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

 

 ٱ ٻ ٻ
 

 والثالثون التاسعالدرس 

  بقوله -رمحه اهلل   -كان قد بقى علينا من الباب السابق ما نقله الشيخ: 

، وقال ملسو هيلع هللا ىلصاآليات السابق ذكرها، وقيل نزلت، يف رجلني اختصام فقال أحدمها نرتافع إىل النبي  :وقيل نزلت 

طيء، من قبيلة  طيئ هذا هيودي من زعامء اليهود وقيل أنه من :وكعب بن األرشف  .اآلخر إىل كعب ابن األرشف

وهلذا قال بفعله وقوله وشعره،  ملسو هيلع هللا ىلصلكن أمه كانت من بني النضري فكان يف عداد اليهود، وكان شديد العداوة للنبي 

فانتدب له ثلة من  ،(فانه آذى اهلل ورسوله  ؛من لكعب ابن األرشف ) :كام ورد يف صحيح مسلم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

اقرتح أحدمها الرتافع إىل  ،املهم أن هذين الرجلني ولعلهم املذكورين سابقاالصحابة اخليار األبطال حتى قتلوه، 

ترافعا إىل وقد يكونا غري املذكورين الختالف احلال، ثم واقرتح اآلخر الرتافع إىل كعب بن األرشف،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أكذلك؟ يعني  ملسو هيلع هللا ىلصللذي مل يرىض برسول اهلل : فقالفذكر له أحدمها القصة  -ريض اهلل عنه  -بن اخلطاب عمر 

  .(نعم فرضبه بالسيف فقتله : ، قالملسو هيلع هللا ىلصأنت مل ترىض بالرتافع إىل النبي 

 معلقا عىل الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس،  الواحدي والبغوي  :هذا احلديث أو هذه القصة قد أخرجها

 ضعيفا، ولكن قد أخرجه الطرباين، ومن املعلوم أن الكلبي متهم بالكذب فاحلديث هبذا اإلسناد يكون

إىل  -ريض اهلل عنه  -يف احلديث إشكال وهو أنه كيف عمد عمر  : ويبقى أن والواحدي بإسناد جوده ابن حجر، 

 .ل شك  فال شك أن هذا م  ،  ؟ه مع أن احلدود البد أن ترفع إىل السلطانقتل الرجل من تلقاء نفس

 : وقد أجيب عنه بأجوبة غري مقنعة

 فإما أن احلديث فعال مل يثبت أي بمعنى أن القصة مل تثبت،  

ألن املعروف من حال  ؛ملسو هيلع هللا ىلصكان قد اطلع عىل احلال واستأذن النبي  -ريض اهلل عنه  -وإما أن يقال أن عمر  

فلقد  ؛يا رسول اهلل مرين فألرضب عنقه ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  :يف وقائع كثرية أنه كان يقول -ريض اهلل عنه  -عمر 

 :يمنعه يف مناسبات عدة ملسو هيلع هللا ىلصنافق فكان النبي 

o   ،يف قصة حاطب بن أيب بلتعة 

o  يمنعه،  ملسو هيلع هللا ىلصويف قصة الرجل الذي قال له اعدل يا حممد فكان النبي 

o أسبابا دون ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصه النبي ويف قصة عبد اهلل ابن أبى ابن سلول ويذكر ل 

فإذا كان هو املعروف من شأن عمر وهو أنه مع شدة غريته هلل ولرسوله، وشدة محيته لدين اهلل ال 

أن يكون قد علم بام جرى  ،ن صحة القصةإ ،فينبغي ؛ملسو هيلع هللا ىلصى يقدم عىل يشء إال بعد استئذان النبي 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

هتا نظر فال نبني عليها حكام يف ذلك أو يقال أن القصة يف ثبو ملسو هيلع هللا ىلصللرجلني سلفا واستأذن النبي 

 .رشعيا

 ومناسبة هذه القصة للباب ظاهرة : 

ألن التحاكم إىل غري  ؛إن هو اعتقد ذلك واستحله،أنه مستحقا للقتل  ،ألن فيها أن من احتكم إىل غري رشع اهلل

عىل تفضيله رشع اهلل ردة يف الدين، وهذا ينسحب عىل من اختذ ذلك ديدنا أو عادة، ولكن يف هذه القصة ما يدل 

فهذا الشك أن  ،فأبى ملسو هيلع هللا ىلصحيث أنه عرض عليه صاحبه الرتافع إىل النبي  ؛ملسو هيلع هللا ىلصحلكم غري اهلل عىل حكم رسول اهلل 

 .فيه يعنى حتقيق الرغبة عن حكم اهلل ورسوله

 نستفيد من هذه القصة: -

 .أن حتكيم غري رشع اهلل يف اخلصومات واملنازعات ردة عن اإلسالم -

 .ونستفيد أيضا أن املرتد حده القتل -

من  -ريض اهلل عنه  -ونستفيد كذلك أيضا مرشوعية الغضب هلل ورسوله كام وقع من عمر ووقع لغري عمر  -

 .عز وجل  -الصحابة الكرام مواقف مشهودة يف الغضب لدين اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصن مراتب التغيري كام أخرب النبي ونستفيد أيضا مرشوعية تغيري املنكر باليد فيام كان يسوغ تغريه باليد أل -

باليد ثم باللسان ثم بالقلب فإذا وسع اإلنسان رشعا أن يغري بيده لزمه ذلك، وان كان التغيري باليد إىل غريه 

  .كالسلطان فال يتجاوز حده

من  فالبد ؛نستفيد أيضا ما قد يذكره الشيخ يف الفوائد أن معرفة احلق ال تغني عن العمل به واالنقياد له -

بل البد من االمتثال ثمرة  ،ألن دين اهلل أحسن من دين غريه ؛وال يكتفي بمجرد العلم ،العمل به واالنقياد له

 لذلك 

 نستمع إىل مسائل الباب............ 

