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   ،اُه ونستغفُرُه، ونعوُذ باهلل من رشوِر َأْنفسنـاحلمَد هلل، نحَمُدُه ونسَتِعينُ  إن  

ل فال هادَي له، وأشهد ن ُيْضلِ وم من هيدِه اهللُ فال ُمِضل  له، ئات أعاملِنا،ـومن سي  

ًدا عبُده ورسوُلهُ أن ال إله إال اهلل وحَدُه ال رشيك له، وأشهد   .أن  حمم 

ا بعُد:  لشيخنا «احُلسنى وأسامئه اهلل صفات يف املُثىل القواعد» لكتاب رشح   فهذا أم 

مة د العال  ن أهم  حسن  يف بيا مفيد   نافع   كتاب   وهو ، العثيمني صالح بن حمم 

فات، األسامء قواعدِ  بُهات وبني   بعض املؤلف  فيه ناقش والص  املسائل والشُّ

، وقد رأى بعض  مراتمنه كثرًيا ورشحته نحَو عِش  احلق  فيها، ولقد استفدُت 

ه لذلك راجيًا من اهلل ـ، فأجبتُ عليهوتعليقي  عىل الكتاب اإلخوة أن أطبع رشحي

 العثيمني  ا، واهللَ أسأُل أن جيزي شيَخنا حممدً هأن ينفع به من شاء من عباد 

بن وأخصُّ منهم ابني فهد  ،كل  من ساهم يف إخراج هذا الشحو ،خري اجلزاء

عىل جهوده يف مراجعة الكتاب والعناية به، بارك اهلل يف علمه،  -وفقه اهلل–سامل

اهلل وسل م وبارك وصىل   ،واحلمد هلل أوالً وآخًرا وظاهًرا وباطنًا وعقبه، وعمله،

 .بينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيعىل ن

 

 كتبه راجي ربه الغفور

 سامل بن سعد الطويل

 غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمني

 هجرية 1438ربيع األول  12

 ميالدية 2016ديســـمرب  11
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 ونتوب)فظ: ومل َيثبُت يف اخلُطبة ل احلاجة، ةِ ـبُخطب كتابه  املؤل ف بدأ

 . به بأس ال وهذا احلاجة، يلتزم إيراَد نص  خطبة مل  الشيَخ  ولكن   ،(1)(إليه

طلق مع املحب ة مُ ـوصُف املحمود بالكامل ال :احلمد هو ،هلل( احلمد) قوله:

 عظيم.والت  

(،  ة إبداهلا بلفظصح   هُ لالستغراق؛ وضابطُ  )احلمد(واأللف والالم يف  )كلُّ

 . هلل  لالستحقاق، واملعنى: أن  كل  محٍد ُمستَحق  )هلل(  ه:والالم يف قول

 واجلاللِ  واجلاملِ  عىل صفات الكاملِ  ةً فكانت هذه الكلمة العظيمة دال  

 .والكربياء هلل  والعظمةِ 

 ُمطلق تعبًُّدا ِمن ا له.ـ، أي: َنِصُفُه بالكامل ال)نحمدُه(: قوله

                                                           
طبة ها ليست يف حديث خ  تشرت يف كتب العلماء، لكن  هذه الجملة ان» : ال الشيخ ابن عثيمين ( ق1)

 القواعد المثلى شرح]. «الحاجة، وإذا قالها اإلنسان فأرجو أال يكون عليه بأس، وإن حذفها فهو أولى

 .[(19)ص: 

  

ِمن  ه، ونعوُذ باهللُره، ونتوُب إِلياحلمُد هلل، نحمُدُه، ونستعينُـُه، ونستغف

ئاِت أعاملِنا، َمن هيِدِه اهللُ  فال   فال ُمِضلَّ له، وَمْن ُيْضلِْل رشوِر أنفِسنا، وِمن سيِـّ

هادَي لُه، وأشهُد أنَّ ال إلَه إال اهللُ، وحَده ال رشيك لُه، وأشهد أنَّ حممًدا عبُدُه 

بإحساٍن، وسلَّم  ورسوُلـُه، صىلَّ اهلُل عليه وعىل آله وأصحابِِه، وَمن تبعهم

 تسلياًم. وبعُد:
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يف  ا هلل وأن يكون حامدً  ،لكلمة العظيمةَر هذه اـسلِم أن يتدب  فينبغي للمُ 

 جاء.واخلوف والر   أحواله كل ها مع كامل احلب  

 يف ُيوف ق أن يمكن ال العبد ألن   العون، منه نطلب أي: ،)ونستعينه(قوله: 

 
ٍ
ٿ ٿ ٿ    ژ: تعاىل قال ، اهلل من بعونٍ  إال دنياه وال دينه أمر من يشء

وأن  ،راجًيا منه العون ن يعل ق قلبه باهلل ولذلك جيُب عىل املسلم أ، ژٿ 

تعانة عىل العبادة وَعطُف االس حلظة من حلظات حياته، يستحرض هذا األمر يف كل  

  ألمهيتها.العام  بياًنا  عىل اخلاص   عطف من باِب  من أفرادها، مع كوهنا فرًدا

نب رُ ـست :معناها املغفرة، واملغفرة منه نطلب أي: ،ونستغفره():قوله  الذ 

 املغفرة عن ا، وأصل أثرها ويزيل ذنوبنا يسرت أن اهلل نسأل أي: عنه، والتجاوز

أس عىل ُيوَضع الذي الغطاء وهو الـِمغَفِر(من )  والتاء احلرب، والسني يف الر 

قيا، طلَب  أي: ،اسَتسقى: قولنا مثل للط لب، غالًبا تأتيان  اسرتحم: وقولك السُّ

محة إذا طلب  .الر 

 بشوطها.  صوحالن   بالتوبة إليه نرجع أي: ،إليه( )ونتوب: لهقو

 به ونعتصم اهلل  إىل نلجأ أي: ،أنفسنا( رشور من باهلل ونعوذ): قوله

، فيها النفوس أن   وذلك أنفسنا، رشور من ليعيذنا پ پ  ژ  تعاىل: قال رش 

 ناأنفس رشور من به نستعيذ أن لنا عَ رَشَ   فاهلل ،ژ   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

، ذي كل   ومن  ،ژٹٹ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٹ ٹ ژ: تعاىل اهلل قال رشٍّ

 ژژ ڈ ڎڎڈ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ :تعاىل وقال

 رشِّ  ومن نفيس رشِّ  من بك أعوذ»: احلديث ويف ، ژ ک ڑ ڑ

(1)«هِ ورشكِ  الشيطان
. 

                                                           

حديث رقم:  «جامعه»(، والرتمذي يف 5067حديث رقم: ) «سننه»أخرجه أبو داود يف ( 1)

 (.4402، برقم: )«حيح الجامعص»(، وصححه األلباين يف 3392)
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«رشر  ذي كل رشِّ  من بك أعوذ» : قال و 
(1).  

ا ئةـيِّ والسَّ هو سي ئ، األعامل منها ما  ،ئات أعاملنا(ـ)ومن سيِّ قوله:  : إم 

ط يف مأمور أو وقع يف حمذور  اوإم  تفريط يف املأمور  وقوع يف املحذور، ومن فر 

؛ لذلك ناَسَب هبا هله العذاب أو يستحقُّ  فقد وقع يف سي ئات األعامل التي جتلُب 

 من سي ئ األعامل. أن يستعيذ املسلم باهلل 

 يف وجعلها اهلداية، له اهلل َب تَ كَ  من ، أي:ه( لمضلَّ  فال اهلل هيده )من: قوله  

ـراط إىل ووف قه قلبه،  نساإلِ  اجتمعت فلو ل ه،ِض يُ  أن ألحد يمكن فال املستقيم الص 

لذا  ؛اهلل  بيد كله األمر ألن ؛استطاعوا ما هدايته أحًدا يسلبوا أن عىل واجلنُّ 

وفيها  ؛ة يف كل  صالةقراءة سورة الفاحت عىل لسان رسوله لنا  رشع اهلل 

 .   ژٹ ٹ    ٹژ         : قوله

اللة عليه اهلل  ختم أي: من ،له( هادي فال يضلل )ومن: قوله  لسابق بالض 

 اهلل قال هلدايته، سبيل ال فهذا قلبه، اهلل فأزاغ زاغ ألنه اهلداية؛ يستحقُّ  ال بأنه علمه

  .[56:صالقص]            ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳژ: تعاىل

 بلساين رفـوأعت بقلبي رُّ ـ: ُأق)أشهد(، اهلل( إال إله ال أن ) وأشهد: قوله

 أعظم هبا شهد ألنه شهادةٍ  أعظمُ  وهذه ،إال اهللقٌّ حمعبود  ال أي اهلل، إال إله ال أن

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ تعاىل: قال ، اهلل وهو شاهد،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .[18:عمران آل]         ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ،(اهلل إال) :قوله يف لإلثبات تأكيد )وحده(: فقوله ،له( رشيك ال وحده) :قوله

 العبادة يستحق معبود ال :أي ،(إله ال) :قوله يف للنفي تأكيد له( رشيك ال): وقوله

 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ژ: وعال جل قال وحده،  اهلل إال

                                                           

له،  واللفظ «هـعـجام»ي ـذي فـرمـ(، والت2713ديث رقم: )ـح «صحيحه»ه مسلم يف ـأخرج( 1)

 (.3400حديث رقم: )
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .[62:احلج]     ژ  ۓ ڭ ڭ

ًدا أن )وأشهد: قوله دً  بأن   ويقني علم عىل أي: ُأقرُّ  ،ورسوله( عبده حممَّ  احمم 

 اجلن الثقلني إىل هورسولُ  اهلل عبدُ  القريش   هاشم بن املطلب عبد بن اهلل عبد بنا

 غهمل  بَ يُ  عباده وبني  بينه تبليغ واسطة وجعله اصطفاه،  اهلل وأن واإلنس،

سالة لبيان أنالعبودي  دينه، فجمع بني  ب. ،ه عبد  ال ُيعبدة والر    ورسول  ال ُيكذ 

 ولذلك أبًدا، إيامنه صح   ما وإال الشهادة، هذه يشهد أن للمسلم والبد  

ر أن ناسَب  د واألذان ةد  عِ  مناسبات يف الشهادة هذه تتكر  كالتشهُّ
(1) . 

األعىل،  املأليف  عليه ثناؤه نبيه عىل اهلل وصالة ،عليه( اهلل )صىل: قال ثم

 ڄ      ڄژ   : طلب الثناء عليه يف املأل األعىل، قال  حممد  عىل العبد وصالة

: ، فيقول  ژ ڇ ڇ  چ  چ   چ چ   ڃ ڃ ڃ   ڃ  ڄ ڄ

 . عليه اهلل صىل أو حممد، عىل صل   اللهم

 بالصحب اآلل اقرتنت إذا لكن األتباع، امعناه اآلل ،آله( )وعىل: قال ثم

  .قرابته املؤمنون القرابة؛ أي( اآلل)بـ املراد صار

 . ذلك عىل ومات مؤمنًا به   النبي   َي قِ لَ  من وهو صاحب، مجع: (وصحبه)

 ؛وأخالًقا ،وعبادةً  ومنهًجا، عقيدًة، تبعهم: أي ،بإحسان( تبعهم )ومن: قوله

 دينًا، اإلسالم وريض هلم الن عمة، عليهم وأتم   الدين، قد أكمل هلم ألن اهلل 

كواف ك، حق   به تمس   مهُ فَ خالَ  نومَ  فاز، فقد تبعهم فمن حسنة، أسوة فكانوا التمسُّ

ك وخرس، خاب فقد   العتيق. األول باألمر فعىل املسلم أن يتمس 

 ، نَ آمَ  نَ إن آمَ  ؛رجاًل  هُ ـمنكم دينَ  دن رجل  لِّ قَ أال فال يُ  »: مسعود ابن قال

                                                           

د عهدك بـ )ال إله إال اهلل(»وللشارح رسالٌة مطبوعة بعنوان:  (1) ذكر فيها المواطن التي   «َجدِّ

 ي شرع فيها ذكر كلمة التوحيد.
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ؤمن ال تُ  احليَّ  ن قد مات، فإنَّ  فببعض مَ فاعلني ، فإن كنتم البدَّ رَ فَ كَ  رَ فَ وإن كَ 

 .(1) «عليه الفتنة

 مم ا وأتباعه وأصحابه (2)وآله   هُ رسولَ اهلُل  سل م أي: ،()وسلَّم: قوله

هو  ، فاهلل ( سلَّم)  لـ توكيد( تسليامً ) :واآلخرة، وقوله الدنيا يف سوؤهميَ 

 م غريه من اآلفات والعيوب.نقص وعيب  وآفة ، وُمسل   السالم، أي: سامل  من كل

 

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

رجاله ) :(1/180) «َمْجمع الزوائد»(، وقال الهيثمي يف 132برقم ) «الزهد»ه أبو داود يف أخرج( 1)

 (.رجاُل الصحيح

فالمراد بآله: كلُّ من ات بعه على دينه، ولهذا نقول: إن  الرجل إذا قال: » : قال الشيخ ابن عثيمين ( 2)

ن اتبعه)اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد( فقد دعا لنفسه؛ ألنه م ]شرح القواعد المثلى  «م 

 [.23ص
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  ركن اإليامن األعظم وهو اإليامن باهلل، وقد بني  النبيُّ   ذكر املؤلف 

اإليامن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله،  :أهنا أركان اإليامن يف حديث جربيل 

 .واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه

 تتفرع ومنه باهلل، اإليامن :هو يامناإل أصول من العظيم األصيل واألصل

 يتم   أن يمكن ال أمور، أربعة يقتيض  باهلل واإليامن اخلمسة، اإليامن أركان بقية

 : مجيًعا هبا يؤمن حتى عبد إيامن

 .بوجوده اإليامن: األول

 .بربوبي ته اإليامن: الثاين

 .بألوهي ته اإليامن: الثالث

 .وصفاته بأسامئه اإليامن: الرابع

 أمر وهذا ،موجود   اهللَ  بأن   العبدُ  يؤمنَ  أن ، أي:اهلل( بوجود )اإليامن قوله:

، والفطرة، والعقل، واإلمجاع، والسنة، الكتاب، عليه ل  دَ  قد  دل   كيف لكن واحلسُّ

  ؟اهلل  وجود عىل احلس

 استجاب ملا موجوًدا يكن مل لو فيجيبهم، لعباده؛ يسألونه باستجابته :اجلواب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ژ:  ؛ كام قال تعاىلهلم

 .ژڀ

  

 فإنَّ اإليامَن بأسامء اهلل وصفاته أحُد أركان اإليامن باهلل تعاىل؛ وهي اإليامنُ 

 بأسامئه وصفاته. بألوهيته، واإليامنُ  ته، واإليامنُ بربوبيَّ  بوجود اهلل تعاىل، واإليامنُ 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

13 

ر إال إنسان من فام  دعاءه اهلل يستجب مل إن له،  اهلُل استجاَب  كم ويتذك 

 سيارة أو دابة يركب إنسان من وما حاله، بلسان دعاءه استجاب فقد مقاله، بلسان

 فيستجيُب  ساملاً  يصل أن اهلل يسأل إال سفينة عىل يستوي أو طائرة، يصعد أو

 له.  اهلل

   فهذا نوح له، استجاب أنه كتابه يف  اهلل وذكر إال نبيٍّ  من وما بل

 قال ،فاسَتجاَب اهلل له ژ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ: تعاىل اهلل قال ، واحد رجل

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ): تعاىل اهلل

 .  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ

، أصابه  وأيوب ُّ  دعا حممد  ونبينا له، اهلل فاستجاب ربه فدعا الرضُّ

 يف عبدتُ  ال من أهل اإلسالم صابةالعِ  هذه كلِ هْ ـت إن اللهم»: فقال ربه 

الصحابة  وكبار وعمر بكر وأبو الغزوة هذه يف النبي  هلك لو إذ  ؛(1)«األرض

 ٱ ژ: فقال كتابه يف تعاىل اهلل ذكره عظياًم  دعاءً  ربه فدعا ،هُ وأهلُ  اإلسالم النتهى

 إذا ُعب اد  األصنام واألوثان املشكون حتى،  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ

  تعاىل: اهلل قال ، فينجيهم الدين له خملصني اهلل دعوا املوج وغشيهم الفلك ركبوا

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ

 .  ژ ڄ

( األعىل ربكم أنا: )قال لـام   فرعون حتى مكابر، إال  اهلل وجود ُينكِرُ  فال 

 ؛هُ قَ لَ َخ   اهلل بأن ويقر موجود، اهلل بأن يقرُّ  وإبليس كابرة،امل سبيل عىل ذلك قال

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ژ :ا إبليسخماطبً   قال كام

 .[ 12:األعراف]      ژ    ٺ ٺ ٿ

ـة   ةـالربوبي   ،بربوبيَّته( واإليامن (:قوله ب  ـال) اسم من ُمْشتَـق         قال تعاىل:، (ر 

                                                           
 (.1763برقم: ) أخرجه مسلم يف صحيحه( 1)
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  .(1)«صدقة الرسِّ ُتطفُئ غضَب الربِّ » : ال، وقژٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ

 عبد إيامن يتم فال بأفعاله، متفرد اهلل  أن نعتقد أن يقتيض تهبربوبي   واإليامن

 وحده وعال جل   فهو ر،دب  مُ ـال املالك اخلالق هو وحده اهلل  بأن يؤمن حتى

 ر،دب  مُ ـالاملالك  وحده وعال جـل   وهو ، ژ ں ں ڻ ڻژ :تعاىل قال ق،لُ خْ ـيَ 

ڑ ک ک ک ک گ گ ڑ  ژ ژڈ ڎ ڈ  ژ: تعاىل قال

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ہ 

 .له رشيك ال وحده وعال جل   يفعلها العاملني رب تدابري فكل  ،   ژۆ

هذا التوحيد هو ) :كمةوحُم  دقيقة كلمة تيمية  ابن اإلسالم شيخ قال

 .(2)(التوحيد الواجب، لكن ال حيصل به الواجب من

 تمُّ ـإذ الواجب ي الواجب، به تمُّ ـي ال كنـل واجب، ةـبالربوبي   انـاإليم: أي 

  وصفاته. وبأسامئه ته،وبألوهي   ته،وبربوبي   ، اهلل بوجود باإليامن

  وما األوائل، مشكونـال به آمن قد ةـبالربوبي   اإليامن أن ذلك عىل يدل ومما

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ژ :عنهم اهلل  قال ،مؤمنني بذلك صاروا

 ةبالربوبي   أخربهم ام  ـل اهلل  رسول عىل روانكِ يُ  مل ، لذلك[25:لقامن]    ژ ۈ ۈ

 .[13]فاطر:  ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژقال تعاىل:  ،ربكم هو اهلل  بأن

 إبليس، وال األوائل ة فقط املشكنيبالربوبي   اإليامنُ  ينفع مل هِ كل   هذا ومع

 .األركان ببقية من اإليامن فالبد الواجب، به يتمُّ  ال ألنه

بل  -وهذا َحق  –وال جيوُز االكتفاُء بالدعوة إىل توحيد الربوبي ة فقط  

 واألسامء والصفات أيًضا. األلوهيةالواجُب أن يدعَو املسلُم إىل توحيد 
                                                           

 (.1908برقم: ) «الصحيحةالسلسلة »(، وصححه األلباين يف 99برقم: ) «مسنده» أخرجه الشهاب( 1)

 (.2/387)  «اقتضاء الصراط المستقيم» ( 2)
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ۇ ۇ      ژ       :قوله  ما توجيهُ لكن  اخلالق، هوحدَ   اهلل: قائل قال فإن

 ظاهرُه عىل أن هناك أكثر من خالق؟ الذي يدلُّ  ،ژۆ ۆ 

 : إطالقان له اخللَق  أن  : التوجيهُ 

 .العدم من اإلجياد -1

 .أخرى إىل ةماد   من اليشء حتويل -2

ا ا تعاىل، هلل إال يكون ال فهذا العدم من اليشء إجياد فأم   من اليشء حتويل وأم 

 ابن عيسى يقول ولذلك اإلنسان، عليه يقدر فهذا هيئة إىل هيئة من وأ مادة إىل مادة

ڑ ک ڑ  ژ ژڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ژ: مريم 

 .[49]آل عمران: ژک  ک

 اليشء خيلق أن عىل القادر أما طني، من هُ قَ لَ َخ  وإن ام عدم من طرًيا خيلق مل إًذا

 .له رشيك ال وحده  فهو اهلل العدم من

  أو محامًة، يُخِرُج ف دخل يده يف جيبهيُ  الساحر: يقول الناس بعض دُ جِ نَ  لكن 

  يعترب هذا خلًقا؟ فهل أرنبًا،

 متويه هذا وإن ام أرنبًا، وال محامًة، خيلق ال هذا ،ًقالْ ال، هذا ليس َخ : اجلواب

ۉ ۉ ې  ژ: فرعون سحرة عن  قال كام الناس، أعني عىل

  .  ژې ې ې ى 

                     : تعاىل قال وقد ،وحده املالك  اهلل :يقال كيف: ل  قائ قال لو وكذلك

  ؟[61:النور] ژ ھ ھ ے ے   ژ

 املحدود املؤق ت وريُّ الصُّ  ُك ـُملْ ـال وأما ،هلل  املطلُق  ُمْلُك ـال: اجلواب

 ملًكا يملك الذي وأما الفالين، البيت يملك ففالن قد يملكه اإلنسان ، فهذا

  وكلُّ  ة،ر  ذَ  كهمل عن خيرج ال اتام   مطلًقا
ٍ
  اهلل  هو فذلك ،وتدبريه بأمره يشء
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 .له رشيك ال وحده

 وعقاًل  رشًعا مالًما أو أتلفه لكان ملكه من شيئًا أحرق شخصاً  أن لو لذا

ا ليس ملكه ألن ؛وعرًفا  . تام 

 يسأَل  أن ألحد فليس األرض، زلزل أو واعقالص   اهلل  أرسل إن لكن

 ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ :تعاىل اهلل لقا ،ذلك فعل مَ ـلِ   اهلل

 ژڈ ڈ ژ :تعاىل قال تامة، حلكمة إال ذلك  اهلل يفعل وال ،[23:األنبياء]

 .[45]هود:  ژ ىب يب جت  ژ  :، وقال  [149:األنعام]  ژژ

 لكثرة لكن ،(اإلله) من اشتقاق ةلوهي  ، األُ (ةـلوهيَّ باألُ  واإليامن) وقوله:

 ،(اهلل) فصارت الثانية مع األوىل الالم دغمتأ ثم الثانية اهلمزة حذفت االستعامل

 فاإلله ،وذال  وخضوًعا ورجاءً  وخوًفا وتعظياًم  احب   املعبود: أي املألوه، اإلله ومعنى

ہ ھ ھ   ہ ژ:  قال له، رشيك ال وحده وتعاىل سبحانه اهلل هو احلق

 .[62]الحج:        ژ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

ا إال آهلة سميت وإن باطلة كثرية معبودات فهناك  استحقاق عن جمردة أسامء أهن 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ژ  : تعاىل اهلل قال ،العبادة

النافية ( ما) صارت بمعنى( إال) بعدها جاء إذا( إنْ )و ،[23:النجم] ژەئ 

 أن تستحقُّ  فال ، وهبتاًنا زوًرا آهلة ميتفُس  ،(  أسامء   إال هي ما)  اآلية معنى فيكون

 .له رشيك ال وحده اهلل  هو دَ بَ عْ يُ  أن املستحقُّ  احلقُّ  اإلله وإنام ،دَ بَ عْ تُ 

قد  الباب وهذا الكتاب، موضوع وهو (وصفاته بأسامئه واإليامن) :قال ثم

او املسلمني، طوائف بني اخلالف فيه رَ ـثُ ـكَ   اخلالف فيه كثر فقد باأللوهية اإليامن أم 

ا  أصبح أكثر وأوسع من القديم، ومازال منتًشا بل وأقوامهم الرسل بني أم 

 وهذا املسلمني، طوائف بني اخلالف يف اإليامن باألسامء والصفات فقد كثر

ن ة أهل له تصدى وقع الذي الكثري اخلالف قوه واجلامعة، السُّ إىل  ودعوا ،فحق 
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 بام نؤمن: فقالوا رسوله  وسنة  اهلل كتاب وفق اإليامن باألسامء والصفات

 األسامء من له ما  هلل ُت بِ ثْ ـفنُ  ، رسوله لسان وعىل اهلل  تابك يف جاء

 .حتريف، ومن غري متثيل  وال تكييف وال تعطيل غري من ،الُعال والصفات احلسنى

 

 

۞   ۞   ۞  
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 ركن اإليامن األعظم وهو اإليامن باهلل، وقد بني  النبي   ذكر املؤلف 

 

 

علم بأسامئه وصفاته، ولذلك كلام ازداد اإلنسان عىل ال ة  ــعبادة اهلل مبني  

فاألمر كله  وتعظياًم،، له، وخشية هوخوًفا من ،هلل معرفة باهلل ازداد عبادة 

 . يعتمد عىل معرفة اهلل 

بيِّن ثمرة معرفة أسماء اهلل تعالى وصفاته  مالقيِّ  ابن   مةقال العّل    : وهو ي 

وإليه أقرب، وكل ما كان لها  ،وله أطلب ،اهلل أعرفهبا أعلم كان ب فكل ما كان العبد  »

 .(1)«ومنه أبعد ،وإليه أكره ،أنكر كان باهلل أجهل

 .   (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ::  قول اهللوبذلك يتبني لنا معنى 

يتصف هبا العلامء ألهنم   ، أي: اخلشية الكاملة من اهللام( أداة حرصن  و)إ

 أعلم باهلل من غريهم. 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
 (.9)ص« الكافية الشافية»( 1)

  

وحيُد الربوبية، وتوحيُد وتوحيُد اهلل به أحُد أقسام التوحيد الثالثة: ت

 األلوهية، وتوحيُد األسامء والصفات.

، وال يمكن أنَّ أحًدا َيعبُد اهلَل عىل  ، وأمهيُتـُه عظيمة  فمنزلته يف الدين عالية 

الوجِه األكمل حتى يكوَن عىل علٍم بأسامء اهلل تعاىل وصفاتِه؛ ليعبَده عىل بصرية، 

 . ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ ژقال اهلل تعاىل: 
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 ركن اإليامن األعظم وهو اإليامن باهلل، وقد بني  النبي   ذكر املؤلف 

 

باسم من أسامئه احلسنى، فتدعو اهلل  ل إىل اهلل أن تتوس   هو :دعاء املسألة

زق ر  ـأردت ال فإنبه وتسأله حاجتك، لكن ال بد أن ختتار اساًم مناسًبا حلاجتك، 

ار اغفر يل، تقول: يا غفور أو يا غف  ملغفرة أردت ا وإنتقول: يا رزاق ارزقني، 

تقول: ارمحني يا رمحن يا رحيم، أو تقول: اغفر يل وارمحني أردت الرمحة  وإن

ك أنت الغفور الرحيم، وإذا أردت التوبة تقول: أستغفرك اللهم وأتوب إن  

 ، وهكذا.عل   إليك، يا تواب ُتْب 

  ل إىل اهللعو دعاًء ويتوس  اس خيطئ يف هذا الباب، فتجده يدالن   وبعض  

أعداء الدين يا أرحم بيقول: مهللا عليك  ن  باسم ال يناسب مسألته، كم  

هذا هو  ،العقاب ، يا شديد  ، يا عزيز  ام ينبغي أن يقول: يا قوي  يالرامحني، ف

  املناسب لدعائه عىل أعداء الدين.

 ه مناسًبا ملسألتك.ل به إىل اهلل وتدعوه بفينبغي أن يكون االسم الذي تتوس  

 

۞   ۞   ۞ 

  

  

 وهذا يشمُل دعاَء املسألة ودعاَء العبادة. 

م بني يدي مطلوبك من أسامء اهلل تعاىل ما يكونُ  مناسبًا  فدعاُء املسألِة: أن تقدِّ

 ذلك. وُ ْح مثل أن تقوَل: يا غفوُر اغفر يل، ويا رحيُم ارمحني، ويا حفيُظ احفظني، ونَ 
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له من األسامء بام   تعبد اهلل   نوهو: أ ،العبادةدعاء ى سم  النوع ي   هذا

ألنه التواب، بخالف  إليه؛تتوب ف، السنى وما يتصف به من الصفات الع  احل

 . اب  دعاء املسألة وهو أن تقول: تب علينا يا تو  

بني أن تسأل اهلل باسمه  ق  ر  ف  اب، ف  ه التو  فدعاء العبادة أن تتوب إليه ألن

 واب.ألنه الت  بالتوبة  اب وأن تعبدهالتو  

: دعاء عبادة، الدعاء نوعان واعلم أن  » :$ الشيخ سليامن آل الشيخ الق

م وغريمها، غري واحد منهم: شيخ اإلسالم وابن القي   ه  ق  ودعاء مسألة كام حق  

د به يف القرآن هذا تارة،  د به جمموعهام، ومها متالزمانويرا  .(1)«وهذا تارة، ويرا

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
 (.1/407) «تيسير العزيز الحميد» (1)

 

بمقتىض هذه األسامء، فتقوَم بالتوبة إليه  َد هلل تعاىلـودعاُء العبادة: أن تتعبَّ 

ميع، وتتعبَد له بجوارحك ألنه البصري، ألنه التَّواب، وتذكَرُه بلسانك ألنه السَّ 

 ألنه اللطيف اخلبري، وهكذا. رِّ ـوختشاه يف السِّ 
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قة بأسامء اهلل وصفاته الدافع لكتابة هذه القواعد املتعل   بني  الشيخ 

االختالف يف  ة وهو كثرة  يف مقدمة التدمري    فذكر ما ذكره شيخ اإلسالم

من ، لذا كان الباطل تاراتوب باحلق تارةم االعتقاد واخلوض فيه؛ فالناس تتكل  

ة هذه ـه من علامء السن  فكتب كام كتب غري   ،الباطل احلق ورد   الواجب إيضاح  

  .(1)العقيدة

اإلخالص هو  لوجهه؛ ألنخالصًا كتبه أن جيعل ما   ثم سأل اهلل  

 نافعًا لعباده فهذا ثمرته املرجوة.وأن جيعله العمل، بول األصل األول يف ق  

 

۞   ۞   ۞  

                                                           

نت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه ن تعي  فقد سألني مَ » :⌂ ونص  كالمه(، 3ص: ) «التدمرية»  (1)

ن الكّلم يف التوحيد والصفات، ويف الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق مني يف بعض المجالس، م  

ال سيما مع كثرة من خاض يف  ...حد إليهما هما مع حاجة كل أهذين األصلين، وكثرة االضطراب فيهما، فإن  

به التي توقعها يف أنواع الضّلالتتارة، وبالباطل تارات، وما يعرتي القلوب يف ذلك م   ذلك بالحقِّ   .  «ن الشُّ

 

تارة وبالباطِل  تِـِه هذه، وِمن أجِل كالم ِالنَّاس فيه باحلقِّ وِمن أجِل منزلَ 

اشئ عن اجلهِل أو التعصِب تارة أخرى، أحببُت أن أكتَب فيه ما تيرسَّ من النَّ 

القواعد، راجًيا من اهلل تعاىل أن جيعل عميل خالًصا لوجهه، موافًقا ملرضاته، 

 نافًعا لعباده.

 «.القواعَد املثىل يف صفاِت اهلل تعاىل وأسامئِِه احلسنى»وسميته 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

من وإما  ،العالمةأي:  ،مة  أسامء مجع اسم، واالسم: إما مأخوذ  من الس  

 مو أي: االرتفاع.الس  

منذ القدم بدل أن  ها، والناس  كل   األسامء   تعاىل آدم  اهلل   ولقد عل م  

، وهي االسم ، وضعوا لكل أحد عالمةً ول والق رصكالط  الرجل دوا صفات يعد  

د، مثال ذلك: إذا قالوة السهولة معرف  مبارشةً  هفيعرفوند( أمح) ا:لشخص املرا

 بمجرد ذكر اسمه ألنه أصبح عالمة له. 

 يف أكثر من موضع   حسنى، كام قال  له أسامء، وأسامء اهلل  واهلل 

، وقال:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ ژبذلك فقال:  ه  كتابه واصفًا أسامء  من 

ه التأخري ، وتقديم ما حق  (واملجروراجلار ) اخلرب مفقد   ، ژگ   گ  ڳژ

ه. األسامء احلسنى له وحده سبحانه وتعاىل ال ألحد   أن   :يفيد احلرص، أي  سوا

بال -واأللف والالم يف )األسامء( لالستغراق، أي: كل األسامء احلسنى 

 
 
ه.  -استثناء  هلل وحده سبحانه دون سوا

 

 لىقواعُد يف أسماء اهلل تعا

 تعالى ُكلُّها حسنى:
ِ
 القاعدُة األولى: أسماُء اهلل

 ؛ ژڄ ڄ ڄ  ژ سِن غايَته، قال اهلل تعاىل:ُح ـأي: بالغة  يف ال

وذلَك ألهنا متضمنة  لصفاٍت كاملٍة ال نقَص فيها بوجه من الوجوه، ال 

 احتاماًل وال تقديًرا.
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أي:  ،عىل وزن ف عىل (حسنى)ا حسنى، وكلمة ه بأهن  وصف أسامء   اهلل و

أسامء اهلل ليست حسنة فحسب بل فأحسن،  :هار  ك  ذ  ف ضىل، وهي مؤنث، وم  

كامله ؛ وذلك ألهنا  احلسن يف عىل أن أسامء اهلل بالغة   سنى، وهذا الوصف يدل  ح  

 ،ال احتاماًل يف األلفاظ ،نة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوهمتضم  

 اين. وال تقديًرا يف املع

ن أسامء اهلل  ((1))أي بالغة يف الحسن غايته:  وقوله س  ليس املعنى أن ح 

وال لصفاته غاية  ،وال ألسامئه ،ليس لذاته  هلا غاية تنتهي إليها، ألن اهلل

بال  ر  وآخ   ،بال ابتداء ل  أو   ه بال حدود، فكام أن   كامل تنتهي إليها، فهو 

جيوز ألحد أن يسأل عن هلا، وال  هلا وهنايته ال حد   ة ال حد  انتهاء، فبدايته أزلي  

روا وال تفك   ،روا يف آالء اهللك  ـف  ـت   »  : ، ولذلك قال النبيكيفية األمور الغيبية

: له قال ملا    مالك غضب اإلمام اشتد   وهلذا، (2)«يف اهلل  ژڈ    ) رجل 

 منه تواءواالس َمعقول، غري )الكيُف :  فقال استوى؟ كيف  (ڑ ژ

  ،(َضاال   تكون أن أخاف بِْدَعة، فإين عنه ؤالوالسُّ  واجب، به  واإليامن جمهوٍل، غري

 . (3)فُأْخِرج به وُأِمرَ 
                                                           

ْسَن أسماء اهلل ليس » :⌂قال الشيخ ابن عثيمين ( 1) استشكل بعض الناس هذه الكلمة: )غايته(، وقال: إن  ح 

منتهى؛ فلو عب رنا بقوله: )البالغة يف الحسن كماله( لكان أحسن من قولنا: )غايته(، فنقول: صحيح له غاية وال 

سن والكمال...  « أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، لكن يقال: إن المراد بالغاية هنا أنه ال شيء فوقها يف الح 

 .[(34)ص:  القواعد المثلى شرح]

نه األلباين بمجموع طرقه، انظر: 119برقم: ) «مانشعب اإلي» أخرجه البيهقي يف( 2) السلسلة  »(، وحس 

 (.1788برقم: )   «الصحيحة

         (، وصححه احلافظ الذهبي يف3/398) ((رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ))أخرجه الاللكائي يف  (3)

وهو قول أهل السنة  ،خ مالكوتقدم نحوه عن ربيعة شي ،هذا ثابت عن مالك( قال: )139)ص ((العلو ))

 (.قاطبة أن كيفية االستواء ال نعقلها

 وليس بالكيفية، لِعْلمنا نفي   فهو لنا، بقوله: )والكيف غري معقوٍل( أي: غري معلومٍ  وُمراد اإلمام مالك  

 ال يعلمها إال هو. كيفية هلا اهلل فصفات له، وجودَ  ال له كيفية ال ما ألن للكيفية؛ نفيًا
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 مثال ذلك ،وال عن كيفية األمور الغيبية ة اهلل ـفال جيوز السؤال عن كيفي  

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ) :تعاىلقوله 

 ؟كيف يكون للمالئكة أجنحة، أو كيف هي :ألحد أن يقولفال جيوز ،  (ھ

، فلو كان سؤال  عن كيفيتهامن غري جيب اإليامن بأن للمالئكة أجنحة  فيقال:

عباده  ، ولذلك امتدح اهللبالغيب معنًى لإليامن الغيب مثل الشهادة ملا كان 

ڀ   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ) : قال املتقني بأهنم يؤمنون بالغيب

الكتاب والسنة من أمور يف ك جيب أن نؤمن بكل ما جاء فلذل   ، (  ٺ ٺ

  .الغيب

، أي:  حسنى عىل أن أسامء اهلل للداللة  أمثلةً    وسيذكر الشيخ

 كامله. يف احلسن بالغة

 

۞   ۞   ۞ 
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أسامء  ذكر أهل العلم أن  وقد ، هذا اسم عظيم جليل هلل ( احلي  ): قوله

بني هذين   وقد مجع اهلل   ،(وموالقي   احلي  )سمني: إىل  اال  كلها تعود  اهلل

، ژٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ   ژفقال:  كتابه،من  مواضع   االسمني يف ثالثة  

  . ژەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ژ، وقال: ژ    ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ ژوقال:

صف ا ملا ات  مل يكن حي   إذ لو  قت به مجيع صفات اهلل تعل   احلي    اسمف

   لذلك عاب اهلل؛ وألنه حي   وبصريفهو سميع ؛ بصفات الكامل واجلالل

أحياء، وبالتايل هم  ؛ ألهنم أموات غري  م لألصنام واألوثانعىل املرشكني عبادت  

  ال يسمعون وال يبرصون.

ء من أسام احلي   اسمإن   :  لك معنى قول املؤلفهذا تبني   ت  إذا عرف  

.  نقص   ه  اهلل احلسنى الذي ال يلحق    بوجه من الوجوه، ال احتاماًل وال تقديًرا

، ويتضمن هذا االسم احلياة الكاملة التي مل ت سبق أنه حي   من كامل اهلل و

ن ة   بعدم، وال يلحقها زوال . وال تتخللها س    وال نوم 

ًتا، قال  قبل ذلك نحن البرش أحياء، لكن كنا ۋ    ٴۇ  ۋ ژ: أموا

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ : وقال، ژۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  

  .اهلل  ه  ا ثم خلق  مل يكن موجودً اإلنسان ف ، ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 ي ا، وال ــار حـثم ص دوًما،ـعــمن ـكـم يـه أنه لـال حياتـن كمـوم ،ي  ـحـف  اهلل ا ـأم

 

( اسٌم من أسماء اهلل تعالى، مُ  ٌن للحياة الكاملة م  ض  ت  مثال ذلك: )الحيُّ

 : التي لم ُتْسبْق بعدٍم، وال يلحُقها زواٌل؛ الحياُة المستلِزمُة لكمال الصفات ِمن 

 العلِم، والقدرِة، والسمِع، والبصرِ، وغيرِها.
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ژ: حقهم يف  قالفقد اإلنس واجلن، ا أم   ،ه زوال  يلحق حيات  

 ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ، و قال جل وعال: ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 .[58]الفرقان: ژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ژ:  ، و قال[88]القصص:

  .ة كاملة مل يسبقها عدم وال يلحقها زوالتام   حياة اهلل إًذا 

نة وال نوم، قالأن   كذلك من كامل حياته  ڻ  ۀ  ۀ   ژ : ه ال تأخذه س 

 ه كامل يف حياته.ألن   ،ژہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

ام ليس نفًيا حمًضا، وإن   ًفا فإن هذا النفي  عن نفسه وص   إذا نفى اهلل  فائدة:

 يستلزم إثبات كامل ضده. 

ف  ف ص   هألن   وم أو؛ ألنه غري قابل للن  نة وال نوميشء  بأنه ال تأخذه س   لو و 

ليس هذا ف ال ينام اجلدار   :كام لو قيل النوم ملا كان ذلك مدًحا، غري قادر عىل

 غري قابل للنوم. اجلدار   ألن  ، ا لهمدح

 . ألنه غري قادر عىل النوم امدًح فال يعترب هذا ، ال ينامواملريض 

 

۞   ۞   ۞ 
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ه  ه  صفة العلم صفة  عظيمة وصف اهلل هبا نفس   ى نفس  م، العال  العليم، ووسم 

  .هادةعامل الغيب والش   نفسه بأنه ف  وص  و

ف   ص  ا صفة جالل ألهن   ؛كثريةيف مواضع  بالعلميف كتابه نفسه  اهلل  وو 

جمال  مة، يف أي  املخلوق ي مدح هبا فيقال: عامل، وفالن عال  حتى ، وكامل وعظمة

  كل كامل؟الذي هو أوىل ب فكيف باهلل  ،فهو مدح وثناء ،من جماالت العلم 

نفى اهلل  ،[52]طه:   ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژقال تعاىل: 

ذا هلألنه كامل يف علمه، و،ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژتعاىل عن نفسه صفتني فقال:

به عىل فرعون عندما قال فرعون:  قاله موسى  جخ  حخ  مخ   ژيف جوا

 ر  ك  ــن   خمالفة ثم ي  من الناس، فعندما يقع يف هبا كثري   وهذه حجة حيتج   ،ژجس

 

ومثاٌل آخر: )العليم( اسٌم ِمْن أسماِء اهلل، متضمٌن للعلم الكامل، 

ُقه نسيان، قال اهلل تعالى:الذي لم ُيْسب ْق بجهل، وال ي لْ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ ح 

العلُم الواسُع المحيُط بكل شيٍء جملًة ، ژٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

ْلِقِه.   وتفصيًًل، سواء ما يتعلق بأفعاله، أو أفعاِل خ 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ   ژ قال اهلل تعالى:

حب  خب     ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ژ ،  ژمب  ىب  يب  جت          حت

چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ژ  ، ژ ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ

 . ژڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ       
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الناس تفعل هذا، وهذا فرعون يقول: هل سيحاسبني اهلل دون  عليه يقول: كل  

 غريي فام بال القرون األوىل واألمم السالفة هل سيحاسبها اهلل؟

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژهذه األمم كلها  : موسى  فقال

تلط عليه األمور، قال تعاىل: يعنى ال خيطئ، وال خت ، ژپ  پ  ڀ  ژ،  ژڀ     

 . ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ ڄ  ژ

 رب  ، وعني  الذهول عن يشء م  : النسيان ،ژڀ  ڀ ژوقوله تعاىل:  

 لكامل علمه. العاملني ال ينسى

ڭ  ڭ     ژ، ويقول:  ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ يقول: : اهلل فإن قال قائل

 ؟ بني اآليتني فكيف نجمع [67]التوبة: ژڭ

  ن  )الفعل  ن  أهذا: عن واب اجل
 يأيت بمعنيني يف كالم العرب:  (س 

عنه فذهب من ذهنه ومن معلوماته، كان من مجلة  ل  ذه  : بمعنى أ  ألولا

 .  
 املعلومات املوجودة يف ذهنه ثم ذهبت عنه، فهذا يقال عنه: ن س 

  ن  )، فالفعل تركه : بمعنىالثاين
قة ـقيـالني، حـاالستعمهذين يستعمل  (س 

  ن   :قالـن يـموضعيـيف ال
  ن   :ويقال ركه،ـتالين أي ـالف   يشء  ـال س 

اليشء الفالين  س 

 .(1)أي ذهب عن ذهنه

ٻ   ژقال: ، ال ينسى منه شيًئا، وال يذهب عنه يشء   أما العلم فاهلل 

 . ژٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ 

ي ـركهم اهلل فـه تـتـعـيملوا رشهيه، وأـهـ تركوا رشع اهلل، وأمره، ونام  ـلكن ل

 ام الفعل وليست جمازًا، وإن  جمازاًة هلم، فهذه حقيقة   ، ژڭ  ڭ  ڭ  ژالعذاب 

                                                           

 س  نَ »ل ابن فارس: قا( 1)
َ
يدل أحدهما على إغفال  ؛النون والسين والياء أصّلن صحيحان :ي

 ([.5/421]معجم مقاييس اللغة )  «الشيء، والثاين على ترك شيء
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يستعمل استعاملني، وكثري من األفعال تستعمل بأكثر من معنى، ومن أراد أن 

فلريجع إىل لغة العرب، وإىل القواميس، واألشعار، جتد الكلمة  ذلك يعرف

ء   -بل قد جتد الكلمة الواحدة  ،، وهذا كثريةد  ع   انمع الواحدة هلا كانت أسوا

يف كتاب اهلل  مثالً  (ظن  )فعل فحتمل معنيني متضادين ، -حرفًا  مفعاًل أم اساًم أ

   وارتاب، فمن املعنى  يأيت بمعنى اعتقد عقيدة جازمة، ويأيت بمعنى شك

ذي يأخذ كتابه الف ،[20]الحاقة:  ژ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ ژاألول قوله تعاىل : 

ۈ  ژوعال:  جل  قال و، يل اهناك حسابً  ا أن  بيمينه، يقول: أنا كنت أعتقد جازمً 

 : الذين يعتقدون. أي ، ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

أي ، ژې  ې  ې  ې    ژ : ومنه قوله بمعنى شك   : ظن  املعنى الثاين

انشك بمعنى:  ژجس حس  خس    مس    ژالشك، وقال تعاىل:  ذلك قال يف متام ول ،شك 

  .ژ حص مص جض ژ :اآلية

فهذا حقيقة  ،؛ ألهنم نسوا اهلل فنسيهمإذا قيل: نسيهم اهلل بمعنى تركهمف

 وليس بمجاز. 

