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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 فِ بِ صَحْ وَ  فِ ذ آفََِظَد وَ ا حمؿَ ـَ ظذ كبقَ  ؿَ شؾَ وَ   اهللُصَذ ، وَ غادَ افعَ  ب  رَ   هللِ دُ ؿْ اْلَ 

 أمجعغ .

 :أما بعد

 بقَـفؿ حَقل دارَ دآً جِ  ظـدما رأيُت  ضالءافػُ  عضِ بَ فا إػ تُ بْ ـتَ  ه رشافةٌ ذِ فَ ؾَ 

 دامة رمحف اهلل تعاػ.ابـ ؿُ  حمؿد أيب لاؾظا اإلمامِ  ظؼقدةِ 

 ة.ـَ ٓ ُيعد مـ أهؾ افُس  ٌض ف مػقّ أكَ : هؿأحدُ  ظكؾادّ 

 ة.ـَ افُس  أهؾِ  مـ فُ ف تػقيُض رُج ٓ ُي و ٌض : بؾ هق مػقّ وؿال أخر

 :طذ صرٍف من اخلطل، ؽؼؾُت  وؿالمفا

 ظؼقدة" افعؾؿ أهؾ ، ويسؿقفاوأصـعفا فعؼائدع اَش أبْ  ـْ افتػقيِض مِ  ظؼقدةَ  إنّ 

َؾ وجَ ظَز اهلل بآيَاِت  ؾاجلِفَ ػإ وافصَحابةَ  بَل فـَ ٕهنا َتـسب ا "افتجفقؾ

وصَػف  إنَ »: مَـ ؿَال ؿَقل ضؼُ ـْ َيَ ، وهَذابؿعاكقفَا درايَةاف وظدمِ  ،فوصػاتِ 

 ظـ يرجف ٓ»: ؿال آخر وؿد ـقػ شةـَ افُس  أهؾِ  مسؿك ظـ يرجف ٓ بافتػقيضِ 

 ش.أئؿتفؿ؟ مـ إمام ـقكف

ـْ  فالشَتـؽار: اهلل ؾقفَا مَدخؾ رمحف دامةؿُ  ابـ ظبارةَ  أن صؽ وٓ  ٓ وفؽَ

 "ظؼقدتَف" ذم خَرىأُ  مَقاضـ ؾقَفظَ  ّفتدَ  دِا ػقيضِ سبف إػ افتّ ـْ يَ  أن ٕحدٍ  جيقز

ـِ لُ  انٍ مـ بق اوما ؾقف إخرى وـتبف  .معتؼده ْس

 تػووض؟ ا ووهممم فاتِ مَ مؼد   يف حصل طَّم  اجلواُب  ؽقفؽَ  هذا ذطَ وَ 

 اجلواب ومن اهلل أسلل اـرشد واـصواب:
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 ذم واجلامظَة افسَـة أهَؾ أصَقل :ـتابف مؼدمة ذم ذـر ظـدما ؿدامة ابـ أنَ 

 :ؿسؿغ إػ ؿسؿفا وافصػات إشامء

 ىادصحطػ طحن ن، أو صحّى آاـؼر يف ءما جا ؿل  »: ؿقفف ذمل: إو اـؼسم

 افتعَرض تركو، وافؼبقل بافتسؾقؿ وتؾؼقف ،به اإلوّمن وجب اـرمحن صػاِت  من

 . شوافتؿثقؾ وافتشبقف وافتلويؾ بافردف: ف

 وتحرك، فػظَاً  إثباتَف وجَب ذـك من أشؽل وما»: ظـف ؿال :اـثاين واـؼسم

 فَف ورضب-كاؿؾقَف  ظَذ ظفدتف ، وكجعؾؿائؾف إػ ظؾؿف وكرد، دعـاه اـتعرض

 ـقَػ بال هبا وكصدق هبا كممـ ذفؽ فبَ أْص  : وماثؿ ؿال -وافرؤية بافـزول مثآً 

 .شمعـى وٓ

 ؾؾدى ابـ ؿدامة ؿاظدتان ذم إشامء وافصػات:

 ادصحطػى طن ن، أو صّى اـؼرا يف ما جاء ؿل»»ظـد ؿقفف: ة؛ قَ ؾ  [ ؾاطدة ؿُ 1]

ف أهؾ افسـة ؿاضبة مَـ ؽَر يريَػ ػات ظذ ما ظؾقبنجراء افص   ،شاـسالم طؾقه

 وٓ تؽققػ، وٓ تعطقؾ وٓ متثقؾ.

، وهَل ؿاظَدة ظـَد شوما أشؽل من ذـك»ظـد ؿقفف:  ؾاطدة استثـائقة؛[ 2]

 ظاّم أصؽؾ مـ باب افصػات. بافؽػ   -ـام شقليت–بعض أهؾ افسـة 

 معَاي يؼقَِؼ  ذم خَالٌ   بقـفؿ حصؾ افسـة أهؾ أنَ  ؾؿعْ ؾؾقُ  ذفؽ: ؿؾِ ظُ  إذا

ـَح اـػعحلِ  اِت ػَ ِصح» : ظـَف بؿسَلفةعََز افصػات، وهق ما يُ  بعض  ب  ـؾحرَ  شالزما

 وافرؤية. وافـزول ادجلءو : اإلتقانشبحاكف وتعاػ ـَ



 

4 

 

 اهلل مَـ يؾَق أن ذفَؽ وكحَق وادجَلء افـزول معـك معرؾة مـ يؾزم ؾفؾ

 ؟قيؾ ٓ يؼال أم ؟هلل إمر ضػقَ يُ  أم ؟مؽاكف إول

 : أصحاب افَ ـْ مِ  ؿقلٍ  ، وفؽؾ  افسـة ٕهؾ فاوـؾ   مذاهب ثالثة هذه

 زيَد بـ محاد افسـة ومـفؿ: أهؾِ  مجفقرُ  : هوكحوِ  اخلؾو   ـزوم بعدم ؾؼال[ 1]

، وؽرهؿ افدارمل شعقد بـ وظثامن بـ راهقيف وإشحاق بـ حـبؾ أمحد اإلمامو

ٌء َوُهحَو ؾافالزم إكام يؾزم ادخؾَقق، واهلل   ْ َْ ََِصحرُ ـَحْقَس َؿِؿْثؾِحِه  ـْ ُُ ا ﴾ اـَسحِؿق

 [.11]افشقرى: 

  نّ ٕ اخلؾحو وآكتؼحال ثَحوتده: ـَْمِ  بـا ظبدافرمحـ افؼاشؿ أبق َصَ وكَ [ 2]

 مَـ ظَذ وردّ ، ٓ يتحؼؼ إٓ بنثبات هَذا افَالزم افـزول وادجلء معـكإثبات 

 .وهق مذهب ابـ حامد وضائػةذفؽ،  أكؽر

 وظبَدافغـل وابَـ بطَف -مـ أصحاب اإلمام أمحد- وذهب افتؿقؿل  [ 3]

 .هق طاهر مذهب ابـ ؿدامة أيضاً افسؽقت، و ومجاظة إػ ادؼدد

مل  هق افسؽقت وآحتقاط افشَديد ذم ـَّؾ مسَلفة حمدثَة ؾلصؾ ابـ ؿدامة

 ذم مسلفةِ  فِ ، ؾال يـػل وٓ ُيثبت، ـؼقفِ يتؽؾؿ هبا أحٌد مـ افسؾػ ٓ كػقًا وٓ إثباتاً 

غ مـ ؿال بتخؾقدهؿ ذم افـار، ومَـ كػَك ذفَؽ، وذم بار ذم افـَ  افبدعِ  أهؾِ  خؾقدِ 

ـِ اْفَؽَالم ؾِقَفَا مَـ »رشافتف افؾطقػة إػ ؾخر افديـ الّراي يؼقل:  وإكام هنقت َظ

ّػًا فؾػتـة باخلصام ؾِقَفا، واتباظا فؾسـة ذِم افسؽقت َظـَْفا،  ـَ اجلاكبغ إثباتا َأْو كػقا، 

أذت َظَِع مَـ ؿبَؾ كصَقحتل إذ ـاكت هذه ادسَلفة مَـ مجؾَة ادحَدثات، و
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وصَحابتف، وإئؿَة ادؼتَدى هبَؿ مَـ  بافسؽقت ظام شؽت َظـُْف َرُشقل اهللَ

 ش.بعده

أكا أواؾؼ أئؿتل ذِم شؽقهتؿ، ـؿقاؾؼتل ََلُْؿ ذِم ـالمفؿ، أؿَقل »إػ أن ؿال: 

إَِذا شؽتقا، وأشر إَِذا شَاروا، وأؿَػ إَِذا وؿػَقا، وأحتَذي  إَِذا َؿاُفقا، وأشؽُت 

َؾ أحَقاَلؿ جفَدي، وٓ أكػَرد َظَـُْفؿ خقػَة افضَقعة إِن  ت ض ـُ ريؼفؿ ذِم 

 (.328-327/ 3) "ذيؾ ضبؼات الـابؾة"مـ  ش(1)يوحد

: وهق افسؽقت ذم مثَؾ هَذه ابـ ؿدامة ظذ أصؾ مذهب اإلمام وهذا يدل  

ل يؼع ؾقفا اخلال  بغ أهَؾ افسَـة، ومـفَا مسَلفة صَػات افػعَؾ ادسائؾ افت

 افالزم.

 أؾعال مسلفة حقل افؽالم تعاػ اهلل رمحف اإلشالم ابـ تقؿقة صقخ أضال وؿد

 -16/393( ومثؾََف )396-5/375) "جمؿََقع ؾتاويََف"افالزمََة ذم  افََرب

 ؿررتَف ممَا افتقجقَف هَذا أن وادـّة الؿد ، وهلل( ومقاضـ أخرى ؾؾساجع439

 افسبقؾ . شقاء إػ اَلادي هق ، واهللافؽتاب َلذا درود ظامة ذم وتؽراراً  مراراً 

وؽرهَا مَـ  "ظؼقدتف"ذم  ومـ إدفة ظذ شالمتف مـ ظؼقدة افتػقيض أنَ 

 :افسبقؾ بعد ذفؽ ؾام هق بافتػقيض: اهتامف يـؼض ما ممفػاتف ذم افسـة

 اجلؿع أم فالظتذار؟ وآدماه مطؾؼاً  تزئتف أم مطؾؼًا؟ ظؾقف افتػقيض إضالق

 ادذهبغ؟ بغ

                                                 
أي إذا ؿؾُت ؿقًٓ مل يسبؼـل إفقف أحٌد مـ أهؾ ش أخاف اـضقعة إن رست وحدي»وما أمجؾفا مـ ـؾؿة:  (1)

 افسـة.
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 ظَذ ـالمَف محََؾ  مَـ ، وخاصَةتقجقفاهتؿ ٕؾاضؾا ر فؾعؾامءؼدَ يُ  :ؾقؼال

 وٓ ـقػ كعؾؿف بال أي شمعـى وٓ ؿقف بال»ؿقفف:  معـك أن ذم افسـة أهؾ معـك

 . افعرب وفغة وافسـة افؼران بف جاء افذي ادعـك ؽر معـك

درء "تقؿقة رمحَف اهلل تعَاػ ؾؼَال ذم وممـ كّص ظذ ذفؽ صقخ اإلشالم ابـ 

مَام أمحَد: مقضحًا ما كؼؾف ابـ ؿدامة ظـ اإل (2/31) "تعارض افعؼؾ وافـؼؾ

 ،معـاها ؿذا :ؽـؼول وٓ كحرؽفا باـتلوول أي ٓ كؽقػفا»:  شبال ـقػ وٓ معـك»

وٓ كرد مـفا صقئا وكعؾؿ أن ما جاء بف افرشقل حؼ إذا ـان بلشاكقد صَحاح وٓ 

وٓ ؽاية فقس كرد ظذ اهلل ؿقفف وٓ يقصػ اهلل بلـثر مما وصػ بف كػسف بال حد 

 .شـؿثؾف رء

/ 17) "جمؿَقع افػتَاوى"ذم ؿقفَف ذم  ؿّ أَتَ صقخ اإلشالم بتػسرٍ  هُ َّس بؾ ؾَ 

وادـتسبقن إػ افسـة مـ الـابؾة وؽرهؿ افَذيـ جعؾَقا فػَظ »(: 363-364

مثؾ ؿقل  ،يتؿسؽقن بام جيدوكف ذم ـالم إئؿة ذم ادتشابف ،افتلويؾ يعؿ افؼسؿغ

 هحا أكا ٓ كعرف معـا ضـوا أن مراده شوٓ ـقػ وٓ معـك» :ؾأمحد ذم رواية حـب

ـؽَر تَلويالت  أكف إكام يُ َغ وؿد بَ  ،بخال  هذا ذم ؽر مقضع أمحد سيٌح  وـالمُ 

افَرد "ذم افذيـ يتلوفقن افؼرآن ظذ ؽر تلويؾف وصـػ ـتابف  ،اجلفؿقة وكحقهؿ

لوفتف ظَذ ؽَر تلويؾَف ؾقام أكؽرتف مـ متشابف افؼرآن وت "ظذ افزكادؿة واجلفؿقة

وهؿ إذا تلوفقه يؼقفَقن:  ،ؾلكؽر ظؾقفؿ تلويؾ افؼرآن ظذ ؽر مراد اهلل ورشقفف

ا ـقػقَة مَا إهنؿ ظؾؿق»يؼقفقن:  وادؽقػقن يثبتقن ـقػقة:ش معـك هذه أية ـذا»

ؿَقل ادؽقػَة  ء:ؾـػك أمحد ؿقل همٓء وؿَقل هَمٓ شأخز بف مـ صػات افرب



 

7 

 

