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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
أمن  .       احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن  واه  

  :فهذا  بعد

 من أحاديث الظل -رمحه اهلل-موقف العالمة ابن عثيمني 

 
يف شرح حديث سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ه ظل إه ظلنه  -رمحه اهلل تع ىل-ق ل 

تقد م  يقول إن الظل هو ظل اهلل نفسه ويدينهم ب جلهل والضالل يف كت بنه شنرح ني
 .ري ض الص حلني 

 اء مننلكن اهلل يخلق شيئاً يظل به منن ي ن) : خالل كالمه وردِّ  على هناله   ق ل
 ( . عباده يوم ال ظل إال ظله

هنننذا الظنننل هشنننو  أننننه النننوخ هلل فننن هلل خ لقنننه وخننن ل  كنننل شننن    إن   :وحنننن  نقنننول 
 .ونأخذ عليه أنه مل يضفه  إىل العرش كم  ورد يف األح ديث الصحيحة 

إن اهلل عنه ولننل  : " ولقند تصندل لنه أننن ك فنأنلروا علينه هننذا النرد وركنهوا علننى قولنه
وذهبنوا يسنألون بعن  "  ينوم ه ظنل إه ظلنه به من  شن   من  عبن د خيل  شيئ ً يظلل 

،بننل يسننألون لننم العلمنن   للت ننهم بننه  العلمنن   عنن  رأيهننم يف كننالم ابنن  ع يمننني هننذا
،وقنند تننن ول فنن يب  احلننرع كننالم العالمننة ابنن  ع يمننني أسننوأ تننن و ل فحننر  كالمننه وبنن   

لنم  ان  ارتلبنه يف حن  ال ني  ابن   ،فأس   إىل نفسه أمي  إس  ة قبل وقو له م  مل يقل
 .ع يمني وكالمه 

وسأنقل للقرا  كنالم فن يب أ أعقبنه بلنالم ابن  ع يمنني لنمل القنرا  من  يتمتن  بنه فن يب 
 .م  الصدخ واألم نة 



 3 

بتننن ري  : مقننن ًه ب سنننم أع حذيفنننة الليننني(! شنننبلة األ نننر ) ن نننر موقننن  مننن  يسنننمى بنننن
 .م34/2/4002هن املواف 31/1/3241
            ة ابنننن  ع يمننننني يف حننننديثالفننننويان يوافنننن  ال نننني  فنننن يب يف   ئنننن"ت عنننننوان تنننن -3
 .( ظل اهلل)
َعلنى   -اهلل رمحنه-عبند العهينه بن  بن ي : رد مس حة ال ني   :وعنوان آخر نصه   – 4

خيل ن   اهلل إن   ) يف حنديث الظنل -ُ   اهلل َرمِحنه-َكالمِ  ال ِّي ِ  ابنِ  ع  يمنني يف قولِنه 
 ( القي َمةِ  ي ظِّل   بِه َم   يَ     ِم   َخلقهِ  َ ِظالً  َيوم

 ر د ال ني   فنويِ  األ َنرِ  َعلنى َكنالمِ  ال ِّني ِ  ابنِ  ع  يمنني :وعنوان آخر نصنه   - 1
ِظالً  َيومَ القياَمةِ  ُيظِّلُ  بِه َمْن يَ ناُء ِمنْن يخُلق  اهلل إن   ) -ُ   اهلل َرمِحه   -يف قولِه 
 ( َخلقهِ 

  .ن ونني أسئلة وإل ب ت عليه  كله  تدور حول الظل وتت هذ  الع
العهيه الرالح  بدون عنوان يدور حول أح دينث الظنل  وكالم آخر لل ي  عبد -2

 .املذكور فلنعترب هذا عنوان ً له 
 : وعنوان آخر نصه – 5

يف  -ُ   اهلل َرمِحنه   -يف قولِنه  ر د ال ني   فن يب احلَنرع َعلنى َكنالمِ ال ِّني ِ  ابنِ  ع  يمنني
  (. خيل   ِظالً  َيومَ القي َمةِ  ي ظِّل   بِه َم   يَ     ِم   َخلقهِ  اهلل إن   ) : حديث الظل

علنننى ابننن   (3)واملقصنننود مننن  ح ننند هنننذ  العنننن وي  واألسنننئلة النننواردة تتهننن  ا رلننن  
ع يمننني واحلنن  منن  شننأنه والتأليننس عليننه ولنني  املقصننود معرفننة احلنن  واهسننتف دة منن  

