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   ؟(االستواء)الم يف مسصلة لف الصَّ ين من السَّ ة الدِّ مالا قال أئمَّ   س:

أجمعَ   ج: االسْْْْتداء مير مجَّلدٍل، والكيف مير معقدٍل،   :    ô  َّلم دلَّلم ْب

ْسدل البالغ، ودلينا   ْسالٌ، ودله الر  ٌ ، ومن اهلل الرِّ اال دنه بدد ، والْس  واإليما  به واجن 

 .«الت ،دي  والت سليم

َات وأالاديثَّلا، ﴿ ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ    وهكذا  دلَّلم يف جميع هيات األسْْماء وال،ِّْْ

 .[52]هل دمرا :﴾   ی   ی   ی   ی   جئ   حئ ، ﴿[7]هل دمرا :﴾  ۉې   

 

 
 

 

ا فرغ الم،ْْنِّف   ، وكا    من  كر أدل ٌ دلدِّ    لم  نٌ   ْْ الَد ي ٌ مَن الكتاُ والس

دله درشْْه، وأن َّلا تدل  دله   الداردة يف اسْْتداء اهلل    من جملٌ ما  كره فيَّلا: اآلياته 

الُ يف مْسألٌ  لف الْ،  ين من الْس  ٌ الدِّ ما ا  ال أ م  )أتبعَّلا بْسااٍل  ال فيه:    ؛اهلل    دلدِّ 

   (. (االستداء)

اال    ْْ ْْألٌ  وإن ما َجعل دمدة السْ لف    المهلدُ بياذا  دَل يف المسْ  ْْ ين من السْ ٌ الدِّ أ م 

الُ؛ أل   ما سب  من هياٍت أو أالاديَث يف االستداء ال يهناَزْ أالد  يف ثبدتَ  َّلا؛ فَّلي هيات   ال، 

  ٌ ٌ     رهني  ْْحيح ٌ  صْ حيحين« أو ميرهما  أو أالاديثه نبدي   ْْ ا جاء يف  ال،ْ ما النِّزاْ يف وإن  ،  مم 

فالتمس الم،ْْنِّف معرفٌ  ؛  معاين تل  اآليات واألالاديث التي جاء فيَّلا  كر )االسْْتداء(

الُ؛ أل   نجْاة العْبد هي يف اال ْتداء بَ   ْْ لف ال،ْْ ين من السْْْْ  ٌ اْلدِّ ه أ ْم   ْما دلْي
 
الن بي   َّلم؛ ْف
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رداء    ♀ ته دله البيوْْاء؛ فَي الديث أبي الد  دند    ◙ د أخرب أن ه ترك أم 

   ؛بإسْْْْناٍد السْْْْنٍ   ابن ماجهْ 
 
َلَ:ْد َتَرْكُتُكْم َعَلى ِمْثِق ؛ َواْيُم اهللِ  ال:    ♀  أ   الن بي

 «.الَبْيَضاِء، َلْيُلَها َوَنَهاُرَها َسَواءٌ 

الُ لف ال،ْ  م السْ  در البا د  دله البيوْاء هه حابٌ، والت ابعين، وأتباْ    ؛وال،ْ  من ال،ْ 

 الت ابعين.

لف( إ ا أهطلَ  أهرْيد ْبه ْهذه القه  تي و ع الث ْناء دليَّْلا يف رو  الث الْثٌ؛ ال  ْفإ   اسْْْْم )السْْْْ 

نٌ  الن بدي ٌ، وسيأيف هذا يف مدضعه يف كالم   .الم،نِّف  القره  الكريم والس 

   نذيهد أ  يقتدي بأولئ  الن اجين؛ ال    سْْبيل نجاة العبدو
 
كدا بما كا  دليه الن بي   تمسْْ 

ريْعٌ خربًا  ♀ ٌ من بْيا  القيْقٌ الشْْْْ  ٌ الن بديْ  نْ   ْْ ، ووددا ْما ْجاء يف القره  والسْْ

 وطلًبا.

ين الْ   دِّ اْل د اهلل ْب  فمن أراد أ  يعْب
 
ه الن بي ه يلزم طريقَّلم،    ♀  ذي جْاء ْب إنْ  ْف

 ويسير بسيرهم.