وؿَقل ادحرؾَة افَذيـ ورؾَقن افؽؾَؿ ظَـ  ،ا افؽقػقةافذيـ يدظقن أهنؿ ظؾؿق

 اكتفك ادراد.ش مقاضعف ويؼقفقن معـاه ـذا وـذا

ادسَائؾ "ـَام ذم  ويؼقل افشقخ شَؾقامن بَـ ظبَداهلل ذم ذح ـَالم اإلمَام

لويَؾ، ؾـؼَقل: فَا بافتَ ؾُ ؽقػفَا وٓ كحرّ ٓ كُ »: (4/155) "وافرشائؾ افـجديَة

 .شمعـاها ـذا

مـ َثَّؿ مطؾؼًا، و افتػقيض ظذ ـ ابـ ؿدامةوافـؼؾ ظ افؽالم هذا ُؾ مَحْ  و أما

 ؿائُؾَف جاكَب ؿَدو سَؿع؟ويُ  ؼَاليُ  مَا برَ أْؽَ ـْ ذا ِمََفَؾَ مػّقض:  فبلكَ وصػف 

 فعؼقدةاهلل تعاػ  رمحفة ؿدام ابـ الاؾظ بتؼرير افـاؿد يصـع ؾامذا و إّٓ  افصقاب:

 افعؾَق" وـتَاب "افؼَران ذم ادـَاطرة"ـتابَف  ، وذمتؾَؽ ظؼقدتف ذم افسـة أهؾ

 ظـَفواإلثبات، وما هَق معؾَقم  افسـة أهؾ وكؼؾف دؼآت وؽرها، "اهلل وؾقؿقة

 ظـد أهؾ افسـة مـ بعده مـ آشتؼامة ظذ افسـة، واظتامد أؿقافف؟

 ظؾَقاً  وجَؾ ظَز اهلل ظؾق يعتؼد فف ديـاً  افتػقيض ظؼقدة يرى مـ يؽقنؾفؾ 

ـؼَؾ مـَف يتـاؿؾَف ويَ  ـتابَاً  ذفَؽ ذم ػويمّفَ، حؼقؼة ةؽوؾق   خؾؼف وؽوق، حؼقؼقاً 

 افعؾامء جقاًل بعد جقؾ؟

ؾفذا وما أصَبفف ممَا »بعد ذفؽ:  "افؾؿعة"وـقػ يؽقن مػقضًا وؿد ؿال ذم 

ٍؾ رده وٓ كجحَده وٓ كتلوفَف بتلويَصح شـده وظدفت رواتف، كممـ بف، وٓ كَ

طَاهرًا  دل ظَذ أن فؾؽَالم معـًَك ش خياـف ضحاهره»، وؿقفف: ..ش ضاهرهيافػ 

 (45)ص "ذم افتلويؾ"، وؿد ؿال ذم ـتابف مًا ٓ جيقز محؾ افؽالم ظذ ؽرهمعؾق

 .«إغ اـػفم مـهوضاهر اـؾػظ هو ما وسَق » : ـام شقليت ذـره
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ه معـَا ، ويقضَحوجَؾ ظَز هللـَالم ا يثبَتوهَق  مػقضَاً  ـقػ يؽَقنو

حتَك ، وافتػقيض افتجفؿ أهؾ ظذ إمقر أثؼؾمـ  وهذا شتواـصو باحلرف»

 . صـّػ ؾقفا أبق كص افسجزي رشافتف ادشفقرة ذم الر  وافصقت

 افؽَالم وأؾَرد "افؾؿعة"ـتابف  ذم ابـ ؿدامة أبق حمؿد اإلمام ذفؽ ذـر وؿد

 مػرد!  بؽتاب وجؾ ظز اهلل ـالم حقل

باب ذـر إخبَار افَقاردة (: »99)ص "إثبات صػة افعؾق"د ذم ـتابف ؼَ وظَ 

 .شؽوق طرشهبلن اهلل تعاػ 

، وهذا ـالٌم يسؾخ هتؿة افتػقيض، ؾادػقضَة ٓ يػفؿَقن فالشَتقاء معـًَك 

وساٍط  دًى ة ظَذ ُهَافسَـَ  مؼابؾ تلويؾ اجلفؿقة بلن معـَاه آشَتقالء، وأهَُؾ 

اْسحَتَوى َطحَذ   اهلل مَـ أن طَاهره افَذي يػفؿَف افعَريب:أبؼَقه ظَذ  مستؼقؿٍ 

ـَْعْرشِ   وارتػع ؾقؿف. ظال﴾ تعـل: ا

 "إثبَات صَػة افعؾَق" فبام رواه ذم ـتابَ َج تودامة مػقضًا مل وفق ـان ابـ ؿ

 مَـ مل يؼَرَ »ؿال:  أيب بؽر حمؿد بـ إشحاق بـ خزيؿة رمحف اهلل( ظـ 185)ص

، يسَتتاب، ؾَنن فِ بَِ ، ؾفق ـاؾرٌ ؾد استوى ؽوق سَُ سّمواتهبلن اهلل ظذ ظرصف، 

 .شتاب وإٓ رضبت ظـؼف

اده إػ حمؿَد بَـ أيب ظؿَرو بَـ ( بنشـ179وـذفؽ ما ذـره ؾقف أيضًا )ص

ظـ حمؿد بـ السـ ذم إحاديَث:  وهب، ؿال: شؿعت صداد بـ حؽقؿ يذـر

ْكَقااهللَ إنَ » َُِ  إغ َسَّمِء اـد  إن هذه إحاديث ؿَد »ذا مـ إحاديث: هَ  قِ حْ كَ وَ  ش َْهْ

 .شروهتا افثؼات، ؾـحـ كروهيا، وكممـ هبا، وٓ كػّسها
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 ؾفؿفَؿ أفَقس ؟شاَلبَقط»وش افـَزول»ـّؾ ظريب مـ ذا يػفؿ ابـ ؿدامة وؾام

يسقق افذهـ  ٓ وتاج إػ تػسرٍ  ،هذا تػسرًا واضحًا طاهرًا بؿجرد ؿراءة فػظفِ 

  إػ معـًك بعقٍد؟!

 ةَػَـِ  أظَال افَذي ، ؾامٌض مػق   اإلمام ابـ ؿدامة بلنَ  يؼال ما حؼاً  ـان إنثؿ 

 افطقائَػ أؿبح مـ -ؾ افتجفقؾأه– ؾادػقضة؟! وإثر ظـد أهؾ افسـة مقزاكف

 .جرماً  وأصـعفا

ؿقؾ اإلهيَام أمٌَر كسَبل، ويدؾعَف  بلن ـالمف ؾقف إهيام بافتػقيض: :ؿقؾؾنن 

ـَليب ظبقَد واإلمَام – ؿد كؼؾ ظَـ ؽَرهمعرؾة مذهب اإلمام وباؿل ـالمف، و

 ما ؾقف إهيام أيضًا ظذ ؾفؿ ادعارض، ؾام بافف يقصػ بافتػقيض وأوفئَؽ -أمحد

 قن بف؟يقصػ ٓ

 ابـ ؿدامة.وـذفؽ  :ػّّس بعضف بعضًا، ؿقؾبلن ـالم أوفئؽ يُ ؾنن ؿقؾ: 

 ومحا»ؿسؿغ بؼقفَف:  إػ صػاتـقػ وـالم ابـ ؿدامة واضٌح ذم تؼسقؿ اف

 وافتخصقص. فؾتبعقض هذاوش ذـك من أشؽل

مَا وصَػ اهلل بَف كػسَف، ووصَػف بَف  يطؾؼقنافسـة ذم أصؾ ديـفؿ  وأهُؾ 

زم اإلضََالق إٓ ظـََد خصََام أهََؾ افبََدع هبََا، ، وٓ يََذـرون فََقارشََقفف

ؾقتؽؾؿقن بالؼ ظذ تؾؽ ادذاهب افثالثة ادذـقرة، وـؾفا ٓ تـاذم أصؾ إثبات 

افصػة، ؾفؿ متػؼقن ذم أن اهلل يـزل حؼقؼة، وفؽـ افؽالم ذم إظامل افالزم، بَغ 

فتزام بف، أو ظدم ذفؽ، أو افسؽقت، ومذهب ابـ ؿدامة هق افثافث، وفَقس آ

 ذا مـ افتػقيض ادذمقم.ه
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 تتؿة:

هَق مَـ روايَة  شٓ ؿقف وٓ معـحى»وافؾػظ ادذـقر مـ ؿقل اإلمام أمحد: 

حـبؾ بـ إشحاق، وـامؾ فػظف ؾقام رواه اخلالل ؿال: أخزي ظع بـ ظقسَك أن 

أن اهلل تَارك » :اهلل ظـ إحاديث افتل تروىظبدأبا  حـبال حدثفؿ، ؿال: شلفُت 

وما أصبف هَذه إحاديَث،  شأن اهلل وضُ ؾدمه»وش سّمء اـدكقاوتعاغ وـزل إغ اـ

، وٓ كَرد مـفَا وٓ معـحى وٓ ؿقحفا، وكصدق هبا كممـ هب»ؾؼال أبق ظبد اهلل: 

صقئًا، وكعؾؿ أن ما جاء بف افرشقل حؼ إذا ـاكت بلشاكقد صحاح، وٓ كرد ظَذ 

، فَقس ـؿثؾَف وٓ ؽايَة اهلل ؿقفف، وٓ يقصػ بلـثر مما وصػ بف كػسف وٓ حدّ 

 .شرء

ََؽ ََؾ ذف ََة ذم  كؼ ََـ ؿدام ََؾ"اب ََاب و (22)ص "ذم افتلوي ََذهبل ذم ـت اف

 وؽرهؿ. (258/ 1) "افعرش"

وإن ـان مـ خاصة مـ يـؼؾ مذهب اإلمام أمحد ويروي بـ إشحاق  حـبُؾ و

مما جعؾ أصحاب اإلمام أمحد ظـ ؽره، د برواياٍت ذم آظتؼاد ظـف، إٓ إكف اكػر

افؼَقل بَلن ف ادعؾَقم، أو الم اإلمام أمحد بام يقاؾَؼ مذهبَيتؾػقن بغ تقجقف ـ

، وافثاكقة ضريؼة أيب إشحاق بـ صاؿال، كؼَؾ ذفَؽ صَقخ ذم كؼؾف حـبؾ ؿد ؽؾط

 (.16/495()5/399) "افػتاوى"اإلشالم ابـ تقؿقة ذم 

ؿَد جَاء »( ظـ اخلالل: ؿقفف: 143/ 1) "افطبؼات"كؼؾ ابـ أيب يعذ ذم و

، وإذا كظَرَت ذم وأؼحرب بغحر ْءجاد ؾقفا افرواية، حـبؾ ظـ أمحد بؿسائؾ أ

 . شمسائؾف صبفَتفا ذم حسـفا وإصباظفا وجقدهتا بؿسائؾ إثرم
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رة ظَـ فف مسَائؾ ـثَ»( : 13/52) "شر أظالم افـبالء"وؿال افذهبل ذم 

 .شأمحد، ويتػرد، وُيغرب

وؿد ُظرض ظّع ؿقٌل هق مـ افقجاهَة بؿؽَان ذم تلويَؾ هَذا افؽَالم ظَـ 

أي ٓ كسَلل ش بال ؿقحف وٓ معـحى»إلمام أمحد، وهق أن يؼال بلن ادراد بؼقفف: ا

 ظـ افؽقػ، وٓ ظـ معـك ما أصؽؾ مـ ذفؽ.
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 ؽصل

 ٕحَد ذـَر ؾقفَا مـسقبةٍ  ؽرِ  ورؿةٍ  ظذ ت، وؿػُت ثؿ بعد ـتابة هذه افقرؿا

كسبة افتػقيض  بتثتُ  ازظؿ أهنٓبـ ؿدامة: و "ذم افتلويؾ" مجاًل مـ ـتاب ـاتبفا

 .إفقف

ومذهب افسؾػ رمحة اهلل »(: 11)ص "ذم افتلويؾ"ؿقل ابـ ؿدامة ذم ؾـؼؾ 

ظؾقفؿ اإليامن بصػات اهلل تعاػ وأشامئف افتل وصػ هبا كػسف ذم آياتف وتـزيؾف أو 

وٓ تػسحر ظذ فسان رشقفف مـ ؽر زيادة ظؾقفا وٓ كؼص مـفا وٓ دمَاوز َلَا 

وٓ تشَبقف بصَػات ادخؾَقؿغ، وٓ شَامت  ـف ضاهرهحاوٓ تلوول هلا بّم خيحا

وردوا طؾؿفا إغ ؾائؾفحا ومعـاهحا إغ ادحتؽؾم ادحدثغ، بؾ أمروها ـام جاءت، 

 .هبا

آمـت بَام جَاء » :-ويروى ذفؽ ظـ افشاؾعل رمحة اهلل ظؾقف-وؿال بعضفؿ 

 .شظـ اهلل ظذ مراد اهلل وبام جاء ظـ رشقل اهلل ظذ مراد رشقل اهلل

ومل وعؾؿوا حؼقؼحة ؾؿقا أن ادتؽؾؿ هبا صادق ٓ صؽ ذم صدؿف ؾصدؿقه وظ

 .ش..معـاها ؽسؽتوا طّم مل وعؾؿوه

ذم اإلثبَات ظَذ  وفقس ذم هذا مـ مذهب ادػقضة رٌء، بَؾ هَق سيٌَح 

وٓ تػسر وٓ تلووحل هلحا بحّم »مـفاج أهؾ افسـة جزاهؿ اهلل ظـا خرا، ؾؼد ؿال: 

ػات ادخؾقؿغ، وٓ شامت ادحدثغ، بؾ أمروهَا وٓ تشبقف بص خياـف ضاهرها

 .شوردوا طؾؿفا إغ ؾائؾفا ومعـاها إغ ادتؽؾم هباـام جاءت، 
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هق ـالم إئؿة مـ  شوٓ تػسر وٓ تلوول هلا بّم خياـف ضاهرها»ؾػل ؿقفف: 

ؿبؾ، وادراد إبطال افتلويؾ بتقجقف معـك افـص إػ معـًك يافػ افظَاهر، ؾفَذا 

أن فـصقص افصػات ظـده معاٍن طاهرة مـفَا، يػفؿفَا افعَريب حَغ يدّل ظذ 

ظدم افتؿثقَؾ، وفَذا ؿَال يؼرأها، ؾنهنا يثبت افـص ظذ هذا افظاهر، مع اظتؼاد 

 .شؾوؾع، وٓ سّمت ادحدثعوٓ تشَقه بصػات ادخ»بعد ذفؽ: 

 ؾفـا مجع بغ إصؾغ افعظقؿغ ظـد افسؾػ:

ؾقؽقن أؿّر بام جاء  شوٓ تلوول خياـف ضاهره وٓ تػسر»[ اإلؿرار بؼقفف: 1]

 ظـ اهلل ظذ مراد اهلل ٓ ظذ تلويالت ادبطؾغ.

