونفى فإن قيل قد نقل القشريي عن ذي النون انه سئل عن قوله تعاىل الرمحن على ال

مكانه وهو موجود بذاته واألشياء موجودة حبكمته كما شاء قيل القشريي مل يذكر هلذه احلكاية اسنادا وما ذكرناه 
  مسند عنه ويف كتب التصوف من احلكايات املكذوبة ما اهللا به عليم 
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ة لآلية بل هو مناقض هلا فإن هذه اآلية مل تتضمن قال شيخ اإلسالم وهذا النقل باطل فإن هذا الكالم ليس فيه مناسب
إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه فكيف يفسر ذلك قال وأما قوله هو موجود بذاته واألشياء موجودة 

  حبكمته فحق ولكن ليس هو معىن اآلية 
ى وهو القاهر فوق عباده أأمنتم قول احلارث بن أسد احملاسيب رمحه اهللا تعاىل قال وأما قوله الرمحن على العرش استو

من يف السماء إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال فهذه غريها مثل قوله تعرج املالئكة والروح إليه إليه يصعد الكلم 
الطيب وهذه توجب أنه فوق العرش فوق األشياء كلها متنزه عن الدخول يف خلقه ال خيفى عليه منهم خافية ألنه 

نه أراد به بنفسه فوق عباده ألنه قال أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض يعين فوق أبان يف هذه اآليات أ
العرش والعرش على السماء ألن من كان فوق كل شيء على السماء يف السماء وقد قال فسيحوا يف األرض أربعة 

ى األرض وكذلك قوله أشهر أي على األرض ال يريد الدخول يف جوفها وكذلك قوله يتيهون يف األرض يعين عل
تعاىل ألصلبنكم يف جذوع النخل يعين فوقها عليها وقال يف موضع آخر فبني عروج األمر وعروج املالئكة مث 

وصف وقت عروجها باالرتفاع صاعدة إليه فقال يف يوم كان مقداره فذكر صعودها إليه ووصوهلا بقوله إليه كقول 
  القائل 

ك أنه يف العلو وأن صعودك اليه يف يوم فإذا صعدوا إىل العرش فقد صعدوا إىل اصعد إىل فالن يف ليلة أو يوم وذل
اهللا عز و جل وإن كانوا مل يروه ومل يساووه يف االرتفاع يف علوه فإهنم صعدوا من األرض وعرجوا باألمر إىل العلو 

هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ الذي اهللا تعاىل فوقه وقال تعاىل بل رفعه اهللا إليه ومل يقل عنده وقال فرعون يا 
األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى مث استأنف وقال وإين ألظنه كاذبا يعين فيما قال أن إهله فوق 

السموات فبني اهللا عز و جل أن فرعون ظن مبوسى أنه كاذب فيما قال له وعمد إىل طلبه حيث قال له مع الظن 
  أنه يف كل مكان بذاته لطلبه يف نفسه فتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا مبوسى أنه كاذب ولو أن موسى قال 

قول إمام الصوفية يف وقته اإلمام العارف أبو عبد اهللا حممد بن عثمان املكي رمحه اهللا تعاىل قال يف كتابه آداب 
الوجه الثالث الذي يأيت به املريدين والتعرف ألحوال العبادة يف باب ما جييء به الشياطني للتائبني من الوسوسة وأما 

الناس إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا باهللا فإنه يوسوس هلم يف أمر اخلالق ليفسد عليهم أصول التوحيد وذكر كالما 
طويال إىل أن قال فهذا من أعظم ما يوسوس به يف التوحيد بالتشكيك أو يف صفات الرب بالتشبيه والتمثيل أو 

دخل عليهم مقاييس عظمة الرب بقدر عقوهلم فيهلكوا أو يضعضع أركاهنم إال أن يلجأوا باجلحد هلا والتعطيل وأن ي
يف ذلك إىل العلم وحتقيق املعرفة باهللا عز و جل من حيث أخرب عن نفسه ووصف به نفسه ووصفه به رسوله فهو 

دون كل مكان الذي كلم  تعاىل القائل أنا اهللا ال الشجرة اجلائي هو ال أمره املستوي على عرشه بعظمته وجالله
  موسى تكليما وأراه من آياته عظيما فسمع موسى كالم اهللا الوارث خللقه السميع ألصواهتم الناظر بعينه إىل 

أجسامهم يداه مبسوطتان ومها غري نعمته وقدرته وخلق آدم بيده مث ساق كالما طويال يف السنة وهو رمحه اهللا من 
  تويف سنة إحدى وتسعني ومائتني ببغداد  نظراء اجلنيد وأعيان مشايخ القوم

قول أيب جعفر اهلمداين الصويف رمحه اهللا تعاىل ذكر حممد بن طاهر املقدسي حمدث الصوفية يف كتابه عنه أنه حضر 
جملس أيب املعايل اجلويين وهو يقول كان اهللا وال عرش وهو اآلن على ما كان عليه وكالما من هذا املعىن فقال يا 

من ذكر العرش أخربنا عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا أهللا إال وجد من شيخ دعنا 
قلبه ضرورة بطلب العلو وال يلتفت مينة وال يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا قال فصرخ أبو املعايل 
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  ولطم على رأسه وقال حريين اهلمداين حريين اهلمداين 
لعارف معمر بن أمحد األصبهاين رمحه اهللا تعاىل شيخ الصوفية يف أواخر املائة الرابعة قال يف رسالته قول اإلمام ا

أحببت أن أوصي أصحايب بوصية من السنة وموعظة من احلكمة وأمجع ما كان عليه أهل احلديث واألثر وأهل 
عرشه بال كيف وال تشبيه وال تأويل  املعرفة والتصوف من املتقدمني واملتأخرين قال فيها وإن اهللا استوى على

واالستواء معقول والكيف جمهول وأنه عز و جل بائن من خلقه واخللق بائنون منه بال حلول وال ممازجة وال 
اختالط وال مالصقة ألنه الفرد البائن من اخللق الواحد الغين عن اخللق وأن اهللا مسيع بصري عليم خبري يتكلم 

ويتجلى لعبادة يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا كيف شاء  ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب
فيقول هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه حىت يطلع الفجر ونزول الرب إىل السماء بال كيف وال 

  تشبيه وال تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال 

  ارفني الشيخ عبد القادر اجليالين قدس اهللا روحه قول الشيخ اإلمام العارف قدوة الع
قال يف كتابه حتفة املتقني وسبيل العارفني يف باب اختالف املذاهب يف صفات اهللا عز و جل ويف ذكر اختالف الناس 

ه حميط يف الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إال اهللا قال إسحاق يف العلم إىل أن قال واهللا تعاىل بذاته على العرش علم
بكل مكان والوقف عند أهل احلق على قوله إال اهللا وقد روى ذلك عن فاطمة بنت رسول اهللا وهذا الوقف حسن 

ملن اعتقد أن اهللا بذاته على العرش ويعلم ما يف السموات واألرض إىل أن قال ووقف مجاعة من منكري استواء 
بقوله استوى له ما يف السموات وما يف األرض  الرب عز و جل على قوله الرمحن على العرش استوى وابتدأوا

يريدون بذلك نفي االستواء الذي وصف به نفسه وهذا خطأ منهم ألن اهللا تعاىل استوى على العرش بذاته وقال يف 
كتابه الغنية أما معرفة الصانع باآليات والدالالت على وجه االختصار فهو أن تعرف وتتيقن أن اهللا واحد أحد إىل 

وهو جبهة العلو مستو على العرش حمتو على امللك حميط علمه باألشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل أن قال 
الصاحل يرفعه يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وال جيوز وصفه 

ل اهللا تعاىل الرمحن على العرش استوى وساق آيات بأنه يف كل مكان بل يقال أنه يف السماء على العرش استوى قا
وأحاديث مث قال وينبغي إطالق صفة االستواء من غري تأويل وأنه استواء الذات على العرش مث قال وكونه على 

  العرش مذكور يف كل كتاب أنزل على كل نيب أرسل بال كيف هذا نص كالمه يف الغنية 

  محه اهللا تعاىل قول أيب عبد اهللا بن خفيف الشريازي ر
إمام الصوفية يف وقته قال يف كتابه الذي مساه اعتقاد التوحيد بإثبات األمساء والصفات قال يف آخر خطبته فاتفقت 

أقوال املهاجرين واألنصار يف توحيد اهللا ومعرفة أمسائه وصفاته وقضائه وقدره قوال واحدا وشرطا ظاهرا وهم الذين 
ال عليكم بسنيت فكانت كلمة الصحابة على االتفاق من غري اختالف وهم الذين نقلوه عن رسول اهللا ذلك حني ق

أمرنا باألخذ عنهم إذا مل خيتلفوا حبمد اهللا يف أحكام التوحيد وأصول الدين من األمساء والصفات كما اختلفوا يف 
حديث يلقى يف النار الفروع ولو كان منهم يف ذلك اختالف لنقل الينا كما نقل الينا سائر االختالف مث ذكر 

وتقول هل من مزيد حىت يضع اجلبار فيها رجله وحديث الكرسي موضع القدمني والعرش ال يقدر قدره إال اهللا مث 
ذكر حديث الصور إىل أن قال ونعتقد أن اهللا قبض قبضتني فقال هؤالء للجنة وهؤالء للنار إىل أن قال ومما نعتقد 

نيا يف ثلث الليل األخري فيبسط يديه ويقول هل من سائل احلديث وليلة النصف أن اهللا ينزل كل ليلة إىل مساء الد
من شعبان وعشية عرفة وذكر احلديث يف ذلك ونعتقد أن اهللا يتوىل حساب اخللق بنفسه ونعتقد أن اهللا خص حممدا 
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  بالرؤية واختذه خليال 
  قول شيخ اإلسالم أيب إمساعيل عبد اهللا األنصاري رمحه اهللا تعاىل 

صاحب كتاب منازل السائرين والفاروق وذم الكالم وغريه صرح يف كتابه بلفظ الذات يف العلو وأنه استوى بذاته 
على عرشه قال ومل تزل أئمة السلف تصرح بذلك ومن أراد معرفة صالبته يف السنة واإلثبات فليطالع كتابيه 

  الفاروق وذم الكالم 
  حب كتاب حلية األولياء قول شيخ الصوفية واحملدثني أيب نعيم صا

قال يف عقيدته وإن اهللا مسيع بصري عليم خبري يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعبادة يوم القيامة 
  ضاحكا وينزل 

كل ليلة إىل مساء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب 
زول الرب تعاىل إىل مساء الدنيا بال كيف وال تشبيه وال تأويل فمن أنكر النزول أو تأول عليه حىت يطلع الفجر ون

فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة العارفني على هذا مث قال وإن اهللا استوى على عرشه بال كيف وال تشبيه وال تأويل 
بال حلول وال ممازجة وال اختالط  فاالستواء معقول والكيف جمهول وأنه سبحانه بائن من خلقه وخلقه بائنون منه

