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الا يتضــــمَّ   س: ه  ـم اه  (األعلى  العلي  )ن اســـــم ا يف معـ  اهر  ،اهرالظَـّ ــــــــ )ك  ؛وـم  ،والـ:

  ؟(والمتعالي

  )ه  ن اسْْمه يتوْْم    ج:
   هلل  بدت العلدِّ وهد ثه   ،منَّلا  شْْت   ٌَ المه ال،ِّْْ   (األدلا  العلي

 :بجميع معانيه

  يعلمه   ،دليَّلم  ر يب    ،منَّلم  با ن    ،دلا جميع خلقه  دالٍ   ؛دلا درشْْه ته  د ي  فَ   دلد  

ٌ    ،ادلمً   شيءٍ   د أالاط بكلِّ   ،ما هم دليه  .ال تتَا دليه منَّلم خافي

 فال مه   ؛ َّلره  ودلد  
 وال مه  ،وْْاد  وال مه   ، َ نازَ وال مه   ،له  َب غالَ

  خاضْْع   يءٍ شْْ   بل كل  ،  عَ مانَ

ْستكين    ،تهلعز     ليل  لعظمته،    ه.تَ ن  بَو مَ له   ال خروَج   ،رهَّلفه و تحل ت،ر  ،  لكربيا ه  مه

ْْأنَْ   ودلد   ٌ    ؛هشْْ َْات الكْمال ْله ْثابْت ََ ْقا ص دْنه مه وجميع الن   ،فجميع صْْْْ ٌ  نت     ْي

 .و

ٌ    (لعلدِّ ْ )اي لهذه المعانَ   وجميع  ر.دن اآلخ  منَّلا  امعنً  َ   نْال يَ   ،متالزم

 

 
 

 

ا فرغ الم،ْْْْنِّف   اتيْ ٌ والَعليْ ٌ هلل      لمْ  َْات اْلذ  ِّْْ مَن تقرير ثبدت ْباُ ال،ْْ

لدِّ شْْر  يذكر َطَرًفا مَن صَْْات اهلل    ،إجمااًل  (، وأورد ، وابتدأ  ل  بْْْْْْ )صٌَْْ العه

 )ن اسْمه  ما ا يتوْم  )سْاااًل يتعل   هبا؛ فقال:  
 
  ، اهرالظ  ْْْْْ )ك  ؛وما يف معناه  (األدلا  العلي

 ( (تعاليوالمه   ،والقاهر



269 
 

ــاـلي(:   ـتع ْْ بْ و)اـلمـُ ْكْثْيرٍ ي اْبن  ْ راءة  َوْف   هْخره؛  يف  اهلل    اٍء  ْ دل  ژ ڑ  ﴿:  يف 

تََعاِلُڑ ک  ه دد[]الر   ﴾  ک الم  ا، و رأ ميره ًَ ْْاًل وو  ؛ فإن ه  رأ بإثبات الياء وصْ

م بدو  ياءٍ   .  ک     بالال 

تعلِّقٌ ب ٌ :  والمذكدرة يف كالمه هنا  (العلدِّ ْ )فأسماء اهلل المه ًٌ ثالث  صراال

- .
 
 العلي

 واألدلا. -

تعالي. -  والمه

) ال ٌ دلا )العلدِّ ا  كره  ويف معناها: األسماء الد   ؛ كْ:مم 

 الظ اهر. -

 والقاهر. -

 
 
ره الن بي  ْْ ْْلٍم«؛ فقال:    ♀  فإ   )الظ اهر(  د َفسْ ْْحيُ مسْ الظَّاِهُر؛ يف  صْ

 «.َفْوَقه َشْيءٌ َفَلْيس 

؛ فَّلد دال؛ [18]األنْعام:  ﴾مئ ىئ يئ جب حب﴿:  ه  و)الْقاهر( ْكذْل  ْجاء فْيه  دلْه 

 .▐اهلل    دلا دلدِّ 

ٌ  دلا إثبات العلدِّ  م من أ   كل  اسٍْم مَن أسْماء اهلل يدل     فَّلذه األسْماء دال  هلل؛ لَما تقد 

ن صَْْتين، أو  ًٌ واالدًة، أو يتوْْم  ًٌ إلَّلي  ن صَْْ  مَن صَْْاته أو أكثر؛ فَّلد يتوْْم 
ٌٍ دلا صَْْ

ن ثالًثا بادتبار داللٌ اللِّسا  دلا  ل .  يتوم 

 و د أشرته إلا هذه القاددة بقدلي:

نَا َدَلا   سْْْ هه اْلحه َماؤه اَت َأسْْْ ََ  ال،ِّْْ

 

