الفتوى الحموية الكبرى

شرح الفتوى الحموية
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.

مقدمة الشارح

إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ،ونستغفره ونتوب إليو ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده

اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أف محمدا عبده

ورسولو ،صلى اهلل عليو ،وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:

معاشر األخوة :لقاؤنا في ىذه الليالي سيتجدد مع متن من متوف العقيدة ،وجرت العادة في بداية مثل ىذه

المتوف ىناؾ وقفات عامة:

الوقفة األولى :مع مؤلف ىذا المتن ،ولن أقف عنده كثيرا ،فهو علم -كما يقاؿ -على رأسو نار ،وشهرتو في

نطاؽ البشر ،أشهر من أف يعرؼ ،فهو اإلماـ شيخ اإلسالـ ،تقي الدين علم األعالـ ،رافع لواء السنة ،قامع أىل

البدعة ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالـ بن تيمية الحراني الدمشقي -رحمو اهلل.-

ولد سنة إحدى وستين وستمائة ف ي مدينة حراف في بالد العراؽ ،وىاجر بو والده سنة ست وخمسين وستمائة

بعد ىجوـ التتار على بغداد ،ىاجر بو إلى دمشق ،ونشأ وترعرع وعاش في بالد الشاـ ،إلى أف توفي -رحمة اهلل
عليو -سنة ثماف وعشرين وسبعمائة.

ىذا اإلماـ -معاشر األخوة -ابتلي بطائفتين ،ابتلي بصنفين من الناس ،عارضوه وناصبوه العداء:

الصنف األوؿ :وىؤالء عادوه من منطلق بدعي ،وىؤالء ىم أىل األىواء والبدع الذين جردوا تجاىو سيف

العداوة ،ووقفوا في وجهو بكل ما أوتوا من قوة ،وآذوه بشتى الوسائل ،حيا وميتا -رحمو اهلل ،-ولعل إحدى

المعارؾ التي جرت بينو وبينهم ،ابتدأت من تأليف ىذا المتن الذي بين أيدينا ،وىؤالء حاربوه؛ ألنو خالفهم في
أصولهم وبين ضاللهم وانحرافهم ،وقضى حياتو جهادا بلسانو وقلمو تجاه ىذا الصنف.

أما الصنف اآلخر :وىؤالء الذين لمسنا وجودىم في وقتنا الحاضر ،فهؤالء -ولألسف -ممن ينتسبوف إلى

المعتقد الصحيح ،ولكنه م كما قيل :ببغاوات ،يقولوف ما ال يفهموف ،وينطقوف بما ال يعلموف ،ناصبوا شيخ
اإلسالـ العداوة بمبدأ فاسد ،وذلك أنهم رأوا بعض من ينتسب إلى ىذا اإلماـ ،ويأخذ بأقوالو ،وأخطأ في مفهومو

لقوؿ شيخ اإلسالـ ،فحملوا اإلماـ تبعة ىذا الخطأ ،وىذا مبدأ فاسد عقال وشرعا.

ويك في في فساد ىذا المبدأ ،أنو يلزـ على ذلك أف يخطأ الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم-؛ وذلك أف من

الناس من فهم بعض نصوص النبي 

فهما خاطئا ،وطبقها تطبيقا خاطئا ،بل يلزـ من ذلك تخطئة كتاب اهلل

الفتوى الحموية الكبرى

 كالـ اهلل 

وذلك أف من الناس من فهم كالـ اهلل على غير مراده ،فال يحمل ىذا الشيخ -ىذا اإلماـ-

تبعة من فهم كالمو على غير مراده ،فهو بريء من ىذا براءة الذئب من دـ يوسف.

أما اسم المتن الذي بين أيدينا ،فاختلفت أسماء ىذا المتن ،وجاءنا ووصل إلينا بعدة أسماء :فسمي بالفتوى

الحموية الكبرى ،وسمي بالمسألة الحموية ،وسمي الحموية ،وسمي الحموية الكبرى ،واالختالؼ في أسماء كتب
شيخ اإلسالـ ورسائلو ،خاصة المتعلق بجانب االعتقاد ،ىذا يكاد يكوف منهجا عاما ،قلما أف تجد لو كتابا في

باب العقائد إال ولو عدة أسماء ،ما السبب في ذلك؟

نعم ،ما السبب؟ درء تعارض العقل والنقل وصلنا بعدة أسماء ،نقض التأسيس ،منهاج السنة ،النبوات .ما

السبب في ذلك؟ يعني تجد مثال ابن عبد الهادي يذكر لو اسما ،ابن القيم يذكر لو اسما مخالفا ،ابن رجب يذكر

لو اسما ثالثا ،فما السبب في ذلك؟ أحد اإلخواف قاؿ :نساه ،نعم .أخونا يقوؿ :إف الشيخ لم يسم كتبو ،ما

السبب؟ ال ...أحسنت ،ما كتبو شيخ اإلسال ـ في باب االعتقاد لم يضع لو ىو أسماء وعناوين ،السبب في ذلك
ذكره وأشار إليو في مناظرة الواسطية ،قاؿ :إنني لم أكتب في ىذا الباب ابتداء وال حرفا واحدا ،وكل ما كتبتو في

ىذا الباب -أي باب العقائد -فما ىو إال إجابة لسائل ،أو رد على مبطل ،وذلك يقوؿ :إف باب العقائد أحكمو

السلف -رحمهم اهلل ، -يقوؿ :باب العقائد كتب فيو السلف وشفوا وكفوا ،وكل ما كتبتو إما إجابة لسائل سألني،
وإما رد على مبطل؛ ولهذا كاف ال يضع عناوين ،فيجتهد تالمذتو ومن أتى بعده في وضع عنواف لهذه الرسالة أو

ىذا الكتاب ،ولكن الذي استقر عليو اسم ىذه الرسالة التي بين أيدينا ،واشتهرت بذلك باسم "الفتوى الحموية

الكبرى".

الفتوى :ألنها عبارة عن إجابة لسؤاؿ كما ذكر الشيخ في مطلع الرسالة ،وتسميتها بالحموية نسبة إلى أف

السؤاؿ -كما ذكره أيضا -ورد إليو من حماه ،وىذا ليس بمستغرب على رسائل الشيخ ،فكثيرا ما يطلق على

بعض رسائلو اسم "من سأؿ عن أصل المسألة" ،فهناؾ التدمرية ،نسبة إلى السائلين الذين سألوا الشيخ أف يكتب
لهم ىذه القاعدة وكانوا من أىل تدمر ،أيضا والواسطية؛ ألف أىل واسط طلبوا منو أف يكتب لهم عقيدة أىل

السنة والجماعة ،وىكذا الحموية.

الكبرى :تمييزا لها عن الصغرى ،وفي الواقع لم أعثر على من ذكر على ماىية الصغرى ،سوى ابن عبد الهادي

رحمو اهلل ،-قاؿ -وابن عبد الهادي من تالمذة الشيخ" :-ولو الحموية الكبرى ،والحموية الصغرى" .ما ىيىذه الحموية الصغرى؟ ال زالت مجهولة ،أشار محمد عبد الرزاؽ حمزة -رحمو اهلل ،-وتبعو قصي محب الدين

الخطيب في تقدمة إحدى طبعات ىذه الرسالة ،إلى أف الفتوى الحموية الصغرى ىي عبارة عن أصل ىذه الفتوى،

أجاب بها الشيخ وانتشرت بين الناس ،ثم أخذىا الشيخ وزاد عليها زيادات ،وأضاؼ عليها إضافات ،فخرجت

للناس باسم الفتوى الحموية الكبرى.
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تاريخ تأليف ىذه الرسالة :تكاد المصادر تتفق على أف تأليفها كاف في أوؿ شهر ربيع األوؿ سنة ثماف وتسعين وستمائة.

موضوعها :موضوع ىذه الرسالة :ىي ألفها الشيخ في مسألة الصفات؛ للرد على جمهور األشاعرة؛ ولهذا

يحسن أف نعطي نبذة عن مذىب األشاعرة في باب الصفات؛ ألف ىذه الرسالة تدور في الرد على ىذه الطائفة،
خاصة في الصفات الخبرية وصفة العلو هلل . 

مذىب األشاعرة في صفات اهلل 

المتقدموف منهم يثبتوف الصفات التي يسمونها الصفات العقلية،

والصفات الخبرية التي جاءت في القرآف :كصفة الوجو ،واليدين.

علما بأف األشاعرة مختلفوف في عدد الصفات التي يثبتونها ،وأشار الشيخ إليو في آخر ىذه الرسالة ،فمنهم

من يثبت سبع صفات ،ومنهم من يثبت ثماف صفات ،ومنهم من يزيد إلى أف يثبت خمسة عشر صفة ،لكن

جمهور األشاعرة والذي استقر عليو ىذا المذىب أنهم يثبتوف سبع صفات ،وينفوف ما عداىا ،يثبتونها بالجملة،

وأقوؿ بالجملة؛ ألف من الصفات التي يثبتونها يثبتونها على خالؼ منهج أىل السنة ،كصفة الكالـ ،ىم يثبتوف
في الجملة صفة الكالـ ،لكن حقيقة ىذا اإلثبات يخالف إثبات أىل السنة ،وىذه الصفات السبع ما ىي؟

الحياة ،والعلم ،والقدرة ،واإلرادة ،والسمع ،والبصر ،والكالـ .جمهور األشاعرة يثبتوف ىذه السبع صفات،

وينفوف ما عداىا ،يطلقوف على ىذه الصفات أيش؟ الصفات المعنوية أو صفات العقلية ،يزعموف أف العقل أثبتها
إضافة للسمع ،وينفوف ما عداىا لزعمهم أف العقل لم يثبتها ،فهم شاركوا الجهمية في جانب ،وخالفوىم في

جانب ،وشاركوا المعتزلة في جانب ،وخالفوىم في جانب ،شاركوا المعتزلة والجهمية في نفي ما عدا ىذه

الصفات السبع ،وىؤالء ىم رءوس أىل التعطيل ،ما عدا ىذه الصفات السبع ،الجميع يتفق على نفيها.

خالفوا الجهمية في أيش؟ في إثبات األسماء وإثبات ىذه السبع صفات ،وافقوا المعتزلة في أيش؟ في نفي ما

عدا الصفات السبع ،وإثبات األسما ء ،المعتزلة يثبتوف األسماء ،واألشاعرة يثبتوف األسماء ،األشاعرة ينفوف ما

عدا الصفات السبع ،والمعتزلة ينفوف جميع الصفات ،وخالفوا المعتزلة في أيش؟ في إثبات ىذه الصفات السبع،

ىذا مذىب األشاعرة على وجو العموـ ،والذين توجو الرد عليهم في ىذه الرسالة.

الشيخ -رحمو اهلل -ألفها -كما ذكر ذلك في نقض التأسيس -في جلسة أو في قعدة -كما قاؿ -ما بين

الظهر والعصر ،وىذا يدؿ على سعة حفظ ىذا اإلماـ -رحمو اهلل-؛ ألنكم ستروف أنها مليئة بأيش؟ بالنقوؿ ،بل

أحيانا يقارف بين النسخ ،يقوؿ :وردت في نسخة ىذه العبارة ،ووردت في نسخة أخرى العبارة الفالنية ،وىو آية
من آيات اهلل في ىذا الجانب ،وقد وصفو تالميذه والعلماء الذين عاصروه وقرءوا عنو ،بوصف ينبئ عن حدة

ذكاء ىذا الرجل الذي ما ىو إال سبب من األسباب التي حفظ اهلل بها عقيدة ىذه األمة.

الفتوى الحموية الكبرى

المحن التي واجهت الشيخ في تأليف الحموية
يقوؿ -رٛتو اهلل -يف مطلع ىذه الفتوى ،سئل شيخ اإلسالـ أبو العباس أٛتد بن تيمية،
وليس ىذا من كالمو -ىذا من كالـ الناسخ -وذلك يف سنة ٙتاف وتسعُت وستمائة ،وجرى
بسبب ىذا اجلواب أمور وزلن.
ػػػػػػػػػػػ
كما أسلفت أف من أوائل المعارؾ التي حصلت بينو وبين خصومو ،بدأت بتأليف ىذه الرسالة ،وذكر ىذه

المحن أو جزءا من ىذه المحن ابن كثير -رحمو اهلل -في "البداية والنهاية" ،وابن عبد الهادي في "العقود
الدرية" ،وكثير ممن ترجم للشيخ يشير إلى المحنة التي حصلت لو بسبب تأليف "الحموية" ،والسبب يا أخواف

في االبتالء التي حصل لهذا اإلماـ بسبب تأليف ىذه الرسالة ،أنها نزلت كالصاعقة على أىل البدع ،وذلك أف

جمهور األشاعرة مضى عليهم عشرات السنين وىم يرفعوف لواء أيش؟ أىل السنة والجماعة ،يزعموف أف ىم أىل
السنة والجماعة ،وأنهم السد المنيع أماـ المعتزلة وأماـ الجهمية ،ويطلقوف على أىل السنة ألقابا :كالحشوية،

والمجسمة.

وأصبح مطرد ىذا عند الناس أف ىؤالء ىم أىل السنة والجماعة ،ومن ىنا يكمن الخطر في ىذا المذىب ،أنو

المذىب الوحيد الذي اشتهر بأنو ىو مذىب أىل السنة والجماعة.

جاء الشيخ -رحمو اهلل -وأوضح للناس أف ىذا المذىب مخالف لمذىب أىل السنة والجماعة جملة

وتفص ال ،بل القواعد التي أسس عليها ىذا المذىب ىي القواعد التي انطلق منها المعتزلة( ،العدو اللدود
لألشاعرة) ،فجن جنونهم ،خاصة وأنو دعم ىذه الرسالة بالنقوؿ التي ال حصر لها ،في بياف مذىب أىل السنة

والجماعة المذىب الحق ،وأنو مخالف لما عليو جمهور األشاعرة ،وأكثر من النقوؿ عن األئمة األربعة ،وأتباع

األئمة األربعة ،فكأنو يقوؿ :إف كنت أيها األشعري حنفيا ،فهؤالء أئمتك من األحناؼ يخالفوف ما تذىب إليو في

األصوؿ ،وإف كنت شافعيا فهؤالء أئمتك يخالفوف ما تذىب إليو في األصوؿ ،وىكذا إف كنت حنبليا أو مالكيا،

وإف كنت في السلوؾ من أىل التصوؼ ،فهؤالء المتقدمة من المتصوفين من األئمة الذين تنتسب إليهم أيها

الصوفي يخالفونك في ىذه األصوؿ.

ولهذا بهتوا أماـ ىذه الرسالة ،فما كاف منهم إال أف واجهوا الشيخ كما ذكر -رحمو اهلل :-أنهم لما عجزوا أف

يسلكوا منهج أىل العلم بمقابلة الحجة بالحجة ،والبرىاف بالبرىاف ،لجئوا إلى طريقة أىل الظلم والبهتاف ،وىي
قابلوه بالعداء ،نشروا بين الناس السمعة السيئة ،وأشاعوا أف ىذا الرجل مجسد ،وأنو مشبو ،وأنو ممثل ،وأنو يريد
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............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

إفساد عقيدة العواـ ،وسعوا بو إلى القضاة ،وأغروا نفوس القضاة والسلطاف عليو للوقيعة بو ،لكن اهلل  سلمو
من ذلك.

ولم يقفوا عند ىذا الحد ،بل انبرى بعضهم وألف رسالة وىو أحمد القاضي الشافعي (أحمد بن جهبل

الحلبي) ،فألف رسالة للرد على شيخ اإلسالـ في ىذه الفتوى ،وىذه الرسالة ساقها السبكي في "طبقات
الشافعية" كاملة ،وطبعت مستقلة طبعة قديمة ،وطبعت باسم "الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية فيما أورده
في الفتوى الحموية" .وىذا ليس من وضع المؤلف ،بل من وضع الناشر كما نص على ذلك ،مألىا بالكذب

واالفتراء والبهتاف ،وأشار الشيخ -رحمو اهلل -أو ألمح إلى ىذا الرد.

ولعل كتابو -ذاؾ السفر العظيم المفقود -المسمى "األجوبة المصرية على االعتراضات الحموية" لعلو في

الرد على ىذه الرسالة ،لكن ىذا الكتاب لألسف ال يزاؿ مفقودا ،وأشار ىو إلى ىذا الكتاب كثيرا ،قاؿ :وقد
أجبنا عليو تفصيال في جواب "األجوبة المصرية على االعتراضات في الفتوى الحموية" ،ذكر ذلك في مقدمة
"نقض التأسيس" ،وأشار إليو تلميذه ابن عبد الهادي وابن القيم ،وذكر ابن القيم أف حجمو قريب من حجم "درء

تعارض العقل والنقل" ،و"منهاج السنة" ،فالكتاب ضخم ،والشيخ -رحمو اهلل -ألف "نقض التأسيس" تكملة

لهذا الكتاب الكبير ،فألف أوال "جواب االعتراضات المصرية" ،ثم أكملو "بنقض التأسيس في الرد على الرازي

في أساس التقديس".
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مقدمة المؤلف في نصوص الصفات
يقوؿ :وىو جواب عظيم النفع جدا ،فقاؿ السائل إىل اآلف ما بدأ كالـ الشيخ ،كل ىذا
كالـ الناسخ  :ما قولكم يف آيات الصفات كقولو تعاىل:
وقولو تعاىل :

      

()1

 )2(      إىل غَت ذلك من آيات وأحاديث الصفات

كقولو   إف قلوب بٍت آدـ بُت أصبعُت من أصابع الرٛتن  وقولو  :يضع اجلبار
قدمو يف النار  إىل غَت ذلك من األحاديث ،وما قالت العلماء ،وابسطوا يف ذلك القوؿ
مأجورين إف شاء اهلل .فأجاب.
ػػػػػػػػػػػ

يالحظ أف السؤاؿ في أيش؟ حوؿ نصوص الصفات ،فاآلية األولى في صفة االستواء ،اآلية الثانية في صفة ..
()3

في صفة ماذا؟ العلو      ،

يقوؿ ابن القيم :أجمع السلف على أف معنى

 

 )4(   معناه :عال وارتفع.
الحديث الثالث  :إف قلوب بني آدـ بين إصبعين من أصابع الرحمن  الحديث رواه مسلم ،أيضا إثبات

صفة خبرية ثبتت بصحيح السنة إثبات أيش؟ األصابع هلل 

النصوص.

وسيأتي الكالـ على ىذه األحاديث وىذه

الصفة الرابعة :القدـ .وىذا حديث  :يضع الجبار قدمو في النار  في الصحيحين ،ليس المقصود

لذات الصفات التي وردت في ىذه النصوص ،إنما المقصود جنس ىذه النصوص ،ما قوؿ العلماء؟ ما مذىب

السلف؟ ما القوؿ الحق فيها؟ فأجاب -رحمو اهلل:-

 - 1سورة طه آية .5 :
 - 2سورة فصلت آية .11 :
 - 3سورة البقرة آية .29 :
 - 4سورة البقرة آية .29 :

الفتوى الحموية الكبرى

احلمد هلل رب العادلُت
ػػػػػػػػػػػ

 ،وكثيرا -رحمو اهلل -ما يبدأ أجوبتو بالحمدلة ،وذلك للحديث الحسن الذي في سنن أبي داود  :كل أمر ذي

باؿ ال يبدأ فيو بالحمد هلل فهو أبتر  وألنو -عليو الصالة والسالـ -كما في خطبة الحاجة ،يبدأ دائما بالحمد

هلل.

قولنا :فيها ما قالو اهلل ورسولو والسابقوف األولوف من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوىم بإحساف ،وما قالو

أئمة الهدى بعد ىؤالء ،الذين أجمع المسلموف على ىدايتهم ودرايتهم.

الفتوى الحموية الكبرى

يقوؿ :القوؿ يف ىذه الصفات ويف ىذه النصوص ،قولنا ىو ما قالو اهلل ورسولو ،وما قالو سلف
األمة شلن تلقوا ىذه النصوص عن الرسوؿ  ليس لنا فيها قوؿ آخر
ػػػػػػػػػػػ

ىذا اآلف جواب مجمل ،وسيمهد الشيخ قبل أف يبدأ في تفصيل ىذا الجواب إلى إيضاح ىذه القاعدة العامة :أف

اإلنساف يجب عليو أف ينطلق في ىذا الباب من أيش؟ من كالـ اهلل وكالـ رسولو ،وسيذكر أنو ال مجاؿ لالجتهاد
وال مجاؿ للقياس في ىذا الباب ،ما قالو ،وما قالو أئمة الهدى بعد ىؤالء الذين أجمع المسلموف على ىدايتهم

ودرايتهم ،وقوؿ األئمة في ىذا الباب ىل يخرج عن نصوص الكتاب والسنة؟

الجواب :ال .طيب ما فائدة رجوعنا إلى كالـ األئمة؟ لماذا الشيخ ما قاؿ :الكالـ في ىذا الباب ،أو القوؿ في

ىذا الباب ما قالو اهلل ورسولو؟ أكد على قضية ما قالو اهلل ورسولو والسابقوف األولوف ،وما قالو أئمة الهدى.

نعم  ...أحسنت ،باب العقائد معاشر األخوة المصدر في و عند أىل السنة والجماعة الكتاب والسنة ال ثالث
لهما ،طيب إذف ما فائدة اإلجماع؟ ما فائدة أحيانا داللة العقل؟ نالحظ أف أىل السنة يستدلوف على مسائل في

العقائد بأيش؟ بالعقل ،وأحيانا بالفطرة ،ما فائدة ىذه األدلة؟ ىذه األدلة يستفاد منها في جانبين:

الجانب األوؿ :لضبط الفهم ،فكثير من أىل البدع يزعم أنو يستدؿ على بدعة بأيش؟ بنصوص الكتاب والسنة،
ولهذا كل يدعي وصال بليلى ،لكن ال بد من ضبط ىذه النصوص وفق فهم السلف -رحمهم اهلل-؛ ألنهم ىم
الذين عاصروا الوحي ،وىم أعلم الناس بمفهوـ قوؿ اهلل وقوؿ الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم-؛ ولهذا ينبغي
ويجب أف تضبط نصوص الكتاب والسنة وفق فهم السلف ،ال يأتي كل إنساف ويتخبط ويقوؿ :ال ،مفهوـ اآلية
ىذه تلك ،ومفهوـ ىذا الحديث ىذا األمر ،وىذا ىو الذي أوقع أىل الضاللة وأىل االنحراؼ ،أنهم اعتمدوا

على أيش؟ على أفهامهم ،نعم يستدلوف أحيانا بنصوص من القرآف ،يستدلوف أحيانا بنصوص من السنة ،لكن وفق
مفهوـ من؟ وفق عقولهم ،ال ،أىل السنة يقولوف :ينبغي أف تضبط نصوص أىل الكتاب والسنة بفهم السلف ،ىذه

الفائدة األولى إلجماع السلف في ىذا الباب.

الفائدة الثانية :زيادة التأكيد .اآلف أي قضية من القضايا تثبت عندنا بشهادة كم؟ بشهادة عدلين ،طيب لو جاءنا

في المسألة أربعة شهود ،لكن ىل أصل المسألة وأصل القضية متوقف على ورود ىؤالء األربعة؟ ال؛ ولهذا

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

أصل القضية تثبت بشهادة عدلين ،فعندنا المسألة ثبتت بالكتاب والسنة ،لكن مجيء اإلجماع ،مجيء داللة

الفطرة ،وداللة العقل زيادة في أيش؟ في التأكيد ،ولهذا يوردىا أىل السنة.

مثاؿ :لو حصلت عندنا جريمة ،فجاء شاىداف وشهدا بوقوع ىذه الجريمة وأنها وقعت من فالف ،ثبتت اآلف ّوال
ما ثبتت؟ ثبتت ،لو وجدت عندنا صور قرائن ،تثبت ىذه الجريمة ،أليس ىذا فيو زيادة تأكيد؟ نقوؿ :قرائن

يستأنس بها ،لكن ال تثبت بها أصل الجريمة ،واضح ،كذلك عندنا اإلجماع ،وداللة العقل ،وداللة الفطرة،

فالشيخ ىنا يؤكد على أنو ال بد من الكتاب والسنة ،وقوؿ سلف األمة ،الذين أجمع المسلموف على ىدايتهم
ودرايتهم ،نعم األئمة األربعة ،السفياناف ،الحماداف ،الزىري ،وبقية ىؤالء األئمة الذين  ..أيش؟ استفاض بين

الناس ،األمة تناقلت ىذا قرنا عن قرف ،جيال عن جيل ،أنهم أمة الهدى ،أجمع المسلموف على عدالتهم

ودرايتهم ،وأف قولهم في ىذا الباب قوؿ يعتبر حجة ،وىذا ىو الواجب.

اآلف الشيخ بدأ في جملة اعتراضية؛ ليبين األصل في ىذا الباب أف ينطلق من الكتاب والسنة ومن إجماع

السلف.

الفتوى الحموية الكبرى

يقوؿ :وىذا ىو الواجب على ٚتيع اخللق يف ىذا الباب وغَته
ػػػػػػػػػػػ
أي باب؟ باب العقائد ،وما يتعلق باهلل  من باب أولى ،كمسألة األسماء والصفات ،لماذا؟ لماذا لم يتوسع في
باب العقائد فيستخدـ في االجتهاد ،في القياس ،كما عمل في مسائل الفروع ،أو المسائل العملية (مسائل

الفقو) ،لماذا؟

نعم؛ ألف أمور العقائد أمور قائمة على الغيب ،فال مجاؿ للقياس واالجتهاد ،أف تقيس وتجتهد في أمور مشاىدة،
وأمور محسوسة أمور منظورة ،لكن ىذه أمور غيبية ،فال يجوز القياس فيها واالجتهاد ،أيضا القياس واالجتهاد

نحتاج إليو متى؟ إذا جدت مسائل نازلة ،لجأ العلماء إلى أيش؟ إلى االجتهاد والقياس ،أما المسائل التي ورد فيها
النص بالكتاب والسنة فال حاجة للقياس واالجتهاد؛ ولهذا مسائل الفروع (المسائل الفقهية) كلما جدت نازلة،

كلما حدثت حادثة بحث العلماء عن دليل عليها نص في الكتاب أو في السنة ،بعد ذلك إذا لم يجدوا أيش؟

اجتهدوا وقاسوا ،لكن أمور العقائد محكمة ال يمكن أف يجد فيها مسألة ،بل اتفقت الشرائع ،اتفق األنبياء،
اتفقت الكتب المنزلة على أصوؿ العقائد ،فال يزاد فيها وال ينقص؛ ولهذا النسخ يمكن أف يدخل في األحكاـ،

يشرع اهلل 

ىذا األمر ،ىذا الحكم ،ثم ينسخو بحكم آخر ،أما أمور العقائد فال ،ال يدخلها النسخ؛ ألنها

أمور قائمة على الخبر ،على الغيب ،فال يدخلها النسخ.

يقوؿ :وىذا ىو الواجب على جميع الخلق في ىذا الباب وغيره ،الواجب في باب العقائد ،وحتى في باب

األحكاـ ،في المسائل العملية يجب عليهم أف يصبروا ويردوا على قوؿ اهلل وقوؿ الرسوؿ ،وقوؿ سلف األمة ،فإف

اهلل بعث محمدا 
سلف األمة.

بالهدى ودين والحق ،ىذا ىو التعليل ،لماذا نقتصر على الكتاب والسنة ،وعلى ما قالو

الفتوى الحموية الكبرى

يقوؿ :فإف اهلل بعث زلمدا باذلدى ودين احلق ليخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذف رهبم إىل
صراط العزيز احلميد ،وشهد لو بأنو بعثو داعيا إليو بإذنو وسراجا منَتا ،وأمره أف يقوؿ:
()1

            

 

فمن احملاؿ يف العقل والدين ،من

احملاؿ بالعقل والشرع أف يكوف السراج ادلنَت
ػػػػػػػػػػػ

الحظوا عدة صفات يريد أف يؤكد الشيخ -رحمو اهلل -بها على أنو يستحيل أف يكوف النبي 

أىمل جانب

االعتقاد ،أو قصر في جانب االعتقاد ،فاحتجنا معو إلى رأي فالف أو عالف ،احتجنا معو إلى رأي الغزالي ،إلى
رأي أبي حامد الغزالي أو رأي الرازي ،أو رأي الجويني ،أو رأي  ..أيا كاف ،الشيخ يقوؿ :يستحيل أف يكوف النبي

 ترؾ شيئا من باب العقائد يحتاج إلى أيش؟ إلى بياف ،لماذا؟
ذكر عدة أسباب .

 - 1سورة يوسف آية .108 :

الفتوى الحموية الكبرى

يقوؿ :فمن احملاؿ يف العقل والدين ،أف يكوف السراج ادلنَت -ىذا التعليل األوؿ -الذي أخرج اهلل
بو الناس من الظلمات إىل النور -ىذا التعليل الثاين ،-وأنزؿ معو الكتاب باحلق ليحكم بُت
الناس فيما اختلفوا فيو  -ىذا الثالث ،-وأمر الناس أف يردوا ما تنازعوا فيو من دينهم إىل ما
بعث بو من الكتاب واحلكمة -ىذا ىو الرابع ،-وىو يدعو إىل اهلل إىل سبيلو بإذنو على بصَتة
 ىذا اخلامس  ،-وقد أخرب أنو أكمل لو وألمتو دينهم وأمت عليهم نعمتو.ػػػػػػػػػػػ

ىذه ستة ،ستة أسباب ذكرىا الشيخ يستحيل معها أف يكوف الرسوؿ 

ولم يوضحو.

األوؿ :أف يكوف السراج المنير ،اهلل 
            

 

()2

ترؾ باب اإليماف باهلل مهمال لم يبينو

وصفو بأيش؟ بأنو سراج منير في قولو:

 )1(  عفوا نعم:

      

      

فكوف السراج بمعنى أف األمة تستضيء بنوره ،فكيف تستضيء األمة بنوره في آداب قضاء الحاجة،

في آداب النوـ ،في آداب األكل ،في آداب النكاح ،وال تستضيء بنوره في أيش؟ في باب العقائد ،ىل يقوؿ
ىذا عاقل؟ ىذا األمر األوؿ.
"الذي أخرج اهلل بو الناس من الظلمات إلى النور" .أخرجهم من الظلمات إلى النور ،من ظلمات أيش؟ كما
ذكر المفسروف :من ظلمات الشرؾ إلى نور التوحيد ،وىذا يستلزـ أف يكوف قد أحكم باب االعتقاد ،معاشر
األخوة ،اآلف الشيخ يؤسس يقعد ىذه قواعد عامة ،ينبغي على المؤمن قبل الدخوؿ في تفاصيل أحكاـ العقيدة

 - 1سورة الفرقان آية .1 :
 - 2سورة األحزاب آية .46 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

أف يؤسس نفسو في ىذه القواعد؛ ألف ىذه أسس وقواعد إذا فهمها اإلنساف وأدركها ،سهل عليو بقية مسائل
االعتقاد ،بقية مسائل االعتقاد ىي تطبيق على ىذه القواعد ،إذف كونو السراج المنير ،وكونو الذي أخرج اهلل بو
الناس من الظلمات إلى النور.
األمر الثالث :وأنزؿ معو الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيو ،في قولو تعالى:
()1

      

فاهلل 

  

أمرنا أف نتحاكم إليو ،فإذا كنا نتحاكم إليو -عليو الصالة

والسالـ -في المسائل العملية :في مسائل الصالة ،في مسائل الصياـ ،في مسائل الحج ،بل حتى في
المعامالت :في البيع ،والشراء ،والنكاح ،فمن باب أولى أف نتحاكم إليو في أيش؟ في باب العقائد التي ىي
متوقفة أصال على كالمو . 
نعم،

    

 )2(       كوف ىذا الكتاب الذي جاء

بو -عليو الصالة والسالـ -حكما فصال بين الناس ،فهو في باب العقائد من باب أولى أف يحكم ويفصل بين
الناس فيما اختلفوا فيو في باب العقائد ،كذلك أمرنا أف نرجع إليو عند التنازع ،فإذا تنازعنا واختلفنا في مسألة

عقدية ،فالواجب أف نرجع إليو مباشرة ،وأولى من رجوعنا إليو في أحكاـ البيع والشراء ،واضح؟

"وىو يدعو إلى اهلل وإلى سبيلو بإذنو على بصيرة" .وأولى ما يدعو إليو أي شيء؟ النبي 

أوؿ ما يدعو إليو

الناس إلى أي شيء؟ إلى أصوؿ االعتقاد؛ ولهذا مكث في مكة أكثر من نصف الدعوة ،مكث ثالثة عشر سنة

يدعو الناس إلى أيش؟ إلى ال إلو إال اهلل ،إلى أصوؿ االعتقاد ،يؤسس في نفوس الناس ىذه العقيدة ،لما فهموىا
وأدركوىا ،وتشبعت نفوسهم وقلوبهم منها ،ىاجر إلى المدينة وبدأ في تفاصيل أحكاـ الشرع ،وقد أخبر أنو أكمل

لو وألمتو دينهم وأتم عليهم نعمتو ،وذلك في قولو:

 - 1سورة النساء آية .59 :
 - 2سورة البقرة آية .213 :

        

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

 )1(    سبحاف اهلل! ىل يقوؿ عاقل أف النبي 

أكمل لألمة دينها ،لكن باب العقائد تركو

ملتبس ومشتبو؟!
إ ذا كاف ترؾ باب العقائد ملتبس ومشتبو فماذا أكمل؟ ماذا أكمل؟ أىم باب أىم شيء جاء بو النبي  ما

ىو؟ باب العقائد ،إذف فنحن نعتقد اعتقادا جازما أف النبي 

أكمل لألمة دينها ،أصوال وفروعا؛ ولهذا تقوؿ

عائشة -رضي اهلل عنها  :-من زعم أف النبي  كتم آية ،فقد زعم أف الرسوؿ خاف الرسالة  وىذا ال
يقولو مسلم )2(                   ،ولهذا
تقوؿ -رضي اهلل عنها  :-لو كاف كاتما لشيء من القرآف لكتم -أيش؟ -قصتو مع زيد  قصة من خاصة
خصوصياتو -عليو الصالة والسالـ ،-لكن لما كانت وحيا من السماء بلغها للناس ،تتلى إلى يوـ القيامة ،فهل
يمكن وىل يقوؿ عاقل أنو ترؾ شيئا من باب العقيدة ملتبسا مشتبها على الناس؟

 - 1سورة المائدة آية .3 :
 - 2سورة المائدة آية .67 :

الفتوى الحموية الكبرى

صفات اهلل  ما يجب لو منها وما يجوز وما يمتنع
يقوؿ الشيخ بعد ىذه ادلقدمة :زلاؿ مع ىذا وغَته -زلاؿ أف يكوف ىذا السراج ادلنَت ،ىذا
الذي أخرج األمة من الظلمات إىل النور -أف يكوف قد ترؾ باب اإلدياف باهلل والعلم بو ملتبسا
مشتبها ،فلم دييز بُت ما جيب هلل من األمساء احلسٌت والصفات العال ،وما جيوز عليو وما ديتنع
عليو.
ػػػػػػػػػػػ
ىذه المسألة التي مدار النقاش في ىذه الرسالة صفات اهلل  ما يجب هلل مثل ،ما يجب هلل من الصفات،
كصفات الكماؿ :الحياة العلم ،القدرة ،اإلرادة ،السمع ،البصر ،العلو ،ىذه تجب هلل ،وما يجوز عليو ،مثل

صفات الفعل :كالمجيء ،النزوؿ ،االستواء ،ىذه جائزة ،يجوز أف يتصف بها ،ويجوز أال يتصف بها ،لكن لما

ثبت النص بإثباتها أثبتناهّ ،وال ال ،وما يمتنع عليو ،ما ىو الشيء الممتنع عليو؟ صفات النقص ،مثل :النوـ،
الظلم ،التعب ،ونحو ذلك ،كل صفة نقص فهي ممتنعة عليو سبحانو وتعالى.

الفتوى الحموية الكبرى

فإف معرفة ىذا أصل الدين
ػػػػػػػػػػػ

معرفة ماذا؟ باب العقائد ،أصل الدين ألف الدين ينقسم إلى قسمين :أعماؿ ظاىرة ،تمثلها أركاف اإلسالـ
الخمسة ،وأعماؿ باطنة ،يمثلها ماذا؟ أركاف اإليماف ،أصوؿ اإليماف الستة ،جاءت مجتمعة في حديث جبريل

المشهور كما في الصحيحين ،قاؿ النبي 

في آخر الحديث  :ىذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم 

الدين يشتمل ىذا األمر ،وأمور العقائد ىي األصل ،وىي األساس ،فهل تنفع األعماؿ الظاىرة والباطن فاسد؟ فلو
جاءنا إنساف يصلي ويصوـ ويحج ويجاىد ويتصدؽ ،لكنو ال يؤمن باهلل ،وال بالمالئكة ،وال بالكتب ،وال بالرسل،

ىل ينتفع؟ ىذه حاؿ المنافقين ،الذين ىم في الدرؾ األسفل من النار ،واألعماؿ الظاىرة أركاف اإلسالـ دليل على
صحة ىذا األمر ،الذي ىو الباطن ،الذي ىو األصل؛ ولهذا يقوؿ الشيخ :فإف معرفة ىذا أصل الدين ،فالدين

قائم على ىذا األساس.

األعماؿ الظاىرة ،األعماؿ التي نسميها األعماؿ العملية ،ويسميها الفقهاء الفروع ،ىي كالبناء الظاىر ،أما العقائد

فهي القواعد واألسس واألصوؿ.

فإف معرفة ىذا أصل الدين وأساس الهداية؛ ألنو ال يمكن أف يكوف اإلنساف مهتديا وىو منحرؼ في مسألة من
مسائل االعتقاد ،فأصل الهداية وأساس الهداية ،أف يكوف اإلنساف في عقيدتو على وفق ما جاء عن اهلل وعن

رسولو ،ىذه ىي الهداية الحقة ،نعم كونو يقصر في بعض األعماؿ الظاىرة ،ىذا نقوؿ أنو مقصر ،مرتكب لكبيرة،
مرتكب لذنب ،لكن كوف المعتقد عنده صحيحا فهذا مهتد ،فهو أساس الهداية ىذه العقيدة ،وأفضل ما اكتسبتو

القلوب وحصلتو النفوس وأدركتو العقوؿ ،أفضل شيء اكتسبتو القلوب ،وحصلتو النفوس ،وأدركتو العقوؿ ،ىو

اإليماف باهلل  وذلك أف اإلنساف يرتقي في درجات العلم والمعرفة والهداية بقدر أيش؟ بقدر معرفتو باهلل 
بل حتى ارتقاء في درجة العبودية هلل  فكلما كاف باهلل أعرؼ ،كاف لو أعبد وأخوؼ وأتقى؛ ولهذا أتقى الخلق
قاطبة من؟ النبي  فقد قاؿ في صحيح البخاري  :واهلل إني ألعلمكم باهلل وأتقاكم هلل 

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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فهذه التقوى وىذه العبادة فرع عن أيش؟ عن ىذا العلم

       

 )1(               يعني اهلل  يقوؿ :ال
يمكن أف نترؾ ىذا اإلنساف بال تكليف ،ليش؟ ىذا يتنافى مع الصفات الحقة هلل  إذا كاف اهلل متصفا بصفات
الكماؿ ،فال بد أف يكلف ىذا العبد بهذه العبودية ،إذف فأعظم شيء حصلتو ىذه النفوس وىذه القلوب ىي
معرفة اهلل  وبقدر ىذا النور في ىذا القلب الذي حصل بسبب ىذه المعرفة ،بقدر ىذا األمر ،يكوف اإلنساف

عابدا هلل 

حقا؛ ولهذا أكثر الناس عبودية هلل ،وأكثر الناس خشية هلل ،وأكثر الناس خوفا من اهلل ىم األنبياء،

ثم الذين يلونهم ،أصحاب النبي  ىم أعظم الناس عبودية هلل  من ىذه األمة ،والسبب أنهم أعرؼ الناس
باهلل . 
يقوؿ :فكيف يكوف ذلك الكتاب وذلك الرسوؿ ،وأفضل خلق اهلل بعد النبيين من ىؤالء؟ أصحاب النبي  ىذه

عقيدة أىل السنة والجماعة :أف أفضل الناس بعد النبيين ىم أصحاب النبي 

ىذه العصبة المباركة ،الذين

اصطفاىم اهلل واختارىم لصحبة أفضل وأحب الخلق إليو المصطفى -عليو الصالة والسالـ ،-فهم أفضل من

حواري عيسى ،وأفضل من أصحاب موسى ،وأفضل من أتباع نوح وأتباع إبراىيم ،رضي اهلل عنهم وأرضاىم.
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الفتوى الحموية الكبرى

يقوؿ :فيكيف يكوف ذلك الكتاب الذي ىو القرآف ،وذلك الرسوؿ الذي ىو أفضل الرسل،
الذي أكمل ألمتو الدين ،وأفضل خلق اهلل بعد النبيُت الذين ىم أصحابو -رضي اهلل عنهم -مل
حيكموا ىذا الباب اعتقادا وقوال؟
ػػػػػػػػػػػ

اعتقاد بمعنى العلم ،والقوؿ أنهم تكلموا وبينوا للناس أمور العقيدة ،يقوؿ :ومن المحاؿ أيضا أف يكوف النبي 
علم أمتو كل شيء الخرءة ،أو الخراءة ،وىذا ثبت في حديث سلماف  عندما سألو اليهودي :علمكم نبيكم
كل شيء؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :حتى الخراءة ،قاؿ :نعم ،علمنا كل شيء حتى الخراءة ،علمنا آداب قضاء الحاجة،
فأمرنا أال نستقبل القبلة ببوؿ وال غائط ،وأمرنا أال نستنجي باليمين ،أو نستنجي بأقل من ثالثة أحجار  ...إلى

آخره ،فالنبي  علم أمتو حتى قضاء الحاجة.

الفتوى الحموية الكبرى

الشيخ يقوؿ :ىذا الرسوؿ الذي علم أمتو حىت آداب قضاء احلاجة ،وقاؿ -عليو الصالة
والسالـ  :-تركتكم على البيضاء ،ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها بعدي إال ىالك  وىذا
احلديث رواه ابن ماجة ،واإلماـ أٛتد ،وىو حديث صحيح ،وقاؿ فيما صح عنو أيضا  :ما
بعث اهلل من نيب إال كاف حقا عليو أف يدؿ أمتو على خَت ما يعلمو ذلم ،وينهاىم عن شر ما
يعلمو ذلم  واحلديث ىذا أخرجو مسلم ،وقاؿ أبو ذر   لقد تويف رسوؿ اهلل  وما
من طائر يقلب جناحيو يف السماء إال ذكر لنا منو علما  وىذا احلديث رواه اإلماـ أٛتد
بسند صحيح ،وقاؿ عمر بن اخلطاب   قاـ فينا رسوؿ اهلل  مقاما ،فذكر بدء اخللق
حىت دخل أىل اجلنة منازذلم ،وأىل النار منازذلم ،حفظ ذلك من حفظو ونسيو من نسيو 
رواه البخاري ومسلم.
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ىذه األحاديث والنصوص التي أوردىا الشيخ للداللة على ماذا؟ أف النبي 
وفروعا ،علما واعتقادا ،قوال وفعال.

أكمل ىذا الدين وأحكمو أصوال

الفتوى الحموية الكبرى

يقوؿ :زلاؿ مع تعليلو كل شيء ذلم فيو منفعة يف الدين وإف دقت أف يًتؾ تعليمهم ما يقولونو
بألسنتهم ،ويعتقدونو بقلوهبم يف رهبم ومعبودىم رب العادلُت.

ػػػػػػػػػػػ

يستحيل أنو يحكم لهم ىذا الباب ويترؾ ىذا الباب ،ىذا ال يقولو عاقل ،فضال أف يقولو مسلم يفهم ويعقل ما

يقوؿ ،الذي معرفتو وغاية المعارؼ ،وعبادتو أشرؼ المقاصد ،إذا كانت معرفة اهلل 

ىي منتهى المعارؼ،

نهاية المعارؼ ،نهاية ما يعلمو اإلنساف ،أفضل ما يعلمو اإلنساف أيش؟ أف يتعلم ما يتعلق بربو ومعبوده ،وعبادتو

التي ىي فرع عن أيش؟ عن معرفتو؛ ألنو مهما يكن اإلنساف ال يمكن أف يعبد اهلل حقا العبودية وىو جاىل بو،
وسبق قلنا :إف اإلنساف كلما كاف باهلل أعرؼ كاف لو أعبد ،وعبادتو أشرؼ المقاصد ،والوصوؿ إليو غاية المطالب،

يقوؿ :بل ىذه خالصة الدعوة النبوية ،وزبدة الرسالة اإللهية ،دعوة الناس إلى معرفة اهلل 
يجوز عليو ،وما يمتنع عليو ،ىذه ىي أيش؟ ىذه خالصة دعوة النبي  ىذه ىي زبدة دعوة النبي  فكيف
يمكن للنبي  أف يعلم الناس الحواشي ،ويترؾ األصوؿ ،كل ىذا الكالـ يريد الشيخ أف يقعد بو لما بعده ،للرد
ما يجب لو وما

على ىؤالء ،الذين تركوا كالـ اهلل وكالـ رسولو في ىذا الباب جانبا ،واعتمدوا على عقولهم ،اعتمدوا على قوؿ

الرازي ،على قوؿ الجويني ،على قوؿ ابن سينا ،على قوؿ الفارابي ،وتركوا الكتاب والسنة.

الفتوى الحموية الكبرى

يقوؿ :بل ىذه خالصة الدعوة النبوية ،وزبدة الرسالة اإلذلية ،فكيف يتوىم من يف قلبو أدىن
مسكة -أي :بقية -من إدياف وحكمة ،أال يكوف بياف ىذا الباب قد وقع من الرسوؿ  على
غاية التماـ؟!
ػػػػػػػػػػػ

بمعنى أنو لم يترؾ في باب العقائد شاردة وال واردة إال بينها ،وبلغها أصحابو إلينا غضة طرية كما تلقوىا ،من غير
تحريف وال تبديل ،إذا كاف قد وقع ذلك منو ،فمن المحاؿ أف يكوف خير أمتو وأفضل قرونها قصروا في ىذا

الباب ،زائدين فيو أو ناقصين.

الشيخ يقوؿ اآلف :أنت سلمت معي أف النبي  ال يمكن أف يترؾ شيئا من باب العقائد دوف أيش؟ أف يوضحها

ويبينها للناس ،طيب ،ربما يقوؿ إنساف :نعم النبي 

بينها ،لكن ما وصل إلينا ىذا البياف ،وىذا ال يقولو من؟

أبرز من يقوؿ ىذا الكالـ يقولونو بلساف حالهم ،وقد يقولونو بلساف مقالهم ،من يا أخواف؟

نعم ،الرافضة ،الذين يطعنوف في جمهور الصحابة ،ىم يزعموف أف الصحابة جمهور الصحابة ضلوا بعد النبي 

وانحرفوا وغيروا وبدلوا ،بل منهم من زعم أنهم كفروا وارتدوا ،طيب ،من الذي نقل لنا ىذا الدين عن النبي -

صلى اهلل عليو وسلم-؟ ىم ىؤالء ،فإذا طعن فيهم فقد طعن في أصل ىذا الشرع ،فقد يقوؿ قائل :نعم النبي



بين ىذا األمر ،لكنو ما وصل إلينا؛ ولهذا سنلجأ إلى عقولنا ،الشيخ أراد أف يرد على ىذا االحتماؿ الذي

ربما يرد لبعض الناس.

قاؿ :إذا كاف قد وقع ذلك منهم ،ما ىو؟ دائما يا إخواف ،خذىا قاعدة عامة في كالـ شيخ اإلسالـ :من أراد أف

يفهم كالمو فليفهم فقط الضمائر ،ىو الشيخ -رحمو اهلل -سعة علمو تكثر عنده الجمل االعتراضية ،ويكثر عنده

الضمائر ،إنساف عقلو -رحمو اهلل -أشبو بالكمبيوتر ،فهو يحيل بالضمائر ،ويحيل على مسائل تقدمت ،فإذا فهم
اإلنساف ىذه الضمائر ،سهل عليو فهم كالـ الشيخ ،في كل كالمو ،افهم ىذه الضمائر على ماذا تعود ،ويسهل

عليك فهمها ،فقولو :فإذا كاف قد وقع ذلك منو ،ذلك أيش؟ باب العقائد ،منو :من النبي  يعني ىو بين باب
العقائد ،أوضح باب العقائد ،فصل في باب العقائد ،يقوؿ :فمن المحاؿ أف يكوف خير أمتو ،ومن

الفتوى الحموية الكبرى
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ىؤالء؟ أصحابو ،ىذا بإجماع المسلمين ،لقوؿ النبي  في حديث عمراف بن حصين كما في صحيح البخاري:

 خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم  ولألحاديث الكثيرة التي جاءت في الثناء على أصحابو ،واإلمساؾ عما
شجر ووقع منهم؛ لئال يقع في النفس عليهم شيء ،ولقولو كما في الصحيحين:

ذىبا ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو



لو أنفق أحدكم مثل أحد



لو جاء إنساف بعد زمن ال صحابة ،لو جاء من التابعين ،من كبار التابعين وأنفق مثل جبل أحد ذىبا ،ىذا الجبل

العظيم الذي يراه اإلنساف في أي مكاف من المدينة ،أنفقو ذىب في سبيل اهلل ،ما بلغ في األجر والفضل عند اهلل

كنفقة أحد الصحابة مثل ىذا الكأس ،مد أو نصف مد من تمر ،أو أقط ،أو شعير؛ ولهذا قاؿ ابن عباس 
 لمقاـ أحدىم مع رسوؿ اهلل تغبر فيو قدماه ،يعني مقاـ أحد أصحاب النبي  تغبر قدماه في ىذا الموقف،
خير من عبادة أحدكم لو عمر عمر نوح  إذف ىذا الفضل وىذا الشرؼ ال يمكن أف يبلغو إنساف ،كيف يكوف
ىؤالء الذين ىم خير ىذه األمة ،وأفضل قرونها قصروا في ىذا الباب؟ ىل يقوؿ ىذا عاقل؟ زائدين فيو ،أو

ناقصين عنو ،ال يمكن ،وسيوضح الشيخ -رحمو اهلل -استحالة ىذا األمر في األسطر الباقية ،وباهلل التوفيق،

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

إف شاء اهلل سنستمر على أف الدرس ينتهي في حدود عشرة ،ونبقى في حدود عشر دقائق إلى سبع دقائق لإلجابة

على بعض األسئلة المتعلقة بالموضوع .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم يا شيخ ،ىذا سؤاؿ يقوؿ :ىل يوجد شروح للحموية؟ وما صحة الشرح الموجود اآلف في

بعض المكاتب؟

ج :أنا ال أعرؼ للحموية اآلف شرحا مطبوعا ،سوى ما كتبو فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين -رحمة اهلل عليو-
"فتح رب البرية" وىو ليس بشرح ،إنما صنع -رحمو اهلل -في الحموية كما صنع مع التدمرية ،أخذ المفهوـ العاـ

للحموية وصاغو بأسلوبو؛ ولهذا قسمو ىذه التقسيمات المعروفة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،نرجو من فضيلتكم بياف من المشايخ الذين تعلم على أيديهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية -

رحمو اهلل تعالى ،-واهلل يحفظكم.

ج :ىناؾ ذكر من ترجم للشيخ مجموعة من المشايخ الذين تتلمذ عليهم ،ومن أبرز ىؤالء والده ،فإنو تتلمذ
عليو ،وخلفو في درسو في المدرسة السكرية ،ووالده كاف من كبار أئمة الحنابلة ،وكذلك جده من؟ أبو البركات

صاحب المنتقى الذي شرحو الشوكاني -رحمو اهلل ،-فالشيخ نشأ في أسرة علم ،فوالده وجده ،ووالد جده،

الفتوى الحموية الكبرى
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وأيضا إحدى جداتو التي يقاؿ أف تيمية ىذه اسمها وتنسب ىذه األسرة لها ،أنها كانت أيضا طالبة علم ،فهو نشأ
في ىذه األسرة المباركة ،وتتلمذ على يد والده وجده ،وحفظ القرآف وعمره عشر سنوات ،وجلس للتدريس

وعمره قرابة عشرين سنة ،جلس في المدرسة السكرية ،من الذي يحضرىا؟ كاف يحضرىا كبار القضاة واألئمة -

رحمو اهلل ،-نعم.

ويقوؿ ابن كثير :إنني حضرت ىذا الدرس ،الدرس األوؿ ،ودونت الفوائد والملح التي قالها في ىذا الدرس ،وقد

تعجب الناس منو؛ ألنو أوؿ درس يخلف والده فيو .نعم.

ىذا ىو الذي يحضرني اآلف من شيوخو ،وذكر من ترجم لو من شيوخو ،ويعتبر أيضا من أقرانو المذي -رحمو

اهلل -صاحب "تهذيب الكماؿ".

س :أحسن اهلل إليكم ،ما ىي "الفتاوى المصرية"؟ وىل ىي لشيخ اإلسالـ؟

ج :ىناؾ مختصر الفتاوى المصرية ،نعم للشيخ ،لكن قد يستغرب اإلنساف أف عليها مسحة المذىب الحنبلي،

قاؿ بعض العلماء :ربما ألفها في أوؿ حياتو لما كاف متأثر كثيرا بمذىبو المذىب الحنبلي ،لكنو معروؼ أنو فيما

بعد تجرد ،وصار لو اختيارات خالف فيها أصحاب المذاىب األربعة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ما مدى انتشار مذىب األشاعرة في العالم اإلسالمي في ىذا الزماف؟

ج :أما على وجو العموـ بين العامة ،فال نقوؿ :أف مذىب العامة مذىب األشاعرة ،األصل كما ذكر األئمة والعلماء
األصل في الناس ،في عواـ الناس أيش؟ صحة المعتقد ،سالمة المعتقد ،يبقى عندنا الخاص ،والكتب التي تدرس في
الجامعات وفي الدروس ال شك أف مذىب األشاعرة منتشر ،وعلى نطاؽ واسع ،لكن مما ساعد في انتشاره أف الناس

لجهلهم يعتقدوف أف ىذا ىو مذىب أىل السنة والجماعة؛ ولهذا ناقشنا وناظرنا بعض ىؤالء المحققين لما قدموا ىنا ،أو
التقينا بهم خارج ىذه البالد ،لما ناظرناىم في بعض مسائل العقيدة ،وقلنا :إف ىذا خالؼ مذىب أىل السنة ،وىذا

مذىب األشاعرة ،قالوا :واهلل لقد نشأنا وتربينا وترعرعنا على أف ىذه عقيدة أىل السنة؛ ولهذا رجع بعضهم ،نعم .فمثال

"جوىرة التوحيد" التي تدرس على نطاؽ واسع في العالم اإلسالمي ىي على مذىب األشاعرة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يصح تكفير األشاعرة ،رغم وجود علماء فيهم لوثة من ىذا المذىب؟

ج :الصحيح ال يجوز تكفير األشاعرة ،بل حتى وال المعتزلة ،شيخ اإلسالـ يقوؿ :أجمع العلماء على عدـ تكفير الثالث وسبعين
فرقة ،وإنما الذينكفرىم العلماء من ىذه الطوائف خاصة من المعطلة ،ىم الجهمية الغالة ،الذين قاؿ ابن القيم فيهم:
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يعني كفرىم أكثر من خمسمائة ،وذكر جزءا منهم اإلماـ الاللكائي -رحمو اهلل -في كتابو "شرح أصوؿ اعتقاد

أىل السنة" ،أما األشاعرة فال يجوز تكفيرىم ،ولم يقل أحد من العلماء أنهم كفار ،بل ىم أقرب طوائف المعطلة
ألىل السنة ،نعم ،لكن ال يعني ىذا ،ىم أىل بدع ،مذىبهم مذىب ضاؿ ،مذىب منحرؼ ،خالفوا فيو نصوص

الكتاب والسنة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ ىذا السائل :ما حكم من خرج عن السنة؟
ج :السؤاؿ عاـ ،كيف ما حكم من خرج عن السنة؟ من خرج عن السنة ،خالف السنة التي ىي في مقابل
القرآف ،فال شك أف ىذا ال يصح لو دين؛ ولهذا قاؿ ابن حزـ :قل لي بربك من اقتصر على القرآف كم ستصلي؟
ستكتفي بركعة أوؿ النهار وركعة آخر النهار ،ويصدؽ عليك أنك صليت ،وكم ستخرج من الزكاة؟ ألف ىذه كلها
ما وردت في القرآف ،أما إف أراد أنو يخالف السنة التي ىي في مقابل الواجب ،فال شك أف اتباع السنة من
األمور التي ينبغي للمؤمن أف يلتزمها ،والمداومة على مخالفتها باب خطر؛ ولهذا قاؿ اإلماـ أحمد:

 

()1

            

مخالفة ىدي النبي  فالواجب على المسلم أف يقتفي أثر النبي 

في كل شيء ،كما كاف الصحابة -رضي

اهلل عنهم -حتى أحيانا في األمور المباحة؛ ولهذا لما قاؿ لهم في تأبير النخل ،أتى إلى المدينة لما ىاجر إلى
المدينة وجدىم يؤبروف النخل ،معروؼ أف أىل مكة ليسوا أىل زراعة ،البلد ليست بلد زراعية ،وأىل المدينة أىل

زراعة ،والنبي 

ال يعرؼ شيئا عن الزراعة ،رآىم يؤبروف يلقحوف النخل ،فقاؿ :لو تركتم تأبير النخل ،فهم

مباشرة سلموا ألمره ،علما بأنهم يعلموف علم اليقين أف ىذا سيترتب عليو أيش؟ فساد ىذه الثمار ،لكن ،سمعنا

وأطعنا .لما فسدت ثمار المدينة تلك السنة ،جاءوا النبي  يشتكوف ،قالوا :فسدت ثمارنا ،ما السبب؟ قالوا:

تركنا التأبير ،لماذا تركتم التأبير؟ قالوا :قلت لنا ،قاؿ  :إذف أنتم أعلم بأمور دنياكم  إذا كاف ىذا في

األمور العادية ،في األمور المباحة ،فما الظن بجانب العبادة ،نعم.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ ىذا السائل :ىل يمكن أف نقوؿ :إف ىناؾ فائدة ثالثة إليراد أىل السنة ألقواؿ
السلف في كتبهم وىي بياف أنهم متبعوف ال مبتدعوف ،وليسوا بدعا من العلماء؟

ج :نعم وىذه داخلة في الفائدة األولى ،فكوننا نلتزـ منهج السلف في فهم الكتاب والسنة ،بمعنى أنهم ملتزموف
بداللة الكتاب والسنة ،ولهذا قلنا :إف أقوالهم ال تخرج عن داللة الكتاب والسنة ،يستحيل أف تخرج عن داللة

الكتاب وا لسنة في ىذا الباب ،لكن كيف فهموا ىذا النص ،يجب علينا أف نفهمو كما فهمو ىؤالء ،وإال أف نفاة
صفة اليدين يستدلوف بقوؿ اهلل  )1(     لكن يقولوف :معنى اليد القدرة ،أو معنى اليد
اإلرادة ،نحن نقوؿ :ال ىذا خطأ ،اليد ىي الصفة الحقيقية هلل  دليلكم؟ ىذا دليلنا قوؿ اهلل  كيف فهمت

ىذا؟ فهمناه وفقو ما فهمو السلف -رحمهم اهلل ،-فهموا من ىذا النص أنو دليل على ىذه الصفة ،قوؿ اهلل 
 )2(     ىم يقولوف معناه :ثم استوى على الملك ،أو ثم استولى على العرش ،نقوؿ ىذا
فهم خاطئ ،فهم يستدلوف بهذه اآلية ،نحن نقوؿ نستدؿ بهذه اآلية على إثبات صفة االستواء ،كيف فهمتم
ذلك؟ ألف السلف -رحمهم اهلل -فسروا االستواء بأنو العلو واالرتفاع ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ذكرت أف األشاعرة ينفوف ما عدا الصفات السبع ،فهل ينفوف بقية الصفات
أو يؤولونها؟ أرجو التوضيح.

ج :ىذا جمهور األشاعرة قلنا :إنهم ينفوف ما عدا الصفات السبع ،لكن ىذا النفي ىم يسمونو تأويال ،ومنهم
طائفة تسميو تفويضا؛ ولهذا الشيخ سيذكر أف أقساـ الناس تجاه ىذه الصفات ستة أقساـ ترجع إلى ثالثة أقساـ:

أىل التجهيل ،وأىل التأويل ،وأىل  ...فهم يسمونو تأويال ،وإال لو جاء إنساف وقاؿ :أنا ال أؤمن بأف اهلل استوى
على العرش ،ورد ىذا النص ىكذا بدوف تأويل ،نقوؿ :ىذا كفر؛ ألنو أيش؟ رد وجحد آلية ،لكن ىم ال يقولوف:

تأويل ىذه اآلية ،وىو في حقيقة األمر نفي لتلك الصفة ،سموه تأويال ،يسموه تفويضا ،سموه ما شئتم ،إنما

حقيقتو النفي ،نعم.

 - 1سورة المائدة آية .64 :
 - 2سورة األعراف آية .54 :
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :أال يمكن أف يقاؿ :إف اإلجماع مستند في باب العقائد ،باعتبار أف اإلجماع ال بد
لو من مستند سواء علمناه أو ال؛ وألف األمة ال تجتمع على خطأ؟

ج :ال شك ،قلنا :إف اإلجماع في باب العقائد يستند إلى دليل ،عرفناه أو ما عرفناه ،األمة ال يمكن أف تجمع
في مسألة؛ ولهذا -وإف كانت مسألة طويلة والبحث فيها -مسألة إجالس النبي  على العرش ،من قاؿ بها من

السلف ىم اعتمدوا على أثر مجاىد ،من قاؿ بها من السلف قاؿ :يستحيل مجاىد واألئمة الذين وافقوا على

ىذا األمر إال أف يكوف مستندىم نص لكن جهلوه.

وباهلل التوفيق وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.
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مذىب السلف في الصفات
بسم اهلل الرٛتن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،نبينا زلمد عليو وعلى آلو
وصحبو وسلم ومن وااله ،أما بعد:
قاؿ ادلصنف -رٛتو اهلل تعاىل رٛتة واسعة :-مث من احملاؿ أيضا أف تكوف القروف الفاضلة،
القرف الذي بعث فيهم رسوؿ اهلل  مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم ،كانوا غَت عادلُت ،وغَت
قائلُت يف ىذا الباب باحلق ادلبُت؛ ألف ضد ذلك إما عدـ العلم والقوؿ ،وإما اعتقاد نقيض احلق،
وقوؿ خالؼ الصدؽ ،وكالمها شلتنع ،أما األوؿ :فألف من يف قلبو أدىن حياة وطلب للعلم ،أو
هنمة يف العبادة ،يكوف البحث عن ىذا الباب والسؤاؿ عنو ومعرفة احلق فيو أكرب مقاصده،
وأعظم مطالبو ،أعٍت بياف ما ينبغي اعتقاده ،ال معرفة كيفية الرد وصفاتو ،وليست النفوس
الصحيحة إىل شيء أشوؽ منها إىل معرفة ىذا األمر ،وىذا أمر معلوـ بالفطرة اجملدية ،فكيف
يتصور مع قياـ ىذا ادلقتضى -الذي ىو أقوى ادلقتضيات -أف يتخلف عنو مقتضاه يف أولئك
الس ادة يف رلموع عصورىم؟ وىذا ال يكاد يقع من أبلد اخللق وأشدىم إعراضا عن اهلل،
وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا ،والغفلة عن ذكر اهلل ،فكيف يقع من أولئك؟!
ػػػػػػػػػػػ
الحمد هلل رب العالمين ،وأصلي وأسلم على سيدنا وإمامنا محمد بن عبد اهلل ،وعلى آلو وصحبو ،عليو وعلى

آلو وصحبو أفضل الصالة وأتم التسليم.

قبل أف نبدأ في درس اليوـ ،سبق في الليلة الماضية أف ذكرت أف ابن كثير دوف الدرس األوؿ لشيخ اإلسالـ،

والصحيح أنو نقل في "البداية والنهاية" أف تاج الدين ،الشيخ تاج الدين الغزالي ىو الذي دوف ىذا الدرس؛ لما

رأى فيو من الملح والعجائب.
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أقوؿ وباهلل التوفيق :ال زاؿ كالـ الشيخ -رحمو اهلل -في الرد على من زعم أف السلف في القروف المفضلة،

وفي مقدمة ىؤالء أصحاب النبي  كانوا مقصرين في بياف ما يجب اعتقاده ،يقوؿ :ثم من المحاؿ أيضا أف

تكوف

القروف الفاضلة ،والقروف الفاضلة كما ذكر باألمس ىي ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمراف بن

حصين  أف النبي  قاؿ  :خير أمتي -وفي رواية :خير الناس -قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم


واختلف أىل العلم في تحديد القرف ،فذىب بعضهم إلى أف القرف عشروف سنة ،وذىب آخروف إلى أف القرف

ثالثوف ،وبعضهم قاؿ أربعوف ،إلى أف بلغوا مائة ،ومن العلماء من قاؿ :القرف األوؿ ىم الصحابة ،والقرف الثاني

الذين يلونهم التابعوف ،والثالث تابع وىم ،ومنهم من قاؿ :القرف األوؿ ىم الصحابة ،والقرف الثاني ىم أبناؤىم،

والثالث أبناء أبنائهم.

وذىب الحافظ ابن حجر -رحمو اهلل -إلى أف المراد بالقرف ىم أىل زماف واحد متقارب ،اشتركوا في أمر من

األمور المقصودة ،كل أىل زماف اشتركوا في أمر يعتبر ىذا قرف ،شيخ اإلسالـ -رحمو اهلل -ذىب إلى أف
االعتبار في القروف الثالثة جمهور أىل القرف ،فجمهور الصحابة الذين توفوا في زمن الخلفاء األربعة ،وجمهور

التابعين أي أكابر التابعين الذين توفوا في آخر عهد الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-في آخر زمن صغار الصحابة،

والقرف الثالث قاؿ :ىم من كان وا في أواخر القرف الثاني وأوائل القرف الثالث ،والذي رجحو سماحة شيخنا -رحمو

اهلل -الشيخ عبد العزيز ،إلى أف القرف األوؿ ىم الصحابة ،والقرف الثاني ىم التابعوف ،والقرف الثالث تابعوىم،
ولعل ىذا يجمع األقواؿ كلها.

يقوؿ -رحمو اهلل :-ثم من المحاؿ أيضا أف تكوف القروف الفاضلة القرف الذي بعث فيو رسوؿ اهلل 

ثم

الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،كانوا غير عالمين وغير قائلين في ىذا الباب بالحق المبين ،يعني :الزـ من قاؿ:

إف الخلف أعلم من السلف في ىذا الباب ،باب العقائد ،يلزمو أف يكوف أف الصحابة أو القروف المفضلة كانوا
غير قائلين وغير عالمين ،نعم ،لماذا؟

التعليل يقوؿ الشيخ :ألف ضد ذلك إما عدـ العلم والقوؿ ،وإما اعتقاد نقيض الحق وقوؿ خالؼ الصدؽ،

يعني من زعم أف السلف لم يكونوا قائلين ،أو غير عالمين ،يلزمو أحد أمرين ال ثالث لهما ،األمر األوؿ :إما عدـ

أيش؟ العلم والقوؿ ،بمعنى أنهم غير عالمين بهذا األمر ،ولم يقولوا في شيء من ىذا الباب ،وإما أنهم يعتقدوف
نقيض قوؿ الحق ،وقالوا في ىذا الباب بخالؼ قوؿ الصدؽ ،وكالىما ممتنع ،ال يمكن بحاؿ من األحواؿ أف

الفتوى الحموية الكبرى
يكوف الصحابة على تلك الحاؿ ،طيب ،لماذا؟ يقوؿ أما األوؿ :ما ىو األوؿ؟ عدـ العلم والقوؿ ،يقوؿ :فألف
من في
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قلبو أدنى حياة وطلب للعلم ،أو نهمة في العبادة ،يكوف البحث عن ىذا الباب والسؤاؿ عنو ،ومعرفة الحق فيو
أكبر م قاصده ،اإلنساف الذي في قلبو أدنى محبة للعلم وميل للعبادة ،سيكوف أعظم مقاصده ماذا؟ معرفة

اهلل  بأسمائو وصفاتو ،ىذه من أبجديات األمور بالنسبة لو.

يقوؿ الشيخ :أعني بياف ما ينبغي اعتقاده ،ال معرفة كيفية الرد وصفاتو .وىذا سيأتي الكالـ عليها الحقا ،أف

الكالـ ،كالـ الصحابة وكالـ السلف في الصفات ،كلو يجور على أيش؟ بياف المعنى وليس بياف الكيفية.

اإلنساف الذي في قلبو أدنى محبة للعلم وميل للعبادة ،سيكوف أعظم مقاصده ماذا؟ معرفة اهلل  بأسمائو

وصفاتو ،ىذه من أبجديات األمور بالنسبة لو.

يقوؿ الشيخ :أعني بياف ما ينبغي اعت قاده ،ال معرفة كيفية الرد وصفاتو .وىذا سيأتي الكالـ عليها الحقا ،أف

الكالـ ،كالـ الصحابة وكالـ السلف في الصفات ،كلو يجور على أيش؟ بياف المعنى وليس بياف الكيفية.

ويقوؿ :وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوؽ منها إلى معرفة ىذا األمر ،النفوس السليمة المؤمنة

السال مة من أمراض الشهوات والشبهات ،ليس لديها شيء أعظم وأشوؽ من أف تعرؼ ىذا األمر ،الذي ىو ما
يجب هلل ،وما يجوز عليو وما يمتنع.

يقوؿ :ىذا أمر معلوـ بالفطرة الوجدية ،يعني ىذا ليس بمكتسب ،فهذا الناس مفطوروف عليو ،فكيف يتصور

مع قياـ ىذا المقتضى ،ما ىو ىذا المقتضى ،اإلشارة ىنا أف يكوف البحث عن ىذا الباب ،والسؤاؿ عنو ومعرفة
الحق فيو أكبر مقاصده ،وأعظم مطالبو إلى آخره ،ىذا ىو اآلف المقتضى ،ىذا قائم بالنسبة للصحابة وال ال،

قائم ،إف أعظم شيء بالنسبة لهم معرفة ىذا الباب والسؤاؿ عنو ،إذا كاف ىذا المقتضى موجود ،فيستحيل -وىو

من أقوى المقتضيات -أف يتخلف عنو مقتضاه ،الذي ىو العلم والقوؿ واضح ،أف يتخلف عنو مقتضاه في
أولئك السادة في مجموع عصورىم ،ىذا ال يكاد يقع من أبلد الخلق ،وأشدىم إعراضا عن اهلل ،وأعظمهم إكبابا
على طلب الدنيا ،والغفلة عن ذكر اهلل ،فكيف يقع من أولئك؟ إذا كاف ىذا ال يقع ممن أخذت الدنيا جل

اىتمامو ،وصرؼ جل وقتو في طلب الدنيا وما يتعلق بو ،فكيف بأولئك الجيل ،الذين ىمهم األساس اهلل والدار
اآلخرة ،طلقوا الدنيا بالثالث ،ىذا ال يمكن أف يتصور من ىؤالء بحاؿ من األحواؿ؛ ولهذا الشيخ قاؿ :ىذا أمر

مستحيل ،يعني غير قابل للنقا ش واألخذ والعطاء ،األمور المستحيلة ال تطرح للنقاش ،التي تطرح للنقاش األمور
المحتملة أيش؟ فيقوؿ :ىذا األمر مستحيل ،وال يدور في خلد مسلم ،نعم.

وأما كونهم كانوا معتقدين فيو غير الحق ،أو قائلين ،فهذا ال يعتقده مسلم وال عاقل ،أرث حاؿ القوـ ،ثم

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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الكالـ عنهم في ىذا الباب أكثر من أف يمكن سطره في ىذه الفتوى ،أو أضعافها ،يعرؼ ذلك من طلبو وتتبعو،

نعم.

االحتماؿ الثاني :أف يكونوا اعتقدوا نقيض الحق ،وقالوا في ىذا الباب خالؼ الصدؽ ،يقوؿ الشيخ :وىذا

االحتماؿ الثاني أشد استحالة من االحتماؿ األوؿ ،وال يمكن ىذا أف يقع من أصحاب النبي -صلى اهلل عليو

وسلم-؛ ألنو لو افترض أف ىذا واقع منهم؛ لكانت األمة في ضالؿ من ذاؾ الوقت إلى يومنا ىذا؛ ولهذا قاؿ :ال

يمكن أف يقوؿ ىذا أو يعتقده مسلم عرؼ حاؿ القوـ ،بل ال يقولو عاقل ،طيب .ىذه األمور ىل تخفى على

أولئك أىل الكالـ؟ ىؤالء الذين لهم شهرتهم ولهم باعهم في علم الكالـ ،ىل خفي عليهم ىذا األمر؟ الواقع
أنهم تحيروا في األمر ،لما وجهوا بهذه الحجة الظاىرة ،قيل لهم :ىل الصحابة عرفوا ىذا األمر أـ ما عرفوا؟ ىذه

المقدمات العقلي ،ىذه المقدمات المنطقية التي جعلتموىا ىي األصل ،وبنيتم عليها مسائل االعتقاد ،ىل علمها
الصحابة؟ ىل قالوا بها؟ بقوا متحيرين في األمر ،لكن ممن بحث عن عذر ومخرج الجويني إماـ الحرمين -عفا

اهلل عنا وعنو -فقد نقل عن شيخ اإلسالـ أنو قاؿ :أف الصحابة لم يعرفوا ىذا األمر ،يعني صرح بهذا الشيخ،
لماذا؟ قاؿ :ألنهم انشغلوا بالجهاد والقتاؿ في سبيل اهلل ،لكن ىذا عذر حقيقة يعني ال يمكن أف يكوف لو أدنى

وجاىة- ،سبحاف اهلل -ينشغلوف بالقتاؿ والجهاد عن أعظم األصوؿ ،عن أساس الدين ،عن جانب االعتقاد ،ىذا
ال يمكن ،وسيأتي مزيد في األسطر التالية ،لبياف أف السلف -رحمهم اهلل -في ىذا الباب كانوا أعلم وأحكم

وأسبق ،نعم.

قولو -رحمو اهلل : -ثم الكالـ عنو في ىذا الباب أكثر من أف يمكن سطره في ىذه الفتوى ،نعم؛ ألف الفتاوى

غالبا ما تكوف مختصرة؛ ولهذا الشيخ يقوؿ :سأقتصر بهذه الفتوى على أىم ما يحصل بو المقصود؛ ولهذا
سيذكر فيما بعد أنو تجنب عرض شبو ىؤالء ،والجواب عنها لماذا؛ ألف ىذه فتوى يقوؿ :ومن أراد معرفة كالـ

األئمة في ىذا الباب بتوسع ،فليرجع إلى مظانو ،ومن مظاف ذلك ما ذكر مثال اإلماـ الاللكائي -رحمو اهلل -في

كتابو شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة والجماعة ،فقد حرص على جمع أقواؿ سلف األمة ،من الصحابة والتابعين

في باب االعتقاد ،كذلك ما نقلو اإلماـ أبو عبد اهلل بن بطة في كتابو اإلبانة الكبرى ،أيضا ما ذكره اإلماـ عبد اهلل

بن اإلماـ أحمد في كتابو السنة ،فهؤالء وغيرىم عنوا بنقل كالـ األئمة في باب االعتقاد ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وال جيوز أيضا أف يكوف اخلالفوف أعلم من السالفُت ،كما يقولو بعض األغبياء ،شلن مل يقدر قدر
السلف ،بل وال عرؼ اهلل ورسولو وادلؤمنُت بو حقيقة ادلعرفة ،ادلأمور هبا من أف طريقة السلف
أسلم ،وطريقة اخللف أع لم وأحكم ،فإف ىؤالء ادلبتدعة الذين يفضلوف طريقة اخللف على طريقة
السلف ،إمنا أتوا من حيث ظنوا أف طريقة السلف ىي رلرد اإلدياف بألفاظ القرآف واحلديث ،من
غَت فقو لذلكٔ ،تنزلة األميُت الذين قاؿ اهلل فيهم:

      

 )1( وأف طريقة اخللف ىي استخراج معاين النصوص ادلصروفة عن حقائقها بأنواع اجملازات،
وغرائب اللغات
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،ىذه العبارة اشتهرت عن ىؤالء المتأخرين من أىل الكالـ ،ىؤالء لما وجهوا بهذه اآلثار الكثيرة ،والكم

الهائل عن سلف األمة ،التي تخالف ما قعدوه ،وذىبوا إليو ،وجدوا ىذه العبارة مخرج لهم ،فقالوا :طريقة السلف
أسلم ،وطريقة الخلف أعلم وأحكم ،قبل أف نبدأ في مفهوـ ىذه العبارة ،وما سيترتب عليها ،ال بد من اإلشارة
إلى ضابط السلف ،وضابط الخلف ،ىم قالوا اآلف :طريقة السلف أسلم ،من ىم ىؤالء السلف؟ اختلف في

ذلك إلى ثالثة أقواؿ :
القوؿ األوؿ :من ذىب إلى أف السلف ىم أصحاب النبي . 
القوؿ الثاني :من قاؿ :إف السلف ىم أصحاب القروف المفضلة الذين امتدحهم النبي  فجمهور من عاش في
القروف المفضلة ىم السلف.

القوؿ الثالث :قاؿ :إف السلف كل من كاف على مثل من كاف عليو النبي 

وأصحابو ،وال حد زمني لهذا

المفهوـ؛ ولعل القوؿ الوسط من ذىب إلى أف السلف ىم جمهور من عاش في القروف المفضلة ،ويدخل في

ىؤالء

وفي مقدمتهم أصحاب النبي  والمشهوروف من األئمة كاألئمة األربعة؛ وإسحاؽ بن راىوية والسفياناف وغيرىم،
أقوؿ جمهور من عاش ف ي ىذه القروف المفضلة؛ ألف من عاش في ىذه القروف ممن عاش في ىذه القروف من
خالف منهج السلف ،فيالحظ مثال أف بوادر التشيع وبداية الخوارج ظهرت في وقت مبكر ،كذلك بدعة اإلرجاء،

كذلك بدعة القدرية ظهرت في وقت مبكر ،لكن كاف الغلبة في ىذه القروف لسلف األمة.
 - 1سورة البقرة آية .78 :
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أما الخلف ،فلم أقف حقيقة على ضابط محدد ،سوى ما أشار إليو شيخ اإلسالـ بعض أسطر ،قاؿ :وال سيما

والخلف ضرب من المتكلمين الذين كثر اضطراب هم إلى آخره ،الخلف في اللغة ىو المتأخر في الظهور ،وغالبا

ما ورد ىذا اللفظ في القرآف ،بإسكاف الالـ في معرض الظن ،فقاؿ اهلل 

     

 )2(        )1(  ويقوؿ لبيدة اللبيب:
ذىػ ػ ػ ػ ػػب الػ ػ ػ ػ ػػذين يعاش ػ ػ ػ ػ ػػوا فػ ػ ػ ػ ػػي أكن ػ ػ ػ ػ ػػابهم

وبقيػ ػ ػ ػ ػػت فػ ػ ػ ػ ػػي خلػ ػ ػ ػ ػػف كجلػ ػ ػ ػ ػػد األجػ ػ ػ ػ ػػرب

فيقوؿ العلماء بإسكاف الالـ غالبا ما يأتي في معرض الذـ ،فالخلف والخلف ىؤالء ىم من كاف منهجهم في باب

االعتقاد على خالؼ منهج السلف ،طيب لماذا سموا خلف؟ ألف ىذا الضرب من الناس لم يظهر إال متأخرا بعد

انقضاء القروف الثالثة ،نعم .ظهرت بوادر البدع في القروف المفضلة ،لكن ىذه البدع لم تتسع ولم يكن لها كياف،

ولم يكن لها مؤلفات بالشكل الواسع ،إال بعد انقضاء القروف المفضلة ،فكأنهم ظهروا متأخرين ،فسموا خلف

بالنسبة للسلف؛ ألف السلف في اللغة ىو المتقدـ في الزمن.

نعود إلى ىذه العبارة طريقة السلف أسلم ،وطريقة الخلف أعلم وأحكم ،أوال يحسن ىناؾ التنبيو ،أف جل النسخ

المطبوعة للفتوى الحموية ،وردت ىناؾ عبارة بعد ىذه العبارة ،وىي العبارة التي جاءت بعد ىذه العبارة ،وإف

كانت ىذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء ،قد يعني بها معنى صحيحا ،في الواقع وبعد البحث والتتبع،

وجد أف ىذه العبارة مدسوسة في كالـ شيخ اإلسالـ ،وذلك لألمور التالية:

أوال :أف ىناؾ تسع نسخ خطية للحموية لم ترد بها ىذه العبارة ،األمر الثاني :أف ابن عبد الهادي الذي ىم تلميذ

شيخ اإلسالـ ،ساؽ في كتابو ال كواكب الدرية جزء من الحموية ،ولم ترد ىذه العبارة ،فيما أورده ،األمر الثالث:
أنها باطلة بكل المعاني ،وليس لها مخرج صحيح ،األمر الرابع :أف ىذه العبارة وجدت تعليقا على النسخة

الحجرية ،التي طبعت ألوؿ مرة لما طبعت الحموية ،قديمة طبعت في الهند ،وجدت ىذه العبارة تعليق في

الهامش ،فلعل الناشروف الذين طبعوا الحموية ،اعتمدوا على ىذه النسخة ،وأدخلوا ىذه العبارة في صلب كالـ

شيخ اإلسالـ،
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ظ نا منهم أنها من كالـ شيخ اإلسالـ ،طيب .نعود إلى معنى ىذه الكلمة التي اشتهرت عن المتأخرين ،قلنا:
السبب في ذكر ىذه العبارة ،أنهم وجدوىا مخرج لهم ،طيب .ماذا يعنوف بهذه الكلمة ،طريقة السلف أسلم،

وطريقة الخلف أعلم وأحكم.

زعموا أف السلف فوضوا معاني النصوص إلى اهلل  نصوص ،فقالوا :إف طريقة السلف ىي التفويض ،والتفويض
أسلم ،أليش أسلم؟ قالوا :ألف ىذه العبارة ىذا اللفظ مثال قوؿ اهلل  )1(     قالوا :يحتمل
عدة احتماالت ،يحتمل كذا ،ويحتمل كذا ،ويحتمل كذا ،كونك تفوض المعنى إلى اهلل ،ىذا أسلم؛ ألنك ربما
تختار معنى بيكوف خطأ ،وقالوا :ىذه ىي طريقة السلف ،طريقة السلف فوضوا معاني نصوص الصفات إلى اهلل

 وىذا -كما سيأتي -كذب وافتراء على السلف ،ما معنى التفويض ،معنى التفويض :أنك تنفي المعنى الحق

الظاىر من ىذا النص ماشي ،ثم تفوض معنى اآلية والنص إلى اهلل  فتقوؿ قوؿ اهلل 
 )2(  ىذه اآلية ال تدؿ على إثبات اليدين هلل 

  

إذا ماذا تدؿ؟ اهلل أعلم بمراده في ىذه اآلية ،قالوا:

ىذا ىو التفويض ،وىذا ىو الذي سلكو السلف ،وىذا ىو األسلم ،طيب.
وطريقة الخلف قالوا :طريقة الخلف أعلم وأحكم ،ليست أسلم ،لكن أعلم وأحكم ،ما ىي طريقتهم؟ أنهم بحثوا
في ىذه النصوص ،والتمسوا لها معاني ،وأولوىا صرفوىا إلى المعاني ،التي تتفق مع -كما يزعموف -المقدمات

العقلية ،األدلة العقلية ،البراىين العقلية ،قالوا :ىذه أعلم وأحكم ،لكن ليست أسلم ،الشيخ سيذكر في ىذه

األسطر الق ادمة ،أف ىذه العبارة أو ىذه الجملة فاسدة ،وفيها كذب وافتراء على السلف ،بل إف طريقة السلف
أسلم وأعلم وأحكم ،وىي التي تهدي إلى الطريق األقوـ ،أما طريقة الخلف ففيها الضالؿ واالنحراؼ ،وىي التي

تدعو إلى الشك والحيرة واالنحراؼ ،نعم.