وال مالصقة ألنه البائن الفرد من اخللق والواحد الغين عن اخللق وقال أيضا طريقنا طريق السلف املتبعني للكتاب 
  والسنة وإمجاع األمة وساق ذكر اعتقادهم مث قال ومما اعتقدوه أن اهللا يف مسائه دون أرضه وساق بقيته 

السجزي رمحه اهللا تعاىل شيخ أيب إمساعيل األنصاري إمام الصوفية يف وقته قال يف رسالته  قول اإلمام حيىي بن عمار
يف السنة بعد كالم بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه حميط بكل شيء ومسعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء 

  وهو معىن قول اهللا تعاىل وهو معكم ورسالته موجودة مشهورة 

  أقوال 

  اء اهللا احلسىنالشارحني ألمس

قول القرطيب يف شرحه قال وقد كان الصدد األول ال ينفون اجلهة بل نطقوا هم والكافة بإثباهتا هللا تعاىل كما نطق 
كتابه وأخرب رسوله ومل ينكر أحد من السلف الصاحل أنه استوى على العرش حقيقة وخص العرش بذلك دون غريه 

االستواء فإنه ال تعلم حقيقته كما قال مالك االستواء معلوم والكيف جمهول ألنه أعظم خملوقاته وإمنا جهلوا كيفية 
والسؤال عن الكيف بدعة وكذلك قالت أم سلمة مث ذكر كالم أيب بكر احلضرمي يف رسالته اليت مساها باإلمياء إىل 

قول القاضي أيب مسألة االستواء وحكايته عن القاضي عبد الوهاب أنه استواء الذات على العرش وذكر أن ذلك 
بكر بن الطيب األشعري كبري الطائفة وأن القاضي عبد الوهاب نقله عنه نصا وأنه قول األشعري وابن فورك يف 

  بعض كتبه وقول اخلطايب وغريه من الفقهاء واحملدثني 
بعة عشر قال القرطيب وهو قول أيب عمر بن عبد الرب والطلمنكي وغريمها من األندلسيني مث قال بعد أن حكى أر

قوال وأظهر األقوال ما تظاهرت عليه اآلي واألخبار وقال مجيع الفضالء األخيار إن اهللا على عرشه كما أخرب يف 
  كتابه وعلى لسان نبيه بال كيف بائن من مجيع خلقه هذا مذهب السلف الصاحل فيما نقل عنهم الثقات 
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  قن 
  أقوال 

  ة واملعتزلة واملعطلةأئمة الكالم من أهل اإلثبات املخالفني للجهمي

  قول اإلمام أيب حممد عبد اهللا بن سعيد بن كالب 
إمام الطائفة الكالبية كان من أعظم أهل اإلثبات للصفات والفوقية وعلو اهللا على عرشه منكرا لقول اجلهمية وهو 

ذات وهو أربع معان أول من عرف عنه إنكار قيام األفعال االختيارية بذات الرب تعاىل وأن القرآن معىن قائد بال
ونصر طريقته أبو العباس القالنسي وأبو احلسن األشعري وخالفه يف بعض األشياء ولكنه على يقته يف إثبات 

  الصفات والفوقية وعلو اهللا على عرشه كما سيأيت حكاية كالمه بألفاظه 
ل العامل وال خارجه حكاه عنه قال ابن كالب يف بعض كتبه وأخرج من األثر والنظر من قال أن اهللا سبحانه ال داخ

  شيخ اإلسالم يف عامة كتبه الكالمية 
وحكى عنه أبو احلسن األشعري أنه كان يقول إن اهللا مستو على عرشه كما قال وأنه فوق كل شيء هذا لفظ 

  حكاية األشعري عنه 
رب قول من قال ال هو يف وحكى عنه أبو بكر بن فورك فيما مجعه من مقاالته يف كتاب اجملرد وأخرج من النظر واخل

العامل وال خارجه فنفاه نفيا مستويا ألنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول أكثر من هذا ورد أخبار اهللا نصا 
  وقال يف ذلك ما ال جيوز يف نص وال معقول وزعم أن هذا هو التوحيد اخلالص والنفي اخلالص عندهم هو االثبات 

سون قال وإن قالوا هذا انفصاح منكم خبلو األماكن منه وإنفراد العرش به قيل إن اخلالص وهم عند أنفسهم قيا
كنتم تعنون خلو األماكن من تدبريه وإنه غري عامل هبما فال وإن كنتم تريدون خلوه من استوائه عليها كما استوى 

األرض واستوى على  على العرش فنحن ال حنتشم أن نقول استوى اهللا على العرش وحنتشم أن نقول استوى على
  اجلدار ويف صدر البيت 

قال ابن كالب يقال هلم أهو فوق ما خلق فإن قالوا نعم قيل هلم ما تعنون بقولكم فوق ما خلق فإن قالوا بالقدرة 
والعزة قيل هلم ليس هذا سؤالنا وإن قالوا املسألة خطأ قيل هلم أفليس هو فوق فإن قالوا نعم ليس هو فوق قيل هلم 

و حتت فإن قالوا ال فوق وال حتت أعدموه ألن ما كان ال حتت وال فوق عدم وإن قالوا هو حتت وهو فوق وليس ه
قيل هلم فيلزم أن يكون حتت وفوق مث بسط الكالم يف استحالة نفي املباينة واملماسة عنه بالعقل وإن ذلك يلحقه 

من بريته أعلمهم باألين واستصوب قول القائل  بالعدم احملض مث قال ورسوله اهللا وهو صفوة اهللا من خلقه وخريته
أنه يف السماء وشهد له باإلميان عند ذلك وجهم بن صفوان وأصحابه ال جييزون األين بزعمهم وحييلون القول به 
قال ولو كان خطأ لكان رسول اهللا أحق باإلنكار له وكان ينبغي أن يقول هلا ال تقويل ذلك فتومهي أنه حمدود وأنه 

دون مكان ولكن قويل إنه يف كل مكان ألنه هو الصواب دون ما قلت كال فلقد أجازه رسول اهللا مع  يف مكان
علمه مبا فيه وأنه من اإلميان بل األمر الذي جيب به اإلميان لقائله ومن أجله شهد هلا باإلميان حني قالته وكيف يكون 

لصحة مذهب اجلماعة يف هذا خاصة إال ما احلق يف خالف ذلك والكتاب ناطق بذلك وشاهد له ولو مل يشهد 
ذكرناه من هذه األمور لكان فيه ما يكفي كيف وقد غرس يف نيته الفطرة ومعارفة اآلدميني من ذلك ما ال شيء 
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أبني منه وال أوكد ألنك ال تسأل أحدا من الناس عربيا وال عجميا وال مؤمنا وال كافرا فتقول أين ربك إال قال يف 
  أومأ بيده أو أشار بطرفه إن كان ال يفصح وال يشري إىل غري ذلك من أرض وال  السماء أفصح أو

سهل وال جبل وال رأينا أحدا إذا عن له دعاء إال رافعا يديه إىل السماء وال وجدنا أحدا غري اجلهمية يسأل عن ربه 
ت األخبار واهتدى فيقول يف كل مكان كما يقولون وهم يدعون أهنم أفضل الناس كلهم فتاهت العقول وسقط

  جهم ومخسون رجال معهم نعوذ باهللا من مضالت الفنت هذا آخر كالمه 
  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه 

وملا رجع األشعري من مذهب املعتزلة سلك طريق ابن كالب ومال يف أهل السنة واحلديث وانتسب إىل اإلمام أمحد 
ة واملوجز واملقاالت وغريها وكان القدماء من أصحاب أمحد كأيب بكر بن كما قد ذكر ذلك يف كتبه كلها كاإلبان

عبد العزيز وأيب احلسني التميمي وأمثاهلما يذكرونه يف كتبهم على طريق املوافق للسنة يف اجلملة ويذكرون رده 
ال سيما بني القاضي على املعتزلة وأبدى تناقضهم مث ذكر ما بني األشعري وقدماء أصحابه وبني احلنابلة من التآلف 

أيب بكر بن الباقالين وبني أيب الفضل بن التميمي حىت كان ابن الباقالين يكتب يف أجوبته يف املسائل كتبه حممد بن 
الطيب احلنبلي ويكتب أيضا األشعري قال وعلى العقيدة اليت صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي يف الكتاب 

ا ذكر عقيدة أمحد قال وأما ابن حامد وابن بطة وغريمها فإهنم خمالفون ألصل قول ابن الذي صنفه يف مناقب أمحد مل
كالب قال واألشعري وأئمة أصحابه كابن احلسن الطربي أيب عبد اهللا بن اجملاهد والقاضي أيب بكر متفقون على 

لها وليس لألشعري يف ذلك إثبات الصفات اخلربية اليت ذكرت يف القرآن كاالستواء والوجه واليدين وإبطال تأوي
قوالن أصال ومل يذكر أحد عن األشعري يف ذلك قولني ولكن ألتباعه قوالن يف ذلك وأليب املعايل اجلويين يف تأويلها 

قوالن أوهلا يف االرشاد ورجع عن التأويل يف رسالته النظامية وحرمه ونقل إمجاع السلف على حترميه وأنه ليس 
  بواجب وال جائز 

  احلسن علي بن إمساعيل األشعري قول أيب 
إمام الطائفة األشعرية نذكر كالمه فيما وقفنا عليه من كتبه كاملوجز واالبانة واملقاالت وما نقله عنه أعظم الناس 

انتصارا له احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف الكتاب الذي مساه تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل أيب احلسن 
  كتاب اإلبانة ذكر يف أصول الديانة  األشعري ذكر قوله يف

قال أبو القاسم ابن عساكر إذا كان أبو احلسن مستصوب املذهب عند أهل العلم واملعرفة واالنتقاد فوافقه يف أكثر 
ما يذهب إليه أكابر العباد وال يقدح يف معتقده غري أهل اجلهل والعناد فال بد أن حنكي عنه معتقده على وجهه 

ب أن نزيد فيه أو ننقص منه تركا للخيانة لتعلم حقيقة حاله يف صحة عقيدته يف أصول الديانة فامسع ما باألمانة وجنتن
  ذكره يف كتابه الذي مساه باالبانة فإنه قال 

احلمد هللا األحد الواحد العزيز املاجد املتفرد بالتوحيد املتمجد بالتمجيد الذي ال تبلغه صفات العبيد وليس له مثل 
وهو املبديء املعيد جل عن اختاذ الصاحبة واألبناء وتقدس عن مالمسة النساء فليس له عزة تنال وال حد وال نديد 

تضرب فيه األمثال مل يزل بصفاته أوال قديرا وال يزال عاملا خبريا سبق األشياء علمه ونفذت فيها إرادته فلم تعزب 
يف خلق شيء مما خلق كالل وال تعب وال مسه  عنه خفيات األمور ومل يغريه سوالف صروف الدهور ومل يلحقه