 .شات ادخؾوؾع، وٓ سّمت ادحدثعوٓ تشَقه بصػ»[ اإلمرار: بؼقفف: 2]

ومعـاها إغ ادتؽؾم  ،وردوا طؾؿفا إغ ؾائؾفا»وؿقفف ذم آخر ـالمف رمحف اهلل: 

، ؾؾَقس معـَك افَرد ؽقَاب ادعـَك ظَـ أراد اهلل تعاػ هبا مل يرجقا ظاَم أي  شهبا

ٓ مَـ أهَؾ افتلويَؾ،  ، وإكام  ادراد بافرد: أخذ ادعـك مـ اهلل ورشقففإدراــا

وُه إَِغ اهللَِ َواـَرُسحولِ  ـام ذم ؿقفف تعاػ:  ٍء َؽحُرد  ْ َْ ﴾ ]افـسَاء: َؽحنِْن َتـَحاَزْطُتْم يِف 

، ف فـعؾؿ وكزيؾ افـَزاع ٓ فـجفَؾ ديَـ اهلل تعَاػرد إػ اهلل ورشقفؾـحـ كَ [ 59

َْمحِر   ، ومثؾف ؿقفف تعَاػ:وخطاب افشارع ْٕ وُه إَِغ اـَرُسحوِل َوإَِغ ُأوِ  ا ـَحْو َرد  َو

ـَححِذوَن َوْسححَتـَُِْطوَكُه ِمححـُْفمْ  ـََعؾَِؿححُه ا ؾؽََذفؽ كََرد إػ اهلل  [83﴾ ]افـسََاء: ِمححـُْفْم 

ذ وجفَف ٓ ظَذ مَا يريَد اد اهلل تعَاػ ظَوأويل افعؾَؿ فَـعؾؿ مَر وافرشقل

 ادبطؾقن اجلاهؾقن.

 ؽعؾقه ؽاـرد ـه معـقان:
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ٓٓت، ؾَاهلل ادراد إػ صاحبف: وهذا يؽقن ذم حؼائؼ ادعاي وافد   : رد  أوهلّم

، وادعـَك: اضؾبَقا الَؼ ؾقَف مَـ اهلل تعاػ فـ ياضبـا بام ٓ دٓفة وٓ معـك فَف

لؼ أهدى وأحؽَؿ وأبَغ مَـ ـَالم اهلل وـَالم ، وفـ جيد ضافب اورشقفف

 .رشقفف

 ف: وهذا مما اشتلثر اهلل تعاػ بف مـ ظؾؿ افغقب.ـْ : رّد افؽقػقة وافؽُ واـثاين

ش اإليامن بادتشابف»وافرّد افثاي هق مـ ش افعؿؾ بادحؽؿ»وافرد إول هق مـ 

ن صَاء اهلل ـَام شَقليت بقاكَف إكصقص افصػات جيتؿع ؾقفا ادحؽؿ وادتشابف، و

 تعاػ.

وافسؾػ يـصقن ذم ظؼائدهؿ ظذ مـع افتػسَر وٓ يريَدون بَذفؽ دمريَد 

وذـحك  اء افتلويؾ ظذ خال  افظَاهر،افـصقص مـ ادعـك، وإكام مرادهؿ إؿص

تُ ٓؿتػاء كصوص اـصػات بظاهرها طّم ُوظفر معـاها ـُ  ِب ، وفذا دأب إئؿة ذم 

يتؾَق ظَذ افصَحابة  ـام ـان افـبَلأخبار افصػات ظذ ذـرها اـتػاًء بذفؽ، 

افؼرآن، ويعؾؿفؿ افسـة والؽؿة، ومل يػّّس صقئًا مـ ذفؽ اـتػاًء بدٓفة افظَاهر 

 ظذ مراد اهلل تعاػ.

 ؽؿن اــصوص طذ مـُ تػسر أخَار اـصػات:

أيب ظبقَد  اإلمَام (  ظـ198/ 2) "إشامء وافصػات"ما روى افبقفؼل ذم 

افباب افذي يروي ؾقَف افرؤيَة، »افصػات:  ظـ باب ـالمف افؼاشؿ بـ شالم ذم

ـحا»و شـحاربُ  َك حِ َضح»وافؽرد مقضع افؼدمغ، و هَذه »ؾؼَال: ش أوحن ؿحان رب 

أحاديث صحاح، محؾفا أهؾ الديث، وافػؼفَاء، بعضَفؿ ظَـ بعَض، وهَل 
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ـقػ وضع ؿدمف؟ وـقَػ يضَحؽ؟  :ظـدكا حؼ، ٓ صؽ ؾقفا: وفؽـ إذا ؿقؾ

 .(1)شعـا أحدًا وػرسهكػرس هذا وٓ سؿ ٓ :ؿؾـا

فؾَذهبل  "افعَرش" ر(  ويـظ29َص) "ذم افتلويؾ"وؿد كؼؾف ابـ ؿدامة ذم 

( معؾؼًَا ظَذ هَذا: 173)ص "افعؾَق"ؿقل افذهبل ذم  وما أمجؾ، (393/ 2)

ََػات بتػسَرٍ  ،َوؿد أفػ ـتاب َؽِريب الَِديث» بحل  ،َوَما تعَرض ٕخبَار افص 

َٓ َتْػِسر ـَذـِك ؼر َموِض   .شَواهلل َتَعاَػ أظؾؿ ،ُ اخْلطاب ـؾعريبِطـْده 

أي افصاؾقة مَـ تَلويالت أهَؾ  شؼر موضُ اخلطاب ـؾعريب»ؾتلمؾ ؿقفف: 

 افؽالم.

 كجرْهحا رهاحٓ كػس»وهذا ـؼقل أيب إشامظقؾ اَلروي ذم ضريؼة أهؾ افسـة: 

 .(992/ 3) "افتسعقـقة" كؼؾ هذا صقخ اإلشالم ذمش ـام وردت طربقة

ظَـ  (118)ص "افرد ظَذ اجلفؿقَة وافزكادؿَة" ذم م أمحدوؿبؾف ؿقل اإلما

ؽفذه كصوص بؾسان طحريب مَحع، ٓ اتحاج »ؽـك أخبار افصػات ظـ افتػسر: 

 .شهو مَع بحؿد اهلل ،إغ تػسرٍ 

( ذم معرض رّده ظذ 222/ 1) "كؼضف"افدارمل ذم  ظثامن بـ شعقد ويؼقل

وٓ ذيبؽؿ، ب هبَا ـتؽَكحـ ٓ كؽقَػ هَذه افصَػات ٓ كؽَذ»ز: ادري  بؼ 

 .شكػرسها ؿَاصل تػسرؿم

                                                 
ـقػ وضع ؿدمف؟  :وفؽـ إذا ؿقؾ»ذ أن افسؾػ يعدون افتؽققػ تػسرًا، ٕكف ؿال: وؾقف أيضًا دٓفة ظ (1)

ٓ كػّس »، ؾعد أبق ظبقد افتؽققػ تػسر، وؿال: شوـقػ يضحؽ؟ ؿؾـا: ٓ كػّس هذا وٓ شؿعـا أحدًا يػّسه

 أي ٓ ُتؽّقػ.ش ٓ تػّّس »، ؾقؽقن مـ معاي ؿقَلؿ: شهذا
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( ظَـ افَدارمل أيضًَا 324/ 13) "شر أظَالم افـَبالء"وكؼؾ افذهبل ذم 

 ش.وٓ كػرسهآ كؽقػ هذه افصػات، وٓ كؽذب هبا، »ؿقفف: 

ظـ حمؿَد بَـ السَـ، ذم إحاديَث افتَل  (489/ 3) وروى افالفؽائل

إن هَذه »كحَق هَذا مَـ إحاديَث: وش إن اهلل ْهَ  إغ سحّمء اـحدكقا»جاءت: 

 .شؽـحن كروْها وكممن هبا وٓ كػرسهاإحاديث ؿد روهتا افثؼات، 

وادذهب ذم هذا ظـد أهؾ »(: 692/ 4) "جامعف"وؿال اإلمام افسمذي ذم  

افعؾؿ مـ إئؿة مثؾ شػقان افثقري، ومافَؽ بَـ أكَس، وابَـ ادبَارك، وابَـ 

تََروى هََذه »إصََقاء، ثََؿ ؿََافقا:  ظققـََة، ووـقََع وؽََرهؿ أهنََؿ رووا هََذه

وهذا افذي اختاره أهَؾ الَديث أن  شإحاديث وكممـ هبا، وٓ يؼال: ـقػ؟

وٓ تتقهؿ وٓ يؼال: ـقَػ،  ػرَس ووممن هبا وٓ تُ يرووا هذه إصقاء ـام جاءت 

 .شوهذا أمر أهؾ افعؾؿ افذي اختاروه وذهبقا إفقف

ـ أخبار افصػات ؾقام كؼؾَف ظَـ ويؼقل ابـ  يج إمام افشاؾعقة ذم زماكف ظ

هَا، وٓ كؼبؾفَا، وٓ كرد  »(: 62)ص "اجتامع اجلققش اإلشالمقة"ذم  ابـ افؼقؿ

كتلوَلا بتلويؾ ادخافػغ، وٓ كحؿؾفا ظذ تشبقف ادشبفغ، وٓ كزيَد ظؾقفَا، وٓ 

وٓ كؽقػفا، وٓ كسجؿ ظـ صػاتف بؾغة ؽر افعربقَة،  وٓ كػرسها،كـؼص مـفا، 

 إفقفا بخقاضر افؼؾقب، وٓ بحرـات اجلقارح، بؾ كطؾؼ ما أضؾؼَف اهلل وٓ كشر

، وأصحابف، وافتَابعقن، وإئؿَة ادرضَققن ، وكػّس ما ؾّسه افـبلظز وجؾ

مـ افسؾػ ادعروؾغ بافديـ وإماكة، وكجؿع ظذ ما أمجعَقا ظؾقَف، وكؿسَؽ 

ا، ٓ كؼحول بتلووحل وكسؾم اخلز اـظاهر، وأوة اـظاهر تـزوؾفحظام أمسؽقا ظـف، 



 

17 

 

، ادعتزـة وإشعروة واجلفؿقة وادؾحدة وادجسؿة وادشَفة واـؽرامقحة وادؽقػحة

بؾ كؼبؾفا بال تلويؾ، وكممـ هبا بال متثقؾ، وكؼقل: اإليامن هبَا واجَب، وافؼَقل 

 . شهبا شـة، وابتغاء تلويؾفا بدظة

ت مَـ وـؾ ما شَؿع»: "ظؼقدتف"ومـ جـس ذفؽ أيضًا ؿقل افزهباري ذم 

ؾؾوب اـعَحاد بحع أصحَعع : »أثار صقئا مل يبؾغف ظؼؾؽ كحق ؿقل رشقل اهللَِ

وـحزل وحوم »و شإن اهللَ وـزل إغ سّمء اـدكقا»وؿقفف: ش من أصابُ اـرمحن طز وجل

أن جفـم ٓ وزال وطرح ؽِقَفحا حتحى وضحُ طؾقفحا »و ش وـزل ووم اـؼقامة»و شطرؽة

 وؿقفَف: ش إن مشقت إ  هروـت إـقحك»فؾعبد:  وؿقل اهللَ تعايلش ؾدمه جل ثـاؤه

 شرأوت ريب يِف أحسن صحورة: » وؿقل رشقل اهللَ  شخؾق اهللَ آدم َطَذ صورته»

وٓ  ،وافرضَا واـتػحووضؾعؾقؽ بافتسؾقؿ وافتصديؼ »وأصباه َهِذِه إحاديث: 

هبحواه تػرس شقئا من َهِذِه هبواك ؽنن اإلوّمن هبذا واجب ؽؿن ؽرس شقئا من َهحَذا 

ش. ومـ زظؿ أكف يرى ربف ذِم دار افدكقا ؾفق ـاؾر باهلل ظز وجؾ ،ورده ؽفو جفؿي

 .( وُضبعت ظدة ضبعات23/ 2) "ضبؼات الـابؾة"كؼؾفا ابـ أيب يعذ ذم 

مقم فؾتػَقيض ؾتلمؾ ـقػ أمَر بَافتػقيض! وٓ يريَد بَذفؽ ادعـَك ادَذ

وؿقفف:  شف وافؽقػقة إػ اهللـْ تػقيض افؽُ »: وإكام مراده شتعطقؾ افؾػظ مـ معـاه»بَ

هق افتلويؾ ادذمقم اخلارج مَـ حمَض اَلَقى،  شوٓ تػرس شقئا من َهِذِه هبواك»

وأما تلويؾف بام هق طاهره مـ إثبات افصػة ظذ افقجف افالئؼ بف شبحاكف وتعَاػ 

 (.3/55) "افػتاوى"، ويراجع ما ـتبف صقخ اإلشالم ذم ؾفق الؼ



 

18 

 

ٓ يؾزم مـَف إبطَال  شوافتلويؾ ضؾب افتػسر»ؿ: ؾـػل همٓء إئؿة وؽره

ادعـك، وإكام ادراد مـف: إبطال افتلويؾ ظذ خال  افظاهر ادتبادر فؾػفَؿ افعَريب 

 افصحقح، مع تـزيف اهلل تعاػ ظـ مماثؾة ادخؾقؿغ.

 ؽعؾقه ؽاـتػسر ـه معـقان: مثٌَت ومـػي:

تدل ظؾقف افؾغة بؿػفقم تػسر افتعريػ: وهق ذح معـك افصػة بام  ادثَت:

 افعرب، وكصقص افقحقغ، مع اإلؿرار واإلمرار بال ـقػ.

