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

 (1)الدرس 
 ونبذه عن الكتاب, التعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية

إف اغبمد هلل كبمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، 
ا عبده كرسولو، أرسلو اهلل تعاذل  كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف ؿبمدن

بٌن يدم الساعة بشًننا كنذيرنا، فبلغ الرسالة، كأدل األمانة، كنصح األمة، كجاىد ُب اهلل حق جهاده، فصلوات ربو كسبلمو 
 :عليو كعلى من اىتدل هبديو كاسنت بسنتو إذل يـو الدين، ٍب أما بعد

نفتتح ىذه الدكرة اؼبباركة، نستفتحها هبذا الدرس ُب أشرؼ علـو الدين، كىو علم العقيدة، اليت عليها مدار 
سعادة اإلنساف ُب الدنيا كاآلخرة، فإف أشرؼ العلـو ما تعلق بو سبحانو كتعاذل، كؼبا كاف اهلل تعاذل ىو أشرؼ معلـو كاف 
، ىذه نتيجة طبيعية، كقد كقع االختيار على ىذا اؼبنت الذم بٌن أيديكم كىو العقيدة الواسطية  . العلم بو ىو أشرؼ العلـو

ككبن ُب البدايات كاؼبقدمات معشر طلبة العلم كبتاج إذل إحياء قلوبنا ببعض اؼبعاشل اليت تكوف سببنا بإذف اهلل 
تعاذل ُب ربمل العلم كقبولو قبوالن حسننا، فليس كل من تعلم عًمل، بل العلم النافع ىو العلم الذم يورث اػبشية، العلم 

النافع ىو العلم اؼبوصل إذل اهلل عز كجل اؼبعرِّؼ بدينو، كىذا يتطلب قدرنا من التأىل كالتأىب كالتكيف النفسي لكي 
؛ ![28: فاطر]{ًإمبَمَّنىا ىبىٍشىى اللَمَّنوى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي }: يكوف اإلنساف ؿببلن قاببلن ؽبذا العلم، أدل تركا أف اهلل تعاذل قاؿ

فاػبشية ىي شبرة العلم، كإذا دل يورثك العلم خشية ففتش عن قلبك، أدل تركا أف اهلل تعاذل أثىن على طائفة من عباده 
رُّكفى ًلؤلىٍذقىاًف سيجَمَّندان }: فقاؿ لىى عىلىٍيًهٍم ىبًى  كىيػىقيوليوفى سيٍبحىافى رىبػِّنىا ًإف كىافى كىٍعدي (107)ًإفَمَّن الَمَّنًذينى أيكتيواٍ اٍلًعٍلمى ًمن قػىٍبًلًو ًإذىا يػيتػٍ

ٍفعيوالن  رُّكفى ًلؤلىٍذقىاًف يػىٍبكيوفى كىيىزًيديىيٍم خيشيوعان (108)رىبػِّنىا لىمى ، ما الذم استدر مدامعهم؟ ما [109- 107: اإلسراء] { كىىبًى
الذم أخضع جوارحهم إال شيء قاـ ُب قلوهبم، فليس العلم عن كثرة التحصيل كقراءة الكتب، ال ريب أف ىذا سبب 
غبصولو، لكن قبل ىذا ال بد أف تباشر بشاشة العلم قلب اإلنساف فيقدر قدره كيعلم أف ىذا العلم عبادة، ككل عبادة 

 : والنية نيتانتفتقر إذل نية، 
 .   نية مقربة:األولى
 .  نية ؾبزئة:الثانية

فكل عبادة . إهنا شرط ُب قبوؿ أم عمل من األعماؿ: فهي اليت يتكلم عنها الفقهاء كيقولوف: فأما النية المجزئة
من العبادات ال تنعقد إال بنية، كالصبلة كالصـو كاغبج كغًن ذلك من العبادات، فهذه ىي النية اجملزئة اليت تفرؽ العادة 

 . عن العبادة
فهي استصحاب ىذا اؼبعىن ُب القلب ُب تضاعيف العبادة كثناياىا كمطاكيها، حبيث يظل : وأما النية المقربة

القلب موصوالن باهلل مستشعرنا لتعبده هلل تعاذل ُب صبيع تقلباتو، كىذه ىي اليت ينبغي لنا معشر طلبة العلم من معلمٌن 
كمتعلمٌن أف نستذكرىا دكمنا، حبيث نعلم أننا حينما نقلب الصفحات كنتحفظ األحاديث كاؼبتوف كننقل اػبطى أننا 
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ألف تشتغل بطلب العلم . االشتغاؿ بطلب العلم أفضل من نوافل صبيع العبادات: مستغرقوف ُب عبادة، بل إف العلماء قالوا
 . كيف لنا أف كبقق ىذه النية ككبيي قلوبنا هبا دكمنا؟: خًن من أف تتنفل حبج أك عمرة، فأمر العلم عظيم، كلو قاؿ قائل

  :لذلك أسباب, منها: نقول
.  أف تستشعر أنك بطلبك للعلم كسعيك ُب ربصيلو سبتثل أمر اهلل كأمر نبيو صلى اهلل عليو كسلم:السبب األول

ألف ىذه حقيقة العبادة، فهل العبادة إال خضوع كذؿ كؿببة كطاعة للمتعبد لو؟ فإذا كاف اإلنساف ُب طلبو للعلم يستشعر 
، فقد أمرؾ ربك بالعلم، ككذا نبيو صلى اهلل عليو كسلم ػ فإف [19: ؿبمد] {فىاٍعلىٍم أىنَمَّنوي ال إًلىوى ًإالَمَّن اللَمَّنوي  }أنو فبتثل ألمر اهلل ػ

 . ىذا هبعل قلبك حينا يقظنا ُب ربقيق ىذه النية
كما أنت يا عبد اهلل إال صبلة من الظلمات، .  أف تستشعر بذلك أنك ترفع اعبهل عن نفسك:السبب الثاني

كلما قبست نورنا من ناطق الكتاب كصحيح السنة أضاء جانب من قلبك، فالعلم نور، أخرج اهلل تعاذل بو الناس من 
 . الظلمات إذل النور

فإنك إذا تسلحت بالعلم كاستنرت بو كنت كما قاؿ .  أف تنوم بذلك رفع اعبهل عن اآلخرين:السبب الثالث
نىاهي كىجىعىٍلنىا لىوي نيوران يبىًٍشي بًًو ُب النَمَّناسً }: اهلل ، أرأيت لو كاف الناس ُب ظلمة [122: األنعاـ] {أىكى مىن كىافى مىٍيتان فىأىٍحيػىيػٍ

شديدة ٍب قاـ أحدىم كبيده مشعل كقاـ يبشي، صار الناس يبشوف كراءه لكي يستضيئوف بنوره، ككل من كاف منو أقرب 
 . كاف أشد استنارة كاستضاءة، كمن قبس من ىذه الشعلة صار أكثر حظنا، فهذا اؼبعىن معىن ينبغي أف تقيمو ُب قلبك

فإف دين اهلل دل يزؿ يتناكشو اؼببطلوف على .  أف تنوم ُب طلبك للعلم الذب عن شريعة اهلل تعاذل:السبب الرابع
ًلكى }: اختبلؼ مللهم من يهود كنصارل كمشركٌن كالذم ال يعلموف كاؼببلحدة، من قدصل الدىر كحديثو، قاؿ تعاذل كىكىذى

، فبل بد لك من سبلح تذب بو عن شرع [31:الفرقاف] {جىعىٍلنىا ًلكيلِّ نىً   عىديٌكان مِّنى اٍلميٍجرًًمٌنى كىكىفىى ًبرىبِّكى ىىاًديان كىنىًصًنان 
اهلل، كال يكفي ؾبرد العواطف كاألماشل، فحينما ينزؿ اإلنساف إذل معرتؾ اعبهاد العلمي مع اؼبخالفٌن سيجد أنو ُب أمٌس 

اغباجة إذل كجود الدليل كالربىاف الذم يقمع بو اؼببتدعٌن، كيقيم بو اغبجة على عباد اهلل، كىذا ال يتأتى إال بتحصيل 
 . العلم، فإذا استصحبت ىذا كاف أجرؾ كأجر اجملاىد ُب سبيل اهلل

كلعل من أعظم النصوص الدالة .  أف تتذكر الثواب العظيم الذم أعده اهلل تعاذل لطالب العلم:السبب الخامس
{ يػىٍرفىًع اللَمَّنوي الَمَّنًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىالَمَّنًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو }: على ىذه الرتبة العالية كالثواب اعبزيل قوؿ اهلل تعاذل

، فالذم يرفع ىو اهلل سبحانو كتعاذل، كاؼبوظف يتشوؼ حينما تكوف أكراقو لدل عبنة الرتقيات ُب جهة من [11:اجملادلة]
اعبهات أف وبصل على الرتبة القادمة، كيسعد بذلك، كيتلقى التهاشل كالتربيكات، فكيف إذا كانت ىذه الرتقية من عند 

اهلل عز كجل؟ سلم عظيم منتهاه إذل الفردكس األعلى، فاستشعر ىذا اؼبعىن، كاستشعر قوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم كما 
كىًإفَمَّن اٍلمىبلىًئكىةى لىتىضىعي ، ًبًو طىرًيقنا ًمٍن طيريًؽ اعبٍىنَمَّنةً ، مىٍن سىلىكى طىرًيقنا يىٍطليبي ًفيًو ًعٍلمنا سىلىكى اهللي ): ُب حديث أيب الدرداء

تػىهىا ًرضنا ًلطىاًلًب اٍلًعٍلمً  كىاغٍبًيتىافي ُب جىٍوًؼ ، كىمىٍن ُب األىٍرضً ، كىًإفَمَّن اٍلعىادًلى لىيىٍستػىٍغًفري لىوي مىٍن ُب السَمَّنمىاكىاتً ، أىٍجًنحى
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اءً  إف فبلننا من الصاغبٌن : يا عبد اهلل، كأنًت يا أمة اهللػ  كأنت لو قيل لك ،(حىَّتَمَّن النَمَّنٍملىةى ُب جيٍحرًىىا):  كُب ركاية،))(اٍلمى
لسعدت بذلك أيبا سعادة، فكيف كصبيع اؼبخلوقات . أك فبلنة من الصاغبات تدعو لك ُب كقت السحر ُب  خر الليارل

، كىالى ًدٍرنبىنا، كىًإفَمَّن األىٍنًبيىاءى دلٍى يػيوىرِّثيوا ًدينىارنا، كىًإفَمَّن اٍلعيلىمىاءى كىرىثىةي األىٍنًبيىاءً ): تدعو لك كتستغفر لك؟ ىذه رتبة عظيمة، قاؿ
هي حًبىظ  كىاًفرو ، كىرَمَّنثيوا اٍلًعٍلمى  هي أىخىذى  فاهلل اهلل، أنتم اآلف ُب مشركع اغبظ الوافر، فاصربكا كاثبتوا كأملوا ما يسركم، ،(فىمىٍن أىخىذى

 . فإف عاقبة طلب العلم إذا سار اإلنساف فيو على خطى حثيثة، بإذف اهلل ضبيدة ُب الدنيا كُب اآلخرة
كطلب العلم لو  داب كظبت حسن كىدم كدؿ، لكن من أعظم ما يبكن أف ننبو عليو ُب ىذا اؼبقاـ فبا يتعلق 

  :وىو أىمها وأساسها، بآداب الطلب
إخبلص النية هلل تعاذل، بأف ال ينوم بطلب العلم شيئنا من زخرؼ الدنيا كمتاعها الزائل، من ذكر : األدب األول

أك صيت أك ماؿ أك غًن ذلك، كإمبا ينوم القربة إذل اهلل، أف يقصد بذلك أف ييستمع عن اهلل خطابو، كأف يتعبد هلل كما 
وبب، كىذا معىن كاف ينبو عليو أبو بكر اآلجرم، كىو إماـ مرب فاضل، ككاف إماـ اؼبسجد اغبراـ، كلو كتاباف ينبغي لكل 

أخبلؽ ضبلة القر ف، فيؤكد دكمنا على ىذا اؼبعىن، أنو ينبغي : أخبلؽ العلما، كالثاشل: طالب علم أف يقرأنبا، أحدنبا
لطالب العلم كلقارئ القر ف أف ينوم بذلك أف ييفهم عن اهلل مراده، ليعبده على بصًنة كبنية، ففرؽ بٌن من أف يعبد اهلل 
على بينة كمن يعبد اهلل على العادة، كاإلخبلص ىو حبلؿ العقد، إذا ريزؽ اإلنساف إخبلصنا زبلى كزبلص من كثًن من 
مشكبلت القلوب اليت تقع أحياننا بٌن األقراف ُب نظر بعضهم إذل بعض، كاؼبنافسات اؼبختلفة اليت أحياننا تتلبس بلبوس 

 . الدين كىو ال يدرم، فيقع ُب شراكها، كمن أخلص هلل تعاذل كصل
ال بد من بذؿ جهد، فالعلم حبر طاـ ال ساحل لو، العلم جبل أشم، .  أنو ال بد من عزيبة صادقة:األدب الثاني

فينبغي لك أف تستعٌن دبعبودؾ للوصوؿ إذل مقصودؾ، فبل تكل كال سبل كال تفرت كعليك أف تستجد، كإذا أصابك الفتور 
ا لطالب العلم، كتأملوا ىذه الكلمة اؼبوسوية، حينما أىفَمَّن : أىٍكحىى اللَمَّنوي إًلىٍيوً ): فخذ نفسنا كعاكد اؼبسًن، فهذا أمر مهم جدن

ا ًمٍن ًعبىاًدم دبىٍجمىًع البىٍحرىٍيًن، ىيوى أىٍعلىمي ًمٍنكى  ، كىكىٍيفى ًبًو؟: قىاؿى . عىٍبدن كالقصة مشهورة، لكن تأمل قوؿ ...(يىا رىبِّ
أم مسافات طواؿ ُب : [60: الكهف] {ال أىبٍػرىحي حىَّتَمَّن أىبٍػليغى ؾبىٍمىعى اٍلبىٍحرىٍيًن أىٍك أىٍمًضيى حيقيبان }: موسى صلى اهلل عليو كسلم

 . أزمنة متمادية، فهذه عزيبة ماضية، كنبة عالية، ينبغي لطالب العلم أف يتحلى هبا

                                                           

(. 6297)صححو األلباشل صحيح اعبامع الصغًن كزيادتو ، (223)سنن ابن ماجو ، (2874)سنن الرتمذم ، (3641)سنن أيب داكد  ( (
(. 4231)صححو األلباشل صحيح اعبامع الصغًن كزيادتو، (2877) سنن الرتمذم 
(. 6297)صححو األلباشل صحيح اعبامع الصغًن كزيادتو ، (223)سنن ابن ماجو ، (2874)سنن الرتمذم ، (3641) سنن أيب داكد 

(. 2380)صحيح مسلم ، (122) صحيح البخارم 
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دبعىن أف يبدأ اإلنساف باألسهل فاألعلى، كيرتقى شيئنا فشيئنا، كيصرب، يسًن .  اؼبنهجية ُب الطلب:األدب الثالث
على خطة، فاصرب حَّت تصل إذل مقصودؾ، كال تتشوؼ لشيء بعد دل تبلغو، ابدأ بصغار العلم قبل كباره، حَّت تصل إذل 

 .ما كتب اهلل لك من مراتب الرقي
كىناؾ مراتب كثًنة دل يزؿ العلماء يتكلموف عنها ُب  داب التحصيل، كأحيلكم أيضنا على حلية طالب العلم 
 . للشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد، ففيو من الفوائد ما ال يستغين عنو طالب العلم، فهذا أمر مهم لك ُب مستهل الطلب

 . ىذا ما يتعلق بالعلم ُب عجالة
كأما ما يتعلق باؼبنت الذم بٌن أيدينا كمؤلفو، فاغبديث ذك شجوف عندما يتكلم اإلنساف عن شيخ اإلسبلـ ابن 

تيمية، فكأمبا ىو ُب ركضات يتألق فيهن، ككأمبا ىو ينتقل من مقاـ كرصل إذل مقاـ كرصل، ذلك أف شيخ اإلسبلـ كاف عبلمة 
يا رعاكم اهلل ػ حديثنا مقتضبنا عن شيخ اإلسبلـ كعن الواسطية، فهذا ػ فارقة ُب تاريخ العقيدة اإلسبلمية، كدعوشل أحدثكم 

 . مفيد بٌن يدم ىذه الرسالة
 . ىو أضبد بن عبد اغبليم بن عبد السبلـ ابن تيمية اغبراشل: اسمو
: كلد ُب النصف الثاشل من القرف السابع اؽبجرم، كبو سنة ستمائة ككاحد كستٌن، كعاش ُب دمشق، كقيل: مولده

 . كلد ُب العراؽ، كؼبا ىجم التتار على أىل العراؽ احتملو أىلو كىو صغًن، اؼبهم أف أسرتو استقرت ُب دمشق
كاف جده اجملد ابن تيمية من أساطٌن اؼبذىب اغبنبلي، كىو صاحب اؼبنتقى الذم شرحو الشوكاشل ُب نيل : حياتو

األكطار شرح منتقى األخبار، فكاف جده من فقهاء اؼبذىب اغبنبلي، ككذا أبوه عبد اغبليم كاف من فقهاء اغبنابلة ُب 
دمشق، كُب ىذا البيت الذم ىو بيت علم كدين ككرع نشأ شيخ اإلسبلـ، ك تاه اهلل تعاذل من الذكاء البارع الذم الحظو 
عليو مواطنوه كبلديوه فأدىشهم، كتوقعوا أف ىذا الفَّت يكوف من كرائو شيء، كفعبلن جلس للفتيا كالتدريس كؼبا يبلغ الثامنة 

رضبو اهلل ػ يدرس، ٍب إنو تبٌن لو ما  ؿ إليو حاؿ ػ عشرة من عمره، كجلس إليو كبار مشايخ دمشق ُب ذلك الزماف، كظل 
األمة اإلسبلمية ُب ذلك الوقت من خركج عن السنة احملضة ُب أبواب االعتقاد كأبواب االتباع، كذلك أف الزمن الذم 

عاش فيو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب هناية القرف السابع كمطلع القرف الثامن كاف مذىب األشاعرة قد تسيد، كصار ىو 
اؼبذىب الرظبي ؼبختلف الواليات اإلسبلمية، ذلك أف بين أيوب قد تبنوا عقيدة األشعرم، كخلفهم من بعدىم اؼبماليك، 

فطبقوىا كألزموا الناس هبا ُب ببلد اؼبشرؽ، ظننا منهم أهنا عقيدة أىل السنة كاعبماعة، كال شك أف األشاعرة من أقرب 
الفرؽ إذل أىل السنة كاعبماعة، لكنهم ليسوا على السنة احملضة، كُب ببلد اؼبغرب كاف مذىب ابن تومرت قد تبنتو دكلة 

اؼبوحدين، كألزمت الناس بو باغبديد كالنار، حَّت طبق ببلد اؼبغرب، فما عاد ينتسب إذل السنة احملض كمذىب السلف إال 
أفراد قبلئل، كأدرؾ ىذه اغبقيقة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، فقاـ ببياف مذىب السلف كعقيدة أىل السنة كاعبماعة برفق 

كتؤدة، لكن اؼبرتبصٌن كالذين وبافظوف على التقاليد كاألصوؿ دل يدعوه، ال سيما بعد أف ألف فتواه اؼبدكية، كىي الفتول 
اغبموية، فقد ألفها سنة ستمائة كشبانية كتسعٌن للهجرة، كتبها ُب قعدة بٌن الظهر كالعصر كما قاؿ، كلعلو كتبها كتابة أكلية 
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ٍب بعد ذلك زادىا بالنقوؿ، فلما كتب اغبموية كأثبت فيها أف طريقة اؼبتكلمٌن من األشاعرة كغًنىم ـبالفة ؼبا كاف عليو 
السلف الصاحل من اإلثبات كاإلمرار كاإلقرار، كانتشرت ىذه الفتول ُب اآلفاؽ اؼبشرقية، أدل ذلك إذل حصوؿ ؿبنة 

رضي : عظيمة، كأكذم شيخ اإلسبلـ بسبب ىذه احملنة، كُب تلك األثناء أيضنا كرد عليو رجل من أىل كاسط، يقاؿ لو
كاف قد قدـ من اغبج كمر بدمشق كىو ُب طريق عودتو إذل كاسط، ككاسط اليت تينسب إليها ىذه الرسالة . الدين الواسطي

بلدة ابتناىا اغبجاج بن يوسف الثقفي بٌن البصرة كالكوفة، فسميت كاسطنا لتوسطها بٌن البلدتٌن، فكاف ىذا أحد قضاة 
اؼبسلمٌن ُب تلك األكباء، فأحل على شيخ اإلسبلـ أف يكتب لو عقيدة تكوف عمدة لو كألىل بيتو، فأجابو شيخ اإلسبلـ 

إذل طلبو، كغالب مصنفات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية تقع جوابنا لسؤاؿ، كىو بنفسو قد قاؿ ىذا ُب مناسبات، إذ كاف 
اؼبتسلطوف كاؼبتسيدكف من الوالة حينما يوشى بشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ييستدعى، كىذا ما كقع بالفعل، فإنو قد ديعي من 
جهة نائب السلطاف ُب دمشق، إذ كاف السلطاف ُب ذلك الوقت ُب مصر، ككانت ببلد الشاـ تتبعها، فديعي كعيقدت لو 

م، حَّت إنو قيل لو إنك صنفت ُب عقيدة أضبد، أك أفرطت ُب ذكر : جلسات ُب سنة سبعمائة كطبسة، ككجهت إليو ُتي
أنا ما كتبت عقيدة أضبد بن حنبل، كليس ألضبد عقيدة ىبتص هبا، كإمبا ىي عقيدة السلف، كما : فقاؿ. عقيدة أضبد

أنا ال أتكلم : كُب ىذه اؼبناظرة ؼبا كجهوا لو شيئنا من التهم قاؿ. أضبد إال ناقل لعقيدة من سبقو من الصحابة كالتابعٌن
. لكن أبعث إذل اؼبنزؿ فأحضر عقيدة تقرؤكهنا كنت قد كتبتها قبل سبع سنٌن. ردبا كتمت: اآلف، فلو تكلمت اآلف لقيل

ككاف ىذا اجمللس قد عيقد لو سنة سبعمائة كطبسة، فيكوف ذلك تقريبنا ُب الوقت الذم كتب فيو اغبموية، فبعث إذل منزلو 
فأحضر الواسطية كمعها كراريس أخر، كؼبا أيحضرت رأل نائب السلطاف أال يقرأىا الشيخ بنفسو حَّت ال يدعي أحد أنو 

كىو أحد تبلميذ الشيخ ػ أف يقرأىا على اعبماعة، فقرأكىا كناقشوه ُب ػ زاد فيها كنقص، فطلب من الشيخ كماؿ الدين 
بعض أمورىا، كحاجهم الشيخ، كتفرؽ اعبميع على أف ىذه عقيدة سلفية ال غبار عليها، كأقركا لو بذلك، كعاد الشيخ إذل 

حبمد اهلل ػ تربئة، إذ كاف قد بيرئ قبل من جانب السلطاف إثر ػ منزلو ؿبفوؼ بأصحابو باالستبشار كالفرح، كحصل لو 
 . إمبا أردنا بذلك أف نربأ ساحة الشيخ: الفتول اغبموية، فقد كشى بو الوشاة، حَّت جاء كتاب من السلطاف يقوؿ

 : كىذا من نعمة اهلل تعاذل، كما قاؿ القائل
 طويت أتاح ؽبا لساف حسود كإذا أراد اهلل نشر فضيلة

 ما كاف ييعرؼ طيب عرؼ العود لوال اشتعاؿ النار ُب ما جاكرت
كشيخ اإلسبلـ ما زاؿ الوشاة يرتبصوف بو، حَّت كتبوا كشاية قوية إذل السلطاف الناصر قبلككف ُب مصر كأنو كذا 

مل إليو ـبفورنا، كحاكؿ نائب السلطاف  ككاف ؿببنا للشيخ ػ أف يعفيو من ذلك، فقاؿ ػ كأنو كذا، فطلب السلطاف أف وبي
كفضل أف يذىب بنفسو، كبالفعل توجو إذل ببلد مصر كلقي السلطاف، فلما استمع إليو . لعل ُب ذىايب خًننا: الشيخ

قد حكمتك ُب ىؤالء ػ يعين الذين سعوا فيو من القضاة كبعض : السلطاف اندىش من علمو كسعة أفقو كعقلو، فقاؿ
ىؤالء قضاة : يا أيها السلطاف: مشايخ الطرؽ، يعين إف شئت فاحكم بسجنهم، فجعل يسٌكن السلطاف عليهم، كقاؿ
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كأخذ يسٌكنو عليهم، كىكذا أخبلؽ العلماء، دل يتحٌن الفرصة للتشفي كاإليقاع، . فبلكتك كفقهاء اؼبلة كال غىن لك عنهم
ألف مقصده اهلل، فما زاؿ يسٌكنو حَّت سكن، ٍب إنو أقاـ دبصر، كصار الناس يأتوف إليو زرافات ككحداننا، كيبٌن منهج 

السلف، كُب تلك األثناء كرد عليو سؤاؿ من ببلد اؼبغرب من مرٌاكش، يسألو عن عقيدة السلف، فكتب القاعدة 
اؼبرَمَّناكشية، فكاف للقاعدة اؼبراكشية من األثر ُب ببلد اؼبغرب ما للفتول اغبموية ُب ببلد اؼبشرؽ، كىذا من نعمة اهلل، فأدل 

رضبو اهلل ػ كاف ػ اؼبشرؽ كاؼبغرب، حَّت إف الشيخ : ىذا إذل انتشار عقيدة السلف ُب ببلد اؼبغرب، كىكذا األمة جناحاف
الوالدة السعيدة، كيعتذر عن عدـ القدـك إليهم بأنو يقـو ببياف الدين كتوفيق أكاصره كيفعل : يرسل الرسائل ألمو، كيسميها

كيفعل، كأنو ما ضبلو على البقاء كعدـ العودة إليهم إال ىذا، كفعبلن نفع اهلل بو نفعنا عظيمنا ُب ببلد مصر، كتعرض ُب 
 . رضبو اهللػ مقامو دبصر أيضنا ألذل، حَّت إنو ضيرب مرة 

كىكذا كانت حياتو حافلة بالعلم كالعمل كاعبهاد ُب سبيل اهلل، فخاض معارؾ ضد الترت ُب كقعة شقحب، كقاـ 
مع السلطاف بقتاؿ النصًنية ُب جباؿ، كاستنزلوىم، كقتل بعضهم، كاستتيب بعضهم، فتاب بعضهم، كبعضهم قتل، 

كفرقوىم ُب األمصار، كىكذا كانت لو اليد الطوذل ُب كل باب من أبواب الفضل كالعلم، فكاف عبلمة فارقة، حَّت قاؿ 
كذلك أنو أكضح . حَّت صار الناس بعد ابن تيمية إما تيمي كإما غًن تيمي: صديق حسن خاف القنوجي ُب خبيئة األكواف

حقيقة مذىب السلف، كنقل النقوؿ الصروبة من كبلـ السلف اؼبتقدمٌن من طبقة اإلماـ أضبد كالشافعي كمالك كمن 
علم : قبلهم كمن بعدىم بألفاظها ليبٌن ما كاف عليو السلف، كأف ما  ؿ إليو اؼبتكلموف من ىذه اؼبتوف اليت يسموهنا

الكبلـ، أف ىذا ؾباؼ ؼبا كاف عليو السلف من االعتماد على القر ف كاغبديث، فأعاد الركح للعقيدة اإلسبلمية بعد أف 
ا  استحالت إذل جثث ىامدة من األلفاظ العسرة اليت أشبو ما تكوف بصخور ربتاج من ينحتها، ٍب ال تورث الناس إال مزيدن

ا: من الشكوؾ، فعلم الكبلـ ما زاؿ الناس يذمونو كيذموف من أخذ بو، حَّت قاؿ اإلماـ أضبد . ال يفلح صاحب كبلـ أبدن
ىذا جزاء من : حكمي ُب أىل الكبلـ أف ييضربوا باعبريد كالنعاؿ، كييطاؼ هبم ُب العشائر كالقبائل، كييقاؿ: كقاؿ الشافعي

 . ـترؾ الكتاب كالسنة كأخذ ُب الكبل
 ىذه رسالة كتبها شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب قعدة بعد العصر، موضوعها ؾبمل اعتقاد السلف، تناكؿ :الواسطية

الشيخ فيها أبواب االعتقاد بشكل عاـ، فتكلم عن صفات اهلل تعاذل كما ينبغي لو، كأطاؿ كأطنب، كتكلم عن اليـو 
اآلخر، كتكلم عن مسألة اإليباف، كعن مسألة القدر، كعن مسألة الصحابة، كعن طريقة أىل السنة كاعبماعة ُب األخبلؽ 
كالسلوؾ كمكمبلت اإليباف، فكانت بديعة ُب باهبا، ألهنا ذبمع بٌن العلم كالعمل كسبر على معظم أبواب االعتقاد، فلذلك 

 . حظيت بقبوؿ كانتشار، كاعتىن هبا العلماء قديبنا كحديثنا
 : ومما تمتاز بو ىذه الرسالة

                                                           

. ابن اعبوزم/ ط  (2/941) جامع بياف العلم كفضلو 
 . اؼبصدر السابق
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 .كوهنا ُب ؾبمل اعتقاد السلف- 1
غناؤىا كثراؤىا باألدلة القر نية كالنبوية، فلو قارنت بينها كبٌن منت من متوف اؼبتكلمٌن لوجدت الفرؽ اؽبائل، - 2

فالسلف إذا صنفوا يقدموف كبلـ اهلل على كبلمهم، كال يذكركف مسألة إال بدليلها، كإذا قرأت ُب كتب اؼبتكلمٌن فكأمبا 
تسًن ُب صحراء جرداء، ال ذبد فيها نسمة من كبلـ اهلل أك كبلـ نبيو تينعش القلب، كإمبا ىي جبلميد حركؼ، كعبارات 

مغلقة، كمعاف عسرة، أما طريقة السلف ػ كما ستبلحظوف ػ فهي أدلة قر نية متتابعة، كأحاديث نبوية، يعين كأمبا ترل اغبق 
 . بعيين رأسك كفاحنا

تضمنت دالئل عقلية، ففي بعض مواضعها يذكر الشيخ أدلة عقلية ُب بياف بعض حقائق اإليباف، كال افرتاؽ - 3
بٌن العقل كالنقل، فإف القر ف العظيم الذم ىو أعظم ما ُب االعتقاد دلل على األصوؿ العظيمة بلفظو كباغبجج 

كما أكثرىا ُب القر ف ػ إال أقيسة عقلية؟ فبل يظنن ظاف أف ىؤالء اؼبتكلمٌن أسعد بالعقل ػ كاألساليب العقلية، كىل األمثاؿ 
منا، ال، كبن أسعد بالعقل كالنقل منهم، كالعقل الذم ادعوه إمبا ىو عقل معوج، ليس عقبلن على القسطاس اؼبستقيم، 

يا كراـ ػ  لة دبنزلة العٌن كالسمع، ػ فالنقل يصوب العقل كيضبط مساره، كيضبط  لتو، كمن حيـر النقل ضل كزببط، فالعقل 
فأنت اآلف لو قيدر أنك دخلت ىذا اؼبسجد كىو مظلم، سبلك عينٌن، لكن ردبا تسًن كال تشعر إال كقد اصطدمت بعمود، 
أك عثرت بدكالب أك كرسي، مع أنك سبلك عينٌن، لكن حينما تقع يدؾ على لوحة اؼبفاتيح كتضيء ينكشف لك اؼبكاف 

 . فتسًن كتنتفع بعينيك
ككذلك العقل مع النقل، فالنقل نور من اهلل سبحانو كتعاذل، يضيء للعقل، فيستنًن العقل كيصبح  لة مفيدة ال 

 . عطب فيها كال خطل، فلهذا هبمع أىل السنة بٌن العقل كالنقل
بياف حاؿ أىل السنة كاعبماعة ُب أبواب األخبلؽ كاألعماؿ، كىذا أمر مهم، ألف شبرة االعتقاد أف تظهر ُب - 4

األخبلؽ كالسلوؾ، فبل بد من العناية باآلثار اؼبسلكية للمسائل العقدية، كأم مسألة عقدية تتعلمها ثق سبامنا أف ؽبا أثرنا ُب 
 . الواقع، أثرنا ُب سلوكك، كإال فما الفائدة، ال بد أف يكوف ؽبا أثر إما قل  كإما مسلكي

 كقد عيين العلماء هبذه الرسالة، فممن ألف ُب ىذه الرسالة، كلعلو من الناحية :اىتمام العلماء بالواسطية
: التارىبية، كىو ؿبمدة ؽبذه البلدة عنيزة، أف من أكائل من شرحها الشيخ عبد الرضبن بن ناصر السعدم، فلو كتاب اظبو

التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية، كمن ىذه البلدة أيضنا الشيخ ؿبمد بن عبد العزيز بن مانع، فلو تعليقات على 
الكواشف اعبليلة عن معاشل الواسطية، كلو كتاب : الواسطية، كأيضنا الشيخ عبد العزيز بن ؿبمد السلماف، لو كتاب اظبو

: األسئلة كاألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية، كفبن اعتىن هبا الشيخ زيد بن فياض، ُب كتاب لو اظبو:  خر اظبو
التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد ػ رحم اهلل اعبميع ػ، كفبن اعتىن : الركضة الندية، كمن أحسن شركحها

هبا شيخنا ؿبمد بن صاحل العثيمٌن، فلو شرح العقيدة الواسطية، كىو شرح حافل، كىناؾ شركحات معاصرة، كشرح الشيخ 
ابن جربين، كشرح الشيخ عبد اهلل الغنيماف، كشرح الشيخ عبد الرضبن الرباؾ، ال يكاد يوجد أحد من أىل العلم إال 
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كشرحها كاعتىن هبا ُب ىذا الزمن األخًن، كصارت الشركح منها ما ىو مطبوع، كمنها ما ىو صوٌب، فهذا من اػبًن الذم 
 . يدخره اهلل لكاتب األسطر، يكتب اإلنساف أحياننا شيئنا كال يظن أف يبلغ ما بلغ، فيجعل اهلل تعاذل فيو خًننا كثًننا

 . فنسأؿ اهلل سبحانو كتعاذل أف ينفعنا هبذه الرسالة كما نفعنا من قبل ذلك
ككما أسلفت فإف تسميتها بالواسطية نسبة إذل بلدة كاسط اليت ينتمي إليها رضي : سبب تسميتها بالواسطية

 . الدين الواسطي، صاحب السؤاؿ لشيخ اإلسبلـ، الذم طلب أف تيكتب لو عقيدة تكوف عمدة لو كألىل بيتو
رضبو اهلل ػ ُب ػ أم كوف أىل السنة كاعبماعة كسطنا بٌن فريقٌن، فإف الشيخ . ىي نسبة إذل الوسطية: كقاؿ بعضهم

كأىل السنة كاعبماعة كسط بٌن كذا ككذا، ككسط بٌن كذا ككذا، لكن ىذا ال يصح، ألنو لو كاف ىذا : ثنايا الرسالة قاؿ
العقيدة الواسطية، كشيخ اإلسبلـ نفسو ظباىا هبذا االسم، : العقيدة الوسطية، لكن اظبها بإصباع: ىو اؼبقصود لكاف اظبو

العقيدة الواسطية : كُب بعض النسخ يكوف مكتوبنا عليها. فأيحضرت الواسطية: فقاؿ ُب كصفو جمللس اؼبناظرة الذم عيقد لو
 . عقيدة الفرقة الناجية اؼبنصورة إذل قياـ الساعة، ألف الشيخ ذكر ىذا ُب مقدمتها

( 2)الدرس 
شرح خطبة الكتاب 

بسم اهلل الرحمن الرحيم-:رحمو اهلل -ؤلفقال الم . 
يِن ُكلِّْو وََكَفى بِاهلِل َشِهيًدا  وَأْشَهُد َأن الَّ , الحمد هلل الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقّْ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدّْ

َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبِو , إَلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُو ِإقْ َرارًا ِبِو َوتَ ْوِحيًدا
  :أما بعد, َوَسلََّم تسليًما َمزِيًدا

اغبمد هلل رب العاؼبٌن، ىذه خطبة الكتاب، كقد جرت عادة اؼبصنفٌن أف يستهلوا مكتوباُتم بالبسملة كاغبمدلة، 
فأما البداءة بالبسملة فاقتداء بالكتاب العزيز، فإف اهلل سبحانو كتعاذل جعل مفتتح السور بالبسملة، كىل البسملة  ية من 

كل سورة، أـ أهنا  ية مستقلة تيفتتح هبا السورة؟ الثاشل، الصحيح أهنا  ية مستقلة تيفتتح هبا السور، لكنها بعض  ية من 
، فجميع سور القر ف مفتتحة [30: النمل] {إًنَمَّنوي ًمن سيلىٍيمىافى كىإًنَمَّنوي ًبٍسًم اللَمَّنًو الرَمَّنضٍبىًن الرَمَّنًحيمً }: سورة النمل، لقولو تعاذل

إف سورة براءة نزلت : بالبسملة إال سورة كاحدة ىي سورة براءة، كدل دل تيثبت البسملة ُب سورة براءة؟ قاؿ بعض الناس
كلكن ىذا اجتهاد ُب غًن ؿبلو، فهناؾ . بالعدالة، كفيها  ية السيف، كالبسملة فيها ذكر الرضبة، فبل يتناسب ىذا مع ىذا

، كمع ذلك فهي [4: ؿبمد] {فىًإذا لىًقيتيمي الَمَّنًذينى كىفىريكا فىضىٍربى الرِّقىابً }: سور من القر ف تضمنت مثل ىذا، كسورة ؿبمد
رضواف اهلل عليهم ػ ؼبا كتبوا اؼبصحف ػ مفتتحة بالبسملة، كإمبا كاف سبب عدـ إثبات البسملة ُب سورة براءة أف الصحابة 

ىل سورة براءة تتمة لسورة األنفاؿ؟ أـ ال؟ إذ أهنم رأكا أف سورة األنفاؿ بٌن السبع الطواؿ قصًنة مقارنة دبا سبق، : شكوا
 . أىي سورة مستقلة، أـ ال؟ فاكتفوا بوضع خط بٌن السورتٌن، كدل يثبتوا البسملة: فصار عندىم تردد

 : فاالبتداء بالبسملة في المكاتيب وفي الخطب ألمور
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 .  اقتداء بكتاب اهلل العزيز:األمر األول
اىيمي اقٍػتىًدهٍ }: كقد قاؿ اهلل تعاذل.  اقتداء هبدم اؼبرسلٌن:األمر الثاني : األنعاـ] {أيٍكلىًئكى الَمَّنًذينى ىىدىل اللَمَّنوي فىًبهيدى

إًنَمَّنوي ًمن }، فقد كاف سليماف صلى اهلل عليو كسلم كىو من أنبياء بين إسرائيل الكبار يكتب بسم اهلل الرضبن الرحيم، [90
، ككذا نبينا صلى اهلل عليو [31، 30: النمل] { أىالَمَّن تػىٍعليوا عىلىيَمَّن كىأٍتيوشل ميٍسًلًمٌنى (30)سيلىٍيمىافى كىإًنَمَّنوي ًبٍسًم اللَمَّنًو الرَمَّنضٍبىًن الرَمَّنًحيًم 

: كسلم كارث األنبياء كاف يصدر مكاتبيو ببسم اهلل الرضبن الرحيم، فحينما أراد أف يكتب صلح اغبديبية أملى على علي
 كلكن اكتب باظبك ،اهلل ما أدرم ما ىو أما الرضبن، فو ):بسم اهلل الرضبن الرحيم، فقاؿ سهيل بن عمرك فبثل قريش

 كؼبا كتب الن  .(اٍكتيٍب بًاظبًٍكى اللَمَّنهيمَمَّن : ) فكاف الن  صلى اهلل عليو كسلم مياسرنا، فقاؿ. (اللهم كما كنت تكتب
؛ ...بسم اهلل الرضبن الرحيم، من ؿبمد رسوؿ اهلل، إذل ىرقل عظيم الرـك: صلى اهلل عليو كسلم إذل ملوؾ األرض كتب

 . فينبغي ؼبن كتب كتابنا أف يبدأ بالبسملة
، أك [كل أمر ذم باؿ ال ييبدأ فيو ببسم اهلل فهو أبرت]: كأما ما ركم من األحاديث من البداءة بالبسملة كحديث

، كىو أصح من لفظ البسملة، فكلها ضعيفة، ال يعضد بعضها [ال ييبدأ فيو حبمد اهلل]، كبعضها [أقطع]، أك [أجـز]
اغبمد هلل، كتاب اهلل كىدم رسوؿ اهلل كاؼ ُب األخذ هبذه السنة، كعليو اؼبسلمٌن : بعضنا، كال تقـو هبا حجة، لكن يقاؿ

 . إذل يومنا ىذا
 جار كؾبركر، فالباء حرؼ جر، كاسم ؾبركر، ككل جار كؾبركر ال بد لو من :(بسم) (بسم اهلل الرحمن الرحيم)

بسم : متعلق، كىذا اؼبتعلق فعل ؿبذكؼ مقدر، كينبغي أف ييقدر دبا يناسب اؼبقاـ، فإذا كاف اإلنساف يريد أف يأكل فقاؿ
بسم اهلل أشرب، كإذا أراد أف يدخل بيتو : بسم اهلل  كل، كإذا أراد أف يشرب يكوف التقدير: فينبغي أف يكوف التقدير. اهلل

بسم اهلل أكتب، أك بسم اهلل أصنف، : بسم اهلل أدخل، كىكذا، كُب ىذا اؼبقاـ ينبغي أف يكوف التقدير: يكوف التقدير
 . بسم اهلل أقرأ: كبالنسبة للقارئ

يل :(اهلل)  علم على ذاتو سبحانو، كىو أعرؼ اؼبعارؼ، كإليو مرجع األظباء اغبسىن، حَّت إف اهلل سبحانو كتعاذل وبي
ىيوى اللَمَّنوي الَمَّنًذم ال إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى عىادًلي اٍلغىٍيًب كىالشَمَّنهىادىًة ىيوى الرَمَّنضٍبىني }: صبيع األظباء اغبسىن إليو، اقرأكا إف شئتم  خر سورة اغبشر

 ىيوى اللَمَّنوي الَمَّنًذم ال إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي السَمَّنبلـي اٍلميٍؤًمني اٍلميهىٍيًمني اٍلعىزًيزي اعبٍىبَمَّناري اٍلميتىكىبػِّري سيٍبحىافى اللَمَّنًو عىمَمَّنا (22)الرَمَّنًحيمي 
: ، كؽبذا قاؿ من قاؿ من العلماء[24- 22: اغبشر] { ىيوى اللَمَّنوي اػبٍىاًلقي اٍلبىارًئي اٍلميصىوِّري لىوي األىظٍبىاءي اغبٍيٍسىنى (23)ييٍشرًكيوفى 

ألف اهلل يدؿ على صبيع صفات الكماؿ، إذ أصل . اهلل ىو االسم األعظم الذم إذا ديعي بو أجاب، كإذا سيئل بو أعطى
. كتاب: اهلل إلو، فخيففت فصارت اهلل، كاإللو ىو اؼبألوه، فهو ًفعىاؿ كيراد بو مفعوؿ، كىذا كثًن ُب اللغة، كقولنا: كلمة

كاؼبقصود مكتوب، فراش، كاؼبقصود مفركش، غراس، كاؼبقصود مغركس، فاؼبراد بو مفعوؿ ال فاعل، كما ادعى ىذا بعض 

                                                           

(. 1784)صحيح مسلم ، (2731)صحيح البخارم   
(. 1773)صحيح مسلم ، (2941) صحيح البخارم 
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اؼبتكلمٌن، كإلو دبعىن مألوه أم معبود، كىو الذم تأؽبو القلوب ؿببة كتعظيمنا، فهو مشتق من أىلىو يألىو أىليوىة، فهي معىن 
 .الولو كاالقبذاب كالتعلق بذلك اؼبألوه، كإمبا تتعلق القلوب دبن يستحق ذلك، كىو اؼبعبود سبحانو دكف ما سواه

 . كقيل غًن ذلك
بذكر اظبٌن كريبٌن لطيفٌن رقيقٌن من أظباء اهلل اغبسىن، الرضبن الرحيم، . بسم اهلل:  أردؼ قولو:(الرحمن الرحيم)

  :الفرق من وجهينككبل ىذين االظبٌن داؿ على اتصاؼ اهلل تعاذل بصفة الرضبة، لكن ما الفرؽ بٌن الرضبن كالرحيم؟ 
 أف الرضبن يدؿ على اتصاؼ اهلل بالرضبة اتصافنا ذاتينا، كالرحيم يدؿ على اتصاؼ اهلل بالرضبة اتصافنا :الوجو األول

دبعىن أف اهلل سبحانو كتعاذل من صفاتو الذاتية البلزمة لو سبحانو اليت ال تنفك عنو، الرضبة، فهو ال يزاؿ كدل يزؿ . فعلينا
رضباننا، كأما الرحيم فإنو يدؿ على اتصاؼ اهلل بالرضبة اتصافنا فعلينا دبعىن أنو يوصلها إذل اؼبرحومٌن، فالرضبن يدؿ على 

{ رىبػَمَّننىا كىًسٍعتى كيلَمَّن شىٍيءو رَمَّنضٍبىةن كىًعٍلمان }: الرضبة الواسعة، كالرحيم يدؿ على الرضبة الواصلة، كرضبة اهلل كاسعة، قاؿ تعاذل
 [. 7: غافر]

 أف الرضبن يدؿ على الرضبة العامة اليت تشمل كل شيء، كالرحيم يدؿ على الرضبة اػباصة اليت تكوف :الوجو الثاني
 [. 43: األحزاب] {كىكىافى بًاٍلميٍؤًمًنٌنى رىًحيمان }: بدليل قولو تعاذل. للمؤمنٌن
 . اغبمد فعل يينبئ عن تعظيم احملمود، كىو ُب حقيقتو كصف لو بصفات الكماؿ كنعوت اعببلؿ(:الحمد هلل)

 أف كبلن منهما يدؿ على ذكر صفات ضبيدة، لكن اغبمد مقركف بتعظيم كؿببة، :والفرق بين الحمد والمدح
كاؼبدح ال يلـز منو ذلك، فقد سبدح شخصنا ال رببو، تصف شخصنا من الكفار بالشجاعة كالقوة كالكـر كاإلقداـ، كأنت ال 

ا، كإذا كاف مقركننا بتعظيم كإجبلؿ فهو ضبد، كهبذا يكوف اغبمد أعم من ىذا الوجو  . رببو، فبل يكوف ذلك ضبدن
كؽبذا ينبغي أف نتفطن القرتاف ىذه . أصف اهلل تعاذل بصفات الكماؿ كنعوت اعببلؿ:  كأمبا تقوؿ:(الحمد هلل)

فمعنى التسبيح التنزيو, أي أنزه اهلل تعالى عن ثالثة األذكار الكريبة بعضها ببعض، سبحاف اهلل، كاغبمد هلل، كاهلل أكرب، 
 : أشياء

 .  النقائص:الشيء األول
 .  العيوب:الشيء الثاني
 .   فباثلة اؼبخلوقٌن:الشيء الثالث

كىل يكفي ىذا؟ ىذا حصل بو التنزيو، لكن ال يتم األمر إال باغبمد، كىو أف يتلو ذلك إثبات صفات الكماؿ 
لكي يبٌن أف اتصاؼ اهلل عز كجل . كاهلل أكرب: كنعوت اعببلؿ هلل عز كجل، فهذه حقيقة اغبمد، ٍب بعد ذلك يقوؿ العبد

بصفات الكماؿ كنعوت اعببلؿ على كجو ال يدانيو أحد، كال يشاركو فيو أحد، فيقع التوحيد التاـ ُب أظباء اهلل كصفاتو، 
ينبغي أف سبر ىذا على . سبحاف اهلل، كاغبمد هلل، كاهلل أكرب: فهل كبن نستحضر ىذه اؼبعاشل ككبن نقوؿ ُب أدبار الصلوات

، ٍب إثبات صفات الكماؿ لو ثانينا، ٍب إفراده هبا على كجو ال يباثلو فيو أحد  . قلبك، تعتقد تنزيو اهلل أكالن
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 ىو ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم، فليس اسم جنس، بل :(الرسول) (الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقّْ )
{ ىيوى الَمَّنًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاؽٍبيدىل كىًديًن اغبٍىقِّ }: اسم عٌن على ؿبمد بن عبد اهلل بن عبد اؼبطلب، فإنو قد قاؿ ُب كتابو

اؽبدل كدين اغبق، كاؽبدل ىو العلم : ، فمضموف الرسالة احملمدية ىذاف العنصراف[9: ، الصف28: ، الفتح33: التوبة]
النافع، كدين اغبق ىو العمل الصاحل، كىذا الدين كلو، ألف الدين إما أمر علمي قل ، كإما أمر عملي ظاىرم، فمن تأمل 
ُب شريعة اإلسبلـ كجد أهنا مكونة من شرائع عملية، كىي اإلسبلـ، كمن اعتقادات باطنية اليت ىي اإليباف، فاهلل تعاذل قد 

ا صلى اهلل عليو كسلم باألمرين معنا ىيوى }: االعتقادات الباطنة، كالشرائع الظاىرة، فهذا ىو معىن قولو: بعث نبيو ؿبمدن
 [. 9: ، الصف28: ، الفتح33: التوبة] {الَمَّنًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاؽٍبيدىل كىًديًن اغبٍىقِّ 

يِن ُكلِّْو وََكَفى بِاهلِل َشِهيًدا) ىيوى الَمَّنًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاؽٍبيدىل كىًديًن }:  كىذا اقتباس من قولو تعاذل(لُِيْظِهَرُه َعَلى الدّْ
يًن كيلًِّو كىكىفىى بًاللَمَّنًو شىًهيدان   [. 28: الفتح] {اغبٍىقِّ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدِّ

 أم يعليو، كما نوع ىذا العلو كالظهور، أىو ظهور باغبجة كالربىاف، أـ بالسيف كالسناف،أـ هبما معنا؟ (ليظهره)
 : الواقع أف ىذا الظهور حصل باجتماع األمرين، كحصل بأحدنبا

ا، فمن قارف دين اإلسبلـ باألدياف  فأما ظهور ىذا الدين على سائر األدياف باغبجة كالربىاف فهذا ال يتخلف أبدن
كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعنًد غىًٍنً اللَمَّنًو لىوىجىديكاٍ }ناىيك عن األدياف الوثنية كاألفكار الفلسفية ػ كجد البوف الشاسع، فرؽ عظيم، ػ احملرفة 

، فدين اإلسبلـ لو دكمنا العلو كاغبجة كالبياف، ككل من أراد أف يهـز اإلسبلـ أك يناؿ من [82: النساء] {ًفيًو اٍخًتبلىفان كىًثًنان 
كتابو أك من نبيو باء باػبسراف؛ كؽبذا صمد اإلسبلـ ىذه القركف اؼبتطاكلة على كثرة أعدائو كترصدىم لو، كمع ذلك فقد 

بقي اإلسبلـ شاـبنا عزيزنا باغبجة كالربىاف، ال يستطيع أحد من خصومو أف ينتقد عليو شيء، كإف أجلبوا، لكنهم يرجعوف 
، فكما أف ىذا ُب [4: اؼبلك] {ٍبيَمَّن اٍرًجًع اٍلبىصىرى كىرَمَّنتػىٌٍنً يىنقىًلٍب إًلىٍيكى اٍلبىصىري خىاًسئان كىىيوى حىًسًنه }على أدبارىم خاسئٌن، 

 . السماء اؼببنية، كذلك ُب الشرائع اؼبنزلة
: حبمد اهلل ػ فيما مضى من القركف، فإف نبينا صلى اهلل عليو كسلم قاؿػ كأما الظهور بالسيف كالسناف فقد كقع 

، فػىرىأىٍيتي مىشىارًقػىهىا كىمىغىارًبػىهىا، كىًإفَمَّن أيمَمَّنيًت سىيىبػٍليغي ميٍلكيهىا مىا زيًكمى رل ًمنػٍهىا)  كجرل ُب اؼبائة ،(ًإفَمَّن اهللى زىكىل رل اأٍلىٍرضى
السنة األكذل من تاريخ اإلسبلـ أف طبق اإلسبلـ األرض اؼبعمورة، كقد توُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مطلع السنة 

الى تىٍأٌب ًمائىةي سىنىةو، كىعىلىى اأٍلىٍرًض نػىٍفسه : )اغبادية عشرة من اؽبجرة، كقاؿ مرة ُب  خر عمره كقد خرج إذل أصحابو
، رضواف اهلل عليهم  كمراده أف أىل ىذا القرف يفنوف، كذلك القرف ىم خًن القركف، ىم قرف الصحابة،(مىنػٍفيوسىةه اٍليػىٍوـى 

كلذلك ما مضت مائة سنة إال كقد بلغ اإلسبلـ أطراؼ الصٌن، كبلغ احمليط األطلسي من جهة الغرب، كصعد اؼبسلموف 
فرنسا، : إذل األندلس اليت ىي اآلف ببلد األسباف كالربتغاؿ، كزبطوا جباؿ الربانس، كدخلوا ببلد الغاؿ اليت تسمى اآلف

                                                           

 (.2889) صحيح مسلم 
 (2539) صحيح مسلم 
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 [12[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

، كىذه (Battle of Tours)كمكثوا فيها كبو سبعٌن سنة، حَّت كقعت معركة ببلط الشهداء، كيعرفها الغرب معرفة جيدة، باسم 
اؼبعركة ىي اليت أكقفت اؼبد اإلسبلمي ُب ببلد أكربا، كإال كانت خطة اؼبسلمٌن أف هبتاحوا أكركبا من مشاؿ البحر األبيض 
اؼبتوسط حَّت يلتقوا ُب القسطنطينية، فاربوف من جهة ىضبة األناضوؿ، كفاربوف من جهة أكركبا، لكن كقعت ىذه اؼبعركة 

اليت كاف يقودىا عبد الرضبن الغافقي، كاستشهد فيها، ككانت سنة مائة كثبلثة عشر للهجرة، فأكبسر اإلسبلـ عن ببلد 
أكركبا، ٍب إف اهلل تعاذل أمد ُب اإلسبلـ ُب عهد العثمانيٌن حَّت اكتسحوا أكركبا الشرقية بأكملها، كمضى أيضنا ُب اعبنوب 

حبمد اهلل ػ اإلسبلـ يبتد إذل يومنا ىذا، ال يوجد دين على كجو األرض ينخرط ػ حَّت عم اإلسبلـ مشاؿ أفريقيا، كدل يزؿ 
الناس فيو كيعتنقونو كما اإلسبلـ، كىي حقيقة مذىلة كمدكية، لكن تتواطأ اآللة اإلعبلمية الغربية على إخفائها كعدـ 

إظهارىا، مع أهنم يعتنوف بقضايا دكف ذلك بكثًن، كيربزكهنا، كأم ظاىرة مهما كانت تافهة يتحدثوف عنها، لكنهم ىبشوف 
من إبراز ىذه الظاىرة اؼبلفتة، خشية أف تتنامى بشكل أكرب، كإال فالذين يعتنقوف اإلسبلـ يومينا ُب أركاف األرض ُب أكركبا 

يًن }كأمريكا كأفريقيا كثًن، مع قلة الدعم كاؼبوارد، لكنو دين اهلل اؼبوافق للفطرة، فتحقق بذلك موعود اهلل  لًييٍظًهرىهي عىلىى الدِّ
 [.9: ، الصف28: ، الفتح33: التوبة] {كيلِّوً 

، كما : (أشهد) بعد أف ضبد اهلل تعاذل ثىن بالشهادتٌن، كمعىن (:وَأْشَهُد َأن الَّ إَلَو ِإالَّ اهللُ ) أم أقر كأعرتؼ كأجـز
ا لذلك بعيين رأسي، كالشهادة األكذل أعظم شهادة ألعظم مشهود لو،  شىًهدى اللَمَّنوي أىنَمَّنوي الى إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى }لو كنت مشاىدن

ان بًاٍلًقٍسطً  ، كال إلو إال اهلل كلمة التوحيد، أكؿ اإلسبلـ كأكسطو ك خره، فبل [18:  ؿ عمراف] {كىاٍلمىبلىًئكىةي كىأيٍكليواٍ اٍلًعٍلًم قى ًئمى
كم بإسبلـ امرئ حَّت يلفظ بالشهادتٌن، كىي بوابة اإلسبلـ، ال بد أف يتلفظ ببل إلو إال اهلل،  أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَمَّناسى )وبي

، فهي أكؿ اإلسبلـ كىي  خر (الى إًلىوى ًإالَمَّن اللَمَّنوي، فىمىٍن قىاؽبىىا فػىقىٍد عىصىمى ًمينِّ مىالىوي كىنػىٍفسىوي ًإالَمَّن حًبىقًِّو، كىًحسىابيوي عىلىى اللَمَّنوً : حىَّتَمَّن يػىقيوليوا
 .(مىٍن كىافى  ًخري كىبلىًمًو الى إًلىوى ًإالَمَّن اهللي دىخىلى اعبٍىنَمَّنةى ): اإلسبلـ أيضنا، فقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم

كإلو دبعىن معبود، فمعناىا ال معبود حبق إال اهلل، كما الذم أحوجنا أف نقدر حبق؟ ألف اهلل أخربنا أف ٍب  ؽبة 
ٍنػىعيهيم مِّن ديكنًنىا}مدعاة،  ، كىذا النفي ليس منصبنا [3: الفرقاف] {كىازبَمَّنىذيكا ًمن ديكنًًو  ؽًبىةن }، [43: األنبياء] {أىـٍ ؽبىيٍم  ؽًبىةه سبى

أم ال إلو حبق إال اهلل، ال معبود حبق إال اهلل، . ال إلو إال اهلل: على الوجود، كإمبا منصب على الصحة كاألحقية، فإذا قلت
فهو شعار اإلسبلـ، بل ىو دين اهلل لؤلكلٌن كاآلخرين، كىذا ال ىبتص بدين اإلسبلـ، فهو دين اهلل منذ أرسل اهلل رسلو 

ريهي  إًلىوو  ًمنٍ  لىكيمٍ  مىا اللَمَّنوى  اٍعبيديكا قػىٍوـً  يىا}: كأنزؿ كتبو، ما من ن  بعثو اهلل إال ليبادر قومو هبذه اعبملة قاؽبا نوح صلى اهلل { غىيػٍ
، عليو كسلم كىود كصاحل كشعيب كما رتبهم اهلل ُب سورة األعراؼ، ككذلك ُب سورة ىود، ككذلك ُب سورة اؼبؤمنوف

ريهي  إًلىوو  ًمنٍ  لىكيمٍ  مىا اللَمَّنوى  اٍعبيديكا قػىٍوـً  يىا}: صبيعهم يقوؿ ،  [50،61،84: ىود] [65،73،85، 59: األعراؼ{ ]غىيػٍ
ٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى ًمن رَمَّنسيوؿو ًإالَمَّن نيوًحي إًلىٍيًو أىنَمَّنوي ال إًلىوى ًإالَمَّن أىنىا }: كقاؿ اهلل على سبيل اإلصباؿ. [23،32: اؼبؤمنوف] كىمىا أىٍرسى

                                                           

 (.20) صحيح مسلم، (1399) صحيح البخارم 
(. 6479)صححو األلباشل ُب صحيح اعبامع الصغًن ، (3116) سنن أيب داكد 
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 [13[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

، فيجب أف تعتصم هبذه الكلمة، فإهنا اؼبنجاة ُب الدنيا كاآلخرة، كمن دل يأت هبا فبل حظ لو [25: األنبياء] {فىاٍعبيديكفً 
 . كال نصيب
إثبات، كىذا أبلغ ما يكوف ُب التوحيد كاإلفراد، ألنو إذا جاء اإلثبات بعد النفي : (إال اهلل)نفي، ك: (ال إلو)ك

أيضنا ؿبمد : أفادنا قياـ زيد، لكن ىل ينفي كجود قائم مع زيد؟ ال، فردبا قاؿ قائل. زيد قائم: أفاد اغبصر، فلو قلت لكم
فقط زيد ىو القائم كمن سواه جلوس، فكذلك . ال قائم إال زيد: لكن حينما أقوؿ لكم. قائم، كإبراىيم قائم، كعمرك قائم

ال إلو إال اهلل، فدؿ ذلك على كماؿ اإلفراد، كؼبا ذكر اهلل التوحيد بغًن ىذه الصيغة أتى دبا يثبت اإلفراد، فقاؿ تعاذل ُب 
ىناؾ إلو  خر كثالث : ، حَّت ال يقوؿ قائل[163: البقرة] {كىًإؽبىيكيٍم إًلىوه كىاًحده الَمَّن إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى الرَمَّنضٍبىني الرَمَّنًحيمي }: سورة البقرة

 . كرابع
 .  تأكيد للنفي، أـ تأكيد لئلثبات؟ تأكيد لئلثبات(:َوْحَدهُ )
 .  تأكيد للنفي(:ال َشرِيَك َلوُ )

كؽبذا كانت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إف اغبمد كالنعمة لك كاؼبلك، كظباىا جابر بن 
 (... فأىلَمَّن بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك): التوحيد، قاؿ: عبد اهلل
ا لو دكف ما سواه(:ِإقْ َرارًا ِبِو َوتَ ْوِحيًدا)  .  أم أشل أتيت هبذه الشهادة مقرنا لو سبحانو بذلك، موحدن
، اعرتافنا كإقرارنا ال شك كال تردد فيو(:َوَأْشَهدُ )  .  أم أيقر كأعرتؼ كأجـز
 .  علم على نبينا صلى اهلل عليو كسلم، كىو ؿبمد بن عبد اهلل بن عبد اؼبطلب بن ىاشم القرشي(:َأنَّ ُمَحمًَّدا)
 .  ُب كصفو بالعبودية رد على أىل الغلو(:َعْبُدهُ )
 .  ُب كصفو بالرسالة رد على أىل اعبفاء(:َوَرُسولُوُ )

كىكذا اغبق دكمنا كسط بٌن طرفٌن، كعدؿ بٌن عوجٌن، فنحن نصف نبينا صلى اهلل عليو كسلم دبا كصفو بو ربو، 
، فوصفو بالعبودية ثناء هلل، كأم ثناء، فإف اهلل تعاذل إمبا كصفو بالعبودية ُب [1: اإلسراء] {سيٍبحىافى الَمَّنًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدهً }

أشرؼ اؼبقامات، ُب أشرؼ ليلة مرت بو كىي ليلة اإلسراء كاؼبعراج، ككصفو بالعبودية ُب أشرؼ أحوالو، كىو حاؿ تنزؿ 
، ككصفو بالعبودية ُب أشرؼ [1: الفرقاف] {تػىبىارىؾى الَمَّنًذم نػىزَمَّنؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدهً }القر ف كاتصاؿ كبلـ اهلل تعاذل بو، 

ـى عىٍبدي اللَمَّنًو يىٍدعيوهي كىاديكا يىكيونيوفى عىلىٍيًو لًبىدان }كظيفة يقـو هبا بشر، كىي الدعوة إذل اهلل عز كجل،  ، [19: اعبن] {كىأىنَمَّنوي لىمَمَّنا قىا
 : فالوصف بالعبودية شرؼ كأم شرؼ

 ككدت بأطبصي أطأ الثريا كفبا زادشل شرفنا كتيهنا
 كأف صًنت أضبد رل نبينا يا عبادم: دخورل ربت قولك

                                                           

 (.1218) صحيح مسلم 
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 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

فالوصف بالعبودية كصف كرصل، كمىن ادَمَّنعى اػبركج عن العبودية فهو كافر زنديق، فمىن ادَمَّنعى أنو ُب حل من 
األكامر كالنواىي كأنو بلغ درجة سقطت عنو التكاليف، فقد تزندؽ، كىذا يصدر من زنادقة الصوفية، فيزعم أحدىم أنو 

 : خرج عن اغبالة الشرعية إذل اغبالة الكونية، كيقوؿ
 ففعلي كلو طاعات أصبحت منفعبلن ؼبا زبتاره مين

، [99: اغبجر] {كىاٍعبيٍد رىبَمَّنكى حىَّتَمَّن يىٍأتًيىكى اٍليىًقٌني }كيرخي لنفسو الزماـ، كيطأ احملاـر بدعول أنو بلغ درجة اليقٌن، 
 . ىكذا تتبلعب هبم الشياطٌن

ا صلى اهلل عليو كسلم، ٍب عبوديات من :فالمقصود  أف أكمل العبوديات ىي العبودية اليت كصف اهلل هبا ؿبمدن
دكنو حبسبها، أما الوصف بالرسالة فهو ال شك كصف شرُب للن  صلى اهلل عليو كسلم، حيث اصطفاه اهلل تعاذل لكي 

، كؼبا قاؿ بعض [75: اغبج] {اللَمَّنوي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَمَّناسً }يكوف مهبط كحيو، كؿبضن كبلمو، 
ا اٍلقيٍر في عىلىى رىجيلو مِّنى اٍلقىٍريػىتػىٌٍنً عىًظيمو }: اؼبشركٌن أىىيٍم يػىٍقًسميوفى رىضٍبىةى }: ، فرد اهلل عليهم[31: الزخرؼ] {لىٍوال نػيزِّؿى ىىذى

نٍػيىا كىرىفػىٍعنىا بػىٍعضىهيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجىاتو  نػىهيم مَمَّنًعيشىتػىهيٍم ُب اغبٍىيىاًة الدُّ ، فاهلل ىو الرزاؽ [32: الزخرؼ] {رىبِّكى كبىٍني قىسىٍمنىا بػىيػٍ
 . ، فاصطفاء اهلل لنبيو بالرسالة مبين على علم كحكمة[124: األنعاـ] {اللَمَّنوي أىٍعلىمي حىٍيثي هبىٍعىلي رًسىالىتىوي }كىو الوىاب، 

فوصفنا إياه بالعبودية رد على أىل الغلو الذم يطركف الن  صلى اهلل عليو كسلم إطراء ال ينبغي إال هلل، كىذا يقع 
من اؼبداحٌن ُب اؼبوالد كغًنىا، يتجارل هبم الفتنة كاؼبديح كالغلو كما يتجارل الكىلىب بصاحبو، حَّت إهنم ىبلعوف على 

 : الن  صلى اهلل عليو كسلم أكصافنا ال تنبغي إال هلل، كمن القصائد اؼبشهورة ُب ىذا قصيدة البوصًنم اليت يقوؿ فيها
 سواؾ عند حلوؿ اغبادث العمم ما رل من ألوذ بو: يا أكـر اػبلق

ا بيدم  يا زلة القدـ: عفونا كإال فقل إف دل تكن يـو معادم  خذن
 : فمن الذم يعفو، كمن الذم ييبلذ بو؟ اهلل، ٍب يقوؿ

 كمن علومك علم اللوح كالقلم فإف من جودؾ الدنيا كضرُتا
كىذا غلو فاحش، فماذا أبقى هلل إذا كاف هبعل ىذا كلو بعض ما للن  صلى اهلل عليو كسلم، فهو قد استخدـ 

أنت : من اليت للتبعيض؛ فهذا من الغلو الذم هنى عنو الن  صلى اهلل عليو كسلم ؼبا دخل عليو نفر من األعراب كقالوا
 . (كىالى يىٍستىٍجرًيػىنَمَّنكيمي  الشَمَّنٍيطىافي ، أىٍك بػىٍعًض قػىٍوًلكيمٍ ، قيوليوا ًبقىٍوًلكيمٍ ): قاؿ... سيدنا كابن سيدنا كأعظمنا طوالن كأفضل

كُب كصفنا إياه بالرسالة رد على أىل اعبفاء الذين ال يعطوف الن  صلى اهلل عليو كسلم حقو من اإلكراـ كاإلجبلؿ 
، فيجب نصرة الن  صلى اهلل عليو كسلم ظاىرنا كباطننا، [9: الفتح] {لًتػيٍؤًمنيوا بًاللَمَّنًو كىرىسيولًًو كىتػيعىزِّريكهي كىتػيوىقػِّريكهي }كالتوقًن، 

 . كتوقًنه لفظنا كمعىن

                                                           

 (.3700)صححو األلباشل صحيح اعبامع ، (4806) سنن أيب داكد 
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 [15[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

ألف اآلؿ مشتقة من األىٍكؿ، كىو الرجوع، .  لو أتباعو على دينو إذل يـو القيامة:  لذا قيل(:َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبوِ )
فكل من انتمى إذل الن  صلى اهلل عليو كسلم كاتبعو فهو من  لو، كذىب بعض الشراح إذل أف اآلؿ إذا قيرنت باألصحاب 

 ؿ عقيل، ك ؿ علي، ك ؿ جعفر، ك ؿ اغبارث بن : ، كىم البطوف اػبمسةفإف اآلؿ تنصب على اؼبؤمنٌن من أىل بيتو
عبد اؼبطلب، ك ؿ العباس، الذين ال ربل ؽبم الصدقة، فاؼبؤمنوف من ىذه البطوف ىم  ؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم، فإذا 

قيرف اآلؿ باألصحاب انصرؼ اآلؿ إذل اؼبؤمنٌن من أىل بيتو، كاألصحاب إذل صحابتو، كمن الصاحب؟ ىو من لقي الن  
 . ألنو ردبا كاف أعمى. من رأل: ، كىذا خًن من قوؿ بعضهمصلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو مؤمننا بو كمات على ذلك

كقد كقع ػ أنو ر ه ُب اؼبناـ ٍب ادَمَّنعى الصحبة، كما  ػ ألنو ردبا ادَمَّنعى أحد . ُب حياتو: كقيدىا بعض العلماء بقولو
كقع ىذا من بعضهم، كأيضنا لكي ىبرج بذلك من ر ه بعد موتو، كىذا ليس لو إال مثاؿ كاحد، رجل ىاجر إذل اؼبدينة ُب 

اليـو الذم مات فيو الن  صلى اهلل عليو كسلم، فرأل الن  صلى اهلل عليو كسلم بعٌن رأسو كىو مسجى قد توُب، فبل ييعد 
 . صحابينا، ألنو دل يلق الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو

 فلو أنو لقي الن  صلى اهلل عليو كسلم حاؿ كفره دل يثبت لو كصف الصحبة، حَّت لو أسلم بعد ذلك، :مؤمًنا بو
كىذا ينطبق على كثًنين لقوا الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب اؼبوسم حينما كاف يعرض نفسو على القبائل كُب مكة كدل يؤمنوا 

 . بو، ٍب  منوا بعد أف أظهر اهلل اإلسبلـ، كدل يلقوا الن  صلى اهلل عليو كسلم حاؿ إيباهنم
 فلو لقيو مؤمننا بو ٍب ارتد زاؿ عنو كصف الصحبة، ألف الردة تبطل صبيع العمل، لكن ماذا لو :ومات على ذلك

أنو إذا رجع إذل اإلسبلـ رجع لو : القول الصحيحأنو لقيو مؤمننا كارتد ٍب عاد إذل اإلسبلـ أيعود لو كصف الصحبة؟ 
كصف الصحبة، كىذا يبكن أف ينطبق على كثًنين فبن كقعت منهم ردة كحارهبم الصديق ٍب فاءكا إذل اإلسبلـ، كمنهم 

 .طليحة بن خويلد األسدم الذم كانت لو صحبة، ٍب ارتد كاٌدعى النبوة، ٍب مٌن اهلل عليو كرجع إذل اإلسبلـ
فأنت تقصد الدعاء بالسبلمة . السبلـ:  التسليم دعاء بالسبلـ، أك ربية، فحينما تقوؿ(:َوَسلََّم تسليًما َمزِيًدا)

أما الدعاء لو : للن  صلى اهلل عليو كسلم، أك تقصد التحية، أك كبلنبا، كال مانع من اجتماعهما، كقد يقوؿ قائل
، حَّت يدفع اهلل عنو السوء كيعصمو من الناس، لكن بعد موتو كيف ندعو لو بالسبلمة؟ . بالسبلمة ُب حياتو فهذا أمر بٌنِّ

اؼبقصود هبذا سبلمة جسده الشريف، كىذا قليل، فإنو قد كقع ُب : أف ىذا دعاء لو بالسبلمة ُب دينو، كقد يقاؿ: اعبواب
غضوف التاريخ أف قومنا من الزنادقة أرادكا سرقة اعبثماف، كسعوا ُب ذلك، كذلك إباف حكم عماد الدين زنكي، حَّت سبكن 

 . من اإليقاع هبم ُب قصة مشهورة
 .واهلل أعلم
 (3)الدرس

                                                           

 . دار ابن اعبوزم (277)جبلء األفهاـ البن القيم ، (17/306)التمهيد البن عبد الرب:  انظر
(. 1/353) اإلصابة ُب سبيز الصحابة 
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 أركان اإليمان
َأْىِل السُّنَِّة : فَ َهَذا اْعِتَقاُد اْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة اْلَمْنُصورَِة ِإَلى ِقَياِم السَّاَعةِ  َأمَّا بَ ْعُد؛-: رحمو اهلل -ؤلفقال الم
.  َوُىَو اإِليماُن بِاهلِل َوَمالَِئَكِتِو, وَُكُتِبِو, َوُرُسِلِو, َواْلبَ ْعِث بَ ْعَد اْلَمْوِت, واإِليَماِن بِاْلَقَدِر ِخْيرِِه َوَشرّْهِ : َواْلَجَماَعةِ 
 ىذه كلمة يؤتى هبا عند إرادة الدخوؿ ُب صلب اؼبوضوع، كمعناىا مهما يكن من شيء، ففيها :َأمَّا بَ ْعدُ : قال

كىذا غًن دقيق، . ىي كلمة يؤتى هبا لبلنتقاؿ من أسلوب إذل  خر: نوع من اإلقباؿ عما ىو بصدده، كبعض الشراح يقوؿ
كالصحيح أنو يؤتى هبا . أما بعد: ألنو لو كاف كذلك فمقتضى ذلك أننا كلما أردنا أف ننتقل من فكرة إذل فكرة نقوؿ

أما : للدخوؿ ُب صلب اؼبوضوع، ككاف الن  صلى اهلل عليو كسلم يستعملها ُب خطبو، فيحمد اهلل كيثين عليو ٍب يقوؿ
 . بعد

ففعلها من باب السنة، سواء ُب اػبطب أـ ُب اؼبكاتب، كالفصاحة تقتضي أف يكوف ما بعد أما بعد حرؼ الفاء 
 . الرابطة

 .  اؼبشار إليو ما سطره بنانو ُب ىذه الصفحات، أك ما ينوم كتابتو فيما يأٌب:فَ َهَذا: قال
، تقوؿ:اْعِتَقادُ : قال أم شددتو كربطتو، . عقدت اغببل:  مأخوذ من العقد، كالعقد ىو الشد كاغبـز كاعبـز

، كىكذا ُب أمور العقائد، ال بد من : فسميت اؼبعارؼ اليقينية كاؼبعاشل القلبية اؼبؤكدة عقائد، ألهنا تفيد معىن الربط كاغبـز
، كال يصلح فيها الرتدد، فكلمة اعتقاد تدؿ على األمور اؼبقطوع هبا اجملزـك هبا  . اغبـز كاعبـز

كصف الشيخ أىل اغبق بأربعة  :َأْىِل السُّنَِّة َواْلَجَماَعةِ : اْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة اْلَمْنُصورَِة ِإَلى ِقَياِم السَّاَعةِ : قال
 : أكصاؼ

كىي ناجية من البدع كالضبلؿ ُب الدنيا، كمن النار ُب اآلخرة، فإهنم قد قباىم .  الفرقة الناجية:الوصف األول
: اهلل تعاذل من البدع كالضبلالت ُب الدنيا، كذلك أهنم اعتصموا بالكتاب كالسنة، كقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم

افرتقت اليهود على إحدل كسبعٌن فرقة، كافرتقت النصارل على اثنتٌن كسبعٌن فرقة، كستفرتؽ ىذه األمة على ثبلث ]
ىم من كاف على مثل ما أنا عليو اليـو : ]قاؿ. من ىي يا رسوؿ اهلل؟: ، قالوا[كسبعٌن فرقة، كلها ُب النار إال كاحدة

 . الفرقة الناجية: ، كؼبا قبوا ُب الدنيا من البدع كالضبلالت أعقبهم ذلك قباة ُب اآلخرة من النار، كؽبذا ظبيت[كأصحايب
الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن ): ىذا الوصف أتى بو الشيخ من اغبديث الصحيح ُب الصحيحٌن.  اؼبنصورة:الوصف الثاني

الىفىهيٍم، حىَّتَمَّن يىٍأٌبى أىٍمري اهلًل كىىيٍم ظىاًىريكفى عىلىى النَمَّناسً  ، فأخرب الن  (أيمَمَّنيًت قىاًئمىةن بًأىٍمًر اهلًل، الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خىذىؽبىيٍم أىٍك خى
، كالظهور معناه النصرة، كالظهور إما باغبجة كالبياف، أك [ظاىرين]صلى اهلل عليو كسلم ببقاء طائفة من األمة منصورة، 

كهلل اغبمد ػ دل زبل منها األرض من عهد الن  صلى اهلل عليو كسلم إذل يومنا ىذا، ػ بالسيف كالسناف، أك هبما معنا، فهذه 
كىلىًكن }لكن ىذه الفرقة الناجية اؼبنصورة تقول كتضعف، كتزيد كتنقص، كتكثر كتقل، دبا يبتلي اهلل عز كجل بو عباده، 

                                                           
 (.1920)صحيح مسلم  
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ليوى بػىٍعضىكيم بًبػىٍعضو  ، فأحياننا تنتشر أعبلـ السنة كينتشر العلم كيتبٌن اغبق، كأحياننا العكس، يفشو اعبهل [4: ؿبمد] {لِّيىبػٍ
 . كتكثر البدع، كيصبح أىل السنة ُب الناس قليل

الى تػىقيوـي السَمَّناعىةي حىَّتَمَّن الى يػيقىاؿى ُب ) قاؿأم إذل قرب قيامها، ألنو صلى اهلل عليو كسلم  :ِإَلى ِقَياِم السَّاَعةِ : قال
، فينقطع ذكر اهلل من األرض، فبل يبقى إال شرار اػبلق ينزك بعضهم على بعض كما تنزك اغبمر، (اهللي، اهللي : اأٍلىٍرضً 

فعليهم تقـو الساعة؛ فهي إذل قرب قياـ الساعة، ألف الن  صلى اهلل عليو كسلم أخرب أف اهلل تعاذل يبعث ُب  خر الزماف 
روبنا مسها ألٌن من مس اغبرير، كروبها أطيب من ريح اؼبسك، فتدخل خياشيم كل مؤمن فتستل ركحو، فحينئذو ال يبقى 

 . على كجو األرض مؤمن، فهؤالء يستنقذىم اهلل تعاذل من بٌن البشرية الذين تقـو عليهم الساعة
الطريقة، من سن سنة، أم من رسم دربنا كطريقنا، كليس اؼبراد بالسنة : لغة: السنة.  أىل السنة:الوصف الثالث

ما يثاب فاعلو، كال يعاقب : ىنا ما عند احملدثٌن أك الفقهاء، ألف لفظ السنة لو استعماالت متعددة، فالسنة عند الفقهاء
الوجوب، كالتحرصل، كاالستحباب، كالكراىة، كاإلباحة، لكنها ليست : تاركو، فهي تأٌب ضمن األحكاـ التكليفية اػبمسة

ىي اؼبرادة ىاىنا، كما أهنا ليست ىي اؼبرادة عند احملدثٌن، اليت دبعىن ما أيثر عن الن  صلى اهلل عليو كسلم من قوؿ أك فعل 
 . أك تقرير أك صفة ًخلقية أك خيلقية

كإمبا اؼبراد بالسنة ىنا الطريقة اليت كاف عليها الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب أمور الدين كلها االعتقادية كالعملية، 
كتاب السنة، كتاب السنة لعبد اهلل بن اإلماـ : كؽبذا درج اؼبصنفوف األكائل من أىل السنة كاعبماعة أف يسموا مصنفاُتم

ا عند اؼبتقدمٌن التعبًن بالسنة، كيقصدكف بالسنة االعتقاد...  لؤلثـر"كتاب السنة"أضبد،   . ككثًن جدن
فهم أىل اغبق، كىم اعبماعة، كىم السواد األعظم، كغًنىم أىل التفرؽ، ذلك أف اهلل .  اعبماعة:الوصف الرابع

يًن مىا }: تبارؾ كتعاذل قد أمر عباده باالجتماع كاالئتبلؼ، كهناىم عن التفرؽ كاالختبلؼ، فقاؿ سبحانو شىرىعى لىكيم مِّنى الدِّ
نىا بًًو إًبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدِّينى كىال تػىتػىفىرَمَّنقيوا ًفيوً  نىا إًلىٍيكى كىمىا كىصَمَّنيػٍ يػٍ : الشورل] {كىصَمَّنى بًًو نيوحان كىالَمَّنًذم أىٍكحى

، فإقامة الدين تكوف باالجتماع عليو، فهذه ىي اعبماعة، أف قبتمع على اغبق كنتناصر على اغبق، كمن ذلك أف [13
قبتمع على إماـ كاحد، كأف تكوف كلمتنا كاحدة، كأف نقاتل ربت راية كاحدة، كأف نصلي صباعة كاحدة، كأف يكوف لنا 

يعان كىالى تػىفىرَمَّنقيواٍ }: بيعة إلماـ كاحد، كل ىذا وبصل بو االجتماع، كقد قاؿ اهلل عز كجل  ؿ ] {كىاٍعتىًصميواٍ حًبىٍبًل اللَمَّنًو صبًى
، كمن شذ عن اعبماعة شذ ُب النار، فدكمنا على مدار التاريخ أىل السنة كاعبماعة ىم العمود الفقرم [103: عمراف

 . للمسلمٌن، كىم أىل االجتماع كاالئتبلؼ، كغًنىم أىل التفرؽ كاالختبلؼ
كدائمنا أىل السنة أكصافهم معنوية موضوعية، كأما أىل البدع فإهنم يينسبوف إما إذل مقاالُتم، كإما إذل قائليها، 

نسبة إذل إنكارىم القدر، كاعبربية نسبة إذل قوؽبم باعبرب، ككل ىذا نسبة إذل بدعة، كاػبوارج نسبة إذل . القدرية: كما يقاؿ
خركجهم، كالواصلية نسبة إذل كاصل بن عطاء، كاعباحظية نسبة إذل اعباحظ، أما أىل اغبق فيينبسوف إذل األكصاؼ 

                                                           
 (.148)صحيح مسلم  
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اغبميدة اليت زينهم اهلل تعاذل هبا، كلو تعددت، فإف تعددىا ال يعين أهنم فرؽ ـبتلفة، فهم أىل السنة، كىم أىل اغبديث، 
 . كىم الطائفة الناجية، كىم الفرقة اؼبنصورة، فهذه أظباء ؼبسمى كاحد

 كما ىو ىذا اؼبشار إليو على سبيل اإلصباؿ؟ 
!  هلل دره:َوُىَو اإِليماُن بِاهلِل َوَمالَِئَكِتِو, وَُكُتِبِو, َوُرُسِلِو, َواْلبَ ْعِث بَ ْعَد اْلَمْوِت, واإِليَماِن بِاْلَقَدِر ِخْيرِِه َوَشرّْهِ : قال

ىذه بركة لزـك نصوص الوحيٌن، عندما أراد أف يبٌن العقيدة بٌينها كما بٌينها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ككما بينها اهلل 
ُب كتابو، ال كما درج عليو اؼبتكلموف، فلو رأيتم كتب العقائد لدل اؼبتكلمٌن لوجدًب أهنا ُب كاد ككبلـ اهلل ُب كاد، لكن 
نبينا صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث جربيل ؼبا ابتعث اهلل تعاذل أكـر رسوؿ ملكي، إذل أكـر رسوؿ بشرم، جربيل إذل 

: أك قاؿػ أف تؤمن باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر : قاؿ. فأخربشل عن اإليباف: قاؿ)ؿبمد، سألو عن اإليباف، 
 :، ىذه أركاف اإليباف، أىي ستة، أـ طبسة؟ اختلف العلماء(كالبعث بعد اؼبوت ػ كتؤمن بالقدر خًنه كشره

 . أركاف اإليباف ستة، نظرنا للمعدكدات: ػ فمنهم من يقوؿ
فأين ذىب اإليباف بالقدر؟ . األصوؿ اػبمسة: كما يعرب شارح الطحاكية، يقوؿ. بل ىي طبسة: ػ كبعضهم يقوؿ

اإليباف بالقدر ىو جزء من اإليباف باهلل، ألف اإليباف بالقدر ُب الواقع ىو إيباف بعلم اهلل ككتابتو كمشيئتو كخلقو، كىذا يرجع 
إذل اإليباف باهلل، لكن ؼبا كاف الغلط فيو كثًننا، كالشبهات فيو كاقعة، خصو الن  صلى اهلل عليو كسلم بالذكر، كفٌصل بعد 

 .، من باب التأكيد عليو[كتؤمن بالقدر خًنه كشره]: إصباؿ، فقاؿ
خبلؼ لفظي، كال يصح إيباف امرئ إال هبا، فلهذا كانت أصوالن هبب . طبسة، أـ ستة: كىذه األصوؿ سواء قلنا

أف يعقد عليها القلب، كتفاصيلها موجودة ُب كتب العقائد، كالشيخ ُب ىذه الرسالة قد ركز على موضوع اإليباف باهلل، 
كمر مركرنا سريعنا على ما يتعلق باؼببلئكة كالكتب كالرسل، كأفاض ُب ذكر اإليباف باليـو اآلخر، ألنو قرين اإليباف باهلل، 

ٍغًرًب كىلىًكنَمَّن اٍلربَمَّن }فكثًننا ما يذكر اهلل اإليباف بو، ٍب يثين باإليباف باليـو اآلخر،  لَمَّنٍيسى اٍلربَمَّن أىف تػيوىلُّواٍ كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى
لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ اللَمَّنًو أيٍسوىةه حىسىنىةه لِّمىن كىافى يػىٍرجيو اللَمَّنوى كىاٍليػىٍوـى }، [177: البقرة] {مىٍن  مىنى بًاللَمَّنًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخرً 

: اؼبائدة] { كىالنَمَّنصىارىل مىٍن  مىنى بًاللَمَّنًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخرً كىالصَمَّنابًئيوفى ًإفَمَّن الَمَّنًذينى  مىنيواٍ كىالَمَّنًذينى ىىاديكاٍ }، [21: األحزاب] {اآلًخرى 
69.] 