 .فهذا أيضًا حقيقة ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ وإذا قيل:

هذا أسلوب حرص (  ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ژ)وقوله تعاىل: 

هذ استثناء يفيد احلرص،  ژۇئ ژ ا:، ثم قال بعدههذا نفي   ژوئ  ۇئ ژ فقوله:

ل هذا اخلرب تأم   ،ژۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ژفال أحد يعلم مفاتح الغيب إال اهلل، 

، األشياء إما أن تكون يف الرب أو تكون يف البحر كل  ف عن نفسه، من اهلل 

 وبعدها  النافية )ما(  جاءت  أيضا، ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ژ وقوله:

 اهلل وحده جل وعال يعلم كل ورقة تسقط. فوالقرص،  )إال( لتفيد احلرص

 ل شجرة يسقط منها ورقة فاهلل تعاىل يعلم ـك » : قال شيخنا ابن عثيمني
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 . (1)«ورقة تنبت فهو عامل هبا من باب أوىل هذه الورقة، وكل  

ظلامت األرض بني  أهل العلم معنى : ژ  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ ژ: وقوله

: كام لو ف كانت حبة يف جوف صخرة، والصخرة يف قاع البحر، أو يف قاع قالوا

املحيط الذي ال يعلم عمقه إال اهلل وعليها ظلمة املاء، وظلمة الليل، وظلمة 

خل الصخرة، ومع ذلك ة الظالم داالقرت، يعني: السحاب، فلك أن تتصور شد  

  .خافيةألنه سبحانه وتعاىل ال ختفى عليه يعلمها اهلل 

ا أن يكون يابسًا ا أن يكون رطبًا، وإم  إم   اليشء   ،ژجب  حب  خب   مب   ژ: وقوله

 مقادير كل يشء وبي نه.فيه  الذي كتب اهلل  اللوح املحفوظ ،ژىب  يب  جت حت      ژ

هذا أسلوب حرص وقرص  ،ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ژجل وعال:  قولهو

أهل األرض  حتى لو اجتمع عليك، ژپ  پ  ڀ    ژيعني: كل دابة يف األرض 

 ژڀ  ڀ   ڀ ژ مجيعًا ما استطاعوا منع رزقك الذي كتبه اهلل لك

ع؟فيعلم أين يستقر طعامها؟ وأين مصريها؟ وأين تكون هنايتها؟   وأين تستود 

كل ذلك يعلمه اهلل  -ذهاهبا وجميئها املكان الذي تنتقل إليه يف دع:و  ت  واملس  -

 واضح. : أي، ژٺ      ٺ  ٺ  ٿ     ژ

  ژڈ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ    ژوعال: وقال جل 

وجاءت اآلية بلفظ: )ما(، ومل تأت   ،: للعامل  (نم  )، و: لغري العامل  (ما) ، ژژ
ن( التي هي للعالـ   . أكثر من العامل  غري العامل   م ألن  بلفظ: )م 

د اهلل القول أو جهر به عن ن أس  م  ف، وتعاىل كالعالنيةالرس عنده سبحانه 

 :اجلواب د اهلل هبذه الصفة؟كيف نتعب   . [18]الحاقة: ژگ  گ  گ     ڳ ژ  سواء

قبهنرتقيه ونشى اهلل ونخ بأن    . الغيب والشهادة؛ ألنه عامل  ا

                                                           

 (. 3/189مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )( 1)
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 ،انري   :كام يقال وهي صيغة تدل عىل االمتالء، فعالن،عىل وزن  (محنالر  )

 ءيشالتي وسعت كل  ؛محة الواسعةو الر  ذ اهمعن محنفالر   ،، وتعبانوشبعان

  .حتى الكفار، وهي صفة للذات

أي: ذو الرمحة الواصلة، وهي صفة  ،كريم مثل عىل وزن فعيل  (حيموالر  )       

اسم معناه، وإذا انفرد  يكون لكل  فحيم محن بالر  للفعل، فإذا اقرتن اسم الر  

 االسم اآلخر. مها عن اآلخر دل  عىل معناه وعىل معنى أحد  

 ،(ہ ھ ھ ھ ھ) : ة عىل هاتني الصفتني كثرية جدًا منها: قولهواألدل  

 وقول ، (ڀ ڀ ڀ     ):تعاىل الوق  ،(ڑ ژ ژڈ        ):تعاىل قالو

يف  نْ كم م  يف األرض يرحمْ  نْ حمن، ارحموا م  هم الر  الراحمون يرحمُ »: النبي

 .(1) «السماء

  من حديث عمر بن اخلطاب «حيحنيالص  » ف يف ة التي ذكرها املؤلوهذه القص  

                                                           
 (.925يف الصحيحة )(، وصححه األلباينُّ 1924الرتمذيُّ رقم: )و(، 4941( أخرجه أبو داود رقم:)1)

 

محن( اسم  ِمْن أسامِء اهللِ تعاىل، ُمتضمِّ  ن  للرمحِة الكاملِة، ومثال  ثالث: )الرَّ

 مَّ أُ  يعني:« ُه أرحُم بعبادِه من هذه بولدهاـلَّ ـلَ : » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عنها رسوُل  التي قال

بْي فأخذْتُه وألصقتُْه ببطنها وأرضعته،  وُمتضمن  أيًضا صبي وَجَدْتُه يف السَّ

 . ژٿ   ٹ  ٹ       ٹ ژ     للرمحة الواسعة التي قال اهلل عنها:

ۅ  ۉ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ وقال عن دعاِء املالئكِة للمؤمنني:

 .ژۉ   
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   ا صبيً  دت  ج  ي تبتغي إذا و  ب  ي فإذا امرأة من الس  ب  بس    ‘عىل رسول اهلل  م  د  قال: ق

أترون هذه »:  ‘اهلل  ه ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسولبي، أخذته فألصقتيف الس  

ر عىل أن ال تطرحه، فقال وهي تقد ،قلنا: ال واهلل« ؟املرأة طارحة ولدها يف النار

 .(1)«أرحم بعباده من هذه بولدها هل ل  »: ‘رسول اهلل 

، أراد أن ي بني  ألصحابه سعة رمحة اهلل تعاىلهذا املوقف   ملا رأى النبي   

أي: هل تظنون بعد هذه الشفقة  «أترون هذه طارحة ولدها يف النار؟ »: فقال 

: ال، فقال  ت لقيهه إرضاعوبعد هذا البحث والعناء، وبعد  يف النار؟ قالوا

املسلم  ، وهذا احلديث يزيد   «هلل أرحم بعباده من هذه بولدها»: اهلل  رسول

  رجاء برمحة اهلل تبارك وتعاىل، فرمحة اهلل واسعة، وسعت كل يشء.

إن هلل مائة رمحة أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن واإلنس »ويف احلديث 

ا يتعاطفون، وهبا يرتامحون، وهبا تعطف الوحش عىل والبهائم واهلوام، فبه

ر اهلل وأخ   »من آثار رمحة واحدة هلل، فهومحات كل ما يوجد من الر  ف «ولدها، 

 .(2)« تسعا وتسعني رمحة، يرحم هبا عباده يوم القيامة

نا، واخللق خري من العدم، لق  حيث خ   مثاًل: انظر إىل رمحة اهلل  وأرضب  

رساًل  إلينا اًل، بل أرسلمع واألبصار واألفئدة، ومل يرتكنا مه   نا الس  ورزقنا، وجعل ل

نه يف قلوبنا، وكره ب إلينا اإليامن، وزي  ب  وأنزل كتًبا، ودعانا إىل طاعته وتوحيده، وح  

عباده عىل اإلسالم، ثم يتوفاهم  اهلل  ت  ب  ــث  ــإلينا الكفر والفسوق والعصيان، ثم ي  

ق قد خلو قني،يثبتهم يف قبورهم، ثم يبعثهم يوم القيامة يف زمرة املت  عىل اإليامن، ثم 

رأت، وال أذن سمعت، وال  فيها ما ال عني ؛هلم جنة عرضها الساموات واألرض

ويقول  ،ژی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ژخطر عىل قلب برش، ثم يقول هلم: 

                                                           

 .( واللفظ له2754مسلم )و(، 5999) يف صحيحه البخاريأخرجه  (1)

 (.2752) يف صحيحه مسلمأخرجه  (2)
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: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)،  أن فالعبد ما كان يستطيع اإلحسان لوال

 .(ىئ ىئ ی ی ی ی):   لذلك حقًا كما قال ه  قَ وف   اهلل 

يف  ه  واخلري كل   ،له ه  فاحلمد كل  » : فقال  مجيلةكلمة  ☼ ابن القيموقد ذكر 

ومن العبد  ،فمنه اإلحسان ،ها لهة كل  واملن   ،له ه  والثناء كل   ،له ه  والفضل كل   ،يديه

ومنه  ،ض إليه بمعاصيهومن العبد التبغ   ،د إىل العبد بنعمهومنه التود   ،اإلساءة

 .(1) «له يف معاملته ومن العبد الغش   ،صح لعبدهالن  

، ويؤيد يسألونه فيجيبهم ويرضب فالعباد  ه  هلم األمثال ليؤمنوا ل  س   ر 

فإذا باحلجج والرباهني واآليات البينات الساطعات إقناًعا هلم حتى يعبدوه، 

ه معصية، رض   طاعة، وال ت   ه  ال تنفع   ، مع أنه جنات النعيماستجابوا أدخلهم 

 يشء. كل   تلكن رمحته وسع

د بالرمحةالبدع ينكرون هذه الص   أهل   أن   ب  ج  ومن الع    :فة، ويقولون املرا

، أو واب ملن يشاءأي: يريد إيصال الث  ، (اهلل يرحم من يشاءفمعنى: )اإلرادة، 

  !!الرمحة هي النعمة ذاتا

ع ب  م يثبتون صفة اإلرادة وهي من الصفات الس  ألهن   ؛...(ريدي): وقوهلم

، عب  الس  الصفات  تلك محة ليست من، بينام صفة الر  ها األشاعرةالتي يثبت

لوهنا أي حيرفوهنا إىل معنى اإلرادة، قال  ،ألن اإلرادة دل  عليها العقل :وا فيؤو 

محة أوضح من لعقل عىل الر  لم يدل عليها العقل، مع أن داللة افمحة وأما الر  

: هذا اخللق ال يمكن أن  فال بد  اتً ـــلقه مي  اخيكون داللة العقل عىل اإلرادة، قالوا

( ، وال يمكن أن يكون عاجزاً فاهلل )حي   ،ق  ل  ا ما خ  تً ـــكان مي   إذ لو ،ان يكون حي  أ

هاًل فالبد أن فاهلل ذو )قدرة(، وال يمكن أن يكون جا،أن يكون له قدرة  فال بد  

فهذا طويل  ؛خملوق بخاصية معينة كل   واهلل خص   ،(عليم)يكون علياًم فهو 
                                                           

 (.113الفوائد )ص( 1)
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وأراد هلذا كذا  ،بكذا ه  ص  فأراد هلذا كذا فخ   ،وهذا قصري وهذا بارد وهذا حار

كون الذي يفعل هذه األفعال أن ي للحي   فاهلل ذو )إرادة(، وال بد  ،فخصه بكذا 

بع صفات زعموا أن العقل أثبتها: فهذه س ،تكلاًم()م ،)بصرياً( ،)سميعًا(

 . الكالم  و ،البرص   و ،السمع  و ،اإلرادة  و ، والعلم  ، والقدرة   ،احلياة  

ال العقل  أن اعمنيز؛ الصفاتباقي فوا فأثبتوا سبع صفات فقط، وحر  

 يدل عليها. 

ل  عليها د قد أن العقل ما دل  عليها، لكن المنا جدً قال أهل السنة: لو سل  

 ، (ڀ ڀ) يقول:  واهلل ؤون عىل نفيها، ة، فكيف تتجر  ن  القرآن والس  

 !؟ژھ   ھ  ھ  ے ژ ويقول:

 ،وأرحم الرامحني فاهلل وصف نفسه بأنه رمحن ورحيم ويرحم وذو رمحة

 ه من أجل أن عقولكم ما دل ت عليه؟!، فهل ننفي هذا كل  ورمحته سبقت غضبه

فبام أنه أخرب بذلك عن  ،خلقه: اهلل أعلم بنفسه من تمفلو كان عندكم عقول لقل

 .  (ې ې ې ې ىژ :نفسه فهو حق ثابت قال اهلل 

أن العقل ما دل  عليها لكنه مل ينفها، فكونه ما دل   منا جداًل ا لو سل  وأيًض 

 ها هذه مسألة أخرى.عليها هذه مسألة، وكونه مل ينف  

 ي أوردوها ما ييل: هذه الشبهة التعن فإذًا يكون اجلواب  

 . كل همالرسل   ااتفق عليهبالكتاب والسنة و محة ثبتت  أن صفة الر   :أواًل 

يدرك و ، جهد يف إثباتاعليها داللة واضحة ال حتتاج إىلدل  العقل  أن  : اثانيً 

 ذلك عامة املسلمني والكافرين.

ة العقل عىل داللة العقل عىل صفة الرمحة أوضح وأبني   من دالل أن   :اثالثً 

 صفة اإلرادة.
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 يف الكتاب والسنة أضعاف أدلة صفة اإلرادة. أدلة صفة الرمحة :ارابعً 

 مل ينفها. فإنهالعقل مل يدل عليها  منا أن  لو سل   :اخامًس 

صفة الرمحة صفة ضعف   : لكن  ة عليلة بل ميتة فقالوا ج  م إال ح  ومل يبق هل

 هبا. فال يمكن أن نصف اهلل 

ميل القلب جللب ما ينفع ودفع  :: وأيضًا صفة اإلرادة معناهافنقول هلم

 ما يرض ومع ذلك وصفتم اهلل هبا.

 فإن قالوا: ال، اإلرادة هبذا املعنى هي إرادة املخلوق.

   الرمحة التي هي صفة ضعف هي صفة  للمخلوق، أما رمحة اهللقلنا هلم: و

عف فهذا عىل الض   تدل   عىل الضعف، فإن كانت الرمحة يف املخلوق ال تدل  ف

وسعت كل يشء،  ،فشأنه عظيم، فله رمحة واسعة  ا اهللشأن املخلوق، أم  

 ء.، ألنه ليس كمثله يشعن الضعف ه  ز  ـــن  م  ومع ذلك هو 

ا األشاعرة وللخلق مجيًعافخري    الكتاب والسنة، يفتؤمنوا بام جاء أن  لكم أُّي 

ما أثبت   ئنا يف باب اإلثبات أثبتنا هللالسلف الصالح، فإذا جفهم  وا زملتأن و

ما نفى عن  وإذا جئنا يف باب النفي نفينا عن اهلل  ، لنفسه أو أثبت له رسوله

 .سكتنا عنه ورسوله  ، وما سكت عنه اهلل نفسه أو ما نفى عنه رسوله 
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سه بني هذين وكثرًيا ما جيمع اهلل لنف ،(العزيز احلكيم)  من أسامء اهلل

ة، فهو حكيم عز  ته مع حكمة، وأن حكمته مع ؛ لبيان أن عز  كتابه االسمني يف

كم كمة وذو ح 
كمة، وأيضًا  احلكيم: معناه أنه  ؛ ألن اسم اهلل ذو ح  ذو ح 

كم، أما املعنى األول فدليله قوله تعاىل:له معنى آخر وهو أن   ڃ ڃ ) ه ذو ح 

، وأيضًا  ژۓ ے ے ۓ ژليله قوله تعاىل: ا املعنى الثاين فد، وأم  (ڃ ڃ

كم.، ژېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئ ژ قوله تعاىل: كمة وذو ح 
 فهو ذو ح 

 : نوعان و حكم اهلل  

كم كوين  األول كم رشعي  الثاينو                              .: ح   .: ح 

 

 والـُحسُن يف أسامء اهلل تعاىل يكوُن باعتبار كلِّ اسم عىل انفراده، ويكونُ 

 يَحصُل بجمع االسم إىل اآلخر كامل  فوق كامٍل.باعتبار َجـْمـِعه إىل غريه، فَ 

مثال ذلك: )العزيز احلكيم(، فإنَّ اهلل َتعاىل جيمُع بينهام يف القرآن كثرًيا، 

ة يف العزيز، فيكوُن كل    منهام داالا عىل الكامل اخلاص الذي يقتضيه، وهو العزَّ

ته  والـُحْكُم واحِلكمة يف احلكيم، واجلمُع بينهام دال  عىل كامٍل آَخَر؛ وهو أنَّ عزَّ

ُته ال تقتيض ظلاًم وجوًرا وسوَء فعٍل، كام قد يكوُن  تعاىل مقرونة  باحلكمة، فعزَّ

اِء املخلوقني، ف ُة باإلثم، فيظلم وجيور من أعزَّ إن العزيَز منهم قد تأخذه العزَّ

وييسء الترصف؛ وكذلك ُحْكُمُه تعاىل، وحكمته مقرونان بالعزِّ الكامل، 

ل. مِ كْ بخالف ُح   املخلوق وحكمته؛ فإهنام يعرتهيام الذُّ
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 ،[109]يونس:  ژڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ ژ: قوله تعاىل : مثال األول

 . بحكمه الكوين  أي حتى يقيض اهلل

أي  ،[10]املمتحنة :  ژی   ی  جئحئ  مئ    ىئيئ    ژ: قوله تعاىل : ومثال الثاين

 عي الذي رشعه اهلل لكم. ذلك احلكم الرش  

كم  قسامن:  اهلل  ةوكذلك ح 

كمة كوني  األول
كمة رشعي  الثاينو                    ة.: ح   ة.ـ: ح 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ۈئ ېئ ېئ  ): قوله تعاىل: مثال األول

فن، فهذه حكمة   (جئ حئ مئ ر سبحانه البحر  لتجري فيه الس  ، أي: سخ 

 كونية.

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ          ژ: قوله تعاىل: ومثال الثاين

 عية.أي رشع ذلك حلكمته الرش   ،  ژ   ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ

، ا اهلل ، وأحكام العباد والتكاليف حيكمهفاملخلوقات حيكمها اهلل  

عزيز  اهلل و ،يف ترشيعاتهأيًضا تظهر وة تظهر يف خملوقاته، وحكمته الكوني  

ة، فصار اجلمع بني هذين االسمني ته مع حكمة، وحكمته مع عز  حكيم، عز  

يعطي كاماًل فوق كامل، العزيز وحده له معنى العظمة والكربياء، واحلكيم 

 .الكربياءوحده له معنى العظمة و

 

۞   ۞   ۞ 
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عىل املسمى، وأسامء  م: هو االسم الدال  أعالم وأوصاف، والعل   أسامء اهلل 

ال و فهذا اسمه خالد، وهذا اسمه مبارك، ، إال أسامء النبي البرش كلها أعالم فقط

ى به شرتطي   سم  ق معنى االسم يف الـم  ( وهو اى اإلنسان )خالدً م  س  ، فقد ي  أن يتحق 

، وق ه ( وهو قبيح، بمعنى: أن  ى )مجياًل م  س  ( وهو حزين، وقد ي  اى )سعيدً م  س  د ي  فان 

سليس من الرضورة أن ينطبق االسم عىل ال  .ىم  ـم 

محن ى نفسه الرمحن، فاسمه الر  سم  فوأوصاف،  أعالم   بينام أسامء اهلل 

         رى:ويف اآلية األخ   ژھ   ھ  ھ  ے   ژ :تعاىلمحة، قال صف بالر  وهو مت  

البصري، وهو يسمع ويبرص وذو   ميعواسمه الس   ، ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ژ: قال تعاىل  ،سمع وبرص

  .ژڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ 

  .أي: اسم جامد غري مشتق ،من املعنى د  اسم جمر   هلل فليس يف أسامء ا

 ه صفة من ؛ وذلك ألن  امؤه أعالم وأوصافآن، فالقرآن أسكذلك أسامء القر

 

 تعاىل أعالم  وأوصاف: ثانيُة: أسامُء اهللال ةُ القاعد

ات،م  باعتبار داللتهأعال وأوصاف  باعتبار ما دلَّت عليه من املعاين،  ا عىل الذَّ

ل مرتادفة  لداللتها عىل مسمى واحد، وهو اهلل  . وهي باالعتبار األوَّ

، واحٍد منهام عىل معناه اخلاص، ف وباالعتبار الثاين متباينة  لداللة كلِّ  ـ)احليُّ

العزيُز، احلكيُم(، ُكلُّها  العليُم، القديُر، السميُع، البصرُي، الرمحُن، الرحيُم،

 ، لكن معنى احليِّ غري معنى العليم، ومعنىأسامء  ملسمى واحد، وهو اهلل 

 العليم غري معنى القدير، وهكذا.
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 انــــــرقــفــرآن )الــقـــاء الـة أسمــلــن أمثـوم ،هــتــالمه صفــوك ،صفات اهلل، القرآن كالم اهلل

 والكتاب والنور( وغري ذلك. 

فهو علم وصفة،  اسم ثبت للنبي  ، فكل كذلك أيضًا أسامء نبينا حممد 

 . كد وأمحد ونحو ذلفهو حمم

شتق  –ليس له اسم  جامد  فاهلل   .خال  من املعنى -غري م 

 ،عىل معنى ؛ ألنه اسم جامد ال يدل  احلسنى ليس من أسامء اهلل )الدهر( فـــ

 ،«اهلل هو الدهر وا الدهر فإن  ال تسبُّ »: يف احلديث القدس    اهلل من قول م  ه  فمن ف  

 .  املؤلفما سيبني  من أسامئه الدهر فقد أخطأ، عىل نحو  أن  

داللتها باعتبار ف، وأوصاف   أعالم   أن أسامء اهلل  : أن نعلم  ولكن املقصود

هو وهو الرمحن، و هو القدير،و، السميع هو العليمف، عىل الذات تكون مرتادفةً 

حدة، فهي أسامء كثرية لذات واحدة، أسامء اهلل تدل عىل ذات وا كل  فالرحيم، 

صفات  فتدل  عىللكن باعتبار داللتها عىل الصفات ، ء مرتادفةى حينئذ  أسامسم  فت  

مع، واسمه البصري وصفته البرص، اسمه السميع وصفته الس   ، فاهلل متعددة

ة غري محة غري صفة القدرة، وصفة العز  مع غري صفة البرص، وصفة الر  صفة الس  و

 صفة العلم، وصفة احلكمة غري صفة الرأفة وهكذا.

عىل ذات واحدة، وهي  ة  باعتبار داللتها عىل الذات دال    اهلل فأسامء  

فات فهي ، لكن باعتبار داللتها عىل الص  أسامء مرتادفة ال حيصيها إال اهلل 

  ال حيصيها إال اهلل تبارك وتعاىل. ،عةمتعددة ومتنو  
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ه وإنام قلنا بأهنا أعالم  وأوصاف؛ لداللة القرآِن عليه كام يف قول    

 .(1)ژٺ  ٺ ڤ ڀژ  ، وقولِه:ژڤ  ڤ   ٹژ    تعاىل:

 

 

هنا دليلني عىل كون أسامء اهلل تعاىل أعالًما باعتبار وأوصاًفا  $ذكر املؤلف           

 (ھ ھ ھ ے) :وله تعاىلباعتبار، فالدليل األول من كتاب اهلل: وهو ق

 (ٹ ڤ ڤ) :وقال ،واملعنى وربك املوصوف بالرمحة ذو بمعنى صاحب،

هذا عىل أن اسم  وتارة وصف نفسه بأنه ذو رمحة، فدل   ،الرحيم :هى نفس  فتارة سم   ،

 عىل صفة الرمحة. دال  الرحيم 

ف  اهلل بأنه ذو مغفرة، كام قال ،الغفور :ومن أسامء اهلل ھ  ے  ے     ژ:   فن ص 

 .[43]فصلت:  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
  هناك آيٌة تدلُّ على أن  الغفور دالٌّ على المغفرة، وهي قوله تعالى: » : قال الشيخ ابن عثيمين ( 1)

]شرح  «لكن نسيناها يف أصل الكتاب أن ت ذكر ، وكان ينبغيژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ

 [.53-52القواعد المثلى ص

 

 

 

 فإنَّ اآليَة الثانيَة دلت عىل أن الرحيَم هو املتصُف بالرمحة.
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صف اتعليم إال ملن  :ال يقالأهل اللغة أنه  اع  : إمجالدليل الثاين من اللغة

ي بصفة العلم ال بمجرد أنه  م  ي بذلك دون وصف  س  م  كان  بذلك، ألنه إذا س 

ل م   ية ال الوصف بدليل م  ل  اد به الع  : شخص اسمه خالد، فري  مثال ذلك ،جمرد ع 

، لكن يقال: جنة اخللد ألهنا  إذا قالوا ، أهل اللغة يتكلم وهكذا ،خالدةأنه فان 

:فألنه يبرص وألنه ذو  ؛بصري   : إنهعن يشء فألنه ذو  ؛إنه عليم برص، وإذا قالوا

 علم وهكذا.

اًم وهو :  »قال الدارمي  ك  ى الرجل  حكياًم وهو جاهل، وح  وقد ي سم 

ظامل، وعزيًزا وهو حقري، وكرياًم وهو لئيم، وصاحلًا وهو طالح، وسعيًدا وهو 

 .(1)«ذموم، وحبيًبا وهو بغيض، وحمموًدا وهو مقي  ش  

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

                                                           
 (.162)ص «النقض على بشر المريسي»  (1)

 

، وال سميع  غِة والُعرِف أنَّه ال يقالوإلمجاع ِأهِل اللُّ  : عليم  إال لـَمْن له ِعْلم 

، وهذا أمر  َأبيـَُن من أْن حيتاج إىل دليل. ، وال بصري  إال ملْن له برص   إال ملْن له سمع 
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ه  املصن ف  أسامًء من غري    أثبتوا هلل فقد املعتزلة، قول   هو ما ذكر 

د الذات، تعد  و خلوقالتمثيل بامل صفات، وزعموا أن إثبات الصفات يلزم منه

ذو برص،  ذو علم، وبصري   ذو سمع، وعليم   فهم يقولون: إذا قلنا بأن اهلل سميع  

ًدا  اهلل سيكون  ذو رمحة، إًذا ورمحن   ، ا، والثاين علياًم سميعً  ؛ سيكون األول  متعد 

بع  بصريً  والثالث     .واحد   اهلل  أن واحلقيقة ، د اإلهلوهكذا يتعد   ،رحياًم  ا، والرا

د ذاته.مجع أكثر من صفة فلو املخلوق فالبطالن،  باطل معلوم  وقوهلم   لن تتعد 

، رجل   عبد اهللكن أن نقول: يم، ومع ذلك عبد اهللاسمه : شخص مثال

د  ، فهل ، ويبرص  ، ويسمع  حي  إنه ونقول:  ذاته؟  د  ت عىل تعد  ه دل  صفات  تعد 

جدة  ـعبدالله ذات  واحـفاجلواب: ال،    بقىـة، فسيـد فيه مائة صفـ، حتى ولو و 

 ا. ا واحدً اهلل شخًص  عبد

فال ، ومرشقة  وبعيدة   وحارقة   مضيئة  إذا قيل: الشمس  ؛هذه لغة العرب

 . يعني ذلك أهنا تعددت

ن  عىل العقل  العربي ة  و لغة  فال أن تعدد األسامء والصفات للذات  يدال 

 د الذوات.الواحدة ال يلزم منه تعد  

بال  ا بال برص، وعزيزً  ا بال سمع، وبصريً  اسميعً  يكون قد يقول قائل: كيف 

  ؛ًعاـن  ـقـان مـو كـل كالمـوهذا الذلك، مكن ـيقول: ال ـ! نذلك؟ل يمكن وـهة؟ ز  ــع  

 

ن سلبوا أسماء  اهلل تعالى معانيها من أهل التعطيل  وبهذا ُعِلم  ضًلُل م 

ة(، وقالوا: )إن  اهلل تعالى سميٌع بًل سمع، وبصيٌر بًل  بصر، وعزيٌز بًل ِعز 

 وهكذا...
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، لكن ه لنقده وإبطالهلونحن ننق   ،املعتزلة  ته ، ابتدعباطل  ه لكان هو احلق، لكن

، ةالكتاب والسن  وذلك ألن ه ينايف ه غري مقنع، ك به فهذا ال يمكن ألن  أن نقنع  

 اللغة.والعقل، و

(1)« الء العيننيج  »  يف كتابه ⌂ وسوقد ذكر اآلل
ة  أعرايب  سمع  جهم بن    قص 

ر   وكذا  ،ال علمبوهو أن اهلل تعاىل عامل  ويدعو الناس إليه؛ مذهبه الباطلصفوان يقر 

 إىل بطالن هذا املذهب فأنشأ يقول: األعرايب   فأرشد اهلل تعاىل، يف سائر الصفات

 

 

 

                                                                                         

 

 

  

                                                           

ّلء العينين يف محاكمة األحمدين» ( 1)  (.140)ص:   «ج 

                  ه  كفر   ان  ب   ر  ـ كافجهاًم  أال إن  

               ه  ه  ـإل يجهم إذ يسم ن  لقد ج  

                  بال رضا  اضي  ر  علم  علياًم بال 

            لو قال يا جهم قائلن أ رضيك  أي  

 الل
 

  فقد كفر جهم   ومن قال يومًا قول  

  بال برص ا بصريً  بال سمع   اسميعً 

   بال خرب ا طف خبريً بال ل   الطيفً 

 بال خطر خطري   حر   أبوك امرؤ  

 الالالالل
                بال هبا لح هبي  بال م   مليح   

           بال وفا لم ويف  بال ح   حليم  

د        وىبال ق   ال جود قوي  ب جوا

ه أم ه  ا ت  مدًح أ          ةً وسب   جاءً را

            ألمة عثت  يطان ب  فإنك ش

 الالالال

 رص  ه الق  بال طول خيالف   طويل  

        ره  ت  ش  م   وباجلهل فبالعقل موصوف  

            رغ  بال ص    صغري  رب  ـــبال ك   كبري  

             البرش  يا أمحق  كفاك اهلل ًءاز  وه  

                          قريب إىل سقرتصريهم عام  

 الالالال

 

 

 

 

 

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           : قوهلم ، وهي تعليل املعتزلة يف نفي صفات اهلل  ذكر املؤلف

تعدد  هفإذا تعددت صفات اهلل قديم،و ،يستلزم تعدد القدماء الصفاتثبوت  إن  

  .(1)القدماء

فات هلل من إثبات  اهلرب   ه  ع  وقوهلم هذا داف   سيكون  والرد عليهم ، الص 

لوا هبا ونفوا من العليلة التي عل   ةبطال هذه العل  إلمعية والعقلية من الناحية الس  

 .أجلها صفات اهلل 

                                                           

ال ي وصف به –القديم عند أهل الكّلم هو أخصُّ وصف اإلله  » : قال الشيخ ابن عثيمين  (1)

وئ ۇئ ۇئ    )لقديم ليس وصًفا هلل؛ ألنه يوصف به غيره، قال تعالى: وهذا غلط فا ،غيره

لِّ شيء   (ۆئ ى به غيره؛ كربِّ العالمين، وخالق ك  ]شرح القواعد  «، فأخصُّ وصٍف هلل ما ال يسم 

ف يسير[. 54-53المثلى ص  بتصرُّ

 

َد القدماِء.   وعللوا ذلك بأنَّ ثبوَت الصفات يستلزُم تعدُّ

 لداللة السمِع والعقِل عىل بطالهنا. -بل ميتة  -وهذه العلُة عليلة  

أما السمُع: فألن  اهلل  تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أن ه 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ    ۀ  ۀ ژ الواحد األحد، فقال تعالى:

 .ژے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ   ژوقال تعاىل: 

 . (ھ  ھ  ے ے  ۓ ۓ ڭ

ففي هذه اآليات الكريمة أوصاٌف كثيرٌة لموصوٍف واحٍد، ولم يلزم 

دُ   القدماء. من ثبوتها تعدُّ
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هذه الدليل السمعي للرد  عىل املعتزلة أن يقال: (: أما السمع...قوله: )

ۀ  ۀ   ہ   ژ      فقال: واحد، صفات متعددة وصف اهلل تعاىل هبا نفسه يف سياق  

(ف،    ژہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ  )املجيد 

ءة حفص،   تكون صفًة هلل لرفعبا ءة األخرى باجلر عىل قرا وعىل القرا

( تكون صفًة للعرش وهي   .(1)سبعمن القراءات ال)املجيد 

الذي بطشه شديد، فهو و ذات واحدة، ه،  ژۇ  ۇ  ۆ     ژ :أن ه أيًضا من صفاته

وهو ذو العرش، وهو املجيد، وهو الفعال          الودوديبدئ ويعيد، وهو الغفور  وهو

 ا بداللة هذه اآليات، بل اهلل متعددً   ملا يريد، وال يلزم من ذلك أن يكون اهلل  

 دة كثرية ال يمكن اإلحاطة هبا.إهل واحد، وذات واحدة هلا صفات متعد  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے   ژ :بل قال اهلل تعاىل يف آية الكرس

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ   

إىل آخر عده ما ب( مبتدأ مرفوع باالبتداء، واهللفلفظ اجلاللة ) ، ژىئ  ی   ی

 خيرب اهلل هبا عن نفسه صفةً  ةعرش ها أخبار عن ذات واحدة، وهي تسعل  اآلية ك  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ   ژتعاىل:  وكذلك قوله

ى، وهو نا األعىل هو الذي خلق فسو  رب  ف  (ھ  ھ  ے ے  ۓ ۓ ڭ

ها تعود إىل ذات كل   (يالذ)ر فهدى، وهو الذي أخرج املرعى، فكلمة الذي قد  

 . واحدة، وهو اهلل

۞   ۞   ۞ 

                                                           

اين ( 1) بخفض  ،   ژڭ  ڭڭ      ژقرأ حمزة والكسائي »:(221ص: يف التيسير ) ⌂قال أبو عمرو الد 

   .«والباقون برفعها،الدال 
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ء  كان  موجود   كل  أما الدليل العقيل يف الرد عىل شبهة املعتزلة: فإن   سوا

 ثالث صفاتعىل األقل  لهفإن  أدنى خملوق من خملوقاته  أو كانالعظيم  اخلالق  

والصفات الثالث املوجودة  واحدة، اخملوق يعترب ذاتً  كل  ف، ومع ذلك د  ب   وال

  :والتي تشرتك فيها مجيع املوجودات يف اهلل 

 (.صفة الوجود)ا : كونه موجودً أواًل 

وجود هو ـواجب الف الوجود؛مكن ـم أووجود، ـه واجب الـ: كونثانيًا

ممكن أن  وأممكن أن تكون موجودة -ممكنة الوجود ، واملخلوقات  اهلل

  .-تكون معدومة

مثاًل: ، فوصًفا قائاًم بغريه ا أن يكونوإم  ا أن يكون عينًا قائاًم بنفسه، : إم  ثالًثا

 قائم بغريه.  وصف  ه في اللون األبيضوالكتاب عني قائم بنفسه، 

، فأي يش ا أن يكون ء إما أن يكون عينًا قائاًم بنفسه مستقال   وصًفا قائاًم بغريه. وإم 

 وكلام كان اليشء  ، ه صفات متعددةما من يشء إال ول هفالعقل يدل  عىل أن  

 زادت صفاته.  عظياًم 

  جمع صفات كثرية،ـمجيد يطلق عىل من يـجيد، والـم أنهصفات العرش من و

 

أما العقل: فألن  الصفاِت ليست ذواًتا بائنةً من الموصوف، حتى يلزم  من و

ن ات صف بها، فهي قائمةٌ به، وكلُّ موجود  ُد؛ وإنما هي من صفات م  ثبوتها التعدُّ

ِد صفاتِِه، ففيه صفُة الوجود، وكوُنُه واجب  الوجود أو ممكن    فًلبد له من تعدُّ

 نفسه أو وصًفا يف غيره.ب الوجود، وكوُنُه عينًا قائـًما



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

47 

، باملجيد نفسه اهلل وصفف أشياء؛ ثالثة)املجيد( يف كتابه عىل  وقد أطلق اهلل 

 العرشوصف ، وژٱٻ  ٻ  ٻ   ژقوله: باملجيد كام يف  القرآن  وصف و

جميدًا إال لكثرة  ى اليشء  سم  ي   ال، و(1) ژ ٻڭ     ڭ   ژ: راجل قراءة جيد عىلبامل

د د الصفات يف ذات واحدة تعد  صفات الكامل فيه، فال يلزم حينئذ من تعد  

 الذوات. 

ملا  -تعدد الصفات يستلزم منه تعدد الذات إن-كام يقولونفلو كان األمر 

 يعترب ذاًتا واحدة، ومعلوم أن اهلل  وجد يشء إال وهو متعدد، وال وجد يشء

  :[163]البقرة:   ژی  ی   ی ژذات واحدة كام قال تعاىل. 

 

 

۞   ۞   ۞  

  

                                                           

  ، ژڭ     ڭ  ڭ ژقرأ حمزة والكسائي »:(221ص: يف التيسير ) ⌂قال أبو عمرو الداين ( 1)

   .«والباقون برفعها ،بخفض الدال
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إًذا الدهر  ؛أعالم وأوصاف  أسامء اهلل أي: بام أن   ،(وهبذا):  معنى قوله

 ،عىل وصف ؛ ألنه اسم جامد ال يدل  ال يصلح أن يكون اساًم من أسامء اهلل 

فمثاًل: اسم الرمحن يدل عىل صفة الرمحة، واسم  دال ة عىل صفات، وأسامء اهلل 

السميع يدل عىل صفة السمع، وكذلك اسم البصري، واسم العليم، واسم القدير، 

 ت.عىل الصفا وغريها من األسامء تدل  

أي: وما ُّيلكنا  [24]الجاثية: ژڄ  ڄ      ڄ  ڃ   ژ البعث هل أرادوا ومنكرو

 ؟ اجلواب: ال، وإنام أرادوا الزمان، قالوا: إنام هي احلياة الدنيا أرحام  (1) اهللإال

هي اإلنسان فيفنى ويموت، ثم ي ولد ن  تبلع، ومرور الليايل واأليام ت   تدفع وأرض  

عيم، وهذه من شور والعذاب والن  ال يؤمنون بالبعث والن  فهم غريه وُّيلك، 

وإثبات قيام  ،ي جاء اإلسالم لتأكيد بطالهناالتمسائل اجلاهلية املهمة جدًا 

 شور واحلساب والعقاب واجلنة والنار.الساعة والبعث والن  

۞   ۞   ۞ 

                                                           

لو كان الدهُر من أسامء اهلل مل َيِعِب اهلُل عىل املشكني » قال الشيخ ُعبيد اجلابري حفظه اهلل:( 1)

 [.54]فتح العل األعىل ص «املقولة؛ ألن  املعنى وما هُيلكنا إال اهلل، وهو صحيح هذه

 

: )الدهر( ليس من أسام ء اهلل تعاىل؛ ألنه اسم  جامد  ال وهبذا أيًضا ُعلَِم أنَّ

نُ  معنى ُيْلِحُقه باألسامء احلسنى، وألنه اسم  للوقت والزمن، قال اهلل تعاىل  َيتضمَّ

يريدون  ژڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ژعن ُمنكري البعث: 

  مروَر الليايل واأليام.
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 املقل ب ف  -بفتح الالم- هو املقل ب -بكرس الالم- ال يمكن أن يكون املقل ب

ملقل ب، والليل ا اسم مفعول، فمن الذي يقل ب اآلخر؟ اهلل  اسم فاعل، واملقل ب

 . اهلل هو ، والدهر مقل ب والذي يقلبه انوالنهار مقل ب

 .ف فيهاملترص  ب الدهر، ويعني: وأنا مقل   «وأنا الدهر»إًذا قوله: 

 ن  ا، وقد كنتم تنكرونه وجتادلون م  وحتريفً  فإن قال قائل: أليس هذا تأوياًل 

ة ته قال يفا، ألن  يقول به؟! اجلواب: ليس هذا حتريفً  وأنا الدهر »احلديث :  تم 

، واملترصف فيهب الدهر، أي: أنا مقل   «أنا الدهر»إًذا معنى  «أقلب الليل والنهار

  ياق.يدل عليه الس  ذا املعنى وه، معلوم من كالم العرباملضاف  ف  ذ  ح  و

 ،كتاب البخارييعني: يف  ي،هذا احلديث يف البخار مثاله: إذا قلت: قرأت  

تاب البخاري؟ اجلواب: ألين ملاذا فرست قولك يف البخاري بكفيقول قائل: 

 

: يؤذيني ابُن آدم؛ يسبُّ الدهَر، وأنا الدهُر، قال اهلُل : »فأما قوله 

 «. أقلب الليل والنهار ،بيدي األمر

فال يدلُّ عىل أنَّ الدهر من أسامء اهلل تعاىل، وذلك أنَّ الذين يسبون الدهر 

حلوادث، ال يريدون اهلل تعاىل؛ فيكون معنى إنامَّ يريدون الزمان الذي هو حملُّ ا

، فهو «أقلب الليل والنهار ،بيدي األمر»ما فرسه بقوله: « وأنا الدهر»قوله: 

سبحانه خالُق الدهر وما فيه، وقد بني أنه ُيَقلِّب الليل والنهار، ومها الدهر، وال 

بني أنه وهبذا ت -بفتحها-هو املقلَّب  -بكرس الالم-يمكن أن يكون املقلِّب 

 يمتنع أن يكوَن الدهُر يف هذا احلديث مراًدا به اهللُ تعاىل.



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

50 

وليس شخص  البخاري دلت عىل أين قرأت كتاب   قرأت  ، وكلمة قرأت   قلت:

  البخاري.

، يعني: ال «يقلب الليل والنهار هو الدهر   فإن اهلل  »أو « أنا الدهر»فلام قال: 

ل ب الدهر لذين يسبون الدهر ال يريدون ، حتى اهفيرص  و تسبوا الدهر فإن اهلل ي ق 

ه ينب    وا اهلل باسمه، لكن النبي  وا اهلل لسب  لو أرادوا أن يسب  و، أن يسبوا اهلل 

يل ب الل  ؛ ألن اهلل هو الذي يقل   ة الدهر تؤدي إىل مسبة اهللأن مسب   عىلالناس 

ى ووالنهار،  نفسه أو ابنه هو الذي يترصف بالليل والنهار، لذلك ال نجد أحًدا سم 

 اهلل قال: ألن  فإن عبد الدهر، لكن إذا وجدنا من يسمي بذلك فنقول له ملاذا؟

دس فسميت ولدي بعبد الدهر، فنقول: هذا  (1)« أنا الدهرو »: قال يف احلديث الق 

 م  فس  ا  فلو كان جائزً ال يصلح، 
عبد الشمس، وعبد النهار، وعبد الليل،  ه 

يقلب  و ب الليل والنهار،هو الذي يقل   ، وإنام اهلل محمر  القمر، وهذا كله  وعبد

 ، هذا من ناحية املعنى.هلل  هر اساًم الدهر وليس الد  

 ومن ناحية اللفظ: كلمة الدهر، اسم جامد غري مشتق، وأسامء اهلل 

 .من الرمحة فهو ذو رمحة الرمحن اشتقاق  ف ؛كلها مشتقة تدل عىل معان  

 

۞   ۞   ۞  

                                                           

هر(»:  قال الشيخ ابن عثيمني (1) ]رشح  «لو كان يريُد أن الدهَر هو اهلل لقال: )َيسبُّني وأنا الد 

 .[57القواعد املثىل ص
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تعد   تإن دل  ) : قوله  م 
، ليس كل أسامء اهلل تدل عىل (عىل وصف 

 متعد   ، فاالسم إذاوصف متعد  
 يسمى اساًم الزمًا. مل يدل عىل وصف 

 :واالسم الالزم يدل عىل أمرين

                                        االسم.: إثبات األول         

 ة.: إثبات الصفالثاينو        

 : أما االسم املتعدي فيدل عىل ثالثة أمور 

  .                                        : إثبات االسماألول       

 . : إثبات الصفةالثاينو      

 : إثبات املقتىض أو األثر أو احلكم. الثالثو     

 

، تضمنت ثالثَة أمور:    القاعدُة الثالثُة: أسامُء اهلل تعاىل إْن دلت عىل وصف متعدر

 . أحدها: ثبوت ذلك االسم هلل 

 .  التي تضمنها هلل الثاين: ثبوت الصفة  

وهلذا استدل أهل العلم عىل سقوط  ؛ها ومقتضاهاالثالث: ثبوت حكم  

ڻ  ڻ  ژ وا عىل ذلك بقوله تعاىل:اع الطريق بالتوبة، استدل  احلد عن قط  

مقتىض هذين  ألن   ؛ژڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ

 تعاىل قد غفر هلم ذنوهبم، ورمحهم بإسقاط احلد   االسمني أن يكون اهلل  

 عنهم.
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 ما يدل عىل أمرين، ومنها ما يدل عىل ثالثة أمور. إًذا من أسامء اهلل 

عن قطاع  أهل العلم عىل سقوط احلد   وهلذا استدل  ): يقول املؤلف

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ژالطريق، بقوله تعاىل: 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ژ  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ہ   ھ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ   ژإىل أن قال:  ژگ

 .( ژ  ھ  ھ

، فلو قال:   املعصية وتاب إىل اهلل طريق، ثم ترك قاطع  كان مثال: رجل 

ف  ، فسمع كالم   إىل اهلل ت  ب  ـهلل ت  احلمد  فأمسكه،  ه قاض  أو حاكم  ه واعرتا

فقال التائب: هذا قبل أن أتوب، واهلل تعاىل يقول:  ،سأقيم عليك احلد   :وقال له

فبام أن  ،ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ ژ

 . ذو مغفرة، ويغفر أنهمقتىض أثر هذا االسم فرحيم،  اهلل غفور

 .صحيح  هذا التائب باآلية  لفاستدال

، رص   ، وأنه ذو ب  إثبات هذا االسم لهعىل  يدل   (البصري)كذلك اسم 

 ومقتىض ذلك وأثره أنه يبرص. 

عىل أن اسمه القدير، وأنه ذو قدرة، ومقتىض  يدل   (القدير)وكذلك اسم 

 . ر  د  ق  ذلك وأثره أنه ي  

: االسم والصفة واألثر أمور   تدل عىل إثبات ثالثة   متعدية   له أسامء   فاهلل 

  أو املقتىض.
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ڀ    ژ ذو سمع، و فاهلل سميع ،    ژڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ   ژقوله تعاىل:  

 كم، أو املقتىض، أو األثر.  يقال عنه: احل  املكالمه ه  ع  م  ، وس  ژٺ

يا  اسم هلل كل  ف :وحينئذ تعد  ى اساًم م   . ت عل ق بمخلوقاته ي سم 

 بمقتىض أسامئه.  كربى؛ ألن املسلم يعبد اهلل  وهذا األمر له أمهية  

إذا علم ف، وبة من عبادهيقبل الت   هو و، (وابالت  : ) من أسامء اهلل: مثال  

 . توبتهيقبل   ؛ ألن اهلليهيتوب إل فإنه واباسمه الت   أن اهلل   العبد  

هو  اهلل  اسمه )السميع( هذا له أثر يف إيامن العبد، فيعلم بأن    :مثال آ خر

بام  إال   ظ ، وال يتلف  السميع، وأنه ذو سمع، وأنه يسمع، فحينئذ يراقب اهلل 

 يرضيه. 