اَت   َْْ بْ ْْْ ثْ اإْلَ َذي 
َْْ لْ  ٌَ  ْْ اأْلََدلْ َن  َْْ  مْ
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ثبَ  أي أ    ًٌ مَن صَْْْات اهلل: أ  َيَرد االسْْْم بَ مَن اله را   المه َّلا؛  تٌ يف جعل شْْْيٍء صَْْْ

ٌ  من صَات اهلل   .▐فَيَرد االسم ويكد  فيه صَ

ٌ  دلا دلدِّ   .اهلل    فاألسماء المذكدرة دال 

 :اهلل( ثالثة أقسام    وَّ علولكر المص ِّف أنَّ )

    :ل ات؛ وهد    دلد  األوَّ ْْهَ     ْتهد ي  فَ   دلد  )اْلذ  دلا جميع    ْدالٍ )(؛ فَّلد  دلا درشْْ

ات.  دلد   الفوقيَّة( الُمراد به:  فـ )علو  ( مستٍد دلا درشه؛  منَّلم  با ن    ،خلقه  الذ 

    :اين َْات،    دلد  والثَـّ ِّْْ ْدر وال،ْْ ه:  الْقَ َْات  والمراد ـب ال اهللكمْال صْْْْ ا؛ ْ  :    ربِّْن

، واختاره  ¶  أي الدصْف األدلا؛  اله ابن دب ا ٍ  [60حل:]الن   ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ   ﴿

ٌ  يف  درها.  م؛ ف،َات اهلل أبد دبد اهلل ابن القيِّ  ٌ  بالكمال؛ فَّلي دالي  كل َّلا مدصدف

  :ْْنِّفككما   -والمراد به  القَّلر؛    دلد  والثَّالث  ال مه : إثبات أ   اهلَل )-  ر الم،ْ
  َب غالَ

 وال مه   ،واد  وال مه   ، َ نازَ وال مه   ،له
 (.لَعَظمته  خاضع    يءٍ ش  بل كل  ،  عَ مانَ

دل دا بقدل اهلل   ات هْذا الن د  اسْْْْْت إثْب ا لد  ْب  ﴾مئ ىئ يئ جب حب﴿:  والْق

لد  [18]األنعْام: )ده فْأثبتدا  الَقَّلر؛   ٌ ٌ المْْذكدرة يف هْذه اآليٌْ هي فد يْْ  إ   الَد يْْ   ؛ فقْْالدا: 

 .▐القَّلر( هلل  

َْْات اهلل    و)القَّلر( ٌَْْ  مَن صْ ْْم صْ ار(، ويف هذا االسْ ْْما ه )القَّل  ؛ فإ   من أسْ

َات.  )القَّلر( أي الَغَلبٌ والظ َّلدر؛ فيرجع هذا إلا دلدِّ   الَقْدر وال،ِّ

الْْ   بَ وهْْذا  ٌ يف اآليٌْْ ال يتَتص   الَد يْْ  فْْإ   اهلل  ْْال:  ذي  كروه مَن  ٱ ٻ ﴿َّلْْا؛ 

ٌ القَّلر؛  [10]الَتُ: ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٌ بَد َيْ  ؛ فال تتتص  الَد َيْ 
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  ٌَْْ ٌٍ أخرى وهي صْ َْْ وهذه الَد ي ٌ ترجع إلا األصْْْل ،  اليد()فقد وردت الَد َي ٌ يف صْ

َات ذي  كرناه؛ وهد دلد  ال    .(1)  الَقْدر وال،ِّ

 ن؛ هما:ي( نوعفاألكمق: َجْعق )العلوِّ 

   ات.  دلد  الذ 

   َات.  ودلد  الَقْدر وال،ِّ

ٌ مَن اآليات واألالاديث.  فَّلذا هد الذي تدل  دليه األدل 

 وإلا  ل  أشرته بقدلي:

اَت  َْْ قْ ِّْْ ْْثْ الْ َدى  َْْ لْ ا  َْْ نْ ِّْْ َربْ د   ْْه لْ ْْه  دْ

 

اَت   َْْ َْ ِّْْ ال،ْْْْ َع  َْْ مْ َه 
َْْ َ اتْ د   ْْه لْ ْْه  دْ

 
 

ث  (1) بقدل اهلل    ٌبَتْ والمه دا  الْث اسْْْْتْدل  الثْ  الن د   ؛  [18]األنعْام: مئ ىئ يئ جب حب:  لَّلْذا 

دفقالدا: إ ََ لهدِّ اهلل  ي ٌ الَقَّْلر؛ والينئٍذ فإ ي ٌ المذكدرة يف هذه اآليٌ هي َفد    ال  ره.َّلد   لي ته: دوَفد     مَن ده

