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I 
دإن  مح وَر أنُفَسنَا َوَمنح  اْلحَ َفُرُه َوَنُعوُذ بَاّلِل  َمنح ُُشُ تَغح تََعينُُه َوَنسح َمُدُه َوَنسح ّلِلَهَ َنحح

لَلح َفال  ََملَنَا َمنح ََيحَدَه اّلِل َفال ُمَضله لَُه َوَمنح ُيضح َهُد َسيِّئَاَت َأعح َهاَدَي لَُه َوَأشح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسولُهُ  يَك لَُه َوأن ُُمَمه َدُه ال َُشَ  .أنال إَلََه إاَل اّلِل  َوحح

 :نستكمل اليوم ُشح كتاب

 (تذكرة املؤتيس)

بالنسبة وكنا قد تكلمنا يف اللقاء السابق عن بيان املصنف ملصادر التلقي 

فال (السنة_القرآن )واملُتمثل يف الوحيني لطالب العلم واملسلم بصفة عامة 

 حييد عنهَم حتى ال يضل

 :واستئناًفا لكالم املُصنف عن الصفات
مصدر التلقي عند أهل السنة _رمحه اّلِل _ملا ذكر املصنف  :حيقول الشار

كتابه العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه :)،وصف هذا املصدر فقال

وأراد بذلك أن ُينبه طالب العلم إىل (حكيم محيدوال من خلفه تنزيل من 

أما وهو كالم رب العاملني ،فخذ وأنت أن هذا املصدر هو كالم اّلِل،

مطمئن ،ألنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم 

 .محيد 
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تقلق أو ترتدد  الأفيجب  ،إذا مرت عليك آيات الصفات يف القرآن الكريم

 قبوهلا يف 

تََوى}: قوله تعاىلك   ِش اسم َعرم َُن َعََل الم ْحم  [ طه]{(5)الرَّ

 [ املائدة]{َبلم َيَداُه َمبمُسوَطتَاِن  }:أو قوله 

 أو نحوها [ املجادلة]{َغِضَب اَّللَُّ َعَليمِهمم }:أو قوله 

ء اّلِل عىل عرشه يف القرآن سبع باستوافمثاًل صفة االستواء قد ورد النص  ◘

وغريها كقوله اآليات مرات فَم هو اعتقاداإلنسان عند قراءته هلذه 

 .{َبلم َيَداُه َمبمُسوَطتَانِ }:سبحانه

 ؟(يد) وتعالى  هل هلل سبحانهفيتساءل 

 اآليات مجرد قراءة ؟هذه أم أنه يقرأ 

يكون يف صدره حرج وهو يثبت الصفة ّلِل عز وجل  بل جيب عىل املسلم أال

طاملا كان الشخص يف مأمن من التشبيه والتمثيل وألنه ليس كمثله يشء، 

 .والتحريف والتكييف فال إشكال من إثباته للصفات والتأويل

 

أن لدينا قاعدة عريضة حتكمنا تتمثل اييوقد سبق لنا أن ُقلنا يف اللقاء امل

 :يف قوله تعاىل

َعاَم  } َنح َواًجا َوَمَن األح ُفَسُكمح َأزح َض َجَعَل لَُكمح َمنح َأنح َرح ََمَواَت َواألح َفاطَُر السه
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َرُؤُكمح فَيَه  َواًجا َيذح بَِصيُ َأزح ِميُع الم ٌء َوُهَو السَّ  {(11)َليمَس َكِمثملِِه ََشم

 [الشورى]

ُنثبت الصفة وال ُنشبِّه ال ُنمثَل وال ُنكييف،فنُثبت أنه سبحانه عىل  نإذ

العرش استوى ألنه هو الذي أخرب هبذا عن نفسه،كَم أنه أخربنا أن له يد 

 .ألنه سبحانه هو الذي أثبتها لنفسهمن إثبات الصفة  فالواجب

 :يقول الشارح

ا املبتدع فطريقته يف التعامل مع هذه الصفات التي يف القرآن طريقة  أمه

أخرى،بل ويع املبتدعة لطالهبم قواعد حيذروهنم هبا من نصوص القرآن 

الكريم،فيقرأ املبتدع القرآن الكريم وهو خائف أن يفسد عليه عقيدته،ألن 

فيها تشبيه وجتسيم،وفيها أمور ال تليق باّلِل _عندهم _ظواهر القرآن 

القرآن جمرد قراءة ،إياكم أن  اقرءوا:بزعمهم،وهلذا يقولون لطالهبم

حتاولوا أن تفهموا شيئًا منه،وويعوا قواعد كثرية يف هذا الصدد،وهلم 

 .كالم يف غاية السوء واخلبث يف هذا املجال

 

 

 

 :ومن ضمن هذه القواعد التي وضعوها يف الصد عن تدبر القرآن◘

أن :والنتيجةأن القرآن ال يتدبره إال جمتهد وأنه ال يوجد جمتهدون يف زماننا،
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 القرآن ال يؤخذ منه وال ُيتدبر،وإنَم ُيقرأ قراءة عابرة ملجرد التعبد

بنيه الشارح منهج أهل السنة واجلَمعة يف التعامل مع آيات الصفات ثم 

والذين قاموا بقياس (أهل البدع_املشبهة_املُعطلة )انتقل إىل بيان منهج 

ما مروا عىل آيات الصفات وإخضاعها للعقول وبالتايل فإهنم عنداملسألة 

 [املائدة]{َبلم َيَداُه َمبمُسوَطتَاِن }:قاموا بنفيها،فإذا ما قال تعاىل

إن اّلِل عز وجل ليس له يد وأن املقصود باليد يف اآلية هي نعمته  :قالوا

وليست اليد عىل اْلقيقة،وكانت حجتهم يف نفي الصفة أهنم لو أثبتوا أن 

ّلِل يد وأن املخلوق له يد فإهنم بذلك يكونوا قد شبهوا اخلالق باملخلوق 

 .وهذا ال جيوز

التشابه يف  إذا كان: قتيضَمن قال أن التشابه يف مسمى الصفة يعىل  :الرد

تشابه مسمى الصفات بني الكيفية الصفة بني اخلالق واملخلوق ، وإذا كان 

تسبيح : فمثاًل ) تها التشابه فيَم بينها يف كيفي يقتيضاملخلوقات وبعضها ال 

كَم بيهنا يف  اخلالقال يعلمها إال كيفية فالكل ُيسبح ولكن باملخلوقات 

باب أوىل أن ال يتشابه املخلوق مع اخلالق يف أليس من ( اللقاء السابق

 كيفية الصفة

التي عليها البرش، ألن إصبع  كيف بالبع ولكن ُنثبت له سبحانه اإلص

يضع عليها السَموات السبع واألرايني السبع عىل إصبع وهلذا الرمحن 

فإن العاقل ال يقول بتشابه هذا اإلصبع مع إصبع البرش ولو تشابه 
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بد من وجود االختالف بني هذا وذاك وال جيوز التشبيه بينهَم إًذا الاملسمى،

 ألن هذا ُيعد ُكفر ،فإذا قالوا ألهل السنة أنتم َمن تقولون أن له إصبع

نعم ُنثبت له اإلصبع ولكن يف إطار أنه سبحانه ليس :جاء الرد عليهم 

 كمثله يشء ،

ِض }:قال تعاىل َرم ََمَواِت َوَمنم يِف اْلم ُجُد َلُه َمنم يِف السَّ م َتَر َأنَّ اَّللََّ َيسم َأََل

َوابُّ َوَكثٌِي ِمَن النَّاِس  َجُر َوالدَّ بَاُل َوالشَّ ِ َقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلم ُس َوالم مم َوالشَّ

َعَذاُب َوَمنم ُُيِِن اَّللَُّ َفََم َلُه ِمنم َوَكثٌِي  َعُل َما َيَشاُء  َحقَّ َعَليمِه الم ِرٍم إِنَّ اَّللََّ َيفم ُمكم

 [احلج]{(81)

 _رضاألمن يف _من يف السَموات )أنه سبحانه يسُجد له كاًل من :الشاهد

كثري من _الدواب_الشجر _اجلبال_النجوم_القمر _الشمس 

 فكيف تسجد الشمس هلل عز وجل ؟(الناس

ُس :َقاَل النهبَيُّ : َعنح َأَِب َذرٍّ َرَِضَ اّلِلهُ َعنحُه،َقاَل  مح : أَلََِب َذرٍّ َحنَي َغَرَبَت الشه

َهُب » َن َتذم ِري َأيم َلُم، َقاَل : ، ُقلحُت «؟َأَتدم َهُب َحتَّى  ":اّلِلهُ َوَرُسولُُه َأعح َا َتذم َفإَِّنَّ

تَأمِذَن  ِش،َفتَسم َت الَعرم ُجَد ََتم بََل ِمنمَها، َتسم ُجَد،َفالَ ُيقم َذُن ََلَا َوُيوِشُك َأنم َتسم َفيُؤم

َذَن ََلَا ُيَقاُل ََلَا تَأمِذَن َفالَ ُيؤم ُلُع ِمنم :َوَتسم ِجِعي ِمنم َحيمُث ِجئمِت، َفتَطم ارم

ِرِِبَا  ..َمغم

لُُه َتَعاىَل    :َفَذلََك َقوح
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ا َذلََك َتقح }  تََقرٍّ هَلَ َري ملَُسح ُس جَتح مح [ 83: يس] {َديُر الَعَزيَز الَعلَيمَ َوالشه