بالعلم وبأثره، فهو  ه  ف  ص  ثبت له هذا االسم، ون  ــفناسمه )العليم(  :مثال آخر

إذا كانت  أسامء اهلل نقول يف ، وهكذا دورما ختفي الص  لم خائنة األعني ويع

 ية.متعد  

۞   ۞   ۞  

 

مِع ميع اساًم هلل تعاىل، وإثباَت السَّ إثباَت السَّ  نُ مَّ َض تَ يع( يَ م)السَّ : مثال ذلك

 َّ  والنَّجوى كام قال صفًة له، وإثباَت ُحْكِم ذلك ومقتضاه؛ وهو أنه يسمع الرسِّ

 .ژڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ   ژ تعاىل:
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فاسمه  (احلي  ) : مثاالً لالسم الالزم، وهو اسم اهلل ⌂ذكر املصنف 

 .وهو ذو حياة ،احلي  

يي، فاألول اسم، والثاين صفة  ف   : احلي  تنبيه   ، وليس من ية هلل عل  غري حي 

 .املحيي، لكن من صفاته أنه حييي أسامء اهلل 

  :ومن أمثلة االسم الالزم

 اسمه العظيم وهو ذو عظمة.ف: العظيم -

 . أحدمها الزم، و الثاين: متعد   :له تفسريانو :وملقي  ا -

بقوة، وال  اهلل  : القائم بذاته، يعني ال يوجد أحد يمد  لفسري األو  لت  ا

ة ، بقدرة، وال بعلم، وال بسمع، وال ببرص ، وبرصه من عه، وسماهلل فقو 

 وم بمعنى القائم بنفسه، وهبذا املعنى هو اسم  الزم.، فهو قي  ه  نفس  

، وهذا ژۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې     ېژ :: القائم عىل غريه، قال اينالتفسري الث  

، فاسمه القيوم  نفس. وقائم عىل كل   ،وميةي  ــذو ق  هو و ،اسم  متعد 

۞   ۞   ۞  

 

 وإن دلت عىل وصٍف غيــِر متعدر تضمنت أمرين: 

 . سِم هلل  أحدمها: ثبوُت ذلك اال

 .والثاين: ثبوُت الصفِة التي تضمنها هلل  

( يتضمن إثباَت احليِّ اساًم هلل    وإثباَت احلياة صفًة له.  مثال ذلك: )احليُّ
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ع الد   :اللة أو الد  هذه تسمى أنوا  الالت، وهي ثالثة 

 ـ داللة مطابقة.1

 ن.ـ داللة تضم  2

 ـ داللة التزام.3

  .من طالب العلم م  ه  ف  عناية وت   وهذه القاعدة حتتاج إىل مزيد

فهو باملطابقة، وإذا دل  عىل بعض معناه  ه  فظ عىل اليشء كل  فنقول: إذا دل  الل  

 ن، وإذا دل  عىل أمر الزم خارج عنه فبااللتزام.فهو بالتضم  

، اسم اخلالق ژۉ  ې  ې  ژ :قال تعاىل اسم من أسامء اهلل  (اخلالق)فـ

اسمه  وإذا كان اليشء ينطبق عىليدل عىل ذات اهلل وعىل صفة اخللق باملطابقة، 

مثاًل  فاهلل،  عىل ذات فاسم اخلالق يدل   ؛هذا االسم دل  عليه باملطابقة :يقال متاًما

 اهلل.  عبد  كقولك: أنا أ   اهذواخلالق ،  د؟ تقول: أنا أعبد  تعب   ن  : م  لك   لو قلت  

 سمى داللة  ت   امعً  وعىل صفة اخللق ،عىل ذات اهلل  (اخلالق)فداللة اسم 

 مطابقة. 

 

 اللة أسامء اهلل تعاىل عىل ذاته وصفاته تكون  باملطابقة  : د  الرابعة   القاعدة  

 :وبااللتزام   ن  وبالتضم  

لق باملطابقة، ويدل خلالق( يدلُّ عىل ذات اهلل، وعىل صفة اخَل مثال ذلك: )ا 

ن، ويدل عىل صفتلعىل الذات وحدها وعىل صفة اخَل  العلم  يق وحدها بالتضمُّ

 والقدرة بااللتزام.
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  .نا، وعىل صفة اخللق وحدها بالتضم  ات وحدهعىل الذ   (اخلالق)اسم  ويدل  

م، يعني بام أن   (خلالقا)ويدل اسم  ه اخلالق عىل صفتي العلم والقدرة بااللتزا

 ق. ل  إًذا يلزم منه أنه عليم وقدير، إذ لو مل يكن علياًم وال قديًرا ملا خ  

، تدل عىل ذات املنزل "البيت"كلمة  هذا املعنى:لتقريب نرضب مثاالً 

ني عنده ذات املنزل قال رجل: عندي بيت، يع فإذاباملطابقة، مجيعاً ه ئأجزا  عىلو

ء املنزل، فكلمة بيت تنطبق عىل املنزل ذاته و ئه. عىل وعنده أجزا  أجزا

به صحيح  فإذا قلت له: هل عندك غرفة؟ فقال: نعم عندي بيت،    ؛فجوا

 كلمة بيت تتضمن غرفة وزيادة. ألن 

عنده علم، أو  ه  م  م  فهذا يدل عىل أن من ص   ،وكذا لو قيل: هذا البيت مجيل

 هذه املعاين أخذناها بااللتزام.  هندسة، كل  عنده 

، و يلزم منه اوضع لك خمططً هناك من أن من كونك متلك بيتًا يلزم إًذا 

 اللة االلتزام.من دأنك أتيت برخصة بناء ، كل هذه املعاين أتت 

 

۞   ۞   ۞  
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حب  خب  يئ    جب     ىئ  ژ: بقوله تعاىل بدأها اهلل ⌂التي ذكرها املؤلف اآلية 

؛ ألنه من املعلوم أن صفة فةال الص   ، مثلهن بالعدد[12]الطّلق:   ژ مب  ىب  يب

من  »األرض غري صفة الساموات، لكن عددها سبع أرضني، كام جاء يف احلديث: 

قه اهلل إياه يوم القيامة من سبع أرضني اقتطع شرباً من األرض ظلاًم   رب  ع  ، وي  (1)«طو 

رض( وال يقال: أرضني؛ ألن كلمة أرض أخف من عن األرض باسم اجلنس )األ

 كلمة أرضني فيعرب عنها باجلنس، وإال هي أرضون سبع بداللة القرآن والسنة. 

 ،ژمت  ىت   يت  جث  مث ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ ژقال اهلل تعاىل: 

 .بااللتزام الساموات السبع واألرضني السبع يدل عىل صفة العلم والقدرة ق  ل  فخ  

ا، حتى تستنبط هب ةمهمة االلتزام ودالل  ؛وغريها األحكام الفقهية اجد 

بام أن اهلل أوجب علينا احلج إًذا يلزم من هذا وجوب السفر للحج؛ ألن  :فيقال

 احلج ال يتم إال بسفر، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. 

ب حبااستحب يف حقنا الطيب يوم اجلمعة يلزم منه است بام أن النبي و 

ء الطيب أو اختاذ الطيب  .رشا

                                                           

 (.1610) يف صحيحه برقم: مسلمأخرجه  (1)

 

مت  ىت   يت  جث  مث         ىث   ژ :واألرض قال الساموات   ق  ل  خ   اهلل   ر  ــــك  ا ذ  ـم  ـوهلذا ل

 .ژمح  جخ     حخ  مخيث  حج  مج  جح  

َقه اهلل تعاىل وداللة االلتزام مفيدة  جًدا لطالب العلم إذا تدبَّ  ر املعنى ووفَّ

 ل من الدليل الواحد عىل مسائل كثرية.صِّ فهاًم للتالزم، فإنه بذلك حُي 
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يعلم ما يلزم من  ؛ ألن اهلل حق   زم من كالم اهلل وكالم رسوله الال  

من اهلل تعاىل كام  وحي   ألنه ؛لم ما يلزم  من قولهيع  الرسولكذلك  كالمه، و

لزم من ما ي  النبي   فيعلم     ،   ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ     ژيف قوله: 

ونثبت الزمه،  قولا، فنثبت الكالمه لكن برشط أن يكون هذا الالزم صحيحً 

، فإذا فليس بالزم له حتى يلتزمه ورسوله  اهلل  ن سوىم   ا الزم كالمأم  

 ، فإذا  قال: نعم هذا معنى كالمي، وألتزم  قيل له : يلزم من كالمك كذا وكذا

ا إذاهذا الكالم، به فحينئذ ننسب له  ده(  أم  قال: )ال ي لزمني هذا الكالم  وال أقص 

 .هألن اإلنسان قد ال يعلم ما يلزم من كالمفال ي نسب إليه؛ 

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

، إذا صح أْن يكوَن  هواعلم أن الالزم من قوِل اهلل تعاىل، وقوِل رسول

؛ ، وألنَّ اهلل  وذلك ألنَّ كالم اهلل ورسولِه  الزًما فهو حق  ، والزم احلق حق  حق 

 فيكون مراًدا. وكالِم رسوله  ـم  بام يكون الزًما من كالمهِ تعاىل عالِ 
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ن سوى اهلل ورسوله: أحوال الزم  ⌂ف ذكر املؤل    كالم م 

له: يلزم من كالمك كذا  يقال، فه  قول   : أن ي ذكر للقائل الزم  احلالة األوىل

 ، فيقول: نعم هذا الزم قويل، وأنا أقول به. وكذا

: يلزم من ئة اهلل علقة بمشية املتت للصفات الفعلي  ب  ث  م  للكام لو قال القائل 

ې   ې   ژ  ، ژڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    ژ    : يف شأن كام قال كل يوم اهلل  كالم ك: )أن  

من صفات  أن، (كن: لهقال  ام أراد شيئاً كل  ،  ژې  ى   ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  

  .كالم اهلل ما هو حادث يقع جديًدامن واهلل ما هو حادث، يعني: يقع جديًدا، 

 .ما شاء متى شاء ، ويفعلبام شاء متى شاء يتكلم اهلل  نعم :ت  ثب  ـم  ـيقول الف

 

 حاالت: وأما الالزم من قول أحد سوى قول اهلل ورسوله، فله ثالُث 

فات األوىل: أن ُيذكر للقائل ويلتزَم به، مثل أن يقول م ن ينفي الصِّ

أْن يكون من أفعاله  الفعلية ملن ُيثْبُتها: يلزُم من إثباتك الصفاِت الفعليَة هلل 

، فيقول املثْ  ُت: نعم، وأنا ألتزم بذلك؛ فإن اهلل تعاىل مل يزل وال بِ ما هو حادث 

ااًل ملا يريد، وال نفاَد ألقواله وأفعاله، كام قال تعاىل: ۈئ                 ۇئ  ۆئ        ۆئ ژ يزال فعَّ

 . ژ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ژ وقال:

 .ژی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب

 وحدوث آحاد فعله تعاىل ال يستلزم نقًصا يف حقِِّه.
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من  واهلل يفعل أن   ،: اهلل يتكلم: يلزم من كالمك إذا قلت  فإذا قال القائل

 ومن كالم اهلل ما هو حادث. أفعال اهلل 

ما هو حادث؛  هن كالمقال املثبت: نعم من أفعال اهلل ما هو حادث وم  

، ولو كان كالم اهلل ليس منه يشء حادث انال ينتهي هألن أفعال اهلل وكالم

، واهلل ال  وتتوقف أفعاله هكالم وأفعاله ليس منها ما هو حادث إًذا سيتوقف

ۆئ   ژ: قال أنه  حتى من سعة كالمه سبحانه وتعاىلألفعاله وال لكالمه،  حد  

 تكرس  كله شجر الدنيا  أنلو  :أي [27]لقمان:   ژۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ

العظيمة البحار هذه  ؛ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی ژ، أقالماً  وصار

وأخذت املالئكة تكتب واهلل يميل عليها، واإلنس صارت مدادًا أي:حرباً،

لم واحد تلو اآلخر، لتكرست األقالم وجفت البحار واجلن يكتبون، كل  له ق

 .  وما انتهى كالم اهلل

ما هو  ، فمن كالم اهلل ال هناية لهكالمه ال هناية له ألن علمه العاملني  ب  فر

ألن اهلل مل يزل وال يزال يتكلم كيف شاء متى شاء، كلام أحب  ؛وال شك حادث

  .(1)«هفأحب   فالناً  إين أحببت  » : عبًدا نادى جربيل  

 .(2)«عبديمحدين »: قال اهلل   ژپ  پ  پ  پ ژكلام قال العبد: و

كلام نزل إىل السامء الدنيا يف الثلث األخري من الليل يقول: هل من سائل؟ 

 مازال يتكلم، فهذا الالزم.  هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ إًذا اهلل 

إًذا من كالم  ،[2]األنبياء:  ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ژ:  قال

 احادثً   آحاد كالم اهللكون الذي ينزله اهلل يعني جتدد نزوله، و ر  ك  اهلل الذ  

  أو ظهرت بدت له أشياء   وال يلزم من ذلك أن اهلل ،  ليس يف ذلك نقص هلل

                                                           

 (.2637) برقم: مسلمو(، 7485): برقمالبخاري أخرجه  (1)

 (.395) برقم: مسلمأخرجه  (2)
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 يتكلم متى شاء.   مل تكن بادية، بل اهلل له أشياء  

، وعليم، وقدير، وجبار، وبصري ،سميع : اهلل ت  : إذا قال املثب  مثال آخر

له صفات متعددة  وكبري، ومتعال، فقال املعتزيل: يلزم من كالمك أن اهلل 

 قول: نعم هذا يلزم من كالمي، وهذا الذي أعتقده.يكثرية. 

 

۞   ۞   ۞ 
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من كالمه فيقال له: يلزم  ذكر للمتكلم ما يلزم  أي ي   (له ر  ــك  ذ  ـي  ):  قوله

، ه  ر  ـفينك   ،هوال قصدت   ،كذا وكذا، فيقول: ال، ليس هذا معنى كالميمن كالمك 

قوع فحينئذ ال نستطيع أن ننسبه إليه،  ن أسباب و 
بني الناس أن  املشكالتوم 

ه     .ي نسب  ملتكل م  كالم  ما الت زمه  وال ق صد 

كر له الالزم لزم  إًذا ال نستطيع أن ن    أحدًا بالزم مل يلتزمه، فكيف إذا ذ 

 .(1)فأنكره؟ فال ننسبه إليه من باب أوىل

                                                           
 :قول اإلنسان نوعانفالزم  » : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  (1) 

 مَ لِ ضاف إليه إذا عُ يُ  وجيوز أنْ  ،الزم احلق حق   : الزم قوله احلق، فهذا مما جيب عليه أن يلتزمه؛ فإن  أحدمها

 ن هذا الباب.لتزامه بعد ظهوره، وكثري مما يضيفه الناس إىل مذهب األئمة: مِ ن اه ال يمتنع مِ ن حاله أن  مِ 

 وقد ثبت أن   ،فهذا ال جيب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض ،: الزم قوله الذي ليس بحقوالثاين

فقد يضاف إليه؛ ن حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له مِ  َف رِ عُ  ثم إنْ  ،م غري النبينيـن كل عالِ مِ  التناقض واقع  

 [.42-29/41]جمموع الفتاوى  «...يضاف إليه قول لو ظهر له فساده مل يلتزمه وإال فال جيوز أنْ 

 

 َكـَر له وَيْمنَع التالزَم بينه وبني قوله.احلال الثانية: أن ُيْذ 

مثل أْن يقوَل النَّايف للصفات لـَمْن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون اهللُ 

صفات  نَّ : ال يلزم ذلك؛ ألُت بِ تعاىل مشاهًبا للخلق يف صفاته، فيقول املثْ 

وعىل هذا فتكون ـَزْمَت به، اخلالق مضافة  إليه مل ُتذكْر ُمطلقًة حتى ُيمكَِن ما َألْ 

ًة به الئقة به، كام أنك ا خمتصَّ النَّايف للصفات تثبت هلل تعاىل ذاًتا ومتنُع أن  أهيُّ

 يكون مشاهًبا للخلق يف ذاته، فأي فرٍق بني الذات والصفات؟!

.  وحكم الالزم يف هاتني احلالني ظاهر 
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 قال صفات اهلل  السني  إذا أثبت (: مثل أْن يقوَل النَّايف للصفات ) قوله:

صفات الكامل واجلالل: لل املعط   ،اهللاملنكر لصفات  أو اجلهمي   املعتزيل   له

خرج الالزم اخلالق باملخلوق، هكذا أ ل  ـــيلزم منه أنك متث   إثباتك لصفات اهلل 

أين مثلت يد ( هلل يد  ) ال يلزم من قويل:: فيقول له السني  ت، ب  ث  من عقله ونسبه للم  

إذا أضيفت إىل موصوف فهي  اليد إىل اهلل، والصفة   أضفت   ألين ؛باملخلوقاخلالق 

هلا إطالقات كثرية وإضافات  كلمة )رأس( ذلك: ضيفت إليه، مثالأ   ن  بحسب م  

رأس احليوان، ورأس املال، ورأس اجلبل، ورأس وس اإلنسان فيقال: رأ ،متباينة

رأس أضيف إضافة خاصة، فقيل: هذا  ل  ك   ألن   وهذه الرؤوس متباينة؛الوادي، 

ألن فالرؤوس متفاوتة وهذا رأس احليوان، وهذا رأس املال،  ،رأس اإلنسان

 اإلضافات خمتلفة.

  د املخلوق!يد اهلل كي   م منه أن  يلز (اهلل يد  )للسني: قولك:  قال املعتزيل  فإذا 

 مطلقة  (يد) :مل أقلالزم باطل، ألين البل هذا  هذا، : ال يلزمنيالسني   قال له

أ ضيفت فإهنا تكون بحسب  صفة  وكل  ، فأضفتها هلل ، (يد اهلل)وإنام قلت: 

 أضيفت إليه.  ن  م  

 ذاتًا؟  إن هلل  :أال تقول !: أنت أُّيا املعتزيلله السني  ثم يقول 

  .هلل ذات ،سيقول املعتزيل: بىل

  ؟إنه كذوات املخلوقني :يلزم من قولك فهل فيقول السني:

تليق به،   غري ذات املخلوق، فذات اهلل سيقول املعتزيل: ذات اهلل 

  .وذات املخلوق تليق به

، ويد املخلوق تليق به تليق به  : ونحن كذلك نقول: يد اهللالسني   يقولف

  املخلوقني،  ، فكام أن هلل ذاتًا تليق به ال متاثل ذواتبني الذات والصفات رقال فف
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 فكذلك هلل صفات تليق به ال متاثل صفات املخلوقني. 

  :ي ورافيضن  بني س  أ خرى  فرتاضيةً ا وإليك مناظرةً 

 . عيل   أفضل من  بو بكرأ :السني  

 .بغض علي ات   كأن : يلزم من كالمك الرافيض  

إال  اعلي   وال حيب  ،  اعلي  وأنا أحب هذا ليس الزم كالمي،  سني:ال

 .إال منافق   ه  مؤمن وال يبغض  

 عليه. با بكرأ ت  ل  ض  ملا ف    ا علي   لو مل تكن تبغض   الرافيض:

ام خري   [59]النمل:  (چ چ ڇ ڇژ  :السني: يقول اهلل   ؟فأُّي 

 .اهلل خري مما يرشكون الرافيض:

فهل يلزم من دون اهلل،  النصارى يعبدون عيسى ابن مريم : السني  

 ؟عيسى  من قول القائل :اهلل تعاىل خري من عيسى أنه يبغض  

 الرافيض: ال يلزم.

ض     عيل   أفضل من  بو بكرأ :السني: وكذلك ال يلزم من قال
بغ  أنه ي 

لي ا   .ع 

   .[258]البقرة:    (گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژ ذلك الرافيض   ت  ه  فب  

 ب  نس  به، فحينئذ ي   و أقر  ه  إذا عرضه عليبيشء إال   ه  غري   م  لز  أن ي   ألحد   فإذاً ال حيق  

 .هإلي

۞   ۞   ۞ 
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ال يمكن احلكم بأن الزم ) : قوله لكن   ،مسألة الالزم خالصةهذه 

 فاهلل   ا كالم اهلل ورسوله، أم  يف غري كالم اهلل ورسوله هذا (القول قول

، فنثبت  ألنه وحي من اهلل قوله حمكم  والرسول ،ها يلزم منيعلم قوله وم

  قوهلام والزمه. ورسوله    هلل

ظهر له ما يلزم من قوله يلتزمه  إذاقواًل وال نعلم  أحد من الناس ا إذا قالأم  

 له الزم قوله. أو ال يلتزمه، فحينئذ ال ننسب  

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

 

َكُر بالتزاٍم وال منٍع، احلال الثالثة: أن يكوَن الالزُم مسكوًتا عنه، فال ُيْذ 

مل لو ُذكَِر له أن يلتزم به أو تَ فحكُمُه يف هذه احلال أال ُينَْسَب إىل القائل؛ ألنَّه حُي 

ُه أْن يرجَع عن قوله؛ ـمل لو ُذكَِر له فتبني له لزوُمُه وبطالنُ حتَ ـالزم، ويُ َيمنَع التَّ 

 ألنَّ فساد الالزم يدل عىل فساد امللزوم.

. رودِ وُ ولِ          هذين االحتاملني ال ُيمكُن احلكُم بأنَّ الزَم القوِل قول 
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قد خيفى عليه ما ف بام أنه برش  (، أي: هذا مدفوع  بأنَّ اإلنسان َبَش  : )قوله

 انً ـــمعي   سؤااًل يف أثناء املناظرة يورد عليه ثم  ،شخصيناظره فقد ، يلزم من قوله

  .من غري أن ينتبه إىل ما يلزم من قولهعنه ب ييجف

اهلل  ذلك سب  يح ألنه يلزم من الر   هر وسب  الد   هي عن سب  لذلك جاء الن  

الذي يقلب الليل والنهار ويرصف الرياح، فليس كل  متكلم ينتبه ملا يلزم من 

م    كالمه   الزم   ف  ر  إال إذا ع   ه  لكالم   الزم   ل  ـبك   أحد   كالمه فال يمكن إلزا

ه  م  والتز  
(1) . 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

                                                           

 [.4/285]العدة  «وكم ِمن ُمتكلم يقول قواًل ال خَيطـُر يف باله الِزُمُه بل قد ال يعرفُهُ »: ☼قال األمري الصنعاين ( 1)

 

فإن قيل: إذا كان هذا الالزُم الزًما ِمْن قوله؛ َلِزَم أْن يكوَن قواًل له؛ ألنَّ 

 قلنا: هذا مدفوع  بأن اإلنسان َبَش  ، زمام مع قرِب التاليَّ ذلك هو األصل، الِس 

هوَل عن الالزم، فقد يغفل، أو وله حاالت  نفسية  وخارجية  تُ  وجب الذُّ

القوَل يف مضايِق املناظراِت من غري تفكري يف  ، أو َينَْغلُق فِْكُره، أو يقوُل يسهو

 لوازمه، ونحو ذلك.
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لنص وثبوته، فإذا ورد أسامء اهلل تعاىل توقيفية أي: يتوقف إثباتا عىل ورود ا

ينا اهلل به يف كتاب اهلل يدل عىل أن اهلل اسمه )الر   نص   أو ورد نص عن  ،محن( سم 

ينا اهلل  به، وذلك ألن )احليي( و) الستري( سم   صحيح بأن اهلل اسمه رسول اهلل 

 من األسامء، وهذا هو مذهب أهل السنة واجلامعة. العقل ال يدرك ما هلل 

ل  عىل اهلل  (، يزاد فيها وال ينقصفال) :قوله ، ألن  الزيادة فيها تقو 

 .قاص  منها كتم  ملا أنزل اهلل تعاىلواإلن

 قول ننظر إن ثبت فيه نصري؟ فنت  إن قال قائل: هل من أسامء اهلل تعاىل الس  ف

وعند الرجوع إىل النصوص وجدنا  ،فنا عنهتوق   ، وإن مل يثبت فيه نص   أثبتناه هلل

 . ، فنقول: نعم الستري من أسامء اهلل(1) «إن اهلل حيي  ستري» : قول النبي 

أسامًء من باب الوصف واإلخبار ال من باب   يطلقون عىل اهلل قد العلامء  و

 .تعاىلعىل اهلل  م  ل  أنه ع  

تفضل، وليس من م  ن ه إ :قول عن اهلل تعاىلفنمثاله: اهلل يتفضل عىل عباده 

 فيكون هذا من باب اإلخبار ال من باب التسمية. ،ل وإنام من أفعالهأسامئه املتفض
                                                           

 (.2335برقم: )اإلرواء األلباين يف  (، وصححه4012أخرجه أبو داود، رقم: ) (1)

 

 القاعدُة اخلامسُة: أسامء اهلل تعاىل توقيفية  ال جمال للعقل فيها:

تاب والسنة، فال ُيزاد فيها وعىل هذا فيجب الوقوُف فيها عىل ما جاء به الك

وال ُينْقص؛ ألن العقل ال يمكنه إدراُك ما يستحقه تعاىل من األسامء؛ َفوَجَب 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ   ژ :الوقوُف يف ذلك عىل النَّص؛ لقوله تعاىل

 .ژېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  
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ت ب ع  ما ليس لك به   ،ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ژ     ٹ   قوله  أي: وال ت 

  .ژ ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی        ی  ی  ژ علم 

، وي سمي اهلل تعاىل تعاىلل عىل اهلل و  : أن الذي يتق  ووجه الداللة من اآلية

ه   بام عن قوله عىل اهلل تعاىل وسي حاسب  بع ما ليس له به علم، قد ات   مل ي سم  به نفس 

 بال علم .

 

۞   ۞   ۞  
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ما  أشد  ف يهعل، وفاألشد   األشد  ثم  املحرمات، فبدأ باألخف   اهلل  ذكر

 بال علم.  القول عىل اهلل  :يف هذه اآلية  حرم اهلل

فكيف يكون ، الذنوب أعظم   الرشك  علوم أن امل من :لقائل أن يقولو

 بال علم أعظم من الرشك؟ القول عىل اهلل 

  من قال:ف، نوع من القول عىل اهلل بغري علم الرشك باهلل  :فاجلواب

 (،املالئكة بنات اهلل) :نظريه من قالو ،تعاىل ل عىل اهللتقو  هذا ف (ااختذ اهلل ولدً )

األولياء ) :من قال اوكذ(، م شفعاء الناس عند اهللاألصنا) :من قالوكذلك 

  .تعاىل ل عىل اهللو  قت فقد ؛(يعلمون الغيب

الفواحش املعلومة وغري  كل   :أي ،ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ژ   :قوله 

 . املعلومة، الظاهرة للناس وغري الظاهرة

، أو ما ظهر منها وما سيظهر :يعني ،ژڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ   ژقوله تعاىل: و

  ن.علاملغري و من الفواحش علنامل

ڑ               ژ    ژما يؤدي إىل اإلثم من املعايص،  :أي ،ژ  ژ ژ وقوله:

  .التعدي يف سفك الدماء بغري حق   :أي ،ژڑ

قع، وليس قيًدا ألنه حال والـهذا لبيان ال ،ژڑ ڑ  ژ :تعاىل قولهو ـوا

 .بحق بغي   يوجد ال

 يان ـة لبـة كاشفـــصف ،ژک  ک  گ    گ  گ  گ    ک  ک ژ :ىعالوله تـقكذا و

 

ژ  ڑ         ژڎ  ڈ   ڈ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ   ژ وقوله تعاىل:

  .ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ 

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

70 

 اما أنزل به سلطانً تعاىل إذا أرشكتم باهلل  وليس معنى اآلية أنكم، املرشكنيحال 

 اهلل  قولك ،ى هذا بيان احلالسم  ي  و،  كله باطل وحرامالرشك   ألن ؛فال بأس

ئيل ـت  فال يوجد  ،ژپ  پ    پ     ڀ    ژ   :يف حق  بني إسا  . ل  لألنبياء بحق  ق 

گ گ ): مثل قوله تعاىل ،هو الذي ال يتحقق احلكم إال به :القيدو

 .[33]اإلسراء:  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ا قتل النفس املعصومة، أم   حرمة ، ألن األصلهذا قيد    (ڱ) :فقوله 

  .فيستحق  القتل  ا  وعدوانً ظلاًم  غريه ل  ـت  ـمن ق  

ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ  ژ: تعاىل قوله: آخر مثالو

 ژڳ  ژ قوله: ف  ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

؛ فإن ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ژ اً متعمد ه  ل  قت   قيد 

  .ژں  ڻ     ڻ  ڻ  

 ،«ها إذا ذكرهامن نام عن صالة أو نسيها، فليصل  » :النبي  قول: ثالث  مثال و

 النسيان، فلو ترك اإلنسان صالةً و بأبالنوم  تقييد   (1)«فليصلها إذا ذكرها» فقوله:

اًل   ومل ، «منامن » قال:  ألن النبي  ؛استداللهيصح  الفهبذا احلديث  واستدل  تكاس 

 .نسيانالنوم أو دها بالقي  ام نإو ا؛تاونً اًل وس  تركها ك   :قلي

، هذا هو الدليل السمعي النقيل ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ژ: قوله 

إال بام   اهلل   ي  سم  ال جيوز لإلنسان أن ي  عليه فو ،ةوقيفي  عىل أن أسامء اهلل ت

 . ه  ـت  ــيف سن   يف كتابه أو سامه رسوله  ه  ى به نفس  سم  

فقد قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  أو سامه بام مل يسمه بهبه نفسه،  مل يسم  بام ى اهلل ومن سم  

ڇ    ڍ  ڍ    ڇ ژواقتفى ما ليس له به علم، واهلل يقول:  ،عىل اهلل ما ال يعلم

م اهلل تعاىل ذلك. أي: ،ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ژإىل أن قال:  ژڌ   وحر 
                                                           

 (.684(، ومسلم برقم: )597أخرجه البخاري برقم: ) (1)



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

71 

تسمية و، هلل باألباتسمية النصارى  :به نفسه سم  تسمية اهلل بام مل ي   مثال  

ما أنزل وهبا،  باطلة مل يأذن اهلل فهذه أسامء   ،ة الفاعلةهلل بالعل  االفالسفة 

  .بال علم  قول عىل اهللوهذا  ،هبا من سلطان  اهلل

يف  ى به نفسه يف كتابه، أو سامه رسوله بام سم   اهلل  يم  س  ي   املسلمو

 ، وال يتجاوز القرآن والسنة.ه الصحيحة الثابتةت  سن  

، كام سيأيت بيانه به نفسه ام مل يسم  ب اهلل  ةتسمي ال جيوز :ومن جهة عقلية

 إن شاء اهلل.

 

۞   ۞   ۞ 
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، أما به نفسه ما سبق أدلة سمعية عىل عدم جواز تسمية اهلل تعاىل بام مل يسم  

وقد ، جناية واعتداء بام مل يسم به نفسه تسمية اهلل الدليل العقيل عىل ذلك فإن 

فإذا كان هذا يف حق  ،جرت عادة الناس أهنم ال يرضون أن ي دعوا بغري أسامئهم

  ؟ فكيف يف حق اهلل املخلوقني،

عىل ما جاء به النص، فال نسمي  واالقتصار ،سلوك األدبالواجب يف هذا و

قال ، أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه ؛ ألنه إال بام سمى به نفسه يف كتابه اهلل 

       ،قد  ص  صادق م   هألن؛ يف سنته رسوله  بهأو سامه ، ژې  ې  ې  ى ژ: اهلل 

بأن   ه  م رسول  عل  ي   من اهلل  ي  وحأي  ،ژٿ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ژ

 .من تلقاء نفسه اهلل  ييسمالو اسمه كذا واسمه كذا،  اهلل 

ق، صار  ورسوله  ،ه  ق  ل  أعلم بنفسه من خ   فلام كان اهلل  صادق ومصد 

وهذه عقيدة أهل السنة  ،وصفاته الكتاب والسنة يف أسامء اهلل  املرجع

 واحلمد هلل. واضحة حمكمة وهي عقيدة ،واجلامعة

 ؛ قال تعاىل:هبه نفس   ى اهلل م  س  ومن اجلناية يف حق  اهلل تعاىل إنكار اسم  

اسمه   أن اهلل نفهم يستنكرو ، ژڑ  ڑ  ک  ک ژژ  ڈ  ڈژ

 .محنالر  

۞   ۞   ۞ 

 

 

ى به نفسه جناية  يف  وألن تسميتَه تعاىل بام مل ُيسمِّ به نفسه، أو إنكاَر ما سمَّ

 حقِّــِه تعاىل؛ فوجب سلوُك األدب يف ذلك، واالقتصار عىل ما جاء به النص.
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 ،اخللقعند بعدد معلوم  :أيغري حمصورة بعدد معني،  أسامء اهلل 

استأثر هبا يف علم أسامء  هلل ألن  ؛هاكل   يعلمون أسامء اهلل  الاخللق ف

 الغيب عنده.

دليل صحيح ورصيح ، «أو استأثرت به يف علم الغيب عندك»: فقول النبي 

غري حمصورة بعدد معني، ومن حرصها بعدد فقد اقتفى ما  عىل أن أسامء اهلل 

 .ما ال يعلم ليس له به علم، وقال عىل اهلل 

ما يعلمها بعض  ما ال يعلمها إال هو، ومن أسامء اهلل  من أسامء اهلل و

 .اخللق دون آخرين

: انفردت أي»(: به أو استأثرت: )ملسو هيلع هللا ىلصيف بيان معنى قوله  قال ابن القيم 

ده بالتسمي به د انفرا  .(1)«بعلمه، وليس املرا

                                                           

ئد»  (1)  ( ط. املجمع.1/293) «بدائع الفوا

 

:غيـُر  السادسُة: أسامُء اهلل تعاىل القاعدةُ   حمصورة بعدد معنيَّ

يَت به نفسك، »يف احلديث املشهور:  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  أسألك بكلِّ اسم هو لك سمَّ

به يف علم الغيب  ه أحًدا من خلقك، أو استأثرَت ه يف كتابك، أو علَّمتَ أو أنزلتَ 

 ، وهو صحيح.، احلديث رواه أمحُد وابُن حبان واحلاكمُ «عندك

وما استأثر اهلل تعاىل به يف علم الغيب ال يمكُن ألحٍد حرُصه، وال 

 اإلحاطُة به.
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 ألن ؛اة جد  اظ مهم  األلفب العناية «إن هلل تسعة وتسعني اساًم »: ‘قوله 

 ،خيتلف املعنى الضبط كذا إذا اختلفواختلفت اختلفت املعاين، إذا األلفاظ 

 .املقل ب واملقل ب كام مر  معنا يف كلمتي

ألن  ؛مك  ح  ـالة البد أن يتأملها اإلنسان قبل أن يصدر فاأللفاظ الرشعي   

 ة.ضبط الكلموكذا ، ا متغايرً  التقديم والتأخري يعطي معنًى 

أن  «إن هلل تسعة وتسعني اساًم » :من الناس يفهم من حديث ا كثريً فإن  

اجلملة الثانية و ؛هذا خطأ، ألن احلديث له تتمةو ،العدد حمصورة هبذا  اهلل  أسامء

، «من أحصاها دخل اجلنة»فقوله:  «من أحصاها دخل اجلنة» :متعلقة باألوىل وهي

من أحصاها » اء اهلل ــالتي هي من أسم اًـ سما نــــأن هذه التسعة والتسعي  املقصود

 ن.وفقط تسعة وتسع   أن أسامء اهلل :، وليس املراد«دخل اجلنة

إن أسامء اهلل تسعة  :لكانت العبارة احلرص  راد كان امللو و) : الشيخ قال

طالب يل ولد   :كام تقول «إن هلل»فمعنى  (:وتسعون اساًم من أحصاها دخل اجلنة

 

إن هلل تسعة وتسعني اساًم مائة إال واحًدا من أحصاها : »ملسو هيلع هللا ىلص فأما قولـه

، فال يدل عىل حرص األسامء هبذا العدد، ولو كان املراُد احلرَص «دخل اجلنة

أو   « تسعة وتسعون اساًم من أحصاها دخل اجلنةإن أسامء اهلل»لكانت العبارة: 

 نحو ذلك.

إًذا فمعنى احلديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل اجلنة، 

لًة ملا قبلها، « من أحصاها دخل اجلنة»وعىل هذا فيكون قولُه:  مجلًة ُمَكمِّ

 وليست مستقلة.
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لكنك خصصت  ليس عندك غريه، هفال يعني ذلك أن   ،فيظ القرآنحت حلقات يف

إن هلل تسعة وتسعني » بقوله: فهنا أخرب النبي  ،هذا الولد بأنه حيفظ القرآن

إال تسعة  ليس هلل  أن    ومل ي رد   ،هذه األسامء من أحصاها دخل اجلنةو «اساًم 

إن أسامء  :قال أو ،وتسعونأسامء اهلل تسعة  :لقال احلرص  ، لو أراد ن اساًم ووتسع

هذا التعبري خيتلف ، و «إن هلل تسعة وتسعني اساًم »  :لكنه قال تسعة وتسعون، اهلل

أن  ؛هلا هذه اخلاصيةأسامًء  التعبري، فدل عىل أن من مجلة أسامء اهلل  لكعن ذ

  .من أحصاها دخل اجلنة

، والغم   اهلم  دعاء حديث  ومنهااألدلة األخرى املعنى والذي يؤكد هذا 

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته »: والذي قال فيه النبي 

 ،«يف كتابك، أو علمته أحًدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك

أسامء اهلل  دنحد  يف علم الغيب عنده، إًذا كيف  استأثر هباأسامء له  اهللفكون 

  !به يف علم الغيب عنده؟هلل اتسعة وتسعني ومنها ما قد استأثر ب

عوذ برضاك من سخطك، أ إيناللهم »: قول النبي ا ومن األدلة أيًض 

وبك منك ال أحيص ثناء عليك، أنت كام أثنيت عىل  ،وبمعافاتك من عقوبتك

عىل  أن يثني   حمصورة بعدد الستطاع النبي  لو كانت أسامء اهلل ف ،(1)«نفسك

ر ـالسميع، العليم، البصري، القدي :أن تقولهو عىل اهلل ألن معنى الثناء  ،هبا اهلل 

ال   اهلل ذلك حتى رسولــحصورة، لـر مـغي يء، لكن أسامء اهلل ـعىل كل ش

ال أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت »ولذا قال: ع أن حييص الثناء عىل اهلل، ييستط

 . «عىل نفسك

 سجد ـقيامة يـفاعة يوم الالش ا يف حديثـكم أن النبي  ن األدلة أيًضا:ـوم

 ويلهمني من حمامده ، وحسن الثناء عليه شيئا  ثم يفتح اهلل عيل   »يقول: و هلل 
                                                           

 (.486برقم: ) يف صحيحه أخرجه مسلم (1)
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 ‘من أسامء اهلل ما سيفتحها اهلل عىل رسوله  :يعني ،(1)«مل يفتحه ألحد قبيل
 .حمصورة بعدد تليس أسامء اهلل  نإذ ،إياها يوم القيامة ه  م  ل  ع  وي  

ها ووقف عليها دخل د  من ع   :أي «صاها دخل اجلنةمن أح» :‘وقوله 

، وال مانع هبا د اهلل هبا، وقيل: من تعب   هبا ودعا اهلل  اجلنة، وقيل: من آمن  

د هذه املعاين  كلها. من أن  يكون املرا

ويدعو اهلل هبا  وإنام حيصيها اإلنسان ويؤمن هبا، فإًذا هي ليست جمرد عد  

  .يا غفور اغفر يلوا رمحن ارمحني، ييقول: يا رزاق ارزقني، و

ألنه تواب،  ؛د اهلل هبا، فيتوب إىل اهللأن يتعب  حصاء أيضا ويدخل يف اإل  

 ألنه احلسيب وهكذا. اهلل؛ ل عىلقيب، ويتوك  ألنه الر   ؛ويراقب اهلل

د  أسامء اهلل  قد وردو إن هلل »: قال الرتمذيعند يف حديث ضعيف  ع 

 هفيهذا احلديث ف ، ومع ضعفثم سد تسعة وتسعني اساًم  «تسعة وتسعني اساًم 

  .(الضاروالنافع، واملاجد، )ثابتة هلل تبارك وتعاىل، كاسم  ام بأهنسل  أسامء ال ي  

كان النبي فقد  ،ع حتديد هذه األسامء، وهلذا نظائريف الرش   وعليه مل يثبت  

 ،بساعة من يوم اجلمعة ب النبي رغ   كام أعامل  من غري حتديد  هلا؛ ب يفيرغ   ‘

فيها عبد  اختلف العلامء يف تقديرها وقد   ،يدعو اهلل إال استجيب له مسلمال يوا

تلف أهل اخ ،به أجابعي الذي إذا د  االسم األعظم هلل كذلك  ،وحتديدها

 . يف حتديدها خالف وقع ،ليلة القدركذلك ، والعلم أيًضا يف حتديده

األعامل فيكون  بالقيام هبذهجيتهد املسلم ن أاحلكمة من ذلك  :قال أهل العلم

 . خرًيا له

 

                                                           

 (.194(، ومسلم برقم: )4712أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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مانع فال  «إن هلل تسعة وتسعني اساًم »: نظري قول النبي  :يعني ،ونظري هذا

حلقات عندي أربعة أبناء يدرسون يف  :مر  معناكام  ،غريها لهيكون أن 

  يدرسون. أوالد العندي  يكون يمنع أن فال، التحفيظ

تعيني هذه األسامء، واحلديث املروي عنه يف تعيينها  يصح عن النبي  ومل

 .⌂كام سيأيت يف نقل املصن ف عن احلافظ ابن حجر  ضعيف
، البخارين اساًم هو يف واحلديث الذي ذكر فيه تسعة وتسع أصل  مع أن 

وإنام الضعيف ، «إن هلل تسعة وتسعني اساًم من أحصاها دخل اجلنة» :ولفظه

 سامء احلسنى بعد ذلك.سد  األ

۞   ۞   ۞ 

 

 

للصدقة، فإنه ال يمنُع  م: عندي مائة درهم أعددهتونظري هذا أن تقول

تعيني   ها للصدقة. ومل يصح عن النبي دَّ عِ أخرى مل تُ  أن يكون عندك دراهمُ 

  هذه األسامء، واحلديث املروي عنه يف تعيينها ضعيف.

(  من جمموع 6ج 383)ص «الفتاوى» قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف

ملعرفة بحديثه، وقال باتفاق أهل ا ها ليس من كالم النبي تعيينُ » ابن قاسم: 

( :  إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميني كام 379قبل ذلك )ص

 ا.هـ.  «جاء مفرًسا يف بعض طرق حديثه 
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ط السلفية(:  11ج 215)ص« فتح الباري»يف  وقال ابن حجر                    

د الوليد فقط ، بل )ليست العلة عند الشيخني )البخاري ومسلم(، تفرُّ

 االختالف فيه واالضطراب، وتدليسه واحتامل اإلدراج(.

اختلف السلف فيه، وروي عنهم  ولـامَّ مل يصحَّ تعيينها عن النبي 

يف ذلك أنواع، وقد مجعُت تسعة وتسعني اساًم مما ظهر يل من كتاب اهلل تعاىل 

 .وسنة رسوله 

األول،  له،فمن كتاب اهلل تعاىل: اهلل، األحد، األعىل، األكرم، اإل

، البصري، التَّواب، اجلبَّار، احلافظ،   واآلِخر، والظاِهر، والباطن، البارئ، الربُّ

، املبِ  ، احلقُّ ، نيُ احلسيب، احلفيظ، الـَحِفيُّ ، احلكيم، احلليم، احلميد، احليُّ

ق، الرؤوف، ال زاق،القيوم، اخلبري، اخلالق، اخلالَّ حيم، الرَّ محن، الرَّ قيب، رَّ  الرَّ

العزيز، العظيم،  ،الم، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد، العاملِ الس

ار، الغفور، الغني، اليُّ ـ، العليم، العلعفوُّ ـال القادر، القاهر،  اح،فتَّ ـ، الغفَّ

ار، الكبري،القدوس، القدير، القريب، القويُّ  الكريم، اللطيف،  ، القهَّ

ر، املقتدر، ب، املجيد، املحيط، املصوِّ املؤمن، املتعايل، املتكرب، املتني، املجي

الواحد، الوارث، الواسع،  يت، املَلِك، املليك، املوىل، املهيمن، النصري،قِ مُ ـال

،  الوهَّ   اب.الودود، الوكيل،  الويلُّ

، الرب، ومن سنة رسول اهلل  : اجلميل، اجلواد، احلكم، احلييُّ

بوح، السيد، الشايف، الطيب، القاب ر، م، املؤخِّ ض، الباسط، املقدِّ الرفيق، السُّ

 ْتر.ان، الوِ الـُمحسن، املعطي، املنَّ 
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 ام بينهموإن   ،وجه مطابق  لالسم اآلخر من كل   اسم  هذه األسامء ليس يف 

 تفاوت واختالف. 