لغوب وال نصب خلق األشياء بقدرته ودبرها مبشيئته وقهرها جبربوته وذللها بعزته فذل لعظمته املتكربون واستكان 
لعظم ربوبيته املتعظمون وانقطع دون الرسوخ يف علمه املمترون وذلك له الرقاب وحارت يف ملكوته فطن ذوي 
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بكلمته السموات السبع واستقرت األرض املهاد وثبتت اجلبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح األلباب وقامت 
وسار يف جو السماء السحاب وقامت على حدودها البحار وهو إله قاهر خيضع له املتعززون وخيشع له املترفعون 

  ينه ويدين طوعا وكرها له العاملون حنمده كما محد نفسه وكما هو أهله ومستحقه ونستع

استعانة من فوض إليه أمره وأقر أنه ال ملجأ وال منجا منه إال إليه ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف خبطيئته 
ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إقرارا بوحدانيته وإخالصا لربوبيته وإنه العامل مبا تبطنه الضمائر وتنطوي 

ختزن البحار وما تواري االسراب وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء عليه السرائر وما ختفيه النفوس وما 
  عنده مبقدار 

وساق خطبة طويلة بني فيها خمالفة املعتزلة لكتاب اهللا وسنة رسوله وإمجاع الصحابة إىل أن قال فيها ودفعوا أن 
يدان مع قوله ملا خلقت بيدي يكون هللا وجه مع قوله ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام وأنكروا أن يكون هللا 

وأنكروا أن يكون هللا عينان مع قوله جتري بأعيننا وكقوله ولتصنع على عيين ونفوا ما روي عنه من قوله إن اهللا 
  ينزل إىل مساء الدنيا اخل وأنا ذاكر ذلك إن شاء اهللا تعاىل بابا بابا وبه املعونة والتأييد ومنه التوفيق والتسديد 

ل قد أنكرمت قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة واملرجئة فعرفونا قولكم الذي به فإن قال لنا قائ
  تقولون وديانتكم اليت هبا تدينون 

قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا اليت هبا ندين التمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعني 
عتصمون ومبا كان عليه أمحد بن حنبل نضر اهللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته وأئمة احلديث وحنن بذلك م

قائلون وملن خالف قوله جمانبون ألنه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان اهللا به احلق عند ظهور الضالل 
  من إمام مقدم وكبري مفهم وأوضح به املنهاج وقمع به بدع املبتدعني وزيغ الزائغني وشك الشاكني فرمحة اهللا عليه 

وعلى مجيع أئمة املسلمني ومجلة قولنا أنا نقر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وما جاء من عند اهللا وما رواه الثقات عن 
رسول اهللا ال نرد من ذلك شيئا وإن اهللا سبحانه وتعاىل إله واحد أحد فرد صمد ال إله غريه مل يتخذ صاحبة وال 

ه ورسوله وأن اجلنة حق والنار حق والساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور وأن ولدا وأن حممدا عبد
اهللا تعاىل استوى على عرشه كما قال تعاىل الرمحن على العرش استوى وأن له وجها كما قال تعاىل ويبقى وجه ربك 

ا قال تعاىل وملا خلقت بيدي وأن له عينني ذو اجلالل واإلكرام وأن له يدين كما قال تعاىل بل يداه مبسوطتان وكم
بال كيف كما قال تعاىل جتري بأعيننا وأن من زعم أن اسم اهللا غريه كان ضاال وأن هللا علما كما قال تعاىل أنزله 
بعلمه وكما قال تعاىل وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه ونثبت هللا قوة كما قال تعاىل أومل يروا أن اهللا الذي 

م هو اشد منهم قوة ونثبت هللا السمع والبصر وال ننفي ذلك كما نفته املعتزلة واجلهمية ونقول أن القرآن خلقه
كالم اهللا غري خملوق وأنه مل خيلق شيئا إال وقد قال له كن فيكون وأنه ال يكون يف األرض شيء من خري وشر إال ما 

طيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله اهللا وأن ال يستغين عن اهللا شاء اهللا وأن األشياء تكون مبشيئة اهللا وأن أحدا ال يست
وال نقدر عن اخلروج من علم اهللا وأنه ال خالق إال اهللا وأن أعمال العباد خملوقة هللا مقدورة له كما قال تعاىل واهللا 

غري اهللا وكما  خلقكم وما تعملون وأن العباد ال يقدرون أن خيلقوا شيئا وهم خيلقون كما قال تعاىل هل من خالق
  قال تعاىل ال خيلقون شيئا وهم خيلقون وكما قال تعاىل أفمن خيلق كمن ال خيلق وكما 
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قال تعاىل أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون أم خلقوا السموات واألرض وهذا يف كتاب اهللا كثري وأن اهللا وفق 
افرين ومل يلطف هبم ومل يهدهم باإلميان كما زعم املؤمنني لطاعته ولطف هبم ونظر هلم وأصلحهم وهداهم وأضل الك

أهل الزيغ والطغيان ولو لطف هبم وأصلحهم لكانوا صاحلني ولو هداهم لكانوا مهتدين كما قال تعاىل من يهد اهللا 
فهو املهتدي ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون وأن اهللا يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف هبم حىت يكونوا مؤمنني 

اد أن يكونوا كافرين كما علم وأنه خذهلم وطبع على قلوهبم وأن اخلري والشر بقضاء اهللا وقدره وأنا نؤمن ولكنه أر
بقضاء اهللا وقدره خريه وشره حلوه ومره ونعلم أن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا وما أخطأنا مل يكن ليصيبنا وإنا ال منلك 

أمورنا إىل اهللا ونثبت احلاجة والفقر يف كل وقت اليه ونقول إن  ألنفسنا نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا وإنا لتلجيء
القرآن كالم اهللا غري خملوق وإن من قال خبلق القرآن كان كافرا وندين بأن اهللا يرى باألبصار يوم القيامة كما يرى 

رآهم املؤمنون  القمر ليلة البدر ويراه املؤمنون كما جاءت به الروايات عن رسول اهللا ونقول أن الكافرين إذا
حمجوبون كما قال تعاىل كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون وأن موسى عليه السالم سأل اهللا عز و جل الرؤية يف 

الدنيا وأن اهللا جتلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا وأعلم بذلك موسى أنه ال يراه يف الدنيا ونرى أن ال نكفر 
زنا والسرقة وشرب اخلمر كما دانت بذلك اخلوارج وزعموا أهنم بذلك أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كال

كافرون ونقول أن من عمل كبرية من الكبائر وما أشبهها مستحال هلا كان كافرا إذا كان غري معتقد لتحرميها 
وب بني ونقول إن اإلسالم أوسع من اإلميان وليس كل إسالم إميانا وندين بأن اهللا تعاىل يقلب القلوب وأن القل

  أصبعني من أصابعه وأنه 

يضع السموات على أصبع واألرضني على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول اهللا وندين بأن ال ننزل أحدا من 
املوحدين املتمسكني باإلميان جنة وال نارا إال من شهد له رسول اهللا باجلنة ونرجو اجلنة للمذنبني وخناف عليهم أن 

بني ونقول أن اهللا خيرج من النار قوما بعدما امتحشوا بشفاعة حممد ونؤمن بعذاب القرب يكونوا من أهل النار معذ
ونقول إن احلوض وامليزان حق والصراط حق والبعث بعد املوت حق وأن اهللا يوقف العباد باملوقف وحياسب 

 اليت رواها الثقات املؤمنني وأن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة يف ذلك عن رسول اهللا
عدال عن عدل حىت تنتهي الرواية إىل رسول اهللا وندين حبب السلف الذي اختارهم اهللا لصحبة نبيه ونثين عليهم مبا 

أثىن اهللا به عليهم ونتوالهم ونقول إن اإلمام بعد رسول اهللا أبو بكر وأن اهللا أعز به الدين وأظهره على املرتدين 
كما قدمه رسول اهللا للصالة مث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مث عثمان بن عفان نضر اهللا  وقدمه املسلمون لالمامة

وجهه قتله قاتلوه ظلما وعدوانا مث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فهؤالء األئمة بعد رسول اهللا خالفتهم خالفة 
حاب رسول اهللا ونكف عما شجر بينهم النبوة ونشهد للعشرة باجلنة الذين شهد هلم رسول اهللا هبا ونتوىل سائر أص

وندين اهللا بأن األئمة األربعة خلفاء راشدون فضالء مهديون ال يوازيهم غريهم يف الفضل ونصدق مجيع الروايات 
اليت رواها أهل النقل من النزول إىل مساء الدنيا وأن الرب تعاىل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه 

ا قاله أهل الزيغ والتعطيل ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا وإمجاع املسلمني وأثبتوه خالفا مل
وما كان يف معناه فال نبتدع يف دين اهللا بدعة مل يأذن اهللا هبا وال نقول على اهللا ما ال نعلم ونقول إن اهللا جييء يوم 

  ن اهللا يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعاىل وحنن القيامة كما قال تعاىل وجاء ربك وامللك صفا صفا وأ

أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال تعاىل مث دىن فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن ومن ديننا أن نصلي اجلمعة 
واألعياد وغريمها خلف كل بر وفاجر وكذلك سائر الصلوات اخلمس سنة باجلماعات كما روي عن عبد اهللا بن 
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يصلي خلف احلجاج وأن املسح على اخلفني يف احلضر والسفر خالفا ملن أنكر ذلك ونرى الدعاء عمر أنه كان 
ألئمة املسلمني بالصالح واالقرار بإمامتهم وتضليل من رأى اخلروج عليهم إذ ظهر منهم ترك االستقامة وندين 

رواية عن رسول اهللا ونؤمن بعذاب بترك اخلروج عليهم وترك القتال يف الفتنة ونقر خبروج الدجال كما جاءت به ال
القرب ومنكر ونكري ومساءلتهما للمدفونني يف قبورهم ونصدق حبديث املعراج ونصحح كثريا من الرؤيا يف املنام وأن 

لذلك تأثريا ونرى الصدقة عن موتى املسلمني املؤمنني والدعاء هلم ونؤمن أن اهللا ينفعهم بذلك ونصدق بأن يف 
أن السحر كائن موجود يف الدنيا وندين بالصالة على من مات من أهل القبلة برهم الدنيا سحرة وسحرا و

وفاجرهم ونوارثهم ونقر أن اجلنة والنار خملوقتان وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل أن األرزاق من قبل اهللا 
طه خالفا لقول املعتزلة عز و جل يرزقها اهللا عباده حالال وحراما وأن الشيطان يوسوس لإلنسان ويشككه وخيب

واجلهمية كما قال اهللا عز و جل الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس وكما 
قال تعاىل من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس من اجلنة والناس ونقول إن الصاحلني جيوز أن 

