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س :مـالا يتضـــ َّـمن اســـمـه (العلي األعلى) ومـا يف مع ـاه؛ كـــــــ (ال َّظـاهر ،وال:ـاهر،
والمتعالي)؟
العلد هلل 
المشْْت منَّلا ،وهد هثبدت
ِّ
ج :يتوْْمن اسْ هْمه (العلي األدلا) ِّ
ال ٌَْ،ه
بجميع معانيه:
ٍ
يعلم
دلد َفد يته
دلا درشْْه؛ دال دلا جميع خلقه ،با ن منَّلم ،ر يب دليَّلم ،ه
ٍ
ما هم دليه ،د أالاط ِّ
دلما ،ال تتَا دليه منَّلم خافيٌ.
بكل شيء ً
ناز  ،وال موْْاد ،وال ممانَع ،بل كل ش ْ ٍ
َ
يء خاضْْع
ه َ
ب له ،وال هم َ َ
ودلد َّلره؛ فال همغال َ
ه
بوتَه.
لعظمته ،ليل لعزته ،هم ْستكين لكربيا ه ،تحل ت،رفه و َّلره ،ال
خروج له مَن َ
َ
ودلد شْْْْأنَْه؛ فجميع صْْ َْْات الكمْال لْه ثْابتٌْ ،وجميع النقْا ص دنْه م َ
نتَيٌْ 
ه
و.
َ
لعلد) متالزمٌ ،ال َينَْ معنًا منَّلا دن اآلخر.
وجميع هذه المعاني لْ (ا ِّ

َ
الَْْ ْْ،ات الْذاتيٌْ والَعليٌْ هلل
من تقرير ثبدت بْاُ ِّ

لمْا فرغ المْ ْْ،نِّف 
َ
ً
لد) ،وأورد
إجماال ،شْْر يذكر َط َر ًفا من صَْْات اهلل  ،وابتدأ ل بْْْْْْ (صٌَْْ ال هع ِّ
ً
سْااال يتعل هبا؛ فقال( :ما ا يتوْمن اسْمه (العلي األدلا) وما يف معناه؛ كْْْْْ (الظاهر،
والمتعالي) )
والقاهر ،ه
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و(الـمـتـعــالـي) :بْي ْ ٍ
اء يف هخْره؛ َوفْ ْراءة ابْن كْثْي ٍْر يف ْدل اهلل
ُ
ميره
ﮍ ﮎ المتَ َع ِ ُ
ال ﮐ ﴾ [الردد]؛ فإنه رأ بإثبات الياء وصْْ ًْال وو ًَا ،و رأ ه
بالالم بدو ٍ
ياء ﮏ .

﴿ :ﮋﮌ

العلد) والمذكدرة يف كالمه هنا صراال ًٌ ثالثٌ:
المتع ِّلقٌ بْ ( ِّ
فأسماء اهلل ه
 العلي. واألدلا.والمتعالي.
 ه(العلد) مما كره؛ كْ:
ويف معناها :األسماء الدالٌ دلا
ِّ
 الظاهر. والقاهر.مسْْْلم»؛ فقال :ال َّظ ِ
ٍ
اه ُر؛
فإ (الظاهر) د َفسْْْره النبي ♀ يف صْْْحيُ
َف َل ْيس َف ْو َقه َش ْي ٌء».
و(القْاهر) كْذلْ جْاء فيْه د هلْه

﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [األنعْام]18:؛ فَّلد ؛
دال

دلد اهلل ▐.
دلا ِّ
العلد هلل؛ لَما تقدم من أ كل ٍ
اسْم مَن أسْماء اهلل يدل
فَّلذه األسْماء دالٌ دلا إثبات
ِّ
دلا صْ ٍ
ٌَْ مَن صَْْاته أو أكثر؛ فَّلد يتوْْمن صَْْ ًٌ إلَّلي ًٌ واالدةً ،أو يتوْْمن صَْْتين ،أو
يتومن ثال ًثا بادتبار داللٌ ال ِّلسا دلا ل .
أشرت إلا هذه القاددة بقدلي:
ود
ه
اؤه ا ْلحس ْنَا َد َلا الَ ََ ْ ،
ات
ِّ
َأ ْس ْ َم ه ه ه ْ