ا لكروه:   َْات اهلل  أوالجواب عمَـّ ٌ  مَن صْْْْ َْ ْْ ه فيَّْلا: أي كْماْله  ل، ود   )القَّلر( صْْ يف ْهذه    د 

ٌَ؛ فتكد  مَن هذا الجنس  .ال،ِّ

إ الوا:  نـف دإَ   َ ك  ـق ََ دل  دلا تت،ْْْْي،َّْْْْلْا بََّلْذا المعنا؛ أل ر )ال ال:  ( فيَّلْا ْي مئ ىئ يئ    اهلل ْ 

(، فنحن نهَقر  بل ( مدضْد   يف لسْا  العرُ لْْْْْْ )الع، و)َفد[ 18]األنعام:   حب جب  َات، لكن دِّ أن ه يعدد إلا ال،ْ 

،ناه ألجل سيا  اآليٌخ  ،. 

ٌَْ )الَقَّلر(تالْ ذي  كرتهمده ال َتت: إ   ْهذا  ـجابفيُ  ٱ ٻ ٻ :  ْبل ْ د ْ ال اهلل    ؛ص  ْبه صْْْْ

ْْ  د، فال تتَتص  الَ[ 10]الَتُ:  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٌ بْْْْْْ ه  د   ْهذه اآلْيٌ فيَّْلا فر(، ْبل إَّل)الق يْ  ي تْه

ٌٍ أخرى، فإ  ▐ نٌ إلثبات َدلوت   هذه اآليٌ فيَّلا إثبات صٌَ )اليد( المب،َ ي تَه عوم  ▐ه ممِّ

ٌَ، ويف  ل  تعظيم  لَّلا؛ كما َ ك  ر هذا المعنا ابن كثيٍر يف  تَسيره«.والودَره البيع

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .ي ٌ بْ )القَّلر( دص  الَتتفحينئٍذ ال ت 
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وا  د  ره َْْ فْْ َره  ْْْ َّلْْ َْْ د   ْْ ْْه لْْ ْْه دْْ ا   ْْ  أمْْ

 

د    َْْ م َْْ ت ْْْ سْْْ مه هه  ْْْ ن
َْْ م إَْ     ٍ َْْ اب  ( 1)  لَسَْْْْْ

 :هلَّ فلِ  

ا  علو   ○  .َفد ي ته دلا درشه، ومباينته َخْلقه ذي هد دلد  ال    الذَّ

فا  وله علو   ○  َّلا.بَ   ▐َه  صيف كمال و  الصِّ

ُه تَ،ياًل. ُ  تأصياًل، والقسمٌ الث الثي ٌ أوض  فالقسمٌ الث نا ي ٌ أص

مٌ إسْْحا ه  ن ا ت،ْْر دلا الَقسْْمٌ الث نا َي ٌ: العال  المن بنَ   بنه   ومم  ابن    السْْنَ  دبد الر 

د بنَ  ين محم  اُ   الش   .ôدبد الده 

 

  

 

د وا )د  (1) ابلد  القَّلر( إلا أي ره َات(؛ ل ؛ وهد )دالْس  ]شر  برنامج  .َمد؛ منه وراجع  إليهتن ه مهسألد  الْ،ِّ

 عليم المستمر[.الت  
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  ؟من الكتاب (ةوقيَّ الفَ علوِّ  )ما دليق    س:

 :ح،اوال ته   د  عَ ريحٌ دليه ال ته ٌ ال،  األدل    ج:

 .وما يف معناها  فمنَّلا هذه األسماءه 

ٌَ  ]طه[ ڈ ژ ژ ڑ ڑ:  ومنَّلا  دله  .من القره   مداضعَ   يف سبع

 .اآليتين[ 16]المل : ڄ ڄ ڃ ڃ:   دله    ومنَّلا

 .[50حل:]الن  ڭ ڭ ڭ ۇ  :ومنَّلا  دله  

 .[10]فاطر: ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ   : دله    اومنَّل

 .[4]المعارج: ې ې ې ې :و دله  

 .[5جدة:]الس   ژ ڑ ڑ ک ک ک   :و دله

 .[55]هل دمرا : ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ :و دله  

. ل  كثي  ميره و  ر 

 

 
 

 

ا  كر الم،ْْنِّف   لدِّ )صٌَْْ     لم  ََ   وأ   منَّلا: دلد  ،  (العه ْْاااًل    ؛د ي ٌال أورد س

لدِّ )َّلذا الن د  مَن أندا   يتعل   بَ     (ٌد ي  الَ)دلدِّ  ما دليل )؛ فقال:  (العه
 (. ن الكتاُمَ

 (.ح،اوال ته   د  عَ ريحٌ دليه ال ته ٌ ال،  األدل  ثم  َ كر أ   )
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م َ كرْها؛ وهي  ْهذه األسْْْْْماء وْما يف معْناْها  فمنَّْلا)ْ ال:   ( أي تْل  األسْْْْْماء المتْقدِّ

 
 
اهر، والْقاهر(؛ فَّْلذه ْتدل  دلا دلدِّ اهلل  )العلي تْعالي، والظْ    ▐ ، واألدلا، والمه

 يف  اته.