ذا مسلو أهل هذ  ال بلة يف التع مل م   كل من  ا ربوننه ولنو كن ن ا ل ب ت وه
علننى احلنن  وهننم علننى الب لننل وكننل ذلننو لنني  انتصنن راً هلل وه لدينننه وه ألولي  ننه وإ نن  

تسننل  علننى علمنن   السنننة سنن بق ً ذلننو منننهم انتصنن ر وانتقنن م ل ننيرهم فنن يب احلننرع امل
 .ب للذب والظلم واجلهل حق ً وه

                                                 

 .وكم هلم م  األراليف على اب  ع يمني ولم  م  علم   السنة إىل درلة تلفم بعضهم ( 3)
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الننرد علننى فنن يب  رل فننه واف ا ننه عنن  ابنن  ع يمننني وخي نتننه يف عننرض  :   واملقصننود هننن

والننذ  ن ننر يف شننبلة األ ننر  يف التنن ري  املننذكور –وهنن كم نننم كننالم فنن يب ، كالمننه
ووقفنه ال ني  عبند العهينه بن   فهمت فأن  أقف وهذا من  وقفنه العلمن   ) : ق ل -آنف ً 

ورعن   يقنول بنأن   -ه اهللحفظن-أن ال ني  أمحند  واحلقيقنة. الظنل حنديث بن ي من 
،أننن  منن  قلننت هننذا لالننذ  ق لننه  احلننديث منن  الصننف ت ين ل ننهِم ِ  بننأن  قلننت بننأن هننذا

ابن  ع يمنني هنو النذ  يفهنم كالمنه أننه من   ال ني  -رمحنه اهلل-ال ني  ابن  ع يمنني 
يقنول ال ني  ابن  ع يمنني  -رمحه اهلل- الصف ت اقرأ عليلم كالم ال ي  اب  ع يمني

قدر نفسه وأن ه يتللم ه سيم   والوالس على ا نس ن أن يعر  ":  -رمحه اهلل-
( " صنلى اهلل علينه وسنلم  يف ب ب الصف ت إه ان  يعلنم من  كتن ب اهلل وسننة رسنوله

 .105شننننننننننننننننننننننننننرح رينننننننننننننننننننننننننن ض الصنننننننننننننننننننننننننن حلني اجلننننننننننننننننننننننننننه  ا نننننننننننننننننننننننننن م  صننننننننننننننننننننننننننفحة 

 

كالم ال ي  اب  ع يمني يفهم منه أو يوهم على أنه م  الصف ت إش رة ال ي   هذا
وإن ك نت ليسنت صنراة م من ً، أنن  من  قلنت من  ق لنه ال ني  أمحند، حن   ع يمنياب  

 " . هذا تأويل يوقف عند ظ هر  نقول اهلل أعلم ":  ب  ب ي ق ل ال ي  عبدالعهيه
          -منننن الً -علمنننن   أهننننل السنننننة قنننن لوا  ننننذا احلننننديث الننننذي   كننننذلو العلمنننن   ا خننننرون

رش من  أن ظنل العنرش لن  ت فينه أح دينث هو ظنل العن الظل مل يأخذوا حبديث أن
صححه  ال ي  األلب ين وصححه  لم ، وق ل فيهن  علمن   من  علمن   أهنل  صح ح

مننندة، وقنن ل  نن  لننم  منن  أهننل العلننم، قنن ل  نن  ال نني  األلبنن ين  السنننة قنن ل  نن  ابنن 
فهنم علنى أ ن  صنف ت العنرش الن  تضن   إىل  -رمحنه اهلل- وال ي  حن ف  احللمن 

فضننيلة  ،وحننديث البنن ب عننند السننبعة الننذي  يظلهننم اهلل يف ظلننه حنديث اهلل وأورد
 حديث -رمحه اهلل-ال ي  حممد ب  ص يب الع يمني هن  وعند ال ي  مقبل الوادع  

التفسننم الننذ  فسننر بننه  العننرش أورد  انن  لنني  يف الصننحيحني، فليننف يصنن  هننذا
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بنأن اهلل : أحند قن ل ال ي  اب  ع يمني ووافقه علينه ال ني  أمحند الن من  ومل يقنل بنه
  .خيل  ظالً 

لل  م  أحد ق ل بنأن  كذا أو كذا أولو ، ح  الذي  أولو  ق لوا ظل ش رة لوىب أو
 .هنا (( 41-44اجلواب املني  ص))  به م  ي    (4)يضلل (3)اهلل خيل  ضالً 