 (9833)أخرجه البخاري 

 كيف تسجد الشمس خلالقها؟

إىل جانب أننا هذا مثال لبيان أن املخلوقات ختتلف فيَم بينها يف الصفات 

 .ال نستطيع أن نتخيل كيفية الصفة عند املخلوق 

 كيف يسجد القمر ؟

 يسجد؟البرش يسجدون عىل سبعة أعضاء فكيف للقمر أن 

 وهل يتحرك القمر من مكانه؟

 الكل يسجد كَم نص عىل ذلك يف القرآن 

 ..يسجدونولكن العقول ال ُتدرك كيف 

 كيف يسجد اجلبل؟  يعلم أحدكل جبل يف الكون يسجد للرمحن فهل 

 أن ال نعرف صفات اّلِلأوىل فمن باب 

من السلف كل  بعًضاساس يف االعتقاد قد يل فيه األألن هذا :فلننتبه

إال أنه قد زلت قدمه يف هذا األساس  يف العلم قمةواحد منهم ُيعترب 

آيات الصفات فنفاها البعض وعطلها وتلك يستوعب  والسبب أنه مل

 صفة ثم يقوم هؤالء بنفيها المصيبة،فيثبت اّلِل لنفسه 

تََوى}:يقول تعاىل ِش اسم َعرم َُن َعََل الم ْحم  {الرَّ

 ..يستوي ولكنه استوىلفيقول هؤالء ال مل 
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 {َبلم َيَداُه َمبمُسوَطتَانِ }:يقول تعاىل

ليست له يد عىل اْلقيقة ولكن املقصود هنا هي النعمة نفوا :فيقول هؤالء

وهذا هو الضالل املبني،واْلل يكون بالرجوع إىل الكتاب صفات اّلِل 

 .ُتثبت الصفةوالسنة وأقوال السلف الصالح والتي 

 :أن ُيقحم عقله يف صفات اَّللرد السلف عَل ًمن أراد ◘

 : الرمحن عىل العرش استوى_

 (االستواء معلوم،والكيف جمهول،واإليَمن به واجب،والسؤال عنه بدعة )

وهذا هو ما قاله اإلمام مالك عندما دخل عليه رجل ليسأله عن االستواء 

مبتدع،ولكن ملاذا  ثم أمر بإخراجه من جملسه وقال ما أراه إال مفتون أو

 اهتمه اإلمام هبذا االهتام؟

فأنكر ،ال عن إثباهتا(صفةكيفية ال)ألنه أراد أن يسأل عن كيفية االستواء 

اإلمام عىل هذا الرجل سؤاله بل واهتمه بالضالل ألنه سأل عن الكيفية، 

كسجود )وإذا كنها عاجزين عن إدراك كيفية صفات بعض املخلوقات 

 ؟فهل يمكن أن ُندرك كيفية صفات اخلالق (خملوقات اّلِل له

 .استقر وعال وارتفع وصعد:يعنياالستواء_

 

استواء الشخص عىل الُكريس يعني أن الكريس حيمله ولو اختل توازن 

فإنه مستٍو عىل الكريس فسيسقط َمن عليه،أما استواء اْلق تبارك وتعاىل 
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كان اّلِل ومل يكن أي يشء،فال العرش يقله )الوجه الذي يليق به جله جالله

 .سبحانه العيل الكبري ( وال يشء حُييط به_وال السَمء تظله _

 :أما معنى كالم اإلمام مالك فإنه◘

 عال وارتفع :االستواء معلوم _

ألن اإلنسان خملوق يعيف ال يستطيع معرفة كيفية :والكيف جمهول_

كريس الرمحن وسع السَموات واألرض _(االستواء)صفات اّلِل عز وجل 

والكريس بالنسبة للعرش كحلقة يف فالة ،فكيف يكون العرش ، ثم بعد 

البد أن يعجز العقل بل ويتوقف متاًما عن التفكري يف كيفية الصفات كل 

 ..وإال فسيَضل

 :يأيت من إدخال العقل فيَم ال جمال له فيهالضالل ◘

الل وأهل التعطيل والتحريف مل يستطيعوا عمل توازن بني إثبات  الضُّ

الصفة وتنزيه اخلالق عن مشابه املخلوق يف كيفية الصفة،لقد أرادوا تنزيه 

فعطلوا صفاته وهذا نتيجة إعَمل العقول هؤالء يلوا اّلِل عز وجل 

 .يف جزئية ال جمال إلعَمل العقل فيهاوأيلوا بإدخاهلم للعقول 

،مل ُيرَو مل يكن منهج الصحابة رِض اّلِل عنهم السؤال عن كيفية الصفات 

عن كيفية االستواء وكذا مل يسأله عن أحد من الصحابة أنه سأل النبي 

 ؟ماذا يعني هذا القول {َبلم َيَداُه َمبمُسوَطتَانِ }أحد عندما قرأ عليهم 
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اخلالق ليس كمثله َشء فأثبتوا الصفات وَل يسألوا عن لقد فهموا أن 

 كيفيتها ؟

ما يلوا يف هذا الباب أمروا أتباعهم بقراءة القرآن بغري عندأهل البدع 

 ..تدُبر، وهذا يؤدي إىل عدم االنتفاع هبذه القراءة

 :حيُث قال انتقل املُصنف إىل قوِل آخر ◘

 :وصح ِبا النقل عن نبيه _

يقصد املصنف بذلك اْلديث عن مسألة العناية بالكتاب 

القرآن حيث نتلقى منه األوامر والنواهي والترشيع،وليس :الكتاب)والسنة

وتفصيل هذه األوامر هذا فقط بل والسنة أيًضا التي تقوم بتفسري 

 .والترشيعات

ال  ،وأن املسلم أن هذا تنبيه للعناية بالصحيح الثابت :يقول الشارح ُمعلًقا 

يأخذ كل ما يقال فيه قال رسول اّلِل،بل البد أن يصح به السند إليه،أما 

األحاديث الضعيفة،واألحاديث الواهية واملويوعة فال تقام عليها عقيدة 

وال يؤسس عليها إيَمن،إنَم تؤسس العقيدة واإليَمن عىل األحاديث الثابتة 

 .عن املصطفى

 

وَمن حيكم ،ومنها ما هو يعيفأن من السنة ما هو صحيح :وهذا يعني ◘

فها هم العلَمء األكابر الذين سخرهم اّلِل عز وجل يف يبصحيح السنة أو بضع
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كل زمان ومكان ْلفظ هذه السنة وتنقيحها من كل يشء يدخل عليها وهو 

 ليس منها

 :يقول املصنف◘

 (وخيته من خلقه  )

عمل بَم جاء الأحاديثه و يهذا هو النبي األمني الذي ُأمرنا باتباع سنته،وتلق

فيها ألهنا شَملت كل يشء يمكن أن حيتاج إليه العباد سواء ما يتعلق 

،فرتكنا النبي ونحن حكاماأل_البيوع _األخالق_أو املعامالت_العالقاتب

ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال زائغ،  (الطريق الوايحة)عىل املحجة البيضاء

 _:وهو خري الربية الذي زكاه اّلِل عز وجل يف عدة موايع يف القرآن منها 

 ،[ القلم]{(4)َوإِنََّك َلَعََل ُخُلٍق َعظِيمٍ  }:قال تعاىل

ََوى }:وقال سبحانه ٌي ُيوَحى ( 9)َوَما َينمطُِق َعِن اَلم   {(4)إِنم ُهَو إاِلَّ َوحم

 ..وغريها من اآليات [النجم]يقول 

 :يقول املصنف◘

ُممد سيد البرش،الذي بلغ رسالة ربه ،ونصح ألمته،وجاهد يف اّلِل حق )

جهاده ،وأقام امللة،وأويح املحجة ،وأكمل الدين،وقمع الكافرين ، ومل يدع 

 (مللحد جمااًل ،وال لقاتل مقااًل 

ُسوُل }:قال تعاىل :بلغ رسالة ربه◘ ا الره َ ح َبلِّغم َما ُأنمِزَل إَِليمَك ِمنم َربَِّك َيا َأَيُّ َوإَنح مَل

َم  َت َرَسالَتَُه َواّلِلهُ َيعحَصُمَك َمَن النهاَس إَنه اّلِلهَ اَل ََيحَدي الحَقوح َعلح َفََم َبلهغح َتفح
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 [املائدة]{(76)الحَكافََريَن 

فَم بالبالغ عىل أكمل وجه فال نقص وال زيادة،أمر اّلِل نبيه أن ُيبلِّغ الرسالة فقام 

حتى كيفية دخول )ترك يشء كبري وال صغري ينفع األمة إال وأرشد إليه

لقد كانت ُسنته بياًنا شافيًا كافيًا لألمة،فأي منكوس (اخلالء،وكيفية اخلروج منه

ُمتخاذل منتكس القلب مطموس البصرية يرى أن هناك نفع أو خري يف غري سنة 

وأراد أن ُيدخل عقله يف أي مسألة فسيضل،لقد ،َمن حاد عن السنة النبي

 أوصل الرسالة خري الربيةفهل بعد ذلك حيتاج العباد إىل أحد ليسألوه ؟

 ..دله األمة عىل كل خري وحذرها من كل ُش 

إذ هو أنصح لإلنسان من نفسه،وهذا فكان يف غاية النُصح :ونصح ْلمته_

ِمننَِي ِمنم }:قوله تعاىلمن املعاين التي قيلت يف  ىَل بِاملمُؤم النَّبِيُّ َأوم

َواُجهُ َأنمُفِسِهمم  ىَل بَبَعحٍض يَف كَتَاَب اّلِلهَ  َوَأزح ُضُهمح َأوح َحاَم َبعح َرح َهاهُتُمح َوأُولُو األح ُأمه

