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احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وبعد.

فإن علامء هذه األمة هم محاة هذا الدين املتني ،ونور اهلل املبني قد شيدوا من

الرشيعة مبانيها وسددوا معانيها وأحكموا حمكمها وأظهروا مبهمها فجزاهم

خريا .وهم وإن تباينت أقواهلم واختلفت ءاراؤهم
اهلل عن اإلسالم وأهله ً

من جهة الفروع الفقهية فقد ساروا عىل املنهج القويم يف اقتفاء النبي الكريم،
فكلمتهم يف أصول الدين واحدة ال يتجاوزون القرءان واحلديث .ولقد شاع

يف األثر واستفاض لدى احلذاق من أهل النظر أنه البد يف كل عرص ومرص
لة ،وللعلم من ٍ
للدين من حمَ َ ٍ
نقلة ،لقوله تعاىل :

ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ (سورة التوبة)

وقوله ^« :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق حتى تقوم الساعة»

رواه البخاري ومسلم.

وهاكم ثلة منتخبة من العلامء املعارصين من الذين ترشفوا بسكنى أرض

احلجاز الطيبة ،قد أتينا عىل ذكرهم يف هذه الرسالة الوجيزة منبهني إىل ما

قرروه يف تصانيفهم .فهي نعم الشاهد عىل توافقهم يف بيان مفاهيم الدين ويف

اقتفاء سنة خري املرسلني.

فنسأل اهلل تعاىل أن جيعل يف ما ذكر من النقول عن أهل العلم والفضل النفع

العميـم ،وملن سعى ويسعى يف نرشها األجر العظيم.
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املأثور عن علامء احلجاز كام هو ب ّيـِن يف مقاالهتم أهنم مجيعا:

•ي ُنزّهون اهلل تعاىل عن صفات خلقه فال يصفونه
باجلسمية واملكان واجلهة.
•يعتقدون جواز التوسل إىل اهلل بأنبيائه وعباده
الصاحلني و ال يرون ضر ًرا يف ذلك.

•يعتقدون أن زيارة قرب النيب ^ والتربك بآثاره أمر
طيب درج عليه املسلمون يف كل عصر تقرب ًا إىل
اهلل عز وجل.
•يعتقدون أن االحتفال مبولد النيب ^ سنة حسنة
يؤجر من عملها ح ًبا برسول اهلل.
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السيد إسحاق بن عقيل عزوز احلسين  1415 - 1330هـ
عقيدة التوحيد

قال الشيخ إسحاق بن عقيل املكي يف كتابه (القول الوجيه يف تنزيه اهلل عن التشبيه) ما نصه:

« فتعاىل اهلل عن اجلسمية ولوازمها – كالرتكيـب واألجزاء والصورة واملكان واجلهة والقرب والبعد
واحلركة والسكون – الذي قال :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (سورة الصافات) والذي
قال :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ (سورة الشورى) ومـن جـ ََّـوز احلركة والنقلة أو
اجلسمية ولوازمها فقد رغب عن ملة إبراهيم ».

حكم زيارة قرب النبي حممد ^

قال الشيخ إسحاق بن عقيل املكي يف كتابه (مرشوعية الزيارة وأدعيتها) ما نصه:

« إن الناس مل يزالوا من عهد الصحابة وإىل اليوم يتوجهون من سائر اآلفاق إىل زيارتـه ^ قبل احلج
وبعده ،ويقطعون يف السفر إىل زيارته مسافات بعيدة شاقة ،وينفقون فيها األمـوال معتقدين أن ذلك من
أعظم القربات ومن زعم أن هذا اجلمع الكثري عىل تكرار األزمنة خمطئون فهو املخطئ املحروم .فام درج
قرنا بعد قرن من عهد الصحابة ،وبعث السالم حلرضته
عليه املسلمون عىل قصد الزيارة من قرب ومن بعد ْ
املجمع عليها علام وعمال من
املتوارثـة
السنن
من
وقصدها
^ ممن مل يتسن له السفر ،يـدل عىل أن الزيارة
َ
أيضا من مجيع املسلمني عىل اختالف مذاهبهـم ».
قرب ومن بعد ،بعد احلج وقبله ،وبدون احلج ً

