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A 

ر ؾفدى،  ى، وافذي ؿدَّ احلؿد هلل افعع إظذ، افذي خؾؼ ؾسقَّ

تػرد بعؾق افذات، وظؾق إشامء وافصػات، ؾثبتت فف مجقع افؽامٓت، 

 سلفقنتُ  أكتؿ»وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ َمـ ؿال ٕمتف يقم ظرؾة: 

 .َت وكصحْ  ،َت يْ وأدَّ  ،َت غْ بؾَّ  ؿد أكؽ كشفد :ؿافقا ؟شؿائؾقن أكتؿ ؾام ظـل

 ؿ  فُ افؾ  » :افـاس إػ فاتُ ويـؽُ  افسامء إػ يرؾعفا افسبابة بنصبعف ؾؼال

مرات ثالَث  .شد  فَ اص   ؿ  فُ افؾ   ،د  فَ اص  
 (1)

 . 

افؾفؿ ظذ آفف وأصحابف افطقبغ افطاهريـ، وَمـ اؿتػك  وصؾ  

 أثرهؿ وشار ظذ درهبؿ إػ يقم افديـ، وبعد:

إلهلقة ؿديؿ افصػات ا ؾنن كزاع أهؾ افؼبؾة حقل مسلفة إثبات

ر معتؼد أهؾ افسـة ِمـ افصحابة ؾَؿـ  -بحؿد اهلل-معروف، وفؼد تؼرَّ

 شار ظذ درهبؿ يف ـؾ ظك وِمك، بلوضح دفقؾ وأؿقم شبقؾ. 

ويف ؽرها  -مك ادحروشة- ـ دهركا يف بالدكام شـا ُبرهةً وفؼد ظ

سٌة ومط ؿقرة، حتك وأظالُم افسـة طاهرٌة ومـشقرة، وأفقية افبدظة مـؽَّ

ل صباٌب ظـ  ، ؾتحقَّ ـِ جاء ما يبعث افػتـ، ويثر ادحـ، وجيدد اإلَح

                                                           
 (.141/ 1111( أخرجف مسؾؿ )1)
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ة أشالؾفؿ افصاحلغ إػ ُمْعَقج  ضرق ادتؽؾؿغ، واكتحك آخرون  جادَّ

ه  ظـ ب آخرونكؽَ إػ تافِػ ضرق ادتصقؾغ، و مـفاج افسـة بَلْْسِ

 فِقْؾتِحَؼ بسبقؾ افراؾضة اهلافؽغ. 

ـَؿْرِضقَّة ضعٌػ هذه افظاهرة افـَؿَرِضقَّة ؽِر افا أظان ظذ وجقد ومم

ظؾؿل وتلصقع َحؾَّ يف ربقع أهؾ افسـة، بحقث ؿؾَّت تؾؽ اددارس 

ًٓ ِمـ  افعؾؿقة وخبا رء ـثر ِمـ ضقئفا، واصتغؾ افبعض بنخقاكف بد

أظدائف! واككف آخرون إػ دظقة افعامة ِظقًضا ظـ تعؾقِؿ وتربقِة 

 طغ بِّؾة إؿبال افدكقا ظذ افؼؾقب واكػساحفا هلا. اخلاصة، ومما زاد اف

واجتؿع مع هذا ـؾف دظؿ داخع وخارجل ٕهؾ إهقاء وافبدع، 

َة افؼقادة افديـقة افعامة، وهؿ يف اخلارج  ؾفؿ يف افداخؾ ُيسؾَّؿقن َأِزمَّ

سقن آحتادات افعادقة، وُيـشئقن ادممترات افدوفقة، ويؼقؿقن  يمش 

فقن ظذ مقائد افغرب افؽاؾر وافؼق افؽقاكات ادش بقهة، ويتسقَّ

يف افؼق  افغافب ادؾحد، وؽدا افتقاِِص ظادقًّا بلن يؽقن افتديُّـ

 إوشط ضرؿقًّا وـالمقًّا ؾؾسػقًّا!!

ُـّ أن تـػتح ـؾُّ هذه إبقاب ادغؾؼة ظذ افبدع  وما ـان اإلكسان يُظ

اة ظذ أفقان آكحراؾات ، وٓ أن ترتػع ـؾ هذه افستقر ادرخوافضالت

وادخافػات، وأكامط إحزاب وافتقجفات، افتل ٓ جامع بقـفا إٓ حرب 
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اء.  ـَّة افقضَّ  هذا اإلشالم افعظقؿ، وتشقيف وجِف افسُّ

ؾنن اهلل تعاػ كاٌس  -بحؿد اهلل- وٓ بلسٍ  وما بافؼؾب ِمـ يلسٍ 

ؾ بـك أوفقائف ديـف وشـة كبقف يف ـؾ  زمان ومؽان، وهق شبحاكف ادتؽػ  

 -بحؿد اهلل-ؾقق ـؾ أرض وحتت ـؾ شامء، وهذه احلرب تُشدُّ 

ي ؿؾقهبؿ، وُتْعِجُؿ ظؾقمفؿ وؾفقَمفؿ، واحلؼ  طفقر أهؾ افسـة، وتؼق 

 أصقؾ باٍق، وافباضؾ دخقؾ زاهؼ. 

ودا ـان تقحقد اهلل تعاػ بلشامئف وصػاتف ِمـ أظظؿ ادفامت 

ْت ظـاية شؾػـا افصافح بتلصقؾف وتػصقؾف، وآشتدٓل  ادتحتامت اصتدَّ

فف وتعؾقؾف، ؾتارة ُيػردون فف ادصـػات ادستؼؾة، وأخرى َيْعِرضقن فف 

يف ثـايا ذوح أيات افبق ـات وإحاديث ادحؽامت، وِمـ ذفؽ افـقع 

م هلا وآظتزاُز  افثاين ِمـ افعـاية بتقحقد افصػات هذه افرشافة افتل كؼد 

ُج هامات أهؾ افسـة يف ـؾ ظك وِمك يؿؾمكا، وافػخرُ  وهذه  هبا ُيَتق 

افرشافة اجلؾقؾة هل ذح حديث افـزول مـ مقضل اإلمام مافؽ، 

 .  وافذي ذحف اإلمام ابـ ظبد افز يف ـتابف اجلؾقؾ افتؿفقد

 وأمهقة هذه افرشافة ترجع جلؿؾة أمقر هل: 

وافسِّض  ظـف  ؾتقثقؼف أن ممفػفا إمام متػؼ ظذ إمامتف وجالفتف -1
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بحؿد -يف افديـ مقضع اتػاق واإلصارة إفقف بؿـصب اإلمامة 

 ِمـ أهؾ افسـة مجقًعا حمدثغ وؾؼفاء.  -اهلل

وكف حاؾظ ادغرب بال مداؾع، ضال يف ظؾؿ  ثقن ؾَقُعدُّ ا ادحد  ؾلمَّ

احلديث ظؿره، وظال ؾقف شـده، وشارت بتصاكقػف افرـبان، وخضع 

 . فَػْرط ظؾؿف ظؾامء افزمان

وكف ممـ بؾغ رتبة إئؿة ادجت فديـ، اتسع يف وأما افػؼفاء ؾَقُعدُّ

 ي ؾقف ؾفؿف، وشال يف أوديتف ذهـف. افػؼف ظؾؿف، وَؿقِ 

وأما يف أصقل افدياكة وأبقاب آظتصام بافسـة وآتباع ؾؾؼد ـان 

شؾػلَّ آظتؼاد َمتَِغ افدياكة، ظذ مذهب افسؾػ مل يدخؾ يف ظؾؿ 

 ا آثار مشاخيف رمحفؿ اهلل.افؽالم؛ بؾ ؿػ

اإلمام افػخؿ، صقخ اإلشالم، وحاؾظ وذفؽؿ هق افَعَؾؿ افضخؿ،  

ادغرب، أبق ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبد افز، افؼرضبل، 

هـ، 468هـ، وادتقىف شـة 861إكدفز، اإلمام افعالمة، ادقفقد شـة 

رمحة واشعة Pفقؾة اجلؿعة ظـ مخس وتسعغ شـة 
(1)

. 

                                                           
شالم (، وتاريخ اإل444ص(، و افديباج ادذهب )111/ 1( يـظر ترتقب اددارك )1)

(، و شر أظالم افـبالء 141/ 81) هـ414 - 461 شـة فؾذهبل حقادث ووؾقات

(11 /161 ،161.) 
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، شآشتذـار»، وشافتؿفقد»يف مذهب مافؽ، وش يفافؽا»هق صاحب و

وافتل فق مل يؽـ فف شقاها فؽػاه يف ظؾق ؿدره  شجامع بقان افعؾؿ وؾضؾف»و

قػ وهل بعض ممفػاتف وضَرٌف ِمـ مصـػاتف.  وارتػاع ـعبف،ـ 

ٕثر، شاـب ظبد افز»ـب Pاصتُفر  ، وُظرف بسالمة ادعتَؼد، وضقب ا

ـْ  ـ افذ  ؾ ظك وِمك!وحس َة ظذ أهؾ افسـة يفـ  مة، ؾام أظظَؿ اـد  ر، وؿبقل ٕا

فقس دم االظتؼاد دم »: شجامع بقان افعؾؿ وؾضؾف» ـتابف ؿال يف

صػات اهلل وأشامئف إال ما جاء مـصقًصا دم ـتاب اهلل، أو صح  ظـ 

، أو أمجعت ظؾقف األمة، وما جاء ِمـ أخبار اآلحاد دم رشقل اهلل 

ُؿ فف، وال ُيـاَطُر ؾقفذفؽ ـؾف أ «و كحِقه ُيسؾ 
(1)

 . 

ًرا ؿبقل خز أحاد يف مسائؾ آظتؼاد:  شمتفقده»وؿال يف مؼدمة  مؼر 

افذي كؼقل بف أكف يقجب افعؿؾ دون افعؾؿ ـشفادة افشاِهَديـ واألربعة »

شقاء، وظذ ذفؽ أـثر أهؾ افػؼف واألثر، وـؾُّفؿ َيِديـ بخز افقاحد افعدل 

ؼادات، وُيعادي وُيقايل ظؾقفا، وجيعؾفا ذًظا وديـًا دم معتؼده، ظذ دم االظت

«ذفؽ مجاظة أهؾ افسـة وهلؿ دم األحؽام ما ذـركا، وباهلل تقؾقؼـا
(2)

 . 

ُوفِد اإلمام بقؼٍغ بعد وؾاة أيب احلسـ إصعري وأيب مـصقر  -1

                                                           
 (.1/348جامع بقان افعؾؿ وؾضؾف ) ((1

 (.1/841،848افتؿفقد ) ((1
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مل اداتريدي واكتشار مذهبفام يف إمصار، ؾؽان ُشـقًّا وشؾػقًّا، و

ا ا وٓ ماُتِريديًّ : -وكِعَؿ ما ؿال-؛ بؾ ؿال يؽـ متؽؾ ًؿـا ٓ أصعِريًّ

أمجع أهؾ افػؼف واآلثار ِمـ مجقع األمصار أن أهؾ افؽالم أهؾ بدع »

ون ظـد اجلؿقع دم ضبؼات افػؼفاء، وإكام افعؾامء أهؾ  وزيغ، وال ُيَعدُّ

ف ؾقف، ويتػا «وافػفؿ ـَؿق زِ ضؾقن ؾقف باإلتؼان وافاألثر وافتػؼُّ
(1)

. 

ثؿ كؼؾ ـالم ابـ ُخَقْيِز َمـْداَد ادكي ادافؽل ادتقىفَّ أواخر ادائة 

أهؾ األهقاء ظـد مافؽ وشائر أصحابـا هؿ »افرابعة وافذي ؾقف يؼقل: 

ا ـان أو  أهؾ افؽالم، ؾؽؾ متؽؾِّؿ ؾفق ِمـ أهؾ األهقاء وافبدع، أصعريًّ

، وُُيجر ويمد ُب ظذ ؽر أصعري، وال تؼبؾ فف صفادة دم اإلشالم

«بدظتف، ؾنن متادى ظؾقفا اشُتتِقب مـفا
(2)

 . 

فقس دم االظتؼادات »ثؿ ؿال إؿراًرا هلذا افؽالم مـ كػس افؽتاب: 

«دم صػات اهلل وأشامئف إال ما جاء مـصقًصا دم ـتاب اهلل... إفخ
(3)

 . 

ره هذا اإلمام ِمـ مـفج افتعامؾ مع -8  وبـاء ظذ ما شبؼ ؾنن ما ؿرَّ

أحاديث افصػات هق صحقح مذهب افسؾػ ؿبؾ أن ُيعرف تلويؾ 

                                                           
 (.341/ 1جامع بقان افعؾؿ وؾضؾف ) ((1

 (.348/ 1ادصدر افسابؼ) ((1

 (.1/348)ادصدر افسابؼ  ((8
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أو تعطقؾ، وؿبؾ أن ُيسؿع تػقيض فؾؿعاين أو حتريػ، وهذا ادـفج 

 ، وهق ماكؼؾ ظـ خر افؼرون افسافػات ظذ اهلدى ادسؾقك هق ما

ومـ يـظر  ؿػاه صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة وَمـ جاء بعده يف مدرشتف،

يعؾؿ  ذتف ويؼارن بقـف وبغ ـالم ابـ ظبد افزيف ـالم ابـ تقؿقة وتالم

ابـ ظبد افز مات ؿبؾ وٓدة ابـ مع ـقن  واحدةٍ  أكف خيرج مـ مشؽاةٍ 

 تقؿقة بـحق ؿركغ مـ افزمان!

وفقس هذا مـفج ابـ ظبد افز ظذ افتحؼقؼ وٓ ؽره؛ بؾ هق 

معتؼد أهؾ اإلشالم افصايف ِمـ فقثات ؾؾسػة افققكان، وهرضؼة 

 ، وُصَبف ادتؽؾ ؿغ، واحلؿد هلل رب افعادغ. ادـاضؼة

ـَ ظذ  ِه ويطقب فـا ؿبؾ احلديث ظـ هذه افرشافة وؾحقاها أن ُكَزْ

َدى ِمـ إئؿة  احتاد مـفج افسافػغ ظذ اهلدى، ادجاكِبَغ فسبؾ افرَّ

مغ ، ظذ زمـ ابـ ظبد افز إظالم وصققخ اإلشالم، وٓ شقام ادتؼد 

، فقؼقم افدفقؾ واضًحا مجقًعا قحقد إشامء وافصػاتوذفؽ يف باب ت

وافزهان شاضًعا ظذ صحة وَثبات واض راد هذا ادـفج افسؾػل يف 

ِد، وافتذبذب، واحلرة، وافتـاؿض ظـد اخلَؾػ.  مؼابؾ افسدُّ

 مجقًعا وظؼقدُة افسؾػ يف هذا افباب تؼقم ظذ اإليامن بافصػات

هلل تعاػ بغر متثقؾ وٓ تؽققػ، وؾقام يليت ومحؾِفا ظذ احلؼقؼة افالئؼة با
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 مـ أثار برهان ذفؽ باختصار: 

دا َؿِدم افشام واشتؼبؾف افـاس وهق ظذ بعره،  ؿال ظؿر  -1

ؾؼافقا: يا أمر ادممـغ، فق رـبت بِْرَذوًكا تؾؼاك ظظامء افـاس 

 -ال أراـؿ هفـا، إكام األمر ِمـ هفـا »ووجقُهفؿ. ؾؼال ظؿر: 

«َخؾُّقا شبقَؾ مجع -ار بقده إػ افسامء وأص
(1)

 . 

 وهق يدل ظذ وصػ اهلل تعاػ بافعؾق، وجقاز اإلصارة إفقف يف افسامء. 

ؿقفف  تػسر دم :(هـ64ت:)ـُجَرِر و افوؿال افتابعل ربقعة بـ ظؿر -2

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿تعاػ: 

 . [61]افزمر:  ﴾ۇئ ۆئ

ٌق فقس ؾقفا رء»ؿال: «ويُده األخرى ِخؾ 
(2)

. أؾال يدل هذا ظذ 

ـقكف ُيْثبُِت افقَد ظذ احلؼقؼة افالئؼة بجالل اهلل تعاػ دون تلويؾفا 

 بافـعؿة، أو افؼدرة، أو افؼقة؟!

 : (هـ051ت:) Pاإلمام أبق حـقػة وؿال -3

 اهلل ذـره ؾام ،افؼرآن دم تعاػ اهلل ذـره ـام ٌس وكػ   فٌ ج  ووَ  يد وفف»

                                                           
(، واـب ؿدامة يف صػة افعؾق 1/41(، وأبق كعقؿ يف احلؾقة )1/3صقبة )( أخرجف ابـ أيب 1)

افشؿس.   (61ص) (، وافذهبل يف افعؾق111)ص ـ أيب صقبة وؿال: إشـادهـ   بنشـاده إػ اب

 (.1/241(، وظبد اهلل بـ أمحد يف افسـة )14/12( أخرجف ابـ جرير يف افتػسر )1)
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 بال صػات فف ؾفق وافـػس ،وافقد ،افقجف ذـر ـمِ  افؼرآن دم تعاػ

 ؿقل وهق ،افصػة إبطال ؾقف ألن ،كعؿتف وأ ؿدرتف يده :يؼال وال ،ـقػ

«واالظتزال افؼدر أهؾ
(1)

. 