لَيَائَُكمح َمعحُروفً  َعُلوا إىََل َأوح َمننََي َواملحَُهاَجَريَن إاَله َأنح َتفح ا َكاَن َذلََك يَف َمَن املحُؤح

طُوًرا   [األحزاب]{( 7)الحكَتَاَب َمسح

من نصح العسل أي نقاه )التنقيةوالتصفية :النُصح يف اللغة يعني

 .نقى:نصح،(الشوائب

 أي أنه أعطاها وأوصل هلا املُفيد بغري غش:نصح النبي لألمة_

عطي النصيحة
ُ

 ..لألسف قد يغش البعض وهو ي
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هل يذهب ْلضور جملس علم :قد يسأل شخص داعي من الُدعاة :مثال

لشيٍخ معني فيمنعه بحجة أن حضور جمالس هذا الشيخ ُتفَسد 

أن حيرض هذا الشخص كان نتيجة إلرادته ن هذا النهي اْلقيقة أالعقول،و

وصد عن سبيل  _هذا غش يف النصيحة)جلساملجملسه هو فيكثر العدد يف 

فيمنعه من اْلضور ( السائل من هذا املجلس ومنع خري سيعود عىل _اّلِل

ال يأيت إال والرُض حتى ينفع نفسه،هذا الداعي خاب وخرس ألن النفع 

،والقلوب بيد اّلِل،واْلسنات ُتكتب بأمره،وأخر األمر بإذن اّلِل عز وجل

ََم َيتََقبَُّل اَّللَُّ ِمَن املمُتَِّقنيَ  }:يأيت قول اّلِل تعاىل  [املائدة] {(76)َقاَل إِنَّ

فيمكن أن يعمل العبد أعَمل كاجلبال ولكنها غري مقبولة عند 

اّلِل،والعكس قد يعمل العبد عمل بسيط ولكنه ُيقبل عند َمن ال يعلم 

 ..اسَصدق النوايا إال خالق الن

 :(حتى أقام الدين وأقام امللة العوجاء)وجاهد يف اَّلل حق جهاده ◘

وما فرَت وما تأخر وما رده التعب وال األذى وال  فَم ختاذل وما تقاعس

العنت ،فقد رأى العذاب واآلالم التي ال يتحملها برش ومع ذلك حتمل 

 ..ابتغاء مريات اّلِل وُمبة هلذه األمة وخوًفا عليها

 

َرو : َعنح َعطَاَء بحَن َيَساٍر، َقاَل  بحنَالَعاَص [ 76:ص]لََقيُت َعبحَد اّلِلهَ بحَن َعمح

يَن َعنح َصَفَة َرُسوَل اّلِلهَ : اّلِلهُ َعنحُهََم، ُقلحُت  َرَِضَ  رَبح َراَة؟ َقاَل َأخح  :يَف التهوح
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آنِ  "  ِض ِصَفتِِه يِف الُقرم َراِة بِبَعم ُصوٌف يِف التَّوم ، َواَّللَِّ إِنَُّه ملََوم َا }: َأَجلم َيا َأُيُّ

ا َوَنِذيًرا ً َسلمنَاَك َشاِهًدا َوُمبَِّشِّ ا َأرم ًزا [54: اْلحزاب] {النَّبِيُّ إِنَّ ، َوِحرم

يمُتَك املتَ  يِّنَي، َأنمَت َعبمِدي َوَرُسوِِل، َسمَّ ُمِّ َل َليمَس بَِفظٍّ َوالَ َغلِيٍظ، َوالَ لأِلم َوكِّ

ِفُر، َوَلنم  ُفو َوَيغم نم َيعم
يِّئََة، َوَلكِ يِّئَِة السَّ َفُع بِالسَّ َواِق، َوالَ َيدم اٍب يِف اْلَسم َسخَّ

َجاَء، بَِأنم َيُقوُلوا َة الَعوم بَِضُه اَّللَُّ َحتَّى ُيِقيَم بِِه املِلَّ تَُح ِِبَا الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ: َيقم ، َوَيفم

ًفا  ، َوُقُلوًبا ُغلم يًا، َوآَذاًنا ُصَما يُنًا ُعمم  "َأعم

 (7175،4383)أخرجه البخاري 

الذي يؤدي الشهادة أي شهد ألمته أو يشهدعىل األمم :شاهًدا

 .الدليل:والشاهدالسابقة،

ُ الذي يعد بالثواب وباخلرياملفرح:مبًِّشا  .املُبرشِّ

 .وُمذًرا الناسعذاب اّلِل وخموفهم إياه أي منذًرا ومعلًَم :نذيًرا

 .اْلرزاْلصن أو املكان املنيع ُيلجأ إليه:حرًزا

 .أي العرب:اْلميني

 .اجلايف امليسء، أو سيئ اخللق:الفظ: فظ

 .الغليظ القايس:غليظ
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َخُب :سخاب َخُب والصه  .الضجة وايطراب األصوات للخصام: السه

 .بإساءته بل حيسن إليهال يعامل امليسء :يدفع بالسيئة السيئة

 العفو عدم املؤاخذة عىل الذنب،واملغفرة سرت الذنوب وُموها:يعفوويغفر

 .أي ملة الكفر والرشك:امللة العوجاء

 .أي األعني التي عميت من ترشهبا للباطل والكفر والرشك:أعينا عميا

 .أي التي درجت عىل سَمع الباطل واللغو واللهو:آذاًنا صًَم 

 .ي التي ال تعقل اْلق وال تأخذ بهأ:قلوًبا غلًفا

 :الشاهد 
 أن اّلِل عز وجل وصف نبينا يف التوراة وكان من يمن صفاته املُتعددة

ليس سخاب _يصفح _يعفو _وهو املتوكل _أنه صاحب اخللق اْلميد )

ولن يقبضه حتى ُيقيم به امللة العوجاء ، فلقد ساد الدنيا وخاصًة (وال فظًا 

 ...جزيرة العرب االعوجاج

كانت األعني ال ترى إال الضالل وكانت األذن يف غفلة فال تسمع إال ) 

فأرسل (وكانت القلوب ُمغلهفة بالرشك والكفر والسجود لألصنام الباطل 

اّلِل سبحانه نبيه ورسوله حتى ُُيرج العباد من الظلَمت إىل النور 
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ساروا عىل ووأذعنوا وتابوا وعادوا إىل رهبم وخالقهم بإذنه،فأبرصوا اْلق 

فكيف ُيبتغى نتيجة بعثة هذا النبي املبعوث رمحة للعاملني،الطريق املستقيم 

اخلري يف أي وجه من غري سنته،من املُحال أن جيد العبد اخلري يف الدنيا أو 

،فَمن أراد اخلري فعليه بإتباع السنة عىل اآلخرة وهو حييد عن سنة النبي 

ريف وال إدخال للعقول يف ُشع اّلِل أكمل وجه وكَم أمر فال تأويل وال حت

 .عز وجل ولكن إذعان وخضوع وقبول لكل ما أمر به اّلِل وأمر به نبيه

 ..هي الطريق السوية املستقيمة:واملحجة(:وأوضح املحجة ) _

َرَنا  }:لقول اّلِل عز وجل  فبينها النبي  َحيحنَا إَلَيحَك ُروًحا َمنح َأمح َوَكَذلََك َأوح

نَاُه ُنوًرا هَنحَدي بََه َمنح َنَشاُء  يََمُن َولَكَنح َجَعلح َ َري َما الحكَتَاُب َواَل اإلح َما ُكنحَت َتدح

تَِقيمٍ َمنح َعبَاَدَنا  اٍط ُمسم ِدي إىَِل ِِصَ اَط اّلِلهَ الهَذي لَُه ( 57)َوإِنََّك َلتَهم َما يَف َِصَ

ُُموُر  َض َأاَل إىََل اّلِلهَ َتَصرُي األح َرح ََمَواَت َوَما يَف األح  [الشورى]{(58)السه

الطريق الوايح،فَمن الذي َيدي إىل هذا الطريق غري :الرصاط املستقيم _

 ولكن كيف؟النبي األمني الصادق 

 ..عن طريق هداية اإلرشاد والبيان

 

 

فقد ُهَدي إىل  وكل َمن اتبع النبي هو طريق واحد :والطريق املستقيم_

ولن حيُدث له انتكاس وال انعكاس ولن يسُقط يف بحر الطريق املستقيم 
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ألن القائل هلذا هو اّلِل  الشهوات والُشبهات إذا ما ظل ُمالزًما لسنته 

ل الكتب_مرسل األنبياء_العليم_رب العاملني )عز وجل   .(ُمنَزِّ

َملمُت  }:تعاىللقول اّلِل ( :وأكمل الدين )_ َم َأكم يَوم ُت الم َمح لَُكمح َدينَُكمح َوأَمتح

 َ طُره يَف خَمحَمَصٍة َغريح اَلَم َدينًا َفَمَن ايح َسح َمتَي َوَرَييُت لَُكُم اإلح َعَليحُكمح نَعح

