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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 (ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق)( 9)
الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم 

 .الدين
وذلك يدل على أن  (البرية استفاد اسم البارئليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق وال بإحداث )

وأقصد بالقدم هنا القدم املتناهي وباب األخبار أوسع من باب , اهلل سبحانه وتعاىل أمساؤه قدمية وصفاته كذلك
بل هو سبحانه وتعاىل قد , فاهلل سبحانه وتعاىل مل يصطنع له الناس أمساًء ومل يفرضوا له صفات, األمساء والصفات

 .ألمساء احلسىن واتصف بالصفات العلى ال أن اخللق أحدثوا له ذلكتسمى با
هاتان اجلملتان أيضاً  (ومعنى الخالق وال مخلوق, له معنى الربوبية وال مربوب) -رمحه اهلل-مث قال 

الق ومعىن اخل, أي أن اهلل سبحانه وتعاىل له وصف الربوبية ومعناه قبل أن يكون مربوباً "تصبان يف املعىن السابق 
 .مساء وصفات قائمٌة يف ذاته سبحانه مالزمٌة ألفعالهأمبعىن أن هذه " واخلالقية قبل أن يكون خملوق

والرب كما قد تقدم معنا هو اخلالق املالك املدبر هذا الرب هو الذي يريب خلقه بنعمه فالرب هو اخلالق 
فمدار الربوبية على هذه املعاين الثالث ويندرج , املالك املدبر بل له اخللق وهو اإلنشاُء من العدم وامللك والتدبري

حتتها كل ما خيطر ببالك من أفعال الرب عز وجل من اإلحياء واإلماتة والصحة واملرض و إنزال املطر وإنبات 
فهو الرب سبحانه رب العاملني الذي رىب مجيع خلقه بنعمه , األرض وإضرار الضرع وغري ذلك من األمور الكونية

 .حد  إال به سبحانهفال قيام أل
 :تنقسم إلى قسمينواعلموا أن ربوبيته سبحانه 

 تشمل مجيع اخلالئق من إنس  وجن  مؤمن  وكافر بر  وفاجر آدميني وهبائم فهذه الربوبية  ربوبيٌة عامة
كل   ال خيرج عنها أحد فما يف الكون إال رٌب أو مربوب فاهلل الرب وما سواه مربوب هو رب العاملني فالعاَلمون

هذه الربوبية العامة تقتضي اإلجياد واإلعداد واإلمداد فاهلل سبحانه وتعاىل أوجد من العدم واإلعداد , من سوى اهلل
 [ .  05/طه]{ أَْعَطى ُكلَّ َشْيء  َخْلَقُه مُثَّ َهَدى} : به قوامهم كما قال سبحانه وتعاىل ركب يف خملوقاته ما

باب اليت متكنها من البقاء والعيش وهذا ملن تأمله وتدبره يف الكائنات فقد ركب اهلل تعاىل يف خملوقاته األس
مث اإلمداد أنه امدها بأسباب البقاء فإىل جانب أنه أعدها يف ذاهتا , حبٌر ال ساحل له وأفٌق واسع ال هناية له

 .بأسباب بقائها فقد أمدها مبا يقيمها من مطعم  ومشرب  وحنو ذلك
 اليت تكون للمؤمنني وأخص هذه الربوبية ما تكون لألنبياء واملرسلنيفهي  أما الربوبية الخاصة ,

فالربوبية اخلاصة لعموم املؤمنني فاهلل سبحانه وتعاىل رهبم , فالربوبية اخلاصة منها خاصة ومنها خاصة اخلاصة
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 .برعايته وكالءته وحفظه ودفعه
لك القدح املعلى والسهم األوفر ألهنم وال شك أن هذا حاصل للمؤمنني وألولياءه من أنبيائه ورسله من ذ

 ءلك اخللق فاهلل تعاىل خالق كل شيأعظموا طواعيًة هلل وتعبداً له فبمقدار حسن العبادة يقابلها ربوبيٌة خاصة وكذ
ت فإن ليس يف هذا إثبا[ 41/املؤمنون]{ فَ َتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اخْلَالِِقنيَ } : وال يشكل على هذا قول اهلل عز وجل