تػسر افتحريػ: وهق س  افؾػظ ظـ طاهره بافتلويؾ ؾرارًا مَـ  وادـػي:

إثبات افصػة، ـام هق حال اجلفؿقة، وهق ما يـػقف أهؾ افسـة ؾقام تؼدم مـ ؿقَلؿ 

 ش.ٓ تػّّس »ذم افصػات: 

: (59)ص "يريؿ افـظر ذم ـتَب افؽَالم" ذم ففؼقف ؾام تقجقفؽ ؽنن ؾقل:

وأما إيامكـا بأيات وأخبار افصػات ؾنكام هَق إيَامن بؿجَرد إفػَاظ افتَل ٓ »

ؾآمـا هبا ظذ ادعـَك  ،وؾائؾفا أطؾم بؿعـاهاصؽ ذم صحتفا وٓ ريب ذم صدؿفا 

 .شادحرم افذي أراد ربـا تبارك وتعاػ ؾجؿعـا بغ اإليامن افقاجب وكػل افتشبقف

 أفقس هذا تػقيضًا؟ شوؾائؾفا أطؾم بؿعـاها»ؾؼقفف: 

 تػقيضًا، وادراد أن معـاها هق ما تؽؾؿ بف ؿائؾفا، ؾاهلل تعَاػ هذا فقس وؼال:

ـَْعحْرِش   يريد آشتقاء ظذ افعرش ومل يَرد آشَتقالء، ؾؼَال: اـحَرمْحَُن َطحَذ ا

ذ اهلل ويؼََقل: ادََراد ؾََال حاجََة إػ أحٍََد يسََتدرك ظََ [ 5﴾ ]ضََف: اْسححَتَوى

 آشتقالء، ؾؾق أراده اهلل فؼافف.
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وـحزل »يريد كزول اهلل تعاػ وهبقضف ٓ كزول أمره ورمحتف، ؾؼَال:  وافـبل

 ، ٓ وتاج إػ تػسر.بغ   واضٌح  ؾافـص حمؽؿٌ  شاهلل يف اـثؾث إخر من ؿل ـقؾة

بـػسَف مَـ  ؾَؿُ بَلن اهلل تعَاػ أظ ذم شائر أبقاب افصػات: يؼال :ؾعذ هذا

 خؾؼف، ؾال حاجة إػ تػسراهتؿ، وُيؽتػك بام دّل ظؾقف افؾػَظ مَـ معـًَك تػفؿَف

 افعرب ظذ افقجف افالئؼ بف شبحاكف وتعاػ.
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 ؽصل

أما ما اشتدل بف أيضًا ظذ تػقيض ابـ ؿدامة بلكف اظتز أخبار افصَػات مَـ 

(: 11)ص "ذم افتلويََؾ"  ذموذفََؽ ذم ؿقفََف ضََة، ادتشََابف ظََذ ضريؼََة ادػق  

وافدفقؾ ظذ أن مذهبفؿ ما ذـركاه أهنَؿ كؼؾَقا إفقـَا افؼَرآن افعظَقؿ وأخبَار »

كؼؾ مصدق َلا مممـ هبا ؿابؾ َلا ؽر مرتاب ؾقفا وٓ صاك، وافدفقؾ  افرشقل

 ا افؼَرآن افعظَقؿ وأخبَار افرشَقل: أهنؿ كؼؾقا إفقـظذ أن مذهبفؿ ما ذـركاه

 تاب ؾقفا وٓ صاك ذم صدق ؿائؾفَا،، ؿابؾ َلا ؽر مرهباكؼؾ مصدق َلا، مممـ 

 ، وٓ صبفقه بصػات ادخؾقؿغ،، وٓ تلوـوهمل وػرسوا ما وتعؾق باـصػات مـفاو

، إذ ٓ جيَقز فق ؾعؾقا صقئا مـ ذفؽ فـؼَؾ ظَـفؿ، ومل جيَز أن يؽَتؿ بافؽؾقَة إذ

ؼَبح جمَرى افتقاضم ظذ ـتامن ما وتَاج إػ كؼؾَف ومعرؾتَف جلريَان ذفَؽ ذم اف

بل بؾغ من مَاـغتفم يف اـسؽوت طن  ؾ،م ظذ كؼؾ افؽذب وؾعؾ ما ٓ وافتقاض

، هذا إهنم ؿاكوا إذا رأوا من وسلل طن ادتشابه باـغوا يف ؿػه تارة باـؼول اـعـقحف

  دسلفتف. ، افدال ظذ صدة افؽراهةوتارة بافرضب، وتارة باإلظراض

فَف ظَراجغ  ادتشَابف أظَدَ  يسَلل ظَـ أن صَبقغاً  وفذفؽ دا بؾَغ ظؿَرَ 

 ...شافـخؾ

وافصحقح: أن (: »215/ 1) "روضة افـاطر"ومثؾف ؿقفف ابـ ؿدامة ذم 

مما جيب اإليامن بف، وورم افتعرض  -شبحاكف-ادتشابف: ما ورد ذم صػات اهلل 

ـَْعْرِش اْسَتَوى : -تعاػ-فتلويؾف، ـؼقفف  َبْل َوَداُه   ،[5]ضف: ﴾اـَرمْحَُن َطَذ ا
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ََْؼى َوْجُه   ،[75﴾ ]ص:دَِا َخَؾْؼُت بَِقَدي  ،[64]ادائدة: ﴾َُْسوَصَتانمَ  َوَو

ِري بَِلْطُقـِـَا  [27﴾ ]افرمحـ:َرب ك  .7، وكحقه[14﴾]افؼؿر:ََتْ

 وترك وجفف ظذ وإمراره بف، اإلؿرار ظذ اهلل رمحفؿ افسؾػ اتػؼ ؾفذا

 يبتغقن بافذيـ افذم ذم ؿوؿرهن فتلويؾف، ادبتغغ ذم شبحاكف اهلل ؾنن، تلويؾف

 .شزيغ أهؾ وشامهؿ افػتـة،

ومل »ؾؼقفَف: دامة بعؼقدة افتػَقيض، َبـ ؿزم اَالم ما يؾََوفقس ذم هذا افؽ

 ؼ افؽالم ظـ مثؾَف، وأن ادَراد بَ َش  شوػرسوا ما وتعؾق باـصػات مـفا، وٓ تلوـوه

فؿَف بذفؽ افتلويؾ افؽالمل ادذمقم افذي يص  ادعـك ظَـ طَاهره افَذي يػ

 افعريب.

بل بؾغ من مَاـغتفم يف اـسؽوت طن هذا إهنم ؿاكوا إذا رأوا محن »أما ؿقفف: 

 .شوسلل طن ادتشابه باـغوا يف ؿػه

أكف يرى أن أخبار افصػات مـ ادتشابف، وإكَام مَراده  ؾؾقس ؾقف ما يمخذ مـف

 ذمر َطََخ ؾساد مـفج ادموفة افذيـ يػرون مـ اإلثبات اشتبشاظًا دَا افؽالم ظـ 

ل ّر  ويَموَ َصَٓ يُ  شحمؽَؿ افؾػَظ»ؾدل ظَذ أن ش افؽقػقة»أذهاهنؿ مـ تقهؿ 

 .(1)شمتشابف افؽقػقة»بَ

                                                 
ما مـ كا  يـػل صقئا مـ إشامء وافصػات إٓ وهق (: »44/ 6) "تاوىجمؿقع افػ"ؿال صقخ اإلشالم ذم  (1)

يزظؿ: أكف ؿد ؿام ظـده دفقؾ افعؼؾ ظذ أكف يدل ظذ افتجسقؿ ؾقؽقن متشاهبا ؾقؾزم حقـئذ أن تؽقن مجقع 

 ش.إشامء وافصػات متشاهبات وحقـئذ ؾقؾزم افتعطقؾ ادحض
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ؿَال  شعحاغ ؾدمحه طحذ اــحاروضُ اهلل ت» :بحديث ودا حّدث أبق هريرة

 ؾؼَام رجٌَؾ  دث ابـ ظباس بحديث أيب هريرة هذا:رجال و س: شؿعُت وضاو

همٓء، جيحدون طـحد مؽؿحه، وْهؾؽحون  ق منرَ ما ؽَ »ؾاكتؼض ؾؼال ابـ ظباس: 

 ( وؽره.423/ 11رواه معؿر ) شطـد متشاهبه

كف ظّد خَز افؼَدم مَـ مػّقض؟ ٕ ريض اهلل ظـفام ؾفؾ يؼال بلن ابـ ظباس

مَـ  تشَابف مَا وؿَع ذم ذهَـ ذاك افرجَؾيؼال: إن مراده بَذفؽ اد ادتشابف؟ أم

 :إصؽال مـ أحد أمريـ

ذي ٓ يعرؾف إٓ افراشخقن ؾقؽقن بافـسبة فَف اف شجفؾه بادعـى»إما مـ [ 1]

وظَذ هَذا يؽَقن افقؿَػ ظَذ:  شادتشحابه اــسحَي»أو ما يسَؿك بََ:  متشاهباً 

ـِْعْؾمِ    [.7﴾ ]آل ظؿران: َواـَراِسُخوَن يِف ا

ؾفق أمَر كسَبل »(: 213/ 1) "افصقاظؼ ادرشؾة"ؿال اإلمام ابـ افؼقؿ ذم 

ون ؽره وٓ ؾرق ذم هذا بغ آيات إحؽام إضاذم ؾقؽقن متشاهبا بافـسبة إفقف د

 .شوآيات افصػات ؾنن ادراد ؿد يشتبف ؾقفام بغره ظذ بعض افـاس دون بعض

(: 592)ص "تقسَر افعزيَز الؿقَد"ؿال افشقخ شؾقامن بَـ ظبَداهلل ذم و

ادراد بادتشابف، أي: ما يشتبف ؾفؿف ظذ بعض افـاس دون بعض، ؾادتشابف أمَر »

 .شؾؼد يؽقن مشتبًفا بافـسبة إػ ؿقم بقـًا جؾًقا بافـسبة إػ آخريـ كسبل إضاذم،

ادتشَابف » :، وهَذا مَـمما جعؾف يػَّر مَـ شَامظف شتوهم اـؽقػقة» [ وإما2]

افذي اشتلثر اهلل بعؾؿف، وظذ هَذا يؽَقن افقؿَػ ذم أيَة ظَذ فػَظ  شادطؾؼ

َٓ اهللَُمـ ؿقفف:   اجلالفة  [.7﴾ ]آل ظؿران: َوَما َوْعَؾُم َتْلِووَؾُه إِ
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وأما حؼقؼَة مَا دل (: »119)ص "افرشافة افتدمرية"ؿال صقخ اإلشالم ذم 

ظؾقف ذفؽ مـ حؼائؼ إشامء وافصػات، وما فف مـ اجلـقد افذيـ يستعؿؾفؿ ذم 

َٓ ُهحوَ أؾعافف، ؾال يعؾؿف إٓ هق   َك إِ [ وهَذا 31﴾ ]ادَدثر: َوَما َوْعَؾُم ُجـُوَد َرب 

 ش.تشابف افذي ٓ يعؾؿف إٓ اهللمـ تلويؾ اد

اإلمام حمؿد بـ ظبدافقهاب رمحف اهلل تعاػ  وأثر ابـ ظباس آكػ افذـر ذـره

، وؿَقل مـ إشامء وافصَػات مـ جحد صقئاً  يت باب: "ـتاب افتقحقد"ذم 

َٓ ُهَو َطَؾقْ اهلل تعاػ:   ـََه إِ ِن ُؾْل ُهَو َريب  ٓ إِ ـَْقحِه َوُهْم َوْؽُػُروَن بِاـَرمْحَ ِه َتَوَؿْؾحُت َوإِ

 [.39﴾ ]افرظد:َمَتاِب 

مَـ ادتشَابف؟ أم مَراده ش مطؾؼاً »افشقخ حمؿد يرى أن أخبار افصػات ؾفؾ 

 ؟ شافؽقػقة»

 وطذ هذا ؽلخَار اـصػات، هل وؼال: هي من ادحؽم أو من ادتشابه؟

معـقَان ـَام ؿَال صَقخ إضالق ادتشابف ظذ كصقص افصػات فَف  اجلواب:

أحدمها حٌَؼ وأخَر  (447/ 5) "بقان تؾبقس اجلفؿقة"تقؿقة ذم ابـ  اإلشالم

باضؾ، وؿد أضال رمحف اهلل تعاػ افؽالم ذم هذه ادسلفة ظـ أخبار افصػات أهَل 

 .(33/ 6) "جمؿقع افػتاوى"مـ ادتشابف أم ادحؽؿ؟ ذم 

/ 13) "جمؿَقع افػتَاوى"وؿال ظـ ادتشابف افذي اشتلثر اهلل تعَاػ بعؾؿَف 

ومـ ؿال مـ افسؾػ إن ادتشَابف ٓ يعؾَؿ تلويؾَف إٓ اهلل ؾؼَد أصَاب : »(144

ومراده بافتلويؾ ما اشتلثر اهلل بعؾؿف مثؾ وؿت افساظة وجمَلء أذاضفَا  ،أيضاً 

 .شوما أظده ذم اجلـة ٕوفقائف ومثل ؿقػقة كػسه
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، وهذا هق افذي ٓ ادتشابهمـ  شقة ذات اهلل وصػاتهؿقػ»جعؾ ؾتلمؾ: ـقػ 

تػسره وتلويؾف، وٓ اخلقض ؾقف، وظـده يطؾَب: اإلمَرار افَذي يَـص  يطؾب

 ظؾقف أئؿة افسـة ذم ظؼائدهؿ.

ثبت أن ذم افؼرآن متشاهبا وهَق »(: 396/ 13) "جمؿقع افػتاوى"وؿال ذم 

 .شما وتؿؾ معـقغ وذم مسائؾ افصػات ما هق مـ هذا افباب

 ؾؿعـك افؾػظ مـ ادحؽؿ، وـقػقتف مـ ادتشابف.