قولو :فإف ىؤالء المبتدعة ،الذ ين قالوا :إف طريقة السلف أسلم ،وطريقة الخلف أعلم وأحكم ،يقصدوف منها

ماذا؟ تفضيل أي الطريقتين ،ال شك أف األعلم واألحكم ،أفضل من األسلم ،يعني أيهما أفضل وأجود ،كوف

تعطي ىذه العبارة ،أو ىذا الكتاب إلنساف يقرأه ويشرح لك معانيو ،ويبين لك معانيو ،ويفصل فيما احتواه ىذا
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الكتاب ،أو إنساف يقرأ لك ،ويقوؿ :اهلل أعلم بمراد ىذا الكالـ ،أيهما أفضل ،ال شك األوؿ ،فهم أطلقوا ىذه

العبارة ،لتفضي ل طريقة الخلف على طريقة السلف ،طيب .لماذا لجؤوا لذلك؟ قاؿ الشيخ :إنما أتوا من حيث
ظنوا أف طريقة السلف ىي مجرد اإليماف بألفاظ القرآف والحديث ،فقط يؤمنوف بهذا اللفظ ،لكن ما معناه ،قالوا:

اهلل أعلم بمراده ،فجعلوا السلف جعلوا الصحابة ،وكبار األئمة ،بمنزلة األمي الذي ال يفقو من ىذا الكالـ حرؼ
()1

واحد ولهذا قاؿ :بمنزلة األميين الذين قاؿ فيهم         :

وأف

طريقة الخلف ىي استخراج معاني النصوص ،المصروفة عن حقائقها ،بأنواع المجازات وغرائب اللغات ،نعم.
طريقتهم -كما سيأتي -التأويل الذي ىو في واقع األمر تحريف ،وليس بتأويل ،يصرفوف ىذا النص عن حقيقتو
إلى معنى آخر ،ويقولوف :إف إطالؽ ىذا اللفظ على ىذه الصفة مجاز ،فيقولوف -مثال :-إطالؽ االستواء على

العلو واالرتفاع ىذا مجاز ،إنما معنى اللفظ الحقيقي االستيالء ،أو إلى آخر التأويالت التي ذكروىا ،نعم.

 - 1سورة البقرة آية .78 :

الفتوى الحموية الكبرى

فهذا الظن الفاسد ،أوجب تلك ادلقالة اليت مضموهنا نبذ اإلسالـ وراء الظهر ،وقد كذبوا على
طريقة السلف ،وضلوا يف تصويب طريقة اخللف ،فجمعوا بُت اجلهل بطريقة السلف يف الكذب
عليهم ،وبُت اجلهل والضالؿ بتصويب طريقة اخللف
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،يعني ىذه المقالة الفاسدة أوجبت لهم الكذب على السلف -رحمهم اهلل ،-حيث زعموا أف طريقتهم ىي

التفويض الفاسد ،والضالؿ والكذب واالنحراؼ في تصويب طريقة الخلف ،فإف طريقة الخلف -التي ىي

التأويل -ىي الطريقة الفاسدة ،وطريقة السلف ،التي ىي فهم النصوص ،ومعرفة معنى ىذه النصوص ،ىي الطريقة

الصحيحة ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

شبهات المعطلة لصفات اهلل 
وسبب ذلك ،اعتقادىم أنو ليس يف نفس األمر صفة دلت عليها ىذه النصوص ،للشبهات
الفاسدة اليت شاركوا فيها إخواهنم من الكافرين ،فلما اعتقدوا انتفاء الصفات يف نفس األمر،
وكاف مع ذلك ال بد للنصوص من معٌت ،بقوا مًتددين بُت اإلدياف باللفظ ،وتفويض ادلعٌت ،وىي
اليت يسموهنا طريقة السلف ،وبُت صرؼ اللفظ إىل معاين بنوع تكلف ،وىي اليت يسموهنا طريقة
اخللف ،فصار ىذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع ،فإف النفي إمنا اعتمدوا فيو على
أمور عقلية ،ظنوىا بينات وىي شبهات ،والسمع حرفوا فيو الكالـ عن مواضعو
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،السبب في تصويبهم طريقة الخلف ،والكذب واالفتراء على طريقة السلف ،ما الذي حملهم على ذلك؟

ما الذي حملهم على القوؿ بأف طريقة السلف أسلم ،وطريقة الخلف أعلم وأحكم؛ ألنهم زعموا أف ىذه

النصوص -نصوص الصفات -لن تدؿ على صفة من صفات اهلل 

ما الذي حملهم على ذلك؟ الشبهات

الفاسدة ،وسيرد شيء منها ،كقولهم :إف إثبات الصفات يستلزـ التجسيم ،أو إثبات الصفات يستلزـ التشبيو،

نعم .أو كإثبات بعض الصفات كصفة العلو ،يستلزـ إثبات الحيز والجهة هلل  ونحو ذلك من ىذه الشبهات
التي اعتقدوا أنها قواطع يقينية عقلية ،ال تقبل األخذ والعطاء ،عندىم اآلف تعارض النص مع العقل ،وعندىم
قاعدة عامة أنو إذا تعارض النص مع العقل ،قدموا العقل ،فعندىم ما دامت ىذه النصوص ال تدؿ على ىذه

الصفات ،لهذه الشبهات التي أوردوىا ،يقوؿ الشيخ :وشاركوا فيها إخوانهم من الكافرين ،نعم .من مالحدة

الفالسفة ،فمالحدة الفالسفة ما حرفوا نصوص الكتاب والسنة ،حرفوا نصوص اليوـ اآلخر ،ونصوص التي جاءت
تثبت المالئكة ،نعم .إال بهذه الشبهات ،فهم شاركوا ىؤالء في اإلدالء بهذه الشبهة ،ورد ىذه النصوص بسبب

ىذه ال شبهات ،يقوؿ :فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس األمر ،بمعنى عندىم قاعدة عامة أف ىذه النصوص
ال تدؿ على شيء من الصفات ،عندىم ىذه القاعدة العامة ،طيب.

ما العمل مع ىذه النصوص الدالة على ىذه الصفات؟ القرآف مليء بالنصوص الدالة على ىذه الصفات التي

ينفونها ،صار موقفهم أحد موقفين ،إما اإليماف باللفظ وتفويض المعنى إلى اهلل ،وىذا يسمونو طريقة السلف،

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

وىو التفويض ،إذف طريقة السلف ىي التفوي ض ،فيقولوف :إما أف تفوض ،ىات معنى ىذا اللفظ ،وإما أف

تصرؼ ىذا اللفظ عن معناه الظاىر إلى معاف بعيدة ،بنوع تكلف ،وىذه ىي طريقة الخلف ،وىو التأويل الذي
اعتمدوا عليو في تحريف ىذه النصوص ،فصار ىذا الباطل مركب من فساد العقل ،أليش؟ ألف ىذه الشبهات

التي عارضوا بها النصوص ،ليست أدلة عقلية ،ىذه شبهات ،وليست أدلة ،إذف ىذه الشبهات التي يسمونها أدلة

عقلية ىذه شبهات فاسدة ،والكفر بالسمع؛ ألنهم ما آمنوا بالسمع ،تالعبوا بنصوص السمع ،يقوؿ :فإف النفي

إنما اعتمدوا فيو على أمور عقلية ،ظنوىا بينات ،وىي شبهات.

ولعلي -مثال -أورد لكم مثاؿ بسيط؛ ألجل أف يتضح ىذا الكالـ ،زعموا أف إثبات -مثال -اليدين هلل يستلزـ

منو التشبيو ،ىذا اآلف عندىم دليل عقلي يقيني ،ال يقبل النقاش ،أف إثبات اليدين يستلزـ التشبيو ،يعني أننا إذا

أثبتنا هلل اليدين ،فقد شبهنا الخالق بالمخلوؽ ،ماشي .وبسبب ىذه القاعدة ،بسبب ىذه الشبهة ،نفوا أف يكوف

اهلل موصوفا باليدين ،طيب .قوؿ اهلل 

()1

     

قالوا :أنت اآلف لك أماـ النص أحد

أمرين ،إما أف تفوض تقوؿ :اهلل أعلم بمراده بهذه اآلية ،وىذه طريقة السلف -كما زعموا ،-وإما أف تأوؿ ،وىي
طريقة الخلف ،ويكوف معنى  )2(     لما خلقت بقدرتي ،طيب.

لماذا ال تثبتوف اآلية على ظاىرىا وتثبتوف الصفة هلل 

قالوا :ألنو يتعارض مع الدليل العقلي ،أف إثبات

الصفات يستلزـ التشبيو ،الرد عليهم أف ىذه الحجة ،ىذا الدليل الذي زعمتم أنو دليل عقلي ،ليس بدليل عقلي،
فليس إثبات الصفة يستلزـ التشبيو ،ىذا الدليل دليل فاسد ،والدليل على فساده ،أنكم معاشر األشاعرة ،ألستم

تثبتوف السمع هلل؟ وال ال؟ تثبتوف هلل البصر وال ال؟ والمخلوؽ موصوؼ بالسمع والبصر وال ال؟ إذف أنتم تشبهوف،

فإثبات السمع والبصر يستلزـ التشبيو ،فهذا دليل على أف ىذه الشبهة شبهة فاسدة ،وبمثل ىذه الشبهات
عارضوا بها نصوص الوحيين ،وأبطلوا بها داللة نصوص الوحيين على صفات اهلل  نعم.
أحسن اهلل إليكم ،ثم فائدة شخص أرسل ورقة ،يقوؿ :ال تصح قراءة المتن كأنو قرآف ،رجاء التنبو.

األصل فيها الجواز ،ومن منع فعليو الدليل  ،ولقد أدركنا مشايخنا يقرأ عليهم بهذا األسلوب ،وما أنكروا ىذا

األمر ،نعم.

 - 1سورة ص آية .75 :
 - 2سورة ص آية .75 :

الفتوى الحموية الكبرى

فلما انبٌت أمرىم على ىاتُت ادلقدمتُت الكفريتُت ،كانت النتيجة استجهاؿ األولُت واستبالىهم،
واعتقادىم أهنم كانوا قوما أميُتٔ ،تنزلة الصاحلُت من العامة ،مل يتبحروا يف حقائق العلم باهلل ،ومل
يتيقنوا لدقائق العلم اإلذلي ،وأف اخللف الفضالء حازوا قصب السبق يف ىذا كلو
ػػػػػػػػػػػ

يعني يقوؿ الشيخ :فلما انبنى أمرىم على ىاتين المقدمتين الكفريتين ،والمقدمتاف ىما المقدمة األولى :أف طريقة

السلف ىي مجرد اإليماف بألفاظ القرآف والحديث من غي ر فقو لذلك ،ىذه المقدمة األولى ،المقدمة الثانية :أف
طريقة الخلف ىي استخراج معاني النصوص ،المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات ،وغرائب اللغات ،النتيجة

ما ىي النتيجة؟ استجهاؿ من كانت ىذه طريقتهم ،كونو يؤمن باللفظ ويكل المعنى هلل  بمعنى أف ىذا جاىل؛
ولهذا جعل وا السلف كحاؿ العواـ ،واستبالىهم بمعنى ،األبلو ىو الذي ال عقل لو ،يعني كأنهم ال عقوؿ لهم
يفهموف بها ىذه النصوص ،كما سبق ،من السلف الذين يقصدوف ىم الصحابة ،وكبار التابعين ،وأنهم بمنزلة

األميين ،قوـ أميين بمنزلة الصالحين من العامة ،لم يتبحروا في حقائق العلم ،يعني بأنهم عباد عامة ،ولم يتفطنوا
لدقائق العلم اإللهي ،وأف الخلف الفضالء حازوا قصب السبق في ىذا كلو ،حازوا قصب السبق ،أي تقدموا

عليهم ،صاروا أفضل منهم في ىذا األمر ،في أعظم أمر فيما يتعلق باهلل 

الخلف أفضل من السلف ،كما

يزعم ىؤالء ،حازوا قصب السبق ،ىذا م ثاؿ يردده شيخ اإلسالـ ابن القيم دائما ،وىو أف قديما يوضع قصبة في
حلبة المسابقة ،فالسابق ىو الذي يقتلع ىذه القصبة ،وىذا من أجل أف يتحقق أنو ىو الذي وصل أوال ،فالشيخ

يقوؿ :أنهم جعلوا الخلف ىم الذين فازوا ،وىم الذين تقدموا ،وىم الذين علو على السلف -رحمهم اهلل -في

ىذا الجانب ،حازوا قصب السبق ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

مث ىذا القوؿ إذا تدبره اإلنساف ،وجدىم يف غاية اجلهالة ،بل يف غاية الضاللة ،كيف يكوف
ىؤالء ادلتأخرين؟ ال سيما واإلشارة باخللف إىل ضرب من ادلتكلمُت ،الذين كثر يف باب الدين
اضطراهبم ،وغلظ عن معرفة اهلل حجاهبم ،وأخرب الواقف على هنايات إقدامهمٔ ،تا انتهى إليو من
مرامهم حيث يقوؿ:
لعمػ ػ ػػري لقػ ػ ػػد طف ػ ػ ػػت ادلعاىػ ػ ػػد كله ػ ػ ػػا

وسػ ػ ػ ػػَتت طػ ػ ػ ػػريف بػ ػ ػ ػػُت تلػ ػ ػ ػػك ادلعػ ػ ػ ػػامل

فل ػ ػ ػ ػ ػػم أر إال واض ػ ػ ػ ػ ػػع ك ػ ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػ ػػائر

علػ ػ ػ ػػى ذق ػ ػ ػ ػػن أو قارعػ ػ ػ ػػا سػ ػ ػ ػػن نػ ػ ػ ػػادـ

وأقروا على نفوسهم ٔتا قالوه متمثلُت بو ،أو منشئُت لو فيما صنفوه من كتبهم كقوؿ بعض
رؤسائهم:
هناي ػ ػ ػ ػ ػػة إق ػ ػ ػ ػ ػػداـ العقػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ عق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

وأكث ػ ػ ػ ػػر س ػ ػ ػ ػػعي الع ػ ػ ػ ػػادلُت ض ػ ػ ػ ػػالؿ

ومل نسػ ػ ػػتفد مػ ػ ػػن ْتثنػ ػ ػػا طػ ػ ػػوؿ عمرنػ ػ ػ ػا

سػ ػ ػ ػػوى أف ٚتعنػ ػ ػ ػػا فيػ ػ ػ ػػو قيػ ػ ػ ػػل وقػ ػ ػ ػػالوا

وأرواحنػ ػ ػ ػػا يف وحشػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػن جسومن ػ ػ ػ ػا
وك ػ ػ ػػم ق ػ ػ ػػد رأين ػ ػ ػػا مػ ػ ػػن رجػ ػ ػػاؿ ودولػ ػ ػ ػة
وك ػ ػػم مػ ػ ػػن جب ػ ػػاؿ ق ػ ػػد عل ػ ػػت شرفا ػ ػ ػا




وغاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دنيانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أذى ووب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
فب ػ ػ ػ ػ ػػادوا ٚتيع ػ ػ ػ ػ ػػا مس ػ ػ ػ ػ ػػرعُت وزال ػ ػ ػ ػ ػوا
رج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ فزال ػ ػ ػ ػ ػ ػوا واجلب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ جب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ


مث قاؿ ،الحظوا من ىذا ،ىذا الرازي ،ىذا ادلنظر دلذىب األشاعرة ،ىذا الذي يعترب من أعظم
أئمة ىذا الفن ،الذي قعد ىذا ادلذىب؛ وذلذا الشيخ يقوؿ :دلا رأيت ،يقولو يف -نقض
التأسيس -دلا رأيت أف ٚتهورىم -أي ٚتهور األشاعرة -يصدروف ويردوف على رأي الرازي،
رأيت أف أرد على كتابو أساس التقديس ،ويعترب رد على ٚتيعهم ،ماذا يقوؿ يف هناية حياتو؟
يقوؿ :لقد تأملت الطرؽ الكالمية ،وادلناىج الفلسفية ،وما رأيتها تشفي عليال ،وال تروي غليال،

الفتوى الحموية الكبرى

ورأيت أقرب الطرؽ طريقة القرآف ،اقرأ يف اإلثبات
وقولو:

()2

     
()4

    



واقرأ يف النفي

()1

     
     

()3

 

ومن جرب مثل ٕتربيت عرؼ مثل معرفيت ،ويقوؿ اآلخر منهم:

ولق د خضت البحر اخلضم ،وتركت أىل اإلسالـ وعلومهم ،خضت يف الذي هنوين عنو ،واآلف
إف مل يتداركٍت ريب برٛتة منو ،فالويل لفالف ،وىا أنا ذا أموت على عقيدة أمي ،ويقوؿ اآلخر
منهم :أكثر الناس شكا عند ادلوت أصحاب الكالـ .
ػػػػػػػػػػػ

الشيخ يقوؿ :من تدبر ىذا الكالـ ،الذي فضل طريقة السلف على طريقة الخلف ،وجده في غاية الجهالة ،بل

في غاية الضاللة ،كيف يكوف ىؤالء المتأخروف ،ال سيما واإلشارة بالخلف ،إلى ضرب من المتكلمين ،الذين كثر

في باب الدين اضطرابهم ،وغلظ عن معرفة اهلل حجابهم ،نعم .من أكثر الناس اضطراب اختالؼ ،ىم أىل
الكالـ ،كما ذكر الغزالي في النقل األخير ،الذي ذكره شيخ اإلسالـ ،أكثر الناس شكا عند الموت ىم أىل

الكالـ ،والدليل على أنهم أكثر الناس اضطرابا ،ىذه األمثلة التي أوردىا الشيخ ،أوردىا عن كبار أئمتهم ،الذين
يصغوف ويردوف على آرائهم وأقوالهم ،فأوؿ ىؤالء يقوؿ :وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم ،بما انتهى إليو من

مرامهم ،أي بما انتهى إليو نهاية أمرىم ،وىو الشهرستاني ،الشهرستاني من كبار أئمة المتكلمين ،ىو الذي قاؿ
ىذين البيتين ،أو نقلهما متمثال بهما:

لعم ػ ػ ػ ػ ػػري لق ػ ػ ػ ػ ػػد طف ػ ػ ػ ػ ػػت المعاى ػ ػ ػ ػ ػػد كله ػ ػ ػ ػ ػػا

وسػ ػ ػ ػػيرت طرفػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػػين تلػ ػ ػ ػػك المعػ ػ ػ ػػالم

فلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم أرى إال واضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائر

علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ذقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن أو قارع ػ ػ ػ ػ ػ ػػا س ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ن ػ ػ ػ ػ ػ ػػادـ

ولهذا علق على ىذين البيتين الشيخ -رحمو اهلل -فقاؿ :فأخبر أنو لم يجد إال حائرا شاكا مرتابا ،أو من

اعتقد ثم ندـ؛ لما تبين لو خطأه ،بمعنى أنهم أحد اثنين ،ىؤالء الذين تبحروا في ىذا العلم -علم الكالـ -إما أف
 - 1سورة طه آية .5 :
 - 2سورة فاطر آية .10 :
 - 3سورة الشورى آية .11 :
 - 4سورة طه آية .110 :

الفتوى الحموية الكبرى
ي صل أمره إلى الشك والحيرة واالضطراب ،وسيرد بعض األمثلة ،وإما أنو يعرؼ أنو على ضالؿ ،وىذا ما حصل
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وما حصل للغزالي ،عرفوا في نهاية المطاؼ أف ىذا الطريق ال يهدي إلى الحق ،وال يلتمس منو الصواب ،فأقروا
على أنفسهم بذلك ،يقوؿ :وأقروا على نفوسهم بما قالوه ،متمثلين بو ،أو منشئين لو ،فيما صنفوه من كتبهم،

كقوؿ بعض رؤسائهم ،وىو الرازي ،اإلماـ الفخر الرازي ،ذكر ذلك في كتابو أقساـ اللذات ،والكتاب ال يزاؿ

مخطوط ،تمثل بهذه األبيات:

نهايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداـ العق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ عق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

وأك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثر س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعي العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمين ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ

ول ػ ػ ػ ػ ػ ػػم نس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتفد م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن بحثن ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ط ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ عمرن ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوى أف جمعن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو قي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل وق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالوا

وأرواحن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وحشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن جسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػومنا

وغايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دنيانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أذى ووبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

وكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد رأين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن رج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ودول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

فبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادوا جميعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعين وزال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوا

وكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن جب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػد عل ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػرفاتها

 رج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ فزال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوا والجب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ جب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

ثم قاؿ ،الحظوا من ىذا ،ىذا الرازي ،ىذا المنظر لمذىب 
األشاعرة ،ىذا الذي يعتبر من أعظم أئمة ىذا الفن،

الذي قعد ىذا المذىب؛ ولهذا الشيخ يقوؿ :لما رأيت ،يقولو في -نقض التأسيس -لما رأيت أف جمهورىم -

أي جمهور األشاعرة -يصدروف ويردوف على رأي الرازي ،رأيت أف أرد على كتابو أساس التقديس ،ويعتبر رد على
جميعهم ،ماذا يقوؿ في نهاية حياتو؟ يقوؿ :لقد تأملت الطرؽ الكالمية ،والمناىج الفلسفية ،فما رأيتها تشفي
عليال -تشفي مريضا -وال تروي غليال ،ورأيت أقرب الطرؽ ،طريقة القرآف ،إف أردتم الهداية ،إف أردتم السالمة،
فعليكم بطريقة القرآف ،أما طريقة ىؤالء المتكلمين ،ال تشفي عليل ،وال تروي غليل ،ورأيت أقرب الطرؽ ،أقرب

الطرؽ للهداية ،قد يكوف عند المتكلمين حق.

وليس معناه أف كل ما عند المتكلمين ىو باطل ،ال عندىم حق وباطل ،لكن الحق صعب المناؿ ،وعروا

وصعبوا الطريق في الوصوؿ إلى الحق ،بهذه المناىج التي سلكوىا ،أما طريقة القرآف فال ،طريقة سهلة ،طريقة
يسيرة ،فهذا اعتراؼ من إماـ من أئمتهم ،أقرب الطرؽ طريقة القرآف ،اقرأ في اإلثبات

   

 )1(  إثبات أيش؟ صفة االستواء  )2(     إثبات صفة العلو ،واقرأ في
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النفي بمعنى اترؾ ىذه المقدمات الكالمية ،المقدمات المنطقية ،عليك بطريقة القرآف ،اقرأ في النفي
()1

   

 

()2

      

يقوؿ :ومن جرب مثل تجربتي عرؼ مثل معرفتي ،ويقوؿ في وصيتو ،التي نقلها صاحب عيوف األنباء ،ونقلها

السبكي في طبقاتو ،يقوؿ في وصيتو في آخر حياتو ،الرازي يقوؿ :ولقد اختبرت الطرؽ الكالمية ،والمناىج

الفلسفية ،فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآف؛ ألنو يسعى في تسليم العظمة ،والجالؿ
هلل ،ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات ،وما ذاؾ إال للعلم بأف العقوؿ البشرية تتالشى في تلك

المضايق العميقة ،والمناىج الخفية؛ فلهذا أقوؿ كل ما ثبت بالداللة الظاىرة من وجوب وجوده ،ووحدتو وبراءتو

عن

الشركاء كما في القدـ واألزلية والتدبير والفاعلية ،فذلك ىو الذي أقوؿ بو وألقى اهلل بو ،وأقوؿ ديني متابعة

الرسوؿ  وكتابي ىو القرآف العظيم ،وتعويلي في طلب الدين عليهما.
ىناؾ أيضا زيادة ،فيما ذكره في كالمو السابق ،أنو قاؿ :ثم أقوؿ من صميم القلب من داخل الروح ،أني مقر

بأف كلما ىو األكمل األفضل األعظم األجل فهو لك ،وكلما ىو عيب ونقص فأنت منزه عنو ،يقوؿ شيخ اإلسالـ
رحمو اهلل -تعليقا على كالمو ىذا :وىو صادؽ فيما أخبر بو ،أنو لم يستفد من بحوثو في الطرؽ الكالميةوالفلسفة ،سوى أف جمع قيل وقالوا ،وأنو لم يجد فيها ما يشفي عليال ،وال يروي غليال ،فإف من تدبر كتبو كلها،

والشيخ من أكثر الناس دراية وعل ما ،بما كتبو الرازي ،يقوؿ :فإف من تدبر كتبو كلها لم يجد فيها مسألة واحدة
من مسائل أصوؿ الدين ،موافقة للحق الذي يدؿ عليو المنقوؿ والمعقوؿ ،بل الحظوا االفتراض ،بل يذكر في

المسألة عدة أقواؿ ،والقوؿ الحق ال يعرفو ،فال يذكره ،يعني يأتي بهذه المسألة ويذكر أقواؿ الناس فيها أحيانا
يذكر كما ذكر الشيخ إلى عشرة أقواؿ ،والقوؿ الحق ال يذكره؛ ألنو ال يعلمو ،والسبب -يا إخواف -ىؤالء ال
ينقصهم ذكاء ،ولكن كما قاؿ الشيخ في آخر الرسالة :أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء ،التمسوا الحق من غير معينو،

فضلوا وانحرفوا  )3(       ىؤالء اآلف كبار األئمة ،نعم إف صدقت أقوالهم ىذه،
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فنرجو لهم إف شاء اهلل توبة عند اهلل  لكن كما قاؿ شيخ اإلسالـ :يموتوف كما يموت عواـ الناس ،وشتاف بين
موت عالم ،وموت عامي ،ىذا إف سلموا من تبعات ىذا العلم الذي خلفوه للناس ،نعم .وصلوا إلى نهاية الطريق،

ولكن وجدوا الطريق مغلق أمامهم ،ىم سلكوا ىذا الطريق يلتمسوف الحق لكن ،وجدوا أنو ال يوصل إلى الحق؛
ولهذا ومن جرب مثل تجربتي عرؼ مثل معرفتي ،يقوؿ للناس الذين بعده :التمسوا الحق من الكتاب والسنة،

فيهما الهدى والنور ،ىما أقرب الطرؽ إلى الحق ،ويقوؿ اآلخر منهم ،وىو إماـ الحرمين أبو المعالي الجويني،
من أئمة األشاعرة ،بل من كبار أئمة األشاعرة ،بل ىو من أوائل م ن قاؿ بنفي الصفات الخبرية ،التي وردت في

القرآف ،فاألئمة األشاعرة المتقدموف ،كالباقالني والبيهقي،

يثبتوف الصفات الخبرية التي جاءت في القرآف ،الجويني أوؿ من نادى بنفي الصفات الخبرية ،التي جاءت في

القرآف من األشاعرة ،ماذا يقوؿ؟ يقوؿ :لقد خضت البحر الخضم البحر الواسع ،وتركت أىل اإلسالـ وعلومهم،
وخضت في الذي نهوني عنو ،نهوه عن ماذا؟ عن الدخوؿ في ىذه المضائق ،التعمق في المسائل الفلسفية

والمسائل المنطقية ،عندؾ داللة القرآف والسنة واضحة بينة ،واآلف إف لم يتداركني ربي برحمة منو ،فالويل لفالف،

وىا أنا ذا أموت على عقيدتة أمي ،يموت كما يموت العواـ على عقيدة مجملة.

ويقوؿ اآلخر منهم -وذكر الشيخ في غير ىذا الموضع ،أف القائل ىو أبو حامد الغزالي :-أكثر الناس شكا

عند الموت أصحاب الكالـ ،يا خواف اإلنساف لو كاف في حياتو عنده شيء من الشك ،لكنو عند الموت أحوج

ما يكوف إلى اليقين ا لتاـ ،يعني ىذا الموقف خالص انتهى ،ما يقبل فيو الشك ،ىذه األمور العقائد ال تقبل
الشك ،ال بد أف تلقى اهلل  على عقيدة ،وأنت مستيقن بذلك مثل الشمس ،فهؤالء لما التمسوا الحق من غير

معينو ،عاقبهم اهلل  بهذه المصيبة ،أنهم صاروا من أكثر الناس شكا عند الموت؛ ولهذا دخل ابن بادة -وىو
رجل من عامة المسلمين -دخل على شمس الدين الخسرو شاىي ،وىو من أعز وأجل تالمذة الرازي ،دخل عليو
ىذا الرجل البسيط ،سألو شمس الدين ،قاؿ :ما تعتقد ،قاؿ ىذا الرجل :ما أعتقد ،أعتقد ما يعتقده المسلموف،

قاؿ :وأنت مطمئن مرتاح الباؿ لذلك ،قاؿ :أجل ما عندي ،أدنى شك وهلل الحمد ،فقاؿ :أما أنا فواهلل ما أدري
ما أعتقد ،واهلل ما أدري ما أعتقد ،واهلل ما أدري ما أعتقد ،فبكى وبلل لحيتو ،طيب .أقوؿ أنو قاؿ :لو لما سألو ما

تعتقد ،قاؿ :ما يعتقده المسلموف ،عامة المسلموف ،ما عندي أدنى شك ،قاؿ :وأنت مرتاح الباؿ مطمئن ،قاؿ:
أجل ،قاؿ :أما أنا ىذا الرجل الذي قضى حياتو وعمره في البحث ،والتنقيب واألخذ والعطاء ،وعرض ىذه الشبو

واإلجابة عليها ،قاؿ :أما أنا فواهلل ما أدري ما أعتقد ،واهلل ما أدري ما أعتقد ،واهلل ما أدري ما أعتقد،
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حتى بكى.
واصل الحموي ،ممن دخل في ىذا العلم ،يقوؿ :أضع الملحفة على وجهي ،ثم أعرض شبهة ىؤالء ،وأجيبها

بشبهة ىؤالء ،ثم ىكذا إلى أف يطلع الفجر ،لم أىتد إلى الحق ،ولم يرتاح ويناـ كما يناـ الناس ،والسبب في

ذلك ،أنهم

التمسوا الحق من غير معينو ،الحظوا ىؤالء األئمة الكبار الذين قضوا حياتهم في قيل وقاؿ ،أتعبوا نهارىم،

قطعوا أوقاتهم وأعمارىم ،انتهوا إلى ال شيء ،وكما قاؿ الشيخ :إف صحت توبتهم فهم يموتوف كما يموت عواـ

المسلمين ،كيف لو صرفوا ىذه األعمار في قاؿ اهلل ،وقاؿ الرسوؿ ،لو صرفوا ىذه العقوؿ في تفهم كالـ اهلل،
وكالـ رسولو ،ولكن ىكذا

    

 )1(  وكالـ ىؤالء ينبغي أف يكوف أيش؟ مثار عناية

للمسلم المؤمن ،أال يدخل في مثل ىذه المزالق ،كما دخل ىؤالء ،ىؤالء نجاىم اهلل  في آخر حياتهم -إف
صدقت توبتهم ،-لكن مئات ممن دخلوا في ىذا العلم تاىوا وضلوا ،فعلى المسلم أف ينظر كيف طلب السلف
ىذا العلم؟ كيف بحثوا عن

الحق؟ وليسلك سبيلهم فإف الخير كل الخير فيما انتهجوا ،وإف الشر كل الشر فيما خالف منهجهم ،وباهلل

التوفيق ،وصل اهلل وسلم على نبينا محمد.

س :أحسن اهلل إليك ،شيخ أستأذنك في قراءة بعض األسئلة ،يقوؿ ىذا السائل :ىل ىؤالء تابوا مثل الرازي

والغزالي ،وىل كالمهم حجة داحضة على أصحابهم؟

ج :أما توبتهم ،فالذي يظهر من كالمهم ىذا ،أننا نحسن إف شاء اهلل تعالى النية فيهم ،أنهم تابوا ،لكن يبقى

أف كالمهم الذي سطروه ،وىو اآلف منشور بين المسلمين ،موجود في الكتب ،أنو الضالؿ الذي وضعوه ،فتوبتهم
ألنفسهم ،فهذا ال يمنع من الرد على ما ذكروه في كتبهم ،وىذا ما ذكره الشيخ -رحمو اهلل -يقوؿ :كونهم تابوا،

كوف توبتهم صحت ،ىذا أمر ،ىذا بينهم وبين اهلل ،لكن الذي يهمنا من ىؤالء ما ىو؟ الرازي والغزالي شخص
كسائر األشخاص ،قدـ إلى اهلل أفضى إلى ما قدـ ،لكن المهم بالنسبة لنا كمسلمين ،ىذا التراث الذي خلفوه

لنا ،أما كالمهم يعتبر حجة على أصحابهم ،ال شك؛ ولهذا الشيخ يكثر من إيراد ىذه األمثلة ،وسيختم الرسالة

في آخر الفتوى الحموية ،بأف الناس تجاه علم الكالـ ثالثة أقساـ ،وذكر قسما الذين دخلوا فيو وبلغوا الغاية،
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وعرفوا أنو ال يهدي إلى الحق ،وال يوصل إلى الصواب ،كأمثاؿ الرازي والجويني ،والشهرستاني وغيرىم ،نعم.
س :أحسن اهلل إليك ،كثير من األحبة يسأؿ عن الكتاب الذي بين يديك؟

ج :ىو الفتوى الحموية ،الكتاب الذي بين يدي الفتوى الحموية ،لكنها نسخة محققة تحقيق العبد الفقير،

نعم.

س :أحس ن اهلل إليك ،ىذا سائل من فرنسا يقوؿ :السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،ىل يجوز لشخص أف

يعطي دروسا عبر اإلنترنت ،وىو لم يدرس عند أي شيخ حيث يعمل على ترجمة كتب كبار العلماء إلى اللغة التي

يفهمها القوـ.

س :سؤاؿ آخر ،ىل يجوز لبس ما فيو صورة الطفل؟

ج :السؤاؿ األوؿ :وىو ىل يجوز لإلنساف أف يعطي دروس عبر جهاز اإلنترنت ،الشبكة العالمية ،وىو لم يدرس
عند أي شيخ ،نقوؿ :األصل في العلم معاشر اإلخوة أف يؤخذ عن العلماء ،وأف يدرس عند ركب العلماء ،ىذا

ىو األصل ،لكن قد ال يتيسر لإلنساف عالم يدرس عليو ،فعند ذلك يبلغ ما يعرؼ من دين اهلل 

على قدر

استطاعتو ،وعلى وفق حالو  ،بلغوا عني ولو آية  أمر آخر أقوؿ :مع وجود ىذه الوسائل تيسر وهلل الحمد
والمنة ،أف اإلنساف يمكن أف يتلقى العلم عن العلماء ،ولو لم يباشر الجلوس معهم ،فجل دروس العلماء خاصة

في ىذه العصور المتأخرة ،قد سجلت على أشرطة الكاسيت ،فبإمكاف اإلنساف الذي ال يتيسر لو الحضور
المباشر ،أو المرأة التي ال يتيسر لها الحضور المباشر لهذا الدرس ،أف تسمع ىذا الدرس عن طريق ىذا الشريط،

لكن بشرط من أراد أف يستفيد ال بد أف

والملح التي يسمعها؛ ألجل أف يرسخ ىذا
يكوف الكتاب بين يديو ،ويتابع مع ىذا الشيخ ويدوف الفوائد ُ
الدرس في ذىنو ،فإذا أشكلت عليو مسألة ،أو أشكلت عليو قضية ،فما عليو إال أف يرفع السماعة ،ويسأؿ أحد

المشايخ ،نعم .نقوؿ :من تيسر لو الحضور المباشر ،ىذا نور على نور ،وىذا ال خالؼ فيو ،لكن من لم يتيسر لو

ذلك ،نقوؿ :خالص ،إما أف تأخذ الشيء مائة في المائة أو صفر ال ،يعمل اإلنساف بقدر استطاعتو ،ىناؾ بعض

المناطق في أنحاء العالم ،نعم .قد ال يوجد عندىم شيخ ،قد يوجد عندىم طالب علم مبتدئ ،لكن ىذا ىو أعلم

من عندىم ،فال يمنع أف يجلس ىذا الشخص ،ويدرس الناس ويعلم الناس ،بحسب العلم الذي عنده.
س :ىل يجوز لبس ما فيو صورة الطفل؟

ج :واهلل األولى ترؾ ىذه الصور جملة وتفصيال ،وأف ال يحمل اإلنساف من الصور إال ما اضطر إليو ،أما أف

يحمل ىذه الصور اختيارا ،فنقوؿ :األولى تركها ،ىذا ىو األسلم ،واهلل أعلم.

الفتوى الحموية الكبرى
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س :أحسن اهلل إليك ،ىذا سؤاؿ من أشعري تائب ،يقوؿ :حفظك اهلل لو نسلم لكم -جدال -أف الصحابة

كانوا يعلموف مقاصد اآليات ،فأين الدليل على ىذا؟ فإنو لم يرد لنا قوؿ أحد من الصحابة ،أنهم قالوا :نحن

نثبت وال نكيف ،بل إف ىذا كلو منقوؿ عنهم ،بل إف ابن تيمية نفسو لم ينقل عن أحد من الصحابة ،إذف فاألصل

أف المنقوؿ لنا عن الصحابة ال شيء ،وىذا ال دليل فيو أنهم أثبتوا الصفات ،واهلل أعلم.

ج :بل أقوؿ لو ىناؾ ستة وجوه ،ذكرىا شيخ اإلسالـ في الجزء الرابع من الفتاوى ،من صفحة مائة وسبعة
وخمسين ،ذكر ستة وجوه ،أف الصحابة -رضي اهلل عنهم -كانوا يعلموف معاني ىذه النصوص ،وأف من زعم أنهم

ال يعلموف معاني نصوص الصفات ،فقد افترى عليهم غاية الكذب ،وذكر الوجوه ،ولعلنا إف شاء اهلل غدا نشير

إليها إشارة ،نعم .وىناؾ دليل ،األ صل أنهم يفهموف ىذه النصوص ،وذكر الشيخ أنو من زعم أنهم كحاؿ األميين

والعواـ فقد افترى عليهم ،كيف يقرؤوف نصوص ما يفهموف معناىا ،وىم يسألوف النبي 
بسيطة ،أمور أشبو ما تكوف بالمسائل الفرعية ،إذا أشكل عليهم سألوا عن معناىا ،النبي  يحضرني اآلف ىذا

عن معاني أمور

المثاؿ يقوؿ  :أال أخبركم بنسائكم من أىل الجنة قلنا :بلى يا رسوؿ اهلل ،قاؿ :الودود الولود العئود 

قالوا :يا رسوؿ اهلل عرفنا الودود الولود ،فمن ىي العئود؟ يسألوف عن ىذه األمور البسيطة ،ويتركوف أصوؿ الدين

ما يسألوف عنو ،أبو رزين  في الحديث الحسن يسمع النبي 
يدرس ،لم يتعلم ،يسمع النبي  يقوؿ  :يضحك ربنا لقنوت عباده وقرب غيابو  الحظوا ماذا قاؿ أبو
في مجمع وىو أعرابي على فطرتو ،لم

رزين بفطرتو ببساطتو؟  قاؿ يا رسوؿ اهلل :أو يضحك ربنا قاؿ :نعم  ما قاؿ كما قاؿ المتأخروف :إذا يلزـ
عليو أف يكوف هلل أضراس تعلى اهلل ،هلل شفتين يلزـ

عليو التشبيو ،يلزـ عليو ،ال .بس يريد أف يتأكد  أو يضحك ربنا؟ قاؿ :نعم قاؿ :لن نعدـ من رب يضحك

خيرا  ىذا فهم النص ،وال ما فهمو ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا يقوؿ :يمر علينا كثيرا في كتب العقيدة كلمة مجاز ،فما معنى ىذه الكلمة؟

ج :الم جاز :ىذا مصطلح اختلف ىل ىو كاف موجود عند العرب ،أو غير موجود عند العرب ،وىل ىو في

القرآف ،أو غير موجود في القرآف ،تعريفو ىو استخداـ اللفظ في غير ما وضع لو أوال.

مثالو :اليد تستخدـ في األصل ليش؟ في اليد الحقيقية ،أو ال؟ العرب إذا قالوا :يد ،مباشرة يتبادر الذىن إلى

اليد الحقيقية ،واضح .لكن قد تستخدـ في معنى آخر في النعمة ،فيقاؿ :فالف لو يد عندي ،واضح.

األسد عند العرب يستخدموه لهذا الحيواف المفترس ،لكن قد يستخدمونو في اإلنساف الشجاع ،فيقولوف:

جاء

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

األسد ،أي ذاؾ الرجل ،جاء األسد ضاحكا ،أي ذاؾ الرجل الشجاع ،فنقل المعنى مما استخدـ لو إلى معنى

آخر ،ىذا يسمى مجاز ،من الجواز ،طيب .ىل العرب عندىم مجاز المسألة ،خالفية كبيرة جدا ،أما أىل

ا ألصوؿ ،فيزعموف ،نعم .أف العرب استخدموا المجاز ،طيب .شيخ اإلسالـ وتلميذه ابن القيم -رحمو اهلل-
ذىبوا إلى أف المجاز لم يعرؼ إال بعد انقضاء القروف الثالثة ،وأوؿ من قاؿ بو المعتزلة؛ ولهذا انتصر لهذا القوؿ

ابن القيم -رحمو اهلل -انتصارا قويا في مختصر الصواعق ،وقاؿ :سمى المجاز الطاغوت ،فقاؿ :كسر الطاغوت

كذا المجاز ،وانتصر أيضا لهذا القوؿ محمد األمين الشنقيطي -رحمة اهلل عليو -صاحب أضواء البياف ،في

رسالة لو صغيرة إبطاؿ المجاز ،وعلى فرض أنو موجود عند العرب ،فالقوؿ الصحيح أنو غير موجود في القرآف؛

وذلك ألف المجاز -الحظوا ىذه أوؿ حجة -ألف المجاز يجوز نفيو وال يكوف من نفاه كاذبا ،وباإلجماع ال يجوز
نفي شيء من القرآف ،فعلى فرض وجوده عند العرب ،فهو غير موجود في القرآف ،وىذه الشبهة التي ىي

المجاز ،ىي التي عوؿ عليها أكثر المتكلمين ،في نفي أكثر الصفات ،طيب .نقف على ىذا ،واهلل أعلم ،وصلى

اهلل وسلم على نبينا محمد.
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بسم اهلل الرٛتن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،قاؿ ادلصنف -رٛتو اهلل تعاىل
رٛتة واسعة -مث ىؤالء ادلتكلموف ادلخالفوف للسلف ،إذا حقق عليهم األمر ،مل يوجد عندىم من
حقيقة العلم باهلل وخالص ادلعرفة بو خرب ،ومل يقفوا من ذلك على عُت وال أثر ،كيف يكونوا
ىؤالء احملجوبوف ،ادلنقوصوف ادلسبوقوف ،احليارى ادلتهوكوف ،أعلم باهلل وأمسائو وصفاتو ،وأحكم يف
باب آياتو وذاتو من السابقُت األولُت ،من ادلهاجرين واألنصار ،والذين اتبعوىم بإحساف ،من
ورثة األنبياء ،وخلفاء الرسل ،وأعال ـ اذلدى ،ومصابيح الدجى ،الذين هبم قاـ الكتاب ،وبو
قاموا ،وهبم نطق الكتاب ،وهبم نطقوا الذين وىبهم اهلل من العلم واحلكمة ،ما برزوا بو على سائر
أتباع األنبياء ،فضال عن سائر األمم الذين ال كتاب ذلم ،وأحاطوا من حقائق ادلعارؼ وبواطن
احلقائق ٔتا لو ٚتعت حكمة غَتىم إليهم ،الستحيا من يطلب ادلقابلة.
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الحمد هلل رب العالمين ،وأصلي وأسلم على نبينا محمد ،وعلى آلو وصحبو أفضل الصالة ،وأتم التسليم ،ال زاؿ

كالـ المؤلف ،في الرد على من فضل كالـ الخلف ،على كالـ السلف ،في باب األسماء والصفات ،يقوؿ -

رحمو اهلل :-ثم ىؤالء المتكلموف المخالفوف للسلف ،بمعنى أىل الكالـ الذين خالفوا السلف في أصوؿ

االعتقاد ،إذا حقق عليهم األمر ،لم يوجد عندىم من حقيقة العلم باهلل ،وخالص المعرفة بو خبر ،بمعنى أنهم لم

يستندوا فيما أو في كثير مما ذىبوا إليو ،وخالفوا فيو سلف األمة ،لم يستندوا في ذلك إلى خبر ،إلى آثارة من
العلم ،إلى دليل من الكتاب أو السنة ،أو إلى قوؿ من أقواؿ السلف الصالح ،ولم يقفوا من ذلك على عين وال
أثر ،ىذا مثل يضرب لمن ترؾ شيئا يراه ،ثم تبع أثره؛ ولهذا يقاؿ :ال تطلبوا أثرا بعد عين ،فهم لم يقفوا ال على

عين الحقيقة ،وال حتى على أثر ىذه الحقيقة ،في ىذا الباب ،كيف يكوف ىؤالء المحجوبوف ،المنقوصوف
المسبوقوف ،ىذه صفات لمجموع ىؤالء.

وسيوضح الشيخ فيما بعد ،أنو ال يقصد أحدا بعينو ،إنما يقصد مجموع ىؤالء المتكلمين الحيارى المتهوكوف،

المتهوؾ ىو الذي يقع في كل أمر بمعنى ،ليس لديو بينة يسير عليها ،وىذه صفة ىؤالء في الحقيقة فإذا كاف

أئمتهم أقروا على أنفسهم أنهم ما وصلوا إلى الحقيقة ،وأنهم في حيرة من أمرىم ،فما الظن باألتباع أعلم باهلل

وأسمائو وصفاتو ،وأحكم بباب آياتو وذاتو من السابقين األولين ،من المهاجرين واألنصار ،والذين اتبعوىم

بإحساف من

الفتوى الحموية الكبرى
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ورثة األنبياء ،وخلفاء
الرسل وأعالـ الهدى ،ومصابيح الدجى ،كل ىذه صفات لسلف ىذه األمة ،الذين بهم قاـ الكتاب ،وبو قاموا،

وبهم نطق الكتاب ،وبهم نطقوا ،ال شك أف كتاب اهلل 

مليء بالثناء على أولئك ،والترضي عنهم 
()1

             

وىذا الكتاب ىم الذين قاموا بو ،وأوصلوه للناس ،وبلغوه للناس ،غضا طريا كما سمعوه من النبي -صلى اهلل عليو
وسلم -؛ لهذا يقوؿ أبو عبد الرحمن السلمي :حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآف كعثماف بن عفاف ،وابن مسعود،
أنهم كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآف من الرسوؿ  لم يتجاوزوه حتى يعلموا ما فيو ،ويعملوا بما فيو ،فجمعوا

بين العلم والعمل ،ويقوؿ مجاىد -رحمو اهلل :-لقد عرضت المصحف على ابن عباس من أولو إلى آخره ،أقفو

عند كل آية أسالو عند كل آية ،يفسرىا لي ،فذاؾ الجيل الذين ىم أصحاب النبي 

والتابعوف لهم بإحساف،

ىم الذين بينوا لنا ،وحملوا لنا ىذين الوحيين ،الذين وىبهم اهلل من العلم والحكمة ،ما برزوا بو على سائر أتباع

األنبياء ،فضال عن سائر األمم الذين ال كتاب لهم ال شك.

ولهذا كل علم عند األمم السابقة فهو عند أمة محمد وأزيد ،وكل علم عند فرؽ األمة فهو عند أىل السنة

والجماعة وأزيد ،فكل حق عند فرؽ األ مة فهو موجود عند أىل السنة من باب أولى ،وأحاطوا من حقائق

المعارؼ ،وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرىم إليهم الستحيا من يطلب المقابلة ،ال شك أف ىذه األمة

وىبهم اهلل 

من العلم ما برزوا بو على سائر األمم ،وليس ىناؾ أدنى مقارنة بينهم وبين غيرىم ،من أىل

الكتاب فضال عن األمم التي ال كتاب لهم ،وكذلك أىل السنة والجماعة ،نعم.
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مث كيف يكوف خَت قروف األمة أنقص يف العلم واحلكمة ،ال سيما العلم باهلل ،وأحكاـ آياتو
وأمسائو ،من ىؤالء األصاغر بالنسبة إليهم ،أـ كيف يكوف أفراخ ادلتفلسفة ،وأتباع اذلند واليوناف
ورثة اجملوس ،وادلشركُت وضالؿ اليهود والنصارى ،والصابئُت وأشكاذلم وأشباىهم ،أعلم باهلل من
ورثة األنبياء ،وأىل القرآف واإلدياف .
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نعم أىل الكالـ ،جل ما عندىم ،أو كثير مما عندىم من ىذه المقدمات ،التي عارضوا بها نصوص الوحيين ،من

أين أتوا بها؟ متى عرف ها المسلموف؟ ىل عرفت في زمن الصحابة؟ ىل عرفت في زمن كبار التابعين؟ لم يعرفها

المسلموف إال بعد أف خالطوا أىل األمم األخرى ،وبعد أف عربت الكتب اليونانية ،كتب الفلسفة؛ ولهذا لما بعث

المأموف إلى ملك الروـ ،أو والي الروـ في اليوناف ،وكانت اليوناف ىي معقل تراث الفالسفة ،وطلب منو أف يبعث
لو كتب الفالسفة كي يترجمها ،وينشرىا بين الناس ،فتردد في ذلك ،ثم جمع بطارقتو ،ورجاؿ دينو فشاورىم،

فقالوا لو :ابعث بها إليو ،فما دخلت ىذه العلوـ على أمة إال أفسدتها ،وىذا ىو الواقع؛ ولهذا نقل السفريني عن

شيخ اإلسالـ ،والحقيقة بحثت ك ثيرا عن أصل الكالـ في كالـ الشيخ لم أقف عليو ،أنو قاؿ :وال أظن أف يغفل

اهلل 

عن المأموف ،فيما جره على المسلمين بسبب ترجمة ىذه الكتب ،فترجمة ىذه الكتب فتحت باب شر

على المسلمين ،فأصوؿ ىؤالء ،والقواعد التي عارضوا بها نصوص الكتاب والسنة استقوىا من أولئك؛ ولهذا

يقوؿ ابن حزـ ،يقوؿ :لما زالت حضارة أولئك الكفار فارس والروـ ،زالت حضارتهم على أيدي المسلمين،

حاولوا أف ينالوا من اإلسالـ وأىلو ،ورأوا أف الكيد لهم بالطرؽ العسكرية بالقوة ال يجدي ،ولم يستطيعوا فسلكوا

طرقا وأساليب أخرى ،فحاولوا أف يفسدوا على المسلمين دينهم ،فأثاروا ىذه الشبهات ،وسيذكر الشيخ أف أصل

مقالة التعطيل التي ال زاؿ المسلموف يحتسوف شرىا ،أصلها مأخوذ من اليهود ،كما أف الرفض أصلو من اليهود،

أوؿ من نادى بالرفض عبد اهلل بن سبأ اليهودي ،فالشيخ يقوؿ :ىؤالء الذين ىم أفراخ المتفلسفة ،الذين استقوا

علمهم ممن ى ؤالء المتفلسفة ،وأتباع الهند واليوناف إلى آخره ،كيف يكوف ىؤالء أعلم باهلل ممن من ورثة األنبياء؟
الذين ورثوا العلم عن األنبياء ،ىذا ال يقولو عاقل ،إلى ىنا انتهى كالـ الشيخ في الرد على ىذه المقولة الباطلة،

أف طريقة السلف أسلم ،وطريقة الخلف أعلم وأحكم ،ولعلي أذكر ىنا وجوىا ،ذكرىا الشيخ في نقض التأسيس،
يبين فيها أف طريقة السلف ىي األسلم واألعلم واألحكم ،وأف طريقتهم كانت على وفق ما أراد النبي  وأراد

اهلل 

وأنهم ما كانوا يقرؤوف ىذه النصوص نصوص القرآف المتعلقة بصفات اهلل ،وال يفهموف معناىا ،فذكر

وجوىا متعددة فمن ها أف اهلل سبحانو وتعالى قاؿ في كتابو:

   

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

     

()1

فأ مرنا بماذا بتدبر القرآف وقػاؿ:

     

 )3(    )2( القوؿ والتدبر فرع عن ماذا؟ عن فهم المعنى ،فالكالـ الذي ال يفهم معناه
ال يمكن أف يتدبر واهلل  أنزؿ ىذا القرآف ،وطلب من الناس أف يتدبروا آياتو ،فإذا كانوا ال يفهموف معناه كما
يزعم ىؤالء المتكلموف أف السلف ما كانوا يفهموف ،وما كانوا يعرفوف معاني نصوص الصفات ،فعلى ىذا ال

فائدة ،وال قيمة لهذا التدبر.

الوجو الثاني ،أف اهلل تعالى وصف القرآف بأنو شفاء ،فقاؿ      :


()5

وأنو ن ػ ور ،فقاؿ:

()4

       

ووص ف و ب أ ن و ُ  :ى ًدى َوَر ْح َمةً
 )6( فالكالـ الذي ال يفهم

معناه ،ىل يمكن أف يكوف شفاء أو نور أو رحمة ،نعم .يا إخواف ،كالـ ال يفهم ،ىل يمكن أف يكوف نور للمؤمن؟
أف يكوف شفاء للمؤمن ،ىذا يستحيل ،أيضا من الوجوه أف اهلل تعالى قاؿ:
 )7(  وقاؿ:

     

     

 )8(  فبين أنو أنزلو عربيا لماذا؟

ألج ل ماذا؟ ليعقلو الناس ،فإذا كاف ال يفهم ىل يمكن أف يعقل؟ أيضا وىذا أشار إليو الشيخ ىنا أف اهلل 
قاؿ )9(              :فذـ ىؤالء الذين

 - 1سورة محمد آية .24 :
 - 2سورة ص آية .29 :
 - 3سورة النساء آية .82 :
 - 4سورة يونس آية .57 :
 - 5سورة يونس آية .57 :
 - 6سورة المائدة آية .15 :
 - 7سورة يوسف آية .2 :
 - 8سورة الزخرف آية .3 :
 - 9سورة البقرة آية .78 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

ال يعلموف الكتاب إال أماني ،أي إال تالوة بال فهم ،وال تدبر للمعنى ،فإذا كاف اهلل  ذـ ىؤالء ،والمتكلموف
يقولوف :أف السلف كانوا يقرؤوف وال يفهموف المعنى ،فقد شاركوا ىؤالء ،فهم مذموموف بنص القرآف،

وىذا ال يقولو مسلم ،واهلل 

أيضا ذـ اليهود ،وقاؿ:

      

                  

 )1( فهم كانوا يقرؤوف الكتاب من غير فهم لمعناه ،أيضا من الوجوه التي ذكرىا أف اهلل تعالى ذـ من لم يكن
يكن حظو من السماع إال سماع الصوت ،دوف فهم المعنى ،فقاؿ:
           

      

 )2(  وقاؿ:

    

 )3(            فمن جعل السابقين األولين ،من المهاجرين
المهاجرين واألنصار والتابعين لهم بإحساف ،غير عالمين بمعاني القرآف ،جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين؛ ولهذا

يقوؿ :وإنما يستحق الذـ إذا كاف الكالـ مما يمكن فهمو وفقهو ،وما ال يكوف كذلك ال يستحق بو الذـ ،وذكر

وجوىا كثيرة ،إلى أف قاؿ في آخر ما ذكر :ومثل ىذه األدلة في القرآف كثيرة يطوؿ تتبعها ،وىذه أربعوف وجها،

وعند التأمل ىي أكثر من ذلك ،والوجو الواحد يتضمن وجها أو وجوىا ،واآليات المتماثلة جعلت وجها ،أي

جعلها ىو وجها واحدا ،يقوؿ :وكال منها دليل مستقل ،فتكوف الدالئل المذكورة أكثر من مائة
دليل ،وما لم يذكر كثير أيضا -رحمو اهلل -نعم.

 - 1سورة البقرة آية .79 :
 - 2سورة البقرة آية .171 :
 - 3سورة الفرقان آية .44 :

الفتوى الحموية الكبرى

فضل السلف على الخلف
وإمنا قدمت ىذه ادلقدمة؛ ألف من استقرت ىذه ادلقدمة عنده ،علم طريق اذلدى أين ىو ،يف
ىذا الباب وغَته ،وعلم أف الضالؿ والتهوؾ إمنا استوىل على كثَت من ادلتأخرين؛ بنبذىم كتاب
اهلل وراء ظهورىم ،وإعراضهم عما بعث بو زلمدا  من البينات واذلدى ،وترقيم البحث عن
طريق السابقُت والتابعُت والتماسهم علم معرفة اهلل ،شلن يعرؼ اهلل بإقراره على نفسو ،ولشهادة
األمة على ذلك ،وبدالالت كثَتة ،وليس غرضي واحدا ،وإمنا أصف نوع ىؤالء ،ونوع ىؤالء.
ػػػػػػػػػػػ

نعم يقوؿ -رحمو اهلل -أف الضالؿ والتهوؾ الذي ىو الوقوع في األمر من غير معرفة لو صفة الزمة لهؤالء

والسبب أنهم وقعوا في الحيرة والتهوؾ بما شهدوا ىم على أنفسهم بذلك ،وشهد عليهم اآلخروف بذلك،

السبب في ذلك ما ىو؟ ىا ىم صرحوا بذلك ،أنهم نبذوا كالـ اهلل وراء ظهورىم ،والتمسوا الحق من غير معينو.

ولهذا يقوؿ الشيخ -رحمو اهلل : -وقد ثبت عندي باإلسناد المتصل عن أحد كبارىم صاحب أسرار المنطق،

وىو رجل يقاؿ لو الخونجي كذا ،أنو قاؿ عند الموت :أموت وما علمت إال أف الممكن يفتقر للواجب ،واالفتقار
أمر يعرؼ اإلنساف ربو حقيقة المعرفة .عدمي أموت وما علمت شيئا.

فهذه شهادة من أنفسهم على أنهم لم يصلوا -ال أقوؿ إلى علم يقيني -بل وال إلى علم يسير ،يمكن من

خاللو أف يقوؿ :وليس غرضي واحدا ،وإنما أصف نوع ىؤالء ونوع ىؤالء ،يقوؿ :أنا في ىذه الفتوى وفي ىذا
الكالـ ،ال أقصد فالف من المتكلمين ،وال أقصد فالف من المتكلمين ،إنما أقصد نوع من دخل في ىذا العلم،

وأقصد نوع السلف ،ال أقصد اإلماـ أحمد ،وال اإلماـ الشافعي ،وال أقصد الصحابة ،أقصد مجموع السلف -

رحمهم اهلل ،-نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

 إثبات صفة العلو هلل

 اآليات الدالة على إثبات صفة العلو هلل

 مث، من أوذلا إىل آخرىا  وسنة رسولو،وإذا كاف كذلك فهذا كتاب اهلل من أولو إىل آخره
 يف أف اهلل، شللوء ٔتا ىو إما نص وإما ظاىر، مث كالـ سائر األمة،عامة كالـ الصحابة والتابعُت
 مثل قولو، وأنو فوؽ السماء، وأنو فوؽ العرش، وعلي على كل شيء،سبحانو فوؽ كل شيء
)2(

     

          :تعاىل

)1(

                
 

:وقولو

)4(

      

:وقولو

)6(

)3(

      

          

يف ستة

)8(

     

     

:وقولو

)7(

:وقولو

:وقولو

)5(

   

     

: وق ول و

:) وقولو9(       :م واضع وقولو

.10 :  سورة فاطر آية- 1
.55 :  سورة آل عمران آية- 2
.17-16 :  سورة الملك آية- 3
.158 :  سورة النساء آية- 4
.4 :  سورة المعارج آية- 5
.5 :  سورة السجدة آية- 6
.50 :  سورة النحل آية- 7
.54 :  سورة األعراف آية- 8
.5 :  سورة طه آية- 9

الفتوى الحموية الكبرى
()1

             

وق ول و :



 )2(     وقولو:



 )3(   إىل أمثاؿ ذلك شلا ال

ال يكاد حيصى إال بكلفة .
ػػػػػػػػػػػ

قعد بها ،أف الحق على وجو العموـ ،وفي باب األسماء
أصل بها ،أو ّ
نعم ،انتهى الشيخ من المقدمة التي ّ
والصفات ،يجب أف يؤخذ من الكتاب والسنة ،ومن أقواؿ سلف األمة ،وأف أقوالهم فيها الشفاء والنور والهدى.

بدأ اآلف يجيب على سؤاؿ السائل فيما يتعلق بالصفات ،فبدأ بصفة العلو هلل 

وىذه الصفة -معاشر

اإلخوة -من أعظم الصفات التي جاءت فيها األدلة الصحيحة الصريحة ،واجتمع فيها داللة الكتاب والسنة

واإلجماع ،والعقل والفطرة ،جميع أنواع األدلة ،ومع ذلك ىذه الصفة أجمع أىل التعطيل على نفيها عن اهلل 

اتفق الجهمية والمعتزلة واألشاعرة ،ومن حذا حذوىم على تعطيل الرب -سبحانو وتعالى -من ىذه الصفة ،فبدأ

الشيخ -رحمو اهلل -بقولو :فهذا كتاب اهلل من أولو إلى آخره ،وسنة رسولو 

من أولها إلى آخرىا ،ثم عامة

كالـ الصحابة والتابعين ثم سائر كالـ األمة ،مملوء بما ىو إما نص وإما ظاىر.

النص عند األصوليين :ىو ما كانت داللتو قطعية ال تحتمل النقيض ،يمثلوف على ذلك بقوؿ اهلل 

 

 )4(   ىل يتبادر إلى الذىن معنى آخر لهذه اآلية؟ نص قطعي واضح ال نحتاج إلى بيانو بدليل آخر.
أما داللة الظاىر فهي ما احتمل معنيين ىو في أحدىما أظهر من اآلخر ،يأتينا دليل يحتمل ىذا المعنى،

ويحتمل ىذا المعنى ،أو يحتمل أكثر من معنى ،لكن في داللتو على ىذا المعنى أظهر من في داللتو على المعنى

اآلخر ،مثالو ماذا؟ القرء ،أحسنت ،القرء يحتمل أف يكوف ىو الطهر ،ويحتمل أف يكوف ىو الحيض ،اليد يد

كلفظ مطلق مجرد ،يحتمل أف يكوف اليد الجارحة ،ويحتمل أف يكوف النعمة أو القدرة ،واضح .فالشيخ يقوؿ:
ىذا كتاب اهلل من أولو إلى آخره ،وىذا كالـ رسولو من أولو إلى آخره ،وىذا كالـ السلف مدوف مكتوب منقوؿ

لنا ،من أولو إلى آخره ،ليس فيو نص واحد ،ال نص وال ظاىر ،نعم .يدؿ على خالؼ ما ذىبوا إليو أىل السنة

 - 1سورة غافر آية .37-36 :
 - 2سورة فصلت آية .42 :
 - 3سورة األنعام آية .114 :
 - 4سورة البقرة آية .196 :

الفتوى الحموية الكبرى
والجماعة ،من أف

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

اهلل فوؽ عرشو ،ثم بدأ يذكر بعض األدلة على ذلك ،فبدأ بقولو سبحانو:

    

 )1(    الصعود والرفع معروؼ في لغة العرب ،أنو من أسفل إلى أعلى ،واهلل  نص أف
ىذا العمل الصالح والكلم الطيب يصعد لمن؟ يصعد للمالئكة ،نص صريح إليو إلى اهلل الضمير يعود إلى اهلل،

إليو يصعد ،فبمعنى أنو في العلو ،أيضا قولو سبحانو )2(      :وقولو 

  

                    

()3

ىذه اآلية وما في معناىا ،اعترض بها أىل التأويل على أىل السنة ،قالوا ألىل السنة :ألستم تقولوف أف ظاىر
النصوص مراد ،الظاىر الالئق باهلل  قلنا :بلى ،قالوا :إذف ظاىر ىذه اآلية ،وما في معناىا من اآليات األخرى،
واألحاديث  ربنا اهلل الذي في السماء  يدؿ على أف اهلل ليس في العلو ،كيف ذلك؟
وجو ذلك ،نعم .أحسنت ،أف في تفيد الظرفية ،بمعنى أف السماء محيطة باهلل  تعالى اهلل عن ذلك ،قالوا:

كذب ،ومن قاؿ أف ىذا ىو ظاىر النص ،بل ظاىر النص ىذا ىو ظاىر النص ،رد عليهم شيخ اإلسالـ -رحمو
اهلل -أف ىذا فهم باطل ،ومن نقلو عن أحد من السلف فقد أف ىذه اآلية دليل على أف اهلل في العلو ،وأف اهلل
عاؿ على كل الخلق ،وأنو ال يحيط بو شيء من مخلوقاتو ،طيب .ما معنى ىذه اآلية ،ىذه اآلية ال تحتمل إال
أحد معنيين ،وكالىما يدؿ على الحق ،المعنى األوؿ أف نحمل في على أصلها ،ماشي على أصلها ،بمعنى أنها
تفيد الظرفية ،لكن السماء ىنا ليس المقصود بها السماء المبنية ،إنما المقصود بالسماء العلو ،وىذا موجود في

القرآف ،ونزلنا من السماء ماء طهورا ،فليمدد بسبب إلى السماء إلى العلو ،فيكوف معنى اآلية أأمنتم من في العلو
واضح.

االحتماؿ الثاني :لو قاؿ قائل لنحمل السماء على السماء المبنية ،فنقوؿ إذف في تكوف بمعنى على ،وىذا

معروؼ عند العرب ،أف حروؼ الجر ينوب بعضها عن بعض ،فيكوف معنى اآلية أأمنتم من على السماء ،وىذا

 - 1سورة فاطر آية .10 :
 - 2سورة آل عمران آية .55 :
 - 3سورة الملك آية .17-16 :

الفتوى الحموية الكبرى
أيضا موجود في القرآف ،يقوؿ اهلل  )1(     ىل يقوؿ عاقل أف اهلل  يأمرنا أف نسير في

 - 1سورة آل عمران آية .137 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

جوؼ األرض ،أو على األرض ،على األرض ،وقوؿ اهلل  )1(      في وسط
جذوع النخل ،أو على جذوع النخل.

إذف فهذه اآلية بكل المعاني الجائزة في لغة العرب ،ال تدؿ إال على المعنى الحق ،وال تدؿ على المعنى

الباطل الذي أورده ىؤالء.

()2

أيضا قوؿ اهلل -سبحانو وتعالى       :-
  

()3

نص صريح ،وقولو:
()4

          
()6

وقولو      :

  
()5

     

يقوؿ الشيخ في ستة مواضع ،في األعراؼ ويونس والرعد ،والسجدة

والفرقاف والحديد ،وقولو -سبحانو وتعالى       :-

()7

واالستواء يا إخواف ،اآليات التي جاءت في إثبات االستواء ،ىي دليل على إثبات صفة االستواء ،ودليل على

إثبات صفة العلو ،فابن القيم لما ذكر أنواع األدلة الدالة على إثبات علو اهلل 

ذكر منها النصوص المثبتة

لالستواء ،وما الفرؽ بين صفة االستواء وصفة العلو؟  ...نعم .ذكر الشيخ أف الفرؽ بين الصفتين ،أف صفة
االستواء صفة خبرية ،بمعنى ثبتت عن طريق الخبر ،فلو لم يرد دليل من الكتاب أو السنة على إثبات ىذه الصفة
لما أثبتناىا ،فهي متوقفة على ورود ماذا؟ على نصوص الكتاب والسنة ،أما العلو فال ،ثبت بالكتاب والسنة،

والعقل والفطرة ،ثبت بداللة العقل ،كما سيأتي.

األمر اآلخر ،أف االستواء صفة فعليو ،متعلقة بالمشيئة؛ ولهذا ثم استوى على العرش ،االستواء أمر متأخر ،أما

 - 1سورة طه آية .71 :
 - 2سورة النساء آية .158 :
 - 3سورة المعارج آية .4 :
 - 4سورة السجدة آية .5 :
 - 5سورة النحل آية .50 :
 - 6سورة األعراف آية .54 :
 - 7سورة طه آية .5 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

العلو فهو صفة ذاتية ،ال تنفك عن اهلل  بحاؿ من األحواؿ ،فهو متصف بالعلو أزال وأبدا.
األمر الثالث :أف العلو أعم من االستواء ،فكل من استوى على شيء ،فقد عال عليو وال عكس ،وليس كل من

عال شيء فقد استوى عليو ،واضح؟ فاهلل عاؿ عن السماوات لكن لم يستو على السماوات ،واضح أو غير

واضح؟

أقوؿ :العلو أعم من االستواء ،فكل مستوي على شيء فقد عال عليو ،وال عكس فليس كل من عال شيء فهو

مستوي عليو ،أيضا مما استدؿ بو المؤلف ىنا على صفة العلو ،قصة فرعوف وىاماف

    

 )1(              قاؿ العلماء :فلوال أف
موسى أخبره أف اهلل في العلو ،لما راـ فرعوف الصعود لالطالع إلى إلو موسى ،فموسى عليو السالـ أخبر فرعوف
أف إلهو أين؟ في السماء؛ ولهذا حاوؿ جاىدا فرعوف -عليو لعنة اهلل -أف يصعد؛ ليطلع على إلو موسى كما زعم.

كذلك اآليات التي فيها أف اهلل 

نزؿ القرآف ،فدائما التنزيل يكوف من أعلى إلى أسفل ،يقوؿ :إلى أمثاؿ

ذلك مما ال يكاد يحصى إال بكلفة ،وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي ،أف في القرآف ألف دليل على إثبات صفة

العلو ،وقا ؿ غيره :فيو أكثر من ثالثمائة دليل على إثبات صفة العلو ،وذكر ابن القيم -رحمو اهلل -أف اآليات
واألخبار الدالة على علو الرب على خلقو واستوائو على عرشو ،تقارب األلوؼ؛ ولهذا ذكر جملة منها في كتابو

اجتماع الجيوش اإلسالمية ،وقاؿ في آخر الكتاب :ولو شئنا ألتينا على ىذه المسألة بآالؼ األدلة ،نعم.
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األحاديث الدالة على إثبات صفة العلو هلل 
ويف األحاديث الصحاح واحلساف ما ال حيصى ،مثل قصة معراج رسوؿ اهلل  إىل ربو ،ونزوؿ
ادلالئكة من عند اهلل ،وصعودىم إليو ،وقولو  :ادلالئكة الذين يتعاقبوف فيكم بالليل والنهار،
فيعرج الذي ن باتوا فيكم إىل رهبم فيسأذلم ،وىو أعلم هبم  ويف الصحيح يف حديث اخلوارج
 أال تأمنوين وأنا أمُت من يف السماء ،يأتيٍت خرب السماء صباحا ومساء  ويف حديث
الرقية الذي رواه أبو داود وغَته  ربنا اهلل الذي يف السماء تقدس امسك ،أمرؾ يف السماء
واألرض ،كما رٛتتك يف السماء ،اجعل رٛتتك يف األرض ،اغفر لنا حوبنا وخطايانا ،أنت رب
الطيبُت ،أنزؿ رٛتة من رٛتتك ،وشفاء من شفائك على ىذا الوجع  قاؿ 



إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ لو ،فليقل ربنا اهلل الذي يف السماء  وذكره ،وق ول و
يف ح د ي ث ا ألوعا ؿ  والعرش فوؽ ذلك ،واهلل فوؽ عرشو ،وىو يعلم ما أنتم عليو 
رواه أبو داود.
وىذا احلديث مع أنو رواه أىل السنن كأيب داود وابن ماجة والًتمذي وغَتىم ،فهو مروي من
طريقُت مشهورين ،والقدح يف أحدمها ال يقدح يف اآلخر ،وقد رواه إماـ األئمة ابن خزدية يف
كتاب التوحيد ،الذي اشًتط فيو أنو ال حيتج في و إال ٔتا نقلو العدؿ عن العدؿ ،موصوال إىل النيب
 وقولو يف احلديث الصحيح  :للجارية أين اهلل؟ قالت :يف السماء ،قاؿ :من أنا؟ قالت:
رسوؿ اهلل .قاؿ :أعتقها فإهنا مؤمنة  وقولو يف احلديث الصحيح  :إف اهلل دلا خلق اخللق
كتب يف كتاب موضوع عنده فوؽ العرش ،إف رٛتيت سبقت غضيب  وقولو يف حديث قبض
الروح  :حىت يعرج هبا إىل السماء اليت فيها اهلل  إسناده على شرط الصحيحُت وقوؿ
عبد اهلل بن رواحة 
ػػػػػػػػػػػ

الشيخ -رحمو اهلل -لما ذكر جملة من اآليات الدالة على إثبات صفة العلو ،انتقل لذكر جملة وأمثلة مما ورد

في الصحيح ،في إثبات ىذه الصفة ،فقاؿ :وفي األحاديث الصحاح والحساف ما ال يحصى ،ومعروؼ الحديث

الفتوى الحموية الكبرى
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الصحيح والحسن عند أىل المصطلح ،الص حيح ما رواه العدؿ الثقة تاـ الضبط عن مثلو ،من أوؿ السند إلى

منتهاه ،وسلم من الشذوذ والعلة القادحة ،والحسن مثل الصحيح عدا أنو رواه خفيف الضبط ،وكال الدرجتين من
درجات الحديث المقبوؿ الصحيح ،ذكر منو قصة معراج رسوؿ اهلل  إلى ربو ،وىذه ثبتت في صحيح مسلم،
فمعراجو -عليو الصالة والسالـ -إلى ربو  يدؿ على أف اهلل في العلو؛ ولهذا وصل -عليو الصالة والسالـ-
سدرة المنتهى ،وسمع صريف األقالـ ،بل ارتفع إلى درجات أعلى من جبريل ،فجبريل لما جاوز السماء السابعة
توقف ،وقاؿ :ال أتجاوز ىذا ،ىذا ىو الحد الذي ،فاصعد إلى ربك ،فصعد النبي . 

أيضا نزوؿ المالئكة من عند اهلل 

وصعودىا إليو ،ىذا ورد في حديث  إف هلل مالئكة سيارة 

فكونهم يصعدوف وينزلوف يدؿ على أف اهلل في العلو ،وىذا في الصحيحين كذلك وقولو :

المالئكة الذين يتعاقبوف فيكم بالليل والنهار  ىذا أيضا ثبت في الصحيحين ،وحديث الخوارج  أال

تأمنوني وأنا أمين من في السماء  أي كيف ال تأمنوني على دنيا ،وأنا أمين اهلل  على كالمو ،على وحيو،
وأنا أمين من في السماء يعني اهلل  وحديث الرقية يقوؿ الشيخ :الذي رواه أبو داود وغيره  ربنا اهلل الذي
في السماء  الحديث في واقع األمر رواه أبو داود ،واإلماـ أحمد والحاكم ،والبيهقي والاللكائي ،وابن قدامة
في العلو ،والدارمي في الرد على الجهمية ،لكن مدار الحديث على زياد أو زيادة بن محمد ،وقد قاؿ عنو اإلماـ

البخاري :أنو منكر الحديث ،وقاؿ عنو ابن عدي :ليس لو إال حديث أو حديثين عفوا ،ليس لو إال حديثين أو

ثالثة ال يثاب عليهما ،وذكر الذىبي أنو ممن انفرد بحديث الرقية.

وعلى كل حاؿ فصفة العلو ليست متوقفة على ىذا الحديث ،فحتى لو كاف ىذا الحديث ضعيفا ،فهناؾ

عشرات بل مئات األحاديث الدالة على ىذه الصفة ،وأيضا حديث األوعاؿ ،وىو حديث العباس قاؿ  :كنا

في بطحاء في عصابة فيهم رسوؿ اهلل 

فمرت سحابة فسألنا ما تسموف ىذه قلنا :السحاب ،قاؿ :والعناف،

قلنا :والعناف ،قاؿ :والمزف ،قلنا :والمزف  إلى آخر الحديث  وفيو واهلل فوؽ العرش يعلم ما أنتم عليو 

أيضا الشيخ تكلم عن سند ىذا الحديث؛ ألنو ىناؾ من طعن في الحديث؛ وجو الطعن في الحديث أف عبد اهلل
بن عميرة الراوي عن األحنف؛ واألحنف ىو الراوي عن العباس؛ اإلماـ البخاري أنكر أف يكوف عبد اهلل بن عميرة

سمع من األحنف؛ فالشيخ يقوؿ :البخاري نافي؛ وابن خزيمة الذي أورد الحديث في كتابو؛ أي كتاب التوحيد

الذي اشترط فيو أف ال يرد فيو إال ما صح عن النبي -صلى اهلل عليو وسلم-؛ فكأف ابن خزيمة أثبت سماع من
عبد اهلل بن عميرة عن األحنف؛ والمثبت مقدـ على النافي.

الفتوى الحموية الكبرى
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ولهذا الشيخ يقوؿ :الحديث صحيح ،وال يرد عليو إنكار اإلماـ البخاري ،اإلماـ البخاري -رحمو اهلل -أفاد

بما علم أف عبد اهلل بن عميرة لم يسمع من األحنف؛ فلهذا يقوؿ :عبد اهلل بن عميرة ال يعرؼ لو سماع من

األحنف ،يقوؿ :إف البخاري في تاريخو التاريخ الكبير ذكر ،فقاؿ :عبد اهلل بن عميرة ال يعرؼ لو سماع من

األحنف ،فرد عليو الشيخ -رحمو اهلل -بأف ابن خزيمة في كتاب التوحيد قد اشترط أف ال يحتج فيو إال
بالصحيح ،واإلثبات مقدـ على النفي ،والبخاري إنما نفى معرفة سماعو من األحنف ،ولم ينف معرفة الناس بهذا

السماع ،فإذا عرفو غيره كابن خزيمة كانت معرفتو وإثباتو مقدـ على نفي غيره ،وعدـ معرفتو ،وقد حكم عليو

بذلك أف الحديث حسن -رحمو اهلل ،-يقوؿ :وقولو في الحديث الصحيح للجارية  أين اهلل؟ قالت :في
السماء ،قاؿ :من أنا؟ قالت :أنت رسوؿ اهلل  الحديث ثابت في صحيح مسلم؛ ولهذا شرؽ بو أىل البدع،
الحديث صريح ال يحتمل التأويل النبي  يسأؿ ىذه الجارية األعجمية  أين اهلل؟ تقوؿ :في السماء  وفي
رواية  أنها أشارت إلى السماء  فقاؿ النبي   أعتقها فإنها مؤمنة 

فوقف أىل البدع من ىذا الحديث ثالثة مواقف ،فمنهم من رد الحديث ،وىذا ديدنهم دائما مع السنة،

القرآف يل جأوف إلى التأويل أو التفويض ،السنة غالبا ما يلجأوف إلى رد الحديث ،ولهم في ذلك عدة شبو ،أحيانا

يقوؿ الحديث آحاد وال يحتج بو في باب العقائد ،ومنهم من ال يستطع رد الحديث ،لكن حاوؿ أف يؤوؿ ىذا

الحديث فقاؿ  :إف النبي  سأؿ الجارية أين اهلل  وإال ال يجوز سؤاؿ أين اهلل؟ أىل الكالـ النفاة لصفة
العلو ال يجيزوف السؤاؿ عن اهلل بأين؛ ألنك لو سألت عن اهلل بأين ،بمعنى حددت لو مكانا ،وىم ينفوف ىذا

األمر.

طيب سؤاؿ النبي  لهذه الجارية ،قالوا :ال ىو يسألها عن مقاـ اهلل  قدر اهلل  في نفسها ،فأخبرتو
أف قدر اهلل في السماء ،كما تسأؿ إنساف ما قدر فالف عندؾ ،يقوؿ :في السماء ،بمعنى عاؿ ومرتفع وعظيم.

الحظوا ىذا التأويل الفاسد ،ومنهم من قاؿ :أنو سألها لالمتحاف ،ولم يقرىا على ىذا األمر ،ومنهم من قاؿ:

نفوض معنى ىذا الحديث إلى اهلل  فال ندري ،لكن ال نثبت صفة العلو وال نجيز أف يسأؿ عن اهلل بأين.
والحديث صريح في إثبات صفة العلو ،واشتمل أيضا على جواز السؤاؿ عن اهلل بأين ،وأف إثبات صفة العلو

هلل دليل على إيماف الشخص ،فالنبي 

حكم على ىذه الجارية باإليماف؛ لما أثبتت أف اهلل في العلو ،وأنو

رسوؿ اهلل وقولو في الحديث الصحيح  :أف اهلل لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوؽ العرش

 دليل على أف اهلل فوؽ العرش ،وأف ىذا الكتاب عنده ،والحديث في الصحيحين  إف رحمتي سبقت

غضبي  فهذا الحديث فيو داللة على إثبات صفة العلو ،وفيو داللة على إثبات صفة الرحمة والغضب ،وأيضا

الفتوى الحموية الكبرى
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وأيضا قولو في حديث  :قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها اهلل  الحديث صريح في

إثبات صفة العلو هلل 

والحديث رواه ابن ماجة وأحمد وابن خزيمة ،ولو شاىد من حديث البراء بن عازب

الطويل الذي في السنن ،نعم.

قولو "وإسناده على شرط الصحيحين" ىذه درجة من درجات الحديث الصحيح ،أي درجة؟ اختلفتم منكم من

يقوؿ :ثاني ،ومن يقوؿ :رابع ،ومن يقوؿ :خامس ،إذا قيل ىذا الحديث على شرط الصحيحين ،أي درجة من

درجات ا لصحيح؟ الرابع الدرجة األولى المتفق عليو ،الدرجة الثانية ما رواه البخاري ،الثالث ما رواه مسلم ،الرابع
ما كاف على شرطهما ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وقوؿ عبد اهلل بن رواحة  الذي أنشده النيب  وأقره عليو:
ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهدت ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأف وع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اهلل حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق
وأف العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرش فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ

وأف الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوى الكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافرين

وفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرش رب الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمين

وقوؿ أمية بن أيب الصلت الثقفي الذي أنشد للنيب  ىو وغَته من شعره فاستحسنو ،وقاؿ آمن
شعره وكفر قلبو:

مج ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوا الل ػ ػ ػ ػ ػ ػػو فه ػ ػ ػ ػ ػ ػػو للمج ػ ػ ػ ػ ػ ػػد أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

ربنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماء أمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى كبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا

بالبنػ ػ ػ ػ ػػاء األعل ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػػذي س ػ ػ ػ ػ ػػبق الن ػ ػ ػ ػ ػػاس

وسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوى فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماء س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريرا

شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرجعا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ينالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر العيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن

ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرى دون ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو المالئك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورا

وقولو يف احلديث الذي يف السنن  :إف اهلل حيي كرًن يستحي من عبده إذا رفع إليو يديو أف
يردمها صفرا  وقولو  :ديد يديو إىل السماء يا رب يا رب  إىل أمثاؿ ذلك شلا ال
حيصيو إال اهلل ،شلا ىو من أبلغ ادلتواترات اللفظية وادلعنوية ،اليت تورث علما يقينيا من أبلغ العلوـ
الضرورية ،أف الرسوؿ  ادلبلغ عن اهلل ،القائلة أمتو ادلدعوين أف اهلل -سبحانو -فوؽ العرش،
وأنو فوؽ السماء ،كما فطر اهلل ٚتيع األمم عرهبم وعجمهم يف اجلاىلية واإلسالـ ،إال من
اجتالتو الشياطُت عن فطرتو.
ػػػػػػػػػػػ

نعم .ثم ذكر الشيخ -رحمو اهلل -من األدلة الثابتة في السنة على صفة العلو ،قصة عبد اهلل بن رواحة ،وقد رواىا
ابن عبد البر في االستيعاب ،وقاؿ :رويناىا من وجوه صحاح ،ورواىا أيضا الدارمي ،وابن عساكر في ترجمتو في

تاريخ دمشق ،فهي صريحة  أف النبي  أقره على أف اهلل  فوؽ العرش والعرش فوؽ المخلوقات 

وقوؿ أمية بن أبي الصلت الثقفي ،وىذا ممن أدرؾ اإلسالـ لكنو لم يسلم ،وذكر المؤرخوف أنو أراد أف يسلم،
لكن لما علم بمقتل أىل بدر من المشركين منعو الكبر -نسأؿ اهلل السالمة ،-وشعره مليء بالحكمة ،وذكر بدء

الخلق؛ ولهذا قاؿ النبي  في ىذا الحديث  آمن شعره وكفر قلبو  وثبت عن عمرو بن الشريف عن
أبيو قاؿ  :ردفت رسوؿ اهلل  يوما فقاؿ :ىل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا ،قلت :نعم ،قاؿ :ىي
فأنشدتو بيتا ،ثم قاؿ :ىي فأنشدتو بيتا ،حتى أنشدتو مائة بيت إلى أف قاؿ :كاد أمية أف يسلم  ؛ لما في

شعره من إثبات وجود

الفتوى الحموية الكبرى
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اهلل  وتعظيم اهلل . 
وىذا الحديث رواه مسلم ،فهو شاىد للحديث الذي أورده المؤلف -رحمو اهلل ،-قولو :الشرجعا ،الشرجع ىو

العالي ،ما ينالو بصر العين ،يرى دونو المالئكة صورا ،أي مائل العنق ،وقولو :في الحديث الذي في السنن :

إف اهلل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليو يديو ،أف يردىما صفرا  رفع يديو إليو ،العبد يرفع يديو لمن
هلل  وسيأتي اإلشارة إلى أف أىل البدع قالوا :إف رفع اليدين إلى السماء ،ال يدؿ على أف اهلل في السماء؛ إنما
ألف السماء قبلة الدعاء ،وىذا قوؿ باطل لم يسبقهم إليو أحد ،وال دليل عليو ال من الشرع وال من اللغة.

