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تـنزيه الل عن الجسم وسائر معانى الخلق
إن الحم حد لل حن حمده ونحستحغفره ونحستحعينه ونحستح هديه ونحشكره ،ونحعوذ بالل من شرور
ي لحه،
أحن فسنا ومن سيئات أحعمالنحا ،حمن يحهد الل فحال مضل لحه ،ح
ومن يضلل فال هاد ح
ثيل وال حشبيهح وال ضد وال ند لحه.
وأحش حهد أن ال إلهح إالا الل حوح حده ال حشر ح
يك لحه وال حم ح
وصفيه
وحبيبنحا ح
ورسوله ح
وأحشهد أحن حسي حدنا ح
ظيمنا وقائ حدنا وق رحة أعيننا م امدا حعبده ح
وع ح
ص حح
وحبيبه حمن بح حعثحه الل حرححة للعالح ح
مي هاديا ومبحشرا ونحذيرا بحل حغ الرسالحةح وأحدى الحمانحةح ونح ح
ح
وجاه حد ىف الل ححق جهاده فح حجزاه الل حعنا حخي حر ما حجحزى نحبيا من أحنبيحائه .اللهم
المةح ح
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ءال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا مم ٍد وعلى ءال سيدنا ٍ
ت على
بارك ح
ح
ا
ا
ح
ممد كما ح
ك حي ٌد جمي ٌد.
اهيم إن ح
اهيم وعلى ءال سيدنا إبر ح
سيادنا إبر ح
قيدة
العلي ال حقدير وبالثبات على حع ح
أحاما بحعد ع ح
باد الل ،فإِن أوصيكم ونحفسي بتحقوى الل ح
ودرب إمام الحوليحاء والحصفيحاء ،فحه حو الحبيب وه حو القد حوة
الحنبيحاء وبالثبات على نحهج ح
وسالمه حعلحيه يف ححديثه الشريف "والل إنِّي لعلمكم بالل ع َّز
وه حو القائل ح
صلحوات حرِّب ح
وج َّل وأخشاكم له".1
 1حرواه أححد يف مسنحده.

فح حقد حخص النب صلاى الل عليه وسل حم نحف حسه بالت حرقي يف حهذا العلم أحي العلم بالل تعاىل
ك قحول الل تعاىل
حجل العلوم وأحعالها وأحو حجبها وأحوالها ،حكما يحدل على حذل ح
وصفاته لحنه أ ح
يف القرءان ال حكرمي ﴿ فٱعلم أنَّه آل إله إلَّ الل وٱستـغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
والل يـعلم متـللَّبكم ومثـواكم (.2﴾ )۱٩
فحالل سبحانحه وتحعاىل قحد حم ىف حهذه اآليحة الحمحر بحعرفحة الت وحيد على الحمر باالستغفار
قال المام أحبو
ك ح
لتح حعلق الت وحيد بعلم الصول وتح حعلق االستغفار بعلم الفروع ،ل حذل ح
ححني حفةح ىف الفقه الحب حسط "اعلم أ َّن الفله فى ِّ
الدين أفضل من الفله فى الحكام"
قيدة علم الت وحيد.
الع ح
ومراده بالفقه ىف الدين علم الصول علم ح
ف على حغيه م حن العلوم ل حكونه متح حعلقا بأحشحرف
أحيها الححبة علم الت وحيد لحه حشحر ٌ
ال حمعلومات فحه حو متح حعل ٌق بحعرفحة الل حعز حو حجل على ما يحليق به فحالت وحيد عن حد أحهل السنة
صحيح
ه حو نحفي التشبيه والت عطيل حكما ذح حكحر ابن حح حج ٍر ح
العس حقالحن ىف حشرحه على ح
ن على إثبات ما حيب لله م حن الصفات حكالعلم حوالقد حرة حوالر حادة حم حع
البخاري فحه حو حمب ي
وقي حوحهذا حمأخوذٌ م حن القرءان ال حكرمي
نحفى التشبيه أحى حم حع تحنزيه الل حعن مشابح حهة ال حمخل ح

السميع البصير﴾ 3وقحوله تعالى ﴿ ولم يكن له
حك حقوله تعاىل ﴿ ليس كمثله شىءٌ وهو َّ
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كف ًوا أح ٌد ﴾ 4وقحوله تعاىل ﴿ ولل المثل العلى وهو العزيز الحكيم ﴾ 5وقحوله
تعاىل ﴿ فل تضربوا لل المثال إ َّن الل يـعلم وأنتم ل تـعلمون ﴾.6
أحاما اآليحة ﴿ ليس كمثله شىءٌ ﴾ 7فحه حى أحصحرح ءايحٍة حوحرحدت ىف الت نزيه لحنه ي ف حهم منها
الت نزيه الكلى حوتحفسيها أحن اللح ال يشبهه حشىءٌ بأحي حوج ٍه م حن الوجوه ،فحفى اآليحة نحفى ما
ورة والحيئحة
ال يحليق بالل حعن الل حك ح
العجز حوالحهل حوالحد حواللون والحعضاء والشكل والص ح