 : (هـ079ت:) P اإلمام مافؽوؿال  -4 

 ،واجب بف واإليامن ،جمفقل ؽر مـف واالشتقاء ،معؼقل ؽر افؽقػ»

ؾلخرج بف مرأو .«ضاالًّ  تؽقن أن أخاف ؾنين ،بدظة ظـف وافسمال
(2)

.  

 :(هـ214ت:) Pاإلمام افشاؾعلوؿال  -5

 وصػ افتل ادعاين هذه ؾنن»بعد أن ذـر افصػات وظدَّ ظدًدا مـفا:  

 - ةي  وِ وافر   بافػؽر حؼقؼتف دركيُ  ال مما  رشقفف هبا ووصػف كػسف هبا اهلل

 افقارد ـان ننؾ ،هبا إفقف اخلز اكتفاء بعد إال أحد هبا باجلفؾ رُ ػُ ؽ  يَ  ؾال

 ظذ ةُ قكَ ـُ ي  افد   وجبت افسامع دم ادشاهدة مؼام افػفؿ دم يؼقم اخزً  بذفؽ

 وفؽـ،  اهلل رشقل ـمِ  وشؿع ظايـ ـام ظؾقف وافشفادة ،بحؼقؼتف شامعف

 هرُ ـ  ذِ  تعاػ كػسف ظـ ذفؽ ككػَ  ـام افتشبقف لويـػِ  افصػات هذه ُت بِ ث  يُ 

«﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿: ؾؼال
(3)

  .[11]افشقرى:  
                                                           

 (.11( افػؼف إـز مع ذحف )ص1)

 (.664(، وذح أصقل اظتؼاد أهؾ افسـة )144ظر افرد ظذ اجلفؿقة )يـ ((1

(، وذـر ضرؾا مـف ابـ حجر يف افػتح 1/118( ضبؼات احلـابؾة يف ترمجة افشاؾعل )8)

(18/441.) 
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ـ حـبؾ وؿال -6  ـره ظـف :(ـه240ت:)P اإلمام أمحد ب ـ إشحاق ؾقام ذ   حـبؾ ب

 ،كعؿ :ؿال ؟افدكقا شامء إػ تعاػ اهلل يـزل :اهلل ظبد أليب ؿؾت»: ؿال

 وؽضب .هذا ظـ ت  اشؽُ  :يل ؾؼال :ؿال؟ بامذا أم بعؾؿف كزوفف :ؿؾت

«ـقػ بال يوِ رُ  ـام احلديث ضِ أم ؟وهلذا مافَؽ  :وؿال ،اصديًد  اؽضبً 
(1)

 . 

وؿقؾ فإلمام أمحد: إن اهلل يـزل إػ افسامء افدكقا ـقػ صاء مـ ؽر 

«كعؿ»وصػ؟ ؿال: 
(2)

 . 

 وهق سيح يف إثبات كزول حؼقؼل ٓ جمازي. 

 : (هـ279ت:) Pوؿال اإلمام افسمذي -7

 هذا فُ بِ ش  يُ  وما احلديث هذا دم افعؾؿ أهؾ ـمِ  واحد ؽر ؿال وؿد»

 إػ فقؾة ـؾ   وتعاػ تبارك افرب وكزول افصػات ـمِ  افروايات ـمِ 

 ،ؿُ تقه  يُ  وال ،هبا ـُ ممَ ويُ  هذا دم افروايات تثبت ؿد :ؿافقا افدكقا افسامء

 اهلل وظبد ،ظققـة بـ وشػقان ،مافؽ ظـ يوِ رُ  هؽذا ؟ـقػ :ؼاليُ  وال

 ؿقل وهؽذا. ـقػ بال وهارُّ مِ أَ  :األحاديث هذه دم ؿافقا أهنؿ ادبارك بـ

 هذه ؾلكؽرت اجلفؿقة وأما ،واجلامظة افسـة أهؾ ـمِ  افعؾؿ ؾأه

                                                           
، و ذح أصقل (114)( ادختار مـ اإلباكة تتؿة افرد ظذ اجلفؿقة ادجؾد افثافث 1)

 (.8/428اظتؼاد أهؾ افسـة فؾالفؽائل )

 (.6/146(، ويـظر جمؿقع افػتاوى )1/164( أخرجف أبق يعذ يف إبطال افتلويالت )1)
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«تشبقفٌ  هذا :وؿافقا افروايات
(1)

 . 

وما ؿقؿة اهتام اجلفؿقة ٕهؾ افسـة بافتشبقف إذا مل يؽـ اظتؼادهؿ 

 إثبات افصػة ظذ احلؼقؼة افالئؼة بف تعاػ. 

 : (هـ281ت:)وؿال اإلمام افدارمل  -8

إػ  « ال يـزل بـػسف إكام يـزل أمره ورمحتف...ؾاد ظك ادعاِرُض أن اهلل»

شوهذا أيًضا ُحَجُج افـساء وافصبقان وَمـ فقس ظـده بقان»أن ؿال: 
(2)

 . 

َؼ آدم بقده َمِسقًسا»وؿال يف إثبات صػة افقد:  «وَوفِـل خؾ 
(3)

 . 

افتل تؾقؼ  وهق سيح يف إثبات صػتل افـزول وافقد ظذ احلؼقؼة

بحؿد اهلل تعاػ  -وكحـ ؿد ظرؾـا »ؿال مـؽًِرا:  ، ثؿبجالل اهلل وـامفف

ِمـ فغات افعرب هذه ادجازات افتل اختذمتقها ُدْفسة وُأْؽُؾقضة ظذ  -

شاجلفال، تـػقن هبا ظـ اهلل حؼائؼ افصػات بِعؾؾ ادجازات
(4)

 . 

 : (هـ301ت:) Pوؿال اإلمام افطزي -9

 ما كعرف وافصقاب ِمـ هذا افؼقل ظـدكا أن كثبت حؼائؼفا ظذ»

 ِمـ جفة اإلثبات وكػل افتشبقف، ـام كَػك ظـ كػسف جؾ  ثـاؤه ؾؼال:

                                                           
 (.8/24( يـظر شــ افسمذي )1)

 (.1/114( افرد ظذ ادريز )1)

 (.1/184( افرد ظذ ادريز )8)

 (.1/122( افرد ظذ ادريز )4)
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 . [11]افشقرى:  «﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿ 

ؾـُث بُِت ـؾ  هذه ادعاين افتل ذـركا أهنا جاءت هبا األخبار، »إػ أن ؿال: 

وافؽتاب، وافتـزيؾ، ظذ ما ُيعؼؾ ِمـ حؼقؼة اإلثبات، وكـِػل ظـف افتشبقف 

ٍق دم أذن، وال جارحة ـجقارح  ؾـؼقل: َيسؿع جؾ ثـاؤه األصقات ال بَِخر 

بُِف أبصار بـل آدم افتل هل  بـل آدم، وـذفؽ يبرص األصخاص ببرَصٍ ال ُيش 

جقارح هلؿ، وفف َيداِن، ويؿٌغ، وأصابُع، وفقست جارحة وفؽـ َيداِن 

ٌف ال  ـجقارح مبسقضتاِن بافـِّعؿ ظذ اخلؾؼ، ال مؼبقضتاِن ظـ اخلر، وَوج 

بـل آدم افتل ِمـ حلؿ ودم، وكؼقل: يضحؽ إػ َمـ صاء ِمـ خؾؼف، ال كؼقل 

«إن ذفؽ ـؼ  ظـ أكقاب،وُيبط ـؾ فقؾة إػ شامء افدكقا
(1)

 . 

  :(هـ300ت: ) Pؿال اإلمام ابـ خزيؿة -01

 ڈ ژ ڎ ڎ ڈ﴿ بعد ذـر آيتغ ـريؿتغ أوٓمها ؿقفف تعاػ:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿تعاػ:  ، وثاكقفام ؿقفف[11]افرمحـ:  ﴾ژ

 :[11]افرمحـ: ﴾ڈ

ودم هاتغ اآليتغ دالفٌة أن وجف اهلل صػة مـ صػات اهلل، صػات »

َفف ؽُره، ـام زظؿت ادعطؾة  افذات، ال أن وجف اهلل هق اهلل، وال أن وج 

                                                           
 (.142 -141( افتبصر يف معامل افديـ )ص1)
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«اجلفؿقة...
(1)

 . 

اب وؿال   -00 ـ ظع افَؽَرِجل ادعروف بافؼص    :(هـ361ت:) Pاإلمام حمؿد ب

يف آظتؼاد افؼادري افذي وؿع افتصديؼ ظؾقف ِمـ افؼاِّض أيب  ؿال

ال يقصػ إال بام وصػ بف كػسف »يعذ وأيب احلسـ افؼزويـل وؽرمها: 

أو وصػف بف كبقف، وـؾ صػة وصػ هبا كػسف أو وصػف هبا كبقف ؾفل 

صػة حؼقؼقة ال صػة جماز، وفق ـاكت صػة جماز فتحتؿ تلويؾفا، وفؼقؾ: 

ت بغر افسابؼ إػ معـك افبرص ـ ذا، ومعـك افسؿع ـذا. وفُػِّسِّ

األؾفام، ؾؾام ـان مذهُب افسؾػ إؿراَرها بال تلويؾ ُظؾؿ أهنا ؽر 

«حمؿقفة ظذ ادجاز، وإكام هل حؼ بغِّ 
(2)

 . 

وما »وؿال ابـ أيب يعذ يف شقاق معتؼد وافده يف ضبؼات احلـابؾة: 

تعطقؾ، وال تشبقف، وال ذـركاه ِمـ اإليامن بلخبار افصػات ِمـ ؽر 

تػسر، وال تلويؾ، وهق ؿقل افسؾػ بدًءا وظقًدا، وهق افذي ذـره أمر 

وما »دم افرشافة افؼادرية، ؿال ؾقفا:  -رضقان اهلل ظؾقف-ادممـغ افؼادر 

ؾفق صػات اهلل  وصػ اهلل شبحاكف بف كػسف أو وصػف بف رشقل اهلل 

                                                           
 (.1/21( افتقحقد )1)

(، 6/124هـ، ودرء افتعارض )488( يـظر ادـتظؿ ٓبـ اجلقزي يف حقادث شـة 1)

 (.114 ، 16/118(، وشر أظالم افـبالء )4/1111وافصقاظؼ ادرشؾة )
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 هذا االظتؼاد مجع أمر  . وظذ«ظذ حؼقؼتف ال ظذ شبقؾ ادجاز

 -ادممـغ افؼادر بلمر اهلل رضقان اهلل ظؾقف َمـ حرضه مع افقافد افسعقد 

ِمـ ظؾامء افقؿت، وزاهدهؿ أبق احلسـ افؼزويـل  -أي افؼايض أيب يعذ 

«شـة اثـتغ وثالثغ وأربعامئة وأخذ خطقضفؿ باظتؼاده
(1)

 . 

بؿجؿقظفؿ بال -وبعد: ؾؼد ـان هذا أكؿقذًجا دا ظؾقف افسؾػ 

مـ إثبات افصػات، وحتار افتلويؾ، وافتؿثقؾ، وافتؽققػ،  -مداؾعة

وفقٓ رضورة آؿتصار وآختصار ٕتقـا بلضعاف هذه أثار يف ـؾ 

ؾؾقـظر امرؤ فـػسف ؾقام يعتؼد يف  -بحؿد اهلل تعاػ-ضبؼة ِمـ افطبؼات 

ـقن بصػات صػات ربف، واحلاصؾ أن أشالؾـا ِمـ فدن أصحاب كبقـا يمم

ٓ إثبات ظؾؿ بافؽقػقة، ويقجبقن  وـقػقة اهلل تعاػ وُيثبتقهنا إثبات وجقد

محؾفا ظذ احلؼقؼة افالئؼة بجالفف وـامفف تعاػ وحيؿؾقهنا ظذ طاهرها 

افتػقيض يف معـاها، يتحاصقن ادتبادر، وَيـُْػقن ظـفا افتؿثقؾ، وافتلويؾ، و

 يف افبعض أخر. ويؼقفقن: افؼقل يف بعض افصػات ـافؼقل 

أمهقة بافغة وذفؽ ش ادقضل»وفؼد ـان هلذا افؼح حلديث ِمـ أحاديث 

، وكشر إػ هذه Pفؾؿـفج ادـػرد افذي كحاه أبق ظؿر ابـ ظبد افز 

 : Pك ؾقف أثره ؼتػادعامل ادـفجقة بقء ِمـ اإلجياز فقؽقن ضريًؼا ي

                                                           
 (.831 ، 831/ 8ضبؼات احلـابؾة ) ((1
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ًٓ هذا احلديث وي أواًل: قث ؼف ويتؽؾؿ ظـ رواياتف رأيـا اإلمام ُيثب ت أو

 ورجافف، تثبقت إصؾ ادستـَِد إفقف يف بقان افعؼقدة. 

وذفؽ ٕن افـزول يدل  ،ل إثبات افعؾق وافػقؿقة فف تعاػتـاو ثؿ ثاكًقا:

ج ظذ إثبات آشتقاء ظذ افعرش ٕكف يف جفة افعؾق  ظؾقف، وظرَّ

ت تدل ظذ أيًضا، وذـر أيات افدافة ظذ آشتقاء مؼروكة بآيا

ض بلؿقال اجلفؿقة ادخافػغ مـؽًِرا هلا.  آشتعالء، وظرَّ

تـاول أؿقال ادخافػغ وصبفاهتؿ بافتػـقد، ورد ظذ دظقى ادجاز يف  ثافثًا:

د معـك آشتقاء  آشتقاء، وبغ أن إصؾ يف افؽالم احلؼقؼقة وحدَّ

 خافػقن. يف افؾغة، وردَّ أثًرا ُمـَؽًرا ظـ ابـ ظباس يستدل بف اد

ا صحقًحا ؾجاء بدٓفة افػطرة ظذ رتَّب إدفة ظذ افعؾق ترتقبً  رابًعا:

افعؾق، ثؿ ثـَّك بإدفة افـؼؾقة، ثؿ ثؾَّث بإدفة افعؼؾقة، وكَػك 

 جريان افؼقاس بقـف تعاػ وبغ خؾؼف. 

تـاول صػة افـزول ببقان ادقؿػ افصحقح مـفا، وذـر ظؼقدة  خامًسا:

، واكتؼد ضريؼة ادتؽؾؿغ أهؾ افسـة يف ب ًٓ اب افصػات إمجا

فغ، وردَّ ظذ َمـ كَؼؾ افتلويؾ ظـ مافؽ وؽره، ـام  اإلمام ادتلو 

ضغ دعاين افصػات.  ردَّ   ظذ ادتؽؾؿغ ادػق 

ه أثبت افرؤية هلل تعاػ يف أخرة، وردَّ  شادًشا: افشبفة  يف ثـايا رد 

 افقاردة حقل افرؤية. 
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ؿؾ ذح احلديث ببقان ؾضقؾة آشتغػار وأمهقتف، اشتؽ شابًعا:

 تف. وافدظاء يف ثؾث افؾقؾ أخر ومزيَّ 

ـؾ هذا اإلمتاع يف ذح حديث افـزول، ؾفذا افؼح بحؼ 

 ػ، وأن ُيؼح يف ممفَّػ. يستحؼ أن ُيػرد يف مصـَّ 

 --أيًضاهـ ؾفق468 شـة وإذا ـان هذا معتَؼد حاؾظ ادغرب ادتقيفَّ 

ادؼق اخلطقب افبغدادي ادتقىفَّ كػس افسـة حقث ؿال: معتَؼد حاؾظ 

 مذهب افصحاح افســ دم مـفا ُرِوي ما ؾنن افصػات دم افؽالم أما»

 وكػل ،طقاهرها ظذ هاوإجراؤُ  اإثباُت  - ظؾقفؿ اهلل رضقان - افسؾػ

 ،شبحاكف اهلل أثبتف ما ؾلبطؾقا ؿقم كػاها وؿد، ظـفا وافتشبقف افؽقػقة

 افتشبقف ـمِ  ٍب َض   إػ ذفؽ دم ؾخرجقا تغادثبِ  ـمِ  ؿقمٌ  ؼفاوحؼ  

 وديـ ،األمريـ بغ ادتقشطة افطريؼة شؾقك هق إكام وافؼصُد ، وافتؽققػ

 دم افؽالم أن هذا دم واألصؾ، ظـف وادؼرصِّ  ،ؾقف افغايل بغ تعاػ اهلل

 .ومثافف حذوه ذفؽ دم ىحتَذ ـويُ  ،افذات دم افؽالم ؾرع افصػات

 ال وجقد إثبات هق إكام  افعادغ رب إثبات أن اعؾقمً م ـان ؾنذا

 إثبات ال وجقد إثبات هق إكام صػاتف إثبات ؾؽذفؽ، ـقػقة إثبات

 صػات هل ؾنكام .وبرص، وشؿع ،يد تعاػ هلل: ؿؾـا ؾنذا، وتؽققػ حتديد

 معـك إن :وال ،افؼدرة افقد معـك إن: كؼقل وال ،فـػسف تعاػ اهلل أثبتفا

 ،باأليدي ففابِّ كَش  وال .جقارح إهنا: كؼقل وال، افعؾؿ وافبرص افسؿع
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 وجب إكام: وكؼقل، فؾػعؾ وأدوات جقارح هل افتل واألبصار ،واألشامع

 تبارك فؼقفف ظـفا افتشبقف كػلُ  ووجب ،هبا دورَ  افتقؿقػ ألن إثباتا

 ،[00]افشقرى:  ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿:وتعاػ

«﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿:  وؿقفف
(1)

 .[4: اإلخالص] 

وٕمهقة هذه افرشافة مـ افـاحقة افعؾؿقة، وأصافتفا مـ افـاحقة 

ادـفجقة، وظؿؼفا مـ افـاحقة افتارخيقة رأيـا أكف مـ إمهقة بؿؽان إؾراد 

فعرضفا ظذ مجفقر  ؛هذه افرشافة افؼقؿة بافطبع مع خدمتفا ما أمؽـ

ظريض مـ افؼراء بغقة افدٓفة ظذ ادـفج احلؼ يف مسلفة افصػات، 

إيؼاف ظدد ـبر مـفؿ ظذ ما ؾقفا مـ افؼقاظد وإصقل وافضقابط و

 افؼقؿة افتل حيتاج إفقفا يف ضبط هذا افباب.