حكم إحياء املناسبات اإلسالمية

قال الشيخ إسحاق بن عقيل املكي يف كتابه (االتباع واالبتداع) ما نصه:

« واالجتامعات واالحتفاالت بالذكريات املوسمية واملناسبات الدينية كلها داخل يف حيز املطلوب الذي
أقر الرسول ^ مثله .فكيف ينكر عىل األمة اإلسالمية إذا احتفلت بيوم من أيام اإلسالم أو نبي اإلسالم،
ويوصف ذلك بأنه بدعة وهو يوم يعتز به املسلمون ،وقد أشار الرسول ^ إىل ذلك بقوله[ :ذلك يوم
لدت فيه ] كام يف صحيح مسلم .فال ضري أن يتخذ من ليلة ميالده وليلة إرسائه ومعراجه ليـايل من ليايل
ُو ُ
اخلري فيعمل يف حمبته ^ ما يدل عىل الفرح والرسور ».
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ّ
احملدث الشيخ ّ
حممد ياسني الفاداني  1410 - 1335هـ
املجسمة
بيان حكم
ّ

ذكر الشيخ حممد ياسني الفاداين يف كتابه (بغية املشتـاق) أن ِمن الذين
ُي َك َّفرون من أجــل بدعتهم املجسمة .حتى لو كان الواحد من هؤالء املجسمة

يزعم أنه يصيل إىل القبلة ويعتقد نفسه مسلماً  .وكالم الفاداين وافق أئمة
اإلسالم ومنهم اإلمام الشافعي الذي قال« :ا ُمل َج ّسـِم كافر» نقله عنه اإلمام
السيوطي يف كتابه (األشباه والنظائر) .واملجسم هو من يعتقد أن اهلل جسم أو
يوصف بصفات األجسام كالشكل واهليئة واملكان واجلهة تعاىل اهلل عن ذلك

كبيـرا فإن اهلل تعاىل وصف نفسه بأنه سبحانه ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ُع ًّ
لوا ً

ﭦ ﭧﭼ (الشورى)11

فائدة:

قال الشيخ عبد اهلل الغامري حمدث الديار املغربية أمام مجع من النـاس يف

موسم احلج سنة  1410هـ ملا اجتمع بالشيخ حممد ياسيـن الفاداين ما نصه:

«الشيخ حممد ياسني الفاداين هو مسند العرص بال جدال» كام جاء يف كـتاب

(تشنيـف األسامع بشيوخ اإلجازة والسامع).

الشيخ املحدث عبد اهلل الغامري
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الس ّيد ّ
حممد أمني كتيب  1404 - 1327هـ
التوسل برسول اهلل ^
حكم
ّ

قال الشيخ حممد أمني كتبي يف كتابه نفح الطيب:

للنبـي إذا وقفــــت ببــــــابه
قــــل
ّ

		

أنـــت الذي بـك دائمــــًا نتوســـل

		

والعرش والكريس ترشف من عل

ْت الساموات العىل
أنت الذي ُجز َ

حممد ^
النبي ّ
التربك بآثار ّ
حكم ّ

قال الشيخ حممد أمني كتبي يف كتابه نفح الطيب:

شبـاك احلجرة واستلــمــــــا

طوبــى للعبــــد إذا لــثــمـــا

يف قربــك أعــمــال القــرب

وأقــام ببــــابـــــك واغتنمـا

حكم االحتفال بمولد رسول اهلل ^

قال الشيخ حممد أمني كتبي يف كتابه نفح الطيب:

ومولد خري اخللق مــــا زال موسمـا

لعمري لقد مـرت قرون كثيــــرة

وأنسا فمــــــا أحىل وأغىل وأعظمــا
ً

تقـوم لـه الـدنيـا وتـقـعد بـهــجـة

النبي ^
حكم زيارة قرب ّ

قال الشيخ حممد أمني كتبي يف كتابه نفح الطيب:

لعينك القـــبـــــة اخلرضاء ُ
ـج ُر
واحل َ
تبـــقي من الشوق َم ْط ِو ًّيا وال تـــذر

يا قائـــد اجلو أنـزلني إذا لـمعـت

َف َو ْق َفة ٌعند أبواب املدينـــــــــة ال

أستغفر اهلل حيــــث الذنـــــب ُي ْغ َت َف ُر

هناك أقـصد شباك احلبيب لكـي
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الس ّيد ّ
املكي  1400 - 1321هـ
حممد طاهر الكردي ّ
التربك بآثار رسول اهلل ^
حكم ّ

