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ادلرس الثان عش
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني؛ س يدان محمد وعىل آهل
وآحصابه آمجعني؛ آما بعد ...
مفعنا اليوم ادلرس الثان عش من دروس رشح العقيدة الطحاوية.
الس َال ِم ملن اعتربها ِم إْنُ إم ب َِو إ مه،
قال املؤلف رمحه هللاَ ( :و ََل ي َ ِص ُّح إ ِاَلمي َ ُان ِِب ُّلر إؤي َ ِة ِ َِله ِإل د َِار َّ
اكن تَأْوي ُل ُالرؤي َ ِة -وتَأْوي ُل ُ ِ ُ
ك َم إعىن يُضَ ُاف اىل ُّالربو ِب َّي ِة -ب َ إَِت ِك التَّأو ِيل
َآ إو تَأَ َّولَهَا ِب َفهإ مم؛ ا إذ َ
مني) اىل آخر ما قال.
لمي؛ َوعَلَ إي ِه ُ
دين امل ُ إس ِل َ
َولُزو ِم الت َّ إس ِ
الس َال ِم ملن اعتربها ِم إْنُ إم
هنا يقول املؤلف رمحه هللا(َ :و ََل ي َ ِص ُّح إ ِاَلمي َ ُان ِِب ُّلر إؤي َ ِة ِ َِله ِإل د َِار َّ
ب َِو إ مه)
اَلميان برؤية املؤمنني َرهبم يف اجلنة؛ هذا معىن الكمه.
قوهلَ ِ :
(الر إؤي َ ِة)ُ :رؤية املؤمنني َرهبم تبارك وتعاىل
(ِله ِإل د َِار َّ
الس َال ِم) يعين ِلهل اجلنة ،و ُّ
يف اجلنة.
َل ي َ ُ ِص ُح اَلميان هبذه العقيدة (ملن اعتربها ِم إْنُ إم ب َِو إ مه) آي :ت ََو َّ َه آ ُن هللا تعاىل ُي َرى عىل
صفة كذا؛ آي :ي َُش ُبِه هللا س بحانه وتعاىل ِ َِبلإ ِقه ،ا إن آثإبَ َت ما ت ََو َّ ََّه ُه من َالو إصف؛ يكون
ُم َش ِ ُبا ،وا إن ن َفى ُالرؤية من آ إص ِلها ِلجل هذا التَّ َو ُه اذلي َحصل؛ فهو جا ِح ٌد ُم َع ُِطل،
يعين (ي َ َت َو َّه)؛ ي َ َت َص َّور تشبهيا ،مث بعد ذكل اما آن يُثإ ِبت هذا التشبيه؛ فيكون ُم َش بِ ا ،آو
آن ي َ إنفي؛ فيكون ُم َع ُِطال؛ فهو دائِ ٌر بني آحد آمرين.
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ملاذا؟ ِلنه وقع يف التَّ َو ُّه؛ التَّ َو ُّه :آن هللا ُي َرى عىل صفة كذا.
فالواجب َدفإ ُع ذكل َالو إه ،وَل يَدإ فَ ُعه هذا التَّ َو ُّه اىل نفي عقيدة الرؤية -رؤية املؤمنني رهبم
يوم القيامة ،-وَل يَدإ فَ ُع ُه آيضا اىل التشبيه؛ ِل ُن الناس عادة يف العقائد ما بني افر ماط
وتَفريط؛ فاملؤلف هنا يقول :اَلميان احلقيقي والصحيح يف هذه العقيدة :آن تَ إعتَ ِقدَ آ ُن هللا
س بحانه وتعاىل ُيرى يوم القيامة؛ يراه املؤمنون يف اجلنة ،وآَل ت إعتَ ِقدَ ت َ إشبهيا هبذا ،وَل تنفي
الرؤية؛ فتكون ُم إعتَ ِدَل.
قوهل( :آو تَأَ ُولَها ِب َفهإ مم) آي :ادَّعى آن ُه فَه َِم لها تأويال ُُيا ِل ُف ظا ِه َرها؛ يعينَ :ح َّرفَها ،مل يؤمن
هبا ا إن َآ َّولَها عىل غري احلقيقة اليت َدلُت عليه النصوص واليت ي َ إع َت ِقدُ ها آهل الس نة؛ فتَأَ َّولها
تَأويال ِب ِطال اكذلين يقولون بأ ُن هللا تبارك وتعاىل ُي َرى ِبلقلوب َل ِبِلعني.
