
 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 ويةحمال الفتوى  شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

(13) 
 جماع األمر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أن  :صجمددداع األمدددر)) :قدددا   ددديال ار ددددسل  حمددد  اهلل صنادددر لددد  صل دددي  ا. الحمددد  هلل صال دددسال صالسدددسل اهللددد    ددد   اهلل 

 .األقسال الممك ة في آيات ال اات صأحاديثها  تة أقسال، كل قسم اهللي  طائاة من أهل القبهللة
 .يسكت ن« صقسمان».هي اهلل  خسف ظاهرها: يق الن« صقسمان» .تجرى اهلل  ظ اهرها: يق الن« قسمان»

 [ :د الم بهة2. د أهل الس ة3: من يق   تجرى اهلل  ظاهرها] :فقسمان: أما األصالن
مددن يجريهددا اهللدد  ظاهرهددا، صيجاددل ظاهرهددا مددن جدد ، فدداات الم هللدد قين، فهدد ال  الم ددبهة، صمدد هبهم : اأحدد هم

 .باطل، أنكره السهللف، صإليهم ت ج  الرد بالحق
الاهللدديم، صالقدد ير، صالددرل، صارلدد ، »ا ددم  مددن يجريهددا اهللدد  ظاهرهددا السئددق بجددس  اهلل، كمددا يجددرى ظدداهر: صالثدداني

إمدا جد هر : اهلل  ظاهرها السئق بجس  اهلل، فإن ظ اهر ه ه ال اات في حق الم هلل قينصنح  ذلك، « صالم ج د، صال ات
فددي حددق الابدد  : فددالاهللم صالقدد  ال صالكددسل صالم دديمة صالرحمددة صالر،ددا، صالك دد ، صنحدد  ذلددك .محدد  ، صإمددا اددر  قددائم بدد 

ددا صقدد  ال صكسم ددا فددإذا كددان اهلل م فدد ف ا ا دد  اامددة أهددل ار .صال جدد  صاليدد  صالاددين فددي حقدد  أجسددال.أاددرا  بثبددات بدد ن لدد  اهللم 
صم ديمة د صإن لددم يكددن ذلدك ار، ددا، يجد   اهلليدد  مددا يجد   اهللدد  فدداات الم هللد قين د جددا  أن يكدد ن صجد  اهلل صيدد اه ليسدد  

 .أجسام ا يج   اهلليها ما يج   اهلل  فاات الم هلل قين
 [ :الق   في ال اات كالق   في ال ات]

ره مددن السددهللف، صاهلليدد  يدد   كددسل جمهدد  هم، صكددسل البدداقين ال صنيدد« ال طددابي»صهدد ا هدد  المدد ه  الدد   حكدداه 
ي الا ، صه  أمر صا،ح، فإن ال اات كالد ات، فكمدا أن ذات اهلل بثابتدة حقيقدة مدن نيدر أن تكد ن مدن جد ، الم هلل قدات، 

ا إال مددن جدد ، ال: فمددن قددا  .ف داات  بثابتددة حقيقددة مددن نيدر أن تكدد ن مددن جدد ، فدداات الم هلل قدات دا صيدد   اهللددم ال أاقددل اهللم 
 .صالي  الماه دين
فكيددف تاقددل ذات ددا مددن نيددر جدد ، ذصات الم هللدد قينأ صمددن الماهللدد ل أن فدداات كددل م فدد ف ت ا دد  ذاتدد  : قيددل لدد 

 .صتسئم حقيقت ، فمن لم ياهم من فاات الرل د ال   لي، كمثهلل   ي  د إال ما ي ا   الم هلل ق فق  ،ل في اقهلل  صدي  
 [ :ل اتمن     ان كياية ال اات  مل ان كياية ا]

كيف ا ت ى، صكيف ي ز  إل  السما  الد نيا، صكيدف يد اه صنحد  : إذا قا  لك الجهمي: صما أحسن ما قا  با هم
 .ال ياهللم ما ه  إال ه ، صك   البا   نير ماهلل ل لهللب ر: فإذا قا  لك.كيف ه  في ناس أ: ذلكأ فقل ل 
فكيف يمكن أن تاهللم بكياية فداة لم فد ف، صلدم  فالاهللم بكياية ال اة مستهللزل لهللاهللم بكياية الم ف ف،: فقل ل 

الم هلل قدات فدي الج دة [ ي بكدي لد ، بدل هد ه]تاهللم كيايت ، صإنما تاهللم ال ات صال اات مدن حيدا الجمهللدة اهللد  ال جد  الد   
 . «لي، في الج ة مما ال نيا إال األ ما »: ق  بثب  ان ابن اباس د  ،ي اهلل ا هما د أن  قا 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 [ :ي األ ما  الاهللم بالكيايةال يهللزل من اال تراك ف]
أن فدي الج دة مدا »: أن  ال تاهللم نا، ما أخا  لهم من قدرال أادين، صأخبدر ال بدي فدهلل  اهلل اهلليد  ص دهللم: صق  أخبر اهلل