وحديث  يمد يديو إلى السماء يا رب يا رب  وقولو في الحديث ىذا عند أبي داود ،والترمذي وابن
ماجة ،وابن أبي شيبة والحاكم ،وقاؿ على شرط الشيخين ،ووافقو الذىبي وحديث  يمد يديو إلى السماء

يا رب يا رب  ىذا في الحديث الذي ذكره النبي   أف الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديو إلى

السماء  ىذا دليل على أف اهلل في السماء في العلو ،يقوؿ الشيخ :إلى أمثاؿ ذلك مما ال يحصيو إال اهلل ،أي
من األحاديث ،وقد ُعني بعض العلماء في جمع ،بعض ىذه األحاديث التي جاءت في العلو ،ككتاب العلو للعلي
الغفار ،لإلماـ الذىبي ،وإثبات العلو البن قدامة المقدسي ،وكتاب اجتماع الجيوش اإلسالمية لإلماـ ابن القيم،

وغيرىم -رحمهم اهلل ،-مما ىو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية ،معروؼ ما ىو متواتر ىو ما رواه جمع عن
جمع يستحيل عادة تواطئهم على الكذب ،وأسندوه إلى شيء محسوس.

فالشيخ يقوؿ :إف إثبات صفة العلو ثبتت بالتواتر اللفظي والمعنوي؛ ألف التواتر ينقسم إلى قسمين ،تواتر لفظي،

وىو ما تواتر لفظو ،مثل حديث من كذب علي متعمدا ،والمتواتر المعنوي أف يختلف اللفظ لكن ألفاظ ىذا

الحديث تجتمع على معنى واحد ،فصفة العلو ثبتت بهذين النوعين ،من أنواع التواتر التي تورث علما يقينيا ،من

أبلغ العلوـ الضرورية العلم الضروري عند أىل المنطق ،ىو ما ال يمكن دفعو ،مثل يمثلوف الواحد نصف االثنين،
والسماء فوؽ األرض ،ىذا علم ضروري ،ما يمكن اإلنساف يتبعو ،وال حتى يحصل باالكتساب.

فالشيخ يقوؿ :ىذه األدلة من القرآف والسنة ،تدؿ على إثبات صفة العلو ،وتورث لدى اإلنساف علم يقيني ال

يمكن دفعو ،أف الرسوؿ  المبلغ عن اهلل ألقى إلى أمتو المدعوين أف اهلل سبحانو فوؽ العرش ،وأنو فوؽ السماء
كما فطر اهلل على ذلك جميع األمم عربهم وعجمهم ،في الجاىلية واإلسالـ ،ىذا النوع الثالث من أنواع األدلة

على إثبات علو اهلل 

عرفنا النوع األوؿ داللة الكتاب ،النوع الثاني داللة السنة ،النوع الثالث الفطرة ،وىذا

الدليل من أقوى األدلة التي ووجو بها ،ىؤالء الذين أنكروا صفة العلو.

الفتوى الحموية الكبرى
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دليل الفطرة ،ما ىو دليل الفطرة؟ أف اهلل -كما ذكر الشيخ -فطر الناس عامة ،المؤمن والكافر ،العربي
واألعجمي ،الذكر واألنثى ،والصغير والكبير ،على أنهم يتوجهوف بقلوبهم وأيديهم إذا حزبهم أمر أو شدة إلى
السماء؛ لمن يتوجهوف؟ لو لم يكن أف اهلل  في السماء ،لما توجهوا إليها ،وليس ىذا أمر مكتسب ،ىذا أمر

ضروري فطري؛ ولهذا الحظوا النبي 

لما سأؿ ىذه الجارية ،أعجمية لم تدرس لم تتعلم ترعى الغنم ،فصكها

سيدىا ثم ندـ؛ ألنو ىناؾ ذئب جاء وعدى ىذه الغنم ،فأكل شاة فغضب وأسف ،فصكها ثم ندـ  وأتى
إلي ،ثم سأل ها أين اهلل؟ قالت :في السماء من أنا؟ قاؿ رسوؿ اهلل :أعتقها
النبي  يسأؿ الكفارة فقاؿ :ائت بها ّ
فإنها مؤمنة  كيف عرفت أف اهلل في السماء؟

ويمثل العلماء ويورد ىذا شيخ اإلسالـ كثيرا ،في قصة أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني ،أبو المعالي

الجويني معروؼ من أئمة األشاعرة ،وممن ينكر صفة العلو ،كاف يشرح للناس ،يشرح لهم حديث  كاف اهلل

ولم يكن شيئا معو ،أو كاف اهلل وال عرش  ويقرر نفي صفة العلو ،فقاـ أبا جعفر الهمداني ،وقاؿ لو :يا شيخ

دعنا من ىذا كلو ،دعنا من ىذه األدلة التي توردىا ،وىذه الشبو ،ومن ىذه االحتماالت ،لكن أخبرنا عن شيء

واحد أخبرنا ع ن ىذه الضرورة التي نجدىا في قلوبنا ،ما قاؿ عارؼ قط يا اهلل إال توجو إلى السماء ،لم يلتفت
يمينا وال يسارا ،فضرب أبا المعالي رأسو ،وقاؿ :حيرني الهمداني ،حيرني الهمداني ،ونزؿ .ما استطاع أف يجيب

عن ىذا األمر الفطري.

وذكر شيخ اإلسالـ -رحمو اهلل -في دائرة عرض ال عقل والنقل ،قاؿ :كاف عندي أحد ىذه الشيوخ المنكرين
لصفة العلو ،يريد حاجة فأخرتو ،أخره عن وقتو ،ثم بدأ يتشاغل عنو في أمور ،يقوؿ :لما ضاؽ ذرعا رفع بصره

إلى السماء ،وقاؿ :يا اهلل يعني كالمتذمر ،يقوؿ :فقلت لو :لمن ترفع بصرؾ ،أنت تنكر صفة العلو ،تنكر أف

يكوف في العلو ،أف يكوف اهلل في العلو ،فقاؿ :أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل ،يقوؿ الشيخ :فقل سبحاف اهلل ،اآلف
تغالط فطرتك ،فبينت لو فعرؼ الحق ،فرجع إليو ،إذف ىذه الفطرة ىي من أقوى األدلة ،تسأؿ الصغير الصبي

الذي لم يتعلم ،فتقوؿ :أين اهلل فيقوؿ لك :في السماء ،ىذا الكافر الذي ال يؤمن باهلل حقيقة ،إذا نزلت بو شدة

يتوجو إلى السماء ضرورة.

وأذكر في سنة من السنوات ،كنا نناظر أحد األشخاص في الحرـ المكي ،وكاف طالب علم لكنو ممن يذىب إلى
مذىب األشاعرة ،وينكر صفة العلو فطاؿ المقاـ معو واألخذ والرد ،فسبحاف اهلل مر صبي صغير لم يدخل

المد رسة ،صغير ،فنادينا الصغير ،قلنا لو :تعالى أين اهلل؟ مباشرة بفطرتو قاؿ :في السماء ومشى ،قلنا لو :من علم
ىذا
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الصغير؟ فبهت الرجل.
إذف من األدلة القوية التي يستدؿ بها على من أنكر صفة العلو ،ىذه الفطرة التي أودعها اهلل في قلوب عباده،

نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

أقواؿ السلف في إثبات صفة العلو هلل  باإلجماع

مث عن السلف يف ذلك من األقواؿ ،ما لو ُٚتع لبلغ مئات أو ألوفا ،مث ليس يف كتاب اهلل وال

يف سنة رسولو  وال عن أحد من السلف األمة ،ال من الصحابة والتابعُت ،وال عن أئمة الدين،
الذين أدركوا زمن األىواء واالختالؼ حرؼ واحدا خيالف ذلك ،ال نصا وال ظاىرا.
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نعم .ىذا ىو داللة النوع الرابع اإلجماع ،الشيخ يقوؿ :ثم عن السلف في ذلك من األقواؿ ما لو ُجمع لبلغ

مئات أو ألوفا ،وذكرت لكم ممن عني بجمع أقوالهم في كتابو العلو ،وقد جمع أقوالهم على الطبقات ،فقاؿ :من

الطبقة األولى فالف وفالف ،ويو ،اإلماـ الذىبي رد أقوالهم من الطبقة الثانية الثالثة الرابعة ،وكذلك ابن القيم -

رحمو اهلل -في اجتماع الجيوش ،بل إن و تعدى إلى أبعد من ىذا ،نقل عن الكفار وعن الجن وعن الحيوانات،
يثبت أف كل ىؤالء يخالفوف ىؤالء المعطلة ،ويثبتوف صفة العلو ،يقوؿ :وليس في كتاب اهلل وال سنة رسوؿ اهلل،

وال عن أحد من الصحابة ،وال عن أحد من التابعين ،وال عن تابعي التابعين ،حرؼ واحد يخالف ىذا األمر.

قد يورد عليك شخص ،ويقوؿ :ألنو ربما ما جاء من يبحث ىذه المسألة ،الشيخ أشار إلى ىذا االحتماؿ،

فقاؿ :الذين أدركوا زمن األىواء واالختالؼ ،أدركوا أناسا ينفوف عن اهلل صفة العلو ،ويريدوف الشبهات ،وما بلغنا

عن أحد األئمة أنو وافقهم على ذلك ،فالمسألة أثيرت في وقتهم ،لكنهم ردوا عليهم ،وأثبتوا صفة العلو هلل

حقيقة ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

س  :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ :أعرؼ مؤذف مسجد يصلي أحيانا بنا ،فهل تجوز الصالة خلفو وماذا

نفعل بو؟ نشكيو أو ماذا نفعل؟

ج  :مؤذف ما اإلشكاؿ يعني؟  -في عقيدتو قاؿ إنو ينكر بعض الصفات  -على كل حاؿ إمامة المبتدع ىذا

تكلم عنها العلماء ،واألصل في الناس السالمة ،وليس من ىدي السلف أنهم إذا أرادوا أف يصلوا خلف إنساف
سألوا عن عقيدتو ،نعم .وإذا ثبت أف ىذا اإلماـ عنده بدعة ،فال يخلو األمر إف كانت بدعتو مكفرة ،فال يصلى

خ لفو ،وال كرامة ،أما إف كانت بدعتو دوف ذلك ،فإف تيسر الصالة خلف غيره ،فهذا أولى ،وإف صلى المسلم
خلفو ولم يجد غيره فال بأس ،وكاف اإلماـ أحمد يصلي خلف بعض أىل البدع ،نعم.

س  :ىذا سائل ويلح في السؤاؿ ،يقوؿ :ىل القبور يسمعوف من يأتي إليهم من أىلها ،ويسلم عليهم ويعرؼ

من ىم؟

ج  :أما سماع أىل القبور والموتى للنبي 

وقاؿ

فهذا ثابت ،وثبت في قصة قتلى بدر ،لما رماىم في القليب،
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............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

لو عمر لما وقف عليهم وقاؿ :يا فالف بن فالف يا فالف بن فالف ىل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدت ما
وعدني ربي حقا ،فقاؿ لو :عمر ماذا تكلم جثثا ىامدة ،قاؿ :ما أنتم بأسمع لي منو ،أما سماع عموـ األموات

لعموـ األحياء ،فثبت في حالة ،ثبت في الحديث أف الميت إذا انصرؼ عنو أىلو المشيعوف لو ،يسمع قرع

نعالهم ،أما ما عدا ذلك فالمسألة خالفية ،وال أعرؼ أنا فيها حديث وابن القيم -رحمو اهلل -في كتابو "الروح"

أثبت سماع األموات لألحياء ،وانتصر لهذا كثيرا ،واهلل أعلم.

س  :يقوؿ السالـ عليكم ورحمة اهلل ،استدؿ أىل التعطيل بقولو تعالى:

      

 )1(   استدلوا بها على نفي العلو باهلل تعالى ،فكيف نرد عليهم ،وجزاكم اهلل خيرا.
ج  :نعم .استدؿ المعطلة مما استدلوا بو على نفي صفة العلو عن اهلل  آية
()2

    

     

لكن بالرجوع إلى كالـ المفسرين ،وإلى كالـ األئمة ،ممن فسروا ىذه اآلية ،فكلهم

مجمعوف على أف معنى اآلية ليس كما ظنو ىؤالء ،أف اهلل في السماء وأنو في األرض بذاتو تعالى اهلل عن ذلك،

بل معناىا أف اهلل ىو المدعو المعبود في األرض المدعو المع بود في السماء ،فهو إلو من في السماء ،وإلو من
في األرض ،وىذا ىو الذي تشهد لو اللغة ،فإف إلو من ألو يألو فهو مألوه ،أي عبد يعبد فهو معبود ،إلو على وزف
فاعل ،ويأتي معناىا على وزف مفعوؿ ،مثل ركاب بمعنى مركوب ،فإلو معناىا مألوه ،أي معبود ،وىذا ىو الذي

فسر السلف -رحمهم اهلل ،-وال حجة لهم في ذلك ،نعم .سبحاف اهلل الحظ كيف يتمسكوف بما تشابو من ىذا
القوؿ ،علما بأنو لم يسبقهم إليو أحد ال من الصحابة وال من السلف ،وال حتى لغة العرب تشهد لهم ،لكن

الحظوا يتمسكوف بما تشابو في ىذه اآلية ،ويدعوف مئات اآليات المحكمة الصريحة التي ال تحتمل أي معنى

آخر ،نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ ما تفسير قوؿ اهلل تعالى )3(        :وكيف يجمع بين
ىذه اآلية ،واألدلة الدالة على علو اهلل عز وجل؟
 - 1سورة الزخرف آية .84 :
 - 2سورة الزخرف آية .84 :
 - 3سورة البقرة آية .115 :
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ج  :معنى اآلية



 )1(    فثم جهة اهلل ،وىذه اآلية ليست من آيات الصفات ،وليس فيها تأويل،

كما يزعم أىل البدع ،فإف في اللغة الوجهة والوجو كلها تطلق على الجهة ،فأين ما تولوا فثم قبلة اهلل ،ىذا معنى
الكالـ ،وىذه اآلية مما اعترض بها أىل البدع على شيخ اإلسالـ في مناظرة الواسطية ،قالوا لو لما اجتمعوا بو في
المجلس الثاني ،قالوا لو :أنت تقوؿ أف السلف ال يؤولوف ،قاؿ :نعم ،قالوا :وجدنا آية أولها السلف ،قاؿ كأنكم

تريدوف قوؿ اهلل 

     

()2

قالوا :نعم ،قاؿ :من قاؿ لكم أف ىذه فيها تأويل ،ىذه ىي أصل

اللغة ،الوجو يطلق على الجهة ،وأطلق أو حققنا أف ىذه اللفظة المقصود بها الجهة ،وليس الوجو الذي ىو
الصفة؛ ألف سياؽ الكالـ يدؿ على الكالـ عن الصفات ،أو عن القبلة؟ عن القبلة ،إذف عندنا إذا كاف اللفظ
محتمال مثل الوجو اآلف ،يحتمل أف يكوف الصفة ،واحتماؿ أف يكوف الجهة ،والعرب أطلقوا الوجو على ىذا
وذاؾ ،كيف نحدد ىذا المعنى في ىذه اآلية؟ من األمور التي يحدد بها معنى اللفظ أيش؟ سياؽ الكالـ ،شيخ
اإلسالـ يقوؿ :إف سياؽ الكالـ مستلزـ لفهم معنى الكالـ ،ليس فقط في كالـ اهلل ،بل حتى في كالـ الناس،
فأنت ال تفهم كالـ المتحدث إال إذا فهمت السياؽ الذي ورد بو ،واضح .فهذه اآلية ليست من آيات الصفات،
وال عالقة لها بالصفات ،فمعنى فثم وجو اهلل أي فثم قبلة اهلل وىذا ىو الذي فسرىا بو السلف فسرىا ابن عباس
في ىذا ،نعم.

س :ىل ىناؾ سبب ظاىر لبدء المؤلف بصفة العلو؟

ج :ال ليس ىناؾ سبب اللهم إال أف ىذه الصفة من أظهر الصفات التي أولها أىل البدع ،ومن أعظم الصفات

التي ثبتت باألدلة القطعية التي اجتمع فيها جميع أنواع األدلة ،نعم.

س :ىذا يقوؿ :السالـ عليكم ورحمة اهلل  ،في حديث كتب في كتاب موضوع عنده فوؽ العرش ،داؿ على أف

غير اهلل أيضا فوؽ العرش ،وىو الكتاب ،إذف فعلوه على العرش يشاركو فيو غيره ،بينوا لنا وجو ذلك مأجورين؟

ج  :ال يلزـ كونو الكتاب عنده فوؽ العرش ىذا من تكرمة اهلل 
 - 1سورة البقرة آية .115 :
 - 2سورة البقرة آية .115 :

لهذا الكتاب ،لكن ال يلزـ أف يكوف

الفتوى الحموية الكبرى
مساويا هلل  اهلل فوؽ العرش مستوي عليو -سبحانو وتعالى -عاؿ ومرتفع عن العرش ،لكن استواء يليق
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بجاللو ،وىو ممسك للعرش ،وفوؽ جميع المخلوقات ،فال يساويو مخلوؽ في علوه -سبحانو وتعالى-؛ ألف
األدلة الصريحة تدؿ على أف ما فوؽ العالم ثمة إال اهلل ،وكل ما سوى اهلل فهو عالم ،نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :نود أف تورد لنا مثاال من األمثلة التي ذكرىا ابن القيم -رحمو اهلل تعالى -التي

حكاىا عن الجن والحيوانات ،كما ذكرت حفظك اهلل.

ج  :ال يحضرني حقيقة اآلف ،قرأتها قديما لكن لعلي غدا؛ ألني نسيت أحضر بعض األمثلة ،ومن أراد

اإلطالع يرجع إليها في آخر كتاب اجتماع الجيوش اإلسالمية ،الحيوانات أذكر أنو ذكر أف المؤرخين والمفسرين

ذكروا أف النمل لما أراد سليماف أف يخرج ،لما أراد الخروج لالستسقاء طلب نزوؿ المطر ،ورأى أف ىناؾ نملة
مستلقية على ظهرىا رافعة يديها إلى السماء ،قاؿ :قد كفيتم ورجع لعلو استدؿ بهذه القصة .وذكر قصة أيضا

حوؿ بعض الوعوؿ لكن ال تحضرني تفصيال وجو االستدالؿ منها اآلف ،نعم.

س  :يقوؿ :ىل من المستحسن ما يفعلو بعض الناس ،يسأؿ طفلو أين اهلل؟ ألننا وجدنا من ينكر ىذا الفعل

حفظكم اهلل؟

ج  :ال ،ليس ىناؾ ما يمنع أف يسأؿ اإلنساف طفلو أين اهلل؟ ويعلمو ويربيو على ىذه العقيدة الصحيحة ،وليس

فيو أيضا تشويش على نفس الطفل ،ليست مثل بقية المسائل ،لما تأتي تريد تثبت لو صفة االستواء فوؽ مستوى

عقل الطفل ،لكن صفة العلو مركوزة في فطرتو ،فأنت اآلف فقط تجلي ىذه الفطرة ،ال أقل وال أكثر ،نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :القوؿ الذي نقلو السفاريني عن ابن تيمية -رحمهما اهلل تعالى -ال أظن أف اهلل

يغفر إلى نهاية الحديث ىذا القوؿ مشكل؟

ج  :ال شك مشكل عليك ،ومشكل أيضا على غيرؾ ،فأنا حرصت حقيقة أف أجد كالـ الشيخ؛ ألني أظن أف

ىناؾ سقط في الكالـ ،لكن على فرض عدـ وجود سقط ،وألجل أف نحمل الكالـ على أحسن المحامل ،خاصة
مع ابن تيمية -رحمو اهلل -فهو أكثر الناس التماس عذر للمخالفين؛ ولهذا تعجب لما تراه يرد على مقولة فالف

أو فالف ،كما يقولوف يمسح بها البالط ،حقيقة يفندىا أحيانا ترى أنو يكفر الشخص ،ثم إذا أتى إلى ذات
الشخص ،بدأ يلتمس لو األعذار ،بل لكم أف تعلموا أنو لما جاءني ذكر بعض أئمة األشاعرة ،وممن توسع في

الرد على أقوالهم ،وتفنيد ما ذىبوا إليو  ،وبياف اللوازـ الباطلة لألصوؿ التي أصلوىا ،ختم كالمو بكلمة جميلة

جدا ،وينبغي أف تقوؿ :منهج المسلم في التعامل مع المخالفين ،قاؿ :ولعل اهلل 
نياتهم ،فإنهم ما أرادوا إال الخير ،ما أرادوا إال تنزيو اهلل  كلمة طيبة ،كلمة جميلة ،نعم .ذات الشخص لما
أف يعاملهم على قدر

أتكلم فيو أكل األمر إلى

الفتوى الحموية الكبرى
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اهلل  وأرجو لو رحمة اهلل ،ورحمة اهلل  واسعة ،لكن الذي يهمني من ىذا الشخص ،ما ىو؟ كالمو ،فأقوؿ:
على فرض ثبوتها عن شيخ اإلسالـ ،أنو ليس ىناؾ كالـ سقط ،ال يغفر ،نعم .معنى أنو سيسألو عن ىذا األمر

واهلل 

ذكر أنو ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاىا خاصة ،وما فعلو المأموف فعال في فعلو ىذا في ترجمة

كتب اليوناف ،جر على المسلمين شر وبالء ،ال زاؿ المسلموف إلى يومنا ىذا يتحثوف آثار ىذا العمل.

طيب ،ىذا يقوؿ :السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،وبعد :فإنو قد وجد سقوط حرؼ لم في الصفحة التاسعة

عشرة من الكتاب الموزع السطر األخير ،وىذا الحرؼ يغير المعنى ،والجملة الصحيحة ىي والتماسهم علم

معرفة اهلل ممن لم يعرؼ اهلل ،واهلل ولي التوفيق واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

الفتوى الحموية الكبرى

الرد على النفاة المعطلة لصفات اهلل 
بسم اهلل الرٛتن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل أما بعد ،قاؿ ادلصنف -
رٛتو اهلل تعاىل رٛتة واسعة :-مث ليس يف كتاب اهلل وال يف سنة رسولو  وال عن أحد من سلف
األمة ،ال من الصحابة والتابعُت ،وال عن أئمة الدين ،الذين أدركوا زمن األىواء واالختالؼ،
حرؼ واحدا خيالف ذلك ال نصا وال ظاىرا ،ومل يقل أحد منهم قط إف اهلل ليس يف السماء ،وال
أنو ليس على العرش ،وال أنو بذاتو يف كل مكاف ،وال أف ٚتيع األمكنة بالنسبة إليو سواء ،وال أنو
ال داخل العامل وال خارجو ،وال متصل وال منفصل ،وال أنو ٕتوز اإلشارة احلسية إليو باألصبع
وضلوىا ،بل قد ثبت يف الصحيح عن جابر بن عبد اهلل   أف النيب  دلا خطب خطبتو
العظيمة يوـ عرفات يف أعظم رلمع حضره رسوؿ اهلل  جعل يقوؿ :أال ىل بلغت فيقولوف:
نعم ،فَتفع أصبعو إىل السماء وينكبها إليهم ،ويقوؿ :اللهم اشهد  غَت مرة وأمثاؿ ذلك
كثَت.
ػػػػػػػػػػػ

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين نبينا محمد ،عليو وعلى آلو وصحبو

أفضل الصالة وأتم التسليم ،يقوؿ المؤلف -رحمو اهلل تعالى -ولم يقل أحد منهم ،أي من سلف ىذه األمة من

الصحابة ،أو من التابعين أو من تابعيهم ،وال عن أحد من األئمة المشهورين ،لم يقل أحد قط منهم ،أف اهلل ليس
في السماء ،كما يقولو ىؤالء النفاة ،الذين ينفوف عن اهلل صفة العلو ،فلم يؤثر عن أحد من ىؤالء السلف أنو

أشار إلى إقرار مذىب ىؤالء النفاة ،وال أنو ليس على العرش ،وال أنو بذاتو في كل مكاف ،القوؿ األوؿ إف اهلل

ليس في السماء ،وال أنو ليس على العرش.

ىذا مذىب جمهور نفاة العلو ،جمهور المعطلة ،وال أنو بذاتو في كل مكاف ،ىذا مذىب الحلولية غالبا ،ما

ينتشر ىذا المذىب عند أىل التصوؼ ،الغالة من الصوفية يزعموف أف اهلل حاؿ في كل مكاف ،وأنو بذاتو في كل
مكاف ،وال أف جميع األمكنة بالنسبة إليو سواء ،بمعنى ال يقاؿ :أنو فوؽ وال تحت وال يمين وال شماؿ ،وال أنو ال

داخل العالم وال خارجو ،وال متصل وال منفصل.

وىذا مذىب غالة الن فاة ،وكاف يقوؿ بو الفالسفة قديما ،ثم تبعهم على ىذا المذىب متأخر األشاعرة ،ومتأخر

األشاعرة قالوا بذلك؛ للفرار من إلزاـ أىل السنة لهم بالدليل العقلي ،على إثبات صفة العلو ،وذلك أف أىل

الفتوى الحموية الكبرى
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السنة قالوا لهم :ىل اهلل 

لما خلق ىذا العالم خلقو داخل ذاتو ،أو خارج ذاتو ،القسمة العقلية تقوؿ إما أف

يكوف خلق ىذا العالم داخل ذاتو ،أو خلقو خارج ذاتو ،ىل ىناؾ قسمة ثالثة؟ وىذا ما أورده اإلماـ أحمد -رحمو

اهلل -في الرد على الجهمية.

فالجواب عقال أف اهلل خلق ىذا العالم خارج ذاتو سبحانو ،فإذا كاف خلقو خارج ذاتو فال بد أف يكوف عاليا

عليهم؛ ألف ىذه الجهة ىي أشرؼ الجهات بالنسبة لو ،لما ووجهوا بهذا الدليل العقلي ،يعني أنتم تعرفوف أنهم
سلطوا التأويل على األ دلة النقلية ،وردوا كثيرا من األحاديث المثبتة لصفة العلو؛ بحجة أنو آحاد ،لكن اآلف ىذا
دليل عقلي ،وأنتم تقولوف بالعقل ،فقالوا :إذف نقوؿ :أف اهلل ال داخل العالم وال خارج العالم ،سبحاف اهلل ،ىل

يمكن للعقل أف يتصور موجود ،ال داخل العالم وال خارجو ،إذف أين ىو؟ وال متصل بالعالم وال منفصل بهذا

العالم ،إذف أين ىو؟ ولهذا ىم فروا من تشبيو اهلل 

بالموجودات ،فشبهوه ،يا ليتهم شبهوه بالعدـ ،شبهوه

بأعظم المعدومات وىو الممتنع ،معروؼ أف المعدوـ ينقسم إلى قسمين ،ممكن الوجود ،وممتنع الوجود،

فممكن الوجود مثال ىذا الكأس قبل صناعتو معدوـ ،وال موجود؟ معدوـ ،ويمكن وجوده وال ممكن؟ يمكن

وجوده.

طيب كوف ىذا الكأس ال موجود وال معدوـ ،وال حي وال ميت ،ىذا أمر ممتنع ،والممتنع يمثل لو العلماء

بالجمع بين النقيضين ،أو رفع النقيضين ،النقيضاف ىما اللذاف ال يجتمعاف معا ،وال يرتفعاف معا ،مثل الوجود

والعدـ ،والحياة والموت ،يعني ال يمكن أف يكوف الشيء ال موجود وال معدوـ ،وال حي وال ميت ،فال بد من أحد
ىذين النقيضين ،بخالؼ الضدين ،الضداف ىما اللذاف ال يجتمعاف ،لكن ربما يرتفعاف معا ،مثل السواد والبياض،

ال يكوف الشيء أسود أبيض في آف واحد ،لكن ربما ال يكوف ال أسود وال أبيض ،أحمر أصفر واضح .فعندنا كوف
اهلل  ال داخل العالم ،وال خارجو ،ىذا رفع للنقيضين ،وىذا من أعظم الممتنعات عقال.

فهم اآلف فروا كونهم ما وصفوا اهلل 
 بأعظم الممتنعات ،وىذا ىو غاية الضالؿ واالنحراؼ ،نسأؿ اهلل السالمة.

بالعلو؛ خشية الوقوع في التشبيو بماذا؟ بالموجودات فشبهوا اهلل

يا إخواف ،الحظوا قد يقوؿ عاقل ،قد يقوؿ إنساف :ىل يمكن لشخص يؤمن بهذا الشيء ،نعم .ىؤالء فطاحل

أئمة ،ومع ذلك لما تقوؿ :ىل اهلل داخل العالم أو خارجو ،يقوؿ لك :ال داخل العالم وال خارجو ،ىذا العقل

معاشر اإلخوة الذي أعطاه اهلل اإلنساف ،وميز اهلل بو اإلنساف على سائر الكائنات؛ ليكوف سببا لهدايتو؛ ولهذا نقرأ
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()1

كثيرا في القرآف     

    

()2

لكن إذا استخدمو اإلنساف في غير ما

خلق لو ،أو أقحمو في أمور فوؽ طاقتو ،انقلب ىذا العقل -الذي ىو في األصل أساس للهداية -انقلب سببا

لبالء صاحبو ،كما حصل مع ىؤالء ،ىؤالء أرادوا أف يحملوا عقولهم فوؽ طاقتها ،والعقل -معاشر اإلخوة-

حاسة كسائر الحواس لو حد ،ولو طاقة.

ىذه اليد أعطاؾ اهلل إياىا ،لكن تستخدمها في حدود ما خلقت لو ،تستطيع ترفع بها ىذا اإلناء ،تستطيع

ممكن ترفع بها ىذه الطاوية ،لكن لو أراد إنساف أف يرفع بهذه اليد ىذا المسجد ،ىل يمكن؟ ولو حاوؿ لتلفت
يده ،والسبب أنو أراد أف يستخدمها في شيء أعظم من الطاقة التي خلقت ألجلو ،كذلك العقل ىؤالء أرادوا أف
يقحموا عقولهم في كل شيء؛ ولهذا جعلوا العقل ىو الميزاف ،حتى في األمور الغيبية ،حتى في األمور المتعلقة

باهلل -عز وجل-؛ ولهذا عادت عقولهم وباال عليهم ،وصارت سببا لضاللهم وانحرافهم ،حتى انتهوا إلى مثل ىذا
المذىب الخبيث ،إذا كاف اهلل  ليس بداخل العالم وال خارجو ،أين ىو؟ إذف ىو العدـ.

ولهذا قاؿ محمود بن سبكتكين لذاؾ النافي لما وصف اهلل 

بهذا النفي ،ليس في كذا وليس في كذا،

قاؿ :ميز لي بين ىذا الرب الذي تعبده وبين العدـ ،لو قلت لك :صف لي العدـ ما وجدت أحسن من ىذا
الوصف؛ ولهذا قاؿ العلماء :المعطل يعبد عدما ،والممثل يعبد صنما ،وال أنو ال داخل العالم وال خارجو ،وال

متصل وال منفصل ،وال أنو ال تجوز اإلشارة الحسية إليو باإلصبع.

وىذا أيضا مذىب المعطلة ،أنو ال تجوز اإلشارة إلى اهلل باإلصبع؛ ألنك إذا أشرت إليو فقد حددت مكانو،

وعندىم أف اهلل  ال مكاف لو ونحوىا ،بل قد ثبت في الصحيح عن جابر 
حجة الوداع ،لما قاؿ النبي  وقد اجتمع لو في ىذا الموقف ما لم يجتمع لو في موقف آخر ،جمع لو من
أصحابو أكثر من مائة ألف ،وأنزؿ اهلل  عل يو        
وىذا في صحيح مسلم في

()3

     

بلغت؟ ىل قصر
 - 1سورة البقرة آية .44 :
 - 2سورة األنعام آية .50 :
 - 3سورة المائدة آية .3 :

قاؿ :إنكم مسئولوف عني يوـ القيامة؛ ألف كل أمة ستسأؿ عن رسولها ،ىل
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في البالغ؟ فكأنو يقوؿ :إف
كاف ىناؾ من تقصير ،فأنا اآلف موجود حي بين أيديكم بين أظهركم ،سلوني أجبكم ،إنكم مسئولوف عني،

فماذا أنتم قائلوف ،قالوا :نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فاستشهد اهلل عليهم.

الشاىد أنو قاؿ  :اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد  ينكبها بمعنى يميل أصبعو إليهم ،فهذا دليل

على جواز اإلشارة إلى اهلل حسا ،خالفا لمذىب المعطلة ،إضافة لحديث الجارية السابق ،كما في صحيح مسلم،

لما سألها أين اهلل؟ قالت :في السماء ،وأشارت إلى السماء ،نعم.
وال أنو تجوز اإلشارة الحسية إليو باألصبع.

فإف كاف الحق فيما يقولوه ىؤالء السالبوف النافوف للصفاة الثابتة في كتاب اهلل وسنة رسولو 

من ىذه

العبارات ونحوىا ،دوف ما يفهم من الكتاب والسنة ،إما نصا وإما ظاىرا ،فكيف يجوز على اهلل ثم على رسولو



ثم ع لى خير األمة أنهم يتكلموف دائما بما ىو نص أو ظاىر ،في خالؼ الحق الذي يجب اعتقاده ،وال

يبوحوف بو قط ،وال يدلوف عليو ال نصا وال ظاىرا ،حتى يجيء أنباط الفرس والروـ وفروخ اليهود والفالسفة

يدنوف ،يبينوف لألمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف ،أو كل فاضل أف يعتقدىا.

نعم .المؤلف يقوؿ :فإف كاف الحق ىو ىذا الذي جاء بو ىؤالء النفاة المعطلة ،وما قالوه خالؼ ما ثبت في

الكتاب والسنة ،يعني أننا نعلم أف مذىبهم مخالف لنص القرآف والحديث ،كما في األدلة السابقة ،وذكر الشيخ
أنو ليس في كتاب اهلل وال سنة رسولو ،وال عن أحد من الصحابة ،وال من التابعين ،وال من سلف األمة ،ما يقولو

ىؤالء ،إذف عندنا ما يقولو ىؤالء المعطلة خالؼ ما جاءنا في الكتاب والسنة ،يقوؿ :كيف يتصور أف يتكلم اهلل



ورسولو بما ىو نص ،ال يحتمل التأويل ،أو بما داللتو داللة ظاىرة لو احتماالت ،بخالؼ الحق ،ىم اآلف

يقول وف :إف الحق ىو الذي جئنا بو ،وىو الذي نقوؿ بو ،نعم :وداللة الكتاب والسنة على خالؼ ما قالوا بو ،إذف

فكل ما في الكتاب والسنة خالؼ الحق الذي يجب اعتقاده ،والحق متوقف على كالـ ىؤالء أنباط الفرس ،كما

وصفو الشيخ -رحمو اهلل ،-أي أخالط أنباط الفرس والروـ ،وفروخ اليهود والفالسفة ،فمذىب ىؤالء كما عرفنا
ىو مستقى من أي شيء من الكتاب والسنة ،أبدا أصولو وقواعده وأسسو مأخوذة من فلسفة اليوناف ،ومن ديانة

اليهود والنصارى ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

فإف كاف ما يقولو ىؤالء ادلتكلموف ادلتكلفوف ىو االعتقاد الواجب ،وىم مع ذلك أحيلوا يف
معرفتو على رلرد عقوذلم ما دؿ عليو الكتاب والسنة نصا أو ظاىرا ،لقد كاف ترؾ الناس بال
كتاب وال سنة أىدى ذلم وأنفع على ىذا التقدير ،بل كاف وجود الكتاب والسنة ضررا زلضا يف
أصل الدين.
ػػػػػػػػػػػ

نعم .يقوؿ الشيخ :الزـ قوؿ ىؤالء أف الكتاب والسنة لم يبينا الحق الذي يجب اعتقاده ،على كل مكلف ،وإنما
الحق ىو الذي جاء بو ىؤالء ،فالزـ ذلك أف ترؾ الناس بال كتاب وال سنة خير لهم ،من مجيء الكتاب والسنة؛

ألف مجيء الكتاب والسنة ما زادت الناس إال حيرة.

الزـ قولهم أف الهداية ال تؤخذ من الكتاب والسنة ،إذف ما فائدة الكتاب والسنة وسيذكر الشيخ بعد أسطر أف
ىذا القوؿ صرح بو بعضهم ،وىو الزـ للبعض اآلخر ،وكوف الكتاب والسنة بناء على قولهم ضرر محض ال شك،

إذا كانت أدلة الكتاب والسنة ليس فيها ىداية للخلق ،وال بياف للحق ،وإنما الذي فيها خالؼ الحق الذي اآلف

يظهر من أدلة الكتاب والسنة إثبات العلو  ،إثبات السمع ،إثبات البصر ،إثبات االستواء ،وىؤالء يقولوف :الحق
نفي العلو ،نفي السمع ،نفي البصر ،نفي المجيء ،نفي النزوؿ عن اهلل  إذف أصبحت داللة الكتاب والسنة
ضرر وال نفع ،ضرر ىي تدعو الناس إلى خالؼ الحق كما يقولو ىؤالء ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

فإف حقيقة األمر على ما يقولو ىؤالء ،أنكم يا معشر العباد ال تطلبوا معرفة اهلل  وما يستحقو
من الصفات نفيا وال إثباتا ،ال من الكتاب وال من السنة ،وال من طريق سلف األمة ،ولكن
انظروا أنتم فما وجد٘توه مستحقا لو من األمساء والصفات فصفوه بو ،سواء كاف موجودا يف
الكتاب والسنة أو مل يكن ،وما مل ٕتدوه مستحقا لو يف عقولكم فال تصفوه بو ،مث ىم ىؤالء
فريقاف ،أكثرىم يقولوف :ما مل تثبتو عقولكم فانفوه.
ومنهم من يقوؿ :بل توقفوا فيو ،وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيو سلتلفوف مضطربوف،
اختالفا أكثر من ٚتيع اختالؼ على وجو األرض فانفوه ،وإليو عند التنازع فارجعوه ،فإنو احلق
الذي تعبدتكم بو ،وما كاف مذكورا يف الكتاب والسنة شلا خيالف قياسكم ىذا ،أو يثبت ما مل
تدركو عقولكم على طريقة أكثرىم ،فاعلموا أين أمتحنكم بتنزيلو ،ال لتأخذوا اذلدى منو ،لكن
لتجتهدوا يف ٗترجيو على شواذ اللغة ،ووحشي األلفاظ ،وغرائب الكالـ ،وأف تسكتوا عنو
مفوضُت علمو إىل اهلل ،مع نفي داللتو على شيء من الصفات ،ىذا حقيقة األمر على رأي
ىؤالء ادلتكلمُت.
ػػػػػػػػػػػ

نعم .معلوـ أف جمهور أىل الكالـ عندىم قانوف اتفقوا عليو ،وىو أنو إذا تعارض النقل مع العقل قدموا العقل،

إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي ،قدموا الدليل العقلي ،وىذا ىو واقعهم فيما يتعلق ما يجب هلل 
وما يجوز عليو ،وما يمتنع عليو ،لم يرفعوا بداللة الكتاب والسنة رأسا،

بل معولهم في ذلك على أيش؟ على ما يزعمونها األدلة العقلية ،ما نحتتو عقولهم؛ ولهذا يقوؿ الشيخ :فإف

حقيقة األمر على ما يقولو ىؤالء :إنكم يا معشر العبّاد -أي :يا معشر المسلمين -ال تطلبوا معرفة اهلل  وما
يستحقو من الصفات نفيا وإثباتا ال من الكتاب وال من السنة ،إذف من أي شيء؟ من عقولكم؛ ولهذا مما أُ ِ
ورد
عليهم ،قيل لهم :ما ىو العقل الميزاف في ىذا األمر؟ ىل ىو عقل ابن سينا ،أو قبلو أرسطو أو الفارابي ،أو

الرازي أو القاضي عبد الجبار ،أو ابن حسين البصري ،عقل من؟ من نزف بعقلو ما يجب هلل عز وجل؟

ولهذا صار من أكثر الناس اختالفا وتفرقا ىم ىؤالء المعطلة -أىل الكالـ ،-لماذا؟ ألنهم اعتمدوا على عقولهم

وليس عندنا عقل واحد ،إذا كانت العقوؿ تتباين في أمور بسيطة ،أحيانا في أمور دنيوية ،فما الظن إذا ُح ّكمت

الفتوى الحموية الكبرى
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ىذه العقوؿ في أمور غيبية؛ ولهذا الحظوا المعتزلة فرقة واحدة أو فرؽ؟ بدأت فرقة واحدة ثم بدأت تتفرؽ على

نفسها ،كل يقوؿ قوال ويختط رأيا ومنهجا ويذىب إليو ،وبعضهم يكفر بعضا؛ الخوارج فرؽ شتى ،الجهمية فرؽ
شتى ،المرجئة فرؽ شتى ،الرافضة فرؽ شتى ،والسبب أف المصدر متعدد ،المصدر العقل.

لكن أىل السنة من زمن النبي  إلى يومنا ،بل إلى قياـ الساعة ،فرقة واحدة ،طائفة واحدة ،الذي يقوؿ بو أبو
بكر وعمر ىو الذي يقوؿ بو الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين؛ ألف الكل يصدر ويرد على مصدر واحد

الكتاب والسنة ،نعم اختَلفوا في المسائل العملية المسائل الفقهية ،لكن مسائل األصوؿ أمور العقائد الثابتة
الواضحة البينة الكل متفق عليها.
فهؤالء اعتمدوا فيما يجب هلل  في النفي واإلثبات على عقولهم؛ ولهذا زعموا أف ما أثبتو العقل وجب إثباتو،
وما نفاه العقل وجب نفيو ،وما لم يثبتو العقل أو ينفو اختلفوا إلى طائفتين :فمنهم من قاؿ :يجب النفي ،ومنهم

من قاؿ :يتوقف فيو.

فقوؿ الشيخ" :وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيو مختلفوف مضطربوف اختالفا أكثر من جميع اختالؼ على

وجو األرض" ،ىذا ىو واقع ىؤالء الذين اعتمدوا على عقولهم ،بل الشخص الواحد منهم يقرر مسألة ثم يقرر

نقيضها في موضع آخر ،كما ىي حاؿ الرازي كما ذكر ،يقرر مسألة في ىذا الموضع ثم يقرر ما يناقضها في
موضع آخر ،والسبب ليس عنده قاعدة ثابتة ،يعتمد على ما يسمى بداللة العقل.

نعم ،نحن ال نخالفهم في أف داللة العقل داللة معتبرة ،لكن داللة العقل الصحيح وليست ىذه الشبهات التي

يقدمونها للناس ويزعموف أنها أدلة عقلية ،ىذه في واقع األمر شبهات كما قاؿ الشيخ ،بل مجهوالت ،أما العقل

الصحيح ،األدلة العقلية الصحيحة ال يمكن أف تتعارض مع األدلة النقلية الصحيحة ،لكن ما عارضوا بو األدلة

النقلية وزعموا أنها أدلة عقلية ىي شبهات عقلية وليست أدلة عقلية.

إذف ما فائدة القرآف على رأي ىؤالء ،إذا كاف العمدة والمعوؿ على العقل فما فائدة القرآف؟ بعضهم قاؿ :فائدة
القرآف زيادة شاىد فقط؛ ولهذا ىم يقبلوف بداللة القرآف والسنة متى؟ إذا وافقت عقولهم ،فجعلوه تحصيل

حاصل ،وإذا خالف العقل ردوه .طيب إذا أخذتم بو ىل تعتمدوف عليو؟ قالوا :ال ،زيادة شاىد فقط،

ومنهم من قاؿ :ال ،إنما فائدة القرآف والسنة ،فائدة القرآف  ...وإف السنة غالبا ما يسلطوف عليها سيف الرد
والطعن بحجة أنها خبر اآلحاد ،وخبر اآلحاد ال يؤخذ بو في باب العقائد.

فالقرآف بعضهم يقوؿ :ال ،أنزلو اهلل  المتحاف العباد ،وألجل أف يجتهد العباد في صرؼ ظواىر ىذه النصوص

الفتوى الحموية الكبرى
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ػػػػػػػػػػػ

فيكتسبوا بهذا االجتهاد األجر عند اهلل  وممن صرح بهذا -كما ذكره الشيخ -أبو حامد الغزالي -عفا اهلل
عنا وعنو -في أوؿ حياتو ،وأيضا ابن عقيل الحنبلي قبل رجوعو لما كاف على مذىب االعتزاؿ ،وابن رشد الحفيد.

يقوؿ الشيخ" :الجهمية النفاة يقولوف :فائدة إنزاؿ ىذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها من األمور الخبرية التي

يسمونها ىم المشكل والمتشابو" ،النصوص المثبتة لصفات اهلل  وىم يسمونها النصوص المشكلة ،النصوص
المتشابهة ،فائدة ىذه النصوص -مجيئها في القرآف -يقوؿ :فائدتها عندىم اجتهاد أىل العلم في صرفها عن

مقتضاىا ،صرفها عن ظاىرىا ،عن داللتها ،باألدلة المعارضة لها حتى تناؿ النفوس كد االجتهاد ،يعني :إذف فائدة

ىذه اآليات اهلل 

أنزؿ علي نا ىذه اآليات أيش؟ لنجتهد في صرفها عن ظاىرىا ،وحتى تنهض إلى التفكر

واالستدالؿ باألدلة العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق ،فحقيقة األمر عندىم أف الرسل خاطبوا الخلق بما

لم يبين الحق وال يدؿ على العلم وال يفهم منو الهدى ،بل يدؿ على الباطل ويفهم منو الضالؿ ليكوف انتفاع
الخلق بخطاب الرسل اجتهادىم في رد ما أظهرتو الرسل وأفهمتو الخلق.

إذف ملخص كالـ الشيخ :أف ىؤالء يزعموف أف اآليات والنصوص التي جاءت في إثبات الصفات هلل  فقط
ألجل أف يجتهد الناس في صرفها عن ظاىرىا فيؤجروف على ىذا االجتهاد ،أما ظاىرىا فهو ال يهدي إلى الحق

وال يوصل إلى المعتقد الصحيح.

الفتوى الحموية الكبرى

وىذا الكالـ قد رأيتو صرح ٔتعناه طائفة منهم ،وىو الزـ جلماعتهم لزوما ال زليد عنو ،ومضمونو
يهتدى بو يف معرفة اهلل ،وأف الرسوؿ  معزوؿ عن التعليم واإلخبار بصفات
أف كتاب اهلل ال َ
من أرسلو ،وأف الناس عند التنازع ال يردوف ما تنازعوا فيو إىل اهلل والرسوؿ  بل إىل مثل ما
كانوا عليو يف اجلاىلية ،وإىل مثل ما يتحاكم إليو َمن ال يؤمن باألنبياء :كالربامهة والفالسفة ،وىم
ادلشركوف واجملوس وبعض الصابئُت.
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،ىذا مضموف مقوؿ ىؤالء في اعتمادىم أو دعوة الناس إلى االعتماد على العقل وترؾ داللة الكتاب والسنة:

أف كتاب اهلل  ال يهتدى بو في معرفة اهلل ،ىذا الكتاب الذي قاؿ اهلل 

فيو:

  

 )1(          ىم يقولوف فيما يتعلق بأعظم المسائل -مسائل االعتقاد
المتعلقة باهلل عز وجل :-ىذا الكتاب ال يهتدى بو ،والرسوؿ  لم يعلم ولم يبين للخلق ما يجب هلل  وأف
الناس إذا تنازعوا في مثل ىذه المسائل لمن يرجعوف؟ للكتاب والسنة كما أمر اهلل عز وجل؟ ال ،يرجعوف إلى

عقولهم.

وىذا ما كاف عليو الناس في الجاىلية قبل مجيء الكتاب والسنة ،فكأنهم يريدوف من المسلمين أيش؟ أف يعودوا

إلى ما كاف عليو أىل الجاىلية ،اهلل 

لما أرسل الرسل وأنزؿ الكتب ألجل ماذا؟ ألجل أف يتحاكم الناس

إليهما ،ألجل أف يهتدي الناس بهما .ىؤالء قالوا :ال ،الهداية والحق ليس بالكتاب والسنة إنما بهذه األدلة

العقلية التي جاءوا بها.

 - 1سورة البقرة آية .2-1 :

الفتوى الحموية الكبرى

وإف كاف ىذا الرد ال يزيد األمر إال شدة وال يرتفع اخلالؼ بو ،إذ لكل فريق طواغيت يريدوف أف
يتحاكموا إليهم ،وقد أمروا أف يكفروا هبم ،وما أشبو حاؿ ىؤالء ادلتكلفُت بقولو سبحانو وتعاىل:
                
              
               
              

. )1(  

فإف ىؤالء إذا دعوا إىل ما أنزؿ اهلل من الكتاب وإىل الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم ،والدعاء
بعد وفاتو ىو الدعاء إىل سنتو -أعرضوا عن ذلك وىم يقولوف :إنا قصدنا اإلحساف علما وعمال
هبذه الطريق اليت سلكناىا ،والتوفيق بُت الدالئل العقلية والنقلية.

ػػػػػػػػػػػ

الشيخ رحمو اهلل يقوؿ :وإف كاف ىذا الرد وىذه اللوازـ التي ذكرتها ومضموف مقولة ىؤالء قد ال تزيد األمر إال
شدة ،وذلك أف عامة أتباع ىؤالء يجهلوف مثل ىذه األمور؛ ولهذا يزخرفوف عليهم بهذه الشبهات التي ظاىرىا

السالمة لكن السم الزعاؼ في مضموف ىذا الذي جاءوا بو.

الشيخ يقوؿ :إف األمر يزداد شدة بمثل بهذا الرد ،لكن ال بد من إيضاح الحق للناس؛ ألنهم إذا قرءوا مثل ذلك

سيرجعوف إلى معظميهم وإلى طواغيتهم فيلبسوف عليهم ،وىذه حاؿ المبتدع ،ومن ىنا تأتي خطورة البدعة ،أف

صاحب البدعة في كثير من األحياف خاصة إذا تعمق فيها أنو يستمر -نسأؿ اهلل السالمة -فيها؛ ولهذا تكلم
العلماء في قضية توبة المبتدع ،وىل المبتدع لو توبة أـ ال ،وأشػار النبي  إلى ذلك في حديػث  تتجارى
بهم األىواء  وفي حديث الخوارج  يمرقوف من الدين مروؽ السهم من الرمية ثم ال يعودوف إليو  دليل
على أف من تمكنت البدعة من قلبو أف الغالب أيش؟ ال يعود.

سلطت الشبهات على بني آدـ فأحرقوني باالستغفار ،يعصوف اهلل ثم
ولهذا جاء في األثر أف إبليس قاؿ:
ُ
يستغفروف
 - 1سورة النساء آية .62-60 :

الفتوى الحموية الكبرى
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ػػػػػػػػػػػ

فيغفر اهلل لهم .وىذه ىي حاؿ مرتكب الكبيرة ،يفعل الكبيرة لكن وىو يفعلها يعرؼ ويشعر أنو ٍ
عاص مقصر في
جنب اهلل عز وجل؛ ولهذا يفعلها وىو خائف ،يفعلها وىو يرجو التوبة ،إذا انتهى منها بادر أحيانا إلى التوبة،

يقوؿ :فسلطت عليهم الشبهات ،فهم يعصوف اهلل وىم يحسبوف أنهم يحسنوف صنعا ،صاحب البدعة يتزود من
ىذه البدعة ،أليش؟ ألنو يرى أنو يتعبد اهلل  بها.

ولهذا الشيخ في آخر الرسالة ذكر أف الناس تجاه علم الكالـ ثالث طوائف ،وقاؿ :أشد الطوائف الثالث خطرا

ىؤالء المتوسطوف الذين اغتروا بما مع كبرائهم من بهرجة القوؿ ،فهم مغتروف بما معهم من ىذا الكالـ ،أما من

دخل بهذا العلم وبلغ غايتو فقد اتضح لو الحق ،وأف ىذا العلم وىذا الطريق الذي سلكو ال يهدي إلى حق،

كحاؿ الرازي والجويني والغزالي وأمثالهم ممن أورد الشيخ أمثلة عليهم.

أقوؿ :بمثل ىذا األمر يعرؼ اإلنساف خطورة البدعة والحرص على متابعة سنة النبي 

واالبتعاد عن مخالفة

السنة حتى في األمور الدقيقة؛ ألنو ربما يستجره الشيطاف حتى يوقعو في ىذه البدعة العظيمة ،أحيانا قد يصل

إلى درجة الكفر.

الفتوى الحموية الكبرى

مث عامة ىذه الشبهات اليت يسموهنا دالئل إمنا تقلدوا أكثرىا عن طواغيت ادلشركُت أو الصابئُت
أو بعض ورثتهم الذين أمروا أف يكفروا هبم ،مثل فالف وفالف ،أو عمن قاؿ كقوذلم لتشابو
قلوهبم:

              
()1

      

       

             
                
()2

       

.

ػػػػػػػػػػػ

الشبهات ىذه التي يوردونها سيذكر الشيخ الدليل على ذلك أف غالب ىذه الشبهات إنما استقوىا وأخذوىا عن
ضالؿ الصابئين وعن أنباط الفرس ودين الفالسفة ،وسيذكر الشيخ أف مقالة التعطيل أصلها من اليهود ،وذكر

سلسلة التعطيل أو سيذكرىا بعد أسطر ،وىم في ىذه الشبهات يرجعوف إلى ىؤالء الطواغيت الذين أمر اهلل 
أف يكفروا بهم ،ونفى اإليماف عن من لم يُحكم اهلل ورسولو فيما تنازع فيو:

     

 )3(    أقسم اهلل  بأعظم مقسم بو ،أقسم بنفسو أف اإلنساف ال يؤمن حتى أيش؟

يحكم الرسوؿ 

()4
      

ىل يكفي؟ ال

      

 )5(ىل يكفي؟ ال . )6(    
إذا كاف ىذا في عامة األمور المختلف فيها ،فما الظن إذا كانت ىذه األمور من األصوؿ االعتقادية التي ال يمكن

 - 1سورة النساء آية .65 :
 - 2سورة البقرة آية .213 :
 - 3سورة النساء آية .65 :
 - 4سورة النساء آية .65 :
 - 5سورة النساء آية .65 :
 - 6سورة النساء آية .65 :
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............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

أف تؤخذ إال عن الرسوؿ  فمن حكم غير الرسوؿ في ذلك ،من حكم من خالف الرسوؿ في ذلك فهو داخل
تحت ىذه اآلية من باب أولى.

الفتوى الحموية الكبرى

والزـ ىذه ادلقالة أال يكوف الكتاب ىدى للناس وال بيانا وال شفاء دلا يف الصدور وال نورا وال
مردا عند التنازع ،إنا نعلم باالضطرار أف ما يقولو ىؤالء ادلتكلفوف أف احلق الذي جيب اعتقاده مل
يدؿ عليو الكتاب والسنة ال نصا وال ظاىرا ،وإمنا غاية ادلتحذلق أف يستنتج ىذا من قولو:
     

()1

وقولو       :

()2

 

وباالضطرار يعلم كل عاقل أف

من دؿ الخلق على أف اهلل ليس على العرش وال فوؽ السماء ونحو ذلك بقولو      :


()3

لقد أبعد النجعة ،وىو إما ملحد أو مدلس ،مل خياطبهم بلساف عريب مبُت ،والزـ ىذه

ترؾ الناس بال رسالة خَت ذلم يف أصل دينهم؛ ألف مردىم قبل الرسالة وبعدىا
ادلقالة أف يكوف ُ
واحد ،وإمنا الرسالة زاد م عمى وضالال.

ػػػػػػػػػػػ

هتدى بها،
نعم ،الزـ ىذه المقالة؛ المقالة التي ذكرىا الشيخ أف العقل مقدـ على النقل ،وأف ظواىر النصوص ال يُ َ
الزـ ىذه المقالة أف القرآف الذي ىو ىدى للناس وبياف وشفاء لما في الصدور ونور ليس كذلك ،لماذا؟ ألنو

يقوؿ :نعلم باالضطرار أف ما يقولو ىؤالء المتكلفوف -أي :من أىل الكالـ -أف الحق الذي يجب اعتقاده لم

يدؿ عليو الكتاب والسنة ال نصا وال ظاىرا ،ىذا الضالؿ الذي جاء بو ىؤالء -ىذا النفي -عرفنا وقرر الشيخ أنو

ليس بالكتاب وال بالسنة ال ظاىرا وال نصا ،وإنما غاية المتحذلق ،أي :المتكيس المرتفع على قدره ،وىذه صفة
ىؤالء أنهم تكايسوا ،غاية ما في ذلك أف ِ
يستدؿ على نفي صفة العلو ونفي كل الصفات التي ينفيها بماذا؟ بقوؿ

اهلل 

()4

      

نعم 

. )5(      

المعطلة في كل تعطيلهم ،في جميع الصفات التي عطلوىا ،استندوا في ذلك في القرآف إلى ىاتين اآليتين

وأمثالهما:

 - 1سورة اإلخالص آية .4 :
 - 2سورة مريم آية .65 :
 - 3سورة مريم آية .65 :
 - 4سورة مريم آية .65 :
 - 5سورة اإلخالص آية .4 :
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............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

()1



 )2(     نفوا صفة العلو وقالوا  :دليلنػا

 

       
()3
      وجو الداللة ،نَػ َفوا االستواء وقالوا :دليلنا من القرآف     
 )4(  و  )5(      و  )6(     المعتزلة نفوا السمع والبصر

والبصر عن اهلل وقالوا :دليلنا ىذه األدلة ،الجهمية نفوا األسماء عن اهلل  وقالوا :ىذا ىو دليلنا وجو الداللة؟

قالوا :وجو الداللة أف إثبات ىذه الصفات يستلزـ التشبيو ،واهلل  نفى عن نفسو التشبيو بهذه اآليات.

يقوؿ المؤلف" :وباالضطرار" وقلنا :إف االضطرار ىو ما ال يمكن دفعو ،يعني :يُعلَم ضرورة ،يَعلَم كل عاقل أف من
دؿ الخلق على أف اهلل ليس على العرش وال فوؽ السماوات بقولو:

النجعة ،يعني :جانب الصواب ،سبحاف اهلل! ىل اهلل 

    

 )7( لقد أبعد

يريد منا أف ننفي عنو صفة العلو وصفة االستواء ثم

يدلل لنا بهذه اآلية ،ىل يقوؿ ىذا عاقل؟! فهذا أمر معلوـ باالضطرار أنو ال يمكن أف يكوف اهلل  أراد نفي

ىذه الصفات بهذه اآلية ،وإنما ىذا من تلبيس ىؤالء على الناس.
ولهذا قاؿ الشيخ" :إف من زعم أف اهلل نفى عن نفسو الصفات بهذه اآلية فهو إما ملغز أو مدلس" يعني :الزـ ىذا
القوؿ أف يكوف من نفى عنو ىذه الصفات بهذه اآلية أف يكوف م ِ
لغزا أو مدلسا وىذا أيش؟ اهلل  منزه عنو ،ىل
ُ
َ
يريد أف يخادع العباد؟ ىل يريد أف يضل العباد؟ ألف العباد ما يمكن أف يستدلوا بنفي ىذه الصفات بهذه اآلية،
وأنت اآلف أنزلت علينا ىذا القرآف وقلت :إنو نور وىدى ،ثم تأتي بهذه اآلية لتستدؿ بها على نفي ىذه الصفة،
كيف يكوف ىدى ونورا؟ ولهذا قاؿ المؤلف :الزـ ىذه المقالة أف يترؾ الناس بال رسالة وبال كتاب خير لهم من
ىذا الكتاب الذي أوقعهم في ىذه الحيرة ،وكل ىذه اللوازـ يريد الشيخ أف يبين بطالف وضالؿ وانحراؼ ىذا
المذىب من أصولو.
 - 1سورة اإلخالص آية .4 :
 - 2سورة مريم آية .65 :
 - 3سورة اإلخالص آية .4 :
 - 4سورة اإلخالص آية .4 :
 - 5سورة مريم آية .65 :
 - 6سورة الشورى آية .11 :
 - 7سورة مريم آية .65 :
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أحد من سلف األمة :ىذه اآليات
يا سبحاف اهلل! كيف مل يقل
ُ
الرسوؿ  يوما من الدىر وال ٌ

واألحاديث ال تعتقدوا ما دلت عليو لكن اعتقدوا ما تقتضيو مقاييسكم ،أو اعتقدوا كذا وكذا
فإنو احلق ،وما خالف ظاىره ف ال تعتقدوا ظاىره ،وانظروا فيما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه ،وما

ال فتوقفوا فيو وانفوه!
ػػػػػػػػػػػ
نعم ،يقوؿ اآلف وىذا قرره الشيخ سابقا وىو اآلف يؤكده يقوؿ :ابحثوا ،ىل وجدتم حديثا عن النبي  أو أثرا
عن سلف األمة أنهم قالوا :ال تعتقدوا ظواىر ىذه النصوص واعتقدوا كذا وكذا ،انفوا عن اهلل صفة العلو ،اهلل

ليس في العلو ،أو اهلل  ليس مستويا على عرشو ،أو ليس هلل يداف ،أو اهلل 
فضال أف تجدوا حديثا عن النبي  وىل أحالنا النبي  أو أحالنا اهلل  على عقولنا في
عن أحد من السلف ً
ال ينزؿ ،أعطونا أثرا واحدا

ىذه ا ألمور ،أف نرجع ونقيس بعقولنا ،فما أثبتتو ىذه العقوؿ أثبتناه وما نفتو ىذه العقوؿ نفيناه ،أنى لكم ذلك؟

أعطونا دليال ،أعطونا آثارا من علم.

الفتوى الحموية الكبرى

نشأة الفرؽ والفرقة الناجية
ثم الرسوؿ  قد أخبر بأف أمتو ستفترؽ ثالثا وسبعين فرقة ،فقد علم ما سيكوف ،ثم قاؿ :إني تارؾ فيكم ما
كتاب اهلل ،وروي عنو  أنو قاؿ في صفة الفرقة الناجية  :ومن كاف على مثل ما
إف تمسكتم بو لن تضلوا َ -

أنا عليو اليوـ وأصحابي . 
ػػػػػػػػػػػ

نعم النبي  كما في السنن عند أبي داود والترمذي وغيرىما بسند صحيح ،عن جمع من الصحابة ،عن ابن
عمر وأبي ى ريرة وجابر ومعاوية ،أنو أخبر أف أمتو ستفترؽ على ثالث وسبعين فرقة ،فقاؿ  :افترقت اليهود
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ،واختلفت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ،وستفترؽ ىذه األمة على ثالث

وسبعين فرقة  فعلم -عليو الصالة والسالـ -ما سيكوف من افتراؽ أمتو ،أف ىذه األمة ستفترؽ ال محالة،

وىذا خبر منو -عليو الصالة والسالـ -ووقع ما أخبر بو عليو الصالة والسالـ.

طيب اآلف علم أف ىذه األمة ستفترؽ ،ما المخرج؟ كيف تعرؼ األمة الفرقة الحق؟ كيف تعرؼ الفرقة

الناجية؟ يعني :كأف ىناؾ سائل سأؿ النبي  وىذا من لوازـ الرسالة؛ ألف اهلل 
للناس:

()1
           

أرسلو ليبلغ ىذا الدين

فكأف قائال يقوؿ :يا رسوؿ اهلل ،إذف أي الفرؽ

الفرقة التي على الحق؟ وكيف نعرؼ الفرقة التي على الحق من ىذه الفرؽ؟ ما المنهج؟ فقاؿ في الحديث اآلخر:

كتاب اهلل وسنتي  ىل أحالنا على عقولنا؟ ىل أحالنا
 إني تارؾ فيكم ما إف تمسكتم بهما لن تضلواَ ،
على فلسفة اليوناف؟ على منطق أرسطو؟ على قوؿ فالف أو عالف؟ ال ،ما إف تمسكتم بهما لن تضلوا.

انتبهوا إذا افترقت األمة فاعتصموا بهذين الحبلين ،ومن اعتصم بهما فلن يضل ،وفي رواية  :قالوا :يا
رسوؿ اهلل ،من ىي ىذه الفرقة الناجية؟ ِ 
صفها ،جلها لنا ،قاؿ  :من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ

وأصحابي. 

ىذه الرواية جاءت من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي ،وىو ضعيف ،لكن لها شواىد تتقوى بها،

الشاىد :أف من أراد النجاة في باب االعتقاد وغير باب االعتقاد فعليو أف يلزـ الكتاب والسنة ،ويلزـ منهج
أصحاب النبي . 

 - 1سورة المائدة آية .67 :

الفتوى الحموية الكبرى

فهال قاؿ :من ٘تسك بظاىر القرآف يف باب االعتقاد فهو ضاؿ ،وإمنا اذلدى رجوعكم إىل
مقاييس عقولكم ،وما حيدثو ادلتكلموف منكم بعد القروف الثالثة ،وإف كاف قد نبغ أصلها يف
أواخر عصر التابعُت.
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،يقوؿ :ما يحدثو المتكلموف منكم بعد القروف الثالثة؛ ألنو بعد القروف الثالثة انتشرت مقالة المعطلة
وظهرت البدع وتوسعت؛ ولهذا قاؿ الشيخ :وإف كاف قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين على يد الجعد بن
درىم فبدايتها كانت في أواخر عصر التابعين ،لكن متى انتشرت ىذه المقالة وصار لها ُمنَظ ُروىا ولها من يدافع

وينافح ويحاجج عنها بعد انقضاء القروف الثالثة.

الفتوى الحموية الكبرى

نشأة مذىب المعطلة لصفات اهلل 
ثم أصل ىذه المقالة -مقالة التعطيل للصفات -إنما ىو مأخوذ عن تالمذة اليهود والمشركين وضالؿ

ال صابئين؛ ألف أوؿ من حفظ عنو أنو قاؿ ىذه المقالة في اإلسالـ ىو الجعد بن درىم ،وأخذىا عنو الجهم بن
صفواف وأظهرىا فنسبت مقالة الجهمية إليو .وقد قيل :إف الجعد أخذقالتو عن أباف بن سمعاف ،وأخذىا أباف عن

طالوت بن أخت لبيد بن األعصم ،وأخذىا طالوت من لبيد بن األعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى

اهلل عليو وسلم .وكاف الجعد ىذا -فيما قيل -من أىل حراف ،وكاف فيهم خلق كثير من الصابئة والفالسفة ،بقايا
أىل دين النمرود من الكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرىم.
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،مقالة التعطيل ىذه التي يرد عليها الشيخ يقوؿ :أصلها مأخوذ عن تالمذة اليهود والمشركين ،وأورد ىذه

الجعد بن درىم ،الذي قتل في سنة مائتين وأربعين ،أو في حدود
السلسلة أوؿ من تكلم بالتعطيل في اإلسالـ
ُ

منتصف القرف الثالث ،قتلو خالد بن عبد اهلل القسري ،وذلك أنو خطب الناس يوـ عيد األضحى فقاؿ :ضحوا -

تقبل اهلل ضحاياكم -فإني مضح بالجعد بن درىم ،فإنو يزعم أف اهلل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراىيم
خليال ،ثم نزؿ فذبحو؛ ولهذا يقوؿ فيو ابن القيم رحمو اهلل:
وألجػل ذا ضحى بجعد خالد الػ
إذ

قػاؿ

إبػراىيم

ليس

خليلػو

قسػػري

 أيضا

وال

يػوـ

موسى

ذبػائح

الكليم

القربػاف

الداني


الشاىد أوؿ من تكلم وتفوه بمقالة التعطيل ىو الجعد بن درىم ،من أين أخذىا الجعد؟ الجعد أخذىا عن

بياف بن سمعاف أو أباف بن سمعاف التميمي ،وبياف أخذىا من طالوت ،طالوت ىذا ابن أخت لبيد بن األعصم،

خالو لبيد بن األعصم ،طالوت أخذىا من لبيد بن األعصم ،ولبيد بن األعصم ىو الساحر الذي سحر النبي 
وىذا ثابت في الصحيحين ،ثم جاء الجهم بن صفواف الراسبي وتلقف ىذه المقالة عن الجعد ونشرىا بين الناس

فنسبت إليو؛ ولهذا سمي كل معطل جهميا ،وقد قبض عليو سلم بن أحوز والي خراساف ،فقاؿ لو :اعف عني،

قاؿ :واهلل لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أخرجك وأقتلك ،فقتلو رحمو اهلل.

الجهم بن صفواف تلقف ىذه المقالة عن الجعد ونشرىا بين الناس ،وربما أنها انقدحت في ذىنو ،وازداد

البالء عنده لما ناظر السمنية ،طائفة من طوائف الهند ،من مالحدة الهند ،ىذا سيذكره الشيخ اآلف ،ناظروه في
اهلل  قالوا لو :ىل رأيت ربك؟ قاؿ ال ،ىذه الطائفة ال تؤمن إال بالمحسوسات ،قالوا :ىل شممت ربك؟ قاؿ:
ال ،ىل سمعت ربك؟ قاؿ :ال ،ىل  ...ىل  ...قاؿ :ال ،قالوا لو :إذف أنت تعبد عدما ،فدخل فاحتجب عن

الناس أربعين

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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يوما ال يشهد ال جمعة وال جماعة ،ثم خرج إلى الناس بهذا المذىب الخبيث ،وىذه المناظرة ذكرىا اإلماـ أحمد

في الرد على الجهمية.

الشاىد :أنو اجتمع عنده ىذا البالء وىذا البالء فظهر وتمخض للناس بهذا المذىب الذي ىو مذىب

التعطيل ،فنفى عن اهلل  كل صفة وكل اسم.

الفتوى الحموية الكبرى

والنمرود ىو ملك الصابئة الكنعانيُت ادلشركُت ،كما أف كسرى ملك الفرس واجملوس ،وفرعوف
ملك القبط والكفار.
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قوؿ المؤلف رحمو اهلل" :والكنعانين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرىم" ىو يلمح إلى الفخر الرازي،
فإنو ألف كتابا في أوؿ حياتو ،وىذا الذي نرجو -إف شاء اهلل -كما قاؿ الذىبي سماه السر المكتوـ في مخاطبة
النجوـ ،أو في السحر ومخاطبة النجوـ ،لكن يرجى أنو تاب من ذلك ،وأف تأليف الكتاب ىذا في أوؿ حياتو؛
ولهذا الشيخ ىنا أبهم ،لكن في مواضع أخرى صرح قاؿ :الرازي الذي ألف الكتاب.

الفتوى الحموية الكبرى

والنمرود ىو ملك الصابئة الكعانيُت ادلشركُت ،كما أف كسرى ملك الفرس واجملوس ،وفرعوف
ملك القبط والكفار ،والنجاشي ملك احلبشة النصارى ،فهو اسم جنس ال اسم علم.
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نعم ،يعني :ى ذه األسماء التي ىي (كسرى والنجاشي والنمرود) ليست علما على شخص ،إنما ىي اسم
جنس ،كل من تولى ىذا المنصب ..كل من تولى ملك مصر في تلك الفترة يسمى فرعوف ،وكل من تولى ملك
الحبشة يسمى نجاشيا ،وكل من تولى ملك الصابئين يسمى نمرودا.
ما الفرؽ بين اسم الجنس واسم العلم؟
العلم ىو الخاص بذات ال يتبادر إلى غيره ،بخالؼ اسم الجنس فهو اسم عاـ مثل إنساف ،إنساف اسم
جنس ينضوي تحتو زيد وعمر وخالد ،لكن إذا قلت :خالد أو فاطمة ،اسم علم يخرج البقية.

الفتوى الحموية الكبرى

كانت الصابئة -إال قليال منهم -إذ ذاؾ على الشرؾ وعلماؤىم الفالسفة ،وإف كاف الصابئ قد
ال يكوف مشركا؛ بل مؤمنا باهلل واليوـ اآلخر ،كما قاؿ تعاىل:

     

             

 ،:)1(      وقاؿ تعاىل

     

             
()2
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والنصارى ّبدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركُت ،فأولئك الصابئوف الذين كانوا إذ ذاؾ كانوا كفارا

مشركُت ،وكانوا يعبدوف الكواكب
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ويبنوف ذلا اذلياكل.

الشيخ -رحمو اهلل -ي قوؿ :الجعد إضافة إلى أنو تلقف ىذه المقالة بهذه السلسلة عن اليهود أيضا ىو نشأ
وعاش في أي مكاف؟ في حراف ،وحراف ىذه كانت موطن الصابئين وموطن الفالسفة وموطن عموـ الكفار من كل

المذاىب ،من اليهود والنصارى ،بمعنى :أنو اجتمع في ىذه المنطقة عدة ديانات وعدة فلسفات ،فكأف الجعد
تأثر أيش؟ بمقولة ىؤالء ،وأف مقالة التعطيل نبتت أين؟ نبتت في المدينة؟ نبتت في مكة؟ نبتت في زمن

الصحابة؟ نبتت في بيت النبوة؟ ال ،نبتت في ىذه البيئة التي ىي أخالط من ديانات وفلسفات أخرى.

ثم جاء بهذه الجملة االعتراضية التي يبين أف الصابئة ىي كاليهودية والنصرانية من الديانات التي تنقسم إلى مؤمن
وكافر ،لكن الكفر فيها أكثر؛ ولهذا ذكرىم اهلل  ضمن ىذه الديانات:

     

 )3(       اشتهر عن الصابئة أنهم كانوا يعبدوف
الكواكب ،يعبدوف الشمس والقمر؛ ولهذا بنوا لها الهياكل ،بنوا لها المعابد ،والفالسفة تأثروا في فلسفتهم

وتعظيم

 - 1سورة البقرة آية .62 :
 - 2سورة المائدة آية .69 :
 - 3سورة البقرة آية .62 :
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الكواكب بدين الصابئة ،وىم الذين بعث فيهم إبراىيم عليو السالـ ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا

محمد.

س  :أحسن اهلل إليكم ،ىذا السائل يقوؿ :ىل كتاب نقض التأسيس ىو نفسو كتاب درء تعارض العقل والنقل؟

ج  :ال ،نقض التأسيس يختلف عن كتاب درء تعارض العقل والنقل ،نقض التأسيس ألفو الشيخ للرد على أساس
التقديس الذي ىو كتاب الرازي ،ىو كتيب صغير مطبوع (أساس التقديس) ،فرد عليو الشيخ في كتابو نقض

التأسيس ،طبع منو جزآف وجزء منو ملفق ،بعناية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمو اهلل ،لكن الكتاب حقق اآلف،

وفيما أعلم أف مطبعة ا لملك فهد قد طبعت الكتاب في قرابة ثمانية إلى تسعة أجزاء ،أما درء تعارض العقل
ورد عليو ،جاءه سؤاؿ فقاؿ يا شيخ :إذا تعارض الدليل العقلي
والنقل فال ،ىو كتاب أجاب بو الشيخ على سؤاؿ َ
مع الدليل النقلي فأيهما نقدـ؟

فكتب جواب ىذا السؤاؿ في ىذا الكتاب المطبوع بين أي دينا في تسعة أجزاء ،إجابة على ىذا السؤاؿ ،قد
تستكثروف ،لكن من قرأ أوؿ الكتاب علم أف ىذا ليس بكثير على إجابة السؤاؿ ،الشيخ يقوؿ :ألف كل الضالؿ

واالنحراؼ والتفرؽ بسبب اإلجابة على ىذا السؤاؿ ،فلو وافقنا المخالفوف لنا -المخالفوف ألىل السنة -وافقونا
على إجابة ى ذا السؤاؿ لسرنا نحن وإياىم على منهج واحد ،فهم بنوا ضاللهم وتعطيلهم وانحرافهم على تقديم

العقل على النقل.

س  :يقوؿ :ما أفضل طبعة للدرء ،وىل تنصحوف بو طالب العلم المبتدئ؟

ج  :الدرء الذي أعرفو أنا ليس لو إال طبعتاف :الطبعة التي طبعت قديما في حاشية منهاج السنة ،والطبعة الثانية

ىي التي طبعت بعناية دكتور محمد رشاد سالم -رحمو اهلل -وطبعتها جامعة اإلماـ محمد بن سعود ،وىي
الموجودة اآلف ،وأما ىل ينصح بو لطالب العلم المبتدئ؟ أقوؿ :ال ،لماذا؟ ألنو سيالحظ أنو سيقرأ عشرات

األوراؽ ربما ال يفهم منها شيئا ،ففيها من المسائل العقلية والمسائل المنطقية الشيء الكثير ،فينصح :الكتاب
يستفاد منو كمرجع ،ومن توسع في فهم كالـ شيخ اإلسالـ وكالـ المخالفين بعد ذلك يرجع ويقرأ فيو ،وإال يقرأه
على أحد المشايخ ،لكن بعد أف يؤسس نفسو في ىذا العلم ،وأنا أنصح طلبة العلم لمن أراد فهم كالـ شيخ

اإلسال ـ في باب األسماء والصفات على وجو الخصوص ،وفي باب العقائد على وجو العموـ أف يقرأ التدمرية،

التدمرية ىذه ىي الرسالة المختصرة ىي عبارة عن قواعد وأسسَ ،من فهمها فهم سائر كالـ شيخ اإلسالـ ،لكن
ال يستطيع اإلنساف أف يفهمها بنفسو ،فال بد من قراءتها على أحد المشايخ.

الفتوى الحموية الكبرى
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س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما صحة القوؿ :كل ما خطر ببالك فاهلل خالؼ ذلك؟ وىل ىو حديث عن الرسوؿ
صلى اهلل عليو وسلم؟

ج  :ال أعرؼ أنو حديث عن الرسوؿ 

وإنما ىو من كالـ شيخ اإلسالـ ،ونقلو عن ابن الماجشوف من أئمة

السلف ،أنو كلما خطر ببالك أو سنح في خيالك مهما تصورت فاهلل أعظم وأجل ،وىناؾ مثاؿ قريب :الجنة

مخلوؽ من سائر المخلوقات أـ ال؟ والنبي  يقوؿ  :فيها ما ال عين رأت ،وال أذف سمعت ،وال خطر على
قلب بشر ،يقوؿ أبو ىريرة راوي الحديػث  :اقرءوا إف شئتم:

()1
          

 مهما تصورت نعيم الجنة لن يدور في ذىنك الحقيقة ،فإذا كاف ىذا في حق المخلوؽ فما الظن بالخالق!

النبي 

يقوؿ:



لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها  كم موضع السوط؟ متر في

سنتيمرات ،ىذا الموضع في الجنة خير من الدنيا وما فيها ،فكيف يمكن للعقل أف يتصور الجنة ،فإذا كاف ىذا

في مخلوؽ من مخلوقات اهلل فما الظن بالخالق!

ىناؾ أمر آخر ،مثاؿ آخر :ثبت عن ابن عباس أف الكرسي نسبتو للعرش كحلقة ملقاة في فالة ،خذ حلقة وألقها

في فالة من األرض ،ما نسبة ىذه الحلقة من ىذه الفالة؟ ال شيء ،والسماوات واألرض في جوؼ الكرسي
كنسبة ىذه الحلقة لهذه الفالة ،فهل يمكن للعقل أف يتصور قدر العرش ،واهلل أعظم من العرش ،وىو الممسك

للعرش وما دوف العرش؛ وعليو فال يمكن للعقل بل يستحيل أف يتصور العقل حقيقة صفة اهلل . 
ولهذا ابن القيم وىو يتكلم عن حديث اليهودي الذي في صحيح مسلم ،الذي دخل على النبي  وقاؿ :إنا
نجد أف اهلل يضع السماوات على أصبع واألرضين على أصبع والشجر على أصبع ،ثم يهزىن  الحديث ،يقوؿ

-رحمو اهلل -ىذه ىي األصابع فما الظن بالكف ،فما الظن بالمتصف بهذه الكف ،تعالى اهلل عن ذلك!

فالواجب على المسلم أف يتأمل ىذه األسماء والصفات ،لكن ىذا التأمل ال يدعوه إلى محاولة معرفة أيش؟ كيفية

ىذه الصفات ،وكلما تأمل ىذه الصفات كلما ازداد خوفا ووجال من اهلل  وازداد قربا من اهلل . 
س  :أحسن اهلل إليك وبارؾ في علمك ،يقوؿ :السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،ذكرتم عن شيخ اإلسالـ في

تفسير قولو تعالى )2(        :أف السلف ال يذىبوف إلى التأويل ،فكيف تفسير قولو 
 - 1سورة السجدة آية .17 :
 - 2سورة البقرة آية .115 :
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 إذا قاـ أحدكم في صالتو فال يبصق أماـ وجهو فإف اهلل تجاىو  أو كما قاؿ . 
ىذا ليس فيو تأويل ،ومثل العلماء بمثاؿ حسي قالوا :ال يعني أف يكوف اهلل تجاىو أنو موجود بذاتو في قبلتو ،ال،
ما يقوؿ ىذا مسلم ،اهلل  عاؿ على الخلق ،لكن كما أنو معنا وىو فوؽ سماواتو وفوؽ عرشو فهو أيضا تجاه
المصلي وىو فوؽ عرشو وفوؽ سماواتو ،وهلل المثل األعلى لو كاف اإلنساف يصلي وضوء القمر أمامو ،ىل معنى

أف ذات القمر أم امو؟ أليس يقاؿ :إف القمر أماـ ىذا الشخص أـ ال؟ وليس ىذا فيو تأويل ،ىذه ىو حقيقة
الكالـ ،فالعرب كانوا يقولوف :مازلنا نسير والقمر معنا ،والقمر أين؟ في السماء.