َل ِحظ آن املؤلف يدور َحول آن ُك َل تكون صا ِح َب عقيدة حصيحة يف الرؤية ا ََّل اذا
ُكنت ُم إع َتدَل؛ تُثإ ِبت الرؤية ،وآن ُنا نَرى هللا س بحانه وتعاىل حقيقة بأع ُي ِننا يوم القيامة ،من
غري تشبيه هلل س بحانه وتعاىل ِ َِبلإ ِقه ،ومن غري آن ن َ إنفي هذه الرؤية.
وكيف ن َ إنفهيا؟ بتحريف النصوص اليت َو َردَت فهيا؛ هذا ما ُيريده املؤلف رمحه هللا.
الس َال ِم) َل ي َ ُ ِصح اَلميان برؤية املؤمنني آهل
فقوهل(َ :و ََل ي َ ِص ُّح إ ِاَلمي َ ُان ِِب ُّلر إؤي َ ِة ِ َِله ِإل د َِار َّ
اجلنة هلل تبارك وتعاىل ملن اعتربها مْنم بوه؛ فتو َّ ََّهها بعقهل بأهنا تُفيد تشبهيا هلل س بحانه
وحرفها عىل معىن
وتعاىل ِبلقه ،آو تأ َّولها ِب َفهم؛ آىت لهذه النصوص اليت وردت يف الرؤية؛ َّ
غري املعىن احلقيقي لها.
قوهل( :ا إذ َاك َن تَأْ ِوي ُل ُّالر إؤي َ ِة َوتَأْ ِوي ُل ُ ِ ُ
ك َم إعىن يُضَ ُاف ا َىل الربوبية بَتك التَّأْ ِو ِيل ،ولزوم
ِ
ِ
التسلمي)
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ما معىن التأويل هنا؟
التأويل يأيت عىل معان كام قَدَّمنا ذكل يف رشح "لُمعة الاعتقاد" ،ذكران آ ُن التأويل يأيت
مبعىن التفسري ،ويأيت مبعىن ما يَؤول اليه اِلمر؛ آي :ما يصري اليه اِلمر؛ يعين :حقيقة
اِلمر؛ وهذان امل َ إعنَيان لُغَ ِو ُين ،واملعىن الثالث؛ وهو رصف اللفظ عن ظاهره دلليل ،ان
اكن هذا ادلليل حصيحا؛ فهو تأويل ،وان اكن ادلليل فاسدا ِبطال آو لغري دليل؛ فهو
حتر ٌيف ،وان اكن ي َُسميه البعض تأويال؛ في َُسمى تأويال فاسدا ،تأوي ٌل فاس ٌد آو حتريف؛
املعىن واحد.
رص ُف اللفظ عن ظاه ِره لغري دليل حصيح؛ وهو
وهذا التأويل هو املُراد هنا؛ وهو َ إ
التحريف ،وهو اذلي َوقَ َع فيه امل ُ إع َ َِت ََل ومن يُ إن ِك ُر الرؤية.
رصف النصوص الواردة فهيا عن ظاهرها(َ ،وتَأْ ِوي ُل ُ ِ ُ
ك َم إعىن
قال( :ا إذ َاك َن تَأْ ِوي ُل ُّالر إؤي َ ِة) َ إ
ِ
َ
يُضَ ُاف اىل الربوبية) ك معىن من املعان اليت تُضاف اىل هللا س بحانه وتعاىل؛ كن تقول:
ِ
ُّ
ُ
َ
بَص هللا؛ ُكه تُضيفه اىل ُّالربوبية ،اىل هللا س بحانه وتعاىل:
يد هللا ،عني هللا ،إَسع هللاُ َ ،
(بَِتك التَّأويل) َل جيوز كل آن ُ َحت ُ ِرفه عن ظاهره ،والواجب اَلميان به كام جاء يف كتاب
هللا ويف س نة رسول هللا ﷺ وعىل ُم إقتَىض اللغة العربية ،وكام جاء عن السلف ريض
هللا عْنم.
رصفها عن ظاهرها -لغري دليل حصيح؛ فالواجب اثبات
وَل جيوز تأويل النصوص -آي َ :إ
ما آثبت هللا لنفسه.