 "ذح حَديث افـَزول"ذم يؾَف إٓ اهلل ظـ ادتشابف افذي ٓ يعؾَؿ تلو وؿال

أرادوا بف افؽقػقة افثابتة افتل اختص اهلل بعؾؿفا: وَلذا ـان افسؾػ »(: 21 )ص

َ ـربقعة، ومافؽ بَـ أكَس وؽرمهَا َ يؼقفَقن: آشَتقاء معؾَقم، وافؽقَػ 

، د بَـ حـبَؾوهذا ؿقل شائر افسؾػ َ ـابـ اداجشَقن، واإلمَام أمحَ فقل،جم

ؾؿعـك آشتقاء معؾَقم، وهَق افتلويَؾ  وذم ؽر ذفؽ مـ افصػات، -وؽرهؿ

وافتػسر افذي يعؾؿف افراشَخقن، وافؽقػقَة هَل افتلويَؾ ادجفَقل فبـَل آدم 

 .شوؽرهؿ، افذي ٓ يعؾؿف إٓ اهلل َ شبحاكف وتعاػ

ؿََقل »(: 426-423/ 17) "جمؿَقع افػتََاوى"وؿَال أيضًََا رمحََف اهلل ذم 

مما  وهذا أيضاً  ،وأحاديث افصػات ،إن ادتشابف آيات افصػات :ادتلخريـبعض 

 ،ادسَؾؿقن ظَذ أكَف يعَر  معـاهَا يعؾؿ معـاه ؾنن أـثر آيات افصػات اتػَؼ

وافبعض افذي تـازع افـاس ذم معـاه إكام ذم افسؾػ مـف تلويالت اجلفؿقة وكػقا 

إليامن بف آشتقاء معؾقم وافؽقػ جمفقل وا»ظؾؿ افـاس بؽقػقتف: ـؼقل مافؽ: 

وحقـئَذ ؾػَرق بَغ وـذفؽ ؿال شائر أئؿة افسَـة ش واجب وافسمال ظـف بدظة
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ادعـك ادعؾقم وبغ افؽقػ ادجفقل ؾنن شؿل افؽقػ تلويال شاغ أن يؼال: هذا 

وأما إذا جعؾ معرؾَة ادعـَك وتػسَره  مـاه أوٓ،افتلويؾ ٓ يعؾؿف إٓ اهلل ـام ؿد

وجزيَؾ  ات افؼَرآن تَلويال وؿقَؾ: إن افـبَلويال ـام جيعؾ معرؾة شائر آيتل

ـَْعحْرِش  وافصحابة وافتابعغ مَا ـَاكقا يعرؾَقن معـَك ؿقفَف:  اـحَرمْحَُن َطحَذ ا

َما َمـََعحَك َأْن َتْسحُجَد دَِحا َخَؾْؼحُت  وٓ يعرؾقن معـك ؿقفف:  [5﴾ ]ضف: اْسَتَوى

بَؾ [ 14﴾ ]ادجادفَة: َؼِضَب اهللَُ َطَؾْقِفمْ  ف: وٓ معـك ؿقف [75﴾ ]ص: بَِقَديَ 

هذا ظـدهؿ بؿـزفة افؽالم افعجؿل افذي ٓ يػفؿف افعريب. وـذفؽ إذا ؿقؾ ـان 

ـِْؼَقاَمِة  ظـدهؿ ؿقفف تعاػ:  ََْضُتُه َوْوَم ا َْرُض ََجِقًعا َؾ ْٕ َوَما َؾَدُروا اهللََ َحَق َؾْدِرِه َوا

َْبَصحا وؿقفَف: [67﴾ ]افزمر: بَِقِؿقـِهِ  َواـَسَّمَواُت َمْطِوَواٌت  ْٕ ُر َوُهحَو َٓ ُتْدِرُؿحُه ا

َْبَصارَ  ْٕ ﴾ ]افـسَاء: َوَؿاَن اهللَُ َسِؿقًعا َبِصًرا وؿقفف:  [193]إكعام:  ﴾ُوْدِرُك ا

َذـِحَك [ وؿقفَف:  119﴾ ]ادائَدة: َرِِضَ اهللَُ َطـُْفْم َوَرُضوا َطـْهُ  وؿقفف: [134

َوَأْحِسحـُوا  وؿقفَف:  [28﴾ ]حمؿد: ََُعوا َما َأْسَخَ  اهللََ َوَؿِرُهوا ِرْضَواَكهُ بَِلهَنُُم اتَ 

ى اهللَُ  وؿقفََف:  [195﴾ ]افبؼََرة: إَِن اهللََ ُاِححب  ادُْْحِسححـِعَ  َوُؾححِل اْطَؿُؾححوا َؽَسححَرَ

ـُُه َوادُْْمِمـُونَ  ﴾ ـَاُه ُؾْرآًكا َطَربِقًّحاإَِكا َجَعؾْ  وؿقفف:  [195﴾ ]افتقبة: َطَؿَؾُؽْم َوَرُسو

َُ َؿحاَلَم اهللَِ وؿقفف: [ 3]افزخر :  وؿقفَف: [ 6﴾ ]افتقبَة: َؽَلِجْرُه َحَتحى َوْسحَؿ

ا  َهْل [ وؿقفف:  8﴾ ]افـؿؾ: َؽَؾَّم َجاَءَها ُكوِدَي َأْن ُبوِرَك َمْن يِف اــَاِر َوَمْن َحْوهَلَ

َٓ َأْن َوْلتَِقُفُم اهللَُ  ـَْغَّمِم َوادَْاَلئَِؽةُ َوـُْظُروَن إِ وؿقفَف:  [219﴾ ]افبؼَرة: يِف ُضَؾٍل ِمَن ا

ا  ا َصػًّ َٓ َأْن [ وؿقفَف:  22﴾ ]افػجر: َوَجاَء َرب َك َوادََْؾُك َصػًّ َهحْل َوـُْظحُروَن إِ

َك َأْو َوْلِِتَ َبْعُض آَواِت َرب َك  َؽُة َأْو َوْلِِتَ َرب 
وؿقفَف [ 158﴾ ]إكعَام: َتْلتَِقُفُم ادَْاَلئِ
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إَِكَّم َأْمحُرُه إَِذا َأَراَد :  وؿقفف [11﴾ ]ؾصؾت: ُثَم اْسَتَوى إَِغ اـَسَّمِء َوِهَي ُدَخانٌ  

ـَُه ُؿْن َؽَقُؽونُ  ظَـ  ؽؿن ؾال إػ أمثال هذه أيات، [82﴾ ]يس: َشْقًئا َأْن َوُؼوَل 

ؿ جزيؾ وحمؿَد صَؾقات اهلل وشَالمف ظؾَقفام وظَـ افصَحابة وافتَابعغ َلَ

بنحسان وأئؿة ادسؾؿغ واجلامظة: أهنؿ ـاكقا ٓ يعرؾقن صَقئا مَـ معَاي هَذه 

ـام اشتلثر بعؾؿ وؿَت افسَاظة وإكَام ـَاكقا  ،أيات بؾ اشتلثر اهلل بعؾؿ معـاها

ٓ يػفَؿ مـَف صَقئا  ـام يؼرأ اإلكسان ـالماً  ،يؼرءون أفػاطا ٓ يػفؿقن َلا معـك

رة ظـفؿ تدل ظذ كؼقض هذا وأهنَؿ ـَاكقا وافـؼقل ادتقات ،ظذ افؼقم ؽؼد ؿذب

يػفؿقن هذا ـام يػفؿقن ؽره مـ افؼرآن وإن ـان ــف افرب ظز وجؾ ٓ وَقط 

بف افعباد وٓ وصقن ثـاء ظؾقف ؾذاك ٓ يؿـع أن يعؾؿقا مـ أشَامئف وصَػاتف مَا 

ظؾؿفؿ شبحاكف وتعاػ ـام أهنؿ إذا ظؾؿقا أكف بؽؾ رء ظؾقؿ وأكف ظذ ـَؾ رء 

وإذا ظرؾقا أكف حؼ مقجَقد مل يؾَزم  ؾزم أن يعرؾقا ـقػقة ظؾؿف وؿدرتف،مل يؿدير 

 ن يعرؾقا ـقػقة ذاتف.أ

وهذا مما يستدل بف ظذ أن افراشخغ ذم افعؾؿ يعؾؿقن افتلويؾ ؾَنن افـَاس 

متػؼقن ظذ أهنؿ يعرؾقن تلويؾ ادحؽؿ ومعؾقم أهنؿ ٓ يعرؾقن ـقػقة ما أخَز 

ادحؽامت ؾدل ذفؽ ظذ أن ظَدم افعؾَؿ بافؽقػقَة ٓ  اهلل بف ظـ كػسف ذم أيات

يـػل افعؾؿ بافتلويؾ افذي هق تػسر افؽالم وبقَان معـَاه: بَؾ يعؾؿَقن تلويَؾ 

 .شادحؽؿ وادتشابف وٓ يعرؾقن ـقػقة افرب ٓ ذم هذا وٓ ذم هذا

ٕن ما أخَز اهلل بَف »(: 96)ص "افرشافة افتدمرية"وؿال صقخ اإلشالم ذم 

ـ افققم أخر ؾقف أفػاظ متشاهبة، تشبف معاكقفا ما كعؾؿف ذم افَدكقا، ظـ كػسف وظ
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ـام أخز أن ذم اجلـة لاًم وفبـًا وظساًل وماء ومخًرا وكحق ذفؽ، وهذا يشبف مَا ذم 

افدكقا فػًظا ومعـك، وفؽـ فقس هق مثؾف، وٓ حؼقؼتف ـحؼقؼتف، ؾلشامء اهلل تعاػ 

أن ٓ يؽَقن  -أشامء افعباد وصػاهتؿ تشابف وإن ـان بقـفا وبغ  -وصػاتف َأْوػ 

 ش.ٕجؾفا اخلافؼ مثؾ ادخؾقق، وٓ حؼقؼتف ـحؼقؼتف

)ص  "ؾتح رب افزية بتؾخقص الؿقية"ؿال صقخـا حمؿد ابـ ظثقؿغ ذم و

آيَات افصَػات مَـ ادتشَابف! ؾؼَال:  »( ذم رّده ظذ مـ ؿال مـ اجلفؿقة: 193

ضؾؼقه ظذ آيات افصػات. أُيريدون اصَتباه كسلَلؿ ماذا ُيريدون بافتشابف افذي أ

 ادعـك وخػاءه، أم ُيريدون اصتباه الؼقؼة وخػاءها؟

ؾؾقست آيات افصػات مـَف ٕهنَا  -وهق مرادهؿ-ادوا ادعـك إول ؾنن أر

طاهرة ادعـَك، وإن أرادوا ادعـَك افثَاي ؾآيَات افصَػات مـَف، ٕكَف ٓ يعؾَؿ 

وهبذا ظر  أكَف ٓ يصَّح إضَالق افتشَابف ظَذ  حؼقؼتفا وـقػقتفا إٓ اهلل تعاػ،

 ش.آيات افصػات، بؾ ٓبد مـ افتػصقؾ افسابؼ

ش معاكقفَا»ومـ أكؽر مـ افسؾػ وصػ آيات افصػات بادتشابف: مَرادهؿ 

إذ ش ادعـَك»وأـثر افـزاع بغ افطقائػ إكام هَق ذم ؾفل أخبار حمؽؿة بّقـة ادعـك، 

ش ظؾَؿ افؽقػقَة»ظذ افؼَقل أن  -ؿثؾةظدا ادجسؿة واد-يقصؽ أـثر افطقائػ 

 مـ افعؾؿ افذي اشتلثر اهلل تعاػ بف.
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 ؽصل

أما اشتدٓل ادذـقر بلن أبا حمؿَد ابَـ ؿدامَة كؼَؾ ظبَارات ظَـ افسَؾػ 

هَذه ّس َيػَ ما أدرــا أحَداً » ـافذي شبؼ كؼؾف ظـ أيب ظبقد افؼاشؿ بـ شاّلم:

 . شوكحن ٓ كػرسهاإحاديث ، 

ض معـاهَا ٕن ؽرهَا مَـ ؾفَذا يَدل ظَذ تػَقي»ب: ثؿ ؿال هَذا افؽاتَ

فؿ مَـ تػسَرها يعـَل تػَقيض ن ؿد ؾّسَها افعؾَامء ، ؾامتـَاظكصقص افؼرآ

 .شادعـك

ؼَد كطَؼ بؿثَؾ ابَـ ؿدامَة، ؾليب حمؿد ـ بدء افظَ خاضئ، وإن أُ  فؿٌ فذا ؾؾ

ساء هبؿ افظـ أيضًَا، ؾفؾ يُ  -وتؼدم ذـر ؿقل بعضفؿ-ذفؽ مجاظة مـ افسؾػ 

 ـفؿ مػقضة؟ويؼال ظ

عرؾف افبدريقن ؾؾقس مَـ ما مل ي»وـذفؽ كؼؾ افؽاتب ؿقل شعقد بـ جبر: 

ـَ  وبف ظاب افؽاتُب ش افديـ ؿدامة، وأفزمف بعؼقدة ادػقضة! وهذا مَـ افظؾَؿ  اب

 واجلفؾ، واهلل ادستعان.

كػقًَا وإثباتًَا، تَرد  شادتشابف»وش افتلويؾ»وش افتػسر»فؽ أن هذه إفػاظ وذ

ـل وافبدظل، وٓبّد مـ معرؾة مَراد افؼائَؾ مَـ ـالمَف الَارض س  ظذ فسان اف

، وؾد وتؽؾم اـحرجالن بادؼاـحة اـواححدة واـػحرق بقحـفّم يف وافباؿل، وأصؾ ديـف

احلؽم ؿاـػرق بع اـثرى واـثروا، وخيتؾف احلؽم طؾقفم باختالف مـشحل اـؼحول 

 هذا ـثرًا ذم رشائؾ ظدة. ، وؿد أوضحُت وادراد مـه

 ش.أخبار افصػات؟وٓ أؤول ٓ أؾّّس »ل: ؾؿـ ؿا
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ريَد تُ  إن ــََت  راده، ؾقؼَال:عر  مُ دا جيز ٕحد مقاؾؼتف وٓ خمافػتف حتك يُ 

 ظدم بقان معـاها ؾفذا باضؾ، ؾافصػات معؾقمة.