َوُىَو اإِليماُن بِاهلِل َوَمالَِئَكِتِو, وَُكُتِبِو, َوُرُسِلِو, َواْلبَ ْعِث بَ ْعَد اْلَمْوِت, واإِليَماِن -: رحمو اهلل -ؤلفقال الم
 . بِاْلَقَدِر ِخْيرِِه َوَشرّْهِ 

 . كىذا اعتقاد الفرقة الناجية:  مرجع الضمًن إذل االعتقاد حينما قاؿ:َوُىوَ : قال
 انتزع الشيخ :اإِليماُن بِاهلِل َوَمالَِئَكِتِو, وَُكُتِبِو, َوُرُسِلِو, َواْلبَ ْعِث بَ ْعَد اْلَمْوِت, واإِليَماِن بِاْلَقَدِر ِخْيرِِه َوَشرّْهِ : قال

ىذه اعبمل من حديث جربيل حينما ابتعث اهلل أفضل رسوؿ ملكي، ألفضل رسوؿ بشرم، فسألو عن اإليباف، فأجاب 
                                                           

 (.8)صحيح مسلم  
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 [19[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

أف تؤمن باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كالبعث بعد اؼبوت، ]: الن  صلى اهلل عليو كسلم هبذا اعبواب اؼبنظم البٌن اعبلي، قاؿ
، ىذه أصوؿ اإليباف، فإذا أراد اإلنساف أف يعرؼ اإليباف فلن هبد تعريفنا خًننا من تعريف الن  [كتؤمن بالقدر خًنه كشره

يؤمىن ػ صلى اهلل عليو كسلم، كاعلموا 
يا رعاكم اهلل ػ أنو إذا جاء مبحث اإليباف عند أىل السنة كاعبماعة فإما أف ييراد بو اؼب

يؤمىن بو ىو أركاف اإليباف، كما كقع ُب جواب الن  صلى اهلل عليو كسلم، كىي األصوؿ الستة، 
بو، أك ييراد بو حقيقتو، كاؼب

 . على اعتبار أف القدر داخل ُب اإليباف باهلل. اػبمسة: كإف شئت فقل
 . كإما أف ييراد باإليباف حقيقتو من أنو قوؿ كعمل، كزيادتو كنقصانو، كما يعارضو من الكفر كأنواعو

يؤمىن بو كىي أركانو، كنشًن إليها بإصباؿ
 : كاؼبقصود ىاىنا ذكر اؼب

 : وال يتم اإليمان باهلل إال باإليمان بأربعة أموراإليباف باهلل، كىو أعظمها كأجلها، : الركن األول
 .  اإليباف بوجوده سبحانو:األمر األول

 .  اإليباف بربوبيتو:الثاني األمر
 .  اإليباف بألوىيتو:األمر الثالث

 .  اإليباف بأظبائو كصفاتو:الرابع األمر
فبل يتم اإليباف باهلل إال بتحقيق ىذه األربعة، فيؤمن اإلنساف بوجود اهلل كأف كجوده ىو الوجود اغبق، حَّت 

فبكن الوجود، أك : كاجب الوجود؛ ألف كجوده ال يفتقر إذل كجود غًنه، كمن سواه يعربكف عنو بقوؽبم: اؼبتكلموف يقولوف
ألف كجود غًنه مفتقر إذل كجوده، فبل بد من اإليباف بوجود اهلل تعاذل، كقد تضافرت األدلة من العقل . الوجود اؼبمكن

 . كالشرع كاغبس كالفطرة على كجود اهلل، كال نسرتسل ُب بسطها
ىو اعتقاده اػبالق اؼبالك اؼبدبر، فعلى ىذه الثبلثة تدكر معاشل الربوبية، كبعضهم يفسر توحيد : كاإليباف بربوبيتو

 . الربوبية بأنو توحيد اهلل بأفعالو كاػبلق كاؼبلك كالرِّزؽ كالتدبًن كما إليو
ىو اعتقاد أنو اؼبستحق للعبادة كحده دكف ما سواه، فبل وبل صرؼ أم نوع من أنواع العبادة : كاإليباف بألوىيتو

 . لغًنه سبحانو
 . كاإليباف بأظبائو كصفاتو كىو ما أفاض فيو اؼبؤلف بعد ىذه اعبمل

  :وال يتم إال بتحقيق أربعة أمور اإليمان بالمالئكة, :الركن الثاني
كأف كجودىم حق، فليسوا كما يزعم بعض الزاعمٌن أهنم قول معنوية، أك أهنم .  اإليباف بوجودىم:األول األمر

 . قول اػبًن اؼببثوثة ُب الكوف، ال، بل اؼببلئكة خلق حقيقي كعادل غي  خلقهم اهلل من نور
: فنعلم من أظبائهم.  اإليباف دبن علمنا اظبو منهم باالسم، كمن دل نعلم اظبو فإننا نؤمن بو إصباالن :األمر الثاني

كىم األكثر ػ فإننا ػ جربيل كميكائيل كإسرافيل كملك اؼبوت كمنكر كنكًن كىاركت كماركت كمالك، كمن دل نعلم اظبو 
 . نؤمن هبم إصباالن 
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 [20[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

اغبٍىٍمدي لًلَمَّنًو فىاًطًر } فقد كصفهم اهلل تعاذل جبملة من األكصاؼ، . اإليباف دبا  علمنا من صفاُتم:األمر الثالث
: ، كقاؿ نبينا صلى اهلل عليو كسلم[1: فاطر] {السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرًض جىاًعًل اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن أيكرل أىٍجًنحىةو مَمَّنثٍػىنى كىثيبلثى كىريبىاعى 

ًة اهلًل ًمٍن ضبىىلىًة اٍلعىٍرشً ] ٍبًع ًمئىًة ، أيًذفى رل أىٍف أيحىدِّثى عىٍن مىلىكو ًمٍن مىبلىًئكى ًة أيذينًًو ًإذلى عىاتًًقًو مىًسًنىةي سى ًإفَمَّن مىا بػىٌٍنى شىٍحمى
 . ، فما علمنا من صفاُتم  منا هبا دكف تكييف، كما ال فإننا نكلو إذل اهلل[عىاـو 

كؼببلئكة الرضبن كظيفة عامة مشرتكة كىي عبادة اهلل .  اإليباف دبا علمنا من أعماؽبم ككظائفهم:األمر الرابع
كىإًنَمَّنا لىنىٍحني الصَمَّنافُّوفى }، [27، 26: األنبياء]{ ال يىٍسًبقيونىوي بًاٍلقىٍوًؿ كىىيم بًأىٍمرًًه يػىٍعمىليوفى  (26)بىٍل ًعبىاده مٍُّكرىميوفى }كتسبيحو، 

هي ال يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىال يىٍستىٍحًسريكفى }، [166، 165: الصافات]{ كىإًنَمَّنا لىنىٍحني اٍلميسىبِّحيوفى  (165) ( 19)كىمىٍن ًعندى
 [. 38: فصلت]{ ييسىبِّحيوفى لىوي بًاللَمَّنٍيًل كىالنػَمَّنهىاًر كىىيٍم ال يىٍسأىميوفى }، [20، 19: األنبياء] {ييسىبِّحيوفى اللَمَّنٍيلى كىالنػَمَّنهىارى ال يػىٍفتػيريكفى 

  :اإليمان بالكتب, وال يتم أيًضا إال بتحقيق أربعة أمور :الركن الثالث
 . فليست كبلـ ملك كال كبلـ رسوؿ، بل ىي كبلـ اهلل حقنا.  اإليباف بأهنا من عند اهلل حقنا:األمر األول
التوراة : فنعلم من كتب اهلل.  اإليباف دبا علمنا اظبو منها باظبو، كمن دل نعلم اظبو فإنا نؤمن بو إصباالن :األمر الثاني

كاإلقبيل كالزبور كالقر ف، كيبكن أف نضيف صحف إبراىيم، فنعلم أف اهلل تعاذل أمد أنبياءه بكتب لتبقى حجة على الناس، 
 .فنؤمن هبا، كما ال نعلمو منها فإنا نؤمن بو إصباالن 

فما ثبت من أخبار الكتب السابقة فإننا نقبلو كنصدؽ بو، كالواقع .  تصديق ما صح من أخبارىم:األمر الثالث
ا ُب كتابنا أك من كبلـ نبينا صلى اهلل عليو كسلم،  أننا ال نستطيع القطع بصحة ما ُب الكتب السابقة إال أف قبد ؽبا شاىدن

وبيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى }، ك[13: ، اؼبائدة46: النساء] {وبيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى عىن مَمَّنوىاًضًعوً }ذلك أف ربنا عز كجل أخربنا بأف من قبلنا 
ا ًمٍن ًعنًد اللَمَّنًو لًيىٍشتػىريكاٍ بًًو شبىىنان قىًليبلن }، كأهنم [41: اؼبائدة] {ًمن بػىٍعًد مىوىاًضًعوً  { يىٍكتيبيوفى اٍلًكتىابى بًأىٍيًديًهٍم ٍبيَمَّن يػىقيوليوفى ىىذى

، فلما كاف األمر كذلك كصارت ؿبل الريبة كالظنة ما كاف لنا أف نصدؽ شيئنا من أخبارىا إال ب ثارة من علم [79: البقرة]
 : اإلسرائيليات   إلى ثالثة أقسام: ويسمونها  فلهذا قسم العلماء المأثور من كتب أىل الكتاب قبلنا كدليل ساطع، 

فإنا نؤمن بو، كذكر خلق  دـ، كذكر الطوفاف، كقصة موسى كيوسف، .  ما شهد كتابنا بصحتو:القسم األول
 . ك يات عيسى ابن مرصل من إبراء األبرص كاألكمو كإحياء اؼبوتى، فهذا نؤمن بو لشهادة كتابنا بو

كىو ما أدخلوه ُب كتب اهلل عز كجل من الباطل، كزعمهم أف لوطنا صلى .  ما شهد كتابنا ببطبلنو:القسم الثاني
اهلل عليو كسلم شرب اػبمر كزسل بابنتيو، كىذا موجود ُب أسفارىم، كزعمهم أف سليماف صلى اهلل عليو كسلم عبد األصناـ 

 . بعل كعشرتكت كغًن ذلك فبا ادعوه عليو، كغًن ذلك فبا قالوه ُب كتبهم، ذبرأكا فيو على اهلل تعاذل كعلى أنبيائو
فهذا النوع ال نصدقو كال نكذبو، لقوؿ .  ما ال قبد ُب كتابنا ما يشهد بصحتو، كال يشهد ببطبلنو:القسم الثالث

بيوىيٍم، كىقيوليوا) :الن  صلى اهلل عليو كسلم نىا كىمىا أيٍنزًؿى }: ال تيصىدِّقيوا أىٍىلى الًكتىاًب كىال تيكىذِّ  مىنَمَّنا بًاهلًل كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ
                                                           

 (.  151)صححه األلباني السلسة الصحيحة , (7724)سنن أبي داود  
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 [21[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

كحدثوا ]: ، كلكن ىذا النوع ذبوز ركايتو ؼبن كاف مدركنا كعارفنا باؼبعاشل، لقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم(اآليىةى  {إًلىٍيكيمي 
، كإمبا قلت ذلك ألف بعض من يركم اإلسرائيليات ال يتبٌن لو الباطل فيها، فكاف ال بد أف [عن بين إسرائيل كال حرج

كما . كإنا لنبلوا عليو الكذب: رضي اهلل عنو ػ عن كعب األحبارػ يكوف من وبدث هبذا على علم باألمر، كقد قاؿ معاكية 
 . رضي اهلل عنو ػ تكذيبو أك أنو يتعمد الكذب، كإمبا قصد أننا قبد ُب مركياتو ما يكوف كذبناػ أراد 

كىو القر ف العظيم، فبل بد من العمل بو، فإف اهلل تعاذل ذكر التوراة ٍب .  العمل دبا أينزؿ إلينا منها:األمر الرابع
ٍيًمنان عىلىٍيوً }: اإلقبيل ٍب القر ف، قاؿ ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٌٍنى يىدى قان لِّمى أم : [48: اؼبائدة] {كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاغبٍىقِّ ميصىدِّ

ا كناسخنا،  نػىهيم دبىا أىنزىؿى اللَمَّنوي }حاكمنا كمؤسبننا كقاضينا كشاىدن ، فيجب العمل دبا أينزؿ إلينا من [48: اؼبائدة] {فىاٍحكيم بػىيػٍ
الكتب كىو القر ف العظيم، كال هبوز العمل دبا سبق إال أف يقره شرعنا، فإف أقره شرعنا فشرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره 

نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَمَّن النػَمَّنٍفسى بًالنػَمَّنٍفًس كىاٍلعىٌٍنى بًاٍلعىٌٍنً كىاألىنفى بًاألىنًف كىاأليذيفى بًاأليذيًف }: شرعنا، بدليل أف اهلل تعاذل قاؿ كىكىتىبػٍ
فىمىن }: أم ُب التوراة، أقر اهلل سبحانو كتعاذل ىذا، ٍب زاد: {ًفيهىا}: [45: اؼبائدة] {كىالسِّنَمَّن بًالسِّنِّ كىاعبٍيريكحى ًقصىاصه 

عن ، ىذا ىو األصل ُب ىذا األمر، كإال فإف القر ف ناسخ ؼبا قبلو، كقد جاء عن  [45: اؼبائدة]{تىصىدَمَّنؽى بًًو فػىهيوى كىفَمَّنارىةه لَمَّنوي 
جابر بن عبد اهلل، أف عمر بن اػبطاب، أتى الن  صلى اهلل عليو كسلم بكتاب أصابو من بعض أىل الكتب، فقرأه 

ا يىا اٍبنى اػٍبىطَمَّناًب، كىالَمَّنًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىقىٍد ًجٍئتيكيٍم هًبىا  )على الن  صلى اهلل عليو كسلم فغضب كقاؿ أىميتػىهىوِّكيوفى ًفيهى
بيوا ًبًو، أىٍك بًبىاًطلو فػىتيصىدِّقيوا ًبًو، كىالَمَّنًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو أىفَمَّن  بػىٍيضىاءى نىًقيَمَّنةن، الى تىٍسأىليوىيٍم عىٍن شىٍيءو فػىييٍخربيككيٍم حًبىق  فػىتيكىذِّ

يًّيا، مىا كىًسعىوي ًإالَمَّن أىٍف يػىتَمَّنًبعىيًن   . (ميوسىى كىافى حى
 : اإليمان بالرسل, وال يتم أيًضا إال بتحقيق أربعة أمور: الركن الرابع
اللَمَّنوي }دبعىن أف اهلل اصطفاىم كاختارىم عن علم كحكمة، .  اإليباف بأف رسالتهم من عند اهلل حقنا:األمر األول

ا اٍلقيٍر في عىلىى رىجيلو مِّنى اٍلقىٍريػىتػىٌٍنً عىًظيمو }، [124: األنعاـ] {أىٍعلىمي حىٍيثي هبىٍعىلي رًسىالىتىوي  أىىيٍم  (31)كىقىاليوا لىٍوال نػيزِّؿى ىىذى
، فالنبوة ال [75: اغبج]{ اللَمَّنوي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَمَّناسً }، [32، 31: الزخرؼ] {يػىٍقًسميوفى رىضٍبىةى رىبِّكى 

تيناؿ بالكسب، كال تيناؿ بالرياضة، كال تيناؿ باجملاىدة كما زعمو بعض زنادقة الصوفية، كما أهنا أيضنا ال تيناؿ بالقول 
القوة القدسية، كالقوة اغبدسية، كالقوة : العقلية، كما ادعى ذلك ابن سينا كالفبلسفة، حيث زعموا أف للنبوة شرائط

 . من توفرت فيو ىذه اػبصائص صار نبينا، ككل ىذا من الباطل؛ فهي اصطفاء من اهلل: إخل فبا ادعوه، كقالوا.. التخييلية
أما ُب القر ف العظيم فقد كرد .  اإليباف دبن علمنا اظبو منهم، كمن دل نعلم اظبو فإنا نؤمن بو إصباالن :األمر الثاني

، كُب السنة  ذكر طبسة كعشرين رسوالن نبينا، كل من ظباىم اهلل تعاذل فهم أنبياء كرسل، كعدُتم طبسة كعشركف نبينا رسوالن
ا أك اثنٌن، فهذا أقصى علمنا بأظبائهم، كإال فإف رسل اهلل كثر،  كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلِّ أيمَمَّنةو }ما قد يضيف إذل ىذا كاحدن

                                                           
 (.7362)صحيح البخاري  

 .ضعف إسناده شعيب األرنؤوط (15156)السمند  
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ٍلنىا ريسيبلن مِّن قػىٍبًلكى ًمنػٍهيم مَمَّنن قىصىٍصنىا عىلىٍيكى كىًمنػٍهيم مَمَّنن دلَمٍَّن نػىٍقصيٍص عىلىٍيكى }، [36: النحل] {رَمَّنسيوالن  : غافر]{ كىلىقىٍد أىٍرسى
 . ، فيكفي اإليباف اجململ دبا دل يسم اهلل تعاذل، فنؤمن بو إصباالن [78

ًإفَمَّن فبَمَّنا أىٍدرىؾى النَمَّناسي ًمٍن كىبلىـً ): كقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم.  تصديق ما صح من أخبارىم:األمر الثالث
، كمن أخبارىم ما قص اهلل تعاذل علينا ُب كتابو، كما قص علينا قصة موسى (النُّبػيوَمَّنًة، ًإذىا دلٍى تىٍستىٍحًي فىافػٍعىٍل مىا ًشٍئتى 

 . كفرعوف كسائر أنبيائو، كما حدَمَّنث بو نبيو صلى اهلل عليو كسلم ُب األحاديث الصحيحة فبا كاف ُب األنبياء السابقٌن
فيجب علينا أف نعمل بشريعتو .  العمل بشريعة من أيرسل إلينا منهم كىو ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم:األمر الرابع

 . كال نلتفت إذل ما سواه
 : ويتطلب أيًضا أربعة أمور, اإليمان باليوم اآلخر: الركن الخامس
فتنة القرب، كعذاب القرب أك نعيمو، كسيأٌب : كالذم يكوف ُب القرب أمراف.  اإليباف دبا يكوف ُب القرب:األمر األول

 . الكبلـ عليهما، كقد أفرد الشيخ ؽبما حيزنا كبًننا
حفاة غًن : [حفاة عراة غرالن ]كىو إخراج الناس من قبورىم أحياء يـو القيامة،.  اإليباف بالبعث:األمر الثاني

منا]: منتعلٌن، عراة غًن مكتسٌن، غرالن غًن ـبتونٌن، كُب ركاية  . أم ليس معهم شيء: [هبي
كسيأٌب ذكر التفريق بٌن ؿباسبة الكفار كؿباسبة اؼبؤمنٌن، كذكر نوعي حساب .  اإليباف باغبساب:األمر الثالث

 . اؼبؤمنٌن، كأنو إما عرض كإما مناقشة
كىو اعبنة أك النار، فاعبنة ىي الدار اليت أعدىا اهلل كرامة ألكليائو اؼبتقٌن، كالنار ىي .  اإليباف باعبزاء:األمر الرابع

 . الدار اليت أعدىا اهلل مكاننا ألعدائو الكافرين
 : اإليمان بالقدر, وال يتم إال بتحقيق أربعة أمور: الركن السادس
 .  اإليباف بعلم اهلل احمليط بكل شيء:األمر األول
 .  اإليباف بكتابة اهلل للمقادير قبل أف ىبلق السماكات كاألرض خبمسٌن ألف سنة:األمر الثاني
 .  اإليباف دبشيئة اهلل النافذة، كأف ما شاء كاف كما دل يشأ دل يكن:األمر الثالث
 . ذكاُتا كصفاُتا كحركاُتا، فاهلل اػبالق كما سواه ـبلوؽ.  اإليباف خبلق اهلل عبميع األشياء:األمر الرابع
سن تصوره كتقسيمو ػ كهبذا البياف  يا رعاكم اهلل ػ ينتظم مفردات أركاف اإليباف الستة، كينبغي لطالب العلم أف وبي

 . ليتمكن من بيانو لعمـو الناس، فإف الناس ُب أمس اغباجة إذل إدراؾ ىذه التفاصيل
كمبحث القدر أكاله الشيخ ُب ىذه الرسالة عناية خاصة، فأكثر ما ركز عليو الشيخ ُب العقيدة الواسطية اإليباف 

 . باهلل، كاإليباف  باليـو اآلخر، كاإليباف بالقدر، كأما اإليباف بالكتب كالرسل كاؼببلئكة فجرت إشارة عابرة إليو
 .واهلل أعلم

                                                           
 (.3483)صحيح البخاري  
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 (4 )الدرس
 األيمان بصفات اهلل

اإِليَماُن ِبَما َوَصَف ِبِو نَ ْفَسُو ِفي ِكِتاِبِو اْلَعزِيِز, َوِبَما َوَصَفُو ِبِو : َوِمَن اإليَماِن بِاهللِ -: رحمو اهلل -ؤلفقال الم
 .َرُسولُُو ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليو وسلم, ِمْن َ ْيِر َتْحرِيٍف َواَل تَ ْعِطيٍل, َوِمْن َ ْيِر َتْكِييٍف َواَل َتْمِثيلٍ 

 .بعد أف ذكر الشيخ التأطًن العاـ جململ العقيدة اإلسبلمية دخل ُب شيء من اػبصوص
اإليباف بوجوده، :  من ىنا للتبعيض، فقد أسلفنا أف اإليباف باهلل يتضمن أربعة أمور:َوِمَن اإليَماِن بِاهللِ : قال

كربوبيتو، كألوىيتو، كأظبائو كصفاتو، فاختار منها الشيخ ما مست اغباجة إليو ُب سؤاؿ السائل، كما كاف سادًّيا ُب زمنهم 
 . من اللغط ُب ىذا األمر اؼبهم، كىو ما يتعلق بأظبائو كصفاتو، فذكر قاعدة أىل السنة كاعبماعة ُب ىذا الباب

اإِليَماُن ِبَما َوَصَف ِبِو نَ ْفَسُو ِفي ِكِتاِبِو اْلَعزِيِز, َوِبَما َوَصَفُو ِبِو َرُسولُُو ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليو وسلم, ِمْن : قال
يا رعاكم اهلل ػ أف الناس تفرقوا ُب ىذا الباب الشريف فرقنا ػ  اعلموا :َ ْيِر َتْحرِيٍف َواَل تَ ْعِطيٍل, َوِمْن َ ْيِر َتْكِييٍف َواَل َتْمِثيلٍ 

إف اهلل تعاذل : شَّت، فقـو زعموا أف اهلل سبحانو كحبمده ال اسم لو كال صفة، كىؤالء ىم غبلة اؼبعطلة من اعبهمية، فقالوا
فبل ييثبتوف فيما يتعلق باهلل إال أنو كجود مطلق، أم كجود ال . ال اسم لو كال صفة، كأف الوجود اؼبطلق بشرط اإلطبلؽ

يتقيد بصفة، فيزعم ىؤالء أنو ليس بسميع كال بصًن كال عليم كال قدير، كليس لو ظبع كال بصر كال علم كال قدرة، ىؤالء 
 : ىم غبلة اؼبعطلة، كىم اعبهمية، كاعبهمية قد كفرىم أىل السنة بشناعة مقالتهم، حَّت قاؿ ابن القيم

 كلقد تقلد كفرىم طبسوف ُب                     عشر من العلماء ُب البلداف
يعين طبسمائة عادل أيثر عنهم تكفًن اعبهمية، كذلك أف مقالتهم تعين ُب الواقع إنكار كجود اهلل، ألنو ال ييتصور 

ا، فلذلك   كجود موجود ليس لو كصف، كناطق الكتاب كصحيح السنة ُب إثبات األظباء كالصفات، فبل مسوغ ؼبقالتهم أبدن
 . استحقوا التكفًن

نعم، نثبت لو : كدكف ىؤالء قـو من اؼبعطلة كىم اؼبعتزلة، فإف اؼبعتزلة أرادكا تلطيف شناعة مقالة اعبهمية، فقالوا
نعم، ىو ظبيع لكن ببل ظبع، كبصًن ببل بصر، كعليم ببل علم، كقدير : فيقولوف. األظباء دكف ما دلت عليو من الصفات

دبعىن أهنم أثبتوا أظباء فرغوىا من الصفات، فحقيقة األمر أف ال فرؽ بٌن مذىب اؼبعتزلة كمذىب اعبهمية، ألف . ببل قدرة
ىا ىو اهلل تعاذل قد ظبى نفسو : اعبميع يعتقد أنو ليس هلل تعاذل صفة ثبوتية، حَّت إهنم إذا جوهبوا بصراحة األدلة كقيل ؽبم

عى }: ظبيعنا كقاؿ يعه }، [1: اجملادلة]{ كىاللَمَّنوي يىٍسمىعي }: ، كقاؿ[1: اجملادلة] {قىٍد ظبًى ، 244، 181: البقرة]{ ًإفَمَّن اللَمَّنوى ظبًى
عى اللَمَّنوي قػىٍوؿى الَمَّنيًت }:  ، كما ُب صدر سورة اجملادلة[1: ، اجملادلة1: ، اغبجرات28: ، لقماف75: ، اغبج17: األنفاؿ قىٍد ظبًى

يعه بىًصًنه  ا ًإفَمَّن اللَمَّنوى ظبًى اؼبقصود بالسمع انتفاء : ، قالوا[1: اجملادلة] {ذبيىاًدليكى ُب زىٍكًجهىا كىتىٍشتىًكي ًإذلى اللَمَّنًو كىاللَمَّنوي يىٍسمىعي ربىىاكيرىكيمى
دبعىن أهنم يفسركف الصفات الثبوتية بالسلبية، بأف . الصمم، كاؼبقصود بالعلم انتفاء اعبهل، كاؼبقصود بالقدرة انتفاء العجز

أضدادىا مسلوبة عن اهلل، ككل ذلك فرارنا من إثبات الصفة، ككل ىذا من تبلعب الشياطٌن كمن شـؤ تلقيهم الفلسفة 
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اليونانية كغًنىا، اليت أفسدت مداركهم كطرائقهم ُب التفكًن، خببلؼ السلف فإهنم اعتصموا بالكتاب كالسنة كلزموا 
 . داللتهم، كعصمهم اهلل، فأثبتوا ما أثبت لنفسو

 . كىذا ُب جانب التعطيل
، فلما ظبعوا اهلل تعاذل وعلى النقيض من ىؤالء تماًما قوم  لوا في اإلثبات, وىم أىل التمثيل والتكييف

ال نعهد ىذا إال ُب اؼبوجودات فيعتقدكهنا ُب اهلل حبسب ما عهدكىا ُب :يسمي نفسو بأظباء كيصف نفسو بأكصاؼ قالوا
 :اؼبوجودات فيقوؿ قائلهم

 . تعاذل اهلل عما يقولوف علونا كبًننا. ظبع كسمعنا، كبصر كبصرنا، ككجو كوجوىنا، كيد كأيدينا
أرأيتم كيف افرتقوا؟ قـو غلوا ُب التنزيو حَّت كقعوا ُب التعطيل، كقـو غلوا ُب اإلثبات حَّت كقعوا ُب التمثيل، كىدل 
اهلل تعاذل أىل السنة كاعبماعة ؼبا اختيلف فيو من اغبق بإذنو، فسلكوا مسلكنا كسطنا بٌن طرفٌن، كعدالن بٌن عوجٌن، فأثبتوا 

 ... نؤمن دبا كصف اهلل بو نفسو: إثباتنا ببل سبثيل، كنزىوا اهلل تعاذل تنزيهنا ببل تعطيل، فقالوا
اإِليَماُن ِبَما َوَصَف ِبِو نَ ْفَسُو ِفي ِكِتاِبِو اْلَعزِيِز, َوِبَما َوَصَفُو ِبِو َرُسولُُو ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليو وسلم, ِمْن : قال

اهلل : ىذه بركة اعتصامهم بالكتاب كالسنة، قالوا!  هلل درىم:َ ْيِر َتْحرِيٍف َواَل تَ ْعِطيٍل, َوِمْن َ ْيِر َتْكِييٍف َواَل َتْمِثيلٍ 
سبحانو كتعاذل غيب، كال سبيل لنا أف نقوؿ شيئنا إال بربىاف من اهلل، كال يبكن أف نعلم ما ينبغي لربنا كما يينزه عنو إال خبرب 

رؤيتو، : األكؿ: صادؽ عنو، ذلك أف العقوؿ تقطع أف أم شيء من األشياء ال يبكن معرفة صفتو إال بإحدل ثبلث طرائق
 . خرب صادؽ عنو: رؤية مثيلو، الثالث: الثاشل

فبل يبكنك أف زبرب عن ىذا . إنو قد ظهر جهاز معٌن، حاسب أك موديل سيارة معينة: فأنت لو قيل لك مثبلن 
إما أف تكوف رأيت ىذه السلعة بنفسك فوصفتها، أك رأيت : الشيء أك عن ىذه السلعة، إال بأحد ىذه الثبلث طرؽ

نظًننا ؽبا مثبلن ُب كتالوج أك غًن ذلك فوصفتها بناء على رؤية نظًنىا، أك جاءؾ إنساف حاذؽ يعي ما يقوؿ كيعين ما يقوؿ 
رب عن ربنا عز كجل إال بالطريق الثالثة، : فحدثك فنقلت عنو، ىذه ىي الطرؽ اؼبمكنة، فللو اؼبثل األعلى ال يبكن أف لبي

ألننا دل نر ربنا، كال نبينا صلى اهلل عليو كسلم ر ه، فكيف بنا، فبالتارل ال يبكن أف نصف ربنا بناء على رؤية، فقد سئل 
، كذلك أنو رأل اغبيجيب،  (رىأىٍيتي نيورنا: )، أك قاؿ (نيوره أىسلَمَّن أىرىاهي : )قاؿ. ىل رأيت ربك؟: الن  صلى اهلل عليو كسلم

ابيوي النُّوري ): قاؿ ىٍحرىقىٍت سيبيحىاتي كىٍجًهًو مىا انٍػتػىهىى إًلىٍيًو بىصىريهي ًمٍن - النَمَّناري : كىُب رًكىايىًة أىيب بىٍكرو - ًحجى لىٍو كىشىفىوي ألى
ٍلًقوً    .(خى

                                                           
 (.178) صحيح مسلم 
(. 179) صحيح مسلم 
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رضي اهلل عنها ػ ىل رأل ػ  أنو كال الن  صلى اهلل عليو كسلم رأل ربو، كؽبذا ؼبا سئلت عائشة :فالقول الصحيح
لقد رأل من  يات ربو }ركيدا ٍب قرأت : لقد تكلمت بشيء قف لو شعرم، قلت: ؿبمد ربو؟ قالت للسائل

، قالت أين يذىب بك؟ {الكربل
إمبا ىو جربيل، من أخربؾ أف ؿبمدا رأل ربو، أك كتم شيئا فبا أمر بو، أك يعلم اػبمس اليت قاؿ اهلل تعاذل 

مرة عند : فقد أعظم الفرية، كلكنو رأل جربيل، دل يره ُب صورتو إال مرتٌن {إف اهلل عنده علم الساعة كينزؿ الغيث}
 . سدرة اؼبنتهى، كمرة ُب جياد لو ست مئة جناح قد سد األفق

فىبلى }، [74: النحل] {فىبلى تىٍضرًبيواٍ لًٌلًو األىٍمثىاؿى }أشد امتناعنا، ألنو ال نظًن لو سبحانو حَّت ييقاس عليو، : كالثاشل
ادان   [. 4: اإلخبلص]{ كىدلٍى يىكين لَمَّنوي كيفيوان أىحىده }، [22: البقرة] {ذبىٍعىليواٍ لًٌلًو أىندى

فلم يبق إال الطريق الثالث كىو اػبرب الصادؽ، فقد أخربنا اهلل تعاذل عن نفسو ُب كتابو بأظبائو كصفاتو، ُب مواضع 
عدة، كأخربنا عنو نبيو صلى اهلل عليو كسلم ُب سنتو الصحيحة، فكاف متعيننا أف نلـز ىذا الطريق، كال نيثبت هلل دبجرد 

العقل، بل نيثبت دبا دؿ عليو النص الصحيح، فكانت طريقة أىل السنة كاعبماعة اإليباف دبا كصف بو نفسو ُب كتابو، كدبا 
 . كصفو بو رسولو ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم ُب سنتو

 ىذه :اإِليَماُن ِبَما َوَصَف ِبِو نَ ْفَسُو ِفي ِكِتاِبِو اْلَعزِيِز, َوِبَما َوَصَفُو ِبِو َرُسولُُو ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليو وسلم: قال
طريقة أىل السنة، كاحرتز الشيخ من أربعة أمور، فاألكؿ كالثاشل ؿبذكراف ُب جانب التنزيو، كالثالث كالرابع ؿبذكراف ُب 

 . جانب اإلثبات
: يعين غًٌنه عن مواضعو، تقوؿ أنت مثبلن . حرؼ الكبلـ: التغيًن، يقاؿ: لغة: التحريف: ِمْن َ ْيِر َتْحرِيفٍ : قال

 . يعين تغًن مسارىا. كانت السيارة تسًن ُب طريق ٍب اكبرفت
 . تغيًن النص لفظنا أك معىن: اصطبلحنا

 : فتبين بهذا أن التحريف نوعان
 .  ربريف لفظي:النوع األول
 .  ربريف معنوم:النوع الثاني

 : وقد ذكر العلماء للتحريف اللفظي ثالثة أمثلة
 .فقد زاد حرفنا. أم استوذل: [5: طو] {الرَمَّنضٍبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}: كمن قاؿ.  زيادة حرؼ:المثال األول
: ، قالوا [22: الفجر] {كىجىاءى رىبُّكى كىاٍلمىلىكي صىٌفان صىٌفان }: كمن قاؿ ُب قولو تعاذل.  زيادة كلمة:المثال الثاني

 .كجاء أمر ربك، فزادكا كلمة

                                                           
 (.3552)سنن الترمذي  
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كأنتم تعرفوف أف اللغة العربية تنضبط معانيها بالشكل كاإلعراب الذم يكوف على .  تغيًن الشكل:المثال الثالث
، فجاء منكرك صفة الكبلـ فغًنكا [164: النساء] {كىكىلَمَّنمى اللَمَّنوي ميوسىى تىٍكًليمان }: أكاخرىا، فمثلوا لذلك بقوؿ اهلل تعاذل

: كصنعوا ذلك ليجعلوا اهلل تعاذل ميكلَمَّنمنا ال متكلِّمنا، كإال فإف اآلية. ككلم اهللى موسى: الضمة، كحرفوىا إذل فتحة، فقالوا
: (ميوسىى)لفظ اعببللة فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على  خره، : (اللَمَّنوي )فعل ماض مبين على الفتح، : (كىكىلَمَّنمى )

 . مفعوؿ مطلق مؤكد للفعل: (تىٍكًليمان )مفعوؿ بو، 
ليجعلوا اهلل مفعوالن بو مقدمنا، كموسى فاعبلن مؤخرنا، كىذا ربريف بتغيًن الشكل، كقد . ككلم اهللى موسى: كىم قالوا

أريدؾ أف تقرأ هبذه اآلية : رضبو اهلل ػ، فقاؿػ حاكؿ بعضهم أف يستنطق أحد القراء اؼبشهورين كىو أبو عمرك بن العبلء 
كىلىمَمَّنا جىاءى }: فما تصنع يا ابن اللخناء بقوؿ اهلل تعاذل: فتفطن ؼبراده، فقاؿ. ككلم اهللى موسى تكليمنا: على ىذا النحو

ىل يستطيع أف يعبث هبا أك أف ينسب الكبلـ إذل غًن اهلل؟ ال يبكنو . ؟[143: األعراؼ] {ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَمَّنمىوي رىبُّوي 
 . ، فاألمر جد صريح[143: األعراؼ] {كىكىلَمَّنمىوي رىبُّوي }ذلك، 

ليس اؼبراد بو : أما التحريف اؼبعنوم فباب كاسع ال حد لو، كىو أف يقركا اللفظ على ما ىو عليو، لكن يقولوف
نعم، هلل صفة ىي الوجو، لكن اؼبقصود بالوجو الثواب، هلل صفة ىي اليد، لكن : فيقولوف. كذا، كاؼبراد بو كذا ككذا

اؼبقصود باليد النعمة أك القدرة، كهلل صفة اجمليء، لكن اؼبقصود هبا ؾبيء أمره أك مبلئكتو أك رضبتو أك كبو ذلك، كالتحريف 
اؼبعنوم أكثر ما كقع فيو احملرفوف، ألف القر ف العظيم مصوف ال يبكنهم أف وبرفوه ألنو منقوؿ بالتواتر، فأكثر ما كقع 

 . التحريف ُب التحريف اؼبعنوم
، تلطيفنا لو، فيقولوفػ كاعلموا  : يا رعاكم اهلل ػ أف أىل التحريف ال يسموف عملهم ربريفنا، كإمبا يسمونو تأكيبلن

كالواقع أف ىذا ربريف ال تأكيل، ألف كلمة تأكيل ُب أصل . تأكيل الوجو الثواب، كتأكيل اليد النعمة، كتأكيل كذا كذا
كضعها ُب اللغة ال تدؿ على مرادىم، فأرادكا أف يلطفوا ىذا، كهبب أف نسمي األمور بأظبائها، كىذا فبا كفق لو شيخ 

، كىذا يدؿ  اإلسبلـ ابن تيمية أف ظبى التأكيل الذم عليو اؼبتكلموف ربريفنا، كظبى التفويض الذم يدعيو اؼبفوضة ذبهيبلن
 . على قوة العارضة كالبياف كالثقة باغبق الذم ىو عليو

أم خالية من اؼباء، : [45: اغبج] {كىبًٍئرو مُّعىطَمَّنلىةو }: اػبلو كالفراغ، قاؿ تعاذل: لغة:  التعطيل:َواَل تَ ْعِطيلٍ : قال
. عيطلة صيفية: إذا دل يكن عليها حلي، يعين أهنا اكتفت بزينتها عن لبس اغبلي، ككبن نقوؿ. امرأة معطاؿ: كتقوؿ العرب

 : ػبلوىا من الدراسة أك كبو ذلك، كيقوؿ الشاعر ـباطبنا ؿببوبتو
 ال تنكرم عطل الكرصل من الغىن                  فالسيل حرب للمكاف العارل

أم ال تستغريب أنو ليس ُب يدم ماؿ كًجدة، ألف الرجل الكرصل إذا كقع شيء ُب يديو فرقو يبنة كيسرة، كما إذا 
 . أم خلوه من الغىن: نزؿ ماء السماء على رؤكس اعبباؿ سح منها، عطل الكرصل

 . جحد أك نفي أك إنكار أظباء اهلل تعاذل كلها أك بعضها: اصطبلحنا
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  :التعطيل ينقسم إلى قسمينكتبٌن من خبلؿ ما قررنا أف 
كىو ما عليو اعبهمية كاؼبعتزلة، فإهنم قد عطلوا اهلل تعاذل من صفاتو، كالفرؽ بينهم . تعطيل كلي: لقسم األولا

. لو األظباء، لكن ال تتضمن أكصافنا: كاؼبعتزلة قالوا. ليس لو اسم كال صفة: فرؽ شكلي، فاعبهمية أكثر صراحة؛ فقد قالوا
كىذا من اغبذلقة، ألف العرب ال تسمي عليمنا إال من كاف ذا علم، كال تسمي بصًننا إال من كاف ذا بصر، كال تسمي 

 .  ظبيع ببل ظبع، عليم ببل علم، حكيم ببل حكمة: ظبيعنا إال من كاف ذا ظبع، فكيف تقولوف
كظبوا بذلك ألهنم ُب األصل يعتقدكف ثبوت . الصفاتية: كىؤالء قـو يقاؿ ؽبم.  تعطيل جزئي:القسم الثاني

الصفات هلل عز كجل، كما يعتقد أىل السنة ثبوت الصفات هلل عز كجل، لكن أشكلت عليهم بعض شبهات اؼبعتزلة 
كاعبهمية، فلم يتمكنوا من حلها، فأتوا دبذىب ملفق بٌن مذىب اؼبعتزلة كاعبهمية كمذىب السنة احملضة، فصاركا يثبتوف هلل 

صفات اؼبعاشل، كوبرفوف الصفات الفعلية كاػبربية، كأكضح مثاؿ على ىذا األشاعرة كاؼباتيريدية، كمن قبلهم الكيبٌلبية، 
إذ . الصفاتية: كيعدكف من فرؽ الصفاتية أتباع أيب العباس القبلنسي، كأتباع اغبارث بن أسد احملاس ، فهؤالء يقاؿ ؽبم

األصل فيهم اإلثبات، كىذه حسنة عظيمة أهنم اعتقدكا أف اهلل تعاذل مستحق لثبوت صفات الكماؿ كاعببلؿ، لكنهم 
تشوشوا من شبهات اؼبعتزلة فيما يتعلق بالصفات الفعلية، ألف اؼبعتزلة أثاركا شبهنا فيما يتعلق دبجيء اهلل كنزكلو كاستوائو، 

كالوجو كاليدين كالعينٌن، فلم يتمكنوا من حل إشكاالت اؼبعتزلة، : فلم يتمكنوا من ردىا، ككذلك ُب صفات اهلل اػبربية
كدل يفقهوا طريقة السلف، كدل ييدركوا حقيقتها، فؤلجل ذلك صاركا كالشاة العائرة بٌن القطيعٌن، ال إذل ىؤالء كال إذل 

 . أصحاب التعطيل اعبزئي: ىؤالء، فمثل ىؤالء نسميهم
أما أىل السنة فمذىب مطرد، يصدؽ بعضو بعضنا، ال يقولوف ُب موضع ما ينقضو ُب موضع، بل ىم ماشوف 

، فكما دل [2: طو] {مىا أىنزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلقيٍر فى لًتىٍشقىى}: موافقوف لداللة الكتاب كالسنة، كىم أسعد الناس بقوؿ اهلل تعاذل
يشق نبيهم صلى اهلل عليو كسلم بالقر ف دل يشقوا بو، بل فرحوا بو كاطمأنوا إليو كاعتقدكا معناه كداللتو، ىكذا اؼبؤمنوف 

 ؽبىيمي اٍلقىٍوؿى لىعىلَمَّنهيٍم كىلىقىٍد كىصَمَّنٍلنىا}:دكمنا، أدل تركا أف اهلل تعاذل أثىن على طائفة من أىل الكتاب  منوا فقاؿ اهلل تعاذل
نىاىيمي اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلًو ىيم بًًو يػيٍؤًمنيوفى  (51)يػىتىذىكَمَّنريكفى  لىى عىلىٍيًهٍم قىاليوا  مىنَمَّنا بًًو إًنَمَّنوي اغبٍىقُّ ًمن رَمَّنبػِّنىا إًنَمَّنا  (52)الَمَّنًذينى  تػىيػٍ كىًإذىا يػيتػٍ

{ أيٍكلىًئكى يػيٍؤتػىٍوفى أىٍجرىىيم مَمَّنرَمَّنتػىٌٍنً دبىا صىبػىريكا كىيىٍدرىؤيكفى بًاغبٍىسىنىًة السَمَّنيِّئىةى كىفبَمَّنا رىزىقٍػنىاىيٍم يينًفقيوفى  (53)كينَمَّنا ًمن قػىٍبًلًو ميٍسًلًمٌنى 
هلل درىم، فهكذا ينبغي أف يكوف حاؿ اؼبؤمن مع كتاب اهلل، أف يكوف أعظم مفركح بو، كأف : [54- 51: القصص]

ا اٍلقيٍر في ألينًذرىكيم بًًو كىمىن بػىلىغى }: يعتقد أنو حق على حقيقتو، كأنو داؿ بذاتو على اغبق، أدل يقل اهلل تعاذل  {كىأيكًحيى ًإرلىَمَّن ىىذى
ال : ، فالقر ف بذاتو كاؼ ُب النذارة، ال وبتاج إذل مساعدات خارجية كما يدعي ىؤالء اؼبتكلموف، يقولوف[19: األنعاـ]

كيأخذكف يعبثوف هبا كيتجنوف على النصوص، فأسعد الناس بالقر ف ىم أىل السنة . بد من معرفة تأكيل اآليات ككذا
كاعبماعة، كأما من سواىم من اؼبتكلمٌن من اؼبعطلة كاؼبمثلة فقد شقوا بالقر ف، صاركا وبملونو على غًن مراد اهلل تعاذل 

                                                           
.  الحظ، حلقات متواصلة 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

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

كمراد نبيو صلى اهلل عليو كسلم، كيتكلفوف ُب ذلك أشد التكاليف، فبل بد من االحرتاز من التحريف كالتعطيل، كىذا ُب 
أم تنزيو ىذا أفضى إذل تعطيل : جانب التنزيو، ألف ىؤالء اؼبعطلة يدعوف أهنم قصدكا بذلك تنزيو رب العاؼبٌن، فنقوؿ

 . ما عاد تنزيهنا، بل عاد بأعظم اؼبسبة كاؼبذمة! الرب عن صفات الكماؿ كنعوت اعببلؿ؟
  .ومن  ير تكييف وال تمثيل: ، كؽبذا قاؿ الشيخوفي مقابلهم من بالغ في اإلثبات, وىم أىل التمثيل

 التكييف ىو حكاية كيفية الصفة، كأف ربكي كيف جرل كذا ككذا ككذا، فقد يصف :َوِمْن َ ْيِر َتْكِييفٍ : قال
تكييف، فالتكييف اؼبذمـو ىو أف : فهذا اظبو. حصل كذا ككذا ككذا: اإلنساف مثبلن ىبوط مظلي أك تسلق جبل فيقوؿ

ينتدب أحد غبكاية كيفية صفة من صفات اهلل، كاستواء اهلل عز كجل على عرشو، فهذا فبتنع عقبلن ؿبـر شرعنا، فهو فبتنع 
فىبلى تىٍضرًبيواٍ }: ىذا من أعظم اؼبستحيبلت، كؿبـر شرعنا ألف اهلل قاؿ! عقبلن ألنو أم عقل يبكن أف يوزف بو ما ينبغي هلل؟

: يا أبا عبد اهلل: ، كؼبا دخل رجل على أيب عبد اهلل مالك بن أنس إماـ دار اؽبجرة كقاؿ[74: النحل] {لًٌلًو األىٍمثىاؿى 
فسأؿ عن كيفية االستواء، فأطرؽ اإلماـ مالك برأسو، كعلتو . ، كيف استول؟[5: طو] {الرَمَّنضٍبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}

االستواء معلوم, : الرحضاء، كارفض جسده عرقنا تعظيمنا هلل عز كجل كاحرتامنا عبنابو، أطرؽ ساعة ٍب رفع رأسو كقاؿ
ٍب أمر بو فأيخرج من . والكيف مجهول, واإليمان بو واجب, والسؤال عنو بدعة, وما أظنك إال صاحب بدعة

االستواء  ير مجهول, والكيف  ير معقول, واإليمان بو : اؼبسجد، كُب ركاية أخرل صحيحة عند البللكائي أنو قاؿ
 . ؛ فبل هبوز التكييف شرعنا، كال يبكن عقبلن واجب, والسؤال عنو بدعة

ىذا الكأس مثل ىذا الكأس، ىذا الكتاب مثل ىذا :  أم إثبات فباثل للشيء، كأف نقوؿ مثبلن :َواَل َتْمِثيلٍ : قال
ألهنما خرجا من مطبعة كاحدة، كالحظوا دقة الشيخ، أنو استعمل لفظ التمثيل، كدل يستخدـ لفظ التشبيو، ألف . الكتاب

ًمٍثًلًو شىٍيءه }: القر ف جاء بنفي التمثيل، فقاؿ تعاذل  .ليس كشبهو شيء: ، كدل يقل[11: الشورل] {لىٍيسى كى
فيجب على من أثبت هلل سبحانو كتعاذل ما كصف بو نفسو أف وبذر من أف يبالغ ُب التكييف لدرجة أف يكيف 

كجو اهلل كوجو اؼبخلوؽ، يد اهلل كيد : كيفية ؾبيئو كاستوائو أك كبو ذلك، كأف وبذر من الوقوع ُب التمثيل بأف يقوؿ
. اؼبخلوؽ، ظبع اهلل كسمع اؼبخلوؽ، فهذه أمور ال بد من التفطن ؽبا كالتنبو ؽبا، لكي يكوف إيباف اإلنساف إيباننا على بينة

، فاؼبعطل يعبد عدمنا ألنو ُب الواقع سار ال إذل شيء، كما عرب  المعطل يعبد عدًما, والممثل يعبد صنًما:كؽبذا قيل
. ال: قاؿ. أؽبا جذكر؟: قيل. ال: قاؿ. أؽبا جذع؟: فقيل لو. ُب بيتنا لبلة: ما مثلكم إال كرجل قاؿ: بعضهم للمعطلة فقاؿ

ألنو نزع صبيع صفاُتا كخصائصها، . فما ُب بيتكم لبلة: قالوا. ال: قاؿ. أربمل الثمر؟: قيل. ال: قاؿ. أؽبا سعف؟: قيل
ليس بكذا، كليس بكذا، كليس بكذا، : فصارت ُب األذىاف كال كجود ؽبا ُب األعياف، فاؼبعطلة يصفوف اهلل تعاذل بالسلوب

إمبا وباكلوف أف ليس فوؽ السماء إلو، كاؼبمثل يعبد صنمنا، ألنو زبيل صورة ذىنية اصطنعها ُب ذىنو، : ؽبذا قاؿ السلف
 . مهما بالغ ُب تكبًنىا كتزكيقها، لكن اهلل ليس كذلك، فكل ما خطر ببالك من األشكاؿ فاهلل ليس كذلك

 .واهلل أعلم
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 ( 5 )الدرس
 المحترزات األربعة

 . الحمد هلل رب العالمين, وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيو محمد, وعلى آلو وصحبو أجمعين
 ، .أما بعد
اإِليَماُن ِبَما َوَصَف ِبِو نَ ْفَسُو ِفي ِكِتاِبِو اْلَعزِيِز, َوِبَما َوَصَفُو : َوِمَن اإليَماِن بِاهللِ -: رحمو اهلل -ؤلفقال الم

. ِبِو َرُسولُُو ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليو وسلم, ِمْن َ ْيِر َتْحرِيٍف َواَل تَ ْعِطيٍل, َوِمْن َ ْيِر َتْكِييٍف َواَل َتْمِثيلٍ 
.  [11: الشورى] [لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ ]َبْل يُ ْؤِمُنوَن بَِأنَّ اهلَل 

قد تقدـ بياف أف ىذا اؼبسلك ىو مسلك أىل السنة كاعبماعة، كىو اإليباف دبا كصف بو نفسو ُب كتابو، كدبا 
التحريف، : كصفو بو رسولو ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم، ٍب ذكرنا لكم احملرتزات األربعة اليت وبرتز منها أىل السنة كاعبماعة

كالتعطيل، كالتكييف، كالتمثيل، فهم وبرتزكف من التحريف كالتعطيل ُب جانب التنزيو، كوبرتزكف من التكييف كالتمثيل ُب 
كبل طرُب قصد األمور ذميم؛ فمن حقق اإلثبات فعليو أف وبذر من الغلو ُب اإلثبات، : جانب اإلثبات، ألنو كما قيل

لئبل يقع ُب التكييف كالتمثيل، كمن أراد تنزيو الرب سبحانو كتعاذل فليحذر من اؼببالغة فيو حَّت ال يقع ُب التعطيل 
كالتحريف، كبيَمَّننا لكم معاشل ىذه اؼبصطلحات األربعة، كنود اآلف أف نبٌن الفرؽ بٌن التحريف كالتعطيل، كبٌن التكييف 

 . كالتمثيل، فإف التحريف كالتعطيل ُب جانب النفي، كالتكييف كالتمثيل ُب جانب اإلثبات
تقدـ معنا أف التعطيل معناه النفي، اعبحود، اإلنكار، كأف التحريف معناه ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ 

 .التغيًن، فالتعطيل ىو نفي أك جحود أك إنكار صفات اهلل تعاذل كلها أك بعضها، كالتحريف ىو تغيًن النص لفظنا أك معىن
أف اؼبعطل :  الواقع أف كل ؿبرؼ معطل، كال عكس، كبياف ذلكفهل كل محرف معطل؟ أو كل معطل محرف؟

نفى ما أثبت اهلل تعاذل لنفسو، كاحملرؼ زاد على ذلك بأف اقرتح معىن بديبلن من عنده، فصار احملرؼ قد نفى كزيادة، دبعىن 
، فبل [5: طو] {الرَمَّنضٍبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}: أنو نفى اؼبعىن اؼبراد كأتى دبعىن بديل من عند نفسو، فيأٌب إذل قوؿ اهلل تعاذل

فقد عطل . اؼبراد باالستواء االستيبلء: يثبت االستواء باؼبعىن الذم أراده اهلل تعاذل، أم العلو، ٍب يزيد على ذلك كيقوؿ
، كحاؿ أىل التجهيل الذين يسموف أنفسهم اؼبفوضة،  كحرؼ، أما اؼبعطل فإنو ينفي االستواء، كقد ال يذكر معىن بديبلن

ػ فإف قيل ؽبم . لكن ال نعقل ؽبا معىن، فقط نثبت ألفاظها كال نعقل ؽبا معىن. االستواء: هلل صفة يقاؿ ؽبا: فإهنم يقولوف
ال، ال أحد يعلم، : قالوا. أىي االستيبلء؟: كما يقوؿ اػبلف ػػ فإف قيل ؽبم . ال: قالوا. أىي العلو؟: كما يقوؿ السلف ػ

، [7:  ؿ عمراف] {كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَمَّن اللَمَّنوي }: زعموا أف ىذا ىو مراد اهلل تعاذل بقولو. كال الن  صلى اهلل عليو كسلم يعلم
 . كليس األمر كذلك

التحريف تعطيل كزيادة، ألنو إنكار للمعىن الصحيح : ما الفرؽ بٌن التحريف كالتعطيل؟ فقل: فإذا قيل لك
 . كاستبداؿ لو دبعىن باطل، أك دبعىن غًن مراد، فصار التحريف أعم من التعطيل
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تقدـ معنا أف التمثيل يعين إثبات فباثل للشيء، كأف التكييف حكاية كيفية ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 
كإذا حكيت كيفية معينة فهذا يسمى تكييفنا، كأف تصف مشي أك جرياف . ىذا الكتاب مثل ىذا الكتاب: الصفة، فتقوؿ

 . تكييف: اؼباء ُب األهنار أك سرعة القطار أك حفيف األشجار، حينما ربكي كيفية يقاؿ عن فعلك ىذا
 الواقع أف بينهما فرقنا، فالتمثيل يعين إثبات فباثل فما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ وأيهما أعم؟ وأيهما أخص؟

للشيء، حبيث يطابقو ُب صبيع األشياء، كعلى ىذا فالتمثيل يتعلق بالقدر كالذات كالصفة، بينما التكييف ال يتعلق إال 
 . بالصفة، ىذا أحد الفركؽ
: ، بينما التكييف ال يتعلق إال بالصفة، فحينما تقوؿأن التمثيل يتعلق بالذات وبالقدر وبالصفة :الفرق األول

فهي مطابقة ؽبا ُب كل شيء، ُب الوزف، كُب عدد الصفحات، . ىذه النسخة من الكتاب مثل ىذه النسخة من الكتاب
، ألف التكييف ال يتعلق إال بالصفة وبهذا االعتبار يكون التمثيل أعم من التكييفكُب األلواف، كُب احملتول، ىذا سبثيل، 

 . فقط، كأف تكوف نسخة من كتاب كنسخة من كتاب  خر غًنه، فبل يشرتكاف إال ُب أهنما كرؽ
. أن التمثيل ال بد أن يكون مقيًدا بمماثل, أما التكييف فقد يكون مقيًدا بمماثل وبغير مماثل :الفرق الثاني

يل إليو، فبل بد أف تقيده دبماثل، أما عندما . ىذا مثل ىذا: كيف ذلك؟ حينما تقوؿ فبل بد من كجود شيء تيشًن إليو كربي
لو أف إنساننا مثبلن دل ير يومنا ُب حياتو : ربكي كيفية فقد ربكي كيفية ؼبماثل، كقد ربكي كيفية مطلقة، أضرب لكم مثاالن 
كيف ُتبط الطائرة؟ ىي ُب السماء، ٍب : الطائرة، دل ير يومنا ُب حياتو كيف ُتبط الطائرة على مدرج اؼبطار، كقاؿ ؼبن ر ىا

كىو ال يدرم، ألكؿ مرة يتخيل مثل ىذا األمر، فأراد صاحبو . ال تلبس أف تكوف ُب األرض، كيف يقع ىذا؟ أال تتحطم؟
يبسط جناحيو : قاؿ. كيف يهبط؟: قاؿ. نعم: قاؿ. ىل تعرؼ الطائر الفبلشل الذم ُب السماء؟: أف يقرب لو األمر فقاؿ

فاآلف حكى كيفية . الطائرة ىكذا: قاؿ. ٍب ينزؿ نزكالن تدرهبينا، فيحط قدميو ُب األرض، ٍب هبرم على األرض حَّت يستقر
إف ىذه الطائرة : مقيدة دبماثل كىو ىذا الطائر اؼبعهود ُب ذىنو، كردبا دل يذكر لو شيئنا معهودنا ُب الذىن، كإمبا يقوؿ لو

ُتبط ُب أجواء الفضاء شيئنا فشيئنا، حَّت إذا قاربت األرض المست عجبلُتا مدرج اؼبطار، ٍب سحت فوؽ أرض اؼبطار 
؛ إذ التمثيل ال بد أف يكوف فبناء على ىذا يكون التكييف أعم من التمثيلحَّت تقف، فهو اآلف دل يربطها دبماثل، 

ا دبماثل، كردبا كاف شيئنا مطلقنا ال يتقيد دبماثل ا دبماثل، أما التكييف فردبا كاف مقيدن  . مقيدن
 : ىذاف نبا الفرقاف بٌن التكييف كالتمثيل، أػبصهما بأف نقوؿ

وبهذا يكون التمثيل . أن التمثيل يتعلق بالذات والقدر والصفة, والتكييف يتعلق بالصفة فقط: الفرق األول
  .أعم من التكييف, فكل مكيف ممثل, وليس كل ممثل مكيًفا

التمثيل ال بد أن يكون مقيًدا بمماثل, وأما التكييف فربما كان مقيًدا بمماثل, وربما كان  أف :الفرق الثاني
 . وعلى ىذا يكون التكييف أعم من التمثيل, فكل ممثل مكيف, وليس كل مكيف ممثاًل . بوصف مطلق
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معشر الطلبة كمن بلغ ػ أف نعلم ػ كىذا من باب تلمس الفركؽ ُب معاشل ىذه االصطبلحات، كاؼبقصود باعبملة 
بأف الطريقة الواجبة ُب االتباع ُب صفات رب العاؼبٌن ىو أف نيثبت هلل تعاذل ما أثبت لنفسو ُب كتابو، كما أثبتو لو نبيو 

صلى اهلل عليو كسلم ُب سنتو، إثباتنا ببل سبثيل، كأف ننزه اهلل تعاذل تنزيهنا ببل تعطيل، كىذا ىو معىن اآلية اليت ختم الشيخ 
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السَمَّنًميعي البىًصًني }: هبا  [. 11: الشورل] {لىٍيسى كى

 .  كُب ىذا رد على أىل التمثيل كأىل التكييف{:لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ }َبْل يُ ْؤِمُنوَن بَِأنَّ اهلَل : قال
 .  كىذا رد على أىل التحريف كالتعطيل{:َوُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ }: قال

كىي بعض  ية، أك ختاـ  ية ػ منهجنا ألىل السنة كاعبماعة ُب ىذا الباب العظيم اػبطًن، فالواجب ػ فكانت ىذه 
 . علينا أف نيثبت للرب ما أثبت لنفسو إثباتنا ببل سبثيل، كأف ننزىو عن العيب كالنقص كفباثلة اؼبخلوقٌن تنزيهنا ببل تعطيل

ُفوَن َعْنُو َما َوَصَف ِبِو نَ ْفَسُو, َواَل ُيَحرُّْفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِو, َواَل -: رحمو اهلل -ؤلفقال الم َفاَل يَ ن ْ
ألَنَُّو ُسْبَحانَُو اَل َسِميَّ َلُو, َواَل ُكْفَء ؛ يُ ْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِء اهلِل وآيَاتِِو, َواَل ُيَكي ُّْفوَن َواَل يَُمث ُّْلوَن ِصَفاتِِو ِبِصَفاِت َخْلِقوِ 

. فَ نَُّو َأْعَلُم بِنَ ْفِسِو َوِبَغْيرِِه, َوَأْصَدُق ِقياًل, َوَأْحَسُن َحِديثًا ِمْن َخْلِقوِ ؛ واَل يُ َقاُس ِبَخْلِقِو ُسْبَحانََو َوتَ َعاَلى, َلُو, َواَل ِندَّ لوُ 
 . ىذه طبس صبل معلبلت

ُفوَن َعْنُو َما َوَصَف ِبِو نَ ْفَسوُ : قال  أم كٍصف كصىف الرب بو نفسو فبل وبل لكائن من كاف أف ينفيو عن :َفاَل يَ ن ْ
اهلل تعاذل، ألنو كأمبا يستدرؾ على اهلل تعاذل ما أضافو إذل نفسو الشريفة، فإياؾ أف تستشنع شيئنا فبا أثبت الرب لنفسو، 
فإذا كصف اهلل نفسو باالستواء أك اجمليء أك النزكؿ أك الضحك أك الفرح أك العجب أك الساؽ أك اليدين أك الوجو، فبل 

أك يقف ؽبا شعر رأسك، إمبا يقع ىذا ؼبن تبادر إذل ذىنو معىن التمثيل، أما من قدر اهلل حق قدره فإنو يعلم . كيف؟: تقل
أف ىذا الذم ظبى ككصف الرب بو نفسو على كجو يليق بو، فلهذا كاف أىل السنة يلزموف جانب األدب ُب ىذا، فبل 
ينفوف عنو ما كصف بو نفسو، إذا جاء ُب كتاب اهلل، أك صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فعلى الرأس كالعٌن، 

كال وبرفوف : كييربأ سبحانو من كل نقص كعيب، كال وبرفوف الكلم عن مواضعو، فاعبملة األكذل رد على أىل التعطيل، كقولو
 . رد على أىل التحريف. الكلم عن مواضعو

 رد على أىل التحريف، كالذين وبرفوف الكلم عن مواضعو ىم الذين :َواَل ُيَحرُّْفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعوِ : قال
ينقلوف اؼبعىن عن اؼبعىن اؼبراد هلل، إذل معىن غًن مراد هلل، حَّت كلو كاف اؼبعىن اؼبنقوؿ إليو معىن صحيحنا، لكن إف دل يكن 
ىو مراد اهلل فهذا ضرب من التحريف، كعدكاف كجناية على النصوص، فبل وبرفوف الكلم عن مواضعو، كمن اؼبعلـو أف 

، [13: ، اؼبائدة46: النساء] {وبيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى عىن مَمَّنوىاًضًعوً }الذين اشتيهركا بتحريف الكلم عن مواضعو ىم اليهود، 
 : كحرفوا نوعٌن من التحريف. حنطة: قالوا. حطة: قولوا: ، كؼبا قيل ؽبم[41: اؼبائدة] {وبيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى ًمن بػىٍعًد مىوىاًضًعوً }

 .  ربريف لفظي:النوع األول
 .  ربريف معنوم:النوع الثاني
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 . كل ىذا كقع من يهود، فمن شاهبهم ففيو شعبة من يهودية، كمن برأ من طريقتهم فقد لـز السنة
ا، ألنو ميل عن ظبت اغبفر، :َواَل يُ ْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِء اهلِل وآيَاتِوِ : قال  اإلغباد ىو اؼبيل، كمنو ظبي غبد القرب غبدن

فحافر القرب وبفر بشكل رأسي طويل، فإذا أراد أف يضع موضعنا للميت وبفر باذباه القبلة لكي يوضع اؼبيت ُب ىذا 
ا ؼبيلو عن ظبت اغبفر، ىذا سبب تسمية اإلغباد هبذا االسم، فهو اؼبيل  اللحد، ٍب ييصف عليو اللنب، فسمي اللحد غبدن

 . كالعدكؿ عن ما هبب اعتقاده أك عملو
أف اهلل ُب كتابو ذـ : كأفادنا الشيخ بأف اإلغباد يبكن أف يقع ُب األظباء، كيبكن أف يقع ُب اآليات، كبياف ذلك

، [180: األعراؼ] {ئًوً اكىلًٌلًو األىظٍبىاءي اغبٍيٍسىنى فىاٍدعيوهي هًبىا كىذىريكاٍ الَمَّنًذينى يػيٍلًحديكفى ُب أىٍسمى }: كبل الصنفٌن، فقاؿ ُب موضع
 . فيقع اإلغباد ُب أظباء اهلل
نىا}: قاؿ تعاذل.  اإلغباد ُب  ياتو:النوع الثاني  [. 40: فصلت] {ًإفَمَّن الَمَّنًذينى يػيٍلًحديكفى ُب  يىاتًنىا ال ىبىٍفىٍوفى عىلىيػٍ

فيمكن أف يقع اإلغباد ُب األظباء كُب اآليات، ككبلنبا حراـ، كقد يبلغاف مبلغ الكفر أحياننا، كقد يبلغاف مبلغ 
 . البدعة أحياننا

  :فالميل لو صور متعددة, نذكر بعض ىذه الصوركما داـ أف اإلغباد ُب أظباء اهلل معناه اؼبيل، 
فمن ظبى اهلل دبا دل يسم بو نفسو فقد أغبد ُب أظبائو، ألف أظباء .  تسمية اهلل دبا دل يسم بو نفسو:الصورة األولى

اهلل توقيفية، ليس ألحد أف يسمي اهلل بأظباء مبتكرة ـبرتعة من عند نفسو، ال ييسمى اهلل إال دبا ظبى بو نفسو، أظباء اهلل 
قديبة منذ األزؿ، دل ىبرتعها الناس، بل اهلل ظبى هبا نفسو، كأعلمها أنبياءه، ٍب أنبياؤه أعلموىا أفبهم، فمن ظبى اهلل دبا دل 

 . يسم بو نفسو فقد كقع ُب اإلغباد ُب أظبائو
: فيسموف اهلل األب، كيقولوف. األب كاالبن كركح القدس إلو كاحد:  تسمية النصارل هلل باألب، يقوؿ:مثال

كىقىالىٍت النَمَّنصىارىل }يقصدكف بو اهلل عز كجل، فهذا ليس من أظباء اهلل اغبسىن، ألف عقيدُتم ُب البنوة عقيدة كفرية، . أبونا
 . ، فهذا من اإلغباد ُب أظبائو أف يبسى باسم األب[30: التوبة] {اٍلمىًسيحي اٍبني اللَمَّنوً 
 . العلة الفاعلة، فهذا أيضنا من اإلغباد ُب أظبائو:  تسمية الفبلسفة لو:مثال
فبل هبوز أف . مهندس الكوف األعظم:  بعض الناس قد ييطلق إطبلقات ـبرتعة على اهلل، مثل من يقوؿ:مثال

ييسمى اهلل هبذا مهما كاف، فبل ييسمى اهلل إال دبا ظبى بو نفسو، لكن بعض اإلطبلقات تأٌب من باب اإلخبار ال من باب 
كىذا ليس معىن مذمـو حَّت نرده، كإمبا ىو خرب، فبل . كاجب الوجود: اؼبتكلموف يعربكف عن اهلل بقوؽبم: األظباء، فمثبلن 

ا من الناس بعبد الواجد، كقوؽبم أم أف كجوده ال يفتقر إذل كجود . كاجب الوجود: نسمي اهلل بالواجد، كال نسمي أحدن
كهباريهم أىل السنة ُب ىذا . كاجب الوجود: غًنه، بل ىو الواجب بذاتو سبحانو، اؼبوجد لغًنه، فهم يعربكف بقوؽبم
، لكن ال يبلغ أف نقوؿ  . ىذا من األظباء اغبسىن: التعبًن، ألنو ليس ُب ىذا التعبًن معىن مذمـو
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كما كقع من اؼبشركٌن، حيث استلوا من أظباء .  إطبلؽ أظبائو اغبسىن على األصناـ كاؼبخلوقات:الصورة الثانية
فأخذكا البلت من اسم اهلل، كالعزل من العزيز، . البلت، العزل، مناة: اهلل اغبسىن كاشتقوا منها أظباء ألصنامهم، كقوؽبم

كمناة من اؼبناف، فهذا ضرب من اإلغباد ُب أظبائو، ألنو عدكاف على أظبائو، كتأنيث ؽبا، كإطبلؽ ؽبا على األصناـ، فهذا 
 . ييعد إغبادنا

بأف يعتقد بأف ىذه الصفة تدؿ على ما ىو معهود ُب األذىاف، .  اعتقادىا دالة على التمثيل:الصورة الثالثة
فيظن أف صفة الوجو كالوجو اؼبألوؼ عند اآلدميٌن، كأف اليد كيد اآلدمي، كىكذا، فاعتقادىا فباثلة ؼبا للمخلوقٌن ىذا 

 . إغباد ُب صفاتو
ىذا إغباد فيها ألنو ميل هبا كعدكؿ عما هبب اعتقاده، فإذا زعم بأف اؼبراد .  تعطيلها عن مراد اهلل:الصورة الرابعة

بالوجو الثواب، أك اؼبراد باليد النعمة أك القدرة، أك اؼبراد باجمليء ؾبيء أمره أك ؾبيء رضبتو، فهذا ميل هبا عما هبب اعتقاده، 
 . فهو ضرب من اإلغباد

عليهم لعائن اهلل اؼبتتابعة إذل يـو ػ  كصفو تعاذل بصفات النقص كالعيب كما كقع من اليهود :الصورة الخامسة
إنو خلق : كقوؽبم. إف اهلل يسأؿ القرض: ، كقوؽبم[181:  ؿ عمراف] {ًإفَمَّن اللَمَّنوى فىًقًنه كىكبىٍني أىٍغًنيىاءي }: القيامة ػ  حينما قالوا

كزعمهم بأف اهلل ندـ كبكى، إذل غًن ذلك فبا يضيفونو إذل اهلل تعاذل من . السماكات ُب ستة أياـ، كاسرتاح ُب اليـو السابع
صفات العيب كالنقص، إذف كل ميل كعدكؿ عما هبب اعتقاده ُب أظباء اهلل كصفاتو فهو ضرب من اإلغباد، كقد يبلغ 

أحياننا مبلغ الكفر، ككفر اعبهمية الذين أنكركا األظباء كالصفات، كقد يكوف دكف ذلك كما كقع لدل أصحاب التعطيل 
 .اعبزئي

 : أما اإللحاد في آياتو, ف نو ينقسم إلى قسمين
 .  إغباد ُب اآليات الكونية:القسم األول
 .  إغباد ُب اآليات الشرعية:القسم الثاني

إخل ك ياتو ...كونية، كشرعية، ف ياتو الكونية ىي ـبلوقاتو، السماكات كاألرض كاعبباؿ: ألف  يات اهلل نوعاف
 .الشرعية ما أنزلو على أنبيائو من كتب تيتلى

  كيف يقع اإللحاد في آيات اهلل الكونية؟
، كىذا يقع من بعض يقع اإللحاد في آيات اهلل الكونية بنسبتها إلى  ير اهلل, وادعاء مدبر لها سوى اهلل

كالعياذ باهلل ػ، حينما يزعم أف الطبيعة ىي اليت أكجدت الكوف، أك أف الطبيعة ىي اليت أبدعت ىذه الصورة، أك ػ اؼببلحدة 
أف الطبيعة غضبت فنشأ عن ذلك زالزؿ كبراكٌن، نسمع ىذا على ألسنة بعض الكيٌتاب كاإلغباديٌن، كما ىذا إال من 

نضح اإلغباد القائم على الكفر باهلل كأنو اػبالق اؼبالك اؼبدبر، فهذا نوع من اإلغباد اؼبخرج عن اؼبلة، بنسبة األشياء إذل 
 . غًن اهلل، أك نسبة تدبًنىا إذل غًن اهلل عز كجل، فبل خالق إال اهلل، كال مالك إال اهلل، كال مدبر إال اهلل
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، فإنكارىا كأف أما اإللحاد في آيات اهلل الشرعية فهو يكون ب نكارىا وجحدىا وىجر العمل بها ونحو ذلك
كينكر نسبة اآلية إذل كبلـ اهلل عز كجل كهبحد ما دلت عليو من اؼبعاشل كما تقتضيو من . ىذا ليس كبلـ اهلل: يقوؿ

 . األحكاـ، ىذا ضرب من اإلغباد، أك يرتؾ العمل هبا
، كقد يبلغ مبلغ الكفر حبسب درجتو، فأىل السنة كاعبماعة بير ء من ىذا اإلغباد بنوعيو  . إذف اإلغباد بنوعيو ؿبـر

ال ينفوف، ال :  ؼبا أنكر الشيخ على احملرفٌن اؼبعطلٌن بقولو:َواَل ُيَكي ُّْفوَن َواَل يَُمث ُّْلوَن ِصَفاتِِو ِبِصَفاِت َخْلِقوِ : قال
كال : كىذه اعبمل الثبلثة تنصب على أىل التعطيل، انتقل إذل مقابليهم، كىم أىل التمثيل، فقاؿ. وبرفوف، ال يلحدكف
كيفية نزكؿ اهلل إذل ظباء الدنيا كيت ككيت : أم ال يكيفوف صفات اهلل بصفات خلقو، فمن قاؿ. يكيفوف كال يبثلوف

كالعياذ ػ فهذا . إف كجو اهلل مثل كجو اؼبخلوؽ، أك ظبع اهلل مثل ظبع اؼبخلوؽ: فهو مكيف ػ كالعياذ باهلل ػ كمن قاؿ. ككيت
، فهو ؿبـر شرعنا لتوارل اآليات كتكاثرىا على منع التكييف  باهلل ػ فبثل، ككبلًّي من التكييف كالتمثيل ؿبـر شرعنا كفبتنع عقبلن

ًمٍثًلًو شىٍيءه }، [4: اإلخبلص] {كىدلٍى يىكين لَمَّنوي كيفيونا أىحىده }كالتمثيل،  { فىبلى تىٍضرًبيواٍ لًٌلًو األىٍمثىاؿى }، [11: الشورل] {لىٍيسى كى
، ككبوىا، كىو فبتنع عقبلن ألنو ال يبكن أف ييقر العقل تسوية اإللو اػبالق الكامل من صبيع الوجوه باؼبخلوؽ [74: النحل]

اؼبربوب الناقص من صبيع الوجوه، ىذا تأباه العقوؿ، كؽبذا كاف التشبيو كالتمثيل ُب الناس أقل من التعطيل، يعين الوقوع ُب 
شبهة التعطيل باسم التنزيو أكثر، بينما الوقوع ُب التمثيل كالتكييف أقل، ألنو ظاىر الشناعة، كصبيع الفطر السليمة، 

تستشنع تكييف الرب كسبثيلو باؼبخلوقٌن، ألهنم يعتقدكف بفطرىم أف اإللو الكامل ال يبكن أف يكوف كاؼبخلوؽ الناقص، 
فلذلك يكوف مذىب التمثيل مرفوضنا، أما التعطيل فإنو يسوغ باسم التنزيو، فيقع ُب حبائلو كثًن من الناس، كاغبق دكمنا 

 . كسط بٌن طرفٌن كعدؿ بٌن عوجٌن
 .  فهذه اعبمل التالية دبنزلة التعليل ؼبا تقدـ من اعبمل اػبمس السابقة:ألَنَُّو ُسْبَحانَوُ : قال
 أم ال أحد يستحق اظبو، ال أحد يساميو كيضاىيو كيستحق اظبو البلئق بو حَّت لو اتفق :اَل َسِميَّ َلوُ : قال

يًّيا}: اللفظ، فبل يلـز من ذلك اتفاؽ اؼبعىن، فاهلل تعاذل ال ظبي لو، كدليلها قولو تعاذل ، كىذا [65: مرصل] {ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ظبًى
يًّيا}استفهاـ نفي، كأم شيء يكوف جوابو ال فهو استفهاـ نفي،  ، ال، فهو نفي مشبع [65: مرصل] {ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ظبًى

 .  باإلنكار على من اعتقد ذلك
 [. 4: اإلخبلص] {كىدلٍى يىكين لَمَّنوي كيفيونا أىحىده }:  أم ال مكافئ لو، كدليلو قولو تعاذل:َواَل ُكْفَء َلوُ : قال
ادنا كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى }:  الند ىو النظًن كاؼبثيل، ؽبذا قاؿ اهلل:َواَل ِندَّ لوُ : قال  [. 22: البقرة] {فىبلى ذبىٍعىليواٍ لًٌلًو أىندى

 . كىذه الثبلثة ألفاظ متقاربة
 ألف من شرط صحة القياس اتفاؽ اؼبقيس كاؼبقيس عليو ُب العلة، بأف :واَل يُ َقاُس ِبَخْلِقِو ُسْبَحانََو َوتَ َعاَلى: قال

ًمٍثًلًو شىٍيءه }يكونا من جنس كاحد، كاهلل تعاذل  ، كبالتارل ال يقاس خبلقو سبحانو كحبمده، لكن [11: الشورل] {لىٍيسى كى
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والقياس ثالثة اعلموا أف القياس اؼبقصود ىاىنا ىو قياس التمثيل كقياس الشموؿ، أما قياس األىٍكذل فإنو ييثبت ُب حقو، 
  :أنواع

 .أم مطابق لو، فهذا يينزه اهلل تعاذل عنو كيربأ. ىذا مثل ىذا: بأف تقوؿ.  قياس التمثيل:النوع األول
 . كىو أف يشرتؾ اؼبقيس كاؼبقيس عليو ُب قضية عامة شاملة، يكوناف أحد أفرادىا.  قياس الشموؿ:النوع الثاني
كىذا يثبت هلل تعاذل، كاؼبقصود أنو ما من كماؿ إال كهلل منو اؼبثل األعلى، كهلل منو .  قياس األىٍكذل:النوع الثالث
العلم، اغبلم، القدرة، اغبكمة، السمع، البصر، اغبياة، ىذه اؼبعاشل لدل اؼبخلوقٌن، كىي أيضنا ثابتة : القدر األعلى، فمثبلن 

إًنَمَّنا خىلىٍقنىا اإًلنسىافى ًمن نٍُّطفىةو }: هلل، لكن إثباُتا هلل تعاذل إثبات مثلو أعلى، أم هلل تعاذل منها اؼبثل األعلى، فاهلل الذم قاؿ
يعنا بىًصًننا سيٍبحىافى الَمَّنًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن مِّنى اٍلمىٍسًجًد اغبٍىرىاـً }: ، ىو الذم قاؿ[2: اإلنساف] {أىٍمشىاجو نػَمَّنٍبتىًليًو فىجىعىٍلنىاهي ظبًى

، فهناؾ اشرتاؾ ُب أصل [1: اإلسراء] {ًإذلى اٍلمىٍسًجًد األىٍقصىى الَمَّنًذم بىارىٍكنىا حىٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن  يىاتًنىا إًنَمَّنوي ىيوى السَمَّنًميعي البىًصًني 
الصفة كىو السمع كالبصر، لكن للمخلوؽ منو اؼبثل األدسل، كللخالق منو اؼبثل األعلى، فليس ظبع كسمع، كال بصر 
كبصر، مع كجود االشرتاؾ ُب أصل اؼبعىن، فهذا ىو قياس األىٍكذل الذم كاف ييثبتو السلف، كذبد أهنم ُب ًحجاًجهم 

قياس األىٍكذل، ككل كماؿ يكوف للمخلوؽ فللو منو : كيسمى. إذا كاف اؼبخلوؽ كذا ككذا، فاهلل أكذل بكذا ككذا: يقولوف
اؼبثل األعلى، سبحانو كحبمده، فهذا النوع من القياس نيثبتو، كىو قياس األىٍكذل، ككاىب الكماؿ أكذل بالكماؿ، معطي 