قوهل(َ :ولُ ُزو َم الت َّ إس ِل ِمي) التسلمي للنصوص الشعية اليت وردت؛ تُ َس ِ ُّل لهاَ ،ل تُعا ِرضهاَ ،ل
تَ ُّردهاَ ،ل تَ إك ُفر هبا.
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السلَف ريض هللا عْنم ومن ات َّ َب َعهُم ِبحسان؛ ُُكُّهُم اكنوا
قوهل(َ :وعَلَ إي ِه ِد ُين الإ ُم إس ِل ِم َني) من َّ
عىل هذا املَْنإ َج وعىل هذه العقيدة؛ حىت جاء آهل البِدَ ع ،واحنرفوا عن جادَّة الصواب
فهيا.
قال(َ :و َم إن ل َ إم ي َ َت َو َّق النَّ إف َي َوالت َّ إشبِي َه؛ َز َّل و إمل ي ُ ِص ِب التَّ إْني َه)
قوهل( :ومن مل يتوق النَّ إف َي والت َّ إشبي َه) ِالكهُام ،من مل يَ ُكن َح ِذرا من النَّفي والتشبيه ،ويبتعد
عن النَّفي والتشبيه ،وجيعل بينه وبيْنام ِوقاية؛ ِبَللَتام ِب َمْنج السلف ريض هللا عْنم؛
ِبَلميان بلك ما ثبت يف الكتاب والس نة من النصوص ادلاَل عىل اثبات الصفات هلل
س بحانه وتعاىل ،وعىل ما اكن عليه السلف الصاحل ريض هللا عْنم؛ هبذا تَ َت َو َّق النَّفي وهو
التعطيل ،والتَّشبيه وهو تشبيه هللا س بحانه وتعاىل ِبلقه ،وآهل الس نة َو َسطٌ بني
َّ
الط َرفني ،من مل يَتَوقَّاهام َ(ز َّل َولَ إم يُ ِص ِب التْنيه) َز َّل :آي احنرف.
( َم إن مل ي َ َت َو َّق النَّفي) َم إن مل جيتنب النَّفي َ إ
يتوق
وَيذر منه؛ نفي اِلسامء والصفات ،ومل َّ
(التَّشبيه)؛ من مل َ إجي َت ِنب َ إ
وَي َذر من التَّشبيهِ ،الكهام -التَّعطيل والتَّشبيهَ -مْنإ َجان فاسدان
ِلهل البِدَ ع؛ وهام عىل طريف نقيض ،وآهل الس نة َو َسطٌ ُم إع َتدلون بيْنام.
قال(َ :ز َّل) آيَ :زل َّ إت قَدَ ُمه و َ
احنرف عن الطريق املُس تقمي(َ ،ولَ إم يُ ِص ِب التْنيه) إمل يكن
ُم َ ِْنها هلل س بحانه وتعاىل.
امل ُ َع ُِطةل عندما يَنفون صفات هللا س بحانه وتعاىل عنه يَ ُزُعون آهنم يريدون آن يُ َ ِْنهوه عن
النقائص؛ ما يه هذه النقائِص؟ ُمشاهبَ ة املَخإلوقني.
ُمشاهبَ ة املَخلوقني َل َش إك آهنا ن َ إقص يف حق هللا َجي ُِب تْنيه هللا عْنا؛ لكن كيف ذكل؟
4

الصفات اليت آثبََتَ ا لنفسه؟ َل؛ وامنا ِبثبات ُ ِ
هل بنفي ُ ِ
الصفات هلل س بحانه وتعاىل كام آثبَتا
لنفسه وكام يَليق جبالهل و َع َظ َمتِه ،ونفي آن تكون ُمشاهبِ ة لصفات املَخإلوقني؛ نكون قد
نَ َّزهإنا هللا س بحانه وتعاىل عن النقائص؛ اذ اننا َل نستن ِقص هللا س بحانه وتعاىل عندما
يح واخلَلإ ُق آحياء؛ هل
نقول هللا َموجود واخلَلإ ُق موجودون ،وهللا س بحانه وتعاىل ُ
است َ إنقَ إصنا هللا هبذا؟ َلِ ،ل ُن وجود هللا يليق جبالهل و َع َظ َمتِه ووجود املَخلوقني يليق
َليق ِبنَ إق ِصهِم؛ اذن ليس
ِبنَ إق ِصهِم ،وحياة هللا تَليق جبالهل و َع َظ َمته وحياة الَمخلوقني ت ُ
الوجود اكلوجود وَل احلياة اكحلياة؛ هبذا نكون قد عظمنا هللا س بحانه وتعاىل وآمنا مبا
آثبت هللا تبارك وتعاىل لنفسه ونَ َّزهناه عن النقص ،آما آن تُ َع ُِطل من آجل آن ت َ ُُِْنه؛ فال
يت عنه ما
ووص إف َت هللا ِبلنقص؛ اذ ن َ َف َ
بت التْنيه؛ بل َ
تكون قد آ إص َ
وقعت يف التحريف َ
آثبت لنفسه تبارك وتعاىل.