 :«يف  َطيِّبٌ الن شر  واألمر كما  ال ابن الَجَزريِّ 

َلَف   ْْ بَيَْل السْْ َْْ ْن َدَله َنَّْلَج سْْ  َفكه

 

َف   لَْ تَْ تْْ مْه َأْو  َه  ْْْ ي لَْ دَْ ٍع  مَْ جْْ مْه ي 
 فَْ

( أي ألن ه يهاَخذ  ؟...الُلف ال،ْْ  ن السْْ  ين مَ ٌ الدِّ ما ا  ال أ م  )ولَّلذا  ال الم،ْْنِّف:   

داُ أالرى، ودله بقدلَّلم، ويهدَرد دله مداردهم،   ويهنَزْ مَن مْناهلَّلم؛ فَّلم ْكاندا ْبال،ْْْْ 

نٌ  أبقه  .سبيل الس 

بقدلْْه:   بْْأجمعَ  دله )ثم  أجْْاُ دنْْه  ( أي أ   هْْذا القدل معرو،     ô  َّلمَّلم 

الدا:   ا؛ أن َّلم ْ  ه  )دنَّلم جميْعً االسْْْْتداء مير مجَّلدٍل، والكيف مير معقدٍل، واإليمْا  ْب
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سْْدل البالغ، ودلينا الت ،ْْدي    سْْالٌ، ودله الر  ٌ ، ومن اهلل الرِّ اال دنه بدد ، والسْْ  واجن 

 (.«والت سليم

لف وأهل المعرفٌ باللِّسا   ▐واستداء اهلل   ٌ الس  ره أ م   بصربعة معاين:  فس 

عدد.أحدها:   ✓    ال، 

 االرتَاْ.وثانيها:  ✓

 .العلد  وثالثها:  ✓

 االستقرار.ورابعها:   ✓

ٍم الََّلروي   ال  بيٍد القاسْْْْم بن سَْْْْ ٌ ؛ منَّلم: أبد ده ، وأبد دبد اهلل ابن القيِّم يف  كره جماد

افيٌ«. الكافيٌ    الش 

 وأشرته إله هذا بقدلي:  

َداءه )
تَْ ْْْ ٌَ   (االسْْ َْْ لْ   اْل فَْي  َرْ   ِّْْ  َفسْْ

 

  ٌَ َْْ قْ َْْ َوثْ ا  َْْ َّلْ َْْ بْ اَرٍ،  َْْ دْ َل  ْْْ قْ َْْ نْ َْْ  بْ

ددْ   عْه َوال،ْْْْ  دِّ  لْه عْه َواْلْ  َْ ا َْْ َ
االْرتَْ َْْ  ب

 

ددْ   حْه جْه اَل  بَْ هه  َراره قْْ
تَْ اسْْْْْ عه  ابَْ ر   َواْل

 :أمور  اشتمق على سبعة     الم،نِّف   ذي  كرهوهذا الجداُ ال   

ل:   ؛ فال ياالسْتداء مير مجَّلدل دلَّلم: )األوَّ ؛  اله  اج لَظه إله تَسْيرٍ حت( أي معلدم 

 يف كتاُ  الع
 
هبي  «.لدِّ الذ 

 
 
ٌ يََّلم مَن معنه )االسْْْْتداء(الم  ْفالعربي نْ   ْْ ُه تْْ رفَ ْما دَ   ْتاطَْن ْبالكْتاُ والسْْ   ه العر

مٌ؛ فال يحتاج الينئٍذ إله تعريَه بمعنًه زا ٍد دن  ل ؛  بلسانَ  َّلا مَن المعاين األربعٌ المتقدِّ

 اآلي واألالاديَث 
 
َمع العربي ٌ   فإ ا سَْ رها بتل  المعاين األربع   ؛ الداردَة يف )االسْتداء( فسْ 

عدد، واالستقرارلدِّ العه من    .، واالرتَاْ، وال، 
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ٌٍ دن اإلمام مالٍ    .«االستداء معلدم   أن ه  ال:    وهذا ما جاء يف رواي

وَ  ا دن أوهذا الجداُ ره ٌَ مِّ سْْ ي أيوًْْ أيلم اإلمام    شْْيَن  -  ، ودن َربيعٌ الر 

 .؛ أن َّلما  اال كما  ال مال   -  مالٍ  

ته دنه كرنا  بله  نممسْْْبدى  بَ مع أن ه    واشْْْتَّلر هذا الجداُ دن مالٍ   ح 
َْْ ا  ،  ؛ ل،ْ وأم 

ٌَ فما جاء دن أ  دن ميره: ْْلم ْْ ف مِّ سْ ْْعيف  نده سْ أي  ،ه ضْ ٌَ الر  د  بين  رتمف  وما جاء دن ربيع دِّ

 حتَمل  للَقبدل.لكن ه م  ،القبدل وددمه

م    :قدليبوأشرته إله ما تقد 

مه  َّله  الَمَ ْْْْْ و ْْْْْ ده   (االْستََداءَ )فَي   و َ ْدله

 