 ؛ ف:ال:اهلل   ثمَّ لكر أدلَّة  تفصيليَّة  من اآليا  تدل  على علوِّ 

ٌَ ( ]طه[ ڑڈ ژ ژ ڑ :   دله  ومنَّلا) ؛  ( من القره   مداضْْْعَ   يف سْْْبع

 :هياٍت   عرَل يف سبعَ َ كر االستداء دلا اله:  ومرادُ 

 .]طه[ ڈ ژ ژ ڑ ڑمنَّلا:    واالدة   ○

○    :ٌ ا ْي ل  الْب ِّْْ ا :2دْد:، الر  3، يدنس:54]األدراِّ:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ثم  السْْ ،  59، الَرْ 

 .[4، الحديد:4جدة:الس  

 وأشار الم،نِّف إلا هذا يف  دالَي ته« المعروفٌ بْ  الجدهرة المَيدة«؛ فقال:  

ْرهَ  َصر   بْ )اْس  ْرَلَ   ْْفَي َسْبَع هٍي مََن القه اْلعَْ ا  لَْ ْدَ َدى  َرده   (تَْ ََْ نْْ مْه َد  َّْلْ فَْ ي   َربِّْ

ڈ ژ ژ )  :منَّْلا وااْلدة  ؛  أي أ   اآلْيات التي ْجاءت يف )االسْْْْتداء( سْْْْبع   

؛ هي  سْْ   ومنَّلا،  (]طه[ ڑ ڑ ،  2دد:، الر  3، يدنس:54]األدراِّ: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ل؛

 .[4، الحديد:4جدة:، الس  59الَر ا :

نِّي إ ا  كروا ْهذا المدضْْْْع ْ الدا:    ْْ ين يف االدتْقاد السْْ ومنَّْلا  كر )وْ دْماء الم،ْْْْنَِّ

 .(اء اهلل دلا درشه يف سبع هياٍت استد

ت   بع لم تأَت دلا َنْسٍ  واالٍد؛ وإن ما بينَّلا الت َاوه وهذا َأولا وأكمل؛ أل   اآليات الْس 

 ذي  كرناه.ال  
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ٌ  [16]المل : ڄ ڄ ڃ ڃ:   دله    ومنَّلا) ال:   ال (؛ فاآليٌ المذكدرة م،ْْرِّ

ماء؛  اهلل    بعلدِّ   .، وأن ه يف جَّلٌ العلدِّ اهلل   إثبات دلدِّ : فالمراد به؛ لكدنه يف الس 

  أ   اهلل  وإنَّما المراد: أن َّلا تهظَل ه أو تهَقل ه؛   :([16]المل : ڃ ڃ) وليس مع ى

 .يف جَّلٌ العلدِّ 

ا) ه    ومنَّْل ة(  [50حْل:]الن  ڭ ڭ ڭ ۇ  : دْل إنَّ )الفوقيَـّ ٌ  ( ـف تتتص  بجَّْل

لدِّ   .العه

عدد إن ما يكد  مَن  [10]فاطر: ې ې ى ى  : دله    اومنَّل) (؛ فإ   ال،ْْ 

َل للعلدِّ  لهدِّ )؛ فَيَّلا إثبات صٌَ  الس   .(العه

ه   فع  [10]ْفاطر: ائ ائ ەئەئيف تْمام اآلْيٌ: )  وْكذْل   دْل (؛ ْفإ   الر 

 .يكد  إلا جَّلٌ العلدِّ 

ا ه  ):  ومنَّْل ارج: ې ې ې ې  : دْل روج( هد  [4]المْع إ   )العه (؛ ْف

عدد لدِّ ويكد  لَ   ،ال،   .من يف جَّلٌ العه

اللمه  ا الس   َّلا.(؛ ألن ه يه،َعد بَ عارَج )مَ   وتهسم 

(؛ فإ   )مَن( البتداء  [5جدة:]الس    ژ ڑ ڑ ک ک ک : ) دله  :  ومنَّلا

مْاء؛   داؤه مَن السْْْْ  دبير األمر يكد  ابْت ا؛ فْت ا َّْل ٌ، و)إلا( النتَّْل اْي هالْغ ٌَْ فَْي ات صْْْْ : إثْب