الكماؿ أكذل بالكماؿ، فإذا كاف اهلل كىب ظبعنا كبصرنا كعلمنا كقدرة كحياة كغًن ذلك من الكماالت، فواىب الكماؿ أكذل 
: األعراؼ] {كىلًٌلًو األىظٍبىاءي اغبٍيٍسىنى }: بالكماؿ، كلو منو اؼبثل األعلى، ال مثل ما كىب، بل الغاية فيو، كؽبذا قاؿ اهلل

 . أم البالغة ُب اغبسن غايتو: [180
 ىذه صبلة تعليلية أخرل، كىي : َوَأْصَدُق ِقياًل, َوَأْحَسُن َحِديثًا ِمْن َخْلِقوِ ,فَ نَُّو َأْعَلُم بِنَ ْفِسِو َوِبَغْيرِهِ : قال

مسوغات قبوؿ ما أخرب اهلل بو عن نفسو، كما كصف بو نفسو، ؼبا ذكر ما تقدـ من أف أىل السنة ال ينفوف كال ييلحدكف 
رفوف كال يكيفوف كال يبثلوف، بل يقبلوف ما جاء عن اهلل كما كصف نفسو، كعلل ذلك بقولو فإنو سبحانو أعلم : كال وبي

 . بنفسو
 إذا كاف ىو سبحانو ىو الذم أخرب عن نفسو بصفات الكماؿ كنعوت اعببلؿ :فَ نَُّو َأْعَلُم بِنَ ْفِسِو َوِبَغْيرِهِ : قال

كأضاؼ إذل نفسو ىذه األظباء اغبسىن كالصفات العلى، فذلك صادر عن علم، ىو أعلم بنفسو، من أنت تأٌب ُب  خر 
قيٍل أىأىنتيٍم أىٍعلىمي أىـً }اهلل أعلم بنفسو، ! كتصادـ خرب اهلل كخرب رسولو. هبوز على اهلل كذا، كيبتنع على اهلل كذا: الزماف لتقوؿ

 [. 140: البقرة] {اللَمَّنوي 
فاهلل تعاذل . صحيح، العلم حاصل، لكن ال بد من التوثق من صدؽ القوؿ:  ردبا قاؿ قائل:َوَأْصَدُق ِقياًل : قال

 ، كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللَمَّنًو }حاشا ككبل أف يكوف ُب كبلمو ما ال يطابق الواقع، فهو منزه سبحانو عن الكذب، ىو أصدؽ قيبلن
، فما أخرب بو سبحانو ُب كتابو فهو عٌن اغبق، عٌن الواقع، [122: النساء] {ًقيبلن  ، ال أحد، فبل أحد أصدؽ من اهلل قيبلن
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أف الرب  [22: الفجر] {كىجىاءى رىبُّكى كىاٍلمىلىكي صىفًّيا صىفًّيا}ال، ليس اؼبراد بػ: فليس ألحد أف يفتات على كبلـ اهلل كيقوؿ
؟! أأنت أعلم باهلل من اهلل؟! سبحاف اهلل. هبيء، اؼبقصود كجاء أمر ربك  !. أأنت أصدؽ من اهلل قيبلن

ال أحد أحسن من اهلل : قلنا. األمر يتعلق بالبياف كالفصاحة:  ردبا قاؿ قائل:َوَأْحَسُن َحِديثًا ِمْن َخْلِقوِ : قال
كبلمو غاية ُب البياف، القر ف موصوؼ بأنو بياف كتبياف كمبٌن كيبٌن، كل االشتقاقات اؼبتعلقة هبذه اؼبادة قد . حديثنا

 . كصف هبا القر ف، فاهلل أحسن حديثنا
فهذه مسوغات قبوؿ اػبرب، ما الذم هبعلين أقبل خربنا من األخبار؟ ػ دعك من خرب اهلل ػ إذا علمت أف اؼبخرب 

 :لكن الذي يجعلني أرد الخبرعادل كصادؽ كميبٌن فصيح فإشل أقبل اػبرب، 
 . أف أعرؼ أف ىذا اؼبخرب غًن عادل، جاىل، فأرد اػبرب (1

فأرد علمو، . صحيح، ىو عادل، لكن ردبا أخربشل خببلؼ علمو: إذا علمت بأنو عادل لكنو كذكب، فأقوؿ (2
 أما إذا علمت أنو عادل كصادؽ فينبغي أف أقبل

كيريد . أبيض: فيقوؿ. أسود: نعم، ىو عادل كصادؽ، لكنو عيٌي، فيو فهاىة، يريد أف يقوؿ: ردبا قاؿ قائل (3
سن أف ييعرب عما ُب خاطره، تكوف فيو فهاىة، . قصًن: فيقوؿ. طويل: أف يقوؿ كمن الناس من يكوف ىكذا، فبل وبي

 .فإذا انتفى ىذا كعلمنا بأف اؼبخرب فصيح بٌٌن يعرؼ ماذا يريد انتهى كقبلنا اػبرب
ٌ أمر رابع كىو أف يكوف ليس عنده غش كال تدليس، دبعىن أف يكوف ناصحنا، ككل اؼبراتب الثبلثة : كذلك ٍبى

السابقة ػ كصادؽ كميبٌن فصيح ػ ُب حق اهلل تعاذل كحق نبينا صلى اهلل عليو كسلم، كنيضيف ُب حق الن  صلى اهلل عليو 
كسلم أنو أنصح األمة لؤلمة، فهو أعلم بربو، كأصدؽ كبلمنا، كأكضح بياننا من سائر الناس، كأنصح األمة لؤلمة، ال يقصد 

 . الغش كال التدليس كال التغرير بالناس، فكل ذلك يدعو إذل قبوؿ اػبرب، فأين تذىبوف يا معشر اؼبعطلة كاؼبتكلمٌن؟
 ( 6 )الدرس

 الجمع فيما وصف اهلل بو نفسو بين النفي واإلثبات
؛  ِبِخاَلِف الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َعَلْيِو َما اَل يَ ْعَلُمونَ ,ثُمَّ ُرُسُلو َصاِدُقوَن ُمَصدَُّقون-: رحمو اهلل -ؤلفقال الم
 َواْلَحْمُد ِللَِّو َربّْ (181) َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن (180)ُسْبَحاَن رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن }: َوِلَهَذا قَالَ 
َفَسبََّح نَ ْفَسُو َعمَّا َوَصَفُو ِبِو اْلُمَخاِلُفوَن ِللرُُّسِل, َوَسلََّم َعَلى اْلُمْرَسِليَن؛ . [182- 180: الصافات] {اْلَعاَلِمينَ 

.  ِلَساَلَمِة َما قَاُلوُه ِمَن الن َّْقِص َواْلَعْيبِ 
تأملوا حسن ترتيب اؼبؤلف، فلما ذكر أف اهلل سبحانو كتعاذل أعلم بنفسو كبغًنه كأصدؽ قيبلن كأحسن حديثنا من 
خلقو أكقفنا اآلف على قاعدة صيلبة ُب قبوؿ خرب اهلل، لكن ىا ىنا كصلة بيننا كبٌن كبلـ ربنا، فالواسطة بيننا كبٌن اهلل ُب 

التبليغ ىم الرسل الذين نزؿ عليهم الوحي، فأراد أف يوٌثق ىذه اغبلقة، حَّت ال يدَمَّنعي مدع بأف ىذه اغبلقة نقطة ضعف ُب 
 . االتصاؿ



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

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

 
  :الرسل نوعان :ثُمَّ ُرُسُلو: قال

 .  رسوؿ بشرم:النوع األول
 .  رسوؿ ملكي:النوع الثاني

، فزكاىم اهلل تعاذل، فقاؿ عن الرسوؿ [75: اغبج] {اللَمَّنوي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَمَّناسً }: قاؿ تعاذل
، ٍب [21- 19: التكوير] { ميطىاعو ٍبىَمَّن أىًمٌنو (20) ًذم قػيوَمَّنةو ًعندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكٌنو (19)إًنَمَّنوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرصلو }: اؼبلكي

إًنَمَّنوي لىقىٍوؿي }: ، فزكى الرسوؿ البشرم، كزكاه أيضنا ُب سورة اغباقة بقولو[22: التكوير] {كىمىا صىاًحبيكيم دبىٍجنيوفو }: قاؿ
، [42- 40: اغباقة] { كىال ًبقىٍوًؿ كىاًىنو قىًليبلن مىا تىذىكَمَّنريكفى (41) كىمىا ىيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرو قىًليبلن مىا تػيٍؤًمنيوفى (40)رىسيوؿو كىرصلو 

نىا بػىٍعضى }: فنفى عنو الكهانة كالشعر اليت ييزخرؼ هبا القوؿ، كبٌٌن أف مصدره أصيل، كأنو ثابت، كؽبذا قاؿ كىلىٍو تػىقىوَمَّنؿى عىلىيػٍ
ا [46- 44: اغباقة] { ٍبيَمَّن لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلوىًتٌنى (45) ألىخىٍذنىا ًمٍنوي بًاٍليىًمًٌن (44)األىقىاًكيًل  ، فبل يبكن أف يقر اهلل تعاذل أحدن

كحاشا ػ ألخذنا منو باليمٌن، ٍب لقطعنا منو الوتٌن، كؽبذا كانت ىذه من ػ يكذب عليو كينسب إليو الباطل، كلو جرل 
 . أقول دالئل النبوة، فأثبت بأف الواسطة بيننا كبٌن ربنا كاسطة ثابتة قوية ليس فيها ؾباؿ للتشكيك

ربكف بو:َصاِدُقونَ : قال  .  أم فيما ىبي
 .  أم فيما أيخربكا بو:مصدوقون: قال
 .  أم أيخربكا بالصدؽ:ُمَصدَُّقون: قال
 القوؿ على اهلل بغًن علم من أعظم الذنوب، كما قاؿ اهلل :ِبِخاَلِف الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َعَلْيِو َما اَل يَ ْعَلُمونَ : قال

قيٍل ًإمبَمَّنىا حىرَمَّنـى رىيبِّى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىاإًلٍٍبى كىاٍلبػىٍغيى ًبغىًٍنً اغبٍىقِّ كىأىف تيٍشرًكيواٍ بًاللَمَّنًو مىا دلٍى يػينػىزٍِّؿ بًًو سيٍلطىاننا }: تعاذل
، جعل ىذا من باب الرتقي من األدسل إذل األعلى، حَّت جعل ىذا [33: األعراؼ] {كىأىف تػىقيوليواٍ عىلىى اللَمَّنًو مىا الى تػىٍعلىميوفى 

فوؽ الشرؾ، فالقوؿ على اهلل بغًن علم من أعظم الطواـ، كالقائلوف على اهلل بغًن علم أصناؼ كثر، منهم األفَمَّناكوف 
الكذابوف، كمنهم اؼبنجموف، كمنهم السحرة، كمنهم الكهاف، كمنهم اؼبتنبئوف الكذابوف الذين يزعموف أهنم ينزؿ عليهم 

ليس اؼبراد كذا : كحي من السماء، كمنهم أيضنا ىؤالء اؼبتهوكوف الذين وبرفوف الكلم عن مواضعو ُب باب العقائد كيقولوف
فهل عندكم أثارة من علم؟ ىل عندكم دليل على ما تدعونو؟ فهذا قوؿ على اهلل بغًن علم، . ككذا، بل اؼبراد بو كذا ككذا

ا من اؼبتكلمٌن من أين لك أف استول دبعىن استوذل؟ من أين لك أف الوجو دبعىن الثواب؟ من أين لك أف : كلو سألت أحدن
ا عن الن  صلى اهلل عليو كسلم، أك عن  اليد دبعىن القدرة أك النعمة؟ أعندؾ أثارة من علم؟ ىل تركم ُب ذلك حديثنا كاحدن

ا، كال يدعيو، كلو كاف عندىم شيء من ذلك ما ادخركه، لكنهم يقولوف كبن قبتهد ُب : صاحب، أك عن تابع؟ دل هبد أبدن
أأنتم أغًن على اهلل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حَّت تدَمَّنعوا أف ىذا ! أف نبحث عن اؼبعاشل البلئقة باهلل، سبحاف اهلل
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فهذا ضرب من القوؿ على اهلل بغًن ! من باب البحث عن اؼبعاشل؟ أدل يكن اهلل أعلم بنفسو كأصدؽ قيبلن كأحسن حديثنا؟
 . خببلؼ الذين يقولوف على اهلل ما ال يعلموف: علم، فلهذا قاؿ الشيخ

 .  اسم فعل دبعىن تنزيهنا هلل{:ُسْبَحاَن رَبّْكَ }: َوِلَهَذا قَالَ : قال
 ىذا من إضافة اؼبوصوؼ إذل الصفة، كالعزة دبعىن الغلبة كاالمتناع، ألف اهلل تعاذل عزيز ُب ذاتو {:َربّْ اْلِعزَّةِ }: قال

: تقوؿ العرب: عزة االمتناع، كعزة الغلبة، كعزة القدرة، كأصل معىن العزة: كُب أظبائو كُب صفاتو، فلو العزة اؼبطلقة سبحانو
من نفس االشتقاؽ، كىي األرض الصلبة القوية . أرض عزة: أم شديدة، كال زاؿ الناس إذل زماننا ىذا يقولوف. أرض عزاز
 . اؼبتماسكة

 .  أم عما يصفو بو ـبالفو الرسل{:َعمَّا َيِصُفونَ }: قال
 .  ىذا دعاء ؽبم بالسبلمة كتزكية ؽبم كثناء عليهم{:َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلين}: قال
 ابتدأ بالتنزيو، كختم بالتحميد، ألف اغبمد كصف هلل بصفات الكماؿ، {:َواْلَحْمُد ِللَِّو َربّْ اْلَعاَلِمينَ }: قال

 . [كسبحاف اهلل كاغبمد هلل سبآلف ما بٌن السماء كاألرض]فجمعت اآلية التنزيو كالتحميد، 
 فاؼبخالفوف للرسل تارة يصفونو بصفات العيب أك النقص :َفَسبََّح نَ ْفَسُو َعمَّا َوَصَفُو ِبِو اْلُمَخاِلُفوَن ِللرُُّسلِ : قال

أك . ، اؼببلئكة بنات اهلل[30: التوبة] {اٍلمىًسيحي اٍبني اللَمَّنوً }، [30: التوبة] {عيزىيٍػره اٍبني اللَمَّنوً }: أك فباثلة اؼبخلوقٌن، كما قالوا
 .بتعطيلو عما ينبغي لو من الصفات كاألظباء اغبسىن

كالسبلـ إما حكم ؽبم : [181: الصافات ]{كىسىبلـه عىلىى اٍلميٍرسىًلٌنى ]:  لقولو:َوَسلََّم َعَلى اْلُمْرَسِلينَ : قال
 . بالسبلمة، أك ربية ؽبم

 فتعٌن الصًنكرة إذل ما جاء عن اهلل كعن رسولو صلى اهلل عليو كسلم :ِلَساَلَمِة َما قَاُلوُه ِمَن الن َّْقِص َواْلَعْيبِ : قال
 . كعدـ االلتفات إذل شيء سول ذلك

 
ُىَو ُسْبَحانَُو َقْد َجَمَع ِفيما َوَصَف َوَسمَّى ِبِو نَ ْفَسُو بيَن الن َّْفِي َواإِلثْ َباتِ وَ -: رحمو اهلل -ؤلفقال الم. 

الَِّذيَن أَنْ َعَم اهللُ  َفاَل ُعُدوَل أَلْىِل السُّنٌَّة َواْلَجَماَعِة َعمَّا َجاَء ِبِو اْلُمْرَسُلوَن؛ فَِ نَُّو الصَّْراُط اْلُمْسَتِقيُم, ِصَراطُ 
يِقيَن َوالشَُّهَداِء والَصاِلِحينَ   .َعَلْيِهم مَّْن النَِّبيّْيَن َوالصّْدّْ

إذل ضابطو - رضبو اهلل-أشار : ُىَو ُسْبَحانَُو َقْد َجَمَع ِفيما َوَصَف َوَسمَّى ِبِو نَ ْفَسُو بيَن الن َّْفِي َواإِلثْ َباتِ وَ : قال
أك قاعدةو من قواعد األظباء كالصفات، كىو أف اهلل تعرؼ إذل عباده بالنفي كاإلثبات، كالنفي معركؼ، كاإلثبات معركؼه 
ُب اللغة، اإلثبات أمره كجودم، كالنفي أمره عدمي، كأم قضية من القضايا ال تتبٌن إال بإثبات عنصرىا كمضموهنا، كنفي 
ما ينافيها، فؤلجل ذا ربنا سبحانو كحبمده تعرؼ إذل عباده هبذين األسلوبٌن، تارةن بذكر األظباء كالصفات الثبوتية، كتارةن 

َقْد َجَمَع ِفيما َوَصَف َوَسمَّى ِبِو : بنفي ما يينزىه عنو سبحانو من صفات النقص، أك العيب، أك فباثلة اؼبخلوقٌن، ؽبذا قاؿ
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كالواقع أف ىذا األسلوب أسلوبه مطلوب ُب كل شيء، فإنك ال تتمكن من معرفة حقيقة . نَ ْفَسُو بيَن الن َّْفِي َواإِلثْ َباتِ 
شيء من األشياء إال باعبمع بٌن النفي كاإلثبات، فلو أنك مثبلن أردت أف تشرتم سلعةن ما، كجهاز حاسب، أك جواؿ، أك 

من اؼبزايا، ٍب ييردؼ ذلك بذكر األشياء اليت . ىو كذا، كىو كذا، كىو كذا: غًن ذلك، فإنك تسأؿ عن فبيزاتو، فيقاؿ لك
ال ربسن فيو، كال وبسن فيو كذا، كال وبسن كذا، كذلك مثبلن لو تقدـ إنسافه إذل عمل، أك تقدـ شابه ػبطبة فتاة، أك 

ىو كذا، : كبو ذلك، ذبد أنو ييسأؿ عن الصفات الوجودية، كىي الصفات الثبوتية، كعن الصفات العدمية، فيقاؿ مثبلن 
 .من الصفات اؼباثلة فيو، كليس بكذا، كليس بكذا، كليس بكذا. كىو كذا، كىو كذا

فبل تكتمل اؼبعرفة إال باعبمع بٌن النفي كاإلثبات، فلما علم اهلل تعاذل من حاؿ عباده أنو ال وبصل ؽبم العلم، إال 
باعبمع بٌن األمرين، تعرؼ إذل عباده بالنفي كاإلثبات، فتارةن يثبت لنفسو أظباء الكماؿ كصفات اعببلؿ، كتارةن ينزه نفسو 

 .عن صفات النقص كالعيب، كفباثلة اؼبخلوقٌن، كتارةن هبمع بٌن األسلوبٌن ُب نصو كاحدو كما سيتبٌن ُب األمثلة
الواقع أف األظباء كلها ثبوتية، كليس ىناؾ : َقْد َجَمَع ِفيما َوَصَف َوَسمَّى ِبِو نَ ْفَسُو بيَن الن َّْفِي َواإِلثْ َباتِ : قال

: أظباء منفية، األظباء كلها ثبوتية، أما الصفات فهي اليت تنقسم إذل صفاتو ثبوتية، كصفاتو منفية، فيقاؿ الصفات الثبوتية
كالصفات اؼبنفية أضدادىا، كاعبهل كالعمى كالصمم كغًن ذلك من صفات . العلم كاإلرادة كالقدرة، كالسمع كالبصر

 النفي .َجَمَع ِفيما َوَصَف َوَسمَّى ِبِو نَ ْفَسُو بيَن الن َّْفِي َواإِلثْ َباتِ : النقص، ففي العبارة شيءه من اإلصباؿ، فإف قولو
 .كاإلثبات يتعلق بالصفات، أما األظباء فإهنا كلها ثبوتية

  .أم ال ميل :َفاَل ُعُدولَ  :قال
 .ألهنم على خطاىم يسًنكف :أَلْىِل السُّنٌَّة َواْلَجَماَعِة َعمَّا َجاَء ِبِو اْلُمْرَسُلوَن؛ :قال
يعين ما جاء بو اؼبرسلوف ىو الصراط اؼبستقيم، كما معىن الصراط؟ الصراط ىو  :فَِ نَُّو الصَّْراُط اْلُمْسَتِقيمُ  :قال

الطريق الواضح، فإنو الصراط اؼبستقيم، فهو كاضح مستقيم، صبع بٌن الوضوح كاالستقامة، كىو الذم ندعو اهلل تعاذل ُب 
، ىذا ىو الصراط اؼبعنوم، كمن استقاـ ُب الدنيا [6: الفاربة] {اٍىًدنىا الصِّرىاطى اٍلميٍستىًقيمى }كل صبلةو، أف يهدينا إليو، 

على الصراط اؼبعنوم، كاف حقيقنا كحرينا يـو القيامة أف يستقيم على الصراط اغبسي، الذم ييضرب على منت جهنم، كمن 
كاف ُب ىذه اغبياة الدنيا سريعنا مبادرنا للخًنات ُب الصراط اؼبعنوم، كاف يـو القيامة حقيقنا كحرينا أف يكوف سريعنا على 

 .الصراط اغبسي، الذم ييضرب على منت جهنم، سواءن بسواء
ًصرىاًط اللَمَّنًو الَمَّنًذم لىوي }: صراط من؟ أضافو إذل سالكو، فالشيء قد يضاؼ إذل اهلل، كقد يضاؼ إذل خلقو، فيقاؿ

: ، باعتبار أف اهلل ىو الذم نصبو، كقد يضاؼ إذل سالكيو كقولو[53: الشورل] {مىا ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىا ُب األىٍرضً 
، فاإلضافة تكوف لعدة اعتبارات، فتارةن يضاؼ الصراط إذل اهلل، لكوف اهلل [7: الفاربة] {ًصرىاطى الَمَّنًذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهمٍ }

{  ًصرىاًط اللَمَّنًو الَمَّنًذم لىوي مىا ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىا ُب األىٍرضً (52)كىإًنَمَّنكى لىتػىٍهًدم ًإذلى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو }ىو الذم نصبو لعباده، 
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ًصرىاطى الَمَّنًذينى أىنٍػعىٍمتى }: ، كتارةن يضاؼ إذل سالكيو؛ ألهنم ىم الذين مشوا فيو، كقوؿ اهلل تعاذل[53، 52: الشورل]
 .، هبذا عرفو ىنا بالثاشل[7: الفاربة] {عىلىٍيًهٍم غىًٍنً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَمَّنالٌِّنى 

فكانت خرب إف، كجاء صراط بدالن . فإنو الصراط: ؼباذا جعل ىنا الرفع؟ ألهنا بدؿ؛ ألنو قاؿ :الَِّذينَ  ِصَراطُ  :قال
 .عنها، كالبدؿ يتبع اؼببدؿ

يِقيَن َوالشَُّهَداِء والَصاِلِحينَ  ِصَراطُ  :قال ىؤالء ىم أطباؽ اؼبنعم  :الَِّذيَن أَنْ َعَم اهللُ َعَلْيِهم مَّْن النَِّبيّْيَن َوالصّْدّْ
يًقٌنى }: عليهم، الذين ذكرىم اهلل تعاذل ُب سورة النساء بقولو فىأيٍكلىًئكى مىعى الَمَّنًذينى أىنٍػعىمى اللَمَّنوي عىلىٍيًهم مِّنى النَمَّنًبيٌِّنى كىالصِّدِّ

اًء كىالصَمَّناغًبًٌنى كىحىسينى أيٍكلىًئكى رىًفيقان  { كىحىسينى أيٍكلىًئكى رىًفيقنا}: ، فبل زبرج أيها اؼبؤمن عن ىؤالء، قاؿ[69: النساء]{كىالشُّهىدى
إذل الرفيق : ]كىو اؼبعىن الذم قصده الن  صلى اهلل عليو كسلم عندما قبضت ركحو، كاف يشًن بيده يقوؿ: [69: النساء]

، فأعلى ىذه الطبقات ىم النبيوف، كىي منحة ربانية كاصطفاء إؽبي، ال سبيل للحصوؿ عليو، دبعىن أف النبوة مقاـ [األعلى
اللَمَّنوي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن كىًمنى }: ال ييناؿ بالتكسب، كال بالرياضة، كال باجملاىدة، كإمبا ىو ؿبض اصطفاء من اهلل

، كقد خيتم ىذا الباب ببعثة ؿبمد صلى اهلل عليو [124 :األنعاـ{ ]اللَمَّنوي أىٍعلىمي حىٍيثي هبىٍعىلي رًسىالىتىوي }، [75 :اغبج{ ]النَمَّناسً 
، فهذه أعلى الطبقات، كأنبياء اهلل ىم أنفسهم [40 :األحزاب{ ]كىلىًكٍن رىسيوؿى اللَمَّنًو كىخىاًبىى النَمَّنًبيٌِّنى }: كسلم، كما قاؿ اهلل

، فأفضل األنبياء كاؼبرسلٌن ىم اػبمسة أكلو العـز من [253 :البقرة{ ]تًٍلكى الرُّسيلي فىضَمَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو }: يتفاضلوف
ُب سورة األحزاب، كُب سورة الشورل، نوح كإبراىيم كموسى : الرسل، الذين ذكرىم اهلل ؾبتمعٌن ُب موضعٌن ُب كتابو

 .كعيسى كؿبمد، عليهم صلوات اهلل كسبلمو أصبعٌن
ـى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، كىأىكَمَّنؿي مىٍن يػىٍنشىقُّ عىٍنوي )كأفضل ىؤالء اػبمسة ىو ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم،  أىنىا سىيِّدي كىلىًد  دى

، كىأىكَمَّنؿي شىاًفعو كىأىكَمَّنؿي ميشىفَمَّنعو  ، يليو ُب الرتبة إبراىيم أبوه عليو الصبلة كالسبلـ، خليل الرضبن، ككبلنبا خليبلف (اٍلقىبػٍري
للرضبن، ٍب يليهما ُب الرتبة موسى عليو السبلـ، ٍب اختلف ُب نوحو كعيسى أيهما ييقدـ؟ فإذف ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم، 
ٍب إبراىيم، ٍب موسى، ٍب نوح كعيسى، على خبلؼو ُب أيهما أفضل من اآلخر؟ ٍب بقية أنبياء اهلل، كاهلل تعاذل يفاكت ُب 

 [.253 :البقرة{ ]تًٍلكى الرُّسيلي فىضَمَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو }الفضل، لكن الفضل موجود 
فما موقفنا من النصوص الواردة ُب النهي عن اؼبفاضلة كالتخيًن بٌن األنبياء، كقوؿ الن  صلى اهلل : فإف قاؿ قائل

إف ىذا النهي فيما إذا كقع : فيقاؿ. ؟[ال تفضلوشل على يونس بن مَّت]:  كقولو،(الى زبيىيػِّريكا بػىٌٍنى األىٍنًبيىاءً ): عليو كسلم
على سبيل اؼبفاخرة اجملردة، أك على سبيل التنقص كالعيب للطرؼ اآلخر، أما إذا كاف على سبيل حكاية اغباؿ، فبل شك 

 .أف اهلل قد قابل بٌن أنبيائو كرسلو
يِقينَ :قال : الطبقة التالية ىم الصدِّيقوف، كالصديقوف صبع صديق، كىي صيغة مبالغة، كاؼبقصود بالصديق :الصّْدّْ

الذم بلغ الغاية ُب التصديق؛ ألف التصديق درجات، ليس التصديق كما تزعم اؼبرجئة شيءه كاحد، إما أف ييوجد كلو، أك 
                                                           

(. 2278) صحيح مسلم 
 (.2412) صحيح البخارم 
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ييعدىـ كلو، ال، الناس ليسوا سواء ُب التصديق، من الناس مىن تصديقو كاعبباؿ الراسيات الراسخات، كمنهم من تصديقو 
على مهب الريح، ردبا لو عرضت لو فتنة لعصفت بو، فليس التصديق سواء، كؽبذا ظبي أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ صديقنا 

إف صاحبك : إنو ظبي بذلك ؼبا كقع حادث اؼبعراج، اإلسراء كاؼبعراج، فجاءت قريش إليو، كقالت: لقوة تصديقو، كييقاؿ
إف كاف قد قاؿ فقد : فقاؿ. يزعم أنو أتى مسجد إيلياء ُب ليلة كاحدة، ككبن نضرب إليو أكباد اإلبل شهرنا كنعود شهرنا

إف كاف قالو فقد صدؽ، فإشل أصدقو ُب خرب السماء : قاؿ على الفور. اصربكا انتظركا أركح أسأؿ أتبٌن: دل يقل. صدؽ
 .أك كما قاؿ، فسمي صديقنا. يأتيو ُب اجمللس الواحد

نىا ): كفبا يدؿ على صديقيتو كصديقية عمر ػ رضي اهلل عنهما ػ أف الن  صلى اهلل عليو كسلم حدث مرةن فقاؿ بػىيػٍ
ا، ًإمبَمَّنىا خيًلٍقنىا لًٍلحىٍرثً : رىجيله يىسيوؽي بػىقىرىةن ًإٍذ رىًكبػىهىا فىضىرىبػىهىا، فػىقىالىتٍ  فقاؿ سبحاف اهلل بقرة تكلم، ، (ًإنَمَّنا دلٍى لبيٍلىٍق ؽًبىذى

، ): صلى اهلل عليو كسلمالن   ا، أىنىا كىأىبيو بىٍكرو، كىعيمىري ا - كىمىا نبيىا ٍبىَمَّن -فىًإشلِّ أيكًمني هًبىذى نىمىا رىجيله ُب غىنىًمًو ًإٍذ عىدى كىبػىيػٍ
ا ا ًمٍنوي، فػىقىاؿى لىوي الذٍِّئبي ىىذى ، فىذىىىبى ًمنػٍهىا ًبشىاةو، فىطىلىبى حىَّتَمَّن كىأىنَمَّنوي اٍستػىنػٍقىذىىى ، فىمىٍن ؽبىىا يػىٍوـى : الذٍِّئبي اٍستػىنػٍقىٍذتػىهىا ًمينِّ

، »: سيٍبحىافى اللَمَّنًو ًذٍئبه يػىتىكىلَمَّنمي، قىاؿى : فػىقىاؿى النَمَّناسي " السَمَّنبيًع، يػىٍوـى الى رىاًعيى ؽبىىا غىًٍنًم  ا أىنىا كىأىبيو بىٍكرو كىعيمىري فىًإشلِّ أيكًمني هًبىذى
إف التصديق درجات كمراتب كمنازؿ، يتفاكت : ، حكم غيايب لعلمو بأهنما يصدقاف ما ىبرب بو، فلهذا نقوؿ(كىمىا نبيىا ٍبىَمَّن -

نٍػيىا كىُب اآلًخرىةً }الناس فيو تفاكتنا كبًننا، فلهذا  ، فكلما [27 :إبراىيم] {يػيثىبِّتي اللَمَّنوي الَمَّنًذينى  مىنيوا بًاٍلقىٍوًؿ الثَمَّناًبًت ُب اغبٍىيىاًة الدُّ
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يكوف على : كاف العبد قوم اإليباف، راسخ التصديق، فإنو حينما يسائلو اؼبلكاف ُب قربه

كأما الكافر، أك اؼبرتاب، أك الشاؾ فتعلوه ىزة، . ريب اهلل، كاإلسبلـ ديين، كنبيي ؿبمد: ىذا جوابو، فأما اؼبؤمن فيقوؿ
 .كاف قد ظبع، لكنو دل يتغلغل كيتجذر ُب قلبو. ىو، ىو ال أدرم، ظبعت الناس يقولوف شيئنا فقلتو: كيقوؿ

الشهداء، كىي صبع شهيد، كالشهيد من قيتل ُب سبيل اهلل، لتكوف كلمة اهلل ىي : الطبقة الثالثة: الشَُّهَداءِ  :قال
 أف صلى اهلل عليو كسلمالعليا، كؽبذا ؼبا كاف ىذا أمرنا خفينا ال يطلع عليو إال رب الربيات سبحانو كحبمده، هنى الن  

. فبلف شهيد:  على سبيل التعيٌنصلى اهلل عليو كسلمألننا ال نعلم عن خبيئة قلبو، فقد هنى الن  . فبلفه شهيد: يقاؿ
ل مكانو؟ أـ قاتل لتكوف  ألننا ال نعلم، ىل قاتل رياءن؟ ىل قاتل ظبعةن؟ ىل قاتل شجاعةن؟ ىل قاتل ضبيةن؟ ىل قاتل لًني

مىٍن قىاتىلى لًتىكيوفى كىًلمىةي اللَمَّنًو ًىيى العيٍليىا، فػىهيوى ُب ):  ذلك بقوؿصلى اهلل عليو كسلمكلمة اهلل ىي العليا؟ فلهذا عرَمَّنؼ الن  
ًبيًل اللَمَّنًو عىزَمَّن كىجىلَمَّن  ، كال شك أف اعبود بالنفس، أقصى غاية اعبود، فإذا كاف اإلنساف هبود بنفسو هلل، فهذه مرتبةه (سى

عليا، تدؿ على كماؿ صاحبها كعلو مرتبتو، فلهذا تكاثرت األحاديث ُب فضل الشهادة ُب سبيل اهلل، كىي فعبلن شهادة 
هلل تعاذل؛ ألنو جاد بركحو، كعفَمَّنر كجهو بالرتاب إلعبلء كلمة اهلل، فبا يدؿ على أنو يشهد لدين اهلل بأنو ىو اغبق، فلهذا 

ا  .ظبي شهيدن

                                                           
(. 3471) صحيح البخارم 
 (.1904)صحيح مسلم ، (123) صحيح البخارم 
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فهي طبقة الصاغبٌن، كاؼبقصود بالصاغبٌن صبع صاحل، كىو اؼبمتثل ألمر اهلل، : أما الطبقة الرابعة : الَصاِلِحينَ :قال
 .اجملتنب لنهيو، ىذا ىو الصبلح، كضده الفساد، فالصاغبوف ىم اؼبمتثلوف ألكامر اهلل، اجملتنبوف ؼبناىيو

الصديقية، أك الشهادة، أك الصبلح، ىذه : فعلى العبد اؼبؤمن أف ىبتار لنفسو، كيطمح إذل إحدل اؼبراتب الثبلث
ينعىم عليهم

يًقٌنى }: مراتب اؼبؤمنٌن، كيسأؿ اهلل تعاذل أف يلحقو باؼب فىأيٍكلىًئكى مىعى الَمَّنًذينى أىنٍػعىمى اللَمَّنوي عىلىٍيًهٍم ًمنى النَمَّنًبيٌِّنى كىالصِّدِّ
اًء كىالصَمَّناغًبًٌنى كىحىسينى أيٍكلىًئكى رىًفيقنا  [.69 :النساء] {كىالشُّهىدى

 . ىذه العنوانات ليست من كبلـ شيخ اإلسبلـ:االستدالل على إثبات أسماء اهلل وصفاتو من القرآن الكريم
َوَقْد َدَخَل ِفي ِىِذِه اْلُجْمَلِة َما َوَصَف اهللُ ِبِو نَ ْفَسُو ِفي ُسورَِة اإِلْخاَلِص الَِّتي : -رحمو اهلل -ؤلفقال الم

 {َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ *  َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد *اللَُّو الصََّمُد * ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد }: تَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآِن, َحيُث يَ ُقولُ 
 .[4:اإلخالص]

ىذه اعبملة؟ يعين اعبمع بٌن النفي كاإلثبات، ما : اإلشارة إذل ماذا ُب قولو: َوَقْد َدَخَل ِفي ِىِذِه اْلُجْمَلةِ : قال
تقدـ من ذكر اعبمع بٌن النفي كاإلثبات، دخل فيها ماذا؟ اؼبثاؿ األكؿ، كىي سورة اإلخبلص، سورة اإلخبلص دل ظبيت 

فهي من أكؽبا إذل  خرىا خالصة ُب صفة اهلل، . إهنا ظبيت هبذا االسم؛ ألهنا أخلصت ُب كصف الرضبن: هبذا االسم؟ قيل
إهنا : ، ككذلك أيضنا قيلأنزؿ اهلل تعاذل سورة اإلخبلص. انسب لنا ربك: صلى اهلل عليو كسلمكؽبذا ؼبا قالت قريش للن  

كبالفعل إذا قرأ اإلنساف سورة اإلخبلص ككررىا، ذبرد قلبو من . ظبيت سورة اإلخبلص؛ ألهنا زبلص قارئها من الشرؾ
اهلل أحد، :  من علق ُب نفسو شيء من الشبهات ككساكس الشيطاف أف يقوؿصلى اهلل عليو كسلمالشوائب، كأرشد الن  

فإذا أطاؼ بنفسك شيء من الشبهات اؼبتعلقة بذات البارم سبحانو . اهلل الصمد، دل يلد كدل يولد، كدل يكن لو كفونا أحد
اهلل أحد، اهلل الصمد، دل يلد كدل يولد، كدل يكن لو كفونا أحد؛ فإهنا تنقي قلبك من : كتعاذل، فافزع إذل ىذه السورة، قل

 .ىذه اػبطرات الشيطانية، كالواردات اؼبذمومة، إذف ىذا ىو سبب تسميتها بسورة اإلخبلص للسببٌن
عن أيب سعيد اػبدرم، من أين لنا ذلك؟ من كبلـ مىن ال ينطق عن اؽبول، فقد  :الَِّتي تَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآنِ  :قال

يرددىا، فلما أصبح، جاء إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فذكر  {قيٍل ىيوى اهللي أىحىده }: أف رجبل ظبع رجبل يقرأ
ا لىتػىٍعًدؿي ثػيليثى ): ذلك لو، كىكىأىفَمَّن الرَمَّنجيلى يػىتػىقىاؽبُّىا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلى اهلل عىلىيو كسىلم كىالَمَّنًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، ًإنػَمَّنهى

فحشد من حشد، ٍب خرج ن  اهلل  (اٍحشيديكا، فىًإشلِّ سىأىقػٍرىأي عىلىٍيكيٍم ثػيليثى اٍلقيٍر فً ): ، كقاؿ ُب حديثو  خر(القيٍر فً 
إشل أرل ىذا خرب جاءه من السماء : قل ىو اهلل أحد، ٍب دخل، فقاؿ بعضنا لبعض: صلى اهلل عليو كسلم، فقرأ

ًإشلِّ قػيٍلتي لىكيٍم سىأىقػٍرىأي عىلىٍيكيٍم ثػيليثى اٍلقيٍر ًف، أىالى ):: فذاؾ الذم أدخلو، ٍب خرج ن  اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ
ا تػىٍعًدؿي ثػيليثى اٍلقيٍر فً   .صلى اهلل عليو كسلمإذف الذم أخرب هبذا نبينا ، (ًإنػَمَّنهى

                                                           
(. 3365) سنن الرتمذم 

 (.5013) صحيح البخارم 
 (.812) صحيح مسلم 
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 اعبواب عن ىذا أف لماذا؟ أو ما وجو كونها تعدل ثلث القرآن؟ لماذا استحقت ىذا الوصف؟: األمر الثاني
من تأمل القر ف دبجملو، فيجد أنو ال ىبرج عن أحد ىذه . إف القر ف العظيم، إما عقائد أك أحكاـ أك أخبار: يقاؿ

األبواب الثبلثة، إما أنو عقائد، معتقد، كإما أخبار، كالذم جرل بٌن األنبياء كأفبهم، أك أحكاـ ُب اغببلؿ كاغبراـ، 
فكانت سورة اإلخبلص تتعلق بالثلث األكؿ، بل ىي أسو كأصلو، فلهذا كانت تعدؿ ثلث القر ف، فجميع ما ُب القر ف 

 .من عقائد يؤكؿ إليها؛ ألنو مرجوعو إذل التوحيد العلمي، ىذا كجو كوهنا تعدؿ ثلث القر ف
الثاشل، ال ُب اإلجزاء، يعين دبعىن لو أف إنساننا ىل ىي تعدل ثلث القرآن في اإلجزاء, أم في األجر والثواب؟ 

كبل، ىي ال : نقوؿ. اغبمد هلل، إذف أقرأ سورة اإلخبلص ثبلث مرات فأكوف كفيت بنذرم: نذر أف ىبتم القر ف، فقاؿ
لكنها تعدلو ُب الثواب كاألجر، كما أخرب الن  . تعدلو ُب اإلجزاء، ال هبزئك إال أف تقرأ القر ف، ما بٌن دفيت اؼبصحف

الى : مىٍن قىاؿى ): صلى اهلل عليو كسلم، كىذا ينطبق على أمثاؽبا من النصوص، يعين مثبلن قد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم
انىٍت لىوي عىٍدؿى  ، ُب يػىٍوـو ًمائىةى مىرَمَّنةو، كى هي الى شىرًيكى لىوي، لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اغبٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره إًلىوى ًإالَمَّن اهللي كىٍحدى

، حىَّتَمَّن يبيًٍسيى كىدلٍى  انىٍت لىوي ًحٍرزنا ًمنى الشَمَّنٍيطىاًف، يػىٍومىوي ذىًلكى يىٍت عىٍنوي ًمائىةي سىيِّئىةو، كىكى ، كىكيًتبىٍت لىوي ًمائىةي حىسىنىةو كىؿبًي عىٍشًر رًقىابو
، كىمىٍن قىاؿى  سيٍبحىافى اهلًل كىحًبىٍمًدًه، ُب يػىٍوـو ًمائىةى مىرَمَّنةو حيطَمَّنٍت : يىٍأًت أىحىده أىٍفضىلى فبَمَّنا جىاءى ًبًو ًإالَمَّن أىحىده عىًملى أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى

انىٍت ًمٍثلى زىبىًد اٍلبىٍحرً  أنا عليَمَّن كفارة قتل خطأ، ككفارة ظهار، ككفارة يبٌن، ككفارة صباع ُب هنار : ، فقاؿ(خىطىايىاهي كىلىٍو كى
إهنا : يستقيم؟ ال يستقيم، يقاؿ.  عشر مرات، كتربأ ذميتصلى اهلل عليو كسلمال إلو إال اهلل كما قاؿ الن  : رمضاف، أقوؿ

 .كعلى ىذا قس. تعدؿ ُب األجر، ال ُب اإلجزاء
 .لنتأمل ُب ىذه السورة العظيمة، كيف صبعت بٌن النفي كاإلثبات؟

نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، إثبات كحدانية اهلل، فاهلل أحد، كاستدللنا هبذا على أف أحد  {:ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحدٌ }: قال
، إذف أثبتت كحدانية [1: اإلخبلص] {قيٍل ىيوى اللَمَّنوي أىحىده }عبد األحد، : من األظباء اغبسىن، فيجوز أف ييعٌبد بو، فنقوؿ

 .اهلل تعاذل
نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، أثبتت صمدية اهلل سبحانو كتعاذل، أك صمدانيتو سبحانو كحبمده،  :{اللَُّو الصََّمدُ }: قال

 :الصمد قيل في معناىا أقوال ال تعارض بينهاكما معىن الصمد؟ 
من تصمد لو اػببلئق حباجاُتا، دبعىن أهنا . إف الصمد ىو من تصمد إليو اػببلئق حباجاُتا:   قيل:القول األول

تتوجو إليو حباجاُتا، كىذا ىو اغباؿ بالنسبة هلل، فاهلل تعاذل يدعوه من ُب السماكات كمن ُب األرض، اعبميع يتوجو إذل اهلل 
سبحانو كحبمده، تأمل حاؿ الناس يـو عرفة، اعبميع رافعه يديو يبكي كيسأؿ كيتضرع، يسأؿ اهلل تعاذل طلبتو، كاهلل يصمد، 

يسمع صبيع الدعوات، على اختبلؼ اللغات كاللهجات ؼبختلف اغباجات، كهبيب دعوة الداعي سبحانو كحبمده، ؽبذا 
ا، فهذا أحد اؼبعاشل للصمد، من تصمد إليو اػببلئق حباجاُتا  .كاف صمدن

                                                           
 (.2691)صحيح ، (3293) صحيح البخارم
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ألف الصمد دبعىن الصمت، فاؼبصمد ىو اؼبصمت، ككجو . الصمد أم الذم ال جوؼ لو:  قيل:القول الثاني
ذلك أف اهلل سبحانو كحبمده غينه عما سواه، فالذم لو جوؼ فيو شيءه يدخل كفيو شيءه ىبرج، فيكوف غًن مستغنو، أما 
الرب تعاذل فإنو صمد دبعىن أنو صمت ال وبتاج إذل شيء داخل كشيء خارج، اآلدميوف وبتاجوف إذل أفواهو يدخل منها 

أف اهلل ؼبا خلق  دـ من صلصاؿو كالفخار، : الطعاـ كالشراب، كإذل ـبرج للفضبلت؛ ألهنم حباجة، ؽبذا كرد ُب اغبديث
جعل الشيطاف يطيف بو، مسرتيبه ُب أمره، فلما ر ه أجوؼ، علم أنو خلقه ال يتمالك، يعين أنو ضعيف، فاهلل تعاذل 

 .اؼبقصود بذلك أنو مستغنو عما سواه، ال وبتاج سبحانو إذل شيء. ال جوؼ لو: صمد، فقوؿ بعض اؼبفسرين
 .معىن الصمد أم السيد الشريف الذم بلغ الغاية ُب سؤدده كشرفو:  قيل:القول الثالث

كال تعارض بٌن ىذه األقواؿ كما أسلفنا، فاهلل تعاذل ىو السيد الشريف الذم تصمد إليو اػببلئق حباجاُتا، كىو 
 .غينه عما سواه سبحانو كحبمده

الوالدة من الطرفٌن، من أعلى كمن أسفل، يعين : نفيه؟ أـ إثبات؟ نفي، نفى قضيتٌن: {َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلدْ }: قال
: نفى التسلسل من جهة األعلى كمن جهة السفل، فهو سبحانو دل يلد، فبل يتسلسل منو مولود، كما ادعى اليهود بقوؽبم

تعاذل اهلل عن ذلك، كىذا . اؼببلئكة بنات اهلل: كمشركو العرب بقوؽبم. اؼبسيح ابن اهلل: كالنصارل بقوؽبم. عزير ابن اهلل
كىمه كخاطره يطرأ على العقوؿ، يظنوف أف من كماؿ اهلل أف يكوف لو كلد، قياسنا على اؼبخلوقٌن، كاألمر ليس كذلك، 

اؼبخلوؽ وبتاج إذل الولد؛ ألنو ُب حاؿ كربه كضعفو وبتاج إذل من يعينو، أما الرب سبحانو فهو غينه عما سواه، فهو ال 
 .وبتاج إذل الولد

، فلو كاف {ليس كمثلو شيء}أيضنا من شأف الولد أف يكوف شبيهنا بأبيو، كاهلل تعاذل ال ند لو كال نظًن كال مثيل، 
لو ػ كحاشاه ػ كلد، لكاف الولد من جنس أبيو، ىذا طبيعي، فؤلجل ذا نزه اهلل نفسو عن الولد، فلكماؿ كحدانيتو ال كلد 

ا كىدلٍى يىكيٍن لىوي شىرًيكه ُب اٍلميٍلكً }لو،   كىقىالىًت }: ، فعاب اهلل تعاذل على مدَمَّنعي ذلك فقاؿ[2 :الفرقاف{ ]كىدلٍى يػىتَمَّنًخٍذ كىلىدن
{ اٍليػىهيودي عيزىيٍػره اٍبني اللَمَّنًو كىقىالىًت النَمَّنصىارىل اٍلمىًسيحي اٍبني اللَمَّنًو ذىًلكى قػىٍوؽبييٍم بًأىفٍػوىاًىًهٍم ييضىاًىئيوفى قػىٍوؿى الَمَّنًذينى كىفىريكا ًمٍن قػىٍبلي 

، كذلك أف األمم الكافرة من اؽبندكس كاليوناف كغًن ذاؾ عندىم قضية تعدد اآلؽبة، فهم يضاىئوف قوؿ الذين [30:التوبة]
 .، سبحانو كحبمده[30 :التوبة] {قىاتػىلىهيمي اللَمَّنوي أىسلَمَّن يػيٍؤفىكيوفى }كفركا من قبل، 

أيضنا دل يولد سبحانو، فليس متسلسبلن عن غًنه، كالواقع أنين ال أعلم قائبلن بأف اهلل تعاذل متولده عن كذا ككذا، 
لكن ذلك ُب اآلية لكماؿ القسمة، لنفي التسلسل من اعبهتٌن، من جهة العلو كمن جهة السفل، يعين من األعلى 

 [.3: اإلخبلص] {دلٍى يىًلٍد كىدلٍى ييولىدٍ }كاألدسل، لكي ال يبقى أم باقية كأم احتماؿ يتناَب مع كحدانية اهلل سبحانو كحبمده، 
كىدلٍى }: نفيه؟ أـ إثبات؟ نفي، إذف  يتاف ُب اإلثبات، ك يتاف ُب النفي، ما معىن: {َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ }: قال

 .؟ أم ليس لو مكافئ سبحانو، ليس لو من يكافئو كيعادلو سبحانو كحبمده[4: اإلخبلص] {يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده 
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كؽبذا كانت ىذه السورة فيها من تعظيم الرب كتنزيهو كالتعريف بو، ما ال يوجد ُب غًنىا، فينبغي اإلكثار منها 
. كتبلكُتا، ككرد فيها فضائل خاصة مبسوطة ُب كتب التفسًن كالسنة

 
 
 
 

 (7 )الدرس
 (2)الجمع بين النفي واإلثبات 

اللَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ }: َما َوَصَف ِبِو نَ ْفَسُو ِفي َأْعَظِم آيٍَة ِفي ِكِتاِبِو؛ َحْيُث يَ ُقولُ وَ -: رحمو اهلل -ؤلفقال الم
ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نَ ْوٌم َلُو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِ ْذنِِو يَ ْعَلُم 
َما بَ ْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّو السََّمَواِت َواأَلْرَض َوال يَ ُئوُدُه 

أي ال يكرثو وال يثقلو, ولهذا كان من قرأ : {َوال يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما}, [255 :البقرة] {ِحْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ 
 .ىذه اآلية في ليلٍة, لم يزل عليو من اهلل حافظ, وال يقربو شيطان حتى يصبح

 .ىذا ىو المثال الثاني في قاعدة الجمع بين النفي واإلثبات فيما وصف وسمى بو نفسو
أم كما كصف بو نفسو ُب . كقد دخل ُب ىذه اعبملة ما كصف بو نفسو: الواك ىذه عطف على قولو :َماوَ  :قال

قاؿ : عن أيب بن كعب، قاؿمن أين لنا أف ىذه ىي أعظم  ية ُب كتاب اهلل؟ ففي اغبديث الصحيح . أعظم  ية ُب كتابو
اهلل كرسولو : ، فقلت(يىا أىبىا اٍلميٍنًذًر، أىتىٍدرًم أىمُّ  يىةو ًمٍن ًكتىاًب اهلًل مىعىكى أىٍعظىمي؟  ):رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

. {اللَمَّنوي الى إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى اغبٍىيُّ اٍلقىيُّوـي }: قػيٍلتي : يىا أىبىا اٍلميٍنًذًر أىتىٍدرًم أىمُّ  يىةو ًمٍن ًكتىاًب اهلًل مىعىكى أىٍعظىمي؟ قىاؿى : قىاؿى أعلم، 
 ، يعين ىنيئنا لك العلم أبا اؼبنذر، فقد كاف من فقهو أف (كىاهلًل لًيػىٍهًنكى اٍلًعٍلمي أىبىا اٍلميٍنًذرً : فىضىرىبى ُب صىٍدرًم، كىقىاؿى : قىاؿى 

 على ذلك كىنأه، فلو تأملنا ُب ىذه اآلية صلى اهلل عليو كسلمرأل أف ىذه اآلية أعظم  ية ُب كتاب اهلل، فأقره الن  
 العظيمة لوجدناىا مكونة من عشر صبل، كىي تدكر حوؿ النفي كاإلثبات، تأملوا معي

: ال إلو إال ىو، نفيه كإثبات؛ ألف كلمة التوحيد ال إلو إال اهلل نفيه كإثبات، فبل إلو{: اللَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ ُىوَ }: قال
إثبات، فقد نفى اهلل تعاذل كل  ؽبةو سواه، كأثبت األلوىية لو كحده، كقد تقدـ معنا أف معىن اإللو ىو من : نفي، إال اهلل

تأؽبو القلوب ؿببةن كتعظيمنا، اإللو من تأؽبو القلوب يعين تنجذب إليو ؿببةن كتعظيمنا، فبل إلو إال اهلل، اهلل ال إلو إال ىو، ىذا 
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إذف ىذه اعبملة األكذل . ال إلو إال ىو: يقاؿ. ما اهلل؟: أعظم تعريف يبكن أف نعرؼ بو ىذا االسم الشريف، إذا قيل
 .متضمنة اعبمع بٌن النفي كاإلثبات

:  ىذه اعبملة الثانية، نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، كقد أثبت ُب ىذه اعبملة اظبٌن كريبٌن كنبا{:اْلَحيُّ اْلَقيُّومُ }: قال
 اغبي 

، فمن أظباء اهلل اغبسىن اغبي، كاغبي ىو من لو اغبياة التامة الكاملة، فحياة اهلل تعاذل غًن مسبوقةو بعدـ،  كالقيـو
 .كال يلحقها فناء

 :يونس{]ىبيٍرًجي اغبٍىيَمَّن ًمنى اٍلمىيًِّت كىىبيٍرًجي اٍلمىيِّتى ًمنى اغبٍىيِّ }: قد يطلق اسم اغبي على غًن اهلل، كقوؿ اهلل تعاذل
يطلق، . األشجار ىذه من األحياء، أك غًنىا من اغبيوانات: ، فيمكن أف يطلق على غًن اهلل اغبي، كما نقوؿ مثبلن [31

: لكن فرؽه بٌن حياة كحياة، حياتك كحياٌب كحياة كل حي مسبوقة بعدـ، كيلحقها فناء، قاؿ. حي: أنت يقاؿ عنك
ٍيئنا} ًن اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى }: ، كيلحقها فناء[9 :مرصل] {كىقىٍد خىلىٍقتيكى ًمٍن قػىٍبلي كىدلٍى تىكي شى لًلَمَّنًو }، فبل هبيبو أحد [16 :غافر] {ًلمى

، ىكذا حياة اؼبخلوقٌن، أما حياة الرًب سبحانو فهي حياةه كاملةه تامة، غًن مسبوقة بعدـ كال [16: غافر] {اٍلوىاًحًد اٍلقىهَمَّنارً 
 .يلحقها فناء

؟ القيـو أم القائم بنفسو اؼبقيم لغًنه، القائم بنفسو دبعىن أنو سبحانو كحبمده غينه  ، ما معىن القيـو أيضنا ىو القيـو
عما سواه، مستغنو عما سواه، ال وبتاج إذل شيءو من خارجو، فهو ال يستكثر خبلقو من قلة، كال يستعز هبم من ذلة، 

، [25 :الرـك{ ]كىًمٍن  يىاتًًو أىٍف تػىقيوـى السَمَّنمىاءي كىاألىٍرضي بًأىٍمرًهً }: سبحانو كحبمده، كأيضنا مقيم لغًنه، فبل قياـ لشيءو إال باهلل
، فبل قياـ لشيء إال [41 :فاطر{ ]ًإفَمَّن اللَمَّنوى يبيًٍسكي السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضى أىٍف تػىزيكال}فالعرش فما دكنو ال قياـ ؽبم إال باهلل، 

. إف ىذين االظبٌن نبا اسم اهلل األعظم، الذم إذا دعي بو أجاب، كإذا سئل بو أعطى: كؽبذا قاؿ من قاؿ عز كجل، باهلل
 :كقد كردا مقرتنٌن ُب ثبلثة مواضع ُب القر ف

 . ىذا اؼبوضع  ية الكرسي:الموضع األول
 [.2، 1 : ؿ عمراف] {اللَمَّنوي ال إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى اغبٍىيُّ اٍلقىيُّوـي ( 1 )ادل}:  ُب مستهل  ؿ عمراف:الموضع الثاني
 [.111 :طو] {كىعىنىًت اٍلويجيوهي لًٍلحىيِّ اٍلقىيُّوـً }:  ُب طو:الموضع الثالث

إف سبب كوهنما اسم اهلل األعظم الذم إذا دعي بو أجاب، كإذا سئل بو أعطى، أهنما داالف على ؾبموع : كقيل
فاظبو اغبي يدؿ على اتصافو بالصفات الذاتية اؼببلزمة لذاتو سبحانو، فحياتو كاملة فيها صبيع . الصفات الذاتية كالفعلية

الصفات اؼبستلزمة للحياة من السمع كالبصر كاإلرادة كالعلم كالكبلـ كغًن ذلك، فاغبياة التامة الكاملة مستلزمة ؽبذه 
الصفات األخرل، كالقيـو يدؿ على صفاتو الفعلية؛ ألف القيـو من يقيم غًنه، فهو سبحانو الفعاؿ اػببلؽ الرزاؽ، 

 .فاجتماع ىذين االظبٌن يدؿ على كماؿ اهلل تعاذل ُب أظبائو كصفاتو الذاتية كالفعلية
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، أما :  نفيه؟ أـ إثبات؟ نفي، نزه اهلل تعاذل نفسو عن ىذين اغبالٌن{:ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نَ ْومٌ }: قال السنة كالنـو
صلى السنة فهي النعاس، النـو اػبفيف، كأما النـو فهو أثقل من ذلك، فاهلل تعاذل قد نزه نفسو عن قليلو ككثًنه، قاؿ الن  

ـى، يػىٍرفىعي اٍلًقٍسطى كىىبىًٍفضيوي ): اهلل عليو كسلم ـي كىالى يػىٍنبىًغي لىوي أىٍف يػىنىا ، (ًإفَمَّن اللَمَّنوى الى يػىنىا ، فهو سبحانو كتعاذل منزهه عن النـو
النـو ناتج عن ضعف، كبن اآلدميٌن مهما أرؽ اإلنساف ال بد أف يناـ، ال بد أف يتهاكل بدنو كيضعف ذىنو، فيخلد إذل 

، كال ينبغي، كما جاء ُب أثر  الراحة، شاء أـ أىب، لكن الرب عز كجل منزهه عن ىذا الضعف، فلهذا ال تأخذه سنةه كال نـو
استعظم ىذا . اتقوا اهلل، كال تكونوا من اعباىلٌن: فقاؿ. أيناـ ربك؟! يا ن  اهلل: أف موسى بن عمراف سألو قومو فقالوا

فأكحى اهلل تعاذل إليو أف يا موسى إذا كاف من الليل فقم جبرتٌن، . نريد  ية أك عبلمة على ذلك: السؤاؿ منهم، قالوا
خذنبا معك كأنت تصلي، فقاـ عليو الصبلة كالسبلـ يصلي، فغلبو النعاس، فاصطكت يداه كانكسرت اعبرتاف، كما جاء 

يعين لو كاف كذلك ػ . ُب األثر، فأكحى اهلل إليو أف يا موسى أينبغي ؼبن يبسك السماكات كاألرض أف تزكال أف يناـ؟
 .كحاشاه ػ لفسد أمر السماكات كاألرض؛ ألف قيامهما وبتاج إذل حياةو تامة، ال يلحقها سنة كال نـو

 نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، الحظوا كيف هبمع اهلل بٌن النفي {:َلُو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرضِ }: قال
بييت كسيارٌب : كاإلثبات؟ فهو سبحانو كتعاذل لو اؼبلك اؼبطلق، لو ما ُب السماكات كما ُب األرض، إذف إذا قلت أنت

نىا يػيٍرجىعيوفى }فهذه ملكية مؤقتة، . كمارل ، اهلل خًن الوارثٌن، اهلل يرث كل [40 :مرصل] {إًنَمَّنا كبىٍني نىًرثي األىٍرضى كىمىٍن عىلىيػٍهىا كىإًلىيػٍ
قيًل }شيء، فملكك ملك نس ، كإف صحت إضافتو إليك، كسبليكك إياه، لكنو مؤقت، أما ملك اهلل فهو ملكه مطلق، 

ا ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن  ًٍلكيوفى ًمثٍػقىاؿى ذىرَمَّنةو ُب السَمَّنمىوىاًت كىال ُب األىٍرًض كىمىا ؽبىيٍم ًفيًهمى اٍدعيوا الَمَّنًذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف اللَمَّنًو ال يبى
 [.22 :سبأ] {ظىًهًنو 

 ىذا االستفهاـ يراد بو النفي، أم ال أحد يشفع عنده إال بإذنو، {:بِِ ْذنِوِ  إالَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمن}: قال
إذف ىذه اعبملة نفي، أم ال أحد يشفع عنده إال بإذنو، فدؿ ذلك على أنو ييشرتط ُب الشفاعة اؼبثبتة إذف اهلل للشافع، ما 

: يبكن ألحد أف يشفع عند اهلل إال بعد إذف مسبق؛ ألف الشفاعة هلل صبيعنا، كٍب شرطه  خر كىو اؼبذكور ُب قوؿ اهلل تعاذل
 ُب  مىلىكو  ًمنٍ  كىكىمٍ }: ، كصبع اهلل بٌن الشرطٌن ُب  ية النجم فقاؿ[28: األنبياء] {اٍرتىضىى ًلمىنً  ًإالَمَّن  يىٍشفىعيوفى  كىالى }

ٍيئنا شىفىاعىتػيهيمٍ  تػيٍغيًن  الى  السَمَّنمىاكىاتً  ، فهذا ىو معىن أف [26: النجم] {كىيػىٍرضىى يىشىاءي  ًلمىنٍ  اللَمَّنوي  يىٍأذىفى  أىفٍ  بػىٍعدً  ًمنٍ  ًإالَمَّن  شى
الشفاعة هلل صبيعنا، فالشفاعة عند اهلل ليست كالشفاعة عند ملوؾ الدنيا، الشفاعة عند ملوؾ الدنيا ربصل كسبضي إما رغبةن 
أك رىبة، إما لكوف اؼبشفوع عنده يريد أف يستميل الشافع كيرغبو، أك يدفع أذاه كشره، أما اهلل عز كجل فغينه عن خلقو ال 

ا يػىتَمَّنًخذٍ  دلىٍ  الَمَّنًذم لًلَمَّنوً  اغبٍىٍمدي  كىقيلً }يرغب دبواالة أحد، كال يستدفع شر أحد سبحانو كحبمده،   ُب  شىرًيكه  لىوي  يىكينٍ  كىدلىٍ  كىلىدن
بػٍِّرهي } ، يعين بسبب الذؿ،[111: اإلسراء]{الذُّؿِّ  ًمنى  كىرل   لىوي  يىكينٍ  كىدلىٍ  اٍلميٍلكً   [. 111: اإلسراء] {تىٍكًبًننا كىكى
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 نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، الحظ نفي إثبات، نفي إثبات، كاؼبعين أف {:َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بَ ْينَ  َما يَ ْعَلمُ }: قال
اهلل تعاذل لو العلم اؼبطلق، فهو سبحانو يعلم ما يستقبلو الناس كما استدبركه، كقيل بالعكس، كاؼبقصود أف علم اهلل تعاذل 

ؿبيط بالناس صبيعنا، فقد أحاط علمو بكل شيء، ما كاف كما يكوف كما سوؼ يكوف، بل كما دل يكن كيف لو كاف 
 .يكوف؟

نفي، نفى أف يناؿ أحده من علمو إال بالقدر الذم يأذف {: َشاءَ  ِبَما إالَّ  ِعْلِموِ  مّْنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  َواَل }: قال
كيفسح بو، كؼبا خرج موسى صلى اهلل عليو كسلم مع اػبضر ُب الرحلة اؼبعركفة، حينما صحبو ككقفا على سيف البحر 

ما تظن أف العصفور : جاء عصفوره فوقع على حرؼ السفينة فنقر من ماء البحر نقرةن أك نقرتٌن دبنقاره، فقاؿ اػبضر ؼبوسى
يعين منقار العصفور ماذا يبكن أف ينقص من . كما عسى أف ينقص من ماء البحر؟: فقاؿ موسى. نقص من ماء البحر؟

تبارؾ . فإف علمي كعلمك كعلم الناس صبيعنا ُب علم اهلل كما نقص ىذا العصفور من ماء البحر: ماء البحر؟، قاؿ اػبضر
اآلف : ، كتأسف حينما ذبد بعض اؼبتهوكٌن السفهاء الذين يقولوف[85: اإلسراء] {قىًليبلن  ًإالَمَّن  اٍلًعٍلمً  ًمنى  أيكتًيتيمٍ  كىمىا}اهلل، 

كل ىذا دبجموعو كأضعافو ليس ُب علم اهلل إال نقطة من . سبكن العلم استكشاؼ كل شيء، كتقدـ الطب كتقدـ الفلك
{ قىًليبلن  ًإالَمَّن  اٍلًعٍلمً  ًمنى  أيكتًيتيمٍ  كىمىا}، يعين أكلكم ك خركم كإنسكم كجنكم [85: اإلسراء] {أيكتًيتيمٍ  كىمىا}حبر، ليس بشيء، 

، فبل يذىب بك الوىل إذل أف ىذا كاف فيما مضى، كأف اآلف اختلف اغباؿ، ال، ىذه ال سبثل من علم اهلل [85: اإلسراء]
 .شيئنا، نقطة من حبر

بأنو موضع - رضي اهلل عنو-ما الكرسي؟ الكرسي فسره ابن عباس {: َواأْلَْرضَ  السََّمَواتِ  ُكْرِسيُّوُ  َوِسعَ }: قال
القدمٌن، فالكرسي غًن العرش، العرش ىو أعظم اؼبخلوقات كأعبلىا كأكربىا، كىو سقف العادل، كالعادل كلو ربتو، أما 

الكرسي فقد فسره ابن عباس بتفسًن ال يبكن إال أف يكوف لو حكم الرفع؛ ألف مثل ىذا ال يبكن أف يقاؿ إال عن طريق 
، فقد تلقاه ابن عباس ػ كاهلل أعلم ػ عن رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب . ىو موضع القدمٌن:  ، فقاؿصلى اهلل عليو كسلممعصـو

، أرأيت لو [ما السماكات السبع كاألرضوف السبع عند الكرسي إال كحلقة من حديد ألقيت ُب فبلة من األرض]: حديث
أنك ألقيت حلقة من حديد ُب الربع اػبارل أك ُب صحراء الدىناء، ماذا سبثل؟ كذلك السماكات السبع كاألرضوف السبع 

 .بالنسبة للكرسي
، فقد يتوىم متوىم كما تونبت يُ ْثِقُلوُ  َواَل  ُيْكرِثُوُ  اَل  :أىمٍ { يػىئيوديهي  كىالى }:  فسر قولو{:ِحْفظُُهَما يَ ُئوُدهُ  َواَل }: قال

يهود أف ىذا مدعاة للتعب كالكبلؿ، أف كيف ييدار أمر السماكات كاألرض، أجرامها العلوية كـبلوقاُتا األرضية، كيف 
ا يػىئيوديهي  كىالى }: تدار؟ ىذه فبا يستدعي التعب كالعنت، فقاؿ  حفظ يػيٍثًقليوي  كىالى  ييٍكرًثيوي  الى : أىمٍ [ 255: البقرة] {ًحٍفظيهيمى

ا يػىئيوديهي  كىالى }السماكات كاألرض، إذف اعبملة  ، نفي، نفى اهلل عن نفسو التعب كالعنت كاؼبشقة [255: البقرة] {ًحٍفظيهيمى
نػىهيمىا كىمىا كىاأٍلىٍرضى  السَمَّنمىاكىاتً  خىلىٍقنىا كىلىقىدٍ }: كما قاؿ ، خبلفنا ؼبا ادعتو [38: ؽ] {ليغيوبو  ًمنٍ  مىسَمَّننىا كىمىا أىيَمَّناـو  ًستَمَّنةً  ُب  بػىيػٍ
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إف اهلل تعاذل خلق السماكات كاألرض ُب ستة أياـ، كاسرتاح ُب اليـو : يهود ُب كتبهم ُب العهد القدصل ُب سفر التكوين
 .تعاذل اهلل عما يقولوف، فنزه اهلل نفسو عن ىذا. السابع

 إذف اعبملة األخًنة إثبات، أثبت اهلل لنفسو اظبٌن عظيمٌن كنبا العلي كالعظيم، فاهلل {:اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُىوَ }: قال
علو الذات، كعلو القدر، كعلو القهر، ككلها ثابتة هلل : تعاذل من أظبائو اغبسىن العلي، فلو العلو اؼبطلق، كالعلو ثبلثة أنواع

تعاذل، فعلو الذات ىو إثبات أف اهلل تعاذل بذاتو سبحانو كحبمده فوؽ ظباكاتو مستوو على عرشو، بائن من خلقو، ليس فيو 
شيء من خلقو كال ُب خلقو شيءه منو، فيجب على كل مؤمن أف يعتقد أف اهلل تعاذل بذاتو ُب أعلى ما يكوف، يعين فوؽ 

السماكات كاألرض كصبيع اؼبلكوت، فوؽ عرشو سبحانو مستوو على عرشو، ال هبوز أف يعتقد أحد أف اهلل ُب كل مكاف 
ال، ىذا غًن صحيح، علمو ُب كل مكاف، أما ىو . ربنا ُب كل مكاف: كاؽبواء كالنور، كأنو كما يقوؿ بعض الناس يقوؿ

بذاتو سبحانو كحبمده فمنزهه عن ـبالطة خلقو، ال يبكن أف وبويو شيءه من ـبلوقاتو، بل لو العلو اؼبطلق سبحانو كتعاذل، 
 .كىو على علوه فهو قريب، يعلم كيسمع كيرل كيدبر األمر كيكشف الضر، إذل غًن ذلك من صفات ربوبيتو
كىلىوي اٍلمىثىلي }أيضنا لو علو القدر، كاؼبقصود بعلو القدر يعين كماؿ الصفات، فكل صفة كماؿ فهو مستحقه هلل، 

 ].27: الرـك] {األىٍعلىى ُب السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضً 
فقد قهر صبيع  [61، 18: األنعاـ] {ًعبىاًدهً  فػىٍوؽى  اٍلقىاًىري  كىىيوى }: أما النوع الثالث فهو علو القهر لقوؿ اهلل تعاذل

 .ـبلوقاتو، فبل شيء ىبرج عن ملكو
 يعين من لو صفة العظمة، كالشك أف اهلل تعاذل عظيمه ُب ذاتو كأظبائو كصفاتو، ال وبيط بو {:اْلَعِظيمُ }: قال

 .عقل، كال تبلغو األكىاـ، كال تدركو العقوؿ سبحانو كحبمده
: فلهذا كانت ىذه اآلية  ية عظيمة، بل ىي أعظم  ية ُب كتاب اهلل، كاف من  ثارىا ما نبو عليو الشيخ ُب قولو

َلٍة؛ ِفي اآْليَةَ  َىِذهِ  قَ َرأَ  َمنْ  َكانَ  َوِلَهَذاولهذا من قرأ ىذه   َحتَّى َشْيطَانٌ  يَ ْقَربُوُ  َواَل  َحاِفٌظ, اللَّوِ  ِمنْ  َعَلْيوِ  يَ َزلْ  َلمْ  لَي ْ
 على الصدقة، يعين جعلو حافظنا صلى اهلل عليو كسلمقد دؿَمَّن على ىذا حديث أيب ىريرة حينما استودعو الن  . ُيْصِبحَ 

كأميننا على طعاـو لبيت اؼباؿ، فلما كاف من الليل أتى حاثو وبثو من الصدقة، يعين يأخذ منها العيش كالرب اؼبوجود، فقبض 
فرٌؽ بو أبو ىريرة كأطلقو، فلما أصبح . إنو صاحب عياؿ كقليل ذات اليد: عليو أبو ىريرة، فجعل يتوسل أليب ىريرة كيقوؿ

يا رسوؿ اهلل إنو ذكر حاالن كعياالن فرققت : ، قاؿ[ما حاؿ أسًنؾ البارحة يا أبا ىريرة؟]: صلى اهلل عليو كسلمقاؿ لو الن  
، فلما كاف من الليلة الثانية جاء وبثو من الصدقة، فقبض عليو أبو ىريرة، فذكر ما [أما إنو سيعود]: عليو فأطلقتو، قاؿ

، فما كاف ُب الثالثة [أما إنو سيعود]:  يسألو، قاؿصلى اهلل عليو كسلمذكر فرؽ لو أبو ىريرة كأطلقو، فأصبح الن  
. صلى اهلل عليو كسلمىذه ثالث مرة تأٌب، كاهلل ما أطلقك حَّت أسلمك لرسوؿ اهلل : استجمع أبو ىريرة كقبض عليو قاؿ

إذا : فشارطو على ىذا الشرط، فقاؿ. إشل أعلمك شيئنا ػ كما كاف أحد أحرص على العلم من أيب ىريرة ػ فتطلقين: فقاؿ
فإنو ال يزاؿ عليك من اهلل حافظ، كال يقربك شيطاف، حَّت  {اٍلقىيُّوـي  اغبٍىيُّ  ىيوى  إالَمَّن  إلىوى  الى  اللَمَّنوي }أكيت إذل فراشك فاقرأ 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

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

، [صدقك كىو كذكب]:  دبا جرل، قاؿصلى اهلل عليو كسلمفأطلقو، لشغفو كحبو للعلم، فلما أصبح حدث الن  . تصبح
إقراره ؽبذه الفائدة، كىي أف من أكل إذل فراشو فقرأىا دل يزؿ عليو من اهلل حافظ، كال يقربو شيطاف، حَّت  [صدقك]: فقولو

ا ؽبا، فإف اهلل وبفظو، فبل يلحقو أذل بنص إقرار رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو يصبح، حرزه أمٌن، إذا قاؽبا اإلنساف معتقدن
 .[كىو كذكب]: ، فذكر لو أنو شيطاف، لذلك قاؿ[أتدرم من زباطب يا أبا ىريرة منذ ثبلث؟]، كسلم

 . إذف تبٌن لنا أف  ية الكرسي صبعت بٌن النفي كاإلثبات
رحمو اهلل -ؤلفقال الم  :-
: ُسْبَحانَوُ  َوقَ ْولُوُ  .[3: الحديد{]َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َوُىوَ  َواْلَباِانُ  َوالظَّاِىرُ  َواآْلِخرُ  اأْلَوَّلُ  ُىوَ }: ُسْبَحانَوُ  َوقَ ْولُوُ 

. [3: التحريم] {اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ }: ُسْبَحانَو َوقَ ْولُوُ [. 58: الفرقان] {َيُموتُ  اَل  الَِّذي اْلَحيّْ  َعَلى َوتَ وَكَّلْ }
 .ىذه أيضنا  يات دالة على النفي كاإلثبات، أك تقابل الصفات

 ىذه أربعة أظباء حسىن هلل تعاذل، أثبتها لنفسو ُب كتابو، كأثبتها {:َواْلَباِانُ  َوالظَّاِىرُ  َواآْلِخرُ  اأْلَوَّلُ  ُىوَ }: قال
اللَمَّنهيمَمَّن أىٍنتى األىكَمَّنؿي فػىلىٍيسى قػىبػٍلىكى شىٍيءه، كىأىٍنتى اآلًخري فػىلىٍيسى ):  لو ُب سنتو، فقاؿ ُب مناجاتو لربوصلى اهلل عليو كسلمنبيو 

، إذف كفينا تعريفها، عرفها لنا نبينا (بػىٍعدىؾى شىٍيءه، كىأىٍنتى الظَمَّناًىري فػىلىٍيسى فػىٍوقىكى شىٍيءه، كىأىٍنتى اٍلبىاًطني فػىلىٍيسى ديكنىكى شىٍيءه 
ال، ما داـ قد عرفها الن  . األكؿ ببل ابتداء، كاآلخر ببل انتهاء:  بأكضح عبارة، فبل كبتاج أف نقوؿصلى اهلل عليو كسلم
 هبذا التعريف فبل تعدؿ بو شيء، األكؿ الذم ليس قبلو شيء، اآلخر الذم ليس بعده شيء، الظاىر صلى اهلل عليو كسلم

 .الذم ليس فوقو شيء، كالباطن الذم ليس دكنو شيء، فهو أقرب من كل شيء إذل كل شيء
، فإحاطة (إهنا تضمنت إحاطة اهلل الزمانية كاؼبكانية): إذف ىذه أربعة أظباء متقابلة قاؿ عنها ابن القيم ػ رضبو اهلل ػ

 .اهلل الزمانية باظبيو األكؿ كاآلخر، كإحاطة اهلل اؼبكانية باظبيو الظاىر كالباطن، فدؿ على إحاطتو بكل شيء
 صبعه بٌن النفي كاإلثبات؛ ألف اغبي يدؿ على إثبات صفة اغبياة، {:َيُموتُ  اَل  الَِّذي اْلَحيّْ  َعَلى َوتَ وَكَّلْ }: قال

لضد اغبياة كىو اؼبوت، كمعىن توكل أم اعتمد بقلبك اعتمادنا صادقنا، ىذه حقيقة التوكل، التوكل ىو  {يبىيوتي  الى }: كقولو
اعتماد القلب على اهلل عز كجل ُب جلب اؼبنافع كدفع اؼبضار، فهذه حقيقة التوكل كىي من أجل العبادات، ليست من 
أضعفها كما يدعي الصوفية، ال بل ىي من أجلِّ العبادات ُب الواقع؛ ألهنا تدؿ على الثقة باهلل سبحانو كتعاذل، كتأمل 

، من توكل على غًن اهلل فقد توكل على من يبوت، كإذا مات ككيلك بقيت [58: الفرقاف] {يبىيوتي  الى  الَمَّنًذم اغبٍىيِّ }: قولو
{ يبىيوتي  الى  الَمَّنًذم اغبٍىيِّ }: ببل ككيل، أما اهلل تعاذل فهو ككيله ال يبوت سبحانو كحبمده، فهذا يؤدم إذل طمأنينة القلب

 [.58: الفرقاف]
 {. اػبٍىًبًني  اغبٍىًكيمي  كىىيوى }، كقد تقدـ بياهنا ُب  ية الكرسي، ٍب {اٍلعىًظيمي  اٍلعىًليُّ  كىىيوى }أنا عندم ُب نسخيت 

                                                           
 (.2713)صحيح مسلم  
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 من لو اغبكمة، كاغبكمة مأخوذة من اإلحكاـ كىو اإلتقاف، كىو كضع الشيء ُب موضعو، {:اْلَحِكيمُ }: قال
 .فاهلل سبحانو كتعاذل حكيمه دبعىن أنو حكيم ُب شرعو كحكيم ُب قدره سبحانو كحبمده

 . أيضنا، كمعىن اػببًن يعين من يعلم بتفاصيل األمور كدقائقها، يعين فهو علمه تفصيلي{:اْلَخِبيرُ }: قال
 .كل ىذا فبا يدؿ على اإلثبات فيما كصف كظبى بو الرب نفسو سبحانو كحبمده

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
 .واهلل أعلم
 ( 8 )الدرس

  إحااة علمو بجميع مخلوقاتو
أما , وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيو محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين, الحمد هلل رب العالمين

 :بعد
يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِفي اأَلْرِض ], [18: األنعام] {َوُىَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيرُ }: وقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم

َها َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُىَو َويَ ْعَلُم َما }, [2: سبأ] {َوَما َيْخُرُج ِمن ْ
 {ِفي اْلبَ رّْ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمَها َوال َحبٍَّة ِفي ظُُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْاٍب َوال يَاِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 

لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر ], [47: فصلت[ ]َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنَثى َوال َتَضُع ِإالَّ ِبِعْلِموِ ], [59: األنعام]
ِة اْلَمِتينُ }: وقولو, [12: الطالق] {َوَأنَّ اللََّو َقْد َأَحاَط ِبُكلّْ َشْيٍء ِعْلًما : الذاريات] {ِإنَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

58]. 
أك ، قد ذكر صبلة من اآليات الدالة على اعبمع بٌن النفي كاإلثبات ُب صفات رب العاؼبٌن- رضبو اهلل-الشيخ 

-ٍب إنو شرع [ 3: اغبديد]{ىيوى األىكَمَّنؿي كىاآلًخري كىالظَمَّناًىري كىاٍلبىاًطني كىىيوى ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه }: ذات اؼبعاشل اؼبتقابلة كقولو تعاذل
كإمبا أراد ، ُب ذكر  يات تدؿ على صفات معينة انتخبها من كتاب اهلل عز كجل، دل يقصد هبا اغبصر كاإلحاطة- رضبو اهلل

 طريقة مطردة ُب اإلثبات سواء ُب ذلك الصفات الذاتية، كىي اليت تسمى عند أىل السنة كاعبماعةأف يبٌن أف طريقة 
ا ال يفرؽ ، اؼبعنوية: بعضهم كالصفات اػبربية كالصفات الفعلية كأف القوؿ فيها كاحد، كأنو يساؽ فيها اإلثبات سوقنا كاحدن

فالقوؿ فيها صبيعنا ىو اإلثبات كاإلمرار كاإلقرار، ال ، بٌن صفة معنوية كال صفة فعلية، بل يطرد القوؿ فيها على نسق كاحد
 .ييتعرض ؽبا بتحريف كال تعطيل كال تكييف كال سبثيل

فهذه اآليات على سبيل اؼبثاؿ تدؿ على علم اهلل تعاذل احمليط بكل شيء، كصفة علم اهلل من أخص صفاتو 
، أين الداللة على العلم؟ [18: األنعاـ] {كىىيوى اغبٍىًكيمي اػبٍىًبًني }: كأشهرىا فاهلل تعاذل يعلم كل شيء تأمل قاؿ اهلل تعاذل

، ألف اػببًن ىو الذم يعلم دقائق األمور كتفاصيلها كاآلية دلت على اظبٌن اثنٌن من أظبائو اغبسىن كنبا [اػبٍىًبًني ]: قولو
كىي ، اغبكيم كاػببًن، فاغبكيم ىو من لو اغبكمة، كأظن ىذا تقدـ ُب شرح سابق، كاغبكمة تعين كضع الشيء ُب موضعو
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كاهلل تعاذل ، كمنو ظبيت اغبىكىمىة اليت توضع ُب عباـ الفرس حىكىمىة ألهنا ربكم سًنه، تعين اإلحكاـ كاإلحكاـ ىو اإلتقاف
، كذلك ىو حكيم ُب قدره فكل ما ، حكيم ُب شرعو حكيم ُب قدره فبل يشرع أمرنا إال كفيو مصلحة متحققة حاالن كم الن

فردبا تساءؿ بعض الناس دل كاف ، يقضيو اهلل تعاذل كيكتبو فهو اؼبوافق للحكمة قطعنا، سواء بدت لنا ىذه اغبكمة أـ دل تبد
كذا؟ دل كاف كذا؟ دل خلق اهلل كذا؟ ىذا قد يظهر ألحد كىبفى على أحد لكنو على كل تقدير لو اغبكمة البالغة ُب كل 

 .شيء
كما أف من معاشل اغبكيم من لو اغبكم، فاهلل تعاذل لو اغبكم ُب الدنيا كاآلخرة فهو سبحانو كتعاذل وبكم ما 

 . كوبكم ُب اآلخرة ففريق ُب اعبنة كفريق ُب السعًن، يشاء كيقضي ما يريد ُب ىذه اغبياة الدنيا
كىذا معىن أرجو أف تنتبهوا إليو معشر طلبة العلم ، إيبانك أيها اؼبؤمن بأف اهلل حكيم يسكب ُب قلبك الطمأنينة
ما أخربنا اهلل تعاذل هبذه األظباء جملرد ، كلو أثر علمي، أف كل اسم من أظباء اهلل اغبسىن فلو أثر على اؼبؤمن، لو أثر مسلكي