فقوؿ النبي   اهلل  تجاىو  ال يعني ىذا أف يكوف موجودا بذاتو أماـ المصلي وال مختلطا بالمصلي،
وليس في ىذا تأويل بل ىذا ىو ظاىر النص ،التأويل يا إخواف ولعلنا نشير إليو في الدروس القادمة ،التأويل
بمعناه الباطل الذي جاء بو المعطلة :ىو صرؼ اللفظ من االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ المرجوح ،صرؼ اللفظ

عن ظاىره إلى معنى آخر بعيد ،وليس في تفسير ىذا الحديث صرؼ لو عن ظاىره حتى نقوؿ :إنو تأويل وأف
السلف يؤولوف ،واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

الفتوى الحموية الكبرى

بسم اهلل الرٛتن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،نبينا زلمد عليو وعلى آلو وصحبو وسلم ومن
وااله.
قاؿ ادلصنف رٛتو اهلل تعاىل رٛتة واسعة :ومذىب النفاة من ىؤالء يف الرب :أنو ليس لو إال
صفات سلبية ،أو إضافية أو مركبة منها ،وىم الذين بعث إليهم إبراىيم اخلليل إليهم ،فيكوف
اجلعد أخذىا عن الصابئة الفالسفة.
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الحمد هلل رب العالمين ،وأصلي وأسلم على أشرؼ األنبياء والمرسلين نبينا محمد ،عليو وعلى آلو وصحبو أفضل

الصالة وأتم التسليم ،يقوؿ المؤلف رحمو اهلل :ومذىب النفاة من ىؤالء -أي :الصابئة الفالسفة -في الرب -

سبحانو وتعالى -أنو ليس لو إال صفات سلبية ،والصفات السلبية ىي الصفات المنفية ،السلب ىو النفي ،فينفوف

عن اهلل  كل صفة ثبوتية ،فيقولوف :اهلل ليس بسميع وال بصير وال متكلم ،وال فوؽ وال تحت ،وال يمين وال
شماؿ ،وال داخل العالم وال خارجو ،وال متصل بو وال منفصل عنو ،وال ينزؿ وال يجيء ،وإلى آخره يأتوف بكل

صفة ثم ينفونها بأداة من أدوات النفي ،ىكذا يصفوف اهلل 
هلل  إال صفات إجمالية ،فيقولوف :لو الوجود المطلق بشرط اإلطالؽ.
ىذا وال شك باطل ،وال يعني ىذا أف اهلل  ال يوصف بالنفي ،يوصف بالنفي لكن بضوابط:

فاألصل عندىم السلب ،وإذا أثبتوا فال يثبتوف

الضابط األوؿ :أف يكوف األصل ىو اإلثبات ،وىذا ىو الوارد في الكتاب والسنة ،جل ما وصف اهلل 

بو

صفات ثبوتية أو صفا ت سلبية؟ ثبوتية؛ فاهلل وصف نفسو بصفات كثيرة مفصلة ،ىذا ىو األمر األوؿ ،بخالؼ
ىؤالء فاألصل عندىم وصف اهلل بالسلب بالنفي.

الضابط الثاني :أف يكوف اإلجماؿ في النفي والتفصيل في أيش؟ في اإلثبات؛ فاهلل  يقوؿ:
 )1(  ىذا نفي مجمل ،بمعػنى  :اهلل منزه عن كل صفػة نقص في ىذا النفي :

  

    

 )2(  إذف النفي المجمل أف يُنفى عن اهلل صفات النقص والعيب لكن بشكل مجمل والتفصيل يكوف في

 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة اإلخالص آية .4 :
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اإلثبات؛ ولهذا

()1
         

إثبات صفة البصر:

()2
    



نص على ماذا؟ إثبات صفة السمع،

 )3(    ينزؿ ربنا صفات محددة.

الضابط الثالث :إذا ورد النفي مفصال في صفات اهلل فال بد أف يكوف نفيا غير محض ،وما الفرؽ بين النفي
المحض والنفي غير المحض ،أنا سأضرب لكم مثالين واستخرجوا منهما النفي المحض والنفي غير المحض:
()4
      



ىذا نفي" ،ال تأخذه" ،نفى عن نفسو أيش؟ السنة والنوـ ،المثاؿ اآلخر :إذا قاؿ

المعتزلي :اهلل ليس بسميع ،ال يوصف بالسمع ،أيهما النفي المحض وأيهما النفي غير المحض؟ قوؿ المعتزلي:

اهلل ليس بسميع ،أي :ال يوصف بالسمع ،ىذا نفي محض ،و"ال تأخذه سنة وال نوـ"؟ غير المحض ،طيب ما

الفرؽ بينهما؟

خذوىا قاعدة عامة :كل نفي مفصل ورد في صفات اهلل فهو نفي غير محض ،والنفي غير المحض ىو الذي

يتضمن إثبات كماؿ ضده ،فإذا نفيت عنو ىذه الصفة فألجل أف أثبت لو ضد ىذه الصفة المنفية ،فقوؿ اهلل 
        
()6
    

()5

إل ثبات أيش؟ كماؿ الحياة والقيومية؛ ولهذا قاؿ:

أراد أف يؤكد ىاتين الصفتين فقاؿ:

     

()7
       

فالحياة التي يعتريها

السنة والنوـ ىل ىي حياة كاملة؟ حياة ناقصة.

إذف كل نفي مفصل جاء في صفات اهلل فهو نفي غير محض ،بخالؼ النفي المحض ،المعطلة يصفوف اهلل 

بالنفي لكن غالبا ما يكوف ىذا النفي نفيا محضا ،فقولهم مثال :اهلل ليس بسميع ،أيش يتضمن ىذا؟ ال يسمع،

ىل يتضمن إثبات صفة أكمل من ىذه الصفة المنفية؟ ال.
 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة الرحمن آية .27 :
 - 3سورة األعراف آية .54 :
 - 4سورة البقرة آية .255 :
 - 5سورة البقرة آية .255 :
 - 6سورة البقرة آية .255 :
 - 7سورة البقرة آية .255 :
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إذف ىذه ثالث ضوابط في النفي الوارد في صفات اهلل  ىؤالء المعطلة ،ىؤالء الفالسفة الصابئوف يصفوف اهلل
بالسلب لكن السلب المطلق؛ ولهذا يأتوف بكل صفة ثبوتية وينفونها عن اهلل . 

يقوؿ المؤلف :إال صفات سلبية أو إضافية الصفات اإلضافية ىي التي ال يمكن أف تعقل إال بمقابلها ،يعرفوف

اإلضافة يقولوف :ىي ماىيتاف ال يمكن تعقل أحدىما إال باألخرى ،أيش معنى الكالـ ىذا؟ صفة األبوة أو صفة

البنوة ،أو صفة القبلية أو البعدية ،ال يمكن أف نعقل ونعرؼ ىذه الصفة إال بأيش؟ بالصفة األخرى ،فاألب متى
يسمى أبا ،متى يوصف باألبوة؟ إال مع وجود االبن ،واالبن مع وجود األب ،كذلك القبلية والبعدية ،ال يقاؿ:

اإلنساف قبل ،إال أف يكوف ىناؾ شيء بعده ،وال يقاؿ لشيء بعد إال إذا كاف ىناؾ شيء قبلو.

فهؤالء يصفوف اهلل  بالصفات اإلضافية ،يعني :ليست صفات حقيقية ،ليست صفات ذاتية قائمة باهلل 
مثل وصف الفالسفة لو بالعلة؛ الفالسفة يصفوف اهلل  بأنو العلة األولى ،والعلة ال بد لها من معلوؿ ،متى
تسمى ىذه علة؟ إذا وجد المعلوؿ ،فهم يقولوف :إف العالم معلوؿ عن اهلل وىو العلة األولى ،إذف ىل ىذه الصفة

صفة ذاتية قائمة باهلل؟ ال ،صفة إضافية.
أيضا يمكن أف يمثل لهذه الصفة بوصف أىل الكالـ هلل  بأنو قديم ،بل جعلوا أخص أوصاؼ اهلل  القدـ،

ىذه في الحقيقة صفة إضافية؛ ألنو ال يقاؿ للشيء :قديم ،إال مع وجود أيش؟ الجديد ،ال يمكن أف نطلق على

ىذا الشيء أنو قديم إال إذا وجد الجديد ،فهم يقولوف :أخص أوصاؼ اهلل  القدـ ،فهذه صفة إضافية ،لكن
الحظ الصفة الشرعية البديلة عن ىذه الصفة ما ىي؟ األوؿ ،اهلل  وصف نفسو بأنو األوؿ ولم يصف نفسو
بأنو القديم ،وىذه الصفة ال يرد عليها ما ورد على صفة القدـ ،فصفة القدـ يمكن أف يطلق عليها أنها صفة

إضافية ،أو مركبة منهما ،يعني :صفة سلبية إضافية ،وىم الذين بعث إبراىيم الخليل إليهم ،وىؤالء َمن؟ الصابئة
المشركوف الذين يعبدوف الكواكب والذين بنوا لها الهياكل.

فيكوف من ىو الجعد ىذا؟ أوؿ من قاؿ بمذىب التعطيل ،فيكوف الجعد أخذىا عن الصابئة الفالسفة؛ ألنو عاش

في ىذه البالد التي يكثر فيها ىؤالء الذين ال يصفوف اهلل 
فسلفو في ىذا المذىب ىؤالء الكفار.

إال بالسلب ،فهو استفاد التعطيل من ىؤالء،

الفتوى الحموية الكبرى

وكذلك أبو نصر الفارايب دخل حراف وأخذ عن الفالسفة الصابئُت ٘تاـ فلسفتو ،وأخذىا اجلهم
أيضا -فيما ذكره اإلماـ أٛتد وغَته -دلا ناظر السمنية -بعض فالسفة اذلند -وىم الذين
جيحدوف من العلوـ ما سوى احلسيات ،فهذه أسانيد جهم ترجع إىل اليهود والصابئُت وادلُت
والفالسفة الضالُت إما من الصابئُت وإما من ادلشركُت.
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يقوؿ المؤلف  :وكذلك أبو نصر الفارابي محمد بن محمد المتوفى سنة ثالث مائة وتسع وثالثين ،وىو الذي
يسمى بالمعلم الثاني ،والمعلم األوؿ ىو أرسطو ،وىو الذي ىذب فلسفة أرسطو ،وىو الذي استفاد منو ابن سينا

في فلسفتو ،قاؿ عنو اإلماـ الذىبي رحمو اهلل :لو تصانيف مشهورة ،من ابتغى منها الهدى ضل وحار ،منها تخرج

ابن سينا ،نسأؿ اهلل التوفيق ،انتهى الكالـ.

أبو نصر الفارابي ىذا المعلم الثاني والمسمى بفيلسوؼ اإلسالـ ،دخل ىذه البلد التي ىي حراف ،وأخذ فلسفتو

عن فالسفة الصابئين ،ومعلوـ أف المعطلة استفادوا من فلسفة ىؤالء ومنطق ىؤالء وُكتُب ىؤالء ،وأيضا الجهم
أحد الذين نشروا مذىب المعطلة ،ذكر الشيخ أنو ناظر السمنة ،وىؤالء الذين ال يؤمنوف إال بالحسيات ،وأشرنا

إلى ىذا في الدرس الماضي ،وذكر ذلك اإلماـ أحمد في كتابو (الرد على الجهمية) يقوؿ الشيخ :فهذه أسانيد
جهم ،أسانيد كل معطل عطل اهلل  عن صفاتو أو عن بعضها أسانيده تنتهي إلى من؟ إلى ىذه الطوائف :إلى
اليهود،إلى النصارى ،إلى الصابئين المشركين ،إلى الفالسفة الضالين.

الفتوى الحموية الكبرى

مث دلا عربت الكتب الرومية يف حدود ادلائة الثانية :زاد البالء ،مع ما ألقى الشيطاف يف قلوب
الضالؿ ابتداء من جنس ما ألقاه يف قلوب أشباىهم .ودلا كاف يف حدود ادلائة الثانية :انتشرت
ىذه ادلقالة اليت كاف السلف يسموهنا مقالة اجلهمية؛ بسبب بشر بن ادلريسي وطبقتو ،وكالـ
األئمة مثل مالك وسفياف بن عيينة.
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نعم ،يقوؿ الشيخ :ومما زاد البالء وساعد في نشر مذىب المعطلة ترجمة كتب الفلسفة ،وأشرنا إلى سابقا ،أف

ممن تولى كبر ىذه القضية المأموف ،وكاف في حدود المائة الثانية ،ولعلي أشير ىنا إلى ملحظُ ،سئلت :بعض
اإلخواف قالوا أو فهموا من كلمة ابن تيمية التي ذكرتها سابقا أنو قاؿ :ما أظن أف يغفل ،وليس يغفر ،بعضهم

فهمها يغفر ،وىذا ال يجوز أف يقولو ابن تيمية وال غير ابن تيمية ،حتى الرسل ال يجوز أف تتألى على اهلل 
بهذا األمر ،قضية أف اهلل يغفر لفالف أو ال يغفر لفالف ،لكن إذا ثبتت عنو المقولة ىو نقلها السفاريني عن

الصالح الصفدي قاؿ :حدثني من أثق بو أف شيخ اإلسالـ قاؿ :ما أظن أف يغفل اهلل  عن المأموف فيما جره

على المسلمين من بالء بسبب ترجمة ىذه الكتب.

فمما زاد البالء بالء لما ترجمت ىذه الكتب وقرأىا الناس فوافقت -كما قاؿ الشاعر -قلبا خاليا فتمكنت منو،

وافقت بعض القلوب الخالية من العلم الصحيح فتمكنت منو ،خاصة وىي مليئة بالشبو ،وال شك أف الشيطاف

حريص كل الحرص في إذكاء ىذه الشبو في نفوس أولئك؛ ولهذا يقوؿ:زاد البالء؛ مع ما ألقى الشيطاف في قلوب

الضالؿ ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباىهم .وإال من نور اهلل بصيرتو وتسلح بالعلم الشرعي فإنو بإذف
اهلل ال يتأثر بمثل ىذه الشبهات ،علما بأف األصل واألولى واألفضل عدـ مطالعة مثل ىذه الكتب ،وعدـ مناظرة

مثل ىؤالء .

وىذا ىو منهج السلف على وجو العموـ ،نعرؼ سيرة اإلماـ الشافعي مع جملة من ىؤالء ،سيرة اإلماـ أحمد ،بل

إنو ىجر الحارث المحاسبي لما نقل عنو أنو دخل في شيء من ىذا الباب ،كاف ال يجلس معهم وال يناظرىم إال
اضطرارا ،فهذا ىو األصل ألف اإلنساف مهما كاف ال يأمن على نفسو الفتنة؛ ولهذا عمراف بن حطاف رأس من

رؤوس الخوارج ،كاف من أىل السنة ومن المنافحين والمدافعين عن منهج أىل السنة ،وكانت لو ابنة عم -كما

ذكر أصحاب الفرؽ -كانت على مذىب الخوارج ومتمكنة من ىذا المذىب فتزوجها بقصد أف يهديها لمذىب

أىل السنة فجرتو إلى مذىب الخوارج ،وىو الذي يقوؿ في عبد الرحمن بن ملجم الذي وصفو النبي 
أشقى األمة أو أشقى الناس ،يصفو عمراف بن حطاف ويقوؿ:

بأنو

الفتوى الحموية الكبرى
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يمدحو على ماذا؟ على قتل علي  وأرضاه ،ىذا الجهم بن صفواف ،من أسباب ضاللو وانحرافو كونو ناظر
ىذه الطائفة الملحدة التي ال تؤمن إال بالحسيات ،ولم يكن متسلحا بالعلم.
يقوؿ الشيخ :ولما كاف في حدود المائة الثانية انتشرت ىذه المقالة ،أي مقالة؟ مقالة التعطيل التي كاف
السلف يسمونها مقالة الجهمية ،لماذا؟ نسبة للجهم بن صفواف؛ ولهذا أحيانا يطلق على كل معطل جهمي حتى
أحيانا يطلق على األشاعرة جهمية؛ ألف مذىب التعطيل أخذ ىذا االس العاـ نسبة إلى ىذا الرجل.
لماذا انتشرت ىذه المقالة ،أو من أسباب انتشارىا؟ بشر بن غياث المريسي المتوفى سنة مائتين وثماني
عشرة؛ ألنو نشر ىذه المقالة ،وىو من كبار المعتزلة ،وممن نادى علنا بالقوؿ بخلق القرآف ،وأف كالـ اهلل
مخلوؽ؛ ولهذا يقوؿ عنو الذىبي رحمو اهلل" :نظر في الكالـ فغلب عليو وانسلخ من الورع والتقوى ،وجرد القوؿ
كفره عدة ،ولم يدرؾ جهم
بخلق القرآف ودعا إليو حتى كاف عين الجهمية في عصره وعالمهم ،فمقتو أىل العلم و ّ
بن صفواف بل تلقف مقالتو عن أتباعو" .فهو أدرؾ تالمذة الجهم بن صفواف ،وكاف لو حظوة عند السلطاف ،فكاف
ىذا من أسباب انتشار مقالة الجهمية.
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التأويل في صفات اهلل 
وكالـ األئمة مثل :مالك وسفياف بن عيينة وابن ادلبارؾ ،وأيب يوسف والشافعي وأٛتد
وإسحاؽ ،والفضيل بن عياض وبشر احلايف ،وغَتىم يف ىؤالء كثَت ،يف ذمهم وتضليلهم .وىذه
التأويالت ادلوجودة اليوـ بأيدي الناس ،مثل أكثر التأويالت اليت ذكرىا أبو بكر بن فورؾ فياب
التأويالت ،وذكرىا أبو عبد اهلل زلمد بن عمر الرازي يف كتابو الذي أمساه (تأسيس التقديس)
ويوجد كثَت منها يف ك الـ خلق غَت ىؤالء مثل :أيب على اجلبائي وعبد اجلبار بن أٛتد اذلمداين،
وأيب احلسُت البصري وأيب الوفاء بن عقيل ،وأيب حامد الغزايل وغَتىم ،ىي با تأويالت بشر
ادلريسي اليت ذكرىا يف كتابو؛ وإف كاف قد يوجد يف كالـ بعض ىؤالء رد التأويل وإبطالو أيضا.
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الشيخ -رحمو اهلل -ذكر أف األئمة ردوا على بشر المريسي ومن في طبقتو ومن ىو على منهجو ،وضرب

لذلك أمثلة :كمالك وسفياف بن عيينة ،وابن المبارؾ عبد اهلل ،وأبي يوسف يعقوب بن إبراىيم صاحب أبي حنيفة

المتوفى سنة مائة واثنتين وثمانين ،وأحمد وإسحاؽ -يعني :إسحاؽ بن راىويو -والفضيل بن عياض ،وبشر

الحافي وغيرىم ،كالـ ىؤالء األئمة في ىؤالء ،في َمن؟ في الجهمية ،كثير ،وسيورد الشيخ شيئا من ىذا ،ومن أراد
التوسع في ذلك فهناؾ كتاب (السنة) لعبد اهلل ابن اإلماـ أحمد ،وأيضا (شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة) لإلماـ

الاللكائي ،واإلب انة أو شرح اإلبانة) لإلماـ ابن بطة ،و(الرد على الجهمية) لإلماـ الدارمي ،و(الرد على بشر
المريسي) أيضا لإلماـ الدارمي ،فمثل ىذه الكتب عنيت بنقل أقواؿ ىؤالء األئمة في الرد على ىؤالء الجهمية.

يقوؿ" :وىذه التأويالت الموجودة اليوـ بأيدي الناس" ،أي تأويالت؟ التأويالت التي بأيدي األشاعرة،

تأويالت بعض الصفات ،الصفات التي يؤولها األشاعرة ،وضرب مثال فقاؿ :مثل أكثر التأويالت التي ذكرىا أبو

بكر بن فورؾ المتوفى سنة أربع مائة وست ،صاحب كتاب مشكل الحديث) وىو مطبوع ،فقد جمع في ىذا

الكتاب األحاديث الصحيحة والضعيفة والموض وعة ثم سلط عليها سيف التأويل ،فكل حديث ال يتوافق مع

ث لو عن تأويالت.
مذىبو بَ َح َ

يقوؿ في كتاب التأويالت :ىو (كتاب مشكل الحديث) المطبوع ،طبع باسم "مشكل الحديث" وبيانو ،يقوؿ:

وذكرىا أيضا أبو عبد اهلل محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ست مائة وست في كتابو الذي سماه (تأسيس
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التقديس)  ،وأيضا يسمى "أساس التقديس" ىو ليس بكبير الحجم متوسط صغير،ؿ إلى الصغر أقرب ،وىو

الذي رد عليو شيخ اإلسالـ في كتابو (نقض التأسيس) مأل ىذا الكتاب بتأويالت نصوص الصفات.

يقوؿ" :ويوجد كثير منها في كالـ خلق غير ىؤالء ،مثل :أبي علي الجبائي محمد بن عبد الوىاب المتوفى سنة

ثالث مائة وثالث ،وىو إماـ من أئمة المعتزلة ،وىو الذي تربى على يديو َمن؟ أبو الحسن األشعري؛ ألنو زوج
والدتو ،فتربى عنده صغيرا؛ ولهذا نشأ األشعري على مذىب االعتزاؿ قرابة أربعين سنة ثم رجع عنو ،والسبب أنو
عاش عند زوج والدتو وتلقف ىذا المذىب عنو.
ِ
وعبد الجبار بن أحمد الهمداني المتوفى سنة أربع مائة وخمس عشرة ىو أيضا إماـ من أئمة المعتزلة ،بل ىو

من ُمنظري مذىب المعتزلة ،صاحب كتاب (شرح األصوؿ الخمسة) ومتشابو القرآف ،وىو عمدة عند ىؤالء
يرجعوف إليو ،أيضا مأل كتابو بتأويل النصوص التي تتعارض مع مذىبو.
وأبي الحسين البصري المتوفى سنة أربع مائة وست وثالثين ،محمد بن علي إماـ أيضا من أئمة المعتزلة؛

ولهذا قاؿ عنو اب ن كثير :شيخ المعتزلة والمنتصر لهم والمحامي عن ذممهم بالتصانيف الكثيرة.

وأبي الوفاء بن عقيل علي بن عقيل الحنبلي المتوفى سنة خمس مائة وثالث عشرة ،وىو أيضا ممن تأثر

بمذىب المعتزلة ،لكن يقاؿ :إنو رجع ،ورجوعو فيو غبش حقيقة؛ ولهذا منهجو يكتنفو شيء من الغموض ،والرجل
-رحمو اهلل -ذكي حاد الذكاء ،فمن قرأ في كتبو الحظ فطنة ىذا الرجل ،وىو الذي ألف كتابو (الفنوف) أكثر من

ألف جزء ،طُبع منها أجزاء بسيطة ،وىو آية في الحفظ ،ألّف رسالة صغيرة يتبرأ فيها من مذىب المتكلمين ،لكن
منهجو حقيقة فيو شيء من الغموض ،رحمو اهلل ،الشاىد :أنو ممن تأثر بمذىب الجهمية وأوؿ بعض الصفات.

وأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد المشهور ،المتوفى سنة خمس مائة وخمس ،من أئمة األشاعرة،

وىذا الرجل أيضا مر بأطوار في حياتو ،سلك أوال منهج الفالسفة وألّف رسالتو (القسطاس المستقيم) وجعل
المنطق ىو
ميزاف العلوـ ،قاؿ :أي علم حتى علم الكتاب والسنة يوزف بالمنطق ،فإف وافقو قُبِل وإف خالفو أُوؿ ،ثم رجع
عن مذىب الفالسفة وألف كتابو (تهافت الفالسفة) الذي رد عليو ابن رشد (تهافت التهافت).

ولهذا يقوؿ ابن العربي" :شيخنا أبو حامد ابتلع الفالسفة وأراد أف يتقيأىم فما استطاع" ،ثم انتقل إلى مذىب

المتكلمين ،ثم انتقل إلى مذىب المتصوفين...

ولهذا يقوؿ ابن العربي" :شيخنا أبو حامد ابتلع الفالسفة وأراد أف يتقيأىم فما استطاع" ،ثم انتقل إلى مذىب

المتكلمين ،ثم انتقل إلى المتصوفة ،وألف كتاب إحياء علوـ الدين ،وىو في ىذه المرحلة حتى اعتزؿ الناس

الفتوى الحموية الكبرى
قرابة
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عشر سنوات ،ثم لعلو في آخر حياتو رجع إلى مذىب أىل السنة ،فقد ذكر شيخ اإلسالـ عنو أنو توفي وصحيح

البخاري على صدره.

يقوؿ عنو القاضي عياض :والشيخ أبو حامد ذو األنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة ،غال في طريقة التصوؼ
وتجرد لنصر مذىبهم وصار داعية في ذلك ،وألف فيو تواليفو المشهورة ،أُ ِخذ عليو فيو مواضع ،وساءت بو

الظنوف ،واهلل أعلم بسره ،ونفد أمر السلطاف عندنا في المغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها ،فامتُثِل
لذلك؛ ولهذا أُ ِ
حرؽ كتاب إحياء علوـ الدين في بالد المغرب بفتوى من الفقهاء ،والسبب لوجود بعض

الصوفيات في ىذا الكتاب.

يقوؿ" :وغيرىم ىي بعينها التأويالت التي ذكرىا بشر المريسي" ،ما السبب في إيراد المؤلف ىذه الجملة؛

أل نو معلوـ أف بشر المريسي رد عليو األئمة المتقدـ ذكرىم وغيرىم ،واألشاعرة أعدى عدو لهم من؟ المعتزلة؛
ولهذا من أعظم من وقف في وجوه المعتزلة األشاعرة ،الشيخ يقوؿ" :ىذه التأويالت الموجودة عند بعض أئمتكم

ىي عينها التأويالت التي ذكرىا بشر المريسي رأس االعتزاؿ" يقوؿ :التي ذكرىا في كتابو؛ لو كتاباف ،ذكرىما من

ترجم لو ،التوحيد والمتشابو ،لكن ال تزاؿ ىذه الكتب مفقودة.

وإف كاف يوجد في كالـ بعض ىؤالء رد التأويل وإبطالو ،يقوؿ :وإف كاف في كالـ بعض ىؤالء الذين ذكرناىم

سواء الغزالي أو الرازي أو ابن فورؾ أو ابن عقيل رد لبعض تأويالت المعتزلة والجهمية ،لكن عندىم تأويالت ىي
عينها تأويالت الجهمية والمعتزلة" ،ولهم كالـ حسن في أشياء" ىذا من إنصافو -رحمو اهلل -لهؤالء

أنهم وإف كاف عندىم تأويالت باطلة ونفوا عن اهلل بعض الصفات الثابتة فلهم كالـ حسن ،ومن ذلك الرد

على الفالسفة ،حقيقة ىم ممن تصدوا لهؤالء الفالسفة وردوا عليهم باألدلة العقلية ،كذلك ردودىم على المعتزلة،

وإف كاف في بعضها ضعف وفي بعضها خطأ ،لكن في الجملة ردود ىؤالء كما ذكر شيخ اإلسالـ أنها تذكر لهم
وتحمد ،أيضا مما لهم ويذكر قضية أنهم أثبتوا بعض الصفات ،فهم خير من المعتزلة وخير من الجهمية الذين

نفوا جميع الصفات.
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فإمنا بينت أف عُت تأويال م ىي عُت تأويالت ادلريسي ،ويدؿ على ذلك كتاب الرد الذي صنفو
عثماف بن سعيد الدارمي ،أحد األئمة ادلشاىَت يف زماف البخاري ،صنف كتابا مساه( :رد عثماف
بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افًتى على اهلل يف التوحيد) حكى فيو ىذىيالت بأعياهنا عن
بشر ادلريسي ،بكالـ يقتضي أف ادلريسي أقعد هبا وأعلم بادلنقوؿ وادلعقوؿ من ىؤالء ادلتأخرين
الذين اتصلت إليهم من جهتو ،مث رد ذلك عثماف بن سعيد بكالـ إذا طالعو العاقل الذكي علم
حقيقة ما كاف عليو السلف ،وتبُت لو ظهور احلجة لطريقهم وضعف حجة من الفهم.
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نعم ،يقوؿ :وإنما بينت أف عين تأويالت ىؤالء ىي عين تأويالت المريسي ،ويدؿ على ذلك ما رد بو اإلماـ

عثماف بن سعيد الدارمي المتوفى سنة مائتين وثمانين على بشر المريسي في كتابو( :رد عثماف بن سعيد على بشر
المريسي العنيد) ىكذا طبع اآلف بهذا االسم ،ولو كتاباف لل على بشر المريسي وعلى الجهمية من أفضل الكتب

في ىذا الباب ،فقد جمع فيو بين المعقوؿ والمنقوؿ ،وبين ضالؿ بشر المريسي فيما ذىب إليو.

ولهذا يصف ابن القيم كتابو ىذا فيقوؿ :وكتاباه ،أي :رده على بشر المريسي ورده على الجهمية" ،وكتاباه" يعني:
الرد على المريسي والرد على الجهمية ،من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها ،وينبغي لكل طالب سنة
مراده الوقوؼ على ما كاف عليو الصحابة والتابعوف واألئمة أف يقرأ كتابيو ،وكاف شيخ اإلسالـ ابن تيمية يوصي

بهذين الكتابين أشد الوصي ة ويعظمهما جدا" :وفيهما من تقرير التوحيد واألسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس
في غيرىما" انتهى كالمو .والكتاباف مطبوعاف محققاف وهلل الحمد والمنة.

يقوؿ" :حكى فيو ىذه التأويالت بأعيانها" يعني :حكى فيها تأويالت َمن؟ تأويالت األشاعرة المتأخرين" ،بأعيانها"

يع ني :كأف األشاعرة تبعوا المعتزلة في تأويل ىذه الصفات بأعيانها عن بشر المريسي" ،بكالـ يقتضي أف المريسي

أقعد بها وأعلم بالمنقوؿ والمعقوؿ" يقوؿ :من خلل رد عثماف بن سعيد على بشر المريسي يتضح أف بشر أقعد،

وأيش معنى أقعد؟ لها معنياف :إما من القعدة وىو القرب من الميت ،ومعناه :أف أقواؿ بشر وتأويالتو أقرب إلى
المنقوؿ والمعقوؿ من تأويل ىؤالء المتأخرين ،وإما أف يكوف المعنى أقعد أي :أكثر تقعيدا ،أكثر تأصيال.

"وأعلم بالمنقوؿ والمعقوؿ من ىؤالء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهتو" ،اتصلت أيش؟ الضمير يعود على

ماذا؟ التأويال ت ،اتصلت إليهم التأويالت من جهتو ،فكأنهم استقوا ىذه التأويالت واستفادوىا ممن؟ من بشر
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المريسي ،وىو بهذا التقرير الشيخ يريد أف يرد على ىؤالء األشاعرة المتأخرين ،يقوؿ :أنتم اآلف تزعموف أف
المعتزلة ىم عدوكم اللدود ،وأنكم تخالفونهم جملة وتأصيال ،فهذه التأويالت التي تذىبوف إليها ىي عينها

تأويالت المعتزلة ،ىي عينها تأويالت بشر المريسي.

يقوؿ " :ثم رد ذلك عثماف بن سعيد بكالـ إذا طالعو العاقل الذكي علم حقيقة ما كاف عليو السلف" يعني :ما

كاف عليو السلف من أيش؟ من قوة الحجة والبياف والجمع بين المعقوؿ والمنقوؿ؛ ألف عثماف بن سعيد  -رحمو

اهلل  -رد في كتػابو ىذا بالعقل والنقل على بشر المريسي ،وىذا نهج من مناىج أىل السنة في التأليف في باب

العقيدة.

أىل السنة لهم مناىج في التأليف في باب العقائد ،فهناؾ االقتصار على نصوص العقائد من غير التعليق على

ذلك ،كما صنع ابن أبي عاصم -رحمو اهلل -في كتابو (السنة) باب "إثبات االستواء" حدثنا فالف عن فالف عن

فالف ،عن النبي  باب "إثبات الوجو هلل" حدثنا فالف عن فالف عن فالف ،عن النبي  باب "إثبات السمع
هلل" ،باب "إثبات الشفاعة" ،باب "إثبات الصراط" ...وىكذا يسوقوف النصوص من غير تعليق.

ىناؾ منهج آخر وىو :ذكر ىذه النصوص والتعليق عليها وإيراد كالـ األئمة في تفسيرىا ،كما صنع اإلماـ

اآلج ّري مثال في (الشريعة) ،وكما صنع الاللكائي في (شرح أصوؿ أىل اعتقاد أىل السنة) ،وكما صنع اإلماـ ابن
ُ

بطة في كتابو (اإلبانة).

ىناؾ منهج آخر وىو :عرض مع ذكر النصوص ،عرض ُشبو الخصوـ والرد عليها بالعقل والنقل ،كما صنع َمن؟

عثماف بن سعيد رحمو اهلل ،وىو من أوائل من سلك ىذا المنهج ،وكحاؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -أيضا في
كتابو (الرد على الجهمية) وىذا صنيع شيخ اإلسالـ مع المخالفين ،غالبا سلك ىذا المنهج ،أنو يعرض شبههم

ويرد عليها بالعقل والنقل.

يقوؿ" :وتبين لو ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم" ،يعني :إذا كاف عثماف بن سعيد -رحمو اهلل-

رد على بشر وبيّن ضالؿ وانحراؼ وبطالف ما ذكره بشر المريسي وىو أقعد وأقرب إلى المعقوؿ والمنقوؿ من
ىؤالء المتأخرين ،فما الظن بأيش؟ بهؤالء المتأخرين ،يقوؿ :إذف اضح لو ضعف حجة من خالف السلف.
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مث إذا رأى األئمة -أئمة اذلدى -قد أٚتعوا على ذـ ادلريسية وأكثرىم كفروىم أو ضللوىم ،وعلم
أف ىذا القوؿ الساري يف ىؤالء ادلتأخرين ىو مذىب ادلريسية تبُت اذلدى دلن يريد اهلل ىدايتو،
وال حوؿ وال قوة إال باهلل ،والفتوى ال ٖتتمل البسط يف ىذا الباب ،وإمنا أشي إشارة إىل مبادئ
األمور والعاقل يسَت فينظر.
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نعم ،يقوؿ :ومن نظر في كالـ األئمة في تضليل ىؤالء المريسية وبعضهم كفرىم اتضح لو أف ىذا القوؿ الساري
في المتأخرين الذي ىو جزء من قوؿ َمن؟ من قوؿ بشر المريسي ومن على شاكلتو ،اتضح لو أف الهدى والسالمة
في طريق ىؤالء األئمة ،ثم ذكر أف الفتوى ال تحتمل البسط في ىذا الباب ،وإنما نشير إشارة إلى مبادئ األمور

والعاقل يسير فينظر ،نعم غالبا الفتاوى -كما ذكرنا في أوؿ الكالـ في بداية قراءة ىذا المتن -أف الفتاوى تكوف
غالبا موجزة مختصرة ال تحتمل إيراد الشبو واالعتراض عليها ،وأيضا إيراد االعتراض على االعتراض والنقد ،لكن

من راد ذلك فليرجع إلى الكتب الموسعة في ىذا الباب.
لِيَػ ُع ْد إلى كالـ الشيخ مثال في "نقض التأسيس" أعجوبة -رحمو اهلل -في ىذا الكتاب ،كيف أنو يعرض شبهة
الخصم ،يعرض قوؿ الرازي ثم ال يجيبو ىو ،ال يرد عليو ،يقوؿ :يعترض عليك خصومك من المعتزلة والفالسفة
وشبو ىؤالء وردود بعضهم على
في كذا ،ويمكن أف ترد عليهم بكذا ويردوف عليك بكذا ،ثم إذا ذكر ُشبو ىؤالء ً
بعض انبرى ورد على الجميع ،وكما ىي الحاؿ أيضا في درء تعارض العقل والنقل ،فتوسع -رحمو اهلل -في قضية
اإلجابة عن شبو ىؤالء في تعطيلهم وفيما خالفوا فيو أىل السنة ،فمن أراد التوسع فليرجع إلى ىذه الموسوعات،
أما ىذه الفتوى فهي لتقرير مذىب أىل السنة على وجو اإلجماؿ ،وبياف انحراؼ ىؤالء ومخالفة ىؤالء لطريقة

السلف على وجو اإلجماؿ.
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أقواؿ السلف في صفات اهلل 
وكالـ السلف يف ىذا الباب موجود يف كتب كثَتة ال ديكن أف نذكر ىنا إال قليال منو؛ مثل
كتاب (السنن) لاللكائي ،و(اإلبانة) البن بطة ،و(السنة) أليب ذر اذلروي ،و(األصوؿ) أليب
عمرو الطلمنكي ،وكالـ أيب عمر بن عبد الرب ،واألمساء والصفات للبيهقي ،وقبل ذلك (السنة)
للطرباين وأليب الشيخ األصبهاين وأليب عبد اهلل بن منده وأليب أٛتد العساؿ األصبهاين.وقبل ذلك
(السنة) للخالؿ ،و(التوحيد) البن خزدية ،وكالـ أيب العباس بن سريج( ،والرد على اجلهمية)
جلماعة ،وقبل ذلك (السنة) لعبد اهلل بن أٛتد ،و(السنة) أليب بكر بن األثرـ ،و(السنة) حلنبل
وللمروزي وأليب داود السجستاين والبن أيب شيبة ،و(السنة) أليب بكر بن أيب عصم ،وكتاب (الرد
ع لى اجلهمية) لعبد اهلل بن زلمد اجلعفي شيخ البخاري ،وكتاب (خلق أفعاؿ العباد) أليب عبد
اهلل البخاري ،وكتاب (الرد على اجلهمية) لعثماف بن سعيد الدارمي ،وكالـ عبد العزيز ادلكي
صاحب (احليدة يف الرد على اجلهمية) وكالـ نُعيم بن ٛتاد اخلزاعي ،وكالـ اإلماـ أٛتد بن
حنبل ،وكالـ إسحاؽ بن راىويو ،وحيِت بن حيِت النيسابوري وأمثاذلم .وقبل ىؤالء عبد اهلل بن
ادلبارؾ وأمثالو وأشياء كثَتة.
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نعم ،ذكر الشيخ ىنا كالـ أو مظاف كالـ األئمة في ىذا الباب؛ ليحيل القارئ ،من أراد التوسع فليرجع إلى

ىذه الكتب التي عنيت بذكر كالـ األئمة وبنصوص الوحيين الدالة على ما ذىب إليو أىل السنة والجماعة ،فذكر

كتاب (السنن) لإلماـ الاللكائي ىبة اهلل بن الحسن المتوفى سنة أربع مائة وثماني عشرة ،والكتاب طبع في أربعة

مجلدات ،في ثمانية أجزاء ،باسم (شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة والجماعة).

وىو في الواقع يعتبر من موسوعات أىل السنة ىو وكتاب (اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية) لإلماـ ابن بطة

يعتبراف من موسوعات أىل السنة؛ ألف ىذاف الكتاباف من أوسع الكتب التي جمعت اآلثار عن السلف باإلضافة

إلى النصوص في باب العقائد ،فجمعوا فيهما آالؼ اآلثار ،لكن ولألسف كتاب ابن بطة لم يوجد منو إال النصف
أو أكثر من النصف ،وال زاؿ الباقي مفقودا ،وإال ىو في الواقع ىو موسوعة أىل السنة؛ ألنو أوسع من (شرح

أصوؿ اعتقاد أىل السنة) لاللكائي ،ىذا الجزء الموجود -ويعتبر تقريبا النصف أو أكثر من النصف قليال -أكثر

الفتوى الحموية الكبرى
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مما أورده اإلماـ الاللكائي.
يقوؿ( :السنن) لاللكائي ،و(اإلبانة) البن بطة أبي عبد اهلل عبيد اهلل بن بطة المتوفى سنة ثالث مائة وثماف

وسبعين .و(السنة) ألبي ذر الهروي عبد اهلل بن أحمد المتوفى سنة أربع مائة وخمس وثالثين ،وىذا الكتاب
مفقود ،الذي ىو كتاب السنة ألبي ذر الهروي .و(األصوؿ) ألبي عمرو الطلمنكي أحمد بن محمد المتوفى سنة

أربع مائة وتسع وعشرين أيضا ال يزاؿ مفقودا ،لكن ينقل منو الشيخ كثيرا ،فكاف -واهلل أعلم -في زمن الشيخ

موجودا.

وكالـ أبي عمر بن عبد البر ،اإلماـ المشهور يوسف بن عبد اهلل المتوفى سنة أربع مائة وثالث وستين،

صاحب التمهيد واالستذكار واالستيعاب ،وكالمو -واهلل أعلم -في التمهيد.

واألسماء والصفات للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين المتوفى سنة أربع مائة وثماف وخمسين ،والكتاب

مطبوع لو عدة طبعات وعدة تحقيقات ،لكن اإلماـ البيهقي معلوـ أنو ممن تأثر بمذىب األشاعرة في تأويل بعض

الصفات ،فهو يعتبر من متقدمي األشاعرة الذين أثبتوا الصفات التي يسمونها الصفات العقلية والصفات الخبرية

التي جاءت في القرآف :كالوجو ،واليدين ،لكنو يؤوؿ الصفات الخبرية التي جاءت في السنة ،مثل النزوؿ -على
منهج األشاعرة -الضحك  ...كثير من الصفات التي جاءت في السنة كالقدمين يؤولها ،لكنو يورد أيضا كثيرا من

كالـ السلف في الصفات التي يثبتها فيستفاد منو في ىذا الباب؛ ولهذا قاؿ بعض العلماء :كتاب البيهقي يستفاد

منو -الكتاب الذي ىو األسماء والصفات ،ليس السنن ،الكالـ على كتاب األسماء والصفات -يستفاد منو مما

رواه ال مما تعقب وتكلم بو.

يقوؿ :وقبل ذلك (السنة) للطبراني سليماف بن أحمد صاحب المعجم المشهور ،لو كتاب (السنة) والمتوفى

سنة ثالث مائة وس تين ،لكن أيضا الكتاب ال يزاؿ مفقودا ،وقد حرص بعض إخواننا على جمعو لكن من خالؿ
الكتب األخرى ،يأتي مثال إلى ما أورده الشيخ ،يقوؿ مثال :رواه الطبراني ،ذكر الطبراني في كتاب (السنة) عن

فالف عن

فالف ،ينقل ىذا الشيء ،فهو حاوؿ ،يعتبر أجود الموجود إلى أف يوجد الكتاب ،شيخ اإلسالـ يحيل إليو

كثيرا ،وأيضا ابن القيم يحيل إليو كثيرا.

يقوؿ :وألبي الشيخ األصبهاني الذي ىو عبد اهلل بن محمد المتوفى سنة ثالث مائة وتسع وستين صاحب

كتاب (العظمة) وألبي عبد اهلل بن منده محمد بن إسحاؽ المتوفى سنة ثالث مائة وخمس وتسعين وىذا لو كتاب

(التوحيد) وىو مطبوع ،ولو أيضا كتاب (اإليماف) مطبوع ،وألبي أحمد العساؿ محمد بن أحمد المتوفى سنة

الفتوى الحموية الكبرى
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وقبل ذلك (السنة) للخالؿ ألبي بكر أحمد بن محمد المتوفى سنة ثالث مائة وإحدى عشرة ،وكتابو طبع

أيضا أخيرا ،اعتنى -رحمو اهلل -بجمع اآلثار عن السلف في باب العقائد ،و(التوحيد) البن خزيمة محمد بن

أجل الكتب في ىذا الفن رحمو اهلل،
إسحاؽ المتوفى سنة مائة وإحدى عشرة أيضا ،وىو أيضا مطبوع ،ومن ّ
وكالـ أبي العباس بن سريج أحمد بن عمر المتوفى سنة مائة وست ،و(الرد على الجهمية) لجماعة من العلماء
ألفوا كتبا في الرد على الجهمية ،ذكر منهم الشيخ بعد ذلك اإلماـ البخاري واإلماـ الدارمي وشيخ البخاري عبد

اهلل بن محمد الجعفي.

يقوؿ :وقبل ذلك (السنة) لعبد اهلل ابن اإلماـ أحمد وىذا مطبوع ،و(السنة) ألبي بكر بن األكرـ أحمد بن

محمد المتوفى سنة مائتين وثالث وسبعين ىذا ال يزاؿ مفقودا ،و(السنة) لحنبل ،أيضا حنبل بن إسحاؽ ابن عم

اإلماـ أحمد المتوفى سن ة مائتين وثالث وسبعين ،أيضا الكتاب ال يزاؿ مفقودا ،وللمروزي المتوفى سنة مائتين

وخمس وسبعين ،وال يزاؿ الكتاب مفقودا ،وألبي داود السجستاني صاحب (السنن) سليماف بن أشعث المتوفى

سنة مائتين وخمس وسبعين .ولعل الشيخ يشير بذلك إلى كتاب السنة الذي ألحقو بآخر كتابو (السنن) في الجزء

الخامس.

يقوؿ :والبن أبي شيبة عبد اهلل بن محمد صاحب المصنف المتوفى سنة مائتين وخمس وثالثين ،و(السنة)

أيضا البن أبي شيبة لعل الشيخ يريد بكتاب (السنة) الملحق بكتاب المصنف ،يقوؿ :و(السنة) ألبي بكر بن أبي

عاصم أحمد بن عمر ،وىذا مطبوع في جزأين ،طبع قديما بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين األلباني رحمة اهلل

عليو ،وأيضا

طبع أخيرا طبعة جديدة بتحقيق الدكتور باسم فيصل ،وكتاب (الرد على الجهمية) لعبد اهلل بن محمد الجعبي،

وىذا الكتاب مفقود ،وىو شيخ البخاري المتوفى سنة مائتين وتسع وعشرين.

وكتاب (خلق أفعاؿ العباد) ألبي عبد اهلل البخاري ،وىذا موجود وحقق أخيرا في رسالة علمية في جامعة

اإلماـ ،وكتاب (الرد على الجهمية) لعثماف بن سعيد ،وىذا ذكرنا أنو خرج محققا ،وكالـ عبد العزيز بن يحيى

المكي المتوفى سنة مائتين وأربع ،والذي ناظر َمن؟ بشر المريسي صاحب كتاب (الحيدة في الرد على الجهمية)،

كتاب (الحيدة) ورد حولو كالـ ،ونسبة الكتاب ليحيى بن عبد العزيز ،فاإلماـ الذىبي -رحمو اهلل -والسبكي

يشككوف في نسبة الكتاب لعبد العزيز بن يحيى المكي.

أو اإلماـ الذىبي قاؿ :ما ثبت عندنا بإسناد متصل .لكن اإلماـ ابن بطة -رحمو اهلل -ساؽ الكتاب بإسناده،

ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ،وممن قاؿ وجزـ بنسبة الكتاب لعبد العزيز بن يحيى شيخ اإلسالـ -رحمو
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الذىبي؛
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ألنو ما ثبتو عنده.
ويقوؿ" :وكالـ نعيم بن حماد الخزاعي المتوفى سنة مائتين وتسع وعشرين" ،ونعيم -رحمو اهلل -بن حماد

يقوؿ -كما نقل عنو الذىبي :-أنا كنت جهميا؛ فلذلك عرضت كالمهم ،فلما طلبت الحديث عرفت أف أمرىم
يرجع إلى التعطيل.

يقوؿ" :وكالـ اإلماـ أحمد بن حنبل ،وكالـ إسحاؽ بن راىويو ،ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم ،وقبل
ىؤالء عبد اهلل بن المبارؾ وأمثالو وأشياء كثيرة" ،فكالـ ىؤالء األئمة في ىذه المصنفات ترد على ىؤالء الجهمية
المتقدمين وعلى المتأثرين بهم من المتأخرين ،ومليئة بكالـ األئمة في تقرير عقيدة أىل السنة والجماعة وفق
المنهج

الصحيح.
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وعندنا من الدالئل السمعية والعقلية ما ال يتسع ىذا ادلوضع لذكره .وأنا أعلم أف ادلتكلمُت ذلم
شبهات موجودة لكن ال ديكن ذكرىا يف الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبو
فإنو يسَت.
ػػػػػػػػػػػ

نعم الشيخ كما سبق وىذا من إنصافو أيضا يقوؿ ىؤالء المردود عليهم لهم شبو يريدونها علينا إذا أوردنا عليهم
ىذه األدلة لكن ليس ىذا موطن ذكرىا والتوسع في إيرادىا فمن أراد الوقوؼ عليها واإلجابة عنها ىو قاؿ فإنو

يسير بمعنى فليرجع إلى مظاف ذلك نعم.
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وإذا كاف أصل ىذه ادلقالة  -مقالة التعطيل والتأويل  -مأخوذا عن تالمذة ادلشركُت
والصابئُت واليهود فكيف تطيب نفس مؤمن  -بل نفس عاقل  -أف يأخذ سبل ىؤالء ادلغضوب
عليهم والضالُت ويدع سبيل الذين أنعم اهلل عليهم من النبيُت والصديقُت والشهداء والصاحلُت؟!

ػػػػػػػػػػػ

نعم نكتفي بهذا ىنا فصل لعلنا نقف عليو إلى الدرس القادـ واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد

س  :ىذا سؤاؿ من سائل رمز لنفسو باألشعر ،فإف كاف أشعريا على أشعريتو فنسأؿ اهلل  أف يمن علينا وعليو
بالهداية ،وأف يبصرنا وإياه صراط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ،يقوؿ :عند مناظرة

سلفي مع أشعري أف يقوؿ السلفي :لم يقل أحد منهم الصحابة بخالؼ ظاىر القرآف وىذا دليل على أنهم يثبتوف

الصفات ...إلى آخره ،ىنا يقوؿ األشعري :متى كاف السكوت دليال يؤخذ بو ثم ما يدريك لعلهم كانوا يؤولونها

ألنهم عرب والقرآف عربي ،والعرب كما ىو معلوـ تكني باليد عن القدرة والنعمة ...إلى آخر ذلك ما ىو معلوـ

إلى آخر كالمو .

ج  :نقوؿ :الحجة عليك وليس على أىل السنة ،كما قاؿ الشيخ :ىذا كالـ الصحابة من أولو إلى آخره ،وكالـ
السلف واألئمة من أولو إلى آخره ،اذكروا لنا نقال واحدا أنهم أولوا صفة واحدة من ىذه الصفات التي تؤولونها،
نعم ىم عرب ولهذا فهموا كالـ اهلل وكالـ رسولو على ظاىره ،وما احتاجوا إلى ىذا التأويل الذي جاء بو

المتأخروف ،ومن قاؿ :إف ىذه النصوص لها معنى يخالف الظاىر نقوؿ :ما الدليل ،ربما قالها الصحابة ،نقوؿ ىذه
ربما احتماالت ،بل ما ثبت عنهم يخالف ذلك ،فأنتم تؤولوف االستواء باالستيالء ،أوردوا لنا نقال واحدا فقط أف

أحد الصحابة فسر االستواء باالستيالء ،واالستواء في لغة العرب التي نزؿ بها القرآف وفهم بها الصحابة كتاب
اهلل  معنى االستواء االستيالء أو العلو واالرتفاع؟ العلو واالرتفاع بإجماع أىل اللغة.
()1

يقوؿ :ثم استداللكم بقولو      

نقوؿ :قاؿ تعالى:

 )2(   فاألنعاـ مخلوقة باأليدي ،فما فضل آدـ إذف؟

 - 1سورة ص آية .75 :
 - 2سورة يس آية .71 :

      

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

ىذا رد عليك يا أخي ،ىو اآلف يورد يقوؿ :لماذا ما نحمل آية (ص):

       

 )1(   لماذا ال نقوؿ :ىذه اآلية مثل آية يس )2(     :نقوؿ :الفرؽ بين اآليتين
()3

لفظا ومعنًى شاسع وكبير ،أما الفرؽ بين اآليتين لفظا فأوال      :
()4

لنفسو ،وىناؾ     

أضاؼ الفعل لمن؟

أضاؼ الفعل لمن؟ لأليدي ،ىذا الفرؽ األوؿ ،ىذه اآلف الفروؽ

اللفظية ،الفرؽ الثاني :عدى الفعل ىنا  )5(     عداه بحرؼ الجر ،وىنػاؾ
 

()6

  

عداه بػنفسو ،ىذا الفرؽ الثاني ،الفرؽ الثالث :ىنا أفرد الضمير "لما خلقت أنا بيدي" ،وىناؾ 
()7

   

أتى بضمير الجمع ،الفرؽ الرابع وىو أظهرىا :ىنا جاء لفظ اليدين بالتثنية

 

 )8(   وىناؾ  )9(  بالجمع.
طيب ىذه الفروؽ اللفظية ،الفروؽ المعنوية بين اآليتين الذي أوردتو يا أخي ،لو كاف معنى اليد ىي القدرة أو
النعمة كما يزعم األشاعرة لما كاف ىناؾ فرؽ بين آدـ وبين سائر المخلوقات ،بل لكاف أوؿ من اعترض إبليس

لما

 - 1سورة ص آية .75 :
 - 2سورة يس آية .71 :
 - 3سورة ص آية .75 :
 - 4سورة يس آية .71 :
 - 5سورة ص آية .75 :
 - 6سورة يس آية .71 :
 - 7سورة يس آية .71 :
 - 8سورة ص آية .75 :
 - 9سورة مريم آية .64 :
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أمره بالسجود؛ ألنو قاؿ )1(          :لقاؿ لو كاف ىذا المقصود بو القدرة
لقاؿ إبليس :وأنا خلقتني بقدرتك ،ما الفرؽ بيني وبين آدـ ،واهلل  لما ذكر أنو خلق آدـ بيديو ىذا تشريف
وتكريم لو على سائر الخلق ،وسائر الخلق خلقوا بالقدرة؛ ولهذا موسى -عليو السالـ -كما في الصحيحين قاؿ

آلدـ ماذا؟  أنت آدـ أبو البشر خلقك اهلل بيده  يعني بمعنى :فضلك واصطفاؾ على سائر المخلوقات
أنو خلقك بأيش؟ بيده ،فلو كانت القدرة لما كاف آلدـ ميزة.

الناس يوـ القيامة -كما في صحيح البخاري في حديث الشفاعة الطويل  -يأتوف إلى آدـ ويقولوف :أنت أبو

البشر  يميزونو بماذا؟ "خلقك اهلل بيده" ،كرمك بهذا ،أيضا األحاديث األخرى الكثيرة قوؿ النبي  كما في
صحيح مسلم  :المقسطوف على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديو يمين  ىل يقوؿ عاقل :إنهم
على يمين قدرة الرحمن ،وكلتا قدرتيو يمين ،وأيضا ورودىا بالتثنية اهلل  كم لو من قدرة؟ بإجماع المسلمين

قاطبة أف اهلل 

موصوؼ بالقدرة ،وليس لو قدرتاف ،فقولو" :بيدي" بمعنى :بقدرتي ،ومن أراد التوسع في ىذا

فنحيل األخ إلى ( مختصػر الصواعق المرسلة ) في الجزء الثاني فليراجع كػالـ العلماء على ىذه اآلية وعلى صفة

اليد.

س  :يقوؿ :السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،أشكل علي قولكم بالمنع من وصف اهلل بالقديم ،فكيف نجمع
ىذا القوؿ مع حديث النبي  في دعاء الدخوؿ إلى المسجد  :أعوذ باهلل العظيم وبوجهو الكريم وسلطانو

القديم  وجزاكم اهلل خيرا؟

ج  :نعم ،المنسوب هلل 

المضاؼ إلى اهلل ثالثة أقساـ :األسماء والصفات واإلخبار عنو سبحانو وتعالى،

أضيقها باب األسماء؛ ولهذا ال يشتق من الصفة اسم والعكس ىو الصحيح ،كل اسم فهو متضمن أليش؟ لصفة،
فمثال الحي اسم من أسماء اهلل يُؤخذ منو صفة الحياة ،السميع اسم من أسماء اهلل يؤخذ منو السمع ،أما الصفات

فال ،فيوصف اهلل  بالنزوؿ ،أنو ينزؿ حين يبقى ثلث الليل اآلخر ،لكن ىل يسمى بالنازؿ؟

يوصف باالستواء ،ىل يسمى بالمستوي؟ الجواب :ال ،وأوسعها باب اإلخبار عن اهلل  فالقديم يُخبَر بو عن
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الوجود

 - 1سورة األنعام آية .19 :

يخبر عنو أنو واجب

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

لكن ما يوصف بهذه األمور.

فما أورده األخ من القديم يخبر عن اهلل عز وجل؛ ولهذا الشيخ ِ
باألوؿ بدؿ
يورد أحيانا "اهلل القديم" لكن يوصف ّ

القديم؛ ألنو أبلغ في المدح وأكمل في المدح ،ومن أراد الوقوؼ على الفرؽ بين ىذا وىذا والكالـ على ىذه

األقساـ الثالثة فليرجع لكالـ اإلماـ ابن القيم -رحمو اهلل -في بدائع الفوائد ،فقد أجاد وأفاد في ىذا.

س  :أحسن اهلل إليكم ،السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،ابن سينا والفارابي والرازي من ضالؿ المسلمين،
فلماذا يسمي بعض المسلمين بعض األماكن كالمستشفيات والشوارع بأسمائهم؟

سوى بين الرازي وبين الفارابي وابن سينا ،نعم الرازي استفاد مما عند ابن سينا والفارابي ،لكن
ج  :أوال :ال يُ ّ
بينهم فرؽ ،الفارابي وابن سينا كفرىم العلماء؛ ولهذا يقاؿ في العبارة الصحيحة :الفالسفة المنتسبوف لإلسالـ،

وقد ذكر ابن القيم في (إغاثة اللهفاف) أف ابن سينا إماـ الملحدين ،وأف حقيقة مذىبهما -وكذا شيخ اإلسالـ-
عدـ اإليماف ال باهلل وال بمالئكتو ،وال بكتبو وال برسلو وال باليوـ اآلخر ،وال بالقدر ،حقيقة مذىبهم الكفر بهذه

األصوؿ الستة ،ولكنهم تظاىروا باإلسالـ حفاظا على دمائهم ،ومن قرأ في كتبهم تبين لو حقيقة اإللحاد الذي

جاءوا بو.

أما الرازي فال ،الرازي من أئمة األشاعرة ،نعم مبتدع مخالف ألىل السنة لكن ليس في درجة ىؤالء ،ىو مسلم

ويُ َترحم عليو ،يبقى السؤاؿ تسمية بعض الطرؽ وبعض المدارس وبعض األماكن بأسماء ىؤالء ،أقوؿ :ىذا من
الخطأ ومن الجهل ،كم كنا ندرس ونحن صغار أف ابن سينا من فالسفة اإلسالـ ونعتز أف منا ابن سينا ،فهو واهلل
ليس مصدر عز للمسلمين ،بل ىو مصدر ذلة للمسلمين ،والمسلموف في غنى عنو وعن أمثالو.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل كتاب "نقض التأسيس" لشيخ اإلسالـ موجود كامال؟

ج  :المطبوع ال ،ال مطبوع ال ،وذكرنا ىذا باألمس( ،نقض التأسيس) المطبوع غير كامل ،ىو في جزأين وملفق،
بمعنى :أف عبد الرحمن بن جاسم -رحمو اهلل -الذي أخرج الكتاب وجد عنده خروـ كثيرة فأكملها من الفتاوى،

لكن الكتاب ُحقق ولعلو كامال في ثماف رسائل دكتوراه علمية ،وطبع اآلف في مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف،
فلعلو أف يرى النور قريبا.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل صحيح أف في كتاب الغزالي صوفيات كثيرة وأحاديث موضوعة بكثرة؟
ج :أما األحاديث الموضوعة فنعم ،فيو أحاديث موضوعة ،أحاديث واىية ،أحاديث ضعيفة ،أما الصوفيات ففيو،

لكن ليس بالكثرة التي تغلب عليو ،من االنحرافات الموجودة فيو أظنو ينقل عن أحد الصوفية أنو يقوؿ" :لئن ترى
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أبا يزيد -يعني :أبا يزيد البسطامي -مرة خير لك أف ترى اهلل أربعين مرة" ،ومن أشباه ىذه الخزعبالت.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :على ماذا اتفق المعتزلة واألشعرية ،وعلى ماذا اختلفوا؟

ج  :اتفق المعتزلة واألشاعرة في نفي ما عدا الصفات السبع ،ىؤالء جمهور األشاعرة ،دائما إذا تكلمنا عن

األشاعرة فنقصد جمهور األ شاعرة ،المتأخرين من األشاعرة ،الذين اقتصروا في اإلثبات فقط على سبع صفات،

وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا الصفات السبع ،وفي إثبات األسماء ،وخالفوا المعتزلة في إثبات ىذه الصفات

السبع في الجملة ،أيضا في مسألة القضاء والقدر األشاعرة يقولوف بالكسب الذي ىو حقيقة الجبر ،بخالؼ

المعتزلة الذين يقولوف :إف اإلنساف ىو الذي يخلق فعل نفسو.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل الستار من أسماء اهلل؟ وما الكتب التي أجد الكالـ حولو فيها؟

ج  :في حديث  إف اهلل حيي ستير  وعلى كل حاؿ ال يحضرني اآلف درجة الحديث؛ ولهذا ال أستطيع

الجزـ بإث بات ىذا أو نفيو ولعلي أرجئ الكالـ عليو إلى الدرس القادـ ،وأما الرجوع إلى الكتاب الذي يمكن أف
يستفيد منو اإلنساف في مثل ىذا الباب كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمو اهلل ،كتاب مختصر وموجز وحرص

فيو أف يجمع النصوص التي في أسماء اهلل  وىي (القواعد المثلى).
س :أحس ن اهلل إليكم ،يقوؿ فضيلة الشيخ :ما ىي المتوف التي في العقيدة تنصحوف طالب العلم المبتدئ قراءتها

وحفظها ،واهلل يحفظكم؟

ج  :يقوؿ ىذا :إف كتاب السنة ألبي بكر بن األكرـ موجود وليس مفقودا ،يذكر أنو مخطوط في أـ القرى ،أقوؿ:

إذا كاف موجودا فالحمد هلل نور على نور ،ولعل أحد طلبة العلم المحققين يبادر في تحقيقو وإخراجو ،الكتب التي
في العقيدة ينصح بها طالب العلم المبتدئ أف يبدأ بالمختصرات والمتوف المقتصرة على عرض عقيدة أىل السنة
والجماعة مجردة عن ذكر الشبو واإلجابة عنها ،فمثال يبدأ بػ (لمعة االعتقاد) البن قدامة( ،العقيدة الواسطية)

لشيخ اإلسالـ ،لكتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوىاب( ،كشف الشبهات)( ،األصوؿ األربع) ،ثم يرتقي
شيئا فشيئا ،يرتقي مثال لكتاب (معارج القبوؿ) جيد ،ومن الميزة التي في ىذا الكتاب بساطة أسلوبو -رحمو

اهلل-

حافظ ،إضافة إلى أنو حاوؿ أف يُكثِر من ذكر األدلة ،وىذه تُػ َقعد لإلنساف عقيدتو ،يعني :أتى بعشرات بل أحيانا
بمئات األدلة في المسألة الواحدة ،ثم يرتقي بعد ذلك إلى الكتب المطولة.

أحسن اهلل إليكم ،ىذا يسأؿ عن كلمة (الفالسفة) ،ىل تطلق على كل ضاؿ؟

ال ،الفالسفة ىي َعلم على من تأثر بالفلسفة ،والفلسفة كما ىو معلوـ مركبة كلمة يونانية مركبة من جزأين:
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(فيال) معناىا :محب( ،صوفيا) معناىا :الحكمة ،ثم أطلقت على محبة الحكمة ،ىذا أصل الفلسفة ،أصل

الفلسفة محبة الحكمة ،وكاف الفالسفة القدامى أفالطوف ومن قبلو كانوا ال يتعرضوف لما وراء الغيب ،يسمونها

الميتافيزيقا ،يتكلموف عن األمور المحسوسة :األخالؽ ،المدينة الفاضلة  ،...لكن لما جاء أرسطو وىو مؤسس

الفلسفة اإللهية ،الفالسفة اإللهيوف ،ىو الذي أدخل الفلسفة وأقحمها فيما وراء الغيب ،ثم أصبح ىذا االسم
(الفلسفة والفالسفة) علم على ىؤالء الذين يكفروف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر ،الذين يزعموف أف

اهلل ال يوصف بشيء من الصفات ،وأنو العلة لهذا العالم ،وقالوا بقدـ العالم بأنو انبثق عن اهلل 

منذ القدـ،

وأوغلوا في النفي والتعطيل.

وأما في المالئكة فهم ال يؤمنوف أف ىناؾ ذوات محسوسة تذىب وتأتي وتصعد وتنزؿ ،وقالوا :المالئكة عبارة عن

لكن أشياء حقائق مخلوقة
أشكاؿ نورانية يتصورىا النبي في نفسو ،وربما قوي ىذا التصور فرآىا ماثلة أماموْ ،
تذىب وتأتي ،ال ،فهذه أشياء خيالية ،ومنهم من زعم أنها ىي قوى الخير ،قوى الػخير التي في النفس ىي
المالئكة.

وأما اإليماف بالرسل فهم ال يؤمنوف أف الرسالة اصطفاء من اهلل 

توفرت فيو ىذه الشروط فيمكن أف يكوف نبيا.

بل ىي مكتسبة ،وجعلوا لها شروطا من

وأما اإليماف باليوـ اآلخر وأما اإليماف بالكتب فهم ال يؤمنوف أف ىناؾ كتبا نزلت من عند اهلل  أو أف اهلل 
تكلم بهذه الكتب ،بل ىو فيض ،يزعموف أف ىذا القرآف فيض فاض من العقل الفعاؿ على النفس الذكية الذي
ىو النبي  فتكلم بو النبي . 

يوـ يجتمع فيو الناس ويحيي اهلل 
وأما اإليماف باليوـ اآلخر فال يؤمنوف بأف ىذا العالم سينتهي وسيكوف فيو ٌ

ىذه األجساد ،ال ،يقولوف :كل ىذه خياالت خيّل بها المالئكة على الناس والعامة أليش؟ لتصلح أحواؿ الناس،
فحقيقة مذىب ىؤالء الكفر باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو .وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين ،وأصلي وأسلم على أشرؼ األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد عليو
وعلى آلو وصحبو أفضل الصالة وأتم التسليم ،قبل أف نبدأ في الدرس ىناؾ تنبيهات:

التنبيو األوؿ :الحديث الذي سئلت عنو باألمس  إف اهلل حيي ستير  الحديث رواه أبو داود واإلماـ أحمد
والنسائي بسند صحيح ،وممن صححو من المتأخرين الشيخ ناصر رحمة اهلل عليو.

األمر اآلخر :بعض اإلخواف يحبذوف التأني في الشرح ،وأقوؿ :ال مانع ،لكن اإلخوة المنظموف للدورة حقيقة
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يرغبوف ويلحوف في أف نكمل ىذا الجزء المطبوع من المتن الذي بين أيديكم ،وىذا يستلزـ منا السرعة قليال في

التعليق.

األمر الثالث :ىناؾ بعض المسائل وبعض المصطلحات لوال أف الشيخ أوردىا عندنا في المتن لضربنا عنها
صفحا؛ ألنها ربما تشوش على بعض الحضور ،ولكن لما أوردىا الشيخ اقتضى المقاـ الوقوؼ مع ىذه

المصطلحات وبيانها مع اإليجاز ،نحن نحاوؿ بقدر ما نستطيع أف نوجز في التعليق عليها بما يجلي المعنى.
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فصل القوؿ الشامل في جميع ىذا الباب أف يوصف اهلل بما وصف بو نفسو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم احلمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،نبينا زلمد عليو وعلى آلو
وصحبو وسلم ومن وااله.
قاؿ ادلصنف رٛتو اهلل تعاىل رٛتة واسعة:
فصل :مث القوؿ الشامل يف ٚتيع ىذا الباب أف يوصف اهلل ٔتا وصف بو نفسو أو ٔتا وصف
بو رسولو  ؤتا وصفو بو السابقوف األولوف ال يتجاوز القرآف واحلديث ،قاؿ اإلماـ أٛتد  ال
يوصف اهلل إال ٔتا وصف بو نفسو ،أو ٔتا وصف بو رسولو  ال يتجاوز القرآف وال احلديث،
ومذىب السلف أهنم يصفوف اهلل ٔتا وصف بو نفسو ؤتا وصفو بو رسولو  من غَت ٖتريف وال
تعطيل ،ومن غَت تكييف وال ٘تثيل  ،ونعلم أف ما وصف اهلل بو من ذلك فهو حق ليس فيو لغز
وال أحاجي؛ بل معناه يعرؼ من حيث يعرؼ مقصود ادلتكلم بكالمو؛ ال سيما إذا كاف ادلتكلم
أعلم اخللق ٔتا يقوؿ ،وأفصح اخللق يف بياف العلم ،وأفصح اخللق يف البياف والتعريف والداللة
واإلرشاد.
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نعم ،المؤلف -رحمو اهلل -لما فرغ من المقدمة التي أسس بها لهذه الرسالة وبهذا الباب "باب ما يوصف بو

اهلل عز وجل" ،وأوضح بهذه المقدمة أف الكتاب والسنة فيهما الشفاء التاـ والنور والهدى في ىذا الباب وغيره،

وأف مذىب السلف ىو األسلم واألعلم واألحكم ،شرع رحمو اهلل في بياف المذىب الحق في باب ما يوصف بو

اهلل  فقاؿ  :ثم القوؿ الشامل في جميع ىذا الباب ،أي :باب ما يوصف بو اهلل 
وصف بو نفسو أو وصفو بو رسولو  وبما وصفو بو السابقوف األولوف ال يتجاوز القرآف والحديث.

أي :يوصف اهلل بما

قولو" :ال يتجاوز القرآف والحديث" تأكيد على أف باب الصفات توقيفي على أيش؟ على الكتاب والسنة،

طيب لماذا ذكر "وبما وصفو بو السابقوف األولوف"؟ كررنا ىذا أكثر من مرة؛ ألجل أف تضبط داللة نصوص

الكتاب والسنة بفهم السلف ،ولهذا قاؿ :وبما وصفو بو السابقوف األولوف ،ثم أراد التأكيد على أف كل ما ورد

في باب صفات اهلل 
أف السلف وصفوا اهلل  بصفات ليس لها أصل في القرآف أو في الحديث.

ىو متوقف على الكتاب والسنة ،فقاؿ :ال يتجاوز القرآف والحديث؛ لئال يتوىم متوىم
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ثم ساؽ كالـ اإلماـ أحمد -رضى اهلل عنو ورحمو" -ال يوصف اهلل إال بما وصف بو نفسو أو بما وصفو بو

رسولو 

ال يتجاوز القرآف والحديث" انتهى كالـ اإلماـ أحمد ،وقد ذكره ابن قدامة -رحمو اهلل -بمعناه في

(لمعة االعتقاد) ومن طريف ما يذكر ىنا أف ابن جهبل الحلبي الشافعي المعاصر لشيخ اإلسالـ الذي رد على
الحموية في كتابو (الحقائق الجلية فيما أورده ابن تيمية في الفتوى الحموية) أنو قاؿ :يا ليتو اقتصر على ما ذكره

إمامو ،يعني :اإلماـ أحمد ،فقد جاء بكالـ جميل ،ثم ذكر كالـ اإلماـ أحمد ىذا وخلطو بكالـ شيخ اإلسالـ،
يعني :استمر في إيراد كالـ الشيخ في األسطر التي بعده ،فهو أثنى على كالـ شيخ اإلسالـ من حيث ال يدري،

فهو يحسب أف كل ىذا كالـ اإلماـ أحمد.

يقوؿ :ومذىب السلف اآلف ىذه ىي القاعدة العامة فيما يوصف بو اهلل 

ما ذكره الشيخ في ىذين

السطرين ،أ ي :يوصف اهلل بما وصف بو نفسو وبما وصفو بو رسولو ،ىذه ىي القاعدة ،يريد أف يوضح ويشرح

ىذه القاعدة فيقوؿ :ومذىب السلف ،ىم ينطلقوف من تلك القاعدة أنهم يقتصروف على ما ورد في الكتاب

والسنة ،ومذىب السلف أنهم يصفوف اهلل بما وصف بو نفسو ،وبما وصفو بو رسولو 
اإلنساف ربو بصفة لم ترد في الكتاب والسنة ،ومن وصف اهلل  بصفة ليست في أحد ىذين المصدرين فقد

فال يجوز أف يصف

تقوؿ على اهلل أيش؟ بال علم ،يقوؿ اهلل سبحانو:

           
()1

                   

ويقوؿ سبحانو:

                

()2

فمن وصف اهلل بصفة ليس لها أصل في القرآف أو في الحديث فقد تقوؿ عليو بال علم،

  

وقولو" :وبما وصفو بو رسولو صلى اهلل عليو وسلم" إما بقولو ،أو بفعلو ،أو بتقريره ،فمن األمثلة على وصف النبي

 لربو بقولو ،الحديث الذي مر معنا  :ربنا اهلل الذي في السماء تقدس اسمك  ىذا اآلف النبي 

يصف ربو بقولو.
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ومن األمثلة على وصف النبي  هلل  بفعلو ،النبي  عندما كاف يخطب كما في سنن البيهقي ثم قاؿ:
()1

       

وأشار إلى سمعو وبصره لتحقق أو لتحقيق إثبات ىاتين الصفتين ،أيضا

فعل النبي  كما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل ،لما استشهد الناس بحجة الوداع قاؿ  :إنكم
مسئولوف عني فماذا أنتم ق ائلوف؟ قالوا :نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ،فقاؿ :اللهم اشهد  فأشار

أيش؟ إلى العلو ،ىذا فيو إثبات لصفة العلو بفعلو.

أما بتقريره -عليو الصالة والسالـ -فكما جاء في صحيح مسلم في حديث اليهودي الذي دخل على النبي

 وقاؿ  :إنا نجد أف اهلل 
إصبع  فأقره النبي  على ذلك ،وأيضا حديث الجارية الذي مر معنا بصحيح مسلم  لما سألها :أين
يضع السماوات على إصبع يوـ القيامة واألرضين على إصبع والثرى على

اهلل؟ فأشارت إلى السماء . 

يقوؿ" :من غير تحريف وال تعطيل ومن غير تكييف وال تمثيل" ،التحريف في اللغة ىو التغيير ،فيوصف
اهلل  بالصفات لكن من غير تحريف ،ال تحرؼ معاني ىذه الصفات ،والتحريف ينقسم إلى قسمين:

تحريف لفظي :وىذا قليل ،بمعنى :أف يحرؼ المخالف لفظة جاءت في القرآف ،والسبب في قلة ذلك أف اهلل



تكفل بحفظو ،فال يمكن إلنساف أف يزيد فيو حرفا أو ينقص ،ويمكن أف يمثل لهذا النوع ما تفوه بو بعض

الجهمية عندما تال قوؿ اهلل 

()2

"وكلم اهللَ موسى تكليما" اآلية       :

فالمتكلم من؟ الفاعل اهلل -عز وجل سبحانو وتعالى -والمكلم موسى ،ىو نصب لفظ الجاللة ألجل أف يكوف
المكلم ىو اهلل ،موسى كلم اهلل ،وىذا من التحريف اللفظي.

أما التحريف المعنوي :فهو صرؼ المعنى عن مقتضاه وداللتو بغير دليل ،وىذا ىو الغالب على صنع

المعطلة؛ فإنهم حرفوا النصوص أو حرفوا معاني النصوص عن ظاىرىا ،وسموا ىذا التحريف أيش؟ سموه تأويال.

طيب لماذا الشيخ ما قاؿ :من غير تأويل وال تعطيل ،لماذا قاؿ :من غير تحريف؟ ألف التػأويل منو ما ىو حق

ومن ما ىو باطل ،وسيأتينا إف شاء اهلل التفصيل في ذلك ،ىو ثالثة أنواع :نوعاف من حق ،ونوع باطل وىو
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الذي يستخدمو المعطلة؛ لكن التحريف بكل معانيو باطل؛ ولهذا ىو اللفظ الذي جاء بو القرآف:

 

()1

   

من األمثلة على التحريف المعنوي تحريفهم لمعنى قوؿ اهلل  )2(      ثم استولى
على العرش ،وأيضا تحريف اليد بالنعمة والقدرة ،وتحريف النزوؿ :نزوؿ األمر ،أو نزوؿ المالئكة ،وغالب
تحريفات أو تأويالت المعطلة ىو من ىذا النوع.
من غير تحريف وال تعطيل.

التعطيل في اللغة :ىو الخلو والفراغ ،ومنو قوؿ اهلل 

()3

ليس عليها غشاء وال دالء،

   

وليس صادر وال وارد.
وفي االصطالح :تعطيل الرب عما يستحقو أو عما يجب لو من األسماء والصفات أو بعضها ،ثم قاؿ" :ومن
غير تكييف" بمعنى :أف السلف يصفوف اهلل  من غير تحريف للمعنى أو للفظ ،يبقوف اللفظ على ظاىره كما
سيأتي ،ومن غير تعطيل لهذا اللفظ لما دؿ عليو ،أو تعطيل اهلل  من ىذه الصفة.
ومن غير تكييف.

التكييف :ىو حكاية كيفية الصفة ،كقوؿ القائل :يد اهلل كذا وكذا ،يُكيّفها ،نزوؿ اهلل كذا وكذا ،استواء اهلل
كيفيتو كذا وكذا؛ ولهذا يسأؿ عن ذلك بػ"كيف" ،فمثال يقاؿ :كيف خرج زيد؟ يقاؿ :خرج مسرعا ،كيف حجم

ىذا الشيء؟ يقاؿ :كبير صغير ،فتحديد كيفية الشيء ىي الكيفية ،فالسلف -رحمهم اهلل -يثبتوف هلل الصفات،

لكن من غير تحديد لكيفية ىذه الصفات ،طيب ،ىل لصفات اهلل كيفية؟ الجواب :نعم ،لكن ال نعلمها ،ال

يعلمها أحد من الخلق.

والدليل على انتفاء العلم بكيفية الصفات النقل والعقل ،أما النقل فقوؿ اهلل 
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 )1(  ومعرفة كيفية الشيء فرع عن اإلحاطة بالعلم بهذا الشيء ،أيضا اهلل  يقوؿ:

   

 )3(          )2(     فمن حدد كيفية صفة من صفات اهلل



فقد تقوؿ على اهلل بال علم ،والسبب ..ما السبب؟ أنو ليس في الكتاب وال في السنة دليل على إثبات

كيفية ىذه الصفات ،نعم فيها إثبات الصفة ،لكن ليس فيها كيفية الصفة؛ ولهذا اشتهر عن اإلماـ مالك وقيل عن

ربيعة وقيل عن أـ سلمة -سيأتي إف شاء اهلل -أف االستواء معلوـ والكيف مجهوؿ ،وقوؿ السلف أمروىا كما

جاءت بال كيف.

كما أف العلم بكيفية صفات اهلل ٍ 
منتف عقال؛ وذلك أف كيفية الشيء ال تُعلَم وال تعرؼ إال بأحد طرؽ
ثالث :إما رؤية ىذا الشيء ،أو رؤية مثيلو ،أو الخبر الصادؽ ،فلو أخبرنا إنساف أو سمعنا عن مدينة من المدف
فكيف نعرؼ كيفية ىذه المدينة؟ إما أف نشاىدىا ،أو نشاىد مثيلها إف كاف لها مثيل ،عند ذلك يمكن أف يتصور

اإلنساف كيفية ىذه المدنية لما يقاؿ :ىذه المدينة مثل ىذه المدينة التي رأيت ،يكوف عنده تصور ومعرفة لكيفية
ىذه المدينة ،طيب إذا لم يتيسر ىذا وال ذاؾ يأتيك صادؽ ويخبرؾ عن كيفية ىذه المدينة :تفاصيلها طرقها

أنهارىا ،أشجارىا سكانها ،فإذا لم يأت صادؽ خالص انتفى العلم بكيفية ىذه المدينة ،وهلل المثل األعلى.

فهل أحد من الخلق رأى اهلل 

أو رأى شيئا من صفاتو؟ الجواب :ال ،إذف الطريق األوؿ مسدود ،تعذر

الوصوؿ عن طريقو ،حتى األنبياء؟ حتى األنبياء ،حتى المالئكة؟ حتى المالئكة ،النبي  أكرـ وأعز الخلق وبلغ
درجة لم يبلغها أحد من الخلق قاطبة ليلة اإلسراء ،ومع ذلك  لما سألو أبو ذر :ىل رأيت ربك؟ قاؿ :نور أنى
أراه  وفي رواية  حاؿ بيني وبينو النور  والنبي  يقوؿ  :واعلموا أف أحدكم لن يرى ربو حتى
يػموت  فرؤية اهلل  في الدنيا متعذرة.

ولهذا لما سألها موسى ماذا قاؿ اهلل 
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()1

  

ي ىذا الجبل لرؤتي فسترى        
إف قَ ِو َ

()2

فهذه األجساـ التي ركبت في الدنيا للفناء ال يمكن أف تصمد لرؤية الباقي الدائم سبحانو وتعالى ،فإذا أعيدت
ىذه األجساـ يوـ القيامة وأعادىا اهلل  للبقاء عند ذلك يمكن للمؤمنين أف يروا ربهم.
الطريق الثاني  :ىل هلل مثيل؟ ال ،تعػالى اهلل عن ذلك      :

()3

    

 )4( إذف متعذر الرؤية ،ومتعذر رؤية المثيل.
ىل جاءنا خبر صادؽ عن بياف كيفية الصفات؟ ال ،ىل الرسل أخبرتنا عن كيفية ىذه الصفات؟ أخبرتنا عن

الصفات  ،أثبتت الصفػات  ،لكن كيفية ىذه الصفػات متعذر  ،عند ذلك فالعلم بكيفية الصفة متعذر شرعا
وعقال.

ومن غير تكييف وال تمثيل.

التمثيل :ىو التسوية بين الشيئين ،وىو تسوية الخالق بالمخلوؽ في صفاتو أو بعض صفاتو ،ىذا خالؼ

لمذىب َمن؟ ال مشبهة الممثلة" ،من غير تكييف وال تمثيل ،ونعلم أف ما وصف اهلل بو من ذلك فهو حق ليس فيو
لغز وال أحاجي" ،وىذه العبارة أراد المؤلف أف يرد بها على من زعم أف ظاىر النصوص ال يدؿ على أيش؟ على

ىذه الصفات المفهومة منها ،فيقوؿ :كالـ اهلل  وما وصف اهلل بو نفسو فهو حق على حقيقتو ،ليس فيو إلغاز،
تعمية للمراد وإظهار خالؼ المعنى الحقيقي ،وليس في أحاجي مخالفة المعنى للفظ ،ال ،بل ىو حق ،على
حقيقتو ،على ظاىره ،فإذا قاؿ      :

()5

عرفنا المقصود باالستواء ،االستواء معلوـ،

العلو واالرتفاع )6(     ،نعرؼ معنى اليد وأنها يد حقيقية ،لكن اهلل أعلم بكيفيتها.
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والنبي  لما يقوؿ  :ينزؿ ربنا حين يبقى ثلث الليل  نعرؼ معنى النزوؿ فهو حق ،على حقيقتو ،على
ظاىره ،بخالؼ المفوضة الذين قالوا :الذي يظهر من نصوص الصفات ليس المراد ،والمراد معنى آخر ،ما ىو

ىذا المعنى؟ قالوا :اهلل أعلم بو ،وخالفا لمذىب المعطلة المحرفة المؤولة الذين قالوا :ظاىر ىذا النص ليس يدؿ

على العلو واالرتفاع ،إنما ىناؾ معنى بعيد أراده النص ،ما ىو المعنى البعيد الذي أراده النص؟ قالوا :االستيالء

أو الملك ،فيقاؿ :كالـ اهلل  على ظاىره حق على حقيقتو ليس فيو إلغاز وال تعمية للمراد ،بل معناه يعرؼ
من حيث يعرؼ مقصود المتكلم بكالمو.

أراد أف يؤكد الش يخ على ىذه الحقيقة فقاؿ :السيما إذا كاف المتكلم ،يعني :األصل في كالـ الناس ،األصل

في كالـ عموـ الناس العرب والعجم ،األصل فيو ما ىو؟ ظاىره؛ ولهذا يتعامل الناس في الدنيا وفي كل شيء
بظاىر الكالـ ،يقوؿ :السيما إذا كاف المتكلم َمن؟ أفصح الخلق ،أفصح من أقلت الغبراء ،فأفصح من نطق
بالضاد ىو المصطفى  وىو المتكلم بهذه النصوص ،ىو المبلغ لهذه النصوص ،ال سيما إذا كاف المتكلم
أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق.