 وؿد اؿترص ظؿؾـا دم افرشافة ظذ ما يع:

ؿراءهتا ؿراءة متلكقة و اشتخالص مـفج اإلمام ابـ ظبد افز يف  -1

ؼؾ ظرض هذا احلديث، وبقان معامل هذا ادـفج، وتلـقد ذفؽ بـ

 ـالم أهؾ افعؾؿ ادتؼدمغ مـ شؾػ إمة افصاحلغ. 

 ذح افغريب مـ افؽؾامت. -1

 ختريج إحاديث وأثار، وكؼؾ حؽؿ أهؾ افعؾؿ ظؾقفا ما أمؽـ. -8

                                                           
ثر افذهبلُّ يف افسر)8( رشافة افصػات فؾخطقب )ص1) ( 11/118،114(، وؿد رَوى هذا ٕا

 اخلطقب.  إػبسـده 
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 ظزو أؿقال افعؾامء إػ مصدرها ما أمؽـ. -4

 وضع ظـاويـ تقضقحقة دسائؾ افرشافة.  -2

افذيـ زفَّت هبؿ افؼدم يف  أخًرا مفداة إػ إخقاكـا وهذه افرشافة

مفداة  وما أظظؿف ِمـ باب، وهل وصػاتف، باب افعؼقدة يف اهلل تعاػ

إػ كاصئة أهؾ افسـة فقدرجقا مدرج أشالؾفؿ، وفقؼتػقا أثر ـذفؽ 

 اهلادي إػ شقاء افسبقؾ. ، واهلل تعاػ هقكبقفؿ 

ا وارزؿـا اتباظف، وَأِركا افبا ضؾ باضاًل ؾافؾفؿ َأِركا بػضؾؽ احلؼ حؼًّ

ف يا رب ظذ  وارزؿـا اجتـابف، وثب ْت يا رب ظذ احلؼ ؿؾقبـا، وس 

افطاظة جقارحـا وجقاكحـا، برمحتؽ يا أرحؿ افرامحغ، وصذ اهلل وشؾؿ 

 .وبارك ظذ كبقـا حمؿد وآفف وصحبف أمجعغ، واحلؿد هلل رب افعادغ

 

 وكتبٌ

 

 

 

 يـ 1431/ 17/1الصبت ليلة 

 م1/1/2010املوافق: 

 مديهة نصر -القايرة
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 حديث النُزول 
وحدثـل ظـ مافؽ
(1)

اهلل  ، ظـ ابـ صفاب، ظـ أيب ظبد

، وظـ أيب شؾؿة بـ ظبد افرمحـ، ظـ أيب هريرة  ، أن إََؽر 

َيـ ِزُل ربُّـا تبارك وتعاػ ـؾ  فقؾٍة إػ افسامء »ؿال:  رشقل اهلل 

ُظقيِن ؾلشتجقَب افدكقا حَغ َيب َؼك ثؾُث افؾقِؾ اآلِخُر ؾقؼق ـ  َيد  ُل: َم

ِػَر فف؟ ِػُريِن ؾَلؽ  تَغ  ـ  َيس  ـ  َيسلُفـِل ؾلُظطَقف؟ َم «فف؟ َم
(2)

 . 

 طرق احلديث ودرجته

هذا حديث ثابت مـ جفة افـؼؾ، صحقح اإلشـاد، ٓ خيتؾػ أهؾ 

احلديث يف صحتف، رواه أـثر افرواة ظـ مافؽ هؽذا ـام رواه حيقك، 

يرويف ظـ مافؽ، ظـ ابـ صفاب، ظـ أيب ظبد َمـ  شادقضـل»ومـ رواة 

وهق حديث مـؼقل مـ ضرق متقاترة، اهلل إؽر، ٓ يذـر أبا شؾؿة، 

، وؿد ُرِوي ظـ احلـقـل،  افـبلووجقه ـثرة مـ أخبار افعدول ظـ 

ابـ ظقف، ظـ أيب هريرة  افؽ، ظـ افزهري، ظـ أيب ظبقد مقػظـ م

ظـدي وهؿ، وإكام هق ظـ ، وٓ يصح هذا اإلشـاد ظـ مافؽ وهق 
                                                           

 أي حيقك بـ حيقك افؾقثل إكدفز، وهق راوي ادقضل ظـ مافؽ. ((1

ـ مافؽ بف.121/161(، ومسؾؿ )1434، 6811، 1142أخرجف افبخاري ) ((1 ـ ضرق ظ  ( م
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، وـذفؽ ٓ يصح ؾقف رواية ظبد اهلل بـ إظرج، ظـ أيب هريرة 

صافح، ظـ مافؽ، ظـ افزهري، ظـ شعقد بـ ادسقب، ظـ أيب هريرة 

ا ظـ أيب ، وصقابف ظـ افزهري، ظـ إظرج وأيب شؾؿة، مجقعً 

، ورواه زيد بـ حيقك بـ ظبقد افدمشؼل، وروح بـ ظبادة، هريرة 

شحاق بـ ظقسك افطباع، ظـ مافؽ، ظـ افزهري، ظـ إظرج، ظـ وإ

 . أيب هريرة 

 الشرح التفصيلي للحديث

  االشتدالل على علو اهلل تعاىل واشتوائٌ على عرشٌ: -1

دم افسامء ظذ افعرش مـ ؾقق شبع  وؾقف دفقؾ ظذ أن اهلل 

 وهق مـ حجتفؿ ظذ ادعتزفة واجلفؿقةشؿقات ـام ؿافت اجلامظة، 

. وافدفقؾ «دم ـؾ مؽان وفقس ظذ افعرش إن اهلل : »يف ؿقهلؿ

ڈ ژ ﴿: ظذ صحة ما ؿافف أهؾ احلؼ يف ذفؽ ؿقل اهلل 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: وؿقفف  ،[2]ضف:  ﴾ژ ڑ

ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿وؿقفف:  ،[4]افسجدة:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ

 .[41]اإلْساء:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ وؿقفف: .[11]ؾصؾت:  ﴾ې

وؿقفف  .[14]ؾاضر:  ﴾ې ې ى ى﴿ :وؿقفف تبارك اشؿف
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ظراف:  ﴾ى ائ ائ ەئ﴿تعاػ:  ڄ ڄ ڃ ﴿ وؿال: .[148]ٕا

ں ڻ ڻ ﴿ذـره:  وؿال جؾ .[16]ادؾؽ:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ

ظذ:  ﴾ڻ  ﴾ی ی﴿وهذا مـ افعؾق، وـذفؽ ؿقفف:  .[1]ٕا

ۈ ٴۇ ﴿ و: .[3]افرظد:  ﴾ک ک﴿و:  .[122]افبؼرة: 

 .[24]افـحؾ:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿و: .[12]ؽاؾر:  ﴾ۋ ۋ

ژ ڑ ڑ ﴿، وؿال جؾ ذـره: واجلفؿل يزظؿ أكف أشػؾ

ې ې ﴿وؿقفف:  .[2]افسجدة:  ﴾ک ک ک گ گک 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿وؿال فعقسك:  .[4]ادعارج:  ﴾ې ې

وئ ﴿وؿال:  .[121]افـساء: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳڱ﴿وؿال:  .[22]آل ظؿران:  

ہ ہ ہ ﴿وؿال:  .[81]ؾصؾت:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ٴۇ ۈ ۈ ﴿وؿال:  .[13]إكبقاء:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے

وافعروج هق افصعقد، وأما  .[1،8]ادعارج:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۋ

ؾؿعـاه: مـ  .[16]ادؾؽ:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ ؿقفف تعاػ:

أٓ ترى إػ  شظذ»بؿعـك  شيف»ظذ افسامء يعـل: ظذ افعرش، وؿد يؽقن 

أي: ظذ  .[1]افتقبة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ؿقفف تعاػ: 

هذا و .[11]ضف:  ﴾ہ ہ ہ ھ﴿إرض، وـذفؽ ؿقفف: 

 .[4]ادعارج:  ﴾ې ې ې ې﴿ـؾف يعضده ؿقفف تعاػ: 
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وهذه أيات ـؾفا  ،وما ـان مثؾف مما تؾقكا ِمـ أيات يف هذا افباب

 . واضحات يف إبطال ؿقل ادعتزفة

 :ـ افرد ظذ مـ ؿال: اشتقى بؿعـك اشتقػ 2

: ﴾چ﴿وأما ادظاؤهؿ ادجاز يف آشتقاء، وؿقهلؿ يف تلويؾ: 

ـك فف؛ ٕكف ؽر طاهر يف افؾغة، ومعـك آشتقالء يف اشتقػ. ؾال مع

افؾغة: ادغافبة، واهلل ٓ يغافبف وٓ يعؾقه أحد، وهق افقاحد افصؿد، 

ـ  َحؼِّ افؽالم أن يـُحؿؾ ظذ حؼقؼتف حتك تتػؼ األمة أكف أريد بف  وِم

إذ ٓ شبقؾ إػ اتباع ما ُأكزل إفقـا مـ ربـا إٓ ظذ ذفؽ، وإكام ادجاز، 

ف ـالُم اهلل يق ـْ  جَّ إػ إصفر وإطفر ِمـ وجقهف، ما مل يؿـع ِم

ٍع ما ثبت رء  ذفؽ ما جيب فف افتسؾقؿ، وفق شاغ اد ظاء ادجاز فؽؾ  ُمدَّ

ظـ أن خياضَِب إال بام تػفؿف افعرب دم  ، وَجؾ  اهللُ مـ افعبارات

ؾقم يف افؾغة وآشتقاء مع افسامعغ،معفقد خماضباتا مما يصح معـاه ظـد 

ـُ ؾقف، ؿال  ومػفقم، وهق افعؾق وآرتػاع ظذ افقء، وآشتؼرار وافتؿؽُّ

، ؿال: ظال. ؿال: وتؼقل افعرب: اشتقيت ﴾چ﴿أبق ظبقدة، يف ؿقفف: 

أي: اكتفك صبابف  قيت ؾقق افبقت. وؿال ؽره: اشتقىؾقق افدابة، واشت

 واشتؼر، ؾؾؿ يؽـ يف صبابف مزيد. 

، تقاء آشتؼرار يف افعؾق، وهبذا خاضبـا اهلل آش ؿال أبق ظؿر:
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 .[18]افزخرف:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿وؿال: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿وؿال:  ،[44]هقد:  ﴾ۈئ ۈئ ېئېئ﴿وؿال: 

وؿال افشاظر .[11]ادممـقن:  ﴾ٻ پ پ
(1)

 : 

، . ٕن افـجؿ ٓ يستقيلشاشتقػ»ذا ٓ جيقز أن يتلول ؾقف أحد وه

اكة ا جؾقاًل يف ظؾؿ افديملمقكً  وـان ثؼةً -وؿد ذـر افـرض بـ ُصَؿْقٍؾ 

ؿال: أتقت أبا ربقعة  -وحْسُبؽ باخلؾقؾ-ؿال: حدثـل اخلؾقؾ  -وافؾغة

ـْ رأيُت، ؾنذا هق ظذ شطح، ؾسؾؿـا ؾردَّ  إظرايب، وـان ِمـ أظؾؿ َم

يـ ومل َكْدِر ما ؿال. ؿال:  ظؾقـا افسالم، وؿال فـا: اشتقوا. ؾَبِؼقـا متحر 

هق مـ »ؾؼال فـا أظرايب إػ جـبف: إكف أَمَرـؿ أن ترتػعقا. ؿال اخلؾقؾ: 

ؾَصِعدكا إفقف  ،[11]ؾصؾت:  ش﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿: ؿقل اهلل 

ؾؼال: هؾ فؽؿ يف خبٍز َؾطِرٍ 
(2)

ـٍ َهِجرٍ  ، وَفَب
(3)

 
ٍ
َكِؿرٍ ، وماء

(4)
؟ ؾؼؾـا: 

افساظة ؾارؿـاه. ؾؼال: شالًما. ؾؾؿ َكْدِر ما ؿال، ؾؼال إظرايب: إكف 
                                                           

(، وتػسر افؼرضبل 4/126(، وهتذيب افؾغة )8/116( افبقت بدون كسبة يف افعغ )1)

ٓ مـ: شوصبحتفؿ»ذيب برواية: (، ويف افعغ وافتف1/114) ،(1/124)  ش.ؾلوردهتؿ»، بد

 (.ؾطر )أي ضري.  يـظر خمتار افصحاح  (1)

( هجر: أي ؾائؼ ؾاضؾ، يؼال: هذا أهجر مـ هذا، أي: أؾضؾ مـف، ويؼال يف ـؾ 8)

 (.2/221رء. افـفاية يف ؽريب احلديث )

 (.2/143( اداء افـؿر: افـاجع يف افري. افـفاية يف ؽريب احلديث )4)

ــــَرةٍ  ُتؿ مــــاًء بػقػــــاَء َؿػ  َرد   ؾــــَلو 
 

ـَتَقى  ُؿ افـَقاميِنُّ ؾاش   وَؿد  َحؾ ؼ افــ ج 
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: هق مـ ؿقل اهلل »شادؽؿ متارـة ٓ خر ؾقفا وٓ ذ. ؿال اخلؾقؾ:

[68]افػرؿان:  ش﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿
(1)

 . 