لدِّ )  .هلل   (العه

) دلْْه  وم هــا:   فقدلْْه  [55]هل دمرا : ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ:  :  (؛ 

ٌَْ ٹ ڤ) َل إلا  ؛ أل    (العلدِّ )( فْيه إثْبات صْْْْ م يكد  مَن السْْْْ  فع( كْما تقد  )الر 
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 .العلدِّ 

ٌ دلا دلدِّ ر   ْل  كثي  ميره و) الْ  َْْ   اهلل    (؛ ْفاآلْيات اْلد  ، منتشْْ ًٌ كثيرة  رة  يف صْْْْرااْل

َدر القره  الكريم.  سه

َات ا ٌ  من القره إلومَن أكثر ال،ِّْ ا -  لَّلي ٌ التي ورد فيَّلا أدل  نٌ  أيوًْ صٌَْ  :  -  ومن السْ 

لدِّ )   ، وْكذْل  ؛ منَّْلا هاالء اآلْياتدلْيلٍ   ألَف   اهلل    دِّ له ر ابن الَقيِّم أ   لعه ك؛ الت ا  (العه

 .ما سيذكره الم،نِّف فيما يهستقَبل مَن األالاديث
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  ؟ة َّ ما دليق لل  من الس    س:

 :ح،اال ته   ٌ كثيرة  ن ته من الس  أدل    ج:

 ،شِ رْ العَ   َ( وْ فَ   اهللُ وَ   ،َ  لِ لَ   َ( وْ فَ   ُش رْ العَ وَ :  دالوْ يف الديث األَ  ♀منَّلا  دله  

 «.هِ يْ لَ عَ   مْ تُ نْ ا أَ مَ  مُ لَ عْ يَ   وَ هُ وَ 

ٌَ رَ ٌ  ه يف  ،    ه لسعدٍ و دله   «.ة  عَ قِ رْ أَ  ةِ عَ بْ َس  ِ( وْ فَ   نْ مِ  ِ  لِ المَ   مِ كْ ُح بِ   مْ يهِ فِ  َت مْ كَ َح   ْد :َ لَ :  يظ

ْْ  :  ْ اْلل  «،؟اهللُ   نَ يْ أَ :  للْجارْيٌ  ♀و دْله   ا  ـهَ نَّ إِ فَـ   ؛اـهَ :ْ تِ عْ أَ :  ْ ال  ،ْماءيف السْْ

 «.ةٌ  َ مِ ؤْ مُ 

 عراج الن وأالاديث مَ 
ِّ
 .♀  بي

تَ   ♀و دلْْه   المال كٌْْعْْا ْْه يف الْْديْْث  فِ اتُ بــَ   ينَ ذِ الــَّ   ُ  رُ عْ يَ   مَّ ثُ :  ب   ،مْ يكُ وا 

 .الحديث «...-  مْ هِ بِ   مُ لَ عْ أَ   وَ هُ وَ  - مْ هُ لُ صَ ْس يَ فَ 

  الَّ إِ  ى اهللِ لَ إِ  ُد عَ ْص  يَ اَل وَ  ،   يِّ طَ      ْس كَ  نْ مِ  ة  رَ مْ تَ   لِ ْد عَ بِ  َ( دَّ َص تَ   نْ مَ :  ♀و دله  

 .الحديث« ...ُ  يِّ الطَّ 

ــَ ا قَ لَ إِ :  يف الديث الدالي  ♀و دله   ــَّ فِ   رَ مْ األَ  ى اهللُ ضـ ــَ   ؛اءِ مَ ي السـ   ِت بَ رَ ضـ

 .الحديث  ...«ان  وَ فْ ى َل لَ عَ   ةٌ لَ ِس لْ ِس   هُ نَّ صَ كَ  ،هِ لِ وْ :َ ا لِ ان  عَ َض ا َخ هَ تِ َح  ِ ْج صَ بِ  ةُ كَ ئِ اَل المَ 

 .كثير    ل ومير  

 .ٌ الجَّلمي  بذل  جميع المتلد ات إال    و د أ ر  
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ا  كر الم،ْْْْنِّف   ٌ دل    لْم  الْ  لهد     ا دلدِّ ْما  كره مَن هْيات الكْتاُ اْلد  اهلل ده

 ٌٍ لدِّ   ،فد ي  ٌ ده ؛ فسأل دن أدل  نٌ  . أتبعه بسااٍل َيتَم  به االستدالل مَن الس  نٌ   الَد ي ٌ من الس 