وقولنا يف أطفال املشركني إن اهللا يؤجج هلم نارا يف اآلخرة مث يقول هلم اقتحموها خيصهم اهللا بآيات يظهرها عليهم 
كما جاءت الرواية بذلك وندين بأن اهللا تعاىل يعلم ما العباد عاملون وإىل ما هم صائرون وما يكون وما ال يكون 

  إىل بدعة إن لو كان كيف كان يكون وبطاعة األئمة ونصيحة املسلمني ونرى مفارقة كل داعية 

  وجمانبة أهل األهواء وسنحتج ملا ذكرناه من قولنا مما بقي منه مما مل نذكره بابا بابا 
قلت مث ذكر األبواب إىل أن قال باب االستواء وإن قال قائل ما تقولون يف االستواء قيل له نقول إن اهللا مستو على 

ه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقال عرشه كما قال تعاىل الرمحن على العرش استوى وقال تعاىل الي
تعاىل بل رفعه اهللا إليه وقال تعاىل حكاية عن فرعون يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات 

فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا كذب موسى يف قوله أن اهللا فوق السموات وقال اهللا عز و جل أأمنتم من يف 
ء أن خيسف بكم األرض فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات وكان كل ما عال فهو السما

مساء وليس إذا قال أأمنتم من يف السماء يعين مجيع السموات وإمنا أراد العرش الذي هو أعلى السموات أال ترى 
ورأينا املسلمني مجيعا يرفعون أيديهم إذا أنه ذكر السموات فقال وجعل القمر فيهن نورا ومل يرد أنه ميألهن مجيعا 

دعوا حنو السماء ألن اهللا تعاىل مستو على العرش الذي هو فوق السموات فلوال أن اهللا تعاىل على العرش مل يرفعوا 
  أيديهم حنو العرش 

ن ال والذي مث قال ومن دعاء أهل اإلسالم إذا هم رغبوا إىل اهللا تعاىل يقولون يا ساكن العرش ومن خلفهم يقولو
احتجب بسبع وقد قال قائلون من املعتزلة واجلهمية واحلرورية أن معىن استوى استوىل وملك وقهر وأن اهللا يف كل 
مكان وجحدوا أن يكون اهللا على عرشه كما قال أهل احلق وذهبوا يف االستواء إىل القدرة فلو كان كما قالوا كان 

   قادر على ال فرق بني العرش واألرض السابعة ألن اهللا

كل شيء واألرض فاهللا قادر عليها وعلى احلشوش فلو كان مستويا على العرش مبعىن االستيالء جلاز أن يقال إن اهللا 
مستو على األشياء كلها ومل جيز عند أحد من املسلمني أن يقال إن اهللا مستو على احلشوش واألخلية فبطل أن 

ألدلة على هذه املسألة من الكتاب والسنة والعقل ولوال خشية اإلطالة يكون االستواء على العرش استيالء مث بسط ا
  لسقناها بألفاظها 

وقال األشعري يف كتاب األمايل باب القول يف األماكن زعمت البحاومة أن اهللا بكل مكان على معىن الصنع 
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يزل ال يف مكان وهو اليوم  والتدبري واختلف أصحاب الصفات يف ذلك فقال أبو حممد عبد اهللا بن كالب إن اهللا مل
ال يف مكان وقال آخرون منهم أنه مستو على عرشه مبعىن أنه عال عليه كما قال تعاىل وهو القاهر فوق عباده وقال 

تعاىل الرمحن على العرش استوى فامتدح نفسه بأنه على العرش استوى مبعىن أنه عال عليه وعلمنا أنه مل يزل عاليا 
وقبل خلق العرش الذي هو عال عليه سبحانه وحبمده ذكر كالمه يف كتابه الكبري يف إثبات  رفيعا قبل خلق األشياء

الصفات وقد ذكر ترمجة هذا الكتاب يف كتابه الذي مساه العمدة يف الرؤية فقال وألفنا كتابا كبريا يف الصفات 
وقدرته وسائر صفاته وعلى أيب اهلذيل  تكلمنا على أصناف املعتزلة واجلهمية املخالفني لنا يف نفيهم علم اهللا تعاىل

ومعمر النظام ويف فنون كثرية من فنون الصفات يف إثبات الوجه واليدين ويف إثبات استواء الرب سبحانه على 
  العرش مث ساق مضمونه ذكر كالمه يف كتاب مجل املقاالت قال 

نعمه وأستعينه على أداء فرائضه وأسأله  احلمد هللا ذي العزة واالفضال واجلود والنوال أمحده على ما خص وعم من
الصالة على خامت رسله أما بعد فإنه ال بد ملن أراد معرفة الديانات والتميز بينها من معرفة املذاهب واملقاالت 
  ورأيت الناس يف حكاية ما حيكون من ذكر املقاالت ويصنعون يف النحل والديانات من بني مقصر فيما حيكيه 

من قول خمالفه ومن بني معتمد الكذب يف احلكاية إذا أراد التشنيع على من خيالفه ومن بني تارك  وغالط فيما يذكره
لنقص يف روايته ملا يرويه من اختالف املختلفني ومن بني من يضيف إىل قول خمالفيه ما يظن أن احلجة تلزمهم به 

من ذلك على شرح ما ألتمس شرحه من أمر  وليس هذا سبيل الربانيني وال سبيل الفطنة املميزين فحداين ما رأيت
املقاالت واختصار ذلك وترك اإلطالة واالكثار وإنا نبديء شرح ذلك بعون اهللا وقوته وساق حكاية مذاهب الناس 

إىل أن قال هذه حكاية مجلة قول أصحاب احلديث وأهل السنة مجلة ما عليه أهل احلديث والسنة االقرار باهللا 
ه وما جاء من عند اهللا وما رواه الثقات عن رسول اهللا ال يردون من ذلك شيئا وأن اهللا إله ومالئكته وكتبه ورسل

واحد أحد فرد صمد ال إله غريه مل يتخذ صاحبة وال ولدا وأن حممدا عبده ورسوله وأن اجلنة حق والنار حق وأن 
ما قال تعاىل الرمحن على العرش استوى الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور وأن اهللا على عرشه ك

وأن اهللا له يدين بال كيف كما قال تعاىل ملا خلقت بيدي وقال تعاىل بل يداه مبسوطتان وأن له عينني بال كيف كما 
قال تعاىل جتري بأعيننا وأن له وجها كما قال تعاىل ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام إىل أن قال وأن القرآن 

غري خملوق والكالم يف الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم ال يقال اللفظ بالقرآن كالم اهللا 
خملوق وال يقال غري خملوق ويقولون إن اهللا يرى باألبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه املؤمنون وال 

 الرؤية يف الدنيا وأن اهللا جتلى للجبل فجعله دكا فأعلمه يراه الكافرون ألهنم عن اهللا حمجوبون وأن موسى سأل اهللا
  بذلك أن اهللا ال يرى يف الدنيا مث ساق بقية قوهلم 

وقال يف هذا الكتاب قال أهل السنة وأصحاب احلديث ليس جبسم وال يشبه األشياء وأنه على العرش كما قال 
القول بل نقول استوى بال كيف وأنه نور كما قال تعاىل  تعاىل الرمحن على العرش استوى وال نتقدم بني يدي اهللا يف

اهللا نور السموات واألرض وأن له وجها كما قال تعاىل ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام وأن له يدين كما قال 
تعاىل  تعاىل ملا خلقت بيدي وأن له عينني كما قال تعاىل جتري بأعيننا وأنه جييء يوم القيامة هو ومالئكته كما قال

وجاء ربك وامللك صفا صفا وأنه ينزل إىل مساء الدنيا كما جاء يف احلديث ومل يقولوا شيئا إال ما وجدوه يف الكتاب 
  أو جاءت به الرواية عن رسول اهللا وقالت املعتزلة إن اهللا استوى على عرشه مبعىن استوىل هذا نص كالمه 

 عز و جل الرمحن على العرش استوى يعين استوىل قال وتأولت وقال أيضا يف الكتاب وقالت املعتزلة يف قول اهللا
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اليد مبعىن النعمة وقوله جتري بأعيننا أي بعلمنا قال وأما الوجه فإن املعتزلة قالت فيه قولني قال بعضهم وهو أبو 
جها يقال اهلذيل وجه اهللا هو اهللا وقال غريه معىن قوله ويبقى وجه ربك أي ويبقى ربك من غري أن يكون يثبت و

أنه هو اهللا وال يقال ذلك فيه فاألشعري إمنا حكى تأويل االستواء باالستيالء عن املعتزلة واجلهمية وصرح خبالفه 
وأنه خالف أهل السنة وكذلك قال حميي السنة احلسني بن مسعود البغوي يف تفسريه تابعا أليب احلسن األشعري 

  رمحه اهللا تعاىل 
  ين األشعري قول القاضي أيب بكر الباقال

قال يف كتاب التمهيد يف أصول الدين وهو من أشهر كتبه فإن قال قائل فهل تقولون أن اهللا يف كل مكان قيل معاذ 
  اهللا 

بل هو مستو على العرش كما أخرب يف كتابه فقال عز و جل الرمحن على العرش استوى وقال تعاىل إليه يصعد 
أمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض ولو كان يف كل مكان لكان الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقال أ

يف جوف اإلنسان ويف فمه ويف احلشوش ويف املواضع اليت يرغب عن ذكرها تعاىل اهللا عن ذلك ولو كان يف كل 
ضحا مكان لوجب أن يزيد بزيادة األمكنة إذا خلق منها ما مل يكن خلقه وينقص بنقصاهنا إذا بطل منها ما كان وا

وأن يرغب اليه حنو األرض وإىل وراء ظهورنا وعن أمياننا وعن مشائلنا وهذا قد أمجع املسلمون على خالفه وختطئة 
قائله مث قال يف قوله تعاىل وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله املراد أنه إله عند أهل السماء وإله عند أهل 

صرين أي عند أهلهما وليس يعنون أن ذات املذكور باحلجاز األرض كما تقول العرب فالن نبيل مطاع يف امل
والعراق موجودة وقوله تعاىل إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون يعين باحلفظ والنصر والتأييد ومل يرد أن 

ى ثالثة إال ذاته معهم تعاىل وقوله تعاىل إين معكما أمسع وأرى حممول على هذا التأويل وقوله تعاىل ما يكون من جنو
هو رابعهم يعين أنه عامل هبم ومبا خفي من سرهم وجنواهم وهذا إمنا يستعمل كما ورد به القرآن فلذلك ال جيوز أن 

يقال قياسا على هذا أن اهللا بالربدان ومدينة السالم ودمشق وأنه مع الثور واحلمار وأنه مع الفساق واملهان ومع 
ه إن اهللا مع الذين اتقوا فوجب أن يكون التأويل على ما وصفناه وال جيوز أن املصعدين إىل احللوان قياسا على قول