فمدا  فدإذا كدان ناديم الج دة صهد  خهللدقخ مدن م هلل قدات اهلل كد لك، .«ال اين  أْت، صال ُأذن  ما ، صال َخَطر اهلل  قهللد  َبَ در
 .الظن بال الق  بحان  صتاال 

صه ه الرصح التي في ب ي آدل ق  اهللم الااقل ا،طرال ال اس فيها، صإمساك ال   ص ان بيان كيايتهدا، أفدس ياتبدر 
الااقل بها ان الكسل في كيايدة اهلل تادال أ مدن أندا نقطدن بد ن الدرصح فدي البد ن، صأنهدا ت در  م د  صتادر  إلد  السدما ، صأنهدا 

  في تجري ها نهلل  المتاهللساة صمدن صافقهدمح حيدا ناد ا طق  ب لك ال   ص ال حيحة، ال نكال   صق  ال زع كما نُتَسّل م
ا هدا ال دا د صال ددزص ، صاالت دا  بالبد ن صاالنا ددا  ا د ، صت بطد ا فيهددا حيدا  أصهدا مددن نيدر جد ، البدد ن صفداات ، فادد ل 

ا، إال أن ياسددرصا كسمهددم بمددا ي افددق ال  دد ص، فيك ندد ن قدد  ممابثهللتهددا لهللبدد ن ال ي اددي أن تكدد ن ال دداات بثابتددة لهددا بحسددبه
  ((أخط صا في الهللاظ، صأن  لهم ب لكأ

 :احلمد هلل رب العاملني وصلى اللهم وسلم وبارك على سينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد
ب النـا  ييـان نصـ   ملـاا  سداسـي فقـد كرـص الشـيخ  نـا   ـم  . وصف الشيخ ما تلي آنفــاا بننـه مجـاأل ا،مـصد وصـد 

فــ ك رًــمماا نــ  صــنف ا مقــاو  النــا  ا . ومل أجــد فيمــا مــص علــي أقــال وو أ   وو أواــس مــ   ــا  الق ــم . ا،مســاو والصــفا 
ا والعمييـ  بينهــاد فمـنهم مــ  جعلهـا   ـمني ومــنهم مـ  جعلهــا أربعـ  ومــنهم مـ  جعلهــا هالصـفا  مل س ـع عب ور ــا أيف ـن ا عصاــ

فقسدمان . رـال  م عـ  تعنـم    ـمني. رمحه اهلل  ـد   ـمها هـا  ا،  ـاس ال ـع  و ـي علـى عـت   م عـا مخ  د لك  الشيخ 
ور ـا عـأ أسنــاا  .صلدم يقدل يت قاد ن -صقسدمان يسدكت ن د صقسمان يق الن اهلل  اختسف ظاهرهدا يق الن تجرى اهلل  ظاهرها،

الق ــم ا،ون نــ  اصسهــا علــى ها ص ــا أ ــال العمًيــالد ،ك أ ــال  مث شــصأل رمحــه اهلل ا بيــاك يــان الق ــمني ا،ولــني ف عــال -بــالع  ف 
نك  ؛خبلقـه فقـد و عـ ا نكك ا يًيـال اهلل . ص  علـى ها ص ـا لكـ  ال ـا ص عنـد م  ـ  مـا سعهدونـه ا امل جـ  ا تـالعمًيال سق ل ك 

ا وو مسعـاا وو بصصاا نو ما    معصوف ا ا،ك اهلل يفاطبنا  ا نعهد فينبغـي أك تكـ ك صـفا  اك و   ان  ائلهم و نعصف وجهـاا وو سدا
أك  ـــاا  رســـبوو . مـــ  جـــن  صـــفا  املللـــ  ني ومًلهـــا وجـــه ر جـــه وســـد ريـــد وعـــني رعـــني ومســـ  ر ـــم  وبصـــص ربصـــص الـــصب 

نعنــ  عقــتا ،نــه بعنــ  ببدا ــ  العقــ ن أك سكــ ك ا ــالا الكامــال مــ  مجيــ  ال جــ    . طــال شصعـــااااملــا ب مــا ب باطــال نعنــ  عقــتا وب
  ا غــمم مـا آســ  اأب ـال كلــ  ونفـ ،ك اهلل  ؛وحمـصس وباطـال شصعـــاا. رـامللل   النـا م مــ  مجيـ  ال جــ  د والعقـال ســني كلـ  وسنفيــه