ثالثة أمور يستحيل معها أف يكوف الكالـ لو معنى آخر؛ ألنو لو كاف للكالـ معنى آخر للزـ لهذا الشخص

المتكلم الذي ىو النبي  الذي اتصف بأنو أعلم الخلق وأنصح وأفصح أف يبين أيش؟ أنو ال يريد ىذا المعنى
الظاىر إنما يريد معنى آخر ،وسيأتي أف تأخير البياف عن وقت الحاجة ال يجوز؛ فإذا كاف يتلو على المسلمين

ويبلغهم قوؿ اهلل  )2(      )1(     نعم ثم يسكت ويعلم ويتيقن أف
ىؤالء السامعين الذين ىم من العرب ال يعرفوف من اليد على إطالقها إال اليد الحقيقية التي ىي الصفة.

ثم يقوؿ قائل :ال ،ىو يريد القدرة أو النعمة ،نقوؿ :لو أراد ذلك لوجب عليو أيش؟ بياف ،لقاؿ أماـ الناس :أنا

أريد ىذا الم عنى ،أو أتى في الكالـ بقرينة يدؿ على أنو ال يريد ىذا المعنى الظاىر إنما يريد معنى آخر ،وىذا من

أقوى ما يرد بو على ىؤالء؛ ألف كالمهم ىذا -ىم يقولوف :إف ما يظهر من اللفظ ليس مرادا -ىذا فيو اتهاـ

لمن؟ اتهاـ للنبي 

أنو عمى عن الخلق ،وفي ماذا؟ في العبادات ،في أعظم ما دعا الناس إليو ،في أصوؿ

العقيدة ،يتكلم عليهم بكالـ وىو يريد معنى آخر ثم يسكت ال يبين!
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ىذا ال يفعلو وال يقولو آحاد الناس بل أبلد الناس ،فضال عن أف يحصل من ىذا الذي جمع اهلل  ثالث
صفات :العلم ،أعلم الخلق؛ ألنو لو لم يكن أعلم الخلق -نعم ربما بسبب الجهل -ما بين للناس ،فإذا اجتمع
مع العلم الفصاحة أنو يستطيع أف يبين ،قد يكوف عند اإلنساف علم لكن ما يستطيع أف يبين مراد علمو ،ثم

النصح ،كيف تترؾ الخلق ،تترؾ الناس يخفى عليهم الحق ،ويضطربوف ويختلفوف وال تبين لهم الحق.

س :أحسن اهلل إليك يا شيخ ،يقوؿ :ما رأيك فيمن يقوؿ :أف عندنا دليال نقليا عن النبي -عليو السالـ -في

إثبات كيفية اهلل  وىو قوؿ النبي عليو السالـ  :خلق اهلل آدـ كصورتو ،أو كصورة الرحمن  ؟

ج  :ال ،ليس ىذا فيو يسأؿ األخ يقوؿ :من قاؿ :إف النبي 
اهلل  وىو الحديث الذي ورد في صحيح مسلم  :إف اهلل خلق آدـ على صورتو  وعند ابن خزيػمة

ذكر لنا في الحديث كيفية صفة من صفات

وغيره  على صورة الرحمن  على كل ىذا الحديث ليس فيو بياف لكيفية الصفة ،وسيأتي إف شاء اهلل

الحديث عليو تفصيال ،بل ىو حق على ظاىره ،وليس فيو ما يدعو للنُفرة ،فالصورة كما قاؿ ابن قتيبة -رحمو
اهلل -الصورة كسائر الصفات ،مثل اليد ،مثل الوجو ،مثل االستواء فال فرؽ بين ىذا وتلك ،واإلماـ أحمد يقوؿ:

من صرؼ ىذا اللفظ عن ظاىره فهو جهمي ،وسيأتي إف شاء اهلل الكالـ عليو تفصيال فال نستعجل في الحديث

عنو.

الفتوى الحموية الكبرى

وىو -سبحانو -مع ذلك ليس كمثلو شيء ال يف نفسو ادلقدسة ادلذكورة بأمسائو وصفاتو وال
يف أفعالو ،فكما يتيقن أف اهلل -سبحانو -لو ذات حقيقة ولو أفعاؿ حقيقة فكذلك لو صفات
حقيقة ،وىو ليس كمثلو شيء ال يف ذاتو وال يف صفاتو وال يف أفعالو ،وكل ما أوجب نقصا أو
حثا فإف اهلل منزه عنو حقيقة ،فإنو -سبحانو -مستحق للكماؿ الذي ال غاية فوقو ،وديتنع عليو
احلدوث المتناع العدـ عليو ،واستلزاـ احلدوث سابقة العدـ؛ والفتقار احملدث إىل ِ
احملدث،
َ

ولوجوب وجوده بنفسو سبحانو وتعاىل.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

نعم في الجملة األولى" :وىو -سبحانو -مع ذلك ليس كمثلو شيء ال في نفسو المقدسة المذكورة بأسمائو
وصفاتو وال في أفعالو" يقوؿ :مع أف أىل السنة يثبتوف هلل ىذه الصفات فهم ينفوف عنو مماثلة المخلوقات ،ثم

أوضح وجها من وجوه الرد على ىؤالء الذين نفوا بعض الصفات ،وىذه من القواعد العامة التي يمكن أف يُػ َرد بها

على كل من أثبت شيئا ونفى مثيلو ،فيرد بها على الجهمية ويرد بها على المعتزلة ،ويرد بها من باب أولى على

األشاعرة ،أف القوؿ في الصفات كالقوؿ في الذات.

فالشيخ يقوؿ" :وىو -سبحانو -ليس كمثلو شيء ال في نفسو المقدسة المذكورة بأسمائو وصفاتو وال في

أفعالو ،فكما يتيقن أف اهلل -سبحانو -لو ذات حقيقة" أنتم معاشر األشاعرة ،أنتم معاشر المعتزلة ،أنتم معاشر

الجهمية ،ألستم تثبتوف هلل ذات وإال ال ،نعم يقولوف :هلل ذات؛ ألنهم إذا نفوا أف يكوف هلل ذات قالوا :إنو عدـ،
فكما أف هلل ذات وىذه الذات أيضا لها أفعاؿ ،أنتم ألستم تثبتوف أف اهلل خالق رازؽ ،يحيي ويميت ،ينفع ويضر،
وإال ال ،ىذه أفعاؿ اهلل؛ إذف فكما أنو لو ذات ال تماثل بقية الذوات ،ولو أفعاؿ ال تماثل أفعاؿ المخلوقين،

فكذلك ىذه الذات موصوفة بصفات ال تماثل سائر الصفات ،صفات الخلق ،فكما أف لو ذات حقيقة فلو
صفات حقيقة ،وذاتو ال تماثل ذوات المخلوقين ،فصفاتو ال تماثل صفات المخلوقين .واضح؟

فصفاتو ال تماثل صفات المخلوقين ،ولهذا قاؿ األئمة :إذا قاؿ الجهمي لك أيها السني :كيف استوى اهلل
 أو كيف ينزؿ؟ فاعكس عليو السؤاؿ ،قل لو :كيف ذاتو؟ إذا قاؿ :اهلل أعلم ،قل :اهلل أعلم بكيفية استوائو،

إذا كنت تجهل الذات فأنا أجهل كيفية استواء اهلل 

أنت تثبت ذات وأنا أثبت صفة لهذه الذات ،لكن ال

أكيّف ،ال أمثّل ،ال أشبّو ،وىو ليس كمثلو شيء ال في ذاتو ،وال في صفاتو ،وال في أفعالو ،وكل ما أوجب نقصا
أو حدوثا فإف اهلل منزه عنو حقيقة ،فإنو -سبحانو -مستحق للكماؿ الذي ال غاية فوقو ،نعم.

عندنا قاعدة عامة :أف اهلل منزه عن كل نقص ،موصوؼ بالكماؿ المطلق -سبحانو وتعالى ،-ولهذا كل صفة

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

استلزمت نقصا فنحن ننزه اهلل 

عنها ،وىنا ينبغي التنبو إلى أف ليس كل صفة كماؿ بالنسبة للمخلوؽ ىي

صفة كماؿ بالنسبة للخالق.

ولهذا القاعدة الجامعة المانعة :ال نقوؿ كل كماؿ ثبت للمخلوؽ فالخالق أولى بو ،األفضل وألجل أف نحترز

أال ترد علينا بعض صفات المخلوؽ التي ىي كماؿ من جهة لكنها نقص من جهة أخرى أف نقوؿ :كل كماؿ ثبت

للمخلوؽ ال نقص فيو بوجو من الوجوه فالخالق أولى بو.

فقد يأتينا قائل ويقوؿ :أنتم تقولوف أف اهلل لو الكماؿ المطلق ،األكل والشرب بالنسبة للمخلوؽ صفة كماؿ أـ

صفة نقص؟

 -نقص ،واهلل ما أدري ،أخوكم يقوؿ صفة نقص ،بمعنى ىذا الذي ال يأكل وال يشرب وعلى السرير وموضوع

لو المغذي ىذا أكمل من ىذا الذي يأكل ويشرب ،كذا.
 -وكماؿ ،نقص وكماؿ.

إذف ىي بالنسبة للمخلوؽ صفة كماؿ ،مثل النوـ ،اإلنساف الذي يناـ أكمل من ذاؾ الشخص الذي أصيب

أبدا ،لكن ىل ىما صفة كماؿ من كل الوجوه؟
بمرض األرؽ فال يناـ ً

الجواب ال ،ىي صفة كماؿ من جهة ،لكن صفة نقص من جهة أخرى ،مثل الولد ،من يولد لو أكمل من

العقيم ،لكن ليست ىذه صفات كماؿ من كل الوجوه ،فاألكل والشرب والنوـ والولد دليل على الحاجة ،اإلنساف
محتاج للنوـ ،فهذا صفة كماؿ أـ صفة نقص؟ صفة نقص ،الحاجة صفة نقص ،واضح؟ مثل األكل ،الشرب.
المنزه عن كل نقص.
إذف اهلل  لو الكماؿ المطلق ّ

ت للمخلوؽ ال نقص فيو بوجو من الوجوه فالخالق أولى بو.
ثم قاؿ الشيخ :القاعدة :كل كماؿ ثَػبَ َ

م ثالو :الحياة بالنسبة للمخلوؽ ،كماؿ أـ نقص؟ الحياة كماؿ من كل الوجوه ،العلم كماؿ من كل الوجوه،

فالخالق أولى باالتصاؼ بها ،يقوؿ :فإف اهلل منزه عنو حقيقة إنو -سبحانو -مستحق للكماؿ الذي ال غاية فوقو،
ويمتنع عليو الحدوث.

لماذا ال يمتنع عليو الحدوث؟ ىذه مصطلح أو أدلة عقلية المتناع العدـ عليو؛ ألف الحادث ىو المسبوؽ
بماذا؟ بالعدـ ،فهذا المخلوؽ ،كل المخلوقات حادثة أـ واجبة الوجود بنفسها؟ حادثة ،إذف ىي ُو ِجدت من ال
شيء.
-

ويمتنع عليو الحدوث ،لماذا يمتنع عليو الحدوث؟ المتناع العدـ عليو ،كونو لم يسبق بالعدـ -سبحانو ،-فهو

الفتوى الحموية الكبرى
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إذف -ليس بحادث ،وصفاتو تبع لو سبحانو.
واستلزاـ الحدوث سابقو العدـ .ىي تفسير نفس العبارة السابقة.
المحدث إلى م ِ
الستلزـ أف
محد ث -تعالى اهلل عن ذلك -
واالفتقار
حد ث ،يعني لو قلنا أف اهلل َ 
َ
َ
محدث ال بد لو من ِ
يكوف لو ِ
محد ث              ،
محدث ،ىذه قاعدة عقلية :كل َ
    

()1

ولوجوب وجوده بنفسو سبحانو فاهلل 

واجب الوجود بنفسو ،وواجب الوجود

بنفسو ىو الذي ال يجوز عليو الحدوث وال العدـ.

وقوؿ المؤلف بنفسو احتر ًازا من ماذا؟ واجب الوجود بغيره ،ما ىو واجب الوجود بغيره؟

عرفنا أف واجب الوجود ىو الذي ال يجوز عليو الحدوث وال العدـ ،وقد يعترض علينا معترض
نحن اآلف ّ
ويقوؿ :الجنة وأىل الجنة ،باقية أـ يلحقها الفناء؟ باقية إلى أبد اآلباد ،لكن ىل بقاؤىا بنفسها أـ بإبقاء اهلل 
لها؟ بإبقاء اهلل  لها .ىذا دليل على أنها مخلوقة ،واضح؟ فاهلل ىو الواجب الوجود بنفسو .نعم.

 - 1سورة الطور آية .35 :

الفتوى الحموية الكبرى

ومذىب السلف بُت التعطيل وبُت التمثيل ،فال ديثلوف صفات اهلل بصفات خلقو كما ال
ديثلوف ذ اتو بذات خلقو ،وال ينفوف عنو ما وصف بو نفسو أو وصفو بو رسولو اهلل  فيعطلوف
أمساؤه احلسٌت وصفاتو العال ،وحيرفوف الكلم عن مواضعو ،ويلحدوف يف أمساء اهلل وآياتو.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ
نعم ،أىل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والممثلة ،مذىبهم التوسط كحاؿ ىذه األمة،
()1

    

    

فهم لم يغلوا كغلو المعطلة ،ولم يجفوا كجفاء الممثلة ،يثبتوف خالفًا لمذىب

المعطلة ،وينزىوف خالفا لمذىب الممثلة ،يجمعوف بين قوؿ اهلل 



         

. )2(    
فالمعطّلة اقتصروا على جانب من النصوص التي فيها ماذا؟ أدلة المعطلة ما ىي؟ من القرآف ،األدلة التي فيها
التنزيل كقولو          :
()5

  

()3

          
()6

      

()4

     

يأخذوف ىذا الجانب ويغمضوف أعينهم عن الجانب اآلخر

الذي فيو اإلثبات.
()7

الممثّلة قابلوىم على النقيض؛ فأخذوا بالنصوص التي فيها إثبات      :

 - 1سورة البقرة آية .143 :
 - 2سورة الشورى آية .11 :
 - 3سورة الشورى آية .11 :
 - 4سورة اإلخالص آية .4 :
 - 5سورة مريم آية .65 :
 - 6سورة النحل آية .74 :
 - 7سورة الشورى آية .11 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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 )2(       )1(    نعم ،وأغمضوا أعينهم عن الجانب اآلخر.
أىل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص ىؤالء ونصوص ىؤالء ،ولهذا أخذوا بالحق الذي عند المعطلة ،وىو

ماذا؟ ما ىو الحق الذي عند المعطلة؟ التنزيل ،والحق الذي عند الممثلة ،ما ىو؟ اإلثبات .وجمعوا بينهما ،أثبتوا

مع التنزيل.

المعطلة :كل من َعط َل ما وصف اهلل بو نفسو ووصفو بها رسولو ،سواء من الصفات أو األسماء أو عطل
بعضها ،وقلنا إف رءوس أىل التعطيل ثالثة فرؽ :الجهمية ،والمعتزلة ،واألشاعرة.
المشبهة الممثلة :ىذا في الواقع ليس لو مذىب لو كياف كحاؿ المعطلة ،وإنما مذىب التمثيل ومذىب

التشبيو انتشر في بعض الفرؽ ،وأبرز من ظهر عندىم التشبيو والتمثيل الرافضة وغالة الصوفية الحلولية ،ومن

أوائل من قاؿ بالتشبيو -وكفرىم العلماء على ذلك -ىشاـ بن الحكم الرافضي ،وىشاـ بن سالم الجواليقي
وداود الحواري.

 - 1سورة المائدة آية .64 :
 - 2سورة الفتح آية .10 :

الفتوى الحموية الكبرى

ومذىب السلف بُت التعطيل وبُت التمثيل ،فال ديثلوف صفات اهلل بصفات خلقو كما ال
ديثلوف ذاتو بذات خلقو ،وال ينفوف عنو ما وصف بو نفسو أو وصفو بو رسولو اهلل  فيعطلوف
أمساؤه احلسٌت وصفاتو العال ،وحيرفوف الكلم عن مواضعو ،ويلحدوف يف أمساء اهلل وآياتو.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ
نعم ،أىل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والممثلة ،مذىبهم التوسط كحاؿ ىذه األمة،
()1

    

    

فهم لم يغلوا كغلو المعطلة ،ولم يجفوا كجفاء الممثلة ،يثبتوف خالفًا لمذىب

المعطلة ،وينزىوف خالفا لمذىب الممثلة ،يجمعوف بين قوؿ اهلل 



         

. )2(    
فالمعطّلة اقتصروا على جانب من النصوص التي فيها ماذا؟ أدلة المعطلة ما ىي؟ من القرآف ،األدلة التي فيها
()3

التنزيل كقولو      :

()4

       

    

 )6(       )5( يأخذوف ىذا الجانب ويغمضوف أعينهم عن الجانب اآلخر الذي فيو
اإلثبات.
()7

الممثّلة قابلوىم على النقيض؛ فأخذوا بالنصوص التي فيها إثبات      :

 - 1سورة البقرة آية .143 :
 - 2سورة الشورى آية .11 :
 - 3سورة الشورى آية .11 :
 - 4سورة اإلخالص آية .4 :
 - 5سورة مريم آية .65 :
 - 6سورة النحل آية .74 :
 - 7سورة الشورى آية .11 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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 )2(       )1(    نعم ،وأغمضوا أعينهم عن الجانب اآلخر.
أىل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص ىؤالء ونصوص ىؤالء ،ولهذا أخذوا بالحق الذي عند المعطلة ،وىو

ماذا؟ ما ىو الحق الذي عند المعطلة؟ التنزيل ،والحق الذي عند الممثلة ،ما ىو؟ اإلثبات .وجمعوا بينهما ،أثبتوا

مع التنزيل.

المعطلة :كل من َعط َل ما وصف اهلل بو نفسو ووصفو بها رسولو ،سواء من الصفات أو األسماء أو عطل
بعضها ،وقلنا إف رءوس أىل التعطيل ثالثة فرؽ :الجهمية ،والمعتزلة ،واألشاعرة.
المشبهة الممثلة :ىذا في الواقع ليس لو مذىب لو كياف كحاؿ المعطلة ،وإنما مذىب التمثيل ومذىب

التشبيو انتشر في بعض الفرؽ ،وأبرز من ظهر عندىم التشبيو والتمثيل الرافضة وغالة الصوفية الحلولية ،ومن

أوائل من قاؿ بالتشبيو -وكفرىم العلماء على ذلك -ىشاـ بن الحكم الرافضي ،وىشاـ بن سالم الجواليقي

وداود الحواري.

المؤلف يقوؿ السلف -رحمهم اهلل :-ال يلحدوف في أسماء اهلل وآياتو ،واإللحاد في اللغة ىو الميل ،ولهذا

لحدا ألنو مائل عن وسط القبر ،أما في االصطالح فهو العدوؿ بآيات اهلل  أو بما دلت عليو عن
سمي اللحد ً

حقائقها ،واإللحاد -كما ذكر المؤلف -ينقسم إلى قسمين :إلحاد في أسماء اهلل  وىو الذي جاء في قولو:
. )3(             

ولإللحاد في أسماء اهلل صور ذكرىا ابن القيم -رحمو اهلل -منها :تسمية اهلل 

بما لم يسم بو نفسو،

كتسمية النصارى لو بماذا؟

 -أب  ،أب .وكتسمية الفالسفة لو بالعلة األولى أو العلة الفاعلة.

من صور اإللحاد في أسماء اهلل 

األسماء؟ الجهمية.

 - 1سورة المائدة آية .64 :
 - 2سورة الفتح آية .10 :
 - 3سورة األعراف آية .180 :

تعطيلها ،تعطيل الرب عنها ،كما صنع من؟ من الذي نفوا عن اهلل

الفتوى الحموية الكبرى
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ىذا نوع من اإللحاد في أسماء اهلل ،أف يعطل الرب -سبحانو وتعالى -عن ىذه األسماء.

من أنواع اإللحاد في أسماء اهلل 

تعطيلها عن معانيها وجعلها أعالـ محضة ،كما صنع المعتزلة ،يقولوف:

اهلل سميع لكن ال يتصف بالسمع ،يجردونها عن معناىا ،علم محض ،كما أنني أسمي ىذا خالدا وليس بخالد،
وىذا محمودا وليس بمحمود ،نعم ،وىذه المرأة جميلة وىي ليست بجميلة ،يقولوف أيضا أسماء اهلل  علم
على اهلل ،لكن ال تدؿ على صفات ،اهلل سميع بال سمع ،بصير بال بصر ،حكيم بال حكمة ،قوي بال قوة ،ىذا
مذىبهم ،وىذا نوع من اإللحاد في أسماء اهلل . 
ومن الصور التي ذكرىا ابن القيم لإللحاد في أسماء اهلل أيضا قاؿ :تسمية المخلوؽ بها ،ومثّل باشتقاؽ
المشركين العزى من العزيز ،والالت من اإللو.
الشاىد أي عدوؿ بأسماء اهلل  عن المعنى الذي أراد اهلل وأراد رسولو يعتبر إلحادا فيها.
النوع الثاني يقوؿ :ويلحدوف في أسمائو وآياتو .واإللحاد بآيات اهلل  ينقسم إلى قسمين أيضا ،وجاء ذكر
()1

اإللحاد في آياتو في قوؿ اهلل            

فهناؾ إلحاد في آيات اهلل الشرعية الذي ىو كالـ اهلل المنزؿ ،واإللحاد في آيات اهلل إما إنكار ىذه اآليات أو

إنكار بعضها ،كمن أنكر أف يكوف ىذا القرآف كالـ اهلل  أو جحد شيئا من آيات اهلل 

ليست من القرآف ،فهذا نوع من اإللحاد في آيات اهلل الشرعية.

قاؿ ىذه اآلية

كذلك من أنواع اإللحاد في آيات اهلل الشرعية تحريف معانيها ،كما ىي حاؿ الباطنية الذين قالوا :ىذه

النصوص لها معاف ،ليست ىذه المعاني التي تظهر منها.

أيضا من التحريف في آيات اهلل  الشرعية :تعطيل األوامر والنواىي التي تضمنها ىذا الكالـ ،كالـ اهلل . 

كذلك من أنواع التحريف آليات اهلل  الشرعية عدـ تحكيم ىذا الكتاب ،ىذا الكتاب أنزلو اهلل 
لتدبره ،لفهم معانيو ،والعمل بمقتضاه وتصديق أخباره وأيضا ليكوف شرعا ودستورا لألمة.
والنوع الثاني من اإللحاد في آيات اهلل اآليات الكونية :السماوات واألرض ،كل ما خلقو اهلل  في الكوف،

ومن صور اإللحاد في آيات اهلل الكونية :أف ينسب التصرؼ فيها لغيره -سبحانو وتعالى -كحاؿ غالة عباد
القبور ،غالة عباد األولياء الذين يزعموف أف ىذا الكوف الذي يتصرؼ فيو من؟ األولياء ،نعم.
 - 1سورة فصلت آية .40 :

الفتوى الحموية الكبرى

فال ديثلوف صفاتو بصفات خلقو وال ديثلوف ذاتو بذات خلقو ،وال ينفوف عنو ما وصف بو
نفسو أو وصفو بو رسولو  فيعطلوف أمساءه احلسٌت وصفاتو العال ،وحيرفوف الكلم عن مواضعو،
ويلحدوف يف أمساء اهلل وآياتو.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

المؤلف يقوؿ السلف -رحمهم اهلل :-ال يلحدوف في أسماء اهلل وآياتو ،واإللحاد في اللغة ىو الميل ،ولهذا
لحدا ألنو مائل عن وسط القبر ،أما في االصطالح فهو العدوؿ بآيات اهلل  أو بما دلت عليو عن
سمي اللحد ً

حقائقها ،واإللحاد -كما ذكر المؤلف -ينقسم إلى قسمين :إلحاد في أسماء اهلل  وىو الذي جاء في قولو:
. )1(             

ولإللحاد في أسماء اهلل صور ذكرىا ابن القيم -رحمو اهلل -منها :تسمية اهلل 

بما لم يسم بو نفسو،

كتسمية النصارى لو بماذا؟

 -أب  ،أب .وكتسمية الفالسفة لو بالعلة األولى أو العلة الفاعلة.

من صور اإللحاد في أسماء اهلل 

تعطيلها ،تعطيل الرب عنها ،كما صنع من؟ من الذي نفوا عن اهلل

األسماء؟ الجهمية.

ىذا نوع من اإللحاد في أسماء اهلل ،أف يعطل الرب -سبحانو وتعالى -عن ىذه األسماء.

من أنواع اإللحاد في أسماء اهلل 

تعطيلها عن معانيها وجعلها أعالـ محضة ،كما صنع المعتزلة ،يقولوف:

اهلل سميع لكن ال يتصف بالسمع ،يجردونها عن معناىا ،علم محض ،كما أنني أسمي ىذا خالدا وليس بخالد،
وىذا محمودا وليس بمحمود ،نعم ،وىذه المرأة جميلة وىي ليست بجميلة ،يقولوف أيضا أسماء اهلل  علم
على اهلل ،لكن ال تدؿ على صفات ،اهلل سميع بال سمع ،بصير بال بصر ،حكيم بال حكمة ،قوي بال قوة ،ىذا
مذىبهم ،وىذا نوع من اإللحاد في أسماء اهلل . 

ومن الصور التي ذكرىا ابن القيم لإللحاد في أسماء اهلل أيضا قاؿ :تسمية المخلوؽ بها ،ومثّل باشتقاؽ
المشركين العزى من العزيز ،والالت من اإللو.
الشاىد أي عدوؿ بأسماء اهلل  عن المعنى الذي أراد اهلل وأراد رسولو يعتبر إلحادا فيها.
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النوع الثاني يقوؿ :ويلحدوف في أسمائو وآياتو .واإللحاد بآيات اهلل  ينقسم إلى قسمين أيضا ،وجاء ذكر
()1

اإللحاد في آياتو في قوؿ اهلل            

فهناؾ إلحاد في آيات اهلل الشرعية الذي ىو كالـ اهلل المنزؿ ،واإللحاد في آيات اهلل إما إنكار ىذه اآليات أو

إنكار بعضها ،كمن أنكر أف يكوف ىذا القرآف كالـ اهلل  أو جحد شيئا من آيات اهلل 

قاؿ ىذه اآلية

ليست من القرآف ،فهذا نوع من اإللحاد في آيات اهلل الشرعية.

كذلك من أنواع اإللحاد في آيات اهلل الشرعية تحريف معانيها ،كما ىي حاؿ الباطنية الذين قالوا :ىذه

النصوص لها معاف ،ليست ىذه المعاني التي تظهر منها.

أيضا من التحريف في آيات اهلل 
اهلل . 
كذلك من أنواع التحريف آليات اهلل  الشرعية عدـ تحكيم ىذا الكتاب ،ىذا الكتاب أنزلو اهلل 
الشرعية :تعطيل األوامر والنواىي التي تضمنها ىذا الكالـ ،كالـ

لتدبره ،لفهم معانيو ،والعمل بمقتضاه وتصديق أخباره وأيضا ليكوف شرعا ودستورا لألمة.

والنوع الثاني من اإللحاد في آيات اهلل اآليات الكونية :السماوات واألرض ،كل ما خلقو اهلل  في الكوف،
ومن صور اإللحاد في آيات اهلل الكونية :أف ينسب التصرؼ فيها لغيره -سبحانو وتعالى -كحاؿ غالة عباد

القبور ،غالة عباد األولياء الذين يزعموف أف ىذا الكوف الذي يتصرؼ فيو من؟ األولياء ،نعم.
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 وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل ،فهو جامع بُت التعطيل والتمثيل ،أما ادلعطلوففإهنم مل يفهموا من أمساء اهلل وصفاتو إال ما ىو الالئق بادلخلوؽ ،مث شرعوا يف نفي تلك
ادلفهومات ،فقد ٚتعوا بُت التمثيل والتعطيل ،مثّلوا أوال وعطّلوا آخرا ،وىذا تشبيو و٘تثيل منهم

للمفهوـ من أمسائو وصفاتو بادلفهوـ من أمساء خلقو وصفا م ،وتعطيل دلا يستحقو ىو -
سبحانو -من األمساء والصفات الالئقة باهلل -سبحانو وتعاىل.-
فإنو إذا قاؿ القائل :لو كاف اهلل فوؽ العرش للزـ أف يكوف إما أكرب من العرش أو أصغر أو
مساويا ،وكل ذلك زلاؿ وضلو ذلك من الكالـ ،فإنو مل يفهم من كوف اهلل على العرش إال ما
يثبت ألي جسم كاف على أي جسم كاف ،وىذا الالزـ تابع ذلذا ادلفهوـ ،أما استواء يليق ّتالؿ
اهلل وخيتص بو فال يلزمو شيء من اللوازـ الباطلة اليت جيب نفيها.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،يقوؿ :كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل ،يعني كل من المعطل

والممثل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ،فالمعطل معطل ممثل ،والممثل ممثل معطل ،وبياف ذلك أف المعطل لن
يصل إلى مرحلة التعطيل إال بعد أف مثل ،فهو مثال جاء لقوؿ اهلل  )1(      ففهم من
ىذا النص أنو إف أثبتو على ظاىره فيلزـ من ىذا أف يكوف استواء اهلل  كاستواء المخلوؽ.

إذف اآلف مثّل أـ لم يمثّل؟ ىو اآلف مثل ،ثم انتقل بعد ذلك إلى التعطيل فعطل صفة االستواء ،ولهذا يقوؿ:

أما المعطلوف فإنهم لم يفهموا من أسماء اهلل وصفاتو إال ما ىو الالئق بالمخلوؽ.

جاءوا بهذه األسماء والصفات التي جاءت في القرآف والسنة ،وفهموا أف ىذا النزوؿ الثابت هلل  ىو مثل
نزوؿ المخلوؽ وأف ىذا المجيء الثابت هلل  مثل مجيء المخلوؽ ،وأف ىذه الرحمة الثابتة هلل  ىي مثل
الرحمة الثابتة للمخلوؽ ،ثم بعد ذلك شرعوا في نفي تلك المفهومات.

الذي ظهر من ىذا النص إثبات االستواء ،ىو المفهوـ من ىذا النص نفوه؛ ألنهم اعتقدوا أف ىذا فيو تمثيل

وتشبيو ،فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل ،ىم فروا من التمثيل ،لكنهم في واقع األمر ماذا؟ مثلوا.

أيضا ىناؾ وجو آخر للتمثيل ما ذكره الشيخ ىنا ،لكن ذكره في مواضع أخرى عند ىؤالء المعطلة ،وأي

 - 1سورة األعراف آية .54 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

معطل أي كاف تعطيلو حتى غالة المعطلة ،ىؤالء الذين نفوا عن اهلل الصفات فرارا من ماذا؟
 التشبيو.من التشبيو ،التشبيو بماذا؟ بالمخلوؽ ،بهذا المخلوؽ ،يعني مثال معتزلي لما نفى عن اهلل  السمع والبصر

ألجل أال يشبهو ويمثلو بهذا المخلوؽ الذي يسمع ويبصر ،نقوؿ لو :أنت اآلف فررت من تمثيل فوقعت في تمثيل
أشد وأنكى ،مثلت اهلل  بماذا؟ بالجمادات التي ال تسمع وال تبصر ،أنت تقوؿ :اهلل ليس لو سمع وال بصر،
والذي ليس لو سمع وال بصر ىو الجماد ،واضح؟

كذلك األشاعرة ،كذلك الجهمية ،فعندىم نوعاف من التمثيل :كونهم أوال مثلوا ثم عطلوا ،وأيضا كونهم لما

عطلوا الرب -سبحانو وتعالى -فروا من تشبيو اهلل بهذا المخلوؽ ،فوقعوا في تشبيو أشد وأنكى ،وأشرنا إلى ىذا
في مذىبهم لما قالوا :إف اهلل ليس بداخل العالم وال خارجو ،فروا من تشبيو اهلل  بالمعدوـ ممكن الوجود ،إلى

تشبيهو بالمعدوـ مستحيل الوجود ،متعذر الوجود.

يقوؿ :وىذا تشبيو وتمثيل منهم للمفهوـ من أسمائو وصفاتو بالمفهوـ من أسماء خلقو وصفاتهم ،وتعطيل لما

يستحقو ىو -سبحانو -من األسماء والصفات الالئقة باهلل -سبحانو وتعالى ،-فإنو إذا قاؿ القائل :لو كاف اهلل
فوؽ العرش للزـ أف يكوف إما أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا.

ىذه حقيقة شبهة يوردىا األشاعرة على أىل السنة في إثبات االستواء ،يقولوف :وممن أوردىا الغزالي في

(قواعد العقائد) عنده رسالة صغيرة ،وأيضا أوردىا الرازي في كتابو (أساس التقديس) ،وأوردىا النيسابوري في

كتابو (الغُنية في أصوؿ الدين) ،ىذه إحدى الشبو التي نفوا بها صفة االستواء هلل 

قالوا :يا أىل السنة إذا

أثبتم االستواء فيلزمكم أف تثبتوا أف اهلل إما أف اهلل أكبر من العرش أو أصغر أو ٍ
مساو ،وىذا فيو تحديد وفيو

تشبيو ،وكل ذلك محاؿ ،يقوؿ :لبياف كيف وردت لهم ىذه الشبهة ،وأنها ما وردت لهم إال بسبب أنهم وقعوا في

التشبيو أوال ثم عطلوا.

يقوؿ :فإنو لم يفهم من كوف اهلل  على العرش إال ما يثبت ألي جسم كاف على أي جسم كاف.

لما سمع قوؿ اهلل 

()1

     

وسمع أف أىل السنة يثبتوف االستواء على العرش

تبادر إلى ذىنو أف استواء اهلل على العرش مثل استواء المخلوؽ على المخلوؽ ،استواء كائن على كائن ،ىذا الذي

تبادر
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إلى ذىنو ،ىذا الذي فهمو من النص.
يقوؿ :وىذا الالزـ ،ما ىو الالزـ؟ الذي ألزـ أىل السنة وألزـ نفسو بو ألجل أف ال يثبت االستواء ،فقاؿ :إني

إذا أثبت االستواء فيلزـ أف يكوف أكبر من العرش أو أصغر أو مساو ،ىذا الالزـ تابع لهذا المفهوـ ،يعني كيف

جاء ىذا الالزـ؟ لما فهم أف كل استواء ما ىو إال استواء كائن على كائن ،استواء مخلوؽ على مخلوؽ ،ىذا

جره لهذا الالزـ الباطل ،واضح؟ واضح أـ غير واضح؟
المفهوـ الباطل ىو الذي ّ

يقوؿ :وىذا الالزـ تابع لهذا المفهوـ .وىو في واقع األمر وقع في أربع محاذير ،ىو بهذا الالزـ وبهذا

المفهوـ الباطل وقع في أربع محاذير

المحذور األوؿ :أنو مثّل ما فهمو من النص بصفات المخلوقين ،وظن أف ىذا ىو ظاىر النص ،يعني اآلف لما

سمع قوؿ اهلل  )1(      ظن أف ظاىر النص يدؿ على ماذا؟ أجيبوني.

ظاىر قوؿ اهلل 

     

()2

ظن أنو يدؿ على ماذا؟ على التشبيو ،إذف يعتقد أف

ظاىر النص ىو التشبيو ،ىذا ىو المحذور األوؿ :أنو جعل ظاىر النصوص التشبيو.

المحذور الثاني :ألجل أف يفر من ىذا المحذور ماذا فعل؟ عطل النص عن مدلولو ،النص داؿ على االستواء،

فألجل أف يفر من ىذا المحذور عطّل النص عن داللتو ،قاؿ :النص ىذا ال يدؿ على االستواء الذي ىو العلو
واالرتفاع ،عند ذلك صار عندنا النص معطل أـ معمل؟ معطل ،إذف ىذا في المحذور الثاني.

المحذور الثالث :أنو عطل اهلل  عن ىذه الصفة ،اهلل موصوؼ باالستواء ،فعطل ،قاؿ :اهلل 

ليس

مستويا على عرشو ،ثم وقع في المحذور الرابع وىذا في الصفات األخرى ،يمكن أف تمثلها في الصفات األخرى

أنو وصف اهلل 

بنقيض ىذه الصفة ،فإذا نفى عنو السمع فيلزـ أف يثبت لو أنو ليس بسميع وإال ال ،فهو

وقع في أربع محاذير بسبب ىذا المفهوـ الباطل.

يقوؿ :أما استواء يليق بجالؿ اهلل ويختص بو فال يلزمو شيء من اللوازـ الباطلة التي يجب نفيها.

لو أثبت االستواء كما أثبتو األنبياء والرسل والسلف واألئمة والصحابة استواء يليق بجالؿ اهلل وعظمتو ،لَ َما

حصلت عنده ىذه اللوازـ الباطلة التي وقع بسببها في محاذير متعددة ،ألحد في آيات اهلل وفي ماذا؟ وفي

أسمائو ،ىو
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اآلف بهذه المحاذير األربعة وقع في نوعين من اإللحاد :إلحاد في أسماء اهلل وصفاتو ،وىي تعطيل الرب ووصفو

بنقيضها ،وإلحاد في آيات اهلل؛ أنو اعتقد أف ظاىر النص التشبيو ،وعطل النص عن داللتو ،فهو جمع بين
اإللحاد في آيات اهلل واإللحاد في أسمائو ،والسبب أنو لم يثبت االستواء الالئق باهلل . 

وسيوضح المؤلف -إف شاء اهلل -في األسطر السابقة أنو ليس ىناؾ أي تشبيو إذا أثبتنا هلل االستواء كما يليق

بو -سبحانو وتعالى ،-واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

ىذا سؤاؿ يقوؿ :ابتلي كثير من الشباب بلبس البنطلوف أو البنطاؿ ،ويدعي أنو صار من لباس المسلمين

وليس على منعو دليل من الكتاب وال من السنة.

أقوؿ :األصل في اللباس اإلباحة أـ المنع؟ اإلباحة ،كما أف األصل في العبادات المنع ،فاألصل في كل لباس

أنو جائز إال ما استثناه الشرع ،لبس الحرير على الرجاؿ ،لبس الذىب على الرجاؿ ،لبس المرأة لمالبس الرجل،

أو لبس الرجل لمالبس المرأة ،كذلك اللباس الذي فيو تشبو بالكفار من الجنسين سواء من الذكور أو اإلناث.

يبقى عندنا بعض المالبس ىل فيها تشبو أو ليس فيها تشبو؟ فأظن أف الكالـ يدور في قضية لبس البنطاؿ أو

عدـ لبس البنطاؿ حوؿ علة ماذا؟ التشبو.

فيقاؿ :عندنا قاعدة في التشبو ،ىناؾ أشياء ىي من خصائص الكفار ال تتغير بمرور الزمن وال بتغير المكاف،

من ذلك :مثل األعياد البدعية عندىم ،عيد الميالد وإلى آخره ،ىذه باقية ،ومن عملها في أي زماف أو مكاف فهو
متشبو بالكفار ،وعندنا أشياء قد تكوف في بدايتها خاصة بالكفار ،ثم ماذا؟ تصبح عامة ،تصبح ليست علما على

الكفار ،فهذا اللباس نعم ربما أوؿ ما جاء للمسلمين جاءىم من الغرب ،لكنو في ىذه العصور المتأخرة في واقع
األمر صار لباسا مستساغا بين المسلمين ،فيطبق في حقو ما يطبق في اللباس اآلخر ،الضوابط الشرعية ،نعم ،ال
يكوف رقيقا بحيث إنو يصف العورة ،الضوابط التي في عموـ اللباس تطبق على البنطاؿ.

أيضا ينظر في البيئة التي يعيش فيها ىذا المسلم ،فإف كانت البيئة األصل فيهم اللباس ىذا المعتاد ،مثل لباس

أىل ىذه المنطقة ،فيأتي رجل من أىل ىذه المنطقة ويلبس بين ظهراني الناس البنطاؿ والقميص نقوؿ :ىذا أمر

مستنكر ،قد يكوف فيو جانب آخر من المخالفة وىي الشهرة ،واضح؟ لكن إنساف يعيش في بعض ىذه البالد

الذي ىذا ىو اللباس المعتاد ،ما فيها أي استنكار لشخص لبس ىذا اللباس ،فالذي يظهر أنو ال شيء في ذلك،
تشبها بالكفار فالحكم ٍ
باؽ ،وإف لبسو
وأيضا يأتي في قضية أخرى بحسب قصد من لبس ىذا اللباس ،إف لبسو ً

ال على أنو لباس كسائر اللباس فاألمر فيو السعة ،وال يُضيق على الناس واسع ،واهلل أعلم.

الفتوى الحموية الكبرى
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ىذا غير ،ىو اآلف السؤاؿ يأتي بقضية لبس النساء للبنطاؿ ،والسؤاؿ لبس الرجل للبنطاؿ ،أما لبس المرأة

للبنطاؿ ففتوى الشيخ نعم ىذه موجودة ،ىو يمنع منها -رحمو اهلل ،-لكن يطبق في حقها ما يطبق ،فإذا كاف

ساترا فضفاضا ،ليس فيو تشبو وليس فيو إبداء للزينة فما المانع ،نعم الشيخ منعو من منطلق أنو تشبو ،أقوؿ :إذا

كاف تشبو حتى للمرأة عند زوجها الذي يجوز أف تتعرى عنده ،نقوؿ :ال يجوز أف تلبسو ،أما إذا لبستو على أنو

مظهر من المظاىر التي تتجمل بو لزوجها فالمسألة فيها سعة ،واهلل أعلم .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما رأيكم فيمن تعلم علم المنطق كحفظ متن إيثاغوجي ثم ما بعده ،وذلك لمن

ضبط منهج أىل السنة ،وذلك لفهم شيخ اإلسالـ وغيره وإفهاـ الخصوـ؟

ج :علم المنطق -يا إخواف -علم آلة ،ال شك الشيخ -رحمو اهلل -في أوؿ كتابو الرد على المنطقيين أنو ال

يستفيد منو الغبي وال ينتفع بو الذكي أو العكس ،لكنو يبقى علم آلة ،فإذا سلم من المحاذير فال مانع أف اإلنساف

يتعلمو بشرط أال يدفعو ذلك إلى التشكيك في بعض المسلمات الشرعية .نعم.

س :السالـ عليكم ،ىل يجوز لإل نساف إذا وصف صفات اهلل كالسمع والبصر ،ىل يجوز لو أف يشير إلى

أذنيو أو عينيو؟

ج :ىذه مسألة -يا إخواف -فيها تفصيل ،النبي  نعم ثبت كما ذكرت لكم في سنن البيهقي أنو  قاؿ
على المنبر )1(              :وأشار على سمعو وبصره  وقاؿ

العلماء :إف اإلشارة ىنا لبياف إثبات حقيقة الصفة هلل 

واإلماـ أحمد -رحمو اهلل -كما عند الاللكائي رأى

واعظًا يتكلم وذكر حديث  :إف قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن  وأشار بإصبعيو وحركهما،
فغضب اإلماـ أحمد وقاؿ :قطعها اهلل ،قطعها اهلل ،قطعها اهلل ،وانصرؼ.

حرؾ أصابعو ،فالجمع أف المتكلم إذا أمن على
فكيف نجمع بين ىذا؟ أيضا النبي  لما ذكر ىذا الحديث ّ

المستمعين ورود التشبيو عندىم ،نعم ،وكاف أيضا ىو ممن يوثق أنو ليس عنده مبدأ تشبيو ،فال مانع ،بشرط أال

يشوش ىذا على المستمع ين ،أما إف انتفى أحد األمرين ،بمعني أف المستمعين ربما يشوش عليهم ىذا األمر ،أو
ربما يفهم أف ىذا فيو تشبيو ،أو كاف المتكلم عنده مظنة التشبيو والتمثيل فال ،ال يجوز .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :قاؿ اهلل تعالى:
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. )1(     
ج :ىذا نفس المسألة ،يقوؿ :كيف نرد على من زعم أف مذىبنا ىو التشبيو والتمثيل ،ويستدؿ على ذلك

بحديث بن عمر عند مسلم ،وىو قوؿ النبي 
إلى آخر الحديث .أقوؿ :ىذا مثل قضية النبي  عمل ىذا لتحقيق إثبات ىذا األمر وليس بتشبيو يده بيد اهلل
 تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا .نعم.
 يقبض اهلل السماوات بيد واألرض بيد فيهزىن ويقوؿ:

س :السالـ عليكم ،يقوؿ :قاؿ اهلل تعالى:

           

 )2(    ىل يدخل في قولو  )3(      الحور العين الذين في الجنة بحيث أف الجنة
موجودة اآلف.

ج :ىذه المسألة تكلم عليها العلماء ،وذكروا أف مما استثني أو مما يدخل في ىذا االستثناء الحور العين بأف

اهلل  خلقهن للبقاء ،ولهذا النبي  في حديث التفضيل ،حديث اليهودي الذي قاؿ  :ال والذي اصطفى
موسى على البشر ،فلطمو الصحابي ،وقاؿ :أتقوؿ ىذا ورسوؿ اهلل بين أظهرنا ،ثم جاء يشتكي إلى النبي  ذكر
الحديث وفيو :فأكوف أوؿ من أفاؽ أو من يفيق ،فإذا أنا بموسى باطش بقائم من قوائم العرش ،فال أدري أىو

ممن استثنى اهلل أـ جوزي بصاعقة الطور  ؟ نعم.

س :السؤاؿ عليكم يقوؿ :ما أصل ىذه المقولة :اهلل لم نره ولكننا بالعقل عرفناه؟

ج :يظهر أنها على ظاىرىا ،وليس فيها محظور ،نعم ،اهلل 
الخلق في الحياة ،لكن عرفناه بعقولنا ،اهلل  أعطانا ىذا العقل ،ويمكن عن طريقو أف نثبت وجوده ،نثبت أنو

لم يره أحد من الخلق ،ولن يراه أحد من

واحد ال شريك لو ،نثبت أف لو صفات الكماؿ على وجو العموـ ،وأنو منزه عن صفات النقص .نعم.

كيف؟ ُعرؼ بالعقل والشرع ،ولهذا إثبات وجود اهلل  ثبت باألدلة العقلية التي جاء بها الشرع
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()1

ىذا دليل عقلي ،خاطب اهلل 

عقوؿ ىؤالء

المنكرين بهذا الدليل العقلي وىم ال يؤمنوف بالقرآف .نعم.

س :يقوؿ :ىل يجوز تسمية المخلوؽ بكريم وعزيز وحميد؟

ج :تسمية المخلوؽ بأسماء اهلل  التي ال يختص بها ،ىذا جائز واهلل  ذكر ذلك في القرآف ،فسمى
نفسو عزيزا وسمى ملك مصر العزيز ،وسمى نفسو ملكا وسمى المخلوؽ بالقرآف ملك ،لكن األسماء الخاصة بو

-سبحانو -مثل اهلل والرحمن ،ىذه ال يجوز أف يتسمى بها مخلوؽ.

وىذا االشتراؾ ال يزاؿ من التشبيو ،ىذا االشتراؾ والتشابو بين اسم المخلوؽ واسم الخالق ىذا في المعنى

العاـ ،وكل لو ما يخصو من ىذا المعنى ،نعم.

س :السالـ عليكم ،يقوؿ :أنا أخوكم من أفريقيا ،بعض األشاعرة عندنا يقولوف :إف أشرنا بأصابعنا إلى السماء

فهذا يقتضي التجسيم ،كيف نرد على ىذا؟
ج :ىذه نعم إحدى الشبو التي نفوا بها صفة العلو هلل  شبهة من شبو األشاعرة أننا إذا أثبتنا هلل العلو فهذا

يستلزـ التجسيم ،ورد عليهم العلماء أف ىذا قوؿ باطل ،وال يلزـ من إثبات العلو التجسيم ،كما أف لفظ التجسيم
ولفظ الجسم من األلفاظ المجملة التي ال بد فيها من بياف المعنى المراد ،فقد يطلق اإلنساف ىذه اللفظة مثل

لفظ ال حيز ،لفظ الجهة ،لفظ العرض ،حلوؿ الحوادث ،كل ىذه من األلفاظ المجملة ،األلفاظ المحدثة التي لم
ترد بالكتاب وال بالسنة ،ال بنفي وال بإثبات ،فمن أطلقها على اهلل ُسئل عن مراده ،ما مرادؾ من ىذه اللفظة ،فإف

حقا أُثبت المعنى دوف اللفظ ،وإف أراد باطال كما ىو الحاؿ عند ىذا األشعري رد المعنى واللفظ ،فإثبات
أراد ً
العلو ال يستلزـ التجسيم بالمعنى الباطل الذي أراده ىؤالء ،وىو أف الجسم ىو المركب من الجواىر المفردة،

واضح؟ نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ربما يقوؿ قائل إف النبي 

فماذا نرد عليو؟

بين ونصح ،ولكن لم يصلنا بيانو في الصفات،

ج :يقاؿ إذا قلت ىذا الكالـ فأنت تشك أف ىذا الدين نعم لم يحفظ ،إذا كنا نعتقد أف ديننا محفوظ بحفظ

اهلل 

في كل دقيقة وجليلة فمن باب أولى أف يحفظ لنا في ىذه المسائل الكبار ،فهذه االحتماالت ال حد

لها،
 - 1سورة الطور آية .35 :
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ربما يقوؿ إنساف يقوؿ من قاؿ لكم إف ىذه الصلوات خمس؟ ربما النبي 

شرع سبع صلوات! نسخ ىذا

الحكم ،فربما واحتماؿ ال ترد عندنا في شرعنا فإف ثبت فما دليلك؟ وإف لم يثبت فنحن على األصل ،نعم.

واألصل أف النبي 

بلغنا ىذا الدين وبلغنا ىذا القرآف ،ونقلو لنا الصحابة والسلف -رحمهم اهلل -مئات

وآالؼ النصوص وليس ىناؾ نص واحد عن النبي 

وال عن الصحابة الذين سمعوا منو أنو قاؿ أنا ال أريد ىذا

المعنى إنما أريد المعنى آخر ،أين نقوؿ؟ أنى لكم ىذا؟ فمن أثبتو فعليو الدليل ،كيف نترؾ ىذه النصوص التي ال
حصر لها لهذه االحتماالت الباطلة؟! واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

الفتوى الحموية الكبرى

إثبات صفة العلو واالستواء هلل 

بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،احلمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،نبينا زلمد عليو وعلى
صحبو وآلو وسلم ،قاؿ ادلصنف -رٛتو اهلل تعاىل:-
"وصار ىذا مثل قوؿ ادلمثل إذا كاف للعامل صانع فإما أف يكوف جوىرا أو عرضا ،إحدامها
زلاؿ؛ إذ ال يعقل موجودا إال ىذاف ،أو قولو إذا كاف مستويا على العرش فهو شلاثل الستواء
اإلنساف على السرير أو الفلك؛ إذ ال يعلم االستواء إال ىكذا ،فإف كالمها مثل وكالمها عطل
حقيقة ما وصف اهلل بو نفسو ،وامتاز األوؿ بتعطيل كل مسمى لالستواء احلقيقي ،وامتاز الثاين
بإثبات استواء ىو من خصائص ادلخلوقُت" .
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء المرسلين ،نبينا محمد عليو وعلى آلو وصحبو

أفضل الصالة وأتم التسليم.

ال زاؿ كالـ المؤلف في بياف أف كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل ،وبيّن -
رحمو اهلل -في الكالـ السابق كيف جمع المعطل بين التعطيل والتمثيل ،وأورد على ذلك استدالال أنو قاؿ :إذا
كاف اهلل مستويا على العرش للزـ على ذلك أف يكوف أكبر أو أصغر ،أو مساويا للعرش ،وبين الشيخ أف ىذا

الالزـ ىو بسبب أيش؟ مفهومو من أف االستواء كاستواء أي كائن على كائن مخلوؽ على مخلوؽ ،ىذا الباطل
ٍ
منبن على ىذا الباطل.
ثم انتقل لبياف ما يورده الممثل الذي جمع أيضا بين التمثيل والتعطيل ،فقاؿ :وصار ىذا -يعني ىذه اللوازـ

الباطلة -مثل قوؿ الممثل إذا كاف للعالم صانع فإما أف يكوف جوىرا أو عرضا ،والجوىر والعرض من األلفاظ
المحدثة التي جاء بها المتكلموف ،معنى العرض ،نبدأ بالعرض؛ ألنو إذا فُهم العرض سهل فهم الجوىر ،العرض

قالوا  :ىو الذي ال يصح بقاؤه في ثاني حالو ،يعني الذي ال يقوـ بنفسو بعبارة مختصرة ،العرض الذي ال يقوـ

بنفسو ،يقوـ بغيره ،يقوـ بجوىر ،مثالو :العلم ،العلم يعبر عنو المتكلموف أنو عرض ،ىل يمكن أف يقوـ العلم

بنفسو؟ ال يمكن ،ال يقوـ إال بعالم ،فالعلم عرض ،والجوىر ىو الذي يقابل العرض ،ىو الذي يقوـ بذاتو.

ويقسمونو إلى جوىر فرد وجوىر مركب ،ال عالقة لنا بالدخوؿ في تفاصيل تعريف ىذه المصطلحات ،إنما

الذي نريد أف نفهمو ىنا أف الجوىر ىو الذي يقوـ بنفسو ،طيب سنطبق ىذا على صفات المخلوؽ ،ىو ىذا
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الممثل يقوؿ :أنا ال أشاىد مخلوقا موصوفا بصفة إال أف تكوف ىذه الصفة إما أف تكوف ىذه الصفة إما عرضا أو

جوىر ،فعرفنا أف العلم عرض أـ جوىر؟ عرض .الوجو؟ الوجو جوىر قائم بنفسو .اليد؟ جوىر .القدـ؟ القدرة؟

القدرة عرض ،الحياة عرض ال تقوـ بنفسها ،ال بد من حي ،الكالـ عرض ،السمع ،البصر ،العين جوىر.

إذف ىذا الممثل يقوؿ أنا ال أشاىد ،وال أعرؼ من ىذه الصفات ،إال ما كاف عرضا أو جوىرا ،المؤلف جاء

بجملة معترضة قاؿ :وكالىما ىذا محاؿ على اهلل  لكن الممثل ال يحيل ىذا األمر.
وبناء عليو جعل صفات اهلل  كصفات المخلوؽ ،نقوؿ في مثل ىذه األلفاظ -وسبق اإلشارة إلى ذلك:-

إنها ألفاظ محدثة ،ال يجوز إثباتها بإطالؽ بالنسبة هلل ،وال نفيها بإطالؽ ،فال يقاؿ :علم اهلل ىو عرض أو ليس

بعرض ،وال يقاؿ :وجو اهلل ىو جوىر أو ليس بجوىر ،ىذه األلفاظ مما ابتدعو المتأخروف من أىل الكالـ ،ولم
ترد ال في الكتاب وال في السنة ،ال بنفي وال بإثبات.

فمنهج أىل السنة والجماعة تجاه مثل ىذه األلفاظ أنها ال تثبت بإطالؽ وال تُ َنفى بإطالؽ ،فمن أطلقها على

اهلل ُسئل :ما مرادؾ من ىذا اللفظ؟ فإف أراد حقا نقبل ماذا؟ نقبل المعنى ونقوؿ لو عبر باأللفاظ الشرعية،
باأللفاظ الواردة في الكتاب والسنة ،وإف أراد باطال ُر ّد المعنى واللفظ ،مثالو أيضا :لفظ الجهة ،لفظ الحيز ،لفظ
المركب ،لفظ حلوؿ الحوادث ،كل ىذه من األلفاظ المحدثة التي شغب بو المتكلموف على الناس لتمويو
باطلهم.

يقوؿ :إذ ال يعقل موجود إال ىذا ،ىذا الممثل المشبو ،يقوؿ :أنا ال أعقل شيئا موجودا إال ما عرض أو جوىر،
إذف فاهلل  مماثل لما أشاىده.

أو قولو -ىذا مثاؿ آخر يريده الشيخ :-إذا كاف مستويا على العرش فهو مماثل الستواء اإلنساف على السرير

والفلك ،يقوؿ إذا كاف االستواء ثابت هلل  كما جاء في القرآف ،إذف ىو كاستواء المخلوؽ على السرير ،أو

على الفلك ،على المركب ،فيلزـ على ذلك -كما ذكر الشيخ في موضع آخر -أنو لو سقطت الدابة لسقط من
عليها ،ولو انكسر المركب لخر من عليو ،فيلزـ على قوؿ ىذا الممثل لو ُع ِد َـ العرش لسقط الرب ،تعالى اهلل عن
ذلك علوا كبيرا.
يقوؿ :إذ ال يُعلَم االستواء إال ىكذا ،ىذا الممثل يقوؿ :أنا ال أعلم االستواء إال ىذا االستواء ،استواء
المخلوؽ على المخلوؽ.
طيب كيف جمع الممثل بين التعطيل والتمثيل؟

كونو مثّل ىذا ظاىر ما يحتاج إلى بياف ،يعني كونو جعل استواء الخالق كاستواء المخلوؽ ،ويد الخالق كيد

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

المخلوؽ ،وعلم الخالق كعلم المخلوؽ سواء بسواء ،ىذا ظاىر التمثيل ،أما وجو كوف ىذا الرجل عطّل أنو عطّل
الرب عما يستحقو -سبحانو -من الصفات الالئقة بو.
ىل االستواء الثابت هلل  ىو االستواء الثابت للمخلوؽ؟ ال ،استواء يليق بجاللو وعظمتو ،الوجو الموصوؼ

بو الرب وجو يليق بجاللو وعظمتو ،ليس كوجو المخلوؽ ،فحقيقة الصفة التي يستحقها اهلل -سبحانو وتعالى-
عطلها ىذا الممثل ،لم يثبتها ،فجمع بين أيش؟ التعطيل والتمثيل كحاؿ أخيو ذاؾ المعطل الذي جمع أيضا بيت

التعطيل والتمثيل.

يقوؿ :فإفكالىما الذي من؟ المعطل والممثل ،عطل حقيقة ما وصف اهلل بو نفسو ،المعطل لم يثبت هلل الصفة الالئقة بو -سبحانو

وتعالى -أولها ،والممثل أثبت لكن أثبت صفة تناسب صفة المخلوؽ ،فكالىما عطل الصفة التي يستحقها الرب -سبحانو وتعالى،-
وامتاز األوؿَ ،من األوؿ؟ المعطل بتعطيل كل مسمى لالستواء الحقيقي ،االستواء الحقيقي ىو أيش؟ العلو واالرتفاع ،فعطل مطلق

االستواء ،قاؿ :أنا ال

أثبت شيئا اسمو استواء ،وحقيقة االستواء في لغة العرب التي نزؿ بها القرآف ما ىو؟ العلو واالرتفاع  ،

 )1(   أي :علت وارتفعت على الجودي  )2(    تعلوا على ظهوره ،وامتاز الثاني -الذي ىو
الممثل -بإثبات استواء ىو من خصائص المخلوقين.

استواء من جنس استواء المخلوؽ ،نعم.
إذف ذاؾ المعطل عطل حقيقة االستواء وىذا غال فأثبت
ً
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والقوؿ الفاصل ىو ما عليو األمة الوسط من أف اهلل ٍ
مستو على عرشو استواء يليق ّتاللو
وخيتص بو ،كما أنو موصوؼ بأنو على كل شيء عليم ،وعلى كل شيء قدير ،وأنو مسيع بصَت
وضلو ذلك ،وال جيوز أف يثبت للعلم والقدرة خصائص األعراض اليت كعلم ادلخلوقُت وقدر م،
فكذلك ىو -سبحانو -فوؽ العرش وال يثبت لفوقيتو خصائص فوقية ادلخلوؽ على ادلخلوؽ
وملزوما ا .
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

نعم ىنا الشيخ كأنو يرد على من ّأوؿ بعض الصفات وأثبت البعض بالقاعدة العامة التي ىي أف القوؿ في بعض

الصفات كالقوؿ في بعضها ،فيقوؿ :والقوؿ الفاصل ىو ما عليو األمة الوسط في ىذه المسألة ويقاس عليها

أيش؟ جميع الصفات المنسوبة هلل 
عليو األمة الوسط ،أمة محمد  وأىل السنة -كما ذكرنا في الدرس الماضي أيضا -وسط بين فرؽ األمة من
إنما أورد الشيخ االستواء فقط للتمثيل ،فيقوؿ :والقوؿ الفاصل ىو ما

أف اهلل ٍ
استواء يليق بجاللو ويختص بو ،استواء يليق بجاللو خالفا لمذىب الممثلة ،ويختص بو
مستو على عرشو
ً

خالفا لمذىب المعطلة.

فاهلل  موصوؼ باالستواء ،لكن ىذا االستواء ال يماثل استواء المخلوؽ على المخلوؽ ،فكما أنو موصوؼ
أنو بكل شيء عليم ،وعلى كل شيء قدير ،وأنو سميع بصير ،وىذه الصفات يثبتها َم ْن ِمن المعطلة؟ األشاعرة
وينفيها المعتزلة والجهمية ،يقوؿ :بما أنكم -معاشر األشاعرة -الذين عطلت صفة االستواء تصفوف اهلل 
بأيش؟ بالعلم والسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك ،وىذه الصفات -التي ىي العلم والقدرة والسمع والبصر نعم-
ليست كخصائص المخلوقين ،يعني ال نقوؿ إنها أعراض ،كما ىي الحاؿ للمخلوؽ ،فكذلك االستواء ،أثبِتُوا
االستواء كما أثبتم العلم والقدرة والسمع والبصر.

ونفى مثيلو لزمو فيما نفاه نظير ما أثبتو ،فإف كاف إثبات االستواء يلزـ منو التشبيو
ولهذا من أثبت شيئا هلل َ 

والتمثيل فكذلك إثبات السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة ،صنف الجميع ،وإف قلتم ال إثبات العلم والسمع

والقدرة ال يلزمنا التشبيو والتمثيل ،يقاؿ لكم :فإثبات االستواء والوجو واليدين ال يلزـ من التشبيو والتمثيل .فإما

أف تثبتوا الجميع أو أف تنفوا الجميع.

فهذا فيو تفريق بين أيش؟ المتماثالت ،وىذا ما ال يُقبَل عقال ،العقل يقتضي التفريق بين المختلفات والتسوية

بين المتماثالت ،لكن كونك تأتي وتفرؽ بين المتماثالت ،ىذا يتنافى مع العقل ،يتنافى مع داللة العقل ،فاهلل 
الذي أثبت لنفسو العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكالـ ،ىذه الصفات التي تثبتونها -معاشر

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

األشاعرة -ىو الذي أثبت لنفسو االستواء والمجيء والوجو واليدين سواء بسواء.
فكذلك يقوؿ ىو -سبحانو -فوؽ العرش وال يثبت لفوقيتو خصائص فوقية مخلوؽ على المخلوؽ وملزوماتها،

أنتم تزعموف أنكم إذا شبهتم االستواء فقد شبهتم الخالق بالمخلوؽ ،يقاؿ :من أين لكم ىذا أصال؟ ىذا الالزـ
مطلقا ،لكن كونو خص بو اهلل  بمعنى أف ىذا االستواء الخاص باهلل الالئق
متى يرد؟ يرد لو كاف ىذا االستواء ً

بو غير مماثل الستواء المخلوؽ.

ثم أيضا ىناؾ جواب آخر -ولو لم يذكره الشيخ نشير إليو -أنو ال يلزـ ،ىم اآلف فهموا أف اهلل إذا كاف ٍ
مستو
على العرش بمعنى أنو محتاج إلى العرش أـ ال ىذا الذي جعلوا كما أف المخلوؽ إذا كاف ٍ
مستو على شيء فهو

محتاج لو ،وكيف نصف اهلل 

باالستواء ونجعلو محتاجا إلى العرش؟! ىذا باطل ،نقوؿ لهم :كذلك في حق

المخلوؽ ال يلزـ من علو الشيء على الشيء أف يكوف محتاجا إليو ،فهذه السماوات أين مكانها بالنسبة إلى

األرض؟ فوؽ األرض ،ىل ىي محتاجة إلى األرض؟ الجواب :ال ،السحاب ،أليس فوؽ األرض؟ ىل ىو محتاج

إلى األرض؟ الجواب :ال.

فإذا كاف ىذا في حق المخلوؽ ففي حق الخالق من باب أولى ،فال يلزـ من قولنا أنو ٍ
مستو على العرش عاؿ

مرتفع عن العرش أف يكوف محتاجا إلى العرش فنأتي بهذه اللوازـ الباطلة ،نعم.
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واعلم أف ليس يف العقل الصريح وال يف النقل الصحيح ما يوجب سلالفة الطريقة السلفية
أصال ،لكن ىذا ادلوضع ال يتسع جلواب عن الشبهات الواردة على احلق ،فمن كاف يف قلبو شبهة
وأحب حلها فذلك سهل يسَت.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

نعم الشيخ ىنا يعيد ويقوؿ :إف طريق السلف ومذىبهم في صفات اهلل 
المنقوؿ ،وصريح المعقوؿ ،فأنتم نفيتم عن اهلل  ما يستحقو من الصفات بحجة أف ىذا يتنافى مع العقل،

ىو الذي يدؿ عليو صحيح

يقوؿ :من أين لكم ىذا؟ واعلم أف ليس في العقل الصريح وال في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة

السلفية ،أعطونا دليال نقليا صحيحا واحدا يدؿ على ما ذىبتم إليو ويخالف ما ذىب إليو السلف.

أعطونا دليال عقليا صريحا ،والدليل العقلي الصريح ىو السالم من أيش؟ من الشبهات ،أما كونكم تأتوف

بكالـ نسجتو عقولكم وتقولوف ىذا دليل عقلي ،من قاؿ لكم؟ الدليل العقلي ىو السالم من المعارض ،الدليل
العقلي الذي اتفق عليو العقالء ،ولهذا سيذكر الشيخ بعد أسطر أنهم ليس لهم في ىذا قاعدة مطردة ،ىذه األدلة

التي يزعموف أنها أدلة عقلية ويوردونها ىم فيها أيش؟ مختلفوف مضطربوف ،كيف اآلف تحتجوف علينا بأدلة لم

تتفقوا علي ها؟! الدليل العقلي ىو الدليل السالم من الشبهات ،السالم من المعارضات ،الذي اتفق عليها العقالء

نعم.

يكرر الشيخ مرة بعد مرة كوف ىذه الرسالة جوابا أو إجابة لسؤاؿ ،وال تحتمل البسط ،ال تحتمل عرض الشبو

واإلجابة عليها .نعم.
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مذىب المؤولين لصفات اهلل 

مث ادلخالفوف للكتاب والسنة وسلف األمة من ادلتأولُت ذلذا الباب يف أمر مريج ،فإف من ينكر
الرؤيا يزعم أف العقل حييلها ،وأنو مضطر فيها إىل التأويل ،ومن حييل أف هلل علما وقدرة ،وأف
يكوف كالمو غَت سللوؽ وضلو ذلك ،يقوؿ :إف العقل أحاؿ ذلك فاضطر إىل التأويل ،بل َمن
ينكر حقيقة حشر األجساد واألكل والشرب احلقيقي يف اجلنة يزعم أف العقل أحاؿ ذلك ،وأنو
مضطر إىل التأويل.
ومن زعم أف اهلل ليس فوؽ العرش يزعم أف العقل أحاؿ ذلك وأنو مضطر إىل التأويل،
ويكفيك دليل على فساد قوؿ ىؤالء أف ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما حييلو العقل ،بل
جوز أو أوجب ما يدعيو اآلخر ،أف العقل أحالو".
منهم من يزعم أف العقل ّ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

يقوؿ -رحمو اهلل :-إف المخالفين للكتاب والسنة وسلف األمة فػي ىػذا البػاب ،بػاب مػا يوصػف اهلل  بػو-
مػػن المتػػأولين ،مػػن أىػػل التأويػػل ،والشػػيخ سػػيبين أف المخػػالفين ألىػػل السػػنة فػػي ىػػذا البػػاب ثالثػػة أقسػػاـ :أىػػل
التأويػل ،وأىػل التجهيػل ،وأىػل التخييػػر ،فهػو يقػوؿ :المخػالفوف ألىػػل السػنة مػن أىػل التأويػػل فػي أمػر مػريج ،أمػػر

مختلط ،أمر مضطرب ،ليس لهم قاعدة.

ثم يضرب على ذلك أمثلة ،يضرب على أنهم ليسوا متفقين على أيش؟ على قاعدة مطردة فػي بػاب مػا يوصػف

اهلل  بو ،ليس وا متفقين على ما يجوز تأويلو وما ال يجوز تأويلو ،مثاؿ ذلك :يقوؿ :فإف من ينكر الرؤيػا ،والػذين

ينكروف الرؤيا ىم المعتزلة والجهمية ،وتبعهم على ذلك الرافضة والخوارج ،ىؤالء الػذين أنكػروا أف يكػوف اهلل يُػ َػرى
يػػوـ القيامػػة زعمػػوا أف العقػػل أيػػش؟ يحيػػل ذلػػك ،أنػػو ال يجػػوز عقػػال أف يُػ َػرى اهلل  وأنهػػم اضػػطروا إلػػى التأويػػل،
فكل آية أو حديث جاء فيو إثبات الرؤية قاؿ المعتزلة والجهمية :ال بد من التأويل ،لماذا يؤولوف؟

قػػالوا :ألف العقػػل يتعػػارض مػػع ىػػذا الػػنص )1(          ،يقولػػوف :إل ػى
ثواب ربها ،نعم.
 ىل تضاموف في رؤيتو  ىل تضاموف فػي رؤيػة ثوابػو ورؤيػة نعيمػو؟ يقولػوف :نحػن مضػطروف لهػذا التأويػل

لماذا؟
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ألف العقل يحيل أف اهلل يرى ،األشاعرة بالطبع يخالفوف الجهمية والمعتزلة في أيش؟ في الرؤية ،فهم يثبتوف الرؤية.
يقوؿ :ومن يحيل أف هلل علما وقدرة وأف يكوف كالمو غير مخلوؽ ،أي يسػتحيل أف يكػوف كالمػو غيػر مخلػوؽ،

أي يػػزعم أف العقػػل أحػػاؿ ذلػػك ،وىػػؤالء أيضػػا الجهميػػة والمعتزلػػة خصػوـ َمػػن؟ خصػػوـ األشػػاعرة ،واألشػػاعرة علػػى

النقيض منهم ،األشاعرة يثبتوف العلػم والقػدرة والكػالـ هلل  فيقػوؿ :ىػؤالء خصػومكم ينفػوف ىػذه الصػفات عػن
اهلل ويزعموف أف العقل يحيل ذلك ،وأنهم اضطروا اضطرارا للتأويل.

ثم يتدرج الشيخ ،يقػوؿ :بػل خصػومكم أنػتم أيهػا األشػاعرة وخصػومكم أنػتم أيهػا الجهميػة والمعتزلػة اسػتخدموا

التأويل فيما أثبتم أنتم ،فيقوؿ :بل من ينكر حقيقػة حشػر األجسػاد واألكػل والشػرب الحقيقػي فػي الجنػة ،وىػؤالء
ىم الفالسفة ،ومن تبعهم من غالة الباطنية ،ىؤالء يزعمػوف أنػو ال يمكػن حشػر األجسػاد يػوـ القيامػة ،ولػيس ىنػاؾ

جنػػة وال نػػار وال نعػػيم ،وال أنهػػار وال أشػػجار وال حػػور ،كػػل ىػػذا تخييػػل كمػػا سػػيأتي ،لمػػاذا ال تثبتػػوف ىػػذه الحقػػائق
حجتهم أيش؟ العقل يحيل إثبات ذلك ،ىػذا مسػتحيل عقػال ،وأننػا مضػطروف للتأويػل ،ال بػد تأويػل ىػذه الحقػائق،

نقوؿ الجنة وما ذكر فيها من نعيم ىذه كلو تخييل ،إنما أراد النبي  أو أراد اهلل  معنى آخر بعيدا كل البعد.
أيضػػا أنػػتم معاشػػر األشػػاعرة ومػػن علػػى مػػذىبكم فػػي قضػػية نفػػي االسػػتواء مػػن جهمػػي ومعتزلػػي لمػػا نفػػوا ىػػذه

الصػفات زعمػػوا أف العقػػل أحػاؿ ذلػػك ،طيػػب بػأي عقػػل يػػوزف الكتػاب والسػػنة؟ اآلف نحػػن أمػاـ كػػل ىػػذه الطوائػػف

المؤولة ،ىؤالء الطوائف الػذين تالعبػوا حقيقػةً بنصػوص الكتػاب والسػنة وكلهػم يتكػئ علػى شػيء واحػد ،ويػزعم أف
العقػػل أحالػػو ،فبػػأي عقػػل نػػزف ذلػػك؟ عقػػولكم معاشػػر األشػػاعرة؟ مػػا يقبػػل المعتزلػػة والجهميػػة ،وإف أخػػذنا عقػػوؿ
المعتزلة والجهمية إذف أيضػا ننفػي الصػفات التػي تثبتونهػا أنػتم معاشػر األشػاعرة ،وإف أخػذنا العقػوؿ التػي قػاس بهػا

الفالسفة نفينا كل ما في القرآف من حقائق عن الجنة والنار واألوامر والنواىي.

يقوؿ :ويكفيك دليل على فساد قوؿ ىؤالء أف ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة.

فعال ال نقػوؿ طائفػة مػع طائفػة أخػرى ،بػل الطائفػة الواحػدة ىػم مختلفػوف فيمػا بيػنهم ،المعتزلػة مضػطربوف فيمػا

بيػػنهم فيمػػا يجػػوز أو يسػػتحيل عقػػال ،وأضػػرب لكػػم مثػػاال واحػػدا :القاضػػي عبػػد الجبػػار لمػػا جػػاء فػػي مسػػألة إثبػػات
عذاب القبر قاؿ :وذىب بعض المعتزلة ،بعض أىل طائفتو ،إلى إنكار عػذاب القبػر ،وزعػم أف العقػل يحيػل ذلػك،
ىػػو القاضػػي عبػػد الجبػػار وبعػػض المعتزلػػة خػػالفوا ،فػػأثبتوا عػػذاب القبػػر ،وزعمػػوا أف العقػػل ال يحيػػل ذلػػك ،فطائفػػة

واحدة ىم فيما بينهم ىم ليسوا متفقين على قواعد عقليػة مطػردة ،فكيػف تكػوف نصػوص الكتػاب والسػنة -نعػم-

مجاال بعرضها على ىذه العقوؿ المضطربة المختلفة؟

الفتوى الحموية الكبرى
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يقوؿ :ويكفيك دليل على فساد قوؿ ىؤالء أف لػيس لواحػد مػنهم قاعػدة مسػتمرة فيمػا يحيلػو العقػل ،بػل مػنهم

مػػن يػػزعم أف العقػػل جػ ّػوز أو أوجػػب مػػا يػػدعي اآلخػػر أف العقػػل أحالػػو ،تػػأتي قضػػية واحػػدة ،ىػػؤالء يقولػػوف :ىػػذا

يستحيل عقال ،ويقوؿ اآلخروف :بل ىذا يجوز إثباتو عقال ،وىذا دليل على فساد أيش؟ ىذا المنهج ،نعم.
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فيا ليت شعري بأي عقل شيء يوزف الكتاب والسنة ،فرضي اهلل عن اإلماـ مالك بن أنس
حيث قاؿ :أوكلما جاءنا رجل أجدؿ من رجل تركنا ما جاءنا بو جربيل إىل زلمد  جلدؿ
ىؤالء!
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

نعم اإلماـ مالك -رحمو اهلل -ينكر أف تكوف نصوص الكتاب والسنة مطروحة لعقوؿ الناس يتحكموف فيهما

كيف شاءوا ،فيقوؿ :أوكلما جاءنا رجل أجدؿ من رجل -يعني أكثر جدال وأكثر خصومة -تركنا قوؿ اهلل وقوؿ
الرسوؿ الذي ثبت وصولو إلينا يقينا لجدؿ ىؤالء! وىذا األثر روي عنو بسند صحيح كما أخرجو اإلماـ الاللكائي

وأبو نعيم ،وحكم عليو بالصحة الشيخ ناصر -رحمو اهلل -في كتاب العلو للذىبي .نعم.
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وكل من ىؤالء سلصوـ ٔتا خصم بو اآلخر ،وىو من وجوه :
أحدىا :بياف أف العقل ال حييل ذلك.
الثاين :أف النصوص الواردة ال ٖتتمل التأويل.
الثالث :أف عامة ىذه األمور قد ُعلِم أف الرسوؿ  جاء هبا باالضطرار ،كما علم أنو جاء
بالصلوات اخلمس ،وجاء بصوـ رمضاف ،فالتأويل الذي حييلها أف ىذا ٔتنزلة تأويالت القرامطة
والباطنية يف احلج والصوـ والصالة ،وسائر ما جاءت بو النبوات.
الرابع :أف يبُت أف العقل الصريح يوافق ما جاءت بو النصوص ،وإف كاف يف النصوص من
التفصيل ما يعجز العقل عن ترؾ تفصيلو ،وإمنا عقلو رلمل إىل غَت ذلك من الوجوه ،على أف
األساطُت من ىؤالء والفحوؿ معًتفوف بأف العقل ال سبيل لو إىل اليقُت يف عامة ادلطالب اإلذلية،
وإذا كاف ىكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما ىو عليو.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

الشيخ يؤكد ىنا على القاعدة السابقة أف كل واحد من ىؤالء المتأولين مخصوـ ،يعني يمكن أف يرد عليو بما

ىو رد على أيش؟ خصمو ،فنأخذ على سبيل المثاؿ األشاعرة :أليسوا يردوف على المعتزلة في تأويل السمع

والبصر والحياة والعلم والق درة ويقولوف :ىذا ال يجوز تأويلو وإال ال؟ نقوؿ لهم :وأيضا االستواء والعلو والوجو
واليدين والقدمين ال يجوز تأويلو ،الحجة التي تستخدمونها في الرد على المعتزلة نرد عليكم بها ،واضح؟

كذلك المعتزلة في ردىم على الجهمية في نفي األسماء نرد عليهم في أيش؟ في ماذا؟ في نفي الصفات،

أليس المعتزلة يثبتوف األسماء وينفوف الصفات؟ والجهمية ينفوف األسماء والصفات ،ىم اآلف يقولوف للجهمية :ال

يجوز تأويل األسماء ،فنقوؿ لهم :وأيضا ال يجوز تأويل الصفات ،فنحتج عليهم بما احتجوا ىم على خصومهم.
يقوؿ :ويتضح ذلك من وجوه :

الوجو األوؿ :بياف أف العقل ال يحيل ذلك ،ال يحيل إثبات ىذه الصفات هلل  من قاؿ لكم إف العقل يحيل
ذلك؟ أعطونا الدليل ،أما ىذه المقدمات التي توردونها ما ىي إال شبهات ،ومجاؿ بياف أف العقل ال يحيل ذلك

فصلو في مواضع أخرى ال نحب أف ندخل لكي ال يطوؿ بنا المقاـ ،بل نأخذىا قاعدة عامة أف العقل ال
الشيخ ّ

يحيل إثبات ىذه الصفات.

األمر الثاني :أف النصوص الواردة ال تحتمل التأويل ،ىذه النصوص التي أثبتت هلل ىذه الصفات صراحة،

أثبتت

الفتوى الحموية الكبرى
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هلل ىذه الصفات حقيقة ،ال تقبل التأويل بحاؿ من األحواؿ ،وال يجوز أف يُسلط عليها سيف التػأويل كما صنعتم.
األمر الثالث :أف عامة ىذه األمور قد ُعلِ َم أف الرسوؿ  جاء بها باالضطرار ،بمعنى أنو مما يُعلَم اضطرارا،
الذي ال يمكن دفعو أف النبي  جاء بنصوص أيش؟ الصفات هلل  فالنبي  ىو الذي تال على رءوس
األشهاد ورءوس الناس وأثبت أف اهلل ٍ
ٍ
مستو على عرشو ،وأنو خلق آدـ بيديو ،وىذا
عاؿ على خلقو ،وأف اهلل
معلوـ بأيش؟ باالضطرار ،وجاء بأساليب متعددة ،خذوا على سبيل المثاؿ :إثبات اليدين هلل  أثبت أنو خلق

آدـ بيديو ،وأف صنفا من أىل الجنة على يمينو يوـ القيامة ،وأنو يقبض السماوات واألرض بيديو إلى غير ذلك من

التصاريف التي ال تحتمل وال تقبل التأويل.
يقوؿ :كما ُعلِ َم أنو جاء بالصلوات الخمس وصوـ شهر رمضاف ،كما أننا نعلم اضطرارا أف النبي  ىو الذي
جاء بنصوص الش رع ،نصوص األحكاـ ،كصياـ شهر رمضاف ،وكوجوب الصلوات ،وكالحج وكالجهاد وكالصدقة،
وكأحكاـ األسرة ،وأحكاـ النكاح ،وأحكاـ البيع والشراء ،فهو الذي جاء بنصوص أيش؟ الصفات.

فالتأويل الذي يحيلها عن ىذا ،يعني التأويل الذي يحيل نصوص الصفات عن ظاىرىا ،عن حقيقتها إلى ٍ
معاف

وزعموا أف النصوص لها
بعيدة باطلة ،ىي بمنزلة تأويل الباطنية لنصوص األحكاـ ،الباطنية أَولُوا نصوص األحكاـُ ،
أيش؟ ظاىر وباطن ،ظاىرىا ىو المفهوـ لدى العامة ،وقالوا :ىم المخاطبوف بها عامة الناس ،أما الخاصة فهم

مخاطبوف ببواطن ىذه النصوص.

()1

ولهذا يزعموف أف ىذه اآلية جاءت في ىذا األمر          
قالوا :األغالؿ واإلصر ىي ظاىر ىذه النصوص ،صحيح ظاىر      

()2

معناىا

إقامة الصالة والزكاة المعهودة ،لكن ىذ ه للعواـ ،أما الخاصة فلهم بواطن ىذه النصوص ،ما بواطن ىذه
النصوص؟ قالواٍ :
معاف أخرى بعيدة ،فالصوـ معناه حفظ األسرار ،تحفظ سر الشيوخ ،الحج زيارة المشاىد ،إلى
غير ذلك من الخزعبالت ومن الكفر واإللحاد في نصوص الوحيين.

إذا كاف ىذا مما يُعلَم بطالنو بالضرورة من دين اإلسالـ ،نعم تأويل ىذه النصوص إلى ىذه المعاني البعيدة

 - 1سورة األعراف آية .157 :
 - 2سورة البقرة آية .43 :
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فكذلك تأويل نصوص الصفات ،لماذا نمنع في ىذا الجانب ونجيز في ىذا الجانب؟ ولهذا من أعظم ما فتح

للفالسفة والباطنية الباب لتأويل نصوص القرآف ىم المتكلمة ،لما جاءوا وأولوا قاؿ لهم الباطنية :لماذا تجيزوف
نأوؿ نصوص الصالة ،ونصوص
ألنفسكم بهذا النوع من النصوص وتمنعوننا من تأويل النصوص األخرى؟ فنحن ّ
الحج ،ونصوص الزكاة ،والبيع وا لشراء ،بل حتى نصوص الجنة والنار ،ونصوص المعاد ،والمجاؿ ما داـ أنكم

فتحتم ألنفسكم في ىذا الجانب فنحن ما الذي يمنعنا؟ إذا جاز التػأويل في ىذا الجانب جاز في ىذا الجانب،

واضح؟

يقوؿ :بمنزلة تأويالت القرامطة والباطنية في الحج والصوـ والصالة وسائر ما جاءت بو النب ّوات.

الرابع :أف يُبين أف العقل الصريح يوافق ما جاءت بو النصوص نعم.