وإن ــت تريد ظدم اخلَقض ذم افؽقػقَة، ورّد ظؾؿفَا إٓ اهلل، ؾفَذا حَؼ، 

 ؾافؽقػ جمفقل.

 وٓ»..»(: 238/ 1) "فقامَع إكَقار افبفقَة" ذم الـَبع ؿال افسَػاريـل

 ف اهلل، وكػّسَ مَا ؾّسَه رشَقل اهللوٓ كؽقػفَا، ؾـطؾَؼ مَا أضؾؼَ شكػرسها

ماكة وأصحابف، وافتابعقن، وإئؿة ادرضققن مـ افسؾػ ادعروؾغ بافديـ وإ

ؾفذا مذهب شؾػ إمة، وشائر إئؿة، وافعَدول  رضقان اهلل ظؾقفؿ أمجعغ:

 .ش، وآفتػات إػ شقاه كؼؿةظـف وصؿة

 .شٓبّد مـ تػسر أو تلويؾ أخبار افصػات»مـ ذفؽ مـ ؿال:  وبافضد  

راده مـ هذا افتػسر وافتلويؾ، دخافػة حتك ُيعر  مُ  ظؾقف: ؼر  وٓ ُيـؽرؾال يُ 

 ، وإنْ فُ ؿقُفَ َؾ بَِؿُ ؾنن أراد بقان ادعـَك ش افتلويؾ»ؼدمغ ذم مػفقم ادتلخريـ فؾؿت

إػ معَاٍن بعقَدة ؽَر  -فصَػةؾرارًا مـ إثبات ا–ظـ طاهره  ادعـك َ  أراد س

 مرادة مل يؼبؾ مـف ذفؽ.

ذم ـالمَف  "افتدمريَةافرشافة "وؿد بغ هذا صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة ذم أول 

راد او هؾ طاهر افصػات مَ»وـذفؽ ذم ـالمف ظـ ؿقَلؿ:  شافتلويؾ»ظـ معـك 

 افذـر.وذـر بـحق افتؼسقؿ أكػ  شؽر مراد

 وهؽذا ادتشابف كػقًا وإثباتًا ـام تؼدم بقاكف.
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كػَل »إمَا  ما ورد ظـ افسؾػ مـ افـفل ظـ افتػسر مَرادهؿ وظؾقف: ؾؽؾ  

افذي يعطؾ بَف إثبَات افصَػة، وفَقس  شافتلويؾ اجلفؿل ادردود» ، أوشافؽقػقة

ذم مرادهؿ تػسرها ادعؾقم، افذي هق مَراد اهلل تعَاػ، ـَام ؿَال اإلمَام مافَؽ 

أي معؾَقم افتػسَر  ش-أو: ؽَر جمفَقل-وآشَتقاء معؾَقم »مؼافتف افشفرة: 

 وافتلويؾ وادعـك.
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 ؽصل

كممـ هبَا، »ابـ ؿدامة كؼؾ ؿقل اإلمام أمحد: ذفؽ افؽاتب أن  فِ ومما اشتدل بِ 

 ش.وٓ معـك وكصدق هبا، وٓ ـقػ،

 .شوهذا سيح بتػقيض افؽقػ وادعـك» ؿال افؽاتب:

وفَق ذم  ضةِ حاصا اإلمام أمحد أن يؼقل بؼقل ادػق  قؼال: بؾ فقس سوًا، وؾ

ذم اإلثبات فؾصَػات ظَذ افقجَف  ؽر خمتؾػةِ  فا متػؼةٌ رواية ظـف! وكصقصف ـؾ  

ذم تػسر  وؽرهافالئؼ بف شبحاكف وتعاػ، وتؼدم كؼؾ بعض ـالم صقخ اإلشالم 

 اد اإلمام أمحد.مر

ؾَافؾقم  -ـام يزظؿ هذا افؽاتب– ذم افتػقيض شرصااً »ؾنن ـان هذا افؾػظ 

 ؿبؾ أن يتفؿ بف مـ كؼؾف ظـف؟ -وحاصاه رمحف اهلل–اإلمام أمحد  ظذ يؼع أوًٓ 

ـقػ وؿد تبغ ادراد الؼ مـ ؿقل اإلمام، وفذا كؼؾف مجاظة مـ أهَؾ افعؾَؿ 

 (4)وابَـ افؼَقؿ (3)وصَقخ اإلشَالم ابَـ تقؿقَة (2)وأيب يعَذ (1)وافسـة ـَابـ بطَة

أن  ظَارٌ   ؾفَؾ يؼَقل ظاؿٌَؾ  (6)وشؾقامن بـ ظبداهلل ابـ اإلمام حمؿد (5)وافذهبل

  شبحان اهلل افعظقؿ. ؟بؿجرد كؼؾفؿ َلذا افؽالم همٓء مػقضة

                                                 
 (.58/ 7ٓبـ بطة ) "اإلباكة افؽزى" (1)

 (.45)ص "إبطال افتلويالت" (2)

 وؽرها. (623/ 2) "بقان تؾبقس اجلفؿقة"( 387/ 6) "افػتاوى افؽزى"( 317/ 1) "افتسعقـقة" (3)

 (.469)ص "خمتص افصقاظؼ ادرشؾة" (4)

 (.258/ 1فؾذهبل ) "افعرش" (5)

 (.4/155) "ادسائؾ وافرشائؾ افـجدية" (6)
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 ؽصل

ذم "ؿقفَف ذم  ة حؽؿَف بَافتػقيض ظَذ ابَـ ؿدامَةثؿ ؿال افؽاتَب ذم أدفَ

أي :  شآستواء ؼحر هفحول: » -أي اإلمام مافؽ– ؿقفف: »(26)ص "افتلويؾ

 .ش، ٕن اهلل تعاػ أخز بف...ـوجودهفول اؽر 

وفقس ذم هذا ما يقجب تؾؽ افتفؿة اجلائرة، ؾؽالم ابـ ؿدامة واضٌح بَغ، 

وأن خز أن اهلل تعاػ مستٍق ظذ ظرصف بافٌغ مقجقد مل يَػ ظؾقـا، ؿد ظؾؿـا بَف، 

قاء، ؾفَق ؽَر ؾام ظؾؿـا مـ افصػات ؿؾـا بف، ومما ظؾؿـا بف مـ افصػات: آشَت

مـ تػسرات ؿَقل اإلمَام مافَؽ رمحَف اهلل  جمفقل افقجقد، وهذا تػسٌر شؾقؿٌ 

 : تعاػ، ومـ معاكقف: أن آشتقاء ؽر جمفقل ادعـك، ـام جاء ذم فػٍظ آخر مرويٍّ

 أي معؾقم ادعـك. شوآشتقاء معؾقم»

ذم " ـالمَف ـَاماًل ذم وؿد بس افؽاتب آخر ـالم ابـ ؿدامة ظـ أوفف، وكص

وؿقَلؿ آشتقاء ؽر جمفقل أي ؽر جمفقل افقجَقد ٕن »(: 26)ص "افتلويؾ

ؽؽحان رتقاب ؾقَف ق يؼقـا ٓ جيقز افشؽ ؾقف وٓ آاهلل تعاػ أخز بف وخزه صد

 .شآشتقاء معؾقم :وؿد روي ذم بعض إفػاظ ،ؼر هفول حلصول اـعؾم به

ـَر رمحَف اهلل تعَاػ ذم ـتابَف ا ذبف ٓ يؽقن إٓ باإلؿرار بؿعـاه، وَلذوافعؾؿ 

وؽحوق ذـحك اـعحرش، واهلل سحَحاكه : »( ؿقل افـبل13)ص "آظتؼاد دعة"

ؾفذا وما أصَبفف ممَا أمجَع افسَؾػ رمحفَؿ اهلل ظَذ كؼؾَف »ثؿ ؿال: ش ؽوق ذـك

 .شوؿبقفف، ومل يتعرضقا فرده وٓ تلويؾف، وٓ تشبقفف وٓ متثقؾف

 ذ افعرش يؽقن مـ مػّقض؟ؾفؾ هذا افؽالم، وإثبات افػقؿقة ظ
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وؿَد  "ظؼقدتف"ومثؾ ؿقل ابـ ؿدامة ؿافف ؿبؾف أبق بؽر اخلطقب افبغدادي ذم 

ؾَنذا ـَان »ؾؼَال اخلطقَب:  (15)ص "ذم افتلويَؾ"كؼؾ ـالمف ابـ ؿدامَة ذم 

ٓ إثبَات يديَد  إثَحات وجحودمعؾقمًا أن إثبات رب افعادغ ظز وجؾ إكام هق 

 .شٓ إثبات يديد وتؽققػ إثَات وجودكام هق وتؽققػ، ؾؽذفؽ إثباتف صػاتف إ

وإثبات : »ؿقفف افتؿقؿل افؼاشؿ أيب ( ظـ25صوـذفؽ ما كؼؾف ابـ ؿدامة )

 .شٓ إثبات ـقػقة، ؾؽذفؽ افصػات..  إثَات وجودافذات 

مذهب »(: 6/ 4) "جمؿقع افػتاوى"وـذفؽ يؼقل صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

ت وإجراؤهَا ظَذ طاهرهَا وكػَل افسؾػ رضقان اهلل ظؾَقفؿ إثبَات افصَػا

وإثبات افذات  ،افؽقػقة ظـفا. ٕن افؽالم ذم افصػات ؾرع ظـ افؽالم ذم افذات

 .شؽؽذـك إثَات اـصػات: ٓ إثبات ـقػقة إثَات وجود

ؽتػسره هو ضاهر ادراد مـه بّم وؾقق بحاهلل  ؽحع بؾغؾافقجقد هق بؾقغ اخلز، 

ذا هق مراد اإلمام ابـ ؿدامة ومـ كطبَؼ ه، آخر تعاغ، من ؼر حاجة إغ تػسر

 ظَذ معؾؼَاً  (44)ص "ذم افتلويَؾ" ذم رمحف اهللؿال بؿثؾ هذا مـ أهؾ افسـة، 

وهذه ضريؼة مسَتؼقؿة » :شبام جاء ظـ اهلل ظذ مراد اهلل.. آمـت »ؿقل افشاؾعل: 

ٕن ومؼافة صحقحة شؾقؿة فقس ظذ صاحبفا خطر وٓ يؾحؼف ظقب وٓ رضر 

وهذا أمَر واجَب ظَذ خؾَؼ اهلل  ،هو اإلوّمن بؾػظ اـؽتاب واـسـة ادوجود مـه

أمجعغ ؾنن جحد ـؾؿة مـ ـتاب اهلل متػؼ ظؾقفا ـػر بنمجاع ادسؾؿغ وشَؽقتف 

ظـ تلويؾ مل يعؾؿ صحتف وافسؽقت ظَـ ذفَؽ واجَب أيضَا بَدفقؾ افؽتَاب 

 ش.وافسـة واإلمجاع ثؿ فق مل يؽـ واجبا فؽان جائزا بغر خال 
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 ؽنن ؾقل:

ذا َشَلفـَا إ(: »59)ص "يريؿ افـظر ذم ـتب افؽالم"ؾام ؿقفؽ ذم ؿقفف ذم 

َْفَػاظ ْٕ ، بل َٓ كزيدك ظذ أفػاطفا ِزَياَدة تِػقد معـك :ُؿْؾـَا ،َشائؾ َظـ معـك َهِذه ا

َٓ َتْػِسر بِـَػِسهِ  ـ ؿد ظؾؿـَا َأن ََلَ ؾَراَءهَتا َتْػِسرَها، من ؼر معـى بَِعْقـِه، َو
ا ، َوَفؽِ

اَن  ـَ معـك ذِم اجْلُْؿَؾة، ُيعؾؿُف ادَُْتَؽّؾؿ هَبا، َؾـْحـ كممـ هَبا بذفؽ ادَْْعـك، َومـ 

ْقػَقة َما  ـَ قػ يْسَلل َظـ  ـَ َٓ أظؾؿُف؟ َو قَػ ُيْسَلل َظـ معـًك َوُهَق َيُؼقل  ـَ َذفِؽ  ـَ

َمال َظـُف بِدَظة َواْفَؽاَلم ذِم َتْػِسره خطل وافبحث ظَ  ـُف تؽّؾػ يرى َأن افس 

 .شوتعؿؼ

 مـ افتػقيض؟ش مـ ؽر معـك بعقـف»أفقس ؿقفف: 

ؾراءهتا »وش أّمروها ؿّم جاءت»ـك ؿقل ظامة أهؾ افسـة: ؾقؼال: هق مع

 بتلويالت اجلفؿقة. أي ٓ ُيشتغؾ بَ: تلويؾفا شتػسرها

ـان ـالم ابـ ، وفق هق ادمول: ادعارض ؾفذا هق معـك افؽالم حقـام يؽقن

أهؾ اإلثبات، فؼقؾ بلن هذا اظساض ادػقضة! وفؽـّف  ذم معارضةؿدامة شاؿف 

يعارض بف أهؾ افتلويؾ، وبّغ َلؿ بلكف ٓ حاجة فتلويالتؽؿ، وأن فػظفا يغـقفا 

 ظـ مموفقفا.