ــْمي س اَلبَ  }فقــان  ــَ  ال ل ًَْلــْه َشــَيوو َو س ــَ  لَــهس رسفســ اا َأَيــدو  }و ــان { ْصــممس لَــَيَ  َرْم فَــَت َتَنــصْبس ا لْللــْه اَ،ََمًَــاَن ْنكل الللــَه سـََعَلــمس  }و ــان { ومََلَ َسكس
 .فهاا    الق م ا،ون. وحن  كل ( 47النحال){ َوأَنـَعسَم َو تـََعَلمس كَ 

نهددا اهللدد  ظاهرهددا اهللدد  ااتقدداد أن أمددا القسددم الثدداني الدد   يجريهددا اهللدد  ظاهرهددا فهددم أهددل السدد ة صالجمااددة فهددم يرص 
 عــأ أك ال ــا ص الــاو سًبع نــه  ــ  املعــأ الــاو  ن عليــه  ــاا اللفــ  ا أصــال واــ  اللغــ  وو سلــ س مــ  نعبــا   ظاهرهددا الئددق بدد  

اشـ اك  سعـي. فـ ك  ـاا اوشـ اك نهـا  ـ  اشـ اك ا ا،ك ـاك و اشـ اك ا ا،عيـاك.  اا ال ا ص ياعال م  ما    معه   ا ا،ك اك
فـ كا  لنـا علـم اهلل . ويينما سناف  اا املعأ نىل ما سناف نليه ف نه سعلصم. ا املعأ العاس الكلي امل لا الاو سك ك ا الا  
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ايفعم بهد ونكا  لنا علم العبد ايفعم بهد ونكا  لنا مس  اهلل ايفعم به ونكا  لنا مس  العبد ايفعم بهد و كـاا ا سـائص الصـفا  لـ  
فهــ  سليــا بـهد مــ  أك معــأ العلــم واوسـع او والقــدرل وغــمم كلـ  مــ  الصــفا  لــه  دو اهلل فهــ  سليـا بــه ونكا  لنــا اســع او العبـ لنـا اســع ا

 ول  ا الا  د فال م  مـًتا سعـي ن راك ا،صـ ا  والبصـص ن راك املصئيـا  والعلـم رـال  ن راك الشـيو علـى مـا  ـ  عليـهد والقـدرل 
شــ اك بــني ا ــالا د والقــ ل الــعمك  مــ  الفعــال مــ  غــمم اــعفد و ــا  املعــا  مشــ ر  وو سنــص اوالــعمك  مــ  الفعــال مــ  غــمم ع ــ 

صه ه هي مح ة الماطهللة أنهم ظ  ا أن كل ا تراك فدي األلادا  نعفى وج   تشبيهد ا،ك هلل تعاىل منها املًال ا،علىد ف ؛وامللل  
 ارــال د فــ ك اوشــ اك ا اللفــ  واملعــأ و سلــ س منــه اشــ اك   وا،مــص لــي  .صالمادداني يقت ددي ا ددتراك فددي الحقددائق صالكيايددات

ك نعــصف ربنــا  قعنــى أمسائــه أونو فــنل لنــا . بــال ننــه و ســبيال للعلــم بــاهلل تعــاىل نو ب جــ    ــدر مشــ ك ا الــا  . والكيفيــ   احلقيقــ
  معأ ال م  والبصص هللد ل و أننا نعلـم معـأ القـدرل وصفاته ل و أننا نعلم معأ ال م  ومعأ البصص ا أك انناد ونو ملا اسعفدنا م

  اشــ اك  ــفهــاا اوشــ اك نهــا . ه مــ  صــفا  الكمــان ونعــ   ا ــتنبــ ــا سليــا  ه فواحلكمــ  ا أك اننــا ونو ملــا يكنــا أك نصــ
{ اَ،ََعلَـى اَلَمًَـالس  َولَـهس } [06: النحـال]{  اَ،ََعلَـى اَلَمًَـالس  َولْللـهْ } منـه املًـال ا،علـى رمـا  ـان  ك ي ف كا أافنا  نىل اهلل راك هلل 

  العشـبيه الـه  ـصب منهـا  ـ وو ه  الـاو و سشـ ك فيـه م جـ  اك وو سكـ ك نو هلل ويـد د ف الـ  شـب ـواملًال ا،علـى  [74: الصوس]
ه اهلل بـنك مـا سكـ ك للمللـ  ني نمـا جـ  ص وبـني الشـيخ رمحـ. املع ل  وأبقى اهلل لنا بصر  اإلعبا  فعصفنا ربنـا  قعنـى مـا مسـى بـه نف ـه

والعـصض . حمد  ونما عصض  ائم بهد فا   ص احملد  املصا  به كا  الشيود رك ك  اا نن اك وكاك يي اك تل  ش صل وغـمم كلـ 
والقــدرل  الــاو سقــ س بــه مــا كصــال ا كلــ  ا ــ  ص مــ  أوصــاف رــالأو ل واحلــصارل والصط بــ  واليب ســ  ومــا سكــ ك ل  ميــني مــ  العلــم

