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 واهلل يغضب ويرضى ال كأحد من الورى (12)

وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيو محمد , بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين
.. وعلى آلو وصحبو أجمعين

واهلل يغضب ): يذكر ما يتعلق بصفات رب العادلُت فقاؿ يف عقيدتو ىذه- رمحو اهلل-ال زاؿ ادلؤلف 
 أثبت الطحاوي لربو ما أثبتو لنفسو وىو إثبات الغضب والرضا ومها صفتاف فعليتاف (ويرضى ال كأحٍد من الورى 

. من صفات رب العادلُت
فاهلل سبحانو وحبمده يغضب غضباً حقيقياً ال مياثل غضب اآلدميُت كما أنو سبحانو يرضى رضاً حقيقي ال 

ُتلْن  َوَمنْن }: وقد أثبت اهلل تعاىل لنفسو الغضب يف غَت آية يف كتابو فقاؿ سبحانو وتعاىل, مياثل رضا ادلخلوقُت  يَػقْن
ًدا ُمؤْنِمًنا أضاؼ ,  [93: النساء{ ]َعِظيًما َعَذابًا َلوُ  َوأََعدَّن  َوَلَعَنوُ  َعَليْنوِ  اللَّنوُ  َوَغِضبَ  ِفيَ ا َخاِلًدا َ َ نَّن ُ  َفَ  َاُؤهُ  ُمتَػَعمِّ

َنا آَسُفونَا فَػَلمَّنا}: وقاؿ سبحانو وتعاىل,  (َوَغِضَب اللَّنُو َعَليْنوِ )اهلل الغضب وأسنده إىل نفسو  ُ  ْن  انػْنتَػَقمْن َناُى ْن  ِمنػْن  َفَ غْنَرقػْن
. أي أغضبونا, [55: ال خرؼ{ ]َأ ْنَِعُتَ 

ُ  ْن  اللَّنوُ  َرِضيَ }:  وكذلك ما يقابلو من الرضا فإف اهلل تعاىل أثبت لنفسو الرضا فقاؿ : البينة{ ]َعنْنوُ  َوَرُضوا َعنػْن
أثبت لو ىذين الوصفُت فقاؿ يف حديث صلى اهلل عليو وسل وكذلك أثبتو لو نبيو , ف ثبت لنفسو الرضا, [8

. ف ثبت لربو ىذا الوصف, (إف ريب غضب غضباً مل يغضب مثلو قط ولن يغضب مثلو قط)الشفاعة الطويل
فكاف الوا ب علينا بناًء على , (وسخط لك  كذا وكذا, إف اهلل رضي لك  كذا وكذ):وكذلك يف الرضا قاؿ

ما قعدناه من و وب إثبات ما أثبتو الرب لنفسو وأثبتو لو نبيو ونفي ما نفاه الرب عن نفسو أو نفاه عنو نبيو أف 
فالغضب والرضا من الصفات الفعلية ادلتعلقة دبشيئتو , نثبت لربنا ىذين الوصفُت وما ماثل ما من الصفات الفعلية

أف الصفة الذاتية مالزمٌة لذات الرب التنفك عنو كعلمو ومسعو وبصره ,  فرؽ ما بُت الصفة الذاتية والفعليةاوىذ
. وحكمتو وقدرتو

فغضب اهلل , والصفات الفعلية ىي متعلقة دبشيئتو وحكمتو اليت تو د بو ود أسباهبا وترتفع بارتفاع أسباهبا
وقد شرؽ يف ىذا األمر , تعاىل مقروٌف ب سبابو ورضاه مقروٌف ب سبابو فإنو سبحانو وتعاىل حكيٌ  يف  يع صفاتو

حىت الصفاتية من األشاعرة وادلاتوريدية أبوا أف , النفاة من ادلعطلة على اختالؼ طبقاهت  من اجل مية فمن دوهن 
وقالوا إنو ال ميكن أف نثبت هلل غضباً وال رضاً دلا؟ , يثبتوا هلل تعاىل ىذين الوصفُت وما على شاكلت ما