ٍم َفإَنه اّلِلهَ َغُفوٌر َرَحيٌم  ثح  [املائدة]{(8)ُمتََجانٍَف إَلَ

ومن املعلوم أن )ع وكانت يوم مجعة هذه اآلية يف حجة الودا النبي  تال

فيَم هناك آيات نزلت بعد هذه اآلية ولكن هذه اآلية هي آخر آية نزلت 

 (ُُيص اْلالل واْلرام 

 :يقول الشارح 

ال تقولوا حتى يقول،وال تفعلوا حتى :قال غرُي واحد من السلف 

 :هذا يتعلق االعتقاد،وقوهلم(ال تقولوا حتى يقول ) يأمر،فقول السلف

 .هذا يتعلق بالعبادة والعمل (ال تفعلوا حتى يأمر)

بينَم حال املبتدع عىل خالف ذلك،فتجده مفرًطا يف جوانب كثرية من _

الدين خماًل بواجباته التي دل عليها الكتاب والسنة،متشبثًا ببدع اخرتعها 

 .هو،أو اخرتعها له بعد شيوخه

 

 :_رْحه اَّلل _قال اإلمام مالك 
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خان  من ابتدع يف اإلسالم بدَعة يراها حسنة فقد زعم أن ُممًدا )

َملمُت َلُكمم ِدينَُكمم  }: الرسالة؛ألن اّلِل يقول َم َأكم يَوم فَم . اآلية[ 8-املائدة] {الم

ولن يصلح آخر هذه األمة إال بَم "يكون اليوم دينًا مل يكن يومئذ دينًا فال

 (صلح به أوهلا 

وهذا هو لسان حال املبتدع الذي حاد عن الكتاب والسنة وأدخل عقله يف 

فيبتدع طرق يف الذكر مثاًل أو الصالة عىل النبي أو الصالة ما أنزل )املسألة 

والدين ال حيتاج إىل أحد وال (واْلجة إرادة نفع الدين _اّلِل هبا من سلطان 

اّلِل عز وجل وَمن  حيتاج إىل الضالالت والبَدع ،فالدين منصور من عند

وُسنة يرد أن ينرُص دين اّلِل ويرفعه فعليه أن حُيبب اخللق يف اْلق سبحانه 

أما َمن أراد هدم الدين ،حتى يتبعونه هذا ملن أراد اخلري للدين النبي 

يف الدين ما ليس منه،وتلك أقل بدعة يمكن أن  خلفهو الذي ُيدح وإفساده 

 .يعلو بعضها فوق بعضالبدع درجات ويالالت فنتكلم عنها 

 :القمع هو(:وقمع الكافرين)_

دفعهم ورد باطلهم ،وأزهق : الرضب عىل الرأس والدفع ،فقمعهم أي

 .ُشبهاهتم

 

واملُعجزات التي جعلت وهذا يكون باْلجج الوايحة واآليات الباهرة 

، فقد كان أهل اجلزيرة العربية يتميزون بالفصاحة الكافر عاجز عن اجلدال
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والبالغة واللسان العرِب السديد فكانوا عندما يسمعون الكلَمت ُيدركون 

ولكنهم  يستحسنوهلألسف أكثر املسلمني اآلن عند سَمع القرآن )املعاين 

وبالتايل ال حيدث هلم التدبر واالستيعاب  هال يفهمون الكثري من معاني

وكل الوصول إىل معرفة عظمة الكتاب العزيز ال املعاين و الكامل لكل

 .،لكن هؤالء امتلكوا اللغة(ذلك يرجع إىل يعف اللغة

 : قال أحدهم  ا القرآنفلَم سمعو 

َرَمَة،َقاَل  َرأح :،َفَقاَل لَهُ َجاَء الحَولَيُد بحُن املحَُغرَيَة إىََل َرُسوَل اّلِلهَ :َعنح َعكح اقح

،َفَقَرَأ  َبى َوَينمَهى َعِن َعَليحهَ َعيَله ُقرم  ِذي الم
ِ
َساِن َوإِيتَاء ِل َواإِلحم َعدم إِنَّ اَّللََّ َيأمُمُر بِالم

ُروَن سورة النحل آية ِي َيِعُظُكمم َلَعلَُّكمم َتَذكَّ بَغم  َواملمُنمَكِر َوالم
ِ
َشاء َفحم ،  39الم

إِنَّ َلُه حَلَالَوًة ،َوإِنَّ َعَليمِه َلَطالَوًة ، َواَّللَِّ : ، َفَقاَل َأِعدم ، َفَأَعاَد النَّبِيُّ : َقاَل 

ِدٌق َوَما َيُقوُل َهَذا َبَِّشٌ  َفُلُه ملَُغم الُه ملَُثمِمٌر،َوإِنَّ أَسم  "َوإِنَّ َأعم

  (587)دالئل النبوة للبيهقي 

كانت اللغة هي الصنعة التي جُييدوهنا وهلذا فإهنم حني سمعوا القرآن 

لكن القلوب برش، فكذبوا القرآن باللسان وعلموا أنه ليس من قول ال

 كانت تعلم مدى َصدقه

 

 (:وَل يدع مللحد جمااًل ،وال لقاتل مقااًل )_
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فمن متام البيان والنعمة عىل العباد أن اْلق تبارك وتعاىل قد بنيه يف كتابه كل 

 .ما حيتاج إليه الناس ولكن كَم قلنا عىل وجه اإلمجال وجاءت السنة لتُفرَس 

فالشخص الذي يميل إىل فكر اإلْلاد لو ُخوطب بالقرآن لعجز عن الرد _

 :ألن كل آية يف القرآن كفيلة بأن ترده عن اعوجاجه وفساد عقله قال تعاىل

{ 
ٍ
ء ِ ََشم الَُقوَن َأمم ُخلُِقوا ِمنم َغيم َض ( 85)َأمح ُهُم اخلحَ َرح ََمَواَت َواألح َأمح َخَلُقوا السه

 {(86)َأمح َعنحَدُهمح َخَزائَُن َربَِّك َأمح ُهُم املحَُصيحطَُروَن ( 87)َبلح اَل ُيوقَنُوَن 

 [الطور]

َ بحَن ُمطحَعٍم، َعنح َأبَيَه َرَِضَ اّلِلهُ َعنحُه، َقاَل  َد بحَن ُجبَريح ُت النهبَيه  ": َعنح ُُمَمه َسَمعح

 ََرَب بَالطُّوَر، َفَلَمه َبَلَغ َهَذَه اآلَية َرُأ يَف املَغح  }: َيقح
ٍ
ء ِ ََشم َأمح َأمم ُخلُِقوا ِمنم َغيم

َموَ  َض َبلح الَ ُيوقَنُوَن، َأمح َعنحَدُهمح ُهُم اخَلالَُقوَن، َأمح َخَلُقوا السه اَت َواألَرح

 َكاَد َقلمبِي َأنم َيطِيَ : َقاَل  " {َخَزائَُن َربَِّك َأمح ُهُم املَُسيحطَُرونَ 

 (4354)أخرجه البخاري  

ونَ َويِف  }:قال تعاىل  [الذاريات]{(71)َأنمُفِسُكمم أََفاَل ُتبمرِصُ

ر كيف تسري  اآليات كثرية،وهذا امللحد لو نظر يف نفسه وحاول أن يتفكه

 هذه النفس؟وكيف يستقيم اجلسد؟

فاآليات والرباهني واألدلة وايحة ساطعة جلية يف القرآن ألي ُملَحد إذا 

لتاب وعاد عن هذا ما خوطَب هبذه اآليات وكان لديه يشء من العقل 

 .الضالل
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فقد كفانا كل  الدين مل يرتك جمال للمبتدع حتى يظن أنه حيتاج إىل بدعته_

وايحة الرباهني ، وكذا مل يرتك جمال للملحد ألن آيات اّلِل  ما نحتاج إليه

 .جلية تستطيع أن تقمعه وترده

القلوب أما االحتياج اْلقيقي فهو إىل الرجال ،فالدين ينقصه الرجال أو _

 .القوية التي حتمل هم هذا الدين فتنرشه وجتمع الناس عىل حبه

فدور الُدعاة يتمثل يف بيان ُماسن الرشيعة ،وفضل هذا النبي _

 كل ( أرسل الُرسل _أنزل الكتب)،وإظهار نعم اّلِل عىل العباد حيث،

هذا حيتاج إىل تعُلمه ثم تعليمه للناس ،ألن حال األجيال الناشئة لألسف 

 .الكثري منهم ال يعلم يشء عن أمر دينهمفَزن ُُم 

 :لن يرىض ربنا إال إذا عبدناه بَم ارتضاه لنا  ◘

 :قال تعاىل

َ اّلِلهَ بََه َواملحُنحَخنََقُة } نحَزيَر َوَما ُأَهله لََغريح َ ُم اخلح ُم َوَْلح َمتح َعَليحُكُم املحَيحتَُة َوالده ُحرِّ

يحتُمح َوَما ُذبََح َعىَل  بُُع إاَله َما َذكه َيُة َوالنهطَيَحُة َوَما َأَكَل السه دِّ رَُتَ
ُقوَذُة َواملح َواملحَوح

َم َيئََس الهَذيَن َكَفُروا َمنح النُُّصَب َوَأنح َتسح  ٌق الحيَوح اَلَم َذلَُكمح فَسح َزح َسُموا بَاألح تَقح