: ا نقـ ن للنفـالنـجـ  ص وعـصض لكن فهـا  أعـصاض تقـ س بامللل  ـا  وو سقـان ا يـا اهلل . وغـمم كلـ  اواحلكم  والغنب والصاـ
كاتـــاا تليــا بــه وهــا وجــ   يقيقــي ومل سلــ س مــ  نعبــاتكم هــا  الــاا  أك تكــ ك رــاوا  امللل  ــا  فلعع ــ    ك هلل عــرمــا أنكــم تًب

،ك القـ ن ا الصـفا  رـالق ن ا الـاا   ؛  تقـ س بعلـ  الـاا  و تشـبه صـفا  املللـ  ني سـ او ب ـ اوعق لكم نكاا إلعبـا  صـفا
ا قندسقـااــنو ــاا وبــد لــه منــه و  –و تشــبه الــاا   افمــ  عقــال كاتــ. يــاو ا وكعــا فليًبــ  صــفا  و تشــبه الصــفا د  ـو رــاك ملحــدا

فمددن قددا  ال ". و ــاا املعــأ  ــ  مــا كرــص  ا  ــا  رمحــه اهلل.  ــ اوفــالق ن ا الصــفا  رــالق ن ا الــاا  ســ او ب. فهــا  تبــ  لعلــ 
ا إال من ج ، الاهللم صالي  لهللم هلل قين  ـال العع يـال نـص  أسنــاا أ نـا علـى  و  وو  م أ ال العمًيالد سعي رما ر  "أاقل اهللمد ا صال ي  

ا  ـا وو سـدا . نو مــ  جـن  مـا  ــ  معقـ ن لـد  املللــ  نيعلـى أ ـال العمًيـال بــنف  احل ـ د ونقـ ن أنــعم ت عمـ ك أنكـم و تعقلــ ك علما
ا ووجهـــاا و ــدرل وراــ أل ـعم تعقلــ ك كاتـــاا هلل  وســلو وغنــب واســع او و  او تشــبه كوا  املللــ  نيت فلععقلــ ا نكك لــه علمـــاا وســدا

 . باعال ما للملل  ني س او ب  او
مـ   ل  ا همـي ريـف اسـع   وريـف وريـف واسعح   الشيخ رمحه اهلل   ن بعض ال لف و اا ككيه غمم  أسنـاا ل   ان

وحن  كل د فقال له ريف  ـ ت فهـ  و س ـع ي  أك سكيـف الـاا د فـ كا  ـان ننـه و سعلـم ريفيـ   تالصفا  ت وريف سن ن نىل ال ماو
فكيـف بكـ  أك تعلـم  . فقـال لـه نكك فـالعلم بكيفيـ  الصـف  م ـعل س لكيفيـ  امل صـ ف ما    نو  ـ د ورنـه البـارو غـمم معلـ س للبشـصد

ريفيــ  صــف  امل صــ ف ومل تعلــم ريفيعــهت نىل آيفــص رتمــه رمحــه اهلل و ــ  معــأ وااــس بــني همــد اهلل س ــعقيم علــى أصــ ن أ ــال ال ــن  
 . عقتا وعافا  م  الععصب املام س هلل وا ماع  وسل م امللالف باحل   اله تقني على شبهعه وفيه مقن  مل  آتا  ا
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

وكرــص الشــيخ رمحــه اهلل مًلــني منــصوبني ا  ــاا املقــاسد سعــي لشــيو نًبــ  يقيقعــه  وك أك نًبــ  رنهــه و ــ  مــ  ا،شــياو 
ال نو وسقـص الـصوح الـه هبـا ييـال اإلن ـاك ومـا مـ  عا ـ. امل ج  ل اله سقص هبا عام  البشصد أيد ا الصوح الـه مـا مـ  بشـص نو وسقـص هبـا

يفـص كلـ  مـ  آهقيق  الصوح ملا سص  م  آعار اد فالصوح نكا يل  البدك  ب  فيه احليـال وتـنف  وكـصك وأرـال وشـصب و ـاس و عـد نىل 
وهتــبو وت ــال وتنـــ ألد وغــمم  ــا  الــصوح ن قــ  النصــ   بن ــا تصــعد . ونكا فار ــ  الــصوح البــدك عــا  جًــ   امــدل. الصــفا  احلي ســ 
ها أوصافـاا م  كلـ  و نـدرك ريفيـ  الـصوح  وأااف . فها  الصوح نعلم سقينـاا وسعلم ك ب ج   ا.   هاوصاف أايفكل  م  ا،

ف نـه . ف كا راك  اا معحقا ا خملـ   فكيـف ا ـالات املًـان الًـا  نعـيم ا نـ . هاافريفي  أوصو ندرك ريفيعها و . يفي  أوصافهاوو ر
  لــ  فلــي  ا ا نــ  نــا ا الــدنيا نو كومــ  . ويــ راا و وراا و صــ راا وغــمم كلــ  مــ  أنــ األ النعــيمأعبــ  ا ا نــ  ع ــتا ولبنـــاا ومــاواا