الغضب من صفات ادلخلوقُت والرضا من صفات ادلخلوقُت فكيف نثبت ذلك للرب؟ : قالوا
لكن الغضب الذي أثبتو الرب : قالوا, قلنا ذل  قد أثبت الرب لنفسو ىذا فيسعنا أف نثبت ما أثبت لنفسو
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لنفسو ليس ادلقصود بو غضباً حقيقياً وال رضاً حقيقياً بل ادلراد بالغضب االنتقاـ أو إرادة االنتقاـ وادلراد بالرضا 
أي دبعٌت أهنما أولومها عن حقيقت ما لىشيء خملوؽ وىو اإلنعاـ أو االنتقاـ أو أهن  أولومها "اإلنعاـ أو إرادة إنعاـ 

. وبعض   يقوؿ إرادة االنتقاـ, الغضب ىو االنتقاـ : فبعض   يقوؿ, إىل صفٍة أخرى وىي اإلرادة
فقلنا ذل  دبا أنك  , كل ذلك من إثبات الوصف احلقيقي, والرضا وحنوه الرمحة ىي اإلنعاـ أو إرادة اإلنعاـ

فإف قالوا , واإلرادة من صفة ادلخلوقُت ف ثبتوا لو الغضب إذ الغضب من صفات ادلخلوقُت,  هلل تعاىل اإلرادةأثبت 
قلنا ذل  والغضب الذي نثبتو هلل غضٌب يليق بو والرضا الذي نثبتو هلل رضاً , لكن اإلرادة اليت نثبت ا هلل إرادة تليق بو

ىذا غضب : قلنا ذل , واهلل من ٌه عن ذلك, لكن الغضب ىو غلياف دـ القلب لطلب االنتقاـ: قالوا, يليق بو
 أحد األمرين فإف أبيت  الغضب فعليك  أف ت بوا اإلرادة اختيارادلخلوؽ كما أف اإلرادة اليت يثبتوهنا هلل ميل النفس يف 

وإف أثبت  اإلرادة ف ثبتوا الغضب فإنو ال فرؽ بُت ما أثبتموه كاإلرادة والسمع والبصر واحلياة والعل  والكالـ والقدرة 
فإهنا كل ا أخرب اهلل هبا عن نفسو وأخرب هبا , وال ما نفيتموه كالرضا والفرح والضحك والع ب والن وؿ واالستواء 

 وجيب أف يفرد الكالـ في ا على نسٍق واحد ال يفرؽ بُت ذايٍت وفعلي بل يسار في ا على صلى اهلل عليو وسل نبيو 
. قانوٍف واحد من اإلثبات واإلقرار واإلمرار

يعٍت أنت  " يل مك  فيما أثبتموه نظَت ما فررمت منو فيما نفيتموه : فلذلك جند أهن  متناقضوف ونقوؿ ذل 
نفيت  الصفات الفعلية كالرضا والغضب والسخط واحملبة والرمحة وغَت ذلك يل مك  فيما أثبتموه نفس الالـز الذي 

, فررمت منو فيما نفيتموه ف نت  حينما نفيت  الصفات الفعلية نفيتموىا زعماً منك  باف ىذا من صفات ادلخلوقُت
والعل  واإلرادة , نقوؿ نفس الشيء الصفات السبعة اليت أثبتموىا في ا أيضاً أوصاٌؼ للمخلوقُت فالسمع والبصر

. لقدرة من صفات ادلخلوقُت أيضاً اواحلياة والكالـ و
فإف قلت  ىذه صفاٌت للمخلوؽ فكذلك أيضاً السمع والبصر من صفات ادلخلوؽ وإف قلت  تلك نثبت ا 

. وىذه نثبت ا على الو و الالالق باهلل: على الو و الالالق باهلل فنقوؿ أيضاً 
وهبذا يتبُت لك  معاشر اإلخواف واألخوات ومن بلغ أف من خصاالص طريقة أىل السنة واجلماعة االطراد 

وأف بعض   يصدؽ بعضاً وأنو ال تناقض فيو بو ٍو من الو وه يف حُت أف طريقة ادلبتدعة تتس  بالتناقض 
. ما ينقضونو يف موضع آخر واالختالؼ وأهن  يقولوف يف موضع

