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 (3) عقيدة انلووي  
 

 مقدمة 
 بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل.

 وبعد 

تداول انلاس الكما   الصفات،    مفادهفقد  إنما أول بعض  أن انلووي 
فلم أجد لك من سمعت منه هذا القول عن الصفات اليت أثبتها،    فسألت  

عن   فسألت  أشعريته،  بنيف  القول  تداولوا  كما  اليت  اجلواب،  املسائل 
يف كتبه    لت  فلم أجد. فج    ويه من أصول مدرستهم؛  خالف فيها األشعرية

املس  هذه  ائ أتتبع  يف  جوليت  فوثقت  وجدت.  فما  أجد،  ِّلعي  مظانها  يف  ل 
 قف عليها من يشاء. يل  الكراسة

 حممد بن مشس الدين 

 هـ  ١٤٤٤مجادى األوىل  ٢

  



 (4) عقيدة انلووي  
 

 قوله يف الصفات

 علو اهللإنكار 

َفاِت َوِفيَها  علق ىلع حديث اجلارية:   َِديث  ِمنح أَحاِديِث الصي »َهَذا احلح
يَمانِ  ِ

اْلح ِكتَاِب  يِف  اٍت  َمرَّ َما  ر ه  ِذكح َم  َتَقدَّ َهبَاِن  َما   ،َمذح ه  َحد 
َ
ِمنح    :أ بِِه  يَمان   ِ

اْلح
يِهِه   ِ

َوتَْنح ٌء  ََشح َكِمثحِلِه  لَيحَس  َتَعاََل   َ اَّللَّ نَّ 
َ
أ ِتَقاِد  اعح َمَع  نَاه   َمعح يِف  َخوحٍض   ِ َغْيح

ل وقَاِت  حَمخح ال ِسَماِت  يَِليق    : َواثلَّاِن   ، َعنح  بَِما  ِويل ه  
ح
تأويالت   بِِه«  تَأ ذكر  ثم 

ِ   اجلهمية. أوهلا: » َصِّلي  اّلَّ حم  َماَء َكَما إَِذا َصَّلَّ ال بََل السَّ تَقح اِِع اسح ي إَِذا َدََعه  ادلَّ
الحَكعحبَةَ  بََل  تَقح لَيحَس    اسح نَّه  

َ
أ َكَما  َماِء  السَّ يِف  نحَحِِصٌ  م  نَّه  

َ
أِل َذلَِك  َولَيحَس 

بَةِ  الحَكعح ِجَهِة  يِف  ا  نحَحِِصً » م  واثلان:  ثَانِ   «   وح
َ األح َعبََدةِ  ِمنح  الحَعابِِديَن   يِهَ 

َولَيحَستح  َدٌة  وَحي م  نََّها 
َ
أ َعِلَم  َماِء  السَّ يِف  قَالَتح  ا  فَلَمَّ يحِديِهمح 

َ
أ  َ بَْيح الَّيِت  ثَاِن  وح

َ لِْلح
ثَانِ  وح

َ   [1]«ََعبَِدًة لِْلح

بَلح  وقال:   َمعحنَاَها  يِف  تَََكَّم   ي  ََل  نَّه  
َ
أ يِهمح  ُك  وح 

َ
أ لَِف  السَّ عحَظِم  م  َهب   »َمذح

و َتَعاََل  َيق   ِ ِِبَاَلِل اَّللَّ يَِليق   َمعحًًن  لََها  تَِقَد  َوَنعح بَِها  ِمَن  ن ؤح نح 
َ
أ َعلَيحنَا  ب   ل وَن ََيِ

َْنٌَّه َعِن   نَّه  م 
َ
ٌء َوأ َ َتَعاََل لَيحَس َكِمثحِلِه ََشح نَّ اَّللَّ

َ
َاِزِم أ ِتَقاِدنَا اجلح َوَعَظَمِتِه َمَع اعح
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 (5) عقيدة انلووي  
 

ِم َواَِلنحِتَقاِل  َِِِّفَِّجَهة ََّوالتَّاتلََّجسُّ   [2] «َحُّيز

 ومعلوم أن أهل الالكم يسمون العلو: حتُّيُّ وجهة. 

   [3]«»بل يراه املؤمنون َل يف جهة كما يعلمونه َل يف جهة

 

َّإعرتاضَّوجوابهَّ

بقوهل:   ويستشهد  العلو،  ينكر  َل  انلووي  إن  انلاس  بعض  »لو  يقول 
الاكفر[   قال ملك  )أو    (السماءيف  اّلي  امللك  اهلل  إَل  إهل  َل  ):  ]أي  إَل 

  [4]«﴾أأمنتم من يف السماء﴿ اكن مؤمنا، قال اهلل تعاَل:   (؛السماء

 يقال: فهذا إقرار من انلووي بالعلو. 

 واجلواب: 

أوَل: هو يقر بلفظة »اهلل يف السماء« ولكن يفرغها من معناها كما  
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 (6) عقيدة انلووي  
 

 قرأنا يف رشحه لصحيح مسلم. 

م رشح  يف  قاهل  اّلي  إن  بينهما  ثانيًا:  اكن  فإن  هذا،  بعد  قاهل  سلم، 
تعارض؛ اكن قوهل هو ما يف رشح مسلم. وادليلل ىلع أنه ألف رشح مسلم  

قال يف رشح مسلم:   ،أنه  الطابلْي  »وفروع املسألة كثْية وقد  بعد روضة 
   [5] «الطابلْيروضة نقحت مقاصدها يف 

 مكان اهلل وعلوهإنكار 

نحتََه يف حديث املعراج قال ملسو هيلع هللا ىلص: » حم  ال َرةِ  دح َفَفَرَض    ...َذَهَب ِِب إََِل السي
وََس   لحت  إََِل م  ٍم َويَلحلٍَة، فََْنَ يَوح ي  َّ ََخحِسَْي َصاَلًة يِف لك  َفَقاَل: َما فََرَض  ملسو هيلع هللا ىلص  ِّلَعَ

َربيَك،   إََِل  ارحِجعح  قَاَل:  َصاَلًة.  ََخحِسَْي   : ق لحت  ِتَك؟  مَّ
 
أ ىلَعَ  هلح   َربَُّك 

َ
أ فَاسح

ِفيَف  قَاَل:  ..اتلَّخح ،َّإََِلََّّفَرََجْعُتََّّ.  يِت   َرِّبي مَّ
 
أ ، َخفيفح ىلَعَ  يَا رَبي  : لحت  فَلَمح ...  َفق 

َزلح 
َ
َّأ ََّرِّبي رِْجُعَّبَْْيَ

َ
وََس  أ َ م   « َتبَارََك َوَتَعاََل َوبَْيح

املوضع  )فرجعت إَل ريب( معناه رجعت إَل    قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال انلووي:  
   [6] منه أوَل فناجيته فيه ثانيا«ته ناجياّلي 
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 (7) عقيدة انلووي  
 

 إنكار أن اهلل تعاىل ساكن السماء

انلووي:   مؤمنا،  قال  يكن  لم  السماء،  إَل ساكن  إهل  َل  قال:  »ولو 
السكون حمال ىلع اهلل   ; ألن  السماء  إَل اهلل ساكن  إهل  قال: َل  لو  وكذا 

  [7]«تعاَل

تعاَل بساك السماء« قلت: ويل رسالة عنوانها »حكم نعت اهلل  ن 
 نقلت فيها عن أهل العلم تداول هذه العبارى بال نكْي.

 إنكار احلد واملباينة

احلجاب  قال:   وحقيقة  والسرت  املنع  اللغة  يف  فأصله  احلجاب  »وأما 
تعاَل   واهلل  املحدودة  واملراد  اجلسم  عن  مْنه  إنما تكون لْلجسام  واحلد 

  [8]هنا املانع من رؤيته«

املتويل:   قول  مقرا  حمتجا  حدوث  نقل  أو  العالم،  قدم  اعتقد  »من 
الصانع، أو نىف ما هو ثابت للقديم باْلمجاع، ككونه َعملا قادرا، أو أثبت  

أو أثبت هل اَلتصال واَلنفصال، اكن  باْلمجاع، اكأللوان،  عنه  منيف  ما هو  
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 (8) عقيدة انلووي  
 

  [9]«اكفرا 

ف من مباينة اهلل  نيف اَلنفصال فيه نيف للحد وما أمجع عليه السل 
 للعرش. 