عـأ احلـتولد  ا،مساو معفق  لك  احلقائا خمعلف  ومـ  كلـ  حنـ  نـدرك املعـأ يينمـا سقـان نك ا نـ  فيهـا ع ـال فهـاا سـصتبو . ا،مساو
ص ا ا نــ  احلــ ر العــني ف نــه سعبــا ر نىل الــا   معــأ اوســعمعاأل والنكــاح ويينمــا ســار. لــ  لكــ  يــتول لي ــ  رــاملعه  ليفالع ــال 

لكـ  أصـال املعــأ والقـدر املشـ ك مــ  . ونك مل ســدرك رنهـه ويقيقعـه علــى مـا  ـ  عليـه ا ا  نــ   و ـاا معـأ مـدرك مــ  ييـ  ا ملـ
بـا  صــفاته  وك أك نــدرك ريفيعـه ويقيقعــه رمــا  ـا  ا،لفــاو م جـ   ا ا،ك ــاك فهــااك املًـاوك سبينــاك أنــه بكـ  نعبــا  الشــيو ونع

 .ااك أجصسا آسا  الصفا  وأيا سًها على ها ص ال ااك الق ماك ا،ووك ال.  ي عليه ا ال ا  
ح َصاْلُبَ ا ِ  َكال َّلِ  اْلَبَ نِ  َأْجَزا ِ  ِمنْ  ُجْز    ُمَجرَّدُ  إندََّها نَدُق  ُ  َصاَل )) بثم قا    َصَأندََّهدا َصاْلَحيَداالِ  اْلبَدَ نِ  ِفَااتِ ِمْن  ِفَاةخ  َأصْ  َمَثس 
 َادْينخ  الدروصحَ  َأنَّ  نَدتَدديَدقَّنُ  بَدلْ  اْلَكدَسلِ  َأْهدلِ  ِمدنْ  َطَ ائِدفُ  يَدُقد  ُ  َكَما َصاْلَحِقيَقةُ  اْلَح    ِفي اأْلَْجَسادِ  ِلَسائِرِ  َصُمَساِصيَةخ  اأْلَْجَسادِ  ُمْ َتهلِلَاةُ 
رَ  َمْ ُج َدالخ   ِفدي َمدْ َهبُدَ ا َكدانَ  فَدِإَذا َمَجدا  اح اَل  َحِقيَقدة   ال وُ د صُ  بِد ِ  َنطََقد ْ  ِبَمدا َمْ ُفد َفةخ  َصِهديَ  َلُ ح ُمَمابثهلَِلة   لَْيَس ْ  َهاَصَأندَّ  اْلَبَ ِنح َنيدْ
 ( (أاْلَااَلِمينَ  َ ل   ِبِ َااتِ  الظَّنو  َفَكْيفَ : َصاْلُمَمثد هلَلةِ  اْلُمَاط هلَلةِ  بَدْينَ  َصِفَااتَِها"  الروصحِ "  َحِقيَقةِ 

 ـاا الكــتس شــبيه بكتمــه رمحــه اهلل ا العدمصســ د ف نــه ا العدمصســ  كرـص  ــاس  املًلــني فيمــا سععلــا بنعــيم ا نــ  والــصوحد وكرــص 
 نـا أك الـصوح مًـان بـدس  هـا ص إلعبـا  شـيو  وك اسعي ـص بيانـه ويقــاا لكـ  املقصـ     ـ بـ كك اهللـ ولعلـه . يفـتف النـا  ا الـصوح

 .ك ريفيعهن را
لي، لها في البداطن : الهلل ان ي ايان ظاهرهاح أا ي ال ين يق ل ن« القسمان»صأما )) :ق مني املقابلني فقانمث انعقال لل

مد ل   هدد  فدداة اهلل تاددال  قدد ، صأن اهلل ال فدداة لدد  بثب تيددة، بددل فداات  إمددا  ددهللبية صإمددا إ،ددافية صإمددا مركبددة م همددا، أص يثبتدد ن 
  .((أص الثمانية أص ال م، ا رال د أص يثبت ن األح ا  دصن ال اات باض ال اات د السباة،

فهـم الـاس  سنفـ ك ها ص ـا .  ا  املقدم  ا الععصسف  ا ب النفال على وجه العم س  بال أك سعكلم ع    ميهما ا،صليني
فهـم سق لـ ك . صسقعني رمـا سـينيوسق ل ك أنه لي  هلل صف  يقيقي   ن عليها النم ا نف  ا،مص مث بعـد كلـ  سعامل  ـا ب يـد  طـ