َم  َن الحيَوح َشوح ُهمح َواخح َشوح ُت َدينَُكمح َفاَل خَتح َمم َملمُت َلُكمم ِدينَُكمم َوَأْتم َعَليحُكمح أَكم

اَلَم ِدينًا ِسم َمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإلم طُره يَف نِعم َ ُمتََجانٍَف َفَمَن ايح خَمحَمَصٍة َغريح

ٍم َفإَنه اّلِلهَ َغُفوٌر َرَحيٌم  ثح  [املائدة]{(8)إَلَ
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اَلَم ِدينًا}:القائل هو اّلِل عز وجل  _ ِسم أي أن الذي  {َوَرِضيُت َلُكُم اإلم

ُيرِض ربنا هو هذا الدين فنتعبد له به،فكيف يقوى قلب برش عىل التجرؤ 

 املعصية؟واملُخالفة والوقوع يف 

 هذا ال يأتي إال من قلة التدبر وضعف اإليمان
البد من الوقوف مع اآليات وتدبرها ،ألن امللك هو الذي أنزل هذا _

إال أن يعبدوه بَم جاء فيه فال جيوز أن ُيستبدل الدين ومل يرىض من العباد 

بدين آخر ألن النجاة يف الرشع الذي أنزله اْلق تبارك وتعاىل وأرسل به 

عقيدة _فروع_أصول )،وقد شمل هذا الدين كل يشء هرسول

إًذا كل مسألة تعرض (كل يشء حيتاج إليه العباد _معامالت _أحكام _

 للمسلم البد أن يرجع فيها إىل ُشع اّلِل سبحانه والريا بقضاء اّلِل فيها

 :يقول الشارح ◘

ا الهَذيَن آَمنُوا }:قال تعاىل َ َ َيا َأَيُّ ُموا َبنيم َواتهُقوا اّلِلهَ إَنه َيَدِي اَّللَِّ َوَرُسولِهِ اَل ُتَقدِّ

 [اْلجرات]{(1)اّلِلهَ َسَميٌع َعلَيٌم 

فإذا كان سبحانه قد هنى عن التقدم بني يديه :_رْحه اَّلل_يقول ابن القيم 

 .،فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله عىل ما جاء به

 

 :هنى اخلالق سبحانه اخللق فقال

{ َ ُموا َبنيم  {َيَدِي اَّللَِّ َوَرُسولِهِ  اَل ُتَقدِّ
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 فال ُيقدمون عقوهلم وال أقواهلم وال أفعاهلم عىل قول اّلِل ورسوله 

أفكر  _البد أن أقتنع )عند سَمع قول اّلِل ورسوله ال جيوز أن ُنجادل و

كلمة )هذا اجلدل يف حقيقته عبارة عن رد ألمر رب العاملني (نتناقش_

عبارة عن خملوق يعيف من يمن أنت أَيا املُجادل (لست مقتنع

املخلوقات يف ملك اّلِل سبحانه وتعاىل،هذا ُشع نزل من عند ارات ملي

وليس فيه جمال للنقاش بني البرش،َمن يتكلم هبذا ال يشُعر رب العاملني 

 .بَثََقل املعصية أو املعايص التي يقع فيها نتيجة حديثه هبذه الطريقة

دخل عقله يف كل م
ُ

بتدع الذي ي
ُ

سألة إذا ما نوقش نجد أنه الم

 
ا

 لماذا ؟من أضعف الناس عقوال

ألنه لو أعمَل عقله بصفاء وبدون عناد فإنه سيُذعن وسيخضع ألوامر 

وألن العقل الرصيح ، العناد هو السبب يف إيعاف عقوهلمولذلك فإن ،اّلِل

السليم ال يتناىف وال يتضاد مع النقل الصحيح ،من املستحيل أن يأيت النص 

يف الكتاب أو يف السنة ثم يعرتض عليه العقل إال إذا كان عقل مطموس 

 ..فاسد أما العقل الرصيح فال يمكن أن ُيعارض النصمنتكس 

ُيناقض بعضهم هؤالء املبتدعة عند اْلديث معهم نجد أهنم فيَم بينهم 

وذلك لعدم الفهم ( أي يشء_األحكام _الصفات )بعًضا سواء يف 

 .يح عن اّلِل تعاىلحالص

 :يقول املصنف ◘
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 (بَم قال اَّلل سبحانه يف كتابه ، وصح عن نبيه)  

فنتلقاه  ُيبنيِّ املصنف هنا أنه جيب الرجوع إىل كتاب اّلِل وأقوال النبي 

 .بالقبول والتسليم

 :اْلحاديث وقال يف ◘

 (وه كَم ورد وأمرُّ )_

كان السلف عندما يتكلمون عن آيات الصفات وكذا األحاديث التي ورد 

هذه اْلملة َتتاج إىل وقفة ،فيها ذَكر الصفات يستخدمون هذه العبارة 

 ؟( أمروه كَم ورد)فَمذا تعني 

َُن  }:فإذا قال اّلِل تعاىل _ محح تََوىالره ِش اسم َعرم  [ طه]{( 5)َعََل الم

 أمروها كَم وردت : قال السلف _

 [املائدة]{َيَداُه َمبمُسوَطتَانِ َبلح  }:قال تعاىل _

أمروها كَم وردت ،كل صفة يأيت َذكرها يف القرآن أو يف :قال السلف 

 (أمروها كَم وردت)األحاديث يكون تعليق السلف 

 فما هو المقصود بهذه العبارة عند السلف وعند أهل البدع ؟

أننا ال نعرف معنى : أهل البدع يقولوهنا ويقصدون هبا التفويض أي 

 .الصفة وهذا يالل

عدم ووإثبات معناها إثبات الصفة :أما املقصود ِبا عند السلف فهو_

شَ }:قال تعاىل،يةبحث عن الكيفال َُن َعىَل الحَعرح محح تََوىالره   {(5)اسم
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 ؟؟فَمذا يعني استوى

فوق سبع سَموات اّلِل يستوي عىل عرشه )عال وارتفع،إًذا ُنثبت الصفة 

فال تكييف وال متثيل وال تشبيه،هذه هي (استواء يليق بكَمله وجالله 

 .عقيدة أهل السنة واجلَمعة

الذين إذا ( وغريهم_اجلهمية)والتي ختتلف عن عقيدة الفرق الضالة 

 أين اهلل ؟سئلوا 

هذا يالل ت وال داخل العامل وال خارج العامل اّلِل ليس فوق وال حت:قالوا

وهو قول ال يقبله عقل طَفل صغري،حتى الطفل الصغري إذا ( ُمبتدع)مبني 

 يف السَمء:سأله أحد أين اّلِل ؟ يقول

، َقاَل  َلَميِّ َكَم السُّ َعى َغنًََم يَل قَبََل : َعنح ُمَعاَوَيَة بحَن اْلحَ َوَكاَنتح يَل َجاَرَيٌة َترح

يُب َقدح َذَهَب بََشاٍة َمنح َغنََمَها،  ٍم َفإََذا الذِّ ُت َذاَت َيوح انَيهَة،َفاطهَلعح وه ُأُحٍد َواجلحَ

ًة،َفأََتيحُت َوَأَنا َرُجٌل َمنح َبنَي آَدَم،آَسُف َكََم َيأح  تَُها َصكه َسُفوَن،لَكَنِّي َصَككح

،ُقلحُت َرُسوَل اّلِلَ  تَُقَها؟: َفَعظهَم َذلََك َعيَله  َيا َرُسواَلّلِلَ َأَفاَل ُأعح

تِنِي ِِبَا»: َقاَل  اَفأََتيحتُُه هَبَا،« ائم َن اّلِلُ؟»: َفَقاَل هَلَ ََمءَ : َقالَتح « َأيح َمنح »: ، َقاَل يَف السه

َمنَةٌ »: َقاَل َأنحَت َرُسوُل اّلِلَ، : َقالَتح «َأَنا؟ َا ُمؤح َها، َفإهَنه تَقح  «َأعح

 (586)أخرجه مسلم 

 :يقول الشارح◘
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ويف مقدمتها األخبار املتعلقة _أمروا هذه األخبار :يعني (وأمروه كَم ورد)

كَم جاءتوقول املصنف هذا نظري املقولة املشهورة _باألسَمء والصفات 

اإلمام مالك واألوزاعي :،واملنقولة عن غري واحد، منهمعند السلف 

،أهنم يقولون يف وسفيان الثوري وسفيان بن عيينةوالليث بن سعد

وكان اإلمام أمحد هو (أمروها كَم جاءت بال كيف)نصوص الصفات 

 .إمام هؤالء يف هذا املنهج حيث أنه كان أكثر َمن قال هذه العبارة 

 :املُصنف يقول ◘

 (تعُرض لكيفيةمن غري )_

وهي التي ال ُتثبت املعنى فيُفوض املعنى (املُفوية)هناك فرقة يالة ُتسمى 

 .ال الكيفية وهذا يعني عبادة إله جمهول،وهذا ال جيوز وال يصح

أهل السنة واجلَمعة يعرفون رهبم فيُثبتون صفاته ويعلمون معناها  _

 .ألنه ليس كمثله يشءولكنهم ال يسألون عن كيفيتها 

 