أصله اإلهل،  (اهللاسم ) ،ژٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ   ژاهلل تعاىل: قال  (:اهلل)

اهلمزة فخففت من )اإلهل( إىل )اهلل(، ومعناها لكن لكثرة االستعامل حذفت 

 اًل، وتعظياًم. وتذل   ،املعبود باحلق حب ا، وخوًفا، ورجاءً 

 ،ارن اجلب  كلها تعود إىل هذا االسم العظيم، كام لو قيل: م   أسامء اهلل و

وس؟ د  ، والق  ، واحل ي   . قال: اهللسي   والعليم 

اساًم  أفضل من أن ختتار   دل بآيةاالسم عندما تستهبذا  وتسمية اهلل 

واحلق  من أسامء ، (احلق تبارك وتعاىل )يقولكام يقول بعض املعارصين:  ؛آخر

أنه إذا أراد أن  ، لكن من سنة النبي  ژۇ  ۇ     ۆ   ژ :اهلل تعاىل، كام قال 

خري من أن يقول:  ، واالقتداء برسول اهلل ول: قال اهلل، فيأيت باسم )اهلل(يق

   .ل احلققا

أن نقول: قال  كام أن األفضل يف اختيار التعبري عن رسول اهلل 

حديث و، هذا أفضل من أن نقول: قال املصطفى، النبي  قال، أو اهلل رسول

 .املصطفى

السنة، ومل يرد عن الصحابة غري تسمية اهلل بلفظ اجلاللة )اهلل(، هي وهذه  

 .(1) )بالرسول( أو )النبي( وتسمية النبي 

)أوصاين خلييل(، نقول:  أنه قال: قد يقول قائل: جاء عن بعض الصحابة

 ( ولنكن متبعني للسلف اهلل )نبي قال وأ ،(اهلل )رسول ن األكثر قوهلم قالنعم، لك

 .، أو قال النبي فنقول: قال اهلل تعاىل، وقال رسول اهلل 

                                                           
 ( بمعناه.55ص) البن عثيمني «رشح السفارينية» انظر:   (1)
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ألحد او ،ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژكام يف قوله تعاىل:  :(األحد)

ٺ  ٺ  ٺ  ژ يف قوله:ة وجاءت يف القرآن منفي   ،ةد من األحدي  أصلها من وح  

 :وقوله ،ژڱ  ں  ں  ڻ        ژ :قولهيف أو بمعنى النفي  ،ژٺ  ٿ     

ومل تأت يف القرآن مثبتة  ،ژەئ ەئ وئ وئ ې  ې   ى  ىائ  ائژ

لذي مل يرشكه ، يعني: الواحد اژٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ژ :إال يف حق اهلل تعاىل يف قوله

األحد، واحد  يشء يف وحدانيته، املنفرد بذاته، وصفاته، وأفعاله، وحقوقه، فهو 

ة، واحد بأسامئه املنفرد بالربوبي   يف ذاته ال رشيك له، واحد يف أفعاله فهو الرب  

ڄ  ڄ   ژقديم  اجلار واملجرور يف قوله: تو، ژہ  ھ   ھ   ژوصفاته 

واحد  فاهلل  د  احلرص واالختصاص،يفي، ژہ  ھ   ھژ، وقوله: ژڄ

هري، من غري وزير وال معني وال ظ   وواحد يف أفعاله، وحده الذي يفعليف ذاته، 

له، قال جل وعال:  ي  م  ال مثيل له وال كفء له وال س   ،أسامئه وصفاتهيف وواحد 

، فالوصف  األعىل خيتص  باهلل تعاىل دون أي: الوصف األعىل ،ژڃ  ڃ  ڃژ

يستحق العبادة وحده،  فإن ه  ؛هو سبحانه وتعاىل واحد يف حقوقه ذلككو، غريه

ڎ    ژ: تعاىل  أي: معبودكم معبود واحد، وقال ،ژی ی ی ژقال جل وعال: 

  .  ژڎ  ڈ  ڈ

ڄ  ڄ  ژ، وقال جل وعال: ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ ژ: وقال 

فالعبادة أيًضا يستحقها  ،ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

 وحده.  اهلل 

ده عن اسم اهلل الواحد  :لكن لو قيل ،وتفسري األحد هبذا املعنى عند انفرا

ا ـه، وأمـفء لـصفاته الذي ال كـفرد بـمنـعنى األحد الـكون مـيـف (دــد الواحـاألح)

 : ليس بمثنى وال مجع.الواحد معناه

 .ژڻ  ڻ  ں  ڻ ژكام يف قوله جل وعال: :(األعىل)
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، األكرب، واألعلم، واألكرم :فعل، مثلاألعىل وزن: صيغة تفضيل  عىلاألو 

، والعلو ، وهو املتعالاألعىل وهو العيل   واهلل أعىل  من كل يشء سبحانه وتعاىل، فهو

 .القهر جلميع املخلوقات وعلو   ،القدر الذات، وعلو   مطلق فيشمل علو   هلل 

ىل عرشه، فوق علو الذات بمعنى: هو بذاته يف العلو، يف السامء مستو  ع

 فذاته علي ة.،ژڭ ڭ ڭ ۇ ژخملوقاته كام قال تعاىل: 

، وعلو أعىل من خلقه مجيعًا قاهر هلم وعلو القهر بمعنى: أن اهلل تعاىل

الذهب أعىل من  ر  د  أي: ق   ،: إذا قيل )الذهب أعىل املعادن(الصفة والقدر مثاًل 

 صفاته عالية القدر. غريه، فاهلل 

ويقرصونه عىل ذلك  ،والقدر العلو بعلو الصفات ونأهل البدع يفرس  و

 ،ژمئ  ىئ يئ  جبحب  ژقوله جل وعال: وا قد فرس  وينكرون علو الذات، و

والعياذ  أو ليس يف جهة ،اًتا، أما ذاته ففي كل مكانفوقهم قدًرا وصفًة، ال ذبأنه 

 .باهلل

 ووضعنا واحدة بجانب األخرى، ،ذهب وفضة ن:وقالوا: إذا كان عندنا قطعتا

يقال: الذهب فوق الفضة  أنأو واحدة فوق األخرى فيصح بأي وضع  وضعنامها 

حتى لو وضعنا قطعة الذهب أسفل، وقطعة الفضة أعىل، وقلنا: الذهب فوق 

 .دًرا، وهذا معناه عند أهل البدعالفضة فالكالم صحيح، فوقه أي: ق

نه أ اهمعن ،ژ يئ  جبمئ  ىئ ژ: لو سلمنا أن قوله تعاىل: أهل السنةقال 

ة ـ  ال يمكن محله عىل فوقي ،ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژفوقهم قدًرا، لكن قوله تعاىل: 

 ق اليشء( إال إذا كان فوقه ذاتاً )اليشء من فو :أن تقول يف اللغة وال يصح ،القدر

لكن إذا ، افوق اليشء الفالين مكانًة وقدرً  يجوز أن تقول: اليشء الفالين  فومكاًنا، 

ني: مكاًنا، ال بد أن يكون فوقه، يع ،فوق اليشء الفالينمن  ء الفالين  اليش قلت:

 .ژمئ  ىئيئ  جب  ژت قوله تعاىل: ف رس    ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژفقوله تعاىل: 
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األكرم: اسم تفضيل، واهلل اسمه:  ژڎ  ڎ   ڈ   ژ: قال  :(األكرم)

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژ: تعاىل قال ق  ل  وقد ورد ذكره يف سياق ذكر اخل  الكريم، 

ءة والعلم الذي هو حياة اإلنسان  ، كامژڤ ذكر اسمه األكرم يف سياق القرا

 .                    ژڎ  ڎ   ڈ   ژفقال تعاىل: 

ال ينفد، واألكرم  ي عطاءً عطوي   م  كر  ـبمعنى: ذو الكرم الذي ي   الكريم يأيت و

 :كام قال تعاىل ميدة الواسعةح  ـذو الصفات الويأيت الكريم أيضًا بمعنى  أبلغ،

 ، يعني: ذو صفات محيدة. [31]يوسف:  ژڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڦژ

 :أي ،ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى   ژ: قال تعاىل :(اإلهل)

 وخوفًا ورجاًء. اوحب   وذال  ًا خضوع ،قحاملألوه، املعبود ب

 وردت يف قوله جل   أسامء هلل  :(ر، والظاهر، والباطناألول، واآلخ  )

 ها النبي وفرس   ،ژۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ژ سورة احلديد: وعال يف

ر اآلخ   ، وأنت  يشء   ك  بل  فليس ق   ل  و  األ   أنت  »فقال:  وحسبنا تفسري الرسول 

فليس دونك  ن  ، وأنت الباط  يشء   ك  وق  ف   ، وأنت الظاهر فليس  يشء   ك  عد  فليس ب  

ة الصفات وفوقي  ،ات لذ  ا ة، والفوقية تكون فوقي  الظهور بمعنى الفوقيةو، (1)«يشء

هذا التفسري مح  ل    «أنت الباطن فليس دونك يشء» : وأما قوله  ،وفوقية القهر

، وقرب اهلل من خملوقاته يكون باملعنى العام فهو البطون القربعىل أن معنى 

هو قريب من أوليائه بإجابتهم فعنى اخلاص امل، وب بعلمه قريب من كل خملوق

  وسامع دعائهم. ونرصهم وتأييدهم

م د  ق  م  ـأنت ال»: ر الذي يف قول النبي خيتلف عن معنى املؤخ   :(راآلخ  )

  .(2)«روأنت املؤخ  

                                                           

 (.2713) يف صحيحه برقم: مسلمأخرجه ( 1)

 (.770) يف صحيحه برقم: مسلم(، و6317) برقم: البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)
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م األشياء : أنت الذي تقد  ومعنامهااسم فاعل، كالمها ر خ  ؤ  م وم  د  ق  وم  

 ر ما تشاء.خ  ؤ  م ما تشاء، وت  رها، تقد  خ  ؤ  وت  

ذكر اهلل تعاىل يف هذه   ،ژېۉ ې ې ې ژ قال تعاىل: :(البارئ)

ولكن  ،ويمكن التعبري بكل اسم عن اآلخر اآلية ثالثة أسامء متقاربة يف املعنى،

هو الذي  :والبارئ   ،ر اليشء قبل وجودههو الذي يقد   :عند اجتامعها يكون اخلالق

 عاىل:قال ت ،اليشء عىل الصورة التي خيتارها ق  خل  ـر: هو الذي ي  املصو   ،ذ ما قدرهينف  

ر اإلنسان من نطفة، إىل علقة، إىل مضغة، أي: يطو  ،ژڑ  ژ ژڈ ڈ   ژ

ًفا، وهذه األطوار من آثار اسم اهلل   ثم جيعله عظاًما، وجيعل له رأًسا، وأطرا

 ثم تصويراً. ارءً قًا ثم ب  ل  فأوالً يكون خ   ،راملصو  

يعني:  ،ژى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئژقال تعاىل:  :(ر  ــب  ـال) 

 ذو اخلري الكثري والعطاء العميم. 

ء: ژٿ  ٹ ٿ  ژ :دليله قوله  :(البصري) ه الذي برص   ، [1]اإلسا

 يشء بصري.  وهو بكل ،بكل يشء حميط

ما يقبل  ا كثريً  :أي ،ابالتو   ،ژڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ژ  :العىل وزن فع   :(وابالت  )

واب والت   ،[25الشورى: ] ژک  ڑ  ڑ    ک  ک  کژ: قال تعاىل ،عباده منوبة الت  

د به يطلق عىل املخلوق وي    قوله تبارك وتعاىل: كام يف، ا كثريً  يتوب إىل اهلل الذيرا

فتطابق األسامء ال يلزم منه  ؛متثيل وال تشبيه وليس يف هذا، ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ژ

اب باملعنى الالئق به، فاهلل تو   ،-وهذه شبهة املعطلة-تطابق الصفات واحلقائق 

 .الالئق بهاب باملعنى العبد تو  و

 ؟ى هبا املخلوقونيتسم  اهلل نفسه بأسامء  يملاذا يسم  فإن قال قائل 

وصف نفسه بأسامء  وأ ه  ى نفس  لو سم  ف ،: حتى نعرف اهلل اجلواب

  وال عبدناه. وصفات غري معلومة املعنى عند املخلوقني ما عرفنا اهلل
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فسمى نفسه بأسامء معلومة لدى  ،ادهف نفسه لعبعر  أن ي   فأراد اهلل 

ی  ی   ڻ  ۀ ژ،  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ    ژ:  اهلل إذا قال ،اخللق حتى يعرفوه

 ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ ،ژۋ  ۋ  ۅ    ژ، ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ، ژی  

ألن  ؛لنا عليه، وسألناهخشيناه، ورجوناه، وعبدناه، وتبنا إليه، وراقبناه، وتوك  

 رجى. أن ي  وشى، أن خي  وعبد،  أن ي  تقتيض هلا معان   هوصفات هءأسام

عرف بام ال ي   اجلنة تعاىل اهلل وصفلو ف ،ه اهلل ألهل اجلنةد  ع  نظري ذلك ما أ  

لكن  ،رغب يف اجلنةلن نفوعليه  ًئا،شي فهم  ن نلاخللق له نظرًيا يف لفظه ومعناه ف

 كان ذلك معلومة لديناومعروفة و ،بأوصاف موجودة يف الدنيا اجلنةوصف ملا 

ڎ  ڎ   ڈڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ژ كام قال تعاىل: ؛سبًبا يف طلبنا هلا ورغبتنا فيها

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  

 .[15]حممد: ژۀ   ۀ     ہ

  :ار له معان  اجلب  و ،[23احلرش: ] ژۈ  ۈ ژقال تعاىل:  :(اجلبار)

  .ار الذي يقهر اجلبابرة ويغلبهمب  اهلل هو اجلف ،القوة بمعنى اجلرب :األول

فوق كل يشء بجربوته  فاهلل  ، ارة أي عاليةنخلة جب   :يقال ،العايل: الثاين

  .، وهذا من جرب  العلو  وعظمته

من  الذي جيرب اخلواطر، وجيرب الكسري، وجيرب الفقري، وكم هلل : الثالث

خاطر  اهلل جيربه، وما منو إال ريا من كس، ما من فقري إال واهلل جيربه، ومرب   ج  

رب   الرمحة. ،اهلل جيربهوإال مكسور   وهذا من ج 

الساموات الذي حيفظ   ،[64يوسف: ] ژڀ  ٺ    ٺ ژ: قال تعاىل :(احلافظ)

مما  وحيفظ أولياءه املتقني ،حيفظ أعامل العبادو وحيفظ دينه وكتابه، ،واألرض

ب   وحفيظ   هو حافظفيسوؤهم،   االسم الذي بعده.يف كام سيأيت  هم وهو حس 
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 الكايف الذي يكفي عباده. :يعني ،ژحت  خت  مت ژقال تعاىل :  :(سـيبـ  احل)

 وأيضًا احلسيب الذي حيفظ أعامل عباده من خري ورش وحياسبهم عليها.

املبالغة  يوه :من احلفاوة ،ژۋ  ۋ ۅۅ ژ قال تعاىل: :(احلفـــي  )

ه و  الذي ع  أيًضا:  معانيهمن ، ووالعطاء ،بالكرم، والعناية  اإلجابة إذا دعاه.د عبد 

 :ن معانيهوم  ،ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ     ژقال تعاىل :  :(احلــــق  )

بالوجود الدائم  صف  مت  فاهلل ، -أي: الزائل-ه الباطلابت، وضد  الث  : األول

  ة.ومي  واحلياة والقي  

، ولقاؤه ، ودينه حق  وعد فوعده حق  وإذا  ،بكلامته احلق   ق  ح  ـالذي ي   :الثاين

  .حق  وحده ال رشيك له  وعبادته  ،ورسله حق   ،، وكتبه حق  ، وقوله حق  حق  

  :له أكثر من معنى ،ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ ژقال تعاىل :  :(ــبنيـــم  ال)

  .ه  ح  ض  و   :من أبان اليشء، يعني ، األشياءني  ـــب  ـــــالذي ي   :األول

 ت بصريته.س  م  ط   من عىل إال خيفى ال ن  ــوكربيائه بي   لعظمته     اهللف ،ن  ــي  ـأنه ب   :الثاين

وليس من  ،يف يشء من خملوقاته هو  ليسف ،: البائن من خلقهالثالث

 خملوقاته يشء فيه.

 : ثالث معان  له و ، [4: إبراهيم] ژہ  ہ  ھ ژ: قال تعاىل :(احلكيم)

  .مك  الذي حي    :األول

 .ذو احلكمة :لثاينا

 ح  : امل  الثالث
 ـت  م : أي امل  ك 

 ن.ق 

كمة ذو ح   ه ا، كام أن  ا رشعي  ـًا، وحيكم حكمحيكم حكاًم كوني   واهلل 

م  ملخلوقاته ــح  ـ، وم  يف ترشيعاته ةكم خملوقاته، وح  يف كونية
 ترشيعاته.وك 
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 لج  ع  م وال ي  حل  ـالذي ي   [225: البقرة]  ژڀ  ٺ   ٺ     ژقال تعاىل :  :(احلليم)

ا، ال هناية له وال غاية وما أحلم اهلل عىل عباده! حلمه عظيم جد   ،بالعقوبة عباده

يا عبادي إنكم ختطئون » :قدساليف احلديث قال ، كام كامله احلسنيف بلغ له، بل 

 .(1)«ما، فاستغفروين أغفر لكبالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب مجيعً 

ناس، بل عىل مجيع خلقه، ال بعضليس عىل  م من اهلل وهذا احللم العظي

مع  أن اهلل تعاىل يعلم ، اب من حلم اهلل ج  الع   ب  ج  ل العبد لوجد الع  ولو تأم  

 .عنه م  ل  ومع قدرته عىل عقوبته فهو حي   أن الكافر لن يتوب،

 سمعه، لو أن شخًصا راتبه ًى عىل أذمن اهلل ال أحد أصرب  :(ورب  الص  )

الشك  أن   ،غاية اإلساءة هذا العامل إىل سيده ءويسعند إنسان مثله،  الشهري

ه سيعاقبه لولد، ويقال: املالئكة نسب له اؤذى، وي  شتم، وي  ي   ، لكن اهلل سي د 

ء ورشكاء، و من دونه أنداد   خذت  فر به، وي  ك  وي  ، بنات اهلل مع ذلك حيلم ونظرا

 .عليهم سبحانه وتعاىل

ذو املحامد،  : أي ،[28الشورى: ] ژې   ى  ى  ژعاىل: قال ت :(احلميد)

وهو احلميد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله، وهو احلميد لكثرة صفاته احلميدة 

 .ومجيع املخلوقات ناطقة بحمده ،الكاملة

ذو احلياة  :أي، [65: غافر] ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ     ژقال تعاىل :  :(احلي  )

 نة وال نوم.س   تأخذه، وال ها فناءيسبقها عدم، وال يلحق مل الكاملة التي

القائم  :له معنيانو ،ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ قال تعاىل:  :(ومالقي  )

مع جعل لنا الس  ف؛ القائم عىل غريهو، ه بيشء من صفاته د  م  ال أحد ي  ؛ فبنفسه

 .ژې    ې ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ژكام قال تعاىل:  وغريها، واألبصار واألفئدة

                                                           

 (.2577أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه برقم: ) (1)
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هو الذي  :اخلبري، [3: التحريم] ژژ  ڑ  ڑ    ک     ژقال تعاىل :  :(اخلبري)

اخلبري، فالعليم الذي يعلم ظواهر اسم و العليم اسم إذا اجتمعويعلم األشياء، 

 األشياء، واخلبري الذي يعلم خفايا األشياء وبواطنها.

 :أي ،[24: الحشر] ژۉ  ې  ې  ې   ېژقال تعاىل:  :(اخلالق)

م تفسريه عند ذكر رهذه ثم يصو  قبل أن يربأه أي ينف  اليشء  رد  ق  ي  الذي  ، وقد تقد 

 .اسم اهلل البارئ

 وهذه ، [86: الحجر] ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ     ژقال تعاىل:  :(قاخلال  )

 كثرًيا. ق  خل  ـي   :صيغة مبالغة، يعني

لذي يرأف ا ، [7: النحل] ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژقال تعاىل:  :(فؤوالر  ) 

 .ويرمحهم بعباده

ذو الرمحة  الواسعة، والرحيم ذو الرمحة :الرمحن، أي :(الرمحن الرحيم)

هو الذي يوصل الرمحة إىل عباده، فالرمحن صفة متعلقة بالذات عىل  ؛الواصلة

 :تعاىل  ، قالبالفعل ةمتعلق صفةعىل وزن فعيل  وزن فعالن، والرحيم

 ة. يوصل هلم الرمح :يعني ،ژجث  مث  ىث  ژ

اق  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژقال تعاىل:  :(اقالرز  ) صيغة مبالغة الرز 

ز   ،اسم فاعلمن الرازق، والرازق   ه  الر  أي الذي يرزق  -بفتح الراء–ق ومصدر 

زق  ، ةة واملعنوي  واملرئية وغري املرئية واحلسي  ة، ة والدنيوي  يني  عباده النعم الد   والر 

ء  زق ،ني املرزوقةالع هو:بكرس الرا زق ،فاهلداية ر  زقوالصح ،والولد ر   ،ة ر 

زق. واملال  ر 

وهو الذي يراقب عباده؛  ،ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ژ لقوله تعاىل: :(الرقيب)

 .رقيب بمعنى القائم عىل كل نفساسم ال د  ر  ي  ، وفال ختفى عليه خافية
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 معنيان:  لهو ،ژۇ  ۇ ژ :لقوله تعاىل :(السالم)

ال ف مجيًعا، النقائص ه عنعيب، ونقص، وآفة، املنز   لسامل من كلا ول:األ

 ، وعليه فيكون اساًم الزًما.نقص فيه بحال من األحوال

ًيااساًم فيكون  غريه، م  ل  س  الذي ي  الثاين:   . متعد 

اهلل  ستغفر  أاهلل  ستغفر  أ»من الصالة قال:  إذا انرصف   كان النبي و 

فهو من اهلل،  تأيت ةالسالم ألن (1)«لسالم ومنك السالمأنت ا اللهم اهلل، ستغفر  أ

 .م عبادهل  س  ي  الذي 

الذي يسمع كل  :أي ،ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژقال تعاىل :  :(ميعالس  )

األصوات عىل اختالف اللغات وتفنن احلاجات قد استوى مسموع، يسمع كل 

 .يف سمعه الرس واجلهر

وهو الذي يشكر  ، ژڱ  ڱ   ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژقال تعاىل:  :(اكرالش  )

 يع  ض  فال ي   ،ژی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ژوقال تعاىل:  ،عباده عىل أعامهلم

ويثني عىل عبده  الكثري،بليسري وجيازي عليه أعامهلم بل يضاعفها هلم ، ويقبل ا

بني مالئكته، بل حتى أعداء اهلل الكفار يشكرهم فيجازُّيم عىل أعامهلم يف 

 .ف عن بعضهم يف اآلخرةوقد خيف   ،الدنيا

 اكر.قريب من معنى الش  وهو  ،ژې  ېې ژقال تعاىل:  :(كورالش  )

وال ختفى عليه  ،لع عىل كل يشءويط  الذي يشهد عىل كل يشء،  :(هيدالش  )

وعال  ، وهو جل  ژۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی  ی   ژ، كام قال تعاىل: خافية

 . ژ  جح  مح  جخ ژشهيد لعباده قال تعاىل : 

 له معنيان: و ،ژپ  پ   ژقال تعاىل : : (مدالص  )

                                                           

 (.591أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: ) (1)
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وال  ،ال طعام ،يشء    ه  ل ذات  بمعنى ال يتخل   الذي ليس له جوف األول:

به مأل ي   مااليشء املجوف ناقص حيتاج إىل ف، وهذا لكامله، وال ولد ،رشاب

 لكامله. ال جوف له جوفه، لكن اهلل 

 ،ؤددهيف س   ل  م  د الذي ك  هو السي  ، فكامليف صفات ال ل  م  ك   الثاين: الذي 

ه ،العظيم الذي كمل يف عظمته  ن عداهم   ل  الذي حيتاج إليه ك   ،املستغني عام سوا

ئجها، تقصده   .وتعتمد عليه وتلتمس حوائجها عندهتصمد إليه اخلالئق بحوا

 ،عامل الغيب والشهادة  اهلل ،ژۀ  ہ   ہہ ژ: قال تعاىل :(العامل  ) 

 م الذي ال ختفى عليه خافية سبحانه وتعاىل.نه العليم والعاّل وقريب م

 معاٍن: ةوله ثّلث ،ژہ  ہ  ھ      ژقال تعالى :: (العزيز)

 ع، أي: ال يغلبه يشء.ة االمتناعز   :األول

 .يشء ل  أي: يقهر ك  ، ة القهرعز  : الثاين

 يغلب كل يشء. أي: ،ة الغلبةعز  : الثالث

يشء، عظيم  هو العظيم يف كل   ،ژىئ  ی   ی ژقال تعاىل :  :(العظيم)

 برصه.وسمعه، وعلمه، ويف كربيائه، 

يعفو ف، ژگ   گ   گ    ڳ ژهو الذي يعفو عن السيئات  :(العفو  )

 ويعفو عن املقرصين يف أداء الواجبات. ،ويعفو عن السيئات ،عن املسيئني

ختفى  ال بكل يشء عليم فاهلل ،ژڳ  ڳ  ڳ ژقال تعاىل :  :(العليم)

 ، عنده مفاتح الغيب، عامل الغيب والشهادة.عليه خافية

 املطلق الذي يشمل ثالثة أمور:  والعل ،ژىئ  ی   ی ژ: قال تعاىل :(العيل  )

  وهذا العلو الذي ينكره أهل البدع. ،الذات علو   :األول

 خلقه أمجعني.عىل  القهر علو   :الثاين
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 .هاوذلك يف صفاته كل  القدر  علو   :الثالث

ىئ   ژ يف القرآن: أعظم آيةوهي  ،آية الكرسالعيل يف آخر  اسم   اهلل   ر  ـك  وذ  

 .ژی   ی

مها ، وژٿ       ٿ       ٹژ   ،ژے     ے         ۓ       ژقال تعاىل :  :(ار والغفورالغف  )

ۓ  ۓ  ژيغفر كثرًيا  :أيمن صيغ املبالغة،  وهين عىل كثرة املغفرة، اسامن داال  

گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ ،ژڭ   ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ       ڭ    

وأهل املغفرة  ،وأهل التقوى ،وذو مغفرة ،ار، وهو الغفور، فهو الغف  ژڱ

  رت   س   واملغفرة: ،وقابل التوب ،وغافر الذنب ،وخري الغافرين
 
الذنب   اهلل

  ذنبه وجتاوز عنه.لعبده أي سرت اهلل اهلل   ر  ف  وغ  وجتاوزه عن املذنب، 

عن كل  غني  فاهلل ذو الغنى املطلق، ، ژھ  ھ   ھ     ژقال تعاىل :  :(الغني  )

 سبحانه وتعاىل.  ن سواهم  

 .ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے ژ:  قال

 .ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ        ژ:  وقال

مبالغة، أي: كثري اح صيغة فت  ، ژگ  گ  گژقال تعاىل :  :(احالفت  )

ويفتح عىل عباده بام شاء، ويقيض ، ق  ز  الر  ويفتح عىل عباده العلم  الفتح الذي

د   ،فيهم بام يريد ويفتح  ،ريواهلل يفتح بحكمه الديني الرشعي، وبحكمه الق 

ئي يوم القيامة بني عباده فيام كانوا فيه خيتلفون.  بحكمه اجلزا

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ژ: ذو القدرة، قال تعاىل :أي :(القادر)

 فهو قادر على كل شيء ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء.، ژۓ  

يشء، وذل  ل  الذي قهر ك  ، ژمئ  ىئ     يئ  جب ژ: قال تعاىل :(القاهر)

 يشء. ل  له ك  
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 عن العيوب والنقائص. ه  املنز  وهو  ،ژڭ  ڭ ژقال تعاىل :  :(القدوس)

 ع  فال ي   ذو القدرةفهو  ،ژگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ ژ  : قال تعاىل :(القدير)
زه ج 

 امء.يشء يف األرض وال يف الس  

ى  ائ   ائ  ژ ومع ذلك قريب  هو يف العلو  فيف علوه،  :(القريب)

 . ژەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 ألنه ليس كمثله يشء. ًا؛قريب وكونه  ،اعلي   وال منافاة بني كونه 

 ،الذي ال يعجزه يشءوهو  ، (ڇ ڇ ڇ ڍ ):لقوله تعاىل :(القوي  )       

 .عزيز   فهو قوي  

 :تشديدبالار ه  الق  بمعنى القاهر، و ،ژڄ  ڄ  ڃ ژ تعاىل: لقوله :(ارالقه  )

 وهي صيغة مبالغة. ،كثري القهر

هو  الذي ،ژڑ      ڑ  ک    ک   ژژ قال تعاىل: :(الكبري)

 أكرب من كل يشء، فهو الكبري املتعال.

، والعطاء ذو الكرم :أي ،ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ    ڭ       ژقال تعاىل:  :(الكريم)

 وذو الصفات احلميدة.

 يلطف بعبادهالذي  وهو ،ژٺ   ٺ  ٿ ژقال تعاىل:  :(اللطيف)

مل اعمن معاين اللطيف: ال، ومصاحلهم الدينية والدنيوية بخفية هلمفيوصل 

 الدقيقة. خفايا األمور اللطيفةب

 له معنيان: و ،ژۇ  ۆ   ژقال تعاىل :  :(املؤمن)

 دهم.ق رسله ويؤي  الذي يصد   ،قاملصد   :األول

ن عباده املؤمنني: الثاين م  ؤ   من عذابه.  الذي ي 

 بذاته وصفاته وقهره. فهو متعال، ژک    ک  ژقال تعاىل:  :(املتعال)
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غري الكبري، وهو  ،ژۆ       ۈ  ۈٴۇ    ژ : قال تعاىل :(املتكرب  )

  ًيا.فيكون متعد   أفعالهمتعل ق  ب، واملتكرب متعل ق بالذات فيكون الزًماالكبري ف

ذو القوة الشديدة أي: ، ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ: قال تعاىل :(املتني)

 لكن ليس متينًا. من القوي فقد يكون اليشء قوي ا أعم  واملتني  ،التي ال تنقطع

، قال ن دعاههو الذي جييب م  و، ژمب  ىب      حب    خب   ژقال تعاىل :  :(املجيب)

، وقال ژائ ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئىژتعاىل: 

 .ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ  تعاىل:

اليشء و ،ذو الصفات الكثرية :يأ، ژڤ    ڤ  ڦ    ژ: قال تعاىل :(املجيد)

املجيد، بإذا كانت له صفات كثرية يقال عنه: املجيد، فقد وصف اهلل نفسه 

 بأنه جميد، ووصف العرش بأنه جميد. -وهو كالمه وصفته- رآن ووصف الق

 الذي أحاط بكل يشء ،ژجت   حت  خت  مت  ىت ژقال تعاىل:  :(املحيط)

 .به علاًم حييطون  واخللق ال،  من خلقهلاًم ع  

هو الذي يصور األشياء ، ژۉې ې ې  ېژ: قال تعاىل :(راملصو  )

 هم.فيخلقهم عىل صورأي:  ،ژڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ     ژ

هو تام  القدرة، الذي ال يمتنع عليه ، ژجث  مث  ىث  يث   حج  مج   ژ :(املقتدر)

، وهذا االسم أبلغ من القادر ، وال حيتجز  عنه يشء   .يشء 

 م  ـال)
 لهوهو الذي يعطيهم القوت،  ،ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی     ژ :(يتق 

 .(1)رخ  أ  معان 

                                                           

أي: حفيظا،  ژی ژ ادة، ومطر الوراق:عباس، وعطاء، وعطية، وقت قال ابنُ  »: (  قال ابن كثري 1)

دي، وابن زيد: قديًرا، وقال وقال جماهد: شهيًدا، ويف رواية عنه: حسيبًا، وقال سعيد بن جبري، والسُّ 

 [.2/368]تفسري القرآن العظيم « اهلل بن كثري: املقيت: الواصب، وقال الضحاك: املقيت: الرزاق  عبد
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 .ژھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ ژ :(كاملل  )

الذي يملك األشياء، ، ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژقال تعاىل:  :(املليك)

 وحيكم فيها.

ه، ويوايل  ،ژ ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ  ژقال تعاىل :  :(املوىل) هو الذي يواليه عباد 

 ويتوىل أمورهم الدينية والدنيوية. ،مه فينرصهعباد  

 املسيطر عىل كل يشء. :أي ،ژۇ  ۆ  ژقال تعاىل:  :(املهيمن)

 نرص  ستنرص به، وي  الذي ي  ، ژۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ ژقال تعاىل:  :(صريالن  )

 .ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ عباده 

 الذي ال ثاين له يف ذاته، وال يف ، ژھ  ھ  ھ ژ: قال تعاىل :(الواحد)

 يف صفاته، وال يف حقوقه. وال ،يف أفعاله أسامئه، وال

هو الذي يرث  ،ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ ژقال تعاىل :  :(الوارث)

 سبحانه وتعاىل. الباقين عليها، فهو وم   األرض

يف ؛ ءالواسع يف كل يش، ژں  ں  ڻ  ڻ ژ: قال تعاىل :(الواسع)

 علمه، ورمحته.و ،عطائه

د إىل عباده بالنعم، الذي يتود   وهو، ژے     ے         ۓ   ژ :قال تعاىل :(الودود)

 والعطاء.

ليهم الذي يكفي عباده فيكون ع ،ژىئ  يئ  جب  حب  ژ :(الوكيل)

ئجهم.  وكياًل يف قضاء حوا

ىل  وي   ب  ح  ـهو الذي ي   :أي ،ژۉ  ې  ې   ژقال تعاىل:  :(الويل  ) ، وهو وا

 ـي  
 .سبحانه وتعاىل وايلب وي  ح 

 هو الذي ُّيب كثرًيا. :صيغة مبالغة، أي ،ژے    ۓ     ژقال تعاىل:  :(ابالوه  )
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 ذو اجلامل أي:، (1)«إن اهلل مجيل حيب اجلامل»: قال الرسول  :(اجلميل)

وعال مجياًل  ، وكونه جل  املطلق الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله

ب  ـيستوجب أن ي   ، وإما ملا فيه من لكرمه ب  ح  ـألن املحبوب إما أن ي   ؛ح 

لو نظرنا إىل هذه املعاين التي جتلب املحبة و، الصفات احلميدة، وإما جلامله

اق، وأنه كذلك ز  ر  وان ، من  وكريم،  أن اهلل  لوجدنا ؛وجتعل اليشء حمبوًبا

، وعىل باملرئيات بصري، ولألصواتواجلالل، فهو سميع جل وعال ذو الكامل 

  .كل يشء قدير، ولوجدنا أيًضا أنه مجيل حيب اجلامل

 ن ـعبد اهلل بحديث ـف :رـا األثـظر، أمـر والنـميل: األثـىل أنه جـن األدلة عـوم

 ، فقال«من كرب ذرةدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ال ي  »: النبي ملا قال  ؛مسعود

ال، »أهذا من الكرب؟ قال:  اً ، وثوبه حسنانً س  ح   ه  ل  ع  ن   كون  ن ي  أ   ب  ح  ـ: إن الرجل ي  رجل

 مجيل. األثر دال عىل أن اهلل ، فهذا (2)«حيب اجلامل مجيل  إن اهلل 

أو  ،منظًرا مجياًل  إذا رأيت ،به معطي اجلامل أحقفإن  :النظر من جهة وأما

فاهلل هو الذي وهبهم هذا  أو جًوا لطيًفا مجياًل، ،مجياًل  اً أو إنسان ،مجيلة دابةً 

أعظم و ،الذي خلق اجلامل ووهبه ملن شاء، وهو هب اليشء أوىل بهاوو اجلامل؛

 نعيم أهل اجلنة هو النظر إىل وجه اهلل الكريم.

د   ج  إن اهلل»:  قال النبي  :(اجلواد)  ـي   وا
 الكرم. وهاجلود و ،(3)«اجلود ب  ح 

«مك  ح  ـم وإليه الك  ح  ـإن اهلل تعاىل هو ال» :كام يف حديث :(مك  ح  ـال)
الذي  ،(4)

 .، ورشعي  حيكم، وحكمه  كوين  

                                                           

 (.91)يف صحيحه أخرجه مسلم  (1)

 (.91أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: ) (2)

 (.1627) «الصحيحة» وصححه األلباين يف (،10840برقم: ) «شعب اإليامن» أخرجه البيهقي يف (3)

 .(2682(، وصححه األلباين يف اإلرواء )5387(، والنسائي برقم )4955أخرجه أبو داود برقم: ) (4)
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إن اهلل حيي كريم يستحي إذا رفع » :ذو احلياء، ويف احلديث :يعني :(احليي)

چ  چ  چ    ژجل وعال أيًضا: ، وقوله (1)«ئبتنيالعبد إليه يديه فريدمها صفًرا خا

مع أن  دلت اآلية عىل إثبات احلياء هلل ، ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ب مثاًل ما بعوضة أن يرض ينه ال يستحيأ يدل عىل إذ املنطوق ،فيها نفي الصفة

  من يشء آخر. يأنه يستحي همن واملفهوم ،فام فوقها

 من  يليم: يا رسول اهلل، إن اهلل ال يستحيس  أم ة إثبات صفة احلياء قول ومن أدل  

ها ر  ــ، فأق(2)«رأت املاءنعم، إذا »احلق، هل عىل املرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: 

 دين ورشع. وإقرار النبي  ،من احلق يقوهلا: إن اهلل ال يستحيعىل   النبي

وتدبرياً،  ،رصفاً وت ،اً وملك ،لقاً ة عىل خلقه أمجعني خ  ــبوبي  ذو الر   :(الرب  )

يف األلف والالم ب ألنه ورد ؛استدل  بالسنة عىل إثبات هذا االسم  خالشيو

للفم  رة  ه  ط  السواك م  »: وقوله ، (3)«كوع فعظموا فيه الرب  أما الر  ف»: قوله 

 . (4)«للرب   مرضاة  

ٹ   ژ :هلل تعاىل بقوله واستدل بعض أهل العلم عىل إثبات اسم الرب  

يف كتاب اهلل يف مقامات  اوردالرب  ةفوص اسم الربو  ،ژڤ  ڤٹ  ڤ  

پ  پ  پ   ژ مثل قوله تعاىل:  ؛ئة مرةامعديدة وسياقات متنوعة تزيد عىل مخس

 .ژک  ک  ک  ک ژ، ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ژ   ،  ژپ

(5)«إن اهلل رفيق حيب الرفق»: حلديث :(فيقلر  ا)
.  

                                                           

 (.1635( وانظر: صحيح الرتغيب لأللباين )3556)(، الرتمذي  برقم: 1488أخرجه أبو داود برقم: ) (1)

 ( يف صحيحيهام.313): (، ومسلم برقم282أخرجه البخاري برقم: ) (2)

 (.479أخرجه مسلم برقم: ) (3)

 (.66( وصححه األلباين يف اإلرواء )5) برقم: ( والنسائي24203)برقم: أخرجه أمحد  (4)

 (.2593أخرجه مسلم برقم: ) (5)
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وهلل  فيها،لتأين يف األمور والتدرج هولة واني والس  فق الل  واألصل يف الر  

 ،تعاىل من هذا الوصف أعاله وأكمله وما يليق بجالله وعظمته سبحانه وتعاىل

 ورفيق يف ترشيعاته وأحكامه . ،واهلل رفيق يف كونه وقدره

ه املنز   :يعني ،(1)«سبوح قدوس رب املالئكة والروح»حلديث  :(بوحالس  )

ومنزه عن كل ما  ،وأفعاله ،وصفاته ،أسامئهو ،والعيوب يف ذاته عن النقائص

 ينايف كامله.

(2)،«السيد اهلل تبارك وتعاىل»: حلديث :(دالسي  )
 ،الكامل يف سؤدده :أي 

 .فهو املالك املوىل الرب ، واخللق كلهم عبيد له حمتاجون إليه

من أمراض  الذي يشفي املرىض ،(3)«واشفه أنت الشايف»:حلديث: (ايفالش  )

قال  ،ومن سائر أمراض األبدان ،وحقد ،وحسد ،وشبهات ،ن شكوكالقلوب م

 . ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژتعاىل : 

س املقد   :ومعناه  ،(4)«إن اهلل طيب ال يقبل إال طيباً »حلديث  :(الطيب)

واملستحق للكلامت واألفعال والعبادات  ،يوبوالع   ه عن النقائصاملنز  

 الطيبات.

 ،(5)«ر القابض الباسط الرازق هو املسع  إن اهلل»: حلديث :(القابض الباسط)

 ،مها اسامن يدالن عىل وصفني متقابلني، فهو الذي يقبض وهو الذي يبسطو

  :ويقبض أيضاًل، ـر فث  ـك  ــيوسع وي   :يبسط، أيواهلل  ،قابض عكس الباسطـفال

                                                           

 (.487م برقم: )أخرجه مسل (1)

 (.3700(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم: )4806)برقم: أخرجه أبو داود  (2)

 (.2191أخرجه مسلم يف صحيحه برقم:) (3)

 (.1015أخرجه مسلم يف صحيحه برقم:) (4)

 (.1846(، وصححه األلباين برقم: )1314(، والرتمذي برقم: )3451أخرجه أبو داود برقم: ) (5)
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 ن يشاء.ق حلكمة عىل م  ـي  ض  ي  

من  نساماالان هذ ،(1)«راملؤخ  ت م وأنأنت املقد  » :حلديث :(رم واملؤخ  املقد  )

هو الذي يقدم  :أي ؛ال يطلق واحد بمفرده إال مقروًنا باآلخر املزدوجة(األسامء )

 ر ما شاء من خملوقاته  كوًنا ورشًعا.ؤخ  م وي  قد  ، واهلل ي  األشياء ويؤخر األشياء

 ح  م  ـال)
 إلحسان.كثري ا :، أي(2)«اإلحسان حيب   ن  حس  ـإن اهلل م  »حلديث:  :(نس 

(3)«واهلل املعطي»حلديث :  :(املعطي)
ن الذي يعطيهو  ، ن خلقه شاء م   م 

 عطاء دينيًا ودنيويًا ، ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع .

 : سمع رجاًل يقول ، أن النبي ورد اسم املنان يف حديث أنس  :(اناملن  )

واألرض  السماواتان بديع ، المن  ألك بأن لك الحمد ال إله إال أنتاللهم إين اس)

واسع  ،عظيم املواهبو ،ثري العطاءومعناه ك ،(4)آخرهإىل  ...(واإلكرام الجًلل ذا

 وال يطلق املنان هبذا املعنى الكامل إال عىل اهلل تعاىل. ،اإلحسان

وال  ،الذي ال نظري له الفرد أي ،(5)«الوترر حيب ت  وهو و  »حديث:  :(رالوت  )

 .(6)فاتواألسامء والص   ،ةواأللوهي   ،ةرشيك له يف الربوبي  

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.2719مسلم يف صحيحه برقم:)(، و6398البخاري يف صحيحه برقم: )خرجه أ (1)

 (.2476(، وصححه األلباين يف اإلرواء )7121أخرجه الطرباين يف  املعجم الكبري برقم: ) (2)

 (.3116أخرجه البخاري  يف صحيحه برقم:) (3)

 (.3411) :اين يف الصحيحة رقم(، وصححه األلب3544) :(، والرتمذي رقم1495) :أخرجه أبو داود رقم (4)

 (.1830(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )453) :(، والرتمذي رقم1416رقم: )أخرجه أبو داود  (5)

مل نذكر األسامء املضافة مثل: )رب العاملني(، و)عامل الغيب والشهادة(، »: قال الشيخ ابن عثيمني  (6)

رادة...واملراد باحلديث األسامء ال و)بديع الساموات واألرض(، وهي كثرية؛ ألنه ا م  دة ـمل يتبني لنا أهن  جر  م 

 [.116]رشح القواعد املثىل ص «عن اإلضافة 
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 ،ژۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ:قال  ڠخليل الرمحن إبراهيم 

الذي  ، واحلفي  والعطاء ،والعناية ،وهي املبالغة بالكرم ؛من احلفاوة واحلفي  

 .(1)دعاهإذا  إلجابة  اد عبده عو  

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

ناه عىل سامحة الشيخ ابن باز قراءة متأنية عىل »: $قال الشيخ ابن عثيمني  (1) لي علم أن هذا الكتاب قرأ

يكون هناك اتفاق  بيني وبينه عىل أن هذه األسامء انفراد، ومل ينكر هذا اليشء الذي ذكرناه من األسامء، ف

 ([.104]رشح القواعد املثىل )ص « ، وراعينا يف ترتيبها عىل احلروف اهلجائية ال األبجديةصحيحة

 

هذا ما اخرتناه بالتتبُّع، واحد وثامنون اساًم يف كتاب اهلل تعاىل، وثامنية عش 

ام ، وإن كان عندنا تردد يف إدخال )الـَحِفي(؛ ألنه إنَّ اهلل  اساًم يف سنة رسول

 .ژۋ   ۅ  ۅ    ۋ ژ قوله تعاىل عن إبراهيم:ًدا يف ـورد مقيَّ 

وما اخرتناه فهو حسب ِعلمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل 

 ن هو بكل يشء عليم. الغيب والشهادة ومَ ذلك إىل عاملِ 
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ي م  ومنه س  : امليل، ومعناه، د  لح  م  فهو  د  ح  ل  أحلد ي   مصدر   :للغةيف ااإلحلاد 

  .لي  ثم م   عبارة عن حفرةالقرب  ألن ؛حلًداالذي يف القرب اللحد 

 .يل بأسامء اهلل عام جيب فيها: املورشًعا

ڃ  چ  چ  چ   ژ  بقوله: امللحدين يف أسامئه  توعد اهلل وقد

 ،عام جيب فيها أسامئهميلون بالذين ياتركوا  :أي ،ژچڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

وإمرارها عىل ظاهرها، وجعلها الئقة  هبا، ومعلوم أن الواجب فيها هو اإليامن

أو  ،بجعلها مماثلة وأ ،أو بإنكارها ،فمن خالف بالكفر هبا ،باهلل سبحانه وتعاىل

 . د  ح  ـل  فقد أ    ن الشيخـعىل نحو ما سيبي  

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

 القاعدة السابعة: اإلحلاُد يف أسامء اهلل تعاىل هو امليُل هبا عامَّ جيب فيها.
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ع اإلحلاد ألولاوع الن   هذا ، عطيل عنه بالت  رب  ع  وي   ،اإلنكار :، وهومن أنوا

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ :كام يف قوله تعاىل االسم مطلًقا ويكون بإنكار

  .فقد أحلد من أسامء اهلل اسامً  فمن أنكر،  ژک  ک     

سميع بال سمع،  :املعتزلة كقول ؛ويكون بإثبات االسم مع نفي املعنى

، واإليامن هو أن  علم، فهذا أيًضا تعطيل وإنكارعليم بالوبرص، ال ببصري و

  ة.صفالعليه من  تؤمن باالسم وما دل  

إثبات االسم واملعنى دون املقتىض واحلكم يف  اإلحلاد يف أسامء اهلل  ومن

 ،قدير ذو قدرة لكن ال يقدر عىل كل يشء  كام لو قال قائل: اهلل  ،ياالسم املتعد  

ل وهو اإلنكار، النوع األو  من  حلادإ ياء ال يقدر عليها أو يعجز عنها، فهذاأشهناك أو 

 ها،كمح  و اأو مقتضاه ،أو معناها، الفظهلباإلنكار  أسامء اهلل يف فال جيوز اإلحلاد 

، فنقول أثبتنا حكمه ومقتضاهمتعدياً إن كان االسم ف ؛بل نثبت االسم ونثبت املعنى

  (البصري)ونقول يف اسم  ،يشء ويسمع كل   ،وذو سمع ،ميعس  اهلل ال ميع(الس  يف اسم )

 .يشء وهكذا ويبرص كل   ،رص  وذو ب   ،اهلل البصري

 

 وهو أنواع:

ول: أن ُيـنْـكر شيًئا منها أو مما دلت عليه من الصفات واألحكام، كام األ

 فعل أهُل التعطيل من اجلهمية وغريهم. 

وإنام كان ذلك إحلادا لوجوب اإليامن هبا وبام دلت عليه من األحكام 

 والصفات الالئقة باهلل، فإنكار يشء من ذلك ميل  هبا عام جيب فيها.
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 مثيل،دالة عىل الت  اهلل تعاىل  صفات أن جيعل :من أنواع اإلحلاد النوع الثاين

ليس كمثله يشء،  صفات املخلوقني، ومعلوم أن اهلل  متاثل  دالة عىل صفات و

  .ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ژ نه أو

،وهذا استفهام ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژلقوله:  ؛له ال سمي   اهلل  ومعلوم أن  

فاهلل ال نظري له، وال مثيل له، الشبيه،  له، والسمي   في أي ال سمي  بمعنى الن  

ة عىل ال  د له، فمن جعل أسامء اهلل  له، وال كفء له، وال ند   ي  م  وال س  

 التمثيل، فقد أحلد يف أسامء اهلل تعاىل.