ا بأصابعنا، ال بل ؽبا شبرة كؽبا أثر بالغ على قلب اإلنساف، فأنت على سبيل اؼبثاؿ حٌن تعلم أف اهلل تعاذل ، أف نعدىا عدًّي
بل يبتلئ قلبك يقيننا بأنو ال يقضي اهلل ، حكيم يذىب عنك كل كسواس بعدـ حصوؿ حكمة فيما قضاه أك فيما شرعو

على اؼبؤمن قضاء إال كاف خًننا لو، كأنو ال يوجد ُب ىذه الدنيا شيء يقع فلتة أك خبط عشواء أك ضربة الزب، كما قد 
ا قد كزف اهلل تعاذل األمور دبيزاف دقيق فثق باغبكيم، كاعلم أنو سبحانو كتعاذل منزه عن ضد اغبكمة،  ما  يعرب بعضهم، أبدن

أك شيء شرعو شيء من ، أك شيء ُب أقداره، ضد اغبكمة؟ السفو كالطيش، حاشاه سبحانو أف يكوف شيء ُب أفعالو
مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو ُب }: ذلك، فهو سبحانو كتعاذل حكيم فحينئذو يطمئن اؼبؤمن إذل قدره كيطمئن إذل شرعو تأمل

رىأىىىا ًإفَمَّن ذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو يىًسًنه  ًلكىٍيبل تىٍأسىٍوا }ما الثمرة؟  [22: اغبديد] {األىٍرًض كىال ُب أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَمَّن ُب ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍ
بُّ كيلَمَّن ـبيٍتىاؿو فىخيورو   [.23: اغبديد] {عىلىى مىا فىاتىكيٍم كىال تػىٍفرىحيوا دبىا  تىاكيٍم كىاللَمَّنوي ال وبًي

فقد علم ربنا دقائق األمور ،  كذلك ىو سبحانو اػببًن كىذا ىو موضع الشاىد دبا يتعلق بالعلم:{اْلَخِبيرُ }: قال
إنو يعلم علمنا : كمنهم من يقوؿ، كذلك أنو قد كجد من أىل البدع من يزعم أف اهلل يعلم علمنا كلينا ال جزئينا، كتفاصيلها

إصبالينا كتفصيلينا ال زبفى عليو خافية، كيبينها ، كاغبق أف ربنا سبحانو كحبمده يعلم باألشياء كلينا كجزئينا. ؾبمبلن ال تفصيلينا
اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا}: اآليات اليت بعدىا قاؿ سبحانو كحبمده  [يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ُب األىٍرًض كىمىا ىبىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا يىنزًؿي ًمنى السَمَّنمى

 . ،  إذف صبيع ىذه األمور ىي أشياء متقابلة قد أحاطت بكل شيء[2: سبأ]
 ُب نظركم ما الذم يلج ُب األرض ماذا يلج ُب األرض؟ اؼبطر حينما يسلكو :{يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِفي اأَلْرضِ }: قال

اهلل ُب األرض، كحينما تلقى البذكر ُب األرض ىذه تلج ُب األرض، كالدكاب الدكيبات اليت تتخذ ؽبا جحورنا ُب األرض 
اهلل تعاذل يعلم ما يلج ُب األرض، أنت ترل النملة تسًن لكن ال تدرم أين سبضي؟ تدخل ُب شق من شقوؽ األرض تأكم 

األموات فبن يلج ُب األرض كيدفنوف كيركف الثرل أشياء ، إليها من كبًن اغبيوانات كصغًنىا فبا يتخذ لو ُب األرض مسكننا
 .كثًنة تلج ُب األرض
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َها}: قال يبعث الناس يـو القيامة ، تنبع العيوف،  ما الذم ىبرج من األرض؟ ىبرج النبات:{َوَما َيْخُرُج ِمن ْ
 . كىكذا اؼبعادف البرتكؿ كما غًن ذلك كل ذلك ىبرج من األرض صورتاف متقابلتاف، فيخرجوف من األجداث

 ما الذم ينزؿ من السماء؟ اؼبطر ينزؿ من السماء، الوحي ينزؿ :{َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها}: قال
 .من السماء، اؼببلئكة تنزؿ من السماء، الشهب النيازؾ تسقط من السماء إذل غًن ذلك

إًلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكىًلمي }كمعىن يعرج أم يصعد ماذا يصعد إذل السماء؟ ، كما الذم يعرج فيها؟ أشعة الشمس تأٌب
اؼببلئكة تعرج ُب السماء كىكذا أشياء ،  تصعد إذل السماء دـأركاح بين ، [10: فاطر] {الطَمَّنيِّبي كىاٍلعىمىلي الصَمَّناًلحي يػىٍرفػىعيوي 

 .كثًنة
، يعين إذا ذىبنا لوجدنا أف كل شيء إما داخل ُب األرض كإما خارج منها، إما نازؿ من السماء كإما صاعد فيها

 .إذف ىذا يدؿ على إحاطة علم اهلل بكل شيء
هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيبً }: أيضنا تأمل اآليات اليت بعدىا ، مفاتح صبع ماذا؟ مفتح، كمفاتيح صبع [59: األنعاـ] {كىًعٍندى

هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب ال يػىٍعلىميهىا ًإالَمَّن ىيوى }مفتاح، كنبا دبعىن كاحد،  إذف أصل الغيب كسره عند اهلل ، انتهى [59: األنعاـ] {كىًعٍندى
هي }: عز كجل، ال يعلمو إال ىو، كقد فسر الن  صلى اهلل عليو كسلم ىذه اؼبفاتح دبا تبله من  خر سورة لقماف ًإفَمَّن اللَمَّنوى ًعٍندى

ا كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه بًأىمِّ أىٍرضو سبىيوتي ًإفَمَّن اللَمَّنوى  ًعٍلمي السَمَّناعىًة كىيػينػىزِّؿي اٍلغىٍيثى كىيػىٍعلىمي مىا ُب األىٍرحىاـً كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه مىاذىا تىٍكًسبي غىدن
، كإذا تأملت ُب ىذه اػبمس كجدت أف اهلل سبحانو كتعاذل [مفاتح الغيب طبس: ]فقاؿ [34: لقماف] {عىًليمه خىًبًنه 

 .مستقل بعلمها
. من: كما دبعىن الذم، كدل يقل، كيعلم ما،  كالدنيا األرض إما بر كإما حبر:{َويَ ْعَلُم َما ِفي اْلبَ رّْ َواْلَبْحرِ }: قال

كماذا ُب الرب من كائنات مرئية كغًن  [59: األنعاـ] {كىيػىٍعلىمي مىا ُب اٍلبػىرِّ كىاٍلبىٍحرً }بل أتى دبا اليت تشمل العاقل كغًن العاقل، 
مرئية؟ شيء ال وبيط بو كصف، كماذا ُب البحار؟ أضعاؼ ذلك من يتاح لو أف ينظر ُب بعض الربامج التليفزيونية اليت 

 .فاهلل تعاذل يعلم ما ُب الرب كالبحر، ربكي حياة البحار انبهر كأذىلو ما فيها من أنواع اؼبخلوقات العجيبة، كلها ُب البحر
كرقة شجر أك غًنىا إال يعلمها يعلم ، ما تسقط من كرقة،  اهلل أكرب:{َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمَها}: قال

أنت لو استعلمت على شجرة كاحدة أماـ بيتك، أك داخل بيتك، ، مَّت انفكت من أصلها كيعلم حَّت كصلت إذل األرض
ا كدل ربط، كربنا سبحانو كحبمده   {كىمىا تىٍسقيطي ًمٍن كىرىقىةو ًإالَمَّن يػىٍعلىميهىا}لتحصي ما يسقط منها من كرؽ، لوجدت عناء شديدن

كىمىا تىٍسقيطي ًمٍن كىرىقىةو ًإالَمَّن }، زبيل ىذه الغابات اؼبمتدة ُب الكرة األرضية كل كرقة تسقط فاهلل يعلمها [59: األنعاـ]
 [.59: األنعاـ] {يػىٍعلىميهىا

كال حبة، أحياننا يتاح لك مثبلن ُب الربية أف ترفع حجرنا فتجد ،  اهلل أكرب:{َوال َحبٍَّة ِفي ظُُلَماِت اأَلْرضِ }: قال
 .حبيبات قد ضبلتها اغبشرات كغًنىا كأخفتها ُب ىذا اؼبوضع، اهلل يعلمها
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كالرطب ،  كاألشياء إما أف تكوف رطبة أك أف تكوف يابسة، اليابسات كاغبجر:{َوال َرْاٍب َوال يَاِبسٍ }: قال
 .كالنبات ككبو ذلك

 . ما ذاؾ الكتاب؟ ىو اللوح احملفوظ الذم أحصى اهلل تعاذل فيو كل شيء:{ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ }: قال
ىذه اآلية العظيمة معشر طلبة العلم سبؤل قلب اؼبؤمن إيباننا باطبلع اهلل تعاذل على كل شيء، كأف اهلل ال زبفى 

عليو خافية، كاألثر اؼبسلكي بعلم اؼبؤمن بعلم اهلل احمليط لكل شيء يورثو رقابة اهلل، فهو إذا أكصد األبواب كأرخى الستور 
علم أف اهلل يراه، كإذا حدثتو نفسو بشيء علم أف اهلل يعلم خائنة األعٌن كما زبفيو الصدكر، يعين هبعل اإلنساف مكشوفنا 

فيحملو ذلك على التعرض ؼبراضيو، كوبملو ذلك على البعد عن مساخطو، لعلمو بأف اهلل تعاذل يعلم ، أماـ اهلل عز كجل
 .صبيع حالو

كما أنو أيضنا يسكب ُب قلبو الطمأنينة فإذا ضاقت بو اؼبذاىب كتعرض لؤلزمات كغًن ذلك، كشعر أف اهلل تعاذل 
يعلم حبالو كيسمع كبلمو كيرل مكانو، اطمأف كشعر بأنو ليس مفردنا كال مرتككنا، بل ىو ُب عٌن اهلل كربت ظبع اهلل كبصره 

 يا من ترل: فتجده يقوؿ، كُب علمو، ككل ىذه من اآلثار العظيمة لئليباف بأظباء اهلل اغبسىن كصفاتو
 .فهذا هبعلو قريبنا من ربو عز كجل فبل زبفى عليو خافية. مكاشل كتسمع كبلمي كتعلم حبارل

كىمىا ربىًٍملي ًمٍن أينثىى كىال تىضىعي } الحظوا، أنثى ىنا نكرة ُب سياؽ النفي أك الشرط :{َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْ َثى}: قال
، فبل ىبتص ىذا بإناث بين [11: فاطر] {ًإالَمَّن ًبًعٍلًموً   كما قد يتبادر إذل الذىن، بل أم  دـ، إذف أنثى تدؿ على العمـو

أنثى من اإلناث، كاهلل تعاذل خلق اؼبخلوقات من زكجٌن، ففي الطيور ذكور كإناث، كُب الدكاب كاغبشرات ذكور كإناث، 
كذا ُب الطيور إخل، كبالتارل فإف علم ، ، كذا ُب األظباء دـبل حَّت ُب الكائنات اؼبيكركسكوبية ذكر كأنثى، فضبلن عن بين 

 .اهلل تعاذل ؿبيط هبذا كلو
فقد يقع اغبمل كال يشعر بو ال الزكج ، فاألمر يتعلق أيضنا بالتوقيت {كىال تىضىعي } {كىمىا ربىًٍملي }: ٍب تأمل أنو قاؿ

كىمىا ربىًٍملي ًمٍن أينٍػثىى كىال تىضىعي ًإالَمَّن }كؽبذا قاؿ ، كالوضع كذلك ال يعلمو إال ىو، كال الزكجة لكن اهلل يعلمو، يعلم مبتدأه
اللَمَّنوي يػىٍعلىمي مىا }: ، كقاؿ ُب اآليات األخرل[11: فاطر]{ًبًعٍلًمًو كىمىا يػيعىمَمَّنري ًمٍن ميعىمَمَّنرو كىال يػينػٍقىصي ًمٍن عيميرًًه ًإالَمَّن ُب ًكتىابو 

ارو  هي دبًٍقدى ـي كىمىا تػىٍزدىادي كىكيلُّ شىٍيءو ًعٍندى ، فهذا يدلنا على إحاطة علم اهلل تعاذل [8: الرعد] {ربىًٍملي كيلُّ أينثىى كىمىا تىًغيضي األىٍرحىا
كيشعره باالقبذاب إليو ، جبميع اجملريات، ليمتلئ القلب هبذا، فإف امتؤل القلب بعلم اهلل احمليط بكل شيء يعلق القلب بو

 .كىذا فضل العلم بأظباء اهلل اغبسىن
 ىذا ختم اهلل بو اآلية اليت :{لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اللََّو َقْد َأَحاَط ِبُكلّْ َشْيٍء ِعْلًما}: قال

نػىهينَمَّن }: صدرىا لًتػىٍعلىميوا }، ما شبرة ىذا؟ [12: الطبلؽ] {اللَمَّنوي الَمَّنًذم خىلىقى سىٍبعى ظبىىوىاتو كىًمنى األىٍرًض ًمثٍػلىهينَمَّن يػىتػىنػىزَمَّنؿي األىٍمري بػىيػٍ
ا  [.12: الطبلؽ] {أىفَمَّن اللَمَّنوى عىلىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره كىأىفَمَّن اللَمَّنوى قىٍد أىحىاطى ًبكيلِّ شىٍيءو ًعٍلمن
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إف الناظر بعٌن البصًنة ُب خلق السماكات كاألرض، كما أكدع اهلل تعاذل فيها من اآليات، كما ركبهما عليو من 
فما كاف ىذا البناء العظيم كىذا ، كعلم اهلل، قدرة اهلل: النظاـ البديع كالتناسق العجيب، يثمر عنده العلم هباتٌن اغبقيقتٌن

لًتػىٍعلىميوا أىفَمَّن اللَمَّنوى عىلىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره كىأىفَمَّن اللَمَّنوى }: النسق البديع ليتم كليجرم، إال لكوف خالقو قديرنا ككونو عليمنا، فلهذا قاؿ
ا ، إذف ربنا سبحانو كتعاذل علمو ؿبيط بكل شيء، ال زبفى عليو خافية، ال [12: الطبلؽ] {قىٍد أىحىاطى ًبكيلِّ شىٍيءو ًعٍلمن

 ، فرؽ بٌن من يعلم ىذا كمن ال يعلم [3: سبأ{ ]اأٍلىٍرضً  ُب  كىالى  السَمَّنمىاكىاتً  ُب  ذىرَمَّنةو  ًمثٍػقىاؿي  عىٍنوي  يػىٍعزيبي  الى }يغيب عنو، بل 
، فهذا من صفات اهلل اليت أصبع عليها كل من [9: الزمر] {قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الَمَّنًذينى يػىٍعلىميوفى كىالَمَّنًذينى ال يػىٍعلىميوفى }: فرؽ

 .ينتسب إذل إلسبلـ كيستقبل القبلة، بل كصبيع أىل اؼبلل يثبتوف هلل العلم اؼبطلق
ِة اْلَمِتينُ }: قال  ىذه جاءت كقد ال يكوف ؽبا صلة ب يات العلم، الرزاؽ يعين :{ِإنَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

: كرىزؽ غًن حسن، ألف اهلل تعاذل ؼبا ذكر قاؿ، رىزؽ حسن: فاهلل تعاذل ىو الرزاؽ اغبق، كرىزؽ اهلل نوعاف، صاحب الرَمَّنزؽ
، فعلمنا أف الرَمَّنزؽ منو ما يكوف حسننا، [67: النحل] {كىًمٍن شبىىرىاًت النَمَّنًخيًل كىاألىٍعنىاًب تػىتَمَّنًخذيكفى ًمٍنوي سىكىرنا كىرًٍزقنا حىسىننا}

كىمىا ًمٍن دىابَمَّنةو ُب األىٍرًض }: كىو ما كاف على كجهو كُب طاعتو، كمنو ما يكوف سول ذلك؛ ألف اهلل تكفل لكل دابة برزقها
، كمن الناس من يسرتزؽ بغًن ما أحلو اهلل لكن اهلل تعاذل [6: ىود] {ًإالَمَّن عىلىى اللَمَّنًو رًٍزقػيهىا كىيػىٍعلىمي ميٍستػىقىرَمَّنىىا كىميٍستػىٍودىعىهىا
كإف كاف ىو الرزاؽ ما ىي الثمرة اؼبسلكية اليت تنعكس على اؼبؤمن؟ أف ، تكفل بالرزؽ عبميع خلقو، فهو الرزاؽ سبحانو

، إذف الرزؽ يطلب من [17: العنكبوت] {فىابٍػتػىغيوا ًعٍندى اللَمَّنًو الرٍِّزؽى }: كؽبذا قاؿ ُب سورة العنكبوت، يطلب الرزؽ منو
، ال يقطع رزقك فبلف كال عبلف. كاهلل فبلف قطع رزقي: بعض الناس هبرم على لسانو أف يقوؿ، الرزاؽ ال يطلب فبن سواه

الرزاؽ حقنا ىو اهلل عز كجل، كإمبا جعل اهلل تعاذل يعين األسباب يبنة كيسرة، أما الرازؽ اغبق فهو اهلل سبحانو كتعاذل، ال 
ا وبوؿ بينك كبٌن رزقك، فإنو كما قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ا رىسيوؿي رىبِّ اٍلعىالىًمٌنى ًجرٍبًيلي نػىفىثى ُب ): تظن أف أحدن ىىذى

ليوا ُب الطَمَّنلىًب، كىالى وبىًٍملىنَمَّنكيمي اٍسًتٍبطىاءي  رىٍكًعي أىنَمَّنوي الى سبىيوتي نػىٍفسه حىَّتَمَّن تىٍستىٍكًملى رًٍزقػىهىا، كىًإٍف أىٍبطىأى عىلىيػٍهىا، فىاتػَمَّنقيوا اللَمَّنوى كىأىصبًٍ
هي ًإالَمَّن ًبطىاعىًتوً  ، كعليك أف تطلبو، ليس ، (الرٍِّزًؽ أىٍف تىٍأخيذيكهي دبىٍعًصيىًة اللَمَّنًو فىًإفَمَّن اللَمَّنوى الى يػينىاؿي مىا ًعٍندى فاعلم أف رزقك مقسـو

ال سبوت نفس حَّت ]: معىن ذلك أف يتواكل اإلنساف فبل يطلب رزقو، كؽبذا عقب الن  صلى اهلل عليو كسلم على قولو
: ال، قاؿ. دعوا الطلب سيأتيكم رزقكم ُب بيوتكم: ، دل يقل[فاتقوا اهلل كأصبلوا ُب الطلب: ]، قاؿ[تستكمل رزقها كأجلها

، كدكف أف تشعر نفسك بالشغف كالتلهف، يعين اطلب رزقك دكف أف تذىب نفسك حسرات: [كأصبلوا ُب الطلب]
، فهذا من  ثارىا اإليباف هبذا االسم الشريف الرزاؽ كالصفة اؼبتضمنة فيو  .فرزقك مقسـو

 أم صاحب القوة، كال ريب أف اهلل تعاذل لو القوة اؼبطلقة كما معىن القوة؟ القوة ىي التمكن :{ُذو اْلُقوَّةِ }: قال
كالقوة ىي التمكن ، أف القدرة ىي التمكن من الفعل من غًن عجز، كالفرؽ بينها كبٌن القدرة، من الفعل من غًن ضعف
كالقدرة ىي التمكن من . قوم: فبل يقاؿ عنو، ألنو ردبا سبكن أحد من فعل لكن ناء باغبمل، من الفعل من غًن ضعف

                                                           

 (.1702)قاؿ األلباشل حسن صحيح ُب صحيح الرتغيب، (20100)مصنف عبد الرزاؽ ، (2914) مسند البزار 
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كال ريب أيضنا أف اقتناع القلب ، فاهلل قوم قادر سبحانو كحبمده، منزه عن الضعف كمنزه عن العجز، الفعل من غًن عجز
كأسلحة دمار شامل كقنابل ، أعداء اإلسبلـ أقوياء يبلكوف أسلحة: فإذا قيل لك، بأف اهلل ىو القوم يقوم ثقة اؼبؤمن بربو

، فيمتلئ قلب اؼبؤمن ثقة باهلل كتوكبلن عليو، فاعلم أف اهلل ىو القوم القادر سبحانو كحبمده. ذرية كىيدركجينية ككيمائية
كل ىذا ، فهذا من  ثار علمك باهلل بأنو ىو القوم، إذا استقول أحد عليك كأراد أف يظلمك، فاعلم أف اهلل أقول منو

فيلجأ إذل ربو كيلوذ جبنابو فحينئذو وبصل لو من الطمأنينة ما ال وبصل لسائر ، يشيع ُب القلب الطمأنينة اغبقيقية ال الونبية
 . الناس

فاهلل تعاذل ذك القوة اؼبتٌن فهو من أظبائو ،  معىن اؼبتٌن أم الشديد كىي قريبة من معىن القوم:{اْلَمِتينُ }: قال
 .كمن أظبائو اغبسىن اؼبتٌن، اغبسىن القوم
وقولو[11: الشورى] {لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ }: وقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم , :

 [.58: النساء] {ِإنَّ اللََّو نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِو ِإنَّ اللََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا}
كنبا السميع البصًن ، ىاتاف اآليتاف ساقهم اؼبؤلف إلثبات اظبٌن شريفٌن من أظبائو متضمنٌن لصفتٌن من صفاتو

 . اؼبتضمناف للسمع كالبصر، أما اآلية األكذل فقد سبق الكبلـ عنها
فإذا كاف اؼبشبو بو ليس كمثلو . ليس مثلو شيء:  كىذا التعبًن أبلغ من أف يقوؿ:{لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ }: قال

 .شيء، فمن باب أكذل أف ال يكوف مثلو ىو شيء
ًمٍثًلًو شىٍيءه }: كللمفسرين كأىل اللغة فيها توجيهات، فاهلل تعاذل يقوؿ. إف الكاؼ زائدة: كقيل : الشورل] {لىٍيسى كى

كشيء نكرة جاءت ُب سياؽ النفي ، إذف نزه سبحانو نفسو عن اؼبثيل كالنظًن كالند كالشبيو كالكفء، كما تقدـ معنا [11
، أم أم شيء من األشياء ال يبكن أف يباثل اهلل تعاذل ًمٍثًلًو شىٍيءه }: فأفادت العمـو ، فهذا أمر [11: الشورل] {لىٍيسى كى

ىذا التشابو إمبا ىو ُب اللفظ : قلنا. فما باؿ األظباء متشاهبة؟ كالصفات متشاهبة؟: من مرتكزات العقيدة فإذا قاؿ قائل
كالعبد ظبيع كالعبد بصًن، ، فالرب ظبيع كالرب بصًن. أما ُب اغبقيقة كالكيفية فبل نسبة للتشابو البتة، كُب أصل اؼبعىن فقط

لكن ليس ظبع كسمع كال بصر كبصر، فهناؾ اتفاؽ ُب األظباء، أما اغبقائق كالكيفيات فبل يوجد بينهما نسبة من 
كال سبيل لنا أف نعرؼ ، كالبصر ىو إدراؾ اؼبرئيات، إمبا يقع فقط ُب أصل اؼبعىن، فالسمع ىو إدراؾ األصوات، التماثل

صفات ربنا إال بشيء معهود ُب أذىاننا، فنعرؼ معىن السمع إدراؾ األصوات، فاهلل ىو السميع لو اؼبثل األعلى ُب 
كهلل ، كاهلل ىو البصًن لو اؼبثل األعلى ُب البصر، كإف كاف العبد ظبعينا كإف كاف بصًننا، لكن ظبعو كبصره يليق بو، السمع

اؼبثل األعلى، فلهذا كاف ىذا االشرتاؾ اشرتاكنا ُب األذىاف، فإذا خرج إذل األعياف يعين خارج األذىاف كأضيف زبصص 
مطلقنا، البصر، . السمع: فهذا ليس فيو اشرتاؾ البتة، لكن إذا قلت. ظبع اهلل بصر اهلل: كزاؿ االشرتاؾ بالكلية، فإذا قلت

كالبصر يدؿ على إدراؾ اؼبرئيات، لكن إذا أضفت زبصص فصار ، فالسمع ُب األذىاف يدؿ على إدراؾ األصوات، مطلقنا
 .ظبع اهلل يليق بو، كبصر اهلل يليق بو
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، فوقع اإلدغاـ بٌن اؼبيمٌن لتماثلهما فصارت نعما، أم نعم ما {نًًعمَمَّنا} معىن :{ِإنَّ اللََّو نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبوِ }: قال
يعين نعم ما يعظم بو، إم كاهلل كأم موعظة أبلغ من موعظة اهلل؟ من أراد أف يعظ نفسو أك يعظ غًنه فليعتصم دبوعظة 

ا اٍلقيٍر في أًلينًذرىكيٍم بًًو كىمىٍن بػىلىغى اللَمَّنوً }: القر ف، قاؿ اهلل تعاذل ، ، ككصفو اهلل بأنو موعظة[19: األنعاـ] {كىأيكًحيى ًإرلىَمَّن ىىذى
فاهلل تعاذل نعما يعظنا بو سبحانو كحبمده، فبل أبلغ من ، كاؼبوعظة ىو الكبلـ الرقيق الذم وبصل بو الرتغيب أك الرتىيب

موعظة القر ف، كلذلك يا عبد اهلل كيا أمة اهلل كمن بلغ إذا أردت أف تداكم نفسك من  فاُتا فعليك بالقر ف العظيم، ففيو 
بعض الناس قد يلجأ لشيء مثبلن من الرقائق كالقصائد ككذا كذا، ، كفيو الغذاء النافع، ال شيء يعدلو، الدكاء الناجع

يستلٌن هبا قلبو، لكن لن يكوف أثرىا كأثر اؼبوعظة ُب القر ف، بعض الناس يلجأ إذل مثبلن القصص كالركايات كاألحداث 
لكن لن يكوف شيء أبلغ كأعمق كأرسخ من موعظة القر ف، فازبذ القر ف يا طالب العلم منهجنا ُب ، ككبو ذلك، ال بأس

 . ، فما سواه دكنو[58: النساء] {ًإفَمَّن اللَمَّنوى نًًعمَمَّنا يىًعظيكيٍم بًوً }اؼبوعظة كالرتبية، فبل يبكن أف يعدؿ القر ف شيء 
 . تضمن إثبات ىذين االظبٌن، كما دؿ عليو من إثبات صفة السمع كالبصر:{ِإنَّ اللََّو َكاَن َسِميعاً َبِصيراً }: قال

 ما ىو األثر اؼبسلكي بإيباننا هبذين االظبٌن الشريفٌن؟ أثر عظيم، من علم أف اهلل تعاذل ظبيع ضبلو إيبانو ذلك 
إذا كنت حقنا مؤمننا بأف اهلل ظبيع فإنك رباكؿ أف تتقرب ، على أف يسمع منو ربو ما يرضيو، كأف ال يسمع منو ما يسخطو

، يػىٍرفػىعيوي اللَمَّنوي هًبىا )، إليو بالكلم الطيب الذم يرضى بو عنك ًة ًمٍن ًرٍضوىاًف اللَمَّنًو، الى يػيٍلًقي ؽبىىا بىاالن ًإفَمَّن العىٍبدى لىيىتىكىلَمَّنمي بًالكىًلمى
، كإذا كنت فبتلئ القلب أف اهلل ظبيع، فهذا وبملك على أف تتحاشى أف يبدر منك ببنت شفة شيء (دىرىجىاتو 

ًة ًمٍن )فتجتنب الغيبة كالنميمة كالشتيمة كاػبوض ُب الباطل إخل، فػ، يسخط منك ألجلو كىًإفَمَّن العىٍبدى لىيىتىكىلَمَّنمي بًالكىًلمى
، يػىٍهًوم هًبىا ُب جىهىنَمَّنمى   أثر ىذا االسم الشريف السميع؟ كيف أف اإلنساف لو سبثلو ، أرأيتم(سىخىًط اللَمَّنًو، الى يػيٍلًقي ؽبىىا بىاالن

يػٍرنا أىٍك لًيىٍصميتٍ )لعقل لسانو عما ال يرضي اهلل، كألطلقو باػبًن،   مىا}، (مىٍن كىافى يػيٍؤًمني بًاللَمَّنًو كىاليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍليػىقيٍل خى
ٍيوً  ًإالَمَّن  قػىٍوؿو  ًمنٍ  يػىٍلًفظي   ، فهذا من أثر أظباء اهلل اغبسىن إيبانك بأنو ظبيع، قل مثل ذلك ُب اظبو [18: ؽ{ ]عىًتيده  رىًقيبه  لىدى

ا قانتنا  ناء الليل ، البصًن، فمن امتؤل قلبو بأف اهلل بصًن، فإنو وبب أف يراه ربو على حاؿ يرضى هبا عنو وبب أف يراه قائمن
ا يرجو اآلخرة كىباؼ من عذاب ربو  ا كىقىاًئمنا وبىٍذىري اآلًخرىةى كىيػىٍرجيوا رىضٍبىةى رىبِّوً }ساجدن  {أىمَمَّنٍن ىيوى قىاًنته  نىاءى اللَمَّنٍيًل سىاًجدن

 من حج أك عمرة أك صياـ أك صدقة أك غًن ذلك، ىذا من  ثار اسم صاحل، وبب أف يراه اهلل تعاذل على عمل [9: الزمر]
 .اهلل البصًن

ظلم عدكاف، يرل ، فحش، أف يراه على فجور، كذلك باؼبقابل يتحاشى أف يراه اهلل على حاؿ يسخط عليو هبا
فإذا كنت أنت تتحاشى أف يراؾ . ال يكن اهلل أىوف الناظرين إليك: أف اهلل يراه على ىذا اغباؿ، كؽبذا جاء ُب اؼبواعظ

                                                           

 (.6478) صحيح البخارم 
(. 6478) صحيح البخارم 
(. 6018) صحيح البخارم 
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أبوؾ أك أخوؾ أك من ذبلو على أمر ما، فبل يكن اهلل أىوف الناظرين إليك، تذكر أف اهلل يراؾ، ىذه يا كراـ من  ثار إيباف 
كأنا : قالت. إشل أحبك: فقاؿ ؽبا، كقد حكيت لكم مرة بأف رجبلن خبل بامرأة ُب ليلة قمراء، اإلنساف بأظباء اهلل اغبسىن

. فما يبنعنا كال يرانا إال الكواكب؟: قاؿ. كأنا أحب كذا ككذا: يعرض بشيء، فقالت. كإشل أحب كذا ككذا: قاؿ. أحبك
يعين  [12: اؼبلك] {ًإفَمَّن الَمَّنًذينى ىبىٍشىٍوفى رىبػَمَّنهيٍم بًاٍلغىٍيبً }: انظركا معىن قوؿ اهلل، فخر مغشينا عليو. فأين مكوكبها؟: قالت

مكوكب الكواكب الذم . فأين مكوكبها؟: انبعث ُب قلبو من اؼبعاشل ما أثر فيو حَّت كقع مغشينا عليو ؼبا قالت لو فقط
 :يرانا

  رقيبعلي: كلكن قل. إذا ما خلوت الدىر يومنا فبل تقل            خلوت
 كال ربسنب اهلل يغفل برىة                         كال أف ما زبفي عليو يغيب

 . ىو سبحانو يعلم كيسمع كيبصر، فهذا ىو أثر أظباء اهلل اغبسىن
كأنت . يا رب يا اهلل: هبعلك إذا رفعت يديك كقلت- ىذا من اآلثار اؼبسلكية- كذلك علمنا بأف اهلل ظبيع 

إشل ال أضبل ىم اإلجابة كلكين أضبل ىم الدعاء، فإذا -: رضي اهلل عنو -عمرموقن بأنو يسمع اطمأننت، كؽبذا قاؿ 
ا أف اهلل يسمع كبلمو. أؽبمت الدعاء أؽبمت اإلجابة كيرل ، يعين إذا تكيفت النفس تكيفنا إيبانينا فدعا اإلنساف معتقدن

 .كيعلم حبالو اطمأنت ككثقت أهنا كضعت طلبها ُب اؼبوضع اؼبناسب، ىذا من ىذه اآلثار، مكانو
أيضنا حينما يعلم أف اهلل سبحانو كتعاذل يراه كىو مقدـ على أمر من األمور اليت يريد هبا كجهو أك يريد من اهلل 

ا أىظٍبىعي كىأىرىل}: فيها نصرتو فإنو يطمئن، تأملوا قوؿ اهلل عز كجل ؼبوسى كىاركف ، ىذا [46: طو] {قىاؿى ال زبىىافىا إًنَمَّنيًن مىعىكيمى
 .  كبصر خاص، كرؤية خاصة، فاستصحب ىذه اؼبعاشل أيها اؼبؤمن تنتفع بأظباء اهلل كصفاتو، ظبع خاص

 
 
 (9 )الدرس

 اإلرادة الكونية والشرعية
َة ِإالَّ بِاللَّوِ }: وقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم  {َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َما َشاَء اللَُّو ال قُ وَّ

ُأِحلَّْت َلُكْم }: وقولو. [253: البقرة]{ َوَلْو َشاَء اللَُّو َما اقْ َتتَ ُلوا َوَلِكنَّ اللََّو يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ }: وقولو. [39: الكهف]
َر ُمِحلّْي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اللََّو َيْحُكُم َما يُرِيدُ  َلى َعَلْيُكْم َ ي ْ : وقولو. [1: المائدة] {بَِهيَمُة األَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ

َفَمْن يُِرِد اللَُّو َأْن يَهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلإِلْسالِم َوَمْن يُِرْد َأْن ُيِضلَُّو َيْجَعْل َصْدرَُه َضي ًّْقا َحَرًجا َكأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي }
 [.125: األنعام] {السََّماءِ 

كىي من صفاتو سبحانو كتعاذل ػ صفة اإلرادة ػ، كينبغي أف نعلم أف ، ىذا شركع من اؼبؤلف ُب بياف اإلرادة الربانية
، فذكر اؼبؤلف طائفة من اآليات الدالة على اإلرادة الكونية، كإرادة شرعية، إرادة كونية: إرادة اهلل الربانية تنقسم إذل قسمٌن
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ٍب أتبعها دبا يدؿ على اإلرادة الشرعية اليت دبعىن احملبة، كدعوشل قبل أف مبضي ُب اآليات أبٌن لكم الفرؽ بٌن اإلرادتٌن؛ 
ا،، إما ُب ضبللة اعبربية، كإما ُب ضبللة القدرية: ألف من دل يبيز بٌن اإلرادتٌن كقع ُب أحد طرُب الضبللة  إرادة انتبهوا جيدن

 : أو إرادة دينية شرعية, إما إرادة كونية قدرية: اهلل نوعان
 . ال بد من كقوعها، كاإلرادة الدينية الشرعية قد تقع كقد ال تقعالقدرية اإلرادة الكونية :الفرق األول
كاإلرادة الدينية الشرعية ال ،  قد وببها اهلل كيرضاىا، كقد ال وببها كال يرضاىاالقدرية اإلرادة الكونية :الفرق الثاني
 .بد أف وببها كيرضاىا
 قد تكوف مقصودة لذاُتا كقد تكوف مقصودة لغًنىا، كاإلرادة الدينية القدرية اإلرادة الكونية :الفرق الثالث

اإلرادة الكونية معناىا :  كلعلو أف يكوف نوعنا من التعريف-الفرق الرابع - إف شئت .الشرعية دكمنا مقصودة بذاُتا
 . كاإلرادة الشرعية معناىا احملبة، اؼبشيئة

 : أعيد ذكر ذلك بشيء من التفصيل
ًإمبَمَّنىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدنىاهي أىٍف }: قاؿ اهلل عز كجل،  ال بد من وقوعهاالقدريةاإلرادة الكونية  :الفرق األول
 . ، إذف كل ما أراده اهلل كونا ال بد من كقوعو[40: النحل] {نػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي 

كمن  [136: النساء] { ًمنيوا بًاللَمَّنًو كىرىسيولًوً : } فاهلل تعاذل يقوؿاإلرادة الدينية الشرعية قد تقع وقد ال تقع,
فمن الناس من يصلي كيزكي، كمنهم من ال يصلي كال ،  توا الزكاة، أقيموا الصبلة، الناس من يؤمن كمن الناس من يكفر

كمع ذلك فإف من الناس  [185: البقرة] {ييرًيدي اللَمَّنوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى }يزكي، مع أف اهلل أراد ذلك منهم 
 .إذف ىذه قد تقع كقد ال تقع، من يقع ُب العسر

أراد اهلل كوننا : فمثبلن ،  قد تكون محبوبة هلل وقد تكون  ير محبوبة هللالقدريةاإلرادة الكونية  :الفرق الثاني
كقد يريد ، خلق ؿبمد، ؿببوب هلل ىذا اؼبراد، كأراد اهلل خلق إبليس، كإبليس غًن ؿببوب هلل، فقد يريد كوننا ما ىو ؿببوب لو

 .كوننا ما ليس ؿببوبنا لو كىذا جار حاصل
 . أما اإلرادة الشرعية فكل ما أراده اهلل شرًعا فهو محبوب لو, كل ما أراد اهلل تعالى بو فهو محبوب لو

أراد اهلل خلق ؿبمد :  فمثبلن ما أراده اهلل كونًا وقدرًا قد يكون مراًدا لذاتو وقد يكون مراًدا لغيره :الفرق الثالث
صلى اهلل عليو كسلم لذاتو، ؼبا يرتتب عليو من ؿببوباتو كتوحيده كطاعتو كامتثاؿ أمره كغًن ذلك، كأراد اهلل تعاذل خلق 

كال قاـ سوؽ إذل جنة ، كال األبرار من الفجار، فلوال خلق إبليس ما سبيز اؼبؤمنوف من الكفار، إبليس ال لذاتو كإمبا ؼب التو
بل كؼبا ، كال رفع علم اعبهاد كال جرل األمر باألمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر، كنار، كال كجدت التوبة كاالستغفار

ظهرت معاشل أظباء اهلل اغبسىن اؼبختلفة أظباء اعببلؿ، كأظباء الكماؿ كاعبماؿ، فإف كل ذلك ال يظهر إال بتقدير اهلل تعاذل 
 .ػبلق إبليس الذم يقع بو االبتبلء، كيتمايز الناس فيو إذل مؤمن ككافر
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فتبٌن أف اهلل تعاذل قد يقدر ما ال وببو كال يرضاه ؼبصلحة ؿببوبة مرضية لو، فيكوف ذلك باعتبار م الُتا ال باعتبار 
 .ذاُتا

 .فكل ما أمر اهلل بو من إيباف كصبلة كزكاة فهو مقصود لذاتو، أما ما أراده اهلل شرًعا فهو مقصود دوًما لذاتو
كبناء عليو نفرؽ بٌن ىاتٌن اإلرادتٌن إذا كردتا ُب القر ف العظيم، فحيثما كجدت مادة أراد ُب القر ف تعرضها على 

، كانظر أىي تنتمي إذل اؼبشيئة؟ أـ تنتمي إذل احملبة؟ فإف كانت دبعىن اؼبشيئة فهي إرادة كونية قدرية، ىذه الفركؽ الثبلثة
 .كإذا كانت دبعىن احملبة فهي إرادة دينية شرعية

َة ِإالَّ بِاللَّوِ }: قال  القائل ىو الرجل اؼبؤمن ُب قصة صاحب :{َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َما َشاَء اللَُّو ال قُ وَّ
 . كمعىن كلوال أم ىبل، فهي عبارة ربريض، {كىلىٍوال}: اعبنتٌن، يعظ صاحبو كيقوؿ

 .  أم بستانك:{َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتكَ }: قال
َة ِإالَّ بِاللَّوِ }: قال فهذه إرادة كونية، فهو يذكره بأف كل شيء ،  أم ما شاء اهلل كاف:{قُ ْلَت َما َشاَء اللَُّو ال قُ وَّ

كليس ىذا راجعنا إذل كسبو كحفظو كذكائو إذل غًن ذلك، بل ىو فضل من اهلل، كبتقدير اهلل ما شاء اهلل كاف، ، بإرادة اهلل
 .ال قوة إال باهلل
 إذف ما ىي ىذه اإلرادة؟ ىي اؼبشيئة، فلما ذكر اهلل :{َوَلْو َشاَء اللَُّو َما اقْ َتتَ ُلوا َوَلِكنَّ اللََّو يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ }: قال

نىا }تعاذل اختبلؼ الناس كاقتتاؽبم  تًٍلكى الرُّسيلي فىضَمَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو ًمنػٍهيٍم مىٍن كىلَمَّنمى اللَمَّنوي كىرىفىعى بػىٍعضىهيٍم دىرىجىاتو كى تػىيػٍ
ًعيسىى اٍبنى مىٍرصلىى اٍلبػىيػِّنىاًت كىأىيَمَّنٍدنىاهي ًبريكًح اٍلقيديًس كىلىٍو شىاءى اللَمَّنوي مىا اقٍػتىتىلى الَمَّنًذينى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي اٍلبػىيػِّنىاتي كىلىًكًن 

، إذف ىذا يدؿ [253: البقرة] {اٍختػىلىفيوا فىًمنػٍهيٍم مىٍن  مىنى كىًمنػٍهيٍم مىٍن كىفىرى كىلىٍو شىاءى اللَمَّنوي مىا اقٍػتىتػىليوا كىلىًكنَمَّن اللَمَّنوى يػىٍفعىلي مىا ييرًيدي 
 .على أف اقتتاؽبم جرل بإرادة اهلل الكونية

كاآلية الثالثة جعلها الشيخ من  يات اهلل أك من دالئل اإلرادة الكونية مع أف األمر ؿبتمل ألهنا متعلقة ببعض 
لِّي الصَمَّنٍيًد كىأىنٍػتيٍم حيريـه ًإفَمَّن اللَمَّنوى وبىٍكيمي }: تشريعات اغببلؿ كاغبراـ، تأملوا رى ؿبًي لىى عىلىٍيكيٍم غىيػٍ ًيمىةي األىنٍػعىاـً ًإالَمَّن مىا يػيتػٍ أيًحلَمَّنٍت لىكيٍم هبى

 .األنعاـ ما ىي؟ اإلبل كالبقر كالغنم [1: اؼبائدة] {مىا ييرًيدي 
َلى َعَلْيُكمْ }: قال مي اػٍبًٍنزًيرً } ما الذم استثناه اهلل تعاذل؟ :{ِإالَّ َما يُ ت ْ ـي كىغبٍى ٍيتىةي كىاٍلدَمَّن : اؼبائدة] {حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

أيًحلَمَّنٍت لىكيٍم }: إذف ىذا معىن االستثناء ُب قولو، فاؼبستثىن من اؼبيتة كاؼبنخنقة كاؼبوقوذة كاؼبرتدية من هبيمة األنعاـ ال ربل [3
لىى عىلىٍيكيمٍ  ًيمىةي األىنٍػعىاـً ًإالَمَّن مىا يػيتػٍ  . {هبى

َر ُمِحلّْي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرمٌ }: قال  فبل هبوز ؼبن تلبس بإحراـ أك دخل منطقة اغبـر أف وبل الصيد، لكنو :{َ ي ْ
لِّي الصَمَّنٍيًد كىأىنٍػتيٍم حيريـه }: ىنا يتعلق حباؿ اإلحراـ، قاؿ رى ؿبًي حاؿ اإلحراـ، كؽبذا كاف من ؿبذكرات اإلحراـ  [1: اؼبائدة] {غىيػٍ

 .كالصيد ىو كل حيواف برم متوحش بطبعو حبلؿ، ىذا ال وبل صيده، الصيد
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رأل أف ىذا باغبكم الكوشل السابق، لكن ؽبا كجو ُب -رضبو اهلل -  كأف الشيخ :{ِإنَّ اللََّو َيْحُكُم َما يُرِيدُ }: قال
 .إرادة اهلل الشرعية ألنو متعلق باغببلؿ كاغبراـ، لكن كأنو غبظ فيها معىن سبق قضاء اهلل تعاذل بتحرصل ذلك

ٍن ييرًًد اللَمَّنوي أىٍف يىهًديىوي يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلئًلٍسبلـً كىمىٍن ييرًٍد أىٍف }:  قاؿالقدريةٍب اآلية بعدىا صروبة ُب إرادة اهلل الكونية  فىمى
اؽبداية كاإلضبلؿ معشر طلبة العلم حق خالص  [125: األنعاـ] {ييًضلَمَّنوي هبىٍعىٍل صىٍدرىهي ضىيػِّقنا حىرىجنا كىأىمبَمَّنىا يىصَمَّنعَمَّندي ُب السَمَّنمىاءً 

، دبعىن أنو ال ىبلق ذلك ُب العبادة. إف اهلل تعاذل ال يهدم كال يضل:  كالقدرية الذين يقولوفاؼبعتزلةهلل تعاذل، خببلؼ 
 أف معىن أف اهلل يهدم يعين فقط ىداية الداللة كالبياف كاإلرشاد، ال ىداية التوفيق كاإلؽباـ، ىكذا زعمت اؼبعتزلةفتزعم 

فهذا . معىن أنو يضل أف يسميو ضاالن أم يسميو ضاالن إذا ىو ارتكب من اؼبخالفات ما هبعلو ضاالن : كيقولوفاؼبعتزلة، 
 .ُب باب القدر- إف شاء اهلل تعاذل- كسيأتينا اؼبعتزلةمذىب 

 يعين من أراد اهلل كوننا أف هبعلو من أىل اؽبداية فإنو :{َفَمْن يُِرِد اللَُّو َأْن يَهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلإِلْسالمِ }: قال
 .مصغينا لدعاء الرسوؿ، فيقبل اغبق، ييسر أسباب ذلك، فيشرح صدره لقبوؿ اغبق فتجده مغتبطنا بنعمة اهلل

 يعين من سبق ُب علمو سبحانو كتعاذل أف هبعلو من أىل :{َوَمْن يُِرْد َأْن ُيِضلَُّو َيْجَعْل َصْدرَُه َضي ًّْقا}: قال
 .الضبللة، هبعل صدره ضيقنا كالضيق معركؼ

 أم شديد الضيق هبعل صدره ضيقنا حرجنا، ٍب شبو من يصعد ُب السماء أم من يرقى ُب أجواء :{َحَرًجا}: قال
الفضاء فإنو يعين وبس بالضيق، كىذا أمر معركؼ ُب التجربة كالعلـو اغبديثة، أف نسبة األكسجٌن تقل كلما ارتفع 

 .اإلنساف، كؽبذا بعض الناس الذين عندىم ضيق تنفس ينهوف عن سكىن اؼبناطق اعببلية كغًنىا، لقلة اؽبواء
 . أم ُب العلو:{َكأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماءِ }: قال

كأف اهلل سبحانو كتعاذل لو إرادة كونية، ال معقب غبكمو كال ، إذف ىذه اآليات دلت على إثبات إرادة اهلل الكونية
 .راد لقضائو
َوَأْقِسُطوا } ,[195: البقرة] {َوَأْحِسُنوا إنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ }: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم

: التوبة] {َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َلُهْم إنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ } ,[9: الحجرات] {إنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
 [.222: البقرة] {إنَّ اللََّو ُيِحبُّ الت َّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهّْرِينَ } ,[7

أنو ال يلـز : كىذه الطائفة من اآليات تتعلق بإثبات اإلرادة الكونية اليت دبعىن احملبة كىي اإلرادة الدينية، كضابطها
 .كيقوعها، فتأملوا ُب ىذه اآليات

سنٌن؟ {:َوَأْحِسُنوا إنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ }: قال  ىل لـز من ؿببتو سيبحانو لئلحساف أف يكوف صبيع اػبلق ؿبي
 .ال دل يلـز ىذا، كىكذا فيما بعدىا، لكن لنتناكؽبا على سبيل التفصيل
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 اهلل صلى فعل أمر، كىو أمر باإلحساف، كاإلحساف لو معىن باعتبار حقيقتو، فقد فسره الن  {:َوَأْحِسُنوا}: قال
 صلى، ففسر (اإًلٍحسىافي أىٍف تػىٍعبيدى اللَمَّنوى كىأىنَمَّنكى تػىرىاهي، فىًإٍف دلٍى تىكيٍن تػىرىاهي فىًإنَمَّنوي يػىرىاؾى ):  تفسًننا ال مزيد عليو فقاؿعليو كسلم

 :إما بعبادة الطلب، كإما بعبادة اؽبرب:  اإلحساف ُب مراتب الدين بأحد أمريناهلل عليو كسلم
شتاؽ إليو، : فأما عبادة الطلب كىي أعبلنبا

ي
، [أف تعبد اهلل كأنك تراه]فأف يعبد العبد ربو عبادة الراغب إليو، اؼب

 .فأنت مينجذب إليو، تسعي ُب الوصوؿ إليو، ميتوجو إليو
، يعين إف دل تبلغ مرتبة احملبة كاالقبذاب كالشوؽ أثناء عبادتك، فبل [فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ]: كأما عبادة اؽبرب

 .[فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ]تنزؿ عن ريتبة اػبوؼ كالشعور برقابتو، 
بٌن حاؿ الرجاء كحاؿ اػبوؼ، فاؼبؤمن دكمنا بٌن اػبوؼ : فعلى اإلنساف أف يضبط حالو بٌن ىذين األمرين

ابىوي }كالرجاء،   .[57: اإلسراء ]{يػىٍرجيوفى رىضٍبىتىوي كىىبىىافيوفى عىذى
 .ىذا تعريف اإلحساف باعتبار حقيقتو

بُّ ًإذىا عىًملى أىحىديكيٍم عىمىبلن أىٍف )كأما اإلحساف من حيث أصل الوضع كاؼبعىن فهو دبعىن اإلتقاف  ًإفَمَّن اللَمَّنوى وبًي
، دبعىن أف يأٌب بو على الصورة الكاملة، فتكوف العبادة تامة بشركطها كأركاهنا ككاجباُتا كسيننها، فمن طلب (يػيٍتًقنىوي 

ًبيًل اللَمَّنًو كىالى تػيٍلقيواٍ }: اإلحساف كسعى فيو ناؿ ؿببة اهلل تعاذل، كقد أتى اهلل هبذه اآلية بعد قولو سبحانو كىأىنًفقيواٍ ُب سى
بُّ اٍلميٍحًسًنٌنى  ًة كىأىٍحًسنػيوىاٍ ًإفَمَّن اللَمَّنوى وبًي  فهذه اعبيملة كقعت تعليبلن ؼبا سبق، فالذم يينفق [195: البقرة ]{بًأىٍيًديكيٍم ًإذلى التػَمَّنٍهليكى

حسنٌن
ي
ب اؼب  .نفقة كاجبة أك ميستحبة، فقد أحسن، كاهلل وبي

 أمر بالقسط كىو العدؿ، كؽبذا أمر اهلل تعاذل {:َوَأْقِسُطوا{: }َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ }: قال
انبيىا عىلىى األيٍخرىل }: بالقسط ُب أكثر من  ية فقاؿ تعاذل ا فىًإف بػىغىٍت ًإٍحدى نػىهيمى كىًإف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى  ا بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَمَّن اللَمَّنوى وبًي نػىهيمى  {فػىقىاتًليوا الَمَّنيًت تػىٍبًغي حىَّتَمَّن تىًفيءى ًإذلى أىٍمًر اللَمَّنًو فىًإف فىاءٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
قسطٌن، كىم أىل العدؿ [9: اغبيجرات]

ي
ب اؼب ، ىؤالء ىم أىل [الذين يعدلوف ُب أمواؽبم كأىليهم كما كلوا]، فاهلل تعاذل وبي

العدؿ حقنا، كلنعلم أف العدؿ كاجب كأف الفضل ميستحب، فيجب على اإلنساف أف يأٌب على اغبد األدسل الذم ىو 
ال يػىنػٍهىاكيمي اللَمَّنوي }: العدؿ، فشريعة اإلسبلـ قائمة على العدؿ، فما زاد عن ذلك فهو فضل، كتأملوا ُب مثل قوؿ اهلل تعاذل

يًن كىدلٍى ىبيٍرًجيوكيم مِّن ًديىارًكيٍم أىف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهمٍ  متحنة ]{عىًن الَمَّنًذينى دلٍى يػيقىاتًليوكيٍم ُب الدِّ
ي
، فالرب فضل، كالقسط [8: اؼب

عدؿ، فالعدؿ كاجب، كالرب فضل ميستحب، فبل هبوز للميسلم أف ينزؿ عن مرتبة العدؿ حَّت ُب تعاملو مع الكافر، فإف 
من الناس من يظن أنو إذا تعامل مع كافر يهودم أك نصراشل أك بيوذم أك غًن ذلك من اؼبلل الباطلة أف لو أف يستطيل 

الف أصوؿ اإلسبلـ القائمة على العدؿ،  عليو خبدعة أك غش، أك أف يناؿ منو بكبلـ أك مسبة، كىذا ال هبوز، فإف ىذا ىبي

                                                           

 (. 8)صحيح مسلم ، (4777)صحيح البخارم ،  متفق عليو
 (.1113)كحسنو األلباشل ُب السلسلة الصحيحة ، (4386) مسند أيب يعلى 
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 كما ُب صحيح البخارم عبد اهلل بن ركاحة إذل يهود ليخرص عليهم شبرة خيرب، صبعوا  اهلل عليو كسلمصلىكؼبا بعث الن  
أتطعموشل السحت يا إخواف القردة : لو من حيلي نسائهم ييريدكف رًشوتو، خشوا أف ييشدد عليهم، فلما قدموىا لو، قاؿ

كألنتم أبغض إرلَمَّن من عدادكم -  اهلل عليو كسلمصلىيعين رسوؿ اهلل - كاػبنازير، كاهلل لقد جئتكم من أحب الناس إرلَمَّن 
اهلل أكرب، هبذا قامت : قالوا. من القردة كاػبنازير، كاهلل ال وبملين حي  إياه، كبيغضي إياكم أف أظلمكم مثقاؿ ذرة

ىي قيمة : كما ييقاؿ حالينا، ال، نقوؿ. من القيم اإلنسانية: فالعدؿ قيمة من قيم اإلسبلـ، ال نقوؿ. السماكات كاألرض
قسطٌن، الذين يعدلوف ُب أمواؽبم . كخيلق من أخبلؽ اإلسبلـ كأيصولو األخبلقية

ي
ب اؼب فاهلل تعاذل أمر بالقسط، كبٌن أنو وبي

 .كأىليهم كما كلوا
عاىدين، فإف اهلل تعاذل ؼبا {:َفَما اْستَ َقاُموْا َلُكْم فَاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ }: قال

ي
 ىذا ُب شأف اؼب

 كبٌن بعض قبائل العرب عيهود ال تزاؿ  اهلل عليو كسلمصلىأنزؿ سورة براءة كقد تضمنت  ية السيف، كاف بٌن رسوؿ اهلل 
باقية، فلم تكن  ية السيف لتقطعها، ألنو ليس من شأف أىل اإلسبلـ الغدر، كغاية ما ُب األمر أف إذا ًخفنا منهم خيانة 

، لكن ما دل يكن كذلك [58: األنفاؿ{ ]سىوىاءو  عىلىى إًلىٍيًهمٍ  فىانًٍبذٍ  ًخيىانىةن  قػىٍوـو  ًمنٍ  زبىىافىنَمَّن  كىًإمَمَّنا}أف ننبذ إليهم على سواء، 
 .فاألصل الوفاء بالعهود إذل ميددىا

 {:ِإالَّ الَِّذيَن َعاَىدتُّْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَما اْستَ َقاُموْا َلُكْم فَاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ }: قال
فما داموا ميلتزمٌن بالعهد فأنتم تيقابلونو باؼبثل، كبٌنَمَّن أف ىذه االستقامة عينواف تقول اهلل عز كجل، ألف النفس قد ييزين ؽبا 
إذا رأت من الطرؼ اآلخر ضعفنا أف تثب عليو، فبل وبجزىا من ذلك إال تقول اهلل عز كجل، ؽبذا كانت اعبيملة ميعللة ؼبا 

بُّ اٍلميتَمَّنًقٌنى }مضى  تقوف؟ التقول ىي امتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب مناىيو، كحقيقتها أف  ،[7: التوبة] {ًإفَمَّن اللَمَّنوى وبًي
ي
كمن اؼب

 :يقـو ُب القلب حاجز يبنع اإلنساف من الويقوع ُب ؿباـر اهلل، كوبملو على فعل أكامره
 خل الذنوب كبًنىا               كصغًنىا ذاؾ التيقى
 كاصنع كماش فوؽ أرض        الشوؽ وبذر ما يرل
 ال ربقرف صغًنة                 إف اعبباؿ من اغبصى

، فأكـر الناس على اهلل [13: اغبيجرات ]{ًإفَمَّن أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللَمَّنًو أىتٍػقىاكيمٍ }فتقول اهلل  أعظم ما أيعطي العبد، 
 ُب اغبديث الصحيح، فتحصيل تقول اهلل تكوف بأف يزرع العبد ُب  اهلل عليو كسلمصلىأتقاىم كما قاؿ اهلل ككما قاؿ نبيو 

ستقبل كقاية لو من عذاب اهلل، فمن 
ي
قلبو كرعنا كخشية ربجزه عن الويقوع ُب ؿباـر اهلل، كقاية، كىذه الوقاية تكوف ُب اؼب

إشل ال أًخيسي بالعىٍهًد كال أحًبسي ):  اهلل عليو كسلمصلىتقول اهلل عز كجل حفظ العيهود، كعدـ ىدرىا، كما قاؿ الن  
عاىدات، (البػيريدى 

ي
د]، فنحن أىل اإلسبلـ أكثر الناس التزامنا بالعيقود كاؼب ، يعين صاحب [ال لبيس العهد كال نقتل الربي

 .الربيد
                                                           

. صححو األرنؤكط، (23857)مسند أضبد ، (2758) سنن أيب داكد 
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ب التوابٌن، كما التوبة؟ {:الت َّوَّابِينَ {: }ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ الت َّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهّْرِينَ }: قال  صبع تائب، فاهلل وبي
ىي الرجوع من اؼبعصية إذل الطاعة، فهي رجوع إذل اهلل تعاذل من اؼبعصية : التوبة ىي األكبة كالرجوع إذل اهلل، كاصطبلحنا

ب من ييكثر التوبة، قاؿ ب التوابٌن، بل وبي يػٍري اػبىطَمَّناًئٌنى ): إذل الطاعة، كىي من أشرؼ العبادات، فاهلل تعاذل وبي كىخى
 ، (لىٍو دلٍى تيٍذنًبيوا لىذىىىبى اهللي ًبكيٍم، كىعبىىاءى ًبقىٍوـو ييٍذنًبيوفى، فػىيىٍستػىٍغًفريكفى اهللى فػىيػىٍغًفري ؽبىيمٍ  كىالَمَّنًذم نػىٍفًسي بًيىًدهً ) ،(التػَمَّنوَمَّنابيوفى 

، فالتوابوف ىم الذين ييكثركف التوبة، كىذا ليس بعيب، -إف شاء اهلل-كما سيأتينا الحقنا  [... هلل أشد فرحنا بتوبة عبده]
عن أيب  كىذا من طبيعة بين  دـ، كقد جاء ُب حديث. إف من ييكثر التوبة يعين أنو ييكثر الذنب: ألنو لقائل أف يقوؿ

اللهيمَمَّن اٍغًفٍر رل : أىٍذنىبى عىٍبده ذىنٍػبنا، فػىقىاؿى  ):ىريرة، عن الن  صلى اهلل عليو كسلم، فيما وبكي عن ربو عز كجل، قاؿ
، فػىقىاؿى : ذىٍنً ، فػىقىاؿى تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى  ٍنًب، ٍبيَمَّن عىادى فىأىٍذنىبى ، كىيىٍأخيذي بًالذَمَّن : أىٍذنىبى عىٍبًدم ذىنٍػبنا، فػىعىًلمى أىفَمَّن لىوي رىبًّيا يػىٍغًفري الذَمَّنٍنبى

ٍنًب، ٍبيَمَّن : أىٍم رىبِّ اٍغًفٍر رل ذىٍنً ، فػىقىاؿى تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى  ، كىيىٍأخيذي بًالذَمَّن عىٍبًدم أىٍذنىبى ذىنٍػبنا، فػىعىًلمى أىفَمَّن لىوي رىبًّيا يػىٍغًفري الذَمَّنٍنبى
، : أىٍم رىبِّ اٍغًفٍر رل ذىٍنً ، فػىقىاؿى تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى : عىادى فىأىٍذنىبى فػىقىاؿى  أىٍذنىبى عىٍبًدم ذىنٍػبنا، فػىعىًلمى أىفَمَّن لىوي رىبًّيا يػىٍغًفري الذَمَّنٍنبى

ٍنًب، اٍعمىٍل مىا ًشٍئتى فػىقىٍد غىفىٍرتي لىكى  ، أم ما داـ أنو ييذنب فيستغفر ميستوفينا لشركط التوبة فإشل ال أزاؿ (كىيىٍأخيذي بًالذَمَّن
ب التوابٌن، إذ التوبة عبادة تينبئ عن ذبدد اإليباف ُب القلب، لكن التوبة اؼبمدكحة ىي  أغفر لو، فلهذا كاف اهلل تعاذل وبي

ًإالَمَّن مىن تىابى كى مىنى كىعىًملى عىمىبلن صىاغبًنا فىأيٍكلىًئكى يػيبىدِّؿي اللَمَّنوي }: التوبة النصوح اليت تكوف ميقرتنة باإليباف كالعمل الصاحل
ٍيئنا}، [70: الفرقاف ]{سىيِّئىاًُتًٍم حىسىنىاتو  : مرصل ]{ًإالَمَّن مىن تىابى كى مىنى كىعىًملى صىاغبًنا فىأيٍكلىًئكى يىٍدخيليوفى اعبٍىنَمَّنةى كىال ييٍظلىميوفى شى

التوبة، كاإليباف، : ، فهذه ثبلث أمور ميتبلزمة[82: طو ]{كىًإشلِّ لىغىفَمَّناره لِّمىن تىابى كى مىنى كىعىًملى صىاغبًنا ٍبيَمَّن اٍىتىدىل}، [60
 .كالعمل الصاحل، فمجيؤىا سوينا يدؿ على أف التوبة نصوح

كاعلموا أف التواب يكوف اظبنا للعبد، كاظبنا للرب، فالعبد تواب كالرب تواب، فالعبد تواب ألنو يتوب إذل اهلل، 
ىذه : {تىابى عىلىٍيًهمٍ }فػ : [118: التوبة ]{ٍبيَمَّن تىابى عىلىٍيًهٍم لًيىتيوبيواٍ }: كالرب تواب ألنو يتوب على العبد، قاؿ اهلل عز كجل

 :أم لتقع منهم التوبة، ٍب إف توبة الرب على عبده تكوف على صورتٌن: {لًيىتيوبيواٍ }توبتو سبحانو، 
 .بقبوؿ التوبة منو: ثانيهما بتوفيق العبد للتوبة، :ُأوالىما

كفقهم للتوبة فتابوا، ٍب : {تىابى عىلىٍيًهمٍ [: }118: التوبة] {ٍبيَمَّن تىابى عىلىٍيًهٍم لًيىتيوبيواٍ }: كىذا ييفسر لك معىن قولو
، فتكوف توبة اهلل على العبد بأف [117: التوبة] {لىقىد تَمَّنابى اهلل عىلىى النَمَّنً ِّ كىاٍلميهىاًجرًينى كىاألىنصىارً }تاب اهلل تعاذل عليهم، 

ييلهمو كييوفقو للتوبة فيتوب، ٍب تكوف توبتو عليو بقبوؿ ىذه التوبة منو، فهكذا تكوف توبة الرب على العبد، كأما توبة العبد 
 .إذل الرب فبالرجوع عن اؼبعصية إذل الطاعة

                                                           

.  حسنو األلباشل، (4285)سنن ابن ماجو ، (2667) سسن الرتمذم 
 (.2749) صحيح مسلم 

 (.2758)صحيح مسلم ، (7507) صحيح البخارم



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

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

  :والطهارة نوعانصبع ميتطهر،  {:َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهّْرِينَ }: قال
 .كتكوف من اغبدث كالنجس.  الطهارة اغبسية:النوع األول
 .كتكوف من الشرؾ كالفسوؽ كالعصياف كالبدعة كما أشبو من األمور اؼبعنوية. الطهارة اؼبعنوية: النوع الثاني

دثر ]{كىثًيىابىكى فىطىهِّرٍ }: ككبل األمرين مطلوب قاؿ تعاذل
ي
، فاؼبؤمن طاىر، فاؼبؤمن طاىر ظاىرنا كباطننا، فثوبو [4: اؼب

طاىر، كبدنو طاىر، كبيقعتو اليت ييصلي عليها كهبلس عليها طاىرة، فهو ال يتلبس بالنجاسات، كال ييباشر النجاسات، كال 
يأكل النجاسات، ميتطهر، كىو أيضنا ميتطهر ُب أيموره اؼبعنوية، فبل ييبلبسو شرؾ كال فسق كال معصية، كإف كقع شيء لو 

بُّ اٍلميتىطىهِّرًينى }: من ذلك تطهر منو، كؽبذا قاؿ : البقرة] {اٍلميتىطىهِّرًينى }: الطاىرين، قاؿ: كدل يقل ،[222: البقرة] {كىوبًي
 .ألهنم يتطهركف ففيها معىن التفٌعل [:222

كل اآليات السابقة دلت على إثبات صفة احملبة هلل تعاذل، كىذا أمر جلي، فإف قارئ القير ف ال يشك ُب إثبات 
صفة احملبة هلل تعاذل، ىذه  يات ناطقات، تيسند فيها احملبة إذل اهلل عز كجل، فيجب علينا أف نعتقد بأف من صفات اهلل 
تعاذل صفة احملبة، كىي صفة تليق بو سبحانو كحبمده، ال تيشبو ؿببة اؼبخلوقٌن، فلئن كانت ؿببة اؼبخلوؽ فيها شيء من 
االنعطاؼ كالرقة ككبو ذلك، فهذه ؿببة اؼبخلوؽ، أما ؿببة اهلل فبل يلزمها شيء من اللواـز البشرية، فلهذا أقر أىل السنة 

عتزلة، بل حَّت من الصفاتية 
ي
تكلمٌن النيفاة من اعبهمية كاؼب

ي
كاعبماعة إثبات ىذه الصفة، كغٌص هبا أىل البدع من اؼب

ىذه : فًقيل ؽبم. ألف احملبة رقة ُب القلب كانعطاؼ كلٌن: دل؟ قالوا. ال يبيكن أف نيثبت هلل صفة احملبة: كاألشاعرة، فقالوا
مع أف اؼبخلوؽ - أم أيها األشاعرة–ؿببة اؼبخلوؽ، كؿببة اهلل تليق بو، كاهلل ليس كمثلو شيء، فأنتم تيثبتوف هلل ظبعنا كبصرنا 

. كأيضنا ؿببة اهلل تليق بو، ال فرؽ: قلنا. لكن ظبع اهلل يليق بو، كبصر اهلل يليق بو: فقالوا. لو ظبع كبصر، فأثًبتوا ؽبم ؿببة
، كأحسن حديثنا من خلقو، كما تقدـ  كل ما أثبتو اهلل تعاذل لنفسو فإنا نيثبتو ألف اهلل أعلم بنفسو، كبغًنه، كأصدؽ قيبلن

معنا ُب مبادئ ىذه الرسالة، فنيثبت ذلك هلل تعاذل، كال يلـز من إثباتنا لصفة احملبة هلل أف يلحق اهلل شيء من اللواـز 
 .البشرية، فاهلل تعاذل ليس كمثلو شيء

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
 (10 )الدرس

 إثبات محبة اهلل ومودتو ألوليائو على ما يليق بجاللو
َفَسْوَف يَْأِتي اللَُّو ِبَقْوٍم }: َوقَ ْولُوُ [.31: آل عمران] {ُقْل إْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّوُ }: َوقَ ْولُوُ 
َياٌن َمْرُصوصٌ }: َوقَ ْولُوُ [.54: المائدة] {ُيِحب ُُّهْم َوُيِحبُّونَوُ  { إنَّ اللََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِو َصفِّا َكأَن َُّهْم بُ ن ْ

 [.14: البروج] {َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ }: َوقَ ْولُوُ .[5: الصف]
 كىذه اآلية دليل على أف احملبة تقع من الطرفٌن، {:ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّوُ }: قال

ب عباده اؼبؤمنٌن، لكن ىذه احملبة من اهلل مشركطة  بوف رهبم، كالرب وبي بُّوفى اللَمَّنوى فىاتَمَّنًبعيوشل }فاؼبؤمنوف وبي قيٍل ًإف كينتيٍم ربًي
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 ية احملنة، كقد ادعى ؿببة اهلل : ، تيسمى ىذه اآلية[31:  ؿ عمراف]  {وبيًٍبٍبكيمي اللَمَّنوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىاللَمَّنوي غىفيوره رَمَّنًحيمه 
بُّوفى }: ، فابتبلىم اهلل هبذه اآلية كامتحنهم، فقاؿ اهلل عليو كسلمصلىقـو من اليهود كالنصارل زمن الن   قيٍل ًإف كينتيٍم ربًي

ا : [31:  ؿ عمراف] {فىاتَمَّنًبعيوشل }إف كينتم صادقٌن ُب دعواكم ؿببة اهلل  [:31:  ؿ عمراف] {اللَمَّنوى   اهلل صلىأم اتبعوا ؿبمدن
ب ربو، يبيكن أف تقع منو احملبة، {وبيًٍبٍبكيمي اللَمَّنوي  }عليو كسلم ب، فالعبد وبي ب، كالرب وبي ، كدلت ىذه اآلية على أف العبد وبي

ب عبده  .كالرب وبي
حَّت . ألنو ال ذبانس بينهما: قالوا. ال يبيكن أف تقع احملبة من الطرفٌن: شرؽ هبذا أىل البدع، كقالوا: كمرة أخرل
اؼبقصود دبحبة العبد لربو ىي طاعتو، امتثاؿ : إذف ماذا تصنعوف هبذه اآليات؟ قالوا. ال يبيكن تقع: ؿببة العبد لربو، قالوا
ففسركا احملبة بغًن حقيقتها، مع أف اغبق أف ىذا أمر هبده كل مؤمن، أنو هبد ُب قلبو شوقنا كميبلن . أمره، كاجتناب هنيو

كؿببة إذل اهلل عز كجل حقيقة غًن فعل األكامر كاجتناب النواىي، بل إنو أحياننا ردبا يقع من العبد إخبلؿ بطاعة اهلل كتثبت 
 بسبب شيرب اػبمر، فضارب لو بثوبو، كضارب لو  اهلل عليو كسلمصلىلو احملبة، كالرجل الذم كاف يؤتى بو إذل رسوؿ اهلل 

ب اهلل ]:  اهلل عليو كسلمصلىبنعلو، كضارب بيده، حَّت قاؿ رجل فيو قوالن شنيعنا، فقاؿ الن   ال تقل كذا، فإنو وبي
ب اهلل كرسولو، لكن ليست كمحبة أىل اإليباف التاـ، لكنو [كرسولو ، يعين حَّت كلو كاف عنده شيء من معصية، لكنو وبي

 .عنده ؿببة
إنو تقع : إذف احملبة تقع من الطرفٌن، كدعول أنو ال يبيكن أف يقع ؿببة بٌن غًن ميتجانسٌن دعول ساقطة، بل نقوؿ

ب لعق العسل؟  ب شيرب اؼباء؟ أنت جنس كاؼباء جنس، ألست ربي تجانسة، ألست أنت مثبلن ربي
ي
ؿببة بٌن األشياء غًن اؼب

ب دابتو؟ أليس  بلى، كأنت جنس كىو جنس، ال يلـز من كجود احملبة التجانس بٌن الطرفٌن، أليس الرجل أحياننا وبي
بها مع أهنا حديد، أدل يقل الن   ب سيارتو؟ وبي بو]:  اهلل عليو كسلمصلىبعضكم مثبلن وبي بنا ككبي ، كىو جبل، [أيحد جبل وبي

ب اإلنساف أحياننا بعض اجملالس، كبعض البيوت، كبعض اؼبراكب، كبعض الثياب، ذبد  كىذا أمر معركؼ عند بين  دـ، وبي
مثبلن بعض ثيابك أحب إليك من بعضها مع أهنا من جنس ىبتلف عنك سبامنا، فوجود احملبة بٌن شيئٌن غًن ميتجانسٌن 

تجانسٌن؟: موجود بٌن اؼبخلوقات نفسها، فكيف يقولوف
ي
ىذه ؿببة تليق هبذا، : بل ييقاؿ! ال يبيكن أف تقع ؿببة بٌن غًن اؼب

حكمات دبثل ىذه التعليبلت اػباطئات
ي
 .كىذه ؿببة تليق هبذا، كىذه ؿببة تليق هبذا، كال تيواجو النصوص اؼب

يىا أىيػُّهىا الَمَّنًذينى  مىنيواٍ مىن يػىٍرتىدَمَّن }: جاء ذلك بعد قوؿ اهلل تعاذل{: َفَسْوَف يَْأِتي اللَُّو ِبَقْوٍم ُيِحب ُُّهْم َوُيِحبُّونَوُ }: قال
ًبيًل اللَمَّنًو كىالى  بُّونىوي أىًذلَمَّنةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنٌنى أىًعزَمَّنةو عىلىى اٍلكىاًفرًينى هبيىاًىديكفى ُب سى بػُّهيٍم كىوبًي ًمنكيٍم عىن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأٌب اللَمَّنوي ًبقىٍوـو وبًي

بُّونىوي }:  فتكرر اؼبعىن[54: اؼبائدة ]{ىبىىافيوفى لىٍومىةى آلًئمو  بػُّهيٍم كىوبًي ىذا أمر بٌنَمَّن جلي، فيا عجبنا ؽبؤالء ! سبحاف اهلل ،{وبًي
تكلمٌن الذين قالوا

ي
راد هبا : اؼب

ي
ال، ال يبيكن أف تقع احملبة من اعبانبٌن، كأف ؿببة العبد لربو ىي طاعتو، كؿببة الرب لعبده اؼب

، بل ىو ُب اغبقيقة ربريف، ألنو خبلؼ ميراد اهلل تعاذل، كقد مر بنا ُب أكؿ ىذه الرسالة أف أىل . إثابتو ىذا ييسمى تأكيبلن
ؿببة الرب : السنة كاعبماعة ييثبتوف هلل من غًن ربريف، كال تعطيل، كمن غًن تكييف كال سبثيل، فهذا ىو التحريف، إذا قاؿ
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ب صديقك ؿببة . ربريف، ىذا الـز احملبة، كليس احملبة، ففرؽ بٌن احملبة كاإلثابة: قلنا ىذا. لعبده ىي إثابتو أنت مثبلن قد ربي
حقيقة، كقد نتيجة ؽبذه احملبة تيقدـ لو ىدية، أليس كذلك؟ تقديبك للهدية ىذه إثابة، لكنها غًن احملبة، بدليل أنك من 

دم لو، لعدـ قيدرتك أك لسبب من األسباب، فاحملبة شيء كالزمها شيء أخر بو كال ُتي مكن أف ربي
ي
 .اؼب

 ىذه اآلية ُب بياف ؿببة اهلل {:ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِو َصفِّا َكأَن َُّهم بُنَياٌن مَّْرُصوصٌ }: قال
 .للمجاىدين ُب سبيلو، اؼبقاتلٌن صفنا كأهنم بينياف مرصوص، ففيها إثبات ؿببة اهلل تعاذل ؼبن قاتل ُب سبيلو

ما الشاىد منها على ما كبن فيو؟ الودكد، ألف اؼبودة ىي أعلى درجات احملبة، فاهلل  {:َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ }: قال
كدكد، كاؼبودة ىي أعلى درجات احملبة، كأما الغفور فهو ميشتق من الغىٍفر، كالغىٍفر ىو السرت كالتجاكز، فاهلل غفور دبعىن أنو 

عل على الرأس مغفرنا، ألنو يسرت الرأس كيقيو ي اؼبغفر الذم هبي  .يسرت الذنب كيتجاكز عنو، كمنو ظبي
فدلت ىذه اآليات السابقات أكالن على إثبات إرادة اهلل الشرعية اليت دبعىن احملبة، كأنو ال يلـز من ؿببة اهلل للشيء 

ب سبحانو كحبمده، كلو ُب ذلك حكمة، فاهلل أحب منا  ب ما ال يشاء، كقد يشاء ما ال وبي كقوعو كربققو، فقد وبي
اإلحساف كالقسط كالتقول، كأف نيقاتل ُب سبيلو صفنا، ككبو ذلك من األعماؿ الصاغبات، كمع ذلك قد تقع كقد ال تقع، 

ًإمبَمَّنىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدنىاهي أىف نػَمَّنقيوؿى لىوي كين }: خببلؼ اإلرادة الكونية، فإنو ال بد من كيقوعها كما قاؿ اهلل عز كجل
 .احملبة، قد تقع كقد ال تقع: ، أما اإلرادة الشرعية فهي دبعىن[40: النحل ]{فػىيىكيوفي 

كفهمنا فبا مضى إثبات صفة احملبة هلل إثباتنا حقيقينا، كأنو ال يلـز من إثباُتا سبثيل اهلل خبلقو كما ادعى أىل البدع، 
، إذل غًن ذلك من الفوائد  كاستفدنا أنو ال هبوز ربريف احملبة خببلؼ ظاىرىا كاإلثابة ككبو ذلك، فإف ىذا ربريف مذمـو

 .اعبيزئية اليت تضمنتها اآليات
كاألثر اؼبسلكي إلثبات صفة احملبة ىو أف وبرص اإلنساف، على ربقيق ؿببة اهلل تعاذل، كأف يكوف حبيبنا إذل اهلل، 

بك، ما أسعدؾ ، إف اهلل ال ييعذب !كما أىنئك! كؿببوبنا هلل، فإف ىذه أعظم كشيجة بٌن العبد كربو، إذا علمت أف اهلل وبي
ب، فيسعى اإلنساف ُب تلمس أسباب ؿببة اهلل اليت يناؿ هبا الدرجات العيلى، كىي اؼبنصوص عليها ُب كتابو، فاهلل  من وبي

ب من األشخاص ب من األشخاص كاألعماؿ كاألحواؿ كاألماكن كاألزمنة ما يشاء، وبي ا : سبحانو كتعاذل وبي  اهلل صلىؿبمدن
ب من األعماؿعليو كسلم الصبلة على كقتها، كبر الوالدين، كاعبهاد ُب سبيل اهلل، كسائر ميراداتو : ، كسائر أنبيائو، وبي

: أم العمل أحب إذل اهلل؟ فقاؿ:  اهلل عليو كسلمصلىالشرعية، كيلها ؿببوبة هلل، كبعضها أحب من بعض، فقد سئل الن  
ا) ب كذلك أيضنا من األحواؿ(الصَمَّنبلىةي عىلىى كىٍقًتهى أىقػٍرىبي مىا يىكيوفي اٍلعىٍبدي ًمٍن رىبًِّو، كىىيوى )كحاؿ السجود، فػ : ، كوبي

ب سبحانو كتعاذل من األماكن(سىاًجده  ب سبحانو من األزمنة: ، كوبي : مكة شرفها اهلل، كاؼبدينة، كبيت اؼبقدس، كوبي

                                                           

 (.527) صحيح البخارم 
 (.482) صحيح مسلم 
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ب ما يشاء من األشخاص كاألعماؿ، كاألحواؿ، كاألزمنة كاألمكنة،  رمضاف، كعشر ذم اغبجة، كىكذا، فللو تعاذل أف وبي
 . ىو سبحانو يفعل ما يشاء كوبكم ما ييريد

{رَب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما} ,ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ : َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم 
َكَتَب } ,[156: األعراف] {َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ } ,[43: األحزاب] {وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما} ,[7:  افر]

ٌر } ,[8: , األحقاف107: يونس] {َوُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ } ,[54: األنعام] {رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِو الرَّْحَمةَ  فَاللَُّو َخي ْ
 [.64: يوسف] {َحاِفظًا َوُىَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ 

ىذه اآليات دلت على إثبات صفة الرضبة هلل سبحانو كتعاذل، كاستهلها، ببسم اهلل الرضبن الرحيم، كقد تقدـ 
الكبلـ عنها ُب ميستهل ىذه الرسالة، كتبٌن أف البسملة بعض  ية من سورة النمل، كأهنا  ية ميستقلة تيفتتح هبا صبيع سور 

 :الفرق بين الرحمن والرحيم من جهتينالقر ف، سول سورة براءة، كبيَمَّننا 
 أف الرضبن يدؿ على اتصاؼ اهلل تعاذل بصفة الرضبة اتصافنا ذاتينا، كأف الرحيم يدؿ على اتصاؼ اهلل :الفرق األول

 .فالرضبن يدؿ على الرضبة الواسعة، كالرحيم يدؿ على الرضبة الواصلة. بصفة الرضبة اتصافنا فعلينا
كما تيبينو اآليات .  أف الرضبن يدؿ على الرضبة العامة، كالرحيم يدؿ على الرضبة اػباصة باؼبؤمنٌن:الفرق الثاني 

 .بعدىا أيضنا
الَمَّنًذينى وبىًٍمليوفى اٍلعىٍرشى كىمىٍن }: ىذه جاءت ُب سياؽ دعاء اؼببلئكة {:رَب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما}: قال

ا فىاٍغًفٍر لًلَمَّنًذينى تىابيوا كىاتػَمَّنبػىعيوا  حىٍولىوي ييسىبِّحيوفى حًبىٍمًد رىهبًٍِّم كىيػيٍؤًمنيوفى بًًو كىيىٍستػىٍغًفريكفى لًلَمَّنًذينى  مىنيوا رىبػَمَّننىا كىًسٍعتى كيلَمَّن شىٍيءو رَمَّنضٍبىةن كىًعٍلمن
ًبيلىكى  ،  {كيلَمَّن }كل شيء،  ،{رىبػَمَّننىا كىًسٍعتى كيلَمَّن شىٍيءو }:  فقولو[7: غافر ]{سى ، فرضبتو {رَمَّنضٍبىةن كىًعٍلمنا}من ألفاظ العمـو

 .كسعت كل شيء، كعلمو أحاط بكل شيء
كىكىافى }:  ىذا يدؿ على اتصاؼ اهلل بالرضبة اػباصة باؼبؤمنٌن، ألنو قاؿ{:وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما}: قال

فقدـ اعبار كاجملركر ليدؿ على االختصاص، فهو سبحانو رضبن، كىو رحيم، فهذاف اظباف  ،[43: األحزاب] {بًاٍلميٍؤًمًنٌنى 
كما دلت اآليات . اظباف رقيقاف داالف على اتصاؼ اهلل بصفة الرضبة: كريباف من أظباء اهلل اغبيسىن، كما قاؿ ابن القيم

 .على ثبوت ىذا الوصف
كما اؼبعىن السابق كقد قاؽبا اهلل تعاذل ُب خطابو ؼبوسى صلى اهلل عليو  {:َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ }: قال

 .كسلم
، أف يقوؿ لضيعفاء اؼبؤمنٌن الذين  اهلل عليو كسلمصلىأم أمر اهلل نبيو  {:َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِو الرَّْحَمةَ }: قال
، كمعىن أف [54: األنعاـ ]{كىًإذىا جىاءؾى الَمَّنًذينى يػيٍؤًمنيوفى بً يىاتًنىا فػىقيٍل سىبلىـه عىلىٍيكيٍم كىتىبى رىبُّكيٍم عىلىى نػىٍفًسًو الرَمَّنضٍبىةى }يأككف إليو 