ونيف اَلتصال فيه نيف ملا ثبت عن اتلابعْي بغْي نكْي من أن اهلل  
 مس آدم. 

 حتريف صفة النزول

)»قوهل  قال:   ادلنيايْنل  ملسو هيلع هللا ىلص  السماء  إَل  يللة  لك  ...  ربنا  وفيه  ( 
أحدهما وهو مذهب مجهور السلف وبعض املتَكمْي أنه يؤمن  ...  مذهبان  

باهلل تعاَل وأن ظاهرها املتعارف يف حقنا غْي مراد    بأنها حق ىلع ما يليق
وَل يتَكم يف تأويلها مع اعتقاد تْنيه اهلل تعاَل عن صفات املخلوق وعن  

 . اَلنتقال واحلراكت وسائر سمات اخللق

أكرث هنا    واثلان مذهب  السلف وهو حميك  من  املتَكمْي ومجاَعت 
حبسب مواطنها فعَّل هذا    عن مالك واألوزاِع أنها تتأول ىلع ما يليق بها

تأولوا هذا احلديث تأويلْي أحدهما تأويل مالك بن أنس وغْيه معناه تْنل  
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 (9) عقيدة انلووي  
 

اْلقبال ىلع    :واثلان...  ومالئكته    رمحته وأمره اَلستعارة ومعناه  أنه ىلع 
  [10] «ادلاعْي باْلجابة واللطف 

 وَل يثبت عن مالك وَل األوزاِع ما نسب هلما. 

 واجمليءإنكار اإلتيان 

ن اْلتيان عبارة عن رؤيتهم  إ  ( فيأتيهم اهللملسو هيلع هللا ىلص )»قوهل  قال انلووي:  
فعرب   باَلتيان  اَل  رؤيته  يمكنه  َل  من اغب عن غْيه  أن  العادة  إياه ألن 
اهلل   أفعال  من  فعل  اْلتيان  وقيل  جمازا  الرؤية  عن  هنا  واملجئ  باَلتيان 

  [11]يأتيهم بعض مالئكة اهلل«بيأتيهم اهلل أي تعاَل سماه إتيانا وقيل املراد 

 حتريف ميني اهلل

« ) قوهل  قال:  الرمحنملسو هيلع هللا ىلص:  يمْي  قال...  (  عن  بها وَل    :منهم من  نؤمن 
لكن نعتقد أن ظاهرها غْي مراد وأن هلا   والَّنعرفَّمعناهَّنتَكم يف تأويله 

واثلان أنها تؤول ىلع ما يليق بها وهذا قول أكرث  ...  معًن يليق باهلل تعاَل
 وىلع هذا قال القايض عياض ريض اهلل عنه املراد بكونهم عن  املتَكمْي
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 ( 10) عقيدة انلووي  
 

   [12] « ايلمْي احلالة احلسنة واملْنلة الرفيعة

 إنكار الرؤية احلقيقية

»اعلم أن مذهب أهل السنة بأمجعهم أن رؤية اهلل تعاَل ممكنة  قال:  
وأن   اآلخرة  يف  وقوعها  ىلع  أيضا  وأمجعوا  عقال  مستحيلة  املؤمنْي  غْي 

ثم مذهب أهل احلق أن الرؤية قوة َيعلها  ...  يرون اهلل تعاَل دون الاكفرين
وَل   املريئ  مقابلة  األشعة وَل  اتصال  فيها  يشرتط  تعاَل يف خلقه وَل  اهلل 
غْي ذلك وقد قرر أئمتنا املتَكمون ذلك بدَلئله اجللية وَل يلزم من رؤية  

ير  بل  ذلك  عن  تعاَل  جهة  إثبات  تعاَل  كما  اهلل  جهة  يف  َل  املؤمنون  اه 
   [13] «يعلمونه َل يف جهة 

فكيف   الصورة،  ينكرون  أنهم  حقيقًة  الرؤية  إنكارهم  يظهر  ومما 
 يثبت رؤية ما َل صورة هل؟!

 إنكار الصورة

العلماء من    ...فإن اهلل خلق آدم ىلع صورته(  قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )»قال:   من 
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 ( 11) عقيدة انلووي  
 

غ ظاهرها  وأن  حق  بأنها  نؤمن  ويقول  تأويلها  عن  وهلا  يمسك  مراد  ْي 
 .معًن يليق بها وهذا مذهب مجهور السلف وهو أحوط وأسلم

ليس   وأنه  تعاَل  اهلل  بتْنيه  يليق  ما  ىلع حسب  تتأول  أنها  واثلان 
وقد غلط بن قتيبة يف هذا احلديث فأجراه ىلع  : قال املازري َشء... كمثله 

د ألن  ظاهره وقال هلل تعاَل صورة َل اكلصور وهذا اّلي قاهل ظاهر الفسا
ث فليس  حدَ الصورة تفيد الرتكيب ولك مركب حمدث واهلل تعاَل ليس بم  

  ...وهذا كقول املجسمة جسم َل اكألجسام    :قال  . هو مركبا فليس مصورا 
واختلف العلماء يف تأويله فقالت طائفة الضمْي يف صورته َعئد ىلع األخ  

يه ضعف  املرضوب وهذا ظاهر رواية مسلم وقالت طائفة يعود إَل آدم وف
ترشيف   إضافة  املراد  ويكون  تعاَل  اهلل  إَل  يعود  طائفة  وقالت 
اهلل   بيت  الكعبة  يف  يقال  وكما  اهلل  ناقة  تعاَل  كقوهل  واختصاص 

  [14]«ونظائره

)فيأتيهم اهلل يف صورته اليت يعرفون( فاملراد بالصورة هنا    ملسو هيلع هللا ىلص:»قوهل  
ا الصفة  ىلع  هلم  وتعاَل  سبحانه  اهلل  فيتجَّل  ومعناه  يعلمونها الصفة  ليت 

هل   رؤية  هلم  تقدمت  تكن  لم  وإن  بصفته  عرفوه  وإنما  بها  ويعرفونه 

 
 . (166/ 16رشح مسلم )[  14]



 (12) عقيدة انلووي  
 

أنه َل   يرونه َل يشبه شيئا من خملوقاته وقد علموا  سبحانه وتعاَل ألنهم 
ربنا   أنت  فيقولون  ربهم  أنه  فيعلمون  خملوقاته  من  شيئا  عرب  وإنما  يشبه 

  [15]الكم«الصفة ملشابهتها إياها وملجانسة العن بالصورة 

 عدم إثبات الوجه

حجابه انلور ويف رواية انلار لو كشفه ألحرقت سبحات   يف حديث » 
   [16] »واملراد بالوجه اّلات«« قال انلووي: وجهه ما انته إيله بِصه من خلقه

 حتريف صفة اجلمال هلل

)»وقوهل  قال:   اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  اجلمالإن  حيب  معناه  (مجيل  يف  ؛  اختلفوا 
أن    :فقيل معناه  حسن  لك  إن  وتعاَل  سبحانه  األسماء  أمره  وهل  مجيل 

والكمال اجلمال  وصفات  جممل  :وقيل  .احلسًن  بمعًن  ككريم    ،مجيل 
ومسمع مكرم  بمعًن  القشْيي   .وسميع  القاسم  أبو  اْلمام  معناه    :وقال 

  ي: أ  ،وحىك اْلمام أبو سليمان اخلطاِب أنه بمعًن ذى انلور وابلهجة  .جليل
/ 2مجيل األفعال بكم«. رشح انلووي ىلع مسلم )معناه    :وقيل  .مالكهما

90) 
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 (13) عقيدة انلووي  
 

 إنكار العني

تبارك وتعاَل  قال:   بأعور  ليس  »قوهل صَّل اهلل عليه وسلم )إن اهلل 
عن   مْنه  تعاَل  اهلل  أن  معناه  ايلمًن(  عْي  أعور  ادلجال  املسيح  إن  أَل 