وكذكل امل ُ َش ُبِه ما نَ َّز َه هللا بتشبهيه ِبلقه ،وَل آثإبَ َت ما آثبَ َت هللا لنفسه؛ هللا تبارك
وتعاىل آثإبَ َت لنفسه صفات تَليق به و إمل يُثإ ِبت لنفسه صفات تليق ِبلبش واملَخلوقني؛
وش تان بني اِلمرين؛ فهذا امل ُ َش ُبِه آثإبَ َت هلل م
صفات تليق ِبملَخلوقني َل تَليق ِبهلل؛ َفو َص َفه
بذكل ِبلنقص و إمل يُ ِصب التْنيه؛ هذا معىن قول املؤلف(َ :ز َّل َولَ إم يُ ِص ِب التْنيه).
اخلالصة:
اذن الواجب علينا آ إن نُثإ ِب َت ما آثإبَ َت هللا لنفسه من اِلسامء والصفات كام يليق جبالل
َّسه به َسلَ ُفنا الصاحل ريض هللا عْنم ،وَل جيوز لنا آ إن ُ َحن ُ ِرفها،
هللا و َع َظ َمتِه ،وعىل ما فَ َّ َ
وَل نُأَ ُِولَها تأويال فاسدا ،وَل آ إن نُش به هللا س بحانه وتعاىل بيشء من خلقه؛ هبذا نكون قد
آمنا بأسامء هللا وصفاته.
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ومن ذكل آيضا رؤية املؤمنني رهبم تبارك وتعاىل يف اجلنة؛ يَ َر إون َه بأع ُيْنِ ِم حقيقة ،ولكن َل
كرؤية املَخإلوق لل َمخإلوق (ِبحاطة) (.)1
وتشبيه النيب ﷺ الرؤية برؤية القمر؛ هو من تشبيه الرؤية ِبلرؤية َل من تشبيه املريئ
ِبملريئ.
وت ِب ُن ُع ِ
مث قال رمحه هللا( :فَا َّن َربَّنَا َج َّل َوعَ َال َم إو ُص ٌوف ب ِِص َف ِ
ات الإ َو إحدَ ا ِن َّي ِةَ ،م إن ُع ٌ
وت
ِ
الإ َف إر َدا ِن َّي ِة ،لَيإ َس ِيف َم إعنَا ُه َآ َح ٌد من الربية)
وت ِب ُن ُع ِ
املعىن واحد؛ آ ُن هللا س بحانه وتعاىل ( َم إو ُص ٌوف ب ِِص َف ِ
ات الإ َو إحدَ ا ِن َّي ِة َمنإ ُع ٌ
وت
الإ َف إر َدا ِن َّي ِة).
(ال َف إردانية) :ال َفرد؛ املعىن واحدَ ( ،منإعوت) :موصوف؛ املعىن واحد.
م
َليق بغريه ،هل يَدإ
وصف
بصفات تَليق ِبلواحد اِلحد وَل ت ُ
آي :آَّ ُن هللا س بحانه وتعاىل يُ َ
ليق جبالهل و َع َظ َمتِه ،يَضإ َح ُك َ ِ
َضك يليق به،
تَليق جبالهل و َع َظ َمتِه ،هل َ إَس ٌع هل ب َ ََص ي َ ُ
يَغإضَ ُب غَضَ با يليق جبالهل و َع َظ َمتِه ،يس توي عىل ال َع إرش كام يليق جبالل َع َظ َمتِه تبارك
وتعاىل.