نثبت هلل سبحانو وتعاىل صفة الغضب وصفة الرضا ولكن مع تن ي و عن مماثلة ادلخلوقُت كما احًتز : إذاً 
فال يقولن قاالل الغضب ىو , أي نثبت ذلك على و ٍو آلالٍق بو :(ال كأحٍد من الورى):بقولو- رمحو اهلل-ادلصنف 

كل ىذا غضب ادلخلوؽ من قاؿ لك أف غضب , وهت ج الصوت وثورة النفس, امحرار العينُت وانتفاخ األوداج
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اخلالق ىكذا؟ 
فما محلك على التعطيل إال لوثة التشبيو ولو أعطيت النصوص حق ا , ف نت إإا شب ت أوالً وعطلت ثانياً 

. وىكذا يف ساالر الصفات الفعلية,  األمر وال طابت نفسك خبرب اهلل وخرب نبيواومستحق ا ما احت ت إىل ىذ
ىذا من صفات كمالو ومو بات محده : (واهلل تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات): مث إنو قاؿ

َبلُ  الَّنِذي َوُىوَ }: قاؿ اهلل تعاىل, سبحانو أنو يست يب الدعوات وقاؿ إبراىي   [25: الشورى{ ]ِعَباِدهِ  َعنْن  التػَّنوْنبَةَ  يَػقْن
وحنو ذلك من اآليات الدالة على أف اهلل تعاىل يست يب , [39: إبراىي  { ]الدُّدَعاءِ  َلَسِميعُ  َريبِّ  ِإفَّن  }: عليو السالـ

 (أنو ما من مسلٍ  يدعوا اهلل يف األرض دعوة إال أعطاه هبا إحدى ثالث خصاؿ)ويف احلديث الصحيح , الدعوات
 كيف تكوف اإل ابة؟, أي أف اإل ابة ذلا ثالثة صور ما من إنساف يدعوا اهلل يف األرض دعوة إال والبد اف جييبو

إما أف يع ل اهلل لو دعوتو أو يدفع عنو من الشر مثل ا أو يدخرىا لو )  صلى اهلل عليو وسل يقوؿ النيب
إما أف يع ل لو دعوتو فيست يب لو وإما أف يدفع عنو من الشر مثل ا حبيث ال يظ ر أنو , (أحوج ما يكوف إلي ا 

أو يدخرىا لو أحوج ما يكوف إلي ا , أ يبت دعوتو ولكن يدفع اهلل عنو من الشر ما ىو حب   تلك الدعوة أو أكرب
ما من نيٍب إال وتع ل دعوتو يف الدنيا وادخرت دعويت شفاعًة ألميت يـو ):  صلى اهلل عليو وسل كما قاؿ النيب

. فقد تدخر الدعوة إىل يـو القيامة, (القيامة
 صلى اهلل عليو وسل ربنا سبحانو يست يب الدعوات ويف احلديث الصحيح حديث الن وؿ يقوؿ النيب : إذاً 

 :(من يدعوين ف ست يب لو من يس لٍت ف عطيو : إف اهلل ين ؿ إىل السماء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل اآلخر فيقوؿ
 َدعْنَوةَ  ُأِ يبُ  َقرِيبٌ  فَِإينِّ  َعٍتِّ  ِعَباِدي َس ََلكَ  َوِإَذا}: وقاؿ سبحانو وتعاىل, وذلك كل ليلة (من يستغفرين ف غفر لو

 يف غ وة وصعدوا ثنيًة طفق أصحابو يرفعوف صلى اهلل عليو وسل ودلا كاف النيب  [186: البقرة { ]َدَعافِ  ِإَذا الدَّناعِ 
أي ا الناس أربعوا على أنفسك  فإنك  ال تدعوف أص  وال غاالباً إإا تدعوف مسيعاً  ):أصواهت  بالدعاء والذكر فقاؿ

. أو كما قاؿ (قريباً رليبا
فاهلل تعاىل يست يب الدعوات وىذا يدلنا معشر اإلخواف واألخوات على عظ  تفريطنا يف اغتناـ ىذه 