 [ قراءة املتن ] 

وعىل آله وصحبه   بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عيل النبي األمني،  

  -:والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد

 [: كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل عيل العبيد ] يقول شيخ اإلسالم حممد ابن عبد الوهاب يف كتابه 

 فيه مسائل 

 تفسري آية النساء وما فيها من اإلعانة عىل فهم الطاغوت: األوىل -
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا بام أنزل إليك وما أنزل من قبلك : ))  ول اهلل تعاىلنعم وهى ق[: الرشح ] 

فهي تعني عىل فهم الطاغوت فمن نصب نفسه أو ريض لنفسه أن يكون (( يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت 

 مرجعا للتحاكم  لغري رشع اهلل فهو طاغوت 

 [قراءة املتن ] 

 اآلية ( وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض ) ) لبقرة تفسري آية ا: الثانية -

 نعم وأن من اإلفساد يف األرض التحاكم إىل غري رشع اهلل [: الرشح ] 

 [قراءة املتن ] 

 ( وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها )تفسري آية األعراف : الثالثة -

وذلك أن األرض صلحت ببعثة النبيني فمن غري هدى األنبياء وسنن األنبياء فانه قد أعاد الفساد  [:الرشح ] 

 إىل األرض 

 [قراءة املتن ] 

 ( أفحكم اجلاهلية يبغون ) تفسري : الرابعة -

نعم وتفسري ذلك بأن من فضل حكام غري حكم اهلل فقد فضل حكم اجلاهلية عىل رشع اهلل وأن هذا [: الرشح ] 

فمن قدم رشع غري رشع اهلل عىل رشع اهلل ( ومن أحسن من اهلل حكام لقوم يوقنون : ) ال يكون موافقا لإليامن لقوله

 ليس من أهل اليقني واإليامن

 [قراءة املتن ] 

 ما قال الشعبي يف سبب نزول اآلية األوىل : اخلامسة -

دي ومنافق، فاليهودي اختار التحاكم إىل نعم وهى أن اخلصومة جرت بني منافق ورجل بني هيو[: الرشح ] 

 لعلم أنه ال يأخذ الرشوة، واملنافق اختار التحاكم إىل اليهود لعلمه أهنم يأخذون الرشوة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 [قراءة املتن ] 

 تفسري اإليامن الصادق والكاذب: السادسة -

رسوله واىل رشعه، وأن النفاق يعني بمعنى أن اإليامن الصادق الذي يقتىض التحاكم إىل اهلل و[: الرشح ] 

 الذي هو إيامن مدعى إيامن كاذب يرفض ذلك ويأباه 

 [قراءة املتن ] 

 قصة عمر مع املنافق: السابعة -
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 وقد تبينت وكيف آل به احلال إىل قتله إن صحت [: الرشح ] 

 [قراءة املتن ] 

 كون اإليامن ال حيصل ألحد حتى يكون هواه تبعا ملا جاء به الرسول ص :الثامنة واألخرية -

نعم وهذا كام جاء يف احلديث الذي قلناه أنه صحيح املعنى قطعا وان كان يف إسناده مقال فال يثبت [: الرشح ] 

 .اإليامن الواجب إال بذلك

 : وهبذه املناسبة أود أن أبني لكم 

 مراتب اإلميان

 : أن نجعله مراتب فان اإليامن يمكن

 أصل اإليامن،   (1

 اإليامن الواجب،   (2

 اإليامن الكامل،   (3

 أن اإليامن يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه،  :فان معتقد أهل السنة واجلامعة

 أصل اإليامنأن حيقق اإلنسان  فأدنى درجات اإليامن (1

هبام فمن أتى بالشهادتني قائال أشهد أال بان يأيت بالشهادتني ملتزما  بام حيقق اإلنسان أصل اإليامن؟ -

اله إال اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل من قلبه فقد حقق أصل اإليامن وعصم دمه وماله كام قال النبي 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال اله إال اهلل فإذا  : )، وقال(قولوا ال اله إال اهلل تفلحوا : ) ملسو هيلع هللا ىلص

فهذا إذا أتى به اإلنسان  فقد رسم الدائرة ( قالوها عصموا مني دمائهم وأمواهلم وحساهبم عىل اهلل 

 طيب، برشط أال يأيت بناقض هلذا اإليامن، الداخلية وهى أصل اإليامن 

، إذا اإليامن باإليامن الواجبفقد أتى  صل اإليامنفعل الواجبات وترك املحرمات مع حتقيقه ألإن هو  (2

 يا)) وقال  ملسو هيلع هللا ىلصالواجب حيصل بفعل الواجبات وترك املحرمات وعليه حديث الرجل الذي سأل النبي 

إن   ،أفلح وأبيه: نعم، قال :قال ؟أدخل اجلنة ،وصمت رمضان ،اتبرسول اهلل أرأيت إن صليت املكتو

 (( صدق 

فتبني  اإليامن الكاملفقد حقق  ات وترك املحرمات واملكروهاتفعل مع الواجبات املستحبفان هو  (3