  [17]«سمات احلدث وعن مجيع انلقائص

املعًن عند   ينتابهما  قلت:  تعاَل عينْي، َل  أن هلل  ثبوت  العلم  أهل 
ِ  قال ادلاريم:    العور. وِل اَّللَّ ِويل رَس 

ح
َ  )  ملسو هيلع هللا ىلص:»فَيِف تَأ َورَ لَيحَس  إِنَّ اَّللَّ عح

َ
َبيَاٌن    (بِأ

نَّه  
َ
َور]أي اهلل[ أ عح

َ ِ خالف األح   [18] «بَِصٌْي ذ و َعيحنَْيح

بيان  يف  طعنا  لاكن  انلووي  قال  كما  األمر  اكن  ملسو هيلع هللا ىلص،    فلو  الرسول 
ولاكن األصوب أن يقول: )وإن ربكم َل عْي هل( أو )َل صورة هل( أو )َل  

 يرى يف جهة( 

فلو قال لك قائل: »ادلجال ليس هواء، ْلن اهلواء ليس بأعور« لاكن  
»فاهلواء َل عْي هل« قوهل سخيًفا أو  يرى«  »فاهلواء َل  يقول:  أن  بل وجب   ،

 ...الخ

 
 . (236/  2رشح مسلم )[  17]
 . (327/ 1ت األمليع ) -نقض ادلاريم ىلع املرييس [ 18]



 (14) عقيدة انلووي  
 

 حتريف صفة النظر

إيلهم)»ومعًن  قال:   ينظر  سبحانه    ، عنهميعرض  أي    (َل  ونظره 
  [19]ه ولطفه بهم«رمحت  : وتعاَل لعباده 

 إنكار اليد

تعاَل  قال:   يداه مبسوطتان﴿ »قوهل  نعمتاه   ﴾بل  تأويل ايلد    ،أي  ىلع 
  [20]بانلعمة هنا«

يطوي اهلل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده  »   حديث  يف رشح
قال ايلمًن القدرة وكًن عن  »وأما  :  «  فمتأول ىلع  تعاَل  ايلدين هلل  إطالق 

أوضح   نفهمه يلكون  بما  فخوطبنا  بايلدين  تقع  أفعانلا  بايلدين ألن  ذلك 
وأوكد يف انلفوس وذكر ايلمْي والشمال حىت يتم املثال ألنا نتناول بايلمْي  

  [21]«ما نكرمه وبالشمال ما دونه

آدم  قال:   )يف  ونف خلقك  »قوهل  بيده  من  اهلل  هو  روحه(  من  فيك  خ 

 
 . ( 116/ 2رشح مسلم )[  19]
 . (87/  8رشح مسلم )[  20]
 . (132/ 17)رشح مسلم [  21]



 ( 15) عقيدة انلووي  
 

   [22] «باب إضافة الترشيف

من   بيديه  خلقه  إنه  قال  ولكن  بقدرته  وإنما  بيده،  خيلقه  لم  أي 
 باب الترشيف. 

فتنبيه ىلع أنه ليس املراد بايلمْي  (  ولكتا يديه يمْيملسو هيلع هللا ىلص ) »قوهل  وقال:  
  [23]«جارحة تعاَل اهلل عن ذلك فإنها مستحيلة يف حقه سبحانه وتعاَل

 أهل الالكم يسمون ايلد احلقيقية جارحة. قلت: 

السابقانقال:   املذهبان  هنا  ايلد  يف  بيده(  لك  )وخط  ...  »قوهل 
أحدهما اْليمان بها وَل يتعرض تلأويلها مع أن ظاهرها غْي مراد واثلان  

  [24]«تأويلها ىلع القدرة

« بالليل يلتوب ميسء  يبسط  إن اهلل عز وجل  وقال يف حديث  يده 
وي يلتوب ميسءالليلانلهار  بانلهار  يده  ايلد«:  بسط  يف    »فبسط  استعارة 

  [25]«قبول اتلوبة

 
 . ( 55/ 3رشح مسلم )[  22]
 . (212/  12رشح مسلم )[  23]
 . ( 200/ 16رشح مسلم )[  24]
 . ( 76/ 17رشح مسلم )[  25]



 (16) عقيدة انلووي  
 

  [26] «عندك  :يديك( معًن يف يديكيف واخلْي ) ملسو هيلع هللا ىلص»قوهل وقال: 

 إنكار القبض

   [27] مجاعة«َيمع  :)فيقبض قبضة من انلار( معناه ملسو هيلع هللا ىلص:»قوهل قال: 

 إنكار األصابع

قوهل  وقال:   آدم  ملسو هيلع هللا ىلص  »  بين  قلوب  أصابع  )إن  من  إصبعْي  بْي  ُكها 
الصفات وفيها  أحاديث  هذا من    (الرمحن كقلب واحد يِصفه حيث يشاء

السابقان قريبا تعرض تلأويل  ؛  القوَلن  بها من غْي  والََّّأحدهما اْليمان 
املعىن حق  ،ملعرفةَّ بأنها  يؤمن  مراد  ،بل  غْي  ظاهرها  تعاَل    ،وأن  اهلل  قال 

يليق بهايتأول حبس  :واثلان  َشء﴾ليس كمثله  ﴿  فعَّل هذا املراد    ؛ ب ما 
  ، َل يراد به أنه حال يف كفه  (يف كيف) و  (فالن يف قبضيت)كما يقال    ،املجاز

املراد  أقلبه كيف شئت)  :ويقال   ،حتت قدريت  :بل  أي    (فالن بْي إصبيع 
أنه سبحانه  فمعىنَّاحلديثََّّ  .أنه مين ىلع قهره واتلِصف فيه كيف شئت

وغْي عباده  قلوب  يف  متِصف  شاءوتعاَل  كيف  منها    ،ها  عليه  يمتنع  َل 
أراده  َشء، ما  يفوته  اْلنسان ما اكن بْي إصبعيه  ، وَل    ، كما َليمتنع ىلع 

 
 . (97/ 3رشح مسلم )[  26]
 . ( 32/  3رشح مسلم )[  27]



 ( 17) عقيدة انلووي  
 

تأكيدا هل يف نفوسهم باملعان احلسية  يفهمونه ومثله  بما  العرب    .فخاطب 
قيل للتثنية)  :فإن  واْلصبعان  واحدة  تعاَل  اهلل  قد   (فقدرة  أنه  فاجلواب 

رة فوقع اتلمثيل حبسب ما اعتادوه غْي مقصود  سبق أن هذا جماز واستعا 
   [28] «به اتلثنية واجلمع واهلل أعلم

انلووي:   َماَواِت  قال  السَّ ِسَك  مح ي   َ اَّللَّ )إِنَّ  هل    رحِضَْي  ىلَعَ  »قَوح
َ َواألح ب ٍع  صح

 
أ

َحاِديِث  ىلَعَ  
َ
أ ِمنح  َهَذا   ) نَّ زُّه  َيه  ث مَّ  هِلِ  قَوح إََِل  ب ٍع  صح

 
ِفيَها  أ َسبََق  َوقَدح  َفاِت  الصي

اِهَر   الظَّ نَّ 
َ
أ ِتَقاِد  اعح َمَع  بَِها  يَماِن  ِ

اْلح َمَع  َعنحه   َساك   مح ِ
َواْلح ِويل  

ح
اتلَّأ َهبَاِن  حَمذح ال
َرادٍ  َ م   [29]«ِمنحَها َغْيح

 إنكار الساق

وفرس بن عباس ومجهور أهل  ...  )فيكشف عن ساق(    ملسو هيلع هللا ىلص:»قوهل  قال  
احلديث   وغريب  وأمر  ال اللغة  شدة  عن  يكشف  أي  بالشدة  هنا  ساق 

األمر لشدة  العرب  ترضبه  مثل  وهذا  قال  مهول  رمحه  ...  عياض  القايض 
انليب    :اهلل عن  حديث  يف  ذلك  وورد  عظيم  نور  هنا  بالساق  املراد  وقيل 

للمؤمنْي عند   صَّل اهلل عليه وسلم قال بن فورك ومعًن ذلك ما يتجدد 

 
 . (204/ 16رشح مسلم )[  28]
 . ( 129/ 17رشح مسلم )[  29]



 (18) عقيدة انلووي  
 

اف قال القايض عياض وقيل قد يكون  رؤية اهلل تعاَل من الفوائد واأللط
الساق عالمة بينه وبْي املؤمنْي من ظهور مجاعة من املالئكة ىلع خلقة  

وقيل قد يكون ساق خملوقا جعله اهلل تعاَل عالمة للمؤمنْي  ...    عظيمة 
الرعب   وإزالة  اخلوف  كشف  معناه  وقيل  املعتادة  السوق  عن  خارجة 

   [30]«عنهم

يكوقال:   يوم  )فذلك  معناه  عن  شف  »قوهل  العلماء  قال  ساق( 
ساق يوم يكشف عن شدة وهول  عن  ومعًن ما يف القرآن يوم يكشف  

  [31]«ساقها إذا اشتدتعن عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت احلرب 

 

املشهورة   القراءة  قراءته غْي  فذلك ألن  ابن عباس  أما الكم  قلت: 
َم  ﴿  َشف   يَوح َم  ﴿﴾ وإنما اكن يقرأ  ساقٍ َعنح  ي كح ِشف  َعنح َساقٍ يَوح  [ 32]﴾تَكح

فعَّل قراءته يكون الاكشف عن الساق هو يوم القيامة، فعَّل هذا يكون  
 تأويله. 