قال الشيخ حممد طاهر الكردي يف كتابه (تربك الصحابة بآثار
رسول اهلل ^) ما نصه:
«اعلم أن التربك بآثار األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
سنّة مأثورة عند املؤمنني منذ القدم ،وال شك أن ءاثار رسول اهلل ^
قد شهدها اجلم الغفري من أصحابه وأمجعوا عىل التربك هبا واالهتامم
بجمعها وهم اهلداة املهديون والقدوة الصاحلون فتربكـوا بشعراته
وبفضل َوضوئه بعرقه وبثيابـه وءانيتـه وبمس جسده الرشيف وبغري
ذلك مما عرف من ءاثاره الرشيفة التي صحـت هبا األخبار عن األخيار».

تربك س ّيدنا خالد بن الوليد بشعر رسول اهلل ^
حكم ّ

قال الشيخ حممد طاهر الكردي يف كتابه (تربك الصحابة بآثار رسول اهلل ^) ما نصه:

« جعل خالد بن الوليد بعض شعره عليـه الصالة والسالم يف قلنسوته فكان يدخل هبا يف احلرب
ويستنرص بربكته عليه الصالة والسالم ،وملا سقطت عنه قلنسوتــه يوم الياممة شد عليها شدة حتى
أخذها فأنكر عليه بعض الصحابـة ذلك قبل علمهم بام فيها من شعر رسول اهلل ^ لظنهم أنه خاطر
بنفسه عىل قلنسوة ال قيمة هلا فقال خالد« :إين مل أفعل ذلك لقيمة القلنسوة لكن كرهت أن تقع بأيدي
املرشكني وفيها من شعر النبي عليه الصالة والسالم» َف َر ُضوا عنه َ
وأ ْثنَوا عليه ».

النبي ^
حكم زيارة قرب ّ

قال الشيخ حممد طاهر الكردي يف كتابه (تربك الصحابة بآثار رسول اهلل ^ ) ما نصه:

أيضا ،فلقد نرى أن مجيع
« هذا هو الواقع يف زمانـنا ونحن يف سنة 1393هـ وقد كان ذلك من قبلنا ً
احلجاج الذين يأتون إىل احلرمني الرشيفني يف كل عام ،كم يتكلف الواحد منهم من املشقـة والتعب
العظيم وكم ينفق من املال حتى يصل إىل املدينة املنورة لزيارة رسول اهلل ^ وءاله وأصحابه الكرام
ريض اهلل تعاىل عنهم ،فإذا وصل إىل مسجده الرشيف وفاز بزيارته ^ اطمأن قلبه واسرتاح ضمريه،
ٍ
فعندئذ جتيش صـدور املؤمنني املحبني من العلامء الفضالء واألدباء البلغاء فينطقـون بمختلف القصائد
واملديح وأروع األقوال من الثناء اجلميل عىل رسول اهلل ^ الذي أرسله اهلل تعاىل رمحة للعاملني ».
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حممد ّ
الس ّيد ّ
املشاط املكي  1399 - 1317هـ
عقيدة التوحيد

السنِ َّية) يف حق اهلل تعاىل ما نصه:
قال الشيخ حسن املشاط يف كتابه(البهجة َّ

« ال جيوز أن يتصف بجهة من اجلهات فال يقال إنه فوق اجلرم وال حتتـه وال

يمينه وال شامله وال خلفه وال أمامه وهو منزه عن االتصال واالنفصال فال يقال إنه
متصل بالعامل اتصال احلـوادث وال منفـصل ألن هذه األمور من ِسامت (صفات)

احلادث (املخلوق) واهلل سبحانه وتعاىل قديم (ال بداية لوجوده) ليس حادثا ».

التربك بآثار رسول ^
حكم ّ

ذكر الشيخ حسن املشـفي كتابه (إنارة الدجى) ما كان يصنع أصحاب رسول

اهلل ^ به حيث كان ال يتوضأ إال ابتدروا َوضوءه...واليسقط من شعره شى ٌء إال

أخذوه .