  يكون معىن استوائه على العرش هو استيالؤه كما قال الشاعر 
  قد استوى بشر على العراق 

ذا ألن االستيالء والقدرة والقهر واهللا تعاىل مل يزل قادرا قاهرا عزيزا مقتدرا وقوله مث استوى يقتضي استفتاح ه
الوصف بعد أن مل يكن فبطل ما قالوه مث قال باب فإن قال قائل ففصلوا يل صفات ذاته من صفات أفعاله ألعرف 

ذلك قيل له صفات ذاته هي اليت مل يزل وال يزال موصوفا هبا وهي احلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم 
لرضا وصفات فعله هي اخللق والرزق والعدل واالحسان واالرادة والبقاء والوجه واليدان والعينان والغضب وا

  والتفضل واالنعام والثواب والعقاب واحلشر والنشر وكل صفة كان موجودا قبل فعله هلا 
مث ساق الكالم يف الصفات ذكر قوله يف كتاب االبانة له ذكر صفة الوجه واليدين والعينني وأثبتها كما ذكر يف 

ل فهل تقولون إنه يف كل مكان قيل له معاذ اهللا بل هو مستو على عرشه كما أخرب يف التمهيد مث قال فإن قال قائ
كتابه مث ذكر األدلة على ذلك نقال وعقال قريبا مما ذكر يف التمهيد وقال يف هذا الكتاب أيضا وصفات ذاته اليت مل 

واالرادة والبقاء والوجه واليدان يزل وال يزال موصوفا هبا وهي احلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم 
والعينان والغضب والرضى ذكر قوله يف رسالة احلرية قال يف كالم ذكره يف الصفات وأن له وجها ويدين وأنه ينزل 
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  إىل مساء الدنيا مث قال وأنه استوى على عرشه فاستوىل على خلقه ففرق بني االستواء اخلاص واالستيالء العام 
  األشعري املتكلم قول احلسني بن أمحد 

من متكلمي أهل احلديث صاحب جامع الكبري والصغري يف أصول الدين قال يف جامعه الصغري فإن قيل ما الدليل 
على أن اهللا تعاىل على العرش بذاته قلنا قوله تعاىل مث استوى على العرش الرمحن فإن قالوا فإن العرب يقولون 

  ه وقهر قلنا ألصحابنا عن هذا أجوبة استوى فالن على بلد كذا وكذا استوىل علي
  أحدها أنه لو كان استوى مبعىن استوىل مل يكن لتخصيصه العرش 

  باالستواء معىن ألنه مستول على كل شيء غريه فكان جيوز أن يقال الرمحن على اجلبل استوى وهذا باطل 
قادرا مستوليا على األشياء فلم يكن  الثاين أن العرب ال تدخل مث إال ملستقبل سيكون واهللا تعاىل مل يزل قاهرا

  بزعمهم لقوله مث استوى على العرش معىن 
الثالث أن االستواء مبعىن االستيالء ال يكون عند العرب إال بعد أن يكون مث مغالب يغالبه فإذا غلبه وقهره قيل قد 

وغلبة وصح أن استواءه عليه هو استوىل عليه فلما مل يكن مع اهللا مغالب مل يكن معىن استوائه على عرشه استيالء 
  علوه وارتفاعه عليه بال حد وال كيف وال تشبيه 

مث ذكر قول اخلليل بن أمحد وابن األعرايب أن االستواء يف اللغة هو العلو والرفعة ألهنم يقولون استوت الشمس إذا 
ارتفعت عليه وقوله تعاىل وملا تعالت واستوى الرجل على ظهر دابته إذا عالها وقوله تعاىل استوت على اجلودي أي 

بلغ أشده واستوى ارتفع عن حال النقصان إىل حال الكمال وقوله استوى أمر فالن أي ارتفع وعال عن احلال اليت 
  كان عليها من الضعف وسوء احلال وساق الكالم 

  ذكر قول اإلمام فخر الدين الرازي 
ر عمره وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات وبني يف آخر كتابه وهو كتاب أقسام اللذات الذي صنفه يف آخ

أهنا ثالثة أقسام كاألكل والشرب والنكاح واللباس واللذة اخليالية الومهية كلذة الرياسة واألمر والنهي والترفع 
ية وحنوها واللذة العقلية كلذة العلوم واملعارف وتكلم على كل واحد من هذه األقسام إىل أن قال وأما اللذة العقل

  فال سبيل إىل الوصول إليها والتعلق هبا فلهذا السبب نقول يا ليتنا بقينا على العدم 

  األول وليتنا ما شهدنا هذا العامل وليت النفس مل تتعلق هبذا البدن ويف هذا املعىن قلت 
  وغاية سعي العاملني ضالل ... هناية أقدام العقول عقال 

  ل دنيانا أذى ووبال وحاص... وأرواحنا يف وحشة من جسومنا 
  سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا ... ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا 
  فبادوا مجيعا مسرعني وزالوا ... وكم قد رأينا من رجال ودولة 

  رجال فزالوا واجلبال جبال ... وكم من جبال قد علت شرفاهتا 
أسرار هذه احلقائق رأيت األصوب األصلح يف  واعلم أن بعد التوغل يف هذه املضائق والتعمق يف االستكشاف عن

هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان الكرمي وهو ترك التعمق واالستدالل بأقسام أجسام السموات واألرضني 
على وجود رب العاملني مث املبالغة يف التعظيم من غري خوض يف التفاصيل فاقرأ يف التنزيه قوله تعاىل واهللا الغين وأنتم 
الفقراء وقوله تعاىل ليس كمثله شيء وقوله تعاىل قل هو اهللا أحد واقرأ يف اإلثبات قوله الرمحن على العرش استوى 
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وقوله تعاىل خيافون رهبم من فوقهم وقوله تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقوله تعاىل قل كل 
  صابك من حسنة فمن اهللا اآلية وعلى هذا القانون فقس وختم الكتاب من عند اهللا ويف تنزيهه عما ال ينبغي قوله ما أ

  قول متكلم السنة إمام الصوفية يف وقته أيب العباس أمحد بن حممد املظفري 
املختار الرازي صاحب كتاب فرع الصفات يف تقريع نفاة الصفات وهو على صغر حجمه كتاب جليل غزير العلم 

وقالت احلنابلة وأصحاب الظواهر والسلف من أهل احلديث أن اهللا على العرش  قال فيه بعد حكاية مذاهب الناس
مث قال أما حجة املثبتني فمن حيث الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة واملعقول مث ذكر حجج القرآن والسنة مث حكى 

املعراج أم ال واختالفهم  كالم الصحابة إىل أن قال مث أن الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفوا يف النيب هل رأى ربه ليلة
يف الرؤية تلك الليلة اتفاق منهم على أن اهللا على العرش ألن املخالفني ال يفرقون بني األرض والسماء بالنسبة إىل 
ذاته وهم فرقوا حيث اختلفوا يف أحدمها دون اآلخر قلت مراده أهنم إمنا اختلفوا يف رؤيته لربه ليلة اسري به إىل 

الطباق ولوال أنه على العرش لكان ال فرق يف الرؤية نفيا وال إثباتا يف تلك الليلة وغريها مث قال عنده فجاوز السبع 
وأما املعقول فمن وجوه مخسة أحدها أطباق الناس كافة وإمجاع اخللق عامة من املاضني والغابرين واملؤمنني 

جود فإنه تواضع متعارف خبالف التوجه والكافرين على رفع األيدي إىل السماء عند السؤال والدعاء خبالف الس
إىل الكعبة فإنه تعبد غري معقول أما رفع األيدي بالسؤال حنو املسؤول فأمر معقول متعارف قال ومن نظر يف قصص 

األنبياء وأخبار األوائل القدماء وأنباء األمم املاضية والقرون احلالية اتضحت له هذه املعاين واستحكمت له هذه 
  رر العلو وساق شبه النفاة ونقضها نقض من يقلع غروسها كل القلع رمحه اهللا تعاىل املباين مث ق

  قول 

  شعراء االسالم من الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم

  قول حسان بن ثابت رضي اهللا عنه 
  شاعر رسول اهللا قال حممد بن عثمان احلافظ عن حبيب بن أيب ثابت عن حسان أنه أنشد النيب شعرا 

  رسول الذي فوق السموات من عل ... اهللا أن حممدا  شهدت بإذن
  له عمل من ربه متقبل ... وأن أبا حيىي وحيىي كالمها 

  يقول بذات اهللا فيهم ويعدل ... وأن أخا األحقاف إذ قام فيهم 
  فقال النيب وأنا أشهد وقال حسان أيضا يف قصيدته الدالية يف مدح رسول اهللا شعرا 

  بربهانه واهللا أعلى وأجمد ... بده أمل تر أن اهللا أرسل ع
  إذا قال يف اخلمس املؤذن أشهد ... وضم اإلله اسم النيب إىل امسه 

  فذو العرش حممود وهذا حممد ... وشق له من امسه ليجله 
  من اهللا ميمون يلوح ويشهد ... أغر عليه للنبوة خامت 

  قول عبد اهللا بن رواحة 
اهللا بن رواحة أن امرأته رأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكينا فقال ما فعلت  قال أبو عمر بن عبد الرب صح عن عبد

  فقالت بلى قد رأيتك قالت فإن رسول اهللا قد هنى عن قراءة القرآن قالت فاقرأ فقال شعرا 
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  وأن النار مثوى الكافرينا ... شهدت بأن وعد اهللا حق 
   وفوق العرش رب العاملينا... وأن العرش فوق املاء طاف 

  مالئكة اإلله مسومينا ... وحتمله مالئكة كرام 
فقالت صدق اهللا وكذب بصري فجاء النيب فأخربه فضحك حىت بدت نواجذه قال حممد بن عثمان احلافظ رويت 

  هذه القصة من وجوه صحاح عن ابن رواحة 
  قول العباس بن مرداس السلمي 

إليه الشعراء فقاموا ببابه أياما ال يؤذن هلم فبينما هم  قال عوانة بن احلكم ملا استخلف عمر بن عبد العزيز وفد
كذلك مر هبم عدي بن أرطأة فدخل على عمر فقال الشعراء ببابك يا أمري املؤمنني فقال وحيك مايل وللشعراء قال 

شده فإن النيب قد امتدح فامتدحه العباس ابن مرداس األسلمي فأعطاه حلة قال أو تروي من شعره شيئا قال نعم فأن
  عدي بن أرطأة قوله للنيب 
  نشرت كتابا جاء باحلق معلما ... رأيتك يا خري الربية كلها 

  عن احلق ملا أصبح احلق مظلما ... شرعت لنا دين اهلدى بعد جورنا 
  وكان مكان اهللا أعلى وأعظما ... تعاىل علوا فوق سبع إهلنا 

  قول لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري الشاعر 
  حد شعراء اجلاهلية واإلسالم أسلم وصحب النيب ومن شعره أ