املراد [ 41/املؤمنون]{ فَ َتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اخْلَالِِقنيَ } خالق  مع اهلل عز وجل مبعىن اإلجياد من العدم وإمنا اآلية 
فإنه قد يبتدر بعض الناس تشكيل صورة وختطيطها وحنتها ويتفنن يف ذلك لكن , باخلالقني هنا املصوريني املشكلني

كن فيكون إال اهلل   ءجياد من العدم فإنه ال يقول للشيس اخللق املذكور يف اآلية هو اإلاهلل تعاىل أحسن اخلالقني فلي
 .سبحانه وتعاىل

كذلك استحق اسم الخالق , قبل إحيائهم االسمهذا  استحقوكما أنه محي الموتى بعدما أحيا ): قال
 (. قبل إنشائهم

اهلل تعاىل بالصفات واألمساء قبل وجود آثارها كما انه حمي املوتى بعدما  التصافهذا أيضاً مزيد تأكيد 
أحيا وهذا أمٌر يتفق عليه مجيع العقالء أنه حمي املوتى بعد ما أحيا فلما أحياهم بدا لكل أحد أنه حمي املوتى 

اخلالق قبل  احملي قبل اإلحياء كذلك استحق اسم السمقبل إحيائهم هو سبحانه مستحٌق  االسماستحق هذا 
 .إنشائهم أي قبل وجود هؤالء اخللق هو سبحانه خالق

وهذه اجلمل كلها تدل على ما تقدم من ثبوت األمساء احلسىن والصفات العلى له سبحانه وتعاىل منذ األزل 
  .وبقاؤها إىل األبد

كل شيء أنه على  والربوبية   اإلهليةهذه من أخص خصائص   .(بأنه على كل شيء قديرذلك )قال  مث
 ءأما الرب سبحانه فهو على كل شي ,خبالف املخلوقني فإهنم ال ينالون أو ال يقدرون إال ما أقدرهم اهلل عليه قدير
  .[40/فاطر]{ يَا أَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِِنُّ احلَِْميدُ }قال تعاىل   (إليه فقير ءوكل شي), قدير

   .[11/فاطر]{ َوَما َكاَن اللَُّه لِيُ ْعِجَزُه ِمْن َشْيء  } قال تعاىل  (وكل أمٍر عليه يسير)
{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ }   وذلك لكمال غناه (يءال يحتاج إلى ش)قال 

 . ([11/الشورى]
أما املعتزلة فإهنم يقولون غري , قدير ء  على كل شي ة السوية يقول أن اهللحنن نقول وكل مؤمن على الفطر 

ينصرفون عن اجلملة القرآنية الثابتة اليت جاءت يف الكتاب والسنة , هو مقدوٌر له ذلك يقولون إنه قادٌر على كل ما
 هو مقدوٌر له أتدرون ملاذا؟ فيقولون إنه قادٌر على كل ما االحنرافوأقرها العقل والفطرة إىل هذا 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

زعمون أن أفعال العباد ليست من مقدورات اهلل ينكرون القدر فيقولون إن طاعة الطائع ومعصية ألهنم ي
 .العاصي ليس اهلل تعاىل قادراً عليها وليس اهلل تعاىل أقدر الطائع على الطاعة وال العاصي على املعصية

قدوراً له فليس قادراً عليه ليس م هو مقدور  له وأما ما فألجل ذا يقولون هذا يقولون انه قادر على كل ما
 .والعياذ باهلل

آل ]{ َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرٌ }يشاء قدير وهذا خروٌج عن لفظ القران بل يقال   ورمبا قالوا على ما
 .قدير ء  موم فاهلل تعاىل قطعاً على كل شيالع إفادةنكرة ( ءشي)من ألفاظ العموم و( كل)و[  499/عمران