 

۞   ۞   ۞ 

  

  

 

 ًة عىل صفاٍت تشابه صفاِت املخلوقنَي، كام فعل أهُل ـأن جيعلها دالَّ  الثاين:

صوُص، بل هي عليه النُّ  ال يمكن أن تدلَّ  شبيه معنى باطل  شبيه، وذلك ألن التَّ التَّ 

 هبا عام جيُب فيها. يل  دالة عىل بطالنه، فَجْعُلها دالة عليه مَ 
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به نفسه،  بام مل يسم   : وهو تسمية اهلل لث من أنواع اإلحلاداهذا النوع الث  

 هاأو بعض أسامء اهلل  إنكار كام أن   به نفسه إحلاد    ى اهللالزيادة عىل ما سم  ف

ال جمال ؛ أي متوقف إثباتا عىل الدليل وةىل توقيفي  ، وأسامء اهلل تعافيهاإحلاد 

 .للعقل فيها

 تودل  ة يف الكتاب والسن  هبا ومل يرد ذكرها   هللاي  م  األسامء التي س  ومن 

پ  ڀ   ڀ   ژ ، واهلل باألب هلل ا النصارى تسمية :باطلة عىل معان  

 ،(ة الفاعلةلعل  ا) هلل ا الفالسفة تسميةو ،ژپ  پ    پ  ڀ  ڀ  ژ و، ژڀ

فشتان بني أسامء اهلل  ،رفاهلل تعاىل هو اخلالق البارئ املصو   ،فهذا أيًضا باطل

 .(ة الفاعلةالعل  ) :تسميتهم اهلل وبني  ،احلسنى البالغة يف احلسن كامله

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ى اهللُ تعاىل بام مل يسمِّ  كتسمية النصارى له:  ؛به نفَسهُ الثالث: أن ُيَسمَّ

؛ وذلك ألن أسامَء اهلل تعاىل (العلة الفاعلة))األب(، وتسميِة الفالسفة إياه 

، فتسمية اهلل تعاىل بام مل يُ  هبا عام جيب فيها، كام أن  يل  مَ  هُ َس فْ به نَ  مِّ َس توقيفية 

وُه هبا َنْفَسها باطلة، يُ    عنها. اهلل تعاىل هُ زَّ نَ هذه األسامَء التي َسمَّ
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بع من أنواع اإلحلاد:ر  النوع ال ألن  ؛لألصنام ق من أسامء اهلل أسامء  شتيأن  ا

 :أي ،ژۅ ۅ ۉ  ۉ ې  ژ:يقول واهلل ،ة به دون سواهأسامء اهلل خاص  

ې ى  ى  ژ ،هي جمرد تسمية فال تستحق أن تكون آهلة، فيتموها آهلةأنكم سم

 عبد مع اهللت  تستحق أن هذه آهلة تدل عىل أن ة أي: ما أنزل حج  ،  ژائ ائ ەئ

 .تعاىل

ه، كام قال تعاىل ، ژڄ  ڄ  ڄ   ژ :فأسامء اهلل خمتصة به دون سوا

 .ژہ  ھ   ھ   ژ: وقال

م يقدت، فهو تقديم ما حقه التأخري :يف اآليتني ختصاصاالعىل  والذي يدل  

دل  عىل أهنا خاصة باهلل وحده  )األسامء( عىل املبتدأ )هلل(، و)له( املجرورو اجلار

 .ژڄ  ڄ  ڄ ژ: وإنام قال  ،األسامء احلسنى هلل :دون سواه، إذ مل يقل

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ى زَّ الرابع: أن ُيْشتَقَّ من أسامئه أسامء  لألصنام، كام فعل املشكون يف اشتقاق العُ 

وا هبا أصنامهم، وذلك مَّ ت من اإلله عىل أحد القولني، فَس من العزيز، واشتقاق الالَّ 

 ، وقوله: ژڃ ڃڄ  ڄ  ڄ   ژ :لقوله تعاىل، به اهلل تعاىل خمتصة   ألن أسامءَ 

ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ژ وقوله:، ژۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ڻژ 

 .ژۇئ   ۆئ
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ميل هبا عام جيب    فتسمية غريه هبا عىل الوجه الذي خيتص باهللقوله: )

، بل هذا ك  ل  أنه ال جيوز لنا أن نسمي: كريم، أو عزيز، أو م   ليس معنى هذا (فيها

 ، أن ، فيجوز لنا  ه النبيحكيم ومل يغري   ه  هناك من الصحابة من اسم  وجائز 

 أمرين:  اعاةمرمع بذلك، لكن  ينسم  

 ،( مع أنه فان  خالد)م، مثال: شخص اسمه ل  جمرد ع   أن يكون :األول

  فيجوز تسميته بذلك.

به، وإنام هو معنى   : أن هذا املعنى ليس هو املعنى الذي خيتص اهللالثاين

هذا خملوق  ف ، ژہ ھ ھ     ھ ژ :حمدود يليق هبذا املخلوق، مثاله: قوله تعاىل

ي   م   م  وس 
لك املطلق الذي يت  ـو لكن ليس  له الك، وصفته أنه مل   ا،كً ل  صف اهلل م 

ال  ملا يريد، وإن   ل ك  عىل به ؛ الذي معناه أنه يملك الساموات واألرض وفع  ام هو م 

لك  حمدود     هبذا املخلوق. خاص   ت  مؤق    م 

ىل ألن هذه ال تنطبق ع ؛الرمحن، أو اهلل، أو اإلهلب ي خملوقاً لكن ال نسم  

 هذا الصنم إهل باطل. :فيجوز أن يقال ،املخلوق إال عند تقييد اإلهل بالباطل

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ح له ما يف الساموات ، وبأنه يسبِّ ةة احلقَّ ـبالعبادة وباأللوهيَّ  فكام اختصَّ 

باألسامء احلسنى، فتسمية غريه هبا عىل الوجه الذي  واألرض، فهو خمتص  

 ب فيها. هبا عام جي ل  يْ مَ  خيتص باهلل 
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طريقة  وا تركا أي: ،هذا تديد ووعيد، ژ ڃ  چ  چ  ژ قوله تعاىل:

 سيجازُّيم اهلل ، ژچ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍژ وعقيدة

 ئه.وم القيامة عىل إحلادهم يف أسامي

 أنواع اإللحاد أربعة: أن ةوالخًلص

ال  اهلل  :يقولونالذين لة اإلنكار مثل إنكار اجلهمية املعط   :النوع األول

  .سميع، وال بصري، وال عليم

اهلل سميع بال سمع، وبصري بال برص،  :يقولونالذين املعتزلة وكذلك إنكار 

  .وعليم بال علم، وقدير بال قدرة

  حيث أنكروا ما أوجب اهلل هلل كلهم ملحدون يف أسامء اوهؤالء 

  .اإليامن بهو ،إثباته

 لصفة التي دل  يف ا اادً سم، وإما إحلاليف ا اإما إحلادً  يكون اإلحلاد باإلنكارو

  .واملقتىضوإما إنكار احلكم  أو ثبتت بنص، ،االسم يهاعل

 صفات اثلةـمـمعىل - مثيلالت  دالة عىل   أسامء اهلل ل  ع  : ج  النوع الثاين

 .ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ نفسه: نمع أن اهلل يقول ع -املخلوقني

ق  هذه جناية و ،به نفسه سم  بام مل ي   : تسمية اهلل الثوع الث  الن    ،اهلل  يف ح 

  .ومن فعل ذلك فقد أحلد ،عىل اهلل بال علم وقول  

 

َد امللحدين بقوله: ؛رم  واإلحلاد بجميع أنواعه حُمَ   ألن اهلل تعاىل َهدَّ

ومنه ما يكون  ،ژڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ   ژ

 ة الشعية. ا أو كفًرا، حسبام تقتضيه األدلَّ رشكً 
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 وكفر ،تسمية باطلة فهذه ،)باألب( هلل ا النصارى ةتسمي :ذلكمثال 

 .اهلل أسامءاد يف إحل و ،باهلل

 :مثاله ،ألصنامكا :آلهلة الباطلةل : أن يشتق من اسم اهلل اسامً ابعوع الر  الن  

زى من اسم اهلل العزيز، ومناة من اسم اهلل املنان والالت من  ،اشتقاقهم الع 

فأهل  ، ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ   ژقال تعاىل:  ،اسم اهلل اإلهل

وأهل املدينة  ،ىز  كانوا يعبدون الع   مكة وأهل ،تالطائف كانوا يعبدون الال  

  .الثة األخرىكانوا يعبدون مناة الث  

 وهذا إحلاد. ،أسامء اهلل  أسامء من املرشكون لألصنام فاشتق  

ك كمن يشتق من ، فالرش  (ومنه ما يكون رشكًا أو كفراً ) :وقول الشيخ

 اىل باألب.تسمية اهلل تعكالكفر امًء لألصنام، وأسامء اهلل أس

: ذكر اإلمام ابن القيم نوًعا خامًسا من أنواع اإلحلاد، وهو وصف اهلل فائدة

س عنه  :وقوهلم ،إنه فقري :كقول أخبث اليهودمن النقائص والعيوب،  بام تقد 

 .(1)خلقه أن خلق   بعد   إنه اسرتاح  

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 ( ط. )املجمع(.1/298) «بدائع الفوائد» (1)
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  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ ک  گ  گ  ژ : قال 

 و  هلا مثل الس   من دون اهلل  د  عب  األصنام التي ت   ،ژں
 
اد األصنام هلم ب  ، وع  ء

ڳ  ژ :قدم اجلار واملجرور فقالوله املثل األعىل،  ء، لكن اهلل و  مثل الس  

املثل ووحده،   املثل األعىل هللفاالختصاص، احلرص وليفيد  ، ژڳ  ڱڱ  

أي: صفة اجلنة ،  (ٻ پٻ ٻ ٻ  ) :كام قال تعاىل ،الوصف :يعني

عد املتقون.  التي و 

كون و)أعىل( اسم تفضيل، في الوصف األعىل، معنى اآلية: وهلل و

له العلو املطلق: ه، صفاتيف ل املعنى: أنه أعىل من كل يشء، وهو سبحانه كام

، فاهلل سبحانه له أسامء تتضمن علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القهر

كام سمى نفسه بأسامء تدل عىل تنزهه عن النقائص:  ،عالواملت ،الكامل كالعيل  

 كالقدوس، والسالم.

 

 قواعُد يف صفات اهلل تعاىل

 اهلل تعاىل ُكلُّها صفاُت كامٍل، ال نقَص القاعدُة األوىل: صفاُت        

 فيها بوجٍه من الوجوه: 

ِة، كاحلياِة، والعلِم، والقدرِة، والسَّ  مِع، والبرِص، والرمحِة، والعزَّ

، والعظمِة، وغري ذلك.   واحلكمِة، والعلوِّ

معُ   والفطرُة. ،والعقُل  ،وقد دلَّ عىل هذا: السَّ

مُع: فمنه قوله تعاىل: ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ   ژ أما السَّ

 .، واملثَُل األعىل هو الوصُف األعىلژڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں     
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أن عىل املرشكني عبادتم هلذه األصنام الناقصة، وأوجب عليهم   عاب اهلل  

ه  ال رشيك له املعبودون من دون اهلل ، وأوصافه كاملة  اهلل ألن ؛يعبدوه وحد 

 إبراهيمقال عن  لذا ؛يبرصونوال ،وال يسمعون ،ستجيبون، وغافلونال ي  

هذا دليل عىل أن اهلل يسمع ، ژچ  چ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ ألبيه: قالأنه 

 ؛عىل أبيه عبادة األصنامأن يعيب    إلبراهيم ما كان أنه :وجه الداللة، وويبرص

لذلك قال بعض أهل  ؛ال يبرصون، واهلل ال يسمع وال يبرصو ،ال يسمعون ألهنم

من اجلهمية  أعلم باهلل  ومع ذلك هو ،مرشكاً  والد إبراهيم كان م: العل

 بل أقر  ، «وأنت تعبد ما ال يسمع وال يبرص»له:  ويقلعىل ابنه  رد  إذ مل ي   ؛واملعتزلة

                                                                     قوهلم:بعبادتم  عللوا  األصنام ال تسمع وال تبرص، لكن بأن    إبراهيم والد  

  .فعبدناهم ،ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ 

 ،استفهام بمعنى النفي ،ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ قوله تعاىل:و

 ،ن ال يستجيب له إىل يوم القيامةم   ن دون اهللمن يدعو م  ـم ال أحد أضل   :يأ

ق ف   يعني                             ،ما استجاب له ؛النـــيا ف ،النـيا ف :الـوققيامة ـأمامه إىل يوم ال لو و 

 ،دعوهــدًا يـأح ناكـه دري أنـ يالت ل مي  ـــمدعو غافـذا ال، وـهژ ىئ  ىئ  ىئ  ی ژ

 

إما  ،وأما العقل: فوجُهُه أن كلَّ موجودٍ حقيقًة فال بدَّ أْن تكوَن له صفة  

بِّ الكاِمِل  صفُة كامٍل، وإما صفُة نقٍص، والثاين باطل  بالنسبِة إىل الرَّ

ة األصناِم باتِّصافها ـهلذا أظَهَر اهلل تعاىل بطالَن ألوهيَّ املستحقِّ للعبادِة؛ و

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ    ژ   :بالنَّقِص والعجِز، فقال تعاىل

 .ژۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
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 .ژ ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پژ  ،يوم القيامة :يأ ، ژٱ  ٻ   ٻژ

ال  األصنام لنقصها ها بيان أنفي  ♫ف واآليات التي استدل هبا املصن  

ق    من هذا أن اهلل   م  ه  ف  ـي  ، فال ترضوال تنفع، و تسمع، الوتستجيب،  ستح   م 

 بجميع صفاته سبحانه وتعاىل. ل  كام   ،للعبادة

 

۞   ۞   ۞  
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م ، حاهلم دعون من دون اهللالذين ي  أي  ،ژ ژ  ژ   ڑڑ ژ  قوله:  :أهن 

، ژژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  ک   ژو، ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ

ون من دون اهللواألموات الذين ي   ،واألوثان ،حال األصنامإذا كان هذا   ، دع 

ال يموت، وهو  مخلوق، وهو حي  ب خالق ليسفهو ، خالف ذلك متاًما فاهلل 

ى هذا دليل عىل كامل اهللو ،ن دعاهيستجيب دعاء م  
َعالَ

َ اَرَك وت  َب    .ت 

ويقولون  بعضهم بعًضا ولذلك املرشكون إذا دخلوا النار يوم القيامة يذم  

 ، ساووا اآلهلة   ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ژ عن أنفسهم: 

الذي  املطلق الكامل يذ بجميع صفاته،ل الكام   باهلل  الناقصة   الباطلة  

 .قص بحال من األحواليلحقه ن ال

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ :وقال تعاىل

 .ژ   ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  ک  ژ
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ال  لو كان اهلل ف، ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڄ    ڄ ژقوله: 

هيم وجه ما كان إلبرا  - املعتزلةو ةـــاجلهمي   تقولكام -يسمع وال يبرص وال يغني 

 وال ت غني شيًئا. ،وال تبرص ،التي ال تسمع األصنام عبادةأن ينكر عىل أبيه 

هذا ،  ( ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ     :وعىل قومهوقوله: )

ذاًذا إال كبرًيا هلم لعلهم م األصنام، وجعلها ج  عندما حط    إبراهيم ما قاله

ال يبقى لكيم الظهور، صتق ،ة  ــ قوي  حجة   ذا  إبراهيم  إليه يرجعون، وكان

 ة، بعدنبي   عن، أو ُّيلك ا أن يوحد اهلل عذر يوم القيامة، إم   ة أوحج   لإلنسان

األصنام كلها إال كبرًيا   إبراهيمم حط   ،مإقامة احلجة عليهبيان احلق هلم و

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ژ لعلهم إليه يرجعون مهل

التوحيد الذي  مل يفعل هذا إال ذلك الداعي إىل :، قالوا ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

فام توقعوا أن أحداً حطم  رف بهن يشء ع  ن أكثر م  ألن م  و ؛أهلهعىل ك ينكر الرش  

ويتكلم عليها ويقول: ال  يعيب األصنامه كان ألن  ، أصنامهم سوى إبراهيم 

طمت األصنام ما ذهبت األذهان إال إليه تعبدوها واعبدوا اهلل، فأو   : ل ما ح 

 ،ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ   ٺ  ٺ ژ

ڄ  ڄ    ڄ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ژ ال أحد غريه يفعل ذلك

 

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ عن إبراهيَم وهو حيتجُّ عىل أبيه:وقال 

 .ژچ  چ  ڇ  ڇ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ         ژ وعىل قومه:

 . ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ
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چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

ا أن يرشكوا باهلل عىل بينة، ا أن يوحدوا اهلل، وإم  إم   ،ةهنا ألقمهم حج   ،ژڍ

ملاذا مل تذب وا عن أنفسكم؟ ومكم؟ حط   ن  اسألوهم م  ففقال هلم: أنتم تعبدوهنم، 

ن الذي م  ربكم اسألوا هذا الصنم الكبري ملاذا مل يذب عن األصنام الصغار؟ أو خي

 حطم األصنام؟!

عىل هؤالء، ولذلك عصوا اهلل، وكفروا به،   إبراهيم فهذه حجة أقامها

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ژ: ام  قالـ؛ لذلك ل وأرشكوا به عىل بينة

ذ  جيد الكالم  ـ  ، لو أن طفاًل ال يژڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ب  أو أ خ   ورض  

م، كل  نم ال يت، لكن الص  الذي رضبه أو أخذ منه شيئاً  إىليشري بإصبعه فس ء  منه يش

 عوا إىلـهم ورجـسوا عىل رؤوسك  ـــظيمة، بعد ذلك ن  ـة عـهم حج  ـفهنا أقام علي

 .ژک  گ  گ  گ  گ   ژ: قالوا    إبراهيم

: كيف تأمرنا أن نسأهلم وأنت تعلم أهنم ال ينطقون، ال يستطيعون   قالوا

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ژ: إبراهيم   منا، فقالن حط  أن يقولوا لنا م  

 ، ژں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھں  

:ل، ژہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ      ژ :كام قال تعاىل لكن ے   ژ ذلك قالوا

تاجة  إىل ،  ژ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ فكيف  ت عبد  هذه األصنام وهي حم 

هذا  دل  ا كان هذا شأن املخلوقات املعبودة من دون اهللـفلم   ن ينرصها؟!م  

كلها كامل ال نقص فيها بوجه   صفات اهلل املفهوم هو أن   املنطوق عىل أن  

 ن الوجوه.م  

۞   ۞   ۞ 
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ـــذكر املصن   اهلل سبحانه وتعاىل ف أن  معطي الكامل أوىل به؛ :ا وهوي  ـعقل دلياًل  ف  ـ

طي فمعوالكالم،  ،والبرص ،معصفات الكامل، كالس  هو الذي أعطى املخلوق 

، فاملسلم إذا نظر يف ملكوت الساموات واألرض فيام ثبت له الكامل أوىل بالكامل

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ژ ، فإذا نظر إىل النجوم قال:ذلك عىل عظمة اخلالق ه  ل  د  

 عىل كامل صفات اخلالق. يدل   فوجود الصفات يف املخلوق، ژہ

ام كل»: قال ابن القيم  ت  ك  س  ل زم للنقص فخالقه ل ث بت للمخلوق غري م 

ق باالتصاف بهوم نه  وكل نقص يف امل ،عطيه إ ي اه أ ح  ق بالتنزه ع  ل وق فاخلالق أ ح  خ 

ي بوال ،والسفه ،الظ لمو ،كالكذب يه الرب تع ،ع  ن ز  ن كل النقائص اىل ع  بل جيب ت 

طلًقا و ا بعض املخلوقنيإوالعيوب م  ن ه   .(1) «ن مل يتنزه ع 

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.2/76) «مفتاح دار السعادة» (1)

 

ثم إنه قد ثبت باحلسِّ واملشاَهد أنَّ للمخلوق صفاِت كامٍل، وهي ِمَن اهلل 

 لكامِل أوىل به.تعاىل، فمعطي ا
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ك هؤالء املبتدعة عىل  :الفطرة ب ل عليها اإلنسان، ولو ت ر  لقة التي ج 
هي اخل 

ل قوا فطرتم التي  األبوان ف، لكن اجتالتهم الشياطني، ملا فسدت عقائدهمعليها  خ 

نه أو رص  ن  دانه أو ي  فأبواه ُّيو  » :كام جاء يف احلديث عقيدة ولدمهاران يف يؤث   ا

 س  ومل يقل ي  ، (1)«سانهيمج  
فمن كانت فطرته  ،امنه، ألن الفطرة توافق اإلسالمل 

 صفات الكامل، ألن النفوس السليمة كام قال املؤلف  أن هلل  سليمة اعتقد

من  ب  ح  ـ  م له أسباب يظ  ع  م  ـفاليشء املحبوب ال ، جمبولة مفطورة عىل حمبة اهلل

ا ملا له من سن إليك، وإم  ا ألنه حمى بني املخلوقني إم  م وي شكر ، حت  أجلها وي عظ  

من  ب  ريم في ح  ك أو و شجاعأ بإنسان ذكي   الناس ، فقد ي عجباحلميدة الصفات

ىل باملحبة أجل هذه الصفات، فرب     .العاملني أ و 

 أمران: ومن أسباب حمبة العبد هلل 

  .  ژىئ ىئ ی  ی   ی یژ :قال تعاىلكام  ،إحسانه إليه بالن عم -

، مجيل  (2)«اهلل مجيل  حيب اجلامل ن  فإ  »ت الكامل واجلالل صفا ملا له من -

 له صفات الكامل. وألن   ،ألنه حمسن  إليه ؛فطرتهبه حيب   إلنسان، فاكلها صفاتهب

۞   ۞   ۞ 

                                                           

 (.2658) يف صحيحه برقم: مسلمو ،(1358)أخرجه البخاري يف صحيحه برقم:  (1)

 (.91أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: ) (2)

 

ة اهلل ـوأما الفطرة: فألنَّ النفوَس السليمَة جمبولة  مفطورة  عىل حمبَّ 

بُّ وُتَعظِّم وَتْعبُد إال من عَ 
أنه متَّصف  ْت مَ لِ وتعظيمه وعبادته، وهل ُُتِ

ئقِة بربوبيته وألوهيته؟  بصفات الكامل الالَّ
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مع والفطرة، مثال ذلك: صفة قص ممتنعة يف حق اهلل بدليل الس  ن  الصفات 

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ژ  :يف قوله تعاىل كام  اهلل املوت، فهو ممتنع يف حق  

كامل حياته، واإلنسان من فطرته لإثبات فيه  املوت عن اهلل  ي  ف  ن  و، ژڤ

ى أن يموت له قريب أو عزيز، فكيف يعتقد ، فال يتمن  املوت صفة نقص   يعلم أن  

 ؟!يموت   أن اهلل

هلل ال علمنا أن ا الفطرةفبكذلك العلم أكمل من اجلهل، واجلهل مذموم، 

 بالعلم الكامل.  وصفباجلهل، بل ي يوصف

ٻ  پپ  پ    ژ   : سيان صفة نقص بالدليل السمعي كام يف قوله تعاىلكذلك الن  

ليل بالد  فستوجب إثبات كامل علمه، ينسيان عن اهلل ال ي  ف  ن  و ،ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  

صف يت  أن النسيان صفة نقص بالنسبة لإلنسان، فال يمكن أن  عرفنا الفطري  

 .بالعمى والصمم  يف وصف اهلل به، وكذلك يقال  اهلل

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

َل فيها فهي ممتنعة  يف حقِّ اهلل تعاىل، وإذا كانت الصفة نقًصا ال كام

َمِم، ونحوها، لقوله  كاملوِت، واجلهِل، والنِّسياِن، والَعْجِز، والعمى، والصَّ

ٻ  پپ  پ   ژ :، وقوله عن موسىژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ژ تعاىل:

 .ژپ  ڀ  ڀ  ڀ
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لكامل قدرته وعلمه ؛ ألن عن نفسه العجز  ╡نفى اهلل يف اآلية األوىل 

او ،لعدم القدرةيكون ا أن العجز إم   ا ،لنقص فيها إم  ، أو نقص فيه لعدم العلم وإم 

و كان عنده علم وليس عنده قدرة ؛ فمن كانت عنده قدرة وليس عنده علم، أ

   سيعجز.فحتاًم 

نكرة يف سياق           (يشء)و ،( حرف جر جاء للتوكيدنم  ) ژيت  جث   ژ :وقوله

 ال يعجزه أي يشء من األشياء. :أي ،النفي تفيد العموم

إلثبات أنه مع عدم الس  عن نفسه  ╡اهلل   نفى ،  ژڇ  ڇ   ڍژ   ويف قوله:

                                                                            :إلقامة احلجة عىل هؤالءقال  ، ثمبىل نسمع أي: ،ژڎ ژيسمع، لذلك قال: 

 .ژڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 .ژجث   مث  ىث  يث   حج  مج    يت     حت  خت مت  ىت  ژ :ه  ــوقول  

 .ژڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈڌڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇ  ڇژ وقوله:

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

117 

 

 

 

ليس بأعور فهذا نفي يتضمن إثبات كامل ضده وهو إثبات  إذا كان اهلل 

إنه أعور وإن »: الدجال يف حق   ول النبي قباستدل أهل العلم وصفة العينني، 

؛ ألن النفي املحض ليس  عىل إثبات صفة العينني هلل (1)«ربكم ليس بأعور

  .إثبات كامل ضدهمن  ال بد مع النفي يف حق اهلل فمدًحا، 

فأثبت عينًا ، ژڤ  ڤ    ڦ ژ، وقال: ژژ  ڑ   ژ: وقد قال اهلل 

 ؟ اجلواب: عينان اثنتان. وأثبت أعي نًا، إًذا كم عينًا هلل

ليس فيه نفي  لصفة العينني عن فهذا  ژڤ  ڤ    ڦ ژقال:  أما كون اهلل 

، واحدةعني   له إال ال يعني ذلك أن ليس ف، ، كام يقول اإلنسان: رأيته بعينياهلل 

 ژڤ  ڤ    ڦ ژ : يف قولهألن العنيو ،ال ينايف العيننيالعني الواحدة  ر  ك  ذ  ف  

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ فرد إذا أ ضيف يفيد العموم كام يف قوله تعاىل:وامل ،مضافة

فلو كانت نعمة واحدة لكان  ،ژڦ  ڦ ژ :نعم اهلل بدليل قوله :أي ،ژڦ

 باإلمكان إحصاؤها.

من العينني  إثبات اجلمع بينه وبنيف، ژژ  ڑ ژ: ا قول اهلل وأم  

 وجهني اثنني: 

يقول: صليت ومع الرجل  يصيل الرجلفأن أقل اجلمع اثنان،  :لالوجه األو  

 ؛ ألنه مع آخر، فيطلق عىل االثنني مجع.مجاعة

 ، ونظري هذا مجعهى عندما يضاف إىل ضمري اجلمع يصح أن املثن   :الوجه الثاين

                                                           

 (.2933) يف صحيحه برقم: مسلمو ،(4402)أخرجه البخاري يف صحيحه برقم:  (1)

 

 «.إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»يف الدجال:   وقال النبي
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  ،ژک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ ژ: عن زوجتني من أزواج النبي  قول اهلل 

 مع. املثنى عندما يضاف جي   ألن (؛ڳ)قال:  وإنام : )قلباكام(،لم يقل ف

ني، لكن ع  : إنه أعور وإن ربكم له أ   النبي لقال  أعني كثرية،  فلو كان هلل 

 عينني.  هلل  عىل أن   ، فدل  «ليس بأعور» قال: ، وإنام  ني  ع  مل يقل: له أ  

يرجو أن يرزقه ال يوجد أحد الكامل، ولذلك  اظري: أن العينني مهوالدليل الن  

عينان وهو  ، ألنه ليس كامالً، إًذا الكامل أن يكون هلل أكثر من عيننيهلل بولد له ا

وإن »كذلك، وهذه مسألة قد نقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع عليها، بدليل: 

 .«ربكم ليس بأعور

 

۞   ۞   ۞ 
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 تشقوا ، وال يهافوا علخف  ونوا عىل أنفسكم، ، يعني: هو  «اربعوا عىل أنفسكم»

: تدعون أي «ال تدعون أصم»، «فإنكم ال تدعون أصم وال غائبًا»عىل أنفسكم، 

 . هذا النفي يدل عىل إثبات صفات اهلل ، فأي: قريًبا ،«وال غائبًا»سميًعا، 

والعمرة،  عي يف احلج   خطأ بعض الناس يف الطواف والس  ومن هنا يتبني  

بون سهم ويزعجون الناس، وال يتأد  بأصوات عالية، يزعجون أنف يدعون اهلل 

 يش عىل اخلاشعني الذين يدعون اهللمع اهلل يف الدعاء، كام أنه حيصل بذلك تشو

 .خفية ودون اجلهر، واملرشوع يف الدعاء أن  يكون بأدب وخشوع وخضوع 

ام يتأدب معه، ال يسأله برصاخ وإن   مثله اإلنسان إذا أراد أن يسأل خملوقاً و 

تأد  ؟ فكيف باهلل  اربعوا على »: ب  معه، لذلك قال النبي فهو أحق أن ي 

 .(1)«أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائًبا

 

۞   ۞   ۞ 

  

  

                                                           

 (.2704) يف صحيحه برقم: مسلمو ،(2992)أخرجه البخاري يف صحيحه برقم:  (1)

 

 «.أهيا الناس، اِْرَبُعوا عىل أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصمَّ وال غائبًا» وقال:    
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 هذه اآلية فيها فوائد منها:

 ص  و   حتريم   -1
 وأنه من ف عل اليهودقص ـبالن    اهلل ف 

 .ژ  ۇئ  وئ  ۇئ ژ :مل يقل د  ي   له ، فلو مل يكن  هلل اليد إثبات صفة -2

فة من املعتزلة واألشاعرة وغريهم، حيث أن اليهود أعلم باهلل من املحر   -3

هم هلا بأهنا صف  و -واعتقادهميف قوهلم -يدًا لكن القبيح   أثبتوا هلل

 .د  ليس هلل ي   :فة يقولونمغلولة، بينام هؤالء املحر  

وهذا يمنع من حتريف اليدين إىل غري  ،وصف يديه بالبسط  أن اهلل -4

 معناها.

 اهلل بالنقص يستحق اللعن والذم. ف  ص  ن و  م   أن   -5

ثنية تدل عىل ــوالت، ژوئ  ۇئ  ۇئ ژ :يدين اثنتني لقوله تعاىل  أن هلل -6

 أهنام يدان حقيقيتان.

  اوأم  
فاجلمع بينه   ،ژ پ پ پ ژ :قولهيف  ليد بلفظ اجلمعل اهلل تعاىل ر  ك  ذ 

  :وبني إثبات اليدين من وجهني

عن اليدين بصيغة اجلمع، عرب يفأقل اجلمع اثنان إن  :أهل العلمبقول : أوالً 

 ألن املثنى مجع.

مع، والدليل عىل هذا ثن  م  ـأن ال ثانيًا: ى إذا أ ضيف إىل الضمري فإنه يصح أن جي 

                                                     وهذا اخلطاب المرأتني اثنتني، ، ژڳ     ک  ک      گ      گ  گ  گ ژ :قوله تعاىل

 

ۉ   ژه تعاىل: وقد عاقب اهلل تعاىل الواصفني له بالنَّقص، كام يف قول

 .ژ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئۈئ
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( مثل ما قيل يف پفيقال يف ) ،(ڳ) :وإنام قال ،قلباكام :يقل اهلل فلم 

 (.ڳ)

فإن هذا ال ينايف اليدين، وهذا  ،ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ ژ :أما قوله تعاىل

فأنت تقول: أن  جميء الكلمة بصيغة اإلفراد ال ي نايف اجلمع،  لعربمعروف يف لغة ا

 ــي  هذا ب   كتبت  
 .فليس معناه أنه ليس لديك يد  أخرى، يد 

وأيضًا الكامل يف اإلنسان أن يكون له يدان اثنتان، فال يتمنى أحد  أن يرزقه 

 أوىل بالكامل.  اهلل وألن هذا تشويه وليس كامالً،  ؛بولد  له أكثر من يدين اهلل 

، ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژومن أدلة إثبات اليدين قوله تعاىل إلبليس: 

ه  لون اليد بالقدرة، وأهل البدع يؤو   د  عليهم من أوج   :فـري  

 .ي باإلفرادد  ــالقدرة لقال: بي   يناليدبالً: لو أراد أو  

ثانيًا: لو كان اليد معناها القدرة لقال إبليس: وأنا خلقتني يا رب بيديك، ليس 

 .فحسب آدم

 !آدم باخللق باليد؟خص  خلق كل يشء بقدرته، فلامذا  اهلل  ن  ا: أثالثً 

حينام يقول ، حديث الشفاعة اليدين هلل صفة  عىل ثبوت اأيًض  ا يدل  ممو 

وال يقال  ،(1)«أنت أبو البرش خلقك اهلل بيده آدم يا» :الناس يف ذاك املوقف العظيم

يدل بيده  آدمخلق  أن اهلل  الرسول بأن اهلل خلقه بيده، فإخبار  لغري آدم 

 .بيد  حقيقيةلقه خ  اهلل عىل أن

ا مثلناه باملخلوق، قلنا هلم: ألهل البدع إال أن يقولوا: إذا قلنا بأن هلل يدً  ق  ب  ـومل ي  

، فإذا قلتم: اهلل ليس له يد فقد مثلتموه باملخلوق يس له يدومن املخلوقات ما ل

 توا ليس له يد وال يامثل املخلوقني، قلنا هلم: أثب الذي ليس له يد، وإن قلتم: اهلل 

                                                           

 .يهاميف صحيح (193)برقم: مسلم و(، 3340) برقم: البخاريأخرجه  (1)
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 لنفسه مع نفي التمثيل.   ما أثبته اهلل

غري يد املرأة،  ل  ج  الر   د  ـوهي متفاوتة، في   : املخلوقات هلا أياد  أيًضا ونقول هلم

 كان صغرًيا ام  ـه لد  ي  فإلنسان اليمني غري اليد الشامل، ويد املرأة غري يد الطفل، ويد ا

تتغري من زمان إىل زمان، فإذا كان  شيًخا، فاليد الواحدة أصبح   ام  ـلختتلف عنها 

 تفاوتالهناك تفاوت يف اليد الواحدة يف إنسان واحد بني زمن وزمن، ف ألن  يكون 

 ،يقبض بيده األرض وبني يد املخلوق من باب أوىل، فاهلل   يد اهلل بني

أهنا  من ذلكيلزم   يعقل أن هذه اليد إذا أثبتناها هلل فال ويطوي بيمينه السامء،

واملخلوق يده تليق به، لكن  ،يده تليق به  د متاثل أيدي املخلوقني، بل اهللي

موجودة يف املخلوقني حتى ي عرف، معلومة و وصف نفسه بصفات  اهلل

 ىستواجاًل، وأصابع، وقدمًا، ور  يدًا، وفوصف نفسه جل وعال بأن له وجهًا، و

فسه بأوصاف ولو وصف نويرىض، ويعطي ويمنع، حتى ي عرف،  ،عىل العرش

 .وال موجودة يف املخلوقني ألفاظها ومعانيها ملا عرفوا اهلل  ،غري معروفة  
 

۞   ۞   ۞ 
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 ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ پ پپ ڀ ڀڀ   ڀ ٺ ٺ ژ وقوله:

 .ژٹ ٹ ٿ                     ٿ ٿ ٺٿ ٺ

ه نفَسُه عامَّ يصفونه به من النَّقائِص، فقال سبحانه: ىئ  ی    ىئ ژ        ونزَّ

، وقال ژ  حب  خب  مب ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب 

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ تعاىل:

 .ژٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

وإذا كانت الصفُة كاماًل يف حاٍل، ونقًصا يف حاٍل، مل تكن جائزًة يف حق اهلل 

نفًيا مطلًقا، وال ممتنعًة عىل سبيل اإلطالق، فال ُتثْبَت له مطلًقا، وال ُتنَْفى عنه 

بل ال بد من التفصيل: فتجوُز يف احلال التي تكون كاماًل، ومتتنع يف احلال التي 

، والكيد، واخلداع، ونحوها؛ فهذه الصفاُت َمْكرِ ـكالتكون نقًصا، وذلك 

ن يعاملون الفاعَل بمثلها؛ ألهنا حينئٍذ تدل تكوُن كاماًل إذا كانت يف مقابلِة مَ 

.عىل أن فاعلها قادر  ع ه بمثل فعله أو أشدَّ  ىل مقابلة عدوِّ
وتكوُن نقًصا يف غري هذه احلاِل، وهلذا مل يذكرها اهلل تعاىل من صفاته عىل 

ُه ورسَلُه بمثلها؛ كقوله ـن يعاملونَ سبيل اإلطالق، وإنام ذكرها يف مقابلِة مَ 

گ  گ گ ڳ  ژوقوله:  ،ژڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ ژ تعاىل:

ک  ک  گ  گ  گ     ڑڑک    کژ وقوله: ،ژڳ ڳ

 ،ژچ      ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ وقوله:، ژگ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ

 .ژې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ژ وقوله:
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 الصفات ثالثة أنواع: 

 عىل إطالقها.  : صفة كامل حمض، وهذه نثبتها هلل األوىل

 عىل إطالقها.  : صفة نقص حمض، وهذه ننفيها عن اهلل الثانية

حال   نقًصا يف حال، فنثبتها هلل و تكون كاماًل يف حال، فات: صثةالثال

 عنها حال النقص. الكامل، وننزه اهلل 

 ، فهذهكامل حمض كلها صفات ،والقي ومية والعلم : صفة احلياةمثال األوىل

 نثبتها هلل عىل اإلطالق.

 ،حضـنقص مفهذه صفات  ،والظلم ،العجزو ،رو  : صفة الع  يةمثال الثان

  ا.ا مطلقً نفيً  ها عن اهلل نفي  فالواجب  

وتارة  ،تارة تكون كاماًل فإهنا  اخلداع واملكر والكيد واالستهزاء؛ :ةمثال الثالث

 .نقًصا نتكو

  .ژچ  چ  چ   چ    ژ :ة اخلداع يف قوله تعاىلففص

 . ژڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ ژاملكر يف قوله تعاىل:  صفةو

  .ژ ڳ ڳ ڳ گ   گ  گ ژ الكيد، يف قوله تعاىل: صفةو

 . ژى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ژالستهزاء، كام يف قوله تعاىل: ا وصفة

كامل  هي وال نقصاً عىل إطالقها، وإنام ،هذه صفات ليست كامالً عىل إطالقها

 .يستحق ذلك نم   هبا ب اهلل عاق  وهو أن ي   ،يف حال

۞   ۞   ۞ 
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مما يقوله أضاف مثااًل آخر   فت املؤل  ، وليامطلقً  اخليانة مذمومةصفة 

(، فلو كان كلمت  ظ ئ نفسه: )اهلل يظلمني إن كنت  رب  العامة إذا أراد أن ي  بعض 

ه اهلل فلن ياًم ـظال م 
ال يظلم أحدًا، كام قال   ألن الظلم نقص حمض، فاهلل ؛ظل 

ڃ  ڃ  ڃ    ژ  ، وقال:ژجح  مح  جخ  حخ ژوقال: ،ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ ژتعاىل: 

 .ژچ  چ  ڃ 

كل  ،(كلمت  ن خيون(، أو )اهلل يظلمني إن كنت ظفقول العامة: )خان اهلل م  

 هذه األلفاظ ال جتوز؛ ألنه ليس فيها حال كامل وحال نقص، بل كلها نقص.

 

۞   ۞   ۞ 

  

  

 

ڤ  ڤ   ژ أنه خاَن من خاُنوُه، فقال تعاىل:  وهلذا مل يذكر اهلل

 فقاَل:، ژڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ

م، ألن اخليانة ِخدعة يف مقام االئتامن، ، ومل يقل: فخاهنژ ڄ  ڄڄ ژ

 وهي صفة ذم مطلًقا.

( منكر  فاحش  من خيون  : )خاَن اهلُل وبذا ُعرف أن قول بعض العوامِّ 

 عنه. جيب النهيُ 
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 شتق له من هذهنفسه بصفة لكن ال ي   اهلل  ف  ص  هذه قاعدة واضحة، فقد ي  

  ولكن ليس كل صفات اهلل ،فاتكل أسامء اهلل تدل عىل الص  فسم، فة االص  

 يفرح بتوبة  فاهلل  ،اب الصفات أوسع من باب األسامءب ألن ؛تدل عىل األسامء

 

فات أوسع من باب األسامء:  القاعدة الثَّانيُة: باُب الصِّ

ن   يف القاعدة الثالثة من كام سبق  -لصفٍة  وذلك ألنَّ كل اسم متضمِّ

فات ما يتعلق بأفعال اهلل تعاىل، وأفعالُه ال -قواعد األسامء ؛ وألنَّ من الصِّ

 منتهى هلا، كام أن أقواَله ال منتهى هلا.

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ  قال اهلل تعاىل:

 .ژجئ  حئ  مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب ی  ی  

: املجيُء، واإلتياُن، واألخُذ، تعاىلات اهلل ومن أمثلة ذلك: أنَّ من صف

واإلمساُك، والبطُش، إىل غري ذلك من الصفات التي ال ُتىص كام قال 

وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ەئ  ەئ  ژ ال:ـوق، ژى  ائ  ژ :ىـتعال

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ژ    وقال:، ژڤ  ڤ  ڦ ژ       وقال:، ژۈئ

ۇ  ۇ  ۆ   ژ وقال:، ژ ۀ  ۀ   ہ  ہ   ژ وقال:،  ژٿ  ٿ   ٹٹ  

  .ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ 

 «.ينزل ربُّنا إىل السامء الدنيا: »وقال النبي 

فاِت عىل الوجه الوارد، وال نسمِّ   يه هبا، َفنـَِصُف اهلل تعاىل هبذه الصِّ

فال نقوُل: إن من أسامئه اجلائي، واآليت، واآلخُذ، واملمسُك، والباطش، 

 ، وإن كنا نخرب بذلك عنه ونصفه به.واملريد، والنَّازل، ونحو ذلك
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ولكن ال  ،ژۀ  ۀ   ہ  ہ     ژ يبطش    اهللويه الفارح، عبده، ولكن ال نسم  

نصفه  بل ازل،الن   نسميه ولكن ال ينزل إىل سامء الدنيا  اهللونسميه الباطش، 

ه ـب ها وصفـفنصفه بم ،(1)«اء الدنياـينزل ربنا إىل سم»قال:  بأنه ينزل؛ ألن النبي 

 ،ژڈ     ژ  ژ  ڑژ   :عىل عرشه كام قال واهلل تعاىل مستو   ، هرسول

 .املستوي نسميهرش استوى، لكن ال نصفه بأنه عىل العف

فات. أوسع  من با : باب اإلخبار عنه فائدة  ب األسامء والص 

باب اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل يف باب أسامئه »: قال ابن القي م 

ر به عنه وال يدخل يف أسامئه ـخب  ـفإنه ي   ،والقائم بنفسه ،واملوجود ،كاليشء ؛وصفاته

 .(2)«احلسنى وصفاته العليا

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.758)يف صحيحه برقم: مسلم  وأخرجه ،(1145)يف صحيحه برقم: البخاري  أخرجه (1)

 .ط. )املجمع( (1/284« )بدائع الفوائد» (2)
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 :ا، مثاهل تعاىل لنفسه أو أثبتها له رسوله : هي ما أثبتها اهللةــفات الثبوتي  الص  

  .بج  ع  الم، وعلالبرص، والع، ومالس

نفاها اهلل تعاىل عن نفسه أو نفاها عنه رسوله  التي: هي (1)ةفات السلبي  الص  و

 ،لكن هذه الصفات ننفيها مع ، ر والظلمو  : الغفلة والعجز واملوت والع  امثاهل

  . إثبات كامل ضدها هلل

مل يأت إثباته وال نفيه نسكت عنه ما مل تكن صفة نقص حمض فننفيها عن  وما

 مثل صفة اخليانة. ،ألهنا صفة نقص حمض ؛عن اهلل نفيها مل يأت  وإن    اهلل

 ض.ر  ــوالع   ،واجلوهر ،ومثال الصفات التي مل يأت إثباتا وال نفيها اجلسم

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
قولنا: )سلبية(، يعني املنفية ... قلنا هذا تبًعا لغرينا، وإال فاألوىل أن  » : $ قال الشيخ ابن عثيمني( 1)

ٺ ٿ  ) وهي التي جاء هبا القرآن، كقوله:ولنا: )منفية( أوضح، ق ُيقال: )ثبوتية ومنفية(؛ ألن  

 .[147ص املثىل ]رشح القواعد «   (ٿ 

 

.  القاعدة الثالثة: صفات اهلل تعاىل تنقسم إىل قسمني: ثبوتية  وسلبية 
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  أن نثبتها، ونؤمن هبا؛ ألن اهلل فسه صفة، فيجبإذا أثبت اهلل جل وعال لن

فأخرب عن  ، ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژفمثاًل قال تعاىل:  ،أعلم بنفسه من خلقه

، فال جيوز اإليامن هبذه الصفةاملؤمن إال  ع  س  نفسه أنه استوى عىل العرش فال ي  

 للمسلم أن يرتدد يف إثبات كل ما أثبت اهلل لنفسه يف كتابه.

رسول اهلل فنقول: ، ورسول اهلل، ما أثبته رسولنا  ثبت كل  ونؤمن ون

كل اسم  أرسله، ورسولنا باعتبار أنه مرسل إلينا، فنثبت هلل   باعتبار أن اهلل

أوحى إليه ذلك،   ؛ ألن اهللهلل تعاىل صحت عنه أو صفة أثبتها رسول اهلل 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀ  ڀ   ڀ ژقال جل وعال: ،  اهلوىينطق عن  ال الرسول و

فتكون  و)إن( هنا بمعنى: )ما( النافية يعني ما هو إال وحي يوحى ،ژ  ٿ   ٿ

يعني ما أنا إال ، ژٹ     ٹ  ڤ    ڤ    ژ، وهلا أمثلة يف القرآن كام يف قوله تعاىل: للحرص

 .ما أنتم إال تكذبون :يعني ،ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ : نذير، وقوله تعاىل

  ڤ  عبد اهلل بن عمرو بن العاص قصة، وحي    الم النبيومما يدل عىل أن ك 

 

، ملسو هيلع هللا ىلصفالثبوتية: ما أثبته اهلل تعاىل لنفسه يف كتابه، أو عىل لسان رسوله 

 وكلُّها صفاُت كامٍل، ال نقص فيها بوجه من الوجوه.

، واالستواِء عىل العرِش، والنزوِل إىل السامِء كاحلياِة، والعلِم، والقدرةِ 

 الدنيا، والوجِه، واليديِن، ونحو ذلك.

فيجب إثباهُتا هلل تعاىل حقيقًة عىل الوجه الالئِق به؛ بدليل السمع 

 والعقل.
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أريد حفظه فنهتني قريش  : كنت أكتب كل يشء أسمعه من رسول اهلل قال

برش  يتكلم يف  ورسول اهلل ، : أتكتب كل يشء تسمعه من رسول اهلل وقالوا 

 رسول اهلل  لالغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك 

(1)«و الذي نفس بيده ما خيرج منه إال حق  اكتب ف   ))  :، فقال فيهبإصبعه إىل أفأوم
.  

فإنه سبحانه أعلم بنفسه : )ةيف الواسطي   وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

قون وبغريه، وأصدق قياًل، وأحسن حديثًا من خلقه، ثم رسله صادقون مصد  

 بخالف الذين يقولون عليه ما ال يعلمون(. 

؛ ألنه منهج معتمد عىل الكتاب أن نسري عىل منهج السلفجب علينا في

فات، ونؤمن بام أثبته ة، فنؤمن بام أثبت اهلل لنفسه يف كتابه من األسامء والص  ن  والس  

  .ته من األسامء والصفاتيف سن   رسوله 

كاحلياة، والعلم، والقدرة إىل  بعض صفات اهلل  أورد املؤلف ثم 

  نثبتها كام أثبتها اهلل لنفسه يف كتابه وكام أثبتها رسولهفات فهذه الص  آخر ذلك، 

 .تهيف سن  

 للتوكيد؛ احرتاًزا من أن يقول أحد: صفات اهلل  (حقيقة) : وقوله

يعني: العقل  (والعقل) ، يعني الكتاب والسنة،(دليل السمعب) :قوله جماز،

 الرصيح.