 
 . (27/  3رشح مسلم )[  30]
 . (77/ 18رشح مسلم )[  31]
 ( 455إعراب القراءات السبع وعللها ط العلمية )ص  - (177/ 3معان القرآن للفراء )[ انظر: 32]



 ( 19) عقيدة انلووي  
 

رواه   بينا  واضحا  جاء  فقد  العاملْي  رب  ساق  عن  الكشف  أما 
ِِب َسِعيٍد ريَِضَ اهلل  َعنحه  قَاَل: َسِمعحت  انلَّيِبَّ َصَّلَّ اهلل   َعنح  ابلخاري وغْيه  

َ
أ

»َعلَ   : ول  َيق  وََسلََّم  ِشف   يحِه  ِمٍن  َعنح  َربُّنَا  يَكح ؤح م   ُّ لك  هَل   د   ج  فَيَسح َساقِِه، 
ِمنَةٍ  ؤح   [33]«َوم 

 إنكار القدم

َلتزال جهنم تقول هل من مزيد حىت يضع فيها رب  قال انلووي: » )
قط قط  فتقول  قدمه  وتعاَل  تبارك  اختالف  (  العزة  بيان  مرات  سبق 

فيها   من  العلماء  وطائفة  السلف  مجهور  قول  وهو  أحدهما  مذهبْي  ىلع 
وهلا   اهلل  أراد  ما  حق ىلع  أنها  نؤمن  بل  تأويلها  يف  َليتَكم  أنه  املتَكمْي 

 .  معًن يليق بها وظاهرها غْي مراد

بها  :  واثلان  يليق  ما  حبسب  تتأول  أنها  املتَكمْي  مجهور  قول  وهو 
تأويل هذا احلديث املراد بالقدم هنا املتقدم    :فقيل   ، فعَّل هذا اختلفوا يف 

وهو شائع يف اللغة ومعناه حىت يضع اهلل تعاَل فيها من قدمه هلا من أهل  
فيعود الضمْي يف قدمه إَل   ،أن املراد قدم بعض املخلوقْي :اثلان ...العذاب

أنه حيتمل أن يف املخلوقات ما يسىم بهذه  :  اثلالث.  ذلك املخلوق املعلوم 

 
 (. 4919[ ابلخاري ) 33]



 (20) عقيدة انلووي  
 

 .التسمية

الرواية  فيها    وأما  رجله)اليت  فيها  اهلل  أبو    (يضع  اْلمام  زعم  فقد 
انلقل أهل  عند  ثابتة  غْي  أنها  فورك  بن  مسلم    ،بكر  رواها  قد  ولكن 

صحيحة فيه  القدم  !وغْيه  يف  سبق  كما  يراد    .وتأويلها  أن  أيضا  وَيوز 
قال  .  أي قطعة منه  ( رجل من جراد) كما يقال    ،بالرجل اجلماعة من انلاس

وَلبد من    :قالوا  .أويالت أنهم قوم استحقوها وخلقوا هلاأظهر اتل  :القايض
اجلارحة ىلع   استحالة  العقِّل ىلع  القطيع  ادليلل  لقيام  ظاهره  عن  رصفه 

  [34]«اهلل تعاَل

 الضحك فحتري

قوهل قال:   أي    :»وأما  يضحك  يتجَّل  ومعًن  يضحك(  هلم  )فيتجَّل 
   [35]راض عنهم«وهو يظهر 

 حتريف الغضب والرضى

»املراد بغضب اهلل تعاَل ما يظهر من انتقامه ممن عصاه  قال انلووي:  

 
 . (182/ 17رشح مسلم )[  34]
 . (48/  3رشح مسلم )[  35]



 (21) عقيدة انلووي  
 

لم   اليت  األهوال  من  املجمع  أهل  يشاهده  وما  عذابه  أيلم  من  يرونه  وما 
يتقدم قبل ذلك ايلوم    تكن وَل يكون مثلها وَل شك يف أن هذا ُكه لم

رضاه   أن  كما  تعاَل  اهلل  غضب  معًن  فهذا  مثله  بعده  يكون  وَل  مثله 
  [36]«ظهور رمحته ولطفه بمن أراد به اخلْي والكرامة

ألن اهلل تعاَل يستحيل يف  ووضف الغضب والرىض باتلغْي، فقال: »
 [ 37]«حقه اتلغْي يف الغضب والرضاء

 

تغلب غضيب( قال العلماء غضب اهلل  رمحيت  »قوهل تعاَل )إن  وقال:  
ومنفعة   للمطيع  اْلثابة  فإرادته  اْلرادة  معًن  إَل  يرجعان  ورضاه  تعاَل 
غضبا   تسىم  وخذَلنه  العايص  عقاب  وإرادته  ورمحة  رضا  تسىم  العبد 

   [38]«وإرادته سبحانه وتعاَل صفة هل قديمة يريد بها مجيع املرادات

 حتريف الغضب والسخط

العلماء  »فق قال:   تعاَل هو  اْلعراض  ال  والغضب والسخط من اهلل 

 
 . ( 68/  3رشح مسلم )[  36]
 [ تتمة املوضع السابق. 37]
 . ( 68/  17رشح مسلم )[  38]



 ( 22) عقيدة انلووي  
 

فعله وذمه   املغضوب عليه من رمحته وتعذيبه وانكار  ذلك  إبعاد  إرادته 
  [39] واهلل أعلم«

 حتريف صفة الفرح

ضاتله    ملسو هيلع هللا ىلص:»قوهل   َيد  أحدكم  من  عبده  بتوبة  فرحا  أشد  )هلل 
  [40]اهلل تعاَل هو رضاه«فرح : بالفالة( قال العلماء 

 جعله اإلرادة واحدة جلميع املرادات

 [41]«»وإرادته سبحانه وتعاَل صفة هل قديمة يريد بها مجيع املرادات

 حتريف صفة العجب

به:   حمتجا  عياض  الكم  صنيعكما  )  ملسو هيلع هللا ىلص:»قوهل  نقل  من  اهلل  عجب 
بضيفكما الليلة( قال القايض املراد بالعجب من اهلل رضاه ذلك قال وقد  

وتعاَل   يكون سبحانه  إيله  وأضافه  اهلل  مالئكة  عجبت  املراد 

 
 . (162/ 2رشح مسلم )[  39]
 . ( 60/ 17انلووي )رشح  [  40]
 . ( 68/  17رشح مسلم )[  41]



 (23) عقيدة انلووي  
 

   [42] «ترشيفا

!  ظهور رمحتهحيرفون العجب إَل الرىض، والرىض حمرف عندهم إَل  
  العجب. وهذا واهلل

« يكون  أن  العاقل  يقبل  كيف  اهلل  عجِ ثم  عجبت  ب  أي:   »
 املالئكة ! واهلل حسبنا ونعم الوكيل. 