 ثم أورثنا الكتاب اللذين اصطفينا من عبادنا، : ) بذلك معنى قول اهلل تعاىل

من الظامل لنفسه؟ الذي حقق أصل اإليامن لكن ارتكب بعض املحرمات وترك بعض ( فمنهم ظامل لنفسه  

 الواجبات، 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 الذي أتى بأصل اإليامن وضم إليه فعل الواجبات وترك املحرمات، من املقتصد؟ ( ومنهم مقتصد ) 

من هذا السابق الذي حقق أصل اإليامن وأتى بالواجبات و املستحبات ( ومنهم سابق باخلريات بإذن اهلل)  

 .وترك املحرمات واملكروهات فهذا بأعىل الدرجات

 

 من جحد شيئا من األسامء والصفات باب
 

 :قال[ قراءة املتن ]  -:-رمحه اهلل   -ثم قال املصنف 

 من جحد شيئا من األسامء والصفات باب

ُفُرونَْْوَُهمْ : )وقول اهلل تعاىل َٰنِْْيَك  َم لرَّح  ُْْهوَْْقُلْ ْْۚ بِا َٰهََْْلَْْرّبِ ْْإَِل ُِْْهوَْْإِلَّ ِْْتََوَّكَّ ُتَْْعلَي ه َتابِِْْإَوََل ه  [ 03:الرعد] (َم

ث وا: )ويف صحيح البخاري  قال عىل ف ونَ  بام الناَس  َحدِّ َب اهلل  ورسول ه َيْعر  َكذَّ وَن أن ي  يد  ر    .(، َأت 

وروى عبدا لرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجل انتفض ملا سمع حديث عن 

 .انتهى (ما فرق هؤالء جيدون رقة عند حمكمه وهيلكون عند متشاهبة : ) يف الصفات استنكارا لذلك فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ( وهم يكفرون بالرمحن ) فيهم يذكر الرمحن أنكروا ذلك فأنزل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوملا سمعت قريش رسول اهلل 

 [الرشح ] 

  ( من جحد شيئا من األسامء والصفات) باب : -رمحه اهلل   -قال املصنف 

 باب حكم من جحد شيئا من األسامء والصفات،  :يعني مراده

 املراد به التكذيب، واإلنكار، والنفي كل هذا معنا متقارب،  :"اجلحد"

 كذب به، معناه أنه أنكره و :ومن جحد شيئا.

  :واعلموا أن اجلحد

 تارة يكون بالتكذيب الرصيح  

 وتارة يكون بالتأويل،  

 فاجلاحد جيحد تارة رصاحا بأن يرد القول بجاحة من أصله، 

 وتارة بنوع تأويل متكلف يقول نعم هو كذا لكن املراد بكذا كذا وكذا وكله يف الواقع جحود 

 يف هذا أن يبني حكم من جحد شيئا من األسامء والصفات،  -رمحه اهلل   - :فمراد الشيخ

 أي أسامء اهلل وصفاته،  :واملراد باألسامء والصفات

 : وقد ذكر ذلك يف كتابه يف غري ما آية: له أسامء -سبحانه وتعاىل  -وال ريب أن ربنا 
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 ، (وهلل األسامء احلسنى : ) فقال سبحانه 

 ، (ه األسامء احلسنى اهلل ال إله إال هو ل)  وقال يف طه  

 ( هو اهلل اخلالق البارئ املصور له األسامء احلسنى ) وكذا قال يف آخر سورة احلرش  

 قد سمي نفسه بأسامء هذه األسامء حسنى  -سبحانه وتعاىل  -فال ريب أن اهلل 
 

 أي بلغت يف احلسن غايته  :ما معنى أهنا حسنى؟

فهو السميع ألن له من السمع أعاله، وهو البصري ألن له من  (:وله املثل األعىل  )وهذا هو معنى أنه سبحانه 

 ، وهو القوى ألن له من القوة أعالها، وهكذا يف بقية األسامء، البرص أعاله
 

  :فاهلل تعاىل قد سمي نفسه بأسامء منها ما ندركه، ومنها ماال سبيل لنا إىل إدراكه

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته  : )يف دعاء الكرب ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 

فدل ذلك عىل أن هلل تعاىل أسامء ال نعلمها قد استأثر هبا ( أحد من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك 

ال واحدة من إن هلل تسعة وتسعني اسام مئة إ: ) ملسو هيلع هللا ىلصسبحانه ولكن اهلل تعاىل أعلمنا منها ما شاء، وهلذا قال نبينا 

 ، (أحصاها دخل اجلنة 

انتدب العلامء قديام وحديثا إىل استنباطها من نصوص  :وهذه األسامء احلسنى مبثوثة يف الكتاب والسنة

 .الوحيني

  

  :كذلك اهلل تعاىل له صفات

 ألن كل اسم فهو يتضمن صفة وال يمكن أن يكون لالسم فائدة ما مل يتضمن صفة 

 ، والبصري يدل عىل البرص، والقوى يدل عىل القوة، والعزيز يدل عىل العزة، فالسميع يدل عىل السمع

  :أن اهلل تعاىل أضاف الصفة إىل نفسه والدليل عىل هذا

 الرمحة الصفة، ( ذو الرمحة )هكذا ( وربك الغنى ذو الرمحة : ) فقال سبحانه 

 إذا العزة،  (من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا : ) وقال سبحانه 

 أثبت لنفسه القوة فإذا نثبت هلل األسامء احلسنى والصفات العىل ( القوة هلل مجيعا فإن  )وقال  