هه   َه دل     و َوَكْي ْمر   ا َ َمْجَّله
ْْ و ْْْْْ اله  (1)  ا تَمَ ْْْ

هْ   َلمَْْ َْْ أهم  سْْ   َْْ تَي يهْرَوى  َد  ْْْ َهن  َدْن 

 

َرَواهه     
ٌٍ
يْْعَْْ َربَْْ ْن  هْ الْْْ َودَْْ لَْْ مَْْ  كَْْ

هه   ْْه ل قْْ شَْْْْْ   و َونَْ مه   ٍ
َْْ ال َْْ م ْن   وره َّلَْ تَْ دَْ

 

نْ   َْْ د هه   ْْ َأن َْْ َرهَ   ك ْْْ ي َْْ أَ   يم ا  َْْ َْْ م واث   ره
(2 ) 

هه   َنْْ 
َ
هه   و أل نْْْ نَ   دَْْ

َُ   مَْْ يْْ حَْْ  ال،ْْْْْْ 

 

  َُ ْي ْحَ ْْْ اْلت ،ْْ َْْ ب َداهه 
َْْ سْْ ْط  ْحَ يْه ْم   َولَْ

اين:    لنْا؛  ( أي أ   كيَمعقدلٍ   ف ميريوالك) دلْه:  والثَـّ  ٌٍ ٌَْ مير معقدلْ ِّْْ ٌ هْذه ال،ْْ يْ 

ٌ  دن افعقدله  ٌ  لنا.  ،نا تنقهع دن إدراك القيقتَّلا؛ فَّلي محجدب  مجَّلدل

الكيف(، ال  ) ْْْْْْْ ي َدلمنا بَن  :يهراد به  (الكيف  يَن)وهذا القدل وما كا  يف معناه مَن  

ه ال كيَف  ا؛ فْما مَن شْْْْيٍء إال  وْله كيَ  أنْ  ٌ  لَّْلا مهلقًْ ٌ الدضْْْْع الل  ديِّ   ،يْ  داْهٌ  أو بَْ   ْبدالْل

ر  ميره تم  ▐بِّنا  العقدل، لكن  َدلمنا بكيَي ٌ صٌَ ر  مكٍن لنا.م  عذِّ

  ْْ نَدا الَعلم ْبه؛ فال يقدلد :  يف(؛ وإن ْما  نَدا وجدد )الكَ لم ي    ô  فلْفالسْْ

 

 .ل الَّلمزةقبن  (1)

وا أي لم يَ   (2)  .روه
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مير مدجددٍ  ْْذكرو   )الكيف  ي وإن مْْا  ْْ )الكيفالجَّلْْل  (،  )بْْْْْْ كقدلَّلم:  ميره  يالك(؛  ف 

 .(1) تدنه مع إ رارهم بأن َّلم ال يعلمد  به(؛ فيهثبَ معقدلٍ 

ٌَْ اإليْما  ْبه واْجن  أ   )والثَـّاـلث:  تي  ال    (اسْْْْتداء اهلل  )(؛ فيْجن اإليْما  ب،ْْْْ

 جاءت يف هيات القره  الكريم وأالا
ِّ
 .♀  ديث الن بي

ٌ  أ   )ورابعها:  اال دنه بدد  ْْ اال دنه دله وجه    (السْ  ْْ ي ته، أو السْ
ََ اال دن كي  ْْ أي السْ

شا  ٌالت ع  .(2)  ن ل والمه

ٌَ ال يكد  ب اال دن تَسْير ال،ِّْ ًٌ فالسْ    ضْع الل  دي  جَّلل الدن  د يَ ؛ فَمن الن ا  مدد

ٌٍ ما  .سأل دن معناهافيَ   ،ل،َ

لفذي  وإن ما ال    ْْ ْْا اًل دن الكيَ  هد أ   أنكره َمن أنكره مَن الس ا ل س  ْْ ي ٌ، أو  يكد  الس

ٌ بالمساوشل والمسا اًل إلرادة الَعن  .لق 

فة يكون بدعة  يف حالين: ؤال عن الصِّ  فالس 

 ي تَّلا.يكد  ساااًل دن كيَ  أ إحداهما:   -

 

ٌَ َم  ل  نل  دله الن َي، فيسْْْْتلزَ    ددم الدجدد يدولم يقدلدا: )والكيف مير مدجدٍد(؛ أل  (1) َي ال،ِّْْْْ

َّلا، لكن َّلم َنَ م  قكما ت  -بني؛ وهذا م،  ▐بِّنا  ن نا ال نعلم كيَي ٌ ْصٌَ رَمنا به، وأدا َدلنَْسَ نا لَّلدله ج -د 

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .▐ه بكيَي ٌ  ات 

ابْعٌ إ  (2) ا لجداُ ْماْلٍ   ن ْما ووْهذه الجمْلٌ الر  ْْأْله رْجل  فْقال: كيف ؛ ْفإ ْعل هْكذا َتَبعًْ ه سْْ نْ 