نقوؿ :ىذه الصفات ثبتت بالنص ،وىذا ال يقبل النقاش .وأيضا -يقوؿ الشيخ :-وثبتت بالعقل الصريح،
العقل السالم من المعارض ،العقل السالم من الشبهات ،وإف كانت العقوؿ ال يمكن أف تُثبِت كل التفاصيل التي

جاءت في أيش؟ في نصوص الوحيين ،يمكن بالعقل أف نثبت أف اهلل ٍ
عاؿ على خلقو ،يمكن أف نثبت بالعقل أف

اهلل موصوؼ بالكماؿ ،يمكن بالعقل أف نثبت أف اهلل منزه عن كل نقص ،لكن تفاصيل ىذه األمور ال بد من

الرجوع إلى نصوص الوحيين ،فمثال صفة االستواء :ال يمكن أف نثبتها بالعقل ،وإنما يقتصر في ذلك على إثبات

النص؟

يقوؿ :وإف كاف في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن دركو تفصيال مثل اليوـ اآلخر سواء بسواء ،أليس

يمكن أف نثبت باألدلة العقلية جواز قياـ الناس ليوـ الدين أـ ال؟

ولهذا اهلل 

خاطب المنكرين للبعث باألدلة العقلية

         

 )1(           ىذا دليل عقلي ،الذي خلق ىذا الخلق من ال
شيء قادر -من باب أولى -أف يعيده مرة أخرى.
ويأتي بدليل آخر  )2(             ولهذا ذكر
ابن كثير أف أبا طالب -أظنو أبا طالب جد النبي  وكاف مات على الشرؾ -سائر في إحدى شعاب مكة ،فرأى
 - 1سورة يس آية .79-78 :
 - 2سورة يس آية .80 :
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شجرة أورقت وسارت الحياة فيها بعدما يبست في فصل من فصوؿ السنة ،اآلف تأخذ بعض األشجار في
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إحدى فصوؿ السنة وتكسرىا خشبا ،فإذا جاء الفصل الثاني سارت الحياة من جديد ،قاؿ :واهلل لوال أف تلومني
قريش لقلت :إف الذي أحيا ىذه الشجرة من ال شيء قادر على أف يحيي العظاـ مرة أخرى ،فاستنتج بعقلو جواز

القيامة واليوـ اآلخر.

الشاىد أف العقل يمكن أف يثبت ىذه األمور ،لكن تفاصيل ما يقع في ىذا اليوـ قد يعجز العقل عن إثباتو،

فالعقل ال يمكنو أف يدرؾ أف ى ذه الجوارح ستنطق ،العقل ال يمكن أف يدرؾ أف ىذا اإلنساف سيمر على الصراط
الذي ىو أحد من السيف وأحر من الجمر وأدؽ من الشعرة ،ألف ىذه األمور فوؽ طاقة العقل.

فالعقل يمكن أف يثبت اليوـ اآلخر على وجو العموـ ،لكن تفاصيل ما يرد في اليوـ اآلخر فهذا أمره إلى

الشرع ،إلى غير ذلك من الوجوه.

على أف األساطين من ىؤالء والفحوؿ ،أي المقدمين واألئمة وأئمة ىؤالء الفالسفة والمتكلمين معترفوف بأف

العقل ال سبيل لو إلى اليقين في عامة المطالب اإللهية ،وعندىم قاعدة عامة أف عامة ما يتعلق باهلل  فال سبيل
للعقل في إدراؾ ىذا األمر يقينا ،لماذا؟ ألنو أمر غيبي ،أمر غائب عن العقل.

وإذا كاف ىكذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما ىو عليو ،إذا كاف العقل ال يمكن أف يدرؾ تفاصيل

درؾ بو ما في الغيب أو ما يتعلق باهلل يقينا ،فالواجب االعتماد في ىذا الباب في
األمور الغيبية ،وال يمكن أف يُ َ

أمر الغيب على وجو العموـ ،وفيما يتعلق باهلل  على ورود النصوص التي طريقها فقط عن طريق النبوات ،نعم
نحن يمكن أف نستعين بالعقل ،لكن ال نعتمد عليو ،ولهذا األنبياء لم يأتوا بما تحيلو العقوؿ ،لكن ربما تحار فيو

العقوؿ ،لكن يستحيل عقال فال .

وال بد أف نستصحب ىذه القاعدة دائ ما ،خاصة في باب األسماء والصفات ،أف النقل الصحيح يستحيل أف

يتعارض مع العقل الصريح؛ ألف الذي أنزؿ النقل َمن؟ اهلل ،ومن الذي خلق العقل؟ اهلل ،فالمصدر واحد،
ويستحيل على أحكم الحاكمين وأعلم العالمين أف ينزؿ ما يتعارض مع ما خلق ،سبحانو وتعالى ،نعم .

الفتوى الحموية الكبرى

اإليماف بالبعث
ومن ادلعلوـ للمؤمنُت أف اهلل بعث زلمدا  باذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو وكفى
باهلل شهيدا ،وأنو بُت للناس ما أخربىم بو من أمور اإلدياف باهلل واليوـ اآلخر ،واإلدياف باهلل واليوـ
اآلخر يتضمن اإلدياف بادلبدأ وادلعاد ،وىو اإلدياف باخللق والبعث كما ٚتع بينهما يف قوؿ اهلل
تعاىل:


 )1(            وقاؿ تعاىل :



 )2(        وقاؿ تعاىل :
()3

 

     

وقد بُت اهلل -تعاىل -على لساف رسولو  من أمر اإلدياف باهلل واليوـ اآلخر ما

ىدى اهلل بو عباده وكشف بو مراده .
ومعلوـ للمؤمنُت أف رسوؿ اهلل  أعلم بذلك من غَته ،وأنصح لألمة من غَته ،وأفصح من
غَته عبارة وبيانا ،بل ىو أعلم اخل لق بذلك ،وأنصح اخللق لألمة وأفصحهم ،وقد اجتمع يف حقو
 كماؿ العلم والقدرة واإلرادة ،ومعلوـ أف ادلتكلم والفاعل إذا كمل علمو وقدرتو وإرادتو كمل
كالمو وفعلو ،وإمنا يدخل النقص إما من نقص علمو ،وإما من عجزه عن بياف علمو ،وإما لعدـ
إرادتو البياف.
ػػػػػػػػػػػ
نعم ،ومن المعلوـ للمؤمنين أف اهلل بعث محمدا  بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلو ،وأنو  بين
للناس ما أخبرىم بو من أمور اإليماف باهلل واليوـ اآلخر يعني بالمبدأ الذي ىو اهلل  ىو األوؿ واآلخر اآلخر
بالنسبة للخلق الذي ىو اليوـ اآلخر ،فبين ىذين األمرين -اللذين ىما غيب عن حواس الناس -غاية البياف ،وىو

لما بين ىذين األصلين للناس قصد بذلك ىداية الخلق وبياف الحق.

ثم أوضح المؤلف أف النبي  يستحيل أف يكوف بيّن للناس خالؼ الحق المراد ،وأوضح ذلك بهذا الدليل
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العقلي ،فقاؿ :النبي 

اجتمع في حقو ثالثة أمور :أعلم الخلق ،وأنصح الخلق لألمة ،وأفصح الخلق عبارة،

يقصر في بياف الحق الذي يجب اعتقاده.
ومن اجتمعت فيو ىذه الصفات الثالث يستحيل أف ّ

إيضاح ذلك أنو يقاؿ لهؤالء المؤولة :ىذا التأويل الذي جئتم بو ،تأويل النصوص ،ىل النبي  كاف عالما

بذلك أـ غير عالم؟ الجواب :ال بد أف يقولوا أنو يعلم ىذا األمر ،وإف قالوا إنو ال يعلمها ونحن علمناىا فهذا كفر
والعياذ باهلل ،فنحن عندنا قاعدة عامة :أف الرسوؿ  أعلم الخلق بما يجب هلل وبما ينزه عنو -سبحانو وتعالى-

.

فإذا كاف عالما بهذه المعاني التي تدعوف الناس إليها ،تقولوف :االستواء معناه االستيالء ،النبي  عالم بذلك أـ غير

عالم؟ سيقولوف :عالم ،طيب فإذا كاف عالما فال يخلو األمر أف يكوف قادرا على التعبير بعباراتهم أو غير قادر؟

والجواب :ال يقوؿ عاقل أف ىؤالء أنباط الفرس ،ىؤالء األخالط ،ىؤالء المتهوكوف ،ىؤالء المضطربوف ،أقدر في التعبير

من النبي  بل ىذا معلوـ باالضطرار ليس من أتباع الرسوؿ 

حتى من أعدائو ،فقد شهدوا لو أنو أفصح الناس

عبارة.

إذف ىو اآلف ىذا من باب اإل لزاـ لهم ،نقوؿ لهم :ىو اآلف عالم بهذه المعاني التي جئتم بها ،تأولتم بها

نصوص الكتاب والسنة ،وقادر على التعبير بهذه المعاني ،إذا كاف اآلف عالم وقادر وتكلم بخالؼ ذلك فهل
نصح األمة أـ خاف األمة؟

 -قد يكوف ىذا امتحانا لنا كما قالوا من قبل.

ىذا ال يجوز أف يقولوا إنو امتحاف ،وسيأتي -إف شاء اهلل -الرد عليو أنو يمتحن الناس في ىذه النصوص،

لكن نقوؿ اآلف :ىو عالم بعباراتكم ،وقادر على التعبير بها ،ثم يأتي ويردد على األمة ،خذوا على سبيل المثاؿ:


 )1(    في سبعة مواضع ،ما قاؿ في موضع واحد "ثم استولى" ،ولم يقل مرة واحدة إنني

أردت ليس االستواء الذي ىو العلو واالرتفاع الذي تفهمونو ،إنما أردت معنى آخر ،فهل يعتبر ىذا ناصحا لألمة؟

ال يقوؿ ىذا العاقل.

إذف ما داـ ىو أعلم األمة ،وأفصح األمة عبارة ،وأنصح األمة لألمة ،فال بد لو كاف يريد غير ىذه المعاني التي

تظهر للناس ويريد معنى آخر أف يوضحها للناس ،فلما لم يقل ولم يذىب إلى ما ذىب ىؤالء تبين أف الحق الذي
ال مرية فيو وال يقبل النقاش ،الحق الذي تطمئن إليو النفوس ،الحق الذي يتوافق مع األدلة العقلية ىو ما جاء بو

 - 1سورة األعراف آية .54 :

الفتوى الحموية الكبرى
-عليو الصالة والسالـ -وما فهمو عامة المسلمين من ضواحي ىذه النصوص .نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

اإليماف بأف الرسوؿ ىو الغاية في كماؿ العلم والبالغ المبين
والرسوؿ  ىو الغاية يف كماؿ العلم ،والغاية يف كماؿ إرادة البالغ ادلبُت ،والغاية يف القدرة
فعلِم قطعا أف ما
على البالغ ادلبُت ،ومع وجود القدرة التامة واإلرادة اجلازمة جيب وجود ادلرادُ ،

بيّنو من أمر اإلدياف باهلل واليوـ اآلخر حصل بو مراده من البياف ،وما أراده من البياف ىو مطابق
لعلمو ،وعلمو بذلك ىو أكمل العلوـ ،فكل َمن ظن أف غَت الرسوؿ  أعلم هبذه منو أو أكمل
بيانا منو ،أو أحرص على ىدي اخللق منو ،فهو من ادللحدين ال من ادلؤمنُت ،والصحابة
والتابعوف ذلم بإحساف ومن سلك سبيل السلف ىم يف ىذا الباب على سبيل االستقامة .
ػػػػػػػػػػػ
نعم ،وىذا قوؿ المؤلف األخير ومن زعم أف ىناؾ أكمل من الرسوؿ  بالبياف أو العلم ،ىذا من باب اإللزاـ
لهم ،وىو الزـ لهم على حد قولهم ،وسيأتي منهم من صرح بذلك ،قاؿ :نعم ،أئمتنا أعلم بالرسوؿ  بحقائق

األمور ،لكن ىذا ملحد بإجماع المسلمين.

ونحن نعلم أف البياف ال يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ،فإذا كاف الرسوؿ  علم ىذه األمور وعبّر عنها بهذا

اللفظ وأراد معنى آخر ،فهل بين البياف المبين ؟ الجواب :ال ،إذف ما حصل البياف ،ولهذا يقوؿ :والرسوؿ 
ىو الغاية في كماؿ العلم ،والغاية في كماؿ إرادة البالغ المبين ،والغاية في القدرة على البالغ المبين ،يعني

اجتمع في حقو ىذه الثالث صفات ،ومع وجود القدرة التامة واإلرادة الجازمة يجب وجود المراد ،ىذا الزـ

لذاؾ ،يعلم ىذا األمر ،وي قدر على التعبير عنو ،ويريد ىذا األمر ،فال بد من وجوده ،فإذا لم يوجد ،فدؿ على أنو

باطل ،واضح ؟

إذف النبي  علم ىذه النصوص على ما ىي عليو ،وعبر عنها بأفصح عبارة ،إذف ىي على ما ىي عليو ،وىذا
ىو المراد؛ ألنو لو أراد معنى آخر لعبر عنو بنفس اللفظ.
فعلِم قطعا أف ما بيّنو من أمر اإليماف باهلل واليوـ اآلخر حصل بو مراده من البياف ،ىذا
يجب وجود المرادُ ،
البياف الذي وصلنا وليس فيو تأويل ،وليس فيو صرؼ لظاىره على حد مذىب ىؤالء ىو المراد من الرسوؿ 
بل ىو المراد من اهلل؛ ألف الرسوؿ مبلغ عن اهلل  وما أراده من البياف ىو مطابق لعلمو ،البياف الذي

وصلنا ىو ماذا؟ ىو المطابق لعلمو ،بمعنى أنو لم يخبرنا بشيء يعملو خالفو ،لم يقل لنا ثم استوى على

العرش وىو يعلم أف معنى االستواء االستيالء.

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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وعلمو بذلك ىو أكمل العلوـ ،فكل من ظن أف غير الرسوؿ 

ىو أعلم بهذه منو ،أو أكمل بيانا منو ،أو

أحرص على ىدي الخلق منو ،فهو من الملحدين ال من المؤمنين ،والصحابة والتابعوف من سلك سبيلهم من

السلف ىم في ىذا الباب على سبيل االستقامة ،بمعنى أف مذىب السلف تلقوا ىذه النصوص عن الرسوؿ 
كما ىي ،وعلموىا كما علمها الرسوؿ  ولم يكتموا شيئا خالؼ ما نقلوه لنا.
إذف فمذىبنا مذىب أىل السنة ،مذىب سلف ىذه األمة متلقى عن أصحاب الرسوؿ  عن الرسوؿ  عن
جبريل ،عن اهلل  وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل على نبينا محمد.
س  :ىذا استشكاؿ من بعض اإلخواف على ما جاءت اإلجابة عليو في اللقاء السابق في مسألة لبس البنطاؿ.

ج  :أقوؿ :يا إخواف ،الكالـ على قضية لبسو للرجل ،ىو يذكر أنو قد يوجد في ىذه البالد من يلبس البنطاؿ
ويخالف الشيء السائد ،فنقوؿ :القاعدة السابقة التي ذكرت أمس :األصل في اللباس اإلباحة إال ما ورد الشرع
باستثنائو ،كالحرير للرجل ،الذىب للرجل ،اللباس الذي فيو تشبو بالكفار أو تشبو أحد الجنسين باآلخر ،أو فيو
نوع من التعري ،وما عدا ذلك إذا توافرت فيو ضوابط اللبس الشرعي فال نحجر على الناس ،فإذا كاف ىذا

اللبا س ىو اللباس السائد ،وىو اللباس المتعارؼ عليو عند أىل بلده فنقوؿ ىذا اللباس جائز ،ولو ذلك ،نعم
ىناؾ شيء يقاؿ األولى واألفضل أف طالب العلم يلبس من المالبس ما يتناسب مع الوقار ونحو ذلك ،فهذا ال

خالؼ فيو ،أما أف نأتي ونحرـ على الناس أمورا أباحها اهلل  لهم فهذا ال
()1
           

يجوز ،قاؿ تعالى      :

             

 )2(     وال نضيق على الناس أمورا وسعها اهلل عليهم  .ىذا شرع اهلل  واهلل أعلم.
س  :أحسن اهلل إليكم ،سمعت يا شيخنا أنو يوجد على شيخ اإلسالـ خطأ في باب المعية حينما مثّل بالقمر

معنى وىو مرتفع ،فهال فصلتم ما حدث وبينتم الخالؼ مع ذكر قوؿ الشيخ والرد عليو؟

ج  :مسألة المعية ،أنا ما أعرؼ من شغّب على شيخ اإلسالـ أو على غيره من أئمة أىل السنة في ىذه
ٍ
مستو على عرشو
المسألة إال أىل البدع ،نعم ربما حصل ىناؾ إشكاؿ في قوؿ الشيخ واهلل معنا حقيقة وىو
حقيقة ،واهلل
 - 1سورة النحل آية .116 :
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معنا حقيقة وىو عاؿ على خلقو حقيقة ،وليس في كالمو ىذا ما يقتضي المخالطة أو االمتزاج ،يعني ال يفهم من

كالمو أف اهلل إذا قلنا معنا حقيقة أنو مختلط بالخلق  ،ممازج للخلق ،كما يقوؿ ذلك أىل الحلوؿ واالتحاد ،ال،

مثل الشيخ لهذا بمثاؿ ،وىذا ليس من كالـ الشيخ ىذا أسلوب العرب الذي نزؿ بو القرآف ،كالـ العرب الذي
نزؿ بو القرآف يقولوف :ما زلنا نسير والقمر معنا ،والقمر أين ىو ؟ في السماء ،ويقولوف  :زوجة الرجل معو ،وإف

كاف ىو في أقصى المشرؽ وىي في أقصى المغرب.

فالمعية ىنا تقتضي مطلق المصاحبة ،وال تستلزـ االختالط واالمتزاج ،أليس األمير يقوؿ لجنده اذىبوا وأنا

معكم ،بل القرآف مليء بذكر المعية التي ال تستلزـ

المخالطة        

()1
ففرؽ بين االثنين .
َ من الذي ىاجر مع النبي  ؟ أبو بكر فقط ،وإنما ىنا مطلق المصاحبةْ ،

أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :بعض المشايخ ال يوافقوف على كلمة عطل الرب عن صفاتو ،فال أحد يستطيع تعطيل

الرب عن صفاتو ،ولكن نقوؿ نفوا صفات الرب.

ىو اهلل 

ال يشك مسلم أف كالـ وإلحاد من ألحد في أسمائو وصفاتو ال يغير من حقيقتو كما أنو -وهلل

المثل األعلى -لو وجد عندنا إنساف كريم ،ونفى عنو إنساف الكرـ ،ىل يغير ىذا من حقيقة ىذا الرجل أف الكرـ
صفة لو؟ أو طويل وقاؿ ىو قصير ىل يغير من حقيقتو؟ فإذا قيل :فالف عطل الرب عن صفتو بمعنى أنو نفاىا

عنو ،وىذا ال يغير من الحقيقة الثابتة هلل  . نعم .
س  :سؤاؿ يقوؿ  :السالـ عليكم ،ىل يكفر أىل السنة المعتزلة الجهمية واألشاعرة ،وىل األشاعرة

والماتريدية من أىل السنة ؟

ج  :أما المعتزلة واألشاعرة ومن حذا حذوىم فلم يقل أحد بتكفيرىم ،وإنما العلماء لما تكلموا في قصة

تكفير الفرؽ تكلموا في تكفير الجهمية الغالة ،وىم الذين حكى اإلماـ الاللكائي عن أكثر من خمسمائة عالم

أنو كفرىم ،أما المعتزلة والخوارج والمرجئة فلم يكفرىم أىل السنة ،نعم ىم أىل بدعة وضالؿ وانحرفوا ،بل إف

االثنين وسبعين فرقة من ىذه األمة كما قاؿ شيخ اإلسالـ القوؿ الراجح أنهم مسلموف ،لهم ما للمسلمين وعليهم
ما على المسلمين ،ىم من أىل القبلة ،وقوؿ النبي  في النار ال يلزـ الخلود وال يلزـ التكفير ،ومن أكثر الناس

وردت فيهم النصوص الخوارج ،نصوص صريحة  يمرقوف من الدين ،شر قتلى تحت أديم السماء ،وخير قتيل

من
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قتلوه ،اقتلوىم فإف في قتلهم أجر عظيم  ومع ذلك أجمع الصحابة على عدـ تكفيرىم.
علي بن أبي طالب  يقوؿ :إخواننا بغوا علينا ،فقاتلونا فقاتلناىم ،فلما قيل لو أمنافقوف ؟ فقاؿ :المنافقوف

ال يذكروف اهلل إال قليال ،ىؤالء يذكروف اهلل كثيرا ،قالوا :أكفار ؟ قاؿ  :من الكفر فروا ،فإذا كاف ىذا في حق

الخوارج فما الظن بالطوائف األخرى؟

وىذا من منهج أىل السنة ،أف الطوائف األخرى تكفرىم وىم ال يكفروىم ،ال يكفروف إال من استحق الكفر

صراحة ،مثل غالة الجهمية؛ ألف قولهم يستلزـ أف اهلل عدـ.

أما ىل يسمى األشاعرة والماتريدية أىل السنة ،فالشيخ -رحمو اهلل -ذكر في نقض التأسيس في الجزء

الثاني ،وأظنو في الفتاوى في الجزء الخامس والثالثين ،أف األشاعرة ىم أقرب الطوائف ألىل السنة ،بل قاؿ:
إنهم يسموف أىل السنة في مقابل الرافضة ،وإذا كاف في بلد ليس فيو إال أىل البدع كالمعتزلة والرافضة

فاألشاعرة ىم أىل السنة إذا لم يوجد ناس من أىل السنة ،لكن في مقابل أىل السنة ىم أىل بدعة ،وليسوا أىل

سنة ،واضح؟ نعم.

س  :أحسن اهلل إليك يقوؿ  :ما موقف الخوارج والشيعة وغيرىم من باب األسماء والصفات .

ج  :أما الرافضة في باب األسماء والصفات فهم تبع للمعتزلة ،ذىبوا إلى ما ذىب إليو المعتزلة ،ولهذا تبعوا

المعتزلة في األسماء والصفات والقدر ،وتبعهم المعتزلة في اإلمامة ،فبينهم تداخل ،ولهذا يذكر المقدسي أف
غالب رافضة العراؽ معتزلة ،فهم رافضة في جانب اإلمامة والصحابة ،ومعتزلة في جانب األسماء والصفات

والقدر.

أما الخوارج فهم يثبتوف بعض الصفات وينفوف البعض اآلخر ،مثل الرؤية ينفونها ،ومتأخروىم -متأخروا

الخوارج -سلكوا مسلك المعتزلة في الجملة في األسماء والصفات بخالؼ المتقدمين.
س  :أحسن اهلل إليكم ،ىذا يقوؿ  :ما الجمع بين آيتي 
 )1(     واآلية األخرى 
 )2(        ؟
 - 1سورة المعارج آية .4 :
 - 2سورة السجدة آية .5 :

      

         

الفتوى الحموية الكبرى
ج  :اهلل أعلم .نذكر -إف شاء اهلل -في الدرس القادـ الجمع بين اآليتين.

الفتوى الحموية الكبرى
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نص شيخ اإلسالـ على التحريف في قولو :من غير تحريف وال تعطيل،
س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :لماذا ّ

مع أف التحريف مسلك من مسالك التعطيل ؟

ج  :ذكرنا أف الشيخ اختار لفظ التحريف ،وترؾ لفظ التأويل؛ ألف لفظ التأويل منو ما ىو صحيح ومنو ما ىو

فاسد ،والتحريف بكل صوره مذموـ ،وورد في القرآف مذموما ،ما العالقة بينو وبين التعطيل؟ ولماذا لم يكتف

الشيخ بأحدىما التحريف في الدليل والتعطيل في المدلوؿ ،مفهوـ أـ غير مفهوـ ؟

التحريف يكوف في الدليل في النص ،والتعطيل متعلق بالمدلوؿ الذي ىو اهلل  . نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ  :ما الصحيح في التسمية الشيعة بالرافضة وإف كانت التسمية الصحيحة

الرافضة فلماذا سموا بذلك ؟

ج  :الرافضة أصلهم شيعة ،والتشيع أصلو المناصرة ،لكن كما ىي الحاؿ في سائر الفرؽ ،ىؤالء الذين زعموا

مناصرة علي ومناصرة آؿ ال بيت ،وأنهم من شيعة علي من أنصار علي ،لما تقدـ العهد افترقوا على أنفسهم،
فحصل بينهم وبين زيد بن علي مناظرة في مسألة التبري من أبي بكر وعمر -رضي اهلل عنهما -فطلبوا منو أف

يتبرأ منهما فقاؿ :معاذ اهلل وزيرا جدي ،فرفضوا ،فسموا الرافضة ،فانقسمت الشيعة إلى رافضة وزيدية.

العلماء الذين كتبوا في الفرؽ ،كاألشعري والشهرستاني والبغدادي وغيرىم ،ذكروا طوائف الشيعة ،وذكروا أف

الشيعة تنقسم إلى كذا وكذا وكذا ،فهم يحبوف أف يسموا بالشيعة ،لكن واقع أمرىم إما زيدية ،وإما رافضة ،وإما

كيسانية ،وإما قرامطة ،وإما إسماعيلية ،وإما نصيرية إلى آخره .

س  :ىنا سؤاؿ األخ يقوؿ  :أنا شاب متزوج ولدي مشكلة وىي االستمناء ،ولقد حاولت اإلقالع عن ىذا

الذنب ولكن كلما ابتعدت رجعت إليو .

ج  :أسأؿ اهلل -سبحانو وتعالى -أف يمن عليك بالهداية ،وأف يعينك على نفسك لإلقالع من ىذا الذنب،

على كل حاؿ الواجب عليك أف تبادر إلى التوبة بشروطها ،وأف تسعى إلى االبتعاد عن األمور التي توقعك في
ىذا العمل ،وال شك أف االستمناء باليد معصية ،فاهلل  يقوؿ

        :

 )1(     فاستثنى ىذين الشيئين ،والنبي  يقوؿ   :يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنو أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليو بالصوـ  ولو كاف االستمناء

 - 1سورة المؤمنون آية .6-5 :

الفتوى الحموية الكبرى
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جائزا ألرشد إليو النبي  ألنو يطفئ حدة الشهوة.
فنقوؿ :ما داـ أف ىذه معصية عليك أف تبادر ،من أيسر األمور االبتعاد عن كل سبب يوقعك في ىذا األمر،

وذكر العلماء وأىل االختصاص من أصحاب علم النفس والتربية قالوا :من أسباب ذلك الفراغ؛ ألف االستمناء

يتولد من التفكير ،فالواجب عليك أف تشغل نفسك بطاعة اهلل 

فإف لم تستطع فأشغلها حتى بالمباحات،

بالقراءة ،وأيضا إذا ورد عندؾ ىذا الهاجس فمباشرة قم وانتقل إلى مكاف آخر ،إلى مكاف عاـ؛ ألنك ال يمكن
أف تزاوؿ ىذا الذنب أماـ الناس ،وما دمت متزوجا فالحمد هلل ،فاهلل  أعطاؾ البديل ،وإف كانت ىذه الزوجة
ال تفي بالغرض ،فاهلل جعل لك فسحة من أمرؾ



 )1(          نعم

ربما تكوف الزوجة ىذه عندىا مرض ،ربما تكوف غير مؤىلة ،مقصرة في جوانب االستعداد لزوجها ،عندىا عندىا،
المهم عندىا قصور في حق الزوج ،فاهلل سبحانو جعل لك مخرجا ،لكن ال تقع في ىذا الذنب ،واهلل أعلم،

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد .

 - 1سورة النساء آية .3 :

الفتوى الحموية الكبرى

أقواؿ بعض الفرؽ فيما ذكره الرسوؿ من أمر اإليماف باهلل واليوـ اآلخر
بسم اهلل الرٛتن الرحيم احلمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل نبينا عليو وعلى آلو
وصحبو وسلم.
قاؿ ادلصنف -رٛتو اهلل تعاىل : -وأما ادلنحرفوف عن طريقهم فهم ثالث طوائف :أىل
التخييل ،وأىل التأويل ،وأىل التجهيل.
فأىل التخييل :ىم ادلتفلسفة ومن سلك سبيلهم ،كمتكلم ومتصوؼ ،فإهنم يقولوف :إف ما
ذكره الرسوؿ  من أمر اإلدياف باهلل واليوـ اآلخر إمنا ىو ٗتييل للحقائق لينتفع بو اجلمهور ،ال
أنو بُت بو احلق ،وال ىدى بو اخللق ،وال أوضح احلقائق ،مث ىم على قسمُت:
منهم من يقوؿ :إف الرسوؿ  مل يعلم احلقائق على ما ىي عليو ،ويقولوف :إف من الفالسفة
اإلذلية من علمها ،وكذلك من األشخاص الذين يسموهنم أولياء من علمها ،ويزعموف أف من
الفالسفة أو األولياء من ىو أعلم باهلل واليوـ اآلخر من ادلرسلُت ،وىذه مقالة غالة ادللحدين من
الفالسفة والباطنية ،باطنية الشيعة وباطنة الصوفية.
ومنهم من يقوؿ :بل الرسوؿ  علمها لكن مل يبينها ،وإمنا تكلم ٔتا يناقضها ،وأراد من
اخللق فهم ما يناقضها؛ ألف مصلحة اخللق يف ىذه االعتقادات اليت ال تطابق احلق .
ػػػػػػػػػػػ

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالـ على أشرؼ المرسلين ،نبينا محمد عليو وعلى آلو وصحبو أفضل

الصالة وأتم التسليم.

يقوؿ المؤلف  :وأما المنحرفوف عن طريق السلف في باب األسماء والصفات فهم ثالث طوائف :أىل

التخييل ،وأىل التأويل ،وأىل التجهيل.

وبدأ بالطائفة األولى الذين ىم أىل التخييل ،وىم غالة الفالسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من غالة

الصوفية ،وىؤالء زعموا أف ما ذكره الرسوؿ 

فيما يتعلق باألمر باإليماف باهلل واإليماف باليوـ اآلخر إنما ىو

تخييل ،ىذه المعاني التي ذكرىا ليست الحق التي اشتملت عليو ىذه النصوص ،فالحق لم يبينو الرسوؿ 

وإنما أظهر للناس خالؼ الحق ،أظهر لعامة المسلمين خالؼ الحق ،جاء بخياالت وليس بحقائق.

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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ذكر الجنة وما فيها من أنهار من لبن وعسل وخمر ،لكن كل ىذا من باب التخييل ،وإال ليس ثمة ىناؾ جنة

وال نار ،وال يوـ آخر وال بعث ،وليس ىناؾ رب موصوؼ بالعلو أو بالسمع أو بالبصر أو بالكالـ ،وإنما ما أورده
الرسوؿ ،بل أورده األنبياء إنما ىو تخييل خيلوا بو على عموـ الناس ،قيل لهم :إذف الرسل كذبوا على الناس ؟
قالوا  :ال ،كذبوا ولكن ما كذبوا على الناس ،ولكن كذبوا لمصلحة الناس؛ ألجل أف يستميلوا قلوب الناس،

وألجل أف ينتظم أمر ىذا العالم جاءوا بهذه األمور والخياالت.

يقوؿ  :فإنهم يقولوف إف ما ذكره الرسوؿ  من أمر اإليماف باهلل واليوـ اآلخر إنما ىو تخييل للحقائق لينتفع
بو الجمهور ،يعني لينتظم أمر ىذا العالم ،فإف عامة الناس لما تأمرىم بأوامر وتنهاىم عن نواهٍ ال بد أف تقوؿ لهم

سيجازى يوـ القيامة بجنة فيها كذا وكذا ،ومن خالف فلو النار ،فيها كذا وكذا من
 :إف من أطاع ىذه األوامر
َ
أصناؼ العذاب ،وإال في واقع األمر قالوا ليس ىناؾ جنة وال نار ،بل ليس ىناؾ بعث.
ال أنو يبين بو الحق ،وال ىدى بو الخلق ،وال أوضح الحقائق.

ثم ىم على قسمين ،ىذه الطائفة -أىل التخييل -على قسمين:

قسم يزعم أف الرسل -عليهم الصالة والسالـ -لم يعلموا الحقائق على ما ىي عليو ،حتى الرسل يجهلوف

ىذا األمر.

ثم منهم من زعم ظلما وزورا أف الفالسفة وبعض ما يسمونهم أولياء علموا الحق على ما ىو عليو ،ومن ىؤالء

ابن عربي المك ي الطائي صاحب الفصوص والفتوح المكية ،ولهذا فضل الولي على الرسوؿ ،فقاؿ :
الرسوؿ

ودوف

الولي

 فُػ َويق
بػرزخ
فػي
النبػوة
مقػػاـ
فجعل أولى المراتب الوالية ،ثم يليها النبوة ،ثم آخر درجة الرسالة ،ولهذا زعموا أف األولياء يعلموف الحقائق

على ما ىي عليو ،أما الرسل فيجهلوف ىذا.

ومن ىؤالء أيضا ابن سبعين والسهروردي المقتوؿ والحالج يقوؿ :ويقولوف :إف من الفالسفة اإللهية من

علمها ،وعرفنا من الفالسفة اإللهية ،وىم أتباع أرسطو؛ ألنو أوؿ من أقحم الفلسفة في مسائل األلوىية ،وفي

مسائل ما وراء الغيب ،فأتبعو الفالسفة المنتسبوف لإلسالـ كابن سينا والفارابي وأضرابهم ىم تبع لو في ىذا،

يقوؿ :إف من الفالسفة اإللهية من علمها وإف من األشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها.

ويزعموف أف من الفالسفة أولياء من ىو أعلم باهلل واليوـ اآلخر من المرسلين؛ ألنهم زعموا أف ىؤالء ىم الذين

عندىم علم الحق يقة ،وىذه مقالة غالة الملحدين من الفالسفة والباطنية ،باطنية الشيعة ،كالقرامطة وباطنية

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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الصوفية كغالة الحلولية أتباع ابن عربي.
الطائفة الثانية زعمت أف الرسل علموا ىذه الحقائق ،لكنهم أظهروا للناس خالؼ الحق ألجل استمالة قلوب

العامة ،لهذا يقوؿ المؤلف  :ومنهم من يقوؿ :بل الرسوؿ علمها لكنو لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها .بمعنى أف

ما أظهره للناس في الكتاب والسنة نقيض أيش؟ الحق الذي يعلمو ،الحق الذي تضمنتو ىذه النصوص على حد
زعمهم ،ولكن ىذه النصوص لها ظاىر وباطن كما قالوا ،وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما

يناقضها ،لما أظهر للناس ىذه النصوص المشتملة على أمور اإليماف باليوـ اآلخر وأمور اإليماف باهلل  أراد من
الناس أف يؤمنوا ويصدقوا بنقيض الحق ،فكأف الرسوؿ -علي الصالة والسالـ -غش الناس ولبّس على الناس،
وىذا الزـ قولهم ،ولهذا سماىم الشيخ أىل التخييل ،زعموا أف الرسل خيلوا على الناس ،ولم يبينوا لهم الحق .

وأراد من الخلق فهم ما يناقضها؛ ألف مصلحة الخلق في ىذه االعتقادات التي ال تطابق الحق ،قالوا  :ألف

الناس لو قاؿ لهم إف ربكم ىذا الذي تعبدونو ليس فوؽ وال تحت ،وال يمين وال شماؿ ،وال داخل العالم وال
خارجو ،وال متصل وال منفصل ،وال محايد وال ممتزج ،قالوا  :ما قبلها الناس ،ولما صدقوه ،ولهذا قاؿ لهم :اهلل

 فوؽ السماوات وىو يريد األمر ا آلخر ،ىو أظهر لهم االعتقاد الباطل ألجل فقط أف يصدقوا ،أما الحق فلم

يظهره للناس ،نعم .

الفتوى الحموية الكبرى

ويقوؿ ىؤالء :جيب على الرسوؿ  أف يدعو الناس إىل اعتقاد التجسيم مع أنو باطل ،وإىل
اعتقاد معاد األبداف مع أنو باطل ،وخيربىم بأف أىل اجلنة يأكلوف ويشربوف مع أف ذلك باطل؛
أل نو ال ديكن دعوة اخللق إال هبذه الطريقة اليت تتضمن الكذب دلصلحة العباد ،فهذا قوؿ ىؤالء
يف نصوص اإلدياف باهلل واليوـ اآلخر .
ػػػػػػػػػػػ

قالوا :إنو يجب على الرسوؿ أف يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم؛ ألنهم يزعموف أف إثبات ىذه الصفات أيش؟

يستلزـ التجس يم ،والتجسيم عندىم كفر ،لكن ال بد أف يدعو الناس إلى ىذا الكفر والباطل لمصلحتهم ،وإلى
اعتقاد معاد األبداف مع أنو باطل ،األبداف ىذه لن تعود يوـ القيامة ،طيب الرسوؿ أخبرنا يقينا في نصوص ظاىرة

واضحة أف ىناؾ يوـ ستعاد فيو ىذه األبداف ،قالوا  :نعم ،كذب لمصلحة العباد وإال في واقع األمر ىذا باطل،

ليس ىناؾ معاد .

ويخبرىم بأف أىل الجنة يأكلوف ويشربوف مع أف ىذا باطل ،بمعنى أخبر أف في الجنة مالذا ،وأف المؤمنين

سيتمتعوف في الجنة بما تشتهيو األنفس وتلذ األعين ،وكلها باطل ال حقيقة لو؛ ألنو ال يمكن دعوة الخلق إال
بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد ،فهذا قوؿ ىؤالء في نصوص اإليماف باهلل واليوـ اآلخر ،في

نصوص الغيب.

طيب موقفهم من النصوص التي جاءت في مسائل األحكاـ ،في المسائل العملية وليست العلمية ،يذكرىا اآلف

المؤلف ،نعم .

الفتوى الحموية الكبرى

وأما األعماؿ فمنهم من يقرىا ،ومنهم من جيريها ىذا اجملرى ،ويقوؿ :إمنا يؤمر بعض الناس
دوف بعض ويؤمر هبا العامة دوف اخلاصة ،وىذه طريقة الباطنية وادلالحدة واإلمساعيلية
وضلوىم .

ػػػػػػػػػػػ

نعم ،األعماؿ الظاىرة ،الصالة ،الزكاة ،الحج ،من ىؤالء من يقرىا على ظاىرىا ،ويجريها على ىذا المجرى ،لكن

يزعموف أيش؟ أف الرسوؿ لم يرد ىذه األعماؿ التي يفهمها الناس ،لما قاؿ للناس :أقيموا الصالة لم يرد إقامة

ىذه الصالة بوضوئها وشروطها وأركانها والهيئة المعروفة عند جمهور المسلمين ،وإنما أراد أمرا آخر ،وإذا قاؿ 
   

 )1( لم يرد قصد مكة ألداء عمل مخصوص في وقت مخصوص كما ىو مستقر

عند عامة المسلمين ،ال ،إنما أراد أمرا آخر ،وىكذا في الصياـ ،وىكذا في سائر األحكاـ.

ومنهم من يقوؿ ال ،ىذه األوامر وىذه األحكاـ ىي لفئة من الناس ،وليست لعموـ الناس ،ىي للعامة ،أما الخاصة

الذين يسمونهم أولياء فل يسوا معنيين بهذه األوامر وىذه النواىي ،ولهذا يكثر عند من يسمونهم باألولياء
واألقطاب واألغواث ،نعم ،يكثر عندىم اإللحاد والفساد ،تجد أحدىم ال يشهد الجمعة وال الجماعة ،ال يصلي،

ال يصوـ ،يرتكب الزنا ،يشرب الخمر ،ويقوؿ :ارتفعت عني التكاليف.

ويتأولوف قوؿ اهلل  )2(        فإذا وصل إلى درجة اليقين ارتفعت عنو
التكاليف.

 - 1سورة آل عمران آية .97 :
 - 2سورة الحجر آية .99 :

الفتوى الحموية الكبرى

أما أىل التأويل فيقولوف :إف النصوص الواردة يف الصفات مل يقصد هبا الرسوؿ
الناس الباطل ،ولكن قصد هبا ٍ
معاف وبُت ذلم تلك ادلعاين وال دذلم عليها ،ولكن أراد أف ينظروا
فيعرفوا احلق بعقوذلم مث جيتهدوا يف صرؼ تلك النصوص عن مدلوذلا ،ومقصوده امتحاهنم


أف يعتقد

وتكليفهم إتعاب أذىاهنم وعقوذلم يف أف يصرفوا كالمو عن مدلولو ومقتضاه ،ويعرفوا احلق من
غَت جهتو ،وىذا قوؿ ادلتكلمة اجلهمية وادلعتزلة ومن دخل معهم يف شيء من ذلك .
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،ىذه الطائفة الثانية ،وىم أىل التأويل المؤولة ،وىم جمهور المعطلة ،كالجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم

كاألشاعرة ومن حذا حذوىم في مسألة التأويل ،تأويل نصوص الصفات ،وىذا الصنف ىم الذين ألّف الشيخ

ىذه الرسالة للرد عليهم ،يقولوف :إف النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسوؿ 
الباطل ،ىذه النصوص التي جاءت في صفات اهلل  يزعموف أف ظاىرىا التجسيم والتشبيو ،والرسوؿ 

أف يعتقد الناس

وسلم ال يريد من الناس أف يعتقدوا ىذا االعتقاد ،طيب أين الحق إذ كاف الذي يظهر من ىذه النصوص ىو

الباطل ؟ والتجسيم والتشبيو أين ىو؟ في التأويل ،في صرؼ ىذه النصوص عن حقائقها ،في المعاني البعيدة وليس
في المعاني القريبة التي ظهرت من ىذه النصوص.

طيب لماذا لم يبينها النبي  ؟

آالؼ النصوص ،ليس مئات ،آالؼ النصوص كلها الذي يظهر فيها -على حد زعم ىؤالء -التجسيم والتشبيو،

لماذا لم يوضح الرسوؿ  في نص واحد ذاؾ المعنى البعيد؟ قالوا  :ألجل أف يترؾ األمر للناس فيبحثوا ىم عن

الحق ،فيجتهدوا ،فيحصل لهم أجر ىذا االجتهاد وأجر ىذا الكد ،يعني يُظهر للناس الباطل ويجعل عموـ
المسلمين على مر العصور يتخبطوف في أعظم مسألة من مسائل اإليماف باهلل ألجل أف يحصل لهم اجتهاد
البحث ،وربما يصلوف إلى ىذا الحق الذي يزعموف ،وربما ال يصلوف إليو ،ولم يصل إليو إال آحاد من الناس؛ ألف

َمن الذي يستطيع أف يفهم من ىذا النص خالؼ ظاىره؟ من الذي يستطيع أف يؤوؿ النص التأويل الذي أراده

ىؤالء ؟ أناس محدودوف .

وىذ ه النصوص المخاطب بها الجميع أـ خاصة من الناس ؟ المخاطب بها الجميع ،الكبير والصغير ،الذكر
واألنثى ،المتعلم وغير المتعلم ،ولما خاطبنا اهلل  على لساف رسولو بهذه النصوص أراد من العباد أف يتعبدوه
بما ظهر من معاني ىذه النصوص ،ىؤالء يقولوف ال ،الذي يظهر من نصوص الصفات ىو التشبيو والتجسيم،
والحق ىناؾ ٍ
ِ
فاجته ُدوا بعقولكم للوصوؿ إلى الحق.
معاف بعيدة،

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

يقوؿ  :ولكن أراد أف ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ،ثم يجتهدوا في صرؼ ىذه النصوص عن مدلولها.

اآلف قوؿ اهلل  )1(          وقوؿ اهلل 

    

 )2(       مدلوؿ ىذا النص ما ىو؟ إثبات ماذا؟ صفة الغضب هلل 
غضب اهلل عليو ،نسب الغضب لنفسو  )3(     الذي يظهر من ىذا النص ،داللة ىذا النص
على أيش؟ إثبات اليدين هلل . 


 )4(    داللة ىذا النص؟ االستواء على العرش  )5(      داللة

ىذا النص؟ إثبات الرحمة .
 )6(     داللة ىذا النص؟ إثبات العلو .
يقولوف :إنو أراد من الخلق صرؼ ىذه النصوص عن مدلولها الذي دلت عليو ،ومقصوده امتحانهم وتكليفهم

إتعاب أذىانهم وعقولهم في أف يصرفوا كالمو عن مدلولو ومقتضاه ،ويعرفوا الحق من غير جهتو.

عرؼ من أيش؟ جهتو ،وما ىي جهتو ؟ الكتاب والسنة جميل ،ىؤالء زعموا أف الحق يكمن في العقوؿ؛
الحق يُ َ
ألف التأويل الذي جاءوا بو ىل جاء في الكتاب أو السنة؟ ال ،بل نحتتو عقولهم . )7(     
تأويلهم ثم استولى على العرش ،ىل ىناؾ نص في الكتاب والسنة يدؿ على ىذا المعنى؟ من أين أتى؟ من عقوؿ

 - 1سورة ص آية .75 :
 - 2سورة النساء آية .93 :
 - 3سورة ص آية .75 :
 - 4سورة األعراف آية .54 :
 - 5سورة األعراف آية .156 :
 - 6سورة آل عمران آية .55 :
 - 7سورة األعراف آية .54 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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ىؤالء المؤولة ،من عقوؿ ىؤالء المعطلة،



 )1(    لما خلقت بقدرتي أو نعمتي .

من أين أتى ىذا المعنى؟ من عقوؿ ىؤالء.

فالشيخ يقوؿ  :إف الزـ قولهم بل ظاىر قولهم أف الحق يعرؼ ويؤخذ من غير جهتو ،من غير مصدره ،من غير

الكتاب والسنة؛ ألف الذي يظهر من الكتاب والسنة ىو أيش؟ ىو التشبيو والتجسيم .

وىذا قوؿ المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء ،من ذلك -كما قلت لكم -كاألشاعرة

والكالبية والسالمية والشيعة ومن نحا نحوىم من كل معطل ،نعم .
ُ

 - 1سورة ص آية .75 :

الفتوى الحموية الكبرى

والذي قصدنا الرد عليهم يف ىذه الفتيا ىم ىؤالء إذ كاف نفور الناس -يعٍت األولُت-
مشهورآ ،تالؼ ىؤالء فإهنم تظاىروا بنصر السنة يف مواضع كثَتة ،وىم يف احلقيقة ال لإلسالـ
نصروا وال للفالسفة كسروا ،ولكن أولئك الفالسفة ألزموىم يف نصوص ادلعاد نظَت ما ادعوه يف
نصوص الصفات ،فقالوا :ضلن نعلم باالضطرار أف الرسل جاءت ٔتعاد األبداف ،وقد علمنا الشبو
ادلانعة منو .
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،الشيخ يبين ىنا أف الذين قصد الرد عليهم في ىذه الرسالة ىم ىذه الطائفة الثانية أىل التأويل ،والسبب في

ذلك قاؿ :ألف نفور الناس من الطائفة األولى أىل التخييل الفالسفة وغالة الباطنية ظاىر ،ولهذا -وهلل الحمد-

شرىم وكفرىم وإلحادىم معروؼ لدى عامة المسلمين فضال عن علمائهم.

يقوؿ  :بخالؼ ىؤالء فإنهم تظاىروا بنصر السنة في مواضع كثيرة ،نعم ،ىم زعموا أنهم ينصروف سنة النبي 

وأنهم يقفوف في وجوه ىؤالء الفالسفة ،لكن الشيخ يقوؿ :ىم بهذا المنهج الباطل ال ىم لإلسالـ نصروا وال
للفالسفة كسروا ،ال نصروا اإلسالـ في مقابل أعدائو من اليهود والنصارى ،وال أيضا ردوا عساكر الفالسفة

واستطاعوا الوقوؼ في وجو الفالسفة ،لماذا ؟

ألف الشبو التي ّأولوا بها النصوص احتج عليهم بها من؟ ىؤالء الذين ردوا عليهم الفالسفة ،قالوا  :أنتم اآلف ّأولتم

نصوص الصفات ،وقلتم إف ظاىرىا ليس ىو المراد ،وداللة ىذه النصوص ليس ىو الحق الذي أراده الرسوؿ 
فنحن نقوؿ لكم :وأيضا ظواىر النصوص التي جاءت فيما يتعلق باليوـ اآلخر ليست مرادة ،فأجزتم ألنفسكم

التأويل فأجيزوه لنا ،لماذا تمنعوننا من تأويل نصوص اليوـ اآلخر وتجيزونو ألنفسكم؟

ولهذا أصبح موقفهم ضعيفا تجاه ىؤالء؛ ألف ىذا فيو تناقض ،النصوص واحدة ،ومصدرىا واحد .

وكما سيذكر الشيخ فالنصوص المتعلقة باهلل  أضعاؼ أضعاؼ المتعلقة باليوـ اآلخر ،ما دمتم أجزتم ألنفسكم
تأويل ىذه النصوص فما المانع أف نؤوؿ نصوص اليوـ اآلخر؟ ما المانع أف نؤوؿ نصوص األحكاـ والمسائل
العملية؟ وىذا ىو عين التناقض ،أف تجيز لنفسك التأويل في بعض النصوص وتمنع التأويل في البعض اآلخر نعم

.

الفتوى الحموية الكبرى

وأىل السنة يقولوف ذلؤالء  :وضلن نعلم باالضطرار أف الرسل جاءت بإثبات
الصفات،ونصوص الصفات يف الكتب اإلذلية أكثر وأعظم من نصوص ادلعاد ،ويقولوف ذلم :
معلوـ أف مشركي العرب وغَتىم كانوا ينكروف ادلعاد ،وقد أنكروه على الرسوؿ  وناظروه عليو،
ٓتالؼ الصفات؛ فإنو مل ينكر شيئا منها أحد من العرب.
فعلم أف إقرار العقوؿ بالصفات أعظم من إقرارىا بادلعاد ،وأف إنكار ادلعاد أعظم من إنكار
ُ
الصفات ،وكيف جيوز مع ىذا أف يكوف ما أخرب بو من الصفات ليس كما أخرب بو ،وما أخرب بو
من ادلعاد ىو على ما أخرب بو؟ .

ػػػػػػػػػػػ

وىذا فيو إلزاـ لهؤالء المؤولة الذين أنكروا على الفالسفة تأويل نصوص المعاد ،الشيخ يقوؿ :معلوـ باالضطرار

أف الكتب اإللهية جاءت فيما يتعلق بصفات اهلل  أضعاؼ أضعاؼ ما تضمنتو من نصوص اليوـ اآلخر ،بل إف
مشركي العرب منهم من أنكر كما حكى اهلل  عنهم في القرآف ،أنكر المعاد ،لكن لم ينقل عنهم أنهم أنكروا

شيئا من الصفات.

يقوؿ الشيخ  :وعلى ذلك يُعلَم أف إقرار العقوؿ بالصفات أعظم من إقرارىا بالمعاد؛ ألننا وجدنا طوائف كثيرة
تنكر المعاد ولم تنكر الصفات ،وأف إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات ،فإذا جاز تأويل نصوص الصفات
فمن باب أولى يجوز تأويل نصوص المعاد ،ىذا من باب اإللزاـ لهؤالء المؤولة ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وأيضا فقد ُعلم أنو  قد ذَـ أىل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه ،ومعلوـ أف التوراة شللوءة من
ذكر الصفات ،فلو كاف ىذا شلا ُحّرؼ وبُدؿ لكاف إنكار ذلك عليهم أوىل ،فكيف وكانوا إذا
ذَكروا بُت يديو الصفات يضحكوف تعجبا منو وتصديقا ،ومل يعبهم قط ٔتا تعيب النفاة ألىل
اإلثبات مثل ألفاظ التجسيم والتشبيو وضلو ذلك ،بل عاهبم بقولو:
وقوذلم :
تعاىل :

()2

       

     

()1

وقوذلم  :اسًتاح خللق دلا السماوات واألرض فقاؿ

               

()3

والتوراة شللوءة من الصفات ادلطابقة للصفات ادلذكورة يف القرآف واحلديث ،وليس فيها تصريح
بادلعاد كما يف القرآف ،فإذا جاز أف نتأوؿ الصفات اليت اتفق عليها الكتاباف فتأويل ادلعاد الذي
انفرد بو أحدمها أوىل ،والثاين شلا يعلم باالضطرار من دين الرسوؿ  أنو باطل ،فاألوؿ أوىل
بالبطالف .
ػػػػػػػػػػػ

ىذا إلزاـ ٍ
ثاف لهؤالء المؤولة ،يقوؿ  :فقد ُعلم أف الرسوؿ  قد ذـ أىل الكتاب على ما بدلوه وغيروه وحرفوه

من الكتاب ،ومعلوـ أف التوراة مملوءة بصفات اهلل  بذكر الصفات ،فلو كاف ىذه الصفات مما حرفو وبدلو

أىل الكتاب لكاف أولى بأيش؟ باإلنكار.
بل يقوؿ إنهم كانوا يذكروف بين يديو صفات اهلل  كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود  لما
دخل الحبر من أحبار اليهود فقاؿ يا محمد ،إنا نجد أف اهلل يوـ القيامة يضع السماوات على إصبع واألرضين
على إصبع والشجر على إصبع  ...إلى آخر الحديث فضحك النبي  تصديقا لقولو وتال قولو :

  

.  )4(            

 - 1سورة المائدة آية .64 :
 - 2سورة آل عمران آية .181 :
 - 3سورة ق آية .38 :
 - 4سورة الزمر آية .67 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

فكانوا يذكروف صفات اهلل 

بين يديو ويقرىم على ىذا األمر ،ويصدقهم على ىذا األمر ،ولم يعترض عليهم

كما اعترض النفاة على أىل السنة ،إذا ذكروا ىذه الصفات ماذا يقوؿ النفاة ؟ يقولوف  :أنتم مجسمة ،أنتم

مشبهة ،لم يقل النبي 

لهذا الحبر ولغيره من اليهود إذا ذكروه بين يديو الصفات أو يلزـ على قولكم ىذا أف

يكوف اهلل جسما ،أو أنتم شبهتم اهلل  بخلقو.

فلهذا يقوؿ المؤلف  :ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة ألىل اإلثبات ،مثل لفظ التجسيم والتشبيو؛ ألف ىذه من

الشبو التي دائما ما يعترض بها النفاة على أىل السنة في إثبات الصفات ،بل عابهم بقولهم  )1(     الرد
عليهم ،لما جاء القرآف يرد عليهم في باطلهم ىذا ،ىل رد عليهم في إثباتهم اليد أـ في وصف اليد ؟ في وصف

اليد.

()2

                

المعطلة قالوا :

الحظوا أف اهلل 
مغلولة وصف اهلل  بأنو بخيل ،تعالى اهلل عن ذلك ،لكنو لو اليدين ،وأثبت أنهما مبسوطتاف وقولهم  :

أنكر على اليهود لما أثبتوا هلل اليد ،سبحاف اهلل! أين العقوؿ ؟ أنكر عليهم في وصف اليد


 )3(     وقولهم :استراح لما خلق السماوات واألرض .
الشاىد أنو أنكر عليهم ليس إثبات الصفات ،وإنما أنكر عليهم وصف اهلل  بالنقائص ،فلما وصفوه في ىذه
اآلية بالتعب ،أنو خلق السماوات واألرض وما بينهما في ستة أياـ ثم استراح في السابع رد عليهم      

 )4(         يقوؿ  :التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في

القرآف ،التوراة التي بأيدي اليهود مملوءة بذكر صفات اهلل 

المطابقة للصفات المذكورة في القرآف الكريم،

وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآف ،وليس في التوراة تصريح بذكر نصوص المعاد كما ىي الحاؿ في

القرآف.

 - 1سورة المائدة آية .64 :
 - 2سورة المائدة آية .64 :
 - 3سورة آل عمران آية .181 :
 - 4سورة ق آية .38 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

يقوؿ  :فإذا جاز أف نتأوؿ الصفات التي اتفق عليها الكتاباف ،يعني اآلف التوراة مليئة بنصوص الصفات ،والقرآف

مليء بنصوص الصفات ،والقرآف مليء بنصوص المعاد ،والتوراة ليس فيها إال نصوص محدودة ،فإذا جاز أف
نتأوؿ النصوص الواردة في الصفات التي اتفق عليها الكتاباف فمن باب أولى أف نتأوؿ نصوص المعاد التي انفرد

بها القرآف .

وىذا مما يعلم بطالنو بالضرورة من دين الرسل ،وىذا تأويل نصوص المعاد ،فيكوف تأويل نصوص الصفات من

باب أولى مما يعلم بطالنو من الدين بالضرورة.

إذف يقوؿ :فإذا جاز أف نتأوؿ الصفات التي اتفق عليها الكتاباف فتأويل المعاد الذي انفرد بو أحدىا أولى ،والثاني
مما يعلم باالضطرار من دين الرسل ،الثاني ما ىو؟ تأويل نصوص المعاد مما يعلم باالضطرار من دين الرسل أنو

باطل ،فاألوؿ أولى بالبطالف ،األوؿ ما ىو؟ نصوص الصفات .
ىذا من باب اإللزاـ لهم ،نعم .

الفتوى الحموية الكبرى

وأما الصنف الثالث ،وىم أىل التجهيل فهم كثَت من ادلنتسبُت إىل السنة وأتباع السلف يقولوف
إف الرسوؿ  مل يكن يعرؼ معاين ما أنزؿ اهلل عليو من معاين الصفات ،وال جربيل يعرؼ معاين
اآليات ،وال السابقوف األولوف عرفوا ذلك .
وكذلك قوذلم يف أحاديث الصفات إف معناىا ال يعلمو إال اهلل ،مع أف الرسوؿ تكلم هبذا ابتداء،
فعلى قوذلم تكلم بكالـ ال يعرؼ معناه .
ػػػػػػػػػػػ
نعم ىؤالء الطائفة الثالثة والصنف الثالث ممن خالفوا أىل السنة والجماعة في باب صفات اهلل  وىم أىل

التجهيل ،وىم من يسموف بالمفوضة.

وعرفهم ابن القيم -رحمو اهلل -بقولو  :الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ ال تعقل معانيها ،وال ندري ما أراد اهلل
ورسولو منها ،ولكن نقرؤىا ألفاظا ال معاني لها ،ونعلم أف لها تأويال ال يعلمو إال اهلل.

ىؤالء زعموا أف ىذه النصوص ،نصوص الصفات      

()1

    

()2

 

 )4(        )3(    ينزؿ ربنا يلقى في النار حتى تقوؿ ىل من
مزيد حتى يضع فيها الرب قدمو إلى آخر ىذه النصوص .

يقولوف :ىذه النصوص ليس لها معنى ،بل نقرؤىا ونتبعد بها ألفاظا جوفاء ،ما معانيها؟ قالوا :اهلل أعلم ،حتى

الرسوؿ 

ال يعرؼ معاني ىذه النصوص ،وحتى جبريل الذي نزؿ بالوحي ال يعرؼ معاني ىذه النصوص ،فهذه

النصوص مثل ما يردد اإلنساف الكالـ األعجمي الذي ال يفقو منو حرفا.

يورد الشيخ أحيانا مثاال يقوؿ :ضع ثالث حروؼ مثل :الداؿ والياء والزاي ،ديز ،ماذا تفهم؟ ال شيء ،فكما أنك

اآلف تنطق ديز وال تفهم فيها ،فكذلك تقرأ قوؿ اهلل  )5(     وال تفهم منو شيئا،

 - 1سورة األعراف آية .54 :
 - 2سورة المائدة آية .64 :
 - 3سورة األعراف آية .156 :
 - 4سورة الفجر آية .22 :
 - 5سورة األعراف آية .54 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

يقوؿ  :يقولوف إف الرسوؿ لم يكن يعرؼ ما أنزؿ عليو من آيات الصفات ،وال جبريل يعرؼ معاني تلك اآليات،

وال السابقوف األولوف ،ىذا من باب أولى.

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أف معناىا ال يعلمو إال اهلل مع أف الرسوؿ تكلم بهذا ابتداء ،يعني الرسوؿ 

يقوؿ  :ضحك ربنا  وال يفهم معنى ىذا الكالـ ،يقوؿ  :يد اهلل سحاء  وال يفهم معنى ىذا الكالـ،
يقوؿ   :المقسطوف على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديو يمين  وال يفهم معاني ىذا الكالـ،

سبحاف اهلل! ولهذا سماىم المؤلف أىل التجهيل ،يعني نسبوا الجهل إلى الرسوؿ 

وللسابقين ولعموـ

المؤمنين؛ ألف الذي يردد كالما ال يفقو معناه ىل ىو عالم أـ جاىل ؟ جاىل ،يجهل معنى ىذا الكالـ ،نعم،

وسيورد الشيخ اآلف الرد عليهم واستداللو  .نعم .

الفتوى الحموية الكبرى

معنى التأويل الذي ال يعلمو إال اهلل والتأويل المذكور في كالـ المتأخرين
وىؤالء يظنوف أهنم اتبعوا قولو تعاىل :
السلف على قولو :





 )1(      فإنو وقف كثَت من

 )2(      وىو وقف صحيح ،لكن مل يفرقوا بُت معٌت

الكالـ وتفسَته وبُت التأويل الذي انفرد اهلل تعاىل بعلمو ،وظنوا أف التأويل ادلذكور يف كالـ اهلل
ىو التأويل ادلذكور يف كالـ ادلتأخرين ،وغلطوا يف ذلك ،فإف التأويل يراد بو ثالث ٍ
معاف ،فالتأويل
يف اصطالح كثَت من ادلتأخرين.
ػػػػػػػػػػػ
قبل أف ندخل في قضية تفصيل التأويل ،المؤلف يقوؿ :ىؤالء أىل التجهيل استدلوا بآية آؿ عمراف ،قوؿ

اهلل 

                 

 )3(                 استدلوا بهذه
القراءة على الوقف على لفظ الجاللة

()4
       

ثم يستأنف الكالـ

  

.)5(    
وىذه قراءة صحيحة ،وىي قراءة الجمهور ،قرأ بها ابن عباس في رواية ،وابن عمر ،وعائشة ،وعروة بن
الزبير ،وعمر بن عبد العزيز ،وأبو الشاث ،وإليو ذىب الكسائي والفراء واألخفش ،وأبو عبيد ،واألصمعي وكثير
من العلماء على الوقف على لفظ الجاللة ،ىم يستدلوف ،يقولوف :
نصوص الصفات.
 -1سورة آل عمران آية .7 :
 -2سورة آل عمران آية .7 :
 -3سورة آل عمران آية .7 :
 -4سورة آل عمران آية .7 :
 -5سورة آل عمران آية .7 :
 -1سورة آل عمران آية .7 :

  

 )6(    ىذه ىي

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

يقوؿ الشيخ :نعم ىو وقف صحيح ،وىو وقف كثير من السلف ،لكن ىؤالء أتوا من حيث أنهم لم يفرقوا
بين التأويل الذي ىو اصطالح كثير من المتأخرين وبين التأويل في الكتاب والسنة ،سبب ضالؿ ىؤالء وسبب
خطأ ىؤالء أنهم أخذوا لفظ التأويل ىذا

    

 )1(  واعتقدوا أف ىذا التأويل ىو التأويل

المتعارؼ عليو عند المتكلمين.
والتأويل ،نستبق كالـ الشيخ ،نقوؿ :التأويل لو ثالثة ٍ
معاف :معنياف شرعياف وردا في الكتاب والسنة ،والمعنى
الثالث اصطالح اصطلح عليو المتأخروف ليس لو مستند ال في الكتاب وال في السنة.
فالتأويل يطلق في القرآف والسنة ويراد بو التفسير ،وىذا كثيرا ما يستخدمو اإلماـ ابن جرير -رحمو اهلل -في

تفسيره  :القوؿ في تأويل ىذه اآلية ،وممن ذىب إلى تأويل ىذه اآلية ،بمعنى تفسيرىا ،ومنو قوؿ اهلل 




 )2(  أي نبئنا بتفسيره ،وفيو أيضا  قوؿ النبي  البن عباس :اللهم فقهو في الدين وعلمو

التأويل  أي التفسير ،ىذا ىو النوع األوؿ ،يأتي بمعنى التفسير .
وىذا وارد في الكتاب والسنة أـ لم يرد ؟ وارد ،وأوردنا لكم األمثلة.
النوع الثاني :يُطْلَق التأويل في الكتاب والسنة ويراد بو الحقيقة التي يؤوؿ إليها األمر أو الخبر ،بمعنى :األمر
أو الخبر يكوف خبرا ثم أيش؟ يظهر في الخارج عيانا.

كاألمر ،إذا أمرؾ اهلل  بالصالة ،ثم أديت الصالة فعال ،فهذا تأويل أمر اهلل 

والخبر أف يخبرنا اهلل

 عن أمر ،عن شيء ،ثم يوجد في الخارج ،فيكوف وجوده في الخارج ىو التأويل ،مثاؿ :قوؿ اهلل 
. )3(                 

 -2سورة آل عمران آية .7 :
 -3سورة يوسف آية .36 :
- -1سورة األعراف آية .53 :

 

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ



 )1(        يوـ يأتي تأويل ىذا القرآف ،إذا جاء يوـ القيامة فاآلف ما

في القرآف من الخبر عن المعاد وعن يوـ القيامة ىو خبر ،ما تأويلو؟ وقوعو فعال يوـ القيامة.
وىناؾ مثاؿ أقرب من ىذا :قوؿ اهلل  عن يوسف:



 )2(      رأى الرؤيا

وىو في الصغر ،رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآىم لو ساجدين ،لما تولى ملك مصر،
ودخلوا عليو



 )3(    فماذا قاؿ؟



 )4(   من اآلف وقعت فعال ظهرت

للعين ،واضح؟ اآلية لما أقوؿ :غدا أو بعد غد سيحضر فالف من الناس ،ىذا اآلف خبر ،ما تأويل ىذا الخبر؟ إذا
حضر ىذا الشخص ،قلنا :خالص ىذا تأويل ىذا الخبر.
ومن ىذا النوع  :قوؿ السيدة عائشة -رضي اهلل عنها -لما أنزؿ اهلل  على رسولو:
 

   

 )5( قالت :كاف يُكثر -أنأي يقوؿ -في ركوعو :سبحانك اللهم ربنا وبحمدؾ اللهم اغفر لي،

يتأوؿ القرآف  ما معنى يتأوؿ القرآف؟ أي يطبقو ،ينفذه ،ىذا تأويل ىذا األمر.
سبح ،اآلف ىذا تأويل ىذا األمر ،إذًا ىذا النوع الثاني من أنواع التأويل ،وىذاف النوعاف ىما
فػ"سب ْح" ىو َ
اللذاف جاءا في الكتاب والسنة.
بقي النوع الثالث وىو الذي اضطرب واختلف على ىؤالء ،ىم نزلوا معنى ىذا
)6( 
   

أوي    

على أنو ىو المعنى الثالث.

المعنى الثالث :وىو حرؼ صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ المرجوح لدليل يقترف بو ،وىو
- -2سورة األعراف آية .53 :
 -3سورة يوسف آية .100 :
 -4سورة يوسف آية .100 :
- -5سورة يوسف آية .100 :
- -6سورة النصر آية .1 :
 -1سورة آل عمران آية .7 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

التأويل في اصطالح المتأخرين ،ىذا ليس لو مستند في بالكتاب والسنة ،لكن ىو المصطلح السائد عند
المتأخرين من أىل الكالـ ،إذا أطلقوا التأويل فهم يريدوف ىذا المعنى ،وىو المعنى الثالث :صرؼ اللفظ عن
االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ المرجوح ،من االحتماؿ الظاىر البين إلى االحتماؿ البعيد مثالو ..من يمثل لي؟
"استوى" استولى ،ىذا يقولوف :تأويل .
فهؤالء المفوضة استدلوا بهذه اآلية على أف التأويل الوارد بهذه اآلية ىو التأويل المعروؼ عند المتأخرين:
صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ المرجوح.
وال صحيح أف التأويل الوارد في ىذه اآلية :إما أف يراد بو التفسير وىذا على قراءة الوصل ،من لم يقطع
ويقف ،من عطف أولو العلم على لفظ

الجاللة 

 )1(         يكوف معنى

التأويل ىنا التفسير ،يعني :وما يعلم تفسيره إال اهلل والراسخوف من أولي العلم.
وعلى قراءة القطع -قراءة الوصل ىي قراءة مجاىد ورواية عن ابن عباس ،وقراءة القطع ىي قراءة الجمهور -
وعلى قراءة القطع يكوف معنى التأويل في ىذه اآلية :الحقيقة التي يؤوؿ إليها الكالـ وىذه الحقيقة ال يعلمها إال
اهلل ،فحق يقة ما في المعاد ال يعلمو إال اهلل ،وحقيقة ىذه األسماء والصفات ،وكيفية ىذه األسماء والصفات ال
يعلمها إال اهلل ،واضح؟ نعم.

 -2سورة آل عم ارن آية .7 :

الفتوى الحموية الكبرى

فإف التأويل يراد بو ثالث معاف :فالتأويل يف اصطالح كثَت من ادلتأخرين ىو صرؼ اللفظ
عن االحتماؿ الراجح إىل االحتماؿ ادلرجوح لدليل يقًتف بذلك.
ػػػػػػػػػػػػػ
نعم ،إذا كاف ىناؾ دليل صحيح يقترف بهذا التأويل فالتأويل صحيح ،وإذا كاف الدليل فاسدا فالتأويل فاسد،
"ج ّل" ،كل
التأويل الفاسد مثل :كجل تأويالت المعطلة لنصوص الصفات ىو من باب التأويل الفاسد ،ال أقوؿُ :

تأويل المعطلة لنصوص الصفات ىو من باب التأويل الفاسد.

أما التأويل الصحيح أف يكوف فعال ىناؾ دليل يدؿ على صرؼ اللفظ من ىذا االحتماؿ الراجح إلى
االحتماؿ المرجوح ،واألمثلة على ىذا قليل ،منها قوؿ اهلل  أف بعض العلماء يستدؿ بعض العلماء بقوؿ اهلل
-عز وجل:

()1
       

ظاىر اللفظ ما ىو؟ "أتى" يدؿ على أنو أتى وانتهى ،لكن المعنى

الصحيح أو التأويل الصحيح أنو سيأتي ،أين الدليل؟  )2(    واضح؟
وأيضا قوؿ اهلل -عز وجل تعالى:
ً
يستعيذ إال إذا فرغ من القراءة

()3
     

()4
     

ظاىر اللفظ يدؿ على أف اإلنساف ال

لكن نحن صرفناه عن ظاىره إلى أف اإلنساف

إذا أراد أف يقرأ فليستعذ لدليل؛ ألنو ثبت عن النبي -صلى اهلل عليو وسلم أنو  كاف إذا قرأ استعاذ 
واضح؟ فهذا الذي يمكن أف يمثل لو بالتأويل الصحيح على اصطالح المتأخرين ،نعم.

 - 1سورة النحل آية .1 :
 - 2سورة النحل آية .1 :
 - 3سورة النحل آية .98 :
 - 4سورة النحل آية .98 :

الفتوى الحموية الكبرى

فال يكوف معٌت اللفظ ادلوافق لداللة ظاىره تأويالت عن اصطالح ىؤالء ،وظنوا أف مراد اهلل
بلفظ التأويل ذلك ،وأف للنصوص تأويال سلالفا دلدلوذلا ال يعلمو إال اهلل أو يعلمو ادلتأولوف.
ػػػػػػػػػػػػػ
نعم ،يقوؿ" :فال يكوف معنى اللفظ الموافق لداللة ظاىره تأويال على اصطالح ىؤالء" المعنى الذي يظهر من
نصوص الصفات ليس بتأويل على اصطالح ىؤالء ،بل ال بد أف يبحثوا لو عن معنى بعيد ،ىم يزعموف أف الدليل
المقترف الذي حملهم على صرؼ ذلك ىو العقل :األدلة العقلية التي جاءوا بها ،وظنوا أف مراد اهلل بلفظ التأويل
ذلك ،يعني :ظنوا أف التأويل الذي جاء في اآلية المقصود بو ىو صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الراجح إلى
االحتماؿ المرجوح.
ونحن قلنا :إف الصحيح أف التأويل الذي جاء في اآلية إما أف يراد بو التفسير ،أو يراد بو الحقيقة التي يؤوؿ
إليها األمر ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

مث إف كثَتا من ىؤالء يقولوفُٕ :ترى على ظاىرىا فظاىرىا مراد ،مع قوذلم :إف ذلا تأويال هبذا

ادلعٌت ال يعلمو إال اهلل ،وىذا تناقض وقع فيو كثَت من ىؤالء ادلنتسبُت إىل اللسنة من أصحاب
األئمة األربعة وغَتىم.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىؤالء المفوضة قالوا :تُجرى ىذه النصوص على ظاىرىا ،ظاىرىا مراد أو غير مراد؟ قالوا :مراد ،يعني :مراد
من الشارع ،مراد من اهلل -عز وجل ،أراد ظاىر ىذا النص ،طيب ىل ىو معلوـ؟ قالوا :ال.

سبحاف اهلل!! وتعالى ىذا تناقض ظاىر واضح ،كيف تقوؿ لي :إف ظاىرىا مراد ،وتقوؿ :ال يعلمو إال اهلل ،أنت لما

حكمت على ىذا اللفظ ،قلت :أجري
قلت :إف ظاىرىا مراد فيدؿ ىذا على أنك فهمت المعنى ،أنت اآلف
َ
اللفظ على ظاىره ،وظاىره مراد! اآلف حكمت عليو ،حكمت عليو بناء على ماذا؟ على أنك فهمت معنى ىذا

اللفظ.

ثم تأتي -في نفس الكالـ -وتقوؿ :المعنى ال يعلمو إال اهلل! لو كاف المعنى ال يعلمو إال اهلل فال يجوز لك أف

تقوؿ :أجره على ظاىره أو غير ظاىره ،وال تقوؿ :مراد وال ليس مرادا؛ ألنك ما تفقو أصال من شيء ،ال تحكم

عليو ال من قريب وال من بعيد ،فإذا حكمت عليو بأي حكم فأنت فهمت منو معنى ،فتكوف متناقضا إذا قلت:

إف معناه ال يعلمو إال اهلل .

وىذا ظاىر التناقض في مذىب ىؤالء ،الذين ىم من؟ المفوضة الذين يقولوفِ :
أجر النصوص على ظاىرىا ،لكن
ال بد تعتقد أف ظاىرىا ال يعلمو إال اهلل ،أف معناىا ال يعلمو إال اهلل.

من قاؿ لك :إف معناىا ال يعلمو إال اهلل ،لماذا ال يكوف معناىا ىو ما يظهر منها ،لماذا؟ فإف قلت :ال ،فأنت اآلف
حكمت ،وإذا حكمت بمعنى أنك فهمت من النص ،وإذا فهمت من النص فأنت ناقضت قولك ،أف تقوؿ :إف

ىذا النص ال يعلمو إال اهلل ،مثل ما قلت لكم ،مثل لفظ "ديس" ىل تفهم منو شيءئا ،ال يجوز أف تقوؿ لهذا
أج ِره على ظ اىره ،أو ال تجره على ظاىره ،وال لو معنى وال ليس لو معنى؛ ألنك أصال ما تفقو من شيءئا
اإلنسافْ :
.

فهؤالء المفوضة متناقضوف فيما ذىبوا إليو ،وىذا قوؿ الشيخ :وىذا تناقض وقع فيو كثير من ىؤالء المنتسبين

إلى السنة من أصحاب األئمة األربعة وغيرىم.

ونقف على ىذا ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على سيدنا محمد وصحبو وسلم أجمعين.

قبل أف نبدأ باألسئلة السؤاؿ الذي طُرح باألمس :الجمع بين آية المعارج وآية السجدة؟

الفتوى الحموية الكبرى
 ........................................................................................................ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ػ ػ ػػ

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -قاؿ :إف األلف  )1(       األلف التي جاءت ذكرىا
في سورة الحج ىي أحد األياـ الستة التي خلق اهلل فيها السماوات واألرض ،واأللف التي جاء ذكرىا في سورة السجدة ىي لعروج األمر

ونزولو من اهلل -عز وجل ،والخمسين ألف التي جاء ذكرىا في المعارج ىي يوـ القيامة.

وىناؾ وجو آخر ذكره محمد األمين الشنقيطي -رحمة اهلل عليو -صاحب "أضواء البياف" وىي أف األلف،
والخمسين ألف سنة ،ىي :يوـ القيامة بحسب حاؿ المؤمن والكافر؛ فالمؤمن تكوف عليو يسيرة وقصيرة ،والكافر

تكوف عليو طويلة وعسيرة ،واهلل أعلم ،نعم.

س :أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :ما ىو الفرؽ بين القسم األوؿ من أىل التخييل ،والصنف الثاني وىم أىل التجهيل،
علما أنهم يقولوف بأف الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم :ال يعلم معاني ىذه النصوص.

ج :الفرؽ بينهما :أف أىل التخييل جعلوا لهذه النصوص معاني ،قالوا فعال أف الرسوؿ ال يعلمها ،لكن من

الفالسفة وممن يسمونهم أولياء علم معناىا ،واضح ،أما أىل التجهيل فال ،عندىم ال أحد يعلم معاني ىذه

النصوص ،ال يعلمها إال اهلل؛ ال جبريل ،وال النبي -صلى اهلل عليو وسلم ،وال المؤمنين ،وال العرب ،وال العجم .ال
أحد يعلم معناىا.،

منهم من قاؿ :إف الرسوؿ ال يعلمها لكن نحن نعلمها ،ومنهم من قاؿ :إف الرسوؿ يعلمها ونحن نعلمها ،ولها

باطن يخالف الظاىر ،فهذا ىو الفرؽ بين الطائفتين ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،وفقكم اهلل! ما تقولوف في رسالة اإلماـ الذىبي
في الرد على شيخ اإلسالـ في مسائل عقدية ،ىذا وقد عثرت على إسنادىا ،وما وجدتو أف رجالو ثقات من

بالذىبي إلى الحافظ ،ووقفت على كالـ أنو للسخاوي -رحمو اهلل -يثني على ىذه الرسالة والمخطوط موجود في
ثالث ورقات ،إضافة إلى أني وقفت على كالـ للذىبي في "الدرر الكامنة" بشأف شيخ اإلسالـ -رحمو اهلل وفيو:
"ونخالفو في باقي بعض األصوؿ والفروع" أفال يكوف ذلك شاىدا لما في الرسالة من مضموف ،وقد صنف بعض

األشاعرة في إثبات ىذه الرسالة وإحاطتها ببعض القرائن.

ج :اإلماـ الذىبي -رحمو اهلل -معروؼ موقفو من شيخ اإلسالـ أو من قرينو ،ويعتبر من أقراف الشيخ ،أثنى عليو
كثيرا ،وذكره بعبارات حقيقة قلما من وصف الشيخ بها ،قاؿ :رأيت رجال كأف العلوـ نُصبت بين عينيو يأخذ
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منها ما شاء ويذر.
ولعلي أورد شيئا من عباراتو التي أثنى بها على شيخ اإلسالـ ثناء عاطرا في الدرس القادـ ،لكن يبقى أف اإلماـ

الذىبي نعم لو موقف في دخوؿ شيخ اإلسالـ وتعمقو في علم الكالـ؛ فاإلماـ الذىبي يرى أف األولى تجنب

التوسع في ىذا الباب على مذىب أو على رأي السيوطي ومن على شاكلتو.

أما أنو اعترض على شيخ اإلسالـ ،أو خالفو في مسألة من مسائل الصفات فأنا ال أعلم شيئا من ذلك ،بل

المشهور والمعروؼ عن اإلماـ الذىبي أنو في باب األسماء والصفات على منهج أىل السنة والجماعة ،نعم ىناؾ

عنده -ال نستطيع أف نقوؿ -مآخذ فيما يتعلق بجانب توحيد العبارة العبادة ،لكن ليست بذاؾ بحيث يشنع عليو
بها لكن عنده ،أما في توحيد األسماء والصفات فال ،واهلل أعلم.

وأنا ال أعرؼ ىذه الرسالة ،نعم أعرؼ أنو ىناؾ من أىل البدع من شنع على شيخ اإلسالـ ،وزعم أف اإلماـ

الذىبي قاؿ فيو وقاؿ ،لكن الذي بين أيدينا من كالـ اإلماـ الذىبي أبدا ىو الثناء العاطر على شيخ اإلسالـ
والتزكية التي قلما زكي بها الشيخ بمثل عبارات اإلماـ الذىبي ،لكنو ما وافقو على قضية ..قاؿ :يا ليتو ما دخل

في ىذا العلم؛ علم الفلسفة وعلم المنطق ومناظرة ىؤالء.

نحن نقوؿ ابتداء :نعم ينبغي لإلنساف أال يدخل في ىذا العلم؛ ألنو قلما إنساف دخل فيو فسلم ،ولكن ىذه تعتبر
منقبة لهذا اإلماـ؛ ألنو دخل فيو وخرج كما دخل لم يعلق منو شيء ،بل إف اهلل  ىيأه للرد على ىؤالء وىلهلة

ىؤالء وفضح ىؤالء باألدلة النقلية واألدلة العقلية ،نعم .

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :كيف نجمع بين قولو -صلى اهلل عليو وسلم  :وكلتا يديو يمين  وفي
الحديث اآلخر إثبات الشماؿ هلل -تعالى.
ج :نعم ،جمع العلماء بينهما أف قوؿ النبي -صلى اهلل عليو وسلم :اهلل  لو يد يمين ولو يد شماؿ ،كما جاء
في الحديث ،لكن في قولو في الحديث  :وكلتا يديو يمين  كما ذكره اإلماـ ابن قتيبة في "تأويل مختلف

دفعا لتوىم النقص ،اليد الشماؿ بالنسبة لحق المخلوؽ ليست كاليد اليمين ،فهي
الحديث" ،قاؿ :ذكر ذلك ً
أضعف من اليد اليمين ،واليد اليمين دائما تستخدـ في األشياء المحترمة بخالؼ اليد الشماؿ ،فلما كاف ىناؾ
احتماؿ أف يرد لذىن بعض الناس أنو إذا أُثبت اهلل اليد الشماؿ أف تكوف اليد الشماؿ أقل من اليد اليمين

كما ىي الحاؿ في المخلوؽ أراد النبي 

دفع ىذا التوىم فقاؿ  :وكلتا يديو يمين  بمعنى :كلتا يديو

يُمن وبركة ،ليس فيها نقص في وجو من الوجوه ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :معلوـ أف اهلل في السماء مستو على عرشو ،وىل عرشو على الماء ،واهلل يحفظكم.
ج :نعم ،ىذا ىو الذي جاء في حديث العباس ،وإف كاف ضعفو بعض العلماء :أف ما بين السماء كذا إلى كذا ،ثم
قاؿ :وفوؽ السماء السابعة ماء وفوقو العرش نعم ،وجاء ذلك في قوؿ اهلل -عز وجل:

  

 )1(  وفسرت ىذه اآلية بحديث العباس.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :أُشهد اهلل أني أحبك فيو ،وسؤالي ىو :يستدؿ المبتدعة على تأويل الصفات الفعلية
كالنزوؿ والمجيء واإلتياف بقولو -تعالى       :

()2

نرجو بياف الجواب عن

ذلك.

ج :جعلنا اهلل وإياكم وإياه من المتحابين فيو! أقوؿ :كما ذُكر سابقا أنو دائما لفهم الكالـ ال بد من فهم السياؽ
الذي ورد فيو ،وىذا ىو أسلوب العرب ،وىذا ىو كالـ العرب الذي جاء بو القرآف ،القرآف نزؿ بلغة العرب،

والعرب يطلقوف ىذه اللفظة ويكوف لها عدة معاف ،متى يتعدد يتحدد ىذا المعنى ،ويراد ىذا المعنى وال يراد ىذا
المعنى؟ بالسياؽ ،فسياؽ ىذه اآلية ليس في مجيء اهلل  إنما مجيء العذاب ،والكالـ حوؿ العذاب.
بخالؼ اآليات األخرى )3(        :صريح في مجيء اهلل  فلماذا نؤولها ونقوؿ :مجيء
المالئكة ،أو مجيء الرحمة؛ السياؽ ال يحتملو ،أما ىذا فالسياؽ يحتملو مثل قوؿ اهلل -عز وجل        :

واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.
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أف وافق ظاىره أو مل يوافق ،وىذا ىو التأويل يف اصطالح ٚتهور ادلفسرين وغَتىم ،وىذا التأويل
يعلمو الراسخوف يف العلم ،وىو موافق لوقف من وقف من السلف على قولو -تعاىل :

 

 )1(        كما نُقل لك عن ابن عباس ورلاىد وزلمد بن
جعفر بن الزبَت وزلمد بن إسحاؽ وابن قتيبة وغَتىم .وكال القولُت حق باعتبار كما قد بسطناه
يف مواضع آخر؛ وذلذا نقل عن ابن عباس ىذا ،أو وىذا وكالمها حق.
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نعم ،الحمد هلل رب العالمين ،وأصلي وأسلم على أشرؼ األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد عليو وعلى آلو

وأصحابو أفضل الصالة وأتم التسليم.