َٓ »: (251)ص "افعؾق"ؿال افذهبل ذم  َيْعـِل َأهَنَا َبق ـَة َواِضَحة ذِم افؾ َغة 

 .شوافتحريػ يبتغك هَبا مضائؼ افَتْلِويؾ

( 198/ 2) "إشامء وافصػات"ـالم ابـ ؿدامة ما رواه افبقفؼل ذم ويشبف 

ظـ  (581/ 3) "أصقل اظتؼاد أهؾ افسـة واجلامظةذح "ذم  وافالفؽائل
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شالم، وذـر ظـده ظباس بـ حمؿد افدوري، ؿال: شؿعت أبا ظبقد افؼاشؿ بـ 

ش ، هَرِ ؼِ ؾرب ضحك ربـا طز وجل من ؾـوط طَاده ، و»هذه إحاديث: 

 وأصباه شجفـم ـتؿتؾئ ؽقضُ ربك ؾدمه ؽقفا»، وأن وافؽرد مقضع افؼدمغ

هذه إحاديث ظـدكا حؼ يروهيا افثؼات »هذه إحاديث؟ ؾؼال أبق ظبقد: 

ما أدرؿـا أحدا وػرس مـفا بعضفؿ ظـ بعض إٓ أكا إذا شئؾـا ظـ تػسرها ؿؾـا: 

 .شوكسؽت كػرس مـفا شقئا كصدق هبا شقئا وكحن ٓ

 كػّس مـفا صقئًا وكحـ ٓ ،ما أدرــا أحدًا يػّس مـفا صقئاً »ؾفؾ ؿقفف: 

 ش.كصدق هبا وكسؽت

 ؾفؾ يؼال بلن أبا ظبقد مـ ادػقضة؟

( ظـ ظقسك بـ مقشك 19)ص "ذم افتلويؾ"ومثؾف ما كؼؾف ابـ ؿدامة ذم 

ـؾ ما وصػ اهلل تعاػ » :ؿال شؿعت أيب يؼقل شؿعت شػقان بـ ظققـة يؼقل

 .شوٓ ـقػ وٓ مثؾ ؽؼراءته تػسرهبف كػسف ذم افؼرآن 

( ظـ ظباس افدوري ؿال شؿعت وقك بـ معغ يؼقل 29وكؼؾ أيضًا )ص

يا أبا شػقان هذه  :صفدت زـريا ابـ ظدي شلل وـقع بـ اجلراح ؾؼال

أدرــا إشامظقؾ بـ أيب » :ؾؼال -يعـل مثؾ افؽرد مقضع افؼدمغ-إحاديث 

 .شادثون هبذه إحادوث وٓ وػرسون شقئارا خافد وشػقان ومسع

تلويالت اجلفؿقة »هق ذم مؼابؾ ش ترك افتػسر»نن مراد افسؾػ مـ ؾعؾقف ؾ

ؽـٌل  ؾردون افـاس إػ طاهر افؾػظ، وهق معؾقم ادعـك ظـد ـّؾ ظريب شادحدثة
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ذم ، ويستحقؾ أن ياضبـا اهلل تعاػ بؽالم ٓ معـك فف كػفؿف ـام تؼدم ظـ افتػسر

 ـالم صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل تعاػ.

ومما يزيد هذا وضقحًا مـ ـالم ابـ ؿدامة، وأن افتلويؾ ادراد اخلروج 

بؿعـك افصػة ظـ معـاها ادعؾقم مـ افؾغة وافعر  وافـص، ما ؿافف سوًا ذم 

يريؿ افـظر ذم ـتب "مسلفة افصقت، وأن ـّؾ صقٍت مسؿقع! ؾؼال ذم 

بؾ افصقت هق ما يتلتك  -أي ابـ ظؼقؾ– ثؿ تؼقل(: »63 )ص: "افؽالم

اـذي وشفد ـه  ،وهذا هو احلد اـصحقى»ؾلجاب ابـ ؿدامة بؼقفف:  !ششامظف

، ؾنن افصقت أبدا يقصػ بافسامع، ؾتعؾؼ افسامع بافصقت ـتعؾؼ اـعرف

إضاؾة افصقت إػ اهلل تبارك وتعاػ،  ثم ثَت باخلز اـصحقىافرؤية بادرئقات 

افذيـ ٓ ظؾؿ َلؿ وٓ  :وأصدق مـ ادتؽؾؿغ، أظؾؿ باهلل تبارك وتعاػ لوافـب

 ش.ديـ وٓ ديـا وٓ آخرة، وإكام هؿ ذ اخلؾقؼة افغافب ظؾقفؿ افزكدؿة

ؾتلمؾ ـقػ أخذ معـك افصػة مـ ثالثة أمقر: الد افؾغقي، وافُعر ، 

ػ مـ ؽر تؽققػ واخلز افثابت، وـذفؽ يؼال ذم ـّؾ افصػات، بام يؾقؼ باهلل تعا

 وٓ متثقؾ. 
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 ؽصل

 "ذم افتلويؾ" ـتابف ابـ ؿدامة ذم اإلمام أيب حمؿد ثؿ كؼؾ افؽاتب ؿقل

ـ يذهب إػ افتلويؾ َلذه إخبار وأيات بؾغـل ظؿَ »: حقث ؿال (27)ص

 :آظسا  بلن مذهب افسؾػ ؾقام ؿؾـاه، ورأيت فبعض صققخفؿ ذم ـتابف ؿال

بار افصػات ؾؿـفؿ مـ أمرها ـام جاءت مـ ؽر تػسر اختؾػ أصحابـا ذم أخ

ؾحصؾ اإلمجاع ظذ  ،وٓ تلويؾ مع كػل افتشبقف ظـفا وهق مذهب افسؾػ

 .شصحة ما ذـركاه والؿد هلل

بف أن افسؾػ مػقضة  وهذا افذي يؼقفف أهؾ افتلويؾ يعـقن»وؿال افؽاتب: 

فسؾػ ـام ػفؿ ـالم ا، وؿد اشتشفد ابـ ؿدامة بؼقَلؿ ؾثبت اكف يـام هق معؾقم

 .شيػفؿف ادموفة :افتػقيض

هذا ؽر طاهر، وإكام مراد ابـ ؿدامة إؾساد مذهب أهؾ واجلقاب: أن 

ثؿ بعد  شظدم افتلويؾ»أئؿتؽؿ يرون بلن مذهب افسؾػ هق  افتلويؾ أن بعض

ذفؽ يؽقن افؽالم ذم مػفقم ذفؽ ادتؽؾؿ دذهب افسؾػ، ؾؿـ ؾفؿ مـف مذهب 

 ومـ ؾفؿ مذهب افسؾػ ظذ ما هؿ ظؾقف ؾؼد أصاب. ادػقضة ؾفق خمطئ،

مذهب افسؾػ أشؾؿ، »ؾؿدار افؽالم ذم ذفؽ ـافؽالم ذم ؿقل ادتلخريـ: 

 ش.ومذهب اخلؾػ أظؾؿ وأحؽؿ!

ؾقؼال: هذا مـؽؿ اظسا  بلن افسالمة ذم مذهب افسؾػ، بغض افـظر ظـ 

افسالمة، وإكام ؾفؿف دذهب افسؾػ، ؾنن ؾفؿ مـف ادعـك الؼ، ؾال كـؽر وصػف ب

 كـؽر تؼديؿ مذهب اخلؾػ ظؾقف ذم افعؾؿ والؽؿة!
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ؾقـؽر ظؾقف ؾفؿف فؾسالمة افتل  شافتػقيض»وإن ؾفؿ مـف معـك باضاًل وهق 

 .شاإلؿرار مع اإلمرار»ػ ريض اهلل ظـفؿ ادتضؿـة دعـك ـان ظؾقفا افسؾ
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 ؽصل

أي –ؿقَلؿ »(: 38)ص "ؾذم افتلوي"ذم  ثؿ كؼؾ افؽاتب ؿقل ابـ ؿدامة

ـَا  -أهؾ اإليامن وافرشقخ شعر ـالم يُ [ 7﴾ ]آل ظؿران: آَمـَا بِِه ُؿلٌّ ِمْن ِطـِْد َرب 

بافتػقيض وافتسؾقؿ دا مل يعؾؿقه فعؾؿفؿ بلكف مـ ظـد رهبؿ ـام أن ادحؽؿ 

 .شادعؾقم معـاه مـ ظـده

 ش.وادتشابف ماذا يؽقن؟»ؼال افؽاتب: ؾ

أي ٓ يعؾؿف إٓ هق! وهذا  شدعؾقم معـاه مـ ظـدهدحؽؿ اا»ؾػفؿ أن ؿقفف: 

اهلل معـاه، وما ظؾؿـاه  شقء ؾفؿ، ؾؿراده واضح، وهق أن ادحؽؿ هق ما ظؾؿـا

مـ سيح ـالمف، ومجقؾ كظامف، بؽالم يغـل ظـ بالؽة افبؾغاء،  شطـده»إٓ مـ 

وٓ أـؿؾ  وؾصاحة افػصحاء، ؾؾـ يليت أحٌد ببقان فقصػ افرمحـ أمجؾ وٓ أتؿ

وٓ أدق وٓ أؾضؾ وٓ أبغ مـ ـالم اهلل تعاػ ظـ كػسف، ؾفذا هق أتؿ 

يريػات »وش وأمجؾ افؽالم، ؾال يعدل ظـف إٓ تلويالت اجلاهؾغاإلحؽام، 

 .شاكتحال ادبطؾغ»وش افغافغ

افذي ٓ »ومل يؼؾ: ش ادعؾقم معـاه مـ ظـده»ؾؾذفؽ ؿال ذم تعريػ ادحؽؿ:  

وؾرق بغ افؾػظغ، ؾذاك ادحؽؿ افذي ظؾؿـا اهلل معـاه،  ش هقيعؾؿ معـاه إٓ

 وهذا ادتشابف افذي اشتلثر اهلل بعؾؿف.
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 ؽصل

ويؾزم »(: 39)ص "ذم افتلويؾ"ؿقل أيب حمؿد ابـ ؿدامة ذم  ثؿ كؼؾ افؽاتب

مـ هذا أن يؽقن ادتشابف هق ما يتعؾؼ بصػات اهلل تعاػ وما أصبفف دون ما ؿقَؾ 

جؿؾ أو افذي يغؿض ظؾؿف ظَذ ؽَر افعؾَامء ادحؼؼَغ أو الَرو  ؾقف أكف اد

ادؼطعة ٕن بعض ذفؽ معؾقم فبعض افعؾامء وبعضَف ؿَد تؽؾَؿ ابَـ افعبَاس 

 .شؾؾؿ جيز أن وؿؾ ظؾقف واهلل أظؾؿوؽره ذم تلويؾف 

 .شد جعؾ كصقص افصػات مـ ادتشابفؾؼ» :ثؿ ؿال افؽاتب

ظبَاس ريض اهلل ظَـفام ذم ؾََرق وشبؼ افؽالم ظـ ذفؽ، وما جاء ظـ ابَـ 

بعض افـاس مـ أخبار افصػات، وأهنؿ هيؾؽقن ظـَد متشَاهبف، ؾَال يريَد ابَـ 

أمَر افصَػات وهَق ظباس ريض اهلل ظـفام وٓ ابـ ؿدامة إٓ ما خػل ظؾقـا مـ 

وأما ادعـك ؾؿعؾقم يػفؿ مـ ؿراءة أية، وٓ وتَاج إػ تلويَؾ جيَع  شافؽقػقة»

 معـاها بام هق أتؿ.
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 ؽصل

ؿقفَف ذم اإلكؽَار ظذ تػقيض ابـ ؿدامة رمحَف اهلل:  ثؿ ؿال افؽاتب ذم أدفتف

ومَـ وجَف آخَر هَق أن افؾػظَة إذا »: -(42)ص "ذم افتلويؾ"- ظذ افتلويؾ

احتؿؾ أن وؿَؾ ظَذ ؽَر  ،احتؿؾت معاي ؾحؿؾفا ظذ أحدها مـ ؽر تعقغ

يصػ بَف كػسَف ويسَؾب ظـَف صَػة  ؾقصػ اهلل تعاػ بام مل ،مراد اهلل تعاػ مـفا

ؾقجؿع بغ اخلطل مـ هذيـ افقجفغ وبغ  ،وصػ اهلل هبا ؿدشف ورضقفا فـػسف

 .ش يعؾؿ وتؽؾػ ما ٓ حاجة إفقف...ـقكف ؿال ظذ اهلل ما مل

أن افؾػظ إذا احتؿؾ »: -(43)ص "ذم افتلويؾ"–ثؿ ـرر هذه افعبارة ؾؼال 

خترص وؿقل ظذ اهلل تعاػ  ،بتعققـف مـ ؽر واحد ،ؾحؿؾف ظذ ظؾؿ مـفا ،معاي

َٓ َتْعَؾُؿحونَ   :بغر ظؾؿ وؿد حرم اهلل تعاػ ذفؽ ؾؼال ـُوا َطَذ اهللَِ َمحا  ﴾ َوَأْن َتُؼو

 .[..ش169]افبؼرة: 

ؾقؼال: وفقس ذم هذا افؽالم مـ ديـ ادػقضة رٌء، ومراده واضح بّغ وهلل 

 وبقاكف:الؿد، 

صحػة وصحف اهلل هبحا ؾدسحه »ه بافصَػات، وأن هلل تعاػ مرادًا مَـ أخبَار

ومراد اهلل تعاػ هق طاهر مـ كؼرأه ذم كصقص افصَػات، بَلن  شورضقفا ــػسه

وكَسك افتَلويالت  اهلل ظذ افعرش اشتقى وأن اهلل يـزل ـّؾ فقؾة وكحَق ذفَؽ،

ص هبا بؿجرد احتامل ادعـك وفَق بدٓفَة بعقَدة، خر  افتل ٓ جيقز افتّ  شادحتؿؾة

ـّؾفا، وكلخذ بام طفر فـا مـفا، وكؼبؾف، وكممـ بف، وكجريف ظَذ طَاهره، ؾـسـفا 

ة أجاب بـحق ذفؽ، ؾؼال ؾفذا مراد اإلمام، وَلذا دا ظقرض بنصؽال ذم آية ادعق
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ات وأخبارا ؾؼؾتؿ ذم ؾؼد تلوفتؿ آي :ؾنن ؿقؾ»: (45)ص "ذم افتلويؾ" رمحف اهلل

[ أي بَافعؾؿ وكحَق هَذا مَـ 4]الديد  ﴾ُتمَوُهَو َمَعُؽْم أْوَن َما ُؿـْ ؿقفف تعاػ  