ْْتداء  فأجاب ْْتداء مير مجَّلدٍل، والَكي هاالسْ اال دنه بقدله:  االسْ  ْْ ، والسْ ف مير معقدٍل، واإليما  به واجن 

اال دن تَسير ال،ِّ  اال دن الكيَي ٌ، وليس الس  ٌ «؛ أي الس   ٌَ.بدد

ًٌ فإ ٌَ ال يكد  بدد اال دن تَسير ال،ِّ  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    ...   الس 
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ٌ بالمسْْ ل والميكد  سْْاااًل إلرادة الَعنَ  أ واآلخر:  - اول؛ طعنًا يف طريقٌ أهل  شْْق 

نٌ  يف هذا الباُ.  الس 

ٌَ هذه األمدر األربعٌ  وإله   ٌَ انتَّله جداُ أهمِّ َسلم  .، ومالٍ  ، وربيع

ٌ الجداُ الم ل مَن جمْل ٍل؛ وهوبقْي مَْ م ثالل جه ه:    يتقْدِّ ْْ وم) دْل سْْ ٌ ن اهلل الرِّ ،  اْل

سْْ  ، ودلينا الت ،ْْدي ه والت سْْليمه ودله الر  ٍُ  دل البالغه (؛ وهذا معرو،  مَن كالم ابن شَّْْلا

هريِّ  ٌ    أالْدَ   -  الز  ابعين مَن أْهل المْديْن ه-التْ  ه دْن ابدنَ البتْاري    ؛ دل ْق  ْْ  ، ورواه ال،ْْ
 
يف   ي

ُ  دنه. ادتقاد أهل الحديث« وميرَ   ه، وهد صحي

بعٌ.تَّلذه الث الل توبَ   م  الس 

سْْْْ :  دله: )فالخامس ٌه مَن اهلل الرِّ سْْْْاًل يأمروننا ويأي أ   اهلل أرسْْْْل    (ال َّلدننا  نإلينا ره

رين ومم  رين.نذَ بشِّ

ادس:   ــَّ ْْ ) دله:  والسـ سْ سْْْدل أ أي أ   الداجن ال    (دل البالغه ودله الر    ذي دله الر 

يه ويقدم به  ه.لبَ اهلل وط  رَ هد إبالمنا خبَ  يهادِّ

ابع:   ى بما جاء  دِّ ،ْ ي  أي يجن دله العبد أ   (ودلينا الت ،ْدي ه والت ْسليمه ) دله:  والـسَّ

، وأ  نٌ   يمتثله.  ؛ يجن دله العبد أ ٍى ال ؛ ديهسلِّم به؛ فكل ه خرب ص  يف الكتاُ والس 

ال   َْات  وهكْذا  دله ):  الم،ْْْْنِّف  ثم  ْ  ِّْْ ات األسْْْْمْاء وال،ْْ َّلم يف جميع هْي

ْْا َّْْل ْْث ْْادي ْْرا :  ﴾ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   ﴿  :وأال ْْم د ی   ی   ی   ی    ، ﴿[7]هل 

 (.[52دمرا :]هل ﴾   جئ 

َات دندهم أصْل  واالد  م ثل هذا  م يقدلد  مَّلد  ال يت ي ر؛ فه رَ فقاند  األسْماء وال،ِّْ

َات ك وميرها مَن صَْْْات اهلل   (اإلتيا )و  (المجيء)و  (الن زول)لَِّّلا؛ فيقدلد  يف يف ال،ِّْْْ
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  لَ َّلْ بمعْناْها، وجلم  ْبالع  ؛ فيقدلد (االسْْْْتداءٌَْ )صْْْْ يف  ن  بْله  ْما ْ اْله ْماْل   وم 

اال دنَّلا، واإليما  بَ   كَ ري تَّلا، وتكيَ  َّلا.الس 

ال   مْه  نوم  -مْالٍْ     ت كالمَ  تي الْاومَن جملٌْ األجدبٌْ  : مْا رواه التهيْن  -  تقْد 

دَ   البْ دادي   ارين بْ داد« دن أبي جعٍَر محْم  ه ْ ال:    التِّرْمذيِّ   بن أالْمدَ   يف  ْت الحْافِ؛ أنْ 

ٌ  ، والس  به واجن    واإليما ه ،  ، والكيف مجَّلدل  زول معقدل  الن    .«اال دنه بدد

لف يف هذا الباُ كلِّه. ٌ الس   فَّلذا  دل أ م 

مٌ؛ فقلل:  وأشرته إله  ل  يف تمام األبيات المتقدِّ

هه  ْْه ل ثْْ
اَت   و َومَْ َْْ َ ِّْْ ال،ْْ َر 

ا َْ سَْْْْْ ي 
 فَْ

 