السميع البصير﴾ 8فحفيه إثبات ما يحليق بالل،
والت ركيب .وأحاما قحوله تعاىل ﴿ وهو َّ
ك حوإّنا قحد حم الل تحعاىل ىف حهذه اآليحة الت نزيهح حح ات ال
صر حك حذل ح
فحالسمع ص حفةٌ الحئ حقةٌ بالل والبح ح
حاج ٍة إىل شعاع
صحره حك حسمع حوبح ح
ي تح حوه حم أحن حس حعه حوبح ح
صر حغيه فحالل تعاىل يححرى من حغي ح
ٍ
ضوٍء أحو حح حدقحة حع ٍ
حاج ٍة إىل أذ ٍن وص ٍ
ح
ماخ أو ءالحة أخرى لحن اللح
ي حويحس حمع من حغي ح
س جسما حوال يشبه الحجسام.
س حكمثله حشىءٌ لحي ح
لحي ح
إخ حوحة الميان نحفى السمية حعن الل ماا أحجح حعت حعلحيه المة وما نحص حعلحيه السلحف
ب إلحيه حع حد ٌد م حن ال م حشب حهة زورا وب هتانا أنكر على من
ا
الصالح فحالمام أحححد الذى ان تح حس ح
قال بالجسم ىف ححق الل وقال "إ َّن السماء  -أحى أحساءح الحشياء  -مأخوذةٌ من
َّ
الشريعة واللغة ،وأهل اللغة وضعوا هذا السم  -أحى الس حم  -لذى طول وعرض
ج عن ذلك كلِّه  -أحى
وسمك وتـركيب وصورة وتأليف ،والل سبحانه وتعالى خار ٌ
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ك كله  -ولم يجئ ذلك في َّ
الشريعة  -أحي حوحل يحرد إطالق السم على
منح زهٌ حعن ذحل ح

ك حعنه أحبو
ك على الل حشرعا حولغحة" اه حرحوى حذل ح
الل ىف الشرع  -فـبطل  -أحى إطالق حذل ح
داد ىف حزمانه حوابن حرئيسها وحكذا نح حقلحه
ال حفضل التميمى البحغدادى حرئيس الحنابلحة ىف بحغ ح
البح ي حهقى حعن المام أححح حد يف كتابه " حمناقب أحححد".

ومعىن كالمه إخ حوحة الميان إجاال أحن أحساءح الحشيحاء ت عحرف إما م حن اللغحة وإ اما م حن الشرع،
ح
ناك أحشيحاء عرفحت أحسحاؤها م حن اللغحة حكالرجل وال حفحرس وأحشيحاء عرفحت أحساؤها من طحريق
فحه ح
ك
الشرع مثل الصالة الشرعية .حوالسم ىف اللغحة يطلحق على ما لحه ط ٌ
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ض ح
ول ح
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ك وإال لحكا حن مشابا لحلقه وذحل ح
وصف ب حشىء من ذحل ح
ورةٌ وتحأ ٌ
ليف حوالل ال ي ح
وتحر ٌ
كيب وص ح
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العرض وذل ح
ك الطول وذحل ح
صه ب حذل ح
ك ح
تاج ل حمن حخص ح
ورة وتحأليف الح ح
ح
العقل أحن يحكو حن إ حلا
ك الت ركيب وتل ح
السمك وذل ح
ورة ،حوالمحتاج ال يحصح ىف ح
ك الص ح
فح حمع حىن السم ال حيوز حوصف الل به حشرعا حوال حعقال حواللفظ أحى لحفظ السم حل يحرد ىف
ت
الشرع إطالقه حعلحيه وال حيوز ىف الشرع تحسميحة الل إال بحا حسى به نحف حسه أحى إال بحا ثحبح ح
وصف
ىف الشرع تحسميحته به حكما ذح حكحر إمام أحهل السنة أحبو الح حسن الحش حعري و حغي ره حوال ي ح
ف به نحف حسه فحبحطح حل إطالق اسم السم حعلى الل تعاىل بحل نح حق حل صاحب
ص ح
تحعاىل إال با حو ح
قال احلل جس ٌم الح حكالحج حسام حوحهذا مواف ٌق ل حما
الصال حعن المام أححح حد نحفسه تحكف حي حمن ح
ك
ت حعن الشافعى تحكفي الم حجسم حكما نح حق حل حعنه حذل ح
جاءح حعن بحاقى الحئمة فح حقد ثحبح ح
السيوطى ىف الحشباه حوالنظائر بحل ىف المنهاج ال حقومي البن حح حج ٍر الحيتحمى "أ َّن اللراف َّى
وغيـره حكوا عن الشافع ِّى ومالك وأحمد وأبى حنيفة اللول بكفر اللائلين بالجهة
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والتَّجسيم" أحى بكفر حمن يحنسب إىل الل سبحانحه حوتحعاىل السميةح أحو ال حكو حن ىف ج حه ٍة
يدته
ك من حمعان البح حشر وقحد ذح حكحر المام السلحفى أحبو حجع حف ٍر الط ححاوى ىف حعق ح
لحن كل حذل ح