فويض معنى الصفة سبيل من ُسبُل الضالل وهناك ُسبل أخرى ت

 :فيقول البعض يف قوله تعاىل(أو تأويلها _تعطيل الصفة بالكلية )منها

شَ  } َُن َعىَل الحَعرح محح تََوى الره  {(5)اسح

س (وهذا القول يقوله األشاعرة )أي استوىل: استوى_ وهو مذهب ُيَدره

 بحق اّلِل عز وجل؟وهل االستيالء يليق يف اجلامعات،
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بني اثنني عىل يشء أو تناُزع وتشاجر أتشاحن :إن معنى االستيالء هو_

نقول ،فاستيالئه عىل هذا اليشءواستطاعة أحدهم التغُلب عىل اآلخر و

ذا الشخص استوىل عىل اْلكم بعد أن تنازع مع غريه فغلبه ووصل ه:مثاًل 

 .إىل اْلكم

فهل كان ّلِل سبحانه ُمنازع يف امللك حتى نقول أن االستواء يعني 

 ؟ (استوىل:استوى)االستيالء 

وحدث كل هذا يالل ألن يف القول به إثبات لوجود إله آخر مع اّلِل 

التنازع بينهَم واستوىل اّلِل عليامللك،هذا القول ال يصح لُغًة وال ُشًعا 

 .ولكنه شكل من أشكال الضالل 

 :السلفعقيدة ◘

 .العلو واالرتفاع بكيفية ال يعلمها إال اّلِل:يف االستواء أنه يعني

 

 

 

 (ووسعتهم الُسنة املحمدية):يقول املصنف ◘

 :يقول الشارح ◘

أي كفتهم السنة،يعني وجدوا فيها :وسعتهم؛ووسعتهم السنة املحمدية

 الكفاية والغنية والشفاء،فلم حيتاجوا إىل غريها،ومل يتجاوزوها إىل ما
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 .سواها 

كان أحد السلف يف مناظرة مع أحد املتكلمني،يف يشء يتعلق بالصفات ، 

 ؟ هذا الذي تقوله،هل علمه النبي :فقال

 أبو بكر وعمر وعثَمن وعيل؟:وهل علمه الصحابة

َخَر لك دوهنم ؟    أم هو يشء علمته أنت ومل يعلمه هؤالء وادُّ

،وعلمهالصحابةفيطالببالبيان،أينَميدلعليذلكفياألحادعلمهالنبي:إنحقال

 ؟؟يث،وأينَميدلعليذلكفيكالمالصحابة

َخر له مل يعلمه النبي مليعلموه،فيكونادعيلن:وإنقال وال فسه شيئاً ادُّ

 .أصحابه

،وما وسع أصحابه  أال يسعك ما وسع النبي : ويف أثناء املناظرة قال له 

وسعهم القرآن،ووسعتهم السنة،ووجدوا فالصحابة ريوان اّلِل عليهم 

 .فيهَم الكفاية والغنية 

 :مثال لتوييح هذه املناظرة ◘

أو  هل القول بأن االستواء عىل العرش يعني االستيالء هو قول النبي 

 قول الصحابة؟

 .(الكتاب أو السنة)بنعم،فعليه أن يأيت بالدليل :فإذا جاء الرد _
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وأصحابه رِض  اّلِل علًَم مل يعلمه النبي  هُ مَ لَ ال ، فهل عَ :وإذا كان الرد _

؟هنا يبهت املُعارض واملعاند واملبتدع،وهكذا تكون املناظرة مع اّلِل عنهم

حديث _آية يف كتاب اّلِل )املُخالف يف كل يشء،فالبد أن ُيطالب بالدليل 

( أو اْلديث وفق ما تقول تفسري العلَمء لآلية  _ورد يف السنة الصحيحة 

 .يأيت به فهو مبتدعفإذا مل 

 سنة النبي الكريم ُممد :أي (املحمدية )يقول _

قال رياها  اّلِل سبحانه وتعاىل لنا ولنبيه  يالت : يه(والطريقة املريية)_

اَلَم َدينًا}:تعاىل َسح اطَي }:،قال تعاىل[ املائدة]{َوَرَييُت لَُكُم اإلح َوَأنه َهَذا َِصَ

اُكمح بََه  َق بَُكمح َعنح َسبَيلََه َذلَُكمح َوصه بَُل َفتََفره تََقيًَم َفاتهبَُعوُه َواَل َتتهبَُعوا السُّ ُمسح

 [األنعام]{(158)لََعلهُكمح َتتهُقوَن 

 

 :ذه اآليةتفسريه هليف ( اطبيالش)قال بعض العلَمء منهم _

البدع وليست املعايص ، ألن املعايص طريقها أن املقصود هو ُسبل أهل 

مرجئة _صوفية_أشاعرة_معتزلة _شيعة)واحد لكن البدع تتعدد ُطرقها 

بية _جهمية _ أمر اّلِل سبحانه عباده يف اآلية بعدم (وغريهم الكثري _ُكاله
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اتباع ُسبل أهل البدع،ولكن كيف ينجو اإلنسان من الوقوع يف هذه 

 الضالالت؟

 (السنة_الكتاب )ال عن طريق التمسك بالوحيين لن يكون هذا إ

 :(البدعةومل يتعدوها إىل ) _:يقول املصنف◘

،فلم  ريوا بالطريقة املحمدية ومتسكوا هبدي النبي :أي أهنم

 .يتجاوزوها إىل البدعة

 :ثم وصف البدعة بصفتني

أي الفاسدة يف نفسها ،فعندما (: الردية)،أي املهلكة لصاحبها(:املُردية)

يكونوا يف ذلك متبعني يتبع أهل البدع أقوال مهلكة وُطرق ُمهلكة 

وال الصحابة  ألهوائهم ألهنم يعلمون أن ما يفعلونه مل يكن صنيع النبي

عون أهنا بالنسبة للصوفية وما يفعلونه يف )رِض اّلِل عنهم  اَْلَلق التي يده

 أصحابه يذكرون اّلِل هبذه الطريقة؟ ُتقام للذكر ،هل كان النبي أو

وكذا الشيعة وما يفعلونه من رضب وترشيح ألجسادهم يف أعيادهم   

 ويعتقدون أهنم يتعبدون ّلِل هبذه الطريقة ؟ 
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هؤالء قدموا ألعداء ،(هذا خلل وجنون ويالل وفساد يف العقول

ه اإلسالم صنيع به َيدمون الدين ولو ظلوا يبحثون عن سالح حُياربون ب

اإلسالم طوال أعَمرهم ما استطاعوا أن يصلوا إىل ما أوصلهم إليه هؤالء 

 .نتيجة إتباعهم ألهوائهم

َ النهاَس  }:قال تعاىل ُكمح َبنيح َض َفاحح َرح ا َجَعلحنَاَك َخلَيَفًة يَف األح َيا َداُووُد إَنه

قِّ  َوى َفيَُضلهَك َعنح َسبَيَل اّلِلهَ بَاْلحَ إَنه الهَذيَن َيَضلُّوَن َعنح َسبَيَل َواَل َتتهبََع اهلحَ

َساَب  َم اْلحَ مح َعَذاٌب َشَديٌد بَََم َنُسوا َيوح  [ص]{(77)اّلِلهَ هَلُ

أقوال اّلِل وأوامره ، وَمن مل حيكم باْلق فسيحكم هبواه : احكم باْلق_

 .ويقع يف الضالل وهذه نتيجة حتمية ملن يتبع هواه

ألهنا ُتفَسد يف )أقواله مهلكة :بأمرين إًذا املبتدع دائًَم يكون ُمتلبس 

وهلذا فإن حسناته لن ُتقبل وبالتايل فليس له يف اآلخرة نصيب،إىل (الدين

 .هُتلك قائلها واملُتبع له فيهاأي فاسدة :جانب أهنا ردية

 

 

 

 : يقول الشارح ◘
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متسكهم :وصف أهل اْلق بصفتني،األوىل_رمحه اّلِل_واملصنف

بعدهم عن البدعة،وهذان األمران مها اللذان تكون هبَم :بالسنة،والثانية 

 .النجاة والسالمة عند حدوث االفرتاق واالختالف كَم قال 

َباُض  بََل َعَليحنَا َصىله بَنَا َرُسوُل اّلِلهَ : َقاَل الحَعرح ٍم، ُثمه َأقح َفَوَعظَنَا َذاَت َيوح

َعظًَة َبلَيَغًة َذَرَفتح َمنحَها الحُعيُوُن َوَوَجَلتح َمنحَها الحُقُلوُب،َفَقاَل َقائٌَل  َيا : َموح

َهُد إَلَيحنَا؟ َفَقاَل  ٍع،َفََمَذا َتعح َعظَُة ُمَودِّ ُأوَصيُكمح »:َرُسوَل اّلِلهَ َكأَنه َهَذَه َموح

َع َوالطهاَعَة، مح َوى اّلِلهَ َوالسه ُه َمنح َيَعشح َمنحُكمح َبعحَدي  بَتَقح َوإَنح َعبحًدا َحبََشيًّا، َفإَنه

تاََلًفا َكثرًَيا، ى اخح اَشَدينَ َفَسرَيَ نَي الره َديِّ َلَفاَء املحَهح ، َفَعَليحُكمح بَُسنهتَي َوُسنهَة اخلحُ

اُكمح َوُُمحَدَثاَت  وا َعَليحَها بَالنهَواَجَذ، َوإَيه ا َوَعضُّ ُكوا هَبَ ُُموَر، َفإَنه ُكله  مَتَسه األح

َعٍة َياَللَةٌ  َعٌة، َوُكله بَدح  «ُُمحَدَثٍة بَدح

صحيح ابن حبان (67)،سنن الدارمي(4766)سنن أِب داود 

 .(876)،املستدرك عىل الصحيحني للحاكم(5)