هه   ْْه دل ْْه ق َْْ اَت   و ن َْْ ب ْْْ اإَلث َن  َْْ ْذه َْْ م ي 
َْْ  ف

مه   كْه لْْ
تَْ لَ   و فَْ ْْْ َأه ْْله  ي بَْ َْْ هْ   سْْ  ْْ ن  ْْ  السْْ

 

اْتَبْع هْه   َل فَْ ا َأَخي  -  َدْي هْ لَلْ   -  يَْ  َجنْ 

لف أهل الحديث واألثر؛ فإ    دلَّلم يف أبداُ االدتقاد    وهذا مَن محاْسن ادتقاد الْس 

نْ ٌ، وْما ؛  دد  مَن مدرٍد وااْلدٍ نزَ َّلم؛ ْفإن َّلم يَ ْلدانه تْباْددت ب  وإ   ؛وااْلد    ْْ وهد الكْتاُ والسْْ

 
ِّ
   .♀  كا  دليه أصحاُ الن بي

ٌ واالدتقْاد الماَلع كن طْ فم نْ   ْْ ٌَ ن ،ْْْْ تْن أهْل السْْ القرو  المتتلٌَْ والبهلْدا   يف    َْ

تَّلم يف المشْْرى ما يدافَ َّلم  رأى  دلَ   ؛المتباددة تَّلم يف واالًدا؛ فيأيف يف كالم أ م    كالم أ م 

 الم رُ.

اُ؛ فال يهثبَ وه ارةً م ال يوْْْْهربد  يف ْهذا الْب ارةً   تد  ْت ٍُ  وينَد  ْت ا ، أو يقدلد  يف ْب

ٍُ  داًل ثم  يرتكد  نظيره يف     .(1)  ثا ٍ   با

 

 مذهٍن ما: اطِّراده  دادَده    (1)
ٌَ
َّلا؛ بحيث ال َتتومَن دال ل َصح   ل ف يف شيٍء من األفراد.توانتظامه

ا الْ ذين يهَوأ ة واالضْْْْهراُ، كْما َو ْعل فْيه طدا فه  ريد  يف الحعقن َّلم يْفإ رِّ د  بين األفراد المتْناظَرةمْ 
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َات ِّْْ ْْيًئا  من نهَاة ال،ْ َات وَينَْد  شْ ِّْْ ْْيًئا من ال،ْ ْْماَء ونثن أع فيه م أو كما و  ،ال ذين يثبتد  شْ ه ََبل األسْ

َات؛ فإ   هذا فَع  َربٌ أ دالهَّلم.يِّرة الموهحتل المال،ِّ

ا َمن وأ ن خ،ْا ص مذهن أهل الحديث واألثر والكتاُ  ُ؛ وهذا مرن ه ال يوْهيهعَمل  اندًنا واالًدا فإ م 

ن ٌ؛ فإ .والس       دَلَّلم واالد  ال يت ي ره

ٌٍ رشْْ ا منَّلم يف المن   إ ا سْْألل أالدً ولَّلذا؛ فإ ه من الم رُ بمثل جدابه؛ أل ،ى دن مسْْأل    أجاب  نظيره

ين دنْدهم مْأخد   بْاآلثْار، وإ ن هْذا الْدِّ د  ن مْا يْأثهرونْه دم  بْ   ها ْ  بَلَّلم، وليس هد مَن بَْ االت  أ هْانََّلم، وال زه

ن فَّلامَّلمأ م َيْأثهرو  هذا دم  ثاالت هرا َّلم، بل هه   بلَّلم.  ، وال اله

ٌَ، ْبل وال أالْمَد ابن النْبٍل توال يت اُ، وال ْبأبي العبْ ا  ابن تيميْ  د بن دْبد الدْه  ص  ْهذا الْمذْهن بمحمْ 

  دى ال ذين  امدا بنه،رة دين اهلل  ، وإ ٌ الَّله  يف أزمانََّلم. ن ما هاالء من أ م 

ا أ   هذا المذهن هد مذهبه: فال.  وأم 

 كاٍة واالدٍة.نجد هذه األ دال ل يرهم تترج من مَش فإن نا  

اظ مَن أْهل المشْْْْرى؛    -اْلافِ الم رُ  -ه ابن دْبد الَبرِّ  إله ْما ْيذكر  روانظه   َْ يف العْقاْ د، وْما ْيذكره الحه