فائدة :

ذكر الشيخ حسن املشاط يف كتابه (الثبت الكبري) أنه ملا قدم بالد الشام سنة

 1377هـ صحب الشيخ عبد اهلل اهلرري يف زيارة بعض مشايخ الشام .فرحم اهلل

أهل العلم الذين مجعت قلوبـهم العقيدة الواحدة واملودة الصادقة.
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ّ
احلسين  1391 - 1328هـ
الس ّيد علوي بن ع ّباس املالكي

النبي ^
فوائد االحتفال بمولد ّ

قال يف جمموع فتاويه ورسائله يف فوائد االحتفال باملولد ما نصه:

« حيتوي املولد عىل ثالثة أشياء:

أوالً :أنه حيتوي عىل ذكر اسمه عليه الصالة والسالم ونسبه وكيفية والدته وما وقع فيها من
اآليات وكيفية نشأتــه وما وقع لـه من الرحلة للتجارة واإلرهاصات الغريبة واألحوال العجيبة
وذكر مبدإ بعثته وما القاه من األذى واملحنة يف سبيل نرش الدعوة وتبليغ القرءان وذكر هجرته وما
أن سرية سيد
وقع له من الغزوات واملواقف واألحوال وذكر وفاته .وهل يشك الناظر يف ذلك ّ
اخللق وسيلة لكامل حمبته ووساطة لتامم معرفته؟

الثاين :أن املولد سبب للصالة والسالم عىل رسول اهلل ^ املطلو َبني منا بقوله تعاىل :ﭽﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (سورة
األحـزاب) وكم للصالة عليه من فوائد.

الثالث :أنه حيتوي عىل ذكر أخالقه الرشيفة وسنته اجلليلة وءادابه التي أدبـه هبا ربه تبارك وتعاىل
ويف ذلك حث عىل متابعته وحض عىل اقتفاء ءاثاره والسري عىل منهجه والتأيس بآدابه .هذا وقد
اكتسب العلامء الدعاة إىل اهلل تعاىل يف البالد احلرضمية فرصة اجتامع العامة يف جملس املولد الرشيف
فقـاموا بمذاكرهتم وجعلوا ذلك وسيلة إلرشادهم ويف ذلك نفع عميم وإرشاد للرصاط املستقيم».

فائدة:

قال الشيخ حممد نور سيف املهريي املالكي املتوىف سنة 1403هـ (مدير مدرسة الفالح يف
ديب) ما نصه:
« إن اإلمام أمحد بن حنبل يقول إن أهل
السنة واجلامعة يعرفون بجنائزهم فهي
حمضورة ومشهودة .وهكذا جنازة السيد
علوي كـانت مشهودة وحمضورة وما رأينا
مجعا كام رأينا يف جنازته ».
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الس ّيد ّ
حممد العربي التباني  1390 - 1313هـ

عقيدة التوحيد

قال الشيخ حممد العريب التباين املكي يف كتابه (براءة
األشعريني) ما نصه:

« اتفق العقالء من أهل السنّة الشافعية واحلنفية واملالكية
وفضالء احلنابلة وغريهم عىل أن اهلل تبارك وتعاىل منزه عن
اجلهة واجلسمية واحلد واملكان ومشاهبة خملوقاته ».

بالنبي ^
حكم التوسل
ّ

قال الشيخ حممد العريب التباين املكي يف كتابه (براءة األشعريني) ما نصه:

« إن التوسل بالنبي ^ جائز يف كل حال قبل خلقه وبعد خلقه يف مدة حياته يف الدنيا
وبعد موته ».

النبي ^
حكم زيارة قرب ّ

قال الشيخ حممد العريب التباين املكي يف كتابه (براءة األشعريني) مـا نصه:

قضوا احلج يتوجهون إىل زيارته ^ ومنهم من يفعل
« إن الناس مل يزالوا يف كل عام إذا َ
ذلك قبل احلج وذلك أمر ال ُيرتاب فيه ،وكلهم يقصدون ذلك ويعرجون إليه وإن مل يكن
طريقهم ،ويقطعون فيه مسافة بعيدة وينفقون فيه األموال ويبذلون فيه املهج ،معتقدين أن
ذلك قربة وطاعة ،وكلهم يفعلون ذلك عىل وجـه التقرب به إىل اهلل عز وجل ،ومن ادعى
أن هذا اجلمع العظيم جمموعون عىل خطإ فهو املخطئ ».