 :وقد عربه عنهَم بقوله

ومل يتعدوها إىل البدعة والطريقة املريية _وسعتهم السنة املحمدية )

 (ية الرديةاملرد

 

 

 :الشاهد من اْلديث◘
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للصحابة رِض اّلِل عنهم واألمة بأكملها من االختالف  هو حتذير النبي 

ى )الذي سيأيت فيَم بعد عهده أي بعد موته ُه َمنح َيَعشح َمنحُكمح َبعحَدي َفَسرَيَ َفإَنه

تاََلًفا َكثرًَيا فالشيعة فقط أكثر من عرشين طائفة وكذلك املرجئة ( اخح

 ..والصوفية،كل فرقة ُمنقسمة إىل أكثر من طائفة 

 :فرق بني اتباع املنهج الواحد واتباع املناهج املُتعددة ◘

 :فإذا قال شخص أن أهل السنة واجلَمعة أيًضا خمتلفني،قلنا

فمن ( الطائفة املنصورة)أن أهل السنة واجلَمعة هم منهج وليسوا مجاعة 

اتبع املنهج فهو من أهل السنة واجلَمعة وَمن خالف املنهج فهو ليس منهم 

ألنه حاد عن الطريق،لكن كل فرقة من فرق الشيعة اختذت لنفسها منهج 

نتني وكذلك الصوفية واملرجئة وكل فرقة من االثخمالف للفرقة األخرى 

والسبعني ُمتشعبة ومقسمة إىل فَرق وطوائف ولكٍل منها منهج خمتلف، 

أما َمن يتلبَس منهم بفكر )أما الفرقة الناجية املنصورة  فمنهجهم واحد 

أما (فإنه قد حاد عنهم يف هذه اجلزئية التكفري أو التبديع أو غري ذلك  

مل يتبعه بالكلية املنهج نفسه فال اختالف فيه،منهج أهل السنة وايح فمن 

 .فإن اخللل يكون يف الشخص ال يف املنهج

 

 

 :يقول المصنف◘
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 (فحازوا بذلك الرتبة السنية والمزنلة العلية )

: حازوا أييعني بتمسكهم بالسنة وجمانبتهم للبدعة : يقول الشارح ◘

لوا بذلك الرتبة السنية  .نالوا وحصه

 .الدرجة الرفيعة من السناء وهو العلو والرفعة (:الرتبة السنية)_

 .أي العالية الرفيعة (:املنزلة العلية)_

وهبذا ُيعلم أن املراتب العالية واملنازل الرفيعة يف الدنيا واآلخرة ال يكون 

وخري ًمن فعل ذلك التمسك بالسنة وجمانبة البدعة : إال هبذين األمرين 

 ق بعد األنبياء هم صحابة النبي أفضل اخللهم الصحابة وهلذا فإهنم 

 انتقل املصنف بعد ذلك إىل اْلديث عن صفات اّلِل عز وجل ومنها

 [صفة العلو]
فمن صفات اّلِل تعاىل التي وصف هبا نفسه،ونطق هبا كتابه،وأخرب هبا )

 (أنه مستٍو عىل عرشه كَم أخرب عن نفسه:نبيه

 

 

 

 

ا ومن أهل  ن يعدونها باآلالف يف واألدلة على صفة العلو كثرية جدا
َ

العلم م

 _:الكتاب والسنة 
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 :منها ترصحيه سبحانه باستوائه عىل العرش  _1

سبق لنا اْلديث عن االستواء وقلنا أن االستواء جاء يف سبعة موايع يف 

َُن  }:منها قوله تعاىلالقرآن  محح تََوى الره َش اسح  [طه]{( 5)َعىَل الحَعرح

 :بأهنفي السَمء إخباره سبحانه:ومنها _7

 :قال تعاىل

ََمَء َأَأَمنحتُمح  } َض َفإََذا َهَي مَتُوُر َمنح يَف السه َرح  [امللك]{(17)َأنح َُيحَسَف بَُكُم األح

 :إخباره سبحانه بصعود بعض املخلوقات وعروجها إليه:ومنها _8

ُرُج املحاََلئََكُة }:قال تعاىل ٍم َكاَن َتعح وُح إَلَيحَه يَف َيوح َداُرُه ََخحَسنَي َألحَف َسنٍَة َوالرُّ َمقح

 [املعارج]{(4)

َعُد الحَكلَُم الطهيُِّب  }:وقال تعاىل ُة مَجَيًعا إَلَيحَه َيصح َه الحَعزه َة َفلَله َمنح َكاَن ُيَريُد الحَعزه

َفُعُه  الَُح َيرح مح َعَذاٌب َشَديٌد َوالحَعَمُل الصه يِّئَاَت هَلُ ُكُروَن السه ُر  َوالهَذيَن َيمح َوَمكح

 [فاطر]{( 16)ُأولَئََك ُهَو َيبُوُر 

 :إخباره سبحانه بنزول كالمه منه ،والنزول ال يكون إال من علو:ومنها_4

وُح }:قال تعاىل ََمنُي َنَزَل بََه الرُّ  [الشعراء]{(168)األح

 

 

 :ترصحيه سبحانه بعلوه: ومنها_5
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َض  }:قال تعاىل َرح ََمَواَت َوَما يَف األح ( 4)َوُهَو الحَعيَلُّ الحَعظَيُم لَُه َما يَف السه

 [َالشورى]{

 :فوقيته عىل خلقه: ترصحيه سبحانه بالفوقية:ومنها _7

 :اّلِل فوق خلقه،فوق سبع سَموات مستٍو عىل عرشه،قال تعاىل

َق َعبَاَدَه } َسُل َعَليحُكمح َحَفظًَة َحتهى إََذا َجاَء َأَحَدُكُم َوُهَو الحَقاَهُر َفوح َوُيرح

ُطوَن  تحُه ُرُسُلنَا َوُهمح اَل ُيَفرِّ ُت َتَوفه  [األنعام]{( 71)املحَوح

بعد أن ذكر املصنف أدلة صفة العلو أنتقل إىل ذكر أقوال أهل البدع 

 :ويالالهتم ومنها 

وأنه ال داخل العامل وال _أن اّلِل ليس مستٍو عىل عرشه :قول اجلهمية

 .ال سميع وال بصري وال عليم _خارجه

أنت ،فَمذا تعبُد إًذا، إذا كنت جُترد الذات من الصفات فَمذا تعبد إًذا : الرد 

 .التي مُتثَل الضالل يف أعىل صورهوعدم تعبُد 

 عندما تنفي عن ربك الصفات الذاتية والفعلية

ا أنت تعبد عدم 
ا

 ..والخربية إذ

َعَل اّلِلهُ لَُه ُنوًرا َفََم لَُه َمنح ُنورٍ  _ ح جَيح  :َوَمنح مَل

،َقاَل  ٍ َراَن بحَن ُحَصنيح َم : ألََِب َقاَل النهبَيُّ : َعنح َعمح بُُد اليَوح ُ َكمح َتعح َيا ُحَصنيح

ا؟ َقاَل أََِب  ََمءَ : إهََلً َض َوَواَحًدا يَف السه  .َسبحَعًة َستهًة يَف األَرح

بَتََك؟ َقاَل : َقاَل  بَتََك َوَرهح ُمح َتُعدُّ لََرغح ََمءَ : َفأََيُّ  .الهَذي يَف السه
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َ َتنحَفَعانََك : َقاَل  تَُك َكلََمتَنيح َت َعلهمح َلمح ُ َأَما إَنهَك لَوح َأسح َفَلَمه : َقاَل . َيا ُحَصنيح

ٌ َقاَل  َلَم ُحَصنيح َ ا: َأسح نََي الَكلََمتَنيح َتنَي، َفَقاَل َيا َرُسوَل اّلِلَ َعلِّمح َ َوَعدح : للهتَنيح

يَس : ُقلح  يَن َمنح َُشِّ َنفح َدي، َوَأَعذح نَي ُرشح مح
َ ُهمه َأهلح  "الله

 (8438)سنن الرتمذي 

أن اإلنسان حتى ولو كان كافًرا إال أن فطرته ُجبلت عىل أن اّلِل :الشاهد ◘

يف السَمء فكيف لشخص مسلم أن ينفي هذه الصفة رغم كثرة األدلة 

 .الواردة هبا يف القرآن والسنة

َرَة،َقاَل  َس، إََذا َسأَلحتُُم اللههَ : َقاَل َرُسوُل اّلِلهَ : َعنح َأَِب ُهَريح َدوح أَلُوُه الحَفرح َفاسح

َاُر  ُر َأهنح ََن،َوَمنحُه ُيَفجه محح ُش الره َقُه َعرح نهَة،َوَفوح ىَل اجلحَ نهَة،َوَأعح َسُط اجلحَ َا َأوح َفإهَنه

نهةَ   (486)صفة اجلنة ألِب نعيم األصبهاين "اجلحَ

ثم يدعي أن فلها صاحب الفكر املبتدع غح كل هذه أدلة من القرآن والسنة يُ 

 ؟ضاللالما هذا اّلِل عز وجل ليس يف السَمء،

العرش يف كالم :)رسير امللك، قال األزهري:وأما العرش فإنه يعني

ملكة سبأ،سَمه اّلِل عز وجل رسير امللك ،يدلك عىل ذلك رسير : العرب

 :عرًشا فقال

ا } ٍء َوهَلَ حلَُكُهمح َوُأوتَيَتح َمنح ُكلِّ يَشح َرَأًة مَت ُت امح ٌش َعظَيٌم إيَنِّ َوَجدح َعرح