ال زاؿ كالـ المؤلف -رحمو اهلل -في الرد على المفوضة واستداللهم بآية آؿ عمراف وىي قولو سبحانو:
()2

     

 

وذكر أنهم أوتوا من حيث أنهم لم يفهموا من التأويل إال ما جاء عن المتأخرين ،وىو

صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ المرجوح.

وذكر أف ىذا االصطالح ليس لو أصل في الكتاب والسنة ،وإنما التأويل الوارد في الكتاب والسنة ىو أحد
معنيين ،ىو المعنى الثاني الذي ذكره بقولو :والمعنى الثاني أف التأويل ىو تفسير الكالـ سواء وافق ظاىره أو لم

يوافقو؛ بمعنى :إذا فُسر ىذا الكالـ سواء كاف ىذا التفسير بما يتوافق مع الظاىر أو يختلف مع الظاىر فهو
المراد بالتأويل .
()3

وذكرت لكم باألمس أمثلة على ذلك من الكتاب والسنة :من القرآف :قوؿ اهلل -عز وجل     

بمعنى :نبئنا بتفسيره ،ومن السنة حديث  :اللهم فقهو في الدين وعلمو التأويل  أي :التفسير .

وىو وىذا ىو االصطالح الذي يستخدمو ابن جرير الطبري -رحمو اهلل -في تفسيره ،فيقوؿ" :القوؿ في تأويل
ىذه اآلية "...بمعنى :في تفسير ىذه اآلية ،يقوؿ :وىذا ىو التأويل في اصطالح جمهور المفسرين وغيرىم،

وىذا التأويل يعلمو الراسخوف في العلم ،التفسير مما يعلمو الراسخوف في العلم.
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()1

وبناء على ذلك ىو موافق لوقف من وقف على قولو           :

كقراءة ابن عباس ومجاىد وغيرىم  ،فمن وقف على "أولي العلم" يعني عطف "أولي العلم" على اهلل على
لفظ الجاللة أراد بالتأويل في ىذه اآلية أي المعاني؟ :التفسير ،كأف معنى الكالـ :وما يعلم تفسيره إال اهلل

والراسخوف في العلم ،واضح؟

يقوؿ :كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاىد ،يعني قراءة الوقف ،وىي قراءة صحيحة -كما نقل ذلك عن ابن
عباس ومجاىد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاؽ بن يسار وابن قتيبة الذي ىو عبد اهلل بن مسلم

المتوفى سنة مائتين وست وسبعين وغيرىم.

"وكال القولين حق باعتبار" أي القولين؟ التفسير والحقيقة التي - ،..ليس معنى القوؿ األوؿ اللي ىو المعنى األوؿ والمعنى الثاني ،ال ،وكال
()2

القولين حق ،أي :قراءة من قرأ بالوقف على لفظ الجاللة        

انتهى الكالـ    ،

 )3(   فالواو ىنا قالوا :وىنا على قراءة من قرأ بالوقف تكوف عاطفة أو استئنافية؟ تكوف استئنافية .ويكوف "راسخوف"
مبتدأ ،ابتدأ الكالـ ..استأنف الكالـ من جديد ،وقراءة الوقف ىي قراءة الجمهور ،لكن ال تعارض بين القولين .

لو قلنا :إف التأويل ليس لو إال معنى واحد لكاف ىناؾ تعارض ،كيف؟ جماعة يقولوف :إف تأويلو يعلمو اهلل

والراسخوف في العلم ،وجماعة أخرى يقولوف :ال يعلمو أولوي العلم.

لكن لما تبين أف التأويل لو أكثر من معنى اتضح أف كال القراءتين حق ،فمن وقف أراد معنى ،ومن وصل أراد

المعنى اآلخر ،وبهذا تجتمع األقواؿ وال يكوف ىناؾ تعارض أو تناقض ،نعم؛ ولهذا نقل عن ابن عباس ىذا وىذا.

"وكالىما حق" يعني :ابن عباس نفسو 

قرأ بالوقف ،وقرأ بالوصل؛ فإذا قرأ بالوقف أراد المعنى األوؿ الذي

سيأتينا ،وإذا قرأ بالوصل أراد المعنى الثاني الذي ىو التفسير.
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الفتوى الحموية الكبرى

وادلعٌت الثالث :ىو أف التأويل ىو احلقيقة اليت يؤوؿ الكالـ إليها ،وإف وافقت ظاىره
ف تأويل ما أُخرب بو يف اجلنة من األكل والشرب واللباس والنكاح وقياـ الساعة وغَت ذلك ىو
احلقائق ادلوجودة أنفسها ،ال ما يتصور من معانيها يف األذىاف ويعرب عنو باللساف.
وىذا ىو التأويل يف لغة القرآف كما قاؿ -تعاىل  -عن يوسف -عليو السالـ  -أنو
 )1(           وقاؿ -تعاىل:

قاؿ  :

     

                             
()2



وقاؿ -تعاىل:

                                

 )3(        وىذا التأويل ىو الذي ال يعلمو إال اهلل.
ػػػػػػػػػػػػػ

نعم ،ىذا ىو المعنى الثالث ،ولع ل الشيخ يقوؿ :ىذا ىو األكثر ورودا في القرآف وىو أف التأويل يأتي ويراد بو:

الحقيقة التي يؤوؿ إليها الكالـ.

وكما ذكرت باألمس أف الكالـ إما طلب أو إنشاء ،واإلنشاء ىو الخبر ،والطلب :إما فعل أمر أمر أو طلب ترؾ،

فاألخبار مثل لو أقوؿ لكم كما ذكرت باألمس :غدا سيحضر زيد ،ىذا خبر ،تأويلو :حضور زيد ،فعال إذا حضر
نقوؿ :ىذا تأويل الخبر الذي باألمس ،حقيقة وجود ىذا الكالـ في الخارج ىو التأويل.

أما الطلب :فهو إما طلب فعل أو طلب ترؾ ،لما أقوؿ ألحدكم :قم ،تأويل ىذا الطلب القياـ نفسو ،ال تخرج

تأويلو عدـ القياـ الخروج واضح؟ .

()4
فعل النبي  تطبيق النبي 
ىذا؟
تأويل
فما
فإذا قاؿ اهلل  لرسولو       :
ُ

ولهذا عائشة تقوؿ  :كاف يكثر أف يقوؿ في ركوعو وسجوده :سبحانك اللهم ربنا وبحمدؾ ،اللهم اغفر لي،

يتأوؿ القرآف  يطبق القرآف ،واضح ؟
 - 1سورة يوسف آية .100 :
 - 2سورة األعراف آية .53 :
 - 3سورة النساء آية .59 :
 - 4سورة النصر آية .3 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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وإذا نهانا اهلل  عن الغيبة وعن النميمة فامتنعنا عن ىذا األمر فهذا تأويل ىذا الطلب ،واضح وال ما ىو واضح
؟

ضرب المؤلف على ذلك أمثل ة يقوؿ :والمعنى الثالث :أف التأويل ىو الحقيقة التي يؤوؿ الكالـ إليها وإف وافق
ظاىره ،فتأويل ما أخبر بو في الجنة من األكل والشرب واللباس والنكاح وقياـ الساعة وغير ذلك ىو الحقائق

الموجودة أنفسها.

بمعنى :اهلل  أخبرنا أف القيامة سيكوف فيها كذا وكذا وكذا ،وأف ىناؾ جنة فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل
وأنهار من ماء ،وفيها أشجار ،نعم وفيها قصور وفيها حور ،وأخبرنا عن النار وما فيها .تأويل ىذه األخبار ىي

الحقائق نفسها ،ىي حقيقة ىذه األمور ،حقيقة ما في الجنة ،حقيقة ما في النار ،حقيقة ما في القيامة ،ال ما
يُتصور من معانيها في األذىاف .

أليس ألف اآلف اهلل أخبرنا عن الجنة وما فيها ،فعندنا تصور ذىني عن ىذه األمور وإال ال؟ عندنا تصور عن أنهار

الجنة ،وعن قصور الجنة ،وعن عذاب النار -أعاذنا اهلل وإياكم منها.

ىناؾ تصور ذىني عنها ،ىذا التصور الذىني ليس ىو التأويل ،إنما التأويل ىو عينها ،حقيقتها ،ال ما يتصور من

معانيها في األذىاف ويُعبر عنو باللساف.

اهلل 

عبر مثال عن األنهار أف فيو ا أنهار من لبن في الجنة ،ونحن نقوؿ :في الجنة أنهار من لبن ،تأويل ىذا

الخبر ىو ذات النهر الذي من لبن في الجنة.
وىذا ىو التأويل في لغة القرآف كما قاؿ  -تعالى  -عن يوسف :
                              

()1

                              

فيوسف أخبر في صغره أف الشمس والقمر وأحد عشر

كوكبا رآىم يسجدوف لو ،ىذا اآلف خبر وال واقع؟ خبر ما وقع منو شيء ،لما تولى مُ لك مصر
ودخل أخوتو وأبواه عليو وخ روا لو سجدا قاؿ )2(                      :اآلف وقعت في
الخارج ظهرت في العياف ،ىذا حقيقة تلك الرؤيا ،فهذا تأويلها.
وقاؿ  -تعالى:

                                                                             

 - 1سورة يوسف آية .100 :
 - 2سورة يوسف آية .100 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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()1
                                    

الرسل جاءت لألمم أف ىناؾ يوما آخر يجازى فيو الناس،

يجازى فيو المحسن على إحسانو والمسيء على إساءتو ،وىناؾ جنة ونار ،ىذه األمور كذب بها

بعض األمم وقابلوا رسلهم بالتكذيب ،فاهلل 
()2
                

يقوؿ :انتظروا

                                 

إذا وقع فعال يوـ القيامة ماذا يقوؿ ىؤالء المكذبوف ؟

()3
                                            

                    

ىذا ما جاءت بو الرسل وىذا ما أخبرنا بو الرسل

فعال وقع كما أخبروه فهذا ىو تأويل تلك األخبار التي أخبرت بها الرسل.
ثم مثّل أيضا المؤلف في قولو -سبحانو:

            

        

()4

التأويل ىنا يحتمل المعنى الثاني ويحتمل المعنى الثالث،

يحتمل أف يكوف المعنى" :ذلك خير وأحسن تفسيرا" كونكم رددتم ىذا األمر الذي تنازعتم فيو إلى اهلل والرسوؿ

تنازعتم في معناه ،فهذا أفضل وأحسن من تفسيركم ومن اجتهاداتكم.

ويحتمل أف يكوف المعنى :الحقيقة ،ىذا حقيقة اإليماف أنك ترجع عند التنازع إلى اهلل ورسولو ،وىذا التأويل ىو

الذي ال يعلمو إال اهلل ،حقيقة ما أخبر اهلل بو عن الجنة وعن النار وعن نفسو من األسماء والصفات ،ىذه الحقيقة

ىل يعلمها أحد من البشر؟ الجواب ال ،فهذا ىو التأويل الذي ال يعلمو إال اهلل المتوافق مع وقف من وقف على

لفظ الجاللة ،نعم.

 - 1سورة األعراف آية .53 :
 - 2سورة األعراف آية .53 :
 - 3سورة األعراف آية .53 :
 - 4سورة النساء آية .59 :

الفتوى الحموية الكبرى

فتأويل الصفات ىو احلقيقة اليت انفرد فرض اهلل بعلمها وىو الكيف اجملهوؿ الذي قاؿ فيو
السلف كمالك وغَته :االستواء معلوـ والكيف رلهوؿ ،فاالستواء معلوـ يُعلم معناه وتفسَته
ويًتجم بلغة أخرى ،وأما كيفية ذلك االستواء فهو التأويل الذي ال يعلمو إال اهلل -تعاىل.
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إذف تأويل صفات اهلل 

ىي الحقيقة وىذه الحقيقة ىي الكيفية التي استأثر اهلل بعلمها ،وأمسك السلف

عن تحديدىا ،فهم يثبتوف الصفة ويعلموف معناىا لكن الكيفية ىي التأويل التي استأثر اهلل بعلمها يقوؿ :فتأويل
الصفات ىي الحقيقة التي انفرد اهلل بعلمها ،ما ىي ىذه الحقيقة؟ وىو الكيف المجهوؿ الذي قاؿ فيو السلف
كمالك وغيره كاإلماـ ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك كما سيأتي :االستواء معلوـ والكيف مجهوؿ.

ويترجم ،فلو لم يكن معلوما -كما زعم المفوضة -لما جاز إيضاح معناه وال
فاالستواء معلوـ ،يُعلم معناه ويفسر َ

ترجمة معناه ،إنما العرب تعرؼ أف معنى االستواء ىو العلو واالرتفاع ،طيب ،كيفية ىذا االستواء المضاؼ إلى

اهلل  ىو من التأويل الذي ال يعلمو إال اهلل ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وقد روي عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -كما ذكره عبد الرزاؽ وغَته يف تفسَتىم عنو أنو
قاؿ :تفسَت القرآف على أربعة أوجو :تفسَت تعرفو العرب من كالمها ،وتفسَت ال يكفر يعذر أحد
ّتهالتو ،وتفسَت يعلمو العلماء ،وتفسَت ال يعلمو إال اهلل -عز وجل ،من ادعى علمو فهو
كاذب ،وىذا كما قاؿ -تعاىل:

            

 )1(  وقاؿ النيب -صلى اهلل عليو وسلم  :يقوؿ اهلل :أعددت لعبادي الصاحلُت ما
ال عُت رأت وال أذف مسعت وال خطر على قلب بشر . 
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،يقوؿ المؤلف :وقد روي عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -ما ذكره عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني المتوفى

سنة مائتين وإحدى عشر صاحب "المصنف" اإلماـ الحافظ وغيره في تفسيرىم ،تفسيره مطبوع اآلف وال بأس أف

نذكر ىناؾ لطيفة يذكرىا العلماء في ترجمة عبد الرزاؽ وإف لم تكن متصلة بالموضوع لكن نروح بها عن النفوس:

معلوـ أف عبد الرزاؽ شيخ لإلماـ أحمد -رحمو اهلل ،وقد رحل إليو اإلماـ أحمد ويحيى بن معين ليسمعا منو وبقي
عنده معو اإلماـ أحمد مدة وأدرؾ معو عيد الفطر ،فقاؿ اإلماـ أحمد ليحيى بن معين :انظر إذا خرج اإلماـ عبد

الرزاؽ فإف كبّر كبرنا وإف سكت سكتنا ،يعني :في مسألة مشروعية التكبير في صبيحةاح يوـ العيد قبل الصالة.

فخرج وخرجا معو فما كبر وما كبرا ،لما انقضى من الصالة دعاىما للغذاء فسألهما قاؿ :رأيت منكما عجبا!

قالوا :ما رأيت؟ قاؿ :أنكما لم تكبرا لما خرجتما إلى المصلى ،فقاال لو :إنا قد أحرزنا في أنفسنا أنك إف كبرت
كبرنا وإف لم تكبر لم نكبر ،وفقاؿ :وأنا كذلك أحرزت في نفسي إف رأيتكما كبرتما كبرت وإف سكتما سكت.

الحظوا يا إخواف ىذا التكامل بين ىؤالء ،بين أستاذ وتالميذ بين أئمة في الواقع ،في منتهى األدب ،في منتهى

التقدير ،علما بأف كل واحد منهم إماـ بحد ذاتو.

أيضا من لطيف ما يذكر في ذلك اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -جاء وكاف -يعني -يريد البقاء أياما محدودة يسمع
من عبد الرزاؽ ويرجع إلى بغداد لكنو بقي عنده مدة فطالت المدة ،ونفذدت النقود التي معو ،فأراد عبد الرزاؽ

أف يعطيو شيئا من الماؿ يتقوى بو فأبى وخرج إلى السوؽ -رحمو اهلل -وبدأ يشتغل بنفسو ،ماذا يشتغل؟

يحمل للناس بأجرة ،من ىذا ؟! اإلماـ أحمد ،في سبيل ماذا ؟ يبحث عن تجارة ؟ عن منصب ؟ ذىب يتسوح!!
ّ

في سبيل ىذا العلم.

 - 1سورة السجدة آية .17 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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ولهذا ال نتصور أف ىذا العلم الذي وصل إلينا وصل إلينا بتلك السهولة التي يتصورىا كثير من الناس ،ىذا العلم وصل
إلينا عن طريق ىؤالء الصيارفة ،ىؤالء األئمة الذين بذلوا في سبيلو أغلى ما يملكوف .بذلوا أوقاتهم حياتهم جهدىم في
سبيل أف يقدموا لنا ىذا العلم غضا طريا .تعرضوا لألخطار ،ىجروا وتركوا بالدىم وأموالهم وأوالدىم.

بقي بن مخلد صاحب المسند المشهور الذي يقوؿ عنو اإلماـ الذىبي :أكبر مسند في الدنيا ،رحل من بلده في
األندلس وىو شاب يفع في مقتبل العمر ،رحل إلى المشرؽ ليطلب العلم ،وما رجع إلى بلده إال بعد مضي أكثر
من أربعين سنة ،يسمى رحالة اإلسالـ ،رجع وقد شاخ وشاب ،لكن رجع ومعو سبع وعشروف جمال محملة

بالكتب التي كتبها بيده.

اإلماـ البخاري -رحمو اهلل -كتب تاريخ "التاريخ الكبير" الذي يعتبر نادرا في فنو ،رحمو اهلل -كتبو على ضوء
المصابيح؟ كتبو على ضوء القمر في الليالي القمرية.

ىذه األمور حقيقة تجعل عند ا المسلم اإلحساس بقيمة ىذا العلم وأال يستكثر اإلنساف مهما بذؿ في سبيلو،

أجل العبادات بل عده اإلماـ أحمد أفضل من الجهاد في سبيل اهلل.
فهو من ّ

نعود إلى ما نحن فيو بيقوؿ ما ذكره عبد الرزاؽ وغيره في تفسيرىم عنو عن ابن عباس أنو قاؿ :تفسير القرآف

على أربعة أوجو :تفسير تعرفو العرب من كالمها ،وذلك مثل :غريب القرآف الذي ال يمكن أف يفهم إال من خالؿ

معرفة لغة العرب ،ماذا أرادوا بهذا اللفظ؟ مثل :الزرابي ،النمارؽ ،األحقاب ،الشاىد أف ىناؾ مؤلفات ألفت في

غريب القرآف.

النوع الثاني :وتفسير ال يعذر أحد بجهالتو؛ كالمعاني الشرعية المتعلقة بما يجب على العبد؛ كإقامة الصالة،

وإيتاء الزكاة ،والصوـ ،والحج ،والتوحيد ،فهذا ال يعذر أحد أنو يجهلو.،

()1

ال يمكن أف يقوؿ إنساف :واهلل ال أفهم قوؿ اهلل -عز وجل    :

     

 )4(       )3(       )2(  فهذه مفهومة لعامة المسلمين.

 - 1سورة األنعام آية .72 :
 - 2سورة طه آية .14 :
 - 3سورة اإلخالص آية .1 :
 - 4سورة اإلخالص آية .3 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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وتفسير يعلمو العلماء؛ كتفسير العاـ والخاص والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك ،فهذا

ال يعلمو إال العلماء ،معلوـ أف القرآف اشتمل على عاـ وخاص ومقيد ومطلق وناسخ ومنسوخ فمن يميز
بين ىذه األمور ؟ أىل العلم .يقوؿ لك :ىذه اآلية منسوخة بتلك اآلية ،ىذه اآلية مقيدة بتلك اآلية،

ىذه اآلية مخصصة بتلك اآلية.

وتفسير ال يعلمو إال اهلل َ من ادعى علمو فهو كاذب ،وما ىو ىذا التفسير؟ حقائق ما أخبر اهلل بو ،حقيقة ما
أخبر اهلل بو عن الجنة ،حقيقة ما أخبر اهلل بو عن النار ،عن يوـ القيامة ،حقيقة ما أخبر اهلل بو عن نفسو من

األسماء والصفات.

ىذه الحقائق ال يعلمها إال اهلل ،استأثر اهلل بعلمها وضرب على ذلك مثاال في قولو :وىذا كما قاؿ تعالى :
()1

              

حقيقة ما أخفاه اهلل  من نعيم الجنة .

واستدؿ على ذلك بما ثبت في الصحيحين في الحديث القدسي:



ال يمكن لنفس أف تعلم

أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين

رأت ،وال أذف سمعت ،وال خطر على قلب بشر  ولهذا ابن عباس يقوؿ :ليس في الدنيا مما في اآلخرة إال
األسماء.

أخبر اهلل 

أف في الجنة أنهار من لبن ،ونحن نعلم ما ىو اللبن ،ليس كالعسل وليس كالماء ،لكن حقيقة ىذا

اللبن اهلل أعلم بو .إذا كاف نوع من أنواع ماء الجنة من شرب منو لم يظمأ أبدا ،فما الظن بالعسل ؟ ما الظن

بالخمر ؟ ما الظن باللبن؟ الشاىد أف حقيقة حقائق ىذه األمور األشياء مما استأثر اهلل بعلمو .نعم.

 - 1سورة السجدة آية .17 :

الفتوى الحموية الكبرى

الرد على المفوضة في األسماء والصفات
وإف كنا نفهم معاين ما خوطبنا بو ونفهم من الكالـ ما قُصد إفهامنا فها ىنا إياه كما قاؿ -

تعاىل )1(          :وقاؿ -تعاىل:

  

 )2( فأمر بتدبر القرآف كلو ال بتدبر بعضو.
وقاؿ أبو عبد الرٛتن السلمي :حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآف عثماف بن عفاف وعبد اهلل بن
مسعود وغَتمها :أهنما كانوا إذا تعلموا من النيب  عشر آيات مل يتجاوزوىا حىت يتعلموا ما فيها
من العلم والعمل ،قالوا :فتعلمنا القرآف والعلم والعمل ٚتيعا.،
وقاؿ رلاىد :عرضت ادلصحف على ابن عباس -رضي اهلل عنهما -من فاٖتتو إىل خا٘تتو،
أقف عند كل آية أسألو عنها ،وقاؿ الشعيب :ما ابتدع أحد بدعة إال ويف كتاب اهلل بياهنا ،وقاؿ
مسروؽ :ما قاؿ أصحاب زلمد  عن شيء إال وعلمو يف القرآف ولكن علمنا قصر عنو ،وىذا
باب واسع قد بسط يف موضعو.
ػػػػػػػػػػػػػ

نعم ،عاد المؤلف ليؤكد في الرد على ىؤالء المفوضة الذين يقولوف :إف نصوص األسماء والصفات ال يعلم

أحد معناىا ،وأف معناىا ال يعلمو إال اهلل ،قاؿ :فهذا من التأويل الذي ال يعلمو إال اهلل ،أي :حقائق األمور ،وإف

كنا نفهم معاني ما خوطبنا بو ،بمعنى :إذا خاطبنا اهلل 

وماء ،يُفهم ىذا أو ال يفهم ؟ يفهم ،لكن حقيقتو ىي الغائبة.

بأف في الجنة قصورا وحورا وأنهارا فيها لبن وعسل

كذلك إذا أخبرنا عن نفسو أنو سميع بصير وأنو مستو على العرش ،وأف لو رحمة وأنو يغضب وأنو يجيء يوـ

القيامة وأنو ينزؿ كل ليلة ،نحن نفهم ىذه المعاني ،فنفرؽ بين السمع والبصر ،ونعلم أف السمع يختلف عن
البصر ،كما أنا أف القدرة تختلف عن اإلرادة ،والنزوؿ يختلف عن الصعود والعلو يختلف عن السفوؿ .

ثم أورد المؤلف الدليل على أف كل ما في القرآف مفهوـ المعنى ،وأف ما خوطبنا بو نفهم معناه ،ورد على

ىؤالء المفوضة الذين زعموا أف في القرآف ما ال يفهم معناه ،استدؿ عليهم بقولو أو باآليات التي فيها األمر
 - 1سورة محمد آية .24 :
 - 2سورة المؤمنون آية .68 :
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()1

بتدبر القرآف ،فقاؿ -تعالى          :
 

()2

()3

     

  

           

. )5(            )4(
فاهلل أمر بتدبر القرآف أـ بتدبر بعض القرآف ؟ نعم يا جماعة .ىذه اآليات عامة أمرنا بتدبر القرآف كلو ،ولم
يستثن من ذلك شيئا ،ولو كاف في القرآف ما ال يفهم معناه لكاف األمر بتدبره من باب اللغو الذي ال فائدة منو،

بل من باب التعجيز ومن باب التكليف بما ال يطاؽ.

وىذا ينزه اهلل  عنو ،كيف تأمرني بتدبر كالـ ال أفهم معناه؟ ىذا فيو تعجيز للعباد فيو تكليف لهم بما ال
ِ
مستلزـ للفهم فإذا جئتني بكالـ أعجمي وأنا ال أعرؼ حرفا من حروؼ كالـ األعاجم ،ثم
يستطيعوف؛ ألف التدبر

قلت لي :تدبر ىذا الكالـ ،كاف أمرؾ لي لغوا ،أيش أتدبر كالما ما أفهمو! ال بد أوال أف أفهم الكالـ ثم أتدبر

معناه .

فإذا أمرنا اهلل 

بتدبر القرآف ولم يستثن من ذلك شيءئا ،وفي مقدمة ذلك ما تضمن أسماءه وصفاتو دؿ

ىذا على أف نصوص الصفات مفهومة المعاني أو غير مفهومة المعاني؟ مفهومة المعاني.

ثم استدؿ أيضا بأثر أبي عبد ال رحمن السلمي الذي رواه اإلماـ أحمد وابن جرير والحاكم وصحح إسناده،

قاؿ :حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآف من الصحابة؛ عثماف بن عفاف وعبد اهلل بن مسعود وغيرىما :أنهم كانوا -

أي كاف الصحابة -إذا تعلموا من النبي 

عشر آيات لم يتجاوزوىا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل،

قالوا :فتعلمنا القرآف والعلم والعمل جميعا.
الشاىد من األثر :أف الصحابة تلقوا ىذا القرآف وتعلموه من النبي  دوف استثناء ،فهموا معانيو وطبقوا
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أوامره ،امتثلوا أوامره وانتهوا عن نواىيو ،فجمعوا بين العلم والعمل ولم يذكروا أف ىناؾ آيات في القرآف أمرىم

النبي  أف يضربوا عنها صفحا ،قاؿ :يتجاوزونها؛ ىذه ال يفهم معناىا ،ىذا كما يقولو ىؤالء المفوضة.

يقوؿ :وقاؿ مجاىد :عرضت المصحف على ابن عباس -رضي اهلل عنهما -من فاتحتو إلى خاتمتو ،أقف عند

كل آية وأسألو عنها ،وفي رواية أنو قاؿ :ثالث مرات أعرضو على ابن عباس آية آية ،أما العرض العاـ فثبت عنو

أنو قاؿ :عرضت المصحف على ابن عباس ثالثين مرة ،لكن الذي وقفو عند كل آية ثالث مرات ،ولم يستثن من
ذلك شيئا ،بمعنى :أف ابن عباس فسر لو القرآف كامال ،ومجاىد يعتبر من أجل تالمذة ابن عباس .

يقوؿ :وقاؿ الشعبي عامر بن شراحيل المتوفى سنة مائة وأربع :ما ابتدع أحد بدعة إال وفي كتاب اهلل بيانها،

يريد أف يوضح أف القرآف اشتمل على كل شيء ،فهؤالء المعطلة وىؤالء المفوضة القرآف جاء في الرد عليهم.

وقاؿ مسروؽ :ما قاؿ أصحاب محمد  عن شيء إال وعلمو في القرآف ،ولكن علمنا قصر عنو ،بمعنى أف
كل ما في القرآف مفهوـ ،وأف ما قالو الصحابة ،إنما استندوا في ذلك إلى كتاب اهلل -عز وجل ،نعم.
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وادلقصود ىنا التنبيو على أصوؿ ادلقاالت الفاسدة اليت أوجبت الضاللة يف باب العلم واإلدياف
ٔتا جاء بو الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم ،وأف من جعل الرسوؿ  غَت عامل ٔتعاين القرآف
الذي أنزؿ إليو وال جربيل جعلو غَت عامل بالسمعيات مل جيعل القرآف ىدى وال بيانا للناس.
مث ىؤالء ينكروف العقليات يف ىذا الباب بالكلية ،فال جيعلوف عند الرسوؿ  وأمتو يف باب
معرفة اهلل  ال علوما عقلية وال مسعية ،وىم قد شاركوا يف ىذا ادلالحدة من وجوه متعددة.
وىم سلطئوف فيما نسبوه إىل الرسوؿ  وإىل السلف من اجلهل ،كما أخطأ يف ذلك أىل
التحريف والتأويالت الفاسدة وسائر أصناؼ ادلالحدة.
ػ ػػػػػػػػػػ
ىذه ىي اللوازـ الباطلة المترتبة على قوؿ المفوضة الذين سماىم الشيخ "أىل التجهيل" ،فمن ىذه اللوازـ:
أنهم لم يجعلوا القرآف ىدى وال بيانا للناس؛ ألف الكالـ الذي ال يفهم ىل يمكن أف يكوف ىدى وبيانا؟

ولهذا جردوا كتاب اهلل 

عن أخص أوصافو ،فاهلل أنزؿ ىذا القرآف ليكوف ىدى للناس وبينات ،فالزـ

مذىبهم أف القرآف ليس بهدى وال بياف؛ ألنهم يزعموف أف الرسوؿ 

ال يعلم معاني ىذه اآليات التي في

الصفات وال حتى جبريل ،فالكالـ الذي ال يفهم معناه ال يمكن أف يكوف ىدى؛ ىذا الالزـ األوؿ.
الالزـ الثاني :أنكروا الج انب العقلي ،داللة العقل ،في ىذا الباب ،باب األسماء والصفات كلية ،على
تماما من أىل التأويل ،أىل التأويل اعتمدوا على العقل كلية في ىذا الباب ،أولئك فألغو العقل تماما،
النقيض ً
ولهذا ال تستخدـ عقلك ،ال تستخدـ فهمك وال شيءئا ،اقرأ ىذه اآليات ِ
وأم ّرىا كما جاءت دوف فهم للمعنى،
ىذا الالزـ الثاني .من اللوازـ.

ولهذا قاؿ :وال يجعلوف عند الرسوؿ  وأمتو في باب معرفة اهلل  ال علوما عقلية وال سمعية ،ىذا الالزـ
الثالث :أنهم نفوا عن النبي  وأمتو أف يكوف عندىم شيء من العلم العقلي والسمعي في باب األسماء والصفات.

الفتوى الحموية الكبرى
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الالزـ الرابع :على مذىبهم :أنهم شاركوا المالحدة من وجوه متعددة ،وأبرز ما شاركوىم في ذلك أيش
المالحدة؟ أىل التخييل شاركهم ىؤالء في ماذا ؟
مر علينا أىل التجهيل ومذىبهم ،الشيخ يقوؿ :من اللوازـ الباطلة أف ىؤالء شاركوىم ،شاركوىم في ماذا ؟
يعني حولها تدندف ،أليس أىل التجهيل زعموا أف الرسوؿ ال يفهم ،منهم من قاؿ أنو الرسوؿ ال يفهم معناىا،
ومنهم من قاؿ :فهم معناىا لكن لم يعبر بذلك ،وىذا غاية في اإللحاد ،فهؤالء شاركوا أىل التجهيل في ىذا
الجانب ،ذلك كونهم جعلوا الرسوؿ غير عالم بمعاني ىذه النصوص التي جاء بها.

الالزـ الخامس :أنهم نسبوا الرسوؿ 

والسلف الصالح إلى الجهل ،إنساف يقرأ كالما ال يفهم معناه فهو

في حقيقة األمر جاىل وليس بعالم ،يقوؿ :كما أخطأ بذلك أىل التحريف والتأويالت الفاسدة وسائر أصناؼ
المالحدة ،أخطئوا في ىذا الجانب ،ىؤالء أخطئوا في جانب وأولئك أخطئوا في الجانب اآلخر ،نعم.
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اإليماف بالسمعيات وبأف اهلل فوؽ العرش
وضلن نذكر من ألفاظ السلف بأعياهنا ،وألفاظ من نقل مذىبهم ْتسب ما حيتملو ىذا
ادلوضع ما يُعلم بو مذىبهم ،روى أبو بكر البيهقي يف األمساء والصفات ،بإسناد صحيح عن
األوزاعي قاؿ :كنا -والتابعوف متوافروف -نقوؿ :إف اهلل -تعاىل ذكره -فوؽ عرشو ،ونؤمن ٔتا
وردت بو السنة من صفاتو ،فقد حكى األوزاعي وىو أحد األئمة األربعة يف عصر تابعي التابعُت
الذين ىم  :مالك إماـ أىل احلجاز ،واألوزاعي إماـ أىل الشاـ ،والليث إماـ أىل مصر ،والثوري
إماـ أىل العراؽ ،حكى شهرة القوؿ يف زمن التابعُت باإلدياف بأف اهلل فوؽ العرش وبصفاتو
السمعية.
وروى أبو بكر اخلالؿ يف كتاب السنة ،عن األوزاعي قاؿ :سئل مكحوؿ والزىري عن تفسَت
مروىا كما جاءت ،وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قالت :سألت مالك بن
األحاديث ،فقاؿ :أَ ّ

أنس وسفياف الثوري والليث بن سعد واألوزاعي عن األخبار اليت جاءت يف الصفات ،فقالوا:

أمرىا كما جاءت بال كيف.
أمروىا كما جاءت ،ويف رواية قالواّ :
ّ

فقوذلم -رضي اهلل عنهم -أمروىا كما جاءت رد على ادلعطلة ،وقوذلم :بال كيف ،رد على

ادلمثلة.
والزىري ومكحوؿ مها أعلم التابعُت يف زماهنم ،واألربعة الباقوف ىم أئمة الدنيا يف عصر
تابعي التابعُت ،وإمنا قاؿ األوزاعي ىذا بعد ظهور أمر جهم ادلنكر لكوف اهلل فوؽ عرشو والنايف
لصفاتو؛ ليعرؼ الناس أف مذىب السلف كاف خالؼ ذلك ،ومن طبقتهم ٛتاد بن زيد وٛتاد
بن سلمة وأمثاذلما.
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نعم ،الشيخ اآلف -رحمو اهلل -بدأ في ذكر اآلثار عن السلف في إثبات ىذه الصفات الخبرية التي أنكرىا
ىؤالء المعطلة ،وبدأ بقوؿ األوزاعي عبد الرحمن بن عمر المتوفى سنة مائة وسبع وخمسين :كنا والتابعوف
متوافروف
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نقوؿ :إف اهلل -تعالى ذكره -فوؽ عرشو ،ونؤمن بما وردت بو السنة من صفاتو من الصفات الخبرية .
ي قوؿ :فقد حكى األوزاعي وىو أحد األئمة األربعة في عصر تابعي التابعين ،أئمة الدنيا في عصر تابعي
التابعين أربعة ىؤالء الذين ذكرىم الشيخ :األوزاعي ،ومالك إماـ أىل الحجاز ،والليث إماـ أىل مصر ،والثوري
إماـ أىل العراؽ ،واألوزاعي إماـ أىل الشاـ ،ىذه ىي أقطار العالم اإلسالمي آنذاؾ.
فهؤالء األئمة كأنهم متفقوف على ما ذكره األوزاعي من أف اهلل على عرشو ..فوؽ عرشو ،ومن إثبات الصفات
التي ينكرىا ىؤالء؛ ولهذا قاؿ المؤلف :وبصفاتو السمعية ..الصفات السمعية التي وردت من طريق السمع التي
تسمى الصفات الخيبرية التي ال مجاؿ للعقل في إثباتها كالوجو واليدين واالستواء والمجيء والنزوؿ والرحمة
والغضب ونحو ذلك.
ىذه ىي مدار النقاش بين أىل السنة وىؤالء وجمهور المعطلة فهؤالء أئمة الدنيا في وقتهم كانوا يثبتوف ذلك
دوف أدنى تحرج ودوف نكير من غيرىم.
ثم ذكر أف الخالؿ في كتابو "السنة" وكتابو ىذا مطبوع ،روى عن األوزاعي أنو قاؿ :سئل مكحوؿ والزىري،
وىما من التابعين عن تفسير األحاديث التي جاءت في الصفات ،فقاالِ :أمروىا كما جاءت ،بمعنى :ال تؤولوىا
كما أولها المعطلة ،ال تقولوا" :استوى" :استولى.
وليس معنى قولهما وقوؿ غيرىما من األئمة إذا قالوا :أمروىا كما جاءت معناه :أنو ال يفهم معناىا ،ال؛ ألنو
لو كاف ال يفهم لها معنى لما قالوا :أمروىا كما جاءت ،لقالوا لنا :أمروىا كما جاءت لكن إياكم أف تفهموا ما دؿ
عليو ظاىرىا .واضح ؟
ولهذا مما يبين ذلك أنهم في اآلثار األخرى قالوا :أمروىا كما جاءت بال كيف ،فلو كاف كما يقوؿ المفوضة:
أنو ال معنى لها لما قيدوىا بال كيف ،فالشيء الذي ليس لو معنى ال يحتاج أف يقاؿ بال كيف .واضح ؟
يقوؿ :وروي أيضا أي الخالؿ عن الوليد بن مسلم أنو قاؿ :سألت مالك بن أنس وسفياف الثوري والليث بن
سعد واألوزاعي وىم أئمة تابعي التابعين عن األخبار التي جاءت في الصفات فقالوا :أمروىا كما جاءت ،وفي
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رواية قالوا :أمرىا كما جاءت بال كيف ،وعباراتهم ىذه فيها رد على المفوضة ،ورد على المعطلة ورد على أيضا
على المشبهة أيضا.
إذف فكالمهم ىذا رد على كل من ألحد في صفات اهلل  يقوؿ :فقولهم -رضي اهلل عنهمِ -أمروىا كما
جاءت رد على المعطلة ،وقولهم :بال كيف رد على الممثلة ،والكالـ بمجموعو أيضا يتضمن الرد على المفوضة؛
ألف الكالـ الذي ال معنى لو وال يفهم منو معنى ال يقاؿ فيو :بال كيف أو بكيف .
يقوؿ :وإنما قاؿ األوزاعي ىذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكوف اهلل فوؽ عرشو والنافي لصفاتو؛ ليعرؼ
الناس أف مذىب السلف كاف خالؼ ذلك. ،
يعني :األوزاعي متى تكلم بهذا ؟ تكلم في وقت وقد ظهر قوؿ جهم لئال يقوؿ لنا إنساف :ال ،ىم يريدوف
المعنى الذي قالو المعطلة ،نقوؿ :ىذا الكالـ قالوه للرد على الجهم بن صفواف زعيم المعطلة ومن تبعو في نفي
الصفات ونفي العلو عن اهلل -عز وجل ،فأوضحوا أف مذىب السلف خالؼ ما جاء بو الجهم بن صفواف ،نعم.
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روى أبو القاسم األزجي بإسناده عن مطرؼ بن عبد اهلل ،قاؿ :مسعت مالك بن أنس إذا
ذُكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقوؿ :قاؿ عمر بن عبد العزيز :سن رسوؿ اهلل  ووالة
األمر بعده سننا األخذ هبا تصديق لكتاب اهلل واستكماؿ لطاعة اهلل وقوة على دين اهلل ،ليس

ألحد من خلق اهلل تغيَتىا وال النظر يف شيء خالفها ،من اىتدى هبا فهو مهتد ،ومن استنصر
هبا فهو منصور ،ومن خالفها واتبع غَت سبيل ادلؤمنُت واله اهلل ما توىل وأصاله جهنم وساءت
مصَتا.
ػػػػػػػػػػػ
نعم ،مالك -رحمو اهلل :إذا سمع أحدا يؤوؿ ىذه الصفات التي جاءت في القرآف وفي السنة يرد عليو بهذا
األثر المشهور عن عمر بن عبد العزيز -رحمو اهلل :،سن رسوؿ اهلل  ووالة األمر بعده سننا ..والة األمر َمن؟
الخلفاء األربعة الذين قاؿ فيهم النبي -صلى اهلل عليو وسلم  :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي  فقولهم ُسنة فيما وافقوا فيو قوؿ اهلل وقوؿ الرسوؿ ،وفيما لم يصلنا فيو شيء من كالـ

اهلل وكالـ الرسوؿ؛ ألف قولهم يعتبر سنة بنص ىذا الحديث ،وال يقولوف بقوؿ إال ٍ
لفهم من نص إما لم تدركو

أفهامنا أو لم يصل إلينا.
األخذ بها تصديق لكتاب اهلل واستكماؿ لطاعة اهلل وقوة على دين اهلل ،ليس ألحد من خلق اهلل تغييرىا ،وال
النظر ف ي شيء خالفها ،من اىتدى بها فهو مهتد ،ومن استنصر بها فهو منصور ،ومن خالفها واتبع غير سبيل
المؤمنين واله اهلل ما تولى وأصاله جهنم وساءت مصيرا.

فكأف اإلماـ مالك يقوؿ لهؤالء الذين دفعوا الصفات ،نفوا عن اهلل الصفات ،عطلوا عن اهلل الصفات :أنتم

سلكتم سبيال غير سبيل المؤمنين؛ فسبيل المؤمنين إثبات ىذه الصفات ،وىذا ىو الوارد عن أصحاب النبي 
الذي التمسك بهديهم استكماؿ لطاعة اهلل وقوة على دين اهلل ،نعم.
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وروى اخلالؿ بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفياف بن عيينة ،قاؿ :سئل ربيعة بن أيب عبد الرٛتن
عن قولو -تعاىل )1(       :قاؿ :االستواء غَت رلهوؿ ،والكيف
غَت معقوؿ ،ومن اهلل الرسالة ،وعلى الرسوؿ البالغ ادلبُت ،وعلينا التصديق .وىذا الكالـ مروي
عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غَت وجو.

ػػػػػػػػػػػ
نعم ،ىذا األثر روي عن ربيعة ،وروي عن أـ سلمة ،وروي عن مالك ،أما الرواية عن أـ سلمة ففيها مقاؿ ،أما ما
أورده الشيخ ىنا عن ربيعة شيخ مالك فهو ثابت رواه الاللكائي والبيهقي وغيرىما ،وصحح إسناده شيخ اإلسالـ
كما ىو معنا اآلف وفي مواضع أخر ،وممن صححو من المعاصرين أيضا الشيخ ناصر -رحمو اهلل ،وثبت أيضا عن
اإلماـ مالك واشتهر عن اإلماـ مالك؛ ولهذا نسب لو -رحمو اهلل.
وكالمهما في صفة االستواء جعلها أىل السنة قاعدة عامة في كل الصفات ،وسبحاف اهلل! العبارة ىذه كأنها من
مشكاة النبوة ،فعال فيها من جوامع كلم" :االستواء غير مجهوؿ ،والكيف غير معقوؿ ،واإليماف بو واجب،
والسؤاؿ عنو بدعة".
كالـ متناسق ،ثم يصلح قاعدة في كل صفة من صفات اهلل -عز وجل ،قل مثل ذلك في الوجو :الوجو غير
مجهوؿ أو معلوـ والكيف غير معقوؿ ،واإليماف بو واجب ،والسؤاؿ عنو بدعة ،العلو معلوـ والكيف مجهورؿ،
اليدين معلومة والكيف مجهوؿ ،الرحمة معلومة والكيف مجهوؿ.
فقولهما  -رحمهما اهلل  :االستواء غير مجهوؿ بمعنى :أنو معلوـ يفهم من حيث يفهم مراد المخاطب بكالمو،
فإذا خاطبنا اهلل ورسولو بلفظ االستواء علمنا أف االستواء ىو العلو واالرتفاع ،والكيف مجهوؿ ،نعم؛ ألنو لم يرد
في الكتاب وال في السنة وال يمكن إدراكو بالعقل كيفية ىذا االستواء ،كيف استوى ؟ اهلل أعلم ،كيف يديو ؟ اهلل
أعلم ،كيف رحمتو ؟ اهلل أعلم ،كيف يغضب ؟ اهلل أعلم.
ىو يغضب ،والغضب ضد الرضا ،فهو يغضب ويرضى ،ونعلم معنى الغضب ونعلم معنى الرضا ،لكن كيفية ىذا
الغضب ؟ اهلل أعلم.
ال يأتينا المعطل ويقوؿ :الغضب ىو غلياف دـ القلب ؟ نقوؿ :ىذا ىو غضب المخلوؽ والالئق المخلوؽ ،أما
الخالق فاهلل أعلم بكيفية غضبو.
واإليماف بو واجب ،اإليماف بهذه الصفة ..باالستواء :بالوجو واليدين بكل صفة ثبتت في الكتاب أو في السنة
يجب
إثباتها ،ويجب اإليماف بها على حقيقتها ،والسؤاؿ عنو عن إيش ؟ عن الكيفية بدعة ،نعم.
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وىذا الكالـ مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غَت وجو ،منها ما رواه أبو الشيخ
األصبهاين وأبو بكر البيهقي عن حيِت بن حيِت قاؿ :كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل ،فقاؿ:
يا أبا عبد اهلل،



 )1(     كيف استوى؟ فأطرؽ مالك برأسو حىت

عاله الرحضاء ،مث قاؿ :االستواء غَت رلهوؿ ،والكيف غَت معقوؿ ،واإلدياف بو واجب ،والسؤاؿ
عنو بدعة ،وما أراؾ إال مبتدعا ،فأمر بو أف ُخيرج.
فقوؿ ربيعة ومالك :االستواء غَت رلهوؿ ،والكيف غَت معقوؿ ،موافق لقوؿ الباقُت :أمروىا كما
جاءت بال كيف ،فإمنا نفوا علم الكيفية ومل ينفوا حقيقة الصفة .
ػػػػػػػػػػػ

نعم كما قلت :األثر ىذا مروي عن ربيعة ،ولعل اإلماـ مالك أيضا قد استخدمو في مقابل ىذا الرجل الذي

لمس عنده مبدأ بدعة؛ وذلك أنو سأؿ عن أصل االستواء أـ كيفية االستواء ؟ عن الكيفية ،قاؿ لو  :
        

()2
ض اء ،والرحضاء
الر َح َ
  كيف استوى ؟ فأطرؽ مالك رأسو حتى عاله ُ

ىو العرؽ وذلك لشدة السؤاؿ ،لماذا ؟ لعظم المسؤوؿ عنو ،واإلماـ مالك كما ىو معلوـ مهيب -رحمو
اهلل  -في دروسو ،ثم رفع رأسو وأجاب ب هذا الجواب الشافي الكافي.

وقولو :السؤاؿ عن الكيفية بدعة؛ ألنو ليس لو أصل في الكتاب وال في السنة ،ليس عندنا دليل في الكتاب والسنة عن

كيفية ىذه الصفات ،وال ىو أيضا مما يمكن معرفتو بالعقل ،فأصبح السؤاؿ عنو بدعة ؟ تسأؿ عن شيء ال يمكن

معرفتو.

ولما لمس فيو ىذا ا لجانب أمر بو فأخرج ،يقوؿ :فقوؿ ربيعة ومالك :االستواء غير مجهوؿ ،والكيف غير
معقوؿ ،موافق لقوؿ الباقينِ :أمروىا كما جاءت بال كيف ،يعني :كأف السلف متفقوف ،لكن اختلفت عباراتهم.
الجميع متفق على إثبات أصل الصفة مع نفي العلم بكيفية الصفة ،لكن ال يفهم من كالمهم ىذا ال من قريب وال
من بعيد أنهم ينفوف حقيقة الصفة ،وإال لقاؿ اإلماـ مالك وقاؿ ربيعة :االستواء غير معلوـ ،لو كانوا يريدوف عدـ

العلم بحقيقة الصفة ألجابوا فقالوا :االستواء غير معلوـ ،لكنهم يقولوف االستواء غير مجهوؿ.

وفي رواية :االستواء معلوـ ،إنما المجهوؿ ىو الكيفية ،وىذا ىو مذىب أىل السنة يثبتوف الصفة لكن ِ
يكلُوف
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ولو كاف القوـ قد آمنوا باللفظ اجملرد من غَت فهم دلعناه على ما يليق باهلل ،دلا قالوا االستواء غَت
رلهوؿ ،والكيف غَت معقوؿ ،ودلا قالوا أمروىا كما جاءت بال كيف ،فإف االستواء حينئذ ال
يكوف معلوما ،بل رلهوؿ ٔتنزلة حروؼ ادلعجم ،وأيضا فإنو ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية ،إذ مل
يفهم من اللفظ معناه ،وإمنا حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات .
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،يعني اإلنساف الذي ال يثبت الصفة ليس بحاجة أف تقوؿ لو بال كيف؛ ولهذا المعطلة ال يعرفوف ىذه الكلمة،
لماذا؟ ألنهم ال يثبتوف أصل الصفة ،أما مذىب السلف لما كانوا يثبتوف الصفة احتاجوا إلى نفي العلم بالكيفية بال

كيف ،أثبت لكن ال تكيف ،نعم.
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النفاة لصفات اهلل 

وأيضا فإف من ينفي الصفات اخلربية ،أو الصفات مطلقا ال حيتاج أف يقوؿ :بال كيف ،فمن
قاؿ :إف اهلل سبحانو ليس على العرش ال حيتاج أف يقوؿ بال كيف ،فلو كاف مذىب السلف نفي
الصفات يف نفس األمر دلا قالوا :بال كيف .
ػػػػػػػػػػػ
نعم ،الذي ينفي الصفات الخبرية ،أو ينفي الصفات سابقا ،وىي التي وردت عن طريق السمع ،كما ذكرت
سابقا ،أو ينفي الصفات مطلقا ،كما ىي الحاؿ عند الجهمية والمعتزلة ال يحتاج أف يقوؿ :بال كيف ،فلو كاف
السلف ينفوف الصفات ،كما يزعم ىؤالء ،لما احتاجوا أف يقيدوا ذلك ،بنفي الكيفية ،فالذي يقوؿ :اهلل ليس
بمستو على العرش ،ال يحتاج أف تقوؿ :بال كيف ،اهلل ليس لو وجو ،ال يحتاج أف تقوؿ :بال كيف ،نعم.
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إثبات صفات اهلل  على ما جاءت عليو

وأيضا فقوذلم :أمروىا كما جاءت ،يقتضي إبقاء داللتها على ما ىي عليو ،فإهنا جاءت
ألفاظا دالة على ٍ
معاف ،فلو كانت داللتها منفية ،لكاف الواجب أف يقاؿ :أمروا ألفاظها مع
اعتقاد أف ادل فهوـ منها غَت مراد ،أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أف اهلل ال يوصف ٔتا دلت عليو
حقيقة ،وحينئذ فال تكوف قد أمرت كما جاءت ،وال يقاؿ حينئذ :بال كيف ،إذ نفي الكيفية عن
ما ليس بثابت لغو من القوؿ .
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،وىذا الكالـ رد على المؤولة وعلى المفوضة ،اآلف المفوضة والمؤولة كلهم قد يحتجوف بما تشابو ،أو

بكالـ السلف ىذا ،ويفسرونو حسب مذىبهم ،فالشيخ يبين أف أقواؿ السلف ىذه ،تدؿ على إثبات الصفات
حقيقة ،مع نفي العلم بالكيفية؛ ولهذا يقوؿ :فقولهم أمرىا كما جاءت يقتضي إبقاء داللتها على ما ىي عليو،

داللتها تدؿ على إثبات حقيقة الصفات ،قاؿ اهلل . )1(      
ىذه اآلية تدؿ على أف اهلل مستو على العرش ،إبقاء الداللة ،ليس كما يزعم المفوضة ،ليس لها داللة ،وال كما

يزعم المؤولة ،أف داللتها ليست ىذا المعني الذي يظهر منها ،إنما لها معنى آخر ،ال .فإنها جاءت ألفاظا دالة
على معاني ،ىذه األلفاظ ألفاظ النصوص دالة على معاني ىذه الصفات ،يعني ليست ألفاظا مجردة كما يزعم

المفوضة ،فلو كانت داللتها منتفية لكاف الواجب أف يقاؿ ،يعني لو كاف ىذه األلفاظ ليس لها داللة كما يزعم

ىؤالء ،لقاؿ السلف :أمروا ألفاظها مع اعتقاد أف مفهومها ،أف المفهوـ منها غير مراد ،ولما لم يرد عن أحد
منهم ،مثل ىذا الكالـ دؿ على أنهم يثبتوف ألفاظ ىذه النصوص ،ويثبتوف المعاني التي دلت عليها ىذه األلفاظ،

خالفا لمذىب ىؤالء وأولئك ،واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد .

ترجمة اإلماـ الذىبي
قبل أف نبدأ في األسئلة ،ذكرت لكم باألمس أني سأذكر لكم شيئا من ترجمة اإلماـ الذىبي ،وكالمو في شيخ

اإلسالـ ،يقوؿ -رحمو اهلل -في كالـ طويل :وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخو ،ولو المصنفات الكبار التي
صار بها الركباف ،ولعل تصانيفو في ىذا الوقت تكوف أربعة آالؼ كراس وأكثر ،وفسر كتاب اهلل تعالى مدة سنين،
من صدره في أياـ الجمع ،وكاف يتوقد ذكاء ،وسماعاتو من الحديث كثيرة ،وشيوخو أكثر من مائتي شيخ،
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ػػػ ػػػػػػػػ

ومعرفتو بالتفسير إليها المنتهى ،وحفظو للحديث ورجالو وصحتو وسقمو ،فما يلحق فيو ،وأما نقلو للفقو،
ومذاىب الصحابة والتابعين ،فضال عن المذاىب األربعة ،فليس لو فيو نظير ،وأما معرفتو بالملل والنحل

واألصوؿ والكالـ ،فال أعلم لو فيو نظيرا .

وقاؿ أي ضا :كاف آية في الذكاء وسرعة اإلدراؾ ،رأسا في معرفة الكتاب والسنة واالختالؼ ،بحرا في

النقليات ،ىو في زمانو فريد عصره علما وزىدا .

إلى أف قاؿ :وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقو ،وتأىل للتدريس والفتوى ،وىو ابن سبع عشرة سنة ،وتقدـ

في علم التفسير واألصوؿ ،وجمع عل وـ اإلسالـ أصولها وفروعها ،ودقها وجلها ،سوى علم القراءات ،فإف ذكر
التفسير فهو حامل لوائو ،وإف عد الفقهاء فهو مجتهدىم المطلق ،وإف حضر الحفاظ نطق وخرسوا ،وسرد

وأبلسوا ،واستغنى وأفلسوا ،وإف سمي المتكلموف ،فهو فردىم وإليو مرجعهم ،وإف الح ابن سينا يقدـ الفالسفة،

فلهم وتيسهم ،وىتك أستارىم ،وكشف عوارىم ،ولو يد طولى في معرفة العربية والصرؼ واللغة ،وىو أعظم من

أف يصفو كلمي ،أو ينبو على شأوه قلمي.

ثم قاؿ :وإليو المنتهى في عزوه إلى الكتاب والسنة والمسن،د بحيث يصدؽ عليو أف يقاؿ كل حديث ال

يعرفو ابن تيمية ،فليس بحديث ،ولكن اإلحاطة هلل ،غير أنو يغترؼ من بحر ،وغيره من األئمة يغترفوف من

السواقي .

وقاؿ :فلو حلفت بين الركن والمقاـ ،لحلفت أني ما رأيت -يعني مثلو -ال واهلل ما رأى ىو مثل نفسو في

العلم ،انتهى كالمو .

ىذا كالـ اإلماـ الذىبي ،أنا أقوؿ ىذا الكالـ معاشر األخوة؛ ألننا اآلف في وقت بدأنا نسمع من يشغب على

ىذا اإلماـ ،ويبرز مثل ىذه األمور ،التي جزء منها مكذوب ،وليس القصد ذات الرجل ،إنما القصد ما جاء بو ىذا

الرجل؛ ولهذا في زمن الفتن ،نعم .يمتحن الناس بمحبة األئمة ،ففي زمن اإلماـ أحمد كاف السلف يقولوف :إذا

رأيت الرجل يبغض أحمد ،فاعلم أنو مبتدع ،نعم .نحن ال ندعي العصمة في ابن تيمية ،وال في الذىبي ،نقوؿ :كل
منهم يؤخذ من قولو ويرد ،وكل منهما جائز عليو الخطأ ،بل واقع منو فعال؛ ألف الكماؿ هلل ،والعصمة لرسلو،

ولكن ينبغي أف نتنبو إذا جاءنا مبتدع يريد الطعن في أئمتنا ،أف نأخذ الحذر والحيطة ،نعم.

س :ىذا أحسن اهلل إليكم ،يسأؿ عن بعض الكتيبات التي يكوف عنوانها الجنة أو النار في وصفها ،ويرسم

عليها أشجار أو نار ،ما حكم ىذا ؟

ج :ىذا حقيقة فيو توسع ،وفيو نوع من التألي ،ونوع من تأويل ىذه األخبار ،التي ال يعلم تأويلها إال اهلل 
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أف يصور اإلنساف بعض ما سيحدث يوـ القيامة في صور محسوسة ،في رسومات أو نحو ذلك ،ىذا ال يجوز،

وإف قاؿ :أنا ال أقصد حقيقة ىذه األمور ،ولكن نق وؿ :ىذه تقدح في نفوس القراء شيئا من الصورة الحقيقة،

وحقائق ىذه األمور ال يعلمها إال اهلل ،فال يجوز تصوير الغيب بصورة محسوسة ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :أنا قدمت من بالد غير ىذه البالد والمدينة التي نحن فيها كاف فيها مدرسة

ألىل السنة والجماعة ،ومدرسة أل ىل البدعة ،أي ما يعرؼ بطائفة األحباش ،ولكن أغلقت مدرستنا ،مدرسة أىل

السنة والجماعة ،من قبل الحكومة حسدا من أنفسهم ،وبقيت مدرسة األحباش ،والسؤاؿ ىل يجوز أف نرسل

أطفالنا إلى مدرسة األحباش ،بدال من المدارس العامة ،علما أنهم يعلموف األطفاؿ بأف اهلل موجود في كل مكاف،
وما شابو ذلك ،والمدارس العامة يعلموف األطفاؿ بعقيدة اإللحاد والتنصير ،يزعموف أنهم يعطوف األطفاؿ بهذا

للعلم وليس للتنصير .

ج :نعم ،طائفة األحباش ىذه الفرقة التي ظهرت في ىذا العصر المتأخر ،أتباع عبد اهلل الحبشي الهروي ،عليو

من اهلل ما يستحق ،ىذه طائفة من الطوائف الضالة الفاسدة ،وجل ما ذىبوا إليو ىو مستقى من عقيدة أىل
الحلوؿ واالتحاد ،وأخذوا من كل شر طرؼ ،ووجدوا من يساندىم بالماؿ والجاه ،ووجدوا دوال تفتح أبوابها لهم،

واغتر بهم كثير من الجهاؿ ،وذلك أف المذىب الذي جاءوا بو يوافق شهوات الناس ،يغلب عليو الجانب

اإلباحي.

وعلى كل حاؿ ،فال يجوز أف يرسل اإلنساف ابنو للدراسة في ىذه المدارس ،التي يقوـ عليها ىؤالء ،ويدرسوف

فيها مناىجهم ،ومن ألحق ابنو في ىذه المدارس ،فقد خاف ىذه األمانة التي حمل إياىا ،فليتق اهلل  ومن يتق
اهلل يجعل لو من أمره يسرا ،ويحاوؿ المسلموف أو الجالية المسلمة في ىذه البالد أف يسعوا جاىدين إليجاد
مدرسة على وفق المنهج الصحيح ،فإف تيسر ذلك ،وإال فليسعوا إلى إرساؿ أبنائهم إلى أقرب مدينة أو دولة،
يمكن أف يدرسوا فيها ،إف لم يتيسر ذلك فليمسكوا أبناءىم في بيوتهم ،وليدرسوىم بأنفسهم ،وليقيموا لهم

حلقات في المساجد ،وسيفرج اهلل عنا وعنهم إف شاء اهلل ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ حفظك اهلل ورعاؾ ،قلت :إف التدبر زائد عن الفهم ،فكيف نتدبر آيات ومعاني

الصفات ،جزاكم اهلل خيرا ؟

ج :ال أقوؿ التدبر مستلزـ للفهم ،يعني ال يمكن أف تتدبر كالما ال تفهم معناه ،فتدبر آيات الصفات

وأحاديث الصفات ،ىو أف تفهم معناىا الشرعي الذي أراده اهلل ورسولو ،وأف تتعبد اهلل 
تدعوه بها ،بهذه األسماء ،أف يكوف لهذه الصفات أثر في عبادتك ،أثر في تعاملك مع اهلل  أثر في تعاملك
بهذه الصفات،
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عباد اهلل  فالذي يؤمن أف اهلل  يسمعو ويطلع عليو يراه ،ال بد أف يراقبو في كل ما يفعل أو يذر؛ ولهذا لما
حبس عمر الناس بسبب امرأة ،مسكتو في الطريق ،وىو في أثناء الخالفة ،وطاؿ وقوؼ الناس وىو يسمع

ويتفاىم مع المرأة العجوز ،فقاؿ لو رجل :يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب ىذه المرأة ،فغضب والتفت

عليو ،وقاؿ :اسكت ،ىذه المرأة التي سمع اهلل قولها من فوؽ سبع سماوات ،أال يسمع لها عمر ،واهلل لو بقيت

إلى الصباح ،لوقفت معها ،نعم.

س :أحسن ا هلل إليكم ،يقوؿ ىل الحروؼ المقطعة مما فسره الصحابة ،وابن عباس ومجاىد ؟
ج :الخالؼ في ىذا بين العلماء ظاىر في قضية الحروؼ المقطعة ،التي في أوائل السور
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ىل ىي من الحروؼ التي فسرىا السلف ،أو من الحروؼ التي وكل السلف علمها إلى اهلل ،واآلراء فيها كثيرة

جدا ،لكن من العلماء من قاؿ :إنها مما وكل علمو إلى اهلل ،لكن ال تعد آيات ،ليست كلمات ىي حروؼ،

والتحدي والكالـ على الكالـ ،وليس الحروؼ ،لكن رأي شيخ اإلسالـ -رحمو اهلل -يرى أف ىذه الحروؼ لها

معنى ،وأنها حروؼ من جنس كالـ العرب ،تحدى اهلل بها العرب ،ىذه حروؼ جاءت من جنس كالمكم ،الذي
تتكلموف بو؛ ولهذا يقوؿ غالبا بل كل اآليات أو السور التي جاءت في مطلعها ،ىذه الحروؼ المقطعة يعقبها
ذكر القرآف ،إال في سورتين ،وذكر أف ىاتين السورتين أيضا تضمنتا ذكر القرآف ،فهي حروؼ تحدى اهلل بها

العرب ،واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد .
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مذىب الجهمية في صفات اهلل 
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والسالـ على رسوؿ اهلل ،نبينا زلمد عليو وعلى آلو وصحبو وسلم ومن وااله ،وروى
األثرـ يف السنة ،وأبو عبد اهلل ابن بطة يف اإلبانة ،وأبو عمر الطلمنكي وغَتىم بإسناد صحيح عن
عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة ادلاجشوف ،وىو أحد أئمة ادلدينة الثالثة الذين ىم :مالك بن
أنس ،وابن ادلاجشوف بن أيب ذئب ،وقد سئل فيما جحدت بو اجلهمية ،أما بعد:
فقد فهمت ما سألت عنو فيما تتايعت اجلهمية ،ومن خالفها يف صفة الرب العظيم ،الذي فاقت
عظمتو الوصف والتقدير ،وكلت األنفس عن تفسَت صفتو ،واضلسرت العقوؿ دوف معرفة قدره ،ردت
عظمتو العقوؿ ،فلم ٕتد مساغا فرجعت خاسئة ،وىي حسَتة ،وإمنا أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق
بالتقدير ،وإمنا يقاؿ :كيف دلن مل يكن مث كاف ،فأما الذي ال حيوؿ وال يزوؿ ،ومل يزؿ وليس لو مثل،
فإنو ال يعلم كيف ىو إال ىو ،وكيف يعرؼ قدر من مل يبدأ ،ومن مل ديت ،وال يبلى ،وكيف يكوف
للصفة شيء منو حد أو منتهى ،يعرفو عارؼ أو حيد قدره واصف ،على أنو احلق ادلبُت ،ال حق
أحق منو ،وال شيء أبُت منو ،الدليل على عجز العقوؿ عن ٖتقيق صفتو ،عجزىا عن ٖتقيق صفة
أصغر خلقو ،ال تكاد تراه صغرا حيوؿ ويزوؿ ،وال يرى لو مسع وال بصر ،دلا يتقلب بو ،وحيتاؿ من
عقلو أعضل بك ،وأخفى عليك شلا ظهر من مسعو وبصره ،فتبارؾ اهلل أحسن اخلالقُت ،وخالقهم
وسيد السادات ورهبم. )1(          ،
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الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد عليو وعلى آلو وصحبو

أفضل الصالة ،وأتم التسليم .

 - 1سورة الشورى آية .11 :
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ذكر الشيخ -رحمو اهلل -ىذا األثر الثابت عن عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبي سلمة الماجشوف ،المتوفى سنة

مائة وأربعة وستين ،وىو أحد فقهاء المدينة ،بل إنو نودي بأمر الخليفة المنصور أال يفتي بالمدينة إال مالك وابن

الماجشوف -رحمو اهلل ،-يقوؿ :وقد سئل فيما جحدت بو الجهمية ،أما بعد:

فقد فهمت ما سألت عنو فيما تتايعت ،التتايع ىو ركوب األمر على خالؼ الناس ،والوقوع في الشر من غير

فكر وال روية ،اإلنساف الذي يسلك سبيال يخالف فيو جمهور الناس ،ويقع في الشر من حيث ال يدري ،يقاؿ لو
تتايع ،فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها ،في صفة الرب العظيم ،الذي فاقت عظمتو الوصف والتقدير ،وكلت

األلسن عن تفسير صفتو ،وسيأتي أف معنى تفسير الصفة التفسير الباطل ،أو بياف حقيقة الصفة ،أو بياف كيفية
الصفة ،وانحسرت العقوؿ دوف بياف معرفة قدره ،ردت عظمتو العقوؿ ،فلم تجد مساغا ،فرجعت خاسئة وىي

حسيرة ،بمعنى أف اإلنساف لو حاوؿ أف يقحم عقلو فيما غاب من صفات اهلل 

فلن يعود عليو العقل إال

بالضرر؛ ألف ذلك فوؽ طاقة العقل ،وسيضرب مثاال على ذلك ،يعني يقرب المسألة بميزاف حسي ،أف العقوؿ

تعجز عن تحد يد حقيقة بعض األشياء الصغيرة المخلوقة ،فإذا عجزت عن تحديد ىذا األمر فعجزىا عنت،
تحديد حقيقة صفة الرب من باب أولى ،والشيخ -رحمو اهلل -كثيرا ما يضرب على ذلك بالروح ،فهذه الروح

التي ىي أقرب شيء لإلنساف ،وبها قواـ حياتو ،وثبت أنها تصعد وتنزؿ ،وتخاطب فتسمع ،وبها يكوف اإلنساف

كائنا حيا ،وتسل من جسمو ،أو تنتزع عند الموت ،ومع ذلك ال يستطيع العقل عن تحديد كنهها.

فإذا كاف العقل عاجزا عن تحديد حقيقة ىذا الشيء القريب من اإلنساف ،المخلوؽ مثلو ،فعجز العقل عن

تحديد حقيقة صفة الرب ،الذي فاقت عظمتو العقوؿ ،من باب أولى ،يقوؿ :وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق

بالتقدي،ر الشيء المخلوؽ أمامك والمقدر ،المعروؼ لو حد ولو نهاية ،أمرت بالتفكر فيو ،كخلق السماوات

واألرض والجباؿ والبحار ،وخلق اإلنساف ،لكن ىذا الشيء الذي غاب عن أنظارنا ،ولم تدركو عقولنا ،ينبغي أف

تقف العقوؿ عند حدىا؛ ألف اإلنساف إذا استرسل مع عقلو كما أخبر النبي  سيورده المهالك ،من خلق كذا؟
من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إلى أف يقوؿ :من خلق اهلل؟ .

وإنما يقاؿ :كيف لمن لم يكن ثم كاف ،يسأؿ بكيف للشيء المخلوؽ ،الذي كاف عدما ثم وجد ،ومآلو إلى

الفناء ،يقوؿ :فأما الذي ال يحوؿ وال ي زوؿ ،ولم يزؿ وليس لو مثل ،فإنو ال يعلم كيف ىو إال ىو؛ ولهذا قلت
لكم مرارا :إف المعطل إذا سأؿ عن كيفية الصفة ،ينبغي أف نعكس السؤاؿ عليو ،إذا قاؿ :كيف استوى؟ نقوؿ لو:
كيف اهلل؟ كيف ىو؟ إذا قاؿ :اهلل أعلم ،نقوؿ لو أيضا :اهلل أعلم ،بكيفية االستواء ،فالعلم بكيفية الصفات
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فرع عن العلم بكيفية الذات ،فإذا جهلت كيفية الذات ،فالجهل بكيفية الصفة من باب أولى .
فإنو ال يعلم كيف ىو إال ىو ،وكيف يعرؼ قدر من لم يبدأ ،ومن لم يمت وال يبلى ،اهلل  ليس لو بداية،

فهو األوؿ السابق المتقدـ على جميع المخلوقات ،مهما افترض العقل من أزمنة مضت ،فاهلل سابق لها ،فهو
األوؿ الذي ليس قبلو شيء ،كما فسر ذلك النبي  في دعائو  اللهم أنت األوؿ فليس قبلك شيء . 

وم ن لم يمت وال يبلى ،وكيف يكوف لصفة شيء منو حد أو منتهى ،يعرفو عارؼ أو يحد قدره واصف ،على

أنو الحق المبين ال حق أحق منو ،وال شيء أبين منو ،الدليل على عجز العقوؿ عن تحقيق صفتو ،عجزىا عن

تحقيق صفة أصغر خلقو ،ال تكاد تراه صغرا يحوؿ ويزوؿ ،نعم .ىناؾ من المخلوقات التي بين أيدينا ،تعجز

العقوؿ عن تحديد كنهها ،فإذا كاف ىذا المخلوؽ الذي بين يديك ،فالخالق من باب أولى .

لما يتقلب بو ،ويحتاؿ من عقلو أعضل بك ،أي أعضل استغلظ ،ووقف اإلنساف أمامو حائرا ،أعضل بك،

وأخفى عليك ،مما ظهر من سمعو وبصره ،فتبارؾ اهلل أحسن الخالقين ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

اإليماف بما وصف اهلل

 بو نفسو

تبارؾ اهلل أحسن اخلالقُت وخالقهم ،وسيد السادات ورهبم،
   

()1

     

.

اعرؼ -رٛتك اهلل -غناؾ تكلف صفة ما مل يصف الرب من نفسو بعجزؾ عن معرفة قدر
ما وصف هبا ،إذا مل ت عرؼ قدر ما وصف ،فما تكلفك علم ما مل يصف ،ىل تستدؿ بذلك
على شيء من طاعتو ،أو تنزجر بو عن شيء من معصيتو .
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بمعنى أف اإلنساف إذا أراد أف يقحم عقلو بهذا األمر ،لن يعود عليو بالنفع ال في دينو ،وال في دنياه من باب
أولى؛ ولهذا قاؿ المؤلف :مح اولتك إقحاـ العقل في ىذا األمر الذي خفي وأخفاه اهلل سبحانو وتعالى عن عباده،
انظر ىل ىذا سيكوف سببا لزيادة طاعة اهلل ،أو سببا للحد من الوقوع في معصيتو ،الجواب ال ،إنما الذي يكوف
سببا في زيادة طاعة اهلل  وسببا في عدـ الوقوع في معصيتو ىي التفكر والتأمل فيما ظهر لك ،فيما أخبر اهلل

بو عن نفسو ،نعم .المؤمن يتفكر ويتأمل في صفات اهلل 

ىذا الذي ظهرت لك تتأمل في عظمة اهلل ،تتأمل

في قدرة اهلل ،في سمع اهلل ،في بصر اهلل ،في حياتو ،أما أف يتأمل ،أو يحاوؿ أف يتفكر في أمر غائب عنو ،وليس
فيو أثارة من علم ،ال عن اهلل ،وال عن رسولو ،فهذا لن يزيد اإلنساف إال بعدا عن اهلل سبحانو وتعالى ،نعم.

 - 1سورة الشورى آية .11 :

الفتوى الحموية الكبرى

الرد على الجهمية النفاة لصفات اهلل 
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسو تعمقا وتكلفا ،فقد استهوتو الشياطُت يف األرض
حَتاف ،فصار يستدؿ بزعمو على جحد ما وصف الرب ،ومسى من نفسو ،بأف قاؿ :ال بد إف
كاف لو كذا من أف يكوف لو كذا ،فعمي عن البُت باخلفي ،وجحد ما مسى الرب من نفسو،
بصمت الرب عما مل يسم منها ،فلم يزؿ ديلي لو الشيطاف حىت جحد قوؿ الرب 
()1

       

 

.

فقاؿ :ال يراه أحد يوـ القيام ة ،فجحد واهلل أفضل كرامة هلل ،اليت أكرـ هبا أولياءه يوـ القيامة،
من النظر إىل وجهو ونظرتو

إياىم         ،

()2

.

وقد قضى أهنم ال ديوتوف فهم بالنظر إليو ينظروف .

ػػػػػػػػػػػ

نعم ،فهو يرد على الجهمية الن فاة ،ويبين أف السبب في جحدىم وتعطيلهم ،ىذه الشبو التي أوردوىا
ويوردونها ،أنو يلزـ من إثبات كذا أف يكوف كذا ،يقولوف :يلزـ من إثبات االستواء أف يكوف اهلل جسما واألجساـ
متماثلة ،يلزـ من إثبات السمع والبصر التشبيو ،يلزـ من إثبات العلو التحيز ،ثم يأتوف بهذه اللوازـ الباطلة،

ويبنوف عليها نفي الصفات ،ىذا ىو الذي أوقعهم في ىذا التعطيل ،لكنهم لو وقفوا عند النص ،ووقفوا عند ما

حد لهم ما وقعوا في ىذا الباطل .

يقوؿ :فعمي عن البين بالخفي ،عمي عن البين ،ما ىو الشيء البين ؟ ىذه النصوص ىي التي أثبتت ىذه

الصفات نصوص واضحة بي نة ،ال لبس فيها وال غموض؛ ولهذا لم يستشكلها الصحابة لما سمعوىا من النبي 
ولم يستشكلها التابعوف لما سمعوىا من الصحابة ،ولم يستشكلها تابعو التابعين ،لما سمعوىا من التابعين ،وإنما

استشكلها ىؤالء بهذه الشبو الخفية ،وجحد ما سمى الرب من نفسو ،جحد ىذه األسماء وىذه الصفات ،التي

سمى اهلل بها نفسو .

بصمت الرب عما لم يسم ،منها إطالؽ الصمت على اهلل تعالى ىو من باب اإلخبار ،وإنما الذي يوصف

 - 1سورة القيامة آية .23-22 :
 - 2سورة القمر آية .55 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

اهلل  بو السكوت ،والسكوت كما قاؿ شيخ اإلسالـ وصف اهلل 

بالسكوت ،ثابت بالكتاب والسنة

واإلجماع ،وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منها  وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسياف ،فال تبحثوا

عنها  والحديث اآلخر  وما سكت عنو فهو عافية ،وما سكت عنو فهو مما عوفي لو ،أو مما عفي عنو

.

الشاىد أف إطالؽ عبد العزيز بن الماجشوف لفظ الصمت على اهلل 

ىذا ىو من باب اإلخبار ،وباب

اإلخبار باب واسع ،لكن الذي ورد بو النص السكوت .

يقوؿ :فلم يزؿ يملي لو الشيطاف حتى جحد قوؿ اهلل 
()1

                      



                       

.

وىذا كما عرفنا مما جحدتو الجهمية والمعتزلة ،جحدت رؤية اهلل  يوـ القيامة .

فقاؿ :ال يراه أحد يوـ القيامة ،فجحد واهلل أفضل كرامة التي أكرـ بها أوليائو يوـ القيامة ،من النظر إلى وجهو،

ونظرتو إياىم . )2(        

ال شك أف أعظم ما يؤتاه المؤمنوف يوـ القيامة ،النظر إلى وجو اهلل الكريم ،بنص قوؿ اهلل 

  

. )3(    
فسرت الزيادة ،بأنها النظر إلى وجو اهلل ،ليس ىناؾ شيء فوؽ نعيم الجنة إال النظر إلى وجو اهلل ،وىذا
لما جاء الزمخشري ،والزمخشري معروؼ أنو معتزلي في تفسيره الكشاؼ ،عند قولو:

   

. )4(   
في سورة يونس ،قاؿ وأي زيادة أعظم من نعيم الجنة؛ ألنو ينكر رؤية اهلل  أيضا في الحديث إذا كشف
 - 1سورة القيامة آية .23-22 :
 - 2سورة القمر آية .55 :
 - 3سورة يونس آية .26 :
 - 4سورة يونس آية .26 :

الفتوى الحموية الكبرى
الحجاب في الموعد الذي بين أىل الجنة وبين اهلل  إذا كشف الحجاب بينهم وبينو ،في الحديث  فما
أعطوا

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم .  
ثم تال النبي  ىذه اآلية  )1(       نعم.

 - 1سورة يونس آية .26 :

الفتوى الحموية الكبرى

رؤية اهلل تعالى للمؤمنين في اآلخرة
إىل أف قاؿ :وإمنا جحد رؤية اهلل يوـ القيامة ،إقامة للحجة الضالة ادلضلة بأنو قد عرؼ إذا
ٕتلى ذلم يوـ القيامة ،رأوا منو ما كانوا بو قبل ذلك مؤمنُت ،وكاف لو جاحد .
ػػػػػػػػػػػ
بمعنى أف المؤمنين إذا رأوا اهلل  يوـ القيامة ،ال شك أنهم سيرونو بالصفات التي وصف نفسو بها؛ ولهذا
في الحديث الطويل الذي في عرصات القيامة ،فيأتيهم في صورة غير التي يعرفوف ،فيقوؿ :أنا ربكم ،فيقولوف:
نعوذ باهلل منك ،يقوؿ :ىؤالء جحدوا رؤية اهلل -عز وجل-؛ ألنهم لو أثبتوا الرؤية ،لعلموا أف المؤمن سيرى ىذه
الصفات ،التي جحدىا ىؤالء؛ ولهذا يقوؿ :إذا تجلى لهم يوـ القيامة رأوا منو ما كانوا بو قبل ذلك مؤمنين ،وكاف
ىذا المعطل لو جاحدا ،أي رأوا ىذه الصفات التي ذكر لهم في كتابو ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

حديث رؤية اهلل في اآلخرة
وقاؿ ادلسلموف  :يا رسوؿ اهلل ىل نرى ربنا؟ فقاؿ رسوؿ اهلل  ىل تضاروف يف رؤية
الشمس ،ليس دوهنا سحاب ،قالوا :ال ،قاؿ :فهل تضاروف يف رؤية القمر ليلة البدر ،ليس دونو
سحاب ،قالوا :ال ،قاؿ :فإنكم تروف ربكم كذلك . 
ػػػ ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا الحديث المتفق عليو ،صريح في إثبات رؤية اهلل 
سألوا النبي 

يوـ القيامة ،فالصحابة -رضي اهلل عنهم-

ىل نرى ربنا؟ فماذا أجابهم؟ ىل عاتبهم كما عاتب اهلل أصحاب موسى؟ الجواب :ال ،بشرىم

وأخبرىم أنهم سيرونو يوـ القيامة ،وضرب لهم مثاال في آالء اهلل في خلق اهلل -عز وجل-؛ ألنو جاء بحديث
آخر ،أف بعض الصحابة قالوا :كيف وىو واحد؟ ونحن جمع ،يعني ىذا أحيانا بالمقاييس البشرية يستحيل ،إذا
كاف الشيء الذي سينظر إليو واحدا ،والذي سيراه ال نقوؿ آالفا ،ماليين من البشر ،فبعض الصحابة استشكل
ىذا األمر ،فأراد النبي  أف يقرب ىذا بمثاؿ في آالء اهلل ،في خلق اهلل ،قاؿ :ىذه الشمس ىل تضاروف ،ىل
يصيبكم الضرر في رؤيتها ،بسبب االزدحاـ ،وىذا القمر ،ىل يصيبكم الضرر في رؤيتو ؟ الجواب :ال  ،قاؿ:
فإنكم ستروف ربكم كذلك . 

طيب .لو قاؿ قائل :ىذا تشبيو هلل 

بالشمس والقمر ،والجواب .وىذا ما قالو المعطلة ،قالوا :أنتم

تستدلوف باألحاديث أخبار اآلحاد ،التي فيها تشبيو اهلل 

بالشمس والقمر ،فالجواب ىذا الحديث ليس فيو

تشبيو؛ ألمرين اثنين :
األمر األوؿ :أف السؤاؿ الذي جاء من الصحابة ،سؤاؿ عن ماذا ؟ عن الرؤية ،فهنا إذف الجواب عن الرؤية،
فتشبيو رؤيتنا هلل  كرؤيتنا للشمس والقمر ،فالسؤاؿ عن الرؤية ،وليس عن المرئي ىذا أمر .
األمر الثاني :إنكم ستروف اهلل كما تروف ،فكاؼ التشبيو دخلت على ماذا ؟ على الرؤية ،وليس على المرئي،
فقاؿ :إف ىذا الحديث فيو دليل على تشبيو الرؤية بالرؤية ،ال المرئي بالمرئي  .أقوؿ أصحاب موسى ،سألوا
موسى أف يريهم اهلل  فماذا كاف الجواب عاقبهم اهلل  بالصاعقة لماذا ؟ وىؤالء أصحاب محمد  سألوا
رسولهم

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................

ػػػػػػػػػػػ

عن رؤية اهلل ،فبشرىم أنهم سيرونو ،الفرؽ بين الطائفتين ،أولئك سألوا موسى تعنتا ،كلما جاءىم بأمر تعنتوا
بسؤاؿ جديد ،وأصحاب محمد  سألوه سؤاؿ مستزيد مستفيد ،األمر اآلخر أصحاب موسى سألوا موسى رؤية
اهلل ،متى؟ في الدنيا ،وأصحاب محمد علموا أف اهلل ال يمكن رؤيتو في الدنيا ،فسألوه عن رؤيتو في اآلخرة ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

حديث ال تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمو

وقاؿ رسوؿ اهلل   ال ٘تتلئ النار حىت يضع اجلبار فيها قدمو ،فتقوؿٍ :
قط قط ،وينزوي
بعضها إىل بعض . 
ػػػػػػػػػػػ

وىذا الحديث متفق عليو ،وتقدـ الكالـ عليو ،وفيو إثبات القدـ هلل 
السنة ،نعم.

وىي صفة ذاتية ثابتة لو بصحيح

الفتوى الحموية الكبرى

حديث لقد ضحك اهلل مما فعلت الليلة البارحة
 وقاؿ لثابت بن قيس  لقد ضحك اهلل شلا فعلت بضيفك البارحة . 
ػػػػػػػػػػػ
وىذه أيضا صفة ذاتية خبرية ،ثبتت بصحيح السنة ،والحديث متفق عليو ،إثبات صفة الضحك هلل .