 :نص كالم الشيخ ابن عثيمني 
يف كت بننننه شننننرح "سننننبعة يظلهننننم اهلل يف ظلننننه "يف شننننرح حننننديث  -رمحننننه اهلل-قنننن ل  -

 :مدار الول  للن ر ، ق ل/ ط( 424-1/423)ري ض الص حلني 
الننني  أن   -رضنن  اهلل عنننه-حننديث أع هريننرة  -رمحننه اهلل تعنن ىل- (1)أ ذكننر املاللننف]

إمننن م : سنننبعة يظلهنننم اهلل يف ظلنننه ينننوم ه ظنننل إه ظلنننه: "صنننلى اهلل علينننه وسنننلم قننن ل
معل  ب ملس لد، ورلالن ت ب   يف اهلل، ع دل، وش ب ن أ يف عب دة اهلل، ورلل قلبه 

التمعن  علينه وتفرقن  عليننه، ورلنل دعتنه امنرأة ذات منصننس وإن ل، فقن ل إين أخنن   
 ".اهلل، ورلل ذكر اهلل خ لي ً فف ضت عين  

فهاله  سبعة ولي  املنراد ب لسنبعة العندد، يعن  أ نم سنبعة أنفن ر فقن  وللننهم سنبعة 
 .-عه ولل -ه اصيهم إه اهلل أصن  ل أل م قد يلونون عدداً 

وحننن  ه ننننتللم علننى مننن  سنن خ املاللنننف احلننديث مننن  أللننه، ألن هنننذا سننب  لنننن  وقننند 
 . شرحن   فيم  مضى

سنبعة يظلهنم : " ، وهن  قولنه ولل  ننتللم علنى مسنألة ضنل  فيهن  ك نم من  اجلهن ل 
  نفسنهحيث تومهوا لهاًل منهم أن هذا هنو ظنل اهلل" اهلل يف ظله يوم ه ظل إه ظله

، وأن اهلل تع ىل يظلهم م  ال م  بذاته عه ولل، وهذا فهم خن ل  منلنر، يقولنه 
إن منذهس أهنل السننة إلنرا  النصنوص علنى ظ هرهن  : بع  املتعن ملني النذي  يقولنون

                                                 
1
 كذا -(  (

2
 كذا -( (

(
3

 .يع  النوو  ماللف كت ب ري ض الص حلني  -(  
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وأينن  يلننون ظنن هر احلننديث وأن الننرب لننل وعننال يظلهننم منن  ! فيقنن ل أينن  الظنن هر 
وهنننذا شننن   ! خ اهلل عنننه ولنننل فنننهن هنننذا يقتضننن  أن تلنننون ال نننم  فنننو ! ال نننم  

للنن  م ننلالت الننن ك وه سننيم  يف هننذا ،منلننر ه أحنند يقننول بننه منن  أهننل السنننة 
وإذا فهننم مسننألة لظنن  أنننه أحنن ط ،العصننر لأن ا نسنن ن إذا فهننم لمل يعننر  الت بينن  

 .بلل ش   علم ً 
ه سننيم  يف بننن ب  -وأه يننتللم ،والوالننس علننى ا نسننن ن أن يعننر  قنندر نفسنننه )  

وكنالم (  (3)إه ا  يعلم من  كتن ب اهلل وسننة رسنوله صنلى اهلل علينه وسنلم -الصف ت
 .األ مة 
يع  الظل النذ  ه يقندر علينه ( يظلهم اهلل يف ظله)أو ( يوم ه ظل إه ظله)فمعىن 

 ،وه رمن ل تقن م ،وه شن ر يرنرك لألنه يف ذلو الوقنت ه بنن   يبنىن يف ذلو الوقت
َوَيْسننلَُلوَكَ  َعنننِن  : )قننن ل اهلل عننه ولننل .هننذا ،وه شنن   منن   ،وه أح نن ر تصننفف

َُْاا  َاعننناً َ َِّْ نننِّاً  َْ َْبِّنننَ َكْسنننِّاً قَنيَننن            تَننننَ ِ ِقيَ نننا ِعَو ننناً  ال اْلِجبَننناِف قَنُقنننْل يََِسنننَُِّ ا 
 (301- 305: له) ( َأْمتاً  الو 

. وه يظل ا ال   م  ال م  ش   له بنن  ، وه شن ر، وه ح نر، وه لنم ذلنو
، يننوم ه ظننل إه ظلننه،   اهلل عننه ولننل خيلنن  شننيئ ً يظلننل بننه منن  شنن   منن  عبنن د للنن 