 [ النمل]{(78)

 :_رمحه اّلِل_وإن للعرش صفات قد استنبطها املصنف 
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 :منها 

 :أنه سقف املخلوقات وأعالها وأكربها وأوسعها_1

، َرَِضَ اّلِلهُ َعنحُه َقاَل  ظَُم؟ : ُقلحُت : َعنح َأَِب َذرٍّ َزَل َعَليحَك َأعح ََم ُأنح َيا َرُسوَل اّلِلهَ، َأيُّ

يَسِّ »: َقاَل  ََمَواُت َيا َأَبا َذرٍّ »: ، ُثمه َقاَل « آَيُة الحُكرح [ 861:ص]، َما السه

يَسِّ إاَله َكَحلحَقٍة ُملحَقاةٍ  بحُع َمَع الحُكرح َض َفاَلةٍ، السه َش َعىَل بَأَرح َوَفَضُل الحَعرح

يَسِّ  اَل الحُكرح َقةَ َكَفضح لح  «لحَفاَلَة َعىَل اْلحَ

 (371)األسَمء والصفات للبيهقي

 أن له قوائم :ومن أوصافه الواردة يف السنة_7

 :َفَقاَل النهبَيُّ 

َعُقوَن » بَيَاَء،َفإَنه النهاَس َيصح َ األَنح وا َبنيح ُ ريِّ َل َمنح الَ خُتَ َم الَقيَاَمَة، َفأَُكوُن َأوه َيوح

َش،َفالَ  ُض، َفإََذا َأَنا بَُموَسى آَخٌذ بََقائََمٍة َمنح َقَوائََم الَعرح َتنحَشقُّ َعنحُه األَرح

َقَة األُوىَل  َري َأَكاَن فَيَمنح َصَعَق،َأمح ُحوَسَب بََصعح  «َأدح

 (7417)أخرجه البخاري 

 :املخلوقات وزًنا أنه أثقل : ومنها_8

َرَيَة، َأنه النهبَيه  َرًة َحنَي َصىله َعَن ابحَن َعبهاٍس، َعنح ُجَويح َخَرَج َمنح َعنحَدَها ُبكح

َحى، َوَهَي َجالََسٌة، َفَقاَل  َد َأنح َأيح َجَدَها، ُثمه َرَجَع َبعح بحَح، َوَهَي يَف َمسح : الصُّ

تَُك َعَليحَها؟» اَل الهتَي َفاَرقح ، َقاَل النهبَيُّ : َقالَتح « َما َزلحَت َعىَل اْلحَ  : َنَعمح
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َم لََقدح ُقلحُت بَ  " اٍت، لَوح ُوَزَنتح بَََم ُقلحَت ُمنحُذ الحيَوح َبَع َكلَََمٍت، َثاَلَث َمره َدَك َأرح عح

َدَه، َعَدَد َخلحَقهَ :لََوَزَنتحُهنه   ُسبحَحاَن اّلِلَ َوبََحمح

َشَه َوَمَداَد َكلَََمتََه  َسَه َوَزَنَة َعرح  "َوَرَيا َنفح

 (7677)أخرجه مسلم 

 :أنه جميد:ومنها _4

َش املحََجيُد  }:قال تعاىل  [الربوج]{(15)ُذو الحَعرح

الرفع عىل أنه صفة للرب عز :املجيد فيه قراءتان:قال ابن كثري◘

 .وجل،واجلر عىل أنه صفة للعرش،وكالمها معنى صحيح

 ..واملجد يف لغة العرب يعطي معنى السعة

كالسميع أسَمئه سبحانه ما يدل عىل صفة واحدة منأن :يقول ابن القيم◘

 .والبصري،ومنها ما يدل عىل صفات عديدة كاملجيد والعظيم

فإذا كان االسم يدل عىل صفة واحدة فهذا مجيل،أما إذا كان االسم يدل _

 :مثال،عىل صفة والصفة تدل عىل عدة معاين فهذا أفضل وأوسع

 سم الرمحن يدل عىل صفة الرمحة،الكريم يدل عىل صفة الكرما

يدل عىل عدد من الصفات فيكون كَمل عىل كَمل  أما اسم املجيد فإنه

 .،ومجاٌل عىل مجال
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 :أن له محلة من املالئكة:ومنها _5

 :قال تبارك وتعاىل

َجائََها  } َقُهمح َواملحََلُك َعىَل َأرح َش َربَِّك َفوح َمئٍَذ َثََمنَيٌَة َوحَيحَمُل َعرح ( 16)َيوح

 [اْلاقة]{

َث َعنح َمَلٍك َمنح »: َقاَل َعنح َجابََر بحَن َعبحَد اّلِلهَ، َعَن النهبَيِّ  ُأَذَن يَل َأنح ُأَحدِّ

َمَة ُأُذنََه إىََل َعاتََقَه َمَسرَيُة َسبحَع  َ َشحح َش، إَنه َما َبنيح َلَة الحَعرح َماَلئََكَة اّلِلهَ َمنح مَحَ

 (4676)سنن أِب داود «َماَئَة َعامٍ 

 صحيح[ : لباينحكم األ]

يَل يَف ُصوَرتََه، َولَُه َستُّ َماَئَة َرَأى َرُسوُل اّلِلَ  ": َعنح َعبحَد اّلِلَ، َقاَل  َ َجربح

رِّ  ُقُط َمنح َجنَاَحَه َمَن التهَهاَويَل َوالدُّ ُُفَق َيسح َجنَاٍح، ُكلُّ َجنَاٍح َمنحَها َقدح َسده األح

 (8643)مسند أمحد "َوالحيَاُقوَت َما اّلِلُ بََه َعلَيٌم 

فهل َمن يريد أن يتكلم يف صفات اّلِل عز وجل وحياول أن يصل إىل كيفيتها 

يستطيع أن يصل بخياله إىل معرفة شكل جناح جربيل الذي سد األفق 

وهو جمرد خلق من خلق اّلِل سبحانه،لن يكون ولذلك فإن َمن خاض يف 

 .يلقد ب فهذا الباب عىل غري اهلدي النبوي وغري ما جاء يف الكتا
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 وهل اهلل سبحانه يف حاجة إلى العرش و حملته؟

 .....ال

والكون وما حيويه فالعرش ومحلته والسَمء وما فوقها واألرض وما حتتها 

حيتاجون إليه وهو قائم بحوائجهم يرعاهم وحيفظهم،فقد كان اّلِل ومل 

 .يكن يشء وهو الغنى القوى القادر القاهر فوق عباده 

 :الكرم والعظمة :ومنها _7

 :قال تعاىل

قُّ اَل إَلََه إاَله ُهَو  } َش الحَكَريَم َفتََعاىَل اّلِلهُ املحَلَُك اْلحَ ( 117)َربُّ الحَعرح

 [املؤمنون]{

 :وقال سبحانه

لحُت َوُهَو  } بََي اّلِلهُ اَل إَلََه إاَله ُهَو َعَليحَه َتَوكه ا َفُقلح َحسح َش َفإَنح َتَولهوح َربُّ الحَعرح

 [التوبة]{(176)الحَعظَيَم 

َب َأنه َرُسوَل اّلِلهَ : َعَن ابحَن َعبهاسٍ   : َكاَن َيُقوُل َعنحَد الَكرح

َش الَعظَيَم، الَ إَلََه إاَله » الَ إَلََه إاَله اّلِلهُ الَعظَيُم اَْللَيُم، الَ إَلََه إاَله اّلِلهُ َربُّ الَعرح

َش الَكَريمَ اّلِلهُ َربُّ  َض، َوَربُّ الَعرح َمَواَت َوَربُّ األَرح  «السه

 (7686)،أخرجه مسلم (7847)أخرجه البخاري
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ملخلوق قد يكون عاجز  هذا هو دعاء الكرب،فبداًل من أن تشتكي

توجه بالدعاء إىل َمن ال ُيعجزه يشء يف األرض وال يف مثلك،عليك أن ت

 السَمء  

ُت َأَِب، َيُقوُل  تََمٌر، َسَمعح َثنَا ُمعح ُه : َحده َثُه َأنه َثنَا َقتَاَدُة، َأنه َأَبا َرافٍَع، َحده َحده

َرَة َرَِضَ اّلِلهُ َعنحُه، َيُقوُل  ُت َرُسوَل اّلِلهَ : َسَمَع َأَبا ُهَريح  :َيُقوُل َسَمعح

ُلَق اخلَ إَنه اّلِلهَ  " َتَي َسبََقتح َغَضبَي، َفُهَو : لحَق َكتََب كَتَاًبا َقبحَل َأنح َُيح إَنه َرمحح

َش  َق الَعرح تُوٌب َعنحَدُه َفوح  "َمكح

 (6554)أخرجه البخاري

، وأنه خملوق تههذه آيات وأحاديث وأدلة  تدل عىل عظمة العرش وسع

ة وثقل وأن اّلِل سبحانه وتعاىل سَمه جميد وعظيم لَ من خملوقات اّلِل ، وله مَحَ 

 .إال مبتدع يال ،فال ينكر هذا 

 ...نكتفي بهذا القدر 

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك 

 .وأتوب إليك

 