 .فام من اسم من أسامء اهلل إال وهو متضمن لصفة كامل

ألن باب الصفات أوسع من باب األسامء، فكل اسم فهو يدل عىل  :لكن ال يلزم أن يستنبط من الصفات أسامء

 : ست كل صفة تدل عىل االسمصفة ولي

 فاهلل تعاىل مثال من صفاته اإلرادة وليس من أسامئه املريد،  



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 من صفاته املجيء فليس من أسامئه اجلائي،  

 ن صفاته املشيئة فليس من اسمه الشائي،  

 وهكذا فباب األسامء أوسع من باب الصفات، 

ه من األسامء احلسنى والصفات العىل وأال نتعرض والواجب عىل املؤمنني أن يثبتوا ما أثبت اهلل تعاىل لنفس

  لذلك ألي نوع من أنواع التحريف، والتعطيل، والتكييف، والتمثيل

صىل اهلل عليه وسلم -بل يثبتون ما أثبت اهلل تعاىل لنفسه، وينفون ما نفاه اهلل عن نفسه، ويثبتون ما أثبته له نبيه 

 : ملسو هيلع هللا ىلصوينفون ما نفاه عنه نبيه  -

 اتا بال متثيل، يثبتون إثب 

 وينزهون تنزهيا بال تعطيل، ونص ذلك إن شاء اهلل سيأتينا يف متون قادمة يف هذه الدورة املباركة  

 

 طيب ما مناسبة إذا هذا الباب لكتاب التوحيد؟ 

وتوحيد األسامء  وذلك إن التوحيد كام قدمنا ثالثة أنواع توحيد الربوبية، وتوحيد اإللوهية،: مناسبة ظاهرة

والصفات فهذا الباب متعلق بالنوع الثالث من أنواع التوحيد عىل أن حصته يف هذا الكتاب قليلة إذ عامة ما يف 

 كتاب التوحيد يتعلق بتوحيد العبادة بتوحيد اإللوهية ولكنه ضم هذا وتوحيد األسامء والصفات

 ( وهم )وقول اهلل تعاىل : قال 

 (وهم يكفرون بالرمحن)شاكلهم من مرشكي العرب،  أي كفار قريش وما :من هم

) أي جيحدون هذا االسم ال أهنم ينكرون وجود اهلل إذ كان القوم يقرون بوجود اهلل  :معنى يكفرون بالرمحن

فهم يثبتون وجود اهلل ويثبتون له أيضا ( ولئن سألتهم من خلق الساموات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 

 : كالعزيز والعليم لكنهم أنكروا بعض أسامء اهلل ومما أنكروه اسم الرمحن هلذا قالبعض األسامء 

كام سيأيت يف األثر األخري فهم ينكرون االسم مع إيامهنم باهلل تعاىل وينبغي أن نعلم  (:وهم يكفرون بالرمحن ) 

 : أن

 اسم من أسامء اهلل احلسنى دال عىل اتصافه بصفة الرمحة،  :الرمحن

 : ا بينه وما بني الرحيموفرق م

أن الرمحن يدل عىل اتصاف اهلل بصفة الرمحة اتصافا ذاتيا، والرحيم يدل عىل اتصافه بصفة الرمحة اتصافا  

 ، (وكان باملؤمنني رحيام : ) فعليا بمعنى أنه يرسل رمحته إىل املرحومني كام قال

 فرق آخر ذكر أهل العلم أن الرمحن يدل الرمحة العامة والرحيم يدل عىل الرمحة اخلاصة  
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 (: الرمحن الرحيم ) وكثريا ما يقرن اهلل تعاىل بينهام 

 يف البسملة  

 وكام يف آية سورة الفاحتة  

 (وهم يكفرون بالرمحن)تتمة هذه اآلية 

 قل هو ريب) ذا من أسامئه هذا االسم اجلليل وهو الرمحن إ :هو ريبأي الرمحن الذي أنكرمتوه، (: قل هو ريب) 

 أي ال معبود بحق إال سواه كام تقدم معنا كثريا، (:  ال إله إال هو  

 قدم اجلار واملجرور ليدل عىل االختصاص : (عليه توكلت) 

 يعني ال عىل غريه  (:عليه توكلت) 

كام يمر معنا كثريا هو اعتامد القلب عىل اهلل يف جلب املنافع، ودفع املضار، مع فعل األسباب املوصلة : والتوكل

 إىل ذلك، 

قل هو ريب ال إله إال ) يعني إليه سبحانه إيل الرمحن مرجعي وتوبتي فكان جواهبم هبذه اآلية  (:وإليه متاب ) 

 ( هو عليه توكلت وإليه متاب 
 

  للبابفمناسبة هذه اآلية 

 أن فيها الرد عىل من جحد شيئا من أسامء اهلل احلسنى وصفاته العىل، وأن هذا من صفات الكافرين  
 

 فنستفيد من منها مجلة فوائد منها: -

أن جحد يشء من األسامء والصفات كفر، واملقصود هبذا يعني جحده بعد البينة وإقامة الدليل، وربام : أوال -

الواردة يف األحاديث النبوية فيجب أن يعرف فإذا عرف  -عز وجل  - جحد بعض الناس بعض صفات اهلل