الص َمدُ لَ إم ي َ ِ إِل َولَ إم يُ َ إ
ودل
اَّلل َآ َح ٌد َّ ُ
الص َمد {قُ إل ه َُو َّ ُ
اَّلل َّ
يه صفات تليق ِبلواحد اِلحد الفرد َّ
َولَ إم يَ ُك إن َ ُهل ُك ُفوا َآ َح ٌد} [اَلخالص ،]4-1:نثبت ُ ِ
الصفات اليت تليق ِبلرب تبارك وتعاىل
اليت آثبَتا لنفسه يف الكتاب ويف س نة نبيه ﷺ َل ن ُ َش ُبِه هذه ُ ِ
الصفات بصفات املَخلوقني؛
فهذه صفات تَليق ِبل َفرد الواحد اِلحد تبارك وتعاىل؛ هذا معىن الكمه.

 -1ما بني قوسني زيدة عىل الصوتية؛ لزيدة التوضيح.
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قوهل( :لَيإ َس ِيف َم إعنَا ُه َآ َح ٌد من الربية) ليس مكثهل يشء ،اخلَلإق َخلإقٌ يَليق هبم النقص
اذلي ه فيه ،و َّالر ُب تبارك وتعاىل اكمل يليق به الكامل اذلي يليق ِبلربوبية وِبلفرد
الص َمد.
َّ
قال رمحه هللا(َ :وتَ َع َاىل َع ِن الإ ُحدُ و ِد َوالإغ ََاي ِت َو إ َاِل إر َاك ِن َو إ َاِلعإضَ ا ِء َو إ َاِلد ََو ِاتَ ،ل َ إحتوي ِه
الس ُّت َك َسائِ ِر امل ُ إب َتدَ ِ
ا ِجلهَ ُ
عات)
ات ِ ُ
َ(وتَ َع َاىل) وت َ ََّْنه وتَقَد ََّس س بحانه وتعاىل ،هذا تْنيه هلل تبارك وتعاىل.
وهذه اِللفاظ مما ُآ ِخ َذ عىل هذه العقيدة؛ آ ٌ
لفاظ ُم إج َمةل َ إحت َت ِم ُل حقا وِب ِطال ،فاس تعملها
املؤلف ،و إاس َتغَلُها آهل البِدَ ع واِلهواء لمترير عقيدَ ِتِ مَ ،وز إ ُِعهم آ ُن هذه العقيدة عىل
ُآصو ِلهم ،وهذا خ ََط ُر اس تعامل اِللفاظ املُو ِ ََّهة املُجمةل يف العقيدة ،اليت َ إحت َت ِم ُل حقا
وِب ِطال.
ُحنا ِو ُل جاهدين يف العقيدة آَل َ إَن ُرج عام َو َر َد يف الكتاب ويف الس نة؛ هذا اِلصل؛ َل
ن َ َت َ ََك ُم بغري هذا ،هذا املَفروض ،لكن اضإ َط َّر السلف ريض هللا عْنم آن يتَكموا آحياان
ببعض اِللفاظ اليت َل ََتِدُ ها يف ال ِكتاب والس نة؛ ر َّدا عىل آهل البِدع عقائِدَ ه الفاسدة،
فاضطروه اىل آ إن ي َ َت َ ََكموا ببعض اِللفاظ اليت َل بُ َّد مْنا لتقرير عقيدة آهل الس نة
احلق اذلي ورد يف الكتاب والس نة ،وان مل تَ ِر إد اِللفاظ امل ُ َع َّينة اليت
وامجلاعة؛ تقرير ُ ِ
اس تعملوها لر َّد الباطل عند آهل الباطل؛ كقوهلم يف القرآن( :القرآن الكم هللا غري
َمخلوق)؛ ملاذا؟
الصحابة آهنم اكنوا ي َ إن ِطقون هبذا ،ويقولون عقيدة آهل
اِلن َل ََتِدإ نصوصا رصَية يف زمن ُ
الس نة وامجلاعة القرآن الكم هللا غري َمخإلوق؛ ملاذا؟
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ِلن آهل البدع مل يكونوا قد وجدوا بعد؛ يَتَ ََكَّمون مبثل ما تَكموا به من الباطل.