النبي ^
حكم االحتفال بمولد ّ

قال الشيخ حممد العريب التباين املكي يف كتـابه (براءة األشعريني) ما نصه:

« عمل املولد وإن حدث بعد السلف الصالح ليس فيه خمالفة لكتاب اهلل وال لسنة
رسوله ^ وال إلمجاع املسلمني ،فال يقول من له مسكة من عقل ودين بأنه مذموم ».
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إن من أقدم املدارس احلجازية النظامية املدرسة

الصولتيـة ومدرسة الفـالح وكل منهام كانت تعنى
بتدريس منهج أهل السنة واجلامعة .ومن املتون التي

اعتمد تدريسها يف علم التوحيد يف املدرسة الصولتية

متن العقيدة السنوسية ومما جاء فيه « :مما يستحيل يف
حقه تعاىل املامثلـة للحوادث بأن يكون جرما أي يأخذ

قدرا من الفراغ أو يـكون يف جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد
ذاتُه
العيل ً
ُ

بمكان وزمان».

مدرسة الفالح
تأسست يف مكة املكرمة سنة  1320هـ

املدرسة الصولتية
تأسست يف مكة املكرمة سنة  1291هـ
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قال اهلل تعاىل:

ﭽ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (سورة النساء)

استدل الشافعي وغيـره هبذه اآلية عىل أن اإلمجاع

حجة يف دين اهلل ،وذلك ألن اتـباع غري سبيل املؤمنني

وهو مفارقة اجلامعة حرام فوجب أن يكون اتباع سبيل
املؤمنني ولزوم مجاعتهم واج ًبا وذلك ألن اهلل تعاىل أحلق

الوعيد بمن يشاقق الرسول ^ ويتبع غري سبيل املؤمنني
فثبت هبذا أن إمجـاع األمة حجة.
قال رسول اهلل ^:

األمة عىل الضاللة أبدً » .رواه البيهقي
« ال جيمع اهلل هذه ّ
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مفتي احلنفية الشيخ عبد القادر الشلبي الطرابليس املدين  1369 - 1295هـ

السن ّية
نرصة العقيدة ُ

أثنى الشيخ عبد القادر الشلبي املدنـي عىل سالطني ءال عثامن
وعقيدتـهم السنية فقال فيهم يف كتابه (الدرر احلسان) ما نصه:

«ومن فضائل سالطني ءال عثامن
سلوكهم يف العقائد الدينية مذهب أهل
السنة وجمانبتهم البـدع واألهواء .ومعلوم أن
هؤالء السالطيـن قد أقروا بالعقيدة السنية
عىل طريقة اإلمام أيب منصـور املاتريدي
التي حوت تنزيه اهلل عن كل صفات اخللق
وهي مبينة يف رسالة العقيدة الطحاوية ومما
جاء فيها :تعاىل اهلل عن احلدود والغايـات
واألركان واألعضاء واألدوات ال حتويه اجلهات الست كسائر
املبتدعات».

التوسل بالنبي ^
حكم
ّ

الشيخ عبد القادر الشلبي يف كتابه (الدرر احلسان) يتوسل بالنبي ^
فيقول:

« اللهم إنا نسألك بحبيبك الذي اصطفيته من خ ّلص عبادك واجتبيتـه
من صميم قريش النجباء وجعلته مسك ختام املرسلني واألنبياء ^ ».
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حممد اخلرض الشنقيطي املدين  1354 - 1290هـ
مفتي املالكية الشيخ ّ

عقيدة التوحيد

قال الشيخ حممد اخلرض الشنقيطي املدين يف كتابـه (استحالة املعية
بالذات) ما نصه:

« أمجع أهل احلق قاطبة عىل أن اهلل ال جهة له ،ال فوق وال حتت وال يمني
وال شامل وال أمام وال خلف ».