  وله العلى وأثبت كل مؤثل ... هللا نافلة األجل األفضل 
  إين وليس قضاؤه مببدل ... ال يستطيع الناس حمو كتابه 

  سبعا طباقا دون فرع املعقل ... سوى حبكمته السماء وعرشه 
  م اجلندل ثبتت جوانبها بص... واألرض حتتهم مهادا راسيا 

  ذكر ما أنشد النيب من شعر أمية بن أيب الصلت الذي شهد لشعره باالميان ولقلبه بالكفر 
  ربنا يف السماء أمسى كبريا ... جمدوا اهللا فهو للمجد أهل 

  ... بالبناء األعلى الذي سبق اخللق وسوى فوق السماء سريرا 
  ترى دونه املالئك صورا ... شرجعا ما يناله بصر العني 

شرجعا أي طويال وصورا مجع أصور وهو املائل العنق ومن شعره قوله يف داليته املشهورة ذكر ابن عبد الرب وغريه 
  شعره 

  فال شيء أعلى منك جدا وأجمد ... لك احلمد والنعماء وامللك ربنا 
  لعزته تعنو الوجوه وتسجد ... مليك على عرش السماء مهيمن 
  وأهنار نور حوله تتوقد .. .عليه حجاب النور والنور حوله 

  ودون حجاب النور خلق مؤيد ... فال بشر يسمو إليه بطرفه 
  وفيها وصف املالئكة 

  يعظم ربا فوقه وميجد ... وساجدهم ال يرفع الدهر رأسه 
ذكر القصة اليت أنشدها إمساعيل بن فالن الترمذي لإلمام أمحد يف حمبسه قال إبراهيم بن إسحاق العلي أخذت هذه 

لقصة من أيب بكر املروزي وذكر أن إمساعيل بن فالن الترمذي قاهلا وأنشدها أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل وهو يف ا
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  السجن 
  ومن مل يزل يثىن عليه ويذكر ... تبارك من ال يعلم الغيب غريه 

  إىل خلقه يف الرب والبحر ينظر ... عال يف السموات العلى فوق عرشه 
  ومن دونه عبد ذليل مدبر ... بر مسيع بصري ال نشك مد

  تسحان واأليدي من اخللق تقتر ... يدا ربنا مبسوطتان كالمها 
  وساق القصيدة وهي من أحسن القصائد مل ينكرها أحد من أهل احلديث بل أثنوا على قائلها ومدحوه 

  قول حسان السنة يف وقته 
اتفق على قبوله اخلاص والعام أي اتفاق ومل يزل ينشد املتفق على قبوله الذي سار شعرة مسرية الشمس يف اآلفاق و

يف اجملامع العظام وال ينكر عليه أحد من أهل اإلسالم حيىي بن يوسف بن حيىي بن منصور الصرصري األنصاري 
  اإلمام يف اللغة والفقة والسنة والزهد والتصوف قال يف العينية اليت أوهلا شعرا 

  د فاز عبد للمهيمن خيضع فق... تواضع لرب العرش علك ترفع 
  ألعلى دواء للقلوب وأنفع ... وداو بذكر اهللا قلبك إنه 

  ليوم به غري التقى مروع ... وخذ من تقى الرمحن أمنا وعدة 
  إىل أن قال 

  شبيه يرى من فوق سبع ويسمع ... مسيع بصري ما له يف صفاته 
  موضع  ومن علمه مل خيل يف األرض... قضى خلقه مث استوى فوق عرشه 

  وقال يف الميته اليت أوهلا 
  األقصى كدان يف املقال املطول ... ويوم ينادى العاملني فيسمع 

  فهل ههنا ينساغ تأويل جهل ... أنا امللك الديان والنقل ثابت 
  بأبصارهم ال ريب فيه جملتلي ... وينظره أهل البصائر يف غد 

  ا ألهل التعزل سحاب أال بعد... كما ينظرون الشمس ما حال دوهنا 
  واحكم ما سواه أحكام مكمل ... توحد فوق العرش واخللق دونه 

  وقال يف قصيدته اليت أوهلا 
  فهل يل من جور الفراق جمري ... أسري وقليب يف هواك أسري 

  فريتد عند الطرف وهو حسري ... واستجلب السلوى ويف القلب حسرة 
  لنبات نضري مدا غصن غض ا... وما ذاك إال أن فيك لناظري 

  إىل القلب من جيش الغرام سفري ... إذا ما جتلى سافرا فجماله 

  رقيب علينا والعقاب غفور ... إذا ما اجتمعنا فالتقى الشمل فالتقى 
  اعتقاد عليه للهداية نور ... توكد عقد الود بيين وبينه 

  ألسيافنا يف شانئيه هبري ... كالنا حمب لإلمام ابن حنبل 
  إىل أن قال 

  مسيع ألقوال العباد بصري ... نقر بأن اهللا جل جالله 
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  وذلك يف وصف القوى يسري ... ويطوي السموات العلى بيمينه 
  فخر صريعا إذ تقطع طور ... وخاطب موسى بالكالم مكلما 

  فالحت على األلواح منه زبور ... وخط له التوراة فيها مواعظ 
  ثابت ونفور  االله فمنها... وإن قلوب اخللق بني أصابع 
  حديثا رواه يف الصحيح جرير ... ونثبت يف األخرى لرؤية ربنا 

  وأىن هلم لو مل يروه سرور ... وأي نعيم يف اجلنان ألهلها 
  إىل أن قال 

  تطوف به أمالكه وتدور ... ونؤمن أن العرش من فوق سبعة 
  تقدس كرسي له وسرير ... قضى خلقه مث استوى فوق عرشه 

  وليس كمخلوق حوته قصور ...  السماء حمجب هو اهللا ريب يف
  وينزل منه بالقضاء أمور ... إليه تعاىل طيب القول صاعد 
  بأصبعها حنو السماء تشري ... لقد صح إسالم اجلويرية اليت 

  وقال رمحه اهللا يف قصيدته املنامية اليت يقول فيها 
  اق فقبلته من فيه تقبيل مشت... رأيت رسول اهللا يف النوم مرة 
  لقبلت ممشاه الكرمي بإماقي ... ولو أنين أوتيت رشدي نائما 

  هبا جرب كسري يوم فقري وإمالقي ... فبشرين منه بأزكى شهادة 
  وأىن لبشراه شراسة أخالقي ... مبوت سعيد يف كتاب وسنة 
  مقر لبشراه بأثبت مصداق ... وها أنا ذا واحلمد هللا وحده 

  مقيم وإن قام العدى يل على ساق ... بأين على حسن اعتقاد ابن حنبل 
  يقدر آجاال ويقضي بأرزاق ... أقر بأن اهللا من فوق عرشه 

  قدمي الصفات الواحد األحد الباقي ... مسيع بصري ليس شيء كمثله 
  أتابع فيها كل أزهر سباق ... أمر أحاديث الصفات كما أتت 

  مهاق وال قائل تأويل أشد ... ولست إىل التشبيه يوما جبانح 
  وقال رمحه اهللا يف قصيدته الالمية اليت نظم فيها اعتقاد الشافعي رضي اهللا عنه أوهلا 

  بأين حرب للعدى غري أفكل ... أيشعر حزب اجلهم ذاك املضلل 
  لدين اهلدى غارات أشوس مقبل ... تشن عليهم غرييت ومحييت 

  أشد عليهم من سنان ومنصل ... فوقع قريضي يف صميم قلوهبم 
  مقاتل تصمي منهم كل مقتل ... وق عليهم حني أنظر حنوهم أف

  مهالك من حتريفهم والتأول ... هم احنرفوا عن منهج احلق سالكي 
  براءة موسى من يهود حمول ... لقد بريء احلرب ابن إدريس منهم 

  غدا حالفا باملصحف املتقبل ... ويعقد عند الشافعي ميني من 
  انعقادا مبخلوق خللق مؤبل ...  فهذا دليل منه إذ كان ال يرى
  وكالسلف األبرار أهل التفضل ... ومذهبه يف االستواء كمالك 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  وال تقل استوىل فمن قال يبطل ... ومستويا بالذات من فوق عرشه 
  لذي خطل راوي لعيب ومعطل ... فذلك زنديق يقابل قسوة 

   من اخللق حمض للخفي مع اجللي... وقد بان منه خلقه وهو بائن 
  وما كان معناه به العلم فاعقل ... وأقرب من حبل الوريد مفسرا 
  دليلك يف القرآن غري مقلل ... عال يف السماء اهللا فوق عباده 

  دليال عليه مسند غري مرسل ... وإثبات إميان اجلويرية اختذ 
  وقال رمحه اهللا يف قصيدته الالمية يهجو ابن خنفر اجلهمي اخلبيث أوهلا 

  فاحلب ذو مر جيور ويعدل ... ال ما يقول العذل أطع اهلدى 
  فاحلسن ينصرها وصربك خيذل ... واتبع لسلمى ما استطعت مسلما 

  بيض الصوارم والرماح الذبل ... بيضاء دون مرامها حملبها 
  وتضيء واألظالم ستر مسبل ... ختفى فيعرفها الوشاة بعرفها 

  القتل طرف أكحل خيفى قصاص ... تضحى الدماء حبورها هدرا وهل 
  سهم اللحاظ وقد أصيب املقتل ... كيف البقاء لعاشق أودى به 

  شيخ الضاللة للصفات يعطل ... نبذ الكتاب وراء ظهر واقتدى 
  ... وعقيدة امللعون أن املصحف املكنون منبوذ تطؤه األرجل 

  وكذا النصارى واليهود الضلل ... ما قالت الكفار مثل مقاله 
  للغاية السفلى فبئس املوئل ... ىل واد لظى آل اجلحود به إ

  حاشا ملثل احلنبلي ميثل ... وزعمت أن احلنبلي جمسم 
  بل يورد األخبار إذ كانت تصححها الرواة عن الثقات وتنقل 

  إال ويف األسحار فيها ينزل ... إن املهيمن ليس متضي ليلة 
  لوا مل ينكروا هذا ومل يتأو... قد قاهلا خري الورى يف صحبه 

  أفأنت أم تلك العصابة أعقل ... وتقبلوها مع غزارة علمهم 
  وقال رمحه اهللا يف داليته اليت أوهلا 

  ولواعج بني احلشا تتوقد ... واها لفرط حرارة ال تربد 
  بني األنام وبدعة تتجدد ... يف كل يوم سنة مدروسة 

  بالصدق إذ يعد اجلميل ويوعد ... صدق النيب ومل يزل متسربال 
  زيدت على السبعني قوال يسند ... إذ قال يفترق الضالل ثالثة 
  تسعى بسنة مهتدين وحتفد ... وقضى بأسباب النجاة لفرقة 
  فاقبل مقالة ناصح يتقلد ... فإن ابتغيت إىل النجاة وسيلة 