عتزلة من دعول أنو هبب 
ي
اهلل كتب على نفسو ذلك، أم أنو سبحانو ىو الذم أكجب الرضبة على نفسو، ال كما تدعيو اؼب

على اهلل فعل الصبلح أك األصلح، حَّت إهنم ييوجبوف على اهلل دبحض عيقوؽبم ما يستشنع اإلنساف من قولو، كيدعوف أف 
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كىكذا، . هبب على اهلل أف يفعل كذا، كال هبب عليو أف يفعل كذا، كيبتنع كذا: العقل ىو الذم يقضي بذلك، فيقولوف
 .فهم ميشبهة األفعاؿ، نيفاة الصفات ميشبهة األفعاؿ

بػىقىٍت : ًإفَمَّن اللَمَّنوى كىتىبى ًكتىابنا قػىٍبلى أىٍف ىبىٍليقى اػبىٍلقى ): كقولو {:َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِو الرَّْحَمةَ }: قال ًإفَمَّن رىضٍبىيًت سى
هي فػىٍوؽى العىٍرشً   .(غىضىً ، فػىهيوى مىٍكتيوبه ًعٍندى

 .تقدـ معىن الغفور، كالرحيم أيضنا تبٌن معناه، كىو ذك الرضبة البالغة، أك الواصلة {:َوُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ }: قال
ٌر َحاِفظًا َوُىَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ }: قال فىاللَمَّنوي }: ىذا من كبلـ يعقوب صلى اهلل عليو كسلم لبنيو قاؿ {:فَاللَُّو َخي ْ

يػٍره حىاًفظنا كىىيوى أىٍرحىمي الرَمَّناضًبًٌنى  فدؿ على إثبات صفة اغبفظ هلل تعاذل، كأنو أرحم الراضبٌن، دبعىن أف لو  ،[64: يوسف] {خى
 .اؼبثل األعلى ُب صفة الرضبة، فالرضبة موجودة، كتيضاؼ إذل اػبالق كاؼبخلوؽ، لكن هلل من الرضبة أعبلىا

. ال يبيكن أف ييوصف اهلل تعاذل برضبة حقيقة: أف أىل البدع أنكركا صفة الرضبة، كقالوا- يا رعاكم اهلل-كاعلموا 
فما . ألف الرضبة ضعف، كخور، كرقة، كاهلل مينزه عن ذلك: ؼباذا؟ كىذا من أعظم ما نتشبث بو كنرجوه، قالوا! سبحاف اهلل

ىذا الذم كصفتموه رضبة من؟ رضبة اؼبخلوؽ، اؼبخلوؽ ىو الذم إذا أدركتو رقة كرضبة تضعضع كبكى، : اعبواب؟ نقوؿ
كغبقو ضعف ككبو ىذا، أما رضبة اهلل فبل يلـز منها ىذه اللواـز البشرية، فللو رضبة تليق بو، فكما أنكم تثبتوف هلل حياة، 

فالرضبة . فقولوا مثل ذلك ُب صفة الرضبة. إهنا على ما يليق بو: كظبعنا، كبصرنا، كعلمنا، كإرادة، كقيدرة، ككبلمنا، كتقولوف
، فهم يقولوف : اآليات ميتكاثرة ُب إثباُتا كإضافتها إذل اهلل، فتحريف الرضبة بإرادة اإلنعاـ ىذا ربريف، كإف ظبيتموه تأكيبلن

دبعىن أهنم ييفسركف الرضبة إما باإلرادة اليت ييثبتوهنا ضمن الصفات السبع، أك باإلنعاـ نفسو، . إرادة اإلنعاـ: معىن الرضبة
تكلمٌن الباطلة، بل نقوؿ

ي
هلل صفة حقيقية تليق بو ىي صفة الرضبة، هبا يرحم اؼبرحومٌن، لكن : ككيل ىذه من مسالك اؼب

ضافة هلل عز كجل قد تكوف أحياننا الرضبة اليت ىي الصفة، كقد تكوف أحياننا الرضبة اؼبخلوقة، 
ي
يتضح اعلموا أف الرضبة اؼب
 :لكم ذلك بمثالين

قدـ على الن  صلى اهلل عليو كسلم س ، فإذا امرأة من : عن عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو :المثال األول
الس  قد ربلب ثديها تسقي، إذا كجدت صبيا ُب الس  أخذتو، فألصقتو ببطنها كأرضعتو، فقاؿ لنا الن  صلى اهلل 

لىلَمَّنوي أىٍرحىمي ]: ال، كىي تقدر على أف ال تطرحو، فقاؿ: قلنا،  (؟أىتػيرىٍكفى ىىًذًه طىارًحىةن كىلىدىىىا ُب النَمَّنارً ): عليو كسلم
ا ًذًه ًبوىلىًدىى  .، إذف ىذه رضبة، رضبة الصفة، رضبة حقيقية!، اهلل أكرب(ًبًعبىاًدًه ًمٍن ىى

                                                           

 (.7554) صحيح البخارم 
 (.2754)صحيح مسلم ، (5999) صحيح البخارم 
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هي ًتٍسعىةن كىًتٍسًعٌنى كىأىنٍػزىؿى ُب األىٍرًض جيٍزءنا ):  ُب اغبديث:المثال الثاني جىعىلى اللَمَّنوي الرَمَّنضٍبىةى ًمئىةى جيٍزءو، فىأىٍمسىكى ًعٍندى
اًفرىىىا عىٍن كىلىًدىىا، خىٍشيىةى أىٍف تيًصيبىوي  ابَمَّنةي حى ا، فىًمٍن ذىًلكى اعبٍيٍزًء تػىتػىرىاحىمي اػٍبىبلىًئقي، حىَّتَمَّن تػىٍرفىعى الدَمَّن ، إذف خلق مائة (كىاًحدن

 .رضبة، إذف ىذه الرضبة اؼبخلوقة، كليست الرضبة الصفة
فتبٌن بذلك كجوب إثبات اسم اهلل الرضبن، كاسم اهلل الرحيم، ككجوب إثبات ما تضمناه من صفة الرضبة، كأنو ال 

 .هبوز ربريف صفة الرضبة إذل اإلنعاـ أك إرادة اإلنعاـ كما فعل أىل البدع
 .واهلل أعلم
 (11 )الدرس

 ذكر رضا اهلل و ضبو, وسخطو, وكراىيتو في القرآن الكريم, وأنو ُمتصف بذلك
رحمو اهلل -ؤلفقال الم:- 
ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ }: َوقَ ْولُوُ  : , َوقَ ْولُوُ [8: , البينة22: , المجادلة100: , التوبة119: المائدة] {َرِضَي اللَُّو َعن ْ

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَ ِضَب اللَُّو َعَلْيِو َوَلَعَنوُ } َذِلَك بِأَن َُّهُم }: , َوقَ ْولُوُ [93: النساء] {َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمّْ
ُهمْ }: , َوقَ ْولُوُ [28: محمد] {ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اللََّو وََكرُِىوا ِرْضَوانَوُ  , [55: الزخرف]{ فَ َلمَّا آَسُفونَا انْ تَ َقْمَنا ِمن ْ

{ َكبُ َر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّو َأْن تَ ُقوُلوا َما اَل تَ ْفَعُلونَ }: , َوقَ ْولُوُ [46: التوبة] {َوَلِكْن َكرَِه اللَُّو انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَبََّطُهمْ }: َوقَ ْولُوُ 
 [.3: الصف]

 ،.اغبمد هلل رب العاؼبٌن، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو ؿبمد كعلى  لو كصحبو أصبعٌن، أما بعد
 :ف ن صفات ربنا سبحانو وتعالى تنقسم إلى قسمين

 . صفات ذاتية:القسم األول
 . صفات فعلية:القسم الثاني

بلزمة لذاتو سبحانو كتعاذل اليت ال تنفك عنو، دبعىن أنو ميتصف هبا دكمنا فبل ييتصور الصفات الذاتيةفأما 
ي
، فهي اؼب

صفة العلم، صفة القيدرة، السمع، البصر، اغبياة، كيل ىذه : أف ىبلو الرب من اتصافو هبذه الصفة الذاتية، مثاؿ ذلك
 .ضابطها أنها ُمالزمة لذاتو ال يُتصور انفكاكها عنو سبحانوصفات ذاتية، 

تعلقة دبشيئتو كحكمتو، ألنو سبحانو كتعاذل يفعل غبكمة، فما كاف سبحانو : النوع الثاشل
ي
صفات فعلية، كىي اؼب

صفة فعلية، مثل صفة االستواء، : كتعاذل يفعلو دبقتضى مشيئتو، أم يفعلو مَّت شاء كيف شاء إذا شاء، فهذه تيسمى
صفات فعلية، كإثبات الصفات : كالنيزكؿ، كاإلتياف، كالضحك، كالعجب، كغًن ذلك، فهذه الصفات تيسمى عند العلماء

الفعلية ال يلـز منها إثبات اغبيدكث على اهلل عز كجل كما توىم النيفاة، فإهنم نفوا صفات اهلل الفعلية زاعمٌن بأف إثباُتا هلل 
يقتضي أف يكوف طرأ عليو شيء دل يكن، كحينئذو فهذا الذم طرأ إما أف يكوف كماالن أك نقصنا، كال ريب أنو كماؿ، 

                                                           

 (.2752) صحيح مسلم 
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ىذه الشيبهة توصلوا هبا . إذف إذا كاف كماالن فقد كاف قبل ذلك خاؿ من الكماؿ، دل وبصل لو الكماؿ: فيقولوف حينئذن 
إذل تضليل كثًن من الناس، بدعول نفي حيلوؿ اغبوادث عن اهلل فيتوصلوف بذلك إذل نفي الصفات اليت أثبتها اهلل تعاذل 

جنس ىذه الصفات الفعلية إف : والجواب عن ذلك يسير, وىو أن نقوللنفسو، أك أثبتها لو نبيو صلى اهلل عليو كسلم، 
ا ييرًيدي }: قدصل ذاٌب، فاهلل سبحانو كحبمده دل يزؿ فعاؿ، كما قاؿ عن نفسو ، لكن  حادىا [107: ىود] {فػىعَمَّناؿه لِّمى

 . إنو حدث شيء بعد أف دل يكن: كأفرادىا تتجدد بتجدد ما تقتضيو حكمتو، فحينئذو ال ييقاؿ
أنت اآلف ييقاؿ عنك أنك ميتكلم، كأنك ميتحرؾ، أليس كذلك؟ ال يلـز من كصفك : أضرب لكم مثاالن تقريبينا

مثبلن باغبركة، أنك طواؿ الوقت ُب حركة دائبة ميستمرة، لكنك تتحرؾ حينما تيريد النيقلة من موضع إذل موضع أك تتناكؿ 
شيء من األشياء، فملكة اغبركة موجودة فيك، لكن ظهور  حادىا كأفرادىا بأف تتحرؾ كبو اؼبسجد، أك كبو اعبامعة، أك 
كبو اؼبنزؿ أك غًن ذلك ىذا أمر يتجدد، لكن أصل الوصف كالقدرة على أف تتمثل بو حاصل فيك، كذلك الكبلـ، أنت 
تيوصف بأنك ميتكلم، أم لست بأخرس، كال يلـز من كصفك بالكبلـ أنك تتكلم طيواؿ الوقت، بل إذا اقتضى اغباؿ أف 
تتكلم تكلمت، فبهذا يتبٌن لنا أف ما أضافو اهلل تعاذل لنفسو من الصفات الفعلية ال ييعد من اغبيدكث الذم يقتضي نقصنا 

فجنس ىذا الفعل . إنو دل يكمل بصفاتو حَّت حصل كذا ككذا: كإف ظبوه حيدكثنا، لكنو حيدكث ال يستلـز نقصنا، ال ييقاؿ
قدصل، ك حاده ميتجددة، فبهذا تسقط ىذه الشبهة اليت لبسوا هبا على فئات من الناس، فأنكركا ما ينبغي هلل تعاذل من 

فصاركا يصفوهنا باإلرادة كما مر بنا سابقنا أهنم . حرفوىا إذل صفات أيخرل: األظباء كالصفات، كضبلوىا كأكلوىا، أك قل
راد بالرضبة إرادة اإلنعاـ، أك ىو اإلنعاـ: أنكركا صفة الرضبة كقالوا

ي
فحرفوىا إذل صفة أيخرل كىي اإلرادة، كال شك . إف اؼب

ألف الرضبة ضعف كخور ُب النفس، : لقالوا. دل أنكرًب صفة الرضبة؟: أهنم ُب اغبقيقة كقعوا فيما فركا منو، فإنو لو ًقيل ؽبم
فاإلرادة كذلك ميل ُب النفس، فهو من صفات اؼبخلوقٌن، فأنتم نقلتموىا من : فييقاؿ ؽبم. كىذا من صفات اؼبخلوقٌن

اثل، فيلزمكم فيما نفيتموه نظًن ما فررًب منو فيما أثبتموه، فاإلرادة كصف لئلنساف، بل حَّت  كلغًن مقاـ إذل مقاـ فبي
ارنا ييرًيدي أىٍف يىنقىضَمَّن }: اإلنساف، أدل يقل اهلل تعاذل  يلـز من إضافة الوصف إذل شيء أف تكوف ، فبل[77: الكهف] {ًجدى

نزه عن 
ي
اغبقيقة كاحدة، بل ىي حبسب من أيضيفت إليو، فإذا أيضيف الوصف إذل اهلل عز كجل كاف لو منو اؼبثل األعلى اؼب

كل شائبة نقص، كإذا أيضيف إذل اؼبخلوؽ صار لو منو ما يليق بو، بل إف اؼبخلوقات نفسها تتفاكت ُب ىذه اإلضافة، 
فالناس ليسوا سواءن ُب ظبعهم، كبصرىم، كعلمهم، كقدرُتم، كمع ذلك ىم صبيعنا ييوصفوف بالعلم كالسمع كالبصر ككبو 

ذلك، فإذا كاف ىذا التفاكت بٌن اؼبخلوقٌن فمن باب أكذل أف يكوف بٌن اػبالق كاؼبخلوؽ، كذلك ُب الصفات الفعلية اليت 
ضاؼ إذل اهلل عز كجل من ىذه األكصاؼ ال يلـز منو ما يلـز على اؼبخلوقٌن، فالقـو فركا 

ي
نتحدث عنها، فإف الشيء اؼب

كامشأزكا من إثبات الصفات هلل تعاذل كحرفوىا، كنقلوا الصفات الفعلية إذل معاف غًن ميرادة هلل عز كجل، ككما سيأٌب ُب 
 .اآليات اليت ساقها شيخ اإلسبلـ إلثبات الرضا، كالغضب، كالسخط، كاؼبقت، ككيل ىذه صفات فعلية
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كيف نعرؼ الصفة الفعلية من الذاتية؟ الضابط ُب ذلك إذا كانت ميتعلقة دبشيئتو، يعين يفعلها دبقتضى أسباب 
حيكمية، فإهنا صفة فعلية، أما إذا كاف ميتصفنا هبا على الدكاـ كالسمع كالبصر كاغبياة كالعلم، فهي صفة ذاتية، ككانت 

ركف اإلثبات كاإلقرار - رضبهم اهلل-طريقة السلف  ا، فبل ييفرقوف الصفقة هبي أف يسوقوا القوؿ ُب صفات اهلل سوقنا كاحدن
كاإلمرار ُب الصفات الذاتية، كييعاملوف الصفات الفعلية أك اػبربية بالتأكيل، حاشاىم، بل كانت طريقتهم كاحدة ميطردة 

ا ثالثنا، كىي الصفات اػبربية، اؼبقصود بالصفات اػبربية ما كان سبيل : ييصدؽ بعضها بعضنا، كلعلكم ظبعتم مين اآلف قسمن
الوجو، كاليدين، كالعينٌن، ىذه تيسمى عند : ، دبعىن أنو ال مدخل للعقل ُب إثباتو، مثل ماذا؟ مثلإثباتو الخبر فقط

، ألف اهلل سبحانو كتعاذل دكمنا متصف بصفة الوجو و الًبا ما تكون من ضمن الصفات الذاتيةالصفات اػبربية، : العلماء
كاليدين كالعينٌن، فهي هبذا االعتبار خربية ذاتية، فما ال سبيل إلثباتو إال بطريق اػبرب فقط، فهي صفة خربية كما ظبعتم، 
فلو أمعن اإلنساف ُب التفكًن، ال يبيكن أف يستقل العقل بإثبات الوجو، أك اليدين، أك العينٌن، لوال أف اهلل تعاذل أخربنا 

 ىذه فبل سبيل إال أف يأٌب هبا اػبرب، فلننظر ُب [36: اإلسراء] {كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه } بذلك كإال فإننا نقف،
 .النصوص الدالة على إثبات ىذه الصفات الفعلية

ُهْم َوَرُضوْا َعْنُو َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ }: قال جاىدكف مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو :{رَِّضَي اللَُّو َعن ْ
ي
 اؼبؤمنوف اؼب

فة معركفة، يعرفها كل إنساف كيعهدىا ُب ، كالرضا ص[119: اؼبائدة] {رَمَّنًضيى اللَمَّنوي عىنػٍهيمٍ }كسلم أحل اهلل عليهم رضوانو، 
بو اؼبرضي عنو، من إكرامو كإنعامو، لكن فرؽ بٌن اؼبقتضى كبٌن  ذىنو، فللو من الرضا ما يليق بو، كما يقتضي فعل ما وبي
أصل الصفة، فاهلل تعاذل لو صفة الرضا، كما أف اؼبخلوؽ لو صفة الرضا، لكن شتاف بٌن رضا كرضا، فرضا اهلل يليق بو، 

كرضا اؼبخلوؽ يليق بو، رضام كرضاؾ كرضا كل كاحد من  حاد الناس لو معىن ميدرؾ كمعهود ُب األذىاف، رضا اهلل تعاذل 
يليق بو سبحانو كتعاذل، كإف كاف ىناؾ اشرتاؾ ُب أصل اؼبعىن ُب األذىاف، لكن ُب خارج األذىاف أم ُب األعياف يكوف 
هلل منو اؼبثل األعلى كللمخلوؽ منو اؼبثل الذم يليق بو، فمثبلن رضام كرضاؾ ريدبا ييقارنو نوع مثبلن ًخفة كفرح كشيء من 

 .عدـ التوازف من جراء ىذا الرضا، لكن ذلك ليس ببلـز ُب حق الرب سبحانو كتعاذل
 إم كاهلل، الرضا رضا اهلل على عبده، ىو الفوز العظيم، أحلو دار اؼبقامة من فضلو، :{َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ }: قال

: قىاؿى اهللي عىزَمَّن كىجىلَمَّن : " عىًن النَمَّنً ِّ صىلَمَّنى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَمَّنمى قىاؿى ، كغفر ذنبو، كنعمو بأنواع النعيم اليت ال تدكر خبلد اإلنساف
عىٍت، كىالى خىطىرى عىلىى قػىٍلًب بىشىرو، فىاقػٍرىءيكا ًإٍف ًشٍئتيٍم فىبلى تػىٍعلىمي  أىٍعدىٍدتي لًًعبىاًدم الصَمَّناغًبًٌنى مىا الى عىٌٍنه رىأىٍت، كىالى أيذيفه ظبًى

و  رَمَّنًضيى اللَمَّنوي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي ذىًلكى ًلمىٍن }:  ، فدكمنا يبنت اهلل على عباده بأف يقوؿ(نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى ؽبىيٍم ًمٍن قػيرَمَّنًة أىٍعٌني
 .، جعلنا اهلل كإياكم منهم، فالواجب علينا إذف إثبات صفة الرضا هلل تعاذل[8 :البينة] {خىًشيى رىبَمَّنوي 

ما ىو األثر اؼبسلكي لعلمنا هبذه الصفات؟ إذا علمنا أف من كصف اهلل الرضا، فإف ذلك وبمل النفوس اؼبؤمنة 
 .على طلب رضاه، كنشدانو كالبحث عن مراضيو باألعماؿ كاألقواؿ الصاغبة اليت وبصل هبا الرضا

                                                           
 (.2824)صحيح مسلم , (3244)صحيح البخاري  
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 [73[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَ ِضَب اللَُّو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلُو َعَذابًا َعِظيًما}: قال  :{َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَ َعمّْ
، كما قد والقتل أنواع ثالثةييذكر عيقوبة ُب القر ف بعد الشرؾ باهلل أغلظ من عيقوبة القتل، - كاهلل أعلم-أرأيتم؟ ال يكاد 

 :تكونوا درستموه ُب الفقو
 . قتل عمد:النوع األول
 . قتل شبو عمد:النوع الثاني
 . قتل خطأ:النوع الثالث

ىذا . أف يقصد من يعلمو  دمينا معصومنا فييصيبو دبا يغلب على الظن موتو بو: فقتل العمد معناه عند الفقهاء
 .تعريفو

 .فبل بد من القصد كىو العمد: أف يقصد
ألنو يبيكن وبصل القصد لكن ال يعلم أنو  دمي، يراه من بٌن األشجار يظنو طًننا، أك حيواننا، : من يعلمو  دمي

 .فييصيبو
، ألنو : معصومنا ستأمن، من بقي إذف؟ اغبريب، اغبريب ليس دبعصـو

ي
؟ اؼبسلم، كاؼبعاىد، كالذمي، كاؼب من اؼبعصـو

ستأمن
ي
عاىد، كالذمي كاؼب

ي
 .بينو كبٌن أىل اإلسبلـ قتاؿ، فهذه األصناؼ األربعة معصومة، ال هبوز ىدر دمها، اؼبسلم، كاؼب

دد، أك  فأف يقصد من يعلمو  دمينا معصومنا فييصيبو دبا يغلب على الظن موتو بو، يعين بأف ييصيبو دبيثٌقل، أك ؿبي
ببندقية، أك مسدس، أك سيف، أك خنجر، ىذا يغلب على الظن موتو بو، لكن لو أنو ضربو بعصى، أك ككزه، ىذا عادة ال 

ا  .وبصل بو اؼبوت، لكن ريدبا مات، فحينئذو ييصبح قتل شبو عمد، كليس عمدن
، كما يقع كثًننا ُب حوادث السيارات، فإف ىذا يسمى  . قتل خطأ: أما قتل اػبطأ فهو الذم ال قصد فيو أصبلن

ا ًفيهىا}إذف الوعيد ىينا ُب حق من؟ ُب حق قتل العمد  ا فىجىزى ؤيهي جىهىنَمَّنمي خىاًلدن : النساء]{كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا مُّتػىعىمِّدن
، ظاىر اآلية يدؿ على أنو ميرتكب لكبًنة كىبيلد ُب النار، كىي تيشكل على ما قد تقرر من أف أصحاب الكبائر ال [93

لدكف ُب النار، فأيجيب عن ذلك بأنو دل يذكر ىاىنا التأبيد، دل يقل ا: ىبي ا فيها أبدن دد . خالدن
ي
فدؿ ذلك على أنو يبكث اؼب

الطواؿ ُب نار جهنم، بسبب خطيئتو تلك، كال ريب أف إزىاؽ النفوس من أعظم اعبرائم حَّت قاؿ الن  صلى اهلل عليو 
نٍػيىا أىٍىوىفي عىلىى اهلًل ًمٍن قػىٍتًل رىجيلو ميٍسًلمو ): كسلم ، كبٌن أف اؼبؤمن أعظم [!ما أطيبك]:  كؼبا رأم الكعبة قاؿ،(لىزىكىاؿي الدُّ

من ذلك عند اهلل عز كجل، فدؿ ذلك على أف ىذه اعبريبة من أعظم اعبرائم كالكبائر اليت تيورث صاحبها خلودنا كميكثنا 
ا ُب  ا مؤبدن لد زبليدن طويبلن ُب النار، كقواعد أىل السنة كاعبماعة تقضي بأف من ارتكب كبًنة دكف الشرؾ باهلل فإنو ال ىبي

، كالقتل ال شك أنو [116: النساء ][ًإفَمَّن اللَمَّنوى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي }: النار لقوؿ اهلل تعاذل
 .دكف ذلك، فيكوف داخبلن ُب عمـو االستثناء

                                                           
 . وصححه األلباني, (2619)سنن ابن ماجه , (3978)سنن النسائي , (1452)سنن الترمذي  
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 [74[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 كىذا ىو موضع الشاىد، فاهلل تعاذل قد أضاؼ الغضب إذل نفسو، فدؿ على إثبات :{َوَ ِضَب اللَُّو َعَلْيوِ }: قال
صفة الغضب هلل تعاذل، كال تستنكر ذلك، فإف هلل تعاذل غضبنا يليق بو، بل إف الغضب ُب ؿبلو ييعد من الكماالت، دبعىن 
ا خلي من الغضب لكاف ىذا عيبنا فيو، ألنو إذا  ا للغضب لكاف ذلك نقصنا فيو، لو قيدر أف أحدن أف اآلدمي لو كاف فاقدن

 ، ، إذل غًن ذلك، ففاقد الغضب مذمـو فقد الغضب دل يغر على ؿبارمو، كدل ينتصر للحق، كدل تأخذه اغبمية لنيصرة اؼبظلـو
لكن الغضب ؿبمود إذا ضبل صاحبو . كالفاقدين الغيظ: ، دل يقل[93:  ؿ عمراف] {كىاٍلكىاًظًمٌنى اٍلغىٍيظى }: كؽبذا قاؿ اهلل

، كما أشبو، أما إذا ضبلو الغضب على أمر مذمـو شرعنا  على أمر مندكب شرعنا، كاعباىد ُب سبيل اهلل، كنيصرة اؼبظلـو
، كؽبذا قالت عائشة  ما ]-: رضي اهلل عنها-كالعدكاف كالثأر بالباطل، كالتلفظ بالطبلؽ كغًن ذلك من األشياء فهو مذمـو

أردت . [غضب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لنفسو قط، إال أف تينتهك حيرمة من حيرمات اهلل، فبل يقـو لغضبو شيء
من ذلك أف أيبٌن أف الغضب ُب أصلو كصف كماؿ، كلوال الغضب لردبا فنيت األمواؿ، كذىبت اغبقوؽ، لكن الغضب إذا 

استعمل ُب غًن موضعو صار كصفنا ذميمنا، كإال ىو ُب موضعو كصف ضبيد، فلهذا كاف ربنا سبحانو لو منو الوصف 
قتل اؼبؤمن، فإف ذلك فبا يقتضي غضب الرب سبحانو : اغبميد، كىو أنو يغضب سبحانو ؼبا يقتضي الغضب، كمن ذلك

 .كتعاذل، كإذا غضب الرب ماذا يكوف حاؿ العبد؟
 .الطرد كاإلبعاد عن رضبة اهلل تعاذل:  كاللعن ىو:{َوَ ِضَب اللَُّو َعَلْيِو َوَلَعَنوُ }: قال
ٍؤًمني ُب فيٍسحىةو ًمٍن ًديًنًو، مىا دلٍى ) أجارنا اهلل كإياكم كعافانا كإياكم، :{َوَأَعدَّ َلُو َعَذابًا َعِظيًما}: قال

ي
لىٍن يػىزىاؿى اؼب

، إذا تلطخت اليد بالدماء فهذا من أعظم الورطات اليت ال ينفك منها اإلنساف إال برضبة اهلل تعاذل، (ييًصٍب دىمنا حىرىامنا
حفظ النفس، كىذا ييوجب لئلنساف أف : فلهذا كاف تعظيم الدماء من أعظم مقاصد الشريعة، كمن الضركرات اػبمس

سلمٌن، فيستبيحوهنا ربت ميسوغات زينها ؽبم الشيطاف كبعض 
ي
وبذر فبن يتساىلوف ُب الدماء، فبن يتساىلوف ُب دماء اؼب

التكفًنيٌن كالغيبلة الذين ال ييبالوف بدماء اؼبسلمٌن، كأمبا يقتل أحدىم ضبامة أك عيصفورنا أك ذيبابة، ال ييبارل بالدماء، مع 
ستأمن، 

ي
ىذا الوعيد العظيم الذم ذكره اهلل عز كجل، أك من يناؿ من دماء اؼبعصومٌن من غًن اؼبسلمٌن كاؼبعاىد كاؼب

ا دلٍى يىرًٍح رىاًئحىةى اعبىنَمَّنًة، كىًإفَمَّن روبىهىا تيوجىدي ًمٍن مىًسًنىًة أىٍربىًعٌنى عىامنا)ككالذمي،   ألنو قد دخل ُب عقد (مىٍن قػىتىلى ميعىاىىدن
اإلسبلـ، فكاف احرتامو من احرتاـ الدين كاؼبلة، فالتهاكف ُب ىذا كاستسهالو ىذا كالعياذ باهلل من تعريض النفس ألعظم 
سلمٌن، كحقوؽ اآلدميٌن، فبل 

ي
الورطات كالعيقوبات ُب الدنيا كاآلخرة، فعلى اؼبؤمن أف ييعظم ُب قلبو كنفسو حيرمات اؼب

 .يرتكبها كال هبتاحها بغًن حق

                                                           
 (.6862)صحيح البخاري  

 (.3166)صحيح البخاري 
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، يىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَمَّن اللَمَّنوي كىأىشلِّ رىسيوؿي اللَمَّنًو، ًإالَمَّن ): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ـي اٍمرًئو ميٍسًلمو لُّ دى الى وبًى
يًن التَمَّنارًؾي لًٍلجىمىاعىةً : بًًإٍحدىل ثىبلىثو  ارًؽي ًمنى الدِّ

ى
 فعلى طالب العلم أف يتبٌن ىذا  ،(النػَمَّنٍفسي بًالنػَمَّنٍفًس، كىالثػَمَّنيِّبي الزَمَّناشل، كىاؼب

ا كأف يبؤل قلبو من ىذه اؼبعاشل، كأف ييبٌن ؼبن حولو ىذا األمر، فإنو دل يزؿ هبرم ُب أمة ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم  جيدن
على مر القركف من يستسهلوف أمر الدماء، فتوجد اػبوارج جيبلن إثر جيل، كلما فين منهم قرف ظهر منهم قرف  خر 

ىبىٍريجي ًفيكيٍم قػىٍوـه ): يستسهلوف الدماء، كإف كاف ُب ظاىرىم الصبلح، فقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم كاصفنا إياىم
نىاًجرىىيٍم،  ًلًهٍم، كىيػىٍقرىءيكفى القيٍر فى الى هبيىاًكزي حى ربىًٍقريكفى صىبلىتىكيٍم مىعى صىبلىًُتًٍم، كىًصيىامىكيٍم مىعى ًصيىاًمًهٍم، كىعىمىلىكيٍم مىعى عىمى

ٍريؽي السَمَّنٍهمي ًمنى الرَمَّنًميَمَّنةً  يًن كىمىا يبى ٍريقيوفى ًمنى الدِّ تػيلىنػَمَّنهيٍم قػىٍتلى عىادو ):  ، كرغب ُب قتاؽبم كقاؿ،(يبى ىقػٍ  كقاؿ ،(لىًئٍن أىٍدرىٍكتػيهيٍم ألى
نزلق اػبطًن،(شىرُّ قػىتػٍلىى ربىٍتى أىًدصًل السَمَّنمىاءً ): عنهم صلى اهلل عليو كسلم

ي
 . فاغبذر اغبذر من ىذا اؼب

ال يبيكن أف ييوصف اهلل بالغضب، هبب أف يينزه اهلل عن الغضب، : أىل البدع شرقوا بإثبات صفة الغضب، كقالوا
كاقرتحوا أف يكوف معىن الغضب إرادة االنتقاـ، الحظتم كيف أهنم حرفوا الصفة إذل . كأف يؤكؿ الغضب إذل معىن يليق بو

راد بالغضب ىو إرادة االنتقاـ: صفة ييثبتوهنا كىي اإلرادة؟ فقالوا
ي
فنقلوىا من ميراد . إرادة اإلنعاـ: كما قالوا عن الرضبة. اؼب

اهلل تعاذل إذل ميراد اقرتحوه ىم من أنفسهم، كال ريب أف ىذا من الضبلؿ البٌن، فاهلل أعلم دبا قاؿ، كىو أعلم بنفسو، 
، فكيف هبرتئوف على كبلـ اهلل تعاذل كيقولوف . ليس ميراد اهلل بكذا، كذا، ميراده كذا ككذا: كأحسن حديثنا، كأصدؽ قيبلن
دل ال ربملوف اآلية على ظاىرىا، كتيثبتوف : ىذا من أعظم التجين كالعيدكاف كاعبيرأة على كبلـ رب العاؼبٌن، فإذا قيل ؽبم

فماذا نقوؿ ؽبم؟ ىذا غضب اؼبخلوؽ، كعلتكم . غلياف دـ القلب لطلب االنتقاـ: الغضب ىو: يقولوف. الغضب هلل؟
أنكم شبهتم أكالن كعطلتم ثانينا، فأنتم فهمتم من النصوص خبلؼ ميراد اهلل، فهمتم منها التشبيو، ٍب ىربتم من التشبيو إذل 

ستقيم ألعطيتم النصوص 
ي
التعطيل، كمن خرج من حفرة فوقع ُب حيفرة أيخرل، كلو لزمتم اػبط الوسط كالقسطاس اؼب

حقها، كعلمتم أف الغضب الذم أثبتو اهلل لنفسو غضب يليق بو يدؿ على كـر صفاتو كجليل اؼبعاشل، ال ما تبادر إذل 
صحيح ىذا غضب اؼبخلوؽ، كما قاؿ . الغضب ىو غلياف دـ القلب لطلب االنتقاـ: أذىانكم من اؼبعاشل البشرية، قالوا

صبرة ييلقيها الشيطاف ُب قلب أحدكم، فإذا كجد ذلك فليتوضأ، فإمبا ييطفئ النار ]: الن  صلى اهلل عليو كسلم عن الغضب
، فهذه علتهم، لكنا نيعطي النصوص حقها كنيثبت هلل تعاذل الغضب الذم يليق بو، كال شك أنو كصف كماؿ، كأنو [اؼباء

صفة فعلية، فاهلل ال يغضب إال إذا كيجد ميقتضى الغضب، كقد حدث الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث الشفاعة 

                                                           
 (.1676)صحيح مسلم , (6878)صحيح البخاري 

 (.1064)صحيح مسلم , .(5058)صحيح البخاري  

 (.7432)صحيح البخاري  

 (.3241)سنن الترمذي  
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 [76[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

، أك كما قاؿ صلى [إف ريب غضب اليـو غضبنا دل يغضب قبلو قط، كلن يغضب بعده قط]: الطويل حديث الصور قاؿ
 .اهلل عليو كسلم
نافقوف، إذف دلت ىذه اعبيملة على إثبات :{َذِلَك بِأَن َُّهُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اللََّو وََكرُِىوا ِرْضَوانَوُ }: قال

ي
 من؟ اؼب

صفة السخط هلل عز كجل، فللو تعاذل سخط يليق بو، كللمخلوؽ سخط يليق بو، أحدنا إذا سخط شيئنا بدر منو من 
، مع إثبات أصل  تزنة ما يليق حباؿ اؼبخلوؽ، لكن الرب سبحانو مينزه عن ىذه اللواـز

ي
الكلمات العصبية كالتصرفات غًن اؼب

 ، اؼبعىن، فاهلل تعاذل قد أضاؼ السخط إذل نفسو، فبأم كجو ننفي ما أثبت لنفسو، كىو سبحانو أعلم بنفسو كأصدؽ قيبلن
 .كأحسن حديثنا؟
 . دلت على إثبات صفة الرضا:{وََكرُِىوا ِرْضَوانَوُ }: قال
ُهمْ }: قال راد هبم:{آَسُفونَا}: {فَ َلمَّا آَسُفونَا انتَ َقْمَنا ِمن ْ

ي
فػىلىمَمَّنا } ؿ فرعوف، :  أم أغضبونا، من األسف، كاؼب

، فلما كقع منهم ما كقع كغضب اهلل تعاذل عليهم أحل هبم [55: الزخرؼ] { سىفيونىا انتػىقىٍمنىا ًمنػٍهيٍم فىأىٍغرىقٍػنىاىيٍم أىصٍبىًعٌنى 
ىثيبلت كأغرقهم

 .اؼب
 .إذف دؿ ذلك على إثبات صفة الغضب، إذ األسف دبعىن الغضب، كدؿ أيضنا على إثبات االنتقاـ هلل عز كجل

، [81: التوبة] {الى تىنًفريكاٍ ُب اغبٍىرِّ } من؟ اؼبنافقوف الذين كانوا ييرجفوف :{َوَلِكن َكرَِه اللَُّو انِبَعاثَ ُهْم فَ ثَبََّطُهمْ }: قال
، كصاركا ييشيعوف مثل ىذه اؼبقوالت اليت يوىنوف هبا نبة اؼبسلمٌن ُب غزكة تبوؾ، [42: التوبة] {بػىعيدىٍت عىلىٍيًهمي الشُّقَمَّنةي }

فاهلل تعاذل ثبطهم، كىذا دليل على أنو سبحانو ييضل من يشاء كيهدم من يشاء، كأنو قد ييعٌن من أحب، كىبذؿ من 
 .أبغض

 دؿ على إثبات صفة الكيره هلل سبحانو، فللو تعاذل كيره يليق بو، ال ييشبو كيره :{َكرَِه اللَُّو انِبَعاثَ ُهمْ }: قال
اؼبخلوؽ، أنا كأنت كالثاشل كالثالث حينما نكره شيئنا تنعقد نيفوسنا بكيفية ميعينة كيصدر منا مثبلن تصرفات أك ظنوف أك غًن 

ذلك، ىذا كيره اؼبخلوؽ، لكن كيره الرب يليق بو، ال يلـز عليو من اللواـز البشرية ما يلـز على كيره اؼبخلوؽ، فنيثبت هلل ما 
 .أثبت لنفسو، كنيعطي النصوص حقها، كال نتعرض ؽبا بأم لوف من ألواف التجين من ربريف أك تعطيل

يىا أىيػُّهىا الَمَّنًذينى  ىمىنيوا }:  ىذه اآلية جاءت بعد قوؿ اهلل تعاذل:{َكبُ َر َمْقًتا ِعنَد اللَِّو َأن تَ ُقوُلوا َما ال تَ ْفَعُلونَ }: قال
ًبيًلًو صىفًّيا  (3)كىبػيرى مىٍقتنا ًعندى اللَمَّنًو أىف تػىقيوليوا مىا ال تػىٍفعىليوفى  (2)دًلى تػىقيوليوفى مىا ال تػىٍفعىليوفى  بُّ الَمَّنًذينى يػيقىاتًليوفى ُب سى ًإفَمَّن اللَمَّنوى وبًي

أىدلٍى }: ، كاف بعض اؼبؤمنٌن يتمنوف أف ييفرض عليهم اعبهاد كما قاؿ اهلل تعاذل[4- 2: الصف ][كىأىنػَمَّنهيم بينيىافه مَمَّنٍرصيوصه 
تػىرى ًإذلى الَمَّنًذينى ًقيلى ؽبىيٍم كيفُّواٍ أىٍيًديىكيٍم كىأىًقيميواٍ الصَمَّنبلىةى كى تيواٍ الزَمَّنكىاةى فػىلىمَمَّنا كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي ًإذىا فىرًيقه مِّنػٍهيٍم ىبىٍشىٍوفى النَمَّناسى 

، فكاف بعض اؼبؤمنٌن يتمنوف أف ييفرض عليهم اعبهاد، فلما كقع حصل عندىم كيره كتضايق [7: النساء] {كىخىٍشيىًة اللَمَّنوً 
 .سبييز: {مىٍقتنا}أشد البيغض : كاؼبقت: {كىبػيرى مىٍقتنا}: من ىذا األمر فعتب اهلل عليهم، كقاؿ
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 [77[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 فلو أهنم دل يقولوا شيئنا لكاف ذلك أعذر ؽبم، لكنهم فاىوا :{َكبُ َر َمْقًتا ِعنَد اللَِّو َأن تَ ُقوُلوا َما ال تَ ْفَعُلونَ }: قال
 . إف الببلء ميوكل باؼبنطق: هبذا، ككما ييقاؿ

فلهذا ينبغي لئلنساف أف يقتصد، فبل يقوؿ قوالن يندـ عليو فيما مضى كيعجز عن الوفاء بو، كلطاؼبا قاؿ اإلنساف 
قوالن ُب حاؿ نشاط كإقباؿ ٍب ييبتلى كيعجز، فكن ميتحفظنا يا عبد اهلل، إذا نبمت بقوؿ شيء فاعقد ُب قلبك النية 

ا أف - رضي اهلل عنو-الصاغبة كال تقوؿ شيئنا قد تقصر دكنو، كؼبا قاؿ أنس بن النضر  ؼبا فاتو يـو بدر، أسف أسفنا شديدن
ٍشرًًكٌنى لىيػىرىيىنَمَّن اللَمَّنوي مىا أىٍصنىعي : دل يكن شهد أكؿ موقعة بٌن اؼبسلمٌن كعدكىم، فقاؿ

ي
 ٍب .لىًئًن اللَمَّنوي أىٍشهىدىشل ًقتىاؿى اؼب

، لكنو أبلى ببلء حسننا يـو أيحد حَّت أنو دل ييعرؼ من كثرة جراحاتو، دل -رضي اهلل عنو-أمسك، خشي أال يفي بذلك 
 .إال ببنانو، لشده ما أيصيب بو ُب صبيع أجزاء بدنو، فهذا صدؽ اهلل فصدقو- رضي اهلل عنو-تعرفو أيختو 

فإذا علم اإلنساف أف اهلل تعاذل يغضب، كيسخط، كيكره، ماذا يكوف أثرىا على العبد؟ : أما عن أثرىا اؼبسلكي
أال يتعرض ؼبساخط اهلل كغضبو، بل يتجنب ذلك كيفر منو، فإذا علم أف شيئنا هبلب غضب اهلل كسخطو كمقتو ضبلو ذلك 
على الفرار منو، كعدـ التعرض لو، إذا كينا ُب حياتنا الدينيا مع كالدينا كمع رؤسائنا، كمع من لو كالية علينا نتحاشى ما ييثًن 

غضبهم كىم خلق مثلنا، فكيف األمر مع اهلل عز كجل، فتأملوا األثر اؼبسلكي إليباف اؼبؤمن بإثبات صفة الرضا هلل، 
كبإثبات ما ييقابلها من صفات الغضب، ىذه ربملو على التعرض ؼبراضي اهلل، كىذه ربملو على الفرار كرباشي مساخط 

رد التعداد كاغبسب، كإمبا  اهلل، ىذا ىو األثر اؼبسلكي الذم قبنيو، كالثمرة اليت نقطفها من إيباننا بأظباء اهلل كصفاتو، ال ؾبي
 .أف يقـو ىذا اؼبعىن بالقلب؛ فيضبط السلوؾ

( 12 )الدرس
إثبات المجي والوجو واليدين هلل تعالى 

َىْل يَ ْنظُُروَن إالَّ َأْن يَْأتِيَ ُهُم اللَُّو ِفي ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَماَلِئَكُة }: َوقَ ْولُُو  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم
َىْل يَ ْنظُُروَن إالَّ َأْن تَْأتِيَ ُهُم اْلَماَلِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَُّك َأْو يَْأِتَي بَ ْعُض آيَاِت رَبَّْك }: , َوقَ ْولُوُ [210: البقرة] {َوُقِضَي اأْلَْمرُ 

َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفِّا  (21)َكالَّ ِإَذا دُكَِّت اأَلْرُض دَكِّا دَكِّا }, [158: األنعام] {يَ ْوَم يَْأِتي بَ ْعُض آيَاِت رَبّْكَ 
 [.25: الفرقان] {َويَ ْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِاْلَغَماِم َونُ زَّْل اْلَماَلِئَكُة تَ ْنزِياًل }, [22, 21: الفجر] {َصفِّا

: صفتٌن: ىذه اآليات تدلنا على إثبات صفة فعلية من صفات اهلل تعاذل، كىي صفة اإلتياف، كإف شئتم قولوا
تعلقة باجمليء . صفة اإلتياف كاجمليء

ي
كمعنانبا ميتقارب، فيجب علينا أف نيثبت هلل تعاذل ما أثبت لنفسو، كىذه اآليات اؼب

 .كاإلتياف فهي صروبة ُب إثبات اإلتياف كاجمليء هلل تعاذل
شركوف، يعين :{َىْل يَنظُُرونَ }: قال

ي
 أم ىل ينتظركف كيرتقبوف، كاالستفهاـ ىنا للتعجيب كاإلنكار عليهم، كىم اؼب

 .ماذا ينتظركف؟ يعين ييكذبوف برسلنا ككيتبنا، إذل أف يركا ذلك عياننا بأبصارىم كحينئذو ال ينفع الندـ، كالت ساعة مندـ
                                                           

 (.2805)صحيح البخاري  
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 [78[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 أرأيتم كيف أف اهلل :{َىْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن يَْأتِيَ ُهُم اللَُّو ِفي ظَُلٍل مَّْن اْلَغَماِم َواْلَم ِئَكُة َوُقِضَي اأَلْمرُ }: قال
 .أضاؼ اإلتياف إذل نفسو؟ ٍب عطف على ذلك إتياف اؼببلئكة

 يعين كتأتيهم اؼببلئكة، كُب ىذا قطع الطريق على :{ِإالَّ َأن يَْأتِيَ ُهُم اللَُّو ِفي ظَُلٍل مَّْن اْلَغَماِم َواْلَم ِئَكةُ }: قال
ىىٍل يىنظيريكفى ًإالَمَّن أىف تىٍأتًيهيمي }: من أكؿ اآليات األيخر، الذم أٌكؿ إتياف اهلل بإتياف مبلئكتو، فإف ُب اآلية اليت بعدىا

، نعم، ىذه أيضنا تقطع الطريق على من أراد أف يؤكؿ إتياف اهلل بإتياف مبلئكتو، [158: األنعاـ ][اٍلمىآلًئكىةي أىٍك يىٍأٌبى رىبُّكى 
فهنا قد صبع اهلل تعاذل بٌن إتيانو كإتياف مبلئكتو ُب سياؽ كاحد، فأين يذىبوف؟ إذف اهلل تعاذل يأٌب إتياف حقيقينا يليق 

جببللو كعظمتو على كيفية ال نعلمها، ال تيدركها عيقولنا، كال تبلغها أكىامنا، كمَّت يكوف ذلك؟ يكوف ذلك يـو القيامة ُب 
فصل القضاء بٌن العباد، يأتيهم اهلل ُب ظيلل من الغماـ، كالظيلل ىي ما أظلك، كالغماـ ىو السحاب األبيض الرقيق، 

 فيينشئ اهلل تعاذل بٌن يدم إتيانو ىذا السحاب 
 .الغماـ األبيض الرقيق، كمقدمة إلتياف الرب سبحانو كتعاذل لفصل القضاء بٌن عباده

 . أم كتأتيهم اؼببلئكة:{َىْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن يَْأتِيَ ُهُم اللَُّو ِفي ظَُلٍل مَّْن اْلَغَماِم َواْلَم ِئَكةُ }: قال
 .أم حصل الفصل بٌن العباد، فرأل كله سبيلو إما إذل اعبنة، كإما إذل النار: {َوُقِضَي اأَلْمرُ }: قال
ال سبيل !  اهلل أكرب:{َىْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن تَْأتِيُهُم اْلَم ِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَُّك َأْو يَْأِتَي بَ ْعُض آيَاِت رَبّْكَ }: قال

للتحريف، فاؼببلئكة تأٌب، كالرب سبحانو كتعاذل يأٌب إتياننا يليق جببللو، فهل ينظركف ىذا؟ أـ ينظركف شيئنا قبلو، كىو 
العبلمة، كقد فسرىا الن  صلى اهلل : شرط كبًن من أشراط الساعة، كىو أف يأٌب بعض  يات ربك؟ كاآليات صبع  ية كىي

أىٍك يىٍأٌبى رىبُّكى أىٍك يىٍأٌبى }: عليو كسلم بطلوع الشمس من مغرهبا، تفسًننا ال يبقى معو تفسًن، كال قوؿ ألحد، ففسر قولو
، كىذا من  خر أشراط الساعة، فإف الشمس كما أخرب بطلوع الشمس من مغرهبا [158: األنعاـ] {بػىٍعضي  يىاًت رىبِّكى 

قىاؿى النَمَّنً ُّ : قىاؿى - رضي اهلل عنو-الن  صلى اهلل عليو كسلم إذا غابت، تأٌب فتسجد ربت العرش، كما ُب حديث أيب ذر 
؟»: أًلىيب ذىر  ًحٌنى غىرىبىًت الشَمَّنٍمسي : صىلَمَّنى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَمَّنمى  : " اللَمَّنوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي، قىاؿى : ، قػيٍلتي «أىتىٍدرًم أىٍينى تىٍذىىبي

فىًإنػَمَّنهىا تىٍذىىبي حىَّتَمَّن تىٍسجيدى ربىٍتى العىٍرًش، فػىتىٍستىٍأًذفى فػىيػيٍؤذىفي ؽبىىا كىييوًشكي أىٍف تىٍسجيدى، فىبلى يػيٍقبىلى ًمنػٍهىا، كىتىٍستىٍأًذفى فىبلى يػيٍؤذىفى 
كىالشَمَّنٍمسي ذبىٍرًم ًلميٍستػىقىر  ؽبىىا ذىًلكى }: اٍرًجًعي ًمٍن حىٍيثي ًجٍئًت، فػىتىٍطليعي ًمٍن مىٍغرهًًبىا، فىذىًلكى قػىٍوليوي تػىعىاذلى : ؽبىىا يػيقىاؿي ؽبىىا

، فبٌن الناس ينتظركف شركقها قد حيبست عنهم ينظركف باذباه اؼبشرؽ مَّت تطلع عليهم الشمس؟  ({تػىٍقًديري العىزًيًز العىًليمً 
إذا هبا زبرج من جهة اؼبغرب، أجارنا اهلل كإياكم، أم فزع يلحق الناس؟ ىذه الشمس اليت مذ خلق اهلل السماكات كاألرض 
كىي تدكر ُب فلك تسبح فيو بانتظاـ، ال ربيد عنو قيد أمبلة يقع ؽبا ىذا التغًن اؽبائل، بدالن من أف تطلع من جهة اؼبشرؽ 

                                                           

ال تقـو الساعة حَّت تطلع الشمس من مغرهبا، فإذا " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :  صحيح البخارم حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
(. 4635){ال ينفع نفسا إيباهنا دل تكن  منت من قبل}: ر ىا الناس  من من عليها، فذاؾ حٌن

(. 3199) صحيح البخارم 
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 ، [158: األنعاـ{ ]قػىٍبلي  ًمنٍ   مىنىتٍ  تىكينٍ  دلىٍ  ًإيبىانػيهىا نػىٍفسنا يػىنػٍفىعي  الى }تطلع من جهة اؼبغرب، فهذه عبلمة باىرة، كحينئذو 
، أيهما -كاهلل أعلم- ييقفل باب التوبة، ألهنا خرجت من باب اؼبغرب، فحينئذو ييقفل باب التوبة، كتكوف الدابة على إثرىا 

أف الشمس تطلع من مغرهبا ٍب - كاهلل أعلم-ظهرت أكالن فاأليخرل على إثرىا كما قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم، كاألقرب 
 الى }ُب ضيحى ذلك اليـو تظهر الدابة، فتسم كل إنساف بوصفو، مؤمن، كافر، مؤمن، كافر، حينئذو ييقفل باب التوبة، 

رنا ًإيبىاهًنىا ُب  كىسىبىتٍ  أىكٍ  قػىٍبلي  ًمنٍ   مىنىتٍ  تىكينٍ  دلىٍ  ًإيبىانػيهىا نػىٍفسنا يػىنػٍفىعي  يػٍ  .[158: األنعاـ{ ]خى
 الدؾ ىو الدؽ كالتفتيت، كذلك أف األرض يـو القيامة تتعرض :{َكالَّ ِإَذا دُكَِّت اأَلْرُض دَكِّا دَكِّا}: قال

ألحداث جساـ، اعبباؿ الشاـبات تيبس بسنا، تزكؿ، تدكر دكراننا، كسبور موراننا، ٍب يؤؿ حاؽبا إذل أف تيفتت كتيصبح ىباء 
فػىيىذىريىىا قىاعنا صىٍفصىفنا  (105)اعٍبًبىاًؿ فػىقيٍل يىنًسفيهىا رىيبِّ نىٍسفنا  كىيىٍسأىليونىكى عىنً }منثورنا، كالعهن اؼبنفوش، ٍب تيصبح ذركنا، 

إذف يـو القيامة تيدؾ األرض دكنا دكنا، كتيصبح كالقرصة،  [107- 105: طو]{ ال تػىرىل ًفيهىا ًعوىجنا كىال أىٍمتنا (106)
بدلة اليت قاؿ اهلل عنها

ي
يػىٍوـى تػيبىدَمَّنؿي األىٍرضي غىيػٍرى }: كاػببزة، صعيد كاحد ليس فيو معلم ألحد، تلك األرض ىي األرض اؼب

، أرض ميستوية دل ييسفك عليها دـ، ليس فيها معلم ألحد، [48: إبراىيم] {األىٍرًض كىالسَمَّنمىوىاتي كىبػىرىزيكاٍ للَمَّنًو اٍلوىاًحًد اٍلقىهَمَّنارً 
ال جبل ييرتقى، كال كاد ييهبط إليو، كال مغارة تيًكٌن، اعبميع على مستول كاحد، ُب تلك اغباؿ ينزؿ الرب، كهبيء للفصل 

كجاء ربك كجاء اؼبلك : عطف، كالتقدير: {كىاٍلمىلىكي }إذف  [22: الفجر] {كىجىاءى رىبُّكى كىاٍلمىلىكي صىفًّيا صىفًّيا}بٌن عباده، 
صفنا صفنا، كذلك أف من شأف مبلئكة الرضبن االنضباط كالتنظيم، فهم مينظموف ُب صبيع أيمورىم، مينضبطوف، يأتوف 

أىالى تىصيفُّوفى كىمىا تىصيفُّ اٍلمىبلىًئكىةي ًعٍندى رىبػِّهىا؟ فػىقيٍلنىا يىا رىسيوؿى اهلًل، كىكىٍيفى ): صفوفنا، كؽبذا قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم
، فدلت اآلية على إثبات اجمليء هلل  (ييًتمُّوفى الصُّفيوؼى األيكىؿى كىيػىتػىرىاصُّوفى ُب الصَمَّنفِّ : تىصيفُّ اٍلمىبلىًئكىةي ًعٍندى رىبػِّهىا؟ قىاؿى 

 .تعاذل ؾبيئنا حقيقينا يليق جببللو كعظمتو
 يذكر اهلل تعاذل ميقدمات أك أحواؿ يـو القيامة، بأف :{َويَ ْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِاْلَغَماِم َونُ زَّْل اْلَمالِئَكُة تَنزِياًل }: قال

 .السماء تشقق بالغماـ، يعين تتشقق كييصاحب تشققها ىذا ظهور الغماـ األبيض اػبفيف
 فاؼببلئكة تنزؿ، كل ذلك إرىاص كميقدمة لنزكؿ الرب سبحانو كحبمده، كقد جاء :{َونُ زَّْل اْلَمالِئَكُة تَنزِياًل }: قال

أف السماء الدنيا تنشق فتنزؿ مبلئكتها فتيحيط بأىل األرض إحاطة السوار : ُب حديث الصور الطويل، كُب سنده مقاؿ
باؼبعصم، ٍب تنشق السماء الثانية فتنزؿ مبلئكتها فييحيطوف دبن قبلهم، كالثالثة كالرابعة حَّت السابعة، ٍب بعد ذلك ينزؿ 

ا ميقابلة : لو قيل ألحدنا! الرب للفصل كالقضاء بٌن عباده، ىذا حق، ىذا يقٌن، لكن ما أعظم غفلتنا إف عندؾ غدن
لردبا صار عنده نوع من التوتر كالتحسب كالرتقب، كىو أمر دينيوم زائل، ككبن نيوعد هبذه اؼبواعيد، . شخصية أك اختبار

رد أخبار، فنسأؿ اهلل أف يعظنا موعظة حسنة، ىذا يـو  ت،  كأحدنا يناـ ملء عينيو، كيضحك ملء شدقيو، ككأف األمر ؾبي
 .يـو قادـ ال ريب فيو، فنسأؿ اهلل أف هبعلنا فيو من السعداء اآلمنٌن

                                                           

 (.430) صحيح مسلم 
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فدلت ىذه اآلية على إثبات صفيت اإلتياف كاجمليء هلل تعاذل إتياننا كؾبيئنا يليق بو، فيجب أف نيثبت ما أثبت الرب 
سبحاف –كأخذكا يأتوف بلواـز . ىذا يلـز منو النيقلة كاغبركة: لنفسو، كأما أىل البدع فعلى جرم عادُتم أنكركا ىذا، كقالوا

 بأم حق تيعطوف أنفسكم صبلحية اؼبنع كاإلجازة، ككأف اهلل تعاذل ال يعلم ما [140: البقرة{ ]اللَمَّنوي  أىـً  أىٍعلىمي  أىأىنٍػتيمٍ }- اهلل
يزكف كسبنعوف، أم جيرأة على اهلل  كمٌن ذبي سن ما يقوؿ، تعاذل اهلل عن ذلك، حَّت تينصبوا أنفسكم ؿبي يقوؿ، كال وبي

لكن النصوص تأىب عليهم، فإف كل عريب . إف اؼبقصود دبجيئو ؾبيء أمره أك ؾبيء مبلئكتو، أك غًن ذلك: فعلتموىا؟ فقالوا
قدمات : قيح يفهم من ىذه اآليات ميباشرة

ي
أف الرب هبيء، أف اهلل يأٌب، ال يفهم سول ذلك، لكن القـو ؼبا استصحبوا اؼب

الباطلة كأعملوا اؼبنطق الفاسد، كاعتقدكا ٍب استدلوا، نشأ عنو ما رأيتم من صور االكبراؼ كالضبلؿ، كحرفوا الكلَمَّنم عن 
 .مواضعو

كقبل أف نيغادر ىذا اؼبوضع أكد أف أيبٌن بأف اإلتياف كاجمليء إذا جاء ميضافنا فإنو يتقيد دبا أيضيف إليو كال يكوف 
 :صفة، أما إذا جاء ميطلقنا فإنو يدؿ على الصفة، يتبٌن ىذا باؼبثاؿ

نىاىيم ًبًكتىابو }: قاؿ اهلل عز كجل: مثبلن  ، ىل ىذه اآلية تدؿ على إثبات صفة اجمليء [51: األعراؼ] {كىلىقىٍد ًجئػٍ
نىاىيم ًبًكتىابو }هلل؟ ال، معىن  ، يعين أنزلنا إليهم كتابنا، ال تدؿ على صفة اجمليء هلل تعاذل، ألهنا قد [51: األعراؼ] {ًجئػٍ

نىاىيم ًبًكتىابو }قييدت بكتاب،  ، فبل تدؿ على إثبات صفة اجمليء، إمبا يدؿ عليها ما أيطلق، [51: األعراؼ] {كىلىقىٍد ًجئػٍ
 .[22: الفجر] {كىجىاءى رىبُّكى }: كقولو

حَّت أتى اهلل بالرضبة ]:  قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم ؼبا ذكر قنوط العباد من نزكؿ اؼبطر، قاؿ:مثال على اإلتيان
فإف جاء ! يعين اؼبطر، فلننتبو[ بالرضبة كاػبًن: ]، ىل ىذا النص يدؿ عل إثبات صفة اإلتياف؟ ال، ألنو ميقيد، قاؿ[كاػبًن

ا فإنو ال يدؿ على إثبات الصفة  .الشيء ميطلقنا دؿ على إثبات الصفة، كإف جاء ميقيدن
َقى َوْجُو رَبَّْك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِْكَرامِ }: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم ُكلُّ }, {27: الرحمن} {َويَ ب ْ

. [88: القصص] {َشْيٍء َىاِلٌك إالَّ َوْجَهوُ 
دلت ىاتاف اآليتاف على إثبات صفة خربية من صفات اهلل سبحانو كتعاذل كىي صفة الوجو، فلربنا جل كعبل كجو 

اثل كجوه اؼبخلوقٌن، لكنو كجو حقيقي، إذ الوجو ميشتق من اؼبواجهة،  كرصل يليق جببللو كعظمتو، كىو كجو حقيقي ال يبي
 صفة الوجو، كهبب أف نيثبتها هلل تعاذل كما أثبتها لنفسو من غًن ربريف كال تعطيل، كمن غًن تكييف  كتعاذلسبحانوفلربنا 

ابيوي النُّوري )كال سبثيل، فنعتقد أف لربنا سبحانو كحبمده كجهنا كريبنا، سيبيحاتو النور، ك لىٍو - النَمَّناري : كىُب رًكىايىًة أىيب بىٍكرو - ًحجى
ٍلًقوً  ىٍحرىقىٍت سيبيحىاتي كىٍجًهًو مىا انٍػتػىهىى إًلىٍيًو بىصىريهي ًمٍن خى  فأىل السنة كاعبماعة ييثبتوف هلل تعاذل صفة الوجو، ،(كىشىفىوي ألى

رفوهنا، أما أىل البدع فإهنم شرقوا هبذا كضاقوا بو ذرعنا، كرأكا أف إثبات الوجو هلل يقتضي سبثيلو باؼبخلوقٌن، ألنو تبادر  كال وبي
إذل أذىاهنم أف الوجو ىو الوجو اؼبعهود ُب األذىاف، الذم يركنو ُب اؼبوجودات من اإلنساف كاغبيواف كغًن ذلك، فالواقع 

                                                           
 (.179)صحيح مسلم  
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عطلة، أهنم يتبادر إذل أذىاهنم من النصوص اؼبعىن السيء، كىو
ي
التشبيو أك : أهنم شبهوا أكالن كعطلوا ثانينا، ىذه ؿبنة اؼب

التمثيل، ٍب يهربوف منو ليقعوا ُب التعطيل، فيجمعوف بٌن السوءتٌن، كلو أهنم أعطوا النصوص حقها لعلموا أنو يسعهم أف 
ييثبتوا هلل ما أثبت لنفسو إثباتنا حقيقينا، كال يلـز من ىذا اإلثبات اغبقيقي التمثيل أك التكييف، إذف الواجب علينا أف نثبت 

لربنا ما أثبتو لنفسو من ىذا الوصف الكرصل، بل إف ىذه الصفة صفة الوجو من أعظم ما يتعلق بو اؼبؤمنوف، أدل تركا أف 
، كىالشَمَّنٍوؽى ًإذلى لًقىاًئكى ): اإلنساف يقوؿ ُب ميناجاتو كما جاء ُب اغبديث الصحيح ، فبل (كىأىٍسأىليكى لىذَمَّنةى النَمَّنظىًر ًإذلى كىٍجًهكى

ما تصنعوف بناطق الكتاب كصحيح : ييوجد لذة يتنعم هبا أىل اعبنة مثل لذة النظر إذل كجو اهلل الكرصل، كنقوؿ ؽبؤالء
راد بالوجو: ليس على ظاىره، فاؼبراد بالوجو: قالوا. السنة؟

ي
كىذا ربريف فالواقع أف ىذا التحريف . الذات: الثواب، أك اؼب

أرأيت لو أنك  [27: الرضبن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى }: حينما يقولوف: ييوقعهم ُب لواـز ال يستطيعوف الفكاؾ منها، فمثبلن 
: ذات، ىل يبيكن أف ييضاؼ الشيء إذل نفسو؟ ال يبيكن، ككاف ييغين عنو أف يقوؿ: ككضعت مكاهنا {كىٍجوي }رفعت كلمة 
إال غبكمة، كأف لو كجهنا حقيقينا سبحانو كحبمده، كؽبذا  [27: الرضبن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى }: إذف ما قاؿ اهلل. كيبقى ربك

من { ذك}فػ  [27: الرضبن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اعبٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً }: ختم اآلية فقاؿ كتعاذل سبحانوالحظوا أف اهلل 
كيبقى : األظباء اػبمسة، كجاءت مرفوعة، إذف ينبغي أف تكوف صفة ؼبرفوع، أليس كذلك؟ لو كاف الوجو ىو الذات، لقاؿ

لكنو  [78: الرضبن] {تػىبىارىؾى اٍسمي رىبِّكى ًذم اعبٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً }: كما قاؿ ُب  خر السورة. كجو ربك ذم اعببلؿ كاإلكراـ
من األظباء اػبمسة كقد جاءت مرفوعة،  {ذيك}فػ  [27: الرضبن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اعبٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً }: قاؿ ىا ىنا

 .فدلت على أهنا صفة ؼبرفوع، فبا يدؿ على أف اهلل أراد إثبات كصفنا حقيقينا غًن الذات، كىو صفة الوجو
راد ىو الثواب، ىل ييقاؿ

ي
يعين ال يبقى إال ثواب ربك فقط؟ ألف أكؿ . كيبقى ثواب ربك؟: أيضنا من زعم أف اؼب

ـً (26)كيلُّ مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو }: اآلية كلكن تفسًن ىذه اآلية ىو  [27، 26: الرضبن] { كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اعبٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىا
  ، أين اعببابرة؟، أين ملوؾ الدينا؟ أين كذا؟{اٍليػىٍوـى  اٍلميٍلكي  ًلمىنً }: إذا أفىن اػببلئق يـو القيامة يقوؿ كتعاذل سبحانوأف اهلل 

يبو أحد، يقوؿ الرب ًن اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى }: فبل هبي لًلَمَّنًو اٍلوىاًحًد }: على نفسو كتعاذل سبحانوفييجيب الرب  [16: غافر] {لِّمى
كإمبا عرب بالوجو عن الذات ألف الوجو ُب ليغة العرب أشرؼ ما يكوف ُب الذات، فأنت مثبلن تقوؿ  ،[16: غافر] {اٍلقىهَمَّنارً 

ترل أنا فعلت ىذا ؽبذا الكتف، أك : أليس كذلك؟ ىل تقوؿ مثبلن لصاحبك. كاهلل ما فعلت ىذا إال ؽبذا الوجو: لصاحبك
ال أحد يقوؿ ذلك، أشرؼ ما ُب الكينونة ُب ليغة العرب ىو الوجو، ألنو ىو الذم ييعرب عن . ؽبذه الركبة، أك ؽبذا القدـ؟

اؼبواجهة، فلذلك عرب اهلل تعاذل عن ذاتو الكريبة بالوجو، إذ الوجو ميشتق من اؼبواجهة، فالواجب علينا أف نيثبت ما أثبت 
الرب لنفسو، كأال نتلجلج ُب ذلك كال نستشنع ما أثبت الرب لنفسو، فإنو سبحانو أعلم بنفسو كبغًنه كأصدؽ ًقيبلن 

،  اهلل عليو كسلمصلىكأحسن حديثنا، فليس ألحد أف يستدرؾ على اهلل ما قاؿ، فليسوا أغًن على اهلل من رسوؿ اهلل 
تأخركف من أف ذلك -  اهلل عنهمرضي-كالصحابة الكراـ 

ي
ذكك القروبة العربية كالسليقة ما فهموا من إثبات الوجو ما فهمو اؼب

                                                           
 . صححه األلباني, (1305سنن النسائي  
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اثل كيجو اؼبخلوقٌن،  كيلُّ شىٍيءو }يقتضي سبثيبلن باؼبخلوقٌن، بل اعتقدكا أف هلل تعاذل كجهنا كريبنا يليق جببللو كعظمتو ال يبي
إال ما استثىن فإف اهلل تعاذل قد قاؿ  كتعاذل سبحانو، فكل ما ُب ىذا الكوف ييهلكو اهلل [88: القصص] {ىىاًلكه ًإالَمَّن كىٍجهىوي 

، فقد استثىن اهلل [68: الزمر] {كىنيًفخى ُب الصُّوًر فىصىًعقى مىن ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىن ُب األىٍرًض ًإالَمَّن مىن شىاءى اللَمَّنوي }: ُب  ية الزمر
فكاف  ، كؽبذا كاف من أظبائو اغبسىن اآلخر، كتعاذلسبحانومن شاء، أما عامة اػببلئق كالكائنات فإهنا ُتلك، كيبقى الرب 

اللَمَّنهيمَمَّن أىٍنتى األىكَمَّنؿي فػىلىٍيسى قػىبػٍلىكى شىٍيءه، كىأىٍنتى اآلًخري فػىلىٍيسى بػىٍعدىؾى : ) إذا ناجى ربو يقوؿ اهلل عليو كسلمصلىالن  
إذف ىذا ىو الواجب علينا ُب إثبات ىذه الصفة اػبربية إثباُتا، كاغبذر من الويقوع ُب التحريف كالتعطيل، أك   ،(شىٍيءه 

 التمثيل كالتكييف
َوقَاَلِت },  [75:ص] {َما َمنَ َعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ }: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم

. [64: المائدة] {اْليَ ُهوُد َيُد اللَِّو َمْغُلوَلٌة ُ لَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَما قَاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسواََتاِن يُنِفُق َكْيَف َيَشاءُ 
بذكر ىاتٌن اآليتٌن على إثبات صفة اليدين هلل عز كجل، كإال ففي القر ف العظيم أكثر -  اهللرضبو-اكتفى الشيخ 

لو يداف حقيقيتاف  كتعاذل سبحانومن ذلك، فعقيدة أىل السنة كاعبماعة إثبات صفة اليدين هلل عز كجل، كأف اهلل 
اثبلف أيدل اؼبخلوقٌن، ىذا ميعتقد أىل السنة كاعبماعة أف هلل  يدين  كتعاذل سبحانومبسوطتاف بالعطاء كالنعم ال سبي

اثبلف أيدم اؼبخلوقٌن، كحينما نقوؿ ال يقتضي ذلك أف . إهنما يداف حقيقيتاف: حقيقيتٌن مبسوطتٌن بالعطاء كالنعم، ال سبي
كغًن ذلك . ىي يد حقيقة، موصوفة بالبسط، كالقبض، كالكف، كاليمٌن، كاألصابع: تكوف كأيدم اؼبخلوقٌن، لكن نقوؿ

اثلة للمخلوقٌن، فيجب علينا أف نؤمن هبذا كما أخرب ربنا  من الصفات اليت تيضاؼ إذل األيدم اغبقيقية، لكن على غًن فبي
[ 75: ص] {مىا مىنػىعىكى أىف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }: سبحانو عن نفسو، كتأملوا أنو خاطب إبليس هبذا فقاؿ تعاذل
، دل يينكر اهلل تعاذل عليهم [64: اؼبائدة] {يىدي اللَمَّنًو مىٍغليولىةه }: ىكذا بصيغة التثنية، كقاؿ سبحانو رادنا على يهود حينما قالوا

اهي مىٍبسيوطىتىافً }: إثبات اليد، كإمبا أنكر عليهم كصفها بأهنا مغلولة، كؽبذا قاؿ بعدىا ليس : ، دل يقل[64: اؼبائدة] {بىٍل يىدى
اهي مىٍبسيوطىتىاًف يينًفقي كىٍيفى يىشىاءي }: كإمبا أنكر عليهم كصفو بالبخل، تعاذل اهلل عن ذلك علون كبًننا، قاؿ. لو يداف  {بىٍل يىدى

، كلذلك انظركا ؼبا كانت [64: اؼبائدة] {غيلَمَّنٍت أىٍيًديًهمٍ }: ، كحكم عليهم بقوؿ[64: اؼبائدة] ، فبل ذبد يهودينا إال خبيبلن
اليهود ىم الذين ييسيطركف على االقتصاد العاؼبي أسسوا النظاـ الربوم الذم يقـو على ابتزاز اآلخرين كاستبلب حيقوقهم، 

: كعدـ اإلحساف كالفضل كالبذؿ، ألف ىذه عقيدة يهود، قاتلهم اهلل، كأصاهبم ما حكم اهلل تعاذل بو عليهم من قولو
، فتجد ُب صبيع الثقافات العاؼبية كاألدبيات العاؼبية اليهودم دكمنا موصوؼ بالبخل، [64: اؼبائدة] {غيلَمَّنٍت أىٍيًديًهمٍ }

موصوؼ باإلمساؾ، ألف اهلل تعاذل حقق عليهم ىذا الوصف، حَّت ُب الركايات العاؼبية دائمنا ييصور اليهودم بصورة 
 .البخيل، اؼببتز، اؼبرايب، إذل غًن ذلك من األكصاؼ

                                                           
 (.2713)صحيح مسلم  
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اثبلف أيدم اؼبخلوقٌن، كأهنما  إذف علينا أف نعتقد أف هلل تعاذل يداف حقيقيتاف مبسوطتاف بالعطاء كالنعم ال سبي
موصوفتاف دبا تيوصف بو األيدم اغبقيقية من القبض، كالبسط، كالرفع، كاػبفض، كالطي، كاألصابع، كالكف، كاليمٌن، 

ال يبيكن أف نيثبت هلل تعاذل : ككبو ذلك، كل ىذا ثابت بالنصوص من الكتاب كالسنة، أما أىل البدع فقد أبوا ذلك، كقالوا
أنتم اعتقدًب أف إثبات اليدين : دل؟ لشيبهتهم القديبة، كىي أف إثبات ذلك يقتضي التمثيل، فنقوؿ ؽبم. يدين حقيقيتٌن

، ٍب ىربتم منو فوقعتم ُب التعطيل ثانينا، ماذا تصنعوف هبذه اآليات؟ قالوا راد : يقتضي التمثيل فوقعتم ُب التمثيل أكالن
ي
كبل، اؼب

، كالواقع أنو ربريف ألنو ال دليل ؽبم، كال أثارة . باليد، النعمة أك القيدرة ماذا نيسمي ىذا؟ نيسميو ربريفنا، كىم ييسمونو تأكيبلن
: اؼبلك] {تػىبىارىؾى الَمَّنًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي }: إف معىن قوؿ اهلل تعاذل: من علم على نقل معىن اليد إذل النعمة أك القدرة، فيقولوف

راد باليد النعمة، أك القدرة أك كبو ذلك، فييقاؿ ؽبم [75: ص] {ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }يعين بقدرتو،  [1
ي
 : اؼب

 صنيعكم ىذا صرؼ للفظ عن ظاىره إذل خبلؼ ظاىره ببل دليل، كاألصل ُب الكبلـ أنو على حقيقتو، :أواًل 
وجب لنقل الكبلـ من ظاىره إذل خبلؼ ظاىره، كأسٌل لكم؟ 

ي
فمن ادعى أنو على خبلؼ حقيقتو فبل بد لو من الدليل اؼب

ىذا كىم فاسد ال يلـز منو ما ظننتم : فبل دليل عندكم، طبعنا ىم يستدلوا بأف ىذا ألجل عدـ الويقوع ُب التمثيل فنقوؿ ؽبم
 .كسبق إذل أذىانكم

على قولكم بأف اليد دبعىن النعمة، إذف أنتم حصرًب نعم اهلل بنعمتٌن، ألف اهلل أتى بصفة :  أف نقوؿ ؽبؤالء:ثانًيا
ةى اللَمَّنًو }: نعم اهلل كثًنة كما قاؿ اهلل تعاذل!. ليس هلل تعاذل إال نعمتٌن اثنتٌن؟: اليد ميثناه، فهل يقوؿ مؤمن كىًإف تػىعيدُّكاٍ نًٍعمى

، كعلى قولكم ال يكوف هلل إال نعمتاف [20: لقماف] {كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن }، [34: إبراىيم] {الى ربيٍصيوىىا
اهي مىٍبسيوطىتىافً }، يعين بنعميت، [75: ص] {ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }: اثنتاف فقط، ألنو قاؿ ، بل [64: اؼبائدة] {بىٍل يىدى

صى باثنتٌن، كىذا دليل على فساد ما ذىبتم إليو  .نعمتاه، فحصرًب النعم الكثًنة اليت إف تيعد ال ربي
 لو فسرنا اليد بالقدرة، ألدل ذلك إذل أف تيثبتوا هلل قيدرتٌن، كبإصباع أىل السنة أف اهلل تعاذل لو قدرة كاحدة :ثالثًا

 .يقدر هبا على صبيع األشياء، فأنتم أثبتم قيدرتٌن، فهذا يدؿ على فساد مذىبكم
اهلل تعاذل كـر  دـ عليو السبلـ بأف . على زعمكم بأف اليد دبعىن القدرة أم فرؽ إذف بٌن  دـ كغًنه؟:  نقوؿ:رابًعا

بقدرتو، دل يكن ىناؾ فرؽ بٌن  دـ عليو السبلـ كغًنه من اؼبخلوقات، لو كاف : بيديو، أم: خلقو بيديو، فلو كاف معىن
، لو كاف معىن [75: ص] {مىا مىنػىعىكى أىف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }: كذلك الحتج إبليس على ربو حينما قاؿ لو ربو

حرفة، . كأنا يا رب خلقتين بيديك: اليد القدرة، لقاؿ إبليس
ي
على اعتبار أف اليد ىي القدرة، لكن إبليس أفقو من ىؤالء اؼب

يكوف إبليس أعلم باهلل ! يد حقيقية، كىؤالء القـو دل ييدركوا ما أدرؾ إبليس، فأم جهل ىذا؟ كتعاذل يعلم أف هلل سبحانو
 .منهم

بطل أف ينفك منو، 
ي
فهو أمام فكما تيبلحظوف أف أم قوؿ باطل يلـز عليو من اللواـز الفاسدة ما ال يستطيع اؼب

 :أمرين
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 . أف يلتـز ببلزمو، فيكفر:األمر األول
 . أف يرتاجع عن ذلك كيأباه، فيلزمو أف يتخلى عن مقالتو:األمر الثاني

 .فهذا ىو خيبلصة ما يتعلق بإثبات ىذه الصفة الشريفة، كىي إثبات صفة اليدين
 
 
 
 
( 13 )الدرس

 إثبات العينين واليدين هلل
[48: الطور] {َواْصِبْر ِلُحْكِم رَبَّْك فَِ نََّك بَِأْعُيِنَنا}: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم . }
 . [14, 13: القمر] { َتْجِري بَِأْعُيِنَنا َجَزاًء لَّْمن َكاَن ُكِفرَ (13)َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر }: َوقَ ْولُوُ 
 . [54: آل عمران] {َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَّوُ }: َوقَ ْولُوُ 
 . [50: النمل] {َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُىْم اَل َيْشُعُرونَ }: َوقَ ْولُوُ 
  .[16, 15: الطارق] { َوَأِكيُد َكْيًدا(15)إن َُّهْم َيِكيُدوَن َكْيًدا }: َوقَ ْولُوُ 

 كتعاذل سبحانوىذه اآليات الثبلث دلت على إثبات صفة العينٌن هلل تعاذل، فأىل السنة كاعبماعة يعتقدكف أف هلل 
عينٌن اثنتٌن، ييبصر هبما حقيقة، ىذا ميعتقد أىل السنة كاعبماعة، كقد أخذكه من ناطق الكتاب كصحيح السنة، فيثبتوف 

اثل اؼبخلوقٌن، فما أيضيف إذل اهلل ىبتص بو، كما أضيف إذل اؼبخلوؽ ىبتص  هلل صفة العينٌن إثباتنا حقيقينا، على كجو ال يبي
كنقوؿ عن . ىذه عٌن إنساف: بو، فها كبن اآلف نصف بعض األشياء كاؼبوجودات بالعٌن مع كيجود الفوارؽ بينها، فنقوؿ

كىكذا، فالواقع أف اتفاؽ األظباء ال يلـز منو اتفاؽ اغبقائق . ىذه عٌن الكامًنا: كنقوؿ. عٌن الصقر، ثاقب النظر: الصقر
اثل أعٌن اؼبخلوقٌن، كأما أىل البدع فعلى جرم عادُتم  كاؼبسميات، فللو تعاذل عيناف كريبتاف ييبصر هبما حقيقة ال سبي

كطريقتهم أنكركا ما أثبت الرب لنفسو، كأكلوا صفة العينٌن إذل العلم، أك ما أشبو ذلك من التحريفات، كلعلمكم معشر 
ىيم ميقركف . إف ما نذكره من ىذه التأكيبلت قاـ عليو دليل: طلبة العلم صبيع أىل التأكيل كالتحريف اؼبذمـو ال يقولوف

معرتفوف بأنو ال دليل عليها، كأهنم إمبا يفعلوف ذلك من باب االجتهاد ُب ضبل كبلـ اهلل على معاف الئقة، حَّت ال يظن 
العامة باهلل ظن التمثيل، كلو سلم العامة منهم لكاف خًننا، ىم الذين أفسدكا عقائد العامة كنقلوىم من الفهم الفطرم 
العفوم الصحيح، إذل ىذه اللوثات الباطلة، فأكقركا ُب قيلوب العامة أف ىذه اآليات تدؿ على التمثيل، كأف الواجب 
ارسونو ُب أعظم كأخطر أبواب  ازفة يصنعوهنا؟ كأم تضليل يبي صرفها عن ظاىرىا كاقرتاح معاف أيخرل ببل دليل، فأم ؾبي

 .بل نعتصم بالكتاب كالسنة كنيثبت ما أثبت الرب لنفسو: الدين كىو باب العلم باهلل تعاذل؟ فلذلك نقوؿ
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إذف لعلكم تيبلحظوف معشر طلبة العلم كمن بلغ أف ىذه اجملموعات الثبلث دالة على إثبات الصفات اػبربية هلل 
صفة الوجو، كصفة اليدين، كصفة العينٌن، كىكذا كل ما أخرب اهلل تعاذل بو عن نفسو، فالواجب علينا أف نتقبلو : كىي

:  كتعاذلسبحانوقبوالن حسننا، كأال نضيق بو ذرعنا، كأال نستشنع شيئنا منو، كأف كبملو على اؼبثل األعلى الذم أراده اهلل 
، كأف نينزه اهلل تعاذل عن [27: الرـك] {كىلىوي اٍلمىثىلي األىٍعلىى ُب السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضً }، [60: النحل] {كىلًٌلًو اٍلمىثىلي األىٍعلىىى }

اثلة اؼبخلوقٌن، فنيثبت هلل إثباتنا ببل سبثيل، كنينزه اهلل تعاذل تنزيهنا ببل تعطيل، ىذه  اثلة اؼبخلوقٌن، عن كل نقص كعيب كفبي فبي
ىي الطريق السوية اليت تيثمر العلم كاغبكمة كالسبلمة، كما سواىا فسيبل ضبللة ُتول بصاحبها ُب الدركات كذبعلو ببل 

حرؼ يـو القيامة إذا قاؿ لو ربو كجلعزحيجة أماـ اهلل 
ي
من أين لك أف اليد دبعىن النعمة؟ من أين لك : ، ما حيجة ىذا اؼب

أف اليد دبعىن القدرة؟ من أين لك أف الوجو دبعىن الثواب؟ من أين لك بأف العٌن دبعىن العلم؟ ال دليل لو، ال أثارة من علم، 
كإمبا ىي بنات أفكار، كخواطر جرت، كلذلك زبتلف تأكيبلُتم فيها، حَّت إهنم يؤلفوف ُب أقاكيل الثقات ُب تأكيل 

، كال يبيكن أف يكوف ىذا اؼبقاـ العظيم الشريف ُب مهب الريح هنبنا لكل فكرة ككل بصوتالصفات، كله يأٌب من رأسو 
، لكن ىاىنا إشكاؿ ريدبا خطر بباؿ  اهلل عليو كسلمصلىطارؽ، قد بٌن اهلل تعاذل ميراده بكبلـ بٌن صريح فصل، ككذا نبيو 