اإل ْثْْْبْْْ َ
َ َ َ َ
َ
ات
مْْْ َن ْاألَدلٌْْْ لْْْذي ْ َ َ
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أي أ مَن الهرا المثبَتٌ يف جعل شْْ ٍ
ْيء صَْْْ ًٌ مَن صَْْْات اهلل :أ َي َرد االسْْْم بََّلا؛
ه
ف َي َرد االسم ويكد فيه صٌَ من صَات اهلل ▐.
دلد اهلل .
فاألسماء المذكدرة دالٌ دلا ِّ
أن (عل َّو اهلل) ثالثة أقسام:
ولكر المص ِّف َّ
األول :دلد الْذات؛ وهد (دلد َفد يتْه
َّ 

دلا درشْْْ َْه)؛ فَّلد (د ٍ
ْال دلا جميع

ٍ
المراد به :دلد الذات.
خلقه ،با ن منَّلم)
مستد دلا درشه؛ فـ (علو الفوق َّية) ُ
والَْْ ْْ،ات ،والمراد بـه :كمْال صْْ َْْات ر ِّبنْا؛ ْال اهلل
 وال َّثـاين :دلد ال َقْدْ ر ِّ

:

﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [النحل ]60:أي الدصْف األدلا؛ اله ابن دبا ٍ ¶ ،واختاره
أبد دبد اهلل ابن الق ِّيم؛ فَ،ات اهلل  كلَّلا مدصدفٌ بالكمال؛ فَّلي داليٌ يف درها.
َ
ب
اهلل (ال همغال َ
 وال َّثالث :دلد القَّلر؛ والمراد به  -كما كر المْ ْ،نِّف  :-إثبات أ َ
ناز  ،وال مواد ،وال ممانَع ،بل كل ش ٍ
يء خاضع ل َع َظمته).
ه َ
له ،وال هم َ َ
ه
والقْا لد بْإثبْات هْذا الند اسْْ ْتْدلدا بقدل اهلل ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾
[األنعْام]18:؛ فقْْالدا :إ الَد يٌْ المْْذكدرة يف هْذه اآليٌْ هي فد يٌْ ال َقَّلر؛ فْأثبتدا ( هدلد
القَّلر) هلل ▐.
و(القَّلر) مَن صَْْْات اهلل ؛ فإ من أسْْْما ه (القَّلار) ،ويف هذا االسْْْم صٌَْْْ
والَ،ات.
دلد ال َقدْ ر ِّ
(القَّلر) أي ال َغ َلبٌ والظَّلدر؛ فيرجع هذا إلا ِّ
وهْْذا الْذي كروه مَن الَد يٌْ يف اآليٌْْ ال يتتَص بََّلْْا؛ فْْإ اهلل ْْال﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الَتُ]10:؛ فال تتتص الَد َيٌْ بَد َيٌْ القَّلر؛
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فقد وردت الَد َيٌ يف صْْ ٍ
ٌَْ أخرى وهي صٌَْْْ (اليد) ،وهذه الَد يٌ ترجع إلا األصْْْل
والَ،ات (.)1
الذي كرناه؛ وهد دلد ال َقدْ ر ِّ
(العلو) نوعين؛ هما:
فاألكمقَ :ج ْعق
ِّ
 دلد الذات.
والَ،ات.
 ودلد ال َقدْ ر ِّ
فَّلذا هد الذي تدل دليه األدلٌ مَن اآليات واألالاديث.
أشرت بقدلي:
وإلا ل
ه
هدْ ْ هلْ ْد ربْ ْ َنْ ْا َلْ ْدَ ى الْْ ِّْثْ ْ َقْ ْ َ
ات
َ ِّ

هدْ ْ هلْ ْد َ َاتْ ْ َه مْ ْع الَ ْ ََْ ْْْْْْ،
ات
َ َ ِّ

والمثبَتٌْ لَّلْذا الند الثْالْث اسْْْْتْدلدا بقدل اهلل  :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ [األنعْام]18:؛
( )1ه
ٍ
والينئذ فإ مَن هد هل ِّد اهلل  و َفد يته :دلد َّلره.
فقالدا :إ ال ََد يٌ المذكدرة يف هذه اآليٌ هي َفد يٌ ال َق َّْلر؛
والجواب ع َّمـا لكروه :أ (القَّلر) صْْ ٌَْْ مَن صْْ َْْات اهلل  ،ودلده فيَّلْا :أي كمْالْه  يف هْذه
الٌَ،؛ فتكد مَن هذا الجنس.
ِّ
فـإن قـالوا :إَ