 (.ح،اال ته   ٌ كثيرة  ن ن الس  ته مَ أدل  )، وَبي ن أ    ثم  أجاُ دنه

ال: ) ه    منَّلْاثم  ْ  ث األَ   ♀ دْل   اهللُ وَ   ،َ  لِـ لَ   َ( وْ فَ   ُش رْ العَ وَ :  دْالوْ يف الْدْي

 .ه، وإسناده ضعيف  وميره  رواه أبد داودَ  .(«هِ يْ لَ عَ   مْ تُ نْ ا أَ مَ  مُ لَ عْ يَ   وَ هُ وَ  ،شِ رْ العَ  َ( وْ فَ 

ا هذا الحديث  َّلذا االسم.فيه بَ   (المال كٌ)األودال(؛ لَذكر    )الديَث   :ويهسم 

 وهد َتْيس الجبل.  ؛(جمع )َوْدلٍ و)األوعال(:  

ََّلرت ْبألْقابَ  ٌ  شْْْْه َْ ٌ منَّْلا ْطا  ر، واْلدْيث البحر،  بَ نْكْحدْيث العَ َّْلا؛  واألاْلادْيث الن بديْ 

بٌ(. لق  ا )األالاديث المه  والديث األودال، وتهسم 

ند   مَن أندا  دلدْمه؛  كره أبد دْبد اهلل الْحاكم يف  معرْفٌ    (معرْفٌ ألْقاُ الْحدْيث)و

 .(1)  دلدم الحديث«

ة على )الع الـَّ الـدَّ ا لكره المصــــ ِّفوِّ لوِمن تلـ  األحـاديـث  : مْْا جْْاء يف  دلْْه  ( ممـَّ

ٌَ رَ ٌ  ه يف  ،ْْ    لسْْعدٍ )  ♀ ــَ  ِ( وْ فَ  نْ مِ   ِ  لِ المَ   مِ كْ ُح بِ  مْ يهِ فِ   َت مْ كَ َح   ْد :َ لَ :  يظ  ةِ عَ بْ س

 .أي سماواٍت  («ة  عَ قِ رْ أَ 

 

رافاه المم  َتجث  (1) ال  وال َمن ،نَِّد  يف دلدم الحديث؛ فلم يذكه  َتبَعه. ه ابن ال، 

لصْْْْ    ٍر  جإال  أ   ابن ال ا يف )األاْلادْيث المه ،  ن ف كْتابًْ ْبٌ(، وهد مَقدد  ٌ َنمَن بعض الح  ْخذهأوق  يْ 

ذين تَ  رر الْكامْنٌ«  َج رالْ  ْْاْ َل المن ف يف فروصْْْْ ن  مم  م لَّلم يف  اْلد  ٌ: )المسْْ ْبٌل  ْمذْهب الحنَيْ  ا دلْيه (؛ فَبنق 

ٌَ(لله: )األالاديَث الموَجع ب  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .ق 
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يف  َمغازيه«،    يف  سْيرته«، ويحيا بن سْعيد األهمدي    وهذا الحديث رواه ابن إسْحاَ  

َوي مدصداًل   رَساًل وميرهما مَن أهل الَعلم؛ ره  بهل.وال َيث  ،ومه

 َسَماَوا    َفْو( َسْبعِ   :َِلوالمحفو  فيه: 
ِّ
 وميره.  « دند الن سا ي

( ْْل الحْْديْْث  بال زيْْادةٍ «ِ  لــِ المَ   مِ كْ ُح بِ   مْ يهِ فِ   َت مــْ كَ َح   ْد :ــَ لَ  وأصْْْ هد يف   ( هكْْذا 

حيحين« يادة،   ال،  ا الزِّ  .َّلمافَّلي خارج  وأم 

 رْ أَ  ةِ عَ بْ ســَ  ِ( وْ فَ   نْ مِ »هلل؛ لقدله: )  (دِّ لالع)وهد دال؛ دلا إثبات صٌَْْ  
( أي مَن فد   «ة  عَ قِ

. دف  د  لاهلل د  لدِّ إثبات د  فَيهَسبع سماوات؛  
ٌٍ
 ي 

بٌ -  الديث الجاريٌر كثم    لق    ♀ يف  دله  ؛ -  وهد أيًوا مَن األالاديث المه

ْْلمٍ  - ْْحيُ مسْ ْْ  :   الل «؟اهللُ   نَ يْ أَ :  للجاريٌ) -  «يف  صْ  عْ أَ :   ال  ،اءميف السْ
ا هَ نَّ إِ فَ   ؛اهَ :ْ تِ