 .وجحد انطبق عليه احلكم، أما إذا عرف وقبل فاحلمد هلل

  .أيضا نستفيد من اآلية وجوب اإليامن بأسامء اهلل وصفاته -

 .(قل هو ريب ال إله إال هو : ) ونستفيد منه أيضا وجوب توحيده سبحانه لقوله -

 .ضا وجوب التوكل عليهونستفيد أي -

 .(واليه متاب ) ونستفيد أيضا وجوب التوبة إليه سبحانه  -

 هل االسم هو املسمى أو االسم غري املسمى؟ :ويقولون يصخب هبا املتكلمون مسالة ها هنا 
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واملعتزلة، وهذه املسألة يف احلقيقة ليست من مسائل أهل اإلسالم، وإنام مسالة أحدثها املتكلمون من اجلهمية  

فال نقول وليست من مباحث أهل اإلسالم إال أهنم قذفوها يف فناء املسلمني فكان البد من البيان  ،واألشاعرة

  :االسم هو املسمى وال غري املسمى بل نستفصل

فمرادهم بذلك أن صفات اهلل خملوقة فال  - املعتزلةكام تقوله -فإن كان مراده بقوله االسم غري املسمى  

 ىل هذا املعنى، نقرهم ع

 - األشاعرةكام تقوله  -وإن كان مرادهم بقوهلم االسم هو املسمى ما يقتيض إنكار صفات اهلل الفعلية  

 وغريهم فال نسلم هلم بذلك 

بل التعبري املناسب أن نقول االسم للمسمى ال أن نقول االسم هو املسمى وال االسم غري املسمى بل نقول  

 إن االسم يكون للمسمى، 

ذلك أنه أحيانا يسوغ أن نقول االسم غري املسمى إذا قصدنا اللفظ الدال عليه فاللفظ الدال عليه غريه يعني و

بوصفه لفظا -عز وجل  -غريه بمعنى أنه يقال الرمحن اسم من أسامء اهلل نريد ذلك اللفظ فهو غري ذات اهلل 

اإلمام ابن جرير الطربي هذه من احلامقات احلادثة قال مستقال فالبد من التفصيل يف هذه املسائل املحدثة، وهلذا 

 التي أحدثها املتكلمون
 

نستفيد أيضا أن أسامء اهلل تعاىل أعالم وأوصاف أسامء اهلل احلسنى أعالم وأوصاف؛ أعالم باعتبار داللتها  -

ته سبحانه، عىل ذاته سبحانه فكل اسم من أسامء اهلل احلسنى فهو يدل عىل ذاته يدل عىل ذات واحدة هي ذا

وأوصاف أي كل اسم فهو يدل عىل صفة مستقلة متيزه عن غريه فالسميع غري البصري، والبصري غري العليم، 

والعليم غري القدير من حيث متيز كل اسم منها بمعنى مستقل، وهلذا إذا قيل لك هل أسامء اهلل احلسنى متباينة أو 

بار مرتادفة باعتبار داللتها عىل الذات، ومتباينة باعتبار استقالل مرتادفة؟ فقل هي مرتادفة باعتبار، ومتباينة باعت

كل اسم منها بمعنى خيصه فجميع األسامء احلسنى دالة عىل ذات اهلل فاهلل هو السميع هو البصري هو العليم كام قال 

يات فكل هذه األسامء إىل آخر اآل( هو اهلل الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن : )  سبحانه

احلسنى ترجع إىل اسم اهلل فبهذا االعتبار يعني باعتبار داللتها عىل الذات هي مرتادفة، أما باعتبار اختصاص كل 

اسم بمعنى يميزه عن غريه فهي متغايرة ومتباينة فالسميع يدل عىل السمع والبصري يدل عىل البرص والعليم يدل 

رة وهكذا خالف للمعتزلة ألن املعتزلة تقول أسامء اهلل جمرد أعالم فقط جمرد أعالم عىل العلم والقدير يدل عىل القد

 فقط تدل عىل ذات اهلل لكن ال تدل عىل صفات ألهنم ينكرون الصفات فنقول كال بل هي أعالم وأوصاف
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إطالقه هبذا االسم الرشيف الرمحن فال جيوز  -عز وجل  -كذلك أيضا نستدل من اآلية عىل اختصاص اهلل  -

باعتبار  -عز وجل  -عىل غريه ال جيوز إطالقه عىل غريه؛ من أسامء اهلل احلسنى بل أكثرها ما جيوز إطالقه عىل اهلل 

فسمي ( وقالت امرأة العزيز : ) -عز وجل  -ما يليق به وجيوز إطالقه غري اهلل باعتبار ما يليق به فمثال قد قال اهلل 

فوصف خلقا من ( وهلا عرش عظيم : ) ز من أسامء اهلل احلسنى، وقال سبحانهخلقا من خلقه العزيز مع أن العزي

مع أن اهلل تعاىل هو امللك ( وقال امللك : ) خلقه بالعظم مع أنه سبحانه هو العظيم، ووصف بعض عباده فقال

ما هلل يليق به  فعالم يدل ذلك؟ يدل عىل انه جيوز ان يسمى بعض املخلوقني باسم يسمى به اهلل لكن عىل اعتبار أن

هو املثل األعىل وما للمخلوق يليق به عزة تليق به، ملك يليق به، عظمة تليق به لكن من السامء احلسنى ما ال جيوز 

إطالقه عىل غري اهلل مثل اسم اهلل ال يمكن بحال أن يطلق هذا االسم عىل غري اهلل، وهلذا أبطل اهلل ألوهية كل آهلة 

أنكر عليهم ذلك، ومما خيتص اهلل تعاىل به أيضا اسمه الرمحن ألنه يدل عىل طالقة ( ه آهلة أم اختذوا من دون) مدعاة 