 .أيات وإخبار ؾقؾزمؽؿ ما فزمـا

ومحؾ هذه افؾػظات ظذ هذه ادعَاي فَقس بتلويَؾ  ،ؿؾـا كحـ مل كتلول صقئاً 

ٕن افتلويؾ س  افؾػظ ظـ طاهره وهذه ادعاي هل افظاهر مـ هذه إفػَاظ 

 .بدفقؾ أكف ادتبادر إػ إؾفام مـفا

وفذفؽ ـَان  ،(1)ػظ هو ما وسَق إغ اـػفم مـه حؼقؼة ؿان أو هازاً وضاهر اـؾ

ـاشؿ افراوية وافظعقـة وؽرمها مَـ  ،طاهر إشامء افعرؾقة ادجاز دون الؼقؼة

وسؾفا إػ الؼقؼة يؽَقن  ،ؾنن طاهر هذا ادجاز دون الؼقؼة ،إشامء افعرؾقة

ظَر  ذظَل وحؼقؼَة فغقيَة  وـذفؽ إفػاظ افتل َلا ،وتاج إػ دفقؾ تلويالً 

إكَام طاهرهَا افعَر   ،ـافقضقء وافطفارة وافصالة وافصقم وافزـَاة والَج

                                                 
ـالمف ظـ ظؿقم وإكام ، إضاؾتف إضاؾة جمازما  مـ افصػات اهلل تعاػ ضا  إػمما ي وٓ يريد اإلمام أنَ  (1)

ؾتػسره بؿعقة افعؾؿ ش اهلل معـا»وأكف يدل ظذ ادعـك ادتبادر فؾذهـ، ومـ ذفؽ ؿقل: ش طاهر افؾػظ»معـك: 

ومل يؽـ  ،فٕكف هق ادتبادر فؾذهـ ادقاؾؼ خلز افؼع ودٓئؾ افػطرة بلن اهلل تعاػ ظذ ظرص هق طاهر افؾػظ

 ما وتاج إػ تلويؾ. مـ افصػات ، ؾؾقس ؾقام يضا  إػ اهلل تعاػذفؽ تلويالً 

أهؾ افسـة جمؿعقن ظذ »: ؿال ظـ ابـ ظبدافز أكف (189)ص:  "إثبات صػة افعؾق"ابـ ؿدامة ذم ـتابف كؼؾ 

اإلؿرار بافصػات افقاردة ـؾفا ذم افؼرآن وافسـة، واإليامن هبا، ومحؾفا ظذ الؼقؼة ٓ ظذ ادجاز، إٓ أهنؿ ٓ 

قارج، ـؾفا، واخل ، وادعتزفةما أهؾ افبدع، اجلفؿقةرة. وأيؽقػقن صقئا مـ ذفؽ، وٓ ودون ؾقف صػة حمصق

وٓ وؿؾ مـفا صقئا ظذ الؼقؼة، ويزظؿقن أن مـ أؿر هبا مشبف، وهؿ ظـد مـ أؿر هبا كاؾقن  ؾؽؾفؿ يـؽرها،

وـالم ش وهؿ أئؿة اجلامظة، والؿد هللفؾؿعبقد، والؼ ؾقام ؿافف افؼائؾقن بام يـطؼ بف ـتاب اهلل، وشـة رشقفف، 

 . (7/145) "افتؿفقد"ابـ ظبدافز ذم 
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اهلل وإذا تؼرر هذا ؾادتبادر إػ افػفَؿ مَـ ؿَقَلؿ ، افؼظل دون الؼقؼة افؾغقية

 إػ آخر ـالمف. ش معؽ أي بالػظ وافؽالءة...

بحاحلػظ »ًا فؾؿعقة مػّس ؾتلمؾ هذا افؽالم ما أوضحف، وتلمؾ ؿقفف ذم آخره

ؾفؾ هذا يـاؿض هنقف ظَـ افتػسَر شَابؼًا؟ أم هَق مقاؾٌَؼ فَف، وأن  شواـؽالءة

 راد بام أراد اهلل تعاػ فف معـك؟افتػسر ادـفل ظـف فف معـك، وتقضقح اد

 ؽعؾقه وؽون ـؾتػسر ثالث معاٍن؛ طذ مدار ؿالم اـؼوم ومذاهَفم:

 فسَؾػ، وهنَقا ظـَف، وهَق رضُب وافَذي كػَاه ا إول: اـتػسر ادحذموم،

آحتامٓت دعاي كصَقص افصَػات، وس  افؾػَظ ظَـ طَاهره، وشَؾقك 

ـسَب هلل تعَاػ مَا مل مسؾؽ افتلويؾ، افذي يعطؾ ظـ اهلل افصػة افقاجبة فف، وي

يصػ كػسف بف، وهذا مـ افؼقاس افػاشد افذي هق أصَؾ ضَالل افعَامل، ومَـ 

َْمَثحاَل إَِن اهللََ َوْعَؾحُم عاػ:  رضب إمثال هلل تعاػ ـام ؿال اهلل ت ْٕ ُبوا هللَِِ ا َؽاَل َتْْضِ

َٓ َتْعَؾُؿوَن﴾  [ ومـ افؼقل ظَذ اهلل بغَر ظؾَؿ، ؿَال تعَاػ: 74]افـحؾ: َوَأْكُتْم 

ََْغَي بَِغْرِ   ـْ ْثَم َوا ـَْػَواِحَش َما َضَفَر ِمـَْفا َوَما َبَطَن َواإْلِ َ ا ق  َوَأْن  ُؾْل إَِكَّم َحَرَم َريب  احْلَ

َٓ َتْعَؾُؿونَ  ـُوا َطَذ اهللَِ َما  ْل بِِه ُسْؾَطاًكا َوَأْن َتُؼو ُؿوا بِاهللَِ َما مَلْ ُوـَز  ﴾ ]إظرا : ُتْػِ

33 .] 

أـثَر وهق ادتبادر إػ ؾفَؿ افعَريب افسَؾقؿ، ؾفَذا  واـثاين: اـتػسر اـظاهر؛

 ذم ـالم اهلل تعاػ: حمؽؿَة كصقص افصػات، طاهرة ادعـك، جؾقة افدٓفة، تتذ

ؽَر واحٍَد مَـ  بقـة ادعـك، وفقست مـ ادتشابف، ؾقؽقن ادقؿػ مـفا ـَام ؿَال

َُُدوا اهللََ  ؾقػفؿقهنا ـام يػفؿقن ؿقل اهلل تعاػ: ش ؾراءهتا تػسرها»: افسؾػ َواْط
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ـَْواـَِدْوِن إِْحَساًكا ُؿوا بِِه َشْقًئا َوبِا َٓ ُتْػِ َوَأؾِقُؿوا  وؿقفف تعاػ: [ 36]افـساء:  ﴾َو

ـَِذوَن آَمـُوا اَتُؼوا اهللََ َوَذُروا  [ وؿقفف: 43]افبؼرة:  ﴾اـَصاَلَة َوآُتوا اـَزَؿاةَ  ا ا َ َوا َأْه 

َٓ َتْؼَرُبحوا اـز   [ وؿقفف: 278]افبؼرة:  ﴾َبا إِْن ُؿـُْتْم ُمْمِمـِعَ َما َبِؼَي ِمَن اـر    ﴾َكحاَو

يػفؿ مـ افعريب هذه أيات، ويسجؿ معـاه، ـذفؽ يػفؿ [، ؾؽام 32]اإل اء: 

ـَْعْرِش اْسَتَوىاـرَ  ؿقل اهلل تعاػ:  ـَحْقَس  [ وؿقفَف تعَاػ: 5]ضف:  ﴾مْحَُن َطَذ ا

ََِصرُ  ـْ ُُ ا ٌء َوُهَو اـَسِؿق ْ َْ َبحْل َوحَداُه  [ وؿقفَف تعَاػ: 11]افشَقرى:  ﴾َؿِؿْثؾِِه 

َُْسوَصَتانِ   [164]افـسَاء:  ﴾َوَؿَؾَم اهللَُ ُموَسى َتْؽؾِقًّم  فف: [ وؿق64]ادائدة:  ﴾َم

ٌة ) وؿقفف:  ا َكاضَِرةٌ 22ُوُجوٌه َوْوَمئٍِذ َكاِِضَ َ [ ؾؽؾفَا 23، 22]افؼقامة:  ﴾( إَِغ َرهب 

 طاهرة ادعـك، تػسرها مدرك بؼراءهتا وبؾقؽفا فؾسؿع وافـظر.

ئَؾ ادعَاي دون افَذيـ يسَتـبطقن دٓ :اـتػسر اخلاص بحاـعؾّمءواـثاـث: 

َٓ  ادحؿقد، وؾقف ؿقل اهلل تعاػ:  ؽرهؿ، ؾفذا مـ افتػسر َوَمحا َوْعَؾحُم َتْلِووَؾحُه إِ

ـِْعْؾمِ  ﴾ اـَراِسحُخونَ [ بؼراءة افقؿػ ظَذ  7﴾ ]آل ظؿران: اهللَُ َواـَراِسُخوَن يِف ا

َمْ ؿال تعاػ:   ْٕ وُه إَِغ اـَرُسوِل َوإَِغ ُأوِ  ا ـَْو َرد  ـَِذوَن َوْسَتـَُِْطوَكُه َو ـََعؾَِؿُه ا ِر ِمـُْفْم 

 .[83﴾ ]افـساء: ِمـُْفمْ 

ؾفذه افثالثة أكقاع مـ افتػسر هل افتل تؽقن بغ ادؽؾػغ ذم مؼابؾ خطاب 

اهلل تعاػ، ويبؼك رابع: وهق ما اشتلثر اهلل تعاػ بعؾؿف، ؾفَذا ٓ يعؾؿَف أحٌَد إٓ 

 هق شبحاكف وتعاػ.

ٕكَقاع إربعَة ابَـ ظبَاس ريض اهلل ظَـفام ؾَقام رواه ابَـ وؿد ذـر هذه ا

افتػسَُر ظَذ أربعَِة أوجٍَف: وجٌَف تعرؾَف »: وؽره ظـف أكف ؿال (75/ 1جرير)
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افعرُب مـ ـالمفا، وتػسر َٓ ُيعَذر أحٌَد بجفافتَف، وتػسَر يعؾؿَف افعؾَامء، 

  .شوتػسر َٓ يعؾؿف إٓ اهلل تعاػ ذـره
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 خامتة

جب ظذ مـ أراد كؼَد مَذاهب افرجَال، وأحَقاَلؿ: الؽَؿ فقعؾؿ أن افقا

ـَْعحْدِل  بافعدل افذي أمر اهلل تعاػ وؿال:  ُؽُؿحوا بِا َوإَِذا َحَؽْؿُتْم َبْعَ اــَاِس َأْن ََتْ

[ وؿَال تعَاػ: 58]افـسَاء:  ﴾اهللََ َؿاَن َسحِؿقًعا َبِصحًراإَِن اهللََ كِِعَّم َوِعُظُؽْم بِِه إَِن 

ـُواَوإِذَ   [ ومـ افعدل معرؾة مـشل افؼَقل وشَببف، 152]إكعام:  ﴾ا ُؾْؾُتْم َؽاْطِد

حاضَب بَـ أيب بؾتعَة  ٓختال  دواؾع افـاس وؾفقمفا، وَلذا شَلل افـبَل

 ؾؽان جلقابف أثٌر ـبر ذم الؽؿ ظؾقف. شما اـذي محؾك طذ هذا؟»وؿال: 

زمَان وادؽَان، واظتبَار افومـ افعدل معرؾة شقاق افؽالم، وأوفف وآخره، 

ومعارـَف  دَا ـَان ـَالم ابَـ ؿدامَةوذم صلكـا افذيـ كحـ ؾقف: وحال ادتؽؾؿ، 

ـاكت ضّد أهؾ افتلويؾ، وـاكقا أـثَر ؾتـَة ذم زماكَف، حتَك دخَؾ افتلويَؾ إػ 

 اإلمَام أبَق حمؿَد ابَـ ؿدامَة اصَتغؾالـابؾة وهؿ ـاكقا مـ أبعد افـاس ظـف، 

ف، وصـػ ذم ذفؽ ذم افتلويؾ وـتب رشَافتف وبافغ ذم افتشـقع ظذ أهؾ بنبطافف،

يرد هبا ظذ أيب افقؾَاء ابَـ ظؼقَؾ، ؾعـَدما  "يريؿ افـظر ذم ـتب أهؾ افؽالم"

ربَام  شافتلويؾ» يؼػ بعض افـاس ظذ ـثرة ـالمف ذم هذا افباب، واصتغافف هبدم

ـّ  إظَامٓ فؾـؼَقض، وأن مَـ  شمػَقض» ورأى بلكَف شافتلويؾ» ضدّ ما هق  ؾقفط

 ًٓ ؾفق يرى ضّده! وضد افؼقل بافتلويؾ كػقف مطؾؼًا! وهذا فقس مراد.أكؽر ؿق

وهذا هق ؽاية ؾفؿ أهؾ افضالل مع مـ يافػفؿ، ؾاخلارجل يرى أن ـّؾ مـ 

ف ؽَر شَؾقؿ خافػف مرجل، وافراؾيض يرى أن ـؾ مـ خافػف كاصبل، وهذا ـؾ َ

 .وٓ ؿقيؿ، ؾؽذفؽ فقس ـؾ مـ أبطؾ افتلويؾ يؽقن مػقضاً 
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ا اهتام صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة بؿذهب افـقاصب: فبَافغ رّده ظَذ ومـ هذ

افراؾضة، وؽؾقهؿ ذم إئؿة وآل افبقت، وهق مـ مذهب افـقاصب بريء رحف 

 اهلل تعاػ.

ومـف اهتام صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبدافقهاب بؿذهب اخلقارج: فبافغ رّده 

مَـ مَذهب  -هللوايَؿ ا–ظذ ادرجئة وادشََرـغ، وإظَالن تؽػَرهؿ! وهَق 

 اخلقارج بريء.

م أيب حمؿَد ابَـ ب ومـ تبعفؿ: دا رأوا بافغ رّد اإلماتاوؿع هذا افؽؾؽذفؽ 

  ؿدامة ظذ إصاظرة ادموفة طـقا بف ظؼقدة افتػقيض، وهق بريء مـ افتػقيض.

تؿ ادراد، هذا واهلل أظؾؿ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد، وظذ آفف وصَحبف 

 أمجعغ.

فا ما يّسَ اهلل تعَاػ بعَد َقَهَ، ثؿ ألؼ ؾ1425ة هذه افرشافة ظام تؿ ـتاب

 ذفؽ، واهلل ويل افتقؾقؼ.

 وـتب

 اـعتقَي بدر بن طظ بن صامي

 ؽػر اهلل فف

 