، ال تجد بينَّلم َفْرً ا.كأبي بكر اإلسماديليِّ  ابدنَيِّ  ، وأبي دثما  ال، 

َُ بإثباتبل تجد يف كالم أبي دمَر ابن دبد الَبرِّ  َات، وإبهاَل دددى أن َّلا مجاز    الت ،ْْري األسْْماء وال،ِّْْ

لن َّلا تهاوأ د بن ، وهد  و  ٌَ   رجل  كا   بل محم  اُ، و بل أبي العب ا  ابن تيمي   .  دبد الده 

ْْاروا يين بننعتل المَّلْ جول لَّلاالء، ْفإ ا  ن د  أ   ْهذه األ دال هي  ظ،ْْْْرة االدتْقاد بمْثل ْهذه األ دال، صْْ

ًٌ يف ملٍط ألالدرَأو بَّل ْْه ٌ المتبددين، ظ د دليَّلم أالد  شْ ين؛ وهذا ماأل م  بَّلن جن  أن ه َدك  الدِّ َْْ ين ل بعض المنتسْ

نْ ٌ والْحدْيث؛ ْفإ  ْْ ن إله هاالء، وإإله السْْ َْْ تي ْجاءت يف القره     ْهذه العْقاْ د ال تهنسْْ ن ْما ْهذه العْقاْ د هي ال 

ن ٌ.  والس 

ن ٌ ما يهب  ن  موكل    ه.هَلاشتبه دليه شيء  مَن  ل  فَي الكتاُ والس 

حابٌ فَمن   وتجد اليدَم َمن  بعدهم، ويْستدل  بََّلا دله إثبات الت أويل،    ينقل بعض المقاالت دن بعض الْ، 

اُ د بن دْبد الدْه  ٌَ ومحمْ  دِّ دله أبي العبْ ا  ابن تيميْ  ا ْ ال: إ    ْل  رمًْ الولد أنْ ه ْكا  دْ ،  ودله الر  د؛ دله ا َلمَْ

ج اُ؛  قالٌ تهدَجد يف كالم أهناٍ   بل أبي العن؛ فإ   هذه الميلهذين الر  َد بَن دبد الده  ٌَ و بل محم  ب ا  ابن تيمي 
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. مَر بن دبد الَبرِّ ، وكأبي ده ابيِّ
، والَته   كالتهين الب داديِّ

 ٌ يظن  أ   دقيدتنا هي دقيدة فالٍ  وفالٍ .وَمن ال َيه لع دله مقاالت هاالء األ م  

ل مَن فالٍ  وفالٍ  مْا و  وليسْْْْْل دقيْدتنْا   اف  الكتْاُ دقيْدة فالٍ  وال فالٍ ، ونحن إن مْا نقبَْ

ن ٌ.  والس 

ين محم   ددة إله لال ذين وص -  اُدبد الده    د بنَ و د  ال بعض أهل اليمن لبعض أصحاُ الش  دا يف الد 

اُ وت عن ْما ت م إن ك: إ-  بالد اليمن  َد بَن دْبد الدْه  دَ ن ْما نهع: إْله  فْقال  ،عد  أ داْلهت بظِّمد  محْم  دْبد   بنَ   ظِّم محْم 

ْنا دله أداُ ألنْ ه دالدْه   نْ ٌ، ولد َأنْ  ل   ْْ ٌ الكْتاُ والسْْ ا أربْ ام مَن   هلْ  دا ْما  ْلله لكم( َلمَْ اه؛ ْعنْ طه فْقال لْنا: )اتركه

ٌ، ولم نعرَ، الح   به، وإنا الح   بما بفألن نا َدر ن ٌ.ي نه من األدل   ن ما درفنا الح   بدليل الكتاُ والس 

نْ ٌ، وليس بَالٍ  وال  وْهذا    ْْ لْيل ْبالكْتاُ والسْْ ذي ينب ي أ  يكد  دلْيه ْطاْلن العلم؛ ْفأْنل تعر، اْلد  الْ 

 بَالٍ  وال يف فالٍ .

َجد شْيء     وإ ن ٌ والجمادٌسْ نمن ال لط المنقدل دن بعض الموه هم  مير    يف ملطفإ  ؛دبين إله أهل السْ 

 أضعاَ، أضعاَ،  ل .