بيان أن البدعة عىل قسمني

قال الشيخ حممد الشنقيطي املدين يف كتابه (قمع أهل الزيغ واإلحلاد)
ما نصه:
« قال الشافعي رمحه اهلل ما ُأحدث مما خيالف الكتاب أو السنة أو األثر

أو اإلمجاع فهو ضاللة وما أحدث من اخلري مما ال خيالف شيئـًا من ذلك
فليس بمذموم ».
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املكي  1304 - 1231هـ
مفتي الشافعية الشيخ أمحد بن زيني دحالن
ّ
عقيدة التوحيد

قال الشيخ أمحد بن زيني دحالن يف كتابه املخطوط املسمى (حاشيـة عىل عقيدة أهل السنة) يف
حق اهلل تعاىل ما نصه :

« متعال عن أن حيويه مكان متقدس عن أن حيده زمان بل هو اخلالق للزمان واملكان وهو
اآلن عىل ما عليه كان .فهو مباين (أي غري مشابه) خللقه يف الذات والصفات واألفعال
منزه عن التغري واالنتقال ».

التوسل بالنبي ^
حكم
ّ

قال الشيخ أمحد بن زيني دحالن يف كتابه (الدرر السنية) ما نصه:

« اتضح من النـصوص املروية عن النبي ^ وأصحابه وسلف األمة وخلفها أن التوسل
به ^ وزيارته وطلب الشفاعة منه ثابتة عنهم قط ًعا بال شك وال مريـة وأهنا من أعظم
القربات وأن التوسل به واقع قبل خلقه ويف حياته وبعد وفاته ».

النبي ^
حكم االحتفال بمولد ّ

قال الشيخ أمحد بن زيني دحالن يف كتابه (الدرر السنية) ما نصه:

« من تعظيمه ^ الفرح بليلة والدته وقراءة املولد وإطعام الطعام وغري ذلك من
أعامل الرب وذلك كله من تعظيمه واعتنى بذلك كثري من العلامء فألفوا يف ذلك مصنفات
مشحونة باألدلة والرباهني ».
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مفتي احلنابلة الشيخ عبد اهلل القدومي النابليس املدين  1331 - 1247هـ

عقيدة التوحيد

قال الشيخ عبد اهلل القدومي احلنبيل املدين يف كتابه (املنهج األمحد) ما نصه:

« جيب اجلزم بأنه تعاىل ليس بجسم ،ال حتل به احلوادث وال حيل يف حادث،
فمن اعتقد أن اهلل بذاته يف كل مكان أو يف مكان فهو كافر ،فاهلل تعاىل كان وال
مكان وهو اآلن كام كان قبل خلق املكان ».

بالنبي ^
حكم التوسل
ّ

قال الشيخ عبد اهلل القدومي احلنبيل املدين يف كتابه (الرحلة احلجازية) ما
نصه:

«إن مذهب اإلمام أمحد وأصحابه أباح التوسل إىل اهلل بالصاحلني يف الشدائد
والنوازل».

النبي ^
حكم زيارة قرب ّ

قال الشيخ عبد اهلل القدومي احلنبيل املدين يف كتابه (الرحلة احلجازية) ما
نصه:

« قرب نبينا ^ وقربا صاحبيـه تسن زيارهتام للرجال والنساء لعموم األدلة يف
وإن شدَّ الرحال لزيارة املشاهد وقبور األنبياء والصاحلني ال بأس به ».
طلبهاَّ .

17

5

5

5

W 5 ¼ ¤ 5 V W ¶ ¹ W V }W V ~  V ¶5 Vz 5 ¤
~ë


Á ~zx   
¶


À Í    z

قال رسول اهلل ^:

‘‘ كان اهلل ومل يكن شىءٌ غريه ’’

قال احلـافظ أمحد بن احلسـني البيـهقي يف كتـابه (االعتقاد) فـي بيان
معنى هذا احلديث ما نـصـه‘‘ :يدل على أنـه مل يكن شىءٌ غريه
ال املاء وال العرش وال غريهما وكل ذلك أغيا ٌر ’’ اهـ.
قال رسول اهلل ^ :

‘‘الله َّم أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء’’

قال احلـافظ أمحد بن احلسـني البيـهقي (املتوفى سنة  458هـ) يف
كـتـابه (األسـمـاء والصفـات) مـا نـصـه:

‘‘استدل بعض أصحابنا بنفي املكان عن اهلل تعاىل بقول النيب
^ ‘‘ :أنت الظـاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك
شىء’’ وإذا مل يكن فوقه شىء وال دونه شىء مل يكن يف مكان’’
اهـ.