الصحابة يَدُ ُّل عىل هذا املعىن مضن الكم يف موضوع ُم َع َّني غري هذا
َتد الكما يف الكم ُ
املوضوع؛ ِلهنم ليسوا حباجة اىل قول هذا الالكم؛ فّل يأت آهل البِدَ ع بعدُ ل ُيقَ ُ ِرروا
بِدَ َعهم ،لكن ملُا ظهرت هذه البدعة -ويه القول ِبلق القرآن-؛ ََتِدإ آمئة السلف اذلين
عارصوا هذه البِدإ عة؛ ََتِدإ الكهمم كثريا يف هذه املسأَل؛ ِل ُن البِدإ عة َظه ََرت وو َج َب َردُّها
بالكم واحض ورصحي.
ذلكل ملُا ُس ئِ َل اَلمام آمحد رمحه هللا :آَل ي َُس ُعنا آن نقول القرآن الكم هللا ون َ إس ُكت؟ قال:
و ِل َم ت َ إس ُكت؟! اكن ي َُس َع َك ذكل قبل آن ي َ َت ََكَّ َم آهل البِدَ ع مبا تَكَّموا به ،آ َّما اليوم؛ فال.
السلف ريض هللا عْنم؛ قبل آ إن حتدث البِدإ عة اكن
انظر كيف يكون الفقه! هذه طريقة َّ
ي ََس ُعنا آن نقول القرآن الكم هللا وانَتينا ،يكون َمعروفا و َمفهوما عند امجليع ما معىن القرآن
الكم هللا ،لكن ملُا َظه ََر آهل البِدَ ع؛ يقولون :القرآن الكم هللا؛ لكْنم آيضا يقولون :القرآن
َمخإلوق ،ومعىن آن يكون القرآن الكم هللا عنده آن ُه َمخإلوق هلل ،واضافته اىل هللا اضافة
تشيف ،كن تقول :انقة هللا ،وبيت هللا؛ اضافة تشيف ،يقول كل :هذه ليست اضافة
الصفة اىل املَوصوف ،اذن آصبح عندي ِبطل ،وَل بُ َّد من متيزي احلق عن الباطل بَكمة
تفصل ذكل؛ ماذا نقول؟
نقول :القرآن الكم هللا غري َمخإلوق؛ فانَتت البِدإ عة.
السلف آحياان يزيدون بعض اِللفاظ للمتيزي ما بني احلق والباطل وفصهل عنه ،اذ ا ُن
اذن ُ
آهل البدع آه ُل تلبيس وآهل ِبطل َل ُ إَي َس ُن َّ
الظ ُن يف الكهمم آبدا؛ ِلهنم يُلَ ِبُسون
احلق ِبلباطل يف َُكامِتِ م وفامي يتَكَّمون به.
و ُيرا ِوغون ُوَياولون َخلإطَ ُ ِ
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هذا معىن ما نريد آن نقول :آن نبقى مع آلفاظ الكتاب والس نة ما اس تطعنا ،نَزيدُ اذا زا َد
آه ُل البِدَ ع َلر ِ ُد البِدإ عة؛ اذا إمل ن َ إق ِدر عىل َردُها اَل ِبضافة بعض الَكامت اليت َل بُ َّد مْنا؛
ِل ُن اِلصل آ إن نتوقف يف العقيدة مع الكتاب والس نة وما جاء عن السلف ريض هللا
عْنم فقط ،وَل نَ ِزيد عىل ذكل.
قال(َ :وتَ َع َاىل) و َّتْنه وتَقَد ََّس عن (احلدود).
و(الإ ُحدود) مجع َحدإ  ،واحلَ ُّد يف اللغة يأيت عىل َم إعنَيني؛ اِلول :امل َ إنع ،والثانَ :ط َر ُف
اليشء؛ هذا يف اللغة.
لكن ماذا يريدون به يف الاصطالح؟ اذ ليس امجليع يس تعملها ِبملعىن اللغوي ،البعض
معان اصطالحية لهذه الَكمة؛ ذلكل جاء عن بعض السلف؛ قالوا :آعىل َمن ُو ِجدَ
عنده م
عنه النطق هبذه الَكمة عبدهللا بن املُبارك ،وآثإبَ َت احلَدُ  ،وجاء عن بعضهم :نفي احلدُ؛ بال
َح ُد.
قالوا لعبد هللا بن املُباركَ :حب ُمد؟ قالَ :حبدُ ،ويف رواية عن اَلمام آمحد آنه وافق عىل هذا
القول ،وجاء عن اَلمام آمحد آن ُه نفى احلَدُ.