 قوله يف القرآن
اهلل تعاَل  الكم  »فاْليمان بأن  لم أجد هل فيه الكًما واضحا، وقد قال:  

وتْنيله َل يشبهه َشء من الكم اخللق وَل يقدر ىلع مثله أحد من اخللق  
  [43]«تعظيمه وتالوته حق تالوتهثم 

« فقال:  القرآن مبتدعة َل كفرة،  القائلْي خبلق  َمنح    وجعل  ا  مَّ
َ
»َوأ

ول    بحتَِدعٌ خِبَلحِق  َيق  م  َو  َفه  آِن  رح ِفِْيهِ ،  الحق  تَكح يِف  َحاب نَا  صح
َ
أ تَلََف  َوقَاَل    ...َواخح
اَِلقحتِ  ََي وز   َحاِب  صح

َ األح ِمنح  َوَكِثْي وَن  ال   بَِمنح الحَقفَّ آِن    َداء   رح الحق  خِبَلحِق  ول   َيق 

 
 . (13/ 14رشح مسلم )[  42]
 . (38/  2رشح مسلم )[  43]



 ( 24) عقيدة انلووي  
 

َِدِع 
ِل ابلح هح

َ
ِهِ ِمنح أ َو   وََغْيح ( وََهَذا ه  َهب  )ق لحت  حَمذح َو ال ةِ َهَذا ه  دَّ قَاَل َصاِحب  الحع 

َواب   َحابِنَ ...  الصَّ صح
َ
َيحَهِِقُّ وََغْيح ه  ِمنح أ ٍر ابلح ب و بَكح

َ
َافِظ  الحَفِقيه  أ

َمام  احلح ِ
َل اْلح وَّ

َ
ا  تَأ

ِفِْي الحَقائِِل خِبَلحِق   لََماِء ِمنح تَكح ِهِ ِمنح الحع  افِيِعي وََغْيح ِقَْي َما ن ِقَل َعنح الشَّ َحقي حم  ال
حِملَّةِ  وِج َعنح ال َران  انليعحَمِة َل كفران اخلح ر  فح َراَد ك  حم  نَّ ال

َ
آِن ىلَعَ أ رح   [44]«الحق 

 

 مذهبه يف اإلميان 

 اإلميان اإلرجاء، وعدم ركنية العمل يف

اجلارية:   حديث  ىلع  ِ  علق  َهاَدتَْيح بِالشَّ قَرَّ 
َ
أ َمنح  نَّ 

َ
أ ىلَعَ  َديِلٌل  »َوِفيِه 

الحِقبحلَةِ  ِل  هح
َ
أ ِمنح  نِِه  َوَكوح إِيَمانِِه  ِة  ِصحَّ يِف  َذلَِك  َكَفاه   ًما  َجزح َذلَِك  تََقَد    َواعح

َنَّةِ    [45]«َواجلح

بطال   ابن  نقله عن  فيما  اْليمان  من  العمل  أن  أثبت  إنه  قيل:  فإن 
به:   أن  مقرا  األمة وخلفها  السنة من سلف  أهل  اْليمان  »مذهب مجاعة 

 
 . ط املنْيية( 253/ 4املجموع ) [  44]
 . ( 25/ 5رشح مسلم )[  45]



 (25) عقيدة انلووي  
 

  [46] «وعمل يزيد وينقصقول 

فاجلواب: هذا موضع جممل، يدل ىلع أن العمل من اْليمان، وليس  
األول مفصل واضح رصي فيه، والكمه  ركن  بأنه  اْليمان  تِصحيًا  أن  ح يف 

أما   املرجئة.  قول  وهذا  اْليمان.  يف  ركنًا  العمل  فليس  عمل،  بدون  يصح 
ل  ََي وز  َوََل »قول أهل السنة فكما قال اثلوري:     [47]  بِالحَعَمِل«إَِلَّ الحَقوح

 مسألة االستثناء

انلووي:   إطالق  قال  يف  وغْيهم  السلف  من  العلماء  »واختلف 
مقتِصا عليه    «أنا مؤمن»َل يقول    :فقالتَّطائفةَّ  «مؤمنأنا  »  : اْلنسان قوهل 

يقول   إن شاء اهلل»بل  املذهب بعض أصحابنا عن    «أنا مؤمن  وحىك هذا 
املتَكمْي أصحابنا  آخرون،  أكرث  َليقول    وذهبَّ وأنه  اَلطالق  جواز  إَل 

  وذهبَّاألوزايعَّوغريهَّ  . وقول أهل اتلحقيق  وهذا هو املختار  «إن شاء اهلل»
 . إَل جواز األمرين

 ؛ واللك صحيح باعتبارات خمتلفة

 
 . (146/ 1رشح مسلم )[  46]
 .(171/ 1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )[  47]



 (26) عقيدة انلووي  
 

 . فمن أطلق نظر إَل احلال وأحاكم اْليمان جارية عليه يف احلال 

قال   اهلل»ومن  شاء  فيه   «إن  للتربك :  فقالوا  إما  َلعتبار    ،هو  وإما 
 . فال يدري أيثبت ىلع اْليمان أم يِصف عنه ،تعاَل   ر اهلل  العاقبة وما قدَّ 

باتلخيْي األولْي   والقول  القولْي  مأخذ  إَل  نظرا  صحيح  حسن 
  [48]«ورفعا حلقيقة اخلالف

قلت: وأما أهل السنة فيقولون »إن شاء اهلل« باعتبار العاقبة، وهذا  
درجة   اْليمان  أن  باعتبار  يقولونه  وكذا  األشعرية.  وبْي  بينهم  مشرتك 

ل أشار  وإنما  انلووي،  إيله  يرِش  لم  وهذا  اْلسالم،  عن  زائدة  قول  تزكية 
 األشعرية فقط. 

 مسائل متفرقة

 قوله بوجوب تعلم علم الكالم

َِدِع  »َوِمنح  قال:  
حَواِجبَِة  ابلح وح  ال

َ
أ بحتَِدٍع  م  ىلَعَ  لِلرَّدي  ِم  الحالَكَ ِدلَِّة 

َ
أ َتَعلُّم  

 
 . (149/ 1رشح مسلم )[  48]



 (27) عقيدة انلووي  
 

َو فَرحض  ِكَفايَةٍ  لحِحٍد َتَعرََّض وَه     [49]«م 

 اآلحاد يف العقيدة

انلووي:   أهل  قال  من  »اختلف  ووصفه  تعاَل  اهلل  تسمية  يف  السنة 
منَ  وَل  الرشع  به  يرد  لم  بما  واملدح  واجلالل  الكمال  فأجازه    ؛عهأوصاف 

أوَّمقطوع به من نص كتاب اهلل    به رشعٌ   دَ رِ إَل أن يَ   ،طائفة ومنعه آخرون
فيه   فإنَّوردَّخربَّواحدَّفقدَّاختلفوا  ، أو إمجاع ىلع إطالقه  سنةَّمتواترة

العمل وذلك جائز خبرب  واثلناء  به  ادلَعء  )  :لوا وقا  ،طائفةفأجازه   من باب 
يستحيل ىلع  (  الواحد أو  ما َيوز  اعتقاد  إَل  راجعا  لكونه  آخرون  ومنعه 

والصواب جوازه َلشتماهل ىلع    :قال القايض  .وطريق هذا القطع  ،اهلل تعاَل
   [50] «﴾وهلل األسماء احلسًن فادعوه بها﴿ ولقوهل اهلل تعاَل   ،العمل

ىلع   بناء  تعاَل  اهلل  تسمية  يف  وخالفهم  أصحابه  قول  نقل  فانلووي 
عقدي   مدخل  فيها  والتسمية  العقائد،  يف  تؤخذ  َل  ألنها  اآلحاد،  أخبار 

 ومدخل عمِّل. 