بعضكم، كىو أننا حينما نتأمل اآليات الواردة ُب إثبات صفة اليدين كالعينٌن خاصة، ألف نبا اللتاف كردتا بصيغة التثنية، 
ا، لكن لو تأملنا ُب صفة اليدين كالعينٌن لوجدنا أهنما كردتا تارة  خببلؼ الوجو، فالوجو كرد بصيغة اإلفراد لفظنا كاحدن

تػىبىارىؾى الَمَّنًذم }:  كجلعزقاؿ اهلل : اليدين، بصفة اإلفراد: باإلفراد، كتارة بالتثنية، كتارة باعبمع، أليس كذلك؟ تأملوا معي
 [.1: اؼبلك] {بًيىًدًه اٍلميٍلكي 

 [.75: ص] {مىا مىنػىعىكى أىف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }: قاؿ تعاذل: تثنية
 [.71: يس] {أىكىدلٍى يػىرىٍكا أىنَمَّنا خىلىٍقنىا ؽبىيٍم فبَمَّنا عىًملىٍت أىٍيًدينىا}: قاؿ تعاذل: صيغة اعبمع

 .إذف عندنا إفراد كتثنية كصبع
يعين بذلك كليم اهلل  [39: طو] {كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍييًن }: كالعيناف، إذا أتينا إذل صفة اإلفراد قبد أف اهلل تعاذل قاؿ

تننا عليو أنو ترعرع كنشأ دبرأل من اهلل   . كتعاذلسبحانوموسى عليو السبلـ، فبي
كبصيغة التثنية ال قبد ىذا ُب القر ف، ال قبد ُب القر ف  ية فيها ذكر العينٌن بصيغة التثنية، لكن ريدبا كجدنا ذكر 

بالتثنية، لكن يبيكن أف  [إذا قاـ العبد ييصلى قاـ بٌن عيين الرضبن]: ُب السنة، فقد كرد ُب حديث كإف كاف فيو مقاؿ
 ؼبا ذكر الدجاؿ  اهلل عليو كسلمصلىنستغين عنو بدليل  خر، كإف دل يكن صروبنا لفظنا لكنو صريح معىن، كىو أف الن  

، كىًإفَمَّن رىبَمَّنكيٍم لىٍيسى بًأىٍعوىرى ): قاؿ لو عيناف اثنتاف، فهذا يدؿ على  كتعاذل سبحانو فدؿ ذلك على أف الرب (أىالى ًإنَمَّنوي أىٍعوىري
 .التثنية
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إذف ماذا نصنع أماـ ىذا التنوع ُب الًسياؽ؟  [14: القمر] {ذبىٍرًم بًأىٍعييًننىا}: أما بصيغة اعبمع فقد قاؿ اهلل تعاذل
كبل، نيرتب اآلف األيمور ليتبٌن أف : نقوؿ. ىذا ربكم منكم أنكم اخرتًب التثنية دكف اإلفراد كدكف اعبمع: لو قاؿ لنا قائل
 :اؼبقصود التثنية
ضاؼ ال ييناُب ال التثنية كال اعبمع:أواًل 

ي
فرد اؼب

ي
: ، أك قولو[1: اؼبلك] {تػىبىارىؾى الَمَّنًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي }: قولو تعاذل.  اؼب

تكلم، {عىٍييًن }، ىذا أليس ميفردنا؟ كميفردنا ميضافنا، [39: طو] {كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍييًن }
ي
 {بًيىًدهً }، أضاؼ العٌن إذل ياء اؼب

، يعين ال يدؿ على اإلفراد فقط، أيقرب لكم لذلك في لُغة العرب أن الُمفرد الُمضاف يعمأضاؼ اليد إذل الضمًن، 
ال ييقاؿ ذلك، حينما تقوؿ . ؟أعوركاهلل مسكٌن ىذا : ىل ييقاؿ. شاىدت اغبادث بعيين: حينما يقوؿ أحدكم: دبثاؿ
ضاؼ يعم، ال يناُب التثنية أك اعبمع، إذف . إنو مبتور القدـ؟: ىل ييقاؿ. مشيت إذل اؼبسجد برجلي: مثبلن 

ي
فرد اؼب

ي
ال، ألف اؼب

ضاؼ يعم، فبل ييناُب ال 
ي
فرد اؼب

ي
انتهينا من اؼبقاـ األكؿ من اػببلؼ، فاإلفراد ال ييناُب التثنية كال اعبمع، ألنو ُب ليغة العرب اؼب

 .التثنية كال اعبمع
: إف اعبمع الوارد ُب قولو:  فاعبواب عن ذلك أف ييقاؿكيف نُوفق بين التثنية والجمع؟: إذن بقي اإلشكال

ال ييقصد بو التكثًن، كإمبا  ،[14: ، القمر48: ، الطور27: ، اؼبؤمنوف37: ىود] {بًأىٍعييًننىا}، [52: التوبة] {بًأىٍيًدينىا}
عظم من بين  دـ إذا أراد أف ييعرب عن نفسو ماذا يقوؿ؟ يقوؿ

ي
كىو . كبن فبلف بن فبلف: ييقصد بو التعظيم، فإف الرجل اؼب
أمرنا، نا ىذه على ماذا تدؿ ُب األصل؟ تدؿ على أهنا نا الفاعلٌن، لكنو دل يقصد هبا . شخص كاحد، أمرنا دبا ىو  ت

الكثرة كإمبا قصد هبا التعظيم، إذف معركؼه ُب ليغة العرب أنو يؤتى بنا الفاعلٌن كال ييراد هبا التكثًن كإمبا ييراد هبا التعظيم، 
 .ىذا كجو

ضاؼ إليو ُب أصل كضعو يدؿ على : ككجو  خر
ي
ضاؼ إليو، فلما كاف اؼب

ي
ضاؼ كاؼب

ي
لكي ربصل ميشاكلة بٌن اؼب

ضاؼ على شاكلتو بصيغة اعبمع، فقاؿ
ي
فيكوف  {أىٍيًدينىا}: التعدد كإف كاف اؼبقصود بو ىنا التعظيم، ناسب أف يكوف اؼب

ال ييراد بو حقيقة  {أىٍعييًننىا}ك  {أىٍيًدينىا}: يكوف تعظيمنا ميضاعفنا، فتبٌن هبذا أف اعبمع ُب قولو {أىٍعييًننىا}تعظيمنا ميضاعفنا، 
ضاؼ إليو، اؼبشاكلة يعين أنو يكوف من شكل 

ي
ضاؼ كاؼب

ي
شاكلة بٌن اؼب

ي
اعبمع الذم دبعىن التكثًن، كإمبا ييراد بو التعظيم كاؼب

هلل : كجنس كاحد، فإذا جاء ىذا بصيغة اعبمع، جاء ىذا بصيغة اعبمع، فيكوف ذلك أبلغ ُب التعظيم، فبالتارل نقوؿ
يىٍطًوم اهللي عىزَمَّن كىجىلَمَّن السَمَّنمىاكىاًت يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، ٍبيَمَّن يىٍأخيذيىينَمَّن بًيىًدًه ): كقد جاء ذلك ميصرحنا ُب السنة.  اثنتافيدان: تعاذل

، ٍبيَمَّن يػىقيوؿي  بػِّريكفى : اٍلييٍمىنى ، أىٍينى اعبٍىبَمَّناريكفى؟ أىٍينى اٍلميتىكى الًًو، ٍبيَمَّن يػىقيوؿي . أىنىا اٍلمىًلكي أىنىا اٍلمىًلكي أىٍينى : ٍبيَمَّن يىٍطًوم اأٍلىرىًضٌنى ًبًشمى
بػِّريكفى؟  بصريح العبارة أهنما يداف اثنتاف كما ُب اآليات،  اهلل عليو كسلمصلى، فهكذا أثبت الن   (اعبٍىبَمَّناريكفى؟ أىٍينى اٍلميتىكى

فدؿ ذلك على أف اؼبقصود التثنية، ال اإلفراد، كال : (ًإفَمَّن رىبَمَّنكيٍم لىٍيسى بًأىٍعوىرى ): فيصدؽ بعضو بعضنا، ككذلك العينٌن، قاؿ
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ختلفة من اإلفراد كالتثنية كاعبمع، كيتبٌن أف قولنا بالتثنية ليس ربكمنا كإمبا 
ي
اعبمع، فبذلك يزكؿ اإلشكاؿ بٌن ىذه الصيغ اؼب

طابق للغة العرب
ي
 .ىو اؼبوافق اؼب

 .فاتنا أف نيبٌن معاشل اآليات، ُب  يات العينٌن
 :وحكم اهلل نوعيناغببس كاؼبنع، كاؼبقصود هبذا الصرب على حيكم اهلل، : الصرب ُب اللغة ىو :{َواْصِبرْ }: قال

 . حيكم كوشل قدرم:الحكم األول
 . حيكم ديين شرعي:الحكم الثاني

فاغبكم الكوشل القدرم ىو ما ييقدره اهلل تعاذل من اؼبصائب كالببلء، فيجب على اإلنساف، الصرب عليو، كيف 
يكوف الصرب عليو؟ حببس النفس عن اعبزع، كاللساف عن التشكي كالسخط، كاعبوارح عن شق اعبيوب كلطم اػبدكد 

 .كالدعاء بدعول اعباىلية
 .أما الصرب على حيكم اهلل الشرعي الديين فيكوف بامتثاؿ األكامر، كاجتناب اؼبناىي

 خطاب لؤلمة  اهلل عليو كسلمكاػبطاب لنبيو صلى [48: الطور] {كىاٍصربٍ غًبيٍكًم رىبِّكى }: إذف اهلل تعاذل يقوؿ لنبيو
بعده، فنحن صبيعنا مأموركف أف نصرب غبيكم ربنا، سواءن كاف ذلك اغبيكم حيكمنا كونينا قدرينا، أـ كاف ذلك حيكمنا دينينا 

 .شرعينا، كعرفنا كيف يكوف الصرب؟
ىا أنتم يا أىل السنة : ىاىنا شيبهة يثًنىا بعض اؼبؤكلة، يقولوف :{َواْصِبْر ِلُحْكِم رَبَّْك فَِ نََّك بَِأْعُيِنَنا}: قال

 ُب عٌن الرب؟ ىل يبيكن  اهلل عليو كسلمأف ؿبمد صلى {بًأىٍعييًننىا}: ىل يبيكن أف تقولوا: دل؟ قالوا. ميضطرين للتأكيل مثلنا
كاغبقيقة أهنم أيتوا بسبب عيجمتهم، كعدـ ذائقتهم العربية، . ؟ اهلل عليو كسلمأف تكوف عٌن الرب ظرفنا مكانينا للن  صلى

أم دبرأل منا نراؾ بأعيننا، فأنت مثبلن حينما : [48: الطور] {كىاٍصربٍ غًبيٍكًم رىبِّكى فىًإنَمَّنكى بًأىٍعييًننىا}: فإف معىن قوؿ اهلل تعاذل
ىل تقصد بٌن أىدابك؟ بٌن أشفار عينيك؟ ال، تراؾ بعيين، يعين أراؾ بعيين، كىكذا . تراؾ بعيين: تقوؿ مثبلن البنك

جـر
ي
ميراده أنك ُب عيين أم ربت نظرم، أيبصرؾ . اذىب كأنت ُب عيين: حينما يقوؿ مثبلن السلطاف للجارم أك اؼب

كأيتابعك، ىذا ىو اؼبقصود، لكن القـو تونبوا أف ُب ىذا إلزامنا ألىل السنة كأهنم ميضطركف للتأكيل، كال تأكيل، فأىل السنة 
 .ىم أعرؼ الناس بلغة العرب، كميراد اهلل، كخطابو لعباده، كذا ُب اآلية اليت بعدىا

 .عليو السبلـمن؟ نوح  :{َوَحَمْلَناهُ }: قال
 اللوح ىو اػبشب العريض، كالديسر اؼبسامًن، ما ىي ذات األلواح {:َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسرٍ }: قال

 .عليو السبلـ بتعليم اهلل إياهكالديسر؟ السفينة، الفلك الذم صنعو نوح 
 أم دبرأل منا نراىا بأعيننا كربت كبلءتنا كرعايتنا، فهذا ليس فيو تأكيل كال ربريف بل :{َتْجِري بَِأْعُيِنَنا}: قال

وحد مثل ىذه الواردات اليت ييوردىا 
ي
يدؿ على إثبات العينٌن هلل تعاذل، كأنو ييبصر هبما حقيقة، فبل تيشوش عليك أيها اؼب
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حرفوف، كيقولوف
ي
ا بل ىي حق على حقيقتها، فمعىن : نقوؿ. إنكم ميضطركف للتأكيل: اؼب  {ذبىٍرًم بًأىٍعييًننىا}ال تأكيل أبدن
 .أم دبرأل منا نراىا بأعيننا [:14: القمر]

 اهلل تعاذل يبنت على موسى عليو السبلـ بأنو ؼبا كضعتو أيمو ُب التابوت كقذفتو :{َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مّْنّْي}: قال
 على ىذا الوليد  كتعاذلُب اليم ميتوكلة على اهلل، كدفعو اليم حَّت بلغ ضفاؼ النهر عند قصر فرعوف، ألقى اهلل سبحانو

ا فتيحبو، أليس  الرضيع ألقى عليو ؿببة، حبيث كل من ر ه أحس دبحبة، كىذا أمره ميدرؾ، أحياننا ترل ألكؿ كىلة أحدن
كذلك؟ ىكذا اهلل تعاذل مع أف موسى عليو السبلـ حينما كقع ُب أيدم  ؿ فرعوف أدركوا أف شبهو شبو بين إسرائيل، 
عرفوا أف مبلؿبو كتقاسيمو ليست تقاسيم  ؿ فرعوف، كإمبا ىو من بين إسرائيل، كىذا كاضح، الناس يعرفوف القسمات 

 عليو ؿببة، فأحبتو امرأة فرعوف، ككذا فرعوف، حَّت أقنعت زكجها بأف  كتعاذلكالسمات، لكن مع ذلك ألقى اهلل سبحانو
ا، كقالوا بِّحي أىبٍػنىاءىيٍم }مع أنو كاف يقتل األطفاؿ، . ما ييدريو إذا كرب أنو من بين إسرائيل ما منو خطر؟: يتخذكه كلدن ييذى
 [.4: القصص] {كىيىٍستىٍحًيي ًنسىاءىيمٍ 

 . أم لتنشأ كترعرع:{َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني}: قال
 .أم دبرأل مين، أراؾ بعيين :{َعَلى َعْيِني}: قال

فهذه اآليات كيلها دلت على إثبات ما ظبعتم من إثبات الوجو الكرصل هلل تعاذل، كاليدين اؼببسوطتٌن بالعطاء 
 .كالنعم، كالعينٌن الكريبتٌن اليت ييصرب هبما حقيقة

تعلق بإثبات صفة الوجو كاليدين كالعينٌن هلل سبحانو كتعاذل، فإننا قد قررنا مرارنا بأنو ما 
ي
أما عن األثر اؼبسلكي اؼب

من صفة من صفات اهلل إال كؽبا أثر على من يؤمن هبا، فإيباننا بإثبات الوجو هلل تعاذل وبملنا على التعلق بو سبحانو، كأف 
نتمىن رؤية كجهو الكرصل، فأعظم لذة يبيكن أف يناؽبا مؤمن أف يرل كجو اهلل، أدل تركا أف موسى عليو السبلـ ؼبا كلمو ربو، 

، ىكذا كل مؤمن يشتاؽ أف يرل ربو، إؽبو [143: األعراؼ] {رىبِّ أىًرشل أىنظيٍر إًلىٍيكى }: تاقت نفسو إذل رؤيتو فقاؿ
كمعبوده، ألنو ما معىن التألو؟ االقبذاب، فأنت تتمىن أف ترل ربك، كتتمىن رؤية كجهو الكرصل، فهذا هبعل اإلنساف ُب 

شوؽ دائم كتوؽ كتطلع لبلوغ ىذه النعمة العظيمة، ىذا فبا وبصل من جراء اإليباف بوجو اهلل الكرصل، كأيضنا يينشئ عندؾ 
هي ًمن نػٍِّعمىةو ذبيٍزىل }. ابتغاء كجو ريب: نوعنا من اإلخبلص كالتوحيد، فأنت كلما نبمت بعمل تقوؿ  (19)كىمىا ألىحىدو ًعندى

 [.20، 19: الليل] {ًإالَمَّن ابًٍتغىاءى كىٍجًو رىبًِّو األىٍعلىى
أيضنا اإليباف بإثبات اليدين هلل تعاذل لو أثر مسلكي على اإلنساف كىو أنو يعلم أف ربو فعاؿ، يأخذ كيقبض، 

اهي مىٍبسيوطىتىافً }كيبسط، كيبطش، كيطوم، كيفعل بيديو سبحانو ما شاء، كما أنو أيضنا سبحانو كتعاذل ييعطي،   {بىٍل يىدى
، فيكوف إيبانو بإثبات اليدين هلل تعاذل يرتاكح بٌن اػبوؼ من بطشو كالرجاء لثوابو، كذلك إيبانك بإثبات [64: اؼبائدة]

العينٌن هلل تعاذل وبملك على توقي أف يراؾ اهلل تعاذل بعينيو على حاؿ يسخط هبا عليك، كوبملك على أف تتعرض لربك 
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بأف يراؾ على حاؿ بعينيو كأنت ُب حاؿ تيرضيو، كقياـ ليل، أك صدقة، أك غًن ذلك، فهذه الصفات الربانية ؽبا أثر 
 .مسلكي على اؼبؤمن

بعد ذلك طائفة من اآليات الدالة على إثبات السمع كالبصر، كالواقع أنو - رضبو اهلل تعاذل-أكرد شيخ اإلسبلـ 
كاف يكتب عفو - رضبو اهلل- سبق أف أشار إذل ىذا ُب موضع ميتقدـ، كسييشًن إليها أيضنا الحقنا، كذلك أف الشيخ 

اػباطر، دبعىن أنو دل يكن ييصنف كما ييصنف غًنه، يضع خطة حبث، كالباب األكؿ، كالباب الثاشل، كإمبا يكتب ما 
، فكتب ىذه الرسالة ُب قعدة بٌن الظهر كالعصر، أك بعد العصر كما مر -رضبو اهلل-وبضره، كقلمو سياؿ، كعقلو كقاد 

 .بنا
َقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إَلى اللَِّو }: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم

 .[1: المجادلة] {َواللَُّو َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما إنَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيرٌ 
َأْم َيْحَسُبوَن }  ,[181: عمران آل] {َلَقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّذيَن قَاُلوا إنَّ اللََّو َفِقيٌر َوَنْحُن َأْ ِنَياءُ }: َوقَ ْولُوُ 

 .[80: الزخرف] {أَنَّا اَل َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىْم بَ َلى َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبونَ 
 .[46: او] {إنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى}: َوقَ ْولُوُ 
 السَّاِجِدينَ  ِفي َوتَ َقلَُّبكَ ( 218 )تَ ُقومُ  ِحينَ  يَ َراكَ  الَِّذي} [14: العلق]{أََلْم يَ ْعَلْم بَِأنَّ اللََّو يَ َرى}: َوقَ ْولُوُ 

َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّو َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو }  ,[220 - 218: الشعراء{ ]اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ ( 219)
 .[105: التوبة] {َواْلُمْؤِمُنونَ 
َقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ِإنَّ اللََّو َسِميٌع }: قال

: ُب  ية كاحدة، قاؿ! إذف دؿ على إثبات السمع بعدة صيغ، ظبع، كيسمع، كظبيع، اهلل أكرب :{َقْد َسِمَع اللَّوُ } :{َبِصيرٌ 
عى } يعه }ك {اللَمَّنوي يىٍسمىعي }ك {قىٍد ظبًى ، أم إثبات أكضح من ىذا اإلثبات؟ إذف هلل تعاذل ظبع حقيقي يليق جببللو {ًإفَمَّن اللَمَّنوى ظبًى

جادلة أف أكس بن الصامت صار بينو كبٌن امرأتو خولة بنت 
ي
كعظمتو، كسبب نزكؿ ىذه اآلية اليت ىي ميستهل سورة اؼب

راجعة فقاؿ
ي
ٍب خرج ميغضبنا إذل نادم قومو، ٍب عاد أدراجو كقد . أنت عليَمَّن كظهر أيمي: ثعلبة، صار بينهما شيء من اؼب

فغالبها، فغلبتها دبا تغلب اؼبرأة . كيف كقد قلت ما قلت؟: سكنت نفسو، كأراد منها ما ييريد الرجل من زكجو، فقالت
 تشكو إليو ما  اهلل عليو كسلمالشابة الشيخ الكبًن، كطرحتو، ٍب استعارت ثيابنا من ثياب جارُتا، كذىبت إذل الن  صلى

يا رسوؿ اهلل أكالدم : ، فكانت تقوؿ[اتقي اهلل كاصربم على زكجك: يا خولة]:  يقوؿ اهلل عليو كسلمجرل، كالن  صلى
 يقوؿ ؽبا كذا ككذا، فكانت تسأؿ اهلل عز  اهلل عليو كسلمكالن  صلى. إف ضممتهم إرلَمَّن جاعوا، كإف تركتهم عنده ضاعوا

  اهلل عليو كسلمضاقت هبا اؼبذاىب، فما ىو إال أف أخذ رسوؿ اهلل صلى. اللهم إشل أشكو إليك: كجل كتشتكي، تقوؿ
عى اللَمَّنوي قػىٍوؿى الَمَّنيًت ذبيىاًدليكى ُب زىٍكًجهىا}: ما يأخذه من الوحي، فلما سيرم عنو قرأ ىذه اآليات جادلة] {قىٍد ظبًى

ي
ُب  [1: اؼب

ادؿ الن  صلى  .  تأخذ كتيعطي معو، كتيراجعو ُب الكبلـ، اهلل تعاذل يسمع اهلل عليو كسلماغباؿ، ُب اآلف، كىي ذبي
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أكالدم إف ضممتهم إرلَمَّن جاعوا، كإف تركتهم عنده : اللهم إشل أشكوا إليك:  تقوؿ:{وتشتكي إلى اهلل}: قال
 .ضاعوا

راجعة ُب الكبلـ :{َواللَُّو َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما}: قال
ي
حاكرة ىي اؼب

ي
 .كاؼب

السميع، كالبصًن، كدؿ : فدؿ ذلك على إثبات اظبٌن من أظباء اهلل اغبسىن، نبا :{ِإنَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيرٌ }: قال
 .السمع، كالبصر: على إثبات كصفٌن، كنبا

 من ىؤالء القائلوف ؽبذه :{لََّقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ اللََّو َفِقيٌر َوَنْحُن َأْ ِنَياُء َسَنْكُتُب َما قَاُلواْ }: قال
: اغبديد] {مىن ذىا الَمَّنًذم يػيٍقًرضي اللَمَّنوى قػىٍرضنا حىسىننا}:  كاف يتلو اهلل عليو كسلماؼبقالة الفجة؟ ىم اليهود، ألف الن  صلى

تعاذل اهلل عما يقولوف، فاهلل تعاذل . اهلل يسألنا القرض، اهلل فقًن ككبن أغنياء: ، فكانوا يتندركف كيستهزئوف كيقولوف[11
عى اللَمَّنوي قػىٍوؿى الَمَّنًذينى قىاليواٍ ًإفَمَّن اللَمَّنوى فىًقًنه كىكبىٍني أىٍغًنيىاءي }: قاؿ ، تعاذل اهلل عما يقولوف، كالشاىد منها [181:  ؿ عمراف] {لَمَّنقىٍد ظبًى

 .إثبات صفة السمع هلل عز كجل
نافقوف الذين :{َأْم َيْحَسُبوَن أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىم بَ َلى َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبونَ }: قال

ي
 من ىؤالء؟ ىم اؼب

  كاؼبؤمنٌن، كوبيكوف اؼبؤامرات، فاهلل سبحانو اهلل عليو كسلمكانوا إذا خبل بعضهم ببعض أخذكا يقعوف ُب الن  صلى
 .يعين يظنوف :{أىـٍ وبىٍسىبيوفى }:  ييعجب من حاؽبم كيقوؿكتعاذل

فالسر ىو ما يكوف من حديث النفس، كالنجول ىو ما يتحدث بو  :{أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىم}: قال
 .الرجل مع الرجل، أك الرجل مع الرجلٌن

 .يعين بلى نسمع :{بلى}: قال
مىا }من الرسل الذين يكتبوف ىنا؟ الريسل اؼببلئكيوف أـ البشريوف؟ اؼببلئكيوف،  :{َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبونَ }: قال

ٍيًو رىًقيبه عىًتيده   .، فدؿ ذلك على إثبات السمع هلل تعاذل ظبعنا حقيقينا يليق جببللو[18: ؽ] {يػىٍلًفظي ًمن قػىٍوؿو ًإالَمَّن لىدى
إًنػَمَّننىا لبىىاؼي أىف }:  من نبا؟ موسى كىاركف عليهما السبلـ، ألهنما قاال لرهبما:{ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى}: قال

نىا أىٍك أىف يىٍطغىى إًنَمَّنيًن }: ، يعين فرعوف ىذا قد يرتكب ضباقة، يبيكن أف ييهلكنا، فطمأهنما اهلل بقولو[45: طو] {يػىٍفريطى عىلىيػٍ
ا  .ىذه اؼبعية ستأتينا إف شاء اهلل الحقنا كىي معية خاصة [:46: طو] {مىعىكيمى

 .فتضمنت اآلية إثبات السمع، كالبصر هلل تعاذل كما يليق جببللو كعظمتو :{َأْسَمُع َوَأَرى}: قال
 اهلل ىذه اآلية ُب الرد على أيب جهل، ألف أبا جهل كاف يهم بقتل الن  صلى :{أََلْم يَ ْعَلْم بَِأنَّ اللََّو يَ َرى}: قال
ا ُب صحن اؼبطاؼ، أف ييلقي عليو حجرنا يرضخ بو رأسو، فاهلل تعاذل يتهددهعليو كسلم ا ساجدن : ، زعم أنو إف رأل ؿبمدن

ا من أكثرنا نادينا؟:  اهلل عليو كسلم، ككاف يقوؿ لنبينا صلى[14: العلق] {أىدلٍى يػىٍعلىٍم بًأىفَمَّن اللَمَّنوى يػىرىل} . ستعلم يا ؿبمد غدن
فلما ىم أف ييلقي  [18، 17: العلق] { سىنىٍدعي الزَمَّنبىانًيىةى (17)فػىٍليىٍدعي نىاًديىو }: يعين من يينادم فييستجاب لو، فلهذا قاؿ اهلل

: ماذا أصابك؟ فقاؿ:  تدىده كرجع إذل الوراء، حَّت عجب منو أصحابو، قالوا اهلل عليو كسلماغبجر على رأس الن  صلى
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، إذف فيها [14: العلق] {أىدلٍى يػىٍعلىٍم بًأىفَمَّن اللَمَّنوى يػىرىل}: أك كبو ذلك، اؼبهم أف اهلل تعاذل قاؿ. كأنو صار بيين كبينو مثل النار
 .إثبات الرؤية هلل كإثبات البصر

اطب نبيو صلى:{ َوتَ َقلَُّبَك ِفي السَّاِجِدينَ (218)الَِّذي يَ َراَك ِحيَن تَ ُقوُم }: قال   اهلل عليو كسلم اهلل تعاذل ىبي
 .ميبيننا لو أنو ربت ظبعو كبصره

 .أم اهلل :{الَِّذي يَ َراكَ }: قال
 . أم حٌن تقـو للصبلة :{ِحيَن تَ ُقومُ }: قال
من الساجدكف؟ ىم اؼبسلموف، يعين ألنو يتقلب بٌن أعطافهم كبٌن ظهرانيهم،  :{َوتَ َقلَُّبَك ِفي السَّاِجِدينَ }: قال

 .فهو دبرأل من اهلل تعاذل
نافقوف، ألف اؼبنافقٌن كانوا :{َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَ َرى اللَُّو َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنونَ }: قال

ي
خاطبوف هبذا؟ اؼب

ي
 من اؼب

ليواٍ فىسىيػىرىل }: وبيكوف اؼبؤامرات كالدسائس، كيعملوف أعماالن ُب اػبفاء، فاهلل يتهددىم، كيتوعدىم كيقوؿ لنبيو قل ؽبم اٍعمى
 رؤية، كأثبت  اهلل عليو كسلمفأثبت اهلل لنفسو رؤية، كأثبت لرسولو صلى ،[105: التوبة] {اللَمَّنوي عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى 

ناسبة 
ي
ضافة إذل الن  كاؼبؤمنٌن تليق هبم، كباؼب

ي
ضافة إذل اهلل تليق بو، كالرؤية اؼب

ي
للمؤمنٌن رؤية، كليست رؤية كرؤية، فالرؤية اؼب

طئوف فيستدلوف هبذه اآلية عند القياـ ببعض اؼبشاريع كاألعماؿ اػبًنية فيكتبوف ىذه اآلية، كُب  فإف بعض الناس ىبي
ليواٍ فىسىيػىرىل اللَمَّنوي عىمىلىكيمٍ }اؼبقاالت،  ، يظنوف أف اإلتياف هبا ميناسب للمقاـ، كأف ىذه دعوة إذل [105: التوبة] {كىقيًل اٍعمى

نافقٌن كُتديدىم، فبل وبسن االستشهاد هبا ُب مثل ىذه اؼبواضع
ي
 .العمل، لكن ىذه اآلية جاءت ُب سياؽ ذـ اؼب

كىذه اآليات دبجموعها دلت على إثبات السمع كالبصر هلل سبحانو كتعاذل، كأنو سبحانو يسمع كيرل، ظبعنا 
 .حقيقينا، كرؤية حقيقية

كال ىبفى عليكم صبيعنا األثر اؼبسلكي إليباف اؼبؤمن هبذا، فإف إيباف اؼبؤمن بأف اهلل يسمع كبلمو، كيرل مكانو 
س دبعيتو سبحانو، كأنك ربت ظبعو كبصره، كأنك لست دبضيعة  .كييبصر حالو، يسكب ُب قلبو الطيمأنينة، ألنك ربي

أف إيبانك بسمع اهلل وبملك على أف تعقل لسانك، فبل تتكلم بغيبة، كال : كما أنو أيضنا من  ثارىا اؼبسلكية
مبيمة، كال شتيمة، كلما نبمت بكلمة كتذكرت أف اهلل يسمع كزنتها، فبل ىبرج منك إال كلم طيب، كما قاؿ الراكم ُب 

زشل
ي
ي مىا ًفيهىا، يػىٍهًوم هًبىا ُب النَمَّناًر، أىبٍػعىدى مىا بػىٌٍنى اٍلمىٍشرًًؽ ): حديث ببلؿ بن اغبارث اؼب ًة، مىا يػىتىبػىٌنَمَّن ًإفَمَّن اٍلعىٍبدى لىيىتىكىلَمَّنمي بًاٍلكىًلمى

زشل:  قاؿ،(كىاٍلمىٍغًربً 
ي
 .كم من كلمة منعنيها حديث ببلؿ بن اغبارث اؼب

كباؼبقابل فإف إيبانك بسمع اهلل تعاذل وبملك على أف تتملق ربك كإؽبك بالكلم الطيب، فيخرج من ًفيك 
نكر، كسائر الكلم الطيب

ي
 .التسبيح، كالتهليل، كالتحميد، كاألمر باؼبعركؼ، كالنهي عن اؼب

                                                           

 (.50) صحيح مسلم 
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كباؼبقابل أيضنا إيبانك برؤية اهلل عز كجل كأنو يراؾ كأنك مكشوؼ ىذا وبملك على أف تستحي من اهلل، كؽبذا 
يعين أحد لو قدر عندؾ من قومك، : [استح من اهلل حياءؾ من ذم جبللة من قومك]:  اهلل عليو كسلمقاؿ الن  صلى

فإذا ذكر اإلنساف أف اهلل يراه بعدما أكصد األبواب كأرخى الستور كغاب عن أعٌن الناس انقمع كاستحى، كدل يبدر منو 
 .شيء يراه اهلل عليو فيسخط عليو

كذلك أيضنا يعمد إذل مراضي اهلل كؿبابو فيتعرض إذل أف يراه اهلل على حاؿ يرضى عليو بسببها، كل ىذه  ثار 
 .مسلكية لئليباف بإثبات صفة السمع كالبصر هلل تعاذل، كاغبمد هلل رب العاؼبٌن

 .واهلل أعلم
 (14 )الدرس

 إثبات الصفات هلل
َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَُّو َواللَُّو }: َوقَ ْولُوُ [.13: الرعد] {َوُىَو َشِديُد اْلِمَحالِ }: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم
ُر اْلَماِكرِينَ  : َوقَ ْولُوُ [.50: النمل] {َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُىْم اَل َيْشُعُرونَ } :َوقَ ْولُوُ [.54: آل عمران] {َخي ْ

 [.16, 15: الطارق] { َوَأِكيُد َكْيًدا(15)ِإن َُّهْم َيِكيُدوَن َكْيًدا }
 فهو حق على حقيقتو، كأنو  اهلل عليو كسلمصلىتقرر معنا ًمرارنا أف كل ما كصف اهلل بو نفسو أك كصفو بو نبيو 

هبب إجراؤه على ظاىره، كأال ييتعرض لذلك بأم لوف من ألواف التحريف، أك التعطيل أك التكييف أك التمثيل، سواءه ُب 
ذلك الصفات الذاتية اؼبعنوية، أك الصفات اػبربية، أك الصفات الفعلية، ككل ذلك قد مر بنا، فمر بنا من الصفات الذاتية 

اجمليء كاإلتياف، فالقوؿ فيها : الوجو، كاليداف، كالعيناف، كمن الصفات الفعلية: صفة العلم، كمن الصفات اػبربية: اؼبعنوية
قوؿ كاحد، كمعنا طائفة من الصفات اليت تيضاؼ إذل اهلل تعاذل كما أضافها لنفسو، لكنها تيضاؼ إليو ميقيدة ال ميطلقة، 
، فلما كاف الوىم قد يتطرؽ إذل العيقوؿ باحتماؿ اؼبعىن اؼبذمـو كجب أف  كذلك ألف مدلوالُتا تنقسم إذل ؿبمود كمذمـو

 .تيضاؼ إذل اهلل تعاذل ميقيدة، كسيتضح ذلك إف شاء اهلل باألمثلة
 قاؿ عن نفسو، سبحانو كحبمده، كاحملاؿ ىو شدة الكيد، فاهلل تعاذل قد أضاؼ {:َوُىَو َشِديُد اْلِمَحالِ }: قال

يػٍري }: إذل نفسو الكيد، بل شدة الكيد، لكنو كيد دبن يستحق أف ييكاد، كما قاؿ أيضنا كىمىكىريكاٍ كىمىكىرى اللَمَّنوي كىاللَمَّنوي خى
يعين بذلك بين إسرائيل، فإف بين إسرائيل أرادكا الوشاية بعيسى ابن مرصل عليو السبلـ، لدل : [54:  ؿ عمراف ]{اٍلمىاًكرًينى 

ببلطس اغباكم الركماشل الذم كاف ُب بيت اؼبقدس ليقبض عليو كيقتلو بدعول أنو ييريد أف ييقيم ملكنا لبين إسرائيل، فوشوا 
 استنقذه من بٌن أيديهم فرفعو إليو، فهم قد مكركا، لكن اهلل قد مكر،  كتعاذلسبحانوبو كأخربكا عن موضعو، كلكن اهلل 

ري اٍلمىاًكرًينى } يػٍ  .[54:  ؿ عمراف ]{كىاللَمَّنوي خى
ًدينىًة }:  أكلئك الذين ذكرىم اهلل تعاذل بقولو{:َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُىْم ال َيْشُعُرونَ }: قال كىكىافى ُب اٍلمى

 قىاليوا تػىقىاظبىيوا بًاللَمَّنًو لىنيبػىيِّتػىنَمَّنوي كىأىٍىلىوي ٍبيَمَّن لىنػىقيولىنَمَّن ًلوىلًيًِّو مىا شىًهٍدنىا مىٍهًلكى أىٍىًلًو (48)ًتٍسعىةي رىٍىطو يػيٍفًسديكفى ُب األىٍرًض كىال ييٍصًلحيوفى 
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ٍرنىا مىٍكرنا كىىيٍم ال }: إذف ىذا مكره منهم، كربايل، فقاؿ اهلل تعاذل: [49، 48: النمل ]{كىإًنَمَّنا لىصىاًدقيوفى  كىمىكىريكا مىٍكرنا كىمىكى
 .[50: النمل ]{يىٍشعيريكفى 

ا } أم اؼبشركوف، {: َوَأِكيُد َكْيًدا(15)ِإن َُّهْم َيِكيُدوَن َكْيًدا }: قال ا(15)يىًكيديكفى كىٍيدن : الطارؽ] { كىأىًكيدي كىٍيدن
راد باؼبكر كالكيد كاحملاؿ ىو إيصاؿ العقوبة بطريق خفي، [16، 15

ي
راد باؼبكر كالكيد؟ اؼب

ي
، فهو كيد دبقابل كيد، إذف ما اؼب

إيصاؿ األذل بطريق خفي، ألف إيصاؿ األذل بطريق ميباشر ال ييسمى مكرنا، كإمبا ييسمى إف كاف سيئنا عيدكاننا، كإف كاف 
ا، كمن ىنا كاف  حبق فإنو يكوف إقامة حد أك ما أشبو ذلك، لكن إيصالو بطريق خفي ال ييشعر بو ييسمى مكرنا كييسمى كيدن
ا ؿبمودنا،  مدلولو ينقسم إذل قسمٌن فتارة يكوف ؿبمودنا، كتارة يكوف مذمومنا، فإيصالو إذل ميستحقو ييعد مكرنا ؿبمودنا، ككيدن

ا مذمومنا، أضرب لذلك مثبلن من حاؿ الناس تاؿ : كإيصالو إذل غًن ميستحقو ييعد مكرنا مذمومنا، ككيدن لو قيدر أف ٍب لص ؿبي
أعطوشل أموالكم أليناميها : يأخذ أمواؿ الناس بالباطل، يعين مثبلن ييونبهم أنو ييريد أف يتجر هبا، أك ييضارب هبا، كيقوؿ

فهو قد دخل عليهم من مدخل لطيف، كىو أنو ييريد اإلحساف هبم، فالناس يبنحونو ثقتهم كييعطونو أمواؽبم، ٍب . لكم
كيد، ألنو أكصل األذل : كائد، كنيسمي عملو: يذىب هبا، ماذا نيسمى ىذا؟ ماكر، كماذا نيسمي عملو؟ مكر، كنيسميو

إذل غًنه بطريقة خفية، كحيث أنو أكصلو إذل غًن ميستحق كاف مكره مذمومنا، ككيده مذمومنا، كلو قدرنا أف رجبلن من 
سن إليهم : اليشرطة اعبنائية ظبع بو فأعد لو كميننا كاتصل بو، كقاؿ يا فبلف - ظبعت أنك تينمي أمواؿ الناس، كأنك ربي

كىكذا، فاسرتسل معو حَّت سبكن منو فقبض عليو، أليس فعل ىذا الشيرطي . كأنا عندم مبلغ من اؼباؿ- كأطمعو ُب نفسو
مد لو، ألنو أكصل األذل إذل ميستحقو، أكصل اؼبكر كالكيد إذل ميستحقو،  ا؟ ىل وبمد لو أك ييذـ؟ وبي ييعد مكرنا كييعد كيدن
فللو تعاذل اؼبثل األعلى، مكر اهلل ككيد اهلل إمبا ىو من القسم احملمود، كقل مثل ذلك ُب اػبداع كاالستهزاء، فقد قاؿ اهلل 

 اللَمَّنوي (14)قىاليواٍ إًنَمَّنا مىعىكيٍم ًإمبَمَّنىا كبىٍني ميٍستػىٍهزًؤيكفى }، [142: النساء ]{ىبيىاًدعيوفى اللَمَّنوى كىىيوى خىاًدعيهيمٍ : } كتعاذلسبحانو
 كىكذا، إذف حينما تسمع مثل ىذه الصفات ميضافة إذل اهلل فبل تستشنع من ذلك، [15، 14: البقرة ]{يىٍستػىٍهزًلءي هًبًمٍ 

مد عليو سبحانو، كىذا بٌنِّ ُب صبيع األمثلة اليت ساقها شيخ  جرد ظباعها، فإف هلل منها اؼبثل األعلى الذم وبي
ي
كال تنفر ؼب
فيهود الذم كشوا بعيسى ابن مرصل عليو السبلـ حقيقوف بأف يبيكر هبم، ككذلك أيضنا الذين أرادكا أف -  اهللرضبو- اإلسبلـ 

شركوف الذين يكيدكف للن  
ي
، كوبيكوف  اهلل عليو كسلمصلىييبيتوا الن  كمن معو كأىلو ىم حقيقوف أف يبيكر هبم، كاؼب

 من  كتعاذلسبحانواؼبؤامرات لقتلو أك إخراجو ككبو ذلك ىم حقيقوف أف ييكاد هبم، لكن ينبغي أف ييعلم أنو ال ييشتق هلل 
ىذه الصفات الفعلية، كىي باؼبناسبة صفات فعلية ألهنا ميتعلقة دبشيئتو كحكمتو، كقد بينا لكم مرارنا الفرؽ بٌن الصفات 

تعلقة دبشيئتو كحكمتو، فاهلل 
ي
بلزمة لذاتو سبحانو، كأف الفعلية ىي اؼب

ي
 سبحانوالذاتية كالفعلية، كأف الصفات الذاتية ىي اؼب

إنو :  يتصف باؼبكر إذا كيجد سببو، يتصف بالكيد إذا كيجد سببو، لذلك كانت صفات فعلية، كبناءن عليو فإنا نقوؿكتعاذل
رب هبا عن اهلل على سبيل اإلطبلؽ، كيف؟ يعين ال هبوز أف ييقاؿ من أظباء اهلل : ال هبوز أف ييشتق منها اسمه هلل، بل كال ىبي

خادع، كال من أظباء اهلل اؼبستهزئ
ي
باشرة من ىذه . اؼباكر، كال من أظباء اهلل الكائد، كال من أظباء اهلل اؼب

ي
ؼباذا؟ ألف الًداللة اؼب
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كما أنو ال ييشتق منها األظباء ألف باب األظباء :  مينزه عن ىذا، أقوؿ أيضناكجل عزاأللفاظ قد تيوىم معىن مذمومنا كاهلل 
رب عن اهلل مثبلن كتقوؿ رب هبا عن اهلل إال ميقيدة، فأنت تستطيع أف زبي : أضيق من باب األفعاؿ كالصفات، كذلك أيضنا ال ىبي

ريد، الشائي، ألنو يشاء، اعبائي ألنو هبيء
ي
على سبيل اػبرب، كال يتضمن ذلك نقصنا، كإف كانت ليست من األظباء . اؼب

، لكن ؼبا كانت ىذه األلفاظ :   اهلل عليو كسلمصلىاغبيسىن، لكن كما قاؿ الن   جرم، كاؽباـز
ي
نزؿ، كاؼب

ي
كليس من أظبائو، اؼب

ا، فييقاؿ مثبلن  رب بو عن اهلل إال ميقيدن رب هبا عن اهلل، أما ىذا النوع فإنو ال ىبي اؼباكر دبن يبكر، : ال تتضمن نقصنا جاز أف ىبي
رب بو عن اهلل  الكائد دبن يكيد، كىكذا، فحينئذو يسوغ أف تيعرب هبا، فأرجو أف يكوف تبٌن لكم الفرؽ بينها كبٌن سائر ما ىبي

 .تعاذل من أفعاؿ أضافها اهلل تعاذل، إذل نفسو
رب عن اهلل تعاذل بصفاتو كبأفعالو،  فاػبرب أكسع من األظباء، باب األخبار أكسع من باب األظباء، كالسبب أنك زبي
فكل اسم من أظباء اهلل يبيكن أف تشتق منو صفة، كال عكس، ال يلـز من إثبات الصفة إثبات االسم، فاهلل تعاذل قد قاؿ 

، [40: النحل ]{ًإمبَمَّنىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدنىاهي }: ، كليس من أظباءه اعبائي، كقاؿ[22: الفجر ]{كىجىاءى رىبُّكى }: عن نفسو
ريد، كىكذا، فباب األخبار أكسع من باب األظباء، لكن ال بد أف يكوف اػبرب إذا أخربنا بو عن اهلل 

ي
كليس من أظبائو اؼب

تكلمٌن كنقوؿ عن اهلل تعاذل كتعاذلسبحانو
ي
ارم اؼب ألنو ال يتضمن . إنو كاجب الويجود:  ال يتضمن نقصنا، فنحن مثبلن قبي

. عبد الواجب: ذلك نقصنا، كإف كاف ىذا ليس من أظباء اهلل اغبيسىن، ليس من أظباء اهلل الواجب، كال ييعبد أحد فييقاؿ
رب هبا عن اهلل إال ميقيدة؛ ألف مدلوالُتا تنقسم إذل: فهذا ىو الفرؽ بٌن ىذه الطائفة من األفعاؿ كسائر األفعاؿ : فبل ىبي

رب هبا  ، فخشية من أف يتبادر أك يتوىم أحد اؼبعىن اؼبذمـو دل هبز أف ييشتق منها أظباء حيسىن، كدل هبز أف ىبي ؿبمود، كمذمـو
 .عن اهلل إال على سبيل التقييد

كال ريب أف اإليباف هبذه األظباء معشر طلبة العلم لو أثر مسلكي على نفس اؼبؤمن، فإف اؼبؤمن إذا علم أف اهلل 
يبكر باؼباكرين، كيكيد للكائدين فإف ذلك ييوجب لو اغبذر كييوجب لو اػبشية كالتوقي من أف يصنع شيئنا على سبيل 

اؼبكر، فييوقعو اهلل تعاذل دبغبتو، كما أنو أيضنا يينزؿ على نفسو الطيمأنينة، أنو مهما كاد الكائدكف، كمكر اؼباكركف فاهلل ؽبم 
، فهذا فبا ييثمره اإليباف دبثل [21: يونس ]{قيًل اللَمَّنوي أىٍسرىعي مىٍكرنا ًإفَمَّن ريسيلىنىا يىٍكتيبيوفى مىا سبىٍكيريكفى }باؼبرصاد، فهو أسرع مكرنا 

ىذه الصفات، أما أىل البدع فبل ىبفاكم، فإهنم قد أكلوا ما ىو أكضح منها كأبٌن، فكيف هبذه اليت يبيكن أف ربتمل معىن 
 .غًن ميراد؟ فإهنم ييسارعوف ُب صرفها عن ظواىرىا، كعدـ إثباُتا هلل

ًرا َأْو ُتْخُفوُه َأْو تَ ْعُفوا َعْن ُسوٍء فَِ نَّ اللََّو َكاَن َعُفوِّا }: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم إْن تُ ْبُدوا َخي ْ
 .[22: النور ]{َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكْم َواللَُّو َ ُفوٌر رَِحيمٌ } ,[149: النساء] {َقِديًرا

  [.8: المنافقون] {َوِللَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلوِ }: َوقَ ْولُوُ 
 [.82: ص] {فَِبِعزَِّتَك أَلُْ وِيَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ }: َوقَ ْولُُو َعْن إْبِليسَ 
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، ككل ذلك كجل عزىذه الطائفة من اآليات تضمنت إثبات صفات العزة، كالعفو، كاؼبغفرة، كالقيدرة، كالرضبة هلل 
 .نيثبتو لربنا كما أثبتو لنفسو، فنحن نيثبت هلل الصفات كما نيثبت لو األظباء، كلنأخذىا كاحدة كاحدة

ًرا}:  قال  . ابداؤه أم إظهاره{:ِإن تُ ْبُدوْا َخي ْ
 .أم تيسركه {:َأْو ُتْخُفوهُ }: قال
 .يعين ليس فعبلن كيجودينا بل ىو إحساف تركي {:َأْو تَ ْعُفوْا َعن ُسَوءٍ }: قال
إذف اعبيملة األخًنة فيها إغراء، أم أف اهلل من شأنو كمن أظبائو أنو عفو كأنو  {:فَِ نَّ اللََّو َكاَن َعُفوِّا َقِديًرا}: قال

قدير، فمن كصفو أنو عفو، كمن صفتو العفو، فإذا كاف ىذا كصف للرضبن فهو كصفه ضبيد، ينبغي لكل مؤمن أف يتخلق 
رنا}: بو دبا يليق بو، فقولو تعاذل يػٍ ًإف : }كجل عزكمن مثبلن يتصدؽ عبلنية، كقد قاؿ اهلل  ،[149: النساء] {ًإف تػيٍبديكاٍ خى

ره لُّكيمٍ  يػٍ قىاًت فىًنًعمَمَّنا ًىيى كىًإف زبيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى ، فبل حرج أف ييبدم اإلنساف [271: البقرة ]{تػيٍبديكاٍ الصَمَّندى
صدقتو أحياننا، كلكن اإلسرار أفضل، لكن إف اقرتف باإلبداء ما وبمل غًنه على االقتداء بو فاإلبداء أفضل؛ كؽبذا ؼبا قدـ 

 رقة شديدة، ٍب قاـ كخطب  اهلل عليو كسلمصلى قـو من ميضر ؾبتايب النمار، رؽ ؽبم الن   اهلل عليو كسلمصلىعلى الن  
الناس كدعاىم إذل الصدقة، فرجل يتصدؽ من مالو، فجاء رجل من األنصار كمعو صيرة من ماؿ ال يكاد وبملها، حَّت 

، فتتابع الناس ُب الصدقة، حَّت اجتمع عنده كومتاف من طعاـ كمن ثياب،  اهلل عليو كسلمصلىكضعها بٌن يدم الن  
 يتهلل كجو سركرنا كأنو ميٍذىىبة، فدؿ ذلك على أنو ال بأس بإبداء الصدقات، كأف إبداءىا  اهلل عليو كسلمصلىكالن  

 كاألمن من أف يتسلل إذل النفس شيء كجل عزأحياننا أفضل من إخفائها إذا حصل بذلك اقتداء، شريطة اإلخبلص هلل 
 ُب ذكر السبعة الذين ييظلهم اهلل ُب  اهلل عليو كسلمصلىمن الرياء، أما عند تساكم األيمور فاإلخفاء أفضل لقوؿ الن  

ًينيوي ): ظلو يـو ال ظل إال ظلو قىةو فىأىٍخفىاىىا حىَّتَمَّن الى تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي يبى  .(كىرىجيله تىصىدَمَّنؽى ًبصىدى
فإف العفو عن السوء إحساف، ألف اإلنساف إذا أسقط حقو فقد أحسن إذل من  {:َأْو تَ ْعُفوْا َعن ُسَوءٍ }: قال

طالبة ُب الدينيا كاآلخرة، كىذا يدلنا على أف العفو صفة ضبيدة 
ي
أساء إليو، كأمبا تربع لو، ككأمبا قلده ًمنة بكونو أسقط حق اؼب

إف أحكم : كينبغي أف ييريب اإلنساف نفسو عليها، فإف من أقبح الصفات العتب، كاغبقد، كاختزاف الضغينة، كؽبذا ييقاؿ
 :بيت قالتو العرب

 إذا كينت ُب كل األمور ميعاتبنا         صديقك دل تلق الذم ال تيعاتبو
أما إذا كاف اإلنساف كلما كقع لو . امسح: فينبغي لئلنساف أف ييعود نفسو على الصفح، يعين كما يقوؿ الناس

موقف نكت ُب نفسو نكتة، فإف ىذا الرتاكم يؤذيو، لكن حاكؿ أف تيسرب، كأف ذبلو قلبك دكمنا، ألف كل غل ُب قلبك، 
ًغل، كأمبا ىو قيد كيضع ُب قلبك، فحاكؿ أف تتخفف من ىذه األغبلؿ، كذلك بالعفو، ككما رأيتم إف اهلل : فهو على اظبو

 [.149: النساء] {فىًإفَمَّن اللَمَّنوى كىافى عىفيوًّيا قىًديرنا}: تعاذل حض اؼبؤمنٌن، كىيجهم على العفو، فقاؿ
                                                           

 (. 1031)صحيح مسلم , (1423)صحيح البخاري  
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ا كىو أف اقرتاف أظباء اهلل اغبيسىن بعضها ببعض {:فَِ نَّ اللََّو َكاَن َعُفوِّا َقِديًرا}: قال  كىا ىنا ملحظ لطيف جدن
العفو، كالقدير، فاقرتاف ىذين االظبٌن أعطانبا حيسننا ميضاعفنا، كإال : ييعطيها حيسننا ميضاعفنا، قرف اهلل تعاذل بٌن اظبٌن

فكل منهما من األظباء اغبيسىن الذم بلغ ُب اغبيسن غايتو، لكن أكمل ما يكوف العفو، مَّت؟ مع اؼبقدرة، كما أف قدرة ال 
اذىب : ييصاحبها عفو تتحوؿ إذل بطش، فتأمل لو أف سيلطاننا من السبلطٌن سبكن من خصم لو، ككقع ُب قبضتو، ٍب قاؿ

:  بقريش حينما قاؿ اهلل عليو كسلمصلىأال تيعد ؿبمدة كمنقبة؟ نعم تيعد ؿبمدة لو كمنقبة، كما صنع الن  . عفوت عنك
، فهذا [اذىبوا فأنتم الطلقاء]:  اهلل عليو كسلمصلىفقاؿ . أخ كرصل، كابن أخ كرصل: ، قالوا[ما تظنوف أشل فاعل بكم؟]

العفو مع اؼبقدرة من ًشيم الكراـ، كلكن أحياننا قد يقع العفو مع غًن مقدرة، فبل شك أنو ؿبمود لكن ليس بدرجة األكؿ، 
اذىب : فلو أف رجبلن من صعاليك الناس كضيعفائهم أخطأ عليو سيلطاف من السبلطٌن كضرب ظهره كأخذ مالو، ٍب قاؿ

مد . فقد عفوت عنك أليس ىذا عفونا؟ عفو، لكنو ال يستطيع أصبلن أف يقتص منو، فإف كاف بالفعل قصد العفو فهو وبي
مد عليو صاحبو ىو العفو مع اؼبقدرة، ككذلك أيضنا من  على ىذا، كإف كاف بسبب عجزه فبل ؿبمدة فيو، العفو الذم وبي
الناس من يكوف عنده قدرة، لكن ال عفو عنده، فتتحوؿ قيدرتو ىذه إذل بطش كطيش، لكن ربنا سبحانو كحبمده عفو 
قدير، لو شاء سبحانو ألىلك الناس ُب طرفة عٌن، انظركا إذل حلمو سبحانو، ييعبد غًنه، كييعصى ليل هنار، كمع ذلك 

 .حليم سبحانو، كيقبل التوبة عن عباده
نزلت ىذه اآلية ! يا لو من ربضيض! يا لو من ُتييج{: َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال ُتِحبُّوَن َأن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكمْ }: قال

ُب حادث اإلفك اؼبشهور، ُب سورة النور، ككاف ًمن ضمن مىن كقع ُب حديث اإلفك مسطح بن أيثاثة، كىو من فقراء 
هاجرين، فكاف أبو بكر 

ي
رم عليو صدقتو، فلما كقع فيما كقع فيو قطع عنو الصدقة، فأنزؿ اهلل -  اهلل عنورضي- اؼب هبي

ًبيًل اللَمَّنًو كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا }: تعاذل كىال يىٍأتىًل أيٍكليوا اٍلفىٍضًل ًمنكيٍم كىالسَمَّنعىًة أىف يػيٍؤتيوا أيٍكرل اٍلقيٍرىبى كىاٍلمىسىاًكٌنى كىاٍلميهىاًجرًينى ُب سى
بُّوفى أىف يػىٍغًفرى اللَمَّنوي لىكيٍم كىاللَمَّنوي غىفيوره رَمَّنًحيمه  بلى كاهلل إشل ألحب أف :  اهلل عنورضيأبو بكر : ، فقاؿ[22: النور ]{أىال ربًي

 ، فالعفو كالصفح دبعىن، كالعفو مأخوذ من العفاء، ألنو يغفر اهلل رل، فرجع إذل مسطح النفقة اليت كاف ينفق عليو
الغفور، : ييعفي على األثر فبل يبقى لو شيء، ككذا الصفح، فدلت ىذه اآلية على إثبات اظبٌن من أظباء اهلل اغبيسىن كنبا

 .اؼبغفرة، كالرضبة: كالرحيم، كعلى ما تضمنتاه من صفات، كىي
اؼبغفرة كالرضبة، يغفر ؼبن أساء : ىو أف يتخلق اإلنساف هبذين اػبيلقٌن الكريبٌن، كنبا: كاألثر اؼبسلكي لئليباف بذلك

إليو، تعفو عمن ظلمك، كيرحم سائر الناس، فإف ىذه صفات كماؿ بشرم، لكن هلل منها اؼبثل األعلى، ؽبذا عرب بصيغة 
 .الغفور فعيوؿ، الرحيم فًعيل، ككلها ًصيغ مبالغة ألهنا بلغت الغاية ُب حق اهلل تعاذل

 قدـ اعبار كاجملركر ليدؿ على كماؿ االختصاص، جاءت ىذه اآلية ُب سياؽ الرد {:َوِللَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلوِ }: قال
نافقٌن، يقولوف

ي
ًدينىًة لىييٍخرًجىنَمَّن األىعىزُّ ًمنػٍهىا األىذىؿَمَّن }: على اؼب ٍعنىا ًإذلى اٍلمى ، من يقصد بذلك؟ قصد عبد [8 :اؼبنافقوف ]{لىًئن رَمَّنجى

                                                           
 (.2770)صحيح مسلم , (2661)صحيح البخاري  
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 صلىيقصد رسوؿ اهلل  {األىذىؿَمَّن }يعين نفسو،  {لىييٍخرًجىنَمَّن األىعىزُّ }: بقولو- عليو من اهلل ما يستحق-اهلل بن أييب ابن سلوؿ 
يا : كقاؿ اؼبهاجرين. يا لؤلنصار: ، ؼبا كقع بٌن رجل من اؼبهاجرين كرجل من األنصار مناكشة قاؿ األنصارماهلل عليو كسلم

شبن : ما شأننا كصعاليك قريش إال كما قاؿ األكؿ: فحميت النيفوس، فلما بلغ األمر عبد اهلل بن أييب قاؿ. للمهاجرين
 اهلل صلىيقصد باألعز نفسو، كباألذؿ رسوؿ اهلل . كلبك يأكلك، كاهلل لئن رجعنا إذل اؼبدينة لييخرجن األعز منها األذؿ

فأذلو اهلل أيبا إذالؿ، فقد قيد اهلل ابنو كىو من خيار اؼبؤمنٌن، عبد اهلل بن عبد اهلل بن أييب ابن سلوؿ، فوقف . عليو كسلم
ابنو أقرب الناس إليو، حَّت أرسل إليو .  اهلل عليو كسلمصلىكاهلل ال هبيوزىا، إال بإذف رسوؿ اهلل : على باب اؼبدينة، كقاؿ

: اؼبنافقوف ]{كىلًلَمَّنًو اٍلًعزَمَّنةي كىًلرىسيولًًو كىلًٍلميٍؤًمًنٌنى } أف خل بينو كبٌن الدخوؿ، فثبتت العزة هلل كلرسوؿ،  اهلل عليو كسلمصلىالن  
عتزلة، [8

ي
، فدؿ ذلك على إثبات صفة العزة هلل، كفيها رد بليغ على الذين ييثبتوف األظباء مفرغة من الصفات، من ىم؟ اؼب

عتزلة يزعموف أهنم ييثبتوف األظباء، كلكن يقولوف
ي
أف اعبهمية يينكركف : ففرؽ ما بينهم كبٌن اعبهمية. ال تدؿ على صفات: اؼب

عتزلة . ال ظبيع، كال بصًن، كال عليم، كال قدير، كال ظبع لو، كال بصر، كال علم، كال قدرة: األظباء كالصفات، فيقولوف
ي
كاؼب

فهم يينكركف . نعم، ظبيع، بصًن، عليم، قدير، لكن ظبيع ببل ظبع، بصًن ببل بصر، عليم ببل علم، قدير ببل قدرة: تقوؿ
العزة اسم، أـ صفة؟ صفة،  [8: اؼبنافقوف] {كىلًلَمَّنًو اٍلًعزَمَّنةي }: الصفات، كىذه اآلية تدؿ على إثبات الصفة ألهنم قالوا

يعنا}: كنظًنىا قوؿ اهلل تعاذل ، [133: األنعاـ ]{كىرىبُّكى اٍلغىيًنُّ ذيك الرَمَّنضٍبىةً }، [10: فاطر ]{مىن كىافى ييرًيدي اٍلًعزَمَّنةى فىًللَمَّنًو اٍلًعزَمَّنةي صبًى
كلها صفات أثبتها اهلل لنفسو، لكن عزة اهلل تليق بو، كىي عزة امتناع، كعزة غلبة، كعزة قيدرة، سبحانو كحبمده، كللن  

 عزة تليق بو، كللمؤمنٌن عزة تليق هبم، فكوف الوصف ييضاؼ إذل اهلل كإذل رسولو كإذل اؼبؤمنٌن ال يعين  اهلل عليو كسلمصلى
كالناس . أرض عزاز: التماثل، فإف االشرتاؾ إمبا ىو ُب أصل اؼبعىن، فإف العزة مأخوذة من القوة كالصبلبة، كما يقوؿ الناس

كاؼبعىن كاحد، يعين أهنا صلبة ليست ريخوة، ففيها معىن القوة كاالمتناع كالشدة، فاالشرتاؾ إمبا كاف ُب . عزا: عندنا يقولوف
 أكمل ما يكوف من العزة البشرية،  اهلل عليو كسلمصلىأصل اؼبعىن، كأما ُب اغبقيقة كالكيفية فللو اؼبثل األعلى، كللن  

 .كلسائر اؼبؤمنٌن ما يليق هبم
فبا يدؿ على أف إبليس  [:82: ص] {فىًبًعزَمَّنًتكى } ىذا إبليس وبلف بعزة اهلل {:فَِبِعزَِّتَك ألْ وِيَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ }: قال

 .عارؼ بصفات اهلل تعاذل حَّت إنو أقسم بعزة الرب سبحانو، فشيء يعرفو إبليس كييثبتو، عجبه أف يينكره نيفاة الصفات
 [.82: ص] {ًإالَمَّن ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصٌنى ]ٍب استثىن  {:ألْ وِيَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ }: قال

اؼبهم أف مثل ىذه الصفات ؽبا شبرة سيلوكية على نفس اؼبؤمن، فإيبانك برضبة اهلل ينسم على قلبك نسائم الرجاء، 
إيبانك دبغفرة اهلل كذلك، إيبانك بعزة اهلل يبنحك قوة أنك تأكم إذل ريكن شديد، كىكذا ستجد أف كل اسم هلل تعاذل 

 .ييفيض على النفس اؼبؤمنة فيضنا إيبانينا نافعنا، كوبجزىا عن ضده
 .واهلل أعلم
 (15 )الدرس
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 إثبات األسماء هلل
 [.78: الرحمن] { اْسُم رَبَّْك ِذي اْلَجاَلِل َواإْلِْكَرامِ تَ َباَركَ }: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم
: اإلخالص] {َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ } ,[65: مريم] {فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِِو َىْل تَ ْعَلُم َلُو َسِميِّا}: َوقَ ْولُُو 

4.] 
َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّو أَْنَداًدا } ,[22: البقرة] {َفاَل َتْجَعُلوا ِللَِّو أَْنَداًدا َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ }: َوقَ ْولُوُ 

 [.165: البقرة] {ُيِحبُّونَ ُهْم َكُحبّْ اللَِّو َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا ِللَّوِ 
 .ىذه اآليات ُب إثبات االسم هلل كإثبات كحدانيتو كفردانيتو سبحانو

ستمرة ال تكوف  .تبارؾ: الربكة ىي النماء كالزيادة، فييقاؿ ُب حق اهلل {:تَ َباَركَ }: قال
ي
طردة اؼب

ي
أف النماء كالزيادة اؼب

فدؿ ذلك على إثبات االسم، كُب ىذا رد على اعبهمية، إذ  [78: الرضبن] {تػىبىارىؾى اٍسمي رىبِّكى }إال هلل سبحانو كتعاذل، 
كال ريب أف ىذا من الباطل، فقد قاؿ اهلل . ليس لو اسم، كإمبا اصطنع الناس لو أظباء لييعربكا هبا عنو: اعبهمية يقولوف

: ، كقاؿ[110: اإلسراء] {فػىلىوي األىظٍبىاءي اغبٍيٍسىنى }:  كقاؿ[180 : األعراؼسورة] {كىلًٌلًو األىظٍبىاءي اغبٍيٍسىنى فىاٍدعيوهي هًبىا}: تعاذل
الرد : ُب أكؿ كتابو-  اهللرضبو-كقد عقد اإلماـ الدارمي عثماف بن سعيد  ،[24: ، اغبشر8: طو] {لىوي األىظٍبىاءي اغبٍيٍسىنى }

على بشر اؼبريسي، فصبلن ُب إثبات االسم هلل تعاذل، كالرد على اعبهمية الذين يزعموف أف اهلل دل يكن لو أظباء كإمبا األظباء 
من اخرتاع الناس، رد عليهم ردنا ميفحمنا ميربمنا دل ييبق ؽبم باقية، فهذه اآلية تدؿ على إثبات االسم هلل تعاذل، كأف اهلل قد 

تسمى باألظباء مينذ األزؿ، كأف أظباءه ميباركة، إم كاهلل، كلذلك أم شيء ييذكر عليو اسم اهلل فهو ميبارؾ، إذا بدأت 
دل يأكل معك الشيطاف، كىكذا الشراب، كإذا أتى الرجل أىلو، فقيسم بينهما كلد دل يضره . بسم اهلل: الطعاـ فقلت

فات الشيطاف اؼببيت، كىكذا ما ذيكر اسم اهلل ُب . بسم اهلل: كإذا دخل الرجل بيتنا فقاؿ. بسم اهلل: شيطاف إف ىو قاؿ
 فأضاؼ االسم إذل الذات، فبا يدؿ على أف لو اسم سبحانو، كأف [78: الرضبن ]{تػىبىارىؾى اٍسمي رىبِّكى }شيء إال بيورؾ فيو، 

 . اظبو غًن ذاتو، كإمبا ىي أظباء ظبى هبا نفسو
 : الرضبنسورة] {تػىبىارىؾى اٍسمي رىبِّكى ًذم اعبٍىبلؿً } كصفه ؼبن؟ للرب أـ لبلسم؟ {:ِذي{: }ِذي اْلَجاللِ }: قال

: الرضبن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اعبٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً } إذف ىي ؾبركرة فتكوف صفة جملركر، خببلؼ ما كرد ُب أكؿ السورة [78
 : الرضبنسورة] {ًذم اعبٍىبلؿً }، ما معىن {ًذم اعبٍىبلؿً }كصفه للوجو، كىنا كصف للرب، للذات،  {ذيك اعبٍىبلؿً }، فػ[27
التفخيم كالتعظيم، يعين ذك العظمة كالفخامة، فهو سبحانو : صاحب، كاعببلؿ اؼبقصود بو: ذم، كذك، كذا دبعىن ؟[78

لونو، كىم اؼبؤمنوف  .ذك اعببلؿ دبعىن أنو ىو سبحانو ميتصف بصفات اعببلؿ، كما أف أكلياءه هبي
 .ذك اإلكراـ، ألنو سبحانو أىل ألف ييكـر لكمالو، كىو سبحانو أيضنا ييكـر أكلياءه {:َواإِلْكَرامِ }: قال
 بالعبادة، كقد ذكرنا ُب مرات سابقة، كُب دركس عدة أف  اهلل عليو كسلمصلىىذا أمر للن   :{فَاْعُبْدهُ }: قال

 .تعريف باعتبار حقيقتها، كتعريف باعتبار  حادىا كأفرادىا: العبادة ؽبا تعريفاف
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بو اهلل كيرضاه من : فالعبادة من حيث  حادىا كأنواعها عرفها شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بقولو اسم جامع لكل ما وبي
 .األقواؿ كاألفعاؿ الظاىرة كالباطنة

 .كماؿ احملبة مع كماؿ اػبيضوع: كأما تعريف العبادة باعتبار حقيقتها فهي
فالتعريف األكؿ تعريف للميتعبىد بو، كالتعريف الثاشل تعريف للميتعبىد لو، فهذا معىن العبادة، كىي مأخوذة من 

 .يعين ميوطأ ميسهل للمشي عليو أك للركوب. بعًن ميعبد، كطريق ميعبد: قوؽبم
؟ كاصترب، ىذا أصلها، ٍب قيلبت التاء طاء، كالزيادة ُب [65: مرصل]{كىاٍصطىربٍ }ما ىو أصل  {:َواْصطَِبرْ }: قال

اؼببين زيادة ُب اؼبعىن، دبعىن اصرب صربنا كثًننا، كالصرب ىو حبس النفس عن اعبزع، كاللساف عن التشكي كالسخط، كاعبوارح 
 .عن لطم اػبيدكد كشق اعبيوب

 :والصبر ثالثة أنواعإذف ىذا نوع من أنواع الصرب، كىو الصرب على طاعة اهلل،  {:َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِوِ }: قال
 . صرب على طاعة اهلل:النوع األول
 . كصرب عن معصية اهلل:النوع الثاني
 . كصرب على أقدار اهلل اؼبؤؼبة:النوع الثالث

اىدة - معشر طلبة العلم كمن بلغ - كىكذا فإف العبادة  {:َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِوِ }: قال تفتقر إذل صرب، كربتاج إذل ؾبي
حَّت يثبت اإلنساف عليها، لكن اؼبؤمن إذا كطن نفسو على العبادة كعودىا عليها اسرتسلت كانساقت كدل هبد كيلفة، 

بة للعبادة، حَّت إهنا لردبا إذا فقدت العبادة شقيت، فينبغي للمؤمن أف ييوطن نفسو منذ الصغر  تيصبح نفسو مطواعة، ؿبي
 .على عبادة اهلل من الفرائض كالنوافل من أنواع العبادات لكي يألفها كيأنس هبا

 .ال أعلم لو ظبينا: ىذا االستفهاـ استفهاـ ييراد بو النفي، ألف جوابو {:َىْل تَ ْعَلُم َلُو َسِميِّا}: قال
يًّيا} أم ميساميا، أك ميطابقنا لو ُب االسم، ال ظبي لو سبحانو، {:َسِميِّا}: قال  ىل [65: مرصل ]{ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ظبًى

هلل ظبي مثلو ييساميو؟ حاشا ككبل، فهذا االستفهاـ استفهاـ للنفي، كدؿ على إثبات االسم هلل تعاذل، كليس إنكارم، 
اطب الن  صلى خاطب، ألنو ىبي

ي
يًّيا}: ، يقوؿ اهلل عليو كسلمفليس يينكر على اؼب  {فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ لًًعبىادىتًًو ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ظبًى

 .[65: مرصل]
 . مرت بنا، أم ال ميكافئ لو سيبحانو{:َوَلْم َيُكن لَُّو ُكُفًوا َأَحدٌ }: قال
صبع ند، كالند ىو اؼبثيل كالنظًن، فنهى اهلل اؼبؤمنٌن، بل الناس صبيعنا  {:أَنَداًدا} {:َفاَل َتْجَعُلوْا ِلّلِو أَنَداًدا}: قال

اثلو كييناظره تعاذل اهلل عن ذلك  .أف هبعلوا هلل أندادنا، ألنو ال يبيكن أف يكوف لو ند يبي
 .يعين كأنتم تعلموف أنو ال ند لو كال نظًن كال شبيو لو {:َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ }: قال
 .للتبعيض من {:َوِمَن النَّاسِ }: قال
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 نعى اهلل {:َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن اللَِّو أَنَداًدا ُيِحبُّونَ ُهْم َكُحبّْ اللَِّو َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبِّا لّّْلوِ }: قال
ا هلل تعاذل، يبذلوف ؽبا  شركٌن أهنم يتخذكف من دكف اهلل أندادنا، يعين يتخذكف اآلؽبة كاؼبعبودات ندن

ي
تعاذل على طائفة من اؼب

من العبوديات ما ال هبوز صرفو لغًن اهلل تعاذل، كمن ذلك احملبة، فإف احملبة من أعظم مقامات العبادة، بل إهنا أـي العبادات 
حرؾ كالباعث لئلنساف لعبادة اهلل اقبذابو إليو كتأؽبو لو، فالتألو من الولو كىو احملبة كالشوؽ كاالقبذاب إذل 

ي
القلبية، ألف اؼب

اؼبعبود، فإذا صيرفت ؿببة السر ؿببة العبادة لغًن اهلل، فقد كقع ُب الشرؾ األكرب الذم ال يغفره اهلل، كاعلموا أف للميفسرين 
 :ُب ىذه اآلية قوالف
بوف أندادىم :القول األول بوف اهلل، كإمبا وبي بوف أندادىم كاحملبة اليت ال تنبغي إال هلل، يعين أهنم ال وبي شركٌن وبي

ي
 أف اؼب

 .احملبة اليت ال تنبغي إال هلل
بوف اهلل:القول الثاني بوهنم كما وبي  .دبعىن أهنم ييشركوف ُب احملبة.  أهنم وبي

كىذا القوؿ الثاشل ىو القوؿ الراجح، كىو الذم نصره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم، دبعىن أف 
بوف اهلل لكنهم ييفسدكف ىذه احملبة بصرفها لغًن اهلل، يعين بإشراؾ غًن اهلل هبا، فلم  اؼبشركٌن ما كونوا خليٌن من ؿببة اهلل، وبي

 :ييوحدكا اهلل باحملبة، مرة أيخرل، للميفسرين ُب ىذه اآلية قوالف
بوف أصنامهم احملبة اليت ال تكوف إال هلل: القوؿ األكؿ بوف اهلل، كإمبا وبي فعلى ىذا القوؿ اؼبشركوف ال . أهنم ال وبي

بوف اهلل، كإمبا وببوف أصنامهم كأندادىم  .وبي
بوف اهلل، فوقعوا ُب شرؾ احملبة: القوؿ الثاشل بوهنم كما وبي  .أهنم وبي

 .كىذا ىو األقرب كالراجح، كيكوف بقية اآلية على ذلك
فبل  {أىشىدُّ }دبعىن أف اؼبؤمنٌن يصرفوف ؿببة اهلل بصيغة أفعل التفضيل، {:َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبِّا لّّْلوِ }: قال

بوف ؿبابنا أيخرل من احملاب الغريزية كمحبة  ييشركوف مع اهلل غًنه ُب احملبة، ُب ؿببة السر، اليت ىي ؿببة العبادة، كإف كاف وبي
الطعاـ كالشراب كالزكج كالولد كالوالد كغًن ذلك، لكن ىذه ال تيسمى ؿببة عبادة، فدؿ ذلك على أنو ال هبوز التنديد 

 .كازباذ ند مع اهلل عز كجل
َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي َلْم يَ تَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم  }-:رحمو اهلل -ؤلفقال الم

ُيَسبُّْح ِللَِّو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َلُو اْلُمْلُك َوَلُو } ,[111: اإلسراء ]{َيُكْن َلُو َوِليّّ ِمَن الذُّلّْ وََكب ّْْرُه َتْكِبيًرا
 [.1: التغابن] {اْلَحْمُد َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 

الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَلْم ( 1 )تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا}
 [.2, 1: الفرقان] {يَ تَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّرَُه تَ ْقِديًرا

َما اتََّخَذ اللَُّو ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن إَلٍو إًذا َلَذَىَب ُكلُّ إَلٍو ِبَما َخَلَق َوَلَعاَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ُسْبَحاَن }
 [.92, 91: المؤمنون] {َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ تَ َعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكونَ ( 91 )اللَِّو َعمَّا َيِصُفونَ 
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ُقْل إنََّما َحرََّم رَبَّْي اْلَفَواِحَش َما } ,[74: النحل] {َفاَل َتْضرِبُوا ِللَِّو اأْلَْمثَاَل إنَّ اللََّو يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ }
ْثَم َواْلبَ ْغَي ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوَأْن ُتْشرُِكوا بِاللَِّو َما َلْم يُ نَ زّْْل ِبِو ُسْلطَانًا َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّو َما اَل  َها َوَما َبَطَن َواإْلِ َظَهَر ِمن ْ

 [.33: األعراف] {تَ ْعَلُمونَ 
 .ىذه اآليات ُب نفي الشريك عن اهلل كإثبات كحدانيتو، كنفي الولد عنو كالصاحبة

كصف اهلل بصفات الكماؿ، كنيعوت اعببلؿ، فإذا : كقد مر بنا أف معىن اغبمد ىو {:َوُقِل اْلَحْمُد ِلّلوِ }: قال
 .تكرر اغبمد صار ثناءن 

 ُب ىذا رد على من ادعى الولد هلل، كىم طوائف من بين  دـ، {:َوُقِل اْلَحْمُد ِلّلِو الَِّذي َلْم يَ تَِّخْذ َوَلًدا}: قال
، كمشركو العرب [30: التوبة ]{اٍلمىًسيحي اٍبني اللَمَّنوً }: ، كالنصارل قالت[30: التوبة ]{عيزىيٍػره اٍبني اللَمَّنوً }: اليهود قالت

فنزه اهلل نفسو عن الولد، ألف الولد ال بد أف يكوف من جنس أبيو، كىذا ييناُب كحدانية اهلل . اؼببلئكة بنات اهلل: قالت
ساعدة ُب حاؿ الًكرب، كاهلل غين عن ذلك، فلهذا نزه اهلل نفسو عن الولد، فلئن 

ي
تعاذل، كما أف الولد إمبا ييتخذ لئلعانة كاؼب

 .كاف الولد كماؿ ُب حق اؼبخلوقٌن فهو ُب حق اػبالق نقص، لكماؿ كحدانيتو تعاذل
ًٍلكيوفى }إم كاهلل، ال شريك  {:َوَلم َيُكن لَُّو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلكِ }: قال قيًل اٍدعيوا الَمَّنًذينى زىعىٍمتيم مِّن ديكًف اللَمَّنًو ال يبى

 .[22: سبأ ]{ًمثٍػقىاؿى ذىرَمَّنةو ُب السَمَّنمىوىاًت كىال ُب األىٍرًض كىمىا ؽبىيٍم ًفيًهمىا ًمن ًشٍرؾو 
 .كل اؼبلك لو سبحانو، كؽبذا قدـ اعبار كاجملركر {:َوَلم َيُكن لَُّو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلكِ }: قال
عاكف :  الورل من الوىرٍل، كىو{:َوَلْم َيُكن لَُّو َوِليّّ مَّْن الذُّلَّ وََكب ّْْرُه َتْكِبيًرا}: قال

ي
الدنو، كالقيرب، فاؼبقصود بالورل اؼب

 .كالنصًن
أف تكوف سببية، إذف  ؽبا استعماالت عدة، كمن استعماالت من يعين بسبب الذيؿ، فإف من {:مَّْن الذُّلَّ }: قال

أم بسبب الذؿ، فاهلل سبحانو كتعاذل ال يستكثر بعباده من  [:111: اإلسراء] {كىدلٍى يىكين لَمَّنوي كىرل  مِّنى الذُّؿَمَّن }: معىن قولو
 .قلة، كال يستعز هبم من ذلة

 .بلسانك، ككربه بفعالك. اهلل أكرب اهلل أكرب: أم قل {:وََكب ّْْرُه َتْكِبيًرا}: قال
أم تنزيهنا هلل، . سبحاف اهلل: التسبيح ىو التنزيو، فحينما تقوؿ {:ُه َما ِفي السََّمَواِت َواأَلْرضِ لَ ُيَسبُّْح ل}: قال

 :ويُنزه اهلل عن ثالثة أُمور
 . ينزه عن النقص:األمر األول
 . كينزه عن العيب:األمر الثاني
 . كينزه عن فباثلة اؼبخلوقٌن:األمر الثالث

كىًإف }كل ما ُب السماكات، ككل ما ُب األرض فهو ييسبح حبمده  {:َلُو َما ِفي السََّمَواِت َواأَلْرضِ لُيَسبُّْح }: قال
ًليمنا غىفيورنا ًه كىلىًكن الَمَّن تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم إًنَمَّنوي كىافى حى  .[44: اإلسراء ]{مِّن شىٍيءو ًإالَمَّن ييسىبِّحي حًبىٍمدى
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 {.َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ }: قال
 .تقدـ معناىا {:تَ َباَركَ {: }تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَانَ }: قال
 .ىو القر ف، كىو اسم من أظبائو، ألنو يفرؽ بٌن اغبق كالباطل، كبٌن اؼبؤمنٌن كالكيفار {:اْلُفْرقَانَ }: قال
 من عبده؟ رسوؿ اهلل ؿبمد، كىذا يدلنا على أف مقاـ العيبودية مقاـ شريف، فإف اهلل كصف {:َعَلى َعْبِدهِ }: قال
تػىبىارىؾى الَمَّنًذم نػىزَمَّنؿى }، [1: اإلسراء ]{سيٍبحىافى الَمَّنًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدهً } ُب أشرؼ اؼبقامات بالعبودية،  اهلل عليو كسلمؿبمد صلى

ـى عىٍبدي اللَمَّنًو يىٍدعيوهي }، [1: الفرقاف ]{اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدهً   . كىكذا[19: اعبن ]{كىأىنَمَّنوي لىمَمَّنا قىا
 للناس صبيعنا إنسهم كجنهم، برىم  اهلل عليو كسلمإذف دعوة الن  صلى {:لَِيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا}: قال

يعنا الَمَّنًذم لىوي ميٍلكي السَمَّنمىوىاًت }كفاجرىم، يهوديهم كنصرانيهم، كتابيهم ككثنيهم،  قيٍل يىا أىيػُّهىا النَمَّناسي ًإشلِّ رىسيوؿي اللَمَّنًو إًلىٍيكيٍم صبًى
اتًًو كىاتَمَّنًبعيوهي لىعىلَمَّنكيٍم تػىٍهتىديكفى  ًيتي فى ًمنيواٍ بًاللَمَّنًو كىرىسيولًًو النَمَّنً ِّ األيمِّيِّ الَمَّنًذم يػيٍؤًمني بًاللَمَّنًو كىكىًلمى  {كىاألىٍرًض ال إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى وبيًٍيي كىيبي

 . أيرسل للعاؼبٌن نذيرنا اهلل عليو كسلمإذف ىو صلى: [158: األعراؼ]
 .تقدـ ىذا اؼبعىن {:الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرضِ }: قال
 .فيو تربئة اهلل عنو الولد {:َوَلْم يَ تَِّخْذ َوَلًدا}: قال
خبلفنا ؼبا يدعيو اؼبشركوف من القائلٌن بالتثنية، كىم الثنوية من اجملوس  {:َوَلْم َيُكن لَُّو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلكِ }: قال

إلو النور ىبلق اػبًن، كإلو الظيلمة ىبلق الشر، أك ما يدعيو الركماف من تعدد اآلؽبة : الذين يزعموف أف للكوف خالقاف
فيجعلوف لكل ًمرفق من مرافق اغبياة إلو، إلو اغبرب، إلو اغبصاد، إلو اغبب، إلو كذا، ىكذا من كثنيتهم، إذف دل يكن لو 

 .شريك ُب اؼبلك
ا، كل شيء فهو ـبلوؽ هلل، كُب ىذا رد على القدرية الذين  {:َوَخَلَق ُكلَّ َشْيءٍ }: قال ىل خرج شيء؟ أبدن

ىو خالق العباد، كخالق أفعاؽبم،  ،[62: ، الزمر16: الرعد] {اللَمَّنوي خىاًلقي كيلِّ شىٍيءو }يزعموف أف العبد ىبلق فعل نفسو، فػ
 .كإف كانت أفعاؽبم ميكتسبة ؽبم

إذف قد قدره اهلل منذ األزؿ، كُب حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص  {:َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّرَُه تَ ْقِديًرا}: قال
. (كىتىبى اللَمَّنوي مىقىاًديرى اػٍبىبلىًئًق قػىٍبلى أىٍف ىبىٍليقى السَمَّنمىاكىاًت كىاألىٍرضى خًبىٍمًسٌنى أىٍلفى سىنىةو ): مرفوعنا

تدؿ على االستغراؽ كالتقصي، أم صورة من صور الوالدة،  {ًمن} ىذا نفي، ك{:َما اتََّخَذ اللَُّو ِمن َوَلدٍ }: قال
 .كقد بينا دل؟{مىا ازبَمَّنىذى اللَمَّنوي ًمن كىلىدو }

تىا} حاشا ككبل أف يكوف مع اهلل إلو، {:َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن ِإَلوٍ }: قال ا  ؽًبىةه ًإالَمَّن اللَمَّنوي لىفىسىدى : األنبياء ]{لىٍو كىافى ًفيًهمى
لَمَّنذىىىبى كيلُّ إًلىوو دبىا خىلىقى كىلىعىبل }يعين لو قيدر كحاشا ككبل أف يكوف  [91: اؼبؤمنوف] {كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن إًلىوو ًإذنا}، [22

ُب ىذا دليل على امتناع أف يكوف ُب الكوف خالق مع  ،[91: اؼبؤمنوف] {بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو سيٍبحىافى اللَمَّنًو عىمَمَّنا يىًصفيوفى 
                                                           

 (.2653)صحيح مسلم  



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

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

{ لَمَّنذىىىبى كيلُّ إًلىوو دبىا خىلىقى }لو كاف معو إلو، إذف الستقل كل كاحد دبيلكو، - كىي حرؼ امتناع- اهلل، دل؟ ألنو لو 
غالبة،  [91: اؼبؤمنوف]

ي
كما الذم  [91: اؼبؤمنوف] {كىلىعىبل بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو }كأيضنا لنشأ بينهم ما ينشأ بٌن اؼبلوؾ من اؼب

قبده؟ قبد أف الكوف ميتسق، مينتظم، ليس فيو جزائر ميتناثرة، كقبد أنو ليس فيو اضطراب فبا يدؿ على عدـ كجود مينازعة 
تكلموف ييثبتوف ىذه القضية دبا ييسمونو دليل التمانع، كىو دليل عقلي ال 

ي
كميغالبة، إذف ىذا دليل على كحدانية اهلل، كاؼب

رؾ شيء كأراد األخر أف ييسكنو: بأس بو، يقولوف  :, فثم ثالث احتماالتلو قيدر أف للكوف خالقٌن فأراد أحدىم أف وبي
 . إما أف يقع ميراد كل منهما:االحتمال األول
 . أك أال يقع ميراد أم منهما:االحتمال الثاني
 . أك يقع ميراد أحدنبا:االحتمال الثالث

تنع، ميستحيل أف يكوف الشيء ميتحركنا ساكننا ُب  ف كاحد، كأيضنا يستحيل أال يكوف  فأما االحتماؿ األكؿ فهو فبي
ال ميتحركنا كال ساكننا، كيدؿ على عجز كل منهما لو دل يقع ميراده، فما بقي إال االحتماؿ األخًن، كىو أف يقع ميراد 
ستحق للعبادة، كلكن اآلية القر نية أبلغ ُب بياف ىذا اؼبعىن 

ي
ًإذنا }أحدنبا كال يقع ميراد اآلخر، فيكوف من كقع ميراده فهو اؼب

 [. 91: اؼبؤمنوف] {لَمَّنذىىىبى كيلُّ إًلىوو دبىا خىلىقى كىلىعىبل بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو 
 . تنزيهنا لو{:ُسْبَحاَن اللَّوِ }: قال
 {. َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ تَ َعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكونَ (91)َعمَّا َيِصُفوَن }: قال
ثل اهلل خبلقو، كال ييقاس هبم، فبل هبوز قياس التمثيل ُب حق اهلل تعاذل {:َفاَل َتْضرِبُوْا ِلّلِو اأَلْمثَالَ }: قال  .أم ال يبي
 {.ِإنَّ اللََّو يَ ْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ }: قال
 .أداة حصر {:ُقْل ِإنََّما}: قال
َها َوَما َبَطنَ }: قال كالفواحش صبع فاحشة، كىي ما عظيم خيبثو  {:ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَّْي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

 .كاستقباحو، الظاىر منها كالباطن
 .اإلٍب ىا ىنا ىو الذم يأشبو اإلنساف بذاتو غًن ميتعد لغًنه {:َواإِلْثمَ }: قال
 .ىو ما حصل بو ذبين كعدكاف على الغًن {:َواْلبَ ْغيَ }: قال
 .كىذا كصف طردم، ألف كل بغي فهو بغًن حق {:َواْلبَ ْغَي ِبَغْيِر اْلَحقّْ }: قال
كىذا ىو موضع الشاىد، كىو النهي عن الشرؾ، كتسوية غًن  {:َوَأن ُتْشرُِكوْا بِاللَِّو َما َلْم يُ نَ زّْْل ِبِو ُسْلطَانًا}: قال

 .اهلل تعاذل بو سيبحانو
أيضنا كصفه طردم، دبعين كل شيء أيشرؾ مع اهلل تعاذل فبل سيلطاف لو، كال  {:َما َلْم يُ نَ زّْْل ِبِو ُسْلطَانًا}: قال

 .دليل لو، كال بيرىاف لو
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كىذه أعظمها كىي القوؿ على اهلل بغًن علم، فدؿ على ربرصل ىذه  {:َوَأن تَ ُقوُلوْا َعَلى اللَِّو َما اَل تَ ْعَلُمونَ }: قال
حرمات عافانا اهلل تعاذل كإياكم

ي
حرمات العظيمة، فهي أيمهات اؼب

ي
 .اؼب

 .واهلل أعلم
 ( 16 )الدرس

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

 :أما بعد
في :  في سبعة مواضع[5: او] {الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى}: وقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم

: األعراف] {ِإنَّ رَبَُّكُم اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ }:سورة األعراف قولو
ِإنَّ رَبَُّكُم اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى }: وقال في سورة يونس عليو السالم[.54

اللَُّو الَِّذي َرَفَع السََّمَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد تَ َرْونَ َها ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى }: وقال في سورة الرعد. [3:يونس] {َعَلى اْلَعْرشِ 
ثُمَّ }: وقال في سورة الفرقان[.5: او] {الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى}: وقال في سورة او[.2:الرعد] {اْلَعْرشِ 

اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض }: وقال في سورة ألم السجدة[.59: الفرقان] {اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّْحَمنُ 
نَ ُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ   [.4: السجدة] {َوَما بَ ي ْ

: الحديد] {ُىَو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ }: وفي سورة الحديد
4.] 