السلف تعارض يف ذكل؟ َل؛ ِل ُن احلَدُ كام ذكران يُ إطلَق عىل آكرث من
هل بني آقوال َّ
معىن؛ ذلكل قلنا :هو لفظ ُم إج َمل َل بُ َّد من الاس تفصال؛ ما امل ُراد منه؟ حىت نُثإ ِب َت آو
ننفي؛ هكذا نتعامل مع اِللفاظ املُجمةل؛ فنقول :هذا لَ إفظٌ مل يُس تعمل َل يف كتاب هللا وَل
يف ُس نة رسول هللا ﷺ؛ مفاذا تُريد به؟
فنحن َل ننفيه وَل نُثإبِته بداية حىت ن َ إس َت إف ِصل.
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احل ُ ُّد يُ إطلَ ُق عىل معىن حصيح وهو :آ ُن هللا س بحانه وتعاىل ُمس ت مو عىل عرشه ،عالم عىل
خلإ ِقهِ ،بئِ ٌن من َخلإ ِقه ،ليس يف يش مء من َخلإ ِقه ،وَل َخلإ ُقه يف يشء منهِ ،بئ ٌن من َخلإ ِقه
ُمنإ َف ِص ٌل عن َخلإ ِقه؛ يس تعمل احلَ ُد هبذا املعىن.
وهذا املعىن ي إَس تَع ِمهل البعض و ُيريدُ به :ر َّد عقيدة القائلني بأن هللا يف ك مكن؛ فعىل
هذا املعىن :حصيح؛ ذلكل جاء يف بعض الكهمم -يف الكم عبد هللا بن املُبارك-؛ قالوا هل:
كيف ن َ إع ِر ُف َربَّنا عز وجل؟ قال :بأن ُه عىل َع إر ِشه ِبئِ ٌن من َخلإ ِقه َحب ُمد؛ يعين آن ُه غري حالم
يف َخلإ ِقهُ ،منإ َف ِصل عْنمُ ،م إس تَ مو عىل عرشه تبارك وتعاىل ،ليس يف يش مء من َخلإ ِقه.
و ُعثإامن بن سعيد ادلَّ ار ِمي يف َر ِ ُده عىل ا ِمل ُرييس آثإبَ َت هذا احلَدُ هبذا املعىن وآو َج َبه؛
لالنفصال عن آهل البِدَ ع والضالل.
هذا املعىن اِلول ،واثبات احل َُِد هبذا املعىن حصيح؛ للر ِ ُد عىل قول اذلين يقولون :بأ ُن هللا
يف ك مكن.
املعىن الثان لل َح ُد :بأ ُن هللا تبارك وتعاىل يُدإ ِركُ الع إق ُل َحدَّه ُوحتيطُ به املَخإلوقات؛ املعىن
معىن ِبطل.
معىن احل ُّد هبذا املعىن؟ َل.
قال آهل العّل :آهل العقول ه آ إ َْع ُز آن َ َُي ُدوه آو ُي َكيُِفوه مْنم من آن َ َُيدُ وا ُالروح آو
فنفي احلَ ُِد هبذا املعىن حصيح؛ فاهلل س بحانه وتعاىل َل َُييط به آحد.
ُي َكيُِفوها؛ ُ
السلف ريض هللا عْنم يف اثبات احلدُ املُراد منه معىن :آ ُن هللا عالم عىل
اذن ما َو َر َد عن َّ
َع إر ِشهِ ،بئ ٌن من َخلإ ِقه ،وليس يف يش مء من َخلإ ِقه ،واملُرا ُد منه الر ُد عىل اذلين يقولون بأ ُن
هللا يف ك مكن؛ هذا اذلي آثبت احل ُد.
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آ ُما عىل قول من قال بنفي احل ُد؛ ُمفراده من ذكل :نفي اَلحاطة ومعرفة ال ُكنإه واحلقيقة.
حنن نع ِر ُف هللا س بحانه وتعاىل بأسامئه وصفاته اليت تعلمناها ،آما اَلحاطة؛ فال َ{و ََل
ون ِب ِه ِعلإما} [طه ]110:هذا آ إص ٌل؛ هذا ِبلنس بة للحدُ.