آل ]{ ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرٌ }ونقول إن قولكم أو تفسريكم لقول اهلل تعاىل  فلذلك نرد على هؤالء 
يعِن على كل ما هو مقدوٌر له هذا كالٌم ال طائل من وراءه وال مثرة له وال حمصل له هو من جنس [  460/عمران

 .علم هذا ليس فيه مزيد, أن تقولوا عاملٌ بكل ما يعلمه خالٌق لكل ما خيلقه
ٌق لكل ما لو قال خال, لو قال قائل اهلل تعاىل عاملٌ بكل ما يعلمه ما فاد كل شيئاً إضافياً أو معىًن جديداً 

هو مقدوٌر له هذا خبالف ما يقوله أهل السنة موافقًة للقرآن  فهم يقولون كذلك قادٌر على ما ءٌ خيلقه ما فاد شي
َعَلى ُكلِّ َشْيء  }: فيتناول كل ممكن كما قال اهلل عز وجل[  460/آل عمران]{ ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرٌ }

 [ .499/آل عمران]{ َقِديرٌ 
ا إذا كنتم تقولون أنه أصالً ألن هذا من إرادات املعتزلة على أهل السنة قالو  ء  ما احملال لذاته فليس بشيأ

حياً ميتاً يف  ءآن  واحد؟ هل يقدر أن جيعل الشي متحركاً ساكناً يف ءقدير فهل يقدر أن جيعل الشي ءعلى كل شي
 آن  واحد؟

هل يقدر أن خيلق مثله؟ هل يقدر أن " ونقول هذا ألهنم قالوه"هو أشنع من ذلك يقولون  بل يقولون ما
 .قدير ء  العموم أن اهلل تعاىل على كل شي يعدم نفسه؟ هذه من مقاالهتم اليت يريدون هبا نقض هذا

حياً  ءني هذا حماٌل لذاته أن يكون الشيالنقيض اجتماع, الذي مثلتم به حمال ال حقيقة لهفيقال هلم إن هذا 
وهلذا يقال النقيض والنقيضان مها ماال جيتمعان وال يرتفعان ال , ساكناً متحركاً هذا حماٌل لذاته ءالشيميتاً أن يكون 

ثبت أحدمها ارتفع اآلخر وإذا ارتفع أحدمها  ميكن اجتماعهما يف عني  واحدة وال ارتفاعهما عن عني  واحدة فإذا
 .ثبت اآلخر فإما حركة وإما سكون وإما حياة وإما موت فهذا يعترب ممتنع

وكذلك ما فاهوا به هل يقدر أن خيلق مثله هذا سؤاٌل فاسد ألن هذا مناف  للحقيقة وال وجود له أو غريها 
{ ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرٌ }:   وجود له واهلل تعاىل قد قالألنه ال ءفنقول هذا الذي مثلتم به ليس بشي, مما قالوه

 .وما تزعمونه وتفرضونه يف أذهانكم فهو حماٌل لذاته ال يعد شيئاً أصالً [ 99/فصلت]
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 ؟ ءأم ال يقال عنه شي ءأنه مل خيلق فهذا هل يقال عنه شيمعدوم مبعىن , املعدوم لكنه ممكن ءأما الشي
أمل تر أن اهلل سبحانه وتعاىل  ءوأما من حيث العلم والذكر هو شي ءرج الذهن فليس بشييقال أما يف خاف

 [ .9/مرمي]{ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قَ ْبُل وملَْ َتُك َشْيًئا} :  قد قال
وال  ءال لذاته فاحملال لذاته ليس بشيمساه شيئاً مع أنه مل يكن فهذا من حيث العلم فيفرق بني احمل: إذاً 
يف خارج  ء  يف العقل والعلم وليس بشي ءٌ ه شيلكن يقال عن ءاملعدوم املمكن فإنه يقال عنه شيأما , حقيقة له

العقل والعلم وقد أورد الشيخ يف هذه اجلملة آية هي دستوٌر ألهل السنة واجلماعة يف باب األمساء والصفات وهي 
بل إهنا بعض آية ختم اهلل تعاىل هبا آيًة يف سورة [  44/الشورى]{ ُع اْلَبِصريُ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ َوُهَو السَِّمي} قوله  