هبمعها موضوع كاحد، كىو إثبات االستواء هلل  -رضبو اهلل-ىذه الطائفة من اآليات الكريبات اليت ساقها الشيخ 
على عرشو اجمليد، فقد استول ربنا سبحانو كحبمده استواءن يليق جببللو كعظمتو بعد أف خلق السماكات كاألرض  كجل عز

. على عرشو
العلو كاالستقرار، ىكذا تعرؼ العرب معىن استول، أنو عبل كاستقر، كما قاؿ اهلل عز كجل ُب :  لغة:االستواء

 يعين على ظهور الفيلك كاألنعاـ، [:13: الزخرؼ] {لًتىٍستػىويكا عىلىى ظيهيورًهً }: سورة الزيخرؼ ؼبا ذكر الفلك كاألنعاـ قاؿ
 أم لتعلوا [13: الزخرؼ] {لًتىٍستػىويكا عىلىى ظيهيورًهً } إذف ،[13: الزخرؼ] {ٍبيَمَّن تىٍذكيريكا نًٍعمىةى رىبِّكيٍم ًإذىا اٍستػىوىيٍػتيٍم عىلىٍيوً }

 كتستقركا على ظهور الفلك كاألنعاـ ٍب تذكركا نعمة ربكم إذا علوًب كاستقررًب على ظهورىا، فهذا ىو أصل معىن االستواء
لًتىٍستػىويكا عىلىى ظيهيورًًه ٍبيَمَّن تىٍذكيريكا نًٍعمىةى رىبِّكيٍم ًإذىا اٍستػىوىيٍػتيٍم }: ُب لغة العرب، كالقر ف نزؿ بلساف عريب ميبٌن، فالذم قاؿ

 فمعىن االستواء ُب اؼبوضعٌن كاحد، لكنو ،[5: طو]{الرَمَّنضٍبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}:  ىو الذم قاؿ،[13: الزخرؼ]{عىلىٍيوً 
إذا أيضيف إذل اؼبخلوؽ صار استواءن يليق بو، كإذا أيضيف إذل اػبالق صار استواءن يليق بو، كما نقوؿ ذلك ُب سائر 

الصفات، للمخلوؽ ظبع يليق بو، كللخالق ظبع يليق بو، للمخلوؽ بصر يليق بو، كللخالق بصر يليق بو، كذلك نقوؿ ىا 
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 كقد أثبت اهلل تعاذل ىذا االستواء ُب سبعة مواضع من القر ف، .كللخالق استواء يليق بو،للمخلوؽ استواء يليق بو: ىنا
 :ألن ُورود استوى في القرآن جاء على ثالثة أنحاء بعلى، لكميراد الشيخ ىا ىنا ذكر االستواء معد

كىلىمَمَّنا بػىلىغى أىشيدَمَّنهي }: ،كقوؿ اهلل تعاذلليعين غًن ميقيد حبرؼ عل:  أف يأٌب االستواء ميطلقنا:النوع األول
إذف ىنا استول دل تتقيد ال حبرؼ على، كال حبرؼ إذل، كإمبا أطلق اهلل تعاذل، فيكوف معناىا ، [14:القصص]{كىاٍستػىوىل

استول : ىذا أم بلوغ النهاية كالكماؿ، فإذا جاءت استول ميطلقة غًن ميقيدة فإهنا تدؿ على االنتهاء كالكماؿ، مثل قولنا
: قئاستول الطعاـ، أم بلغ غايتو ُب النيضج، فكذا ؼبا قاؿ اهلل عن ن  من أنبيا.  يعين نضج كبلغ غايتو ُب النيضج.الزرع

 . يعين بلغ كماؿ اػبلقة كاػبيلق، فهذا ؾبيئها ميطلقة[:14: القصص] {كىلىمَمَّنا بػىلىغى أىشيدَمَّنهي كىاٍستػىوىل}
اًء كىًىيى ديخىافه }: كقوؿ اهلل تعاذل:أٌب ميتعدية بإذل أف ت:النوع الثاني  فإذا [11: فصلت] {ٍبيَمَّن اٍستػىوىل ًإذلى السَمَّنمى

 فهي تدؿ على معىن القصد كالتوجو إذلفإف معناىا حينئذو قصد بإرادة تامة، فإذا جاءت ميعدات بإذل  بةجاءت ميعدا
 .للشيء

راد كؿبل الشاىدكىذا .  أف تأٌب معداة بعلى:النوع الثالث
ي
 كما ُب ىذه اؼبواضع السبعة، ستة منها على ،اؼبوضع اؼب

فيكوف معناىا حينئذو  {الرَمَّنضٍبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}:  كموضع كاحد ُب سورة طو،{ٍبيَمَّن اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً }نسق كاحد، 
استقرارنا يليق جببللو كعظمتو، ىذا الذم تعرفو العرب من ليغتها، ال تعرؼ سواه، كؽبذا دل يرتدد اإلماـ كأم عبل كاستقر علونا 

 .أم أف العرب تعرفو من ليغتها، ال تتمارل فيو:االستواء غًن ؾبهوؿ:  كُب لفظ،االستواء معلـو: مالك أف يقوؿ
ت كأيامنا، بل كما قاؿ اهلل سىذه األياـ رل:{ِإنَّ رَبَُّكُم اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ } :قال

 . فخلق اهلل السماكات كاألرض ُب ستة أياـ،[47: اغبج] {كىًإفَمَّن يػىٍومنا ًعندى رىبِّكى كىأىٍلًف سىنىةو فبَِّمَّنا تػىعيدُّكفى }: سبحانو كتعاذل
 حرؼ عطف يدؿ على الرتاخي، فنستطيع أف نفهم من ىذا أنو :{ثُمَّ } :{ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ } :قال

كات كاألرض دل يكن ميستوينا على العرش، فلما فرغ من خلقهما استول على العرش، اسبحانو كحبمده حٌن خلق السم
. ىذا ما تدؿ عليو ليغة العرب، كيفهمو كيل عريب قيح، يقرأ ىذه اآلية كأمثاؽبا

 عرش، قاؿ اهلل :سرير اؼبلك، سرير اؼبلك الذم يقعد عليو ييسمى:  لغة:العرش:{ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ }: قال
 [.23:النمل] {كىؽبىىا عىٍرشه عىًظيمه }: تعاذل

ىو أعظم اؼبخلوقات، كأعبلىا، كأجلَمَّنها، كأكربىا، كىو سقف العادل، فالكوف كيلو ربتو كما فوقو إال :ااصطبلحن 
فىأىكيوفي ): الرضبن سبحانو كحبمده، كىذا العرش لو قوائم كما نطق بذلك النصوص، فقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم

كىوبىًٍملي عىٍرشى رىبِّكى }: ، كىذا العرش أيضنا لو ضبلة، قاؿ اهلل تعاذل(أىكَمَّنؿى مىٍن ييًفيقي، فىًإذىا ميوسىى بىاًطشه جىاًنبى العىٍرشً 
فيجب اإليباف بأف هلل تعاذل عرشنا عظيمنا كبًننا علينا استول عليو سبحانو كحبمده، ، [17: اغباقة] {فػىٍوقػىهيٍم يػىٍومىًئذو شبىىانًيىةه 

                                                           
 (.160)صحيح مسلم , (2411)صحيح البخاري  
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تاج إذل اهلل كاهلل غين عما سواه، بل العرش كما دكنو ال قياـ لو إال باهلل ؤكاستوا ق عليو ليس عن حاجة، فإف كل شيء ؿبي
 . عن حاجة، كبل، كلكنو استواء يليق بو سبحانواسبحانو كحبمده، فليس استواء اهلل على العرش كعلوه عليو ناتجن 

 أـ أهنا ؟قيد {تػىرىٍكنػىهىا}: ىل قولو :{اللَُّو الَِّذي َرَفَع السََّمَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد تَ َرْونَ َها ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ }: قال
راد يعين؟ ميطردة صفة

ي
، يعين تيرل فبل عمد: ىل اؼب :  أك اؼبقصود؟اهلل الذم رفع السماكات بغًن عمد، فبل يوجد عمد أصبلن

اللَمَّنوي الَمَّنًذم رىفىعى السَمَّنمىوىاًت ًبغىًٍنً }:  وبتمل ىذا، كوبتمل ىذا، تأملوا ُب اآلية؟أنو رفع السماكات بعمد، لكنها عمد غًن مرئية
 أف ٍبَمَّن عمده لكنها غًن مرئية، ليست من جنس األعمدة اليت ربمل سقف ىذا :واألقرب واهلل أعلم ،{عىمىدو تػىرىٍكنػىهىا

كدل وبتج أف  {اللَمَّنوي الَمَّنًذم رىفىعى السَمَّنمىوىاًت ًبغىًٍنً عىمىدو }: بالقوؿالكتفى د نفي العمد ميطلقنا ااؼبسجد ككبو ذلك، ألنو لو أر
.  لكنها ليست من جنس العمد اليت نعهدىا-كاهلل أعلم- فهذا يدؿ على أف ٍب عمد  {تػىرىٍكنػىهىا}: يقوؿ

 . كُب سورة طو اللفظ ىبتلف عما قبلو كما بعده، كىو موضع الشاىد:{ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ }: قال
.  قدـ ذكر اظبو الشريف سبحانو على ذكر االستواء:{الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى} :قال
نػىهيمىا ُب ًستَمَّنًة }:  كقاؿ ُب أدل السجدة:{ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ }: قال اللَمَّنوي الَمَّنًذم خىلىقى السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضى كىمىا بػىيػٍ

ىيوى الَمَّنًذم خىلىقى السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضى ُب ًستَمَّنًة أىيَمَّناـو ٍبيَمَّن اٍستػىوىل عىلىى }:  كقريب منها ُب اغبديد،{أىيَمَّناـو ٍبيَمَّن اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً 
 أف اهلل تعاذل ذكر االستواء ميطردنا بلفظ كاحد ُب ستة مواضع، كبسياؽ ميقارب ُب -يا رعاكم اهلل-  فهكذا تركف :{اٍلعىٍرشً 

ـ ؤد حقنا كصدقنا ربقيق ىذه الصفة لو سبحانو كتعاذل، كلكن الزائغٌن يقعوف ُب شااؼبوضع السابع، فبا يدؿ على أنو أر
الفة اؽبدل، فصاركا يقولوف كبل، ال يبيكن أف نيثبت هلل استواءن : مسلكهم اػباطئ، كميقدماُتم السيئة، فتجرىم إذل ـبي

راد باستوائو على العرش استيبلئو عليو، ليس استواءن حقيقينا
ي
 .؟ما الصارؼ لذلك عن ظاىره! دل؟: فإذا ًقيل ؽبم.حقيقينا، كاؼب

ييعيدكف كهبرتكف نفس الشيبهة اليت يصفوف  فصاركا.ألف االستواء من أفعاؿ اؼبخلوقٌن، كاهلل مينزه عن ميشاهبة اؼبخلوقٌن: قالوا
- ىم سهل ليوالجواب عهبا كثًننا فبا أثبت اهلل تعاذل لنفسو من صفات الكماؿ كنيعوت اعببلؿ الذاتية كالفعلية كاػبربية، 

 : -كما تقدم
كإمبا كقع االشرتاؾ ، فلما أضافو إذل نفسو اختص بو.إف ىذا استواء أضافو الرب إذل نفسو: أف ييقاؿ :األمر األول

ؼبا دخل - رضبو اهلل-ُب حركؼ اللفظ فقط، أما حقيقتو ككيفيتو فاألمر ىبتلف، كما قاؿ اإلماـ مالك كُب أصل اؼبعىن، 
االستواء -: رضبو اهلل- فقاؿ اإلماـ مالك .كيف استول؟ {الرَمَّنضٍبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}:  يا أبا عبد اهلل:عليو داخل كقاؿ

، كالكيف ؾبهوؿ، كاإليباف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة  كالكيف غًن معقوؿ، ،االستواء غًن ؾبهوؿ:  كُب لفظ.معلـو
.  ٍب أمر بو فأيخرج من اؼبسجد.كاإليباف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة، كما أيراؾ إال صاحب بدعة

معىن االستواء، كأنو معركؼ ُب لغة العرب، ال ىبفى على عريب معىن االستواء، -رضبو اهلل-فأثبت اإلماـ مالك 
 اؼبخلوقٌن فمجهوؿ أك غًن معقوؿ، ال تتمكن عيقولنا اتءاستواكأما الكيف كىو ما ىبتص بو سبحانو كينفرد بو عن سائر 
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اب بو عن  من دركو، كاإليباف باالستواء كاجب، كالسؤاؿ عن كيفيتو بدعة، فهذا جواب سديد من إماـ رشيد هبب أف هبي
. ؿ عن ىكذا مسألة شاذةأكل من س

الف كغًنىم  ؿ ابن األعرايب كاػبليل بن أضبدئ للغة العرب، فقد سةكزعم أىل البدع بأف االستواء دبعىن االستيبلء ـبي
 من

كحسبك هبم، فإهنم أئمة .ىذا شيء ال تعرفو العرب: ىل يأٌب االستواء دبعىن االستيبلء؟ فأبوا، كقالوا: أئمة اللغة
. اللغة كأىل اللساف، نفوا أف يأٌب االستواء دبعىن االستيبلء، شيء ال تعرفو العرب من ليغتها، كالقر ف نزؿ بلساف عريب ميبٌن

الفة ؼبا تواتر ُب كتاب اهللل  أف ىذه الدعو:األمر الثاني فسبعة مواضع تيعرب بلفظ االستواء، فلو كاف ميراد اهلل .ـبي
. لكنو دل يتغًن ىذا اللفظ ُب صبيع اؼبواضع السبعةك.استوذل: تعاذل من االستواء االستيبلء، لقاؿ كلو ُب موضع كاحد

لو فيسر االستواء باالستيبلء للـز من : فمثبلن . أف تفسًن االستواء باالستيبلء يلـز منو لواـز فاسدة:األمر الثالث
ىل يقوؿ بذلك ! ذلك أال يكوف اهلل تعاذل ميستولينا على عرشو حٌن خلق السماكات كاألرض، كىل يقوؿ بذلك مؤمن؟

من يؤمن بربوبية اهلل، أف اهلل تعاذل دل يكن ميستولينا على عرشو حٌن خلق السماكات كاألرض ٍب استوذل عليو بعد ذلك؟ 
. إف استول دبعىن استوذل: ىذا ما يؤدم إليو قوؽبم

أيضنا يلـز من ذلك أال يكوف بٌن العرش كاألرض السفلى فرؽ، ما الفرؽ إذف إذا كاف االستواء دبعىن االستيبلء 
على اعبميع،  فأم فرؽ بٌن العرش الذم فوؽ السماكات السبع كبٌن األرض السيفلى؟ ال فرؽ إذف، ألف اهلل تعاذل مستورل

إذا كاف استول دبعىن استوذل فيلـز .نو استول على كل شيءإ:كتنزه يصح أف ييقاؿ عنوأف يكوف اهلل تعاذل يرتتب على ىذا 
 كأشياء ال يقول اإلنساف على ،استول على البيوت، كاستول على الشجر، كاستول على اغبجر: من ذلك أف يقوؿ قائل

 فهذا الـز قوؽبم أف استول دبعىن استوذل، فدؿ ذلك على أف تفسًن االستواء باالستيبلء معىن باطل، كأنو قوؿ على .ذكرىا
اهلل بغًن علم، كال ميوجب لو، فإنو ال هبوز صرؼ الكبلـ عن ظاىره إذل خبلؼ ظاىره بإقرارىم ىم إال بوجود دليل ييوجب 

وجب لصرؼ الكبلـ إ: طبعنا القـو يقولوف، نقل اؼبعىن من حقيقتو إذل ؾبازه على فرض القوؿ باجملاز، كال دليل
ي
ف الدليل اؼب

ىذا الذم تعللتم بو علة كاىية، فإنو ال : فنقوؿ. عن ظاىره إذل خبلؼ ظاىره ىو الفرار ُب الويقوع ُب ميشاهبة اؼبخلوقٌن
 دل يبقى لكم ما تتشبثوف بو، إف ؟فللو تعاذل استواء يليق بو، كللمخلوؽ استواء يليق بو، فأين تذىبوف، يلـز منو ما ذكرًب

سبوىا ٍب استدللتم عليها، فعكستم اؼبسار، ككاف الواجب أف تستدلوا دىي إال ميقدمات باطلة كأكىاـ فاسدة، كظنوف اعتق
ٍب تعتقدكا، إذف ىذه اؼبقالة مقالة باطلة فاسدة كالواجب كما ىو مذىب أىل السنة كاعبماعة أف نيثبت هلل سبحانو كتعاذل 

اثل استواء اؼبخلوقٌن . استواءن يليق جببللو كعظمتو، ال يبي
 تقدـ كثًننا أف الفرؽ بٌن الذاتية كالفعلية أف الذاتية قاالستواء صفة فعلية، ألف؟  أـ فعلية؟كىل االستواء صفة ذاتية

تعلقة دبشيئتو، فلما علمنا أنو حٌن خلق السماكات كاألرض دل 
ي
بلزمة لذاتو اليت ال تنفك عنو، كأف الفعلية ىي اؼب

ي
ىي اؼب

 .يكن ميستوينا على عرشو، ٍب استول دؿ ذلك على أف ىذا كصف فعلي، خببلؼ ما يأٌب إثره، كىو صفة العلو
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 (17 )الدرس
 إثبات علو اهلل عز وجل

إثبات علو اهلل على مخلوقاتو -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم:  
إلَْيِو َيْصَعُد }.[158: النساء]{َبل رَّفَ َعُو اللَُّو إلَْيوِ }.[55: آل عمران]{يَا ِعيَسى إنّْي ُمتَ َوفّْيَك َورَاِفُعَك إَليَّ }

 َأْسَباَب (36)يَا َىاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا لََّعلّْي أَبْ ُلُغ اأْلَْسَباَب }.[10: فاار]{اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعوُ 
أََأِمنُتم مَّن ِفي السََّماِء َأن َيْخِسَف ِبُكُم }.[37 ,36:  افر]{السََّمَواِت فََأاَِّلَع إَلى ِإَلِو ُموَسى َوِإنّْي أَلَظُنُُّو َكاِذبًا

: الملك]{ َأْم َأِمنُتم مَّن ِفي السََّماِء َأن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف َنِذيرِ (16)اأْلَْرَض فَِ َذا ِىَي َتُموُر 
16, 17] .

وذلك أن بين االستواء ساؽ الشيخ ىذه اآليات الدالة على إثبات العلو بعد اآليات الدالة على إثبات االستواء، 
: نيوبين العلو فرق

بد دكمنا أف ييوصف بالعلو، كال   دبعىن أف اهلل تعاذل ال. أف االستواء صفة فعلية، كالعلو صفة ذاتية:الفرق األول
كىأىٍنتى الظَمَّناًىري ): يبيكن أف يزكؿ عنو كصف العلو، كما قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب تفسًنه لؤلظباء األربعة، قاؿ

 فاهلل تعاذل دكمنا ميتصف بالعلو، ال يبيكن أف يتصف بالسيفوؿ، حَّت إذا نزؿ سبحانو كتعاذل إذل ظباء (فػىلىٍيسى فػىٍوقىكى شىٍيءه 
 كال ييقاس خبلقو، كاهلل على كل شيء قدير،يا ُب الثيلث األخًن من الليل، ال يبيكن أف يكوف فوقو شيء من ـبلوقاتو، فالد
ًمٍثًلًو شىٍيءه }  . كال تيضرب لو األمثاؿ، فالعلو صفة ذاتية، كاالستواء صفة فعلية ،[11: الشورل]{لىٍيسى كى

فلو أدمن اإلنساف .  أف العلو يدؿ عليو العقل كالنقل، أما االستواء فإنو ال يدؿ عليو إال النقل:الفرق الثاني
التذكًن كأجهد ذىنو لييثبت االستواء دل يتمكن دبيجرد العقل، أما العيلو فإف العقل يدؿ عليو، إذ العقل يقطع بأف العلو 

كماؿ كالسيفل نقص، ككل كماؿ ثابت للمخلوؽ فاهلل أكذل بو، ككل نقص يينزه عنو اؼبخلوؽ فاهلل أكذل أف يينزه عنو، فالعقل 
 . لكنو ال يدؿ عليو،يدؿ على إثبات العلو، لكن العقل ال يدؿ على إثبات االستواء، كإف كاف ال يبنعو

إذف ىذه اآليات اليت بٌن أيدينا تدؿ على إثبات علو اهلل، كاعلموا أف عيلو الرب سبحانو كحبمده قد دؿ عليو 
رة، أم توافرت األدلة اػبمس على إثبات علو اهلل عز كجل، االستواء كما تقدـ دؿ طالعقل كالفاإلصباع كالكتاب كالسنة ك

 فقد أخرب الن  صلى اهلل عليو كسلم بأف اهلل : من اآليات السبع، كدلت عليو السنة الصحيحةا فيما تلوف:عليو الكتاب
سلمٌن على ذلك كما قاؿ األكزاعي:استول على عرشو، كدؿ عليو اإلصباع

ي
كالتابعوف متوافركف كينا ":  فقد انعقد إصباع اؼب

 إذف ىذا تابع للمبحث ، "نقوؿ أف اهلل تعاذل ذكره فوؽ عرشو، كنؤمن دبا كردت بو السنة من صفاتو جل كعبل
 .كاإلصباع، كالسنة، الكتاب:السابق، فاالستواء دلت عليو ثبلثة أنواع من األدلة

                                                           

 (.2713) صحيح مسلم 
 (.500)الصفات للبيهقي ، (1/212) العرش للذى  
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 .الفطرة، العقل:خرين نبا كأما العلو فقد دلت عليو طبسة أنواع من األدلة، منها الثبلثة السابقة كنوعٌن 

 كالرفع ال [55:  ؿ عمراف] {يىا ًعيسىى ًإشلِّ ميتػىوىفِّيكى كىرىاًفعيكى ًإرلىَمَّن }: أما داللة الكتاب فإليكموىا، قاؿ اهلل تعاذل
أعلى، كُب ىذا رد على إذل الرفع ال يكوف إال : [158: النساء]{بىل رَمَّنفػىعىوي اللَمَّنوي إًلىٍيوً }: ، كقاؿ تعاذليكوف إال إذل أعلى

كىمىا قػىتػىليوهي كىمىا صىلىبيوهي }:  ككبل، قاؿ اهلل تعاذلا الذم يزعموف أف عيسى عليو السبلـ قد صيلب، حاشلاليهود كالنصار
 فقد كشت اليهود بعيسى عليو السبلـ إذل الريكماف ليقتلوه، فأتوا ليقبضوا عليو فألقى اهلل ،[157: النساء] {كىلىًكن شيبِّوى ؽبىيمٍ 

 الشوؾ كصلبوه، كأما قشبهو على ىذا اػبائن الذم كشى بو، فأخذكه كجرجركه ككضعوه على خشبة الصلب ككضعوا علي
إذف ىذا التعبًن بالرفع يدؿ على .  حَّت صار ُب السماء الرابعةلعيسى عليو السبلـ فقد رفعتو اؼببلئكة إذل السماكات العيل

. العيلو
خر الزماف، فهو   عيسى عليو السبلـ دل يبت، بدليل أنو ينزؿ ُب ؟ىل ميتوفيك دبعىن اؼبوت:{ِإنّْي ُمتَ َوفّْيكَ } :قال

، دبعىن أف اهلل سبحانو كتعاذل  دل يبت بعد عليو السبلـ، إذف ميتوفيك إما دبعىن ميستوفيك، أك أهنا الوفاة اليت دبعىن النـو
، كالنـو أخو اؼبوت، لكنو أخوه األصغر، فقد قاؿ اهلل سبحانو كتعاذل اللَمَّنوي يػىتػىوىَبَمَّن األىنفيسى ًحٌنى مىٍوًُتىا كىالَمَّنيًت }: ألقى عليو النـو

، لكن تبقى للركح عبلقة بالبدف، فعيسى عليو السبلـ قد  استيفاء فالنـو نوع كفاة، فيو نوع[42:الزمر] {دلٍى سبىيٍت ُب مىنىاًمهىا
، فكانت كفاة صيغر ، ٍب رفعو إليو، لكن ليس لاستوفاه اهلل دبعىن أنو أخذه إليو، أك استوفاه اهلل دبعىن أنو ألقى عليو النـو

يتك {ًإشلِّ ميتػىوىفِّيكى }: اؼبقصود بقولو تعاذل . أم فبي
كالصعود ال  {إًلىٍيًو يىٍصعىدي } مرجع الضمًن إذل من؟ إذل اهلل عز كجل، :{ِإلَْيوِ } :{ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيّْبُ } :قال

. يكوف إال إذل أعلى، إذف ىي من أدلة العيلو
 ما ىو الكلم الطيب؟ الكلم الطيب ىو كيل لفظ حسن مشركع، كالتسبيح :{ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيّْبُ }: قال

نكر، كتعليم الناس، فكل ىذا كلم 
ي
كالتهليل، كالتحميد، كالتكبًن، كاغبوقلة، كاالسرتجاع، كاألمر باؼبعركؼ، كالنهي عن اؼب

. طيب، فالكلم الطيب، يصعد إذل اهلل عز كجل
 إما إذل الكلم الطيب يعين كالعمل الصاحل يرفع الكلم {يػىٍرفػىعيوي }مرجع الضمًن ُب :{َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعوُ }: قال

الطيب، كإما إذل اهلل عز كجل، يعين أف اهلل تعاذل كما يصعد إليو الكلم الطيب فهو يرفع العمل الصاحل، ىذاف قوالف، كقد 
 فاستنبط ، الوابل الصيب كرافع الكلم الطيب:اؼبعىن األكؿ، ألنو ظبى كتابو- كاهلل أعلم-اختار ابن القيم فيما يظهر 

رد الكبلـ ال يرتفع إال إذا اقرتف بو عمل، فالعمل تصديق للكبلـ، كإال فقد يدعي اإلنساف الدع كل االعلماء أف ؾبي
 ,{يَ ْرفَ ُعوُ }ك{ َيْصَعدُ }كالشاىد من ىذا ىو لفظ ، العريضة، فما دل يقرهنا بالعمل ال تكوف مقبولة ثابتة عند اهلل عز كجل

. كالرفع ال يكوف إال إذل أعلى
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  َأْسَباَب السََّمَواِت فََأاَِّلَع ِإَلى ِإَلِو ُموَسى َوِإنّْي(36)يَا َىاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا لََّعلّْي أَبْ ُلُغ اأَلْسَباَب } :قال
اطبنا كزيره ىاماف:{أَلظُنُُّو َكاِذبًا  كما الصرح؟ الصرح ىو البناء ،{اٍبًن رل صىٍرحنا}:  قاؿ لو، من القائل؟ فرعوف، يقوؿ ـبي

 .الرفيع الشامخ
.  يعين طرائق السماكات:{أىٍسبىابى السَمَّنمىوىاتً } األسباب صبع سبب، كىو الطريق، :{لََّعلّْي أَبْ ُلُغ اأَلْسَبابَ } :قال
. فأف أطلع إذل إلو موسى:  ما الذم نصب أطلع؟ أف ميضمرة، يعين:{فََأاَِّلَع ِإَلى ِإَلِو ُموَسى}: قال
اٍبًن } ما ىو كجو الداللة من ىاتٌن اآليتٌن على إثبات العلو؟ :{فََأاَِّلَع ِإَلى ِإَلِو ُموَسى َوِإنّْي أَلظُنُُّو َكاِذبًا}: قال

 احفر رل حفرة، أك احفر رل : طلب إلو موسى؟ ُب جهة العلو، كدل يقلفاالرتفاع، فأمككالصرح يدؿ على العلو  {رل صىٍرحنا
لكن يدؿ على ماذا؟ على أف  يدؿ عليو، {أىٍسبىابى السَمَّنمىوىاتً }: قولوكأيضنا ، {اٍبًن رل صىٍرحنا}:  بل قاؿ.خندقنا أك نفقنا

.  أين؟ ُب السماءقموسى عليو السبلـ أخربه أف إلو
 َأْسَباَب السََّمَواِت فََأاَِّلَع ِإَلى ِإَلِو ُموَسى َوِإنّْي (36)يَا َىاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا لََّعلّْي أَبْ ُلُغ اأَلْسَباَب }: قال
عية، كىذا من أساليب الطيغاة، فإف من الطيغاة من ك كىذا من ربايل فرعوف كحذلقتو، كتظاىره باؼبوض:{أَلظُنُُّو َكاِذبًا
 الشعوب كالعامة بأنو موضوعي، كأنو يبحث عن اغبق كغًن ذلك، حَّت إنو ليضع نفسو ُب موضع االجتهاد، ـيتظاىر أما

 ع حبثنا،ككأمبا ىو قتل اؼبوض مثل ىذه اعبيملة تدؿ{مىا عىًلٍمتي لىكيم مٍِّن إًلىوو غىًٍنًم}: عَّت الطيغاة، يقوؿأأرأيتم فرعوف كىو 
 يعين استفرغت :كاهلل ما علمت لكم من إلو غًنم :كاجتهد ُب أف يبحث ؽبم عن إلو، ٍب بعد ذلك صفق بيده، كقاؿ

ا بو فالسيذج ييغرر،كحبثت كما كجدت لكم إلو غًنم، ىكذا جيهدم ككسعي تهدن . ـ دبثل ىذا الكبلـ كيركنو ناصحنا ؾبي
لىًئًن ازبَمَّنىٍذتى ًإؽبىنا غىًٍنًم ألىٍجعىلىنَمَّنكى }،[24: النازعات] {أىنىا رىبُّكيمي األىٍعلىى}: ككذلك أيضنا حينما خرج عليهم كقاؿ

يعين لنتأكد من : {اٍبًن رل صىٍرحنا}:  كيقوؿ ىا ىنا ميتظاىرنا يعين بالبحث كالتقصي،[29: الشعراء] {ًمنى اٍلمىٍسجيوًنٌنى 
 ىذه ! سبحانو اهلل، ليس ٍبَمَّن إلو، ىكذا ييريد، ييريد أف وبصر الريبوبية كاأليلوىية بشخصو اؼبهٌن،اؼبوضوع، لنتحقق، ال شيء

. أساليب ىؤالء الطيغاة قديبنا كحديثنا
.  أم تضطرب كتتحرؾ:{َتُمورُ } :{أََأِمنُتم مَّن ِفي السََّماِء َأن َيْخِسَف ِبُكُم اأَلْرَض فَِ َذا ِىَي َتُمورُ }: قال
 ،ب ىي الريح اليت ربمل اغبصباء فتحصبهمصكاغبا :{َأْم َأِمنُتم مَّن ِفي السََّماِء َأن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا}: قال

والسماء فالذم ُب السماء ىو اهلل عز كجل،  {مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }: أين كجو الداللة من ىذه اآلية على إثبات عيلو اهلل؟ قولو
: لها معنيان

 . السبع الشداد. أف تكوف السماء ىي السماء اؼببنية:المعنى األول
راد بالسماء العيلوفأ :المعنى الثاني

ي
 . يكوف اؼب

أأمنتم من : أم {أىأىًمنتيم مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }:  فمعىن قولو.إن السماء في ىذه اآلية ىي السبع الشداد :فإف قيلنا
، ىذا من صميم ليغة العرب، التناكب بٌن حيركؼ اعبر،  على السماء، كُب تأٌب دبعىن على ُب ليغة العرب، ليس ىذا تأكيبلن
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يعين على األرض، ال ُب  {2:التوبة}{فىًسيحيواٍ ُب األىٍرضً }: كشاىد ذلك، أك شواىد ذلك من كتاب اهلل، قوؿ اهلل تعاذل
قولو تعاذل ُب قصة فرعوف مع ، كيعين على مناكبها[: 15: اؼبلك] {فىاٍمشيوا ُب مىنىاًكًبهىا}: قولو تعاذل، كجوفها كغورىا

 ىل ميراده أنو ييدخلهم ُب جوؼ ىذه اعبذكع؟ ال، اؼبقصود على [:71: طو] {كىألصىلِّبػىنَمَّنكيٍم ُب جيذيكًع النَمَّنٍخلً }: السحرة
 السبع  : السماء اؼببنية :فإذا كاف اؼبقصود بالسماء ُب ىذه اآليات  إذف ُب تأٌب دبعىن على ُب ليغة العرب، ،جيذكع النخل

. الشداد، فإف ُب ىينا تيفسر دبعىن على
 ظباءؾ، :فسقف ىذا اؼبسجد؛  ظباء: كل ما علىي ألن العرب ُتسم,إن السماء الُمراد بها الُعلو :كإف قيلنا
أأمنتم من ُب العلو، كال إشكاؿ، كال :  سقفو، كىكذا، فإف ُب على كجهها تدؿ على الظرفية، يعين:ظباء ىذا اؼبسجد

 الرب تيظلو أك م ككبل أف تكوف السماكات ربوا كهبذا يزكؿ اإلشكاؿ، فليس اؼبقصود حاش. ُب دبعىن على:كبتاج أف نقوؿ
ما السماكات السبع ]اتو ربويو، تيظلو أك تيقلو، بل اكتيقلو، تعاذل اهلل عن ذلك، اهلل أكرب كأعظم كأجل من أف تكوف سم

يط بو [كاألرضوف السبع ُب كف الرضبن إال كخردلة ُب كف أحدكم ، فهي أصغر من أف يتوىم إنساف أف السماكات ربي
 إما من على السماء، أك معناىا من ُب العيلو، فهذا دليل على :{أىأىًمنتيم مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }سبحانو كتعاذل، فصار اؼبقصود 

. إثبات عيلو اهلل
كالواقع أيها الكراـ أف عيلو اهلل تعاذل ُب القير ف العظيم مذكور بطيرؽ ميتنوعة، منها ما استشهد بو اؼبؤلف، كمنها 

سىبًِّح اٍسمى رىبِّكى }: ًصيغ أيخرل، فقد ظبى اهلل نفسو ُب كتابو بأظباء تدؿ على العيلو صروبنا، كقولو تعاذل
 فالعلي  ،[4: الشورل] [255: البقرة]{كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي } ،[9: الرعد { ]اٍلميتػىعىاؿً  اٍلكىًبًني }،[1:األعلى]{األىٍعلىى

تعاؿ تدؿ على ذلك
ي
تػىٍعريجي اٍلمىبلًئكىةي }ككذلك ما مر بنا من ذكر صيعود األشياء إليو، كذكر عيركجها إليو، ، كاألعلى كاؼب
نزكؿ األشياء منو، ألف النزكؿ ال : كمن األدلة،  كالعيركج يكوف إذل أعلى، كرفع األشياء إليو،[4: اؼبعارج] {كىالرُّكحي إًلىٍيوً 

- رضبو اهلل- حَّت حكى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،يكوف إال من أعلى إذل أسفل، كذكر االستواء يدؿ على العيلو، كىكذا
 .ألفي دليل:  عن بعض عيلماء الشافعية أف ُب القر ف أكثر من ألف دليل على إثبات عيلو اهلل، كبعضهم قاؿلُب الفتاك

. يعين بعضها ًداللتو ميباشرة، كبعضها ميستنبط، فهذه ًداللة القير ف
ا ُب األحاديث، كقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم:وأما الُسنة  ،[كأنت الظاىر فليس فوقك شيء]:  فكثًن جدن

قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى ُب } ، إرل السماء ينتظر الوحي من اهلل عز كجلقككذلك أيضنا رفع الن  صلى اهلل عليو كسلم طرؼ
اًء، قىاؿى : أىٍينى اهللي؟ قىالىتٍ ):  كقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم للجارية،[144: البقرة] {السَمَّنمىاءً  « مىٍن أىنىا؟»: ُب السَمَّنمى
. إذل غًن ذلك من األدلة ،(أىٍعًتٍقهىا، فىًإنػَمَّنهىا ميٍؤًمنىةه ): أىٍنتى رىسيوؿي اهلًل، قىاؿى : قىالىتٍ 

                                                           

 (.537) صحيح مسلم 
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ف اهلل تعاذل ذكره فوؽ عرشو، إ :كينا كالتابعوف متوافركف نقوؿ": نفنا قوؿ األكزاعي  قد ذكرنا لكم :اإلجماعوأما 
فاإلصباع مينعقد على إثبات عيلو اهلل تعاذل، ال يينازع ُب ذلك أحد من أىل السنة، ". بو السنة من الصفاتكردتكنؤمن دبا 

. بل كيلهم على ىذا
 فالعقل يدؿ على إثبات العيلو، كذلك أف العيلو لدل صبيع العيقبلء صفة كماؿ، كالسيفل صفة نقص، :العقلوأما 

ىذا أمر تيقر بو صبيع العيقوؿ، كاألصل أف ما ثبت للمخلوؽ من كماؿ فاهلل أكذل بو، كما أف ما تنزه عنو اؼبخلوؽ من نقص 
. الرسالة األكملية: ااظبو- رضبو اهلل-فاهلل أحق بالتنزيو منو، كُب ىذا رسالة مبسوطة لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

ق سبحانو كتعاذل، حَّت إف كفقد غرس اهلل تعاذل ُب الفطر اعتقاد عيل : فهو دليل الفطرةالخامسأما الدليل 
اليهود كالنصارل ييقركف بأف اهلل تعاذل ُب العيلو، كييشًنكف إذل السماء، ناىيك عن أىل اإلسبلـ فإهنم أكثر الناس ربقيقنا 

 فطرتو باؼبباحث الكبلمية كاؼبنطقية كالفلسفية إال كهبد ُب قلبو نيزكعنا إذل تتلوثلعيلوه سبحانو كتعاذل، فما من إنساف دل 
رضبو -داشل ـ أساطٌن األشاعرة مع أيب جعفر الوفالسماء حٌن ميناجاة اهلل تعاذل، كقد كقع قصة أليب اؼبعارل اعبويين كىو ـ

 اؼبعارل اعبيويين كاف ييلقب بإماـ اغبرمٌن، كذلك لتفننو ُب عيلـو الفقو، كاألصوؿ، كالعربية، لكنو ُب باب االعتقاد كأبك، -اهلل
لة صحيحة، ٍب أردؼ قائبلن .كاف اهلل كال شيء: ليس على طريقة أىل السنة كاعبماعة، فكاف ييقرر كيقوؿ كىو :  كىذه صبي

 ففهم أبو جعفر اؽبمداشل ميراده، .كىو اآلف على ما كاف عليو: قاؿ ييعرض بنفي العيلو كاالستواء، .اآلف على ما كاف عليو
دعنا من ذكر العيلو :  يا إماـ: فقاؿ؛{اٍلعىٍرشً  عىلىى اٍستػىوىل ٍبيَمَّن }: كأنو ييريد أف ينفي حيصوؿ االستواء، ألف اهلل قاؿ

 إال كجد ُب قلبو ضركرة بطلب .يا اهلل: كاالستواء، كأخربنا عن ىذه الضركرة اليت هبدىا أحدنا ُب قلبو، ما قاؿ عارؼ قط
دل يستطع أف .حًنشل اؽبمداشل، حًنشل اؽبمداشل:  فجعل اعبويين يلطم على رأسو، كيقوؿ.العيلو، ال يلتفت يبنة كال يسرة

يب عن ىذا الدليل الفطرم، كأنتم ذبدكف ىذا ُب قيلوبكم، ما من أحد منا ييناجي ربو كيقوؿ  إال هبد قلبو ينزع .يا رب: هبي
 بل هبد أف قلبو يتجو كبو العلو، حَّت أف األطفاؿ الصغار إذا استعدل بعضهم ؟ ربت، خلف، يسار،يبٌن:إذل أم جهة

وفو باهلل الذم ُب السماء، ناىيك عن الشيوخ الكبار كالعجائز، بل ييقاؿ إف البهائم العجماكات إذا : على بعض كجرل ىبي
تو، مستو على عرشو، افاهلل سبحانو كتعاذل فوؽ ظباك. اعرتاىا شيء من األدل أك جاءىا ضرب رفعت طرفها إذل السماء

فُعلو اهلل تعالى ثالثة بائن من خلقو، ليس فيو شيء من خلقو، كال ُب خلقو شيء منو، ىذا عقيدة أىل السنة كاعبماعة، 
 :أنواع

 .علو قدر :النوع األول

 .عيلو قهر :النوع الثاني

 .عيلو ذات :النوع الثالث

علو قهر، كعلو : فعلو القدر ىو عيلو الصفات، إما أف نقوؿ علو قدر، كعلو قهر، كعلو ذات، كإال نقوؿ
بعيلو القدر ىو عيلو الصفات، ألف اهلل لو : صفات، كعلو ذات، دبعىن كاحد، كنبينها حَّت ال تلتبس على أحد، اؼبقصود
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مع عليو أىل القبلة كإف اختلفوا ُب التفاصيل، فما م جد أحد يدعي اإلسبلـ إال يفرتض هلل كاؼبثل األعلى، كىذا أمر هبي
طلق، كأسعد الناس هبذا ىم أىل السنة، الذين أثبتوا ما أثبت لنفسو من صفات الكماؿ، كنزىوه عن صفات 

ي
الكماؿ اؼب

 فبل يبيكن ،[18،61: األنعاـ]{كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً }النقصاف، كأما عيلو القهر فبل يينازع فيو أحد من أىل القبلة، 
[ 18،61: األنعاـ]{كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً } عن قيدرتو كقهره كسيلطانو، األحد يدعي اإلسبلـ أف ييثبت هلل ميغالبنا خارجن 

 [.50: النحل] {ىبىىافيوفى رىبػَمَّنهيم مِّن فػىٍوًقًهٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى }: يكفيك اؼببلئكة الًعظاـ الذين قاؿ اهلل تعاذل عنهم
معوف على أف  بقي موضع النزاع كحلبة الصراع ُب القسم الثالث، كىو عيلو الذات، فأىل السنة كاعبماعة قاطبة، ؾبي

أنو سبحانو كتعاذل كمن خلقو، كال ُب خلقو شيء منو،  اهلل تعاذل بذاتو مستول على عرشو، بائن من خلقو، ليس فيو شيء
لو العيلو األعلى، كأنو سبحانو مستو على عرشو استواءن يليق جببللو كعظمتو، كأف عرشو ىو سقف اؼبخلوقات، فكل 

 كاهلل فوؽ العرش، ىذه الفكرة الواضحة البينة عند صبيع أىل السنة كاعبماعة، أف اهلل سبحانو عاؿ ،الكوف ربت العرش
على خلقو، مستو على عرشو، ليس فيو شيء من خلقو، يعين ال اختبلط، كال ُب خلقو شيء منو، ال حيلوؿ، ىذا ميعتقد 

. أىل السنة كاعبماعة
إن اهلل حاّل في كل : كأما أىل البدع فقد قالوا مقاالت بائرة ُب ىذا، كأتوا بالعجب العيجاب، فمنهم من يقوؿ

كقد تسمع من . إف اهلل ُب كل مكاف: الذين يقولوفوىذه مقالة ُحلولية الجهمية تعاذل اهلل عما يقولوف علونا كبًننا، .مكان
 :ىذا قوؿ باطل، علمو ُب كل مكاف، أما ىو بذاتو سبحانو فبل هبوز أف ييقاؿ.  ربنا ُب كل مكاف:بعض الناس من يقوؿ

 ىذا ال يقوؿ بو من يقدر اهلل حق قدره، فاهلل تعاذل فوؽ ؟ ىل يكوف ُب اؼبساجد كالبيوت كاألسواؽ ككذا؟ُب كل مكاف
. تو، مستو على عرشو، بائن من خلقو، ليس فيو شيء من خلقو كال ُب خلقو شيء منواظباك

يعين . كال خلف، فوؽ، كال ربت، كال يبٌن، كال مشاؿ، كال أماـ:ال ييوصف بأم جهة، فبل ييقاؿ: كمنهم من قاؿ
اذم، كال انب، كال ؿبي ايث، كال ؾبي  ! ، نفوا عن اهلل اعبهات الست، سبحاف اهلل..، كال..نفوا عن اهلل اعبهات الست، كال ؿبي

 كال ، كال ربت، ال فوؽ:لو أيريد أف ييعرؼ العدـ بشيء ما كيجد أحسن من ىذا التعريف، أف تقوؿ عن شيء من األشياء
اذينا، كال ذبوز اإلشارة  انبنا، كال ؿبي  سلسلة ..، كال..كال،..إليو، كالاغبسية يبٌن، كال مشاؿ، كال أماـ، كال خلف، كليس ؾبي

اكلوف أف ليس فوؽ السماء إلو: كاقاؿؼمن النفي، ىذا ُب اغبقيقة ييفضي إذل القوؿ بالعدـ، كؽبذا تفطن أىل السنة  . إمبا وبي
يعين مقالتهم ىذا تيفضي إذل القوؿ بإنكار كيجود اهلل، فهذه اؼبقالة ىي مقالة ميتأخرم اعبهمية، الذين قالوا بنفي اعبهات 

طلق، فهذه مقالة تأب،الست
ي
. ىا العقوؿ كتيناقض أدلة الكتاب كالسنةابالنفي اؼب

أما أىل السنة كاعبماعة فكما ظبعتم على اعبادة، على ما ييوافق العقل كالفطرة كالشرع، ال ينبو كبلمهم على شيء 
تو، مستو على عرشو، بائن من خلقو، ليس فيو شيء من خلقو، كال ُب امن ذلك، اهلل سبحانو كتعاذل بذاتو، فوؽ ظباك

 االرباد بنوعيهما العاـ كاػباص، ة اغبيلوؿ، ككمقاؿةخلقو شيء منو، ىذه مقالتهم، أما اؼبقاالت الباطلة الفاجرة كمقاؿ
 .إذل اغبق بصلة، كهبب دفعها كإنكارىا فكلها مقاالت كيفرية ال سبتٌ 
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. واهلل أعلم
 (18 )الدرس

إثبات معية اهلل لخلقو 
ُىَو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى }: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم

َها َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم َواللَُّو  اْلَعْرِش يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِفي اأْلَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمن ْ
  .[4: الحديد]{ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ 

َما َيُكوُن ِمن نَّْجَوى َثاَلثٍَة إالَّ ُىَو رَاِبُعُهْم َواَل َخْمَسٍة إالَّ ُىَو َساِدُسُهْم َواَل َأْدَنى ِمْن َذِلَك َواَل َأْكثَ َر إالَّ ُىَو }
 . [7: المجادلة]{َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا ثُمَّ يُ َنبّْئُ ُهم ِبَما َعِمُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ 

صنف بعد ذكر  يات االستواء كالعيلو كىذا من حيسن صنيعو كتصنيفو، لييبٌن أف عيلو اهلل ا هبملىاتاف اآليتاف أت
ي
 اؼب

تعاذل كاستواءه على عرشو ال يبنع من معيتو ػبلقو، فإنو سبحانو قريب ُب عيلوه، علٌي ُب دينوه، فبل تناقض بٌن كونو 
 اؼبعية معية علم، معية بصفات قسبحانو فوؽ السماكات العيلى مستوينا على العرش، كبٌن كونو مع خلقو، إذ أف ىذ

 كبصره، كقدرتو، كاطبلعو، فبل تناُب بٌن األمرين، لئن كاف ىذا يتناَب ُب حق اؼبخلوقٌن فإنو ال يتناَب ُب ،الربيوبية، بسمعو
جد شخص مثبلن فوؽ سطح ىذا اؼبسجد فإنو ال يعلم ما كبن فيو، كال يسمع كبلمنا، كال كاػبالق، فاؼبخلوؽ ريدبا لو حق 

 ىذا ُب حق اؼبخلوقٌن، ناىيك فيما لو كاف ُب مكاف ناء بعيد، فقد يتوىم ميتوىم أف كوف اهلل تعاذل فوؽ ،يرل فعالنا
فأردف الشيخ آيات الُعلو واالستواء بما أف ىذا ييفضي إذل عدـ ًعلمو كمعيتو خبلقو، ،تواعرشو مستو عليو فوؽ ظباك

 .يدل على أنو ال تعارض بين المعية والعلو
إذف ىذا فيو إثبات العيلو :{ُىَو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ }: قال

. كاالستواء
َها َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها}: قال كسبق تفسًن ىذه :{يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِفي اأَلْرِض َوَما َيْخُرُج ِمن ْ

 . اعبيمل
 إذف ُب  ية كاحده صبع سبحانو كتعاذل بٌن اؼبعية :{َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم َواللَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ } :قال

 ،كالعلو، فبل يبيكن أف يكوف بٌن اؼبعية كالعلو تعارض، ىذه اؼبعية ىي معية بعلمو، كظبعو،كبصره، كقدرتو، كإحاطتو سبحانو
ًمٍثًلًو شىٍيءه } [. 11: الشورل]{لىٍيسى كى

.  حديث اؽبمسم النجول ق:{َما َيُكوُن ِمن نَّْجَوى َثالثَةٍ }: قال
.  فهو معهم،يعين جاعلهم أربعة:{رَاِبُعُهمْ } :{َما َيُكوُن ِمن نَّْجَوى َثالثٍَة ِإالَّ ُىَو رَاِبُعُهمْ }: قال
. يعين جاعلهم ستة:{ال َخْمَسٍة ِإالَّ ُىَو َساِدُسُهمْ }: قال
. يعين أدسل من األربعة:{َوال َأْدَنى ِمن َذِلكَ }: قال
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.  أكثر من الستة، أك أكثر من اػبمسة:{ال َأْكثَ رَ وَ }: قال
إذف ىو دبا :{ثُمَّ يُ َنبّْئُ ُهم ِبَما َعِمُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ  ِإالَّ ُىَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا}: قال

. تعملوف بصًن، كىو بكل شيء عليم
الرد على حيلولية - رضبو اهلل- أراد بذلك .افتتح اآلية بالعلم، كاختتمها بالعلم-: رضبو اهلل-قاؿ اإلماـ أضبد 

اعبهمية، يعين حينما فسر السلف اؼبعية بالعلم ليس ميرادىم إف العلم ميطابق للمعية، كإمبا ميرادىم بذلك تفسًن الشيء 
ببلزمو، يعين أنو يلـز من معيتو سبحانو العلم بأحواؽبم، كأرادكا بذلك الرد على حيلولية اعبهمية الذين يزعموف أف اهلل 

موجود ُب صبيع األشياء كأنو مينبث ُب الكوف كانبثاث اؽبواء كالضياء، تعاذل اهلل عما يقولوف، كأف األرض ظرؼ لو، تعاذل 
 أين افتتحها بالعلم؟ ُب سورة ،افتتح اآلية بالعلم. معهم بعلمو: اهلل عن ذلك، فلهذا السلف قطعوا عليهم الطريق كقالوا

جادلة
ي
 فهذه ،{ًإفَمَّن اللَمَّنوى ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه }:  كاختتمها بالعلم،{أىدلٍى تػىرى أىفَمَّن اللَمَّنوى يػىٍعلىمي مىا ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىا ُب األىٍرضً }: اؼب

 .اآليات دلت على إثبات أحد نوعي اؼبعية، كىي اؼبعية العامة اليت يشرتؾ فيها صبيع اؼبخلوقات
 المعية تنقسم إلى ٍب إف الشيخ أردؼ اآليات الدالة على معيتو العامة باآليات الدالة على معيتو اػباصة، ذلك أف

 :قسمين
  . معية عامة:األولالقسم 
.  معية خاصة:الثانيالقسم 
إنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع }.[40: التوبة]{اَل َتْحَزْن إنَّ اللََّو َمَعَنا}: وقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم

َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّو َمَع }.[128: النحل]{ِإنَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُىم مُّْحِسُنونَ }.[46: او]{َوَأَرى
 .[249: البقرة]{َكم مّْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َ َلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِ ْذِن اللَِّو َواللَُّو َمَع الصَّاِبرِينَ }.[46: األنفال]{الصَّاِبرِينَ 

ًإٍذ يػىقيوؿي : }جاء ذلك ُب خرب الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حادث اؽبجرة :{اَل َتْحَزْن ِإنَّ اللََّو َمَعَنا}: قال
كذلك أف نبينا صلى اهلل عليو كسلم حٌن أكل إذل غار ثور مع صاحبو أيب ، [40: التوبة] {ًلصىاًحًبًو الى ربىٍزىٍف ًإفَمَّن اللَمَّنوى مىعىنىا

 للن  صلى اهلل عليو  - رضي اهلل عنو-  كأرسلت قيريش الطلب إثرنبا فبلغوا إذل موضع الغار، حَّت قاؿ أبو بكر ،بكر
قاؿ ذلك شفقة على الن  صلى اهلل عليو كسلم فهو . كاهلل لو أف أحدىم نظر إذل موضع قدميو لر نا:يا رسوؿ اهلل: كسلم

 اؼبعية معية خاصة، أما قفهذ، [40: التوبة] {الى ربىٍزىٍف ًإفَمَّن اللَمَّنوى مىعىنىا}: ييفديو بنفسو، فقاؿ لو الن  صلى اهلل عليو كسلم
اؼبعية العامة فإهنا تشمل من ُب الغار كمن خارج الغار، فإف اهلل مع ىؤالء الذين يتبعوف أثره بسمعو كبصره كعلمو، كما أنو 
مع من ُب الغار بسمعو كبصره كعلمو، كزاد من ُب الغار على من خارج الغار أنو معهم بنصره كتأييده كحفظو، فهذا ىو 

. الفرؽ بٌن اؼبعيتٌن
 اىذا ًخطاب من اهلل تعاذل كطمأنة ؼبوسى كىاركف عليهما السبلـ، فإنو دل :{ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى}: قال

نىا أىٍك أىف يىٍطغىى}: ندهبما إذل لقاء فرعوف كدعوتو، قاؿ موسى كىاركف عليهما السبلـ : طو] {رىبػَمَّننىا إًنػَمَّننىا لبىىاؼي أىف يػىٍفريطى عىلىيػٍ
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 كىو ؿبل ذلك، إذ كاف طاغينا جبارنا غشومنا، ال سيما أنو قد سبق ؼبوسى عليو السبلـ ما يعدكنو خطيئة كىو قتلو ،[45
ا أىظٍبىعي كىأىرىل}: للقبطي، فقاؿ اهلل تعاذل ميطمئننا  فهذه اؼبعية معية خاصة تقتضي أف اهلل ،[46: طو] {ال زبىىافىا إًنَمَّنيًن مىعىكيمى

ق كمع موسى كىاركف معية عامة، معية الريبوبية ئمىلى كنبا بعنايتو كيدفع عنهما، كإال فإف اهلل مع فرعوف ؤنبا كيكلاتعاذل يرع
قتضية للعلم بالسمع كالبصر كالقدرة كاإلحاطة كسائر صفات الريبوبية

ي
. اؼب

التقول : ىذه معية للميتصفٌن بوصفٌن كريبٌن، كنبا :{ِإنَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن ات ََّقوْا وَّالَِّذيَن ُىم مُّْحِسُنونَ }: قال
حسنٌن عامة، فبا يدلنا على أف معية اهلل تعاذل ال زبتص بأفراد كنبينا صلى عكاإلحساف، فاهلل تعاذل ـ

ي
تقٌن عامة، كمع اؼب

ي
 اؼب
على، كالقدر األكمل، لكن معية اهلل موسىاهلل عليو كسلم كأيب بكر، ك

ي
 كىاركف كسائر األنبياء، كإف كاف ؽبؤالء القدح اؼب

جاىدين ُب سبيلو، كما ُب ىذه اآليات كغًنىا، ئاػباصة يندرج فيها صبيع أكليا
ي
حسنٌن، كالصابرين، كاؼب

ي
تقٌن، كاؼب

ي
ق من اؼب

كالذين اتقوا ىم الذين جعلوا بينهم كبٌن عذاب اهلل كًقاية، بامتثاؿ أكامره كاجتناب مناىيو، ىذا ىو العهد الذم بينك كبٌن 
ًإفَمَّن أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللَمَّنًو }خر من نسب أك مزاعم أك شرؼ أك غًن ذلك،  ربك، إنك إف اتقيت اهلل كقاؾ، كليس شيء 

 بأف ، فمن اتقى اهلل كقاه، كتقول اهلل تكوف بأف يتخذ اإلنساف بينو كبٌن عذاب ربو كقاية،[13: اغبيجرات] {أىتٍػقىاكيمٍ 
الَمَّنًذينى } من؟ ،[62: يونس] {أىال ًإفَمَّن أىٍكلًيىاءى اللَمَّنًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى }يبتثل أمره كهبتنب هنيو، فإف فعل فليبشر 

حسنوف ىم اؼبن،[63: يونس] { مىنيواٍ كىكىانيواٍ يػىتػَمَّنقيوفى 
ي
حسنوف، كاؼب

ي
ميوف إذل اإلحساف اليت ىي أعلى مراتب ت كذلك أيضنا اؼب

اإلحساف، ٍب اإليباف، ٍب اإلسبلـ، فيدخل اإلنساف أصبلن بعقد اإلسبلـ، كربصل لو : الدين، فإف أعلى مراتب الدين
ًعصمة الدـ كاؼباؿ بو، ٍب يبن اهلل تعاذل عليو فيأٌب دبيقتضيات اإليباف من الطاعة كترؾ اؼبعصية فيكوف من اؼبؤمنٌن بفعل 
: األكامر كاجتناب اؼبناىي، ٍب يرتقى ُب ذلك حَّت يصل إذل درجة اإلحساف اليت كصفها الن  صلى اهلل عليو كسلم بقولو

 كىاتاف أيضنا درجتاف ،[أف تعبد اهلل كأنك تراه، فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ]
 .  درجة الطلب:الدرجة األولى
 .درجة اؽبرب :الدرجة الثانية
 لو، تعبده دبحبة، ا، يعين تعبده ميشتاقنا إليو، راغبنا فيو، مينجذبنا إليو، ميتألون [أف تعبد اهلل كأنك تراه]: فدرجة الطب

 إف دل تبلغ ىذا اؼببلغ فاعبده كأنو يراؾ، كىي درجة اؽبرب دبعىن أنك تشعر [فإف دل تكن تراه]فهذه درجة الطلب، دكهنا، 
تقوف 

ي
خبشيتو كخوفو كإجبللو، فبل يبدر منك ما ييسخطو عليك، ىؤالء ىم أىل معية اهلل، كؽبذا ال يرفع اهلل عنهم يده، اؼب

حسنوف، كسائر من اتصف هبذه الصفات الكريبة يكوف اهلل معهم ُب السراء كالضراء ييسددىم كييصلح أحواؽبم كما قاؿ 
ي
كاؼب

كما تقرب إرلَمَّن عبدم بأحب إرلَمَّن فبا افرتضتو عليو، كال يزاؿ عبدم يتقرب إرلَمَّن بالنوافل حَّت [: ُب اغبديث عز كجل القيدسي
فإذا أحببتو كنت ظبعو الذم يسمع بو، كبصره الذم ييبصر بو، ]:  يعين زيادة على الفرائض، قاؿ سبحانو كتعاذل،[حبوأي 

كما ترددت ُب شيء ]:  بل قاؿ،[كيده اليت يبطش هبا، كرجلو اليت يبشي هبا، كلئن سألين أليعطينو، كلئن استعاذشل أليعيذنو
 كاف هلل ا من كاف هلل تقين ، ىذه ىي الوالية اغبقيقة،[تواءأنا فاعلو ترددم ُب قبض ركح عبد مؤمن يكره اؼبوت كأكره مس
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 انظر ما يقـو ُب قلبك من تعظيم الرب تبارؾ كتعاذل، ، كؽبذا إذ أردت أف تعرؼ قدرؾ عند اهلل فانظر قدر اهلل عندؾا،كرلًّي 
.  اهلل منزلة، كإف كاف غًن ذلك فتعاىد قلبك كأصلحودكإجبللو كؿببتو، فإف كجدت خًننا فاضبد اهلل، كاعلم أف لك عن

 ىذه معية ؼبن اتصفوا هبذه الصفة اغبميدة كىي الصرب، كالصرب ُب الدين :{َواْصِبُروْا ِإنَّ اللََّو َمَع الصَّاِبرِينَ }: قال
 كصرب عن معصية اهلل، كصرب على أقدار اهلل ،صرب على طاعة اهلل: دبنزلة الرأس من اعبسد، كقد تقدـ معنا أنو ثبلثة أنواع

فهو ُب أقدار اهلل اؼبؤؼبة حبس للنفس عن التسخط كاعبزع، كحبس للساف عن مقالة السوء، يعين بالنسبة للنفس ، اؼبؤؼبة
حبس للنفس عن اعبزع، كاللساف عن التسخط، كاعبوارح عن شق اعبيوب كضرب اػبيدكد، كفعل أفعاؿ اعباىلية، كال شك 

 ،[249: البقرة] {كىم مِّن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثًنىةن بًًإٍذًف اللَمَّنًو كىاللَمَّنوي مىعى الصَمَّناًبرًينى } ،أف الصرب منزلة كريبة، كعواقبو ضبيدة
كىم مِّن ًفئىةو قىًليلىةو }: د ُب سبيل اهلل فقالواا ُب قناُتم، كيصدكىم عن اعبوا أف يغمزكاقاؽبا اؼبؤمنوف للميخذلٌن الذين أرادك

 فمن توذل اهلل [251: البقرة] {فػىهىزىميوىيم بًًإٍذًف اللَمَّنوً }، [249: البقرة] {غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثًنىةن بًًإٍذًف اللَمَّنًو كىاللَمَّنوي مىعى الصَمَّناًبرًينى 
 .كاعتصم بو فإف اهلل تعاذل يكوف معو، كمن كاف اهلل معو فليبشر

:  معية اهلل تعالى تنقسم إلى قسمين أنوُخالصة ىاتين الطائفتين من اآليات
 . معية عامة:األولالقسم 

 . معية خاصة:الثانيالقسم 

اؼبعية العامة تقتضي العلم كاإلحاطة جبميع صفات الريبوبية من السمع كالبصر كالقيدرة ككبوىا، كاؼبعية اػباصة 
قتضى

ي
 .تقتضي النصر كالتأييد، ىذا من حيث اؼب

 كؼبن تكوف اؼبعية اػباصة؟ تكوف اؼبعية العامة عبميع اػبلق مؤمنهم ككافرىم برىم كفاجرىم، ؟ؼبن تكوف اؼبعية العامة
 تكوف عبميع اػبلق، فبل أحد ىبرج عن معية اهلل العامة، لكن ليس معىن ؟يعين اؼبقصود ؼبن تكوف من جهة الرب للخلق

تقوف، احملسنوف الصابركف، ىم 
ي
ذلك أف صبيع اػبلق يستشعركف معية اهلل العامة، ال يستشعر معية اهلل العامة إال اؼبؤمنوف اؼب

أما ،  أـ أبواشاؤكاالذين يشعركف دبعية اهلل كرقابتو، أما الكيفار كالفيساؽ فإهنم ال يستشعركف ىذه اؼبعية، كإف كانت حاصلة 
تقٌن 

ي
حسنٌن، اؼب

ي
معية اهلل اػباصة فإهنا خاصة باؼبؤمنٌن، يعين من حيث صيدكرىا من اهلل ىي زبتص باؼبؤمنٌن الصابرين اؼب

يزكا بٌن ىذين اؼبقامٌن جاىدين، فاهلل تعاذل يبذؽبا ؽبم، فأرجو أف سبي
ي
. اؼب

. معية اهلل العامة من حيث صيدكرىا من اهلل شاملة عبميع اػبلق مؤمنهم ككافرىم، برىم كفاجرىم
تقٌن احملسنٌن، الصابرين، اؼبوصوفٌن 

ي
معية اهلل اػباصة من حيث صدكرىا من اهلل زبتص باؼبؤمنٌن، بأكليائو اؼب

بصفات الكلمة اليت علق اهلل هبا اؼبدح، لكن استشعار اؼبعيتٌن ال هبتمع إال ُب حق اؼبؤمن، فاؼبؤمن يستشعر معية اهلل 
 من اؼبعيتٌن، أما اػباصة فاألمر كاضح إذ أنو ليس من أىلها، االعامة كيستشعر معية اهلل اػباصة، أما الكافر فبل يستشعر أمن 

س بتقول اهلل كرقابتو حَّت يستشعر معية اهلل العامة . كأما العامة فإنو ال يشعر هبا، كال وبي
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األثر اؼبسلكي، ما الذم تيثمره معية اهلل العامة ُب نفس اؼبؤمن هبا؟ :  كىو الذم نيسميو دكمنا. األثر:الفرق الثالث
تيثمر كماؿ ميراقبة اهلل تعاذل، فمن  من دبعية اهلل العامة علم أنو ربت ظبع اهلل كبصره، كأشبر ذلك ُب قلبو خشيتو، ىذا أثرىا 

 .اهلل معي:  إذا قاؿ قائل!اؼبسلكي كيالو من أثر
خلوت كلكن قل عليَمَّن رقيب            إذا ما خلوت الدىر يومنا فبل تقل

في عليو يغيب              كال ربسنب اهلل يغفل بيرىة من  الدىر أك ما زبي
أما معية اهلل اػباصة فإهنا تيثمر ُب نفس اؼبؤمن القوة كالثبات، ألف من علم أف اهلل معو دل ييباؿ بكائن من كاف، 

س أف اهلل معو فييقويو، حَّت إنو كقع لئلماـ النوكم  أنو كيلم مرة ُب شأف مينكر كقع من بعض سبلطٌن زمانو - رضبو اهلل-وبي
رضبو - فقاؿ .كيف جرأت عليو؟:  فدخل عليو فكلمو ُب ىذا األمر بكبلـ قوم، فقالوا لو،أك غًنه ككاف مهيبنا بطاشنا

فهذا يدلنا على أف اؼبؤمن إذا امتؤل قلبو خبشية اهلل كتقواه، أشبر ذلك ُب قلبو القوة . "ًىركاهلل إنو قد بدا رل كأمبا ىو "-: اهلل
كالثبات، كؽبذا فتح اؼبسلموف األمصار كىم قوة قليلة، صبيع اؼبعارؾ اليت خاضها الفاربوف من الصحابة كالتابعٌن، خاضوا 

، كمع ذلك غلبوىم بإذف اهلل، ؼبا ُب قيلوهبم من القوة كالثبات،  معارؾ ليس فيها تناسب عددم، ال مع الفيرس كال مع الرـك
 قوؿ الفتية أصحاب الكهف، قاؿ اهلل تعاذل  -يا رعاكم اهلل- كجل، تأملوا  كىذا أمر هبده اؼبؤمن الصادؽ، إذا قاـ هلل عز

كىرىبىٍطنىا عىلىى } ؟ أرأيتم[14: الكهف] {كىرىبىٍطنىا عىلىى قػيليوهًبًٍم ًإٍذ قىاميوا فػىقىاليوا رىبػُّنىا رىبُّ السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضً }: ـبربنا عن حاؽبم
 قد يتهيب اإلنساف أف ىبوض ُب أمر من األيمور من خشية الناس، لكنو إذا طرح ذلك كيلو ،[14: الكهف] {قػيليوهًبًمٍ 

كىرىبىٍطنىا عىلىى قػيليوهًبًٍم ًإٍذ قىاميوا فػىقىاليوا رىبػُّنىا رىبُّ }كترؾ اؼبخاكؼ كقاـ هلل، كجد األثر كالثمرة مباشرة، أف اهلل يربط على قلبو 
 كلطاؼبا مثلنا بقصة صاحب القرية، حينما ،[14: الكهف] {السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرًض لىن نَمَّنٍدعيوى ًمن ديكنًًو ًإؽبىنا لىقىٍد قػيٍلنىا ًإذنا شىطىطنا
رر - رضبو اهلل-ثار اؼبعية اػباصة، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  نادل قومو كدعاىم إذل اإلسبلـ بلساف ميبٌن، كل ىذا من  ؿبي

بلقاة قازاف، ككاف من ميلوؾ التتار، ككاف يهم أف يستبيح دمشق، فخرج إليو كمعو كفد من 
ي
ىذه األسطر حينما ذىب ؼب

ابئأىل دمشق من شيوخها ككجها ق كيعيبو كييقارنو ؤة، كيشناىا، فقاـ ييكلمو بلساف قوم ليس فيو سبلق، كليس فيو ؿبي
 كأخذ ييكلمو .كأنت تدعي اإلسبلـ، كتفعل كذا ككذا:  مشركٌن، قاؿا من أسبلفو ككافاهبوالكو كجنكيز خاف اللذاف كاف

 ظنوا أنو سييقتل ُب ،كينا نبتعد عنو، خشية أف ييصيبنا رشاش دمو: ف بعض من كاف معو قالواإكالناس مبهورين، حَّت 
ؾبلسو، فعظمو أيبا تعظيم، كقربو كأدناه، كؼبا انصرؼ من ؾبلس صار ُب ركابو رؤساء العساكر من التتار ييشيعونو، 

كاهلل ال نرجع معك، لو رجعنا معك ال نأمن أف ييرسل : رقوه، قالوااف من طريف ما جرل أف بعض من كاف معو ؼإ:كييقاؿ
يط بو كوبتف بو رؤساء  فساركا ُب طريق .السلطاف ُب أثرؾ من يقتلك خر، كدل يزؿ شيخ اإلسبلـ يسًن ميعززنا ميكرمنا وبي

. لبتهم ثياهبمس إنو تعرضت ؽبم عصابة حَّت :العساكر من التتار حَّت أكصلوه إذل دمشق، كأما من فارقو فييقاؿ
. كجل ثار عظيمة ُب نفس اؼبؤمن، كىي الثبات كالقوة ُب ذات اهلل عز أف معية اهلل اػباصة ؽبا : كاؼبقصود
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 اؼبعية العامة . أـ الفعلية؟،من صفات اهلل الذاتية  فهو ىل اؼبعية اػباصة كالعامة: الرابع بين المعيتين الفرقأما
 اؼبعية العامة ذاتية، ألف ميقتضياُتا ال تنفك عن اهلل، ما :على ضوء ما نذكره لكم دكمنا من التفريق بٌن الذاتية كالفعلية

 اهلل اتميقتضيات اؼبعية العامة؟ اإلحاطة، العلم، السمع، البصر، كل ىذه ال تنفك عن اهلل، فلذلك اؼبعية العامة من صف
أنو إذا كيجد سببها كيجدت، كإذا ارتفع سببها ارتفعت، : الذاتية، كأما اؼبعية اػباصة فهي ميتعلقة دبشيئتو كحكمتو، دبعىن

فحيثما كيجد الصرب، كحيثما كيجدت التقول فإهنا تيوجد اؼبعية اػباصة، كإذا دل تيوجد ارتفعت، فهذه كبو أربع أك طبس 
. حفظوىاافيركؽ بٌن اؼبعيتٌن ؼ

يبيكن أف نقوؿ ىذا من باب التفصيل داخل ؼ كأما تقسيم اؼبعية اػباصة إذل معية خاصة، كمعية خاصة اػباصة
يبيكن أف . إهنا تتفاكت حبسب درجات: اؼبعية اػباصة يبيكن أف نقوؿكأحد القسمٌن، يعين داخل أحد القسمٌن الذم ق

. كجل تكوف معية اهلل تعاذل قبعلها أقسامنا كثًنة أيضنا حبسب درجة الوالية هلل عز
 

 (19 )الدرس
إثبات الكالم هلل تعالى 

َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّو }.[87: النساء]{َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّو َحِديثًا}: َوقَ ْولُوُ -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم
َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبَّْك ِصْدقًا }.[116: المائدة]{َوِإْذ قَاَل اللَُّو يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ }.[122: النساء]{ِقياًل 
ُهم مَّن َكلََّم اللَّوُ }.[164: النساء]{وََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما}.[115: األنعام]{َوَعْداًل  َوَلمَّا }.[253: البقرة]{ِمن ْ

: مريم]{َونَاَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اأْلَْيَمِن َوقَ رَّبْ َناُه َنِجيِّا}.[143: األعراف]{َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُّوُ 
َونَاَداُىَما رَب ُُّهَما أََلْم أَنْ َهُكَما َعْن تِْلُكَما }.[10: الشعراء]{َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ }.[52

َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم }.[62: القصص]{َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنُتْم تَ ْزُعُمونَ }.[22: األعراف]{الشََّجَرةِ 
َوِإْن َأَحٌد مَّْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم }.[65: القصص]{فَ يَ ُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِلينَ 

 .[6: التوبة]{اللَّوِ 
ىذه اآليات تتعلق بإثبات عقيدة الكبلـ، بإثبات صفة الكبلـ هلل سبحانو كتعاذل، فعقيدة أىل السنة كاعبماعة أف 
اهلل تعاذل يتكلم بكبلـ حقيقي ال ييشبو كبلـ اؼبخلوقٌن، كأنو تعاذل يتكلم مَّت شاء كيف شاء دبا شاء حبرؼ كصوت، كأف 

. كبلمو اغبيركؼ كاؼبعاشل، ال اؼبعاشل دكف اغبركؼ كال اغبركؼ دكف اؼبعاشل
 عقيدة أىل السنة كاعبماعة أف اهلل سبحانو كتعاذل يتكلم بكبلـ حقيقي كأنو صفة ذاتية فعلية، :مرة أخرل أقوؿ

ذاتية باعتبار أصل الصفة، كفعلية باعتبار  حادىا كأفرادىا، كأنو يتكلم مَّت شاء كيف شاء دبا شاء إذا شاء بكبلـ حقيقي 
 اآلذاف، ككبلمو سبحانو كتعاذل حيركؼ كمعاف، ال اغبيركؼ دكف اؼبعاشل كال اؼبعاشل دكف اغبيركؼ ألف ىذه ىي قتسمع

 .بأدلة كثًنة على إثبات صفة الكبلـ هلل تعاذل، كمن أكجو ميتعددة- رضبو اهلل-حقيقة الكبلـ ُب اللغة، كقد دلل الشيخ 
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، كالصدؽ ىو :{َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّو ِقياًل }: قال  ىذا استفهاـ ييراد بو النفي، أم ال أحد أصدؽ من اهلل ًقيبلن
 إذ القوؿ ىو الكبلـ باتفاؽ، فمن أثبت القوؿ هلل تبارؾ [:122: النساء] {ًقيبلن }: ميطابقة اػبرب للواقع، كالشاىد من اآلية

. كتعاذل فقد أثبت لو الكبلـ
استفهاـ ييراد بو النفي، أم ال أحد أصدؽ من اهلل حديثنا، كينبغي أف يعي : {َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّو َحِديثًا}: قال

تكلمٌن العابثٌن ب يات الصفات كأحاديثها ىذه اآليات، إذا كاف اهلل تعاذل أصدؽ قيبلن كأحسن 
ي
حرفوف من اؼب

ي
ىؤالء اؼب

 كقد علموا أف اهلل أصدؽ ًقيبلن كأحسن حديثنا من خلقو، ىذا من ؟حديثنا فكيف ييسوغوف ألنفسهم التحريف كالتأكيل
. !أعجب العجب
لة مقوؿ القوؿ  :{َوِإْذ قَاَل اللَُّو يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ }: قال  مكونة من حيركؼ ،{يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرصلىى }صبي

كجل، كما تدلنا ىذه اآلية على  كأصوات، فهي تدؿ على أف كبلـ اهلل مؤلف من حرؼ كصوت، ىذا بنص كبلـ اهلل عز
كىًإٍذ قىاؿى اللَمَّنوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرصلىى أىأىنتى قيلتى } ؟أف اهلل تعاذل يتكلم مَّت شاء، كأف كبلمو ميتعلق دبشيئتو، مَّت يكوف ىذا

ذيكشل كىأيمِّيى ًإؽبىىٌٍنً ًمن ديكًف اللَمَّنوً   يكوف ىذا يـو القيامة، حٌن ييقيم اهلل تعاذل اغبيجج على أىل ،[116: اؼبائدة] {لًلنَمَّناًس ازبَمًَّن
ستقبل، فاهلل يتكلم مَّت شاء، كيف شاء، دبا شاءؼاؼبلل، 

ي
. دؿ ذلك على أف ىذا قوؿ سيقع ُب اؼب

 فأضاؼ الكبلـ إذل نفسو سبحانو :{كىًلمىةي رىبِّكى }: الشاىد منها: {َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبَّْك ِصْدقًا َوَعْداًل }: قال
ضاؼ 