الرمحة، وسعتها، وشموهلا فال جيوز أن يتسمى إنسان بالرمحن جيوز أن يتسمى إنسان برحيم رءوف كام قال اهلل عن 

ز أن يسمى غري اهلل باملتكرب ألن املتكرب حقا لكن رمحن ال تكون إال اهلل، أيضا ال جيو( باملؤمنني رءوف رحيم : ) نبيه

 هو اهلل فال  حيل ألحد أن يتسمى هبذا االسم وهكذا

ونستفيد أيضا من هذه اآلية كفر اجلهمية اللذين أنكروا أسامء اهلل وصفاته؛ فإذا كان املرشكون قد كفروا  -

كروا أسامء اهلل احلسنى وزعموا أن األسامء بإنكارهم اسم الرمحن وهو اسم واحد فقط فام بالك باجلهمية اللذين أن

تعاىل اهلل عام يقولون، وهلذا أمجع السلف عىل تكفري  -عز وجل  -احلسنى اصطنعها الناس وأطلقوها عىل اهلل 

اجلهمية وإن كانوا قد اختلفوا يف تكفري املعتزلة، أما اجلهمية فلم خيتلف السلف يف تكفريهم لشناعة مقالتهم وأنه 

( ولقد تقلد كفرهم  مخسون يف عرش من علامء من البلدان )  -رمحه اهلل   -تأويل سائغ، كام قال ابن القيم ليس هلل 

 يعني كم مخس مئة علم مخسون يف عرش فكل هؤالء قد أفتوا بكفر اجلهمية وذلك  لشناعة مقالتهم 

 

- :قال -رمحه اهلل   -ثم نقل املصنف 

 ،حدثوا الناس بام ) -ريض اهلل عنه  -عيل هو أمري املؤمنني عىل ابن أيب طالب  ويف صحيح البخاري قال عيل

 (يعرفون أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله 

يف كتاب العلم حتت باب من خص قوم دون قوم كراهية أال يفهموا،  :هذا احلديث قد رواه اإلمام البخاري 

ب حافل ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه وأن يسترشحه له يف مستهل صحيحه كتا -رمحه اهلل   -اإلمام البخاري 

اسمه كتاب العلم ذكر فيه مسائل متعلقة بالعلم وآدابه وطرقه ما هو هذا الباب باب من خص قوم دون قوم 

 : -ريض اهلل عنه  -كراهية أال يفهموا وذكر هذا األثر عن عيل 
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 ( حدثوا الناس بام يعرفون أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله )

كأنام كان خياطب قوما من القصاص والواعظ  خياطبون  -ريض اهلل عنه  -أي بام يفهمون فعيل  بام يعرفون

 (حدثوا الناس بام يعرفون: )الناس بأمور تشتبه عليهم فنهاهم عن ذلك وقال

ما أنزل فال ببادئ الناس بأمر ال يفهمونه ولكن يبادئون بام أنزل اهلل و (:أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله )

رسوله فكل ما أنزله اهلل وانزل رسوله فهو بني واضح ألنه ألن اهلل وصف كتابه بأنه مبني، وتبيان لكل يشء، وبيان 

للناس فهو بحمد اهلل واضح لكن ال يؤتى للناس بيشء من اإلرسائيليات والقصص املشكلة فيقع عندهم اشتباه 

 يحة، وجينبون ما يكون سببا لالشتباه واإلشكالوإنام يوعظون ويقص عليهم ما جاء يف اآلثار الصح
 

 فهذا األثر مناسب للباب 

 ألنه قد يفيض بعض القصص وبعض األخبار أن يكذب بيشء من أسامء اهلل وصفاته  

 نستفيد من هذا األثر: -

ما قصده اإلمام البخاري يف حديثه وهو حتايش ذكر بعض أبواب العلم إذا خيش رضر بسبب عدم فهمهم  -

استيعاهبم، وهذا له صور متعددة قد يكون يرتك التحديث بسبب قصور فهمهم أو يرتك التحديث خلشية رضر أو 

متوقع، وهلذا كره بعض السلف أن حيدث احلجاج بحديث العرنيني حديث العرنيني فيه تعذير بليغ حيث ثمل 

اعي فأغلظ عليهم يف العقوبة فلهذا كره عيوهنم وألقاهم يف الرمضاء ملا استقوا اإلبل وهنبوها وقتلوا الر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

بعض السلف أن حيدث اإلنسان الظامل الغشوم بمثل هذا احلديث ألن هذا يبعثه عىل مزيد الظلم فيظن أن هذا يؤيد 

 طريقته فالبد للواعد احلكيم أن خيتار املناسب 

مل يزل يف األمة قصاص ووعاظ ولكن ينبغي  أيضا من هذا أن ظهور القصاص والوعاظ قديم يف األمة؛ -

ترشيدهم أن يرشدوا ويوجهوا ألن هؤالء حيصل هبم موعظة وترقيق قلوب لكن ينبغي إن يوجهوا فال يذكروا 

أحاديث ضعيفة، وال يبادئوا الناس بام يشكل عليهم، وإذا اإلنسان منهم يشء من هذا بني هلم بني هلم احلق ومل حيل 

 ة والتذكري لكن نبني هلم املسلك الصحيح وأهنم ينبغي أن يعظوا بموعظة الكتاب والسنةبينهم وبني املوعظ