َكر (ال ََد ) فيَّلْا يْدل دلا تتْْْْ،يَّْْْْ،لْا بََّلْذا المعنا؛ أل اهلل ْال :ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ [األنعام ،]18:و( َفد ) مدضْد يف لسْا العرُ لْْْْْ (العل ِّد) ،فنحن ن َهقر بأنه يعدد إلا الَْ،ات ،لكن
خ،،ناه ألجل سيا اآليٌ.
ف ُيجـاب :إ هْذا الْذي كر هتمده ال َتتتص بْه صْْ ٌَْْ (ال َقَّلر)؛ بْل ْد ْال اهلل  :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ [الَتُ ،]10:فال تتتَص الَد يٌْ بْْْْْْ ْ (القَّلر) ،بْل إ هْذه اآليٌْ فيَّلْا فد يتْهه
ٍ
ب ٌَ،أخرى ،فإ هذه اآليٌ فيَّلا إثبات صٌَ (اليد) المتو ِّمنٌ إلثبات َدلمه ▐ ومعيتَه
▐
َ
والودره البيعٌَ ،ويف ل تعظيم لَّلا؛ كما َ كر هذا المعنا ابن ٍ
كثير يف تَسيره».
ٍ
فحينئذ ال تتتص الَد يٌ بْ (القَّلر)[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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أمْْ ْا هدْْ ْ هلْْ ْد َ ْْ ْ َّْلْْ ْ َره َفْْ ْ هردوا
ِ
فل َّله:

ل َ َسْْْْْابَ ْ ٍ إَ ْ مَ ْ ْن ْ هه هم ْسْْْْْ َت ْ َم ْد

()1

○ علو َّ
الذا الذي هد دلد َفد يته دلا درشه ،ومباينته َخ ْلقه.
الصفا يف كمال وصَه ▐ بََّلا.
○ وله علو ِّ
تَ،يال.
ً
أوضُ
تأصيال ،والقسمٌ الثالثيٌ
ً
فالقسمٌ الثنا يٌ أصُ
ه
وممن ا تْْ،ر دلا َ
بن السْ َ
القسْْمٌ الثنا َيٌ :العالمٌ إسْْحا ه ب هن دبد الرالمن َ
ْن ابن
الشين محمد َ
بن دبد الدهاُ .ô

( )1أي هردوا (دلد القَّلر) إلا السْاب ؛ وهد (دلد ال َِّْ،ات)؛ ألنه همست َمد؛ منه وراجع إليه[ .شر برنامج
التعليم المستمر].
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علو ال َفوق َّية) من الكتاب؟
س :ما دليق ( ِّ
ج :األدلٌ ال،ريحٌ دليه ال هت َعد وال هتح،ا:
فمنَّلا هذه األسما هء وما يف معناها.
َ
مداضع من القره .
سبعٌ
ومنَّلا دله :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [طه] يف
َ
ومنَّلا دله

 :ﭴﭵﭶﭷ

ومنَّلا دله

 :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ [النحل.]50:

ومنَّلا دله

 :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ [فاطر.]10:

و دله

[المل

 ]16:اآليتين.

 :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ [المعارج.]4:

و دله :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ [السجدة.]5:
و دله

 :ﭦﭧﭨﭩﭪ

[هل دمرا

.]55:

مير ل كثير.
و ه

ً
سْْااال
لد) ،وأ منَّلا :دلد ال ََد يٌ؛ أورد
لما كر المْْ،نِّف 
صٌَْْ (ال هع ِّ
َ
(دلد الَد يٌ) مَن الكتاُ ).
لد)؛ فقال( :ما دليل ِّ
يتعل بََّلذا الند من أندا (ال هع ِّ
ثم َ كر أ (األدلٌ ال،ريحٌ دليه ال هت َعد وال هتح،ا).
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ْال( :فمنَّلْا هْذه األسْْ ْمْاء ومْا يف معنْاهْا) أي تلْ األسْْ ْمْاء المتقْدِّ م َكرهْا؛ وهي
دلد اهلل ▐
والمتعْالي ،والظْاهر ،والقْاهر)؛ فَّلْذه تْدل دلا ِّ
(العلي ،واألدلا ،ه
يف اته.
علو اهلل ؛ ف:ال:
ثم لكر أد َّلة تفصيل َّية من اآليا تدل على ِّ
َّ
َ
مداضْْْع من القره )؛
سْْْبعٌ
(ومنَّلا دله :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [طه]) يف
َ
ومرادهَ :كر االستداء دلا العرَل يف سب َع ٍ
هيات:
ُ
○ واالدة منَّلا :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [طه].
السْْْْل البْا
○ ثم ِّ

يٌْ ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [األدراِّ ،54:يدنس ،3:الردْد ،2:الَر ْا ،59:

السجدة ،4:الحديد.]4:
وأشار الم،نِّف إلا هذا يف دالَيته» المعروفٌ بْ الجدهرة المَيدة»؛ فقال:
فَي سب َع ٍ َ
َ
َتْ َدى َدْ َلْا الْ َعْ ْر َ
َل) َر ِّبْي َفْ َّْلْ َد همْنْ ََْ َر هد
(اسْْ
َ ْ
هي م َن ال هق ْره َصر بْ ْ
أي أ اآليْات التي جْاءت يف (االسْْْْتداء) سْْْْبع؛ منَّلْا واالْدة ( :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ
الَر ا

ل؛ هي ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [األدراِّ ،54:يدنس ،3:الردد،2:
[طه]) ،ومنَّلا س ْ ؛

 ،59:السجدة ،4:الحديد.]4:

و ْدمْاء المْ ْْ،نَِّين يف االدتقْاد السْْ ْنِّي إ ا كروا هْذا المدضْْْْع ْالدا( :ومنَّلْا كر
استداء اهلل دلا درشه يف سبع ٍ
هيات).
ٍ
َ
َاوت
وهذا َأولا وأكمل؛ أل اآليات السْبع لم تأت دلا َنسْ ٍ واالد؛ وإنما بينَّلا الت ه
الذي كرناه.
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ال( :ومنَّلا دله

 :ﭴﭵ ﭶﭷ

[المل

)]16:؛ فاآليٌ المذكدرة مِّْ ْ،رالٌ

العلد.
دلد اهلل  ،وأنه يف جَّلٌ
ِّ
بعلد اهلل ؛ لكدنه يف السماء؛ فالمراد به :إثبات ِّ
ِّ
وليس مع ى ( ﭶ ﭷ

[المل

 :)]16:أنَّلا هتظَله أو هت َقله؛ وإنَّما المراد :أ اهلل 

العلد.
يف جَّلٌ
ِّ
ـإن (الفوق َّيـة) تتتص بجَّلٌْ
 :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ [النحْل )]50:ف َّ

(ومنَّلْا دلْه
لد.
ال هع ِّ
(ومنَّلا دله

 :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ [فاطر)]10:؛ فإ الْْ،عدد إنما يكد مَن

للعلد؛ فَيَّلا إثبات صٌَ (ال هع هل ِّد).
السَل
ِّ
وكْذلْ

دلْه

يف تمْام اآليٌْ ( :ﯪ ﯫ ﯬﯭ [فْاطر)]10:؛ فْإ الرفع

العلد.
يكد إلا جَّلٌ
ِّ
ومنَّلْا ( :دلْه

 :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ [المعْارج)]4:؛ فْإ (ال هعروج) هد

َ
لد.
ال،عدد ،ويكد لمن يف جَّلٌ ال هع ِّ
عارج)؛ ألنه هيَ ،عد بََّلا.
اللم ( َم َ
و هتسما الس ه
ومنَّلا :دله  ( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ [السجدة)]5:؛ فإ (مَن) البتداء
الغْايٌْ ،و(إلا) النتَّلْا َّلْا؛ فتْدبير األمر يكد ابتْداؤه مَن السْْ ْمْاء؛ فَيْه :إثبْات صْْ ٌَْْ
لد) هلل .
(ال هع ِّ
وم هــا :دلْْه