 (.«ةٌ  َ مِ ؤْ مُ 

 وَ ك
 
هبي له   ر أبد دبد اهلل الذ   أنَّ هذا الحديث فيه فائدتان:  «دِّ يف كتاُ  العه

اال بْ )أين اهلل (.إحداهما:   -  جداز الس 

ماء(.والثَّانية:  - اال: )هد يف الس   أ   جداُ  ل  الس 

ا:    عراج الن أالاديث مَ )وم ها أيض 
ِّ
ماء  ♀  بي ( أي مَن بيل المقد  إلا الس 

لهدِّ اإلسْراء به؛ فإن َّلا دبعد   ٌ  دلا العه م أ    ؛ لَمال  َل إلا    (روجالعه )ا تقد  عدد مَن السْ  هد ال،ْ 

لدِّ   .العه

تَ )و دلْه   حيحين«: )ب المال كٌْا ْه عْ يف الْديْث  وا اتُ بَـ   ينَ ذِ الـَّ   ُ  رُ عْ يَ   مَّ ثُ  ( يف  ال،ْْْْ 

لهدِّ «مْ يكُ فِ  روج( يكد  إلا جَّلٌ العه  .(؛ فإ   )العه

حيُ«:  ومنَّلا  ال:    ♀أ   الن بي    -  ومسلمٍ   وهد دند البتاريِّ  -  ما يف  ال، 
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عدد(  َواَل َيْصَعُد إَِلى اهلل إاِلَّ الطَّيِّ «  م -، و)ال،  لدِّ  - كما تقد   .هد االرتقاء إلا العه

ا:    ةُ كَ ئِ اَل المَ   ِت بَ رَ ضـــَ   اءِ مَ ي الســـَّ فِ   رَ مْ األَ  ى اهللُ ضـــَ ا قَ لَ إِ :  الديث الدالي)وم ها أيضـــ 

تُ  «هِ لِ وْ :َ ا لِ ان  عَ ـضَ ا َخ هَ تِ َح  ِ ْج صَ بِ  ََ اد( ب ٌٍ  ويف،  التاء والْو  ا لَِ:ْولِ  : أخرى  رواي َعان  مِّ « بوْ هِ ُخـضْ

ادوسكد     التاء  ها  صحيحا .؛ فكالهما َضبْ الو 

ــَ ا قَ لَ إِ  )يف قوله:    (الُعلوِّ )وداللته على   ــَّ فِ   رَ مْ األَ  ى اهللُ ضـ لدِّ فَيه(؛  «اءِ مَ ي السـ   : إثبات ده

لد  فد اهلل   ٌٍ ده  .ي 

 .أي خودًدا هلل   («اان  عَ َض ا َخ هَ تِ َح  ِ ْج صَ بِ  ةُ كَ ئِ اَل المَ   ِت بَ رَ َض »)  ومعنا  دله:

ما ، ال  «ان  وَ فْ ى لـَ لَ عَ   ةٌ لَ سـِ لْ سـِ   هُ نَّ صَ كَ »: )♀و دله   ما  بالسْ  ( مَن تشْبيه السْ 

 مَن تشبيه المسمد  بالمسمد .

حيحين«:   ُكمْ وهد كحديث جريٍر يف  ال،ْ  َترَ   »إِنَّ ؛  «الَبْدرِ   َيِة الَ:َمرِ َلْيَلةَ َكُرهْ   َن َربَُّكمْ وْ سـَ

ؤيٌ، ال تشبيه الم ؤيٌ بالر   فإ   الت شبيه هنا: تشبيه الر 
ِّ
 بالم  ر ي

ِّ
 .ر ي

؛ فإ    صْدت اهلل    ( تشْبيه«ان  وَ فْ ى لـَ لَ عَ   ةٌ لَ سـِ لْ سـِ   هُ نَّ صَ كَ »: )فليس الم:صـود ب:وله

ما  ال  وإنَّما الم:ـصود:  هذا ممند ؛   ما  بالْس  ذي يكد  مَن  تْشبيه ما يقع يف اآل ا  مَن الْس 

لسلٌ   ٌ   -سما  السِّ حَ  -  وهي معروف َدا   إ ا سه تر -بل دلا ال،   .(1) وهد ال، 

 

ٌ  من  ك و د    (1) ٌ  دلا صَْْْْداٍ ،  شْْْْ ر جْماد ا   كْتاُ الت دالْيد« أ   معناه: كأ   صْْْْدت اهلل سْْْْلسْْْْل ر 

لسلٌ تر. :والسِّ َدا : ال،  ٌ ، وال،   معروف

لسْْلٌ(؛ و)ك لَل بال خالٍِّ؛ ألن     ويف هذا تشْْبيه   ( دند أهل اللِّسْْا   أ: )صْْدته اهلل كأن ه صْْدته السِّْْ   