 افردُّ ظذ أثٍر ضعقٍػ باتػاق: -3 

ـْ كَزع مـفؿ بحديث يرويف ظب د اهلل بـ داود، افقاشطل، وأما كزُع َم

ظـ إبراهقؿ بـ ظبد افصؿد، ظـ ظبد افقهاب بـ جماهد، ظـ أبقف، ظـ 

 .[2]ضف:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿يف ؿقفف تعاػ:  ابـ ظباس 

تِف، ؾال خيؾق مـف مؽان.  اشتقػ ظذ مجقع َبِريَّ

أن هذا حديث مـؽر ظـ ابـ ظباس، وَكَؼَؾُتف  :ؾاجلقاب ظـ هذا 

ظبد اهلل بـ داود افقاشطل وظبد افقهاب ابـ جمفقفقن ضعػاء؛ ؾلما 

جماهد ؾضعقػان، وإبراهقؿ بـ ظبد افصؿد جمفقل ٓ يعرف، وهؿ ٓ 

َيْؼَبُؾقن أخبار أحاد افعدول، ؾؽقػ يسقغ هلؿ آحتجاج بؿثؾ هذا 

حقث يؼقل:   مـ احلديث فق ظَؼؾقا أو أكصػقا ! أما شؿعقا اهلل 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ   ڑ ڑ﴿

 .[81-86]ؽاؾر:  ﴾ڱ ڱ ڱ ںںڳ ڳ ڳ ڱ 

 ـان يؼقل: إهلل يف افسامء. وؾرظقن يظـف ـاذًبا.  ؾدل ظذ أن مقشك 

                                                           
 . خمتًكا ( مـ ضريؼ افـرض بف111ص) ( أخرجف افذهبل يف افعؾق فؾعع افغػار1)
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ـْ ٓ يؼِدرُ  ؾسبحاَن َم
(1)

 اخلْؾُؼ ؿـْدَرهُ  

ـُ  ــْقِؿ ــٌؽ ظــذ ظــرِش افســامء ُمَف  َمؾِق
 

ُد   ـْ هق ؾقَق افعرِش َؾْرٌد ُمَقحَّ  وَم

ـــق افُقُجـــقُه وَتْســـُجدُ  ـُ تِـــف َتْع  فِِعزَّ
 

ْؾِت وهذا  ـِ أيب افصَّ افشعر ٕمقََّة ب
(2)

 ، وؾقف يؼقل يف وصػ ادالئؽة: 

ــف  ْهَر رْأَش ــدَّ ــُع اف  ؾســاِجُدهؿ ٓ َيْرَؾ
 

ـــــدُ   ـــــا َؾْقَؿـــــف وُيَؿج  ـــــُؿ ربًّ  ُيَعظ 
 

 

                                                           
 ش.يعرف: »مصدر افتخريج( يف 1)

 (.21،23ص) ( ديقاكف1)
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 الرد على شبهاتـ  4
 إثبات صفة العلو

 الشبهة األوىل والرد عليها:

ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ﴿: : ؾنن احتجقا بؼقل اهلل ؿال أبق ظؿر

ٕكعام:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿وبؼقفف:  .[14]افزخرف:  ﴾ھے  .[8]ا

ٔية ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿وبؼقفف:    .[1]ادجادفة:  ا

وزظؿقا أن اهلل تبارك وتعاػ يف ـؾ مؽان بـػسف وذاتف تبارك 

وتعاػ، ؿقؾ هلؿ: ٓ خالف بقــا وبقـؽؿ وبغ شائر إمة أكف فقس يف 

قجب محؾ هذه أيات ظذ ادعـك إرض دون افسامء بذاتف، ؾ

افصحقح ادجتَؿِع ظؾقف، وذفؽ أكف يف افسامء إفف معبقد مـ أهؾ افسامء، 

وـذفؽ ؿال أهؾ افعؾؿ  ويف إرض إفف معبقد مـ أهؾ إرض،

بافتػسر، ؾظاهر افتـزيؾ يشفد أكف ظذ افعرش، وآختالف يف ذفؽ 

 . بقــا ؾؼط، وأشعُد افـاس بف َمـ شاَظده افظاهرُ 

، ؾاإلمجاع وآتػاق ﴾ھ ھ ھے﴿وأما ؿقفف يف أية إخرى: 

 ـ أهؾ إرض، ؾتدبَّْر هذا ؾنكف ؿاضع إن صاء اهلل.عبقد مؿد بغَّ ادراد بلكف م

 دفقؾ افػطرة ظذ افعؾق:

ظذ افعرش ؾقق افساموات افسبع أن  ومـ احلجة أيًضا يف أكف 
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هبؿ أمٌر أو كزفت هبؿ صدة ادقحديـ أمجعغ ِمـ افعرب وافعجؿ إذا ـرَ 

وهذا أصَفُر  -تبارك وتعاػ-رؾعقا وجقهفؿ إػ افسامء يستغقثقن رهبؿ 

وأظَرُف ظـد اخلاصة وافعامة ِمـ أن ُيـحتاج ؾقف إػ أـثر ِمـ حؽايتف؛ 

 ره ظؾقفؿ مسؾؿ.مل يمك ْبفؿ ظؾقف أحد، وٓ أكؽ ٕكف اضطرار

 ظذ افعؾق: افدفقؾ افـؼع

ِة افتل أراد مقٓها ظتَؼفا إن ـاكت مممـة، فألَمَ  وؿد ؿال  

. ؾلصارت إػ افسامء، ثؿ ؿال «أيـ اهلل؟» بلن ؿال هلا: رشقُل اهللِ ؾاختَزها 

«أظتؼفا ؾنهنا مممـة». ؿافت: رشقل اهلل، ؿال: «مـ أكا؟»هلا: 
(1)

. ؾاـتػك 

 مـفا برؾعفا رأشفا إػ افسامء، واشتغـك بذفؽ ظام شقاه.  رشقل اهلل 

زكا ظبقد بـ حمؿد، ؿال: حدثـا ظبد اهلل بـ مرسور، ؿال: حدثـا أخ

ظقسك بـ مسؽغ، ؿال: حدثـا حمؿد بـ شـجر، ؿال: حدثـا أبق ادغرة، 

ؿال: حدثـا إوزاظل، ؿال: حدثـا حيقك بـ أيب ـثر، ظـ هالل بـ أيب 

َؾْعُت   مقؿقكة، ظـ ظطاء بـ يسار، ظـ معاوية ابـ احلؽؿ ؿال: اضَّ

ًة يل ترظاها جاريٌة يل يف كاحقة ُأُحٍد، ؾقجدُت افذئَب ؿد أصاب ؽـقؿ

ًة، تُ ـدم آَشُػ ـام يْلَشُػقن، ؾصَؽؽْ صاًة مـفا، وأكا رجؾ مـ بـل آ فا َصؽَّ

. ؿال: ؾؼؾُت يا   افـبلثؿ اككؾُت إػ  ؾلخزُتف، ؾعظَّؿ ذفؽ ظذَّ

                                                           
 .( مـ حديث معاوية بـ احلؽؿ افسؾؿل281/88أخرجف مسؾؿ ) ((1
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 افـبلجئُت هبا إػ ؿال: ؾ .«ؾل تِـل هبا»رشقل اهلل، ؾفالَّ ُأْظتُِؼفا؟ ؿال: 

 :ؿافت:  .«َمـ أكا؟». ؾؼافت: يف افسامء، ؾؼال: «أيـ اهلل؟»، ؾؼال هلا

«إهنا مممـة، ؾلظتؼفا»أكَت رشقُل اهلل. ؿال: 
(1)

. خمتك، أكا اختكتف 

ِمـ حديثف افطقيؾ، ِمـ رواية إوزاظل، وهق ِمـ حديث مافؽ أيًضا، 

  وشقليت يف مقضعف ِمـ ـتابـا إن صاء اهلل.

 ظذ افعؾق: ؼعافدفقؾ افع

وأما احتجاجفؿ: فق ـان يف مؽان ٕصبَف ادخؾقؿات؛ ٕن ما 

أحاضت بف إمؽـُة واْحَتَقْتف خمؾقٌق. ؾقٌء ٓ َيْؾَزُم وٓ معـك فف؛ ٕكف 

  تِف، ٓ يدرك ـْ بريَّ ـْ خْؾِؼف، وٓ ُيؼاس بقء ِم فقس ـؿثؾف رء ِم

 هق، ـان ؿبؾ ـؾ رء، ثؿ خؾؼ بؼقاس، وٓ يؼاس بافـاس، ٓ إفف إٓ

إمؽـة، وافساموات، وإرض وما بقـفام، وهق افباؿل بعد ـؾ رء، 

وخافؼ ـؾ رء ٓ ذيؽ فف، وؿد ؿال ادسؾؿقن وـؾ ذي ظؼؾ: إكف ٓ 

يعؼؾ ـائـ ٓ يف مؽان ِمـَّا، وما فقس يف مؽان ؾفق ظدم. وؿد صح يف 

يف إزل ٓ يف مؽان وفقس  ادعؼقل، وثبت بافقاضح ِمـ افدفقؾ أكف ـان

ـَْجِري بقـف وبقـفؿ متثقٌؾ أو  ـْ خؾؼف أو ي بؿعدوم ؾؽقػ ُيؼاس ظذ رء ِم

ـْ وصػف  تشبقٌف؟ تعاػ اهلل ظام يؼقل افظادقن ظؾقا ـبرا، افذي ٓ ُيبَْؾُغ ِم
                                                           

 ( مـ ضريؼ حجاج افصقاف ظـ حيقك بـ أيب ـثر بف.281/88أخرجف مسؾؿ ) ((1
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إٓ إػ ما وصػ بف كػسف، أو وصػف بف كبقف ورشقفف، أو اجتؿعت ظؾقف 

 إمة احلـقػقة ظـف. 

 شبهة ثانية والرد عليها:

ؾنن ؿال ؿائؾ مـفؿ: إكا وصػـا ربـا أكف ـان ٓ يف مؽان، ثؿ خؾؼ 

إماــ ؾصار يف مؽان، ويف ذفؽ إؿرار مـا بافتغقر وآكتؼال؛ إذ زال 

 ظـ صػتف يف إزل، وصار يف مؽان دون مؽان؟

ؿقؾ فف: وـذفؽ زظؿَت أكَت أكف ـان ٓ يف مؽان واكتؼؾ إػ صػة هل  

ؾ  افؽقُن يف ـؾ مؽان، ؾؼد تغرَّ ظـدك معبقُدك واكتؼؾ مـ ٓ مؽان إػـ 

ام هق  ؾ مؽانـ  مؽان. وهذا ٓ َيـَْػؽُّ مـف؛ ٕكف إن زظؿ أكف يف إزل يفـ 

 أن ؾؼد أوجب إماــ وإصقاء مقجقدة معف يف أزفف، وهذا ؾاشد. 

إػ ؾنن ؿقؾ: ؾفؾ جيقز ظـدك أن يـتؼؾ ِمـ ٓ مؽان يف إزل 

ُ احلال ؾال شبقؾ إػ إضالق ذفؽ ظؾقف  مؽان؟ ؿقؾ فف: أما آكتؼال وتغرُّ

ٕن ـقكف يف إزل ٓ ُيْقِجُب مؽاًكا، وـذفؽ َكْؼُؾف ٓ يقجب مؽاًكا، 

ـَ اخلؾؼ،  ْقُكف ُيْقِجُب مؽاًكا ِم ـَ ن ما  وفقس يف ذفؽ ـاخلؾؼ؛ ٕكف ـقَّ

فقس  إػ مؽان، واهلل  وُكْؼَؾُتف تقجب مؽاًكا ويصر مـتؼال ِمـ مؽان

ـذفؽ؛ ٕكف يف إزل ؽر ـائـ يف مؽان، وـذفؽ كؼؾتف ٓ تقجب 

مؽاًكا، وهذا ما ٓ َتْؼِدُر افعؼقل ظذ دؾعف، وفؽـا كؼقل: اشتقى ِمـ ٓ 
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مؽان إػ مؽان. وٓ كؼقل: اكتؼؾ. وإن ـان ادعـك يف ذفؽ واحدا، أٓ 

ومعـامها واحد، وكؼقل:  ترى أكا كؼقل: فف ظرش. وٓ كؼقل: فف ْسير.

هق احلؽقؿ. وٓ كؼقل: هق افعاؿؾ. وكؼقل: خؾقُؾ إبراهقَؿ. وٓ كؼقل: 

قف وٓ  َصِديُؼ إبراهقَؿ. وإن ـان ادعـك يف ذفؽ ـؾف واحًدا، ٓ كسؿ 

ـْ  م ذـُركا فف ِم ك بف كػسف، ظذ ما تؼدَّ َكِصُػف وٓ ُكْطؾُِؼ ظؾقف إٓ ما شؿَّ

وٓ َكْدَؾُع ما وصػ بف كػسف؛ ٕكف دْؾٌع وصػف فـػسف، ٓ ذيؽ فف، 

 .[11]افػجر:  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: فؾؼرآن، وؿد ؿال اهلل 

؛ ٕن ذفؽ إكام يؽقن إذا ـان  ًٓ ، وٓ اكتؼا ًٓ وفقس جمقئُف حرـًة، وٓ زوا

اجلائل جسًؿـا أو جقهًرا، ؾؾام ثبَت أكف فقس بجسؿ وٓ جقهر مل يـَِجْب 

وفق اظتزَت ذفؽ بؼقهلؿ: جاءت ؾالًكا  أن يؽقن جمقئف حرـة وٓ كؼؾة،

ؿقامتُف. و: جاءه ادقُت. و:جاءه ادرُض. وِصبِْف ذفؽ مما هق مقجقد كازل 

 وٓ جملء َفباَن فؽ، وباهلل افعصؿُة وافتقؾقُؼ. 

 شبهة ثالثة والرد عليها:

 ؾنن ؿال: إكف ٓ يؽقن مستقيا ظذ مؽان إٓ مؼروًكا بافتؽققػ؟

قاء واجبًا وافتؽققُػ مرتِػٌع، وفقس رؾُع افتؽققػ ؿقؾ: ؿد يؽقن آشت 

يقجب رؾَع آشتقاء، وفق فزم هذا َفِزم افتؽققُػ يف إزل؛ ٕكف ٓ يؽقن 

ـا أن فـا  ـائـ يف ٓ مؽان إٓ مؼروًكا بافتؽققػ، وؿد ظَؼؾـا وأدرــا بحقاش 
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يقجب  أرواًحا يف أبداكـا وٓ كعؾؿ ـقػقة ذفؽ، وفقس جفؾـا بؽقػقة إرواح

. يقجب أكف شظذ ظرصف»أن فقس فـا أرواح، وـذفؽ فقس جفؾـا بؽقػقة: 

 فقس ظذ ظرصف. 

أخزكا ظبد افقارث بـ شػقان، ؿال: حدثـا ؿاشؿ بـ أصبغ، ؿال: 

حدثـا أمحد بـ زهر، ؿال: حدثـا أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد اهلل 

وـقع بـ  اخلزاظل، ؿال: حدثـا محاد بـ شؾؿة، ظـ يعذ بـ ظطاء، ظـ

ـٍ افُعؼقع  ، أيـ ؿال: ؿؾت: يا رشقل اهلل ُحُدٍس، ظـ ظؿف أيب َرِزي

ـان ما »ؿبؾ أن خيؾؼ افسامء وإرض؟ ؿال:  -تبارك وتعاػ -ـان ربـا 

َصف ظذ اداءِ  َتف هقاٌء، ُثؿ  خَؾؼ َظر  «ؾقَؿف هقاٌء، وما تـَح 
(1)

.  

َؿـاء، ؾقؿف هقاء، ـان يف ظَ »: ؿال ؽره يف هذا احلديث: ؿال أبق ظؿر

. راجعة إػ افَعامء، وؿال أبق شحتتف». وشؾقؿف». واهلاء يف ؿقفف: شوحتتف هقاء

ظبقد
(2)

مؼصقر، أي:  شظؿك»: افَعامء هق افغامم وهق ممدود. وؿال ثعؾٌب: هق 

ـ َظِؿل ظـ رء ؾؼد أَْطؾؿ ظؾقف.   يف ظًؿك ظـ خؾؼف، وادؼصقد افظَُّؾؿ، وم

 بـ حمؿد بـ ظبد ادممـ، ؿال: حدثـا أمحد أخزكا أبق حمؿد ظبد اهلل

بـ جعػر بـ محدان بـ مافؽ، ؿال: حدثـا ظبد اهلل بـ أمحد بـ حـبؾ، 
                                                           

(، 111(، وابـ ماجف )4/11(، وأمحد )1438أخرجف أبق داود افطقافز)( 1)

، وابـ حبان يف صحقحف شهذا حديث حسـ»(، وؿال: 8143وافسمذي )

 ( مـ ضرق ظـ محاد بـ شؾؿة بف. 6141)

 (.1/1( ؽريب احلديث )1)
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ؿال: حدثـل أيب، ؿال: حدثـا ْسيج بـ افـعامن، ؿال: حدثـا ظبد اهلل بـ 

دم افسامء، وظؾؿف دم ـؾ  : اهللُ  ؿال مافؽ بـ أكسكاؾع، ؿال: 

مؽان، ال خيؾق مـف مؽان
(1)

 . 

ـقػ  ،[2]ضف:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿ؿال: وؿقؾ دافؽ: 

: اشتقاؤه معؼقل، وـقػقتف جمفقفة، Pاشتقى؟ ؾؼال مافؽ 

.
ٍ
 وشمافؽ ظـ هذا بدظة، وأراك رجَؾ َشْقء

 شبهة رابعة والرد عليها: 

يـا ظـ ربقعة بـ أيب ظبد افرمحـ أكف ؿال يف ؿقل اهلل  : وؿد ُرو 

 ذا شقاء. . مثَؾ ؿقل مافؽ ه[2]ضف:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: وأما احتجاجفؿ بؼقفف 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ٔية؛ ٕن ظؾامء افصحابة  .[1]ادجادفة:  ﴾ڄڃ ؾال حجة هلؿ يف طاهر هذه ا

ٔية: هق  وافتابعغ افذيـ ُحـِؿؾت ظـفؿ افتلويؾ يف افؼرآن ؿافقا يف تلويؾ هذه ا

ؾ مؽان. و  ما خافػفؿ يف ذفؽ أحد ُيـْحتَجُّ بؼقفف. ظذ افعرش وظؾُؿف يفـ 

 ذـر شـقد ظـ مؼاتؾ بـ حقان، ظـ افضحاك بـ مزاحؿ يف ؿقفف:
                                                           

( ورجافف ثؼات، ومـ ضريؼف افالفؽائل يف ذح أصقل 11( افسـة فعبد اهلل بـ أمحد )1)

 (.112(، ومـ ضريؼف ابـ ؿدامة يف إثبات صػة افعؾق )ص618اظتؼاد أهؾ افسـة )
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ٔية، ؿال:  .[1]ادجادفة:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ هق ظذ »ا

ـاكقا ام  شظرصف، وظؾؿف معفؿ أـي
(1)

ـ شػقان افثقري مثؾف . ؿال: وبؾغـل ظ
(2)

. 