رٌد على أهل [ 44/الشورى]{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ } الشورى هذه اآلية مجلتان تقضيان على ضاللتني فقوله تعاىل 
عطيل  فكأن ربنا سبحانه وتعاىل يريد منا من رٌد على أهل الت[ 44/الشورى]{ َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ } التمثيل وقوله 

خلقه مل يرد منا سبحانه متثيله خبلقه ومل يرد منا  أمساءه وصفاته على وجه  ال مياثلاجتماع هذين املعنيني أن نثبت له 
َوُهَو } بدليل قوله سبحانه تعطيله عن وصفه وإمنا أراد منا إثباتاً بال متثيل وتنزيهاً بال تعطيل  أراد منا إثباتاً بال متثيل 

لَْيَس َكِمْثِلِه } مع أن السميع والبصري من أمساء وصفات املخلوقني لكنه قرهنا [ 44/الشورى]{ السَِّميُع اْلَبِصريُ 
 [.44/الشورى]{ َشْيءٌ 

رداً على أهل التمثيل فاجتمع معىن إثبات وإقرار و إمرار بكل [ 44/الشورى]{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ } وقوله
من التمثيل فهذه اآلية  االحرتازلكن مع صلى اهلل عليه وسلمما أخرب اهلل به تعاىل عن نفسه أو أخرب عنه نبيه 

احملكمة كافيٌة للعبد يف باب األمساء والصفات وذلك أن املمثل يعبد صنماً واملعطل يعبُد عدماً واملثبت يعبد اهلل 
مذاهب يف [ 44/الشورى]{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ } النحاة يف قوله  احلي الذي ال ميوت بأمسائه وصفاته وللعلماء أو

ألن ( مثله)وخربها ( ءشي)زائدة وصلة فيكون اسم ليس  إهنا{ َكِمْثِلهِ }إعراهبا فمنهم من قال إن الكاف يف قوله 
وهذا هو ( مثله)قد تأخر وأن خربها ( ءشي)لكاف صلة وزائدة وأن اسم ليس ليس حتتاج إىل اسم  وخرب فعد ا

 .أقوى األقوال يف إعراب هذه اجلملة
 .ءوتقدير الكالم  ليس كهو شي( مثل)والقول الثاين إن الزائد ليس يف الكاف وإمنا 

 ومث توجيٌه ثالث أو إعراٌب ثالث أنه ليس يف الكالم زيادة بل هذا التعبري مثل قولك لصاحبك مثلك ال
كذا وكذا لكن يكون هذا من باب املبالغة أن تقول مثلك ال يفعل    يفعل كذا وكذا وأنت تريد ماذا؟ أنت ال تفعل

كذا وكذا ومرادك ماذا؟ أنت ال تفعل كذا وكذا فتكون للمبالغة ولكن اآلية مفهومة املعىن من أن اهلل سبحانه وتعاىل 
 .نزه نفسه عن املثيل وأثبت لنفسه صفات الكمال
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د كفر فمن أبصر هذا إعتبر وعن مثل قول الكفار ومن وصف اهلل بمعنى من معاني البشر فق)مث قال 
 (انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر

من شبه اهلل خبلقه فقد كفر ومن جحد ما : قال -رمحه اهلل-قال نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري 
اد وشيوخ هكذا قال األئمة نعيم بن مح, وصف اهلل به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف اهلل به نفسه تشبيهاً 

البخاري يقول من شبه اهلل خبلقه فقد كفر تنقص الرب ومن جحد ما وصف الرب به نفسه فقد فقد كفر؛ ألنه 
 .عطل الرب وليس فيما وصف اهلل به نفسه ورسوله تشبيهاً إذاً هو إثباٌت بال متثيل

املراد هبذا من أثبت هلل عز وجل  (ومن وصف اهلل بمعنىً من معاني البشر فقد كفر: )إذاً يقول الطحاوي
يف أصل املعىن أرجوا أن تنتبهوا هناك اشرتاك يف  االشرتاكمعىًن خيتص به اآلدمي فقد شبه اهلل تعاىل وهذا ال مينع من 