اللٌ دلا الت شبيه. ٌ  للدِّ  مدضدد

كَر هذا لإلمام أالمَد  م  ول  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .ي ٌ«َّلمهذا  دله الج  ال:    ا  ه



281 
 

 كثير    ومير  لْْ ) ْْال:  
ِّ
الن بي الداردة دن   ٌ  ْْ األدل مَن  أي  إثبْْات    ♀  (  يف 

لد.  العه

 ( أي الت ا البَّلا م الَعجماء.بذل  جميع المتلد ات  ر  و د أ )ثم   ال:  

ا دن البَّلا م  ،ْْْ أخباًرا و  (1)م يف  اجتما  الجيدَل اإلسْْْالمي ٌ«  ر ابن القيِّ و د َ ك ًْْْ،

مه  -الَعجماء   لدِّ اإل رار ب  فيَّلا -  ر واله يرمَن الحه  .▐اهلل   عه

 وَ ْكر  ل  َو ع دلا جَّلٌ الت َبع.

ٌٍ لِّ أوك  ،نٍّ فلِّ  وأهل الَعلم يف ك لحَ   ايذكرو  َتَبعً   ؛م   .ًقا بأصٍل ثابٍل ما يكد  مه

ٌ دلا   الْ  ا  كر ابن القيِّم مْا  كره مَن اآليْات واألالْاديْث الْد  لدِّ )فلمْ  َأْلحقَّلْا    (،العه

 ٌٍ ٍْْص والكاياٍت متتلَ مه تي َ كالق،ْْْص ال    منَّلا؛  بق،ْ ر ودن اله ير يف إثبات  رها دن الحه

لدِّ  ٌ  َمجرى ا▐اهلل    ده ٍر بأدتقع ألصٍل ثابٍل ملت بَ ؛ فَّلي جاري ٌٍ رِّ ٌٍ صحيح  .(2)  ل 

 

ب العلم وأ  يقرأهْاوهد م  (1) تي ينبغي أ  يههْالََعَّلْا طْاْل افعٌْ ال  ب النْ  امج الت    .ن الكْت عليم ]شْْْْر  برْن

 المستمر[.

ٌَ، كما  ال بعض جلم يجعله أصْاًل يف إثبات هذه ا     ره ابن القيِّم  كوهذا ال ذي    (2) ال ل،ِّْ َّل 

ْْي م ٌ الحيدانات!(؛ فإعالقر  الماضْ ًبا دلا ابن القيِّم: )لََيَّْلنَهه إثبات العلدِّ بأدل  ر هذا دلا ن ما َ ك   ابن القيِّم إقِّ

ًٌ دند البَّلا م الَعجماء، ال أ جَّلٌ الت بعي ٌ  َقل؛ بأصله.ن ه دليل  مستوو دَ   ل  َخْلق

ألِّ ميف كْ   والعقالء و  ْب َقر   مه
ٌٍ ا َثبْ لْ  ٍل ْ اطعٍ    ْم ذ، جْ ل ْبدلْي ٌ ْما ليس باز أ  يْه قنَعٍ َكر مْعه من األدلْ  إمه    ؛ ْف

ًٌ لَماألدل   ًٌ بنََسَّلا تكد  تابَع قنَع  .بهل به اإل نا  استقالاًل ا َيثٌ ال تي ال تكد  مه

(  فمَ  لدِّ ٌ إثبات )العه ٌ  مفَّلي أاألالاديث الن بدي ٌ، اآليات ون أدل  (دل  لهدِّ ْْ )العه ٌ  لْ ثبَت ٌ  مه والينئٍذ يجدز أ  ؛  ستقل 

ٌ ال تي ال تستقل  بنَسَّلا، وإتهذ  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .اًدا وَكر ادتن ما تهذَكر األدل 
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ْْ )ب  القدَل   دفعَ ولم يَ  لهدِّ ْْ م أتبا  الَجَّلم بن  ٌالجَّلمي  )َسدى    ه هلل  وإثباتَ   (العه (؛ وهه

َدا ؛ ال   لهد  صَْْ ٌَ َ، وتكل مدا بما تكل مدا به يف ن▐اهلل   ذين أنكروا ده ي تل  ال،ِّْْ

 .  (1)بِّنا  دن ر

 

  

 

ْْرين   األالد الَجر يدم، وكا  بعد عاسْْ الت  إلا هنا تمام المجلس   (1) َّْْلر ربيٍع اآلخرمن    الث الث والعش ،  ش

تهه:بعد األربعمْا ٌ واأللف ثالٍل وأربعين  سنٌ ٌ    ، ومد   .د ا   ثما و  ساد