ابـ هبدفة، ظـ زر بـ  ؿال شـقد: وحدثـا محاد بـ زيد، ظـ ظاصؿ

اهلل ؾقق افعرش، ٓ خيػك ظؾقف »ؿال:  حبقش، ظـ ابـ مسعقد 

شرء ِمـ أظامفؽؿ
(3)

 . 

ـقد: وحدثـا هشقؿ، ظـ أيب بؼ، ظـ جماهد ؿال:  إن بغ افعرش »ؿال ش

ـ طؾؿة ـ كقر، وحجاب ِم شوبغ ادالئؽة شبعغ حجاًبا؛ حجاب ِم
(4)

 . 

دثـا ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظثامن، وأخزكا إبراهقؿ بـ صاـر، ؿال: ح

ؿال: حدثـا شعقد بـ مخر وشعقد بـ ظثامن، ؿآ: حدثـا أمحد بـ 

اهلل بـ صافح، ؿال: حدثـا يزيد بـ هارون، ظـ محاد بـ شؾؿة،  ظبد

ما بغ »ؿال:  ظـ ظاصؿ ابـ هبدفة، ظـ زر، ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد 

ؾ شامء إػ إخرى مسرة افسامء إػ إرض مسرة مخسامئة ظام، وما ب غـ 

                                                           
(، وابـ بطة يف اإلباكة افؽزى 841 /1( أخرجف افبقفؼل يف إشامء وافصػات )1)

ظـ مؼاتؾ بـ  ،ظـ بؽر بـ معروف ،( مـ ضرق ظـ كقح بـ مقؿقن8/128)

 حقان بف، وإشـاده حسـ.

 (. 41( شقليت يف )ص (1

( مـ 111/ 8(، وابـ بطة يف اإلباكة افؽزى )234خرجف ابـ خزيؿة يف افتقحقد )( أ8)

 ضريؼ ادسعقدي ظـ ظاصؿ بـ هبدفة بف، وإشـاده حسـ.

( 1/134(، وافبقفؼل يف إشامء وافصػات )84( أخرجف ابـ خزيؿة يف افتقحقد )4)

 مـ ضريؼ هشقؿ بف، ورجافف ثؼات.
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مخسامئة ظام، وما بغ افسامء افسابعة إػ افؽرد مسرة مخسامئة، وافعرش 

شظذ اداء، واهلل تبارك وتعاػ ظذ افعرش يعؾؿ أظامفؽؿ
(1)

 . 

ؿال أبق ظؿر: ٓ أظؾؿ يف هذا افباب حديًثا مرؾقًظا إٓ حديث 

شـاد، رواه ظـ شامك بـ ظؿرة، وهق حديث مشفقر هبذا اإل اهلل ظبد

مجاظة؛ مـفؿ أبق خافد افدآين
(2)

، وظؿرو بـ أيب ؿقس
(3)

وصعقب بـ  

خافد
(4)

، وابـ أيب ادؼدام
(5)

، وإبراهقؿ بـ ضفامن
(6)

، وافقفقد بـ أيب 

 ثقر، وهق حديث ـقيف. 

أخزكا ظبد اهلل بـ حمؿد، ؿال: حدثـا حمؿد، بـ بؽر، ؿال: حدثـا 

ارث، حدثـا ؿاشؿ حدثـا حمؿد بـ إشامظقؾ، داود، وأكبلكا ظبد افق أبق

ؿآ: حدثـا حمؿد بـ افصباح افدوٓيب افبزاز، ؿال: حدثـا افقفقد بـ أيب 

ثقر، ظـ شامك، ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرة، ظـ إحـػ بـ ؿقس، ظـ 

ْت،  أن رشقل اهلل   افعباس بـ ظبد ادطؾب كظر إػ شحابة مرَّ

                                                           
(، 143وابـ خزيؿة يف افتقحقد ) (،11) ( أخرجف افدارمل يف افرد اجلفؿقة1)

( مـ ضرق ظـ ظاصؿ بف، 8/836وافالفؽائل يف ذح أصقل اظتؼاد أهؾ افسـة )

 ورجافف ثؼات.

 ( مـ ضريؼ أيب خافد افدآين بف بدون ذـر افعباس.142( أخرجف أبق افشقخ يف افعظؿة )1)

 أيب ؿقس بف.  ( مـ ضريؼ ظؿرو بـ8814(، وافسمذي )4114( أخرجف أبق داود )8)

 ( مـ ضريؼ صعقب بف.1/241( أخرجف احلاـؿ )4)

 ( مـ ضريؼ ظؿرو بـ ثابت أيب ادؼدام بف. 1/1( أخرج أبق كعقؿ يف تاريخ أصبفان )2)

 (.4112(، ومـ ضريؼف أبق داود )11( ابـ ضفامن يف مشقختف )6)
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قن هذه؟»ؾؼال:  َن؟»ا: افسحاب. ؿال: . ؿافقشما ُتَسؿُّ ؿافقا:  .«واف ـُؿز 

َن بقـَؽؿ وبَغ ». ؿافقا: كعؿ، ؿال: ش؟وافَعـانَ »وادزَن. ؿال:  ـؿ َتَرو 

ا واحدٌة، أو اثـتاِن، أو ». ؿافقا: ٓ كدري. ؿال: ش؟افسامءِ  بقـَؽؿ وبقـَفا إم 

 حتك َظدَّ  -ثالٌث وشبعقن شـًة، وافسامُء ؾقَؿفا ـذفؽ، بقـَفام مثُؾ ذفؽ 

َػؾِف ـام بَغ  - شبَع شامواٍت  اله وَأش  ٌر بَغ َأظ  ُثؿ  ؾقَق افسامِء افسابعِة َبح 

ظالٍ  شامٍء إػ شامٍء، ُثؿ  ؾقَق ذفؽ ثامكقُة َأو 
(1)

بِفؿ مثُؾ   ـَ بَغ َأط الؾِفؿ وُر

ما بَغ شامٍء إػ شامءٍ 
(2)

«، ثؿ اهلل ؾقق ذفؽ
(3)

 . 

ث ظـ افقفقد بـ أيب ثقر، ويف رواية ؾروة بـ أيب ادغراء هذا احلدي

يعـل ما بَغ -ما بَغ رُءوِشفؿ إػ َأط الؾِفؿ مثُؾ ذفؽ »ؿال يف إوظال: 

 
ٍ
 إػ شامء

ٍ
ُثؿ  ؾقَؿفؿ افعرُش، ما بَغ أظاله وأشػؾِف مثُؾ ذفؽ، ُثؿ   - شامء

«اهللُ ؾقَق ذفؽ
(4)

 وؾقف حديث جبر بـ ُمْطِعٍؿ مرؾقظا أيًضا.  .

شػقان ؿال: حدثـا ؿاشؿ بـ أصبغ، ؿال:  وأخزكا ظبد افقارث بـ

                                                           
فاية يف ((1  (.424/ 2ؽريب احلديث ) افقظقل تُققُس اجلَبَؾ واِحُدها َوِظٌؾ. بؽرس افعغ. اـف

ثؿ ظذ طفقرهؿ افعرش بغ أشػؾف وأظاله مثؾ ما بغ »( بعده يف مصادر افتخريج: 1)

 ش.شامء إػ شامء

(،وأبق داود 146 /1(، وأمحد يف ادسـد )3( أخرجف ابـ أيب صقبة يف ـتاب افعرش )8)

مل (، وافدار138(، وؿال: حسـ ؽريب. وابـ ماجف )8814(، وافسمذي )4118)

(، وافعؼقع يف افضعػاء 1/816(، واحلاـؿ يف ادستدرك )11يف افرد ظذ اجلفؿقة )

 ( مـ ضرق ظـ شامك بـ حرب بف.1/12(، وابـ اجلقزي يف افعؾؾ ادتـاهقة )1/114)

 (.3( أخرجف حمؿد بـ ظثامن بـ أيب صقبة يف ـتاب افعرش )4)
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حدثـا أمحد بـ زهر، ؿال: حدثـا حيقك بـ معغ، ؿال: حدثـا وهب بـ 

جرير، ؿال: حدثـا أيب، ؿال: شؿعت حمؿد بـ إشحاق حيدث، ظـ 

يعؼقب بـ ظتبة، ظـ جبر بـ حمؿد بـ جبر بـ
 

مطعؿ، ظـ أبقف، ظـ 

، ؾؼال: يا  افـبلَّ جده ؿال: أتك  رشقَل اهللِ، ُجِفدت إكػُس،  أظرايبٌّ

وضاع افعقاُل، وهُنِؽت إمقاُل، ؾاشتسِؼ اهللَ فـا؛ ؾنكا كستشِػُع بؽ ظذ 

َويـ َحَؽ، أتدِري ما » :اهلل، وكستشِػُع باهلل ظؾقؽ. ؾؼال رشقل اهلل 

، ؾام زال يسب ح حتك ُظِرف ذفؽ يف وجقه . وشبَّح رشقُل اهللِ شتؼقُل؟

ـ  خؾ ِؼف، صلُن وَ »أصحابف، ثؿ ؿال:  ـ َحَؽ، إكف ال ُيستشَػُع باهللِ ظذ َأَحٍد ِم ي

ِصف، ظذ  ِري ما اهللُ؟ إن  اهللَ ظذ َظر  ـ َحَؽ، وَتد  ـ  ذفؽ، َوي اهللِ أظظُؿ ِم

ِضف َفـَفَؽذا وأصار بلصابعف اخلؿس مثَؾ افُؼبَّة، وأصار - «شامواتِف وَأر 

فقئة افؼبة حيقك ـ معغ بلصابعفـ  ِب » -ب ْحِؾ بافرـا شوإكَّف َفقَئِطُّ أَضِقَط افرَّ
(1)

 . 

أخزين أبق افؼاشؿ خؾػ بـ افؼاشؿ، ؿال: حدثـا ظبد اهلل بـ جعػر بـ 

افقرد، ؿال: حدثـا أمحد بـ إشحاق بـ واضح، ؿال: حدثـا أبق داود شؾقامن 

بـ إصعث، ؿال: حدثـا أمحد بـ إبراهقؿ افدورؿل، ؿال: حدثـا ظع بـ 

صؼقؼ، ؿال: حدثـا ظبد اهلل بـ مقشك افضبل، ظـ معدان، ؿال: احلسـ بـ 

  .[4]احلديد:  ﴾ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: شلفت شػقان افثقري ظـ ؿقفف تعاػ

                                                           
(، وابـ خزيؿة يف افتقحقد 212)(، وابـ أيب ظاصؿ يف افسـة 4116( أخرجف أبق داود )1)

( مـ ضرق ظـ وهب بـ جرير بف، وصححف إفباين يف 111 /1(، وافطزاين )141)

 (.1/121طالل افسـة )
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ؿال: ِظْؾُؿف. ؿال ظع بـ احلسـ: وشؿعت ابـ ادبارك يؼقل: إن ـان 

ـَ إبدال ؾفق َمْعدانُ  بُخراشاَن أحٌد ِم
(1)

 . 

إبراهقؿ افدورؿل، ؿال: حدثـا حيقك ؿال أبق داود: وحدثـا أمحد بـ 

بـ مقشك وظع بـ احلسـ بـ صؼقؼ، ظـ ابـ ادبارك ؿال: افرب تبارك 

وتعاػ ظذ افسامء افسابعة، ظذ افعرش. ؿقؾ فف: بَحدٍّ ذفؽ؟ ؿال: كعؿ، 

هق ظذ افعرش ؾقق شبع شؿقات
(2)

 . 

ؿال: وحدثـا أمحد بـ إبراهقؿ افدورؿل، ؿال: حدثـل حمؿد بـ 

بٌؼ ادريز يف صػتف  افؽاليب، ؿال: شؿعت وـقًعا يؼقل: ـَػرَ ظؿرو 

هذه، ؿال: هق يف ـؾ رء. ؿقؾ فف: ويف َؿَؾـُْسقتِؽ هذه؟ ؿال: كعؿ، 

  !!ؿقؾ فف: ويف جقف محار؟ ؿال: كعؿ

وؿال ظبد اهلل بـ ادبارك: إكا فـحؽل ـالم افقفقد وافـصارى وٓ 

 كستطقع أن كحؽل ـالم اجلفؿقة. 
 

                                                           
(، وافالفؽائل يف ذح أصقل اظتؼاد أهؾ 231أخرجف ظبد اهلل بـ أمحد يف افسـة ) (1)

بـ  ظع»سـ بف. ووؿع ظـد افالفؽائل: ( مـ ضريؼ ظع بـ احل611افسـة )

 .شهذا إثر ثابت ظـ معدان»(: 148صوؿال افذهبل يف افعؾق )ش. احلسغ

( مـ 61(، وافدارمل يف افرد ظذ اجلفؿقة )231( أخرجف ظبد اهلل بـ أمحد يف افسـة )1)

 ضريؼ ظع بـ احلسـ بف، وإشـاده صحقح.
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 ثبات صفة النزولإـ  5
يـزل ربـا تبارك وتعاػ إػ شامء »يف هذا احلديث:  وأما ؿقفف 

ؾؼد أـثر افـاُس افتـازَع ؾقف، وافذي ظؾقف مجفقر أئؿة أهؾ افسـة  .«افدكقا

ؿقن هبذا احلديث ـام ؿال رشقل اهلل ش. َيـِْزُل »أهنؿ يؼقفقن:  ، ويصد 

فؼقل يف ـقػقة آشتقاء وٓ ُيؽق ػقن، وافؼقُل يف ـقػقة افـزول ـا

وادجلء، واحلجُة يف ذفؽ واحدٌة، وؿد ؿال ؿقم مـ أهؾ إثر أيًضا: 

إكف يـزل أمره، وتـزل رمحتف. وروي ذفؽ ظـ حبقٍب ـاتِب مافٍؽ 

وؽِره، وأكؽره مـفؿ آخرون، وؿافقا: هذا فقس بقء؛ ٕن أمَره 

تعاػ ادؾؽ اجلبار ورمحَتف ٓ يزآِن يـزِٓن أبًدا يف افؾقؾ وافـفار، و

افذي إذا أراد أمًرا ؿال فف: ــ. ؾقؽقن، يف أي وؿت صاء، وخيتص 

 برمحتف مـ يشاء متك صاء، ٓ إفف إٓ هق افؽبر ادتعال. 

 -وـان مـ ثؼات ادسؾؿغ بافؼروان-وؿد روى حمؿد بـ ظع افبََجؾِـلُّ 

ف ظـ  مافؽ بـ أكس، ؿال: حدثـا جامع بـ َشقادَة بؿَك، ؿال: حدثـا مطر 

. ؾؼال مافؽ: «إن اهلل يـزل دم افؾقؾ إػ شامء افدكقا» أكف شئؾ ظـ احلديث:

يتـزل أمره
(1)

ام ؿال مافؽ ظذ معـك أكف  P . وؿد حيتؿؾ أن يؽقنـ 

                                                           
وـذفؽ ذـرت هذه رواية ظـ مافؽ رويت مـ »( ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة: 1)

ريؼ ـاتبف حبقب بـ أيب حبقب فؽـ هذا ـذاب باتػاق أهؾ افعؾؿ بافـؼؾ ٓ يؼبؾ ض

أحد مـفؿ كؼؾف ظـ مافؽ، ورويت مـ ضريؼ أخرى ذـرها ابـ ظبد افز ويف 

 =    (. 441- 2/441جمؿقع افػتاوى )ش. إشـادها مـ ٓ كعرؾف
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تتـزل رمحتف وؿضاؤه بافعػق وآشتجابة، وذفؽ ِمـ أمره؛ أي أـثر ما 

ؾقف افسؽقب  يؽقن ذفؽ يف ذفؽ افقؿت، واهلل أظؾؿ، وفذفؽ ما جاء

أكف ؿال: يا رشقل اهلل،  يف افدظاء، وؿد ُرِوي مـ حديث أيب ذر 

قِؾ افغابِرِ »أي افؾقؾ أشؿع؟ ؿال:  ُف افؾ  . يعـل أِخرشَجق 
(1)

، وهذا 

ظذ معـك ما ذـركا، ويؽقن ذفؽ افقؿت مـدوًبا ؾقف إػ افدظاء ـام ُكِدب 

ؽقث افسامء، وما ـان  إػ افدظاء ظـد افزوال، وظـد افـداء، وظـد كزول

 مثؾف مـ افساظات ادستجاب ؾقفا افدظاء، واهلل أظؾؿ.

 وؿال آخرون: يـزل بذاتف.  