الفتوى الحموية الكبرى

حديث ال نعدـ من رب يضحك
وقاؿ فيما بلغنا  :إف اهلل ليضحك من أزلكم ،وقنوطكم وسرعة إجابتكم ،فقاؿ لو رجل
من العرب :إف ربنا ليضحك ،قاؿ :نعم ،قاؿ :ال نعدـ من رب يضحك خَتا . 
ػػػػػػػػػػػ
نعم ،الحديث فيو مقاؿ ،رواه ابن ماجو ،واإلماـ أحمد ،وأبو عاصم والطبراني في المعجم الكبير ،لكن معناه
ثبت بأحاديث صحيحة أخرى  وإف اهلل ليضحك من أزلكم . 
األزؿ ىو الضيق والشدة ،وقنوطكم اليأس ،بمعنى أف األرض أحيانا تجدب ،ويشتد بالناس ىذا الجدب،
فيدخلهم شيء من اليأس والقنوط ،فيخرجوف يستسقوف يدعوف اهلل  فيطلع اهلل  عليهم وىم في ىذه
الحالة فيضحك؛ ألنو يعلم بسرعة تغير الحاؿ من الجدب إلى الخصب ،فقاؿ لو رجل من العرب في الحديث،
ىو أبو رزين   إف ربنا ليضحك ،قاؿ :نعم ،قاؿ :لن نعدـ من رب يضحك خيرا . 
ىذا أيضا حديث فيو إثبات صفة الضحك ،وأنو يحمل على ظاىره ،دوف تأويل أو تعطيل ،كما يليق بجاللو
وعظيم سلطانو ،سبحانو وتعالى ،وليس كما يزعم ىؤالء ،أولوا الضحك ،وقالوا :ألف الضحك خفة في النفس ،أو
خفة في الروح ،فيقاؿ لهم ىذا ضحك من؟ ضحك المخلوؽ ،والكالـ عن ضحك الخالق وىو ضحكو ال يشبو
ضحك المخلوؽ ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

إثبات صفتي السمع والبصر هلل تعالى
يف أشباه ذلذا شلا مل حيصو ،فقاؿ اهلل تعاىل. )1(      :
وقاؿ اهلل تعاىل. )2(        :
وقاؿ تعاىل. )3(      :
وقاؿ. )4(          :

وقاؿ:

          

. )5(    
ػػػػػػػػػػػ

نعم .ىذه النصوص التي ذكرىا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشوف ،ىي لالستدالؿ على بعض

الصفات؛ للتمثيل ،فذكر قوؿ اهلل 
سبحانو:

        

وقولو :

()6

         

إلثبات السمع والبصر ،وقولو

. )7(      

 )8(    إثبات العينين هلل 

وإثبات أف هلل عينين ،أو فسر ىذا اإلجماؿ

بهاتين اآليتين ،الحديث الذي في الصحيحين في صفة الدجاؿ  وأف ربكم ليس بأعور . 
 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة الطور آية .48 :
 - 3سورة طه آية .39 :
 - 4سورة ص آية .75 :
 - 5سورة الزمر آية .67 :
 - 6سورة الشورى آية .11 :
 - 7سورة الطور آية .48 :
 - 8سورة طه آية .39 :

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

فهذا دليل على أف هلل 

عينين اثنتين ،وال منافاة بين الحديث وبين ىذه اآلية التي فيها إثبات األعين

وإثبات العين.
()1

وذكر قولو          :

وقولو:

    

 )2(          إثباتا لصفة اليدين هلل 
وأحد اإلخواف استشكل في الدرس الماضي ،حديث إثبات الشماؿ هلل 
صححو قاؿ :إف قوؿ النبي  في الحديث الصحيح الثابت  :وكلتا يديو يمين  معناه يمن وبركة؛ لدفع
ال شك الحديث فيو مقاؿ ،فمن

ما توىم من صفة النقص؛ ألنو عادة في حق المخلوؽ أف الشماؿ أنقص من اليمين ،ومن لم يثبت الرواية التي
عند البيهقي فيها إثبات الشماؿ ،نعم .قاؿ :يحمل على ظاىر الحديث ويقاؿ اهلل  لو يدين وكلتا يديو يمين،
والكيفية اهلل أعلم بمرادىا ،نعم.

 - 1سورة ص آية .75 :
 - 2سورة الزمر آية .67 :

الفتوى الحموية الكبرى

اإليماف بما وصف اهلل بو نفسو
فواهلل ما دذلم عليو عظم ما وصف من نفسو ،وما ٖتيط بو قبضتو إال صغر نظَتىا منهم
عندىم ،إف ذلك الذي ألقي يف روعهم ،وخرؽ على معرفة قلوهبم ،فما وصف اهلل بو من نفسو
فسماه على لساف رسولو  مسيناه كما مساه ،ومل نتكلف منو صفة ما سواه ،ال ىذا وال ىذا ،ال
صلحد ما وصف ،وال نتكلف معرفة ما مل يصف .
ػػػػػػػػػػػ

نعم .عظمة اهلل  يظهر منها ،أو يمكن أف تظهر عظمة اهلل 
النصوص

عندما يقرأ اإلنساف ىذه

                                                                              

()1

بمعنى أنو سيقبض السماوات واألرض بيديو ،فمتى تظهر عظمة اهلل  -عز وجل -؟ إذا أجرى
اإلنساف ىذا النص على ظاىره ،وحملو على حقيقتو ،وأثبت هلل اليدين الحقيقة ،ىنا تظهر ىذه

العظمة ،أف ىذ ه السماوات على عظمها ،وىذه األرض وما فيها سيقبضها اهلل 

وسيطويها

بيديو ،ثم أكد قاؿ :ينبغي للمؤمن أف يقف مع النص ،فما ثبت بالكتاب والسنة ما سمى اهلل بو
نفسو ،وسماه بو رسولو ،فليسمو المؤمن ،وما ال فال ،إذا ما ثبت يثبتو المؤمن ،وما لم يثبت ال
يتكلف إثباتو ،ال يجحد ما ثبت ،وال يتكلف صفة ما لم يثبت ،نعم.

 - 1سورة الزمر آية .67 :

الفتوى الحموية الكبرى

اعلم -رٛتك اهلل -أف العصمة يف الدين أف تنتهي يف الدين حيث انتهى بك وال ٕتاوز ما
حد لك ،فإنو من قواـ الدين معرفة ادلعروؼ وإنكار ادلنكر ،فما بسطت عليو ادلعرفة ،وسكنت
إليو األفئدة ،وذكر أصلو يف الكتاب والسنة وتوا رث علمو األمة ،فال ٗتافن يف ذكره ،وصفتو من
ربك ما وصفو من نفسو أيضا ،وال تكلفن دلا وصف لك من ذلك قدرا.
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،يعني ال تتحرج في وصف اهلل 

بصفة وصف بها نفسو ،ىو أعلم وىو أخبر بما يليق بو ،وبما ال

يليق بو ،ال تأتي وتتحكم ،وتقوؿ :ىذا ال يليق باهلل وىذا يليق باهلل ،فإذا أثبت اهلل فأثبت ،قف مع النص ودر مع
النص ،حيث دار وال تتكلف لتحديد كيفية ىذه الصفة؛ ال ألف ىذا لم يرد بو النص ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وما أنكرتو نفسك ،ومل ٕتد ذكره يف كتاب ربك ،وال يف احلديث عن نبيك من ذكر ربك،
فال تتكلفن علمو بعقلك ،وال تصفو بلسانك ،واصمت عنو كما صمت الرب عنو من نفسو .
ػػػػػػػػػػػ
نعم .الشيء الذي لم يرد في الكتاب والسنة ال تأت وتقحم عقلك ،يلزـ من إثبات الكالـ إثبات الشفتين،

ال يا أخي ،ىذا في حق المخلوؽ ،أما في حق اهلل 

ال تأت بهذه اللوازـ ،يلزـ من إثبات السمع األذف

والصماغ ،يلزـ من إثبات العين إثبات الجفن ،كما يقولو المشبهة ،وكما يقولو المعطلة ،فابن الماجشوف -رحمو
اهلل -يقوؿ :ال ،قف مع النص ،ال تقحم عقلك في ىذه األمور ،ال تتكلف ما لم يرد بو النص ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

فإف تكلفك معرفة ما مل يصف نفسو ،كإنكارؾ ما وصف منها.
ػػػػػػػػػػػ
يعني إثبات شيء لم يثبت ،تماما سواء بسواء ،مثل جحد وإنكار ما وصف اهلل من نفسو ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

فكما أعظمت ما جحد اجلاحدوف شلا وصف من نفسو ،فكذلك أعظم تكلف ما وصف
الواصفوف ،شلا مل يصف منها .
ػػػػػػػػػػػ

نعم .ىناؾ من قابل ىؤالء المعطلة لكنو غلى ،أثبت هلل صفات لم تثبت ال في الكتاب وال في السنة ،فهذا
غلو في اإلثبات ،في مقابل ىذا الغلو في التعطيل ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

فقد واهلل عز ادلسلوف الذين يعرفوف ادلعروؼ ،ؤتعروفهم يعرؼ ،وينكروف ادلنكر وبإنكارىم
ينكر ،ويسمعوف ما وصف اهلل بو نفسو من ىذا يف كتابو ،وما يبلغهم مثلو عن نبيو ،فما مرض
من ذكر ىذا وتسميتو قلب مسلم ،وال تكلف صفة قدره وال تسمية غَته من الرب مؤمن .
ػػػػػػػػػػػ

نعم .ىذا ابن الماجشوف -رحمو اهلل -في القرف الثاني ،يصف حاؿ أىل زمانو ،فيقوؿ :فقد واهلل عز المسلموف

الذين يعرفوف المعروؼ وبمعروفهم يعرؼ ،وينكروف المنكر وبإنكارىم ينكر ،فماذا يقولو المسلموف في ىذه
العصور المتأخرة ،ىؤالء الذين عز وجودىم في زمن الماجشوف ،ىم الذين يصفهم ،يقوؿ :يسمعوف ما وصف اهلل
بو نفسو من ىذا في كتابو ،وما يبلغهم مثلو عن نبيهم ،بمعنى أنهم يقفوف مع النص ،يستسلموف للنص ،ال

يعتمد وف على أقيستهم ،وال على اجتهاداتهم في ىذا الباب ،فما مرض من ذكر ىذا ،وتسميتو قلب مسلم ،ال

شك.

قلب المؤمن الحي المستسلم هلل  الذي تربى على مائدة القرآف ،ال يستشكل ما أثبتو اهلل لنفسو بخالؼ ىؤالء

الذين مرضت قلوبهم من ذلك ،فحملهم على تعطيل اهلل  نعم .وال تكلف صفة قدره وال تسمية غيره من الرب

مؤمن ،المؤمن ال يتكلف بأف يصف اهلل  بصفة لم يصفها ىو سبحانو ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وما ذكر عن الرسوؿ  أنو مساه من صفة ربو ،فهو ٔتنزلة ما مسى وما وصف الرب من نفسو
.

ػػػػػػػػػػػ
نعم .بمعنى يرد على بعض من اقتصر بإثبات الصفات على ما ورد في القرآف ،ىناؾ بعض متقدمي األشاعرة

كما سبق بيانو ،وإف كاف ابن الماجشوف سابقا عليهم ،لكن ربما كاف موجودا عنده من يذىب إلى ىذا المذىب،
الذين اقتصروا في إثبات الصفات الخبرية التي وردت في القرآف الوجو ،اليدين ،االستواء ،لكن ال يثبتوف األصابع
قالوا :إ نها ليست ثابتة في القرآف ،ال يثبتوف الضحك؛ ألنو غير ثابت في القرآف ،نعم .فابن الماجشوف يقوؿ :ما
ثبت عن الرسوؿ  في وصف اهلل  مثل ما ثبت في القرآف سواء بسواء ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

فالراسخوف يف العلم الواقفوف حيث انتهى علمهم ،الواصفوف لرهبم ٔتا وصف بو نفسو،
التاركوف دلا ت رؾ من ذكرىا ،ال ينكروف صفة ما مسى منها جحدا ،وال يتكلفوف وصفو ٔتا مل يسم
تعمقا؛ ألف احلق ترؾ ما ترؾ وتسمية ما مسى

         

. )1(             
وىب اهلل لنا ولكم حكمة ،وأحلقنا بالصاحلُت -الكالـ األخَت ىذا تأكيد دلا تقدـ ،أف
الراسخُت يف العلم ،ىم الذين يقفوف مع النص إثباتا ونفيا ،نعم -وىذا كلو كالـ ابن ادلاجشوف،
فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ،ونفى علم الكيفية ،موافقة لغَته من األئمة ،وكيف أنكر على
من نفى الصفات ،بأنو يلزـ من إثبا ا كذا وكذا ،كما تقولو اجلهمية ،أنو يلزـ أف يكوف جسما أو
عرضا فيكوف .
ػػػػػػػػػػػ

نعم .وىذه قلنا :شبهة من شبهات القوـ ،أنهم ينفوف الصفات بحجة أنك إذا أثبت هلل الصفات ،فيلزـ أف
يكوف اهلل جسما أو عرضا؛ ألنهم يقولوف :إف ىذه الصفات ىي في األصل إما جسم أو عرض ،وسبق أف قلنا :إف
ىذه األلفاظ من األلفاظ المبتدعة ،التي لم ترد في الكتاب وال في السنة ،ال بنفي وال إثبات ،فال يجوز إطالقها
على اهلل  أو إضافتها إلى اهلل  بإطالؽ ،وال نفيها بإطالؽ؛ ألنها تحتمل حقا وباطال ،نعم.
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النهي عن التكفير بالذنب
ويف كتاب الفقو األكرب ادلشهور عند أصحاب أيب حنيفة ،الذي رووه بادلسند عن أيب مطيع
احلكم بن عبد اهلل البلخي ،قاؿ :سألت أبا حنيفة عن الفقو األكرب ،فقاؿ :ال تكفرف أحدا
بذنب ،وال تنف أحدا م ن اإلدياف ،وتأمر بادلعروؼ ،وتنهى عن ادلنكر ،وتعلم أف ما أصابك مل
يكن ليخطئك ،وما أخطأؾ مل يكن ليصيبك ،وال تتربأ من أحد من أصحاب رسوؿ اهلل  وال
تواؿ أحدا دوف أحد ،وأف ترد أمر عثماف وعلي إىل اهلل . 
ػػػػػػػػػػػ

نعم .ىذا نقل ثاف ،نقلو الشيخ عن اإلماـ أبي حنيفة النعماف بن ثابت ،اإلماـ المشهور صاحب المذىب،
في كتاب الفقو األكبر ،وكتاب الفقو األكبر مشهور ،ولو عدة شروح ،شرحو مال علي القاري ،وشرحو أيضا أبو
منصور الماتريدي وغيرىما ،لكن في ثبوتو عن اإلماـ أبي حنيفة نظر ،فاإلماـ الذىبي ينسب الكتاب إلى أبي
مطيع ،والكتاب وصل إلينا برواية رجلين ،برواية أبي مطيع ىذا ،وبرواية حماد بن أبي حنيفة ،وكالىما متكلم فيو
من جهة الرواية ،ولعل القوؿ الوسط أنو من إمالء أبي حنيفة ،لكن ما جمع إال بعد وفاتو ،جمعها أبو مطيع ،وابنو
حماد .
يقوؿ :رووه باإلسناد عن أبي مطيع ،الحكم ب ن عبد اهلل البلخي ،والمتوفى سنة مائة وسبع وتسعين ،قاؿ:
سألت أبا حنيفة عن الفقو األكبر ،وىذا تمييز عن فقو األحكاـ ،المشهور اآلف عندنا بالفقو ،قديما كاف يسمى
علم العقائد ،بالفقو األكبر؛ ألنو ىو الفقو األكبر ،بهذا الفقو يعرؼ اإلنساف ربو سبحانو وتعالى ،ويعرؼ أصوؿ
دينو بهذا العلم ،يعرؼ أركاف اإليماف الستة ،التي ال يستقيم إيماف العبد إال بها .

فقاؿ :ال تكفرف أحدا بذنب ،في الفقو األكبر ال تكفرف أحدا من أىل القبلة ،ولعل ىذا ىو الظاىر ،والشيخ

اختصر ربما بعض ىذه العبارات ،أو ربما غالبا؛ ألنو أمالىا من حفظو ،فربما سقطت ال تكفرف أحدا بذنب ،وىذا
ىو المعنى الصحيح ،أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة بذنب ،أما ما عداىم فال ،من فعل مكفرا ،وزالت الموانع،

كفر .فاليهودي كافر ،والنصراني كافر ،والمشرؾ كافر ،ال تكفرف أحدا بذنب؛ ألف من ثبت من أىل القبلة إيمانو

بيقين ،فال يزوؿ عنو إال بي قين ،أما الذين كفروا أىل القبلة بالذنوب ،فهم من ؟ الخوارج ،والمعتزلة أخرجوه من

اإلسالـ ،لكن لم يدخلوه في الكفر ،وجعلوا حكمو في اآلخرة حكم الكافر ،خالدا مخلدا في النار ،الشاىد أف

الفتوى الحموية الكبرى
الوعيدية من الخوارج ومن تبعهم كفروا أىل القبلة بكل ذنب .

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

وال تنف أحدا بو من اإليماف بمعنى ال تخرج أحدا بهذا الذنب من اإليماف ،ما داـ ثبت أنو مؤمن فال يخرج عن
اإليماف إال بيقين ،إال بمكفر مع زواؿ المانع  ،وقياـ الحجة ،وتأمر بالمعروؼ ،وتنهى عن المنكر ،وتعلم أف ما
أصابك لم يكن ليخطئك ،وما أخطأؾ لم يكن ليصيبك ،ىذا ىو حقيقة اإليماف بالقضاء والقدر ،أو من لوازـ اإليماف
بالقضاء والقدر ،أف يعلم اإلنساف أف ما أصابو لم يكن ليخطئو ،وما أخطأه لم يكن ليصيبو ،وىذا جاء بو النص صريحا .

وال تتبرأ من أحد من أصحاب رسوؿ اهلل 
النبي 

ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة ،تولي جمهور أصحاب

ال نتبرأ من أحد منهم ،ال من معاوية ،وال من عمرو بن العاص ،وال من غيرىما ،وال من علي ،وال من

الحسن والحسين ،نتولى الجميع ،فمن ثبتت صحبتو توليناه ،بأمر اهلل ،وبأمر رسولو 
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والنبي  قاؿ  :إذا ذكر أصحابي فأمسكوا . 
وقاؿ في الحديث اآلخر  :ال تتخذوا أصحابي غرضا من بعدي   واهلل اهلل أوصيكم في أصحابي
.

وال ِ
تواؿ أحدا دوف أحد ،ال شك .ال نفوض إال من فضلو النبي  وفضلو اهلل 

لكن ال نتدخل في ىذا

بأىوائنا ،وعقولنا وأقيستنا ،كما عمل أىل البدع ،فالف أفضل من فالف ،وفالف أفضل من فالف ،بناء على شبهات

ال ،نحن نعم ،نعتقد أف من أنفق من قبل الفتح وقاتل ،أفضل ممن أسلم من بعد الفتح ،والعشرة أفضل الصحابة،

وأفضلهم األربعة ،وأفضل األربعة أبو بكر 

فأفضل من طلعت عليو الشمس وغربت بعد النبيين ىذا الرجل،

وأىل بدر يفضلوف على غيرىم ،والمهاجروف يفضلوف على غيرىم ،وأىل بيعة الرضواف يفضلوف على غيرىم،

فنفاضل بينهم وفق ما ورد بو النص.
وأف ترد أمر عثماف وعلي إلى اهلل  لعل أبا حنيفة يشير ىنا إلى مسألة المفاضلة بين علي وعثماف ،وىذه
المسألة من المسائل التي جرى فيها الخالؼ قديما ،وذلك أف األقواؿ فيها أربعة ،أقواؿ أىل السنة حاشا أقواؿ
أىل البدع ،في المفاضلة بينهما ،فمن أىل السنة من يفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثماف ثم يسكت ،ومنهم من
 - 1سورة التوبة آية .100 :

الفتوى الحموية الكبرى

يربع بعلي،

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

يقوؿ :أبو بكر ثم عمر ثم عثماف ثم علي ،ومنهم من يقوؿ :نفضل أبا بكر ثم عمر ثم علي ثم عثماف ،يقدـ
عليا على عثماف ،ومنهم من يسكت ،ويقوؿ :ال نفضل ىذا على ىذا ال نفضل عثماف على علي ،بالنسبة
للخليفتين أبي بكر وعمر ىذا بإجماع أىل السنة ،ولم يقع فيو خالؼ في تقديمهما ،إنما الخالؼ في عثماف
وعلي ،فذىب الجمهور إلى تقديم عثماف على علي ،وذىب مالك في رواية وشعبة ويحيى القطاف وبو قاؿ ابن
حزـ من المتأخرين إلى اإلمساؾ ،وعدـ المفاضلة بينهما ،وىو المفهوـ اآلف من كالـ أبي حنيفة ،لكن الذي
استقر عليو مذىب اإلماـ مالك ،ورجع عنو صراحة كما نقل عنو البيهقي ،وكذلك شعبة ،وكذلك يحيى القطاف،
أنهم رجعوا إلى رأي الجمهور في تقديم عثماف على علي.
ىناؾ الرأي اآلخر ،وىو تقديم علي على عثماف ،وىذا ينسب إلى أبي حنيفة ،ويروى عن ابن خزيمة ،وسفياف
الثوري ،لكن أيضا الذي ثبت صراحة عن أبي حنيفة في الفقو األكبر ،أنو يقدـ عثماف على علي ،وقاؿ :ترتيبهم
في الفضل كترتيبهم في الخالفة ،وأيضا سفياف الثوري ،واإلماـ ابن خزيمة ،ثبت عنهما بما ال يدع الشك ،أنهما
رجعا إلى قوؿ الجمهور ،وبناء على ذلك ،فالذي استقر عليو أمر أىل السنة ،وجمهور أىل السنة أف ترتيبهم في
الفضل كترتيبهم في الخالفة ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وجوب التفقو في أصوؿ الدين
قاؿ أبو حنيفة :الفقو األكرب يف الدين خَت من الفقو يف العلم؛ وألف يفقو الرجل كيف يعبد
ربو ،خَت من أف جيمع العلم الكثَت ،انتهى .
ػػػػػػػػػػػ

ال شك وىذا سبق اإلشارة إليو ،أف اإلنساف يتفقو في أصوؿ دينو ،وفي معرفة كيفية عبادة اهلل  ويعبده
على يقين ،وعلى بصيرة من أمره ،خير من أف يجمع مسائل الفروع ،لكنو جاىل في مسائل األصوؿ ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

مسألة في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر
قاؿ أبو مطيع :قلت :أخربين عن أفضل الفقو ،قاؿ :تعلم الرجل اإلدياف والشرائع والسنن
واحلدود ،واختالؼ األئمة ،وذكر مسائل اإلدياف ،مث ذكر مسائل القدر ،والرد على القدرية،
بكالـ حسن ليس ىذا موضعو ،مث قاؿ :قلت :فما تقوؿ فيمن يأمر بادلعروؼ ،وينهى عن
ادلنكر ،فيتبعو على ذلك أناس ،فيخرج على اجلماعة ،ىل ترى ذلك؟ قاؿ :ال ،قلت :ومل؟ وقد
أمر اهلل ورسولو باألمر بادلعروؼ ،والنهي عن ادلنكر ،وىو فريضة واجبة ،قاؿ :كذلك ،ولكن ما
يفسدوف أكثر شلا يصلحوف ،من سفك الدماء ،واستحالؿ احلراـ .
ػػػػػػػػػػػ
نعم ،سألو عن األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،وعن طائفة من الناس ،يلمح إلى المعتزلة ،الذين يروف
وجوب األمر بالمعروؼ ،والنهي عن المنكر ،والزـ ذلك الخروج على جماعة المسلمين ،الخروج عليهم
بالسيف ،الخروج عليهم بالقوة ،نعم .األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،فريضة من فرائض اإلسالـ ،وشريعة من
شرائع اإلسالـ ،لكن بالوسائل الشرعية ،وبالضوابط المرعية ولهذا سألو ىل لإلنساف أف يأمر بالمعروؼ ،وينهي
عن المنكر؟ نعم .ما فيو إشكاؿ ،لكن يخرج على جماعة المسلمين ،بحجة األمر بالمعروؼ ،والنهي عن
المنكر؟ الجواب قاؿ :ال ،فقاؿ :ولم؟ وقد أمر اهلل ورسولو باألمر بالمعروؼ ،والنهي عن المنكر ،وىو فريضة،
ىذا ال خالؼ فيو ،أف األمر بالمعروؼ ،والنهي عن المنكر من شعائر ىذه األمة ،ومما أمر اهلل ورسولو بو ،ولكن كونو
نهى أف يخرج اإلنساف على جماعة المسلمين ،بحجة األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،السبب في ذلك أنو ما يفسد
أكثر مما يصلح .
وىذه حاؿ الخوارج والمعتزلة ،خرجوا بالقوة على جماعة المسلمين ،بحجة األمر بالمعروؼ والنهي عن
المنكر ،فأفسدوا أكثر مما أصلحوا ،وىناؾ قاعدة عامة أف درء المفاسد ،مقدـ على جلب المصالح ،فإذا كاف
ىذا األمر بالمعروؼ ،والنهي عن المنكر ،سيجلب مفسدة ،فتركو أولى؛ ولهذا لما مر شيخ اإلسالـ بجماعة من
التتر ،وىم يشربوف الخمر ،أراد بعض تالمذتو أف يزجرىم وينهاىم ،فقاؿ لو :دعهم ،شربهم للخمر أىوف من
كونهم يقوموف
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ويتسلطوف على المسلمين ،فهنا درء للمفسدة مقدـ على جلب المصلحة ،وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل وسلم على
نبينا محمد ،وأستأذنكم اليوـ في اإلجابة على األسئلة لعلها تكوف غدا ،واهلل أعلم.
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كفر من أنكر صفة العلو هلل 
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،نبينا زلمد عليو وعلى آلو وصحبو وسلم ومن
وااله ،أما بعد:
قاؿ ادلصنف -رٛتو اهلل -تعاىل رٛتة واسعة قاؿ:
وذكر الكالـ يف قتاؿ اخلوارج والبغاة إىل أف قاؿ :قاؿ أبو حنيفة عمن قاؿ :ال أعرؼ ريب يف
السماء أـ يف األرض ،فقد كفر؛ ألف اهلل تعاىل يقوؿ:

()1

      

وعرشو فوؽ سبع مساوات ،قلت :فإف قاؿ :إنو على العرش استوى ،ولكنو يقوؿ :ال أدري العرش
يف السماء ،أـ يف األرض ،قاؿ :ىو كافر؛ ألنو أنكر أف يكوف يف السماء؛ ألنو تعاىل يف أعلى
عليُت ،وأنو يدعى من أعلى ال من أسفل ،ويف لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقوؿ :ال أعرؼ ريب
يف السماء ،أـ يف األرض؛ قاؿ :قد كفر؛ ألف اهلل تعاىل يقوؿ:

    

 )2( وعرشو فوؽ سبع مساوات ،قاؿ :فإنو يقوؿ :على العرش استوى ،ولكن ال يدري العرش
يف األرض ،أو يف السماء ،قاؿ :إذا أنكر أنو يف السماء ،فقد كفر ،ففي ىذا الكالـ ادلشهور عن
أيب حنيفة.
ػػػػػػػػػػػ

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد عليو وعلى آلو
وصحبو أفضل الصالة وأتم التسليم.
ال زاؿ المؤلف يذكر كالـ اإلماـ أبي حنيفة ،كما رواه أبو مطيع البلخي -رحمو اهلل -ففي ىذا الكالـ
األخير ،يالحظ أف اإلماـ أبا حنيفة كفر من أنكر صفة العلو هلل  والكالـ في ىذا صريح ،ال يحتمل التأويل،
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بل إنو -رحمو اهلل -كفر من توقف في ىذه المسألة ،فقاؿ :ال أدري اهلل في السماء أـ في األرض ،لكن ينبغي
التنبو أف كالـ األئمة في تكفير من خالف في بعض ىذه المسائل ،أنو من باب التكفير المطلق ،وفرؽ بين
التكفير المطلق ،وتكفير الشخص المعين ،فالتكفير المطلق ،مثل الوعيد المطلق ،وىذه قاعدة عامة ،أف التكفير
المطلق ،مثل الوعيد المطلق ،اهلل  توعد الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى بالنار ،فال يجوز أف تقوؿ إلنساف تعلم
أنو أكل أمواؿ اليتامى إنو في ال نار ،توعد آكل الربا بالنار ،فال يجوز أف تقوؿ إلنساف يأكل الربا إنو في النار،
توعد القاتل المتعمد بالنار ،وال يجوز أف تحكم على مسلم قاتل بعينو أنو في النار ،ففرؽ بين التكفير المطلق،
والتكفير المعين .
ويدؿ على ذلك أف األئمة يكفروف ببعض المقاالت ،لكن يالحظ أنهم إذا نظروا إلى الشخص المعين ،فإنهم
ال يحكموف بكفره ،مثل اإلماـ أحمد ،اإلماـ أحمد اشتهر عن أنو قاؿ من قاؿ إف القرآف مخلوؽ فقد كفر ،ومع
ذلك يالحظ أنو يصلي خلف من يقوؿ :القرآف مخلوؽ ،فلو كاف يكفر ىذا الشخص بعينو ،ويخرجو من الملة،
لما صلى خلفو؛ ألف الصالة خل فو ال تصح ،وذلك أف التكفير المعين لو شروط وموانع ،فقد تنتفي في حق ىذا
الشخص المعين ،إما لتأويل أو لجهل ،أو ألمر آخر ،وىذا مما يكثر الخطأ فيو ،خاصة عند الشباب ،يأخذوف
ىذه النصوص العامة عن األئمة ،وأحيانا حتى من الكتاب والسنة ،ويطبقونها على األشخاص المعينين ،وىذا
خالؼ المنهج الصحيح.
أنا أسألكم اآلف :ما حكم من شك في قدرة اهلل؟ كافر ،وال شك في ذلك .،ما حكم من شك في اليوـ
اآلخر؟ كافر.
ثبت في صحيح البخاري  :أف رجال أسرؼ على نفسو ،فلما حضرتو الوفاة جمع أبناءه وأوصاىم بأف
علي ليعذبني عذابا ما عذبو أحدا من
قاؿ :إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذُروني؛ فواهلل لئن َ
قدر اهلل ّ
العالمين ،فجمعو اهلل  وأقامو وقاؿ :ما حملك على ذلك؟ قاؿ :مخافتك ،فغفر اهلل لو .
يقوؿ شيخ اإلسالـ :ىذا عنده نوعاف من أنواع الكفر األكبر :الشك في قدرة اهلل ،والشك في اليوـ اآلخر،
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ولكن غفر اهلل لو بسبب الجهل ،واألمثلة كثيرة.
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ػػػػػػػػػػػ

الشاىد :أف كالـ اإلماـ أبي حنيفة ىنا ال يعني أف كل من جاءنا وأنكر صفة العلو نقوؿ :أنت كافر خارج من
الملة ونتعامل معو على أنو كافر ،ال ،كالـ األئمة يؤخذ على عمومو ،لكن ال يطبق على األشخاص إال بعد قياـ
الحجة ،وزواؿ المانع ،ومعرفة مستند ىذا الشخص الذي ذىب إلى ىذا القوؿ.
ولم؟ ألف كالمو
األمر اآلخر أقوؿ :ينبغي أف نحرص على فهم أو حفظ مثل ىذا األثر عن اإلماـ أبي حنيفةَ ،

صريح في إثبات صفة العلو واإلنكار على من أنكرىا ،ال يحتمل التأويل ،ويمكن أف نحتج بكالمو ىذا على من؟
على أتباعو ،ومعلوـ وليس بخاؼ أف من أكثر المذاىب تعصبا ألئمتهم األخوة األحناؼ.
فإذا وجدنا حنفيا ينفي مثل ىذه الصفة ،فنقوؿ :ىذا كالـ إمامنا وإمامكم اإلماـ أبي حنيفة ،وىذا ما جعل
أعداء الشيخ يشغبوف عليو بسبب تأليف ىذه المسألة ،أنو احتج عليهم بقوؿ أئمتهم :.أنتم اآلف تتعصبوف
ألئمتكم في الفروع تعصبا أعمى فهذا قولهم في األصوؿ ،فلماذا ال تأخذوف بو؟ نعم.
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كفر الواقف الذي يقوؿ :ال أعرؼ
ففي ىذا الكالـ ادلشهور عن أيب حنيفة عند أصحابو أنو ّ

ريب يف السماء أـ يف األرض ،فكيف يكوف اجلاحد النايف الذي يقوؿ :ليس يف السماء ،أو ليس
يف األرض وال يف السماء.
واحتج على كفره بقولو تعاىل:

()1

      

قاؿ :وعرشو فوؽ

وبُت هبذا أف قولو -تعاىل:
سبع مساواتّ ،
فوؽ السماوات فوؽ العرش ،وأف االستواء على العرش دؿ على أف اهلل نفسو فوؽ العرش ،مث أردؼ
()2

      

يبُت أف اهلل

ذلك بتكفَت من قاؿ :إنو على العرش استوى ولكن توقف يف كوف العرش يف السماء أـ يف األرض،
قاؿ :ألنو أنكر أنو يف السماء؛ ألف اهلل يف أعلى عليُت ،وأنو يدعى من أعلى ال من أسفل.
وىذا تصريح من أيب حنيفة بتكفَت من أنكر أف يكوف اهلل يف السماء ،واحتج على ذلك بأف
اهلل -تعاىل -يف أعلى عليُت ،وأنو يدعى من أعلى ال من أسفل.
وكل من ىاتُت احلجتُت فطرية عق لية ،وإف القلوب مفطورة على اإلقرار بأف اهلل يف العلو،
وعلى أنو يدعى من أعلى ال من أسفل ،وقد جاء اللفظ صرحيا عنو بذلك فقاؿ :إذا أنكر أنو يف
السماء فقد كفر.
وروى ىذا اللفظ عنو باإلسناد شيخ اإلسالـ أبو إمساعيل األنصاري اذلروي بإسناده يف كتاب
"الفاروؽ".
ػػػ ػػػػػػػػ

نعم ،الشيخ ىنا يشير أف اإلماـ أبا حنيفة استدؿ على إثبات صفة العلو هلل  بالفطرة والعقل ،وأشار إلى
ذلك بقولو :أنو في بأعلى عليين ،وكونو في أعلى عليين ىذا ثابت بالعقل والفطرة كما سلف الكالـ عن ذلك،
وأنو يدعى من أعلى ال من أسفل وىذا أيضا دليل فطري على إثبات صفة العلو.
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ػػػػػػػػػػػ

يقوؿ :وروى ىذا اللفظ عنو باإلسناد أي أف من أنكر أنو في السماء فقد كفر ،يعني :جاء صريحا في كتاب
" الفقو األكبر" وىذا من أشهر الكتب المنسوبة ألبي حنيفة ،وأيضا روى عنو ىذا اللفظ أبو إسماعيل الهروي عبد
اهلل بن محمد األنصاري المتوفى سنة  481صاحب "منازؿ السائرين" في كتابو "الفاروؽ" .
وكتابو "الفاروؽ" ال يزاؿ مفقودا ،وينقل عن شيخ اإلسالـ كثيرا ولو أيضا كتاب "ذـ الكالـ" وقد ُحقق أخيرا،
ولو كتاب "منازؿ السائرين" الذي شرحو اإلماـ ابن القيم في "مدارج السالكين" ،قاؿ عنو الذىبي -رحمو اهلل:
كاف أثريا قُحا ،وكاف سيفا مسنونا على المتكلمين ،ىذا في جانب توحيد األسماء والصفات.
أما في جانب توحيد العبادة وخاصة في جانب السلوؾ فعليو ما عليو؛ ولهذا ألف كتابو "منازؿ السائرين"
على منهج الصوفية ،قاؿ عنو الذىبي :ولكنو لو نفس عجيب ال يشبو َنفس أئمة السلف في كتابو "منازؿ
السائرين" ففيو أشياء مطْربة وفيو أشياء مشكلة.
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وروى ىو أيضا وابن أيب حامت أف ىشاـ ابن عبيد اهلل الرازي صاحب زلمد بن احلسن قاضي
الري حبس رجال يف التجهم فتاب ،فجيء بو إىل ىشاـ ليطلقو ،فقاؿ :احلمد هلل على التوبة،
فامتحنو ىشاـ فقاؿ :أتشهد أف اهلل على عرشو بائن من خلقو؟ فقاؿ :أشهد أف اهلل على عرشو،
وال أدري "ما بائن من خلقو" ،فقاؿ :ردوه إىل احلبس فإنو مل يتب.
وروى أيضا عن حيِت بن معاذ الرازي أنو قاؿ :إف اهلل على العرش بائن من اخللق ،وقد أحاط
بكل شيء علما ،وأحصى كل شيء عددا ،ال يشك يف ىذه ادلقالة إال جهمي ردئ ضليل
وىالك مرتاب ديزج اهلل ٓتلقو وخيلط منو الذات باألقدار واألنتاف.
ػػػػػػػػػػػ
إذف ال بد من إثبات العل و وإثبات أف اهلل بائن من الخلق ،والعلماء جاءوا بهذه اللفظة "بائن" للرد على
الجهمية الحلولية الذين زعموا أف اهلل مختلط وممتزج بالخلق؛ ولهذا ىذا الرجل قاؿ :الحمد هلل على التوبة،
فامتحنو محمد بن الحسن -رحمو اهلل  -صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة مائة وتسعة وثمانين ،قاؿ :أتشهد أف
اهلل على عرشو بائن من خلقو؟ فقاؿ :أشهد أف اهلل على عرشو لكن ما أدري "ما بائن من خلقو" فقاؿ :ردوه إلى
السجن ،إلى اآلف ما تاب ،فال بد أف تعتقد أف اهلل بائن بمعنى :منزه أف يختلط بالخلق ،نعم.
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وروى أيضا عن ابن ادلديٍت دلا ُسئل ما قوؿ أىل اجلماعة قاؿ :يؤمنوف بالرؤية والكالـ ،وأف اهلل فوؽ
السماوات على العرش استوى ،فسئل عن قولو -تعاىل :

       

 )1( فقاؿ :اقرأ ما قبلها .)2(              :
ػػػػػػػػػػػ
نعم ،وىذا أيضا قوؿ ابن المديني علي بن عبد اهلل شيخ اإلماـ البخاري المتوفى سنة مائتين وأربعة وثالثين،
وقد قاؿ اإلماـ البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن المديني.
يقوؿ -رحمو اهلل -قوؿ أىل الجماعة أي قوؿ أىل السنة والجماعة :أنهم يؤمنوف بالرؤية والكالـ ،أي:
يثبتوف رؤية اهلل  وكالمو ،وأف اهلل فوؽ السماوات -ىذا الشاىد -على العرش.
فسئل عن قولو -تعالى:



 )3(        وىذه آية المجادلة التي ىي

حجة يحتج بها دائما َمن ينكروف أف صفة العلو ويحتج بها من يقوؿ بالحلوؿ :أف اهلل حاؿ ومختلط بخلقو
بالخلق.
فرد عليو ابن المديني  -رحمو اهلل -قاؿ :اقرأ أوؿ اآلية:
ّ

 )4(  فافتتح اآلية بالعلم ،واختتمها بالعلم ،فقاؿ:



          

 )5(      فدؿ على أف المراد

بالمعية ىنا :معية الذات أـ معية العلم؟ معية العلم .
وبنفس االحتجاج احتج اإلماـ أحمد في كتابو "الرد على الجهمية والزنادقة" لما سئل عن ىذه اآلية قاؿ:
جزءا من اآلية وتسكت؛ ولهذا حكى ابن كثير -رحمو اهلل -عن بعض األئمة أنهم
اقرأ أولها وآخرىا ،ال تأخذ ً
حكوا اإلجماع أف المراد بالمعية في ىذه اآلية معية العلم واإلحاطة ،وليست معية الذات ،وليس في ىذا تأويل
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كما يزعم المعطلة يقولوف :أنتم أىل السنة تؤولوف ،وسيأتي الكالـ -إف شاء اهلل -على ىذه المسألة في نهاية
الرسالة ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وروى أيضا عن أيب عيسى الًتمذي قاؿ :ىو على العرش كما وصف يف كتابو ،وعلمو
وقدرتو وسلطانو يف كل مكاف.
ػػػػػػػػػػػ

ىذا إلثبات صفة معية العلم ،وىي المعية العامة يقابلها المعية الخاصة وىي معية النصر والتأييد
()2
()1
           

نعم.

 - 1سورة التوبة آية .40 :
 - 2سورة طه آية .46 :

  

ىذه معية خاصة ،وىناؾ معية مع سائر الخلق،

الفتوى الحموية الكبرى

وروى عن أيب زرعة الرازي أنو سئل عن تفسَت قولو -تعاىل:
()1

 

    

فقاؿ :تفسَته كما تقرأ :ىو على العرش وعلمو يف كل مكاف ،من قاؿ غَت ىذا فعليو

لعنة اهلل.
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،ىذا أبو زرعة -رحمو اهلل -عبيد اهلل بن عبد الكريم رحمو اهلل المتوفى سنة مائتين وأربعة وستين ،لما
سئل عن ىذه اآلية قاؿ :ىي كما تقرأ،



 )2(     تفسيرىا كما تقرأ كما يظهر من

اآلية ،ألست عربيا؟! أال تفهم قوؿ اهلل -عز وجل-؟! "استوى" بمعنى :عال وارتفع ،وعلمو في كل مكاف ،فهو
عال على الخلق بذاتو -سبحانو -لكن علمو شامل لكل شيء ،نعم.

 - 1سورة طه آية .5 :
 - 2سورة طه آية .5 :

الفتوى الحموية الكبرى

اإليماف بما وصف اهلل بو نفسو في القرآف واألحاديث
وروى أبو القاسم الاللكائي صاحب أيب حامد اإلسفراييٍت يف أصوؿ السنة بإسناده عن
زلمد بن احلسن صاحب أيب حنيفة قاؿ :اتفق الفقهاء كلهم من ادلشرؽ إىل ادلغرب على اإلدياف
بالقرآف واألحاديث اليت جاء هبا الثقاة عن رسوؿ اهلل  يف صفة الرب  من غَت تفسَت وال
وصف وال تشبيو.
فمن فسر اليوـ شيئا من ذلك فقد خرج شلا كاف عليو النيب  وفارؽ اجلماعة؛ فإهنم مل
يصفوا ومل يفسروا ،ولكن أفتوا ٔتا يف الكتاب والسنة مث سكتوا ،فمن قاؿ بقوؿ جهم فقد فارؽ
اجلماعة؛ فإنو قد وصفو بصفة ال شيء.
زلمد بن احلسن أخذ عن أيب حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء ،وقد حكى على ىذا
اإل ٚتاع ،وأخرب أف اجلهمية تصفو باألمور السلبية غالبا أو دائما ،وقولو" :من غَت تفسَت" ،أراد
بو تفسَت اجلهمية ادلعطلة الذين ابتدعوا تفسَت الصفات ٓتالؼ ما كاف عليو الصحابة والتابعوف
من اإلثبات.
ػػػػػػػػػػػ

نعم وىذا النقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة اإلماـ المشهور ،وقد قيل لإلماـ أحمد :من أين
لك دقائق المسائل؟ قاؿ :استفدتها من محمد بن الحسن.
وأقوؿ أيضا :ىذه من اآلثار التي ينبغي العناية بها للرد على أتباعو في نفي ما وصف اهلل بو نفسو ،فقد ذكر
أف الفقهاء اتفقوا جميعا على اإليماف بالقرآف واألحاديث التي جاء بها الثقاتة عن رسوؿ اهلل  في صفة الرب
عز وجل.أما قولو" :من غير تفسير وال وصف وال تشبيو" فكما بين الشيخ أنو أراد تفسير الجهمية وتأويل المعطلة،
"استوى" استولى



 - 1سورة ص آية .75 :

 )1(   بقدرتي ..ونحو ذلك.

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

وذكر الشيخ أف كالـ محمد بن الحسن ىذا فيو حكاية لإلجماع على أف السلف أثبتوا ىذه الصفات من
خالؿ أدلة الكتاب والسنة من غير أف يتعرضوا لها بشيء من تفسيرات الجهمية.
وذكر أف الجهمية تصفو باألمور السلبية غالبا أو دائما ،وذكرنا ىذا سابقا :أف مذىب الجهمية السلب وىو

النفي :اهلل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا ..إلى أف يصل أف ينفوا اهلل 
اآلثار عن أئمة أف نهاية قوؿ الجهمية ينتهي إلى نفي اهلل -عز وجل ،نعم.

وىذا سيأتي بعض

الفتوى الحموية الكبرى

وروى البيهقي وغَته بأسانيد صحيحة عن أيب عبيد القاسم بن سالـ قاؿ :ىذه األحاديث
اليت يقوؿ فيها  :ضحك ربنا من قنوط عباده وقُ ِ
رب ِغ ََِتهِ ،وأف جهنم ال ٘تتلئ حىت يضع

اجلبار قدمو فيها  والكرسي موضع القدمُت ،وىذه األحاديث يف الرؤية ىي عندنا حق ٛتلو
الثقات بعضهم عن بعض ،غَت أنا إذا سألنا عن تفسَتىا وال نفسرىا ،وما أدركنا أحدا يفسرىا.
أبو عبيد أحد األئمة األربعة الذين ىم :الشافعي وأٛتد وإسحاؽ وأبو عبيد ،ولو من ادلعرفة
بالفقو واللغة والتأويل ما ىو أشهر من أف يوصف ،وقد كاف يف الزماف الذي ظهرت فيو الفنت
واألىواء ،وقد أخرب أنو ما أدرؾ أحدا من العلماء يفسرىا ،أي :بتفسَت اجلهمية.
ػػػػػػػػػػػ
نعم وىذا األثر أيضا عن أبي عبيدة القاسم بن سالـ صاحب "تأويل مختلف الحديث" المتوفى سنة مائتين
وأربعة وعشرين قاؿ :ىذه األحاديث التي يقوؿ فيها النبي -صلى اهلل عليو وسلم  :ضحك ربنا من قُنوط

عباده وقُرب ِغيَ ِرهِ  أي :قُرب تغيّر الحاؿ من الجدب إلى الخصب .وذكرنا الكالـ على ىذا الحديث سابقا.

وإنو وإف كاف فيو مقاؿ ولكن المعنى الذي اشتمل عليو تشهد لو أحاديث صحيحة أخرى  وأف جهنم ال
تمتلئ حتى يضع ربك قدمو فيها  وىذا سبق أنو في الصحيحين .
"والكرسي موضع القدمين" ىذا ثبت موقوفا عن ابن عباس وأبي موسى ،فقد رواه جمع من األئمة ،منهم :أبو
شيبة وعبد اهلل بن اإلماـ أحمد ،وابن منده وابن خزيمة والطبراني والدارقطني وغيرىم.
واألثر صحيح كما حكم عليو اإلماـ الحاكم في "المستدرؾ" ،ووافقو الذىبي ،وحكم عليو أيضا من
المعاصرين بالصحة الشيخ ناصر -رحمو اهلل -كما في "مختصر العلوـ" .
وىذه األحاديث في الرؤية يقوؿ :ىي عندنا حق ،حملها الثقاتة بعضهم عن بعض ،غير أنا إذا سئلنا عن
تفسيرىا ال نفسرىا ،وشرح الشيخ معنى قولو" :ال نفسرىا" أي :تفسير الجهمية ..تأويل الجهمية ،لكن كما ىو
معلوـ متواتر مشهور عن السلف أنهم يثبتوف ىذه النصوص على ظاىرىا ،لكن ال يتعرضوف لها بتأويل كما ىي
الحاؿ عند المعطلة ،وما أدركنا أحدا يفسرىا .

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
ػػػػػػػػػػػ

ثم أوضح الشيخ في عبارة أو في جملة اعتراضية مكانة أبيو عبيد -رحمو اهلل -صاحب ىذا األثر فقاؿ :ىو
أحد األئمة األربعة ،يعني ىو من أقراف اإلماـ الشافعي وأحمد وإسحاؽ ،ولو من المعرفة بالفقو واللغة والتأويل ما
ىو أشهر من أف يوصف.
وىنا فائدة لطيفة قوؿ الشيخ :ما ىو أشهر من أف يوصف ،ىناؾ تحرج من بعض اإلخواف إذا وصف أحد
العلماء تقوؿ فالف أشهر من أف يوصف ،فالبعض يتحرج ويقوؿ :ىذه العبارة ال تصح إال في حق اهلل ،فإذا أطلقها
مثل شيخ اإلسالـ فيكوف لإلنساف سلف في ىذا ،وقوؿ اإلنساف :فالف أشهر من أف يوصف مفهوـ أنو في حق
وفي حدود البشر ،وىذا دليل على جوازىا.
يقوؿ :وقد كاف في الزماف الذي ظهرت فيو الفتن واألىواء ألنو عاش في الفترة من مائة وسبع وخمسين إلى
مائتين وأربع وعشروف ،وقد أخبر :أنو ما أدرؾ أحد من العلماء تفسيرىا يفسرىا ،أي :تفسير الجهمية ..تأويالت
الجهمية.

الفتوى الحموية الكبرى

وروى الاللكائي والبيهقي عن عبد اهلل بن ادلبارؾ :أف رجال قاؿ لو :يا أبا عبد الرٛتن ،إين
أكره الصفة َ -ع ٌَت :صفة الرب -فقاؿ لو عبد اهلل بن ادلبارؾ :أنا أشد الناس كراىة لذلك ،ولكن
إذا نطق الكتاب بشيء قلنا بو ،وإذا جاءت اآلثار بشيء جسرنا عليو ،وضلو ىذا.

أراد ابن ادلبارؾ :أننا نكره أف نبتدأئ بوصف اهلل من ذات أنفسنا حىت جييء بو الكتاب واآلثار.

ػػػػػػػػػػػ

نعم ،وىذا ظاىر ،ىذا الرجل ىو أفلح بن محمد كما جاء مصرحا بو عند اإلماـ الاللكائي في رواية الاللكائي أنو

قاؿ :أكره الصفة ،يعني :صفة الرب ،فقاؿ لو عبد اهلل بن المبارؾ :وأنا أشد الناس كراىة لذلك ،ولكن إذا جاء
النص ..إذا نطق الكتاب ..إذا ورد في القرآف والسنة فليس لنا إال اإلثبات والتسليم ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

اإليماف بأف اهلل في السماء بائن من خلقو
وروى عبد اهلل بن أٛتد وغَته بأسانيد صحاح عن ابن ادلبارؾ أنو قيل لو :لبماذا نعرؼ ربنا؟
قاؿ :بأنو فوؽ مساواتو على عرشو بائن من خلقو ،وال نقوؿ كما تقوؿ اجلهمية :أنو ىاىنا يف
األرض ،وىكذا قاؿ اإلماـ أٛتد وغَته.
ػػػػػػػػػػػ
وىذا أيضا ظاىر عن ابن المبارؾ وقد ذكر اإلماـ ابن القيم -رحمو اهلل -أف ىذا األثر ثابت عن ابن المبارؾ

ثبوتا قريبا من التواتر ،وىو مشهور عند األئمة :أنا نعرؼ ربنا بأنو فوؽ سماواتو على عرشو بائن من خلقو ،وال

نقوؿ كما تقوؿ الجهمية :أنو ىاىنا في األرض.

الشيخ يسرد ىذه اآلثار ليبين أف مذىب متأخري األشاعرة الذين نفوا صفة العلو ىو مذىب متقدمي الجهمية

ال ذي أنكره السلف واشتد نكيرىم عليو سواء بسواء ،وأف اللوازـ التي ذكرىا األئمة المتقدموف ،اللوازـ الباطلة
علما بأف
التي تلزـ على مذىب الجهمية ىي اللوازـ التي تلزـ على مذىب متأخري األشاعرة في نفي صفة الربً ،
األشاعرة يزعموف أف عدوىم اللدود ىم الجهمية والمعتزلة.

الشيخ يبين من خالؿ ىذه اآلثار أف مذىبكم مثل مذىب الجهمية في ىذه المسألة سواء بسواء نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وروى بإسناد صحيح عن سليماف بن حرب اإلماـ :مسعت ٛتاد بن زيد وذكر ىؤالء اجلهمية
فقاؿ :إف ما حياولوف أف يقولوا ليس يف السماء شيء.
وقاؿ زلمد بن إسحاؽ بن خزدية...
ػػػػػػػػػػػ

نعم حماد بن زيد -رحمو اهلل -يقوؿ :الزـ مذىب الجهمية ومنتهى قولهم :أنو ليس في السماء شيء ،أي ليس

ثم ىناؾ اهلل ،ابن القيم -رحمو اهلل -نقل عن شيخ اإلسالـ أف ىذا الذي كاف يحاوؿ الجهمية قولو قد صرح بو
المتأخروف منهم بعد أف ضعفت السنة وانقرضت األئمة.

األوائل لم يجسروا على ىذا الكالـ ،لكن المتأخروف من خالؿ كالمهم يتضح نفي وجود اهلل  أو أنو ليس
ىناؾ في السماء إاله يُعبد.
وسبق ذكرت أمثلة أف مذىبهم يقولوف :اهلل ليس فوؽ وال تحت وال يمين وال شماؿ وال داخل العالم وال خارجو

وال متصل وال منفصل وال محايد وال مباين ..إذًا ما ىذا؟ ىذا ىو العدـ وعين العدـ ،بل أشد من العدـ؛ ألف
المعدوـ منو ما يكوف جائز الوجود ،أما ىذا الشيء الذي وصفوه فهو مستحيل الوجود ،نعم.
يقوؿ :وروى ابن أبي حاتم في كتاب "الرد على الجهمية" عن سعيد بن عامر الضبعي المتوفى سنة مائتين وثمانية،

إم اـ أىل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد :أنو ذكر عنده الجهمية ،فقاؿ :ىم شر قوؿ من اليهود والنصارى.

لما ذكر عنده قوؿ الجهمية في نفي العلو عن اهلل ونفي الصفات عن اهلل سعيد بن عامر الضبعي قاؿ :قولهم ىذا

شر قوؿ من اليهود والنصارى ،لماذا؟

يقوؿ :وقد اجتمع اليهود والنصارى وأىل األدياف مع المسلمين على أف اهلل على العرش ،وقالوا ىم :ليس عليو

شيئنا.

وىذا وجو قولهم ىذا شر قوؿ من قوؿ اليهود والنصارى.

الفتوى الحموية الكبرى

وقاؿ زلمد بن إسحاؽ بن خزدية إماـ األئمة :من مل يقل :إف اهلل فوؽ مساواتو على عرشو
ضربت عنقو ،مث ألقي على مزبلة لئال يتأذى
بائن من خلقو ،وجب أف يُستتاب فإف تاب وإال ُ
بننت رحيو أىل القبلة وال أىل الذمة ،وذكره عنو احلاكم بإسناد صحيح.
ػػػػػػػػػػػ

المخرج عن
نعم ،ذكره في معرفة علوـ الحديث؛ وىذا لبياف شناعة ىذا القوؿ ،يعني :كأنو حكم عليو بالكفر
ِ
الملة ،يقوؿ :من قاؿ ىذا القوؿ الواجب أف تضرب عنقو وال يدفن ال مع المسلمين وال حتى مع أىل الذمة.

الفتوى الحموية الكبرى

وقد روى عبد اهلل بن أٛتد عن عباد بن العواـ الواسطي إماـ أىل واسط ،من طبقة شيوخ
الشافعي وأٛتد ،قاؿ :كلمت بشر ادلريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كالمهم ينتهي أف يقولوا:
ليس يف السماء شيء.

ػػػ ػػػػػػػػ

نعم ،وىذا قوؿ عباد بن العواـ الواسطي يبين ويوضح أف الزـ قوؿ ىؤالء المعطلة ومنهم بشر بن غياث المريسي

الذي رد عليو اإلماـ الدارمي ،وىو إماـ من أئمة المعتزلة وممن ينفي الصفات عن اهلل  يقوؿ :إنني ناظرتهم،
وتبين لي أف كالمهم ينتهي إلى أف اهلل أو إلى أنو ليس ثمة شيء في السماء.

الشيخ أكثر ىنا من الجمل االعتراضية في بياف مكانة ومنزلة من يذكر كالمو؛ ليبين أنني اآلف أحتج عليكم معاشر

المعطلة بقوؿ أئمة ليس بقوؿ نكرات من الناس ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وعن عبد الرٛتن بن مهدي اإلماـ ادلشهور أنو قاؿ :ليس يف أصحاب األىواء شر من
أصحاب جهم ،يدوروف على أف يقولوا :ليس يف السماء شيء! أرى واهلل أال يناكحوا وال يورثوا.

ػػػػػػػػػػػ

كفر من قاؿ بهذا ؛
نعم ،وىذا أيضا من بياف شناعة قوؿ ىؤالء أف عبد الرحمن بن مهدي -رحمو اهلل -كأنو ّ

ناكح :ال تجوز مناكحتو ،وال التوارث ىم الكفار ،فهو يقوؿ :إنني نظرت في أقواؿ أصحاب األىواء
فالذي ال يُ َ
فما وجدت شرا أشر من قوؿ أصحاب جهم الذين ىم الجهمية.

نعم ،والشيخ كما قلت يكرر ليبين أف متأخري األشاعرة على مذىب ىؤالء الذين شنع األئمة عليهم ،الذين

كفرىم األئمة بسبب مقولتهم ىذه وغيرىا ،أف قولهم مثل قولهم سواء بسواء نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وروى عبد الرٛتن بن أيب حامت يف كتاب الرد على اجلهمية عن عبد الرٛتن بن مهدي قاؿ:
أصحاب جهم يريدوف أف يقولوا :إف اهلل مل يكلم موسى ،ويريدوف أف يقولوا :ليس يف السماء
شيء وأف اهلل ليس على العرش ،أرى أف يستتابوا فإف تابوا وإال قتلوا.
وعن األ صمعي قاؿ :قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغُت ،فقاؿ رجل عندىا :اهلل على عرشو،
فقالت :زلدود على زلدود ،وقاؿ األصمعي :كافرة هبذه ادلقالة.

ػػػػػػػػػػػ

نعم ،قوؿ األصمعي ىنا :إف امرأة جهم قدمت فنزلت الدباغين" ،الدباغين" ىذا لعلو موضع ..مكاف ،فقاؿ
رجل عندى ا :اهلل على عرشو ،فقالت :محدود على محدود ،كأنها تنكر استواء اهلل على عرشو ،فمعنى قولها أنو
يلزـ من إثبات االستواء أف يكوف اهلل محدودا على محدود.

فاألصمعي قاؿ :كافرة بهذه المقالة ،بأي مقالة؟ بإنكار ىذه الصفة ،قولها" :محدود على محدود" :الحد في

الواقع من األل فاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب وال في السنة ال بنفي وال بإثبات؛ ولهذا روي عن بعض األئمة
إثبات ذلك ،وروي عن بعضهم نفي ذلك ،فروي عن اإلماـ أحمد إثبات الحد ،وروي عنو نفي الحد ،كذلك ممن

روي عنو إثبات الحد الدارمي وابن المبارؾ.

فمن أطلق الحد على اهلل 

وأراد بالحد ما يتميز بو الشيء عن غيره فهذا المعنى صحيح ،والعلماء الذين

أطلقوا على اهلل الحد أرادوا الرد على الجهمية الذين قالوا :إف اهلل مختلط ممتزج بعباده ،فقالوا :ال ،اهلل لو حد

يتميز بو عن خلقو ،منفصل مباين عن الخلق ،غير مختلط كما يزعم الجهمية

أما من أراد بالحد :أف اهلل 

يحيط بو شيء من مخلوقاتو فال شك أف نفي الحد بهذا المعنى ىو الصحيح؛

ولهذا اإلماـ أحمد نفى الحد بهذا المعنى وأثبت الحد بالمعنى اآلخر التميز؛ أف اهلل متميز عن خلقو مباين لخلقو

منفصل عن الخلق عاؿ على الخلق سبحانو وتعالى ،أما الجهمية فال.

لما نفيت عن اهلل الحد ،تريد أف اهلل
ولهذا الدارمي يقوؿ:
ُ
علمت مرادؾ أيها األعجمي -يعني :بشر المريسيّ -
ممتزج بالخلق ،فأنكر عليو نفي الحد بهذا المعنى.

نعم .المعنى الباطل في الحد :من اعتقد أف ىناؾ شيء شيئا من الخلق يحيط باهلل -عز وجل ،فال شك أنو على

ىذا المعنى ليس هلل حد ،ليس هلل شيء يحيط باهلل عن الخلق نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أٛتد والبخاري وطبقتهما قاؿ :ناظرت جهما فتبُت من
كالمو :أنو ال يؤمن أف يف السماء ربا.
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،قبل االنتقاؿ من الحد ىناؾ رسالة ُحققت أخيرا ألحد طلبة العلم المعاصرين باسم "الحد" للدشتي -رحمو
اهلل ،تكلم على مسألة إثبات أو نفي الحد ،ومن أثبتها ومن نفاىا ،وتوسع أيضا شيخ اإلسالـ في نقض التأسيس

للكالـ عن ىذه المسألة ،ونقل كالـ اإلماـ أحمد في إثباتو ونفيو ،ونقل كالـ ابن المبارؾ ،وعن عاصم بن علي

بن عاصم المتوفى سنة مائتين وإحدى وعشرين ،ويقاؿ :إنو كاف يحضر مجلسو في مسجد الرصافة أكثر من مائة

ألف رحمو اهلل.

شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قاؿ :ناظرت جهما فتبين من كالمو :أنو ال يؤمن أف في السماء ربا ،بمعنى:

ناقشت الجهم بن صفواف وناظرتو في مسألة الصفات فتبين لي أنو ينفي أف يكوف في السماء رب يُعبد ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وروى اإلماـ أٛتد قاؿ حدثنا سريج بن النعماف ،قاؿ :مسعت عبد اهلل بن نافع الصائغ قاؿ:
مسعت مالك بن أنس يقوؿ :اهلل يف السماء ،وعلمو يف كل مكاف ،ال خيلو من علمو مكاف.

ػػػػػػػػػػػ

نعم ،وىذا األثر صحيح عن اإلماـ مالك ويمكن أف نحتج بو على أتباعو ممن ينفوف صفة العلو ،ىذا إمامكم
وإمامنا اإلماـ مالك يصرح بكالـ ال يقبل التأويل أف اهلل في السماء ،وعلمو في كل مكاف ،ال يخلو من علمو

مكاف ،نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

وقاؿ الشافعي :خالفة أيب بكر  حق قضاىا اهلل يف مسائو ،وٚتع عليو قلوب عباده.
ػػػػػػػػػػػ

نعم  ،قاؿ ىذا األثر أيضا عن اإلماـ الشافعي يمكن أف يحتج بو على أتباعو ممن ينكروف صفة العلو؛ فهذا اإلماـ
الشافعي يثبت صراحة أف اهلل في السماء .نعم.

الفتوى الحموية الكبرى

ويف الصحيح عن أنس بن مالك قاؿ  :كانت زينب تفتخر على أزواج النيب  تقوؿ:
زوجكن أىاليكن ،وزوجٍت اهلل من فوؽ سبع مساوات  وىذا مثل قوؿ الشافعي.

ػػػػػػػػػػػ

نعم ،وىذا الحديث الذي في البخاري صريح في إثبات صفة العلو هلل  وىو مما استدؿ بو العلماء من السنة
على إثبات ىذه الصفة.

الفتوى الحموية الكبرى

وقصة أيب يوسف صاحب أيب حنيفة مشهورة يف استتابة بشر ادلريسي حىت ىرب منو ،دلا
أنكر الصفات وأظهر قوؿ جهم ،ذكرىا ابن حامت وغَته.
ػػػػػػػػػػػ

نعم ،أبو يوسف جيء ببشر المريسي إليو شيخا كبيرا ولما استنطقو تبين أنو ينفي عن اهلل  صفة العلو ،وقد
جيء بو شيخا ،فقاؿ :لوال ىذه الشيبة لفعلت بك كذا وكذا ،فأمر بو فسجن.

خاتمة

ىذا آخر ما تيسر من إيراد متن الفتوى الحموية في ىذه الدورة المباركة ،أسأؿ اهلل -سبحانو وتعالى -أف ينفعنا
بما قلنا وبما سمعنا ،وأف يجعلو حجة لنا ال علينا ،كما نسألو سبحانو بأسمائو العال وصفاتو الحسنى أف يغفر

إلمامنا شيخ اإلسالـ على ما بذلو في سبيل الدفاع عن عقيدة األمة ،ومنافحة أىل الباطل ممن ألحدوا في آيات

اهلل وفي أسمائو وصفاتو.

فنسألو -جل وعز -أف يجزيو خير الجزاء وأف يرفع درجتو في عليين ،وأف يجمعنا بو مع الذين أنعم اهلل عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء .

ورحم اهلل الشيخ شهاب الدين أحمد بن المري الحنبلي أحد اللذين عاصروا شيخ اإلسالـ لكن لم يتيسر لو

اللقاء بو ،وقد حرص على أف يلتقي بو وذلك أنو كما صرح بنفسو :أف اهلل من عليو بالهداية لعقيدة أىل السنة

والجماعة بسبب مطالعتو لكتاب "درء تعارض العقل والنقل".

فلما وصلو خبر وفاة الشيخ كتب لتالمذة الشيخ كتابا يوصيهم فيو بالحرص على جمع كالـ ىذا اإلماـ

والمحافظة على مؤلفاتو؛ وذلك أف الوقت الذي توفي فيو شيخ اإلسالـ كاف وقت فتنة ،وكاف من ُوجد عنده شيء
كل أخفى ما عنده ،فكتب إليهم رسالة يوصيهم بالحرص على كالـ
من كتب الشيخ عوقب وسجن؛ ولهذا ٌ
الشيخ ،والرجوع إلى ابن القيم في ذلك فقد ذكر أنو أعلم الناس بكالـ الشيخ.

ثم قاؿ كلمة قاؿ :وواهلل إف شاء اهلل ليقيمن اهلل َمن يجمع ىذا الكالـ ويحققو ويستخرج غرائبو وفوائده ،رجاال
ىم اآلف في أصالب آبائهم ،فهذه سنة اهلل في الحياة ...إلى آخر ما ذكر أو كالما نحوا من ذلك.

قسمو فهاىم طلبة العلم يتسابقوف الستخراج كالـ ىذا اإلماـ ،وليس ىناؾ رسالة وال كتاب مخطوط لهذا
وقد بُػ ّر ُ
الشيخ إال وتسابق الناس إلى تحقيقو واقتنائو ،وىذا لعلو -إف شاء اهلل -من أمارات حسن وصدؽ نية ىذا الرجل،

فكم الذين ناوءوه ،وكم الذين عادوه ،ذىبوا نسيا منسيا.

دائما مما يعزز في ترجيح المسألة ،فيالحظ أف
أما ىذا الرجل فذكره يتجدد بتجدد األياـ ،بل إف قولو واختياره ً

الفتوى الحموية الكبرى
............................................................................................................
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المحققين وأف العلماء إذا ذكروا األقواؿ قالوا :وىذا ىو القوؿ الراجح وىو الذي رجحو شيخ اإلسالـ.

أسأؿ اهلل -سبحانو وتعالى -أف يخلف علينا وعليو بمقعد صدؽ عند مليك مقتدر ،وسبحانك اهلل وبحمدؾ
نشهد أف ال إاله إلو إال أنت ،نستغفرؾ ونتوب إليك ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :كيف نقوؿ أ ف تكفير األئمة في مقالتهم تكفيرا مطلقا ،واألصمعي أف يقولوا :كافرة

بهذه المقالة؟

ج :نعم ،نحن نقوؿ :إذا ورد عن األئمة أف من قاؿ كذا فهو كافر ومن قاؿ كذا فهو كافر فيؤخذ على عمومو وال
ينزؿ على األشخاص ،إال بعد قياـ الحجة وزواؿ المانع.

نأتي إلى مسألة إطالؽ التكفير المعين على بعض األشخاص من قِبَل بعض األئمة كما ىي الحاؿ عن
األصمعي ،وكما ىي الحاؿ عن بشر المريسي ،يالحظ أف بعض األئمة كفره صراحة ،بل بعض األئمة كفر

حتى حسين الكرابيسي.

لكن يحمل قولهم ىذا على أمرين كما ذكر اإلماـ البغوي في "شرح السنة" وكما ذكر أو نقل اإلماـ البيهقي عن

اإلماـ الشافعي وعلل ذلك ،وكما ذكره أبو سليماف الخطابي -رحمو اهلل -قاؿ :يحمل كالمو في تكفير ىؤالء
األشخاص على أمرين:

األمر األوؿ :أنهم أرادوا كفرا دوف كفر ،يعني :كفر ال يخرج عن الملة.
األمر الثاني :أنهم قالوا ذلك تنفيرا منهم وتشنيعا على مقاالتهم ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما الفرؽ المعنوي بين القدرة واإلرادة؟

ج :القدرة واإلرادة بينهما عموـ وخصوص ،وكالىما متعلق بأفعاؿ اهلل -عز وجل ،وىناؾ ملحظ لطيف ذكره -إف
لم تخنني الذاكرة -ابن القيم ال يحضرني اآلف ،الملحظ في الفرؽ بينهما وإنما الشاىد بينهما عموـ وخصوص،
ويشتركاف أنهما فيما يتعلق بأفعاؿ اهلل  واهلل أعلم.

ىذه المهاجرة من الكويت تقوؿ :السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،من ىو القائل :أف ما سماه اهلل من صفاتو

الخبرية ىي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا ،وىل ىي كذلك بالنسبة هلل بدوف تكييف ،وما معنى حديث  :خلق اهلل
آدـ على صورتو ؟

أما مسألة أف األسماء والصفات بالنسبة لنا ىي أبعاض وأجزاء ال شك فاليد والوجو بعض من اإلنساف وجزء من

اإلنساف ،وبناء على ذلك يمكن أف يجزأء ويمكن أف يبعض.

الفتوى الحموية الكبرى
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ن عم أقوؿ :إف ىذه الصفات بالنسبة لنا ىي أبعاض وأجزاء؛ فاليد البصر القدـ الوجو بعض وجزء من ىذا اإلنساف،

أما بالنسبة هلل 

فإطالؽ البعض والجزء على صفاتو من األلفاظ المجملة التي لم ترد ال في الكتاب وال في

السنة؛ ولهذا ال تُرد بإطالؽ وال تقبل بإطالؽ.

بل ال بد من االستفسار عن معناىا ممن أطلقها ،فمن أطلقها على اهلل وقاؿ :صفاتو أبعاض وأجزاء ،وأراد أنها

مركبة ويمكن تقسيمها ،فالكالـ ىذا باطل لفظا ومعنى ،ومن أطلقها وأراد أنها أبعاض وأجزاء ،بمعنى :أف تتميز
بعضها عن بعض؛ فاليد ليست ىي القدـ ،والقدـ ليست الوجو ،والسمع ليس البصر ،فهذا صحيح المعنى
صحيح ،لكن ال يعبر عنو بهذا اللفظ المحتمل لهذا المعنى الباطل.

أما حديث  إف اهلل خلق آدـ على صورتو  فهذا ثابت في الصحيح ،وحملو األئمة على ظاىره ،وعند ابن
خزيمة وغيره بلفظ  :إف اهلل خلق آدـ على صورة الرحمن  من الناس َمن ّأوؿ ىذا الحديث وقاؿ  :إف

اهلل خلق آدـ على صورتو  أي :على صورة آدـ ،لكن اإلماـ أحمد أنكر على من أوؿ الحديث بهذا التأويل،
وعد ىذا نوعا من التجهم.

وممن تأوؿ ىذا الحديث اإلماـ ابن خزيمة -رحمو اهلل ،لكنو أخطأ؛ ولهذا قاؿ الذىبي في ترجمتو لما ذكر كتابو

بدعناه وضللناه؛ ألنا لو عملنا ىكذا
"التوحيد" قاؿ :وتأوؿ فيو حديث الصورة فأخطأ ،ولكن ليس كل من أخطأ ّ

لم يسلم لنا أحد من األئمة.

فالصحيح أنو يُحمل على ظاىره :أف اهلل خلق آدـ على صورتو ،لكن بدوف كيف وبدوف تشبيو وبدوف تمثيل.

من العلماء من قاؿ :يمكن أف تكوف اإلضافة إضافة تشريف (على صورتو) أي :على إضافتها إلى اهلل  إضافة

تشريف مثل :بيت اهلل وناقة اهلل ،كوف اهلل  ىو الذي خلق فأضافو إلى نفسو لتشريفو على سائر المخلوقات.
ومنهم من قاؿ :ال يُحمل على ظاىره وليس ىناؾ ما يدعو لنفرة النفوس من ذلك ،بل إف اإلماـ ابن قتيبة في
تأويل مختلف الحديث قاؿ :ليس فيو ما يدعو إلى صرؼ ىذا اللفظ عن ظاىره ،يقوؿ :وإنما وقعت الوحشة في

ىذا الحديث بسبب أنو ما جاء في القرآف ،وإال ما الفرؽ بين الصورة والفرؽ بين اليدين؟ ما الفرؽ بين الصورة

والفرؽ بين الوجو؟! ألسنا نثبت هلل وجها والمخلوؽ لو وجو ،لكن كل منهم لو صفة تليق بو نعم.

خلق آدـ على صورة الرحمن ،رسالة قيمة حقيقة
وىناؾ رسالة للشيخ محمود عبد اهلل التويجري -رحمو اهلل -في ْ

في ىذا الباب جمع فيها أقواؿ األئمة وردىم على من ّأوؿ ىذه الصفات ،كذلك شيخ اإلسالـ تكلم على ىذا
الحديث في "نقض التأسيس" لكن في الجزء المخطوط في قرابة تسعين صفحة للرد على من أوؿ ىذا الحديث.

الفتوى الحموية الكبرى
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س :أحسن اهلل إليكم ،الكرسي موضع القدمين ،قالو ابن عباس 

بسند صحيح ،وذكرت أنو موقوؼ ،وأىل

العلم يقولوف :إف ابن عباس ينقل عن بني إسرائيل ،فإف لم يرفعو إلى النبي -عليو الصالة والسالـ -فال يؤخذ

بالعقائد ،فما ىو الصحيح ،وجزاكم اهلل خيرا؟

ج :نعم ،ىذا األثر روي موقوفا على ابن عباس وأبي موسى ،ليس فقط ابن عباس ،لكن العلماء قالوا :إف ىذا
القوؿ مما ال يقاؿ بالرأي فلو حكم الرفع نعم.

يقوؿ :قاـ أحد األساتذة وىو يشرح في إثبات صفة اليدين هلل قاـ برفع يده يريد اإليضاح لطالبو ،فأنكر عليو

أحد طلبتو فما رأيكم في ذلك؟

ىذا سبق الكالـ عليو في قضي ة َم ن ذكر صفة فذكر ما يماثلها بالنسبة لإلنساف أو حرؾ مثال ذكر صفة
وحرؾ اليدين ،ذكر صفة األصابع وحرؾ أصابعو ،نقوؿ :ىذا ورد عن النبي  ورد في حديث ابن
اليدين ّ

عباس في تفسير قوؿ اهلل 

    

()1

لما فسره النبي  -صلى اهلل عليو وسلم:

        

وأشار إلى سمعو وبصره ،ولما قاؿ  :إف قلوب العباد بين أصبعين من أصابع

الرحمن أشار إلى أصبعيو وحركهما  ولما جاء في حديث :إف اهلل يأمر السماوات واألرض قبض وبسط .
وأيضا يؤمن من المستمعين أال يفهم من ذلك
يؤمن عليو أنو ليس من المشبهة ً
فقاؿ العلماء :إنو إذا كاف المتكلم َ
فاألولى الترؾ ،ويحمل عليو ما ذكره اإلماـ الاللكائي :أف اإلماـ
التشبيو فال مانع ،لكن إذا وجد أحد المحذورين ْ

أحمد سمع شخصا يتكلم على الناس في المسجد فذكر حديث  :إف قلوب العباد بين إصبعين من أصابع

فحرؾ أصبعيو فغضب اإلماـ أحمد ،وقاؿ :قطعهما اهلل! قطعهما اهلل! قطعهما اهلل! وقاـ وانصرؼ.
الرحمن ّ 

قالوا :يحمل فعل وكالـ اإلماـ أحمد على أف ىذا الرجل إما مشبو وعنده ملحظ تشبيو أو أنكر عليو؛ ألنو رأى أف

الناس عامة وربما ينقدح في أذىانهم التشبيو المحذور ،نعم.

وىذا سؤاؿ يتكرر يقوؿ :ما ىو رأي فضيلتكم في التصرؼ في حالنا ىنالك في ألبانيا يقوؿ :حيث إف ىناؾ

المدارس مختلطة ذكورا وإناثا ،حتى المدارس اإلسالمية فيها المناىج على عقيدة األشاعرة ،وال نستطيع أف نبني
مدارس إسالمية؛ ألف ىذا ممنوع من الحكومة ،فماذا نفعل ،وكيف نربي أبناءنا ىناؾ ،ىل نهاجر أـ ندخل في

الوضع بشكل طبيعي؟
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ال شك -يا أخواف -أف من يعيشوف في تلك البالد ممن يدرس في مدارسهم ىذه المناىج المنحرفة التي نعتقد أنها
خالؼ أىل السنة والجماعة ،نقوؿ :إف تيسر أوال إنشاء مدارس على وفق المنهج الصحيح فهذا نور على نور.

وعليهم أف يسعوا جاىدين ويحرصوا ويطالبوا ،ويطالبوا ،أوال يقفوا أماـ أوؿ عقبة ،فنقوؿ ال ،ال بد من المتابعة

والبحث عن مخرج في إنشاء مدارس يكوف لها صفة الديمومة ،فإذا لم يتيسر يبحث عن مخرج آخر كإرساؿ
أبنائهم أو الهجرة ىم وأبناؤىم إلى مكاف التعليم فيو مأموف.

فإف لم يتيسر ذلك إف كانت ىذه المدارس يدرس فيها على منهج األشاعرة وىم مضطروف إلدخاؿ أبنائهم،

فنقوؿ :ال مانع يدخلوف أبناءىم ،لكن بشرط أف يقيموا لهم دروسا موازية كما تسمى في مساجدىم في مراكزىم
في بيوتهم ،يدرسوف أبناءىم العقيدة الصحيحة ويبينوف لهم أف ىذا الذي يدرسونو في ىذه المسائل أنو خالؼ

المعتقد الصحيح ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل انفرد أبو حنيفة -رحمو اهلل -بتكفير منكري العلو ،وىل ينسحب كالمكم عن
التكفير حتى على الجهمية؛ كجهم وبشر والجعد وغيرىم؟

ج :ال ،ليس ىو وحده الذي انفرد وحده بتكفير من أنكر العلو ،فكالـ األئمة الذي ذكر جزء منو يدؿ على ما
ذىب إليو اإلماـ أبي حنيفة ،أما مسألة أنو ينجر تكفيره أو ينجر حكمو ىذا على ىؤالء األعياف فالف وفالف بشر

وغيره ،نقوؿ كما قلنا في الدرس :إف التكفير المطلق يختلف عن التكفير المعين ،مثل الوعيد المطلق ،نعم ،من

قامت عليو الحجة وزاؿ المانع وعاند نعم.

وىناؾ قاعدة -يا أخواف -الزـ القوؿ ليس بقوؿ ،بمعنى :إذا تكلم اإلنساف بكالـ ويلزـ على كالمو باطل ،فال

تلزمو بهذا الباطل.

مثالو شيخ اإلسالـ في أوؿ "نقد التأسيس" وىو يناظر الرازي يقوؿ :يلزـ على قولك ىذا الكفر ،ولكني ال

أكفرؾ ،ولو قلت أنا بهذا القوؿ لكفرت ،لماذا؟ ألنو يقوؿ :أنا أعرؼ ما يلزـ على قولو ،فإذا قلت وأنا أعرؼ

بالالزـ فال شك أني وقعت في ىذا المحذور.

لكن أنت عندما تكلمت بهذا الكالـ ويلزـ على كالمك ىذا باطل أكبر ال ألزمك بالالزـ ،لكن أقوؿ :يلزمك ىذا
األمر من باب إقامة الحجة.

فكوف ىذا اإلنساف -مثال -نفى صفة العلو ويلزـ من نفي صفة العلو مثال نفي أف يكوف اهلل أال يكوف في السماء
شيء ال نلزمو بهذا الالزـ ،لكن نق وؿ :يلزـ من قولك ىذا الكفر؛ ولهذا ال نحكم عليو بالزـ قولو ،ىذه قاعدة
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عامة :ال يحكم على الناس بلوازـ أقوالهم .نعم.
وذكرت لك م حديث ىذا الرجل الذي في الصحيحين ،وقصة الذين جيء بهما إلى عمر وقد شربا الخمر،

قاؿ :ما حملكما على ذلك؟ قاال قوؿ اهلل -عز وجل:
     

()1

       

ىم اآلف شربوا الخمر مستحلين لها ،قاؿ :ولوال ذلك لضربت رقابكما ،لوال أف

عندكم تأويل وشبهة وإال استحالؿ الخمر كفر مخرج عن الملة شربو مع اإلقرار أنو كبيرة ىذا كبيرة ويقاـ عليو
حد الجلد لكن كوف اإلنساف يشرب الخمر ويستحلها ىذا من باب استحالؿ ما علم من الدين بالضرورة بتحريمو
نعم.
يقوؿ :قاؿ اهلل -تعالى -على لساف جبريل في سورة مريم قاؿ:

       

 )2(   كيف يهب جبريل لمريم غالما؟
جبريل كسائر المالئكة أنهم ينفذوف ما أمر اهلل بو وأنهم يقوموف باألعماؿ الموكلة إليهم" ،فأىب لك" بأمر اهلل  وإال
فجبريل وغير جبريل ال يهب من نفسو وال يعمل وال يتصرؼ بنفسو نعم.

يقوؿ :ىل يسوغ للمرأة المسلمة أف تقرأ القرآف وترتلو بواسطة الهاتف ثم يبث عبر الشاشة على مرأى ومسمع

من خالؿ برنامج وضع بحسن نية لتعليم التالوة يبث في التلفاز بحسن نية بواسطة الهاتف؟

نعم ،بالنسبة للمرأة األولى لها في مسألة الترتيل وتحسين الصوت أال تسمعو إال بني جلدتها بني جنسها عند

النساء ،أما أف يسمعو الرجل فال؛ ألنو من باب خدع القوـ الخضوع بالقوؿ ،وربما أوقع الشيطاف في نفوس

المستمعين" ،واألذف تعشق قبل العين أحيانا".

فنقوؿ :إف كانت عند النساء وال يسمعها إال نساء فلتُرتل ولتُحسن صوتها ما شاءت ،أما أماـ المأل فال ،نعم.
يقوؿ :أحسن اهلل إليكم ،أرجو منكم شرح ىذه العبارة" :معنى خالؼ اإلثبات المفصل والنفي المجمل"؟

النفي المفصل واإلثبات المجمل ىذا خالؼ منهج الوحيين فيما يتعلق بصفات اهلل -عز وجل ،وىو منهج أىل البدع أنهم
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يفصلوف في النفي؛ يقولوف يعني يذكروف الصفات بعينها وينفونها عن اهلل ،اهلل ليس بسميع وال ببصير وال متكلم ،وال فوؽ
وال تحت ،وال يمين وال شماؿ ،وال جسم وال جوىر وال عرض ،يأتوف بكل الصفات وينفونها عن اهلل.

واإلثبات المجمل يقولوف :اهلل لو الكماؿ المطلق ،فهذا إثبات مجمل ونفي مفصل ،فما ىذا الكماؿ الذي تثبتونو هلل؟! ىل تثبتوف هلل
السمع؟ قالوا :ال ،منهج القرآف على خالؼ ذلك ،منهج القرآف األصل فيو اإلثبات المفصل أف ينص علىكل صفة بعينها  

 )4(     )3(      )2(      )1(   تذكر
()5

الصفة بذاتها ،أما النفي ال يأتي مجمال غالبا        

()6

     

 

. )7(    
ىذا نفي مجمل يدخل تحتو كل صفة نقص ىذا معنى اإلثبات المجمل والنفي المفصل ،والنفي المفصل
واإلثبات المجمل ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.
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