ْتن دله ابن َدربي، ويف نَس الكْتاُ الن ْقل دن بعض  اًء من بعض الكه ا  ينْقل ثْن وْ د رأْيله بعَض النْ 

لِّمل له أالداله ال األ م    تهسل م له أ داله.ٌ أ   ابن دربي إ  سه

ا  هكر يف هذا الكتاُ    خذكيف أ رفانظه   ، ولكن  الَّلدى هكذا ي،نع بأهله.وترك شيًئاشيًئا مَم 

بْْه األهداء؛ وهْْذا هد   رب مْْا لعبْْل   ،ٌ إ ا لم يعر، األدلْْ  نِّي    ْْ ذي ظوالسْْ بْْ َّلالْْ  فْْ خأر  اْنَتحْْل بعض رٍة؛ 

ددة ال   فٌ؛ ظنذا بأ   هذه البالد والد  ن ٌ مذهَن األشادرة ومذهَن المت،دِّ تي  امل دليَّلا المنسدبين إله بالد الس 

ٌ  ون ما هي دددة  سْْياسْْ إ ين فاالتم  ْل بَ اكي  لَّلا فترجل بذل  دن جمادٌ المسْْلمين، خروج رجٍل ددا إله الدِّ

ابالد ارت هذه البالدوصْْْ  دَنَّلا  -ي ٌ ه  ، وهم   -كما يسْْْم  ٌٍ َجدت من ما تي سْْْن متميِّزًة دن ميرها بعقيدٍة إن ما وه

! ٌٍ َجد مَن ما تي سن  يقدلد : إ   دينكم وه

،     دين: إونحن نقدل   ٌٍ ْْْن ٌَ، ال نْهدرِّ  دْقاْ َد أبي العبْ  فنحن  ْنا مَن ألٍف وأربعْماْ ٌ سْْ ا  ابن تيميْ 

اُ، وإ َد بَن دبد الده  ن ٌدن ما نه وال محم   ْْ ا أنتم فإن  وأ،  رِّ  ما َدل  دليه الكتاُ والسْ ْْبد  إله م  إله أبي كم تنتسْ

، وأبي من،ْد د  أنَْسكم )األشْ ٍر الَماتهريديِّ الحْسن األْشعريِّ د  أنَْسكم )الماتهريدي ٌ(، وتهْسم  ادرَة(،  ؛ فتهْسم 
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ــن ع: لففِمن محاسـ ــَّ ؛ فال  : أن َّلا  ديدة السـ نٌ   ْْ لٌ بالكتاُ والسْ ِّْْ َّلا  ذي يأخذ بَ ي ٌ ال،ْ

 ن رواله.كه ْس  لبه، وتَ   يهمئن  

ٌ؛ فإ   دقا دهم مَين لَّلم دله اختالفَّلم يف  رو  األبتال، دقا د المتالَ  ٌ   شْْ م  شْْ د 

ٌ  وهرَ م  دن دليَّلا الج لَ ، ويَ ب
 
 نهَ ، والقيا  المَ ل العقلي

 
 .قي

ت رمرةه النِّ الدفالن َد  المجبدلٌ دله ال نٌ   ي، المه  ْْ تأبه تل     ؛بحالوة القره  والسْ

لف.  ، وإ العقا دَ   لم تسرتشد بالدصدل إله دقا د الس 

ر دليه أ فَي القرو  الماْضيٌ نْشأ َمن نْشأ يف بعض ب ن َدْسه ل   لدا  المْسلمين مم  َيْ،َ

ل لف؛  ٌ الكقإله معرفٌْ مْا دليْه السْْْْ  ه أنكر تلْ  العقْا ْد  تْن يف تلْ  الن داالي، لكنْ  لْ 

ًٌ لَمْ  ف دلْيه مَن   ن القره  الكريم، وْما وَ ْفه مرا دالمشَّْْْْلدرة يف بالده ألنْ ه لم يرْها مدافْق

 الن بدي ٌ.  األالاديث

الن َّلر   الجمَّلدرال    -فْْأالْْد دلمْْاء بالد مْْا وراء  دفيت تي هي يف جَّلْْات  السْْْْ  ات  ٌ  يْْ  يْْ 

د  ن ف كتاًبا اصْ   ،ه دبد الن ،ْيراسْمه  - الينئذٍ  ي ٌ«؛ ألن ه رأى أ    َدله العقا د الن سْ  سْمه  الر 

ًٌ   وإ   ؛ن القره فه مرذي داإليما  ال    سْْكد هذه العقا د ال تداف    ًٌ تام    كا  لم يَّلتَد هداي

لفلَم تن المدجددة يف بيا   سْ لَع  ؛ا كا  دليه السْ  ر الد د، دله طريقتَّلم الينئٍذ بَقل ٌ الكه

؛ ك نٌ  تن األوا ل كدقا د أهل الس  اللٌ اآلجر  كه ر له الر  لكا ي، وابن به ٌ(، وال َتَيس  ي، والال 

لف. ََّلرت فيَّلا دقا د الس     إله البالد التي شه

 

ي أنَسْنا )الدوأ ا نحن فال نسْمِّ ي أنَسْنا )الت يم  ابي ٌ(، وال نهسْمِّ ا )الحمه  ي أنَسْنا أيوًْ ي ٌ( دله نبلي ٌ(، وال نهسْمِّ