أخزكا أمحد بـ ظبد اهلل أن أباه أخزه، ؿال: حدثـا أمحد بـ خافد، 

ؿال: حدثـا حيقك بـ ظثامن بـ صافح بؿك، ؿال: شؿعت كعقؿ بـ 

فؿقة ؿقهلؿ. ؿال: وؿال كعقؿ: حديث افـزول َيُردُّ ظذ اجلمحاد يؼقل: 

 يـزل بذاتف وهق ظذ ـرشقف. 
                                                           

إؿرار كصقص وظـ أئؿة افسؾػ  -يعـل مافؽا-ؾنن ادشفقر ظـف »وؿال ابـ افؼقؿ: = 

بؿعـك كزول ش. يـزل ربـا»افصػات وادـع مـ تلويؾفا، وؿد روى ظـف أكف تلول ؿقفف: 

أمره، وهذا افرواية هلا إشـادان؛ أحدمها مـ ضريؼ حبقب ـاتبف، وحبقب هذا ؽر 

حبقب بؾ هق ـذاب وضاع باتػاق أهؾ اجلرح وافتعديؾ، ومل يعتؿد أحد مـ افعؾامء 

ـْ أصحابف مـ أثبت هذه افرواية، ظذ كؼؾف، وافثاين ؾقف  جمفقل ٓ يعرف حافف، ؾِؿ

خمتك ش. ومـفؿ مـ مل يثبتفا؛ ٕن ادشاهر مـ أصحابف مل يـؼؾقا ظـف صقًئا مـ ذفؽ

 (.1/161افصقاظؼ ادرشؾة )

(، وابـ 1841(، وافـسائل )1111(، وأبق داود )113 /2( أخرجف أمحد يف ادسـد )1)

جافف ثؼات ؽر أيب خافد ادفاجر ؾػقف فغ. اكظر: ( بنشـاد حسـ ر1264حبان )

 (.111 /14هتذيب افتفذيب )
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ؿال أبق ظؿر: فقس هذا بقء ظـد أهؾ افػفؿ مـ أهؾ افسـة؛ ٕن 

ـُحاط بف ِظقاًكا،  هذا ـقػقة وهؿ َيْػَزظقن مـفا؛ ٕهنا ٓ تصؾح إٓ ؾقام ي

 وؿد جؾَّ اهلل وتعاػ ظـ ذفؽ.

 ظؼقدة أهؾ افسـة دم صػات اهلل تعاػ:

اب ظـ افعققن ؾال يصػف ذوو افعؼقل إٓ بخز، وٓ خَز وما ؽ 

، يف صػات اهلل إٓ ما وصػ كػسف بف يف ـتابف، أو ظذ فسان رشقفف 

ى ذفؽ إػ تشبقف، أو ؿقاس، أو متثقؾ، أو تـظر، ؾنكف فقس  ؾال كتعدَّ

 ـؿثؾف رء، وهق افسؿقع افبصر. 

صػات افقاردة أهؾ افسـة جمؿعقن ظذ اإلؿرار بافؿال أبق ظؿر: 

ـؾفا دم افؼرآن وافسـة، واإليامن هبا، ومحؾفا ظذ احلؼقؼة ال ظذ ادجاز، 

ون ؾقف صػة حمصقرة، وأما  إال أهنؿ ال يؽقػقن صقًئا مـ ذفؽ، وال يـَُحدُّ

أهؾ افبدع واجلفؿقة وادعتزفة ـؾُّفا واخلقارج ؾؽؾفؿ يـؽرها، وال 

مـ َأَؿر  هبا ُمَشبٌِّة، وهؿ ظـَد حيؿؾ صقئًا مـفا ظذ احلؼقؼة، ويزظؿقن أن 

ـ  أثبتفا كاؾقن فؾؿعبقد، واحلؼُّ ؾقام ؿافف افؼائؾقن بام كطؼ بف ـتاب اهلل  َم

 وشـة رشقفف، وهؿ أئؿة اجلامظة، واحلؿد هلل. 

روى حرمؾة بـ حيقك، ؿال: شؿعت ظبد اهلل بـ وهب يؼقل: 

ؿقفف:  شؿعت مافؽ بـ أكس يؼقل: َمـ وصػ صقئًا مـ ذات اهلل مثؾ

وأصار بقده إػ ظـؼف، ومثؾ ؿقفف:  .[64]ادائدة:  ﴾ۉ ې ې ې ېى﴿
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  .[11]افشقرى:  ﴾ٿ ٹ ٹ﴿
ٍ
ؾلصار إػ ظقـقف، أو أذكقف، أو رء

ِمـ بدكف ُؿطِع ذفؽ مـف؛ ٕكف صبَّف اهللَ بـػسف. ثؿ ؿال مافؽ: أما شؿعَت 

ث أن  َبٍع مِ » ؿال:  افـبلؿقل افزاء حغ حدَّ ك بلَر  حاياال ُيَضح  . «ـَ افض 

: ويدي  بقده، ؿال افزاء  افـبلبقده ـام أصار  وأصار افزاء 

ـْ َيِد رشقل اهلل  َأْؿَكُ ِم
(1)

 أن يصػ رشقل اهلل   ؾؽره افزاء .

ًٓ فف وهق خمؾقق ؾؽقػ اخلافؼ افذي فقس ـؿثؾف رء!  إجال

ق أخزكا ظبد اهلل بـ حمؿد، ؿال: حدثـا حمؿد بـ بؽر، حدثـا أب

داود، حدثـا هارون بـ معروف، حدثـا شػقان، ظـ هشام بـ ظروة، 

ال يزال افـاس »: ؿال: ؿال رشقل اهلل  ظـ أبقف، ظـ أيب هريرة 

ـ  وَجد  ـ  خَؾؼ اهللَ؟ ؾَؿ َؼ، ؾَؿ يتساءفقن حتك يؼقفقا هذا: خَؾؼ اهللُ اخلؾ 

ـ  ذفؽ صقًئا ؾؾقؼؾ: آمـُت باهلل «ِم
 (2)

.
 
 

ثـا حمؿد، حدثـا أبق داود، حدثـا حمؿد بـ وأخزكا ظبد اهلل، حد

ظؿرو، حدثـا شؾؿة بـ افػضؾ، حدثـل حمؿد بـ إشحاق، ؿال: حدثـل 

                                                           
(، 4814وشــ افـسائل ) ،(841 /4مسـد أمحد )و(، 411 /1( يـظر مقضل مافؽ )1)

 (.1311ابـ خزيؿة يف صحقحف )و(، 8144) فوابـ ماج

فـ »(، وهذا فػظف، وأصؾف يف صحقح افبخاري بؾػظ: 4111( أخرجف أبق داود )1)

مـ ش. يزح افـاس يتساءفقن حتك يؼقفقا هذا اهلل خافؼ ـؾ رء ؾؿـ خؾؼ اهلل

، مـ ضريؼ هارون بـ معروف بف (184/111مسؾؿ ) أخرجفحديث أكس، و

؟ شيزال افـاس يتساءفقن حتك يؼال هذا خؾؼ اهلل اخلؾؼ ؾؿـ خؾؼ اهلل ٓ »وفػظف: 

 . شا ؾؾقؼؾ آمـت باهللؾؿـ وجد مـ ذفؽ صقئً 
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ظـ أيب شؾؿة بـ ظبد افرمحـ، ظـ أيب  -مقػ بـل متقؿ  -ظتبة بـ مسؾؿ 

ؾنذا ؿافقا »، ؾذـر كحَقه، ؿال: ؿال: شؿعت رشقل اهلل  هريرة 

ُػًقا ذفؽ ؾؼقفقا: اهللُ َأَحٌد، اهللُ  ـُ ـ  فف  ، ومل َيُؽ َفد  ، ومل ُيق  َؿُد، مل َيؾِد  افص 

ِجقؿِ  ـَ افشقطاِن افر  َتِعذ  باهللِ ِم ـ  يساِره ثالًثا، وف َقس  «َأَحٌد. ُثؿ  ف َقت ُػؾ  َظ
(1)

 . 

ٓ تؼقم افساظة حتك تؽقن »ظـ حمؿد ابـ احلـػقة أكف ؿال:  يورو

شخصقمة افـاس يف رهبؿ
(2)

 افـبلقًظا ظـ . وؿد ُرِوي ذفؽ مرؾ
(3)

. 

وهذا ش. ِمـ افعؾؿ باهلل اجلفؾ بام مل خيز بف ظـ كػسف»وؿال شحـقن:  

ـ  افؽالم أخذه شحـقن ظـ اـب اداجشقن ؿال: أخزين افثؼة، ظـ افثؼة، ظ

ف اـب ظبد اهلل ـب افشخر ظذ   احلسـ ـب أيب احلسـ ؿال: فؼد تؽؾؿ مطر 

ظقاد بؽالٍم ما ؿِقؾ ؿبْؾَف و ٓ يؼاُل بعَده. ؿافقا: وما هق يا أبا شعقد؟ ؿال: هذه ٕا

ـ اإليامن بف اجلفُؾ بغر ما وصػ بف كػسف»ؿال:  «. احلؿد هلل افذي م

أخزكا أمحد بـ حمؿد، ؿال: حدثـا احلسـ بـ شؾؿة، ؿال: حدثـا 

ابـ اجلارود، ؿال: حدثـا إشحاق بـ مـصقر ؿال: ؿؾت ٕمحد بـ 

ـا تبارك »حـبؾ:  وتعاػ ـؾ  فقؾٍة حَغ َيب َؼك ُثُؾُث افؾقِؾ اآلِخِر إػ َيـ ِزُل ربُّ
                                                           

(، وأخرجف افـسائل يف افؽزى 4111أبق داود )و(، 1/811ف أمحد يف ادسـد )( أخرج1)

 (.1/182( مـ ضريؼ ابـ إشحاق بف، وصححف إفباين يف افصحقحة )14431)

(، 11(، وافدارمل يف افرد ظذ اجلفؿقة )2/118( أخرجف ابـ شعد يف افطبؼات )1)

 (.118وافالفؽائل يف ذح أصقل اظتؼاد أهؾ افسـة )

( مـ حديث أيب هريرة، 1118( أخرجف ادصـػ يف جامع بقان افعؾؿ وؾضؾف )8)

 ( وؿػف ظذ ابـ احلـػقة دون رؾعف. 14/161ورجح افدارؿطـل يف ظؾؾف )
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َيَرى أهُؾ اجلـِة »أفقس تؼقل هبذه إحاديث؟ و:. «افسامء افدكقا

ؿ «رهب 
(1)

ال ُتَؼبِّحقا افقجقَه ؾنن  اهللَ خَؾؼ آدَم ظذ »وبحديث:  ؟

«صقرتف
(2)

ا»و:  ؟ شاصتؽِت افـاُر إػ رهبِّ
(3)

حتك يضَع اهللُ ؾقفا »؟

شمفؿَد 
(4)

فَطؿ مؾؽ ادقت، صؾقات اهلل ظؾقف ؟ وأن مقشك 
(5)

؟ ؿال 

ـؾ هذا صحقح، وٓ َيَدُظف »وؿال إشحاق:ش. ـؾ هذا صحقح»أمحد: 

 ش. إٓ مبتِدٌع أو ضعقُػ افرْأِي 

ؿال أبق ظؿر: افذي ظؾقف أهؾ افسـة وأئؿة افػؼف وإثر يف هذه 

فا، وافتصديؼ ؾق  افـبلادسلفة وما أصبففا اإليامن بام جاء ظـ 

 بذفؽ، وترك افتحديد وافؽقػقة يف رء مـف. 

ـ  أخزكا أبق افؼاشؿ خؾػ بـ افؼاشؿ، ؿال: حدثـا ظبد اهلل بـ جعػر ب

افقرد، ؿال: حدثـا أمحد بـ إشحاق، ؿال: حدثـا أبق داود، ؿال: حدثـا 

بـ إبراهقؿ، ظـ أمحد بـ كك أكف شلل شػقان بـ ظققـة ؿال: حديث  أمحد

بَعٍ  إن  اهللَ » :اهلل ظبد َعُؾ افسامَء ظذ إص  «َيـج 
(6)

ل آدَم »وحديث:  . إن  ُؿؾُقَب ـب

                                                           
 ( مـ حديث جرير افبجع.23ص( شقليت )1)

 ( مـ حديث أيب هريرة. 1811/121(، ومسؾؿ )8441( أخرجف افبخاري )1)

 ( مـ حديث أيب هريرة.611/112مسؾؿ ) (، و281( أخرجف افبخاري )8)

 ( مـ حديث أيب هريرة. 1146/86(، ومسؾؿ )1443( أخرجف افبخاري )4)

 ( مـ حديث أيب هريرة. 1811/121(، ومسؾؿ )8441( أخرجف افبخاري )2)

إن اهلل يؿسؽ »(، وفػظف:1116/11(، وهذا فػظف، ومسؾؿ )1414( أخرجف افبخاري )6)

 ش.افساموات ظذ إصبع
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ـِ  مح  ـ  أصابِع افر  ِ ِم بََعغ  «بَغ إص 
(1)

ـُُره »و:  . ـ  َيذ  َحُؽ ِمـؿ  إن  اهللَ َيع َجُب أو َيض 

«دم األشقاِق 
(2)

ؾ  فقؾةٍ  إك ف »و:  . ـ  هذه . وكحق شَيـ ِزُل إػ افسامِء افدكقا

ـقػ ام جاءت بال  حاديث كَْرِوهيا وكُِؼرُّ هباـ  حاديث؟ ؾؼال: هذه ٕا ٕا
(3)

. 

ؿال أبق داود: وحدثـا احلسـ بـ حمؿد، ؿال: شؿعت اهلقثؿ بـ 

خارجة، ؿال: حدثـل افقفقد بـ مسؾؿ، ؿال: شلفت إوزاظل، 

وشػقان افثقري، ومافؽ ابـ أكس، وافؾقث بـ شعد، ظـ هذه إحاديث 

وها ـام جاءت بال ـقػافتل جاء ت يف افصػات، ؾؼافقا: َأِمرُّ
(4)

 . 

وذـر ظباس افدوري، ؿال: شؿعت حيقك بـ معغ يؼقل: صفدت 

زـريا ابـ ظدي شلفُت وـقع بـ اجلراح، ؾؼال: يا أبا شػقان، هذه 

ِ »إحاديث؛ يعـل مثؾ حديث:  ِضُع افَؼَدَمغ  ِدُّ َمق  «افُؽر 
(5)

. وكحق 

                                                           
 (.1624/11( أخرجف مسؾؿ )1)

ؾؼد ذـره ظـ  (144و111)يـظر ادختار مـ اإلباكة تتؿة افرد ظذ اجلفؿقة ادجؾد افثافث  ((1

وؿال إفباين  (116)ص ، وافعؾق فؾذهبل يؾ مقؿقًؾا ظؾقفامأيب صافح احلـػل وابـ اهلذ

ا ؾنين مل قئً ـذا يف إصقل ـؾفا، وفعؾ ؾقفا ص»(: 162يف تعؾقؼف ظذ خمتك افعؾق )ص

 .هـا شأظرف احلديث يذـر إشقاق

 (.12( ادراشقؾ ٕيب داود )8)

(، وافالفؽائل يف ذح أصقل اظتؼاد أهؾ افسـة 114( أخرجف أجري يف افؼيعة )(4

(، وصحح إفباين 141(، وذـره افذهبل يف خمتك افعؾق )ص112افسـة )

 إشـاده.

(، 83 /11وافطزاين يف ادعجؿ افؽبر )(، 216( أخرجف ظبد اهلل بـ أمحد يف افسـة )2)

(، وؿال هذا حديث صحقح ظذ ذط 814 /1(، واحلاـؿ يف ادستدرك )83

 افشقخغ و مل خيرجاه، ظـ ابـ ظباس مقؿقؾا. 
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ثقن هذا؟ ؾؼال: أدرـُت إش امظقؾ بـ أيب خافد، وشػقان، وِمْسَعًرا حيد 

ون صقًئا هبذه إحاديث، وٓ يػرس 
(1)

 . 