 
 . ط املنْيية( 519/ 4املجموع ) [  49]
 . (91/ 2رشح مسلم )[  50]



 ( 28) عقيدة انلووي  
 

 التربك 

اتلربك  »ويف هذا احلديث أنواع من العلم تقدم كثْي منها ففيه  قال:  
العلماء  بآثار   زيارة  وفيه  أتباعهم  الصاحلْي  والكرباء  والفضالء 

  [51]«وتربيكهم إياهم

محل  الصالح  بأهل  اتلربك  »وفيه  وقال:   استحباب  وفيه  والفضل 
   [52]«األطفال إَل أهل الفضل للتربك بهم

طهورهم بآثار  اتلربك  »ففيه  وقال:   فضل  واستعمال  الصاحلْي 
  [53] «وطعامهم ورشابهم وبلاسهم

   [54]«الصاحلْي وبلاسهمار بآثاتلربك »ففيه وقال: 

ورشابهم  بآثار  اتلربك  »وفيه  وقال:   طعامهم  وفضل  الصاحلْي 
  [55]«وحنوهما

 
 . (244/  1رشح مسلم )[  51]
 . ( 194/ 3رشح مسلم )[  52]
 . (219/  4رشح مسلم )[  53]
 . (3/  7رشح مسلم )[  54]
 . (55/ 11رشح مسلم )[  55]



 (29) عقيدة انلووي  
 

الصاحلْي  بآثار  اتلربك  »ويف هذا احلديث ديلل ىلع استحباب  وقال:  
   [56]«وثيابهم

  [57] «الصاحلْي وريقهم ولك َشء منهمبآثار اتلربك »وقال: 

 يقيس الصاحلْي ىلع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.قلت: يف لك هذا  

  [58]«للتربك الصالح امليت »وَل بأس بتقبيل وجه وقال: 

 التوسل

دَعء:   قال  األذاكر  كتابه  خَبَواّص  يف  إيَِلحَك  ِفع   تَشح أسح إن  مَّ  »اللَّه 
   [59]«ِعبَاِدكَ 

ِه رسوِل اهلل  وقال:   قبَاَل وَجح ِل  قِِفِه األوَّ َموح إََِل  يَرحجع   ل   ملسو هيلع هللا ىلص  »ث مَّ  َويَتَوَسَّ
بحَحانَه  َوَتَعاََل  ع  بِِه إََِل َرّبِه س  ِسِه َويَتََشفَّ   [60]«بِِه يف َحّق َنفح

 
 . (44/ 14رشح مسلم )[  56]
 . (124/ 14رشح مسلم )[  57]
 . (264األذاكر ت األرنؤوط )ص   - (236/  10روضة الطابلْي )[ 58]
 . (201األذاكر ت األرنؤوط )ص[  59]
 . (454اْليضاح يف مناسك احلج والعمرة )ص  - ط املنْيية(  274/ 8املجموع ) [  60]



 (30) عقيدة انلووي  
 

والتربك بآثار  / ملسو هيلع هللا ىلصشد الرحال لزيارة قرب النيب 

 الصحابة.

»فاكن لك ثابت اْليمان منرشح الصدر  نقل عن عياض مقرا بقوهل:  
انليب صَّل اهلل  قرب  لزيارة  زماننا  به يرحل إيلها ثم بعد ذلك يف لك وقت إَل  

إَل   يأتيها  الكرام فال  وآثار أصحابه  وآثاره  عليه وسلم واتلربك بمشاهده 
   [61] مؤمن هذا الكم القايض واهلل أعلم بالصواب«

 ، والبدعة الواجبةالقول بالبدعة احلسنة

يف  قال:   يكن  لم  ما  إحداث  يه  الرشع  يف  ابلاء  بكرس  »ابِلدعة 
  [62]«وقبيحةحسنة إَل: منقسمة ويه ملسو هيلع هللا ىلص  عهد رسول اهلل 

َعٍة َضاَللَةٌ )»قال   َّ بِدح ُّ    (لك  َعَة لك  ِدح
نَّ ابلح

َ
وِص أِل ص  حَمخح ال الحَعامي  َهَذا ِمنح 

لََماء  وَ  ِ ِمثَاٍل َسبََق قَاَل الحع  ِمَل ىلَعَ َغْيح وبٌَة  َما ع  قحَساٍم َواِجبٌَة َوَمنحد 
َ
يِهَ ََخحَسة  أ

َماِء   سح
َ ِذيِب األح ِثلَتََها َواِضَحًة يِف َتهح مح

َ
بَاَحٌة َوقَدح َذَكرحت أ وَهٌة َوم  ر  َمٌة َوَمكح َرَّ َوحم 

 
 . (177/ 2رشح مسلم )[  61]
 . (22/ 3تهذيب األسماء واللغات )[  62]



 (31) عقيدة انلووي  
 

   [63]«َواللَُّغاِت 

  ملسو هيلع هللا ىلصالذبح باسم النيب 

، وأتربك  حممد، وأراد: أذبح باسم اهللوباسم اهلل باسم »إذا قال اّلابح: 
   [64] باسم حممد، فينبيغ أن َل حيرم«

 عدم حترميه الطالسم

هذه  قال:   جمهولة  »مسألة:  ويه  للمنافع،  تكتب  اليت  الطلسمات 
  [65] «اجلواب: تكره، وَل حترم  املعًن، هل حتل كتابتها أم َل؟

 تفسريه الكفر باملعاصي

فيه    ملسو هيلع هللا ىلص:»قوهل  قال:   اهلل  من  عندكم  بواحا  كفرا  تروا  أن  )إَل 
املعايص هنا  بالكفر  واملراد  فيه  ) ومعًن    ،برهان(  اهلل  من  عندكم 

  [66]أي تعلمونه من دين اهلل تعاَل« (برهان

 
 . ط املنْيية( 519/ 4املجموع ) [  63]
 . (206/ 3روضة الطابلْي )[ 64]
 . (278فتاوى انلووي )ص [ 65]
 . (228/  12رشح مسلم )[  66]



 (32) عقيدة انلووي  
 

تصديقه خرافات الصوفية الزاعمني أنهم التقوا 

  ملسو هيلع هللا ىلصباخلضر 

أظهرناقال:   بْي  موجود  يح  أنه  ىلع  العلماء  متفق    ،»مجهور  وذلك 
عند   وحاكياتهم عليه  واملعرفة  الصالح  وأهل  رؤيته    =   الصوفية  يف 

الرشيفة   املواضع  يف  ووجوده  وجوابه  وسؤاهل  عنه  واألخذ  به  واَلجتماع 
  [67] أكرث من أن حيِص وأشهر من ان يسرت« =  ومواطن اخلْي

  

 
 . (135/ 15رشح مسلم )[  67]



 (33) عقيدة انلووي  
 

مناقشة ما قيل أنه خالف فيه  

 األشعرية 
أشعري    -رمحه اهلل-ي قال: إن انلووي  َل يصح أن  قال يارس برهايم: »

قول  اْليمان  "إن  يقول:  اْليمان  مسائل  يف  فإنه  العقيدة!  أبواب  لك  يف 
إثبات   يف  نة  السُّ أهل  بقول  يقول  القدر  مسائل  ويف  رصحيًا،  ا  نصًّ وعمل" 
يذكر   الصفات  مسائل  ويف  بمشيئتهم،  ووقوعها  العباد،  أفعال  خلق 

اخللف،   وقول  السلف  قول  حىت  القولْي:  اتلفويض  معًن  يف  ل  يفصي وَل 
 «ي نسب إَل املفوضة

 « فإنه يف مسائل اْليمان يقول: "إن اْليمان قول وعمل"  قوهل: »

مذهب   وعمل«  قول  »اْليمان  مقولة  أن  يعلم  َل  املتَكم  فهل  قلت: 
يقوهل   ما  العمل ركنا، وهذا  يرون  أنهم َل  األشعرية؟ غْي  عند محاعة من 

ثم ونقلناه عنه.  بأن اْليمان    انلووي  القول  أن انلووي نقل هذا  العجيب 
 قول وعمل عن ابن بطال األشعري، فهل املتَكم لم ينتبه هلذا؟!