ماعة أحن "من وصف الل بمعنًى من معانى
ي أحّنا بحيحا ٌن ل حعق ح
يدة أحهل السنة حوالح ح
الت بح ح
ك من حمعان البح حشر فح حمن
ورة والحيئحة كل حذل ح
البشر فـلد كفر" حوالسمية حوالت ركيب والص ح
قال المام أحبو الح حسن الحش حعرى ىف كتاب
ك كافٌر قحطعا وقحد ح
ب إىل الل حشيئا من حذل ح
نح حس ح
النوادر "من اعتـلد أ َّن الل جس ٌم فـهو غيـر عارف بربِّه وإنَّه كاف ٌر به".
الشافعى
ي وبحاه المام أححح حد بن ححنبح ٍل و ا
الصال ح
احللهم باه الحنبيحاء حوال مر حسل ح
ي والحوليحاء و ا
ومال ٍ
قيدتم حواج حعلنا من
لي ثحبتنا حعلى حع ح
ك وأحب ححني حفةح حوالحوحزاعى وسائر العلحماء العام ح
الراحي.
في ا
الضال ح
ين ويحرد الم ححر ح
يحنصر الد ح
ي يا أحر حح حم ا
حهذا وأحستح غفر اللح يل ولحكم.

الخطبة الثانية
إن الحم حد لل حن حمده حونحستحعينه حونحستح هديه حونحشكره ،حونحعوذ بالل من شرور أحن فسنا ومن
ي لحه ،حوالصالة حوالسالم
حسيئات أحعمالنا ،حمن يحهد الل فحال مضل لحه ،حوحمن يضلل فحال هاد ح
ٍ
ي واملر حسلي .حوحرض حي الل حعن
الوعد الحمي وعلى إخوانه النبي ح
على حسيدنا ممد الصادق ح
دين أحِّب بحك ٍر وع حمحر حوعثما حن
أمهات المؤم ح
ين حو حعن اللحفاء الراش ح
ني حوءال البح يت الطاهر ح
و حعل ٍّي و حعن الحئمة املهتحدين أحِّب حني حفةح ومال ٍ
ي
ك والشافعي وأححح حد حو حعن الحوليحاء والصال ح
ح
ح ح
ح
العظيم فحٱت قوه.
أحما بحعد ع ح
العلي ح
باد الل فحإ اِن أوصيكم حونحفسي بتحق حوى الل ح
حوٱعلحموا أحن اللح أ ححمحركم بأحم ٍر حعظي ٍم ،أ ححمحركم بالصالة حوالسالم حعلى نبيه الكرمي فلال ﴿إ َّن
َّ
يما
الل وملئكته يصلون على النَّب ِّي يا أيـها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلِّموا تسل ً
ممد وعلى ءال سيدنا ٍ
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ممد وعلى ءال سيدنا ٍ
سيدنا إبراهيم وعلى ءال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا ٍ
ممد
ح
ح
ك ححي ٌد حجمي ٌد ،يحقول الل
اهيم إن ح
بارك ح
اهيم وعلى ءال سيدنا إبر ح
ت على سيدنا إبر ح
حك حما ح
يم ( )١يـوم تـرونـها
تعاىل ﴿يا أيها النَّاس ٱتَّـلوا ربَّكم إ َّن زلزلة َّ
الساعة شىءٌ عظ ٌ
تذهل كل مرضعة ع َّما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتـرى النَّاس سكارى

11
ناك فحٱستحجب لحنحا
وما هم بسكارى ولك َّن عذاب الل شدي ٌد (. ﴾)٢احللهم إنا حد حعو ح
ني حوالمؤمنات الححياء
دعاءحنحا فحٱغفر اللهم لحنا ذنوبحنحا حوإسرافحنا يف أحمرنا اللهم اغفر للمؤم ح
ذاب النار اللهم
من هم حوالحموات حربنا ءاتنا يف الدنيا حح حسنحة حويف اآلخحرة حح حسنحة حوقنحا حع ح
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