مث كرــص أصــنافهم فــارص ابعــداوا . ك اهلل و صــف  لــه عب تيــ أا البــاط  مــدل ن  ــ  صــف  اهلل  ــود و  –أو تلــ  النصــ    –لــي  هــا 
ا ا م ـعهال و ـد بينـ. ا همي  واملعع ل  الاس   ال ا نك الصفا  اله أاافها اهلل لنف ه نما أك تك ك سلبي  أو ناافي  أو مصرب  منهمـا

 م    اد كل  املًب د ريفت سق ل ك نكا أعبـ  اهلل لنف ـه العلـم فلـي  املـصا  نعبـا  صـف  العلـم ند ا  الفع   أك معأ ال لبي  ع
. "سـلبي "فهاا    املقصـ   بقـ هم . ونها املصا  نفي ا هالد نكا أعب  اهلل لنف ه القدرل فلي  املصا  صف  عب تي  ونها املصا  نفي الع  

ف كا مسى اهلل نف ـه با ـالا فلـي  لـه صـف  عب تيـ  سقـان هـا صـف  ا لـا بـال وجـ   . فهي  عأ وج   شيو مناف نليه" ناافي "أما 
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واملصرب  منهما أك س جد منهمـا صـفا  هـا وجـه . فينب ك أك سق ل ا له صف  يفلاد بال املقص   با لا عند م وج   خمل  . خمل   له
سقــان مــًت ا اســم اهلل ا،ون وصــف  ا،وليــ  أك ا،ون مــًتا أنــه اــد أنــه لــي  بعــد  شــيو وأك اإلاــافي   ــ  ســلو وآيفــص ناــا  رمــا 

   خمل   بعد د نىل غمم كل  م  تلفيا الكتس الاو يا وا به ع  الدول  البينـ  ال ـا صل الـه فهمهـا رـال عـص  سقـصأ القـصآك ورـال جو 
مـا نـ ن نليـه مـ  ربـه  املـصو بننـه مل سـدر ا يفلـد الصـحاب  الـاس  مسعـ ا مـ  النـو  سق ـ . مسـ  رتمـه وبيانـه صايب لصسـ ن اهلل 

ـــ  واملعع لـــ .  ـــاا العق ـــيمد و عـــ   أك الصـــفا  نمـــا ســـلبي  أو ناـــافي  أو مصربـــ  منهمـــا أص يثبتددد ن بادددض )).  ـــاا مـــا ب ا همي
س  سًبعــ ك الصــفا  ال ــب  املعن ســ  و ــي احليــال أرا  ب عبــا  الصــفا  ال ــبع  مــا ب ا،شــاعصل الــا ((ال دداات السددباة أص الثمانيددة

صسدسـ  سنـيف ك صـف  أو الًمانيـ  ،ك املات. ا،شـاعصل ا  الصفا  ال ب  الـه سًبعهـا . وال م  والبصص واإلرا ل والقدرل والكتس والعلم
ن يثبدد  خمدد، ا ددرال أمددا مددا ذكددره ال دديال أن مدد هم مدد))أو ا م ــ  عشــصل نشــارل لــبعض مــاا ب املعكلمــنيد  ــان . القــدس علــيهم

ومل سـارص نيالــ   إلدد  آخددره...(( فداة فهددم لدم يتاقدد ا اهللد  هدد ا الادد د كمدا فددي ال داات السددبن أص الثمددان بدل يدد ه  با دهم
. بــا،ي ان ا ــاا مــا ب بعــض املعع لــ  و ــ  أبــ   اشــم ا بــائي ف نــه لــه مــا ب ((أص يثبتدد ن األحدد ا  دصن ال دداات)). لفص ــ  معينــ 

و كـاا بـني القـا ر . يو سقان له احلاند سعي سق ن ننه فيه بني العامل والعلـم فيـه يـان و ـي العامليـ   كـااأعب  ش. غمم مدرك اما ب
  :ولال  أنشد بعنهم و ي ؛والقدرل يان او عدار نىل غمم كل  م  رتمه امل لم

 معق ل  تدن  نىل ا،فهــاس نا سقان وو يقيق  عنــــد 
 عند البهشمي وطفصل الن اس الك ب عند ا،شعصو واحلــان

 
ن صسـ  الك ـب  ((الكسد  ا د  ال دار )).  ا  عت   ناسا رتميـ  و بكـ  الععبـمم عنهـا بلغـ  وااـح  وو ببيـاك مقنـ 

البهشمي منحـ   مـ  أ   اشـم ا بـائيد و ـي مـا مسعـعم  بـال  ليـال مـ   ((صالحا  ا   البه مي)). شعصس  ا باب القدرعند ا،
والن ــاس أسنـــاا مــ  قعمــاو املعع لــ  جــاو بن صســ  امسهــا  ((صطاددرال ال ظددال). )ســم والصــف  رالعامليــ  بــني العــامل والعلــمناــا  يــان بــني او