  هتدي إىل نار اجلحيم وتورد ... إياك والبدع املضلة إهنا 
  ي احملجة والطريق األقصد فه... وعليك بالسنن املنرية فاقفها 
  نبذوا اهلدى فتنصروا وهتودوا ... فاألكثرون مببدعات عقوهلم 
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  وبسب أصحاب النيب تفردوا ... منهم أناس يف الضالل جتمعوا 
  ... قد فارقوا مجع اهلدى ومجاعة اإلسالم واجتنبوا اهلدى ومتردوا 

  دوا نوحوا على الدين احلنيف وعد... باهللا يا أنصار دين حممد 
  وتألبوا يف دحضه وحتشدوا ... لعبت بدينكم الروافض جهرة 

  وتغلظوا يف املعضالت وشددوا ... نصبوا حبائلهم بكل بلية 
  هم أهله ال من رموه وأفسدوا ... ورموا خيار اخللق بالكذب الذي 
  يف الفخر من أفق السماء وأجمد ... عابوا الصحاب وهم أجل مراتبا 

  يبغون وهي من التناول أبعد ... اهنم ولرتبة الصديق جف لس
  ولقد زكى من قبل منه احملتد ... أو ما هو السباق يف عرف العلى 

  فثناؤه يف املكرمات مسدد ... ولقد أشار بذكره رب العلى 
  آي احلديد مناقب ال تنفد ... نطق الكتاب مبجده األعلى ففي 

  ؤكد والليل يثبت فضله وي... ال يستوي منكم وفيها مقنع 
  يزري على الصديق إال ملحد ... وبراءة تثىن بصحبته وهل 

  ... أو ما هو األتقى الذي استوىل على االخالص طارف ماله واملتلد 
  وحوى مشائله صفيح ملحد ... ملا مضى لسبيله خري الورى 
  وارتد منهم حائر متردد ... منع األعاريب الزكاة لفقده 

  بليس أطماع كوامن رصد إ... وتوقدت نار الضالل وخالطت 
  وثبات إميان ورأي حيمد ... فرمى أبو بكر بصدق عزمية 

  مشس اهلدى وتقوم املتأود ... فتمزقت عصب الضالل وأشرقت 
  ملك يصوب قوله ويسدد ... وهو املوفق للصواب كأمنا 
  وبفضله نطق املشفع أمحد ... بوفاقه آي الكتاب تنزلنا 

  خربا صحيحا يف الرواية يسند  ...لو كان من بعدي نبيا كنته 
  وفتوحه يف كل قطر توجد ... وبعدله األمثال تضرب يف الورى 

  يف تربة فيها املالئك حتشد ... ومتام فضلها جوار املصطفى 

  ألفاه كفوا البنتيه حممد ... وتعمقوا يف سب عثمان الذي 
  عوض اليمني وهي منه أوكد ... ولبيعة الرضوان مد مشاله 

  إذ فاته بالعذر ذاك املشهد ... بدر بسهم جماهد  وحباه يف
  ما ضره ما قال فيه احلسد ... من هذه من بعض غر صفاته 
  هيهات مطلبهم عليهم يبعد ... مث ادعوا حب اإلمام املرتضى 

  أثين أبو احلسن اإلمام السيد ... إين وقد جحدوا الذين بفضلهم 
  ع فيه تعقد فمسائل االمجا... ما يف عاله مقالة ملخالف 
  عقد ندين به االله مؤكد ... ولنحن أوىل باإلمام وحبه 

  واضرب هلم مثال يغيظ ويكمد ... ووالؤه ال يستقيم ببغضهم 
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  حب الكليم وتلك دعوى تفسد ... مثل الذي جحد ابن مرمي وادعى 
  أمرا تظل له الفرائض ترعد ... ويقذف عائشة الطهور جتشموا 

  والرافضي بضد ذلك يشهد ...  تنزيهها يف سبع عشرة آية
  مل يبق يف هذي البسيطة مسجد ... لو أن أمر املسلمني إليهم 

  قدم وال امتدت بكفهم يد ... ولو استطاعوا ال سعت مبرامهم 
  علم يسود وال لواء يعقد ... مل يبق لإلسالم ما بني الورى 

  والعالقون حببله مل يسعدوا ... علقوا حببل الكفر واعتصموا به 
  علم األصول وفاسق متزهد ... وأشدهم كفرا جهول يدعي 

  يف الدين من فأر السفني وأفسد ... فهموا وإن وهنوا أشد مضرة 
  قال اعتزال يف الشريعة يلحد ... وإذا سألت فقيههم عن مذهب 
  منها ففر إىل جحيم يوقد ... كاخلائض الرمضاء أقلقه اللظى 

  ء حل هبا الغواة املرد عميا... إن املقال باالعتزال خلطة 
  ليال فعاثوا يف الديار وأفسدوا ... هجموا على سبل اهلدى بعقوهلم 

  نفروا كأن مل يسمعوه وأبعدوا ... صم إذا ذكر احلديث لديهم 
  سد العرين فهن منهم شردوا ... واضرب هلم مثل احلمري إذا رأت 

  إىل أن قال 
   القياس وأفسد حاال وأخبث يف... واجلاحد اجلهمي أسوا منهما 

  من أن يكون عليه رب يعبد ... أمسى لرب العرش قال منزها 
  ونفي القرآن برأيه واملصحف األعلى املطهر عنده يتوسد 

  قال هو استوىل حييل وخيلد ... وإذا ذكرت له على العرش استوى 
  وبأي شيء يف الدجى يتهجد ... فإىل من األيدي متد تضرعا 
  وإليه أعمال الربية تصعد ... زل ومن الذي هو للقضاء من
  وألي معجزة اخلصوم تبلد ... ومبا ينزل جربئيل مصدقا 

  إن كان فوق العرش ضد أيد ... ومن الذي استوىل عليه بقهره 
  وتقدست عما يقول امللحد ... جلت صفات احلق عن تأويلهم 

  ضلوا وفاهتم الطريق األرشد ... ملا نفوا تنزيهه بقياسهم 
  وجه لربك ذي اجلالل وال يد ... مسع وال بصر وال ويقول ال 

  فأراه لألصنام سرا يسجد ... من كان هذا وصفه إلهله 
  ورسوله وغدا املنافق جيحد ... احلق أثبتها بنص كتابه 

  جهم أم اهللا العلي األجمد ... فمن الذي أوىل بأخذ كالمه 
  أرشد فهم إىل التأويل أم هو ... والصحب مل يتأولوا لسماعها 

  يف نفي أوصاف االله موحد ... هو مشرك ويظن جهال أنه 
  هيهات ليس مشبها من يسند ... يدعو من اتبع احلديث مشبها 
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  من غري تأويل وال يتردد ... لكنه يروي احلديث كما أتى 
  فعقيدة املهدي أمحد أمحد ... وإذا العقائد بالضالل ختالفت 
  اهلا ال يلهينك مفسد حبب... هي حجة اهللا املنرية فاعتصم 

  وخمالفوه لزيغهم مل يهتدوا ... إن ابن حنبل اهتدى ملا اقتدى 
  ويروم أسباب النجاة وجيهد ... ما زال يقفو راشدا أثر اهلدى 

  ما فوقها ملن ابتغاها مصعد ... حىت ارتقى يف الدين أشرف ذروة 
  يف فتنة نرياهنا تتوقد ... نصر اهلدى إذ مل يقل ما مل يقل 

  عزماته ماضي الغرار مهند ... ا صده ضرب السياط وال ثىن م
  لكن حمبة خملص يتودد ... فهناه حب ليس فيه تعصب 

  وأيب حنيفة ليس فيه تردد ... وودادنا للشافعي ومالك 
  قول عنترة يف أن اهللا مستو على عرشه 

رة به على فطرهتم األوىل كما قال وهذا باب واسع جدا ال يتسع لذكره جملد كبري ويكفي أن شعراء اجلاهلية مق
  عنترة يف قصيدته 

  إذ كان ريب يف السماء قضاها ... يا عبل أين من املنية مهريب 
  ذكر أقوال الفالسفة املتقدمني واحلكماء األولني 

 فإهنم كانوا مثبتني ملسألة العلو والفوقية خمالفني ألرسطو وشيعته وقد نقل ذلك أعلم الناس بكالمهم وأشهرهم
  اعتناء مبقاالهتم ابن رشد احلفيد 

قال يف كتابه مناهج األدلة القول يف اجلهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يف أول األمر يثبتوهنا هللا سبحانه 
حىت نفتها املعتزلة مث تبعهم على نفيها متأخرو األشعرية كأيب املعايل ومن اقتدى بقوله فظواهر الشرع كلها تقتضي 

ا هللا تعاىل مثل قوله سبحانه الرمحن على العرش استوى وقوله تعاىل وسع كرسيه السموات واألرض وقوله تعاىل إثباهت
وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية وقوله تعاىل يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه وقوله تعاىل تعرج 

اء إىل غري ذلك من اآليات اليت إن سلط التأويل عليها عاد املالئكة والروح إليه وقوله تعاىل أأمنتم من يف السم
  الشرع كله متأوال فإن قيل فيها إهنا من املتشاهبات عاد الشرع كله متشاهبا 

ألن الشرائع كلها مبنية على أن اهللا يف السماء وأن منها تتنزل املالئكة بالوحي إىل النبيني وأن من السماء نزلت 
  اء بالنيب حىت قرب من سدرة املنتهى الكتب وإليها كان االسر

قال ومجيع احلكماء قد اتفقوا على أن اهللا ومالئكته يف السماء كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك والشبهة اليت 
قادت نفاة اجلهة إىل نفسها هي أهنم اعتقدوا أن اثبات اجلهة توجب إثبات املكان وإثبات املكان يوجب إثبات 

قول أن هذا كله غري الزم فاجلهة غري املكان وذلك أن اجلهة هي إما سطوح نفس اجلسم احمليط اجلسمية قال وحنن ن
به هيئة وهبذا نقول أن للحيوان فوقا وسفال وميينا ومشاال وأماما وخلفا وإما سطوح جسم آخر حييط باجلسم من 

وأما سطوح اجلسم احمليط به  اجلهات الست فأما اجلهات اليت هي سطوح اجلسم نفسه فليست مبكان للجسم أصال
فهي له مكان مثل سطوح اهلوى احمليط باالنسان وسطوح الفلك احمليطة بسطوح اهلوى هي أيضا مكان اهلوى وهذه 
األفالك بعضها حميط ببعض ومكان له وأما سطح الفلك اخلارج فقد برهن أنه ليس خبارجة جسم ألنه لو كان ذلك 
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م أيضا جسم آخر ومير األمر إىل غري هناية فإذا سطح آخر أجسام العامل كذلك لوجب أن يكون خارج فلك اجلس
ليس مكانا أصال إذ ليس ميكن أن يوجد فيه جسم ميتنع وجوده فإذا قام الربهان على وجود موجود يف هذه اجلهة 
د فواجب أن يكون غري جسم فالذي ميتنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم وهو موجود وهو جسم ال موجو