 أصل املعىن وهناك اختصاٌص عند اإلضافة كيف؟
كما قال , املتكلمنيومن مل يدرك ذلك الواقع وقع يف شبهات املتكلمني ومن أدركه زالت عنه شبهات 

 .رية مبن تيمية التداشيخ اإلسالم 
العقل والذهن مستقٌر ومستودٌع للمعاين وهذه املعاين اليت تكون يف الذهن والعقل معان  جمردة مطلقة فإذا 

 أضيفت ختصصت والتخصص يقطع التشبيه كيف ذلك؟
القدرة التمكن , هو إدراك املرئياتالبصر يف العقل والذهن و , السمع يف الذهن والعقل هو إدراك األصوات

 .القوة التمكن من الفعل من غري ضعف, من الفعل من غري عجز
هذه وعليها قصة كل لفظ  عريب له معىًن يف الذهن ألن العرب وضعت األلفاظ قوالب للتعبري عن املعاين 
: فالذي يف الذهن معاين هذه املعاين يف الذهن مشرتكة عامة مطلقة كلية إذا أضيفت ختصصت فحينما أقول مثالً 

 .ل الفيزياءمسع اآلدمي فإنه يعِن مسعاً حمدوداً بني ذبذبات  معينة يعرفها أه
حينما أقول مسع احليوان , االختصاصحينما أقول بصر اآلدمي فإنه يعِن موجات ضوئية معينة يعرفها أهل 

فاإلضافة تعطي معىن التخصيص وترفع معىن , ءخيتلف املعىن أنِن أضفته إىل شي أو مثالً بصر الطري كالصقر
فالن مرهف السمع يسمع األشياء , فالن إىل فالنبل حىت يف اجلنس الواحد خيتلف مدلول السمع من  االشرتاك

مع  صواتوثالث حيتاج إىل وضع آلة يف أذنه ليتمكن من تضخيم األ, وآخر ثقيل السمع ال يكاد يسمع, الدقيقة
 أن السمع موجود يف هذا وهذا وهذا أليس كذلك؟

, ى على مسافة ثالثة أياممن الناس من يكون حاد البصر مثل زرقاء اليمامة كما قال تر  ءالبصر نفس الشي
ومن الناس مثلي ومثل بعضكم حيتاج إىل , ومن الناس من بصره معتدل يبصر األشياء دون احلاجة إىل آلة وأداة
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ومنهم من يكون اعمى فيه , نظارة كي يتمكن من الرؤية ومن الناس من يكون ضئيل البصر ال يكاد يبصر شيئاً 
 .تفاوت عند اإلضافة لكن أصل البشر فهو إدراك املبصرات إذاً هناك, إمكانية البصر لكن مل يبصر

لت وأصل املعىن ال يلزم منه اشرتاك يف احلقيقة فإذا ق االسمبناًء على هذا فيمكن أن يكون هناك اشرتاٌك يف 
وق وبصر اخلالق بصر املخل, يزت مع وجود اشرتاك يف السمع وهو إدراك األصواتمسع املخلوق ومسع اخلالق قد م

 .؟ يف األذهاناالشرتاكت بسبب اإلضافة مع وجود اشرتاك يف معىن البصر أين يقع هذا يز م
وال ميكن لنا أن نعرف ربنا سبحانه وتعاىل إال , إذا قيل اخلارج  املقصود خارج الذهن, أين يفرتق؟ يف اخلارج

ه األلفاظ اليت يعرفون أصلها يف عن طريق املعاين وهلذا خاطبنا اهلل تعاىل بلسان  عريب  مبني وتعرف إىل خلقه هبذ
 .أذهاهنم لكنه سبحانه أعلم خلقه بأن له املثل األعلى

أصل املعىن موجود ولواله ما فقهنا عن اهلل شيئاً فإنه البد من وجود , مل ينفي سبحانه وتعاىل أصل املعىن
حنت لكم كلمة وقلت من يتقن منكم شرح هذه العقيدة  ءالذهن فأنا مثالً لو وعدتكم بشي أصل للمعىن يف