 ( :ﭦﭧﭨﭩﭪ

[هل دمرا

)]55:؛ فقدلْْه

:

العلد)؛ أل (الرفع) كمْا تقدم يكد مَن السْْ َْل إلا
( ﭩ ﭪ ) فيْه إثبْات صْْ ٌَْْ ( ِّ
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العلد.
ِّ
(ومير لْ كثير)؛ فْاآليْات الْدالٌْ دلا دلد اهلل  صْْْْراالْ ًٌ كثيرةَ ،
منتشْْ ْرة يف
ِّ
ه
هس َدر القره الكريم.
ومَن أكثر ال َِّْ،ات اإللَّليٌ التي ورد فيَّلا أدلٌ من القره  -ومن السْنٌ أي ًوْا  :-صٌَْ
ألف دليْ ٍل؛ منَّلْا هاالء اآليْات ،وكْذلْ
لد)؛ التا كر ابن ال َق ِّيم أ ل هع هل ِّد اهلل َ 
(ال هع ِّ
ما سيذكره الم،نِّف فيما هيستق َبل مَن األالاديث.
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س :ما دليق لل من الس َّة؟
ج :أدلته من السنٌ كثيرة ال هتح،ا:
منَّلا دله ♀ يف الديث األَ ْودالَ :وال َع ْر ُش َف ْو َ) َللِ َ َ ،واهللُ َف ْو َ) ال َع ْر ِ
ش،
َو ُه َو َي ْع َل ُم َما َأ ْن ُت ْم َع َل ْي ِه».
ٍ
ت فِ ِ
الم ِل ِ ِم ْن َف ْو ِ) َس ْب َع ِة َأ ْرقِ َعة».
و د هله
لسعد يف  ٌ،ه َريظ ٌََ :ل َ:دْ َح َك ْم َ
يه ْم بِ ُح ْك ِم َ
و دلْه ♀ للجْاريٌَْ :أ ْي َن اهللُ؟»ْ ،الْل :يف السْْ ْمْاءْ ،الَ :أ ْعتِ َْ :هـا؛ َفـإِ َّن َهـا

ُم ْؤ ِم َ ٌة».

وأالاديث مَ
بي ♀.
الن
عراج
ِّ

ِ
ين َبـا ُتوا فِي ُك ْم،
و دلْْه ♀ يف الْْديْْث َتعْْا ه ْب المال كٌُْْ :ث َّم َي ْع ُر ُ َّالـذ َ
َف َي ْس َص ُل ُه ْم َ -و ُه َو َأ ْع َل ُم بِ ِه ْم  »...-الحديث.
و دله ♀َ :م ْن َت َصدَّ َ) بِ َعدْ ِل َت ْم َرة ِم ْن َك ْس َط ِّي َ ،و َال َي ْص َعدُ إِ َلى اهلل ِ إِ َّال
ال َّط ِّي ُ  »...الحديث.
اء؛ َضـــرب ِ
و دله ♀ يف الديث الدالي :إِ َلا َق َضـــى اهلل األَمر فِي الســـم ِ
ت
ََ
َّ َ
ُ َْ
الم َالئِ َك ُة بِ َص ْج ِ َحتِ َها َخ َض َعانا لِ َْ :ولِ ِهَ ،ك َص َّن ُه ِس ْل ِس َل ٌة َع َلى َل ْف َوان »...الحديث.
َ
ومير ل كثير.
و د أ ر بذل جميع المتلد ات إال الجَّلميٌ.
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َ
دلد اهلل هد هلد
لمْا كر المْ ْْ،نِّف 
مْا كره من هيْات الكتْاُ الْدالٌْ دلا ِّ
َ
ٍ َ
لد الَد يٌ من السنٌ.
فد ي ٌٍ ،أتبعه
بساال َيتم به االستدالل من السنٌ؛ فسأل دن أدلٌ هد ِّ
ثم أجاُ دنه ،و َبين أ (أدلته مَن السنٌ كثيرة ال هتح،ا).
ِ
ثم ْال( :منَّلْا دلْه ♀ يف الْديْث األَ ْودْالَ :وال َع ْر ُش َف ْو َ) َللـ َ َ ،واهللُ
ِ
َف ْو َ) ال َع ْر ِ
وميره ،وإسناده ضعيف.
شَ ،و ُه َو َي ْع َل ُم َما َأ ْن ُت ْم َع َل ْيه») .رواه أبد داو َد ه
(الديث األودال)؛ َ
َ
لذكر (المال كٌ) فيه بََّلذا االسم.
و هيسما هذا الحديث:
(و ْد ٍل)؛ وهد َت ْيس الجبل.
و(األوعال) :جمع َ
واألالْاديْث النبديٌْ منَّلْا طْا ٌَْ هشْْ ْ ََّلرت بْألقْابََّلْا؛ كحْديْث ال َعنْ َبر ،والْديْث البحر،
الملقبٌ).
والديث األودال ،و هتسما (األالاديث ه
و(معرفٌْ ألقْاُ الحْديْث) ند مَن أندا دلدمْه؛ كره أبد دبْد اهلل الحْاكم يف معرفٌْ
دلدم الحديث» (.)1
ِ
ممـا لكره المصـــ ِّف :مْْا جْْاء يف دلْْه
ومن تلـ األحـاديـث الـدَّ َّالـة على (العل ِّو) َّ

ٍ
ت فِ ِ
الم ِل ِ ِم ْن َف ْو ِ) َســ ْب َع ِة
♀(
لسْْعد يف  ٌْْ،ه َريظ ٌََ :ل َ:دْ َح َك ْم َ
يه ْم بِ ُح ْك ِم َ
ٍ
سماوات.
َأ ْرقِ َعة») أي
( )1ثم َتجافاه الم،نَِّد يف دلدم الحديث؛ فلم يذكهره ابن ال،ال وال َمن َتبَعه.
الملقبٌْ) ،وهد مَقدد ،وأخْذه مَن بعض الحنَيٌْ
إال أ ابن الج ٍر  صْْ ْنف كتْا ًبْا يف (األالْاديْث ه
الْذين َتر َجم لَّلم يف الْدرر الكْامنٌْ» ممن صْْ ْنف يف فرو مْذهْب الحنَيٌْ( :المسْْْْا َْل الملقبٌْ)؛ ف َبنا دليْه
َ
(األالاديث الملقبٌَ)[ .شر برنامج التعليم المستمر].
وجعله:
َ
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وهذا الحديث رواه ابن إسْحا َ يف سْيرته» ،ويحيا بن سْعيد األهمدي يف َمغازيه»،
وميرهما مَن أهل َ
ً
رس ًال ،وال َيث هبل.
العلم؛ هر َوي
مدصدال و هم َ
والمحفو فيه :لََِ :ف ْو) َس ْب ِع َس َم َاوا » دند النسا ِّي وميره.

وأصْْْْْل الحْْديْْث ( َل َ :ـدْ ح َكم ـ َ ِ
يهم بِح ْك ِم الم ِل ـ ِ ») هكْْذا بال زيْ ٍ
ْادة هد يف
تف ِ ْ ُ
َ
َ ْ

الزيادة فَّلي خارجَّلما.
ال،حيحين» ،وأما ِّ
وهد ؛
دال دلا إثبات صٌَْْ (العل ِّد) هلل؛ لقدلهِ «( :م ْن َف ْو ِ) َس ـ ْب َع ِة َأ ْرقِ َعة») أي مَن فد
لد اهلل دلد فد ي ٌٍ.
َسبع سماوات؛ فَيه إثبات د ِّ
ثم كر الديث الجاريٌ  -وهد ً َ
الملقبٌ -؛ يف دله ♀
أيوا من األالاديث ه
ٍ
مسْْْلم» ( -للجاريٌَ :أ ْي َن اهللُ؟» الل :يف السْْْماء ،الَ :أ ْعتِ َْ :ها؛ َفإِ َّن َها
 يف صْْْحيُُم ْؤ ِم َ ٌة»).
أن هذا الحديث فيه فائدتان:
و َ كر أبد دبد اهلل الذهبي يف كتاُ ال هع هل ِّد» َّ
 إحداهما :جداز الساال بْ (أين اهلل ). وال َّثانية :أ جداُ ل الساال( :هد يف السماء).وم ها أيضا( :أالاديث مَ
بي ♀) أي مَن بيل المقد
الن
عراج
ِّ
بعد اإلسْراء به؛ فإنَّلا دالٌ دلا ال هع هل ِّد؛ لَما تقدم أ (ال هعروج) هد الْ،عدد مَن السَْل إلا
إلا السماء