 .أ ال ال ن  منه وعند املعكلمني م   اا الغًاو شيو رًمم وعافا اهلل . ن صس  ال فصل
أص بما د  اهللد  المكاندة صالقد  ، أص بما د   ا دت ى بما د  ا دت ل ،: يت صل نهدا صياي د ن المدراد مثدل قد لهم« قسم»))

اهلل أاهللدم بمدا أ اد : يق لد ن« قسدم»ص .ظه   ن  ه لهللارش، أص بما   انتها  ال هللق إليد ، إلد  نيدر ذلدك مدن ماداني المتكهللادين
 .((بها، لك ا ناهللم أن  لم يرد إبثبات فاة خا جة اما اهللم ا

فيقــ ن . م ا،ون  ــم الــاس  سعنول  ــا  عــأ كصف  ــا وسعينــ ك املــصا فالق ــ. نكك عصفنــا  ــاس  الق ــمني وتكلمنــا عنهمــا رًــمماا 
طيـب  د  ا  النص   م  اآلسـا  وا،يا سـ  لي ـ  علـى ها ص ـا وو اـ ق نعبـا  ها ص ـا بـال هـا معـأ يفـتف ال ـا ص:  ائلهم 

أمعـه لكــي بعحــنهم ا   سعلمــه النــو ونك رــاك سعلمــهد لكنـه مل وعينـهت  ــال ا و مل سعينــه النـو   ـاا املعــأ  ــال أيفـأ بــه النــو 
مث طفقــ ا ا كرــص العــنوست  . تن ســه الــصب واســعنباين املعــا  التئقــ  بــاهللد فهــاا مــ  بــاب اومعحــاك هــم يــ  سعينــ ا املعــأ التئــا بــه

قــ ن علــ  القــدر أو ففــي اوســع او رمــا مسعــعم مــنهم مــ  سقــ ن اســع ىل ومــنهم مــ  سقــ ن املقصــ   علــ  املكانــ  ومــنهم مــ  س. امللعلفــ 
وس لف ك ا كل  امل لفا  و د بني شـيخ اإلسـتس أك اسـعمدا  . ال ه ر نىل غمم كل  م  العكلفا  اله ما أن ن اهلل هبا م  سل اك
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 ــا  العــنوست  نهــا أيفــا ا ابــ  فــ رك مــ  بشــص املصس ــيد ولي ــ  مــ  رــتس أ ــال ال ــن د و ــم مقــصوك هبــااد أو أك الــاس  اســععمل ا 
وسعلمـ ك أك  ـاا . وو ع  أيد م  ال لف الصـا  أو عبـارل ا تنوسـال الصـفا  نوسال مقصوك بننه مل سص  ع  رس ن اهلل ن صس  الع

، م سق ل ك وبد ا العقائد م  ا ـ س والق ـ د مث  ـم ا  ـاا ا،مـص الع ـيم املععلـا  ؛و اا م  تنا نهم. الاو سق ل نه نها    ه 
  سقــنيد والــدليال علــى كلــ  ايفــعتف تــنوستهتمد فكــال ســني مــ  عنــد   عــأد بــال الصجــال ال ايــد بصــفا  اهلل سق لــ ك  ــاا هــ  ولــي

الشيخ بالعكلف وصد  أو أ م معكلفـ ك سعـي شـق ا بـالقصآك الع ـيم واهلل  مووصفه. منهم  د سق ن ا م ا  ما و سق له ا آيفص
  وطفقــ ا سبحًــ ك عــ   ــا  املعــا  يــ  أتــى بعنــهم بالغصائــب رمــا نقلنــا عــ   (7طــه){ َمــا أَنـَ ََلَنــا َعَلَيــَ  اَلقســَصآَك لَْعَشــَقى}سقــ ن

ــا }ال خمشــصو ملــا أتــى لق لــه تعــاىل  ( ورلــم) ــان  وو بكــ  أك سًبــ  صــف  الكــتس هلل ( 407: الن ـــاو){ وََرللــَم الللــهس مس َســى َتَكْليما
أرا  أك سهـصب مـ  !! اات أااف هلل أشياو را صح وا،هـافص ما  اات ريف سقان  )!!( س    ا صح أو جّصيه بنهافص احلكم  الكت

 . شيو فنااف أشياو ليفص نا    أ ل منه
فــ ك أ ــال الع هيــال . صأمددا القسددم ااخددر الدد ين يق لدد ن هددي اهللدد  خددسف ظاهرهددا فهددم أهددل التادد يض أهددل التجهيددل

عقـ ن  لـنحمْ  ؛املـصا  نيأولئـ  سق لـ ك سنبغـي أك سعـ. يـنيس افق ك أ ال العنوسـال أ ـا لي ـ  علـى ها ص ـا لكـنهم مـالف  م فـيمت ا العع
وصـحيسد لـي  . د و اـ ق أك نقـ ن علـى اهلل بغـمم علـمو: و ـ وو سق لـ ك. م  سـلم ا مـنهمولي  العا. العام  م  ال   أل ا العشبيه