ؿال ظباس بـ حمؿد افدوري: وشؿعت أبا ظبقد افؼاشؿ بـ شالم، 

                                                           
(، وأخرجف افدارؿطـل يف افصػات 8/214( تاريخ ابـ معغ برواية افدوري )1)

، وافبقفؼل يف إشامء (311(، وافالفؽائل يف ذح أصقل اظتؼاد أهؾ افسـة )21)

 ( مـ ضريؼ افدوري بف.164وافصػات )

وجيدر افتـبقف هـا ظذ مسلفة مفؿة وهل كسبة افتػقيض يف ادعـك إػ مذهب افسؾػ  

، وهذا فقس بصحقح ـام طـ بعض افـاس؛ بؾ مذهبفؿ افتػقيض يف افؽقػ ؾؼط 

و افعؾامء افذيـ  دون ادعـك ـام هق مـصقص ظـ مافؽ وصقخف ربقعة افرأي وؽرمها،

ؿقهلؿ:ٓ  كػرسها. وـذا ؿقهلؿ:ٓ  ـقػ وٓ معـك. وكحق ذفؽ مـ افؽالم  ُروي ظـفؿ

قا ظذ اإليامن بؿعاين هذه افصػات، ومحؾفا ظذ احلؼقؼةٓ  ادجاز،  ادجؿؾ هؿ أكػسفؿ كصُّ

ـان  وإجرائفا ظذ طاهرها مع كػل افتشبقف وافتؿثقؾ وافتؽققػ، أما كػل ادعـك ظـدهؿ ؾنن

ادراد بف حؼقؼة افصػة وــففا ؾقؽقن ظطػ ادعـك ظذ افؽقػ ظطػ تػسر، وهذا ٓ 

ٓ  شبقؾ إفقف، وظؾقف ؾال إصؽال، أو يؼال: إن ادراد بادعـك هـا ادعاين  خيتؾػ أحد أكف

افباضؾة افتك ابتدظفا ؿقم مـ تػسر افقد بافؼدرة أو افـعؿة، وتػسر افـزول بـزول أمره أو 

وكحق ذفؽ. ؾافذي ؿصدوه مـ كػل افتػسر هق تػسر أهؾ افتؽققػ، وافتشبقف ورضب رمحتف 

ـافسمذي،  ربعة وؽرهؿ  ٕئؿة ٕا ـايا هذه افرشافة ادبارـة مـ أؿقال ا مثال هلا، وما يف ث ٕا

ظذ هذه احلؼقؼة، وحسبؽ مـ حؽاية اـب ظبد افز إمجاع أهؾ  وافطزي، واـب خزيؿة يقؿػؽ

ػاية فؾؿـصػ. افسـة ظذ اإلؿ ظر رار بافصػات افقاردة وأهنا ظذ احلؼقؼةٓ  ادجاز، ؾػقفـ  ـي

ـز  ٕبسط وٕا ـقػة، وتلويؾ خمتؾػ  (182، 11ص)افؼح ادقرس ظذ افػؼفقغ ا ٕيب ح

ٓـب ؿتقبة )ص  ، 144(، وافتبصر يف معامل افدـي فؾطزي )ص 118 ،111، 124احلديث 

ـ خزيؿة )142 ٓب (، و رشافة افصػات فؾخطقب افبغدادي، وذح 21، 16/ 1(، وافتقحقد 

ـبالء )111ـ  161/ 1افسـة فؾبغقي )  (.626/ 11(، و شر أظالم اف
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وذـر فف ظـ رجؾ ِمـ أهؾ افسـة أكف ـان يؼقل: هذه إحاديث افتل 

ِ »ُتْرَوى يف افرؤية، و:  ِضُع افَؼَدَمغ  ِدُّ َمق  ـا ِمـ ». و: «افُؽر  َضِحؽ ربُّ

شُؿـُقِط ظباِده
(1)

َتؾِئُ ». و:  إن  َجَفـ َؿ ال َتـؿ 
(2)

وأصباه هذه إحاديث، ش. 

. ؾؼال:  وؿافقا: إن ؾالكا يؼقل: يؼع يف ؿؾقبـا أن هذه إحاديث حؼٌّ

ْػُتؿ ظـدي أمَره، هذه إحاديث حؼٌّ ٓ صؽَّ ؾقفا، رواها افثؼاُت  َضعَّ

إٓ أكا إذا ُشئؾـا ظـ تػسر هذه إحاديث مل بعُضفؿ ظـ بعض، 

ها ومل كذـر أحًدا يػرسها ْ كػرس 
(3)

 . 

ث بؿثؾ هذه إحاديث، ذـره  ـْ حدَّ ُر ظذ َم
وؿد ـان مافؽ ُيـْؽِ

ث احلديث: ـ حيد   أصبغ وظقسك ظـ ابـ افؼاشؿ ؿال: شلفُت مافًؽا ظؿَّ

ـ  شاؿِف إن  » . واحلديث:«إن  اهللَ خَؾؼ آدَم ظذ صقرتِف» ِشُػ َظ اهللَ َيؽ 

«يقَم افِؼقامةِ 
(4)

. وأكف يدخؾ يف افـار يَده حتك ُيـخِرَج َمـ أراد
(5)

، ؾلكؽر 

                                                           
 ( مـ حديث أيب رزيـ افعؼقع. 111(، وابـ ماجف )4/11( أخرجف أمحد يف ادسـد )1)

ؾلما افـار ؾال »(. وفػظ افبخاري: 1146/82(، ومسؾؿ )4124( أخرجف افبخاري )1)

ؾلما افـار ؾال متتؾ  ؾقضع »وفػظ مسؾؿ: ش. حتك يضع رجؾف ؾتؼقل ؿط ؿط تؾ مت

 ش.ؿدمف ظؾقفا ؾتؼقل ؿط ؿط

(، وافالفؽائل يف ذح أصقل اظتؼاد أهؾ 21( أخرجف افدارؿطـل يف افصػات )8)

 ( مـ ضريؼ افدوري بف. 164(، وافبقفؼل يف إشامء وافصػات )311افسـة )

 مـ حديث أيب شعقد اخلدري. (4313( أخرجف افبخاري )4)

ـ حديث أيب شعقد اخلدري بؾػظ118/841( أخرجف مسؾؿ )2) ـار..» :( م ـ اف  ش.ؾقؼبض ؿبضة م
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ث بف أحد ذفؽ إكؽاًرا صديًدا، وهنك أن حيد 
(1)

ِره ذفؽ مافٌؽ  ـَ ، وإكام 

 خشقَة اخلقض يف افتشبقف بؽقػ هفـا. 

أيب، ؿال:  وأخزكا أمحد بـ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظع، ؿال: حدثـل

حدثـا أمحد بـ خافد، ؿال: شؿعت ابـ وضاح يؼقل: شلفت حيقك بـ 

ـْ َفِؼقُت مـ  معغ ظـ افتـزل؟ ؾؼال: َأؿِرَّ بف وٓ تـَُحدَّ ؾقف بؼقٍل، ـؾُّ َم

ُق بحديث افتـزل.  أهؾ افسـة يصد 

ْق بف وٓ َتِصْػف  ؿال: وؿال يل ابـ معغ: صد 
(2)

 . 

ـا أمحد ـب شعقد ـب بؼ ـ وحدث ، ؿال: حدثـا اـب أيب دفقؿ، ؿال: حدثـا اب

ٓ َتـُحدَّ ؾقف.  زل؟ ؾؼال: أَؿِرَّ بف و ـ افـت ـ معغ ظ  وضاح، ؿال: شلفت حيقك ب

وأخزكا حمؿد بـ ظبد ادؾؽ، ؿال: حدثـا ظبد اهلل بـ يقكس، ؿال: حدثـا 

ـ  بؼل بـ خمؾد، ؿال: حدثـا بؽار بـ ظبد اهلل افؼرر، ؿال: حدثـا مفدي ب

ڈ ژ ژ ﴿: ر، ظـ مافؽ بـ أكس، أكف شلفف ظـ ؿقل اهلل جعػ

ـقػ اشتقى؟ ؿال: ؾلَضَْرق مافٌؽ ثؿ ؿال: اشتقاؤه  .[2]ضف:  ﴾ڑ

]ؽر[
(3)

ـ هذا بدظة  جمفقل، وافػعؾ مـف ؽر معؼقل، وادسلفة ظ
(1)

. 

                                                           
 ( مـ ضريؼ ابـ افؼاشؿ بف. 144، 1/148( إثر ذـره افذهبل يف شر أظالم افـبالء )1)

 (.86ذـره ابـ ؿدامة يف ذم افتلويؾ ) ((1

بغ أيديـا، وادثبت مـ مصادر افتخريج، وهق شؼط مـ افـسخ ادطبقظة افتل  ((8

( كؼؾ ظـ مافؽ أن 86افصقاب ـام يف إثر افذي بعده، وؿد تؼدم يف )ص 

 آشتقاء معؼقل وأن ادجفقل هق افؽقػقة.
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ـا ظـد  ـ  ؿال بؼك: وحدثـا أيقب بـ صافح ادخزومل بافرمؾة، ؿال:

 .فف: يا أبا ظبد اهلل، مسلفة أريد أن أشلفؽ ظـفا مافؽ إذ جاءه ظراؿل، ؾؼال

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿ؾطلضل مافؽ رأشف، ؾؼال فف: يا أبا ظبد اهلل: 

ـقػ اشتقى؟ ؿال: شلفت ظـ ؽر جمفقل، وتؽؾؿت يف ؽر  .[2]ضف: 

معؼقل، إكؽ امرؤ شقء. أخرجقه. ؾلَخذوا بَضبَْعقْف
(2)

 ؾَلْخَرجقه.   

ـٍ  ِره مافؽ أن يتحدث بتؾؽ : »وؿال حيقك بـ إبراهقؿ بـ ُمَزْي ـَ إكام 

ا وصػًة وتشبقًفا، وافـجاُة يف هذا آكتفاُء إػ ما  إحاديث ٕن ؾقفا َحدًّ

، وـالٍم،  ؿال اهلل 
ٍ
، وَبْسٍط، واشتقاء ـِ ووصػ بف كػسف؛ بقجٍف، ويَدْي

وئ ۇئ ﴿وؿال:  .[112]افبؼرة: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿ؾؼال: 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿وؿال:  .[64]ادائدة:  ﴾ۇئ

ڈ ژ ژ ﴿وؿال:  .[61]افزمر:  ﴾ۇئ ۆئۆئ ۇئ

ؾؾقؼؾ ؿائٌؾ بام ؿال اهلُل، وْفَقـْتَِف إفقف وٓ َيْعُدوه، وٓ  .[2]ضف:  ﴾ڑ

ه، وٓ َيُؼْؾ: ـقػ؟ ؾنن يف ذفؽ اهلالَك؛ ٕن اهلل ـؾَّػ ظبقَده اإليامن  ْ يػرس 

 ش.بافتـزيؾ، ومل يؽؾ ْػفؿ اخلقض يف افتلويؾ افذي ٓ َيْعَؾُؿف ؽره

إن  اهلَل »ؾغـل ظـ ابـ افؼاشؿ أكف مل َيَر بلًشا برواية احلديث: وؿد ب 

                                                           
ظتؼاد فؾبقفؼل )ص  ((1 شامء وافصػات فؾبقفؼل )48يـظر ٓا ذم افتلويؾ و(، 1/844(، وٕا

ـ ؿدامة )  ( بنشـاد صحقح إػ مافؽ.141/ 1ـبالء فؾذهبل )شر أظالم افو(، 11ٓب

 خمتار افصحاح) ضبع(. .افعضد: افضبع ((1
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ِحَؽ ِمـ اهلل، وافتـزَل، وادالفة، وافتعجب  .«َضِحؽ وذفؽ ٕن افضَّ

ـْ ظباِده.   مـف فقس ظذ جفِة ما يؽقُن ِم
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 انتقاد ابن عبد البر طريقة -6
 المتكلِّمين ِمن األشعرية وغيرهم

ـْ كَظر إػ إشالم أيب بؽر، وظؿر، ؿال أبق ظؿر: افذي أؿقل:  إكف َم

وظثامن، وظذ، وضؾحة، وشعد، وظبد افرمحـ، وشائر ادفاجريـ 

َظؾِؿ أن  -، ومجقع افقؾقد افذيـ دخؾقا يف ديـ اهلل أؾقاجاوإكصار 

مل َيْعِرْؾف واحد مـفؿ إٓ بتصديؼ افـبقغ بلظالم افـبقة، ودٓئؾ  اهلل 

ـْ باب افرشافة، ٓ مـ ؿِبَؾ حرـ ـْ باب افؽؾ  وافبعِض، وٓ ِم ة، وٓ ِم

، وفق ـان افـظُر يف احلرـة وافسؽقن ظؾقفؿ واجبًا، ويف شيؽقن»و  شـان»

اجلسؿ وكػقف، وافتشبقف وكػقف ٓزًما ما أضاظقه، وفق أضاظقا افقاِجَب ما 

كَطؼ افؼرآُن بتزـقتفؿ وتؼديؿفؿ، وٓ أضـب يف مدحفؿ وتعظقؿفؿ، وفق 

ـْ  ـْ أخالِؿفؿ معروًؾا ٓشتػاض ظـفؿ  ـان ذفؽ ِم ظؿؾِفؿ مشفقًرا، أو ِم

َيـ ِزُل »: وفُشِفروا بف ـام ُصِفروا بافؼرآن وافروايات، وؿقُل رشقِل اهلل 

 ﴾ى ائ ائ ەئ﴿: ظـَدهؿ مثُؾ ؿقل اهلل  .«ربُّـا إػ افسامِء افدكقا

 .[11]افػجر:  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ومثؾ ؿقفف:  .[148]إظراف: 

ـزل، ويتجذ، وجيئ، بال ـقػ. ال يؼقفقن: ـقػ جيلء؟ يـؾفؿ يؼقل: 
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ـ  أيـ جتذ؟ وال:  ـ  أيـ جاء؟ وال: ِم وـقػ يتجذ؟ وـقػ يـزل؟ وال: ِم

ـ  أيـ يـزل؟ ـْ خْؾِؼف، وتعاػ ظـ إصقاء، وٓ ذيؽ  ِم ٕكف فقس ـقء ِم

ظراف:  ﴾ى ائ ائ ەئ﴿: فف، ويف ؿقل اهلل  ٓفة [148]ٕا . د

ُ معـك حديث واضحة أكف مل يؽـ ؿ بؾ ذفؽ متجؾ قًا فؾجبؾ، ويف ذفؽ ما يػرس 

ـْ أراد أن يِؼَػ ظذ أؿاويؾ افعؾامء يف ؿقفف  ى ائ ائ ﴿ :افتـزيؾ، وَم

ظراف:  ﴾ەئ ؾؾقـظر يف تػسر بؼل بـ خمؾد، وحمؿد بـ . [148]ٕا

جرير
(1)

ـْ ذاك، ؾػقام ذـرا مـف ـػاية، وباهلل  را ِم ـَ ، وْفَقِؼْػ ظذ ما َذ

  افتقؾقؼ.افعصؿة و

 

 

                                                           
 (24ـ  21/ 3يـظر تػسر ابـ جرير ) ((1
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 ـىإثبات رؤية هللا تعال -7
 رةـــفي اآلخ

ظراف:  ﴾ۉ ې ې ې ېى﴿: ويف ؿقل اهلل   .[148]ٕا

دٓفة واضحة دـ أراد اهلل هداه أكف ُيرى إذا صاء، ومل يشل ذفؽ يف افدكقا 

وؿد صاء ذفؽ يف اجلـة  .[148]إكعام:  ﴾ٿ ٹ ٹ﴿بؼقفف: 

. وفق ـان ٓ [18-11]افؼقامة:  ﴾ڀ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ﴿بؼقفف: 

 ﴾ۉ ې ې ې ېى﴿يراه أهؾ اجلـة دا ؿال: 

. ويف هذا بقان أكف ٓ ُيرى يف افدكقا؛ ٕن أبصار اخلالئؼ [148]إظراف: 

ـٌ أن ُيرى يف أخرة 
مل ُتْعَط يف افدكقا تؾؽ افؼقة، وافدفقؾ ظذ أكف مـُْؿؽِ

ـِ اشتؼرار اجلبؾ، وٓ يست ـُ ِم
حقؾ وؿقُظف، وفق ْذُضف يف افرؤية ما ُيْؿؽِ

ًٓ ـقُن افرؤيِة فَؼقَّدها بام يستحقؾ وجقُده، ـام ؾعؾ بدخقل  ـان حما

ـْ دخقل اجلؿؾ يف َشؿ  افؽاؾريـ اجلـة، ُؿق د  ؿبؾ ذفؽ بام يستحقؾ ِم

اخلقاط، وٓ يُشؽُّ مسؾٌؿ أن مقشك ـان ظارًؾا بربف وما جيقُز ظؾقف، ؾؾق 

بسمافف إياه ـاؾًرا، ـام فق شلفف  ـان ظـده مستحقاًل مل يسلفف ذفؽ، وفؽان

أن يتخذ ذيًؽا أو صاحبة، وإذا امتـع أن ُيرى يف افدكقا بام ذـركا مل يؽـ 

. وجٌف إٓ افـظُر إفقف يف افؼقامة ظذ ما جاء يف أثار ﴾ڀ ٺ ٺ﴿فؼقفف: 
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افرؤيَة  وأصحابف وأهؾ افؾسان، وجَعؾ اهلُل   افـبلافصحاح ظـ 

ـْ أظدائف، أمل تسؿع إػ ؿقفف ٕوفقائف يقم افؼقامة،   :ومـَعفا ِم

وإكام حيتِجُب اهلُل ظـ  .[12]ادطػػغ:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

أظدائف ادؽذبغ، ويتجذ ٕوفقائف ادممـغ، وهذا معـك ؿقل مافؽ يف 

پ ڀ ڀ ﴿: تػسره هذه أية، وأما ؿقفف يف تلويؾ ؿقل اهلل 

عف وُشئؾ ظـ . ؾنن أصفب رَوى ظـ مافؽ، أكف َشؿِ ﴾ڀ ٺ ٺ ڀ

. ؿال: يـظرون إػ اهلل ﴾ڀ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ﴿ؿقل اهلل تعاػ: 

 :[148]إظراف:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿، ؿال مقشك. 
(1)

وظذ  

 هذا افتلويؾ يف هذه أية مجاظة أهؾ افسـة، وأئؿة احلديث وافرأي. 

ذـر أشد بـ مقشك، ؿال: حدثـا جرير، ظـ فقث، ظـ ظبد 

ـَ ﴾پ ڀ ڀ﴿: افرمحـ بـ شابط يف ؿقفف تعاػ ، ؿال: ِم

 . ؿال: تـظر إػ اهلل. ﴾ڀ ٺ ٺ﴿.افـَّْعَؿة

ؿال: وحدثـا محاد بـ زيد، ظـ ظطاء بـ افسائب، ظـ أبقف ؿال: 

ُفؿ  إين أشلُفَؽ افـ َظَر : »، وـان يف دظائفصذ بـا ظامر بـ ياْس  افؾ 

َق إػ فؼائِؽ ق  ِفؽ، وافش  «إػ وج 
(2)

. 

                                                           
 (.111أخرجف افالفؽائل يف ذح أصقل اظتؼاد أهؾ افسـة ) ((1

(، 1/142(، واحلاـؿ يف ادستدرك )1311(، وابـ حبان )1842( أخرجف افـسائل )1)

 يث صحقح اإلشـاد و مل خيرجاه، مـ ضريؼ محاد بف مرؾقظا. وؿال: حد
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ـ  َتراين ظٌغ إال ماتت، »بف حقـئذ: وؿد جاء أن مقشك ؿال فف ر ف

شأجساُدهؿ إكام يراين أهُؾ اجلـِة افذيـ ال متقُت أظقـُفؿ، وال َتب َذ 
(1)

 .

دا ـؾَّؿ مقشك ربُّف دَخؾ ؿؾَبف مـ افرسور »وجاء ظـ احلسـ أكف ؿال:

وظـ ش. بؽالِمف ما مل َيْدُخْؾ ؿؾَبف مثُؾف، ؾدَظْتف كػُسف إػ أن ُيِرَيف كػَسف

 ة، وأيب بؽر بـ أيب صقبة، ومجاظٍة مثُؾ ذفؽ. ؿتاد

وذـر شـقد، ظـ حجاج، ظـ أيب جعػر، ظـ افربقع، ظـ أيب افعافقة 

أول »ؿال:  .[148]إظراف:  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿يف ؿقفف: 

ـْ آَمـ بؽ أكف ٓ يراك أحٌد إٓ يقم افؼقامة شَم
(2)

. وفق ـان ؾقفا ظْفٌد إػ 

لْل ربَّف ما يعؾؿ أكف ٓ ُيْعطِقف إيَّاه، وفق ـان مقشك ؿبَْؾ ذفؽ أكف ٓ ُيرى مل يس

ـُ ظـده، وأهُؾ افبدع ادخافِػقن فـا  ذفؽ ظـده ؽر ممؽـ فـاَم شلفف ما ٓ يؿِؽ

ز مثَؾ هذا وأمؽـ ظـده ؾؼد ـَػر. إيف هذا افتلويؾ يؼقفقن:  ـْ جقَّ ن َم

  ، وـَػك بتؽػِره ـػًرا وجفاًل.ؾقَْؾَزُمفؿ تؽػُر مقشك كبل اهلل 

حدثـا حمؿد بـ ظبد ادؾؽ، ؿال: حدثـا أمحد بـ حمؿد بـ زياد 

إظرايب، ؿال: حدثـا احلسـ بـ حمؿد بـ افصباح افزظػراين، ؿال: 

حدثـا وـقع، ؿال: حدثـا إشامظقؾ بـ أيب خافد، ظـ ؿقس بـ أيب 

ؿال: ــا جؾقًشا ظـد رشقل اهلل  حازم، ظـ جرير بـ ظبد اهلل 

                                                           
 ( مـ حديث ابـ ظباس مرؾقظا.14/182( أخرجف أبق كعقؿ يف احلؾقة )1)

إين أول مـ »( مـ ضريؼ أيب جعػر بف. وفػظف:3/22( أخرجف ابـ جرير يف تػسره )1)

 ش.آمـ بؽ أكف فـ يراك أحد ؿبؾ يقم افؼقامة
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أما إك ؽؿ شُتع َرُضقن ظذ ربِّؽؿ »ؾة افبدر، ؾؼال: ، ؾـظر إػ افؼؿر فق

قن ن هذا، ال ُتضامُّ َكف ـام َتَرو  و  ؾَسَ
(1)

وذـر احلديث .«دم رؤيتِف 
(2)

 . 

ؿال: حدثـا وـقع، ؿال: حدثـا إْسائقؾ، ظـ أيب إشحاق، ظـ 

 ﴾ٻ ٻ ٻ﴿: بـ شعد، ظـ أيب بؽر افصديؼ  ظامر

«هق افـظر إػ وجف اهلل ». ؿال:﴾ٻپ﴿ش. اجلـة»ؿال: .[16]يقكس: 
(3)

. 

ورواه افثقري، ظـ أيب إشحاق، ظـ ظامر بـ شعد، ظـ شعقد بـ 

 مثؾف.  كؿران، ظـ أيب بؽر افصديؼ 

وحدثـا إبراهقؿ بـ صاـر، ؿال: حدثـا ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظثامن، 

ؿال: حدثـا شعقد بـ مخر وشعقد بـ ظثامن ؿآ: حدثـا أمحد بـ ظبد 

ؿال: حدثـا يزيد بـ هارون، وأخزكا ظبد افقارث بـ  اهلل بـ صافح،

ؿال: حدثـا ؿاشؿ بـ أصبغ، ؿال: حدثـا حمؿد بـ إشامظقؾ افصائغ، شػقان، 

                                                           
ػقػ، ؾافتشديد معـاه: ٓ يـضؿ بعضؽؿ إػ بعض وتزدمحقن وؿت ( يروى بافتشديد وافتخ1)

، ومعـك افتخػقػ: ٓ شتتػاظؾقن»، شتػاظؾقن»افـظر إفقف، وجيقز ضؿ افتاء وؾتحفا ظذ 

 (.8/141يـافؽؿ ضقؿ يف رؤيتف، ؾراه بعضؽؿ دون بعض، وافضقؿ: افظؾؿ. افـفاية )

(، مـ ضريؼ ابـ 24 آظتؼاد )ص(، وافبقفؼل يف131( أخرجف ابـ مـده يف اإليامن )1)

(، وأبق داود 688/111(، ومسؾؿ )862 /4إظرايب بف، وأخرجف أمحد )

 ( مـ ضريؼ وـقع بف. 1221(، وافسمذي )111(، وابـ ماجف )4113)

(، 164(، وابـ خزيؿة يف افتقحقد )414، 418( أخرجف ابـ أيب ظاصؿ يف افسـة )8)

( مـ ضريؼ وـقع بف، 231، وأجري يف افؼيعة )(411اهلل بـ أمحد يف افسـة ) وظبد

 (. 1/146وصححف إفباين يف طالل افسـة )
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ـ  ؿال: حدثـا ظػان، وحدثـا ظبد افقارث، حدثـا ؿاشؿ، حدثـا إبراهقؿ ب

ؿال: حدثـا ظػان بـ مسؾؿ وظبقد اهلل ابـ ظائشة، ؿافقا: افرمحـ،  ظبد

بـ شؾؿة، ظـ ثابت، ظـ ظبد افرمحـ بـ أيب فقذ، ظـ  حدثـا محاد

إذا دَخؾ أهُؾ اجلـِة اجلـَة، وأهُؾ افـاِر »ؿال:   افـبلظـ  ،صفقب 

مـادٍ: يا أهَؾ اجلـِة، فؽؿ ظـَد اهللِ مقِظٌد ُيِريُد أن  ُيـ ِجَزـؿقه.  افـاَر، كاَدى

ـَ افـاِر، ؾقؼقفقن: وما هق؟ أمل ُيَبقِّض  وجقَهـا، وُيَثؼِّؾ  مقازِ  كا ِم يـَـا، وُيـِجر 

ِشُػ احلجاَب،  ِخؾ ـا اجلـة؟ ؾَقؽ  وؿال إبراهقؿ: وؿال ش ؾقـظرون إفقفوُيد 

ؾقاهللِ ما أظطاهؿ اهللُ صقئًا َأَؿر  ألظقـِفؿ : »ؿال -أخر: ؾقـظرون إػ اهلل تعاػ

ٻ ٻ ٻ ﴿ثؿ تال هذه اآلية: «. وال أحب  إفقفؿ ِمـ افـظر إفقف

«[16]يقكس:  ﴾ٻپ
(1)

وافؾػظ حلديث ظبد افقارث، وأثار يف هذا  .

ا.   ادعـك ـثرة جدًّ

 شبهة خامسة والرد عليها:

ؾنن ؿقؾ: ؾؼد رَوى شػقان افثقري، ظـ مـصقر، ظـ جماهد يف 

. ؿال: ﴾ڀ ٺ ٺ﴿ش. حسـة». ؿال: ﴾پ ڀ ڀ﴿: ؿقل اهلل 

                                                           
( مـ ضريؼ يزيد ـب هارون بف، وأخرجف 111/131(، ومسؾؿ )881 /4( أخرجف أمحد )1)

سائل يف افؽزى )4/888أمحد ) ( مـ ضريؼ ظػان بف، وأخرجف أمحد 11184(، واـف

ـ ما4/881) ـ شؾؿة بف.  (8142، 1221مذي )(، وافس111جف )( واب ـ ضريؼ محاد ب  م
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ذـره وـقع وؽره ظـ شػقانش. تـظر افثقاب»
(1)

 . 

ِع اإلمجاَع يف هذه ادسلفة، وفق ـاكت إمجاًظا ما  ؾاجلقاُب أكا مل َكد 

 افـبلاْحتَْجـا ؾقفا إػ ؿقل، وفؽـ ؿقُل جماهد هذا مردوٌد بافسـة افثابتة ظـ 

 وأؿاويِؾ افصحابة، ومجفقِر افسؾػ، وهق ؿقٌل ظـد أهؾ افسـة ،

، وفقس ِمـ مفجقٌر، وافذي ظؾقف مجاظتُفؿ ما ثبَت يف ذفؽ ظـ كبقفؿ 

ـْ ؿقفف ويسك إٓ رشقَل اهلل افعؾ ، وجماهٌد امء أحٌد إٓ وهق ُيْمَخُذ ِم

ِمغ يف افعؾؿ بتلويؾ افؼرآن وإن ـان أحَد ادؼدَّ
(2)

ؾنن فف ؿقفغ يف تلويؾ  

آيتغ مها مفجقراِن ظـد افعؾامء مرؽقٌب ظـفام؛ أحدمها هذا، وأخر ؿقفف 

  .[13]اإلْساء:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: يف ؿقل اهلل 

، حدثـا ظثامن بـ ح دثـا أمحد بـ ظبد اهلل، حدثـا أبق أمقة افطََّرُشقدُّ

ڍ ڌ ڌ ﴿أيب صقبة، حدثـا حمؿد بـ ؾضقؾ، ظـ فقث، ظـ جماهد: 

شيقشُع فف ظذ افعرش ؾقجؾسف معف»ؿال: .[13]اإلْساء:  ﴾ڎ ڎ
(3)

. 

ـْ بعَدهؿ، ؾافذي ظؾقف  وهذا ؿقل خمافػ فؾجامظة مـ افصحابة وَم

                                                           
 ش. تـتظر افثقاب»( مـ ضريؼ وـقع بف، بؾػظ: 13/131( أخرجف ابـ جرير يف تػسره )1)

أظؾؿ مـ بؼل »هق جماهد بـ جز، أبق احلجاج ادؽل تؾؿقذ ابـ ظباس، ؿال ؿتادة:  ((1

 (.443/ 4افـبالء ) (، وشر أظالم111/ 11يـظر هتذيب افؽامل )ش. بافتػسر جماهد

( مـ ضريؼ ظثامن بـ أيب صقبة بف، وأخرجف ابـ أيب 111، 141( أخرجف اخلالل يف افسـة )8)

 ( مـ ضريؼ حمؿد بـ ؾضقؾ بف. 12/142(، وابـ جرير يف تػسره )81143صقبة )
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لويؾ هذه أية أن ادؼاَم ادحؿقَد افشػاظُة، وافؽالُم يف هذه افعؾامُء يف ت

ـْ جفِة افـظِر يطقُل، وفف مقِضٌع ؽُر ـتابـا هذا، وباهلل افتقؾقؼ.   ادسلفة ِم

حدثـا ظبد افقارث بـ شػقان، حدثـا ؿاشؿ بـ أصبغ، حدثـا 

بـ زهر، حدثـا اهلقثؿ بـ خارجة، ؿال: حدثـا افقفقد بـ مسؾؿ،  أمحد

ال: شلفت إوزاظل، وشػقان افثقري، ومافؽ بـ أكس، وفقث بـ ؿ

ٍة  -شعد  وها  -ؽَر مرَّ ظـ إحاديث افتل ؾقفا ذـُر افرؤية، ؾؼافقا: َأِمرُّ

ـقػ جاءت بال ـقػ
(1)

 . 

 

                                                           
 (.24( تؼدم خترجيف يف )ص1)
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 فضيلة االستغفار والدعاء -8
 في الثلث اآلخر من الليل

بة افدظقة، ودفقٌؾ ويف هذا احلديث أيًضا دفقٌؾ ظذ ؽػران افذكقب، وإجا

ظذ أن ِمـ أجزاء افؾقؾ وؿتًا ُيـجاُب ؾقف افدظاء، وفؽـ ِمـ مؼدار ثؾث افؾقؾ 

ـْ مؼدار كصػ افؾقؾ إػ أخره. وـؾ هذا ؿد ُرِوي يف  خر، وؿد ؿقؾ: ِم ٔا

شحار  شتغػار بٕا أحاديث صحاح، ومل يزل افصاحلقن َيْرَؽبُقن يف افدظاء وٓا

  .[11]آل ظؿران:  ﴾ٿٺ ﴿: هلذا احلديث، وفؼقفف 

حدثـا أمحد بـ ظبد اهلل بـ حمؿد، ؿال: حدثـا احلسـ بـ إشامظقؾ، ؿال: 

حدثـا ظبد ادؾؽ بـ بحر، ؿال: حدثـا حمؿد بـ إشامظقؾ، ؿال: حدثـا شـقد 

بـ داود، ؿال: حدثـا هشقؿ، ؿال: أكبلكا ظبد افرمحـ بـ إشحاق، ظـ حمارب 

ـت آتك ادسج ـِ مسعقد بـ دثار، ظـ ظؿف ؿال:ـ  د يف افسحر ؾلَُمرُّ بداِر اب

افؾفؿ إكؽ أََمْرَتـِل ؾلََضْعُت، ودَظْقَتـِل ؾلجبُت، وهذا »ؾلَشؿُعف يؼقل:  

ـَ مسعقد ش. َشَحٌر ؾاْؽػر يل َـّ يف  ؾؾِؼقُت اب ؾامٌت أشؿُعؽ تؼقهل ؾؼؾُت:ـ 

َحِر؟ ؾؼال:  َحرِ »افسَّ ر َبـِقف إػ افسَّ شإنَّ يعؼقَب أَخَّ
(1)

 . 

                                                           
ـ ضريؼ هشقؿ بف، ( م144 /3(، وافطزاين )1144( أخرجف شعقد بـ مـصقر يف شــف )1)

 . شضعقػ»(: 181 /14ويف إشـاده ظبد افرمحـ بـ إشحاق، ؿال اهلقثؿل يف ادجؿع )
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د بـ حمؿد، ؿال: حدثـا أمحد بـ افػضؾ، ؿال: حدثـا حمؿد بـ وظـ أمح

جرير، ؿال: حدثـا شؾؿ بـ جـادة افسقائل
(1)

، ؿال: حدثـا ابـ إدريس، 

ان  ُر ظـ حمارب بـ دثار ؿال:ـ  ـُ ؿال: شؿعت ظبد افرمحـ بـ إشحاق َيْذ

ظؿك يليت ادسجد ؾقسؿع إكساًكا يؼقل: افؾفؿ دظقتـل ؾلجبُت، وأمرتـل 

ـْ دار ظبد ؾلضعُت  ، وهذا َشَحٌر ؾاؽػر يل. ؿال: ؾاشتؿع افصقت ؾنذا هق ِم

ر  إن يعؼقب »، ؾسلل ظبَد اهلل ظـ ذفؽ، ؾؼال: اهلل بـ مسعقد  أخَّ

ش﴾ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿َبـِقف إػ افسحر بؼقفف: 
(2)

  .[31]يقشػ:  .

شلل جزيؾ  وروى محاد بـ شؾؿة، ظـ اْفـُجَرْيري، أن داود 

َحرِ ؾؼال: أيُّ افؾقؾ أش ؿُع؟ ؿال: ٓ أدري، ؽَر أنَّ افعرَش هَيْتَزُّ يف افسَّ
(3)

. 

  

                                                           
حدثـل أبق افسائب. أ هـ، وأبق افسائب هق شؾؿ بـ جـادة بـ  ( افذي ظـد ابـ جرير:1)

 (.11/111شؾؿ افسقائل، يـظر هتذيب افؽامل )

 (.46/ 18( ابـ جرير يف تػسره )1)

 ( مـ ضريؼ محاد بف. 82122أيب صقبة )( أخرجف ابـ 8)
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