لد.
ال هع ِّ
ِ
ين َبـا ُتوا
و دلْه (يف الْديْث َتعْا ه ْب المال كٌْ) يف الْ ْْ،حيحين»ُ ( :ث َّم َي ْع ُر ُ َّالـذ َ

فِي ُك ْم»)؛ فإ (ال هعروج) يكد إلا جَّلٌ ال هع هل ِّد.

ٍ
ومسلم  -أ النبي ♀ ال:
البتاري
ومنَّلا :ما يف ال،حيُ»  -وهد دند
ِّ
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لد.
َو َال َي ْص َعدُ إِ َلى اهلل إِ َّال ال َّط ِّي » ،و(ال،عدد)  -كما تقدم  -هد االرتقاء إلا ال هع ِّ
ِ
ِ
ِ
الم َالئِ َك ُة
الســـ َماء َضـــ َر َبت َ
وم ها أيضـــا( :الديث الدالي :إِ َلا َق َضـــى اهللُ األَ ْم َر في َّ
ٍ
روايٌ أخرىُ :خ ْضـ َعانا لِ َْ :ولِ ِه» بوْ ِّم
بِ َص ْج ِ َحتِ َها َخ َضـ َعانا لِ َْ :ولِ ِه») ب ََتُ التاء والوْاد ،ويف
التاء وسكد الواد؛ فكالهما َض ْبها صحيحا .
ِ
ِ
لد
الســـ َماء»)؛ فَيه :إثبات هد ِّ
وداللته على (ال ُع ِّ
لو) يف قوله ( :إِ َلا َق َضـــى اهللُ األَ ْم َر في َّ
اهلل هدلد فد ي ٌٍ.
ِ
الم َالئِ َك ُة بِ َص ْج ِ َحتِ َها َخ َض َعانا») أي خود ًدا هلل .
ومعنا دلهَ «( :ض َر َبت َ
و دله ♀َ «( :ك َص َّن ُه ِسـ ْل ِسـ َل ٌة َع َلى َلـ ْف َوان») مَن تشْبيه السْما بالسْما  ،ال

مَن تشبيه المسمد بالمسمد .

ٍ
جرير يف الْ،حيحين»« :إِ َّنك ُْم َسـت ََر ْو َن َر َّبك ُْم ك َُرهْ َي ِة ال ََ :مرِ َل ْي َل َة ال َبدْ ِر»؛
وهد كحديث
فإ التشبيه هنا :تشبيه الرؤيٌ بالرؤيٌ ،ال تشبيه المر ِّي بالمر ِّي.

فليس الم:صـود ب:ولهَ «( :ك َص َّن ُه ِسـ ْل ِسـ َل ٌة َع َلى َلـ ْف َوان») تشْبيه صْدت اهلل ؛ فإ
هذا ممند ؛ وإنَّما الم:صـود :تشْبيه ما يقع يف اآل ا مَن السْما بالسْما الذي يكد مَن
سما السلسلٌ  -وهي معروفٌ  -إ ا س َ
حبل دلا الَ،دا  -وهد ال،تر (.)1
ه
ِّ
( )1و د كر جمْادٌ من شْْ ْرا

كتْاُ التداليْد» أ معناه :كأ صْْْْدت اهلل سْْْْلسْْْْلٌ دلا صَْْْْدا ٍ ،

والسلسلٌ :معروفٌ ،والَ،دا  :ال،تر.
ِّ
ٍ
خالِّ؛ ألن
ويف هذا تشْْبيه بال

الس ْلسْْلٌ)؛ و(كأ ) دند أهل ال ِّلسْْا
ْدت اهلل كأنه صْ ه
لل( :صْ ه
َ
ْدت ِّ

مدضددٌ للدِّ اللٌ دلا التشبيه.
ولما ه كَر هذا لإلمام أالمدَ  ال :هذا ه
دل الجَّلميٌ»[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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ْْال( :ومير ل ْ

كثير) أي مَ
بي ♀ يف إثبْْات
الن
دن
الداردة
ٌ
ْ
األدل
ن
ِّ

ال هعلد.
ثم ال( :و د أ ر بذل جميع المتلد ات) أي التا البَّلا م ال َعجماء.
()1
أخبارا و ْْ،ً ْْ،ا دن البَّلا م
و د َ كر ابن الق ِّيم يف اجتما الجيدَل اإلسْْْالميٌ»
ً

َ
لد اهلل ▐.
الح همر والهير  -فيَّلا اإل رار ب هع ِّ
ال َعجماء  -من ه
و َكْر ل َو ع دلا جَّلٌ الت َبع.
العلم يف ك ِّل فن ،وك ِّل أم ٌٍ؛ يذكرو َتبعا ما يكد ملح ًقا بأص ٍل ٍ
وأهل َ
ثابل.
ه َ
ًَ
ٍّ
َ
لد)َ ،أ ْلحقَّلْا
فلمْا كر ابن الق ِّيم مْا كره من اآليْات واألالْاديْث الْدالٌْ دلا (ال هع ِّ
ٍ
ٍ
بقٍ ْْ،
الح همر ودن الهير يف إثبات
ْص والكايات متتلٌَ؛ منَّلا القْْْ،ص التي َ كرها دن ه
ٍ
هدلد اهلل ▐؛ فَّلي جاريٌ مجرى التبع ألص ٍل ٍ
صحيحٌ (.)2
ثابل متق ِّر ٍر بأدل ٌٍ
َ
ِّ
َ

( )1وهد من الكتْب النْافعٌْ التي ينبغي أ هيهْال َ َعَّلْا طْالْب العلم وأ يقرأهْا[ .شْْْْر برنْامج التعليم
المستمر].
ل ،ٌَْ،كما ال بعض جَّلال
لم يجعله ً
أصْال يف إثبات هذه ا ِّ

( )2وهذا الذي كره ابن الق ِّيم 
العلد بأدلٌ الحيدانات!)؛ فإ ابن الق ِّيم إنما َ كر هذا دلا
القر الماضْْْي مع ِّق ًبا دلا ابن الق ِّيم( :ل َ َي َّْلنَ هه إثبات
ِّ
جَّلٌ التبعيٌ وو د َ ل َخ ْلق ًٌ دند البَّلا م ال َعجماء ،ال أنه دليل مست َق ؛ل بأصله.
والعقالء يف كْ ِّل ملْ ٌٍ هم َقرو بْأ مْا َثبْل بْدليْ ٍل ْاط ٍع ،جْاز أ هيْذكَر معْه من األدلٌْ مْا ليس ب همقن َ ٍع؛ فْإ
األدلٌ التي ال تكد مقنَع ًٌ َ
ً
استقالال.
بنَسَّلا تكد تابَع ًٌ لَما َيث هبل به اإل نا
ه
ٍ
َ
والينئذ يجدز أ
لد) اآليات واألالاديث النبديٌ ،فَّلي أدلٌ مستقلٌ همثبَتٌ لْْْ (ال هع هل ِّد)؛
فمن أدلٌ إثبات (ال هع ِّ
هتذكَر األدلٌ التي ال تستقل بنَسَّلا ،وإنما هتذكَر ادتوا ًدا[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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َ
الجَّلم بن
وهم أتبا
ولم َيدف َع
القدل بْْ ْ (ال هع هل ِّد) وإثبا َته هلل َ سدى (الجَّلميٌ)؛ ه
َ
الٌَْ ،
َص َْدا ؛ الذين أنكروا هد هلد اهلل ▐ ،وتكلمدا بما تكلمدا به يف نَي تل
ِّ
دن ر ِّبنا .)1( 

( )1إلا هنا تمام المجلس التاسْْع ،وكا بعد الَجر يدم األالد الثالث والعشْْرين من شَّْْلر ربي ٍع اآلخر،
ٍ
ثالل وأربعين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومد هته :سادٌ وثما د ا .
سنٌ