يارب,  يارب إال وأعطاؾ : الصفة العظيمة وىي إ ابة الداعيُت وغوث ادلل وفيُت وادلكروبُت ما أف متد يديك وتقوؿ
ومع ذلك فما أكثر تفريطك فاهلل تعاىل يست يب الدعوات ويقضي احلا ات أي بادلعٌت السابق , اهلل ع  و ل

والدعوات تكوف , ولكنو م يد بياف؛ ألف الدعوة أع  من احلا ة فقد تكوف احلا ة أمراً و ودياً سيعى يف حتصيلو
. أع  من ذلك كغفراف الذنوب وتكفَت السيئات ورفعة الدر ات وحنو ذلك

 صلى وينبغي للعبد ادلؤمن أف يعمر قلبو بالتعلق باهلل تعاىل رغبًة ورمحة فإف الدعاء ىو العبادة كما قاؿ النيب
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وإف كاف فيو ضعف لكن حقيقة  (الدعاء مخ العبادة)ويف بعض األلفاظ  (الدعاء ىو العبادة): اهلل عليو وسل 
العبادة فعالً تظ ر من خالؿ الدعاء دلا فيو من إظ ار االفتقار إىل اهلل ع  و ل واالنطراح بُت يديو والعل  بكماؿ 

غناه وكماؿ قدرتو وكماؿ رمحتو إىل غَت ذلك من ادلعاين اليت تتداعى يف القلب عند القياـ هبذه العبادة الشريفة 
. كما يف احلديث (ليس شيء أكـر على اهلل من الدعاء)ولذلك كاف ربنا حيب ا ويسخط على من ترك ا 

: وقاؿ الناظ 
وبٍت آدـ حُت يس ؿ يغضُب الرب يغضب إف تركت سؤالو 

والرب سبحانو وتعاىل إمل , وىذا ىو الواقع اآلدمي إذا أحلحت عليو بالطلب مرة فمرة ترـب منك وتضايق
. (من مل يس ؿ اهلل يغضب عليو):تس لو غضب عليك كما  اء يف حديث

 اهلل تعاىل مالك يـو الدين سبحانو ىو ادلالك لو ما يف :( شيء وال يملكو شيءلويملك ك): مث قاؿ
 .فاهلل تعاىل ميلك كل شيء وال ميلكو شيء, السموات وما يف األرض كما نطقت بذلك آٌي كثر

فإنو ال ميكن للعبد أف , ال غٌت عن اهلل طرفة عُت وال أقل من ذلك: (وال غنى عن اهلل تعالى طرفة عين)
فال قياـ , وذلذا كاف من أمساءه القيـو وقد تقدـ معنا أف القيـو ىو القاال  بنفسو ادلقي  لغَته, يقـو إال باهلل تعاىل

من أىل  (ومن استغنى عن اهلل طرفة عيٍن فقد كفر وصار من أىل الحين)ألحٍد إال باهلل تعاىل وذلذا قاؿ ادلؤلف 
 .احلُت يعٍت من أىل اذلالؾ

يعٍت من اعتقد ب نو ميكن أف يستغٍت عن اهلل طرفة عُت ف ذا من : (من استغنى عن اهلل طرفة عين)
مو بات الكفر إذ ال قياـ للعبد وال حتقيق للربوبية إال باعتقاده ب ف اهلل تعاىل ىو خالقو ومالكو ورازقو ومعده وممده 

 .فمن زع  أنو يستغٌت عن اهلل تعاىل طرفة عُت ف و حرٌي باذللكة, فال غٌت لو عنو بو ٍو من الو وه
سبحاف الذي سخر لنا ىذا وما كنا لو مقرنُت وإنا : ودلا وقع من بعض السف اء أف ركب أصحابو مرًة وقالوا

فقاـ بو بعَته قومًة قوية حىت ألقاه : أما أنا فإين مقرٌف هبذا قاؿ: كاف معو بعَت ضعيف ى يل قاؿ, إىل ربنا دلنقلبوف
, يؤدب عباده هبذا, [13: ال خرؼ{ ]ُمقْنرِِنُتَ  َلوُ  ُكنَّنا َوَما}:  اهلل تعاىل يقوؿ, ودؽ عنقو؛ ألنو قاؿ قوالً عظيماً 
في ب على العبد دوماً أف , فادعى استغناءه عن اهلل ع  و ل فلحقو ما حلقو, وىذا يقوؿ أما أنا فإين مقرٌف ذلذا

. يشعر حبا تو واضطراره وافتقاره إىل اهلل
ىذا القلب حينما يدؽ , أوضح مثاؿ أي ا األخواف ىذا النفس الذي يًتدد بصدورنا لو انقطع ذللك اإلنساف

ىذه الدقات ادلتوالية منذ أف خلقك إىل أف متوت ردبا تعمر مئة سنة وىو يدؽ لو توقف حلظة انت ى اإلنساف لو 
. ال قياـ لو إال باهلل تعاىل, فال غٌت للعبد عن ربو ع  و ل, انقطع الدـ عن الدماغ لبضع ثواين ىلك ابن آدـ
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ومبحث الرؤية يلحقو العلماء دبوضوع اإلمياف باهلل , مث إف ادلصنف انتقل إىل مبحٍث آخر وىو مبحث الرؤية
وتارة يلحقونو دبوضوع اإلمياف باليـو اآلخر؛ ألنو لو تعلق باألمرين فتعلقو بباب الصفات ال لكوف , وصفاتو تارة

فإف ىذا ثابت بصفة البصر فاهلل تعاىل يسمع ويرى , ليست الرؤية ىنا يراد هبا أف اهلل يرى, الرؤية من صفات اهلل
بل ادلقصود بالرؤية ىنا رؤية ادلؤمنُت لرهب  , [46: طو { ]َوأََرى َأمسْنَعُ  َمَعُكَما ِإنَّنٍِت  ََتَافَا اَل  قَاؿَ }:  كما قاؿ سبحانو

فل ذا كاف لو تعلٌق بباب الصفات وذلا تعلٌق بباب اإلمياف باليـو اآلخر لكوف , يعٍت أنو ميكن يرى سبحانو وتعاىل
فلذلك جيري إدرا  ا تارًة يف مباحث الصفات وتارًة يف , الرؤية مما جيري يـو القيامة يف عرصات القيامة ويف اجلنة

. لتعلق ا بذات اهلل سبحانو وتعاىل ىل ميكن أف يرى الرب أـ ال ميكن من ىذا الو و, مباحث اليـو اآلخر
َمِ  ٍ  ُوُجوهٌ }: والرؤية حٌق ألىل الجنة بغير إحاطٍة وال كيفية كما نطق بو كتاب ربنا):فقال  نَاِضَرةٌ  يَيوْو

. وتفسيره على ما أراده اهلل تعالى وعلمو [23 ,22: القيامة{ ]نَاِاَرةٌ  رَبَيَِّها ِإَلى( 22)
أما ثبوتو يف الكتاب يف بضع , ثبت بالكتاب وثبت بالسنة ادلتواترة وثبت باإل اع, الرؤية مما ثبت بالتواتر

: القيامة{ ]نَاِظَرةٌ  َربػَِّ ا ِإىَل ( 22 )نَاِضَرةٌ  يَػوْنَمِئذٍ  ُوُ وهٌ }: آيات من ا اآلية اليت استدؿ هبا ادلؤلف وىي قوؿ اهلل تعاىل
ونظر إذا تعدى بإىل , إىل رهبا ناظرة من النظر, فناضرة األوىل من النضره وىي الب اء واحلسن والرونق [23 ,22

خبالؼ إذا تعدى بفي فإنو يعٍت الت مل نظر يف ادلس لة يعٍت ت مل ا , فإف معناه عند العرب ىو ادلعاينة باألبصار
ٌَت {:فتكوف رؤية عينية أما إذا تعدى بإىل فإهنا رؤية بصرية ومن أدلة ذلك قوؿ اهلل ع  و ل سْن َسُنوا احلُْن  لِلَّنِذيَن َأحْن

ب هنا النظر إىل و  و الكرمي و من أدلة ذلك قوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسل  ؿفسرىا الرسو [26/يونس] }َوزِيَاَدةٌ 
 فسر ادل يد ب نو صلى اهلل عليو وسل أيضاً فسرىا النيب ,  [35: ؽ{ ]َم ِيدٌ  َوَلَديػْنَنا ِفيَ ا َيَشاُءوفَ  َما ذَلُ ْن } : -تعاىل

َرَااِلكِ  َعَلى}:  النظر إىل و و اهلل الكرمي ومن أدلة ذلك يف سورة ادلطففُت قاؿ اهلل تعاىل : ادلطففُت{ ]يَػنْنظُُروفَ  األْن
لئك يف السخط نظر ىؤالء يف الرضا إذ أف اهلل تعاىل قاؿ أودلا ح ب - رمحو اهلل-يف حق أىل اجلنة فقاؿ ,  [23

ُ وبُوفَ  يَػوْنَمِئذٍ  َرهبِِّ ْن  َعنْن  ِإنػَّنُ  ْن  َكالَّن }يف أوؿ السورة عن الكافرين   [ . 15: ادلطففُت{ ]َلَمحْن
َرَااِلكِ  َعَلى}:  مث دلا  اء ذكر األبرار قاؿ, إذاً حرموا من لذة النظر إىل و  و الكرمي [, 23: ادلطففُت{ ]يَػنْنظُُروفَ  األْن

ف ذه أدلة , فلما ح ب أولئك بسبب سخط اهلل علي   نظر ىؤالء بسبب رضا اهلل عن   نظروا إليو سبحانو
. الكتاب

يف ذكر األحاديث ادلتواترة بيتُت - رمحو اهلل-وأما أدلة السنة فقد بلغت مبلغ التواتر حىت أنشد ابن ح ر 
-:  رمحو اهلل-ضمن ما ذكرا ما تواترا تواتراً لفظياً يف البيت األوؿ وما تواتر تواتراً معنوياً يف البيت الثاين فقاؿ 

ومن بٌت هلل بيتاً واقًتب مما تواتر حديث من كذب 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

من بٌت هلل بيتاً )وحديث  (من كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار)ىذا تواتره تواتر لفظي حديث 
 (بٌت اهلل لو بيتاً يف اجلنة

: مث قاؿ
ومسح خفُت وىذي بعض ا ورؤيٌة شفاعٌة واحلوض 

 ومسح صلى اهلل عليو وسل فذكر أموراً ثبتت بالتواتر ادلعنوي وىي الرؤية والشفاعة واحلوض حوض نبينا 
. اخلفُت كل ىذا ثبت بالسنة متواتراً توتراً معنوياً 

يف كتابو عقيدة السلف - رمحو اهلل -ومن أش ر األدلة على ذلك فقد ساؽ اإلماـ أبو عثماف الصابوين 
إنك  سًتوف ربك  كما تروف القمر ليلة البدر ال )وأىل احلديث نصوصاً كثَتة يف إثبات الرؤية من ا احلديث ادلش ور 

فقولو إنك  سًتوف ربك  كما تروف القمر ليلة البدر تشبيٌو للرؤية ( ال تَضاموف يف رؤيتو)ويف لفظ  (تضاموف يف رؤيتو
ال للمرالي بادلرالي فليس يف ىذا تشبيٌو للرب بالقمر وإإا تشبيٌو للرؤية بالرؤية أي كما أننا ننظر إىل القمر , بالرؤية

فكذلك يرى ادلؤمنوف رهب  على ىذه الصفة بال ضيٍ  , ليلة البدر رؤيًة ال حيصل مع ا ضي  وال حيصل مع ا ازدحاـ
 ف ذا من أش ر األحاديث بإثبات الرؤية وغَتىا كثَت كدعاء النيب , يلحق   وال اكتظاٍظ وازدحاـ ي ع   

. فس ؿ ربو لذة النظر إىل و  و (وأس لك لذة النظر إىل و  ك والشوؽ إىل لقاالك)
أثبت الرؤية كما أثبت ا أىل السنة وقد انعقد إ اع أىل السنة واجلماعة على ىذه - رمحو اهلل -فادلصنف 

القضية  
 ..وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم 

 