وهـاا  ـان  ؛وو عـ ا ا أشـد منـه ،يد أك سق ن على اهلل بغمم علمد لكنهم سدوا باب العلـم الـاو أيفـأ اهلل بـهد فهـم فـصوا مـ  شـيو
  ددر مددن صالسدهللف لهللسدد ة متباد ن أنهددم يزامد ن الدد ين التاد يض أهددل قد   أن فتبددين"شـيخ اإلســتس عــ  مـا ب أ ــال العفـ سض 

،ك  ـاا  ؛ص بمدا لد  اقد نا مقا ندة فدي أيهمدا د التاد يض أص الت صيدل د أ د  خطدر ا لقهلل دا التاد يض( )".صارلحداد البد ع أهدل أقد ا 
ونك راك رت املا بني على باطال ويف ن لك  امل ون نقال ال ام  م  املعأ املـصا  هلل ملعـأ آيفـص سليـا بـاهللد ومل سـن   عـأ و -امل ون 

 فـ  م سـدوا بـاب العلـم بـاهلل –أ ـال الع هيـال  –أمـا  ـ وو . ولكنه لي  املصا  ا  ـاا الـنم املعـني هسليا باهللد بال نقله ملعأ سليا ب
  ليك ك ياله رحـان مـ  كس اهلل  ؛ ارئ القصآك أماس طتسم والغاق وأياجيجعل ا عقتا ونقتا و  مـ  أ ـال الكعـاب و سقـص وك

يـدعنا " ـان أبـ  عبـد الـصمح  ال ـلمي . الكعاب نو أما د  ص  تتول و سفقه منهـا شيئــاا و ـاا يفـتف مـا رـاك عليـه ال ـلف الصـا 
د اهلل بــ  م ــع   راــي اهلل عنهمــا أ ــم و سع ــاوقوك عشــص آســا  يــ  سععلمــ    بــالقــصآك عًمــاك بــ  عفــاك وعالــاس  رــان ا سقص وننــا 

. مل س ــعًن ا شيئـــاا ومــا  ــال ا آســا  الصــفا  ننــ أل او ــ اب واللمــ  وو أيــد سقــ ب مــ   ــاا احلمــى. "ومــا فــيه  مــ  العلــم والعمــال
فيـــا ســـبحاك اهلل  ـــاا طعـــ  ا يكمـــ  اهلل وا رعـــاب اهلل وا رســـ ن اهلل وا  .مل سعلـــم معنا ـــا س عمـــ ك أك النـــو أ ـــال الع هيـــال 
طعــ  ا يكمـ  اهللد  ــال سليــا أك سنــ ن اهلل علــى عبــا    .   رــال  ــاا س تــب علــى مقالـ  أ ــال الع هيــال وأ ــال العفــ سض. سـلف ا،مــ 

بـلصسوا آسَاتْـْه َولَْيعَـاَرلَص أسولـس  اَ،ََلبَـابْ  ْرعَـابو أَنـَ ََلنَـا س نْلََيـَ  مسبَـاَركو  }! رتمـاا و سفهم نهت  اا و سليـا  طعـ  ا رعـاب  .(72:  ){ لْيَـدل
. به أنه  د  وبياك وشفاو وم ع   بنك فيه مـا لـي  رـال  اهلل و   أك سصف ا  اا الكعاب الاو     د  والاو وصف اهلل 

 صــص ا  ـا  املهمــ   فعلــى  ـ هم أك النـو .  ســدأل شيئــااأمـص أك سبلـم مــا نـ ن ليــه مـ  ربـه وأو ،ك النــو  طعـ  ا رسـ ن اهلل 
( وأنـعم ت ـنل ك عـي فمـاكا أنـعم  ـائل كت  ـال ا نشـهد أنـ  بلغـ  رسـاو  ربـ  وأ سـ  الـاو عليـ )و   م   ان للنـا  سـ س عصفـ  

                                                           

 (762/ 4) والنقال العقال تعارض  رو(4)
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 ك ال ـابقني ا،ولـني مـ  فهـم اهلـ. مث  ـ  طعـ  ا سـلف  ـا  ا،مـ . فهم سناقع ك ا  اا بل اك ياهم ونك مل سك  بل اك  اهم
. و بكــ  العلــم بــه و ــي ألفــاو تعلــىد ويــصوف تقــصأ ورفــىو  لــه الصــحاب  والعــابعني مــ  العلــم بــاهلل تعــاىل يينمــا سق لــ ك  ــاا و معــأ

 .فهاا ما ب أ ال العف سض و،جال كل   لنا ف ا   أههص م  ف ا  ما ب أ ال العنوسال
 