ُ َِي ُيط َ
وآ ُما (الغ ََايت) فالغاية ت إُطلَق و ُيراد هبا الْناية ،غاية اليشء هنايته ،وتُطلَق و ُيراد هبا:
امل َ إقصود من الفعل؛ آي :ا ِحل إْكة منه.
فان آرادوا بنفي الغاية آ ُن هللا س بحانه وتعاىل َل ِح إْكَة ِلفعاهل ،ويقولون ُم َ ُْنه عن آن
تكون هل ِح ََكٌ يف آفعاهل؛ فهذا ِبطل؛ ِل ُن هللا س بحانه وتعاىل هل ا ِحل إْكَ ُة البا ِلغة يف آفعاهل
تبارك وتعاىل.
وكذكل ُيراد بنفي الغايت :نفي آ إن يكون هللا يف السامء فوق ال َع إرش؛ وهذا املعىن ِبطل؛
آ ُن هللا ليس يف السامء وليس فوق العرش :معىن ِبطل؛ ي َ إنفون الغايت و ُيريدون به هذا.
َ(و إ َاِل إر َاك ِن َو إ َاِلعإضَ ا ِء َو إ َاِلد ََو ِات):
(ا َِلر َاك إن) اجلوانب ،و(ا َِلعإضَ اء) اليت يف اَلنسان عضو مثل ال َيدإ و ُ ِالر إجل ،يف اَلنسان يف
احليوان ،وهذه آجزاء يُ إمكن آن تَت َ َب َّعض ،وآ إجزاء اَلنسان آعضاء ،ويُقال لها آعضاء؛ ِلن ُه
يُمكن انفصالها.
ويُقال :نفي اِلعضاء مبعىن آن ُه تعاىل ُم ُ َّْن ٌه عن التَّ َج ُّزؤ ،هللا س بحانه وتعاىل آ ُح ٌد َ َ
َصد،
وهذا حصيح آ َح ٌد َ َ
َص ٌد لكن هذا التعبري ُم إش ِلك!
وقولُهُم اِلعضاء واِلدوات َ إَيتَ ِم ُل آ إن ُيراد مْنا نفي ما آثبت هللا لنفسه من ُ ِ
الصفات اذلاتية
اكلوجه والعينني واليدين ،في َُسمهيا من ُيريد نفهيَ ا آعضاء؛ فينفي اِلعضاء واِلدوات
واِلراكن وهو ُيريد نفهيا يف احلقيقة؛ وهذا املعىن ن َ إف ُيه ِبطل.
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لكن اس تعامل هذه اِللفاظ ُم إج َمل ماذا تُريد من هذا؟
قوهلَ( :ل حتويه اجلهات الست) فوق ،حتت ،آمام ،خلف ،ميني ،شامل؛ هذه اجلهات
الست.
قوهل( :كسائر املبتدعات) سائر امل ُ إبتَدَ عات ت ُ إس تَعمل مبعىن بقية امل ُ إبتَدَ عات؛ يعين كسائر
املَخلوقات كبقية املَخإلوقات ،وت ُ إس َت إع َمل ُكمة (سائر) ك؛ َك ُلك املَخإلوقات ،والظاهر هنا
آنه ُيريد هذا؛ َك ُلك املَخإلوقات.
اذن اجلهات الست عنده اليت ُيريدها يه ا ِجلهات املَخإلوقة ،لكن يه من اِللفاظ امل ُ إج َمةل،
فرمبا ُيريد َمن ينفي هذا :نفي عُلُو هللا س بحانه وتعاىل؛ وهذا ِبطل.
آ ُما ان اكن قصدهَ :ل َ إحتويه ا ِجلهات املَخإلوقة؛ فهذا حق؛ فاهلل س بحانه وتعاىل ُم َ َّْنه آن
َُييطَ به يشء من املَخإلوقات ،بل هو آعظم وآكرب من آن َُييطَ به يشء من املَخلوقات.
اذن هذه اِللفاظ ُم إش ِ ََكة ،اس تعاملها ُم إش ِلك وهو مما ُآ ِخ َذ عىل امل ُ َص ِنُف ،لكن عرفنا من
حيث املعىن ما هو املعىن الصحيح وما هو املعىن الفاسد من ذكل .وهللا آعّل ،وامحلد هلل.
نكتفي هبذا اليوم ،نسأل هللا القَبول لنا ولَك.
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