ي
ا بارؾ اهلل فيكم –كتعاذل فبا يدؿ على أنو صفتو، كذلك أف اؼب إذل اهلل تعاذل إذا كاف ييتصور أف - كانتبهوا ؽبذه جيدن

ال نقوؿ ك.  ككعبة اهلل، كبيت اهلل،ناقة اهلل: يكوف مينفصبلن كذات ميستقلة فهو من باب إضافة اؼبخلوؽ إذل خالقو، كقولنا
ضاؼ إذل اهلل ال يقـو . صفات:اعنو

ي
 بل ىي ـبلوقات، كإضافتها إذل اهلل تبارؾ كتعاذل إضافة تشريف، أما إذا كاف ىذا اؼب

بد أف يقـو بشيء كالكبلـ كالسمع كالبصر فهذه اإلضافة من باب إضافة الصفة إذل اؼبوصوؼ، فلهذا إذا قاؿ  بنفسو، ال
 ككبو ذلك، فهذه من باب إضافة اؼبخلوؽ إذل .أنو كلمة اهلل كركح اهلل: اهلل تعاذل عن عيسى ابن مرصل عليهما السبلـ

الناقة عٌن قائمة بذاُتا، ال ،[13: الشمس] {نىاقىةى اللَمَّنًو كىسيٍقيىاىىا}بن مرصل عٌن قائمة بذاُتا، ككذلك اخالقو، ألف عيسى 
 فتكوف صفة ؼبن أيضيفت إليو، لكن ظبع اهلل، بصر اهلل، علم اهلل، قيدرة اهلل، ىذه ال يبيكن أف تكوف عيننا قائمة بذاُتا، إذ

 .بد أف تكوف صفة ميضافة إذل اؼبوصوؼ هبا ال
. دلت على أف الكبلـ صفة من صفات اهلل تعاذل :{َكِلَمُة رَبّْكَ } :قال
رىا، كعدالن ُب أحكامها، ألف كبلـ اهلل خرب كإنشاء، كبلـ اهلل، ككبلـ اصدقنا ُب أخب :{ِصْدقًا َوَعْداًل }: قال

خرب، كإذا . جاء زيد: إما خرب، كإما إنشاء، فإذا قلت: رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، ككبلـ الناس كذلك، فالكبلـ نوعاف
 فاإلنشاء ىو الطلب فعبلن أك تركنا، فكبلـ ربنا سبحانو تاـ صدقنا إذا كاف خربنا، كتامنا عدالن إذا ،إنشاء. أغلق الباب: قيلت

. كاف حيكمنا
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ىذه اآلية من أكضح اآليات الدالة على إثبات صفة الكبلـ هلل عز كجل، إذ : {وََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما}: قال
طلق أف اهلل تعاذل

ي
 .أسند الكبلـ إذل نفسو كأكده باؼبفعوؿ اؼب

كلَمَّنم؟ موسى عليو السبلـ:{وََكلََّم اللَّوُ }: قال
ي
تكلِّم؟ اهلل، من اؼب

ي
 . من اؼب

 مفعوؿ ميطلق مؤكد لعاملو، فما بعد ىذه اآلية مزيد ُب إثبات الكبلـ إذل اهلل، كؽبذا شرؽ هبا :{َتْكِليًما} :قال
: كا أبا عمرك بن العبلء كىو أحد القراء اؼبعركفٌن أف يقرأ ؽبمؽأىل البدع كحاكلوا أف يصرفوىا عن ظاىرىا، فأرادكا أف يستنط

 فعل ماض مبين على الفتح، :{كىلَمَّنمى }: هبعلوا اهلل مكلىمنا ال ميتكلِّمنا، حينما تيعرب اآلية تقوؿؿ.ككلم اهللى موسى تكليمنا
مفعوؿ ميطلق مؤكد  {تكليمنا}مفعوؿ بو منصوب،  {موسى}لفظ اعببللة فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة،  {اهلل}

من  فاعل مؤخر منع: اهلل مفعوؿ بو ميقدـ، كموسى: بأف يقولوا {ككلَمَّنم اهللى }:  أرادكا أف يعكسوا القضية كأف يقولوا،لعاملو
بتدع- رضبو اهلل-ظهور الضم عليو التعذر، ىكذا أرادكا، لكن أبا عمرك بن العبلء 

ي
فما تصنع يا ابن اللخناء ُب : قاؿ ؽبذا اؼب

رفها؟ ال يستطيع، ىذا .؟[143: األعراؼ] {كىلىمَمَّنا جىاءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَمَّنمىوي رىبُّوي }: قوؿ اهلل تعاذل  ىل يستطيع أف وبي
. ضرب من ضركب التحريف اللفظي بتغيًن الشكل، كقد نبهنا عليو ُب أكائل شرحنا ؽبذه الرسالة

ُهم مَّن َكلََّم اللَّوُ }: قال : البقرة]{تًٍلكى الرُّسيلي فىضَمَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو مِّنػٍهيم مَمَّنن كىلَمَّنمى اللَمَّنوي } من الريسل، :{مّْن ْ
موسى الكليم، كلمو اهلل :  مثل موسى بن عمراف، كنبينا صلى اهلل عليو كسلم، كؽبذا ييقاؿ:، فمنهم من كلمو اهلل[253

. كفاحنا ُب الطور
جاء موسى ؼبيقاتنا حيث كعده اهلل تعاذل ثبلثٌن ليلة كأسبها بعشر،  :{َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُّوُ }: قال

 سبىن أف ينظر إذل ربو، فقاؿ اهلل [:143: األعراؼ]{رىبِّ أىًرشل أىنظيٍر إًلىٍيكى }: ككلمو ربو، حَّت إنو لشغفو كتعلقو بربو قاؿ
. اآلية ... [143: األعراؼ]{لىن تػىرىاشل كىلىًكًن انظيٍر ًإذلى اعبٍىبىلً }: عز كجل

 دليل صريح على إثبات كبلـ اهلل عز كجل، كدليل أيضنا على أف :{َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُّوُ }: قال
باهلل عليكم أم عريب ييدرؾ أدسل شيء من العربية ماذا يفهم؟ . اجمليء، كالتكليم: كبلمو ميتعلق دبشيئتو، ألف عندنا حدثاف

 أـ الكبلـ؟ اجمليء، ٍب كقع بعده الكبلـ، ىكذا يفهم كل عريب يقرأ القر ف، فهذا يدؿ على أف ،أيهما كقع أكالن اجمليء
حصل لو : الكبلـ حدث بعد اجمليء، كأىل البدع كما تعرفوف يظنوف أف ىذا اغبيدكث نقص ُب حق البارم، كيقولوف

 كغفلوا عن أمر مهم، كىو أف أصل الكبلـ ذاٌب النوع فعلي اآلحاد، يعين كما ييعرب ابن قيدامة .كصف بعد أف دل يكن
 بل ىي . إهنا طرأت على اهلل بعد أف دل تكن:فأصل الصفة قديبة، كال ييقاؿ. قدصل النوع حادث اآلحاد-: رضبو اهلل-كغًنه 

، سفهم يصفوف اهلل باػبر؟  على زعمهم أال يتكلمماالن قديبة، إمبا من كمالو سبحانو أنو يتكلم مَّت شاء، ككيف يكوف ؾ
قٌن، أحدنا الذم يتكلم إذا اقتضى اؼبقاـ الكبلـ أكمل كزعموا بأنو ال يبيكن أف يتكلم مَّت شاء كيف شاء، حَّت عند اؼبخل

من األخرس الذم ال يتكلم أك تكلم ُب أكؿ دىره ٍب سكت، ىذا ال يكوف، كسنذكر مذاىبهم ُب ىذا، إمبا اآلية دلت 
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داللة صروبة على ما ذىب إليو أىل السنة كاعبماعة من أف كبلـ اهلل من صفاتو الذاتية الفعلية كأنو يتكلم مَّت شاء كيف 
. شاء

ىذه اآلية دلت على أف كبلـ اهلل لو تصرفات، فتارة  :{َونَاَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر األَْيَمِن َوقَ رَّبْ َناُه َنِجيِّا}: قال
ناجاة ىي الصوت ؼبن قرب، فلما كاف موسى عليو 

ي
يكوف نداءن، كتارة يكوف ميناجاة، كاؼبناداة ىي الصوت ؼبن بعد، كاؼب

ا نيودم، فلما قريب في  ف الطور إ: جي، كالطور ىو جبل معركؼ ُب ببلد الشاـ، أك ُب ببلد فلسطٌن، كيقاؿكالسبلـ بعيدن
. ع شريف ببل شكؽييطلق على اعببل الذم ال نبت فيو، أينا كاف ىناؾ جبل هبذا االسم، كىو مو

كصفو باأليبن ىا ىنا بالنسبة للميقبل عليو، كإال فإف كل شيء يبيكن :{َونَاَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر األَْيَمنِ }: قال
يسار باعتبار اعبهة اليت ييرصد من خبلؽبا، فأنت إذا أقبلت على جبل أك على عٌن من ىذه اعبهة صار كأف يكوف لو يبٌن 

قابلة صار العكس، فاؼبقصود من األيبن باؿ
ي
سبة ؼبوسى عليو فىذا جانبو األيبن كىذا األيسر، كإذا جئت من اعبهة اؼب

. السبلـ
 دلت على فضل موسى عليو السبلـ كاختصاصو فإذ :{َونَاَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر األَْيَمِن َوقَ رَّبْ َناُه َنِجيِّا}: قال

. بكبلـ الرب ميناداة كميناجاة، كدلت على تصرؼ كبلـ الرب كأنو كبلـ حقيقي منو ما يكوف ميناداة، كمنو ما يكوف ميناجاة
 ىذه تدؿ على الظرفية، فبا يدؿ على أهنا :{كىًإذٍ } :{َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ }: قال

.  ميتعلقة دبشيئتو
ناداة نوع من أنواع الكبلـ:{َوِإْذ نَاَدى}: قال

ي
.   كاؼب

. {أىال يػىتػَمَّنقيوفى } ،قـو فرعوفكىم : {َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ }: قال
نبا امن نبا؟ األبواف عليهما السبلـ  دـ كحواء، ناد: {َونَاَداُىَما رَب ُُّهَما أََلْم أَنْ َهُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرةِ }: قال

ا الشَمَّنجىرىةً }: رهبما ككانا ُب اعبنة، قاؿ ؽبما  فسمع األبواف بأيذنيهما كبلـ البارم ،[22: األعراؼ] {أىدلٍى أىنٍػهىكيمىا عىن تًٍلكيمى
سبحانو، ىذا ما يفهمو كل قارئ للقر ف على فطرتو كسليقتو، لكن من احتوشتو الشياطٌن كضللتو األىواء صار ييغرب ُب 

إف اهلل تعاذل :  يقولوف ُب ىذه كفيما تقدـ من كبلـ اهلل تعاذل ؼبوسى عليو السبلـ، يقولوف؟اؼبقاالت، أتدركف ماذا يقولوف
دل يتكلم بكبلـ حقيقي صادر منو كإمبا خلق حيركفنا كأصواتنا ُب جو اعبنة ظبعها األبواف، أك خلق حيركفنا كأصواتنا ُب 

. الشجرة ظبعها موسى عليو السبلـ، كىذه اغبيركؼ كاألصوات ـبلوقة لتيعرب عن كبلـ اهلل، أك لتحكي كبلـ اهلل
 فجعلوا .كبلـ اهلل ىو اؼبعىن القدصل القائم ُب نفسو: ؟ قالوافحقيقة ما أثبتوا الكبلـ هلل، ما ىو كبلـ اهلل إذفهم 

الكبلـ معىن دكف حرؼ كصوت، كإمبا ىو معىن قائم ُب ذات اهلل دبنزلة العلم فقط، كليس الكبلـ اليت تفهمو العرب من 
 إذا نطق، .تكلم فبلف؟: ليغتها، فإف العرب ال تيسمي كبلمنا إال ما كاف معىن ُب النفس أصوات ميعرب هبا عنو، مَّت ييقاؿ

 كال الًعتاؽ عتاقنا، كال الوقف كقفنا، كاإلنساف ييفكر بو خباطره، ال يكوف حَّت يلفظ بو، فلو أف ،كؽبذا ال ييعد الطبلؽ طبلقنا
 فكر أف ييعتق عبده، كقاؿ ا لو أف إنسافن .أنًت طالق:  خطر ُب بالو أنو طلق زكجتو، ىل تطلق؟ ال تطلق حَّت يقوؿاإنسافن 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

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

دث نفسو ، ما يعتقو حَّت يلفظ.عبدم عتيق لوجو اهلل: ُب خاطره  لو أراد أف ييوقف بيتو أك بيستانو، ال يكوف كقفنا بأف وبي
بأنو جعلو لوجو اهلل حَّت ينطق بذلك، فبل يكوف الكبلـ كبلمنا إال باعبمع بٌن اؼبعىن كاللفظ، فلهذا ؼبا صارت عندىم ىذه 

قدمات الفاسدة
ي
تكلمٌن من اعبهمية ،اؼب

ي
قدمات يؤدم إذل خلل النتائج، فالقـو أعىن اؼب

ي
كدكمنا أينبهكم عليها أف فساد اؼب

عتزلة كمن شاهبهم من األشاعرة كاؼباتيريدية كغًنىم من الصفاتية ؼبا التاثوا هبذه اللوثة كاعتقدكا قبل أف يستدلوا شقوا 
ي
كاؼب

 من الصحابة الكراـ أك اأف أحدن - يا رعاكم اهلل - بالنيصوص، كصاركا يبحثوف ؽبا عن ؿبامل ميتكلفة، فهل تعتقدكف 
التابعٌن ؽبم بإحساف فهم من قوؿ اهلل عز كجل ُب كبلمو ؼبوسى عليو السبلـ عند الشجرة أف اهلل خلق حيركفنا كأصواتنا ُب 

ث، ال ىبطر ىذا بباؿ أحد كال فالشجرة لتيعرب عن كبلمو؟ ال كاهلل، لو حلف حالف بٌن الريكن كاؼبقاـ أف ىذا دل يقع ما ح
قدمات الفاسدة 

ي
، ما ضبل عليو إال اؼب ا أىدلٍى أىنٍػهىكيمىا عىن تًٍلكيمىا }يدكر خبلده، ىذا تكلف مذمـو كىنىادىانبيىا رىبػُّهيمى

 كل قارئ للقير ف على فطرتو كسليقتو يفهم أف ما ظبعو األبواف ىو كبلـ رب العاؼبٌن، ال أحد [:22: األعراؼ]{الشَمَّنجىرىةً 
يفهم من العيقبلء فضبلن عن الفيضبلء أف ىذا اؼبسموع حيركؼ كأصوات خلقها اهلل ُب جو اعبنة لتيعرب عن كبلـ اهلل كما 

. قالت األشاعرة كالكيبلبية
دلت اآلية على إثبات الكبلـ هلل، ألف النداء نوع من  :{َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِلينَ }: قال

 كمَّت يكوف ،[65: القصص]{كيـو ييناديهم}: أنواع الكبلـ، كدلت أيضنا على إثبات أف كبلمو ميتعلق دبشيئتو ألنو يقوؿ
شركٌن، فذلك؟ يـو القيامة، إذ

ي
ٍبتيمي اٍلميٍرسىًلٌنى } ىذا كبلـ سيقولو الرب سبحانو يـو القيامة ؽبؤالء اؼب : القصص] {مىاذىا أىجى

. اآلية بعدىا تتعلق بالقر ف،[65
نزلة كبلـ اهلل، كأيضا

ي
إذا صح ما أخرب اهلل أك تكلم اهلل تعاذل بو ُب التوراة كاإلقبيل فإننا نيصدؽ أم  الكيتب اؼب

كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاغبٍىقِّ }: خربه، أما حيكمو فإنو ريدبا كاف منسوخنا بالقر ف العظيم، كىذا ىو معىن قوؿ اهلل تعاذل
ٍيًمننا عىلىٍيوً  ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٌٍنى يىدى قنا لِّمى  على ما فيو من ا أخبار، كميهيمنن ف يعين ميصدقنا ؼبا فيو ـ[48: اؼبائدة]{ميصىدِّ

. أحكاـ
قد علمتم اآلف باآليات الواضحات كالدالئل البينات أف ميعتقد أىل السنة كاعبماعة ُب كبلـ الرب عز كجل مبناه 

. الكتاب الصريح ناطق الكتاب كسيأٌب أيضنا أدلة من السنة
 كمنهم من ليسوا من أىل القبلة بل من ،أما الضالوف ُب ىذا الباب فهم كيثر منهم من ىم من أىل القبلة

اؼببلحدة، كأذكر لكم على سبيل اإلصباؿ ىذه اؼبقاالت الباطلة لكي تعرفوا نعمة اهلل عليكم باعتصامكم بنيصوص الكتاب 
:  كالسنة

تفلسفٌن يعين الذين تظاىركا باإلسبلـ، كريدبا ييطلق 
ي
الفبلسفة من أكفر الكفرة، كأنا أقصد ىا ىنا الفبلسفة اؼب

عليهم البعض فبلسفة اإلسبلـ، كليس ُب اإلسبلـ فلسفة، لكنهم أرادكا أف ييلبسوا فلسفتهم اليونانية كاإلغريقية بلبوس 
 إف كبلـ اهلل فيض من العقل الفعاؿ على بعض النيفوس :اإلسبلـ كبعبارات الدين، ماذا يقولوف عن كبلـ اهلل؟ يقولوف
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 ىذه مقاؿ مبلحدة الفبلسفة كابن .ت كتصويرات تقول كتشتد حَّت تيصبح كبلمنا تسمعو األذافؤااكية ييوجب ؽبا ُتيزاؿ
قابل ا كالعقل الفع.ؿافيض من العقل الفع: سينا كالفارايب كمن لف لفهم عن كبلـ اهلل، يقولوف

ي
ؿ هبعلونو االصطبلح اؼب

العقل الفعاؿ، فالعقل الفعاؿ ُب زعمهم يفيض فييوضات على بعض النيفوس : للرب كاإللو عند أىل األدياف، ييسمونو
رسلٌن، كىذا الفيض ييوجب ؽبا تصورات كُتيزاكية، من يقصدكف بأصحاب النيفوس اؿزاؿ

ي
ت تقول كتشتد ؤااكية؟ األنبياء كاؼب

 فيسمعوف كبلمنا، الذم تيسمونو أنتم الوحي، ، ما األشكاؿ النورانية ىذه؟ ما تيسمونو اؼببلئكة،حَّت تيصبح أشكاالن نيورانية
.  كال حاجة للتعقيب على قوؽبم فهو كيفر صيراح ييدركو كل أحد،ىكذا زعمت

 كىم أصحاب كحدة الويجود من الصوفية كابن عريب، كابن الفارض، كابن :مقالة االتحادية: المقالة الثانية
سبعٌن، كالقونوم كمن كاف على طريقتهم، فإهنم يزعموف أف كل كبلـ ُب الويجود كبلـ اهلل، كل شيء ككل صوت تسمعو 

 كذلك ألف عقيدُتم الكيفرية أف اهلل سبحانو كتعاذل ىو عٌن الويجود، ىذه عقيدة كحدة الويجود اليت .نو كبلـ اهللإ: يقولوف
اػبالق ىو اؼبخلوؽ كاؼبخلوؽ ىو اػبالق، أنا من أىول كمن أىول أنا، كبن : ىي أكفر مقاالت الكفر كأخبثها، يقولوف

 :ريكحاف حللنا بدننا، إذا كينت ليلي كليلي أنا، كيقوؿ قائلهم
كلف               الرب عبد كالعبد رب

ي
 يا ليت شعرم من اؼب

 أك قلت رب أسل ييكلف                إف قلت عبد فذاؾ رب
ُب أبيات البن الفارض عليو من اهلل ما يستحق، كىكذا، يعين كيل شيء يركنو ُب الكوف يركنو مظهرنا هلل عز كجل، 

 :تعاذل اهلل عما يقولوف، كسحبوا ذلك على قضية الكبلـ حَّت قاؿ قائلهم
 سواءن علينا نثره كنظامو                        ككل كبلـ ُب الوجود كبلمو

تعاذل – فأم صوت يسمعونو يعتربكنو كبلـ اهلل، حَّت اػبشخشة، كحَّت صوت اآلالت، كأزيز الطائرات، كصوت 
ا ًن اغبيوانات، كغًن ذلك، كل صوت يسمعونو يعتربكنو كبلـ اهلل، كييذكر أف أحدىم كاف على - اهلل عما يقولوف علونا كبًنن

ىكذا تتبلعب هبم الشياطٌن، فهذا ىو !!!! لبيك لبيك: اؼبنرب فنعق غيراب على جدار اؼبسجد، فخر مغشينا عليو يقوؿ
 :معىن كبلـ اهلل عندىم

سواءن علينا نثره كنظامو             ككل كبلـ ُب الوجود كبلمو
 كاعبهمية كما تعلموف ال ييثبتوف هلل أظباء كال صفات، فبل ييثبتوف صفة الكبلـ هلل :مقالة الجهمية: المقالة الثالثة

 فهو من باب إضافة اؼبخلوؽ إذل خالقو، ال من باب .إف الكبلـ الذم أضافو اهلل إذل نفسو ـبلوؽ: عز كجل، كيقولوف
تصف هبا، فليس كبلمو صفتو، فحينما يقاؿ

ي
 .ناقة اهلل، كبيت اهلل، كعبد اهلل: يعين مثل. كبلـ اهلل: إضافة الصفة إذل اؼب

عتزلة كما تعلموف 
ي
عتزلة مثلهم، كؽبذا اؼب

ي
ككبو ىذا، ال أهنا صفتو ألهنم يينكركف أف يقـو بو سبحانو كتعاذل صفة ثيبوتية، كاؼب

 ُب الدرس القادـ، فزعموا أف القر ف ليس كبلـ اهلل -إف شاء اهلل-ضبلوا لواء القوؿ خبلق القر ف، كالقر ف كبلـ اهلل كسيأتينا 
. كإمبا ىو ـبلوؽ، كأف إضافتو إذل اهلل من باب إضافة اؼبخلوؽ إذل خالقو كأسبلفهم اعبهمية



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

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

قـو ييعظموف السلف  أما الصفاتية من األشاعرة كاؼباتريدية كالكيبلبية فإننا كما نيقرر لكم دائمنا أف ىؤالء الصفاتية
لوف األئمة كينموف أنفسهم إليهم لكنهم دل يفقهوا طريق السلف ،كيشتغلوف باآلثار  كدل ييدركوىا كما -رضي اهلل عنهم- هبي

ًنكا ؽبا جوابنا فجاء مذىبهم ميلفقن ،أدركها السلف ، كدل وبي عتزلة فلم يستطيعوا ؽبا حبلن
ي
 مقالة بٌنا  كالتبست عليهم شيبهات اؼب

يعتزلة كييوالوف السنة عبد اهلل بن سعيد بن السنة احملضة كمقالة 
تكلمٌن الذين كانوا يردكف على اؼب

ي
اؼبعتزلة، كمن أقدـ اؼب

عتزلة بأف إثبات الصفات الفعلية يقتضي حيدكث صفة ُب حق اهلل بعد 
ي
كيبٌلب، فالكيبٌلبية دل يستطيعوا التخلص من إلزاـ اؼب

أف دل تكن، فوجدكا أف الكبلـ إذا ًقيل بأنو يتكلم مَّت شاء، أف ىذا يقتضي طيركء الصفة عليو، فماذا قالوا؟ قالوا ىم 
 كبلـ اهلل ، فهوإننا نيثبت كبلـ اهلل، كما أثبتو السلف: كتابعهم على ذلك األشاعرة كاؼباتيريدية، كالساؼبية، كًفرؽ شيت، قالوا

كأما اغبيركؼ :  كاغبيركؼ كاألصوات؟ قالوا، يعين أنو معىن.مينزؿ غًن ـبلوؽ، لكن كبلـ اهلل ىو اؼبعىن القدصل القائم ُب ذاتو
كاألصوات اليت ظبعها جربيل عليو السبلـ كظبعها األبواف ُب اعبنة، كظبعها موسى عند الشجرة، كيسمعها عيسى ابن مرصل 

:  وقالت األشاعرة.مخلوقة لتكون حكاية عن كالم اهلل: قالت الُكالبية. عند القيامة، فهي ـبلوقة، ليست صفة
 كال فرؽ اغبقيقة ُب التعبًن .عبارة:  كىؤالء يقولوف.حكاية:  ىؤالء يقولوف.مخلوقة لتكون عبارة عن كالم اهلل, ىكذا

ققي األشاعرة عند : ييذكر، فكلهم ميتفقوف على أف اغبيركؼ كاألصوات اؼبسموعة ليست كبلـ اهلل، كؽبذا قاؿ بعض ؿبي
عتزلة

ي
داـ أف ىذا الكبلـ اؼبسموع ليس كبلـ اهلل فهم ُب اغبقيقة ال ييثبتوف   ما.التأمل كالتحقيق ال فرؽ بٌن مقالتنا كمقالة اؼب

، فإنكم تعلموف أف األشاعرة ييثبتوف سبع صفات، ككذا اكبلـ اهلل كإف تظاىركا بأهنم يعدكنو من الصفات السبع اليت ييثبتونو
اؼباتريدية كردبا تزيد عليهم ثامنة اغبياة كالسمع كالبصر كالقدرة كالكبلـ كالعلم كاإلرادة، فيجعلوف الكبلـ من الصفات السبع 

 .اليت ييثبتوهنا لكنهم ُب الواقع ما أثبتوىا كما ييثبتها أىل السنة كاعبماعة
مل أقواؿ الناس ُب مسألة كبلـ اهلل عز كجل، فوجب أف في  بت كبلـ اهلل تعاذل إثباتنا حقيقينا حيركفو ثفهذا ؾبي

. كمعانيو، ال اؼبعاشل دكف اغبيركؼ كال اغبيركؼ دكف اؼبعاشل، كسيأٌب ؽبذا مزيد بسط ُب كبلـ الشيخ الحقنا
 .واهلل أعلم
 (20)الدرس

 (2 )إثبات الكالم هلل تعالى
التوبة]{َوِإْن َأَحٌد مَّْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَّوِ } -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم :

ُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اللَِّو ثُمَّ ُيَحرُّْفونَُو ِمن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه َوُىْم يَ ْعَلُمونَ }.[6 يُرِيُدوَن }.[75: البقرة]{َوَقْد َكاَن َفرِيٌق مّْن ْ
ُلوا َكاَلَم اللَِّو ُقل لَّن تَ تَِّبُعونَا َل ِلَكِلَماتِوِ }.[15: الفتح]{َأن يُ َبدّْ : الكهف]{َواْتُل َما ُأوِحَي إلَْيَك ِمن ِكَتاِب رَبَّْك اَل ُمَبدّْ

. [76: النمل]{ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن يَ ُقصُّ َعَلى بَِني ِإْسَرائِيلَ }.[27
: إثبات أن القرآن ُمنَ زَّل من اهلل تعالى
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ًعا مّْْن }.[155: األنعام]{َوَىَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَركٌ } َلْو أَنَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لََّرأَيْ َتُو َخاِشًعا مَُّتَصدّْ
ْلَنا آيًَة مََّكاَن آيٍَة َواللَُّو َأْعَلُم ِبَما يُ نَ زُّْل قَاُلوا إنََّما أَنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكثَ ُرُىْم اَل }.[21: الحشر]{َخْشَيِة اللَّوِ  َوِإَذا َبدَّ
 َوَلَقْد (102) ُقْل نَ زََّلُو ُروُح اْلُقُدِس ِمن رَّبَّْك بِاْلَحقّْ لُِيثَبَّْت الَِّذيَن آَمُنوا َوُىًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن (101)يَ ْعَلُموَن 

- 101: النحل]{نَ ْعَلُم أَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن إنََّما يُ َعلُّْمُو َبَشٌر لَّْساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِو َأْعَجِميّّ َوَىَذا ِلَساٌن َعَرِبيّّ مُِّبينٌ 
103] .

ف الكبلـ صفة ثابتة هلل تعاذل كأنو سبحانو أتقدـ الكبلـ ُب الدرس اؼباضي عن إثبات صفة الكبلـ هلل عز كجل، ك
كتعاذل يتكلم بكبلـ حقيقي ال ييشبو كبلـ اؼبخلوقٌن، يتكلم بكبلـ ميتعلق دبشيئتو، فهو قدصل النوع حادث اآلحاد قد كلَمَّنم 

 صلى اهلل عليو كسلم ليلة اؼبًعراج، كييكلم من شاء ا، ككلَمَّنم نبيو ؿبمدن ةاألبوين ُب اعبنة، ككلَمَّنم موسى عليو السبلـ عند الشجر
من عباده يـو القيامة، فصفة الكبلـ هلل تعاذل صفة ثابتة، كذكرنا مذاىب الناس ُب ىذا، كىذه الطائفة من اآليات تتعلق 
بأمر أخص، كىو ما يتعلق بالقر ف خاصة، إذ القر ف العظيم نوع من كبلـ اهلل، فاهلل تعاذل تكلم بكبلـ فيما مضى كفيما 

ة، كتكلم بالزبور، كتكلم باإلقبيل، كتكلم بالقر ف، فهذا ازاؿ، كفيما دل يزؿ، ألنو دل يزؿ كال يزاؿ ميتكلمنا، تكلم بالتور
 ىذه اعبيملة ،القر ف كبلـ اهلل: اؼببحث مبحث شريف كىو عقيدة أىل السنة كاعبماعة ُب القر ف، عند أىل السنة كاعبماعة

كمة يعضوف عليها بالنواجذ، ألف ىذا نص كتاب اهلل كما سنتلو لة ؿبي  ُب اآليات، القر ف كبلـ اهلل، مينزؿ غًن ـبلوؽ، اصبي
 كإليو يعود، تكلم اهلل بو حقيقة، فأكحاه إذل جربيل عليو السبلـ فنزؿ بو على قلب ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم، امنو بد

كىو كبلـ اهلل حيركفو كمعانيو، ال اؼبعاشل دكف اغبيركؼ كال اغبيركؼ دكف اؼبعاشل، بل ؾبموع األمرين، كإضافتو إذل اهلل إضافة 
تصف هبا، ىذا مذىب أىل السنة كاعبماعة

ي
 .صفة إذل اؼب

 كإليو يعود، تكلَمَّنم اهلل تعاذل بو حقيقة، فأكحاه إذل جربيل االقر ف كبلـ اهلل، مينزؿ غًن ـبلوؽ، منو بد: أيعيد تقريره
فنزؿ بو على قلب ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم، كىو كبلـ اهلل حيركفو كمعانيو، ال اغبيركؼ دكف اؼبعاشل، كال اؼبعاشل دكف 

 ؽبذه األدلة انظركااغبيركؼ، ليس عبارة عن كبلـ اهلل، كال حكاية عن كبلـ اهلل، بل ىو كبلـ اهلل كما قاؿ سبحانو عنو، ك
 .من ناطق الكتاب

ستأمن، :{َوِإْن َأَحٌد مَّْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَركَ }: قال
ي
إذ الُمشركون أو  ير الُمسلمين يعين طلب جوارؾ كىو اؼب

: أربعة أصناف
.  ذمي:األولالصنف 
.  معاىد:الثاني الصنف
.  ميستأمن: الثالثالصنف
.  حىريب:الرابع الصنف

ستأمن
ي
 .من غًن اؼبسلمٌن ال ىبلوف من ىذه التوصيفات كالتصنيفات األربعة، فمنهم اؼب
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.  نكرة ُب سياؽ الشرط فتدؿ على العيمـو{: َأَحدٌ }:{َوِإْن َأَحدٌ }: قال
 إذ استجار بنا ميشرؾ :{َوِإْن َأَحٌد مَّْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّو ثُمَّ أَْبِلْغُو َمْأَمَنوُ }: قال

ًنه، كأف كبفظو، كأال نيعرضو ػبطر، كال قتل، كال أذل، بل نيقيم عليو اغبيجة الرسالية، فنطلب قارئن   افالواجب علينا أف قبي
فباهلل عليكم ، [6: التوبة] {حىَّتَمَّن يىٍسمىعى كىبلىـى اللَمَّنوً }: فنكوف بذلك قد امتثلنا أمر اهلل تعاذل بقولو. اقرأ عليو القر ف: كنقوؿ

 ىو ال يبيكن أف يسمع كبلـ اهلل من اهلل ميباشرة، ،كبلـ اهلل، بنص كتابو: ماذا نيسمي ىذا اؼبسموع الذم قرع ظبعو؟ نيسميو
ال سبيل أف يسمع كبلـ اهلل إال من ًُب القارئ الذم يقرأ عليو، فصدؽ حقنا أف ىذا اؼبسموع ىو كبلـ اهلل، الصوت صوت 

، ؽبذا قاؿ أىل امن ؤد ال إذل من قالو ميبلغنا ـكئناالقارئ كلكن الكبلـ كبلـ البارئ، ألف الكبلـ إمبا ييضاؼ إذل من قالو ميبتد
 . القر ف كبلـ اهلل:السنة كاعبماعة جزمنا كما قاؿ اهلل

ُهمْ }: قال  . يعين من يهود:{َوَقْد َكاَن َفرِيٌق مّْن ْ
 قد كانوا يسمعوف ما أنزؿ اهلل تعاذل :{َيْسَمُعوَن َكاَلَم اللَِّو ثُمَّ ُيَحرُّْفونَُو ِمن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه َوُىْم يَ ْعَلُمونَ } :قال

راد كذا، 
ي
رفونو ربريفنا معنوينا بالقوؿ بأف اؼب فيما مضى، كردبا ظبعوا من نبينا صلى اهلل عليو كسلم بعض ما أينزؿ إليو ٍب وبي

راد كذا، كأف رسالتك إذل العرب خاصة دكف غًنىم، إذ
ي
 ىو : ىذا اؼبسموع ىو كبلـ اهلل، كيصدؽ عليو أف ييقاؿ عنوفكاؼب

ىو كبلـ :  فاهلل تعاذل أعلم دبا قاؿ كأصدؽ قيبلن كأحسن حديثنا، ككوننا نقوؿ.كبلـ اهلل دكف تأكيل أك تكلف معاف ؾبازية
 ال يعين أف الصوت صوت القارئ كاألداء أداء بشرم ىبرج من الشفتٌن كاللساف كاغبينجرة، لكن ىذا الكبلـ ييقاؿ .اهلل
التحريف  حقيقة، كىذا من معايب يهود أهنم يتجرؤكف على كبلـ اهلل عز كجل فييحرفونو، كقد مر بنا أف . كبلـ اهلل:عنو
 :أنواع

. لفظيربريف  :األولالنوع 
. معنومربريف  :الثانيالنوع 

كأف التحريف اللفظي لو عدة صور قد يكوف بزيادة حرؼ، أك بزيادة كلمة، أك بتغيًن الشكل، مر ىذا ُب الدركس 
راد كذا ككذا كليس كذا ككذا، فينقل الكبلـ عنو ظاىره إذل ًخبلؼ 

ي
األكذل، كمنو التحريف اؼبعنوم بأف يزعم زاعم بأف اؼب

 . ظاىره ببل دليل، فيكوف ىذا من التأكيل بل التحريف ُب الواقع
 كىذا يدؿ على أف كبلـ اهلل ييتعقل، كليس ؾبهوالت كألفاظ جوفاء كما يدعي :{ِمن بَ ْعِد َما َعَقُلوهُ } :قال

فوضة
ي
بػَمَّنريكا }:  كبلـ اهلل عز كجل قابل للتعقل، كالفهم كاإلدراؾ كما قاؿ ربناف إذ،اؼب ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه لِّيىدَمَّن

إًنَمَّنا جىعىٍلنىاهي قػيٍر ننا عىرىبًيًّيا لَمَّنعىلَمَّنكيٍم } ،[2: يوسف]{إًنَمَّنا أىنزىٍلنىاهي قػيٍر ننا عىرىبًيًّيا لَمَّنعىلَمَّنكيٍم تػىٍعًقليوفى } ،[29: ص]{ يىاتًوً 
.  فعيركبة القر ف سبب ُب تعقلو كإدراؾ معانيو،[3: الزخرؼ]{تػىٍعًقليوفى 

ُلوا َكالَم اللَِّو ُقل لَّن تَ تَِّبُعونَا َكَذِلُكْم قَاَل اللَُّو ِمن قَ ْبلُ }: قال نافقوف الذين :{يُرِيُدوَن َأن يُ َبدّْ
ي
 من ىؤالء؟ اؼب

ىم، ٍب ؼبا جاءت مغازل خيرب كغزك خيرب انتدبوا للخركج دخذلوا اؼبؤمنٌن عن اػبركج إذل اغبيديبية، كأرادكا أف يفتوا ُب أعضا
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ألنو ييوافق ىول ُب نيفوسهم كمغازل ييريدكف أف يأخذكىا، لكن اهلل تعاذل قد حكم فيما مضى كأنزؿ منعهم من اػبركج 
ليوا كىبلـى اللَمَّنوً }: كصيحبة نبيو صلى اهلل عليو كسلم، كالشاىد قولو نزؿ على نبيو صلى [15: الفتح] {ييرًيديكفى أىف يػيبىدِّ

ي
 يعين اؼب

. اهلل عليو كسلم، فسمى اهلل القر ف كبلمو، فالقر ف كبلـ اهلل بنص كتاب اهلل
َل ِلَكِلَماتِوِ }: قال  أم مكتوبو، كىو كلماتو، :{ِكَتاِب رَبّْكَ } :{َواْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمن ِكَتاِب رَبَّْك ال ُمَبدّْ

اتًوً }: لقولو إثرىا  فقد تكفل اهلل حبفظو، فكتاب ربك قطعنا ىو القر ف، ال ميبدؿ ،[27: الكهف]{ال ميبىدِّؿى ًلكىًلمى
اتًًو كىلىن }لكلماتو دليل على أف كتاب اهلل ىو كبلمو، كاآلية ظاىرة جلية ُب إفادة ىذا اؼبعىن،  ًكتىاًب رىبِّكى ال ميبىدِّؿى ًلكىًلمى

ا دى ًمن ديكنًًو ميٍلتىحىدن . أم ملجأ كنصًننا كظهًننا، فهذه اآلية تدؿ أيضنا على كصف القر ف بأنو كبلمو[:27: الكهف]{ذبًى
 كلوال أنو كبلـ اهلل ؼبا كاف ىذا :{ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن يَ ُقصُّ َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َأْكثَ َر الَِّذي ُىْم ِفيِو َيْخَتِلُفونَ }: قال

القر ف فاصبلن ُب االختبلفات السابقة، فإنكم تعلموف أف بين إسرائيل قد كقع بينهم من اػببلؼ ُب دينهم الشيء العظيم، 
أعين هبم اليهود كالنصارل، ال اليهود فقط كال النصارل فقط فكل ملة من ىاتٌن اؼبًلتٌن تشظت كتفرعت إذل فيركع كثًنة 

حدل كسبعٌن فرقة، كافرتقت النصارل على اثنتٌن كسبعٌن إافرتقت اليهود على ): كما قاؿ نبينا صلى اهلل عليو كسلم
 فهذا التفرؽ حاصل ُب األيمتٌن قبلنا فوقع بينهم ًخبلؼ عظيم، أيىريقت بسببو الدماء، ككقع بينهم التكفًن ،(فرقة

قبيلهم إًخبلفهم ُب الكلمة، أكؿ كلمة ُب : كاغًبرماف كاغبجب كغًن ذلك من االصطبلحات اليت ييعربكف هبا، كمن ذلك
 يزعموف أف عيسى عليو السبلـ ىو بذاتو جيزء من اهلل ككلمة ؟ ال يعرفوف ما معىن الكلمة.ُب البدء كانت الكلمة: اؼبتبوعة

تيوي }اهلل، كاؼبقصود بكونو  يعين أنو ـبلوؽ بكلمتو ال كما يزعم النصارل أنو ىو نفسو عينو كلمة اهلل فهو جيزء من  {كىكىًلمى
لتبسة على أىل 

ي
اهلل ذبسد ُب جسد بشرم ُب جسد يسوع كما يقولوف، فجاء ىذا القر ف ليفصل ُب ىذه األيمور اؼب

 ىذه ىي البينة، [1: البينة]{دلٍى يىكيًن الَمَّنًذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكٌنى مينفىكٌِّنى حىَّتَمَّن تىٍأتًيػىهيمي اٍلبػىيػِّنىةي } :الكتاب
ما كاف لليهود كما كاف للنصارل أف ىبرجوا من ىذا اؼبأزؽ الذم تردكا فيو من اػببلفات العريضة بينهم يعين القر ف العظيم، 

ىذا قوؿه : إال بوحي من اهلل يكوف ميقنعنا كحاظبنا ألنو لو جاء كاحد من األحبار أك الريىباف أك العلماء كقاؿ قوالن لقالوا
 فبل يبيكن أف وبسم ىذه اػبيصومات إال كحي مينزؿ من عند اهلل، تكوف لو صفة .جديد ييضاؼ إذل األقواؿ السابقة

ا اٍلقيٍر فى يػىقيصُّ عىلىى بىيًن ًإٍسرىائًيلى أىٍكثػىرى الَمَّنًذم ىيٍم ًفيًو ىبىٍتىًلفيوفى }العصمة كالقيدسية، ؽبذا أتى ىذا القر ف  : النمل]{ًإفَمَّن ىىذى
صنف هبذه اآلية ُب ىذا السياؽ لكي يدؿ على أف ىذا الكبلـ اؼبسموع اؼبتلو باأللسنة ،[76

ي
 فهذا كجو استشهاد اؼب

 .اؼبكتوب ُب اؼبصاحف، اؼبسموع باألذاف ىو كبلـ اهلل
خر كىو أنو مينزؿ، ككوف القر ف موصوؼه بالتنزيل ُب مواضع   لييفيد معىن :{َوَىَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَركٌ }: قال

عديدة من القر ف العظيم ساؽ اؼبؤلف طرفنا منها أك بعضها، كىو يدؿ من جهة على صدكره من اهلل، ألف اهلل تعاذل لو 
طلق ُب أظبا

ي
طلق ُب ذاتو، كما لو العيلو اؼب

ي
ق كصفاتو كقهره كمنعتو، فلما كاف سبحانو كحبمده لو عيلو الذات كىذه ئالعلو اؼب

                                                           
 .وصححه األلباني, (3992)سنن ابن ماجه  
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عقيدة أىل السنة كقد قررناىا مبسوطة، صار الصادر منو سبحانو من كبلـ ينزؿ نيزكالن ألنو من أعلى إذل أسفل، فاهلل تعاذل 
ا ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي }: لو العيلو، كاآلدميٌن بالنسبة إذل الرب ُب السيفل، فلهذا عرب بالتنزيل قاؿ سبحانو كتعاذل : األنعاـ] {كىىىذى

شار إليو[155
ي
ا}:  إذ اؼب .  ما ىو؟ القر ف قطعنا {كىىىذى
.   أم مكتوب:{ِكَتابٌ }: قال
 . يعين أينزؿ من عند اهلل عز كجل بألفاظو كمعانيو:{أَنَزْلَناهُ }: قال
صى، ميبارؾ ُب تبلكتو، كُب ًحفظو، كُب معانيو، كُب :{ُمَباَركٌ }: قال  أم كثًن الربكة، كبركة القر ف إف تيعد ال ربي

تػىبىارىؾى الَمَّنًذم نػىزَمَّنؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى }اغبيكم بو، كُب االستشفاء بو، كُب كل أمره، فالقر ف العظيم ميبارؾ ال حصر لربكاتو 
تفة بو حَّت ُب تنزيلو، ،[1: الفرقاف]{عىٍبًدهً  ا ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي ميبىارىؾه } فالربكة ؿبي  [.92: األنعاـ] {كىىىذى

 ىو دل يينزؿ على جبل، لكن أينزؿ على صدر ؿبمد صلى اهلل عليو ف إذ:{َلْو أَنَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبلٍ }: قال
ا } لكن [194، 193: الشعراء]{ عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلمينًذرًينى (193)نػىزىؿى بًًو الرُّكحي األىًمٌني }كسلم  لىٍو أىنزىٍلنىا ىىذى

اهلل أكرب، لو أف اهلل تعاذل أنزؿ كبلمو على جبل {: 21:اغبشر} {اٍلقيٍر فى عىلىى جىبىلو لَمَّنرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا مُّتىصىدِّعنا مٍِّن خىٍشيىًة اللَمَّنوً 
من اعبباؿ الصلدة الصلبة اعببلمد لرأيت ىذا اعببل يتهدىد كييصبح دكنا، لكن اهلل تعاذل أنزلو على قلب ؿبمد صلى اهلل 

عاف
ي
ة أثناء تنزؿ القر ف اعليو كسلم كأعطاه القدرة على ربملو، كمع ذلك فقد كاف يعرتل نبينا صلى اهلل عليو كسلم من اؼب

الشيء العظيم، فينزؿ عليو القر ف ُب اليـو الشديد الربد فيتفصد جبينو عرقنا ُب اليـو الشديد الربد، كينزؿ عليو القر ف 
 كصلصلة اعبرس ييبصرىا كييشاىدىا من حولو حَّت ييسرل عنو، كاففييسمع حوؿ رأسو دكينا كدكم النحل، كإذا اشتد عليو 

 ابل كيثقل جسمو صلى اهلل عليو كسلم حَّت إنو نزؿ عليو مرة كىو على راحلتو فأناخت كدل تتمكن من ضبلو، ككاف ميتكئن 
نػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍوالن ثىًقيبلن }: ، قاؿ تعاذلض فكاد أف يير-رضي اهلل عنو-مرة على فخذ زيد بن ثابت   [5: اؼبزمل] {إًنَمَّنا سى

ا، فهذا األثر بعد إعانة ؟فاألمر جد عظيم إذا تصور اإلنساف كيف ينزؿ كبلـ البارئ سبحانو كتعاذل على بشر  عظيم جدن
اهلل كتقوية نبيو صلى اهلل عليو كسلم لو، ٍب ييسرل عنو صلى اهلل عليو كسلم فيقرأ ما أيكحي إليو، كقد كاف بأيب ىو كأيمي 

رؾ بو لسانو خشية أف يتفلت عليو ييريد صلى اهلل عليو كسلم أف  صلى اهلل عليو كسلم ُب مبدأ األمر إذا أينزؿ عليو القر ف وبي
نىا صبىٍعىوي كىقػيٍر نىوي ( 16 )ال ربيىرٍِّؾ بًًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى بًوً }: يتحفظو، فأنزؿ اهلل تعاذل ق أ قر،قر نو[:17، 16: القيامة]{ًإفَمَّن عىلىيػٍ

نىا بػىيىانىوي (18)فىًإذىا قػىرىأٍنىاهي فىاتَمَّنًبٍع قػيٍر نىوي }يعين صبعو،   اهلل أكرب، ماذا بقي؟ اعبمع كالبياف كيلو [:18، 17: القيامة]{ ٍبيَمَّن ًإفَمَّن عىلىيػٍ
نىا بػىيىانىوي }ميتحقق  . فهذا يدلنا على عظمة ىذا القر ف كبركتو كأثره كشدة اغباجة إليو[ 18: القيامة]{ًإفَمَّن عىلىيػٍ

ْلَنا آيًَة مََّكاَن آيَةٍ }: قال :  كما يقوؿ،اإلزالة:  ماذا ييسمى ىذا التبديل؟ نسخ، إذ النسخ معناه ُب اللغة:{َوِإَذا َبدَّ
رفع حيكم نص :  أما ُب االصطبلح عند األيصوليٌن فهو،ثاره، فالنسخ ىو اإلزالة يعين مسحتو كعفت على . نسختو الريح

 كؽبذا النسخ فقط يتعلق باألحكاـ ال يبيكن أف يقع النسخ ُب األخبار، ؼباذا ال يبيكن أف يقع ،ميتقدـ حبيكم نص ميتأخر
 أف يكوف كبلـ اهلل تعاذل يتطرؽ إليو كذب، كإمبا يتعلق االنسخ ُب األخبار؟ ألف ذلك يقتضي تكذيب اػبرب األكؿ كحاش
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ا ُب  رمنا يبيكن أف يكوف ميباحنا، كأمثلة ىذا كثًنة جدن النسخ باألحكاـ، فما كاف كاجبنا يبيكن أف يكوف ميستحبنا، كما كاف ؿبي
كتاب اهلل، فقد يينسخ القر ف بالقر ف، كقد تينسخ السنة بالسنة، كقد يينسخ القر ف بالسنة كالعكس، كمبحث ىذا أك 

نبو اهلل تعاذل على ىذا ؼتفاصيلو ُب كيتب األيصوليٌن، لكن ىذا قد شوش لدل اؼبشركٌن كازبذكا منو ذريعة للطعن بالقر ف 
ٍلنىا  يىةن مَمَّنكىافى  يىةو كىاللَمَّنوي أىٍعلىمي دبىا يػينػىزِّؿي }: فقاؿ  .  ىذا ىو الشاىد على التنزيل، أنو مينزؿف إذ[:101: النحل]{كىًإذىا بىدَمَّن

 . من الفرية، كالفرية ىي أشد الكذب كالبيهتاف:{قَاُلوْا ِإنََّما أَنَت ُمْفَترٍ } :قال
مىا نىنسىٍخ }فدؿ ذلك على أنو يبيكن أف يقع النسخ كأف اهلل تعاذل ينسخ غبكمة، :{َبْل َأْكثَ ُرُىْم اَل يَ ْعَلُمونَ } :قال

 فمن أنكر النسخ فقد ،[106: البقرة]{ًمٍن  يىةو أىٍك نينًسهىا نىٍأًت خًبىًٍنو مِّنػٍهىا أىٍك ًمٍثًلهىا أىدلٍى تػىٍعلىٍم أىفَمَّن اللَمَّنوى عىلىىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره 
 .أكذب اهلل تعاذل كأكذب نبيو صلى اهلل عليو كسلم، كأكذب القر ف

 .جربيل عليو السبلـكىو :{ُقْل نَ زََّلُو ُروُح اْلُقُدسِ }: قال
 الباء ىذه للتلبس، يعين ميتلبسنا باغبق، مصحوبنا باغبق، فبل يتطرؽ إليو الباطل، كما قاؿ :{ِمن رَّبَّْك بِاْلَحقّْ }:قال

يدو }: ُب اآلية األيخرل ٍلًفًو تىنزًيله مٍِّن حىًكيمو ضبًى ٍيًو كىال ًمٍن خى  دبعىن أنو ال يبيكن [:42: فصلت]{ال يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٌٍنً يىدى
لط بباطل ٍيًو كىال ًمٍن }،  كالعزة ىي اؼبنعة[:41: فصلت]{كىإًنَمَّنوي لىًكتىابه عىزًيزه }، أف يلتبس كأف ىبي ال يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٌٍنً يىدى

يدو  ٍلًفًو تىنزًيله مٍِّن حىًكيمو ضبًى قيٍل نػىزَمَّنلىوي ريكحي اٍلقيديًس ًمن رَمَّنبِّكى بًاغبٍىقِّ لًييثىبِّتى الَمَّنًذينى }:  ؽبذا قاؿ ىا ىنا[42، 41: فصلت]{خى
م كاهلل ىذه من شبرات القر ف، القر ف ييورث الثبات ُب القلب، ذبد إ: [102: النحل]{ مىنيواٍ كىىيدلن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمٌنى 

اإلنساف ميرتبكنا خائفنا قلقبلن خائفنا فما ىو إال أف يسمع  ية أك بعض  ية فكأمبا ىي أكتاد تيدؽ ُب قلبو فيستقر، ثبات، 
كاؽبدل قسيم الضبللة، فييجلي اهلل تعاذل [: 102: النحل]{ىيدلن } ٍب فوؽ ذلك ،[102: النحل]{لًييثىبِّتى الَمَّنًذينى  مىنيواٍ }

 .لك اغبق هبذا القر ف، فتعرؼ أف ىذا ىو اغبق كىذا ىو الصواب ب ية أك ببعض  ية
.   فوؽ ذلك ينسم على قلبك من البشارة كاألخبار السارة ما يتنعم بو كاجده:{َوُبْشَرى} :قال
: النحل ]{كىلىقىٍد نػىٍعلىمي } قد ىنا للتأكيد كليست للتقليل، :{َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن ِإنََّما يُ َعلُّْمُو َبَشرٌ }: قال

 . ال شك أف اهلل يعلم يعين ربقيقنا[103
 .ين أم اؼبشرؾ:{أَن َُّهْم يَ ُقوُلونَ } :قال
تعلقة :{ِإنََّما يُ َعلُّْمُو َبَشرٌ }: قال

ي
 زعم اؼبشركوف أف الن  صلى اهلل عليو كسلم يتلقى ىذه العلـو كاألخبار اؼب

رجو بلغة عربية، فلهذا نبو اهلل  صلى اهلل عليو كسلم رسولو باألنبياء السابقٌن كأيفبهم من نصراشل ُب مكة، كييصغي إليو، ٍب ىبي
ا }: على ىذه الفرية الباطلة كنقضها، فقاؿ كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَمَّنهيٍم يػىقيوليوفى ًإمبَمَّنىا يػيعىلِّميوي بىشىره لِّسىافي الَمَّنًذم يػيٍلًحديكفى إًلىٍيًو أىٍعجىًمي  كىىىذى

بٌن،[103: النحل]{ًلسىافه عىرىيب  مًُّبٌنه 
ي
ميستحيل كال !  أسلَمَّن لو ذلك؟؟ أسلَمَّن لذلك األعجمي أف يأٌب هبذا الكبلـ العريب اؼب

يبيكن لذلك الشخص اؼبزعـو أف يأٌب هبذا الكبلـ البٌنَمَّن الفصيح اغبكيم الذم زبضع لو الرًقاب، كيذؿ لو فيصحاء العرب 
تتابعات من سورة النحل بٌٌن حقيقة ؤكعيقبل

ي
ىم، فهذا أبعد ما يكوف، كالشاىد أف اهلل سبحانو كتعاذل ُب ىذه اآليات اؼب
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شركٌن 
ي
القر ف كمصدره، كأنو مينزؿ من عند اهلل، كأبطل الدعاكل اليت تزعم بشريتو، كىذه الدعول دل يزؿ الزنادقة من اؼب

ستشرقٌن ُب األزمنة األخًنة كاؼببلحدة يزعموهنا، كيزعموف أف ؿبمدن 
ي
 صلى اهلل عليو كسلم كوف القر ف من ثقافات اكاؼب

ستشرقٌن من قبل كبو مائة سنة كيبثونو  زيهر دؿيهودية كنصرانية كما يقوؿ ىذا جيًب، كمرجليوس، كجو
ي
كغًن ذلك من اؼب

 فالقر ف ،، مهما حاكلوا فإهنم ال يستطيعوف، القر ف يعلو كال ييعلى عليو[41: فصلت]{كىإًنَمَّنوي لىًكتىابه عىزًيزه } ،بٌن اؼبسلمٌن
منيع بذاتو، مؤثر بذاتو، كؽبذا ينبغي على طالب العلم أف ييعوؿ عليو ُب دعوتو، كتأثًنه، كبيانو فيستعمل اعبيملة القير نية ُب 

ًخطابو كُب تأثًنه كيستخدـ أيسلوب كمنهج القر ف ُب التأثًن، كإال فالقر ف مكنز للمعاشل كاؼبواعظ كقصص الذين اىتدكا 
صر  .كاعتنقوا اإلسبلـ بسبب ظباعهم للقر ف آليات منو أكثر من أف ربي

 دلت ىذه اآليات دبجموعها على ما سبق أف قررناه من أف القر ف كبلـ اهلل كأنو مينزؿ غًن ـبلوؽ، كىذه فإذ
عتزلة 

ي
عتزلة حينما زعموا أف القر ف ـبلوؽ، كقد ذكرت لكم مرارنا أف دعول اؼب

ي
اعبيملة ىي اعبيملة اليت جابو هبا أىل السنة اؼب

: أف القر ف ـبلوؽ جزء من منظومة عقائدية باطلة، كىي منظومة اعبهمية الذين ييريدكف القوؿ بإنكار الصفات، فقالوا
إذل ماذا؟ إذل أنو ليس صفتو، ألف الصفة ال يبيكن أف تكوف ـبلوقة، كأف إضافتو إذل اهلل من باب   ليصلوا.القر ف ـبلوؽ

ىا إذل الزعم بأف اهلل ال تقـو بو ئ كناقة اهلل، كعبد اهلل كما أشبو، ٍب يتوصل من كرا،إضافة اؼبخلوؽ إذل خالقو، كبيت اهلل
كلكن السلف عندىم من العلم اغًبذؽ كالفطنة ما يتبينوف بو ىذه احملاكالت البدعية، فلذلك قاموا ُب ، صفة ثيبوتية

، فإنو أىب ُب فرتة عصيبة -رضبو اهلل -كمن أعظم من قاـ ُب ىذا هلل قومة صادقة إماـ أىل السنة أضبد بن حنبل ، كجههم
عتزلة ُب دعواىم ىذه، فأىب إماـ أىل 

ي
عتصم كالواثق مع اؼب

ي
حرجة أؼبت باأليمة، حيث ساندىم السلطاف، ككقف اؼبأموف كاؼب

 .اًتوشل بشيء من كتاب اهلل أك سنة رسوؿ اهلل: يا أمًن اؼبؤمنٌن: أف يقولوا دبقالتهم، كقاؿ- ككقفت األيمة من خلفو -السنة
 كىم ال ،فينقطعوف بٌن يديو، كىو يصب عليهم األدلة صبنا من الكتاب كالسنة على كصف القر ف بأنو كبلـ اهلل كأنو مينزؿ

 حَّت ثبت اهلل تعاذل بو السنة، قاؿ اإلماـ على بن ،يأتوف إال دبيجرد الشيبهات كالكبلـ الذم ييزخرفونو، فينقطعوف بٌن يديو
فقد كاف ىذا - رضبو اهلل-كصدؽ . إف اهلل نصر ىذا الدين بأيب بكر عاـ الردة، كبأضبد عاـ احملنة-: رضبو اهلل-اؼبديين 

قابل، كثبت اهلل جناف اإلماـ أضبد على ىذا اغبق حَّت فاء الناس 
ي
اغبديث عصمة لؤليمة منعها من أف تنجرؼ ُب االذباه اؼب

. إليو
 اءن  فمن تكلم بو ابتد، أم ظهر: منو بدا،كسيأٌب الحقنا ُب بسط الشيخ. كإليو يعودامنو بد: ما معىن قوؿ السلف

كإما كإليو يعود ما كرد . ىذا الكتاب يعود إذل فبلف:  إما كإليو يينسب كما تقوؿ.كإليو يعود:  قولناىو اهلل عز كجل، كمعىن
 .خر الزماف ييرفع من السيطور كمن الصدكر، فبل يبقى على كجو األرض قير ف ييتلى ُب بعض اآلثار من أنو ُب 

 .ىذه الطائفة من اآليات قررت خيصوصية أف القر ف كبلـ اهلل كىي فرع عما تقدـ من إثبات كبلـ اهلل عز كجل
 

 (21)الدرس
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

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

[23 , 22: القيامة]{ِإَلى رَب َّْها نَاِظَرةٌ  (22)ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ }: َوقَ ْولُوُ  -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم . 
َلُهم مَّا } .[26: يونس]{ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدةٌ } .[24: المطففين]{َعَلى اأْلَرَاِئِك يَنظُُرونَ }

. [35: ق]{َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَديْ َنا َمزِيدٌ 
 مبحث شريف حبيب إذل النيفوس، لذيذ على القلوب كىو مبحث الرؤية، فميعتقد أىل السنة اما شاء اهلل، ىذ

: أف اؼبؤمنٌن يركف رهبم يـو القيامة عياننا بأبصارىم، بأعينهم، يركنو ُب موضعٌن: كاعبماعة
.  أم مواقف اغبساب. عرصات القيامة:األولالموضع 
 . اعبنة:الثانيالموضع 

 فأما الكتاب فهذه اآليات، كأما السنة فستأتينا :رؤية حقيقية، كقد دؿ على ذلك الكتاب، كالسنة، كاإلصباع
عتزلة كمن ،أدلتها

ي
 كانعقد إصباع أىل السنة كاعبماعة على إثبات رؤية اؼبؤمنٌن لرهبم يـو القيامة، كدل يينازع ُب ذلك إال اؼب

كافقهم من اإلباضية كالزيدية كالرافضة، فقد أنكركا الرؤية، أما أىل السنة كاعبماعة فقد أثبتوا الرؤية يـو القيامة كدل ييثبتوىا 
ا غيلو ييقابل ذاؾ الغيلو، كأما أىل السنة ذكغلت الصوفية كبعض اػبيرافية فزعموا أهنم يركف اهلل تعاذل ُب الدنيا، فو، امُب الدف

. كاعبماعة فقد اعتصموا دبا دلت عليو النصوص فكانوا كسطنا بٌن طرفٌن كعدالن بٌن ًعوجٌن
ما الفرؽ بٌن األكذل كالثانية؟ األكذل من النضرة، كىي البهاء :{ ِإَلى رَب َّْها نَاِظَرةٌ (22)ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة }: قال

 من النظر كىو [:23: القيامة]{ًإذلى رىبػِّهىا نىاًظرىةه }ك. كالركنق كاعبماؿ، فتلك الويجوه كجيوه تتسم بالركنق كبالبهاء كاعبماؿ
عاينة باألبصار، فأكسبها النظر إذل كجو اهلل الكرصل ىذا اعبماؿ كىذا البهاء كىذا الركنق، كؽبذا قاؿ ابن القيم ُب ميميتو

ي
: اؼب

 فيا نظرة أىدت إذل الوجو نضرة
 كلكننا س  العدك فهل تيرل

 كقد زعموا أف الغريب إذا نأل
 كأم اغرتاب فوؽ غيربتنا اليت
 فحي على جنات عدف فإهنا

 

يتيمي  
حب اؼب

ي
 أمن بعدىا يسلو اؼب

 نيرد إذل أكطاننا كنيسلم
 كشطت بو أكطانو فهو ميغـر

ـ ضحت األعداء فينا ربكأؽبا 
خيم

ي
 منزلك األكذل كفيها اؼب

 
فهي تدؿ م بفة  ؽبا استعماالت ًعدة، فإذا جاءت ميعدا،نظر: كلمة، كاعلموا أف -رضبو اهلل-إذل  خر ما قاؿ 

عاينة باألبصار، فإذا قلتة على التدبر كاالستبصار، كإذا جاءت ميعدا
ي
يعين تأملتو . نظرت ُب األمر: بإذل فهي تدؿ على اؼب

عاينة باألبصار، كإذا جاءت ميطلقة فهي دبعىن الرتبص . نظرت إذل الشيء: كفكرت فيو، كإذا قلت
ي
فهذه ال ربتمل إال اؼب

  : لها استعماالت ثالث   كلمة نظر  فصارت فنظر، يعين أنو انتظر، ،كاالنتظار، نظر
 .إذا جاءت ميطلقة فإهنا تدؿ على الرتبص كاالنتظار :االستعمال األول

 .بفي فإهنا تدؿ على التدبر كاالعتبار  إذا جاءت ميعداة:الثاني االستعمال
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عاينة باألبصار:االستعمال الثالث
ي
 . كإذا جاءت ميعداة بإذل فإهنا تدؿ على اؼب

إذا قاؿ ف  كارجع إذل مفردات اللغة للراغب األصفهاشل كغًنه من أىل اللغة ذبد ىذا، إذ،ىذه استعماالُتا ُب اللغة
 فهذا يدؿ على إثبات رؤية حقيقة هلل عز كجل، [:23، 22: القيامة]{ ًإذلى رىبػِّهىا نىاًظرىةه (22)كيجيوهه يػىٍومىًئذو نَمَّناًضرىةه }:اهلل

-يب ىيريرة أُب عرصات يـو القيامة كما دؿ عليو حديث أيب سعيد ك: ككما أسلفت فإف اؼبؤمنٌن يركف رهبم ُب موضعٌن
تػىرىٍكفى رىبَمَّنكيٍم، ):  اؼبشهوراف ُب الصحيح، كيركنو يـو القيامة كما قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم-رضي اهلل عنهما ًإنَمَّنكيٍم سى

، الى تيضىامُّوفى ُب ريٍؤيىًتوً  ا القىمىرى ا تػىرىٍكفى ىىذى  .يأٌب إف شاء اهللس ك،(كىمى
، [23، 22: اؼبطففٌن]{ عىلىى األىرىاًئًك يىنظيريكفى (22)ًإفَمَّن األىبٍػرىارى لىًفي نىًعيمو } من؟ :{َعَلى اأَلرَاِئِك يَنظُُرونَ }: قال

 ىذه فبا استنبطو اإلماـ الشافعي كغًنه من أئمة السنة ؟كيف دلت ىذه اآلية على إثبات النظر إذل كجو اهلل عز كجل
طففٌن: قاؿ

ي
كىبلَمَّن إًنػَمَّنهيٍم عىن }: ؼبَمَّنا حيجب أيكلئك ُب السخط نظر ىؤالء ُب الرضا، أدل تركا أف اهلل قد قاؿ ُب أكؿ سورة اؼب

: اؼبطففٌن] {عىلىى األىرىاًئًك يىنظيريكفى }:  من ىم؟ الفيجار، فلما ذكر األبرار قاؿ،[15: اؼبطففٌن] {رَمَّنهبًٍِّم يػىٍومىًئذو لَمَّنمىٍحجيوبيوفى 
فلما حيجب أيكلئك ُب السخط نظر ىؤالء ُب الرضا، فكانت ىذه من أدلة أىل السنة على إثبات النظر إذل كجو ، [23

. اهلل الكرصل
أما اغبيسىن فهي اعبنة، جعلنا اهلل كإياكم من أىلها، كىي فيعلى ألهنا : {لّْلَِّذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدةٌ } :قال

 . قد بلغت ُب اغبيسن غايتو
 . الن  صلى اهلل عليو كسلم فسر الزيادة بأهنا النظر إذل كجو اهلل الكرصل{:َوزِيَاَدةٌ }: قال
 . أيضنا كرد ُب اآلثار تفسًن اؼبزيد بأنو النظر إذل كجو اهلل الكرصل:{َلُهم مَّا َيَشاُؤوَن ِفيَها َوَلَديْ َنا َمزِيدٌ }: قال

فدلت ىذه الطائفة من اآليات على إثبات رؤية اؼبؤمنٌن لرهبم يـو القيامة ًعياننا بأبصارىم بناطق الكتاب، كختم 
: ما أراد من سياؽ اآليات القير نية على إثبات الصفات الربانية، فلهذا قاؿ إثرىا- رضبو اهلل-هبا الشيخ 
َوَمْن َتَدب ََّر اْلُقْرآَن اَالًِبا ِلْلُهَدى ِمْنُو ,  َوَىَذا اْلَباُب ِفي ِكَتاِب اللَِّو تَ َعاَلى َكِثيرٌ -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم

. تَ بَ يََّن َلُو َارِيُق اْلَحقّْ 
شار إليو : َوَىَذا اْلَبابُ : قال

ي
 .ما تقدـ من إثبات الصفات الربانية من اآليات القير نيةىو الباب اؼب

، فإف من قرأ القر ف كجد أنو ال يكاد سبر  ية -رضبو اهلل-كصدؽ :َوَىَذا اْلَباُب ِفي ِكَتاِب اللَِّو تَ َعاَلى َكِثيرٌ : قال
. إال كقد تضمنت اظبنا أك صفة من صفات اهلل عز كجل

اغبصر كاالستيعاب، كإمبا أراد بو التمثيل - رضبو اهلل-إنو دل ييرد :  ككأمبا يقوؿ:ِفي ِكَتاِب اللَِّو تَ َعاَلى َكِثيرٌ : قال
على رؤكس بعض اؼبسائل، كإثبات بعض الصفات كما تقدـ معنا من إثبات صفات معنوية، كإثبات صفات فعلية، 

 . كل ذلك قد تقدـ كأقاـ عليو األدلة.كإثبات صفات خربية
                                                           

 (.633)صحيح مسلم ، (554) صحيح البخارم 
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  الفإذ: َوَمْن َتَدب ََّر اْلُقْرآَن اَالًِبا ِلْلُهَدى ِمْنُو؛ تَ بَ يََّن َلُو َارِيُق اْلَحقّْ ,َوَىَذا اْلَباُب ِفي ِكَتاِب اللَِّو تَ َعاَلى َكِثيرٌ : قال
 :يكون ذلك بتوفر شراينمَّت ييهدل اإلنساف إذل اغبق؟ : بد من أمرين

 أما الذم يبر مريكرنا سريعنا كال .كمن تدبر:  كىذا نأخذه من قولو. البحث، كالعزيبة، كبذؿ اعبهد:الشرط األول
. صابة اغبقإلييكلف نفسو عناءن قد ال ييوفق 

ا فبل.طالبنا للهيدل:  لقولو. النية الصاغبة:الشرط الثاني بد بعوف اهلل كإذنو   فإذا أقبل اإلنساف ميستهدينا ميسرتشدن
حكم فبل، لن 

ي
تشابو كييعرض عن اؼب

ي
أف ييهدل إذل اغبق، أما الذم يأخذ القر ف ليبحث عما ييعجبو كما يؤيد قولو كيتبع اؼب

يهتدم بالقر ف، فلهذا إذا أردت أف تنتفع بالقر ف العظيم فتكيف تكيفنا نفسينا بٌن يدم القر ف بأف تشعر بأف ىذا كبلـ 
 كأف اغبق مكنوز فيو، كأنو فيو اؽبيدل ؼبن أراد أف ،عظيم، ىذا كبلـ رب العاؼبٌن ال يأتيو الباطل من بٌن يديو كال من خلفو

دل بإذف اهلل، كقد يقع عند اإلنساف مثبلن شيء من اػبطأ كالوىم  فعليو أف ،يستهدم، فإذا أقبلت هبذه الريكح فإنك ُتي
تناكؿ كما قاؿ ربنا عز 

ي
يرجع إذل كبلـ العيلماء، كيرد إذل اهلل كرسولو ُب فهم ما أشكل عليو، كغالب القير ف حبمد اهلل باؼب

 {ىينَمَّن أيُـّ اٍلًكتىابً } يعين كاضحات الداللة، ،[7:  ؿ عمراف]{ىيوى الَمَّنًذمى أىنزىؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًمٍنوي  يىاته ؿبٍُّكىمىاته }: كجل
 أكثر القر ف ىكذا ييدرؾ معناه دبيجرد السماع، كؽبذا خاطب الن  صلى اهلل عليو كسلم بو العرب، كفيهم ،[7:  ؿ عمراف]

األعراب، كفيهم السيذج، كفيهم العامة كغًن ذلك، كأدركوا على درجات ميتفاكتة، فيهم الراسخوف ُب العلم كمنهم دكف 
ذلك، القصد أنو ليس ميغلقنا كال غامضنا كما يرل اإلنساف ُب بعض الكيتب الفلسفية أك فيما ُب أيدم أىل الكتاب، 

دعوكم معشر طلبة العلم أف يكوف ميعولكم أفبحمد اهلل تعاذل من تدبر القر ف طالبنا للهيدل منو تبٌن لو طريق اغبق، كؽبذا 
على القر ف العظيم، ليس ربصيل العلم بكثرة اقتناء الكيتب كظباع اختبلؼ الرجاؿ، كإف كاف ىذا يقع تبعنا، لكن العلم 

 كالسواقي بل خذ كتزكد من العٌن كاألصل، خذ من اؼبنبع الصاُب الذم ال تيكدره دييطلب من منبعو، ال تأخذكا من الركاؼ
 من العناية بالقر ف ئالدالء كما أخذ من سبقك، فأقبل على القر ف بيكليتك، فالبناء العلمي لطالب العلم ينبغي أف يبتد

العظيم بفهم كبلـ اهلل كمعرفة ميراده كتدبره كالصيدكر عن رؤية كاضحة، ىذا ُب الواقع ىو طريق الراسخٌن ُب العلم، كبعض 
يل إليو أف العلم ىو أف ىبوض ُب اختبلؼ الرجاؿ كاؼبذاىب كاألقواؿ ال، ىذه تأٌب مرحلة ميتأخرة عند . طلبة العلم ىبي

اغباجة إليها كإال فلسنا ميتعبدين باستعراض أقواؿ الرجاؿ كاختبلفاُتم، كبن ميتعبدكف بأف نصدر ُب فهمنا عن كبلـ اهلل 
سبحانو كتعاذل، أدل تركا أف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذين ىيم أعمق الناس علمنا كأقلهم تكلفنا كأصدقهم 

رسلٌن
ي
 ل من الصحابة عنده مكتبة مؤلا ىل تعلموف أف أحدن ؟ؽبجة دل يكن بٌن أيديهم إال القر ف العظيم كسنة سيد اؼب

مل عليها شيء من الكيتب؟ ال، ما عندىم إال ىذا العلم العميق الراسخ الذم صدركا بو  باجمللدات أك عنده أقراص ليزر ؿبي
من الكتاب كالسنة، ال أقوؿ ىذا تقليبلن من النظر ُب كبلـ أىل العلم، لكن هبب أف تيرتب األيمور حسب أكلويتها كأف 

كمنا، كتنتفع بعد ؤتصدر ُب علمك كأف تبين لبناتو لبنة لبنة من مصدره، كأصلو كمادتو األكذل، حينئذو يكوف بنا ؾ العلمي ؿبي
. ذلك بأف تعرض كل شيء من أقواؿ الرجاؿ على كتاب اهلل، فيتبٌن لك اغبق من الباطل
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ُنُو, َوَتُدلُّ  : ثُمَّ ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم تُ َفسُّْر اْلُقْرآَن, َوتُ بَ ي ّْ
. َعَلْيِو, َوتُ َعب ُّْر َعْنوُ 
ا :ثُمَّ ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ : قال ا بعيدن لة سابقة، كإف كاف بينها كبينو أمدن ىذا العطف على صبي

عقبها بعدة نصوص قير نية، ٍب قاؿ أ ٍب .وقد دخل في ىذه الُجملة ما وصف بو نفسو في سورة اإلخالص: قولوكىو 
 . يعين دخل ُب ىذه اعبيملة من إثبات الربانية ما ُب سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.ٍب ُب سنة رسوؿ اهلل: بعد ذلك

 .اختط طريقة كسًنة ميعينة، أم الطريقة، سن سنة:  لغة: السنة:ُسنَّةِ : قال
يعين ما .  ما أيضيف إذل الن  صلى اهلل عليو كسلم من قوؿ أك فعل أك تقرير، أك صفة ًخلقية أك خيلقية:ااصطالحً 

حدثٌن، كؽبا تعريف عند 
ي
أيضيف إذل الن  صلى اهلل عليو كسلم من ىذه األشياء فإنو ييعد سينة، كالسنة ؽبا تعريف عند اؼب

راد ىا ىنا تعريفها عند الفقهاء اليت ىي دبعىن
ي
ما ييثاب فاعلو كال ييعاقب : األيصوليٌن، كؽبا تعريف عند الفقهاء، كليس اؼب

ما صدر عن الن  صلى اهلل عليو كسلم من أقواؿ كأفعاؿ كتقريرات، ؽبذا قاؿ ميبيننا : تاركو، ال، كإمبا اؼبقصود بالسنة ىنا
 . فالسنة تيفسر القر ف: منزلة السنة بالنسبة للقر ف

ُنُو, َوَتُدلُّ َعَلْيِو, َوتُ َعب ُّْر َعْنوُ ,تُ َفسُّْر اْلُقْرآنَ :قال ى لًلنَمَّناًس مىا نػيزِّؿى }:  لقوؿ اهلل تعاذل:َوتُ بَ ي ّْ كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍِّكرى لًتيبػىٌنِّ
 فمهمة نبينا صلى اهلل عليو كسلم ُب بيانو أك ُب كبلمو أف ييبٌن للناس ما نيزؿ إليهم من رهبم، ىذه ،[44: النحل] {إًلىٍيًهمٍ 

ىي السنة، اآلثار اؼبركية الشفهية عنو صلى اهلل عليو كسلم ىي السنة اليت تيفسر القر ف، كما معىن تيفسر؟ تيبٌن كتيوضح، 
يعين كشفتو كأكضحتو، فالسنة تيفسر القر ف كتيبينو كتدؿ عليو، كتيعرب عنو، كىي كلمات . فسرت عن ساعدم: كما يقوؿ

كىمىا يىنًطقي }أنو ال يبيكن االستغناء عن السنة، بل السنة مصدر أصيل كما القر ف، :  بعضها من بعض، دبعىنةمعانيها قريب
فبل . اؼبصدر الثاشل:  فالسنة ىي أحد الوحيٌن، كحينما نقوؿ،[4، 3:النجم] { ًإٍف ىيوى ًإالَمَّن كىٍحيه ييوحىى(3)عىًن اؽٍبىوىل 

أهنا ُب الدرجة الثانية ُب األنبية، ال، كإمبا فقط على سبيل التعداد الرقمي، كإال فكله من عند اهلل، . الثاشل: د بقولناصنق
 حبيكم بشريتو اسوأ،  كذلك ألف اهلل عصمو، كلو قيدر أنو أخط،بٌن فكي الن  صلى اهلل عليو كسلم إال حقمن فبل ىبرج 

فإف اهلل تعاذل ال ييقره على ذلك بل يينبهو عليو، كىذا ىو اؼبعىن اغبقيقي للعصمة، فاؼبقصود أف سنة نبينا صلى اهلل عليو 
اء القر ف تيفسره كتيبينو كتيعرب عنو كتدؿ عليو، كال يبيكن االستغناء عنها، كؼبا قاؿ رجل مرة ُب ؾبلس ًعمراف بن زكسلم بإ
دث حبديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ-رضي اهلل عنو- حيصٌن  دعونا من األحاديث كأعطونا من :  ككاف وبي
ف ذبد ُب كتاب اهلل أف صبلة الظهر أربع، كالعصر أربع، كاؼبغرب مأ:  كقاؿ لو-رضي اهلل عنو-لتفت إليو ًعمراف اؼ. القر ف

 كُب عشر ،أين ذبد ُب كتاب اهلل أف ُب طبس من اإلبل شاة: قاؿ.  فسكت الرجل.ثبلث، كالعشاء أربع، كالفجر اثنتٌن؟
 ؟أين ذبد ُب كتاب اهلل أف الطواؼ بالبيت سبعة أشواط: قاؿ.  كذكر لو األنصبة؟ فسكت.كذا كشاتاف، كُب كذا كذا

فأيسقط ُب يده، كعلم بأف ميقتضى اإليباف بالقر ف اإليباف بالسنة، .  كأخذ ييدرل عليو أيمورنا.كالسعي بٌن الصفا كاؼبركة كذا؟
لىقىٍد كىافى لىكيٍم }:  أدل يقل اهلل تعاذل؟[7: اغبشر] {كىمىا  تىاكيمي الرَمَّنسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانتػىهيوا}: أدل يقل اهلل تعاذل
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 فإذا رأيت اإلنساف ييهوف من السنة ؟[21: األحزاب] {ُب رىسيوًؿ اللَمَّنًو أيٍسوىةه حىسىنىةه لِّمىن كىافى يػىٍرجيو اللَمَّنوى كىاٍليػىٍوـى اآلًخرى 
دعونا من السنة فيها أحاديث ضعيفة كموضوعة فاعلم أف ىذه شيعبة زندقة، كقد كيجد طائفة من الزنادقة ييسموف : كيقوؿ

زعموا أهنم فقط يعتمدكف على . القير نيوف:  ييسموف أنفسهم،موجودكف ُب ببلد اؽبند كُب ببلد أيخرل. القير نيوف: أنفسهم
- رضبو اهلل-القر ف كال يلتفتوف للسنة، كال ريب أف االحتجاج بالسنة ثابت باألدلة الصروبة حَّت ألف اإلماـ السيوطي 

 فمن أنكر السنة فقد كفر قطعنا ألنو أنكر الشق الثاشل من الشهادة، ما معىن .ظبلؿ اعبنة ُب االحتجاج بالسنة:  ظباهاكتابن 
 كأف ال ييعبد اهلل إال دبا ، كاجتناب ما عنو هنى كزجر، كطاعتو فيما أمر، رسوؿ اهلل؟ تصديقو فيما أخرباشهادة أف ؿبمدن 

أىالى ييوًشكي رىجيله ، كىًمثٍػلىوي مىعىوي ، أىالى ًإشلِّ أيكتًيتي اٍلًكتىابى ):  كجاء ُب اغبديث أف الن  صلى اهلل عليو كسلم قاؿ،شرع
ًتوً  بػٍعىافي عىلىى أىرًيكى ا اٍلقيٍر فً : يػىقيوؿي ، شى كىمىا كىجىٍدًبيٍ ًفيًو ًمٍن حىرىاـو ، فىمىا كىجىٍدًبيٍ ًفيًو ًمٍن حىبلىؿو فىأىًحلُّوهي ، عىلىٍيكيٍم هًبىذى

 فكل ىذا يدؿ على أف سنة نبينا صلى اهلل عليو كسلم ،[تيت الكتاب كمثليو معوكأال كًإشل أي ]:  كُب لفظ أنو قاؿ(فىحىرِّميوهي 
 :ا قاؿذأصل أصيل ميستقل، لو

َوَما َوَصَف الرَُّسوُل ِبِو رَبَُّو, ِمَن اأْلََحاِديِث الصَّْحاِح الَِّتي تَ َلقَّاَىا َأْىُل اْلَمْعرَِفِة -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم 
يَماُن ِبَها َكَذِلكَ  . بِاْلَقُبوِل؛ َوَجَب اإْلِ

الن الما ثبت من األحاديث كجب القوؿ بو كقبولو، كال هبوز رده بشكل من األشكاؿ، فمن رده فقد ضل ضؼ
أف يكوف ذلك من األحاديث الصحاح، ما ىو اغبديث الصحيح؟ اغبديث الصحيح عند - رضبو اهلل-ط تر لكنو اش،ميبيننا

صطلح
ي
نطبق ىذا اؼبًعيار ا ىو ما ركاه عدؿ تاـ الضبط بسند ميتصل كسلم من الشيذكذ كالًعلة القادحة، ىكذا، فإذا :أىل اؼب

 . على اؼبأثور فإننا نيصدقو إف كاف خربنا، كمبتثلو إف كاف أمرنا، كقبتنبو إف كاف هنينا
ستقيم ُب دينو كميركءتوالراكم بد أف يكوف  ال: عدؿ

ي
، من العدؿ؟ العدؿ ىو اؼب  فبل ييثلم ُب دينو بفسق، كال ،عدالن

. ُب مركءتو خبواـر اؼبركءة
.  يتحمل كما يؤدمابد أف يكوف ضابطنا دل ال: تاـ الضبط

 .ال يكوف فيو انقطاع: بسند ميتصل
:  ـبالفة الضعيف للثقات تيسمى عند أىل اغبديث،أماـبالفة الثقة لبقية الثقات: الشذكذك: سلم من الشذكذ

.  لكن لو خالف الثقة بقية الثقات لعلمنا أنو كقع عنده كىم بشرم فييسمى شاذنا،مينكر
 كىي عيب خفي ال يطلع عليو إال جهابذة اغبديث لعلمهم باالتصاؿ كاالنقطاع كغًن ذلك، فإذا :كالعلة القادحة

توفرت شركط اغبديث الصحيح ُب نص ما كجب قبولو كاإليباف بو كذلك سواءن كاف ُب صفات اهلل تبارؾ كتعاذل أك كاف 
. ُب غًن ذلك

 .واهلل أعلم
                                                           

. صححو األلباشل، (4604) سنن أيب داكد 
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