ليس جبسم وليس هلم أن يقولوا أن خارج العامل خالء وذلك أن اخلالء قد تبني يف العلوم النظرية امتناعه ألن ما يدل 
عليه اسم اخلالء ليس هو شيء أكثر من األبعاد ليس فيها جسم أعين طوال وعرضا وعمقا ألنه إن رفعت األبعاد 

تكون أعراض موجودة يف غري جسم وذلك أن األبعاد هي  عنه عاد عدما وإن أنزل اخلالء خلالء موجود لزم أن
أعراض من باب الكمية وال بد ولكنه قد قيل يف اآلراء السالفة القدمية والشرائع الغابرة أن ذلك هو مسكن 

الروحانيني ويريدون اهللا واملالئكة وذلك أن ذلك املوضع ليس مبكان وال جيوز أن حيويه زمان وكذلك إن كان كل 
  ه ما حيوي

الزمان واملكان فاسدا فقد يلزم أن يكون ذلك غري فاسد وال كائن وقد تبني هذا املعىن فيما أقوله وذلك أنه إذا مل 
يكن هاهنا شيء يدرك إال هذا املوجود احملسوس أو املعدوم وكان من املعروف بنفسه أن املوجود بنفسه إمنا ينسب 

قول اهللا تعاىل خللق السموات واألرض أكرب من خلق الناس  إىل الوجود إىل اجلزء األشرف وأشرف هذا اجلزء
ولكن أكثر الناس ال يعلمون فهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخني يف العلم قال فقد ظهر لك من هذا أن 
مث  إثبات اجلهة واجب بالشرع والعقل وأنه الذي جاء به الشرع وأثىن عليه فإن إبطال هذه القواعد إبطال للشرائع

ساق تقرير ذلك إىل آخره فهذا كالم فيلسوف االسالم الذي هو أخرب مبقاالت الفالسفة واحلكماء وأكثر إطالعا 
  عليها من إبن سينا ونقال ملذاهب احلكماء وكان ال يرضى بنقل ابن سينا وخيالفه نقال وحبثا 

  ذكر قول اجلن املؤمنني املثبتني 
مع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك قال اهللا تعاىل قل أوحي إيل أنه است

بربنا أحدا وقال يف آية أخرى حكاية عنهم فلما قضى ولوا إىل قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من 
يهدي إىل الرشد وإىل احلق وأعظم بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم فأخربوا أنه 

الرشد واحلق الذي يهدي إليه معرفة اهللا سبحانه وإثبات صفاته وعلوه على خلقه ومباينته هلم إذ بذلك يتم 
االعتراف له وإثباته ونفي ذلك نفي له ولصفاته وكذلك مسعه املؤمنون الصادقون منهم كما قال أبو بكر اخلطيب يف 

  ن علي بن حممد القرشي حدثين عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب حدثنا أبو حممد بن ماسي قال تارخيه حدثين عبد اهللا ب

حدثين أبو مسلم الكجي قال خرجت يوما فإذا احلمام قد فتح سحرا فقلت للحمامي أدخل أحد احلمام قال ال 
  فدخلت فساعة فتحت الباب قال يل قائل يا أبا مسلم أسلم تسلم مث أنشأ يقول 

  وإما على نقمة تدفع ... د إما على نعمة لك احلم
  وتسمع من حيث ال يسمع ... تشاء وتفعل ما شئته 

فبادرت فخرجت وأنا جزع وقلت للحمامي أليس زعمت أنه ليس يف احلمام أحد قال يل هل مسعت شيئا قال 
ره شيء قال نعم فأخربته مبا كان فقال إن ذلك جين يقرئنا يف كل حني وينشدنا الشعر فقلت هل عندك من شع

  فأنشدين 
  كم متادى وتكسب الذنب جهال ... أيها املذنب املفرط مهال 

  مسج وهو حيسن الصنع فضال ... كم وكم تسخط اجلليل بفعل 
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  أرضي عنه من على العرش أم ال ... كيف هتدأ جفون من ليس يدري 
طوس فقيل يل ههنا امرأة رأت اجلن الذين وروينا يف الغيالنيات عن ابن عبد اهللا بن احلسن املصيصي قال دخلت طر

وفدوا على رسول اهللا فأتيتها فإذا امرأة مستلقية على ظهرها فقلت رأيت أحدا من اجلن الذين وفدوا على رسول 
اهللا قالت نعم حدثين عبد اهللا ابن مسح قال قلت يا رسول اهللا أين كان ربنا قبل أن خيلق السموات واألرض قال 

  كان يف نور 
  قول النمل  ذكر

قال اهللا تعاىل وحشر لسليمان جنوده من اجلن واإلنس إىل قوله فتبسم ضاحكا من قوهلا فأخرب اهللا سبحانه عن النمل 
أنه ركب فيه مثل هذا الشعور والنطق وال سيما هذه النملة اليت مجعت يف هذا اخلطاب بني النداء والتعيني والتنبيه 

  إىل أرباهبا والتجائهم إىل مساكنهم فال يدخلون والتخصيص واألمر وإضافة املساكن 

على غريهم من احليوانات مساكنهم والتعذير واالعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ ولذلك محل سليمان عليه 
  السالم التعجب من قوهلا على التبسم وأحرى هبذه النملة وأخواهتا من النمل أن يكونوا أعرف باهللا من اجلهمية 

ما رواه الطرباين يف معجمه قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان  وقد دل هذا على
عليه السالم خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى منلة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي فقال ألصحابه ارجعوا فقد 

  سقيتم إن هذه النملة استسقت فاستجيب هلا 
حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي قال خرج سليمان بن داود  قال اإلمام أمحد حدثنا وكيع قال

عليهما السالم يستسقي بالناس فمر على منلة مستلقية على قفاها رافعة أحد قوائمها إىل السماء وهي تقول اللهم 
للناس ارجعوا فقد إنا خلق من خلقك ليس بنا غىن عن رزقك فإنا أن تسقينا أو هتلكنا قال سليمان عليه السالم 

  سقيتم بدعوة غريكم 
ورواه الطحاوي والطرباين أيضا من حديث أيب الصديق الناجي قال خرج سليمان عليه السالم يستسقي فمر بنملة 

مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إىل السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غىن عن سقياك 
وإما أن هتلكنا فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غريكم هذا لفظ رواية الطرباين ولفظ  ورزقك اللهم فإما أن تسقينا

الطحاوي فإذا هو بنملة قائمة على رجلها رافعة يديها تقول اللهم إنا خلق من خلقك ال غىن بنا عن رزقك فال 
  هتلكنا بذنوب بين آدم فقال سليمان ألصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غريكم 

حلافظ أبو احلسن الدارقطين يف سننه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا خرج نيب من األنبياء ورواه ا
  يستسقي فمر بنملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها إىل السماء تستسقي فقال ألصحابه ارجعوا فقد سقيتم 

  قصة محر الوحش 
غري واحد إهنا انتهت إىل املاء لترده فوجدت الناس حوله  ويف هذا الباب قصة محر الوحش املشهورة اليت ذكرها

فتأخرت عنه فلما جهدها العطش رفعت رأسها إىل السماء وجأرت إىل اهللا سبحانه بصوت واحد فأرسل اهللا 
  سبحانه عليها السماء باملطر حىت شربت وانصرفت 

  قول النيب أكرموا البقر 
هللا بن وهب قال أكرموا البقر فإهنا مل ترفع رأسها إىل السماء منذ عبد وذكر شيخ اإلسالم اهلروي بإسناده عن عبد ا

  العجل حياء من اهللا عز و جل 
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وقد روي مرفوعا عن ابن وهب عن حيىي بن أيوب عن أيب هند عن أنس قال قال رسول اهللا أكرموا البقر فإهنا 
بد العجل قلت وال يثبت رفعه فإن أبا هند سيدة البهائم ما رفعت طرفها إىل السماء حياء من اهللا عز و جل منذ ع

  جمهول واملقصود أن هذه فطرة اهللا اليت فطر عليها احليوان حىت أبلد احليوان الذي نضرب ببالدته املثل وهو البقر 
  فصل 

  يف جواب من يقول كيف حيتج علينا بأقوال الشعراء واجلن ومحر الوحش

ألة بأقوال من حكيت قوله ممن ليس قوله حجة فاجلب هبا مث مل تقنع ولعل قائال يقول كيف حيتج علينا يف هذه املس
بذلك حىت حكيت أقوال الشعراء مث مل يكفك ذلك حىت جئت بأقوال اجلن مث مل تقتصر حىت استشهدت بالنمل 

  ومحر الوحش فأين احلجة يف ذلك كله 
بيائه عليهم السالم والصحابة والتابعني وجواب هذا القائل أن نقول قد علم أن كالم اهللا تعاىل ورسوله وسائر أن

  رضي اهللا عنهم ليس عندكم حجة يف هذه املسألة إذ غاية أقواهلم أن تكون ظواهر مسعية وأدلة 

لفظية معزولة عن الثقة متواترها يدفع بالتأويل وآحادها يقابل بالتكذيب فنحن مل حنتج عليكم مبا حكيناه وإمنا كتبناه 
  ألمور 

  عض ما يف الوجود ويعلم احلال من هو هبا جاهل منها أن يعلم ب
ومنها أن نعلم أن أهل اإلثبات أوىل باهللا سبحانه ورسوله والصحابة والتابعني وأئمة اإلسالم وطبقات أهل العلم 

  والدين من اجلهمية واملعطلة 
مثيل وعلى من استحل ومنها أن نعرف اجلهمي النايف ملن خالف من طوائف املسلمني وعلى من شهد بالتشبيه والت

  بالتكفري وعرض يفترق من األمة 
ومنها أن نعرف عساكر اإلسالم والسنة وأمراءها وعساكر البدع والتجهم ليتحيز املقاتل إىل إحدى الفئتني على 

  بصرية من أمره ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حيي عن بينة وأن اهللا لسميع عليم 
ن قد بارز بالعداوة وبغي الغوائك وأسعر نار احلرب ونصب القتال أفيظن أفراج ومنها أن نعرف اجلهمي النايف مل

املعتزلة وخمانيث اجلهمية ومقلدو اليونان أن يضعوا لواء رفعه اهللا تعاىل وينكسوا علما نصبه اهللا تعاىل ويهدموا بناء 
أنارها وأعالها هيهات هيهات  شاده اهللا ورفعه ويقلقلوا جباال راسيات شادها وأرساها ويطمسوا كواكب نريات

بئسما منتهم أنفسهم لو كانوا يعقلون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون يريدون ليطفئوا نور اهللا 
بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو 

ا على هذه املسألة بألف دليل ولكن هذه نبذة يسرية وجزء قليل من كثري ال يقال له كره املشركون ولو شئنا ألتين
  قليل ومن يهد اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له سبيال متت الرسالة واحلمد هللا أوال وآخرا 
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