 .هن.ا[هذا هو معىن احلديث، وه جيوي أن يلون له معىًن سول هذا 
    
 :ع يمني هذا ب  فعل ف يب بلالم ام ذا صن  ف

الننذ  أنلننر فيننه إنلنن ر  ال ننديد  -رمحننه اهلل-حننذ  كننالم ابنن  ع يمننني لقنند  -3
وهنو معظنم كالمنه وأمهنه هذا الظل إ   هو ظل اهلل نفسه على م  يعتقد أن 

 مأن ك ماً قد ضلوا يف هنذ  املسنألة وينلنر علنيه -رمحه اهلل-فيه يرل الذ  و 
                                                 

أخفننى من بني القوسنني هنو النذ  اخت فنه فن يب من  كنالم العالمننة ابن  ع يمنني لي علنه ح نة لنه علنى ابن  ع يمنني و  (3) 
  .ب ق  كالمه الذ  يدينه ويدي  حهبه بل هذا اللالم املرت ف يدينهم 
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إ ن  هنو ظنل  ماعتق دهم أن هذا هو ظ هر احلنديث أ  أن هنذا الظنل عننده
 .اهلل نفسه فهو ينلر أن يلون الظل م  صف ت اهلل عه ولل 

ل على م  سب  ذكر  الذ  يد- وأمهه كالم اب  ع يمني عظمبعد حذفه ملأ  -4
على م  يعتقد أن هذا الظل إ   هو ظنل اهلل نفسنه وصنفة من  ومنه ا نل ر 

"  : منن ه اتمننل فقنن ل يوراً اخت فننه ل كننالم ابنن  ع يمننني الننذ  مح نن -صننف ته
هذا كالم ال ي  اب  ع يمني يفهم مننه علنى أننه من  الصنف ت إشن رة ال ني  

 " .ني وإن ك نت لم صراة م م ً اب  ع يم
كالمننه   وكمنن  قننرأتَ  علننى العالمننة ابنن  ع يمنني فهنننه كمنن  علمننتَ  كبننموهنذا افنن ا    

 .له ونسبه إىل الضالل أنه قد أنلر على م  اعتقد أن هذا ظل اهلل نفسه وله  
تأكيند للالمنه السن ب  النذ  إن هذ  الفقنرة من  كنالم ابن  ع يمنني إ ن  هن   -3

اللنرام من  أ نم ه ي بتنون هلل  تقرير مل  قنرر  السنلف  هوكيداً وخي نة و   حذفه ف يب
يف سننته هنذا  م  الصف ت إه م  أ بته اهلل لنفسنه يف كت بنه أو أ بتنه لنه رسنوله 

 . -رمحه اهلل-هو معىن كالم اب  ع يمني 
 أح دينننننث ظنننننل العنننننرش بلرتنننننهفيمننننن  أعتقننننند أننننننه لنننننو  -رمحنننننه اهلل-وابننننن  ع يمنننننني 

لو مسننلو أهننل السنننة يف النصننوص القرآنيننة والنبويننة ولصنند  بننأن لسنن الصننحيحة
هننذا الظننل إ نن  هننو ظننل العننرش وحيننث مل تبلرننه هننذ  األح ديننث الصننحيحة فهنننه  
كمننن  اعتقننند فينننه أننننه التهننند يف ضنننو  ق عننندة السنننلف يف تنننننهيه اهلل عننن  م ننن  ة 

 .وقني يف ذواهتم وصف هتماملرل
 .وقني يننه  اهلل عنه  والظالل إ   ه  الوقة وم  صف ت املرل
ح  بننننه الننننور لننننو ك نننفه ألحرقننننت " بنننل هننننو تعننن ىل كمنننن  وصنننفه رسننننوله األمنننني 

منن  خلقننه ،وإن كنن ن اهلل خيلنن  للمننالمنني يف  هننه منن  انتهننى إليننه بصننر سننبح ت ول
 .ا خرة قدرة على رؤيته تع ىل بأبص رهم
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وموقنننف ال ننني  أمحننند الن مننن  يوافننن  موقنننف ال ننني  ابننن  ع يمنننني وين لننن  مننن  
 .لق عدة ال  ان ل  منه  اب  ع يمني ا
 
      فهمننننت فأننننن  أقننننف وهننننذا منننن  وقفننننه العلمنننن   ووقفننننه ال نننني  : "  قننننول فنننن يب -2

 " .عبد العهيه ب  ب ي م  حديث الظل 

 : أقول  -
ه ت كالم العلم   الذي  وقفوا موقفو واسلو مسن لو أهنل العلنم يف سنرد  -أ 