 نستفيد من هذا احلديث التحذير من البدع وما تفيض إليه  -

  وروى عبد الرزاق  -: -رمحه اهلل   -ثم قال املصنف 

األسدي عن ابن طاووس أبوه عن معمر وهو معمر بن راشد  -رمحه اهلل   -بن مهام الصنعاين  :هو عبد الرزاق

  -رمحه اهلل   -طاووس واالبن هو عبد اهلل فهو عبد اهلل ابن طاووس اليامين عن أبيه طاووس ابن كيسان 
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يف الصفات استنكارا  ملسو هيلع هللا ىلصأنه رأى رجال انتفض ملا سمع حديث عن النبي : -ريض اهلل عنهام  -عن ابن عباس  

  :لذلك

بحديث من أحاديث الصفات كأن يكون حدث بحديث فيه بعض  -ريض اهلل عنه  -يعني حدث ابن عباس 

الصفات اخلربية كذكر الوجه واليدين أو العينني أو القدم أو الساق فانتفض الرجل ملا سمع هذا احلديث استنكارا 

ه حيث ظن لذلك أتدرون ملاذا؟ ألنه تبادر إيل ذهنه ماذا التشبيه تبادر إىل ذهنه فالعلة ليست يف النص، العلة يف عقل

ان هذا النص يدل عىل التشبيه فانتفض استنكارا لذلك لكن انظروا جواب هذا احلرب العظيم حرب هذه األمة 

 وترمجان القرآن قال 

الفرق هو اخلوف يعني مما  خياف ما الواجب هلذه الرعدة واالنتفاضة فهذا االستفهام استفهام  (:ما فرق ) 

 استنكاري، 

 يعني رقة لينا وقبوال وتأثرا واستجابة عند األمور املحكمة الواضحة،  (:جيدون رقة عند حمكمه)

متشاهبات فأما الذين يف : ) حني يشتبه عليهم هيلكون كمن حكى اهلل عنهم يف الكتاب :وهيلكون عند متشاهبه

عه هذا الذي انتفض اتبع فام الذي اتب( قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 

 املتشابه حيث ظن أن ذكر الصفات يقتىض التمثيل والتشبيه واألمر ليس كذلك 

ليس كمثله يشء وهو السميع : ) أن يرد املتشابه إىل املحكم وأن يقول فالواجب عليه إذا اشتبه عليه هذا

أخرب اهلل تعاىل به عن نفسه فانه ال عن ربه أو  ملسو هيلع هللا ىلصهذا نص حمكم فمعنى ذلك أنه كل ما أخرب به النبي ( البصري 

فيثبت إثباتا بال ( ليس كمثله يشء وهو السميع البصري )  يمكن بحال من األحوال أن يكون عىل وجه التمثيل 

متثيل وينزه اهلل تنزهيا بال تعطيل هذا الواجب علينا أن نثبت إثباتا بال متثيل فنثبت ما أثبته اهلل لنفسه أو أثبته له نبيه 

 .وال نبالغ يف اإلثبات إىل أن نقع يف التمثيل، ملسو هيلع هللا ىلص

لكن ال نغايل يف التنزيه حتى نقع يف ، أيضا ننزه اهلل تعاىل تنزهيا عن النقائص والعيوب ومماثلة املخلوقني 

بل نتوسط نقبل هذه النصوص الثابتة الصحيحة،  ، ملسو هيلع هللا ىلصأو وصفه به نبيه  ،التعطيل، وجحد ما وصف اهلل به نفسه

ألن كال الطرفني التمثيل والتعطيل مذموم ألن  ؛عليه من املعاين الالئقة باهلل، وننفي التمثيل عن اهلل ونؤمن بام دلت

ليس كمثله يشء وهو ) املمثل يعبد صنام، واملعطل يعبد عدما، واملؤمن احلنيف يعبد اهلل احلي الذي ال يموت الذي 

 (  السميع البصري

د الرزاق يف مصنفه، وابن أيب عاصم يف كتاب السنة وإسناده عب :طيب هذا احلديث أو هذا األثر أخرجه

 صحيح بحمد اهلل، 

 ومناسبته للباب ظاهرة 
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إذ أن هذا الرجل الذي انتفض أنكر صفة من صفات اهلل فأنكر عليه ابن عباس هذا الصنيع وهذا املسلك،  

 : اىل عن الراسخني يف العلمكام قال اهلل تعوبني بأنه جيب عىل اإلنسان أنه يؤمن باملحكم واملتشابه 

إذا ما دام كل من عند ربنا فال يمكن أن يتعارض وال ( والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) 

 .( وال يذكر إال أوىل األلباب ) أن يتناقض 

وبناء عليه يا عبد اهلل ويا أمة اهلل إذا مر بك نص من نصوص الصفات أو من نصوص الوعيد ومل حتط به علام 

هذا الذي اشتبه عليه ال يمكن أن يكون ( وقل آمنا به كل من عند ربنا : )وأشكل عليك فاعتصم اعتصم باملحكم

ء من نصوص الصفات وتومهت أنه يدل عىل فإذا اشتبه عليك يش، معارض للمحكم الذي أخرب اهلل به بكذا وكذا 

فإذا اشتبه عليك نص من نصوص القدر، ، ( ليس كمثله يشء وهو السميع البصري )التمثيل فاذكر قول اهلل تعاىل 

وما ربك بظالم ) وتبادر إىل ذهنك معنى سوء ألقاه الشيطان بان هذا يقتىض ظلام فاستمسك واعتصم باملحكم 

هكذا طريقة الراسخني يف العلم ثم بعد ذلك اطلب بيان هذا املتشابه فانك ، ( ظلم مثقال ذره إن اهلل ال ي( ) للعبيد 

اهلل نسبى يشتبه عىل بعض  يا رعاكمإن جهلته فقد علمه غريك، ولذلك ال يوجد متشابه مطلق يف الرشيعة التشابه 

ياء يف مقتبل طلبه للعلم فكلام الناس دون بعض، يشتبه عىل إنسان يف وقت دون وقت، قد يشتبه عليه بعض األش

ازداد علام جلت عنه اإلشكاالت وتبني له احلق وهكذا فانه ال يوجد يف دين اهلل ويف وحى اهلل يشء مشتبه اشتباه 

إذا القرآن كله حمكم هلذا االعتبار ( كتاب أحكمت آياته : ) مطلقا ألن اهلل وصف كتابه كله باإلحكام فقال سبحانه

أن تتبع فيه طريقة أهل الزيغ من إتباع املتشابه بل اعتصم باملحكم إىل أن يفتح اهلل عليك واسأل فام جهلته فإياك 

 أهل الذكر إن كنت ال تعلم

 :ألن هذا -يا رعاكم اهلل  -إذا قد مر بنا هاهنا لفظ املحكم واملتشابه فينبغي أن تعلموا  

 كام اخلاص، ووصف كتابه بالتشابه العام تعاىل وصف كتابه باإلحكام العام وباإلح اهللأن  :بحث مهم

  :وبالتشابه اخلاص وبيان ذلك كام ييل

 ( كتاب أحكمت آياته : ) كام يف قوله باإلحكام العاموصف اهلل تعاىل كتابه  -

 اإلتقان ما معنى اإلحكام العام؟

فال يمكن أن يكون يف ( ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا  )فالقرآن كله حمكم هبذا االعتبار 

 أبدا، ( فارجع البرص هل ترى من فطور ) القرآن خلل 

 ( اهلل نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا ) أين ذلك قال اهلل تعاىل؟ بالتشابه العام وصف اهلل كتابه  -
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بعضا، ويصدق بعضه بعضا، ويناسب بعضه بعضا فال يتناقض وال أي يشبه بعضه  ما معنى التشابه العام؟

فام ذكر يف موضع يوافق ما ذكر يف موضع آخر وال يمكن أن يأيت يف موضع ما خيالف ما ذكر يف موضع . يتعارض

 آخر هذا هو التشابه العام الذي يشمل القرآن كله، 

 ويصدق بعضه بعضا، ويناسب بعضه بعضا طيب إذا القرآن كله متشابه هبذا االعتبار أي يشبه بعضه بعضا، 

 ما املقصود، إذا باإلحكام اخلاص والتشابه اخلاص؟

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكامت هن أم ) -عز وجل  -هو املذكور يف آية آل عمران قال اهلل 

 (الكتاب 

حتتمل إال معنى واحد وهذا هو أم  يعني آيات واضحات الداللة ال إذا ما معنى آيات حمكامت هن أم الكتاب؟ 

 الكتاب عامة املصحف هكذا 

 يعني آيات أخر محالة أوجه يعني حتتمل أكثر من معنى عند بعض من ينظر فيها  (:وأخر متشاهبات ) 

 وقد جعل اهلل ذلك من باب االبتالء واالمتحان 

عض الناس دون بعض، يشتبه عىل كام أسلفت تشابه اضاىف يعني يشتبه عىل ب لكن هذا التشابه تشابه نسبى

فام الشخص يف وقت دون وقت يشتبه يف نص دون نص فهذا التشابه تشابه نسبى إضايف، وهى معدودة يعنى قليلة 

  الواجب؟

فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم : ) -عز وجل  -قال اهلل 

والراسخون يف العلم )   -عز وجل  -يعنى ال يعلم حقيقة ما أخرب اهلل تعاىل به وكيفيته إال اهلل (  تأويله إال اهلل

 (يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب

 إذا مناسبة هذا األثر واضحة ونستفيد منه: -

ة؛ ردا عىل من قال ال حيدث ما يدل عىل جواز ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحرضة العوام واخلاص -

تكلم هبا أليس حدث هبا الذكي والبليد، واألعرايب،  ملسو هيلع هللا ىلصبأحاديث الصفات عند العوام سبحان اهلل أليس النبي 

وإذا اشتبه يشء تم بيانه لكن  ملسو هيلع هللا ىلصاحلجر بل نقول بل نحدث بام حدث به النبي ) واحلرضي، واملتعلم، واجلاهل 

أيضا نستفيد أن من رد يشء من خرب اهلل ومن  -يمنع منعا مطلقا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ليس هناك يشء من العلم الذي اخرب به

، ولقول اإلمام أمحد فيام (هيلكون عند متشاهبة )  -ريض اهلل عنه  -خرب رسوله فهو من اهلالكني؛ لقول بن عباس  

- رمحه اهلل   -مر علينا عسى لعله وقع يف قلبه يشء فرد ما جاء به فيهلك أو كام قال 

 نستفيد أيضا اإلنكار عىل من أنكر شيئا من أسامء اهلل وصفاته؛ كاجلهمية واملعتزلة واألشاعرة وغريهمو -

 ونستفيد أيضا أن التشابه يف النصوص أمر نسبى إضايف -
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 ونستفيد أن إتباع املتشابه يفيض إىل اهلالك -

 ونستفيد أخريا وجوب رد املتشابه إىل املحكم -

 حممد، وعيل آله وصحبه أمجعني؛؛وصيل اللهم عيل  نبينا 

 