 (34) عقيدة انلووي  
 

نفس اتلصديق    منَّأصحابناَّاملتلكمْي»قال املحققون  وقال انلووي:  
ويه   ثمراته  بزيادة  وينقص  يزيد  الرشِع  واْليمان  ينقص  وَل  يزيد  َل 

فاألظهر    قاهل هؤَلء وإن اكن ظاهرا حسناوهذا اّلي  ...    األعمال ونقصانها
   [68] واهلل أعلم أن نفس اتلصديق يزيد بكرثة انلظر وتظاهر األدلة«

 

« قوهل:  العبادأما  أفعال  إثبات خلق  نة يف  السُّ أهل  بقول  فلم يقول   »
أقف ىلع الكم انلووي يف املسألة، ولكن هل يرى املتَكم هنا أن األشعرية  

خملوقة؟ إن ظن هذا فقد أخطأ، فاألشعرية يقولون  يرون أفعال العباد غْي  
واحلاصل أن انلاس بعد اتفاقهم ىلع أن اهلل خالق  خبلقها، قال ابلاجوري: »

للعباد وألفعاهلم اَلضطرارية اختلفوا يف أفعاهلم اَلختيارية، فنحن نقول:  
أيضا هلا  خالق  اهلل  العقيدة    [ 69] «إن  يف  للمبتدئْي  كتاب  أشهر  يف  وهذا 

 األشعرية، أَل وهو: »حتفة املريد« 

 
 . ( 148/ 1رشح مسلم )[  68]
 (. 168[ حتفة املريد ط دار السالم )ص69]



 (35) عقيدة انلووي  
 

فصل يف انتساب النووي إىل 

 املتكلمي 
انلووي:   وح   قال  َهب   ...  »َوالرُّ َحابِنَا  َمذح صح

َ
َساٌم  أ جح

َ
أ نََّها 

َ
أ تَََكيِمَْي  حم  ال

  [70]«لَِطيَفةٌ 

نفس اتلصديق َل يزيد  املتَكمْي  أصحابنا  »قال املحققون من  وقال:  
  [71]«وَل ينقص

أنا  وقال:   يقول  بل  عليه  مقتِصا  مؤمن  أنا  يقول  َل  طائفة  »فقالت 
إن شاء اهلل وحىك هذا املذهب بعض أصحابنا عن أكرث   أصحابنا  مؤمن 

  [73]  «(72)املتَكمْي

 
 . ط املنْيية( 14/ 2املجموع ) [  70]
 . ( 148/ 1رشح مسلم )[  71]
»وذهب آخرون إَل جواز اَلطالق وأنه َليقول إن شاء اهلل    ( تنبيه: خالفهم يف هذه املسألة ووافق املاتريدية، فقال:72)

 . (150/ 1وهذا هو املختار وقول أهل اتلحقيق« رشح مسلم )
 . (150/ 1رشح مسلم )[  73]



 (36) عقيدة انلووي  
 

الروح  أصحابنا  »وفيه ديلل ملذهب  قال:   أن  وافقهم  املتَكمْي ومن 
  [74] «لطيفة متخللة يف ابلدنأجسام 

»وفيه أن كرامات األويلاء قد تقع باختيارهم وطلبهم وهذا هو قال:  
  [75] «املتَكمْيأصحابنا الصحيح عند 

سبحانه  أصحابنا  بعض    (76)»ىلعوقال:   صفاته  أن  من  املتَكمْي 
 ( 143/ 3تهذيب األسماء واللغات )  «وتعاَل َل يقال يه اّلات وَل غْيها

املتَكمْي: اتلوفيق خلق  أصحابنا  »قال إمام احلرمْي وغْيه من  وقال:  
   [77] «قدرة الطاعة، واخلذَلن خلق قدرة املعصية

َحابنَا  ِعنحد    (الرزق)»قال:   صح
َ
تَََكيمْي وَعند أهل اللَُّغة لك َما انحتفع  أ حم  ال

   [78]  «بِِه املنتفع

 
 . (223/  6رشح مسلم )[  74]
 . ( 108/ 16رشح مسلم )[  75]
 ( هكذا يف املطبوع، ولعله أراد »ىلع قول« 76)
 . (193/ 4تهذيب األسماء واللغات )[  77]
 . (127حترير ألفاظ اتلنبيه )ص[  78]



 (37) عقيدة انلووي  
 

 زعمه أن األشعرية هم جمددو الدين

يروى ىف احلديث أن اهلل تعاَل يبعث ىلع رأس لك مائة َعم  ) »قال:  
دينها األمة  هلذه  يصحح  ...  من  عمر،  (  األوىل ىلع  املائة  ىف  العلماء  محله 

واثلانية ىلع الشافىع، واثلاثلة ىلع أىب العباس بن رسيج. وقال احلافظ أبو  
واملشهور   أىب احلسن األشعرى،  أنه حيمل ىلع  بن عساكر: عندى  القاسم 

ابن رسيج ابن    ... أنه  القاىض  الصعلوىك، وقيل:  أبو سهل  قيل:  الرابعة  وىف 
وىف   اْلسفرايًن،  حامد  أبو  وقيل:  حامد  أبو  ْلمام  ا  :اخلامسةابلاقالىن، 

 ( 18/ 2تهذيب األسماء واللغات ) «الغزاَل، رمحه اهلل، واهلل أعلم

 زعمه أن مذهب األشعري هو مذهب أهل السنة

»واكن األستاذ أحد اثلالثة اّلين اجتمعوا  قال يف ترمجة اَلسفراييين:  
الالكمية،   املسائل  ىف  والسنة  احلديث  مذهب  نِص  ىلع  واحد  عِص  ىف 

بن احلسن  القائمْي  أىب  الشيخ  مذهب  أبو  ِصة  األستاذ  وهم  األشعرى، 
بن   بكر  أبو  واْلمام  ابلاقالىن،  بكر  أبو  والقاىض  اْلسفرايًن،  إسحاق 

  [79] فورك«
 

 
 . (170/ 2تهذيب األسماء واللغات )[  79]



 (38) عقيدة انلووي  
 

 جزء احلرف والصوت 
قيل: إن انلووي تاب، وصنف جزًء يف احلرف والصوت، وتراجع فيه  

 عن العقيدة األشعرية. 

املحقق:   قبقال  اجلزء  هذا  صنف  وفاته  »فقد    بما   –اهلل  رمحه  –ل 
من شهر  شهري  من  يقرب  اثلالث  اخلميس  تصنيفه يف  من  انته  ن حيث 

  رجب  من  والعرشين  الرابع  يف  –اهلل   رمحه  – ـهوتويف    676ربيع اآلخر سنة  
  [80]السنة« نفس من

»وقسمته حبمد اهلل فصوًَل مشتملة ووما يدل ىلع أنه للنووي: قوهل:  
القواعد ونفائس من العقائد مما مجعته من كتب العلوم ومما  ىلع فنون من  

آداب   املعروف بكتاب"اتلبيان يف  كتابنا  وغْي    القرآن" محلة  أودعته من 
 وَل شك أن كتاب اتلبيان هل.  (16ذلك«)ص

 

األشعرية من  تربٌؤ  اجلزء  هذا  إذ  ويف  كتب  قال:  ،  أن  »والعجب 
 

 . ( 5)ص[ 80]



 (39) عقيدة انلووي  
 

نبيه، ومكتوب يف املصاحف،  األشاعرة مشحونة ألن الكم اهلل مْنل ىلع  
يقولون: املْنل هو عبارة، واملكتوب غْي   ثم  ومتلو باأللسنة ىلع احلقيقة، 
الكتابة، واملتلو غْي اتلالوة، ويرشعون يف مناقضات ظاهرة وتعقبات باردة  
ركيكة. ويكيف يف ضحد هذا املعتقد كونهم َل يستطيعون ىلع اتلِصيح  

  [81] به بل هم فيه ىلع حنو من املراء«

الكم  وقال:   من  كثْي  اتلقرير  بهذا  اندفع  لقد  األشاعرة  »ولعمري 
  [82] اتهم عند العارف بمعان الالكم ودقائقه«سوتلبي

 

فيه:   وسنة  وقال  وجل  عز  اهلل  بكتاب  اتلمسك  ديننا:  من  »وحنن 
نبينا صَّل اهلل عليه وسلم وما روي عن الصحابة واتلابعْي وأئمة احلديث  
شيئاً،   ذلك  ىلع  نزيد  َل  الصفات،  أحاديث  ِبميع  ونؤمن  املشهورين 

وإن ربكم ليس  »   وَلننقص منه شيئاً، كحديث قصة ادلجال وقوهل فيه:
وكحديث اَلستواء ىلع العرش،  ،  وكحديث الْنول إَل السماء ادلنيا«  بأعور

أصابعه من  إصبعْي  بْي  القلوب  أصبع ،    وإن  ىلع  السموات  يضع  وإنه 
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 (40) عقيدة انلووي  
 

وبصحيح مافيه من  ،   ىلع أصبع، ونقول بتصديق حديث املعراجواألرضْي 
القلوب  أن اهلل مقلب  وما أشبه هذه األحاديث مجيعها    .الروايات وندين 

 كما جاءت بها الرواية من غْي كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت. 