]شْْر  برنامج   .ن ما ننتسْْن إله مذهن الحنابلٌ يف الَروْوجه المقابلٌ والموْْاهاة لجمادٌ المسْْلمين، وإ

 عليم المستمر[.الت  
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َدر َمن  المرب هخرين مربه وخ، خلكن  العقْْا ْْد  أ   هْْذه  رأوا  ن  للكتْْاُ  تْْالَ م   ٌَْْ

نٌ  هي م ٌ  شْ والْس  ْش نٌ  والجمادٌَوَ ر يف  لبه فْول دقيدة أه  ؛للقلن  دِّ ي ٌ دله بنالم -  ل الْس 

نٌ  ودله ما كا  دليه سْْْلف األ ٌالكتاُ والسْْْ  أن َّلا ترجع دله صْْْاالبَّلا باله مأنينٌ   -  م 

كينٌ.  والس 

ُ َدر  ،.وَمن َجر 

لفذين أهشَْربدا دلدم الكالم مَن  بله فال   كتبدا يف  ل  ما    ؛، ثم  اهتدوا إله طريقٌ السْ 

ْْ يِّنين مبكتبدا م لف؛  ي ٍّ والن أن َّلم كاندا يف شْ  ْْ دوا إله طريقٌ السْ ٍُ الت ه هه ْْهرا رٍة واضْ

لف دام  أل     ٌ السْْْْ  ال اهلل   طريْق د ؛ كمْا ْ  ه سْْْْلهْا   دله النَ  هي الدالي، والدالي ْل

ْْاُ:    ▐ اْلْكت  ٌْْ َ َْْ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿يف صْْ

   .[48]الما دة: ﴾ڈ ڈ ژ ژ

هْْذا إ ا ألقه سْْْْ   وادَتبَر  ْْا   ال  ميف أ   اإلنسْْْ إله  راءة اآليْْات  تي يف  العقيْْدة  عْْه 

ٌ« مالداسْْْْه ة األهنْ تتْابَ يْ  يجْد يف  لْ  مَن  هد   ًٌ دن نَسْْْْْه مَن    س بمْا  كره اهلل  عْ

َات ما ال يجده يف  راءة كالم البشر.  الكماالت يف األسماء وال،ِّ

ة  يهَّلْ  لدُ النْ ا ، و   يف  ْل  دله  ا   ْفالقره  الكريم ْله سْْْْلهْ  َّْلا إله سْْْْبْيل  َدو  بَ د 

. نٌ     اإلسالم والس 

ات العر برنامج )موْ أن ه الوِمن لطائف لل :  ٌٍ َّلم    لم( سْنٌ إالدى وثالثين وأربعما 

ات  أشْْْْعريٍّ   لمٍ طْاْلن د  (1431 )وألٍف  ٌ« بقراءة اآلْي دة الداسْْْْهيْ  ، وواف   راءة  دقْي

ًدا ثم  نهعلِّ  دليَّلا؛ فكا   ل  سبن اهتدا ه  رواألالاديث فيَّلا، وأنتم تعرفد  أن نا نقرأها س

لف، وله اليدم  إله   لف ونه،رتَ  دقيدة الس   َّلا.درو   يف بالده يف بيا  دقيدة الس 



294 
   

 

يات واألالاديث يف هذه العقيدة؛ أل   كالم اهلل وكالم رسْْدله  فَّلذا اهتدى بسْْماْ اآل

ه مَن الحالوة مْا تجْده القلدُ ال    ♀ ن الح   ْل ده   تي تهْل فيَّلْديَّلْا اهلل   ،هوترْي

 إليه.  ▐

  ٌ ٌ  دظيْم نْ ٌ  ، ال يعرفَّْلا كثير  مَن النْ ا  الْ  وهي نعْم  ْْ ذين نشْْْْاوا دله دقْيدة أْهل السْْ

ْْ   َّلم أ وجدير  بَ ،  َّلموالجمادٌ يف بهلدانَ  ْْ ون،  وتعليًما،  ل ًماعدا دليَّلا؛ تيحرصْ فاًدا ود،  ًراشْ

ات،  ما يف هذه األزما  ال  وبياًنا للن ا ، وال سي   ل فيَّلا اله ام  بَّلات، وَطم  تي كثهرت فيَّلا الش 

 وكثهرت اآلفات.

نٌ  والجمادٌ، وأ  فينب ي أ  د المرء بعقيدة أهل الس  رها بين الن ا ؛  شيسعه يف ن يتزو 

 .▐بَِّّلم رَّلم بَّلم وإيمانَ صال  دقيدتَ   يف  م صال  الال الن ا داأل    َ 

 

 

  