فنهن ع نهت عقدية أو منه ية أو فقهينة كالم العلم   يف القض ي  املرتلف فيه  
 .ود  عنو أراليف أهل البد فد  عنو الدع ول الب للة 

وضنننن  مقصننننود ابنننن  بنننن ي منننن  هننننذا اللننننالم حنننن  نعننننر  موافقتننننه لننننو أو  - ب
 .موافقتو له وللعلم   أو عدم ذلو 

هل  اب  ب ي ينلنر أن هنذا الظنل النوخ أو يعتنرب  من  صنف ت اهلل   تعن ىل  -لن 
 . -رمحه اهلل  –وإين ألستبعد ذلو م  العالمة اب  ب ي  ،اهلل ع  ذلو 

          –منننن اًل  –كننننذلو العلمنننن   ا خننننرون علمنننن   أهننننل السنننننة الننننذي  : قولننننو  -د 
مل يأخننننذوا حبننننديث أن الظننننل هننننو ظننننل العننننرش منننن  أن ظننننل العننننرش لنننن  ت فيننننه 

 .أح ديث صح ح صححه  ال ي  األلب ين وصححه  لم  
أ  ) ديث بنني لنن  هناله  العلمن   منن  أهنل السننة النذي  قن لوا  نذا احلنن: أقنول  -

 " . ..سبعة يظلهم اهلل يف ظله " حديث 
ن هننننذا ظننننل اهلل نفسننننه ولنننني  هننننذا الظننننل ارلننننوخ   وهننننل بلرهننننم إ وهننننل قنننن لوا 

األح ديننث الصننحيحة يف هننذا البنن ب   ومنن  هنن  ح  هننم املعتننربة عننند  وعننند 
النن  ت بننت أن اهلل يظننل أن سنن ً بظننل عرشننه يننوم  ألح ديننثيف عنندم األخننذ ب لننم  
 .   القي مة
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وم  امل ن  م  األخذ    عندهم   فهن ع هت ع  هذا البي ن عنر  النن ك أننو 
 .هلم م  مل يقولوا قوِّ تف   على علم   السنة وت  

علمن   من  علمن   أهنل السننة قن ل  ن  ابن   (3) وق ل فيهن : "قول ف يب  -5
لننم  منن  أهننل العلننم قنن ل  نن  ال نني  األلبنن ين وال نني  حنن ف  مننند  وقنن ل  نن  

             فهننننم علننننى أ نننن  صننننف ت العننننرش النننن  تضنننن   إىل -رمحهمنننن  اهلل-احللمنننن  
 .اهلل 

 !مل تبني لن  أن قول هاله  العلم   م  أهل السنة صواب أو خ أ :أقول  -
 ! وإذا كنت ترل أ م على صواب

    الوخفهل هم يعتقدون أن هذا الظل  
فهن ك نوا يعتقندون أننه النوخ فقند وافقنوا ابن  ع يمنني إه أ نم أضن فوا هنذا املرلنوخ         

إىل العرش بن ً  على األح ديث ال  بلرتهم واب  ع يمني مل يضفه إىل العرش لسنبس 
،إم  أنه مل تبلره هذ  األح ديث أو بلره بعضه  ومل ي بت عنند  فيعنذر  م  األسب ب
يعتقننندون أن هنننذا  ن كننن ن هننناله  العلمننن   النننذي  أخنننذوا  نننذ  األح دينننثيف ذلنننو وإ

وحينئذ يلون ! فبني لن  ذلو م  أقواهلم -وإن أضيف إىل العرش-الظل لم الوخ 
 .ا ال  بينهم وبني اب  ع يمني لوهري ً 

            هم أن يعتقننننندوا فينننننه أننننننه لنننننم النننننوخ وأننننننه مننننن  صنننننف ت اهلل مننننننسنننننتبعد أأمننننن  أنننننن  ف
 .ح ش هم م  ذلو  اهلل ع  ذلو و تع ىل

 .وأم  ف يب فيظهر م  موقفه وكالمه ومح سه أنه يرل أنه لم الوخ 
           ون نننننر  منننننرات يف منننننوقعهم املسنننننمى ! وإه فلمننننن ذا هنننننذا احلمننننن ك مننننننه ومننننن  أتب عنننننه

ويلنننة مننن  ابننن  وقصنننتهم ل! وسنننالال هنننذا العننن مل منننرة وذا  أخنننرل ( شنننبلة األ نننر )بنننن 
حندهم وآخرهن   سنوات ولعله  مل  تنته عندهم إه أن يوقفوا عنند م ع يمني بدأت 

                                                 

 .يع  ق لوا اضمو   ( 3)
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وآخر وله ( 3241)ربي  األول م  هذا الع م  34إىل بع  العلم   يف سالال وله 
 . (3)(3241ربي  األول م  هذا الع م  31)إىل بع  املتع ملني يف ت ري  

نة بعضننننهم علمنننن   السنننن وضننننرب! ألن املقصننننود هننننو ال ننننرس وإ نننن رة الفننننن! ملنننن ذا   
وه يهمهم صواب هذا وخ أ ذا  ،أو خ أ اجلمي  ،ألن م  أهم أهدافهم ! ببع 

 !.  ت ويه و إسق ط علم   السنة ولو تس وا ببعضهم
وأورد حننديث السننبعة الننذي  يظلهننم اهلل يف ظلننه وحننديث " فنن يب  قننول -2

مننني هننن  وعننند ال نني  مقبننل البنن ب عننند فضننيلة ال نني  حممنند بنن  صنن يب الع ي
 .-رمحهم اهلل- الوادع 

حننديث العننرش أورد  انن  لنني  يف الصننحيحني فليننف يصنن  هننذا التفسننم الننذ  
 .فسر به ال ي  اب  ع يمني ووافقه ال ي  الن م  ومل يقل به أحد 

 " .بأن اهلل خيل  ظاًل : " ق ل 
من  لهن ت  يف شنرحه هلنذا احلنديث -رمحنه اهلل-أص ب اب  ع يمني  لقد :أقول 

 .وأخ أ م  لهة 
  :  صوابه ففيم  يأيت أم  
 .يف تننهيه اهلل ع  أن يلون له ظل – 3
ويف إنل ر  ال ديد على م  يقول أن هذا الظل إ   هو ظل اهلل ووصفه ه  – 4

 .ظل العرش ووصفه
لعنه يف فهم هذا الصنف وبي نه جلهلهم وأن م  يقولوننه منلنر ه يقنول بنه  – 1

 .أهل السنة
بينن ن هننذا احلننديث ب ألح ديننث  عنندم لننواد  يفكبنن  بننه وأمنن  خ ننال  فهنننه قنند   -2

وشن ركه يف هنذا ا  نأ  الصحيحة الن  بيننت أن هنذا الظنل إ ن  هنو ظنل العنرش ،

                                                 
  .وأننهلوا مق هً لديداً ( 3) 
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هنذ  األح دينث  من مل تبلره من عنند  أ   وعنذرمهال ي  أمحند بن  انل الن من  
 . بعضه  م  وله مل يص  عندمه م الصحيحة أو بلره

ولسنننة رسننول اهلل صننلى اهلل  للتنن ب اهلل ال ننيرني وإين ألعلننم أننن  ولننم  تعظننيم
-بذلو عقيدًة وعماًل ودعوًة   القو  لنصوصهم  وأخذمه م عليه وسلم وإتب عه

 . -م  مضى منهم  وحف  ووف  م  بق  منهم  رحم اهلل
استنل ر ف يب وص حبه الذ  نهل هذا املق ل يف شبلة األ نر  علنى ابن  أن  وأرل

ا القنننول يفيننند ظننناًل وهنننذا اهسنننتنل ر املتلنننرر هلنننذ إن اهلل خيلننن : ع يمنننني يف قولنننه 
قن  لني بأننه ظنل اهلل نفسنه من  الأن هذا الظل لم الوخ فيلون ن  أ م  يعتقدان
الذ  شدد النلم عليه هو مل يقله أحد م  السلف و وهذا الذ  أ  لم الوخ 
 .م  ال ق ت أنه يقول  ذا القول ا ن نشهد عند  قد و ، اب  ع يمني 

 .ف يب  م ستبعد هذا وه ن
أنننه الننوخ وأنننه ظننل العننرش فمنن  بل ينندع  موافقننة منن  قنن أن  منننه كمنن  ه يسننتبعد

وإه فأي  موقفه مم  يقول أن هذا الظل صفة م  ! أسهل التلون عليه وم  أك ر  
صف ت اهلل وأي  موقنف حهبنه من  هناله  وأين  مح سنهم النذ  ه ننرل فينه إه من  

  !  ىل نتي ةوه يصل  م إ ام القرا 
والوالننننس علننننى )  :فنننن يب منننن  كننننالم ابنننن  ع يمننننني وهننننو قولننننه اخت فننننه ومنننن   -5

وه يننتللم يف بنن ب الصننف ت إه انن  يعلننم منن    (3) أن يعننر  قنندر نفسننه ا نسنن ن
فنأقول لفن يب أين  أصنل كنالم ابن  ع يمنني  (كت ب اهلل وسنة رسوله وكالم األ منة 

وكالمننه فيننه حنن  ه لبنن ر عليننه ، بننل معظمننه الننذ  أصنن ب فيننه منن  ولننو  عدينندة 
ملنن ذا أخفيتننه   وملنن ذا نسننبت إليننه منن  مل يقننل وأنننت األوىل انن  نسننبته إليننه وكالمننه 

إ   يريد به تقري  وتوبي  م  تومهوا لهاًل و  عليه ح  ه لب رالذ  اخت فته هذا 
                                                 

وفنن يب وعصنن بته مل يعرفننوا قنندر أنفسننهم ولننو عرفننوا قنندره  لسننلتوا ومنن  فنن هوا ببنننت شننفه يف قضنن ي  علميننة ك ننف   (3) 
 . وبريهم كالمهم فيه  ع  لهلهم وظلمهم 
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وأن اهلل يظلهننم بذاتننه فهننم الننذي  لعلننوا  نفسننه منننهم أن هننذا الظننل هننو ظننل اهلل
السنننبعة مننن  أح دينننث الصنننف ت وهنننو ينلنننر علنننيهم  نننذا األسنننلوب  حنننديث ظنننل

ورعنن   يقننول  -حفظننه اهلل- واحلقيقننة  أن ال نني  أمحنند: ) ،فقننول فنن يب  (3)القننو 
النذ   بأن  ين ل هِم ِ  بأن  قلنت بنأن هنذا احلنديث من  الصنف ت أنن  من  قلنت هنذال

كالمنه أننه من  هنو النذ  يفهنم   ال ني  ابن  ع يمنني -ه اهللرمحن-ق له اب  ع يمني 
 (.-رمحه اهلل-م ال ي  اب  ع يمني الصف ت أقرأ عليلم كال

ف حلننن ً  مغهنننذا افننن ا  شنننديد علنننى ابننن  ع يمنننني ينننرد  كالمنننه الواضننن  ويننند: أقنننول 
 !!ب للذب وا ي نة وقلس احلق    
علنيلم ب لصندخ فنهن الصندخ يهند  : " قن ل  أم  تعلم ي  ف يب أن رسول اهلل 

د  إىل اجلننة ومن  ينهال الرلنل يصندخ ويتحنرل الصندخ حن  إىل الرب وإن الرب يهن
يلتننس عننند اهلل صننديق ً ،وإينن كم واللننذب فننهن اللننذب يهنند  إىل الف ننور وإن 
الف ننور يهنند  إىل الننن ر ومنن  يننهال الرلننل يلننذب ويتحننرل اللننذب حنن  يلتننس 

 " .عند اهلل كذاب ً 
-ينرة              النذ  روا  عننه أبنو هر  أم  تعلم أيه  الرلل قول رسول اهلل 

إذا حنن   بننْذ وإذا وعنن  أخلنن  : آيننة الاَنناقق  ننال  : "  -رضنن  اهلل عنننه
 .متف  عليه "  ئتان خاناوإذا 

ْبننم مننن ُبنن: "  قنن ل رسننول اهلل : وعن  عبنند اهلل بنن  عمننرو بنن  العنن ص قنن ل   ن  أ
قيه بنان مَاققناً خال ناً ومنن باكن  قينه خلنة منَ ن باكن  قينه خلنة منن كِّنا  

إذا ح   بْذ وإذا عاا  غن ْ وإذا وعن  أخلن  وإذا خا ن  حتى ي ع ا 
 ( 302)هذا لف  احلديث عند مسلم يف ا مي ن "  قج 

                                                 

أم  لو بلره أن ع مل ً        م  ، الظ هر أن ال ي  يقصد احلدادية اجله ل الذي  أك روا ال ن نة حول هذ  القضية  (3)
  .علم   السنة ق ل اقولتهم مل  ق بلهم  إه ب لعذر كع دته وع دة العلم   
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ْبم من بن قيه بان مَاققاً خال اً ومن باكن  قينه خ نلة " :  وعند البر ر  أ
مَ ن باكن  قينه خ نلة منن الَِّنا  حتنى ين ع ا إذا أئنتان خنان وإذا حن    

 ( .12)خ ا مي ن حديث " قج  بْذ وإذا عاا  غ ْ وإذا خا  
فلقد كذبت على اب  ع يمني وف رت يف خصومتو له وارتلبت ا ي ننة اللبنمة 
يف حقننه وقولتننه منن مل يقننل فنن نظر منن ذا أخننذت منن  خصنن ل النفنن خ ومنن ذا أبقيننت 
منهنن  هننذا يف خصننومتو منن  ابنن  ع يمننني الننذ  تتظنن هر ب ح امننه فليننف ب لننذ  

حبربننه ، لقنند ارتلبننت يف حقننه أسننوأ ممنن  ارتلبتننه خ صننمته ب لننن ً وظنن هراً ولنن هرت 
 . يف ح  اب  ع يمني

وال تحسبن اهلل غاقاًل عاا يعال الظالاون إكاا يؤخ ا  ليوم ت نخ  قينه ) 
ْؤوس   ال ي ت  إلي   ط ق   وأقئ ت   اواء  ( . األب اْ م طعين مقَعَ 

)    ربعنني آخنر يتعلن  بظنل العنرش ذكنر  يف شنرح األ كنالم  وللعالمة ابن  ع يمنني
 :لعله خيفف م  ولأة احلمالت عليه وهذا نم كالمه (  422-100

بعنننند ذكننننر  (   100-422األربعننننني النوويننننة ص ) قنننن ل ابنننن  ع يمننننني يف شننننرحه لننننن 
 " :  سبعة يظل   اهلل قَ ظله يوم ال ظل إال ظله: " حديث 

بن ل وه أننه يف ينوم القي منة لني  هنن   شن ر وه مرن رات وه ل :  ومعىن احلنديث" 
بننن   يسننتظل بننه الننن ك إه الظننل الننذ  خيلقننه اهلل عننه ولننل فيظننل بننه عبنن د  وهننو إمنن  

 . ظل العرش كم  قيل به أو لم  
فنهن اهلل تعن ىل ننور ظل اهلل تعالى كِّسنه : الا   أكه ال يجوز أن كعتق  أن الاعَى 

ٌُ  ن ننه  ٌمَتظَل ننل عَ : السننموات واألرض وح  بننه النننور والظننل يقتضنن   ال ننة أشنني    َوِظننٌل
 ٌُ  .َومظَل ٌل

واألعلننى منهنن  املظلننل عنننه وه ميلنن  أن يلننون فننوخ اهلل تعنن ىل شنن   بننأن يلننون اهلل 
 .تع ىل هو الوس  بني ال م  وبني العب د فهذا ش   مستحيل

 : ولي  هذا م  ب ب التأويل كم  قيل به ألن لوابن  على هذا م  ولهني 
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عليه الدليل فال من ن  مننه فهن هم السنلف أولنوا  أن التأويل إذا دل   :الو ه األوف  -
 .املعية ب لعلم خوف ً بأن يظ  أن املعية ب لذات يف نف  األرض 

قإذا   أت الق ءان قاستعْ باهلل منن ال نيطان  ) :ل الفقه   قول اهلل عه ولنل وأو  
 . إذا أردت أن تقرأ : بأن املراد (  ال  ي 

 . تفسم : ي  تريف ً بل هو عليه الدليل ل ف لتأويل الذ  دل  
التحريف بأن يصر  اللالم عن  ظن هر  : أن التأويل املذموم هو : الو ه الثاكَ  -

 .  " إىل معىن خي لف الظ هر
 

فأننننت تنننرل أن هدفنننه يف الننننم السننن ب  وهنننذا الننننم الالحننن  ا نلننن ر علنننى النننذي  
مننن  بننن ب  إن هنننذا الظنننل إ ننن  هنننو ظنننل اهلل وينلنننر علنننى مننن  لعنننل كالمنننه: يقولنننون 

أن يظن  أن املعينة بن لعلم خوفن ً من  التأويل وياليند من  ذهنس إلينه بتأوينل السنلف  ينة 
 . املعية ب لذات يف نف  األرض

 
 :حيث ق ل  هذا الظل هو ظل العرش فهو ه ينفيه بل هو عند  حمتمل أم  كون 

ال يجننوز أن يعتقنن  أن : واننو إمننا ظننل العنن ل باننا  يننل بننه أو غينن ه الا نن  أكننه  "
 . "اخل ... لاعَى ظل اهلل كِّسه ا

ْ ة األولى او  اإلككاْ على من يعتق  بلن انْا الظنل انو : قالْي ي اه قَ ال 
     .  القضية عَ ه  اَ  ظل اهلل وو ِّه واْه

 
 

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم وصلَّى اهلل
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