 . وأن اْليمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

تعاَل:   قال  كما  القيامة  يوم  ييجء  اهلل  إن  َربَُّك  ﴿ ونقول:  وََجاَء 
َصّفاً  َصّفاً  حَملَك   تعاَل    ﴾ َوال لقوهل  يشاء  كيف  عباده  من  يقرب  اهلل  وإن 

حَوِريدِ ﴿  ال َحبحِل  ِمنح  إيَِلحِه  قحَرب  
َ
أ قَاَب ﴿ وقوهل:    ﴾َوحَنحن   *فاََكَن  َفتََدَلَّ َدنَا  ث مَّ 

دحىَن 
َ
وح أ

َ
ِ أ وأشباه ذلك من آيات الصفات، وَل نتأوهلا وَل نكشف    ﴾ قَوحَسْيح

 عنها بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح. 

ونؤمن بأن اهلل ىلع عرشه كما أخرب يف كتابه العزيز وَل نقول هو يف  
لك ماكن، بل هو يف السماء، وعلمه يف لك ماكن َلخيلو منه ماكن كما قال:  

َما﴿  ِمنحت مح َمنح يِف السَّ
َ
أ
َ
ييب  ﴿ وكما قال:    ﴾ءِ أ َعد  الحََكِم  الطَّ  ﴾ إيَِلحِه يَصح

 « ثم دنا من ربه»  وكما جاء يف حديث اْلرساء إَل السماء السابعة:

هلا   فقال  تعتق،  أن  أريدت  سوداء  حديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص وكما  أين  »  :انليب 
 «اعتقها فإنها مؤمنة» فقال:  «يف السماء»فقالت:  «ربك؟ 



 (41) عقيدة انلووي  
 

والس الكتاب  كثْي يف  ذلك  بذلكَّوالَّجنحدَّشيئاًََّّنةوأمثال  نؤمنَّ َّ،
 .منَّذلك

وقد روت اثلقات عن مالك بن أنس أن سائاًل سأهل عن قوهل تعاَل:  
تَوَ ﴿  اسح الحَعرحِش  ىلَعَ  َن   والكيف غْي    ﴾ى الرَّمحح اَلستواء غْي جمهول،  فقال: 

 معقول، واْليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. 

أمجعْي، أنت املطلع ىلع   فيا إهل السموات واألرضْي، ويا خالق اخللق
نلا   تغفر  أن  أسألك  وساكن،  خالق  لك  ىلع  الرقيب  وأنت  ابلواطن 
وْلخواننا اّلين سبقونا باْليمان وَل جتعل يف قلوبنا غاًل لذلين آمنوا ربنا  

 إنك رءوف رحيم.

مما   مصنفه،  معتقد  من  املختِص  هذا  من  ذكره  أردنا  ما  آخر  فهذا: 
للشيخ أِب العباس أمحد   «رام يف مسألة الالكم اغية امل»  ذكره يف كتابه كتاب

السلف   من  اجلمهور  عليه  اّلي  وهو  الشافيع،  األرموي  احلسن  بن 
العباس    واخللف. أِب  الشيخ  الكم  من  مجيعه  ذكرناه  اّلي  وهذا 
  [83]«األرموي 
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 ( 42) عقيدة انلووي  
 

يف  اليت  والعقيدة  الكتاب  قلت:  األشعرية  هذا  عقيدة  من    أحسن 
 عقيدة أهل السنة. ، إَل أنها ليست بكثْي

ىلع اْلطالق من كتاب    ىلعَّقدمَّاحلروفَّ»واّلي يدل  قال املؤلف:  
  [84]«...اهلل تعاَل وجوه

بحتََدًَع  قال ابن تيمية:   ًَل م  َدث وا قَوح حح
َ
مح    -»َوأ َدَث َغْيح ه  حح

َ
َفَقال وا:    -َكَما أ

قَِديٌم   آن   رح َو  الحق  ْصَواٌتََُّّحُروٌفََّّوَه 
َ
َزيِلَّ   قَِديَمةٌَّوَأ

َ
َتَعاََل  أ  ِ اَّللَّ ِس  نِلَفح ََلِزَمٌة  ٌة 

وا  تَجُّ بًَدا. َواحح
َ
َزًَل َوأ

َ
  [85]«أ

اليت طرحها ىلع   اتلعاقب  اْلجابة عن شبهة  املؤلف  وقد عرس ىلع 
»ابلاري تكلم بهذه احلروف دفعة أو اتلعاقب فإن  لسان خصومه، فقال:  

كونه   رضورة  اهلل  الكم  عْي  نسمعه  فاّلي  األول  اكن  اكن  وإن  متعاقباً، 
ثم    [86]اثلان فيكون حمدثاً ألن األول ملا انقىض وثبت عدمه امتنع قدمه«

الساملية يف هذا ركيك  ملا أجاب عن شبهاتهم ترك هذا . وذلك أن مذهب 
مذهبهم:   عن  القيم  ابن  قال  وف ه   َذلَِك  َوَمَع  »جدا،  ر  ِبق   ََل  َولَكَِمات ه   فَح  يَسح

َها   نٌَة  يِهَ  بَلح  ًضا،  َبعح َبعحض  رَتِ
قح َهِب    ...م  حَمذح ر  َهَذا ال َقاَلِء قَال وا: تََصوُّ ور  الحع  حه  ومَج 
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 (43) عقيدة انلووي  
 

اَلنِهِ  ِم بِب طح َزح   [87]«اَكٍف يِف اجلح

 

قال:   يه  »ثم  الكتابه  وان  املقروء  يه  القراءة  ان  يف  فصل: 
 [88]«املكتوب 

م  الرَّبي  قلت: وهذا قول خمالف للسلف، قال ابلخاري:   آن الَكَ رح »الحق 
َمنح   ىلَعَ  إَِلَّ  ِر  الحَقدح َهَذا  َمعحِرفَة   خَيحىَف  َوََل  الحَعبحِد،  فِعحل   َوالحِقَراَءة   ه ،  ر  ِذكح َجلَّ 

الرََّشاِد وَ  َسِبيَل  ِدهِ  َيهح َولَمح  ه   ق  ي َوفح َولَمح   ، قَلحبَه  ىَم اَّللَّ   عح
َ
َع  أ َ يرَشح نح 

َ
أ َحٍد 

َ
أِل لَيحَس 

لحَفاِظنَا  
َ
بِأ آَن  رح الحق  نَّ 

َ
أ مح  ه  َبعحض  َزَعَم  َكَما  ِعلحٍم،   ِ بَِغْيح وََجلَّ  َعزَّ   ِ اَّللَّ ِر  مح

َ
أ يِف 

  ، حَمتحل وُّ ال يِهَ  َواتلياَلَوة   َواِحٌد،  ٌء  ََشح بِِه  نَا  لحَفاظ 
َ
فَِقيَل  يِهَ  َوالحِقَراَءة   َوأ  ، وء  ر  حَمقح ال
   [89] «: إِنَّ اتلياَلَوَة فِعحل  اتلَّاِِل، َوَعَمل  الحَقاِرئِ هَل  

 

في الكتاب  هذا  أن  مع  حال،  فيه  ائ عق   هوبكل  وليس  بدعية،  د 
املقاَلت   من  كثْي  فيها؛تراجع عن  وقع  واتلربك    اليت  ابلدعة،  كتحسينه 
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 ( 44) عقيدة انلووي  
 

واتلوسل  تراجع عن    ...الخ بالصاحلْي،  من  فيه  ملا  لاكن خًْيا  ثبت  لو  لكنه 
ويكون كفارة هل بإذن    اخلبيثة يف صفات رب العاملْي.  ائد األشعريةالعق 

ذلك،  اهلل.   أدتله يف  وكتب  العلم شكك يف صحته  أهل  من  أن عدًدا  إَل 
 واهلل أعلم بالصواب. ونسأل اهلل أن يكون صحيًحا.

 

 

* * * 
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