 ونتك فسوف أعطيه كذا وكذا وحنت لكم مجلة مثالُ لو قلت لكم سوف أعطيه سكن مجيل هذه الكلمة قد ال
بل ميكن لو عربت بلغة  أخرى , ما ميثل حافزاً ألن الكلمة غري معروفة, هل ميثل هذا لكم حافزاً , معروفة عند الكثري

بية وقلت سوف أعطيه كذا وكذا ملا نشأ عندكم أي حافز أو دافع للسعي هلذا األمر ألنه ال معىن له ماذا غري العر 
ن ما بني دفتيه على أعجمي ما تأثر به؛ ألنه ليس مث معىن فألجل ذا اهلل تعاىل خاطبنا بلسان  آتستفيد لو قرأت القر 

: فقال يف موضع: منها املثل األعلى فقال يف موضعني يف كتابه عريب مبني وأعلمنا أن هذه املعاين اليت يف أذهاننا هلل
 [ .72/الروم]{ َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى} :  وقال يف موضع[  65/النحل]{ َولِلَِّه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى } 

 فما هو املثل األعلى؟
مته وأكمله فله من العلم املثل األعلى له توجيهان أحدمها أن هلل سبحانه وتعاىل من كل وصف  أعاله وأ

أعاله وله من السمع أعاله وله من البصر أعاله وله من القدرة والقوة وسائر ما أضافه إىل نفسه أعلى ما يكون ال 
 .يشاركه فيه غريه وهبذا يكون التوحيد

 كيف حصل التوحيد؟
يشاركون اهلل  لكنهم ال االسممن هذا  ءٌ فهو وإن كان للمخلوقني شي االشرتاكحصل التوحيد بعدم 

 .سبحانه وتعاىل يف الكمال املطلق فثبت التوحيد
ما يكون من جانب العبد وليس من [  72/الروم]{ َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى} واملعىن اآلخر للمثل األعلى 

 جانب الرب كيف؟
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إال هلل ال يشركه دعاء ال يكون  استغاثة ةستعانايصدر من العبد من تأله  ما يكون من جانب العبد مبعىن ما
 االستغاثةلكن [ 40/القصص]{ فَاْستَ َغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه }معه غريه فالعبد قد يستغيث  

ففرٌق , [ 9/األنفال]{ ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم }اليت هلل تليق به   واالستغاثةاليت تبذهلا ملخلوق تليق به 
باخلالق مثٌل أعلى دعاء قد تدعوا مثالً صاحبك  واستغاثتكللمخلوق مثٌل أدىن  استغاثتكواستغاثة  استغاثةبني 

 .إىل آخره مثالً أقرضِن امنحِن أعطِن أعِنبدعاء كأن تقول 
هلل عز وجل فما ال تبذل وال تستحق إال  استعانةهذه [ 0/الفاحتة]{ َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ }لكن حينما تقول 

طلبته من املخلوق مثل أدىن وما طلبته من اخلالق مثل أعلى أرأيتم إذاً املثل األعلى له حممالن ال تعارض بينهما 
أحدمها من جانب الرب والثاين من جانب العبد فالذي من جانب الرب أن اهلل تعاىل له الصفات العلى فله من كل 

 .إىل غري ذلك رة وكمال اإلحاطة وكمال الربوبيةعلم وكمال القدوصف أكمله وأعاله وأمته فله كمال ال
من جانب العبد الذي يقتضي إفراده بالعبادة فمن األعمال ما ال جيوز صرفه لغري اهلل فهذا هو املثل  ءوشي

ت فصار تعلق املثل األعلى من جانب توحيد األمساء والصفا, األعلى من جانب العبد فال يشرك مع اهلل فيه غريه
ومن جانب توحيد العبادة فاملثل األعلى له تعلق بتوحيد املعرفة واإلثبات وله تعلٌق بتوحيد القصد والطلب وهذا 

 .معىًن ينبغي التنبه له ألنه من أحسن املطالب 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد