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (، واحلديث صححه الشيخ2668(، والرتمذي برقم: )3646أخرجه أبو داود يف سننه برقم: ) (1)

 (.1532األلباين يف الصحيحة برقم: )
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عىل وجوب إثبات األسامء احلسنى  معي  الدليل الس   ♫ ذكر املؤلف        

 اآلية. ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ژتعاىل:  قولهوهو  ،والصفات العال

، هأن نؤمن ب فأمرنا اهلل  ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ژ    قوله تعاىل: منها الشاهد

ن اإليامواإليامن بربوبيته، ويقتيض أربعة أمور: اإليامن بوجوده،   واإليامن باهلل

چ   چ  چ  ڇ  ژ  يقول: اهلل واإليامن بأسامئه وصفاته، وبألوهيته، 

 .وهذا يقتيض أن نؤمن بأسامء اهلل وصفاته كام أمرنا اهلل ، ژڇ

 ،ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژفقال:  ، وأمرنا اهلل أن نؤمن برسوله

 يقتيض أربعة أمور:  اهلل  اإليامن برسولو

 ام أخرب.فيتصديقه  -1

  أمر.امفيوطاعته  -2

 

مُع: فمنه قوله تعاىل: چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ أما السَّ

ک       ژ  ڑ  ڑ ژڈ  ڈ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 .ژک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  

ن: اإليامَن بصفاتِ  هِ ـفاإليامُن بالل   ِه.ـيتضمَّ

ن: اإليامَن بكلِّ ما  عىل رسوله  َل زَّ واإليامُن بالكتاِب الذي نَ   يتضمَّ

 جاء فيه من صفات اهلل.

ن: اإليامَن بكل ما أخرب به عن مرِس ـرسولَ  وكوُن حممٍد   ، هِ ـلِ ُه يتضمَّ

 .و اهلل وه
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 واالنتهاء عام هنى عنه وزجر. -3

 إال بام رشع.  وأال يعبد اهلل -4

ينزل إىل   أن اهللتيض تصديقه بام أخرب، فإذا أخرب يق فاإليامن بالرسول  

إىل السامء الدنيا، وإذا أخرب بأن اهلل  بنزول اهلل أن نؤمن  ذلكالسامء الدنيا، اقتىض 

 .بذلك أن نؤمن  رسول يفرح بتوبة عبده، فمقتىض اإليامن بال

واإليامن بكتاب اهلل يقتيض أن ، ژڇژ  :ثم قال اهلل تعاىل بعد ذلك

، ژى  ائ   ژ :قول اهلل كفات ا جاء به الكتاب: آيات الص  نؤمن به كله، ومم  

وئ  ۇئ   ژوقوله:  ،ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژوقوله: 

 . ژٿ  ٹ     ڳ   ژ، وقوله: ژۇئ  

فعل كام فعل أهل الكتاب من ، وأن ال يه  ل  مأمور  باإليامن بالكتاب ك   فاملسلم

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ژ قبلنا، كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  

اآلية فيها األمر ف، إًذا  ژک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  

يكون بإنكار وجوده، أو إنكار   عيد ملن كفر، والكفر باهللباإليامن، وفيها الو

د أمر باإليامن به وتوع    ته، أو إنكار أسامئه وصفاته، فاهللته، أو إنكار ألوهي  ربوبي  

كفر ـوعيد ملن ي   ففي اآلية، ژ ک ڑ      ک  کڑ   ژ به، فقال: ر  ف  ك  ن ي  م  

 ملهيمن عليها هو القرآن. وأعظمها وخامتها وا ،بالكتاب، والكتب معلومة

ثم بني  أن  ،سلر  باليف هذه اآلية باإليامن   أمرنا اهلل  ،ژک   ژثم قال: 

 .ژگ  گ    ڳ  ڳ ژ ،واليوم اآلخر ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،كفر باهللي من
 

۞   ۞   ۞  
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ال   ألن فأما الدليل العقيل عىل وجوب إثبات األسامء احلسنى، والصفات الع 

 اخلرب ترجع إىل أمور: د  ر   أسباب  

 -ا زً أي عاج  - ايي  ، أو ع  أو جاهاًل ا أو يكون غاش   كاذًبا، ر  ـب  خ  م  ـإما أن يكون ال 

 .  ورسولهاهلل  حق  أو لثقل يف لسانه، وهذه األمور منتفية يف  عن النطق إما لعجمة  

ٺ  ٺ  ژ  ؟ژ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ فاهلل يقول عن نفسه: دق  ا الص  أم  

بمعنى النفي، يعني: ال أحد أصدق من اهلل  يف اآليتني ستفهامواال، ؟ژٺ  ٿ  ٿ  

 الكذب.  قياًل، وال أحد أصدق من اهلل حديًثا، فانتفى عن كالم اهلل 

أعلم بخلقه من و ،وهو أعلم بنفسه من خلقه ،م الغيوبكذلك اهلل عال   

  .ن كالم اهلل اجلهلفانتفى ع، ژې ې ې ې ىژ  :قال تعاىل ،أنفسهم

قال وبالغة، وألفاًظا،  ،أحسن الكالم فصاحة، ونظاًم  كذلك كالم اهلل 

، فكالم اهلل ليس ككالم فانتفى عن كالمه العي   ،ژٹ  ٹ  ڤ  ڤژ   :تعاىل

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ژ :قال تعاىل ،البرش

 ،سبيالً ولو تعاونوا ملا استطاعوا إىل ذلك  :أي  ،ژٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ

 لنفسه؟  د يف إثبات ما أثبته اهللفام الذي جيعل اإلنسان يرتد  

 

ا العقُل: فألن اهلل تعاىل أخرب هبا عن نفسه، وهو أعلم هبا من غريه،  وأمَّ

وأصدق قياًل، وأحسن حديًثا من غريه، فَوَجَب إثباهتا له كام أخرَب هبا من غري 

د يف اخلرب إنام  ٍد، فإن الرتدُّ ىتردُّ ن جيوز عليه: حني يكون اخلرُب صادًرا ممَّ  يتأتَّ

، بحيث ال يفصح بام يريد، وكلُّ هذه العيوب اجل هُل، أو الكذب، أو العيُّ

 ، فوجب َقبوُل خربه عىل ما أخرب به.الثالثِة ممتنعة  يف حقِّ اهلل 
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ت االستواء هلل، ثب  ـفن  ، ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژ :فمثاًل: نحن نقرأ قوله تعاىل        

نا قوله تعاىل يستحق  بمن االستهزاء هلل  ت  فنثب   ،(ەئ ەئ وئ):وإذا قرأ

 ا. وأحسن حديثً  ، وأصدق قيالً ألنه كالم رب العاملني فهو أعلم ؛االستهزاء

 )اهلل يستهزئ هبم(!!  :لكن املبتدع يقول: أعوذ باهلل أن أصف اهلل وأقول

فهو  !؟ما قاله عن نفسه أن تقول عن اهلل  ؛ذ باهللكيف تتعو   ،سبحان اهلل

هذا )، ويقول:  ، وكأن هذا املبتدع يستدرك عىل اهلل(ەئ ەئ وئ) من قال:

هك عنهيليق بك، وأنالكالم ال   ! (ا أ نز 

ف  اهلل تعاىل نفسه  بام ال يليق به؟!ي عقل   يقال له: وهلف
  أن ي ص 

ثم هذا املبتدع يكذب مرًة أخرى عىل اهلل فيقول: هذا غري الئق باهلل وما أراد 

 اهلل ظاهره ـ 

؛ ألنه ليس يف كتاب اهلل فنقول له:   ،ملسو هيلع هللا ىلص، وال يف ُسن ة نبي ه كالمك مردود 
ل به   .أحد  من الصحابةومل يق 

ما قاله   ، فيقول عن اهللال يتشكك وال يرتددعىل أرض صلبة  فالسني  

عن نفسه، وينفي عن اهلل ما نفاه عن نفسه، مؤمن بذلك كله عىل الوجه الالئق 

 . باهلل

۞   ۞   ۞ 
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 ادق املصدوق، قال تعاىل:فإنه الص   ،وكذلك احلال يف كالم رسول اهلل 

وهو  : حدثنا رسول اهلل  ، ويقول ابن مسعودژۀ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژ

، صادق  ، عامل باهللادق املصدوق رسول اهلل ادق املصدوق ، فالص  الص  

 له، فصيح يف كالمه، ناصح لألمة. بقو

 تإذا ثبتوالفصاحة وكامل النصح، ف دق والعلممجع بني الص   رسول اهلل ف

)يضحك اهلل إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر : قوله  لمث يف سنة النبي هلل  ة  ف  ص  

 ل هذا يف سبيل اهلل قال : يقات   ؟كيف يا رسول اهلل :كالمها يدخل اجلنة فقالوا 

 س  اهلل عىل القاتل في   ثم يتوب   د  ه  ش  ت  س  ي  ــــف
 ـم في  ل 

 ل يف سبيل اهلل عز وجل فيستشهد(قات 

 املسلم  فيدخل املسلم  اجلنة، ثم أحدمها مرشك واآلخر مسلم فيقتل املرشك   (1)

 يف سبيل اهلل فيدخل اجلنة.  ل  قت  ــفي   يسلم املرشك  

ألن  ؛ حك هللفإذا جاءنا هذا احلديث فال نرتدد يف إثبات صفة الض  

يف هو فنقول مثل ما قال، فإذا عاب علينا أحد ف ،)يضحك اهلل( :قال  الرسول

وصف اهلل  بام  كأنه يقول: إن الرسول ، ف احلقيقة إنام يعيب عىل رسول اهلل

بذلك وهو الذي قال ه ، وال يمكن أن نصف ال يليق به، وهذا غري الئق بالرسول

بأن يقول ألمته  إليه يأوحفلقد  ،ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   ژ :اهلل عنه

 قنا.ا وصد  )يضحك اهلل( فام يسعنا إال أن نقول: آمن  
                                                           

 (.1890) برقم: مسلمو(، 2826) برقم: البخاريأخرجه  (1)

 

أعلم الناس  عن اهلل تعاىل، فإن النبي  وهكذا نقوُل فيام أخرب به النبي 

أفَصُحهم بياًنا، فوَجَب َقبوُل ما بربه، وأصَدُقهم خرًبا، وأنَصُحهم إرادًة، و

 أخرب به عىل ما هو عليه.
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 يقول فيام فهو صادق   ،ادق املصدوقأنه الص   ول ويضاف يف حق الرس

وقد قال اهلل تعاىل يف  ،ه عىل ما يقولر  ــققه وي  أي: أن رب العاملني يصد   ،ومصدوق

 ،ژ گ      گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ    ژ      ڈ ڈ ڎ  ڎ ژ:  كتابه عن نبيه

ال   ألن اهلل ؛يقصمه يف الدنيا قبل اآلخرة  فإن اهلل  ل عىل اهللفمن تقو  

 . ل عىل اهللأن يتقو    وحاشاه ل عليه أحد  حتى رسول اهلل يرىض أن يتقو  

 ڇ چ چ چ ژقال تعاىل: ف  انبي ه حممدً   اهلل موكذلك العلم، فقد عل  

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ژ : قال تعاىل،  يتلقى العلم من اهلل  فهو، ژڇ

: اأيًض  وقال تعاىل، (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

 . ژ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ژ

    

۞   ۞   ۞ 
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إذا نفى عن نفسه   أن اهلل: والقاعدةعن نفسه،  هذه الصفات نفاها اهلل 

 .اصفة فيستلزم إثبات كامل ضده

ٹ   ٹ  ٹ    ژ: فة املوت يف كتابه يف قوله تعاىلعن نفسه ص فنفى اهلل 

 . وهو احلياة هإثبات كامل ضديستلزم وهذا  ،[58]الفرقان:  ژٹ   ڤ  ڤ

أي اخلطأ كام يف قوله  ،والنسيان عن نفسه الضالل اهلل : نفى مثال آخر

 . لكامل علمه وذلك،  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژتعاىل: 

حت  خت   مت   ژعن نفسه العجز كام يف قوله تعاىل:  اهلل : نفى ثالثمثال و

 ،قدرتهعلمه وامل كل، ژمح     جخحخ  مخ  ىت    يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح

 فلذلك ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء.

ڦڦ    ژعب يف قوله تعاىل: عن نفسه الت   اهلل  : نفىرابعمثال و

، واللغوب أدنى أنواع ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ

 أما رب   ،وكذلك العاجزقدرته، فاجلاهل يتعب ولكامل علمه وهذا النفي  ،التعب

 .هـوقدرت ه  العزة سبحانه ال يتعب لكامل علم  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

ة: ما نفاها اهلل سبحانه عن نفسه يف كتابه، أو عىل لسان ـلبيَّ فات السَّ والصِّ 

ه، كاملوِت، والنَّوِم، واجلهِل، والنِّسياِن، ـوُكلُّها صفات نقص يف حق ،رسوله 

 .والتَّعِب  والَعجِز،
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ألن  ؛دارهذا ليس مدحًا للجفظلم، إذا قيل: اجلدار ال ي  : يقول املصنف           

ألنه غري قادر   إذا قيل: الضعيف العاجز ال يظلمكذلك  ، واجلدار غري قابل للظلم

 لم.عىل الظ  

 ول الشاعر: ثم استدل بق

ــي  ــب  ــق           ةال يغدرون بذم   ة  ــل  ــ

 

 خردل   وال يظلمون الناس حبة   

، فهم خائفون، وهم أيًضا تصغري قبيلة ي لةــب  ــــيظلمون وال يغدرون؛ ألهنم ق  ال  

ى تتعد   مةال يظلمون لعدم قدرتم عىل الظلم، مثال: إذا كانت هناك دولة عظي

 فهذا ليس مدًحا هلا؛ ألهنا دولة رب،الدولة الصغرية الص   وكان رد   عىل دولة صغرية،

  الرد. غري قادرة عىل ضعيفة

 

مع إثبات ضدها عىل الوجه  -ملا سبق-ها عن اهلل تعاىل يُ فْ نَ  فيجب

األكمل، وذلك ألن ما نفاه اهلل تعاىل عن نفسه فاملراد به بياُن انتِفائه؛ لثبوِت 

ه، ال ملجرد نفيه؛ ألن النفي ليس بكامل، إال أن يتضمن ما يدل  كامل ضدِّ

، والعَ  فضاًل عن أن  ليس بيشء، مُ َد عىل الكامل، وذلك ألن النفي عدم 

ابلية املحل له، فال يكون كاماًل، في قد يكون لعدم قَ يكون كاماًل، وألن النَّ 

 كام لو قلت: اجلدار ال يظلم. 

 وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقًصا، كام يف قول الشاعر: 

 ة ال يـغـدرون بذمَّ  ة  ـلَ ـيِّ ـــبَ قُ            

 

 

  

 
 

 دل وال يظلمون الناس حبة خر 

 

 حبة خردل 

 

 :وقول اآلخر

 ليسوا من الش يف يشء وإن هانا            لكن قومي وإن كانوا ذوي حسٍب     

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

عن نفسه   ، ونرضب أمثلة أخرى، فنقول: نفى اهللواضح ف كالم املؤل   

 ته، وغناه،لكامل وحداني   ،ژڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ژالصاحبة والولد، قال تعاىل: 

 اهلل غني عن ذلك، وج والولد، لكن  للز   فهو بحاجة ،جيتزو   مل  إن يفنى اإلنسانف

 .ژڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ژ :فقال

 ب  ل  ف نفي وق  ر  ح    ژ ٺ ژ ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺژوقوله تعاىل: 

ٺ  ٿ    ژ :كام قال تعاىل ،لكامل صفاته وذلك؛ نفت أن يكون له ك فء زم،وج  

 ها.كل  كامل صفاته يدل عىل و وهذا أيًضا نفي   ، ژٿ

 

، فنفُي ژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ژ مثال ذلك: قوله تعاىل:

 ن كامل حياته.املوِت عنه يتضمَّ 

نفُي الظلم عنه يتضمن   ،ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ ژ مثال آخر قوله تعاىل:

 كامل عدله.

حت  خت           مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث     ژ مثال ثالث: قوله تعاىل:

                                                  فنفُي العجز عنه يتضمن كامَل علمه وقدرته؛ وهلذا قال بعده: ژمجحج  

 .ژمح     جخ     حخ  مخ ژ

ا اجلهُل بأسباِب اإلجي ا ُقصوُر القدرِة عنه؛ ألن العجز سببه: إمَّ اد، وإمَّ

مل يكن ليعجزه يشء يف الساموات وال يف  اهلل تعاىل وقدرتهِ  فلكامل علمِ 

 األرض.

 ة قد تتضمن أكثر من كامل.ـوهبذا املثال علمنا أن الصفة السلبيَّ 
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حت  خت   مت  ىت  يت  جث   مث   ژ: قول اهلل تعاىل (: يعنيوهبذا املثال: )قوله

األرض لكامل ال و السامواتال يعجزه يشء يف  اهلل ف ،ژىث  يث   حج  مج

 العجز وهو العلم والقدرة. د  إثبات كامل ض  وفيها علمه وقدرته، 

 لكامل رمحته وعدله.ذلك و ،      ژڱ ڳ  ڳ   ڳ   ژ: قوله تعاىل آخر   ومثال  

۞   ۞   ۞ 
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التفصيل يف موضع  ألن الثبوتية تأيت يف القرآن مفصلة غالًبا، الصفات              

  اإلثبات أمجل وأكمل وأبلغ يف املدح.

ڱ  ں   ژ: قوله تعاىل مثال اإلثبات عىل سبيل التفصيل يف ختام سورة احلرش

ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ       ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ

ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 .[24-22]احلرش:  ژۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   

ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ   ژ:مطلع سورة احلديد يف قوله تعاىل و

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ی  ی  ی

يأيت االستواء وصفة  مطلع سورة طه، وسورة الرعد،و،  ژڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ 

 .املدح املفصل سياق ذكرها دائام يف

 :أي ،ذلك أبلغ يف الكامل اإلمجال؛ ألن  سبيل ة فتأيت عىل فات املنفي  الص  وأما 

إن  :ت اليهود قاللام  ف، غالًبايكون ملناسبة ، وهذا يف كتاب اهلل معينةنفي صفة  يأيت

رد  اهلل  ،راحـتـب يف اليوم السابع واسـعـت واألرض السامواتبعد خلق  اهلل 

 

فكلام كثرت  ،القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكامل

 ؛هر من كامِل املوصوف هبا ما هو أكثروتنوعت دالالهُتا ظ

ٍر من ـوهلذا كانت الصفات الثبوتية التي أخرب اهلل هبا عن نفسه أكثَر بكثي

 الصفات السلبية، كام هو معلوم.
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 ،ژپ  ڀ    ژقال: ،اختذ ولًدا ا قالوا:ـم  ـلو ،ژڃ  ڃ چ  چ  ژ:قال يهم فـعل

  .ژى  ائ   ژقال: ، ژې  ې ېى  ژا:ا قالوـم  ـلو

ٺ  ٺ  ٺ   ژ، ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ :يأيت النفي جمماًل  أن الغالبف

 .وهذا أبلغ ژٺ  ٿ 

كلامته  مبني، فكام أن   هذا األسلوب العريب جاء يف القرآن؛ ألن القرآن بلسان عريب  

: أن الصفات وهي ،هذه قاعدة من قواعد الصفات عربية، فكذلك أساليبه عربية،

 .فيها التنوع، بينام صفات النفي تأيت جمملة غالباً ة مدح وكامل يأيت الثبوتي  

ًكا من امللوك فيقول له يف أن يمدح مل   أراد اليقول بعض أهل العلم: لو أن رًج 

، وإذا أراد أن ينفي عنه املدح ل لهذكي، يفص  و ،شجاعوباب اإلثبات: أنت كريم، 

ت لست أن أولست كسابقيك من امللوك، و يقول: أنت لست كأحد من رعيتك،

 امللوك، ينفي نفيًا جمماًل، ويثبت إثباتًا مفصاًل. غريك منك

كما لو دخل رجل يريد أن يمدح لكن لو نفى نفيًا مفصاًل لكان ذلك قبيحًا، 

فهذا يستحق ا، لص  ال خائنًا، و ال: أنت لست خبيًثا، وملًكا من الملوك وقال له

 العقاب من امللك.

عرًضا، وليس  الليس جساًم، و)ن اهلل: وهذه طريقة أهل البدع، فيقولون ع

  .وهذا ليس سديًدا (،يف جهة

 

۞   ۞   ۞ 
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ڦ  ڦ   ژ  كام يف قوله تعاىل:، ا عىل دعوى اليهودمفصاًل رد   النفيجاء 

ادعوا وذلك ألهنم  ، ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ

 تعب فاسرتاح يف اليوم السابع،ملا خلق الساموات واألرض يف ستة أيام    أن اهلل

نفى أدنى أنواع التعب، ف :واللغوب ،ژڃ  ڃ   چ  چ  ژ :اهلل عليهم بقوله د  فر  

خلق الساموات واألرض يف ستة  ملا  ه بعضهم من أن اهللقد يتومه  اهلل تعاىل ما 

عىل أن خيلقها يف أقل من ذلك، أو ألن هذا أقىص قدرته، فقال  اقادر مل يكنأيام 

 يعلمها اهلل جل وعال.كمة حل وإنام ، ژڃ  ڃ   چ  چ  ژ: اىلتع

م النقص يف كامل اهلل  اًل لدفع توه   ومن األمثلة التي جاء فيها النفي  مفص 

م أن اهلل  ،ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ                 ڇ  ڇ ژتعاىل:  هقول  فاآلية تدفع  توه 

ًبا ع  ال حساب  م  أن الدنيا موت وحياة ث  ناس القد يظن بعض ألنه  ؛خلق اخللق عبًثا ول 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ: ╡ وال ثواب وال عقاب، فقال اهلل

 عبًثا ولعًبا.  اخللق أن يكون قد خلق نفىف،  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 

 فاُت السلبية فلم تذكر غالًبا إال يف األحوال التالية:صِّ أما ال

                       ، ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ : بياُن عموِم كامله، كام يف قوله تعاىل:األوىل

 .ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ

ۉ  ې  ې    ې    ژ :ه الكاذبون، كام يف قولهعاه يف حقِّ : نفُي ما ادَّ الثانية

 .ژې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

، كام يف دفع توهم نقص من كامله فيام يتعلق هبذا األمر املعنيَّ : الثالثة

ڦ  ڦ   ژ وقوله: ،ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ: قوله

 .ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ
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 ،والقدرة ،فات التي ال تنفك عن ذات اهلل، كاحلياة: هي الص  الصفات الذاتية

 والرمحة. ،والعلم

علها، متى شاء ف  قة بمشيئة اهلل: هي الصفات املتعل  ةـالفعلي   فاتالص  

 واإلتيان. ،واملجيء ،كالنزول إىل السامء الدنيا

هي التي متى وصفات  ذاتية  باعتبار، وفعلي ة باعتبار:  ╡ومن صفات اهلل  

 ،ث  د  ة أي حم  ة، وآحاد الصفة فعلي  فة ذاتي  فعلها، فيقال: أصل الص   شاء اهلل 

 متكلم، وصفة الكالم صفة الزمة له، وآحاد كالمه كصفة الكالم، فاهلل 

عبداً نادى جربيل فقال:  أحب   وإذا فيكون، (كن) :كلام أراد شيئًا قال لهف ،حادث

يا جربيل إين )فقال:  أبغض عبًدا نادى جربيل   وإذا ،(1)(فالًنا فأحبه إين أحب  )

ستجيب له ؟ أن يدعوين فم  )سامء الدنيا قال: ال نزل إىلوإذا  ،(فالًنا فيبغضه ض  بغ  أ  

 .(2)(عطيه؟ ومن يستغفرين فأغفر لهأومن يسألني ف

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

                                                           

   (.2637) برقم: مسلمو(، 7485)برقم: البخاري أخرجه (1)

   (.758)يف صحيحه مسلم  وأخرجه ،(1145)يف صحيحه البخاري  أخرجه(2)

 

 ة.ـة وفعليَّ ـة تنقسم إىل قسمني: ذاتيَّ ـالقاعدة اخلامسة: الصفات الثبوتيَّ 
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أمثلة للصفات اخلربية التي هي من الصفات الذاتية،  ذكر املؤلف 

واليدين  ،كالوجه اضابط الذاتية اخلربية: ما كان نظريها يف املخلوقني أبعاًض و

 أبعاض. لكن ال نقول يف اهلل  ،نيوالعين

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ژتعاىل: دليله قوله ( كاالستواء عىل العرش)قوله: 

، إًذا بعدما خلق الساموات [54]األعراف:  ژڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

أن  اهلل شاء  :أي، ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژتعاىل:  واألرض يف ستة أيام قال

، أما علو  يستوي عىل العرش فاستوى عىل الع من ه املطلق فرش، فهذه صفة  فعلية 

 .ةصفاته الذاتي  

۞   ۞   ۞ 

  

 

ا هبا، كالعلِم، والقدرةِ، والسمِع، فالذاتية: هي التي مل يزل وال يزال متصفً 

ةِ والبرِص، و  والعظمِة.  ،، واحلكمِة، والعلوِّ العزَّ

 .ومنها الصفات اخلربية، كالوجِه، واليدين، والعينني      
 ،ق بمشيئته، إن شاء فعلها، وإن شاء مل يفعلهاة: هي التي تتعلَّ والفعليَّ        

 زوِل إىل السامء الدنيا.كاالستواء عىل العرش، والنُّ 
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ما يفعله  ام كل  قة بحكمته ال يفعل شيئًا عبًثا أو لعًبا، وإن  إًذا أفعال اهلل متعل             

ة كون صفة بيان كيفي  وقد سبق  ،قة بحكمتهه متعل  ق بمشيئته، ومشيئت  فمتعل     اهلل

 .باعتبار فعلية ،باعتبار الكالم ذاتية

نه ظلم أل ؛باهنى عن الر  و، نه فساد واعتداءأل ؛عن القتل نهى اهلل ف    

  فاحلكمة من النهي ظاهرة ومعلومة لنا. ،واعتداء

الظهر أربع  ورشع صالةة، ـصالة الفجر ركعتني جهري   تعاىل اهلل رشعملا و

  .اندركه ال قدواحلكمة قد ندرك ة، فـركعات سي  

عه  عل  ف  وال ي   ع  رش   ال ي  تعاىل  نجزم بأن اهللف ،مل ندرك حكمته إذا لكن حتى ما رش 

 . ژڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ    حلكمة، ولذلك ختم اآلية بقوله: إال

۞   ۞   ۞ 

 

، فإنه باعتبار أصله كالكالمِ ًة باعتبارين، ـذاتيًة فعليَّ  وقد تكون الصفة

اًم، وباعتبار آحاد الكالِم ـ، ألن اهلل تعاىل مل يزل وال يزال متكلِّ ذاتية   صفة  

؛ ألن الكالم يتعلق بمشيئته، يتكلَّ  م متى شاء بام شاء، كام يف قوله صفة  فعلية 

قت صفٍة تعلَّ  وكلُّ ، ژائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ژ تعاىل:

 .ا تابعة  حلكمتهبمشيئته تعاىل فإهن

لكننا نعلم إدراكها، وقد تكون احلكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن 

، كام يشري إليه شاء شيًئا إال وهو موافق  للحكمةاليقني أنه سبحانه ال ي علمَ 

 .ژڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ژ  قوله تعاىل:
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يامثل أحًدا من ال   ، وقد تقدم معنا أن اهللل هلل ياعتقاد مث :التمثيل         

ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ        ژ :الدليل قوله تعاىلمن خلقه، و خلقه، وال يامثله أحد  

 . ژٹ ٹ

 فقري.  اهلل أن   اعتقاد  اليهود: اخلالق باملخلوق متثيل مثال

 .ة يعلمون الغيبعتقد أن األئم  ا ن: م  املخلوق باخلالقومثال متثيل 

 وقني، وال يامثله املخلوقون.فال يامثل املخل ليس كمثله يشء اهلل و

اعد يف األسامء والصفات قول نة، ومن القوة معي  كيفي   : إثباتكييفــالت  

الواجب علينا علاًم ف نحيط  باهلل ال  فألن نا ،ژې    ې   ى      ى ژ : اهلل

 .أن نيأس عن إدراك معرفة كيفية صفات اهلل 

 ،ولصفاته كيفية ،كيفية  سؤال: هل هلل تعاىل كيفية؟ اجلواب: نعم هلل

م هبا، وله ة يتكل  ، فله كيفي  ة لكان معدوًماولو مل يكن له كيفي   مها،للكن ال نع

هبا، لكن  ة يغضب  ـ، وله كيفي  هباة جييء ـامء الدنيا، وله كيفي  ة ينزل هبا إىل الس  ــكيفي  

ء نفسه فقد قال بكيفية معينة من تلقا تعاىل ف فوصف اهللومن تكل   ال نعلمها،

ألن اهلل يف علم الغيب ال  ،واقتفى ما ليس له به علم ،بغري علم تعاىل عىل اهلل

يبتعد كل البعد عن هذين أن املسلم عليه أن  نحيط به علاًم، واملقصود

به ووصفه  ،بام وصف به نفسه اهلل  صف  يف ،التمثيل والتكييف :ورينذاملح

 تكييف. والمن غري متثيل   هرسول

  

خيل عن حمذورين عظيمني: التَّ  القاعدة السادسة: يلزم يف إثبات الصفاِت 

 كييف.ـمثيل، والثاين: التَّ أحدمها: التَّ 
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من البد لك من سبيل واحد ف ،ن تعرف كيفية يشء ماإذا أردت أ: ائدةف

  ، وهي:ثالث سبل

 فكي تسألأن مثل:  ،ووصفه هذا اليشء بكيفية صادق كربخيأن إما ـ 1

 .فيخربك أحد بكيفيته ؟فالنسيارة 

 اه، فتعرف كيفيته.أن تر إماوـ 2

 ثل سيارة فالن. مثل: أن تقول سيارة فالن م ،أو ترى نظريه فتقيس عليهـ 3

  اهلل إن :الفكيف يق ،تعاىليف حق اهلل ممتنعة وهذه األمور الثالثة 

رب باخلرب الصادق خت   ومل ،فهذا مستحيل ألنك مل تر اهلل  ،بالكيفية الفالنية

اهلل  نظرًيا حتى تقيس عليه، إذ له تر اهلل، وملة صفات ي  كيفعن والسنة بالكتاب 

إن اهلل بالكيفية  :القولن نحذر م  ونمسك  نا أنفالواجب عليال نظري له، 

 الفالنية.

۞   ۞   ۞ 
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 معناه: الكتاب والسنة. معالس  

 ليم.يح الس  والعقل: يعني العقل الرص  

 معان: ةهلا ثالث ، ژٺ  ٿ   ٿ ژ  :قوله والكاف يف 

 ل  ـث  م  ليس تكون الكاف بمعنى )مثل(، فيصري املعنى:  أن   :املعنى األول

ال مثيل  تعاىل ، فمن باب أوىل أن اهلل-له مثيالً أن فرض  وذلك عىل – مثله يشء

ث ل  ليس  فيكون معنى اآلية: ،له  يشء.  ه  ثل  م  م 

ڎ       ڈ          ڎ ژ: ومنه قوله جل وعال ،املثل بمعنى الصفة أن  : املعنى الثاين

ٿ     ٺ ژ :معنىاملتقون، ف يعني صفة اجلنة التي وعد ،ژڈ  ژ

  .ليس كصفته يشء :يعني  ژٿ

يفيد  فهو زائد اصطالًحا  ،زائد   الكاف هنا حرف جر   أن   :املعنى الثالث

القرآن أن  أحد  م حتى ال يتوه   ،حرف صلة يسمى يف القرآنو ،يف املعنى توكيًدا

ٺ  ٿ   ژ  معنى فصارفال بأس،  عرابمن باب اإل لو قيل عنه زائدو ،فيه زيادة

  .ةي  ثلاملنفي  توكيد زيادة لكافاأفادت ف ،ثله يشءليس م :ژٿ

  

اثل  فأما التمثيل: فهو اعتقاد املثبِِت أن ما أثبته من صفات اهلل تعاىل مُم 

 لصفات املخلوقني، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.

ٿ  ٿ  ژ ، وقولُه:ژٺ  ٿ   ٿژ  أما السمع: فمنه قوله تعاىل:

ٺ  ٺ  ژ  ، وقولُه:ژڀ  ڀ   ڀ    ڀژ  ، وقوله:ژٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ

 .ژٺ  ٺ  ٿ 
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ڌ  ژ  :قول اهلل  لة يف القرآن: من األمثلة عىل ورود حرف الص  فائدة

لذلك و أي حرف زائد، الباء حرف صلة، ژڎژ     قوله: ،ژڌ  ڎ   ڎڈ  

ذف لو                           :تكون اجلملةو ،هذا احلرف يف غري القرآن لكان املعنى مستقيامً ح 

  .(كافًيا عبده تعاىل أليس اهلل)

)ما  لو قال القائل:، فژڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ   ژ :وله تعاىلق :ومن األمثلة أيًضا

لتوكيد  جاءت (نم  )لكن  ،املعنى مستقيم  ف (م ن)ذكريلكم إهل غريه( دون أن 

 .غري اهلل مستحق للعبادة إهل  ال يوجد فأصبح املعنى: النفي

 ،( ژٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤٿ  ژ :قوله )و: فقال املصن

عبدوا األصنام واألوثان ألهنم عليهم تسوية املخلوق باخلالق؛  اهلل  أنكر

متثيل للمخلوق باخلالق، جعلوا وهذا  ،أو عبدوها مع اهلل ،عبد اهلل كام ي  

 ي  نكارإ يف اآلية االستفهامف ؛العبادةيف  احلق   العبادة لوق الذي ال يستحق  خللم

 .يفيد نفي التمثيل

ن   استفهام بمعنى النفي ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ : قوله : اآلية الثالثة متضم 

، ،لهسمي ال  أي: معنى التحدي، ى أن يكون له سمي   .ثيلاملهو مي والس   ويتحد 

ولآلية معنى صحيح آخر وهو أن املخلوق ولو تسمى باسم من أسامء اخلالق 

 يستحقه اهلل تعاىل. وصف الكامل الذيستحق الفال ي  ،ك  أو العزيز( )كاملل  

 لكامل ؛نظيرٌ له  ليس :أي ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژتعاىل:  ولهوق

 مجيًعا. صفاته

۞   ۞   ۞  
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 )المتــــن( 

 

 

 

 

 

 

 أن تعلمه هو الذي تضطر إىل :ملعلوم بالرضورةا، (علم بالرضورة) :قوله

والعلم بفرضية  ،والقتل ،ناحتريم الز   :يف أمر الدين مثاله، دليل بال إثبات وال

 ا.نوالسامء فوق ،قةر  : النار حم  قولنا يف غري الدينمثاله و، وهكذا ،الصالة

تليق  صفات   ذات   كل  ول إال   ما من ذاتني متباينتني ورة أن  قد علم بالرض  و

 تليس  ذات اهلل أن  ب ناس يعلموصفات الذات األخرى، كل الن   هبا وتباين

ستطيع ي لن ،ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ ژل أحد املرشكني ئ  ات املخلوق، حتى لو س  كذ

، حتى (نعم) :ستطيع أن يقول  لن ي ،ژڦ  ڦ  ڦ   ژ ولو سئل: ،يقول: ال أن

 : أنا اخلالق. يقل  ومل ،األعىلقال: أنا ربكم  فرعون 

ن ذاتني م   ما هفات بني اخلالق واملخلوق: أن  ين الص  اتبعىل  العقيل  ليل الد  و

 .أيًضامتباينة  اصفاتف، ات متباينةوكام أن الذف، ةإال وصفاتام متباين

قوة البعري مثل  ن  إ :، فمن يقولملأصغر من الن   ر  ة، الذ  قو   اهلة ر  والذ  ة البعري له قو  

باين بني ذات خملوقة وذات خملوقة فإذا كان هذا الت  ، فهذا غري مقبول عقاًل  !قوة الذر؟

 هذا دليل عقيل.ويكون أوضح وأبني بني ذات اخلالق وذات املخلوق،  ن  فأل  

 وأما العقل فمن وجوه:    

بالرضورة أن بني اخلالق واملخلوق تبايًنا يف الذات،  مَ لِ األول: أنه قد عُ 

موصوٍف تليق  لِّ وهذا يستلزم أن يكون بينهام تباين  يف الصفات، ألن صفة كُ 

ة البعرِي مثاًل غري ، كام هو ظاهر  يف صفات املخلوقات املتباينة يف الذوات، فقوَّ به

ِة، فإذا ظهَر التبايُن بني املخلوقاِت مع اشرتاكها يف اإلمكاِن واحلدوِث،  رَّ قوة الذَّ

 فظهوُر التبايِن بينها وبني اخلالق أجىل وأقوى.
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كيف  ،اإلنكاريوهو االستفهام  ،♫الذي ذكره الشيخ  هذا الدليل

هل  !الكامل من كل وجه مماثاًل للمخلوق الناقص من كل وجه؟ يكون الرب  

 الرب   هل ؟!الذي ال يموت تكون صفاته كاملخلوق الذي يموت احلي   الرب  

 الرب  هل قدرته حمدودة؟!  الذيتكون صفاته كاملخلوق القادر عىل كل يشء 

عقاًل ال يمكن أن  غري الفقري؟!كصفات املخلوق الص   الكبري املتعال صفته

 .(1)اقصيكون اخلالق الكامل كاملخلوق الن  

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 وإبطاالً  ،بطلا عىل مُ وهذا بخالف ما إذا كان املقام يقتيض ذلك احتجاًج »قال اإلمام ابن قي م اجلوزية:   (1)

فيحسن هذا الكالم يف هذا املقام  ؟(هلل خري أم احلجر)آا فقلت له: يعبد حجًر  مشك، كام إذا رأيت رجاًل  لقول

يف  ڠ ، وهلذا قال يوسف الصديق(احلمد هلل الذي هو خري من احلجارة): ما ال حيسن يف قول اخلطيب ابتداءً 

وقال تعاىل:  ،(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)احتجاجه عىل الكفار: 

حه،   (چ چ ڇ ڇ) ا تهجنًْس ل إذا تكلم بمثل هذا الكالم يف حق املخلوق لكان مُ أن الرج: ... يوضِّ

، ونحو ذلك (وأعىل من سقف الدار ،السامء أكرب من الرغيف)، و(الشمس أضوأ من الرساج)ا، فلو قال: جدً 

سبة بني املخلوق واملخلوق، فكيف إذا قيل ذلك بني اخلالق تعاىل ا مع قرب الن  قبحً تَ ْس ا مُ هجنًتَ ْس لكان مُ 

 .[2/364]خمترص الصواعق  «تفاوت الذي بني اهلل وخلقهالخلوق، مع وامل

 

الق الكامل من مجيِع الوجوه مشاهًبا الثاين: أن يقاَل: كيَف يكوُن الرب اخل

له؟ وهل اعتقاُد ذلك  يف صفاتِِه للمخلوِق املربوب الناقص املفتقر إىل من ُيَكمِّ

 حلق اخلالق؟! فإن تشبيه الكامل بالناقص جيعله ناقًصا. ص  نقُ إال تَ 
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 :يقال ،كلمة يد: فمثاًل فات، لص  تشابه احلقائق وا ال يلزم منهه األسامء تشاب  

ويد الباب، ويد الطفل،  الفيل،ويد  البعري،يد زيد، ويقال: يد  و ،عمرويد 

، بل يد اإلنسان اً ن بينها تفاوتإاأليدي كثرية جًدا، لكن العقل قطًعا يقول: 

هناك  :محتى يف األحكا يف ذات واحدة، يالواحد ختتلف يمينه عن شامله، وه

يكون لالستنجاء ح األكل والرشب يكون باليمني، والتمس  ف ،نهامبي فروق كثرية

 وإذا ضعيفة،صغري يد البل اليد الواحدة ختتلف من وقت إىل آخر، ، بالشامل

صار شيًخا فإذا  ة،ت يده وأصبحت قوي  كرب   اا قوي  ب  صار شاورب يف السن ك  

ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ژ والدليل قوله تعاىل: ،مرة أخرى تضعف

جاءت هلا  يد اهلل و، [54]الروم:  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈڇ  

يقبض هبا األرض ويطوي أوصاف عديدة يف الكتاب والسنة منها أن  اهلل تعاىل 

 !تكون كيد املخلوق؟ اأهن (يد اهلل)إذا قلنا:  أننا يعتقد إنسان ، فكيف  هبا السامء

  .ال يمكنهذا 

ابتة عن اهلل د يف إثبات الصفات الث  ترد  ام إذا سي  ال- بعض الناسن إحتى 

 النبي فنقول:  ،يضحكتعاىل ن اهلل إ :وا أمام العامةيقول: ال تقول - ورسوله

 أمام  رـــذكـت إذا أردت أن :هــل قولــنكن ــل ، ة الضحك هللـفـبت صـن أثــهو م

 

 الثالث: أننا نشاهد يف املخلوقات ما يتفق يف األسامء وخيتلف يف احلقيقة

والكيفية، فنشاهد أن لإلنسان يًدا ليست كيد الفيل، وله قوة  ليست كقوة 

، وبينهام  ، وهذه قوة  وهذه قوة  اجلَمِل، مع االتفاق يف االسِم، فهذه يد  وهذه يد 

تباين  يف الكيفية والوصف، فُعلَِم بذلك أن االتفاق يف االسم ال يلزم منه 

 االتفاق يف احلقيقة.
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 لني،ج  ر   إىل اهلل   ك  ضح  ي  »: قال رسول اهلل  :قلف ،اناسبً م اوضوعً مالعامة 

: قال اهلل؟ رسول يا كيف: فقالوا ، «اجلنة يدخل كالمها اآلخر   مهاأحد   ل  ت  ق  ـي  

 ي  »
 س  في   ،القاتل   عىل اهلل يتوب   ثم ،د  شه  ت  س  ي  ـف  اهلل سبيل يف هذا لقات 

 لقات  في   م،ل 

«د  شه  ت  س  ي  ـف  اهلل سبيل يف
 (1).  

حك هلل و أخرجني من يسأل اهلل:الذي رجل اليف حديث  ثبتت صفة الض 

 اهلل يدعو يزال   فال»ة يقول: ال أسألك بعدها أبدًا بني من اجلنة وكل مر  النار وقر  

 .(2)«اجلنة ادخل: قال منه اهلل ضحك فإذا منه، وتعاىل تبارك اهلل يضحك حتى

ويف  فتنوا،لكي ال ي   : اهلل يضحك،للعامةنقول ثم  ،أوالً فنأيت باحلديث 

أحد  ويقول: ال تأت  هبذه األحاديث عند العامة، فنقول:  ابل ال يأيتاملق

  .قاهلا لألمة كلها للعامة واخلاصة  النبي

ة  مأال نقول أما ، هار  الن   سء  م   وب  ت  بالليل لي   ه  د  ي   ط  س  ب  اهلل ي   إن  »: الناسعام 

يد ويبسطها لياًل وهناًرا، فمن له ؟ اهلل (3)«الليل سء  ب م  وت  هار لي  بالن   ه  د  ي   ط  بس  وي  

 أراد أن يتوب فليتب إىل اهلل.

د أبًدا يف إثبات ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه وأثبته له رسوله وهكذا ال نرتد  

 ،سبحانه وتعاىل باهلل الوجه الالئق مع نفي التمثيل عىل يف سنته. 

 

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           

 (.1890) برقم: مسلمو(، 2826) يف صحيحه برقم: البخاري أخرجه (1)

 (.182) برقم: مسلمو(، 6573) يف صحيحه برقم: البخاريأخرجه (2)

 (.2759) يف صحيحه برقم: أخرجه مسلم (3)
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ًزا من غري تشبيه ون:لقويفشبيه الت  لمة ون بكالعلامء يعرب   كلمة فوإال  ،جتو 

طابق من التامثل يلزم منه الت   ألن   ؛مع كلمة التمثيل اتام   اشبيه ال تنطبق انطباقً ت  ال

: العملة مثيلويقال يف الت   ا،فالنً  : فالن يشبه  يقال يف التشبيهف ،مجيع األوجه

 ألهنا متامثلة. ؛ة مثل العملة الفالنيةالفالني  

التشبيه ا وأم   ،ژٺ  ٿ   ٿ  ژ فقال: ،املثيل نفى عن نفسه  واهلل 

ن    ،ا حقريً ذاك و عظياًم هذا مهام كان  ،من شيئني إال وبينهام تشابه ما؛ ألنه ف  فلم ي 

 ،وهذا موجود ،هذا موجوديقال: املوجودات أن شابه بني درجات الت   وأقل  

 .(1)بنفسهوهذا قائم  ،وهذا قائم بنفسه

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

ة مواطن، وقد بني  سبب ذلك فقال يف أحدها: يف هذه الرسالة  وقد عرب  الشيخ  (1) د 
 بنفي التشبيه يف ع 

اث ال( لكن نحن مشينا يف هذا التعبري » عىل ما عليه أكثر  -أي: نفي التشبيه–كان ينبغي أن نقول: )مم 

ل  ما جاء من تشبي عل بدله املصن فني، وقد كتبت  هذه الرسالة قبل  أن يتبني  لنا األولوي ة، فاألوىل يف ك  ه  أن جي 

 [85]رشح القواعد املثىل ص «التمثيل

 

ق بينهام بأنَّ التَّ شبيه كالتَّ والتَّ  فات، الصِّ  سوية يف كلِّ مثيل التَّ مثيل، وقد يفرَّ

فات، لكنَّ التعبري بنفي التمثيل أوىل ملوافقة سوية يف أكثر الصِّ شبيه التَّ والتَّ 

 .ژٺ  ٿ   ٿ  ژ القرآن:
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ه :التكييف          ـــًة من تلقاء نفس   .هو أن يثبت هلل تعاىل كيفي 

 :مدة باب األسامء والصفات آيتان يف كتاب اهللوع  

  .ژٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ   ژقوله تعاىل:  -

 .ژې    ې   ى      ى   ژ: وقوله -

ٿ  ٹ     ژ وقوله:،  لتمثيلل ي  نف ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ فقوله:

 لتكييف.ل نفي   ،ژې    ې   ى      ى   ژ :وقولهلصفات، لإثبات  ،ژٹ

النكرة إذا جاءت يف سياق النفي ويف سياق النفي،  نكرة   ،  ژىژ قوله: و

 اهللف ،وال حييطون به أي علم أبًدا :، واملعنى(1)أو النهي أو الرشط، تفيد العموم

  .سبحانه وتعاىل اط به علاًم ال حي  تعاىل 

                                                           

 .[50-51]للشارح حفظه اهلل، ص((  ةـالتعليق املخترص عىل نظم القواعد الفقهي   ))  :ينظر كتاب (1)

 

ذا  كة صفات اهلل تعاىلـَّوأما التكييُف: فهو أن يعتقد املثبُت أن كيفي

  السمع والعقل: وهذا اعتقاد  باطل  بدليلِ .دها بمامثلِـّ وكذا، من غري أن يقي

 .ژې    ې   ى      ى  ژ  مع: فمنه قوله تعاىل:أما السَّ 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی ژ  :وقولُه        

 .ژ  ی  ی

ربنا؛ ألنه تعاىل أخربنا عنها ة صفات ـومن املعلوِم أنه ال علم لنا بكيفيَّ          

 ومل خيربنا عن كيفيتها.

 وقواًل بام ال يمكننا اإلحاطة به. ،فيكون تكييفنا َقْفًوا ملا ليس لنا به علم
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 بع ما ليس لك به علم.تت   الأي:  ،ژوئ  ۇئ   ژ قوله:         

، ويغضب، ويرىض أنه سميع، بصري، عليم،تعاىل اهلل وقد أخربنا          

فيكون إثبات الكيفية من القول عليه  صفاته، ي ــةكيفعن  ربناومل خيويسخط، 

 .بال علم

قال  »: ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ وئ  ۇئ ژ يف تفسري قوله تعاىل:  قال البغوي         

( ومل قتادة  ( ومل تسمع، و)علمت  ( ومل تره، و)سمعت  : ال تقل )رأيت 

 .(1)«تعلمه

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

                                                           
 (.5/92) (( معالم التنزيل))  (1)
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يف مكان ما، فنحن نرسم يف  نراهلكي ا ـنً  معي  رجاًل صف لنا وا لو أن إنسانً         

ورة الذهنية املتكونة منطبقة مع ال تكون الص قد خميلتنا هيئة معينة، ومع ذلك

 يكون هناك اختالفات.قد بل  ،الواقع

ر ـب  ط به علاًم، ومل خت  ومل حت     اهلل فأنت مل تر  ، ژڳ  ڳ  ڱژقال تعاىل:

ذهنك  يف له ةحاولت أن جتعل كيفي  أنك ه، ومل تر نظرًيا مساوًيا له، فلو كيفيت عن

كان هذا أ، سواء حسريا وهوسريجع ذهنك خاسئً وصل، ـــ لن تفلها وتتخي  

 اليد كتابًة. ماللسان نطًقا، أ مالتكييف يف القلب، أ

۞   ۞   ۞ 

 

 

ة اليشء ال ُتعرف كيفية صفاته إال بعد العلم بكيفيَّ  وأما العقل: فألنَّ 

رق وكل هذه الطُّ  ادق عنه،ذاته، أو العلِم بنظريه املساوي له، أو باخلرب الصَّ 

 ، فوجب بطالن تكييفها.منتفية  يف كيفية صفات اهلل 

  ؟وأيًضا فإننا نقول: أيُّ كيفية تقدرها لصفات اهلل تعاىل

 رها يف ذهنك فاهلل أعظم وأجلُّ من ذلك.إن أيَّ كيفية تقدِّ 

رها لصفات اهلل تعاىل فإنك ستكون كاذًبا فيها؛ ألنه  ،وأيُّ كيفية تقدِّ

 ال علم لك بذلك.

كييف؛ تقديًرا باجَلنان، أو تقريًرا باللسان، وحينئذ جيب الكفُّ عن التَّ 

 أو ُتريًرا بالبَنان.
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فات يف الص  يقال  امليزان العظيم الذي ذكره اإلمام مالك بن أنس هذا          

 .(1)مع والبرصكلها كالس  

 يشء. العال عىل  أي: ،يشءالاستوى عىل  :قالويف لسان العرب ي  

 أي: ،(واإليامن به واجب)، يعني ال تدركه العقول، (والكيف غري معقول)

 ،عن نفسه يف كتابهبذلك كام أخرب استوى عىل العرش،  تعاىل اهلل جيب أن نؤمن بأن  

يسأل عن   بعض الناسف ،بدعة حمدثة السؤال عن الكيفية :أي ،(والسؤال عنه بدعة)

وإذا جاءهم  ،عن الكيفن هؤالء يسألون ب أج  ، والع  ة االستواء والنزولـكيفي  

ــــــــ)بالسؤال عن اهلل بالدليل الرشعي  ــ ــ ــ ــــــــ)ل عن اهلل بأقالوا: ال جيوز أن نس (أينـــ ــ ــ  ،(أينــ

  ،(2)«أين اهلل؟»قال للجارية: ف ،هذا السؤالسأل  النبي  مع أن

                                                           

(، وصححه 2/398) (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) أخرجه الّللكائي يف  (1)

( قال: )هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 139)ص ((العلو ))لحافظ الذهبي يف ا

 مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية االستواء ال نعقلها(.

 (.537أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: ) (2)

 

ا سئل مالٌك   ژڈ     ژ  ژ  ڑ    ژ عن قوله تعالى:  ولهذا لـم 

اء )العرق( ثم قال:  كيف استوى؟ أطرق  ض  ح  برأسه حتى عًله الرُّ

)االستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، واإليمان به واجب، والسؤال 

 عنه بدعة(. 

وُرِوي  عن شيخه ربيعة أيًضا: )االستواُء غير مجهول، والكيف غير 

 معقول(.

 وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان.
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ذلك، ثم يسألون عن  ويستنكرون  عام سأل عنه النبي   اهلل تعاىل هونفينز  

 (1)!! تعاىل كيفية صفات اهلل

كيف ف ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژ:مستنكًرا عىل السني يهماجلإذا قال 

 استوى؟ 

ذات كيف يقول اجلهمي: أنا ال أعلم س: كيف ذات اهلل؟ في  ن  الس   قل لهفلي

ف ك ال تعرام أن  فك: وأنا ال أعلم كيف استوى؟ ي  ن  يكون جواب الس  سف ،اهلل

فال أعلم كيف  ،ال أحيط باهلل علاًم أيًضا أنا فال حتيط به علاًم،  كذات اهلل ألن

  .استوى

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 ؤال واجلواب.(،بناها عىل طريقة الساهلل يف السامءرسالة نافعة بعنوان:) حفظه اهللوللشارح  (1)
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ال يمكن أن ـة ذات اهلل وصفاته كيفي   تإذا كان : ؒفيقول املصن            

أن نمسك  فالواجب ؛الرشعي والعقيل ، كام د ل عىل ذلك الدليلا العقولتدركه

ومن خاض فإنه حتاًم سريجع فكره وذهنه خاسئًا  الباب،خلوض يف هذا عن ا

ر أنوهو حسري فال شك  ،وصفاته تعاىل ل شيئًا من ذات اهللـأحدًا ختي   ، ولو ق د 

منه  ي عيذهفال  ،فليستعذ باهلل من الشيطان ،ل من الشيطان الرجيمأن هذا التخي  

 .(1)إال السميع العليم

 

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           
ن خلق كذا، حتى ن خلق كذا، مَ كم فيقول: مَ أحدَ  يأيت الشيطانُ »أنه قال:  ╕( وصح  عن النبي1)

 ،(3276برقم:) البخاري يف صحيحه هأخرج «هولينتَ باهلل  ه فليستعذْ ؟ فإذا بلغَ َك ن خلق ربَ يقول: مَ 

س يتساءلون حتى يقال: هذا ال يزال النا »، ولفظ مسلمواللفظ للبخاري (134أخرجه مسلم برقم: )و

 . «ق، فمن خلق اهلل؟ فمن وجد من ذلك شيئا، فليقل: آمنت باهلللْ خَ ـاهلل ال ُق لْ َخ 

   

د به الشع فقد انتفى عنه الدليالن؛ رِ يَ  معقول، ومل غريَ  وإذا كان الكيُف 

 .والشعي، فوجب الكف عنه العقيل

يف مفاوز  وقعَت  ، فإنك إن فعلَت أو حماولته من التكييف فاحلذَر احلذرَ 

ه، ، وإن ألقاه الشيطان يف قلبك فاعلم أنه من نزغاتال تستطيع اخلالص منها

ہ  ژ  ، قال تعاىل:، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبكفاجلأ إىل ربك فإنه معاذك

 . ژھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  
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أسامء اهلل توقيفية ال  أن   وهي: يف األسامء سبق أن رشحنا القاعدة اخلامسة         

وهي أن صفات اهلل توقيفية  ،ا كتلك القاعدةجمال للعقل فيها؛ وهذه القاعدة متامً 

يف علم الغيب، ونحن ال نحيط باهلل تعاىل اهلل  ال جمال للعقل فيها، وذلك ألن  

بالوصف الفالين ، فهذا من  ن ن عمل عقولنا ونقول: اهللعلاًم، فال جيوز أتعاىل 

ما ليس  ابام مل يصف به نفسه فقد قف ل عىل اهلل بال علم، فمن وصف اهلل و  التق

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ژ  واهلل يقول: ،له به علم

 . ژی ی  ی  

ژ  ژ  ڑ   ڑ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ ژ: ويقول  

  .[33]األعراف:  ژک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ 

الشيطان، كام يف قوله تعاىل:  أمرالقول عىل اهلل بال علم من ن أويف احلقيقة 

  .[169]البقرة:  ژىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ   ژ

دليل من الكتاب  وال لمبال ع هأو أن تصف فحذار أن تسمي اهلل 

أعاذنا اهلل  ،عىل اهلل تبارك وتعاىل ل  والسنة، فهذا من أمر الشيطان، وهذا تقو  

 من ذلك.

۞   ۞   ۞ 

 

 صفاُت اهلل تعاىل توقيفية  ال جماَل للعقل فيها القاعدة السابعة:

الكتاب والسنة عىل ثبوته، قال  فال ُنثبت هلل تعاىل من الصفاِت إال ما دلَّ        

ال يوصف اهلل إال بام وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، : »اإلمام أمحد 

 (.)انظر القاعدة اخلامسة يف األسامء .«ال ُيتَجاوز القرآن واحلديُث 
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قد و ،الترصيح بالصفةالوجه األول من أوجه ثبوت الصفات هلل تعاىل هو        

 ن القرآن:أدلتها م ن بني    ونحن بعون اهلل، هلا الشيخ بأمثلة ل  ــث  م  

  .ژگ  گ   ژة قوله تعاىل: العز  صفة دليل        

  .ژڈ  ڈ  ژژ ة قوله تعاىل: القو  صفة دليل و      

ڀ  ژ واآلية األخرى:  ،ژھ   ھ  ھ  ےے ژمحة: الر  صفة دليل و      

  . ژ ڀ  ٺ  ٺ

  .ژ  ۀ  ۀ   ہ  ہ    ژالبطش: صفة دليل و     

  .ژڤ   ڤ    ٹ  ڤژ الوجه: صفة دليل و      

، فهذا ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژتعاىل:  قوله اليدينصفة دليل و       

  ذه الصفات هلل تبارك وتعاىل.ترصيح هب

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

 ولداللة الكتاب والسنة عىل ثبوت الصفة ثالثُة أوجٍه:       

ةِ األول: الترصيُح بالصفة        محِة، والبطِْش، والوجِه، كالعزَّ ِة، والرَّ ، والقوَّ

 واليدين ونحِوها. 
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أسامء اهلل أعالم وأوصاف، ويف القاعدة  القاعدة الثالثة من قواعد األسامء:        

الصفة، إًذا هو  منها: إثبات   ،عدًيا فإنه يتضمن ثالثة أمورتأنه إذا كان االسم  م  

عىل حكم ومقتىض، وبناء عىل ذلك فإن أسامء اهلل:  ويدل   ،عىل صفة اسم يدل  

اسم  عىل صفات، إذ ليس من أسامء اهلل األسامء وتدل  ،وأوصاف أعالم

 .أسامء اهلل مشتقة كل  فجامد ال يدل عىل معنى، 

عىل األمثلة التي ذكرها، دليل  :أي ،(الدال عليها عىل الرتتيب) : قوله        

ء عىل العرش قوله تعاىل:  ، ژڈ     ژ  ژ  ڑژ املثال األول: وهو االستوا

 عليها: إثبات الصفة هلل فيستفاد من هذا الترصيح بالفعل أو الوصف الدال  

 واهلل مستو عىل عرشه. يستوي عىل عرشه، فنقول: اهلل  ،تعاىل

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ن للمغفرة، والسميع  ُن االسِم هلا، مثل: الغفور متضمِّ الثاين: تضمُّ

 )انظر القاعدة الثالثة يف األسامء(.  .مع، ونحو ذلَك للس متضمن

الثالث: الترصيُح بفعٍل أو وصٍف دالر عليها، كاالستواء عىل العرش، 

والنزوِل إىل السامء الدنيا، واملجيِء للفصل بني العباد يوم القيامة، واالنتقاِم 

ژ    ژڈ      ژ قوله تعاىل: -عىل الرتتيِب -من املجرمني، الدالُّ عليها 

 .ژڑ  
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 )المتــــن( 

 

 

 كل   ناينزل رب  »: لقول النبي  تعاىل امء الدنيا ثابتة هللزول إىل الس  صفة الن  

عطيل، حتريًفا يفيض إىل الت   النزول وأهل البدع حيرفون (1)«امء الدنياإىل الس   ليلة

أن اهلل المهم فيلزم من ك ،امء الدنيا أي: تنزل رمحتهفيقولون: ينزل ربنا إىل الس  

بل اهلل ال ينزل إىل السامء الدنيا، بأن  ال يرصحون مهفال ينزل إىل السامء الدنيا، 

 رمحته.نزول املقصود و ،: ينزل ربنا إىل السامء الدنياونيقول

عليهم: إن رمحة اهلل ال خيتص  نزوهلا يف الثلث األخري من  ونقول يف الرد  

 ةطرفتعاىل فلو انقطعت رمحة اهلل  فة  عني،فهي ال تنقطع عن ا طر ،الليل فقط

 هي التي تنزلأن رمحته  ولو أراد اهلل  ،عني عن خملوق من خملوقاته هللك

إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم »: قال النبي  كام ،لقال: تنزل رمحتي

 (ربنا )تنزل رمحة :النبي  غشى، فلامذا مل يقلمحة ت  الر   ح بأن  رص  ف ،(2)«الرمحة

 لون؟! يؤوو يتخبطونناصح، فلامذا يرتك األمة هكذا وجيعلهم الفصيح ال وهو

نا، ك من مالئكة رب  ل  نا إىل السامء الدنيا أي: ينزل م  قال بعضهم: ينزل رب  و

، ثم هل يصح ك  ل  ل م  : ينز  لقال  اكً ـل  م   ل  نز  ي   لو أراد اهلل أن  ف ا،أيًض  وهذا باطل

فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من  أن يقول املل ك: هل من داع  

نا إىل السامء الدنيا إذا كان الثلث ينزل رب  »تامم احلديث: ف ؟تائب فأتوب عليه

الذي يستجيب الدعاء هو  ،«األخري من الليل ويقول: هل من داع  فأستجيب له

وقال  ،ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ژ  :، كام قال تعاىلك  ل  وليس امل   اهلل 

                                                           

 (.758)يف صحيحه برقم: مسلم  وأخرجه ،(1145)يف صحيحه برقم: البخاري  أخرجه (1) 

 (.2699مسلم يف صحيحه برقم: ) أخرجه (2) 

 

 احلديَث.« ليلٍة إىل السامء الدنيا... نا كلَّ ينزل ربُّ : »وقول النبي 
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ار الذناهلل ف ،ژحئی  ی   ی  ی       جئ    ژ :تعاىل  وليس امللكوب هو غف 

لكـالدعاء  :اونقول أيًض    لو كانوا يعقلون. ،من دون اهلل رشك باهلل  م 

: تنزل رمحته، أية: ينزل ربنا حريف، قالوا مر  هذا الت  اضطراب ثم ننظر إىل 

 يفال ينزل إال  أمر اهلل ينزل أمر ربنا، وهل  أومن املالئكة،  ك  ل  ينزل م  أو 

 ،هل من داع فأستجيب له؟! كالالثلث األخري من الليل؟! وهل األمر يقول: 

ويف هذا كامل  ،أي: ينزل اهلل  ،«ناينزل رب  »معنى  احلق الذي ال ريب فيه أن  ف

فهو   ،، وتودده إىل عبادهرمحته سعة هلل تبارك وتعاىل، وأنه ليس كمثله يشء يف

  ،النهار عباده، ويبسط يده بالليل ليتوب مسء يم الودود ، يدعورحالرمحن ال

  وبة.عباده إىل الت   ويبسط يده بالنهار ليتوب مسء الليل، ويدعو

ف هؤالء هذه املعاين العظيمة التي فيها كامل فال إهل إال اهلل، كيف حير  

  ،يستجيب هلموهو يدعو عباده إىل أن يسألوه ف  د وكامل الرمحة من اهللالتود  

 ويدعوهم إىل الت وبة ليتوب عليهم؟! وإىل أن يستغفروه فيغفر هلم،

 

۞   ۞   ۞ 
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وعالمة رفعه )جاء( مرفوع بالفعل فاعل ربك:  ، ژائ ى ژ قوله تعاىل:

  .ءيجي اهلل تعاىل هو الذي فإًذا ة الظاهرة عىل آخره؛الضم

نا ل  مث  فقد  ،اهلل جييء :قلنا ، فإذااملخلوقات هي التي جتيء :أهل البدع قال

قد ففإن نفيتم عنه املجيء هناك خملوقات ال جتيء،  :باملخلوق، فنقول هلم اهلل  

 مثلتموه باملخلوقات التي ال جتيء!! 

 :هو ال جييء وال يامثل املخلوقات التي ال جتيء، فنقول هلم :فيقولون

إثبات الصفة التي  لواجبافجييء وال يامثل املخلوقات التي جتيء،  :قولوا 

 مع نفي التمثيل. أثبتها اهلل لنفسه

 :قالوا ، ژى  ائ ژ :ا قال اهلل تعاىلـ، فلم  تحريفهم هذا تعطيل  فلذلك 

 :كام يف قوله تعاىل (وجاء أمر ربك) :وجاء أمر ربك، فلو أراد اهلل ذلك لقال

وليس ، ژى  ائ  ژ  :هو الذي جييء قال هأراد أن لكن ملا،   (ڈ ژ ژ ڈ)

ه أن   :ه كاملأن  عىل يدل مما ، بل هذا كامل، و╡ص هلل هذا متثيل وال تنق  يف 

 يصف نفسه إال بالكامل.وال نفسه، به سبحانه هو الذي وصف 

  

۞   ۞   ۞ 

  

 

  .ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ژ وقول اهلل تعاىل:
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قوله: عىل إثباتا أيًضا  يدل ا، وممإثبات صفة االنتقام هلل  يف اآلية           

 ن يستحق أن ينتقم منه فإن هذا كامل،مم    ، وإذا انتقم اهلل  ژڃ  ڃ  چ ڇژ

 فهذا كامل.ن خلفه د م  ل به ورش  من عدو ونك   مسلم إذا انتقمو

ف   انتقام اهلل معنى  :أهل البدع هذه اآلية وأمثاهلا، فقالوا وقد حر 

 إيصال العقوبة للمستحق. 

 ،نقصاً  وتارة تكون كامالً  تارة تكونوصفة االنتقام هي من الصفات التي 

عىل وجه الكامل، كام يف  ثبته هلل ـفإذا كان انتقاًما ممن يستحق أن ينتقم منه فن

: ينتقم من املجرمني، ومل يقل فاهلل ، ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ژقوله تعاىل: 

 ملؤمنني ومن املتقني، بل حيبهم.نه ينتقم من اإ

 . ژۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ژقال تعاىل: 

: ق املؤمنني بالنار من غري ذنب سوى أهنم قالوا ر  حي  كان بعضهم هؤالء ف 

 منهم.  اهلل ربنا اهلل، فهؤالء يستحقون أن ينتقم

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژقال تعاىل: و

م عىل هذه األفعال الشنيعة فهؤالء جمرمون يستحقون االنتقا، ژک  گ      

وهذا  ،هذه الصفة فحير   لناسولألسف يوجد بعض ا ،باملؤمنني هافعلوالتي 

 .«هاهلل ينتقم من»، مع أنك جتده إذا ظلمه أحد يقول: ضالل

۞   ۞   ۞ 

 

 

  .ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ژ  وقوله:
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كتاب اهلل وسنة  ي عند أهل السنة واجلامعة يف العقيدة هومصدر التلق             

ء فتجدهم متفرقني يف مصدر التلقي، فمنهم من رسوله  ، أما أهل األهوا

، ومنهم من يأخذ عن كتب ه املخالفني للكتاب والسنةمشاخي يتلقى عن

مه عىل كتاب اهلل ،اليونان ل عقله وحي  ك 
ولذلك ترى آراءهم ،  ومنهم من ي عم 

 كثرية وخمتلفة خصوصًا يف العقيدة. 

وقول  ،والقياس ،هناك أنواع من األدلة غري الكتاب والسنة، مثل اإلمجاع

ونحو ذلك من األدلة املختلف  ،ستحساناالو ،وعمل أهل املدينة ،الصحايب

صفة إال بالكتاب أو  فيها، لكن يف باب األسامء والصفات ال ي ثبت هلل 

، وقول الصحايب قد تثبت به ت هلل صفة بالرأي وال باالجتهادفال يثب السنة،

ون له حكم املرفوع إىل رسول اهلل  ال يقال مثله بالرأي فيكعقيدة إذا قال قواًل 

هذا  يم  د  أنه موضع ق   الكرس  تفسري يف  ╦رد عن ابن عباس، كام و ، الرب 

 .قاله ابن عباس واعتربه العلامء يف حكم املرفوع إىل النبي 

كذلك اإلمجاع من األدلة التي حيتج هبا يف أبواب العقيدة، ولكن ال يمكن 

 أن يكون هناك إمجاع عىل حكم معني إال وهو مستند إىل دليل من الكتاب أو

 ،فيذكر اإلمجاع بعد ذكر األدلة من الكتاب والسنة للجزم يف احلكم ،السنة

م بد فيقال:    .ليل الكتاب والسنة واإلمجاعالزنا حرا

 

 فاتقواعد يف أدلة األسامء والصِّ 

ي ُنثبُت هبا األسامَء هلل تعاىل وصفاتِه، هي: كتاُب ة التالقاعدة األوىل: األدلَّ 

  فال ُتثَبُت أسامُء اهلل وصفاُته بغريمها. اهلل تعاىل، وسنُة رسوله 
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ورد من األدلة يف إثبات األسامء والصفات أثبتناه، وما ورد نفيه نفيناه  ما            

طلب ممن ون ،ف يف لفظهنتوق  فته مع إثبات كامل ضده، وما مل يرد نفيه وال إثبا

دهاملعنى لي   قاله التفصيل يف أثبتنا املعنى وقلنا:  ى حًقاأراد معنً فإن  ،وضح لنا مرا

 باطل اللفظ :قلنا باطالً  ال تتلفظ به، وإذا أراد معنًى فهذا اللفظ غري مستعمل 

 .وضح املقصودي مثاالً  وسنذكر، اأيًض  باطل املعنىو

 . يدين وعيننياً وأن له وجهوقصد  ،ائل: اهلل جسمإذا قال قلفظ )اجلسم( 

  كتابالكام ثبت ذلك يف  وله يدان ،وله عينان ،له وجه اهلل  ،قلنا: نعم

املعنى الذي تقوله صحيح، لكن لفظ جسم غري وارد يف كتاب اهلل ف ،ةن  والس  

  .فأمسك عنه اوال إثباتً  انفيً ال وال يف سنة رسوله 

 . أقصد أنه كسائر األجسامو ،آخر فقال: اهلل جسم أتى

 تاب والسنة، واملعنى الذي قصدته كلمة جسم غري واردة يف الك فنقول له:

  .املعنى تعتقد هذاباطل، فال تقل هذه الكلمة وال 

 

وعىل هذا فام ورد إثباُتُه هلل تعاىل من ذلَك يف الكتاِب أو السنِة وجب 

ه، وما مل يرد إثباته إثباُتُه، وما ورد نفيه فيهام وجب نفيُُه مع إثبات كامل ضدِّ 

وال نفيه فيهام وجب التوقف يف لفظه، فال ُيثبَُت وال ُينَْفى؛ لعدم ورود 

 اإلثبات والنفي فيه.

 يليُق باهلل تعاىل فهو مقبول؛ ل فيه: فإن أريد به حق  ا معناه فيُفصَّ وأمَّ 

 وجب رده. ى ال يليق باهلل  وإن أريد به معنً 

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

171 

 هوهكذا يقال فيام لو قال قائل: اهلل ليس بجسم، فننكر عىل اجلميع هذ

ي سنة ـفوال  ، اب اهللرد يف كتـم يـألنه ل ؛ن نفاهابتها وم  ـن أثم   ؛األلفاظ

، فإن أراد معنى املعنى طلب ممن قاله التفصيل يفإثباتا وال نفيها، ون ملسو هيلع هللا ىلص رسوله

، وإن أراد هبا معنًى مع التوقف يف اللفظ صحيًحا أقررناه عىل املعنى الصحيح

 لبطالنه، واللفظ لعدم ثبوته. باطاًل أنكرنا عليه املعنى

التي العقيدة ة تدريس ن  هل الس  : بعض الناس يستنكر عىل أمسألة مهمة

م الناس، ويقولون إنكم تشغلون  :تتحدث عن تفاصيل دقيقة قد ال يدركها عوا

، وقد حدث للمسلمني كذا وكذا يف بقاع األرض، وقد املسائلم هبذه كأنفس

انترشت الفواحش واملنكرات، وأنتم جالسون يف املسجد ما أمهية هذا الذي 

 تقولون؟!!

 تاسة الكتاب والسنة، ومعرفة ما جاء فيهام من قضايا ليس: إن دراجلواب

ناس عن القضايا اهلامة التي تنكرون صارًفا لل النرص األمة، و سبًبا يف تأخر

كتاب باتباع علينا عدم اخلوض فيها، ولذا نقول لكم: إن نرصة األمة تكون 

ه  ، واملسلم إذا آمن بأن اهلل اهلل عىل  قاماست يف علوه يعلم سه ونجوا

 ،وليس له يد ،وليس له وجه ،لج  اهلل ليس له ر   :دينه،  لكن هذا الذي يقول

: ألبيه ◙ولذلك قال إبراهيم ه كاألصنام، فهذا جعل ،وال يبرص ،يسمعوال 

عبد الذي ال يسمع وال ليس بكفء أن ي   :أي ،ژڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ 

له دعونا املسلمني إىل اإليامن بأن فإذا  آمنا و ،كامل اليبرص وليس له صفات 

 هل يقالاألسامء احلسنى والصفات العال، التي ذكر اهلل يف كتابه وسنة رسوله، 

 سبحان اهلل!!هذا هبتان عظيم.فائدة؟!!يف ذلك ليس 

 أو غري خملوق؟  اً يقول: ما شأننا إن كان القرآن خملوق بل بعضهم

ف  اهلل بالنقص وفيقا  نسكت؟ هذا جهل. إليه و  ينسبل له: كيف ي وص 
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ليا لديه شهادة  لو قيل لرجل متكلم فصيح فلن  ،(متعلاًم  أنت لست  )ع 

 ،لههذا انتقاص فم، إنه ال يتكل   : هللا عن هبذا الكالم، فكيف يقال يرىض

 ؟بالنقص  فكيف ترضون أن يوصف اهلل

ن، اإليامن بالقرآن ركن من أركان اإلياموأنزله، الذي القرآن كالم اهلل و

اهلل  كالمالذي ال يعتقد بأن القرآن إيامن عبد حتى يؤمن بكتاب اهلل، و فال يصح  

ڳ     ڳ   ژ :يقول اهلل تعاىلو ،رب العاملني ب  ذ  ألنه ك   ؛فهو كافر ال يدخل اجلنة

اقرأ كتاب اهلل وانظر كيف وصف  ،ژں  ں  ڻ  ڻ ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

دى، فيه اهل فكتاب اهلل  ، ژڱڱ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ ژ  اهلل كتابه

ن ثم يأيت م   ، كل هذه األوصاف لكتاب اهلل،ملا يف الصدور شفاءهو ونور، الو

  ما شأننا نقول خملوق أو غري خملوق !! نسأل اهلل العافية.يقول: 

 

۞   ۞   ۞ 
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باملطابقة، وإذا دل  عىل بعض  فهو ه  إذا دل  عىل اليشء كل   فظأن  الل  تقدم 

م  .(1)معناه فهو بالتضمن، وإذا دل  عىل أمر الزم خارج عنه فبااللتزا

 اإلرادة قسامن:أن  ♫ثم  بني املؤلف 

ف، بمعنى أن ما ، وهي املشيئة، وضابطها أهنا ال تتخل  ةإرادة كوني  : األول

ء أكان حمبوبً  ،شاء اهلل يقع كام شاء سبحانه  ،ام شاء كانف ،م غري حمبوبا هلل أسوا

 وما مل يشأ مل يكن.

 كام شاء اهلل. افصارت سبعً  اسبعً  السامواتأن تكون اهلل أراد  أن  : امثاهلو

 كوهنااهلل أن يرشعه لعباده، وضابطها  ما أراد :، وهيةـإرادة رشعي  : الثاين

 ا، رشعً  اهلل ادهما أر لكن ليس بالرضورة أن يمتثل الناسعنده،  ةً رضيـ ومهلل ةً حبوبـم
                                                           

م 1)  (. 55يف القاعدة الخامسة من قواعد األسماء )صالكّلم على دالالت األلفاظ (  تقد 

 

اُتُه هلل تعاىل: كلُّ صفٍة دلَّ عليها اسم  من أسامِء اهلل تعاىل امَّ َوَرَد إثبفمِ 

ٍن، أو التزام.  داللَة مطابقٍة، أو تضمُّ

من أفعاله، كاالستواء عىل العرش،  ل  عْ فِ  عليها ومنه: كلُّ صفٍة دلَّ 

إىل السامء الدنيا، واملجيء للفصل بني عباده يوم القيامة، ونحو  والنزولِ 

چ   ڇ  ڇ  ژا فضاًل عن أفراِدَها ي ال ُتىص أنواُعهمن أفعاله الت ذلك

 . ژڇ

، مشيئةُ ـ، والومنه: الوجه، والعينان، واليدان، ونحُوَها، ومنه: الكالمُ       

واإلرادة بقسميها: الكوين والشعي، فالكونيُة بمعنى املشيئة، والشعية 

 .هابمعنى املحبة، ومنه: الرضا، واملحبُة، والغضُب، والكراهية ونحو
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  ق.ق وقد ال تتحق  وهذه اإلرادة قد تتحق   ،ومنهم من ال يمتثل ،منهم من يمتثلف

لكن  ،ن عبادهألنه حيب التوبة م   ؛: أراد اهلل من عباده التوبة رشعاً هلامثاو

ن ن عبادهم    .يتب ملن ومنهم م   ،تاب م 

عنى اإلرادة املشيئة إىل كونية ورشعية، وإنام هي بم : ال تنقسمفائدة

 .(1)الكونية فقط

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

( األمور التي جاء يف الشرع 6)ص «شفاء العليل»وقد ذكر العّلمة ابن القيم يف كتابه ( 1)

، واألمر، كموالح   ،والكتابة ،واإلرادة ،القضاء والقدر»انقسامها إلى كوينٍّ وشرعي، وهي: 

والعطاء والمنع إلى كوين يتعلق  ،والتحريم ،لواإلرسا ،والبعث ،والكلمات ،علوالجَ ، واإلذن

 .«بخلقه وديني يتعلق بأمره
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  ا:إثبات كامل ضدهمع  ، فيجب علينا نفيهافاه اهلل عن نفسهنا ـمـهذه أمثلة ل        

نة املوت -  ،ژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ژ: ا قوله تعاىلودليله :والنوم والس 

نوم لكامل حياته نة والالس  فنفى اهلل عن نفسه املوت و ،ژھ  ھ  ھ  ے  ے   ژ

 قي ومي ته.و

مح جخ  حت خت       مت ىت       يت جث  مث ىث يث  حج مج ژ :ودليله: العجز -

 .فنفى عن نفسه العجز لكامل علمه وقدرته ، ژحخ مخ

 .لكامل علمه وقدرته ، فنفى اإلعياء    ژۈئ ۈئ ېئ ژ :ودليله :اإلعياء -

لكامل عدله  الظلم   فنفى، ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ :تعاىل ودليله قوله :لمالظ   -

  ورمحته.

 لكامل علمه. ، فنفى الغفلة  ژڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ ژ   :ودليلها :الغفلة -

 .ژ  ٺ  ٿ   ٿٿ ژ :ودليله :املثيل -

 .ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ   :ودليله :فءالك   -

 .ن إثبات الكامل املطلق يف مجيع صفاتهاملثيل والكفء يتضم   في  ن  ف

۞   ۞   ۞ 

  

  

ومما ورد نفيه عن اهلل سبحانه النتفائه وثبوت كامل ضده: املوُت، والنوم، 

نة، والعجز، واإلعياء، والظلم، والغفلة عن أعامل العباد، وأن يكون له  والسِّ

، ونحو ذلك.  مثيل، أو كفء 
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  .(، أي: مل يرد يف النصوص أن اهلل يف جهةإثباًتا) :ولهق         

 أي: مل يرد يف النصوص أن اهلل ليس يف جهة.  ،(نفيًا) :وقوله          

ثب  ـوهنا قاعدة: إن ال طالب  بالدليل، ألن األصل الت  م   ف.وق  ت م 

: إن اهلل يف جهة، وهي العلو، وأن ه حميط  بجميع خلقه  .فإذا قال قائل 

رد، وحتتمل معنًى فاسدًا، ويغني مل ت   لكن كلمة اجلهة ،ه: املعنى صحيحفنقول ل

قوله منها   لة الكثرية الدالة عىل علو اهلل،ما ورد يف الكتاب والسنة من األد عنها

،وقول  ژې ې ې ې  ژوقوله تعاىل:  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژتعاىل: 

ا من اآليات واألحاديث ،وغريه(1) ن يف السامء()أال تأمنوين وأنا أمني م  : النبي 

 الكثرية جدًا.

 اهلل يف مكان حييط به. لكن إذا قال: أقصد باجلهة أن  

م ديثاحلإن معنى  :فنقول: هذا املعنى باطل، كمن يقول ن) املتقد   وأنا أمني م 

يط به، وهي ظرف لهيف السامء( وكيف يقال هذا، والساموات ، ، أي: أن السامء حت 

هلل بيمينه؟! فهذا من أبطل الباطل، أما املعنى الصحيح فيقال: السبع الشداد يطوُّيا ا

 . عىل السامء :أي ،إن اهلل يف العلو، أو يقال إن )يف( بمعنى )عىل(

                                                           

 (.4351) برقم:البخاري  أخرجه (1)

  

هلل تعاىل هل نثبت  :ومما مل يرد إثباته وال نفيه لفظ )اجلهة(، فلو سأل سائل

 جهًة؟

 ة إثباًتا وال نفياً.نَّ قلنا له: لفظ اجلهة مل يرد يف الكتاب والسُّ 
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 فل فهذا باطل.س  الاجلهة بأنه إذا أراد  ،(األول) :☼قوله

 فهذا باطل باهلليط حتو ولكنها ل  جهة ع   أهناأراد باجلهة  إن ،(الثاين) :وقوله

 حميط،  اهللبل ، أيًضا
 
، وأثبت هذا االسم  مجاعة  من أسامء اهلل املحيطومن بكل يشء

م- العلامء منهم املؤلف  .-كام تقد 

ى باطل أنكرنا املعنى ت عىل معنً كلمة "جهة" ال نثبتها وال ننفيها، فإن دل   لكن  

فنا نًى صحيح أثبتنا املعنى الصحيح وتوق  ت عىل معفظ، وإن دل  فنا يف الل  الباطل وتوق  

 فظ.يف الل  

 ونظائره فــــــــ )لعل( يف هذا السياق ، أي: لكي ت رمحوا،ژہ  ہ ژمعنى 

 ويبني سبب الرمحة وهيرمحنا وإنام  جي، فاهلل ال يرجو منا أن  للتعليل وليست للرت  

 اتباع كتابه.

  

ا معناه فإما أن يراد غني عنه ما ثبت فيهام من أن اهلل تعاىل يف السامء، وأمَّ ويُ 

  ال ُتيط به. به جهُة سفل، أو جهة علو ُتيط باهلل، أو جهة علور 

؛ ملنافاته والسنة، والعقل،  ،لعلو اهلل تعاىل الثابت بالكتاب فاألول: باطل 

 والفطرة، واإلمجاع.

 والثاين: باطل أيًضا؛ ألن اهلل تعاىل أعظم من أن حييط به يشء من خملوقاته.

وال حييط به يشء من  ،اهلل تعاىل العيلُّ فوق خلقه والثالث: حق؛ ألنَّ 

 خملوقاته.

                                                                                                             ه تعاىل: ـمع فمنه قولا السَّ فأمَّ  ،مع والعقلالسَّ  :ودليل هذه القاعدةِ 

 . ژ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ڻ ژ
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عىل وجوب فاآلية دلت  ،يعود للنبي  الضمري ،  ژۅ ژ :تعاىل قوله          

 ين.ويف غريها من أبواب الد   ،اتباع الكتاب والسنة يف باب األسامء والصفات

 .ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ ژ       :وقوله

الفيء ي قسم و، من غري قتال العدو  ما تركه  الفيء وهو: ذكر جاءت يف سياق

 تقسيامً غري تقسيم الغنائم.

 أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوصعند أهل العلم رة قواعد املقر  ومن ال
حني روى  ☺ابن مسعود  ما ذكره الصحايبُّ اجلليل عليهاويدلُّ  ،السبب

 ،سنوالمتنمصات، والمتفلجات للُح  ،الواشمات اهللُ  ن  ع  ل  » :قال ملسو هيلع هللا ىلصحديث النبي  

وما لي ال ألعن »: : ما هذا؟ قال عبد اهللفقالت أم يعقوب «المغيرات خلق اهلل

ما بين اللوحين فما  قالت: واهلل لقد قرأت  « اهلل، ويف كتاب اهلل؟ من لعن رسوُل 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ     ژلئن قرأتيه لقد وجدتيه:  واهلل» قال:وجدته، 

 . (1) «ژہ  ہ

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           
 (.2125، ومسلم برقم:) (5939ه البخاري يف صحيحه برقم: )(  أخرج1)

  

ۅ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۇ  ژ  وقولُه:

 .ژۅ  ۉ  ۉ

 .ژ  ۀ    ہ  ہہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ژ :وقوله
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دليل  ،ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀژ  :قوله          

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ژ           :وهذا كقوله،من طاعة اهلل تعاىل   أن طاعة الرسول عىل

 عىل أن طاعة الرسول  دل  ير فعل )أطيعوا( ا كرتو ،ژىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

، فدل  عىل أن طاعتهم مقيدة ر أويل األمرك  ومل يذكر الفعل عند ذ  ، جتب  استقالاًل 

 سوله.بطاعة اهلل ور

 ع الرسول فقد أطاع اهلل. اط، فمن أالعقائدوتكون يف األحكام  سول طاعة الرو       

، ( أداة رشط،   )إن   ، ژجئ  حئ   مئ  ىئ   ژ  :قوله تعاىلو        ( نكرة 
 
والنكرة و)يشء

فردوه إىل يشء  فإن تنازعتم يف أي   :يف سياق الرشط تدل عىل العموم، فمعنى اآلية

ته بعد وفاته، أي: إىل شخصه يف حياته، وإىل سن  إىل الرسول، أي: إىل كتابه، و ،اهلل

وجعل ذلك رشًطا يف اإليامن باهلل واليوم اآلخر، بمعنى: إن كنتم تؤمنون باهلل 

أي:  ،ژىت  يت   ژ : ، ثم قالدكم عند التنازع إىل اهلل ورسولهواليوم اآلخر فليكن ر

 أي: يف املآل والعاقبة. ،ژجث  مث ژيف احلال، 

حة تدل عىل وجوب اإليامن بام جاء يف الكتاب والسنة، فهذه النصوص الواض

والصفات الع ال، فام ثبت وأعظم ما نؤمن به هو ما ثبت هلل من األسامء احلسنى 

 وما جاء نفيه نفيناه مع إثبات كامل ضده. ،أثبتناه

 

 . ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀژ  ه:وقولُ 

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حت  ختمت    ژ  ه:وقولُ 

 .ژىت  يت  جث  مث
 .ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  :هوقولُ 

 لقرآن والسنة.صوص الدالة عىل وجوب اإليامن بام جاء يف اإىل غري ذلك من النُّ   
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م أهن  وهنا مسألة مهمة وهي مما امتاز به أهل السنة عن أهل األهواء، وهي            

فلنكتف   :الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة، فيأيت آت  ويقولب يستدلون

 بالكتاب والسنة ، ملاذا تقولون: وما كان عليه سلف األمة؟ 

: ╡ة ، أمل يقل اهلل ن  باع سبيل املؤمنني ثابت يف الكتاب والس  األمر بات  فنقول:  
چ  چ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چژ 

بني إرسائيل  نَّ إ »:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل و ،ژڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ 

، عىل ثنتني وسبعني فرقةً  افرتقت عىل إحدى وسبعني فرقة، وإن أمتي ستفرتُق 

مل ة والكتاب والسن   :لو أننا قلنافحينئذ  (1) «ةإال واحدة وهي: اجلامع كلها يف النار

ن  ة م  خمالفني ملا يف الكتاب والسن   فإننا سنكون "،نقل " وما كان عليه سلف األمة

كون يف الدين، األمر باتباع سلف األمة، فلي حذر من هؤالء املشاغبني الذين يشك  

 ة اتباعهم، ولذلك جتدهم يف غاية اجلهل.ــدون يف العلامء وأمهي  زه  ومن الذين ي  

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.204وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم : ) (،2641أخرجه ابن ماجه يف سننه برقم: ) (1)

         

وكل نص يدل عىل وجوب اإليامن بام جاء يف القرآن فهو دال  عىل وجوب         

نَّة؛ ألن مما جاء يف القرآن األمر باتِّباع النبي  والرد إليه عند  ،اإليامن بام جاء يف السُّ

 فاته.التنازع؛ والرد إليه يكون إليه نفسه يف حياته، وإىل سنته بعد و
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فات من األسامء احلسنى والص   و ما هلل أعظم ما جاء يف الكتاب والسنة ه       

 الرشيعة قد بني   النبي نبيه الكتاب تبياًنا لكل يشء، و وأن اهلل قد أنزل عىل ،العال

تركتكم عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال »:  أكمل بيان، كام قال 

قد  :جلقال له الر  ينام ح ، وكام جاء يف حديث سلامن الفارس (1) «هالك أو ضال

 ،ة لغائطللقد هنانا أن نستقبل القب ،فقال: أجلحتى اخلراءة،علمكم نبيكم كل يشء 

أو أن نستنجي   ،بأقل من ثالثة أحجار أو أن نستنجي ،أن نستنجي  باليمني أو ،أو بول

 .(2)عظمبرجيع أو ب

                                                           

 :برقم (، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع43(، وابن ماجه برقم:)17142برقم:)محد أخرجه أ (1)

(4369.) 

 (.262أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: ) (2)

            

املأمور به يف  فأين اإليامن بالقرآن ملن استكرب عن اتباع الرسول          

، وقد أمر اهلل به يف  النزاع إىل النبيِّ  دَّ رُ ـوأين اإليامن بالقرآن ملن مل يَ  القرآن؟

     ته؟!سنَّ وأين اإليامن بالرسول الذي أمر به القرآن ملن مل يقبل ما جاء يف  القرآن؟

ومن املعلوم أن  ، ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ ولقد قال اهلل تعاىل:

ة جاء بياهنا بالسنة، فيكون بياهنا ـة والعمليَّ ـكثرًيا من أمور الشيعة العلميَّ 

 بالسنة من تبيان القرآن.

ا العقل فنقول: إن تفصيل القول فيام جيب أو يمتنع أو جيوز يف حق  ،وأمَّ

فيه إىل مور الغيب التي ال يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع اهلل تعاىل من أ

  .ما جاء يف الكتاب والسنة
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أسامء بذكر ما يتعلق وال ي ،يذكر ما يقال يف آداب قضاء احلاجة فهل يعقل أن النبي 

 مما جيب علينا أن نعتقده ونؤمن به؟!  ،اهلل وصفاته

وإذا كانت مسألة واحدة من مسائل قضاء احلاجة قد وردت فيها أحاديث كثرية، 

فهل يعقل أن باب األسامء والصفات الذي جيب عىل األمة أن يؤمنوا به حييلنا اهلل 

ت، وهذا يثبت ثالث عرشة صفة، فيه إىل عقولنا؟!، فيأيت هذا ويثبت سبع صفا

ف، وهذا ـــوهذا ال يثبت إال األسامء، وهذا ال يثبت األسامء وال الصفات، وهذا حي    ر 

ل، وهذا يقول جماز...إىل آخره، ال يمكن هذا، وقد وصف اهلل كتابه فقال: و    ي ؤ 

 . ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ

 

۞   ۞   ۞ 
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 ،وهي ما أثبتها لنفسهتعاىل صفات جتب هلل  :تنقسم إىل أقسام الصفاتف          

 ،، وهي صفات النقص كاملوت واحلياة، وصفات متتنع عن اهلل ،لمكالع  

والنزول  ،هبا كاالستواء عىل العرش  والعجز، ومنها صفات جيوز أن يتصف اهلل

 ص.عىل ورود الن   إىل السامء الدنيا، ويتوقف إثباتا هلل 

الواجب إجراء اآليات ف واضح، أي: ب ني     ،ژڻ  ۀ     ۀ     ژتعاىل: قوله 

ف   فمن ،فاعلهاوتوعد  ها اهلل  ذم   التي اليهودفالتحريف من أفعال  ،عىل ظاهرها ر  ح 

لتتبعن »عىل سبيل التحذير:  ، وقد قال النبي اليهودمن أمة حممد ففيه شبه من 

  . (1)« سنن من كان قبلكم
                                                           

 (.2669) برقم:، ومسلم (7320)قم: برالبخاري  أخرجه (1)

القاعدة الثانية: الواجب يف نصوص القرآن والسنِة إجراؤها عىل 

ام نصوص الصفات، حيث ال جمال للرأي فيها السيَّ ظاهرها دون ُتريٍف، 

 مع والعقل.ودليل ذلك: السَّ 

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ : فقوله تعاىل:معأما السَّ 

 وقوله: ،ژھ  ے              ہ  ھ  ھ  ھ ژ وقوله: ،ژ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ

 .ژ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ژ

 أن سان العريب إالَّ وهذا يدل عىل وجوب فهمه عىل ما يقتضيه ظاهره باللِّ  

 يمنع منه دليل رشعي.

 أهنم بتحريفهم من أبعد ريفهم، وبنيَّ عىل ُت تعاىل اليهودَ  وقد ذم اهللُ 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ    ژ الناس عن اإليامن فقال:

ڀ  ژوقال تعاىل:  ، ژ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

 .ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
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 ظاهره، فإذا قال اهلل  األصل فهم الكالم عىل عىل أن   :ليل العقيل  هذا الد           

   األصل هو الظاهر، فنثبت هلل إن   :فنقول، ژوئ  ۇئ  ۇئ  ژ عن نفسه: 

 .مبسوطتنييدين حقيقيتني 

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

، وقد وأما العقل: فألن املتكلم هبذه النصوص أعلم بمراده من غريه       

خاطبنا باللسان العريب املبني، فوجب َقبوُله عىل ظاهره، وإال الختلفت اآلراء 

 وتفرقت األمة.
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بار احلقيقة صوص معلوم لنا باعتبار املعنى، وجمهول لدينا باعتظاهر الن         

، (1)(غري جمهول)مثل صفة االستواء التي قال عنها اإلمام مالك: االستواء  ة،والكيفي  

 غري معقول، أي ال ندركه بعقولنا. الكيفوأي: أن معناه واضح، 

م؟ لكن كيف يتكل   : نحن نعلم أن اهلل يتكلم ونعلم معنى الكالم،مثال آخر

تبار معناها، معلومة لدينا باع فات، فصارت نصوص الصحيط به علاًم هذا ال ن

كذلك  اهلل  تها وحقيقتها، وهذا كام هو يف حق  وغري معلومة لدينا باعتبار كيفي  

واحلوض، والقرب  ،انوامليز ،والرصاط ،واملالئكة ،ارالن  و ،ةكاجلن  يقال يف الغيبيات 

 نعيمه وعذابه.

۞   ۞   ۞ 

 

 

                                                           
         (، وصححه احلافظ الذهبي يف3/398) ((رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ))أخرجه الاللكائي يف  (1)

وهو قول أهل السنة  ،خ مالكوتقدم نحوه عن ربيعة شي ،هذا ثابت عن مالك( قال: )139)ص ((العلو ))

 (.قاطبة أن كيفية االستواء ال نعقلها

 وليس بالكيفية، لِعْلمنا نفي   فهو لنا، بقوله: )والكيف غري معقوٍل( أي: غري معلومٍ  وُمراد اإلمام مالك  

 ال يعلمها إال هو. كيفية هلا اهلل فصفات له، وجودَ  ال له كيفية ال ما ألن للكيفية؛ نفيًا

 

 

فات معلومة لنا باعتبار، وجمهولة لنا القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصِّ 

ة التي هي عليها جمهولة. ـباعتبار آخر، فباعتبار املعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفيَّ 

 مع والعقل.عىل ذلك: السَّ  وقد دلَّ 
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٿ   ٹ   ژقوله عز وجل:           

ل إليهم، وما مل يكن من القرآن ز  ـ للناس ما ن  أن يبني    النبي   اهلل  أمر ژڦ

عىل ظاهر   يبينه للناس، أما وقد تركنا النبي    فإن النبي   ؛معلوًما ومفهوًما

ل  ،النصوص  ولذلك مل يزده بيانًا، رها مراد، أن ظاه م  ومل يبني لنا شيئاً غري ظاهرها، فع 

 .بني  ما أشكل عىل الصحابة من ذلك وإنام

؟   إذًا ملاذا نقرأ التفاسري ما دام أن القرآن ب ني  

واحد كأنه أعجمي  ال فأصبح ال ،بب يف ذلك هو بعدنا عن اللغة وأساليبهاالس  

من كالمه، وهذا تعاىل يفهم خالف ما أراد اهلل  ن إال قلياًل، بل ربام يفهم من القرآ 

 وبالغتها. ،وألفاظها ،ومعانيها ،غةبسبب البعد عن أساليب الل  

۞   ۞   ۞ 

  

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ ا السمع: فمنه قوله تعاىل:أمَّ 

وقـوله ، ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ وقوله تعاىل: ،ژڃ   چ

 .ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ژ  ذكره: جـل

نسان بام فهمه ر اإلر ال يكون إال فيام يمكن الوصول إىل فهمه؛ ليتذكَّ والتدبُّ        

معناه معلوم،  عىل أنَّ  منه، وكون القرآن عربيًا؛ ليعقله من يفهم العربية، يدلُّ 

 القرآنَ    ملا كان فرق بني أن يكون باللغة العربية أو غريها. وبيان النبيِّ وإالَّ 

 للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
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ا التفويضإم   ة واجلامعةأهل السن  : مذهب بعض الناس يقول                                          ،ا التأويل وإم 

من مذهب املفوضة   لسلف بريئونوا-والتفويض معناه اجلهل بمعاين الصفات-

ہ  ھ   ژ ، ژڻ  ۀ     ۀ   ژألن كتاب اهلل  ،الكيفية جيهلوناملعاين وفهم يعلمون 

ل يبني   كيف ال نعلمه وهو بلسان عريب مبني، والنبي  ،ژھ  ھ     للناس ما نز 

ن: يقولو -لة يقال عنهم املجه   نوالذي -ضة إليهم؟! فهو معلوم املعنى، لكن املفو  

نة مثل قوله تعاىل: اهلل أعلم ما معنى هذا، وهكذا جعلوا آيات الصفات الواضحة البي  

وغري ذلك من اآليات ، ژڤ  ڤ    ڦ ژ،ژڌ   ڌ  ڎ   ژ، ژوئ  ۇئ  ۇئ   ژ

ذكر هذه األحرف  تعاىل اهلل و، (ٱ          ،ٱ ،  ٿ )الكثرية جًدا، جعلوها بمنزلة 

من جنس األحرف التي يتكلم هبا كفار قريش   دلبيان أن القرآن الذي نزله عىل حمم

  ويظهر عجزهم عىل أن يأتوا بمثله. ، وغريهم من العرب، فيظهر يف ذلك صدقه 

ل اهللوأمَّ   م رسوله  تعاىل كتاًبا، أو يتكلَّ ا العقل؛ فألن من املحال أن ينزِّ

قصد هبذا الكتاب وهذا الكالم أن يكون هداية للخلق، ويبقى يف ـبكالم يُ 

املعنى، بمنزلة احلروف اهلجائية التي ال  جمهوَل  ها رضورةأعظم األمور وأشدِّ 

فه الذي تأباه حكمة اهلل تعاىل، وقد قال اهلل يفهم منها يشء؛ ألن ذلك من السَّ 

 .ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں              ژ :عن كتابهتعاىل 

ا  مع والعقل عىل علمنا بمعاين نصوص الصفات، وأمَّ هذه داللة السَّ

داللتهام عىل جهلنا هلا باعتبار الكيفيَّة، فقد سبقت يف القاعدة السادسة من 

 قواعد الصفات.

 نصوص وهبذا علم بطالن مذهب املفوضة الذين يفوضون علم معاين

عون أن هذا مذهب السلف.  الصفات، ويدَّ
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والسلف بريئون من هذا املذهب، وقد تواترت األقوال عنهم بإثبات املعاين هلذه 

 .ة إىل علم اهلل  النصوص إمجااًل أحياًنا، وتفصياًل أحياًنا، وتفويضهم الكيفيَّ 

 (والنقلالعقل )معروف بـ ـقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه ال

( املطبوع عىل هامش )منهاج السنة(: وأما التفويض فمن املعلوم 1ج/116)ص

 رادَ مه، فكيف جيوز مع ذلك أن يُ نا عىل عقله وفهضَّ ر القرآن، وَح أن اهلل أمرنا بتدبُّ 

(: وحينئذ )فيكون 118ا اإلعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إىل أن قال )صمنَّ 

 وصف اهلل به نفسه ال يعلم األنبياء امَّ ـأو كثري  مما وصف اهلل به نفسه يف القرآن 

معناه، بل يقولون كالًما ال يعقلون معناه، قال: ومعلوم أن هذا قدح يف القرآن 

واألنبياء، إذ كان اهلل أنزل القرآن، وأخرب أنه جعله هدًى وبياًنا للناس، وأمر 

ر القرآن إليهم، وأمر بتدبُّ  لزِّ غ البالغ املبني، وأن يبني للناس ما نُ الرسول أن يبلِّ 

ال يعلم أحد  -وهو ما أخرب به الرب عن صفاته  -وعقله، ومع هذا فأرشف ما فيه

غ  للناس ما نزل إليهم، وال بلَّ تدبر، وال يكون الرسول بنيَّ عقل وال يُ معناه فال يُ 

ما يف نفس األمر  ملحد ومبتدع: احلقُّ  البالغ املبني؛ وعىل هذا التقدير فيقول كلُّ 

علمته برأيي وعقيل، وليس يف النصوص ما يناقض ذلك؛ ألن تلك النصوص 

معناه ال جيوز أن يستدل  علم أحد  مشكلة متشاهبة، وال يعلم أحد معناها، وما ال يَ 

ا لباب اهلدى والبيان من جهة األنبياء، وفتًحا لباب من  به، فيبقى هذا الكالم سدا

 طريقنا ال يف طريق األنبياء؛ ألننا نحن نعلم اهلدى والبيان يف يعارضهم ويقول: إنَّ 

نوا نه باألدلة العقلية؛ واألنبياء مل يعلموا ما يقولون، فضاًل عن أن يبيِّ ما نقول ونبيِّ 

الذين يزعمون أهنم متبعون للسنة  أهل التفويض مرادهم، فتبني أن قوَل 

وهو كالم أقوال أهل البدع واإلحلاد(. انتهى كالم الشيخ،  والسلف من رشِّ 

رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة،  ،سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد

 ومجعنا به يف جنات النعيم.
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 ضة: لقد فتحتم بابًا ألهل البدعمفو  للأنه يقال  ؒ تيمية ابن معنى كالم

فعليه السكوت، ثم  ، ألن املبتدع سيقول: الذي ال يعرفمن الفالسفة ونحوهم

م من هوى نفسه، ولذلك قيل عن املفو   يأيت بمعان   م للحق نرصوا، وال ه  ضة: ال ه 

ملحد أن يقول ما شاء،  فتحوا بابًا ألهل األهواء، ولكل  بل كرسوا،  للفالسفة

 ،هم أعلم الناس باحلق   ةأهل السن  و علم،علم أكمل من الذي ال ي  الذي ي   ومعلوم أن

 رون كتاب اهلل.اخللق، فيعلمون احلق ويعلمون املعاين ويتدب  ب هموأرمح

 

۞   ۞   ۞  

  



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

190 

 

 

 

 

 

 

يتناول قضية مهمة أال وهي: هل يف القرآن جماز أم ليس   ؒهنا املصنف

 ؟فيه جماز

هو ما  :ه حقيقة، وحقيقة الكالموكل   ،ن ليس فيه جماز: أن القرآ لصواباو

: رأيت أسًدا خيطب عىل املنربقافإذا تبادر إىل الذهن من الكالم،  ك فإن   ،ل لك أحد 

ًنا،  ،أنه رأى رجاًل شجاعاً منه تفهم  ب دل  عىل أنه خيط   فإن قوله:وليس حيوا

ًنا ،إنسان فنفهم كان بحراً يف العلم،  ڤإن ابن عباس  :إذا قيل ، ومثاًل وليس حيوا

 أنه ذو علم واسع. منه 

 األهن ؛وظاهر نصوص الكتاب هكذا فاملتبادر إىل الذهن هو حقيقة الكالم، 

ب االستفهام والتعج  كم رب العاملني بأساليب العرب، كالبلسان عريب مبني، ف

ة عظيمة وآية كبرية حج  اهلل وجعله  ،ن الكريمالقرآ  نزل بذلكوغريها، ف، والنفي

آن بمثل هذا القرى اجلن واإلنس أن يأتوا بل حتد   ،نيى الناس أمجعحتد   لنبينا حممد 

ام تبادر لذهن املستمع هو ف، واحدة واملفرداتمع أن األساليب واحدة  ،فعجزوا

ل ويف سياق ب يف مج  رك  وليس يف لغة العرب كلامت مفردة إال أن ت  ، محقيقة الكال

ون أنفسهم ألن أهل التحريف الذين يسم  ؛فيظهر معناها، وهذا الباب مهم جًدا 

فوا كتاب اهلل ؟ ماذا فعلوا ليحر   ،فوا مذهبهمط  زوًرا وهبتاًنا أهل التأويل حتى يل

قالوا: هذا جماز، ومل يرد اهلل هذا املعنى الظاهر، بل أراد معنًى آخر، حتى بلغوا مبلغ 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إىل الذهن من املعاين، وهو 

يف ى خيتلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكالم، فالكلمة الواحدة يكون هلا معنً 

ى آخر ى عىل وجه، ومعنً ى آخر يف سياق، وتركيب الكالم يفيد معنً سياق، ومعنً 

 عىل وجه، فلفظ )القرية(، مثاًل يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى.
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لكنهم سموا أنفسهم أهل السنة حتى إذا  ،أهل البدع الكبار من اجلهمية واملعتزلة

ن  أهل السنة؟ قالوا: هم األشاعرة واملاتريدية ! وهذا زور وهبتان، واحلقيقة قيل م 

ولكن  ،أن األشاعرة واملاتريدية هم أفراخ املعتزلة، الذين نفوا صفات اهلل 

 أوئلك أرصح منهم وأجرأ بباطلهم. 

ة ، واجلهمي  (1)وبصري بال برصفاملعتزلة يقولون عن اهلل تعاىل: سميع بال سمع، 

  .يقولون: ال نثبت هلل أسامء وال صفات

فوا وحر   ،فقد أثبتوا بعض الصفات ،عرة الذين هم أفراخ املعتزلةا األشاأم  و

قالوا: املراد باالنتقام يف اآليات هو ن جماًزا، وذلك لزعمهم أن يف القرآ ، أكثرها

ام املعنى أن وإن   ،فالكلمة ليست عىل ظاهرهاإيصال العذاب، بل يستنكرون ذلك 

 ينتقم. ة اليوصل العذاب، إًذا اهلل يف احلقيق

هذه الصفات لو مل تكن الئقة باهلل ملا وصف هبا نفسه، إذ هو أعلم  واحلقيقة أن  

بنفسه من خلقه سبحانه وتعاىل، فهذا أسلوب من أساليب أهل البدع وهو قوهلم 

 ،ملوافقة املعتزلة واجلهمية ص من إثبات صفات اهلل بأن القرآن فيه جماز؛ للتخل  

ه ابن القيم:لذلك   ،، ألنه است عمل لتحريف صفات اهلل "جازطاغوت امل"سام 

 عنها.  اهلل  ونفيها وتعطيل

أحاديث اآلحاد ال تثبت هبا  إن   :كذلك استعملوا أسلوًبا آخر وهو قوهلم

وإنكار  ،م الباطلةالحان استعملهام أهل البدع لنرصة عقائدهعقيدة، فهذان الس  

ة هلم تثبت هبا عقيدة، لكن أهل السن  باملجاز، وأن أحاديث اآلحاد ال  احلق ملا قالوا 

  .وا عليهم وأفحموهم بحمد اهلل فرد   ،باملرصاد
                                                           

كان إثبات  ى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، فإنْ اهلل تعالى سم   » : ابن عثيمين قال الشيخ  (1)

كان إثبات األسماء ال يستلزم التشبيه فإثبات  صفات يستلزم التشبيه فإثبات األسماء كذلك، وإنْ ال

ينفوا  يثبتوا الجميع فيوافقوا السلف، وإما أنْ  الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أنْ 

 [.29. ]تقريب التدمرية ص«قضيفرقوا فيقعوا يف التنا الجميع فيوافقوا غّلة الجهمية والباطنية، وإما أنْ 
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، هذا كالم العرب، والسياق تطلق  القرية يف اللغة عىل املباين، وعىل أهل القرية

 د املراد.العام للكالم هو الذي حيد  

مة، ل  رشكون، الظ  امل؛ أهل القرية هم كام جاء يف اآلية╡م اهلل هالذين أهلك

قطعًا وليس املقصود  ،هبم اهلل بهالذي عذ   للعذاب  ون املجرمون، هؤالء املستحق  

ىئ  ىئ  ىئ      ژقال:  ╡ فاهلل ،فةألن املباين غري مكل   أن اهلل تعاىل عذب املباين؛

 .ژجبحب       ىئ  يئ      مئ         ی  ی  ی  ی  جئ  حئ

من قوم يسكنون قرية إال  أي: وإن   ،ژىئ  ىئ  ىئ   ژفاملقصود بقول اهلل: 

 بوهم عذاًبا شديًدا.ونحن مهلكوهم قبل يوم القيامة أو معذ  

پ   ژأي ومن إطالق القرية عىل املباين وعىل املساكن قوله:  (ومن الثاين:)قوله

صار املعنى: أهل هؤالء لاس لو كان املراد بالقرية هنا الن   ،ژڀ      ڀ    پ           پ    

ري مستقيم، وإنام املعنى املقصود بقوله: أهل هذه القرية، يعني: غ القوم، وهذا معنًى 

 . نسكان هذه املباين، فصار هنا معنى القرية املباين واملساك

، والثاين: املباين واملعاملفهناك معنيان للقرية:  ل: الب رش  ، والذي حيدد أحد األو 

 املعنيني هو سياق الكالم.

۞   ۞   ۞  

 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ   ژ فمن األول: قوله تعاىل:

 .[58]اإلساء:  ژىئ  يئ  جبحب  

 .ژپ  پ     پ  ڀ  ڀ   ژ :ىل عن املالئكة ضيف إبراهيمومن الثاين: قوله تعا
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اف إىل اخلالق وتارة إىل املخلوق، فكيف يتبادر إىل ذهن إنسان اليد تارة تض

 ـي  ـأن يد اخلالق ك   عاقل  
هذه )يد(  ؟!ة تشابه األسامء يف كلمة )يد(املخلوق بحج   د 

وهذه يد، لكن هذه ،، هذه يد وهذه )يد( أضيفت إىل املخلوق ،لقأضيفت إىل اخلا

 يقال: يد زيد، ويد عمرو، وكام وهذه أ ضيفت إىل املخلوق، كام ،أ ضيفت إىل اهلل

إىل ويدي اليرسى، اختلفت هذه عن هذه مع أهنام أضيفتا  ،يقال: يدي اليمنى

سليم الفطرة  ، وال يتبادر إىل عقل إنسان  شخص واحد، لكن أضيفت إىل وصف

ضيفت إليه، فإهنام ن أيد إىل م   يفهم اللغة أننا إذا ذكرنا يدين اثنتني وأضيفت كل  و

 .امثالنتتبذلك 

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ۉ  ۉ    ژ كاليد يف قوله تعاىل: ي، فال تكون اليُد وتقول: صنعُت هذا بيدِ 

له، ويف اآلية  اليد يف املثال أضيفت إىل املخلوق، فتكون مناسبةً  ألنَّ ،ژې

رصيح العقل يعتقد  سليم الفطرة به، فال أحَد  أضيفت إىل اخلالق، فتكون الئقةً 

 .املخلوق أو بالعكس دِ ـيَ ـأن يد اخلالق كَ 

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

194 

 

 

 

 
 

لكن بينهام اختالف   ،وعددهااجلملتان املذكورتان فيهام تطابق  يف الكلامت 

أي: ال يوجد أحد  غريه،  ،(ما عندك إال زيد)فإذا قلنا: واضح  يف املعنى والداللة؛ 

أي: ليس يف مكان آخر، وال يمنع من وجود غريه،  ،(ما زيد إال عندك) :وإذا قلنا

معاين ـحروف والـالف بسبب الــــه اختـــــرب فيـعــــكالم الـتلف هذا عن هذا، فــــيخــــف

يلزم منه أن يد اهلل ستكون مثل يد ال إذا قلنا: يد اهلل فوق أيدُّيم، بط، فوالض  

 .املخلوقني أبداً 

 :صفة اليد عن اهلل تعاىل وقع يف حمظورين الذي نفى

  يف ذهنه اخلالق باملخلوق. ه مث لألن   ؛مثيل: الت  األول

ا أن يكون غري ا أن يكون رصحياً كتعطيل اجلهمية، وإم  إم   وهو ؛عطيلالت   :الثاين

ف ، واخلالصة أن هذا املحر  كاألشاعرة -عن طريق التحريف تعطيل  أي: –رصيح

 عطيل.والت   ،مثيلالت   :وقع يف حمظورين

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

 زيد(، و)ما زيد إال عندك(، فتفيد اجلملة الثانية معنى ونقول: )ما عندك إالَّ 

  املعنى به.غرَي ما تفيده األوىل مع اُتاد الكلامت، لكن اختلف الرتكيب فتغريَّ 
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ن اجلامعةولذين مضوا، أي: ا (،السلف هم هؤالء) قوله: و  ؛ ألهنم ي سم 

املتبادر منه معنى لظاهر ومذهبهم هو جعل ا،  يك بسنة النباجتمعوا عىل التمس  

 ،يد تليق باهلل  :تها عىل ذلك، فقالوا يف يد اهللأبقوا داللهم ف، ا يليق باهلل حق  

  .فأخذوها عىل ظاهرها ،ال متاثل يد املخلوق

فيه رد  عىل من  (قب أهل السنة واجلامعة إال عليهمصدق لوالذين ال ي) قوله:

وأبو منصور املاتريدي، ومنهام  ،ة واجلامعة هم أبو احلسن األشعريأهل السن   يقول:

ة ة واجلامعة !! وهذا زور وهبتان، كيف يكون هؤالء أهل السن  تكونت فرقة أهل السن  

 فأين رسول اهلل  ؟قرن الرابعل الوهؤالء يف آخر القرن الثالث وأو واجلامعة ،

القرون  يف ئمةاألأين و،   ♥أين املهاجرون واألنصارووأين أبو بكر وعمر وعثامن، 

خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم »: لة، الذين قال عنهم النبي الثالثة األوىل املفض  

أهل ، كيف يكون هؤالء هم أهل السنة واجلامعة إذا كانت فرقة «ثم الذين يلوهنم

 !وأيب منصور املاتريدي؟ ،ة واجلامعة خرجت من أيب احلسن األشعريالسن  

۞   ۞   ۞ 

 

َر هذا فظاهُر نصوصِ   هن من املعاين.فات ما يتبادر منها إىل الذِّ الصِّ  إذا تقرَّ

 وقد انقسم الناس فيه إىل ثالثة أقسام:  

، القسم األول: َمْن جعلوا الظاهَر املتبادَر منها معنًى حقاا يليق باهلل 

لف الذين اجتمعوا عىل ما كان عليه وأبقوا داللتها عىل ذلك، وهؤالء هم السَّ 

 ن ال يصدق لقب أهل السنة واجلامعة إال عليهم.وأصحاُبه، والذي النبي 
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 باطل، فإًذا وهذا ،فيام قاله غري السلف ملقصود بالثاين: أن يكون احلق  ا

  أن يكون احلق مع السلف.تعني  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

أهل السنة جممعون »وقد أمجعوا عىل ذلك كام نقله ابن عبد الربِّ فقال: 

ها يف القرآن الكريم والسنة، واإليامن هبا، لِّ عىل اإلقرار بالصفات الواردة كُ 

ئًا من ذلك، وال فون شيـم ال يكيِّ ومحلها عىل احلقيقة ال عىل املجاز، إال أهنَّ 

 ا.هـ« حيدون فيه صفة حمصورة

ال جيوز َردُّ هذه «: »إبطال التأويل»وقال القايض أبو يعىل يف كتاب 

األخبار، وال التشاغُل بتأويلها، والواجب محلها عىل ظاهرها، وأهنا صفات 

اهلل، ال تشبه صفات سائر املوصوفني هبا من اخللق، وال ُيْعـتَـَقُد التشبيه فيها، 

 ا هـ.« لكن عىل ما روي عن اإلمام أمحَد وسائر األئمة

والقايض شيُخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتوى  نقل ذلك عن ابن عبد الربِّ 

 ( من جمموع الفتاوى البن القاسم.5ج/89-87ة )صـاحلمويَّ 

 وهذا هو املذهب الصحيح، والطريق القويم احلكيم، وذلك لوجهني: 

ة، من وجوب األخذ بام عليه الكتاب والسنَّ  دلَّ األول: أنه تطبيق تام ملا 

 جاء فيهام من أسامء اهلل وصفاته كام يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف.

 إما أن يكون فيام قاله السلف أو فيام قاله غريهم. احلقَّ  الثاين: أن يقال: إنَّ          
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لف يكونكالمهم أن ألنه يلزم من  ؛كال االفرتاضني باطل  أو ،باحلق جاهلني الس 

بعد األنبياء   ، فهم أعلم خلق اهلل-حاشاهم-هم كتموه يكونوا عاملني به لكن  

نا ألهنم هم ثم السلف ملا وصلنا الدين وال وصل غري   واملرسلني، ولوال اهلل 

 .غوه عن رسول اهلل النواة األوىل، وهم الذين سمعوا العلم و بل  

غه فليس من احلق، إذ لو كان من غه، وما مل يبل  احلق وبل   م  ل  ع   أن النبي فاحلق 

 يعتقد الباطل  ظن بأن النبي  مل يكن يعتقده، إذ كيف ي  غه، وما كان باطاًل احلق لبل  

                    وال خلفائه، كقوهلم إن معنى قول اهلل تعاىل:   فنأيت إىل كالم مل نجده عند النبي 

                         :إن معنى قول اهلل تعاىل :، أي: استوىل، أو قوهلمژڈ     ژ  ژ  ڑ ژ

إىل آخره من التحريفات الباطلة، فنقول: هذه ،أي: وجاء أمر ربك ، ژى  ائ ژ

 .غها إذًا هي باطلة ، ألهنا لو كانت حقًا لبل   األقوال ما قاهلا الرسول 

ام وإن   ،كون كذا أو كذامل أن يكم في حت  بط منها احل  ة يستنو املسألة ليست فقهي  

رب   ، لذي ال يعلمه إال اهلل تعاىلفهي من علم الغيب ا، اهلل هبا هي عقيدة وأخبار خي 

 تكذيب.التصديق أو الام جمال العقيدة فال جمال فيها لالستنباط واالجتهاد، وإن  

 

حابة والتابعني والثاين باطل، ألنه يلزم منه أن يكون السلف من الصَّ 

موا مرة واحدة ال هلم بإحسان تكلموا بالباطل ترصحًيا أو ظاهًرا، ومل يتكلَّ 

 الذي جيب اعتقاده. ترصحًيا وال ظاهًرا باحلقِّ 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلني باحلق، وإما عاملني به لكن كتموه،        

فتعني أن يكون  الالزم يدل عىل بطالن امللزوم، وبطالنُ  ،وكالمها باطل

 هم.رِ ـلف دون غيفيام قاله السَّ  احلق
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قال: اهلل أن ي   التشبيهو-كفر،  شبيهخطري جًدا، ألن التالقسم الثاين  وهذا

ٺ  ٿ   ژ  :ا لقول اهللكونه تكذيبً  ر  ف  ه ك  والدليل عىل أن   ،-يشبه املخلوق

 ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ   اهلل:ه يقول: بل له مثيل، وقال ، واملشب  ژ ٿٿ 

 ل يقول: بل له كفء.واملمث  

 ثيل.موهو يفيد الت   ظاهر القرآن حق، أصحاب القسم الثاين يقولون: إن  ف

 مثيل، فهذا يعني أن  عىل الت   دل  ية فمن قال: ظاهر نصوص القرآن والسن  

 عىل الكفر، وهذا باطل.  ظاهر القرآن يدل  

 التخيل عن حمذورين عظيمني: يلزم يف إثبات صفات اهلل  والقاعدة:

 مثيل.األول: الت  

 كييف. ـالثاين: الت  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

القسم الثاين: من جعلوا الظاهر املتبادر من نصوص الصفات معنى باطاًل        

 ال يليق باهلل وهو: التشبيه، وأبقوا داللتها عىل ذلك.
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فيه جناية عىل النصـــــوص التي دل ت عىل نفي التمثيل، كقوله هة مذهب املشـــــب  

، ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ :وقولـــــه تعـــــاىل، ژٺ  ٿ   ٿ ژ :تعـــــاىل

 :وقوله تعاىل، ژڳ  ڳ  ڱڱ  ژ :وقوله تعاىل، ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ :وقوله تعاىل

ء وأشـــــــباه، وقوله تعاىل أ ، (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ) ڱ  ): ي: نظرا

 .    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ

، ة عىل التمثيلفهؤالء جنوا عىل هذه النصوص وأبطلوها، وجعلوها دال  

ث ر،م وه فليس بالرضورة أن يقولوا  ،لةث  هنم ممإى وإن مل يقولوا عن أنفسهم حت   ك 

ــل  واألولياء فهو يف احلقيقة  ،واألوثان ،ن يعبد األصنامذلك، فكل م   ـمث  ، فهو م 

 كام جيب أن يدعو فيدعو هذا املخلوق   العاملني، ب  ر   د ـب  ع  ي  هذا املخلوق كام يعبد 

اهلل، وخياف من املخلوق كام جيب أن  ويرجو املخلوق كام جيب أن يرجو ،اهلل  

وهذا التمثيل الرصيح ، خياف من اهلل، وينذر للمخلوق كام ي رشع أن ينذر هلل

  ل عنه كثري من الناس.الذي غف

والذي  ،ة عن إنكار هذا الرشكعاواألعجب من ذلك سكوت كثري من الد  

  واهلل املستعان.  ،فيه أعظم متثيل للمخلوق باخلالق

۞   ۞   ۞ 

  

           

 عدة أوجه:  هة، ومذهبهم باطل حمرم منوهؤالء هم املشبِّ          

الوجه األول: أنه جناية  عىل النصوص، وتعطيل هلا عن املراد هبا، فكيف 

 ؟ژٺ  ٿ   ٿژ  وقد قال اهلل تعاىل: ،يكون املراد هبا التشبيه
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وق، فال يوجد سبق أن ذكرنا أن العقل يعلم بالرضورة أن اخلالق غري املخل

حتى وأنا اخلالق، حتى فرعون مل يقل أنا اخلالق،  :مـخلوق يقول عن نفسه

، ژڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژ :╡ قال اهلل، وقد ذلكإبليس مل يقل 

ل م بالرضورة أن اخلالق غري امل املخلوق، فهناك تباين  بني اخلالق و ،خلوقفع 

أنكر هذه احلقيقة التي هي معلومة  قد  فالذي جيعل ظاهر النصوص التمثيل  

ومها  ني  الذين زعموا أن للعامل خالق  املجوس ى حت  ، ا وعقاًل دينً  بالرضورة

، الرش   ت  ق  ل  خ   ألن الظلمة، اعتقدوا أن النور خري  من الظلمةظلمة والنور، ال

يقول ني متساويني، فكيف ق  خال   وهم جموس ما أثبتوا  ،والنور خالق للخري

 ؟اخلالق كاملخلوق وجيعل  !! الة عىل التمثيلالنصوص د إن   :املمثل

قدم معنا اإلشارة إىل ت(: هالثالث: أن هذا املفهوم الذي فهمه املشبِّ ) قوله:

ن خالفهم عىل م   ا أن يكونوإم   ،ا أن يكون السلف عىل حق، وهو إم  هذا الكالم

إن  :حق، والثاين باطل، إًذا يتعني أن السلف هم الذين عىل احلق، فمن قال

 النصوص تفيد التشبيه، فقد خالف السلف، فهو إًذا من أهل الباطل.

۞   ۞   ۞ 

 

 

العقل دل عىل مباينة اخلالق للمخلوق يف الذات والصفات،  الثاين: أنَّ           

 شابه بينهام؟عىل التَّ  النصوصبداللة  مُ كَ فكيف حُي 

ه من النصوص خمالف ملا فهمه الثالث: أن هذا املفهوم الذي فهمه املشبِّ 

 السلف منها، فيكون باطاًل.
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 ،ژٺ  ٿ   ٿژ أنه   وأخربنا  ،العال الصفاتلنفسه  أثبت اهلل 

 طائفتان: فهمه ضلت يف، ژٹ  ٹ ٿ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ژ : فقوله

اجلهمية، واملعتزلة، وكل ) :وهم كلها صفات اهلل  نفت: األوىل

  .ل(معط  

 .(املمثلة ةهاملشب  ) :موهت اهلل كصفات املخلوقني : جعلت صفاالثانية

مع إثبات الصفات  ،ژٺ  ٿ   ٿ ژقدوا بأن اهلل وأهل السنة اعت

لكنه سميع  ،ژٺ  ٿ   ٿ ژفهو ،ژٿ     ٹ  ٹ     ژ: كام يف قوله

 وال يامثل املخلوقني. ،يليق به سبحانه وتعاىل بصري عىل وجه  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

           

ما للمخلوق من  َل ثْ ه: أنا ال أعقل من نزول اهلل ويده إال مِ فإن قال املشبِّ          

 عقله فجوابه من ثالثة أوجه: ذلك، واهلل تعاىل مل خياطبنا إال بام نعرفه ون

ٺ  ٿ    ژ  أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه:

 . ژٿ
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 وال ،اهلل ل  ث  هذا اليشء م   :ال تقولوا أي :،  ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ ژ: قوله 

                                                   :ا هنى عن رضب األمثال له قالـم  ـل ، فاهلل اليشء الفالين ل  ث  اهلل م   :وا تقول

 .ژٹ  ڤ   ڤ   ٹ    ٹ  ٹ ژ

ب ه اخلالق باملخلوق وقال: أنا ال أعلم من الصفات إال ما أراه  هذا رد   عىل من ش 

سميًعا بصرًيا إال أنا ال أعرف  قال: سميع بصري، إذا قلت  له: اهلل عند املخلوقني،

ٺ  ٿ    ژ: ، فنقول: الذي قال: إن اهلل سميع بصري هو الذي قالاإلنسان

واهلل  ،ا نظريً  :ندا أي اخلالق فقد جعل هلل  ن املخلوق يامثلأفمن اعتقد  ژٿ

    خيلق كخلقه. اهلل ليس له ند   ن  : أأي  ،(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ : يقول

عن  م: صفات اخلالق مثل صفات املخلوق، وإذا سألتهونيقول لةمث  وامل

 : ال، ذات اخلالق ختتلف عن ذات املخلوق!! وا ذات اخلالق؟ قال

ال  اً ذات  هلل: القول يف الصفات كالقول يف الذات، فكام أن مفنقول هل

  ؛ ألن  امثل صفات املخلوقنيـال ت مخلوقني، فكذلك له صفات  ـاثل ذوات الـمـت

 الصفات تابعة للذات.

          

ٺ  ژ  وهنى عباده أن يرضبوا له األمثال، أو جيعلوا له أنداًدا فقال:          

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ژ  وقال: ،ژٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ

 .يصدق بعضه بعًضا، وال يتناقض ه حق  لُّ عاىل كُ وكالمه ت ،ژۅ

 ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل هلل ذاًتا ال تشبه الذوات؟ فسيقول: بىل!       

فات، فإن القول يف الصفات فيقال له: فلتعقل له صفاٍت ال تشبه الصِّ        

ق بينهام فقد تناقض  .كالقول يف الذات، ومن فرَّ
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 التي ذكرها قواعدالوهذه من (: لقول يف الصفات كالقول يف الذاتا)قوله: 

يف  القول   أن  وهي:  ،"التدمرية"رسالته يف   ؒشيخ اإلسالم ابن تيمية

فإننا ا ال نحيط بذات اهلل ننفًيا وإثباًتا وتنزُّيًا، فكام أن   الصفات كالقول يف الذات

هلل، وكام أن  ذات اهلل ليست كذوات املخلوقني، فصفات ال نحيط بصفات ا

تليق به كذلك صفاته  ليست كصفات املخلوقني، وكام أن ذات اهلل   اهلل

كالقول يف الذات، وهذه القاعدة قوية كلها  تليق به، وهكذا القول يف الصفات 

ا ؛ ألن هب عرفت كيف تستدل  هبا كل مبتدع، لو فهمتها و مح  ف  وحمكمة ت  جًدا، 

البد أن تقول يف  ، فتقول له:سينفي نظري ما أثبت  ألنه ، التناقضاملبتدع يلزمه 

الصفات ما قلته يف الذات، أو تقول يف الذات ما قلته يف الصفات، فالباب واحد 

  ستكون متناقًضا.وإال  

يجب أن تقول: وله صفات ف ،لديناالكيف : هلل ذات غري معلومة فإذا قلت

تليق به، فقل: له صفات تليق به،  لدينا، وإذا قلت: هلل ذاتلكيف اغري معلومة 

، والقول يف الصفات كالقول يف الذات.  فالباب واحد 

 

۞   ۞   ۞ 
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، ةوختتلف يف احلقيقة والكيفي   ،فق يف األسامءكثري من صفات املخلوقات تت  

يد ك يد  أهلا ات اجلامدبعض  ويد احليوان، وكذلك : يد اإلنسان،ذلك مثال

فهناك فرق كبري  ،ة واحلقيقةوخمتلفة يف الكيفي   ،متطابقة يف األسامء وهيالباب، 

  .و يد غريه من حيوان أو مجادبني يد اإلنسان 

۞   ۞   ۞ 

 

  

        

فق يف األسامء ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد يف املخلوقات ما يتَّ          

 وخيتلف يف احلقيقة والكيفية؟ فسيقول: بىل!

، فلامذا ال تعقله بني  التباين بني املخلوقنَي يف هذافيقال له: إذا َعَقْلَت 

وأعظم، بل  رُ هَ ظْ اخلالق واملخلوق؟! مع أن التباين بني اخلالق واملخلوق أَ 

التامثل مستحيل بني اخلالق واملخلوق كام سبق يف القاعدة السادسة من 

 قواعد الصفات.
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يفيد   جعلوا ظاهر كالم اهللالذين : القسم الثاين ممن ذكرهم املؤلف 

 التمثيل.

فيد يأيًضا ظاهر آيات الصفات  جعلوا ثالث: فإهنم ا أصحاب القول الأم  و

 ،ا غري الئقة  باهللفذهبوا إىل تعطيلها، بحجة أهن   ،وال بد من نفي التمثيل ،التمثيل

أثبت وهم اجلهمية، ومنهم من  ،ونفى األسامء والصفاتمن عط ل مبارشة،  فمنهم

وبعض الصفات،  أثبت األسامء،وهم املعتزلة، ومنهم من  ،األسامء دون الصفات

ف معظمها  وهم األشاعرة.  ،وحر 

 فيتلخص مما سبق: 

 أواًل، ثم  عط ل. لمث  ألنه  ؛أن كل معطل ممثل

 :ألنه عطل النصوص الدالة عىل نفي التمثيل، كقوله تعاىل ؛ل معطلوكل ممث  

 ل اهللوأيضًا عط   ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ :هوقول ،ژٺ  ٿ   ٿ ژ

 الالئقة به فجعلها كصفات املخلوق الناقص.عن صفات الكامل تعاىل 

۞   ۞   ۞ 

  

 

القسم الثالث: من جعلوا املعنى املتبادر من نصوص الصفات معنى         

وهو التشبيه، ثم إهنم من أجل ذلك أنكروا ما دلت  باطاًل، ال يليق باهلل 

 . عليه من املعنى الالئق باهلل
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ا يف األسامء والصفات كاجلهمية، أو لة إما أن يكون تعطيلهم عام  املعط  

يكون يف الصفات دون األسامء كاملعتزلة، أو بعض الصفات كاألشاعرة، 

ن معطلة. اً فهؤالء وإن كان تعطيلهم متفاوت و   إال أهنم ي سم 

، ومل يمث   ؛لوا لم يعط  ف -وهلل احلمد-ا أهل السنة أم    ؛لوا ألهنم أثبتوا وآمنوا

هوا   عام ال يليق به. اهلل  ألهنم نز 

وا ذلك تأوياًل ) :قوله وهذا يد اهلل أي نعمته أو قدرته،  :قوهلم( كوسم 

 هة، وإنام قالووهذا القول مل يأت يف القرآن وال يف السن  ، رصف للنص عن ظاهره

بً  التأويل ربوا يف تعينياضط  حض عقوهلم، ولذلك بم وهكذا يف  ،ا كثرًيا اضطرا

  باقي الصفات.

ءفمثاًل  ا بمعنى إيصال العقوبة أو العقوبة إهن :: يقولون يف صفة االستهزا

هنا بمعنى إيصال الثواب أو الثواب إ :نفسها، ويقولون يف صفة الرأفة واملحبة

 نفسه، وهكذا.

۞   ۞   ۞ 

 

ا يف األسامء والصفات، أم  ،وهم أهل التعطيل       سواء  كان تعطيلهم عاما

ا فيهام، أو يف  أحدمها. خاصا

عينوها بعقوهلم،  رصفوا النصوص عن ظاهرها إىل معانٍ فهؤالء       

وا ذلك تأوياًل، وهو يف احلقيقة مَّ واضطربوا يف تعيينها اضطراًبا كثرًيا، وَس 

 ُتريف.
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النصوص  ألهنم جعلوا ظاهر؛(حيث جعلوها دالًة عىل معنى باطل)وله: ق

 جناية عىل النصوص.  ألنه ؛وهذا باطل ، عىل التمثيلداال  

ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ژ :اهلل تعاىلقول  : إذا سمع املعطلذلك مثال

 يقتل أحدمها اآلخريضحك اهلل إىل رجلني  )) :  قول النبيسمع  أو ،ژۆئ  

أثبت صفة أعوذ باهلل أن ) :قالو ،انتفض وتغري  وجهه ،(1) (( خل اجلنةكالمها يد

ء أو الضحك هلل!( الذي قال هذا الكالم رجل من آحاد  وكأن   ،االستهزا

   رسولهقاله و ،عن نفسه يف كتابه تعاىل اهلل   قال ذلك الذي مع أن الناس، 

 .الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحىوهو ،عن ربه 

فالواجب علينا إذا سمعنا كالم اهلل وكالم رسوله أن نصدق ونؤمن، ال أن 

 فهذا ال جيوز. ،نستنكر ونستشكل 

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

                                                           

 (.1890)برقم: مسلم (، و2826)برقم: أخرجه البخاري   (1)

          

 ومذهبهم باطل من وجوه:         

أحدها: أنه جناية عىل النصوص، حيث جعلوها دالة عىل معنى باطل 

 ، وال مراٍد له.ـهِ ِر الئق باللـغي
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بال دليل  الكالم عن ظاهرههم رصفمن جناية أهل البدع عىل النصوص: 

وا أن الظاه ،وال برهان، وبال إذن من اهلل ورسوله، هكذا من تلقاء أنفسهم ر فرأ

 .مالتحك  د مجر  ب أخذوا حيرفونف -كام زعموا  -من القرآن ال يليق باهلل

ل وا عىل اهلل    و   .النصوص غري مفهوم وغري مرادظاهر بقوهلم:   هؤالء املبتدعة ت ق 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  :واهلل تعاىل يقول ؟كيف يكون كذلك :فنقول

فهذا الكتاب ، ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژ :وقال تعاىل ،ژ ژ

 ؛ لنا ذلكه من النصوص التي وصف هبا نفسه لبني  ظاهر   اهلل  ي رد  املبني لو مل 

نصوص برصف  العباد ر  م  أ  آية واحدة  يف لكل يشء، ومل يأت   ان  القرآن تبيألن 

باهلل، بل لو كانت غري الئقة باهلل ملا وصف  ا ال تليقألهن  الصفات عن ظاهرها، 

 ؛ لنا ذلك الرسول رد اهلل ظاهر النصوص لبني  ا لو مل ياهلل هبا نفسه، وأيًض 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ     ژ :ألن اهلل تعاىل يقول

 . ژڦ

ل م من ذلك أن ظاهر النصوص  .مراد هلل -وهو ما يتبادر إىل الذهن -فع 

املعطلة كاألشاعرة قول  يكونفكيف  تاب اهلل نصوصه واضحة جلية،فك

 .هذا ال يمكن أبداً  لة؟!وهم مل يأتوا إال بعد القرون املفض   ،راهلدى والنوهو  وغريهم

  

 عن ظاهره.  الثاين: أنه رصف لكالم اهلل تعاىل وكالم رسوله  

ا الكالم ويفهموه واهلل تعاىل خاطب الناس بلسان عريب مبني، ليعقلو

خاطبهم بأفصح لسان البش؛  عىل ما يقتضيه هذا اللسان العريب، والنبي 

 فوجب محل كالم اهلل ورسوله عىل ظاهره املفهوم بذلك اللسان العريب؛ غريَ 

 .أنه جيب أن يصان عن التكييف والتمثيل يف حق اهلل 
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عىل اهلل مرتني من رصف النصوص عن ظاهرها ملعنى خيالفها فقد تقّول 

  :بغري علم

ن ظاهره إىل معنى خيالفه، الثالث: أن رصف كالم اهلل ورسوله ع         

م.  قول عىل اهلل بال علم، وهو حمرَّ

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ژ لقوله تعاىل:

 .ژڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ژ ولقوله سبحانه:

 .[36]اإلرساء:  ژ    ىئ    ی  ی          ی  ی 

فالصارف لكالم اهلل تعاىل ورسوله عن ظاهره إىل معنى خيالفه قد 

 قفا ما ليس له به علم، وقال عىل اهلل ما ال يعلم من وجهني: 

األول: أنه زعم أنه ليس املراد بكالم اهلل تعاىل ورسوله كذا، مع أنه        

 ظاهر الكالم.

 به كذا، ملعنى آخر ال يدل عليه ظاهر الكالم. الثاين: أنه زعم أن املراد      

وإذا كان من املعلوم أن تعيني أحد املعنيني املتساويني يف االحتامل قول 

بال علم؛ فام ظنك بتعيني املعنى املرجوح املخالف لظاهر الكالم؟ مثال 

 َف فإذا رَصَ ، ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ ذلك: قوله تعاىل إلبليس:

وقال: مل يرد باليدين اليدين احلقيقيتني، وإنام أراد  الكالم عن ظاهره،

 كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك عىل ما نفيت؟ وما دليلك عىل ما أثبت؟

وإال كان قائاًل عىل اهلل بال علم يف  -ى له ذلك وأنَّ  -فإن أتى بدليل         

 .نفيه وإثباته
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 باآلية ظاهرها.  : مل يرد اهلل لاألوىل: ملا قا

 ه.قد وضععنى الذي للمام أراد هبا كذا وكذا إن  قوله: الثانية: 

: مل يرد اهلل  ژوئ  ۇئ  ۇئ   ژ:  قولمثال األول: ف  باليدين  قالوا

  اليدين احلقيقيتني !! 

ۋ  ۋ    ژملا قال اهلل تعاىل: ام أراد باليدين النعمتني، إن   قوله:مثال الثاين: و

يقولون: اليد واملعطلة  ،بالتثنيةفذكر صفة اليد ، ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 م باطل من وجهني: قوهلو ،معناها القدرة

 :ولقال،  ژې  ژ :ملا قالكانت اليد بمعنى القدرة  لو :الوجه األول

 ي  ب
 تفسريهم مع التثنية.يستقيم  البقدريت، ف أو، يد 

 :أي، ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژعنى: م: لو كان الوجه الثاين

 وال حتى إبليس؛ ألن كل ،ميزة عىل سائر املخلوقات◙ملا كان آلدم  بقدريت  

 ،أيضا خلقتني بقدرتكوأنا  :إبليس قالول ، املخلوقات خلقت بقدرة اهلل

: اليدان معنامها -وبكل جرأة-، بينام هؤالء قالوا لكن إبليس مل يقل ذلك

  .معنًى وال  لفظاً القدرة، والسياق ال يسعفهم ال 

درة ا املعنى: فلو كانت اليد بمعنى القجاء بصيغة التثنية، وأم   ا اللفظ فقدأم  

 . ة عىل بقية املخلوقات؛ إذ كلها خملوقة بقدرة اهلل ملا كان آلدم مزي  

وألقى سمعه وهو شهيد؛  ،من أراد اهلل به اهلدايةف ،جيل عظيم هذا نص  ف

عىل ظاهرها من   إثبات الصفات هلل  يوه ،علم أن عقيدة السلف هي احلق

 .غري حتريف

 عىل القدرة؟  وأتطلق عىل النعمة  هل يف لغة العرب أن اليدفإذا قال قائل: 

  ال قائل:ـا إذا قـ، كمعىل ذلكالسياق دل  ـنعم، لكن ال بد أن ي: فاجلواب
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د بفهنا  ،أو نصحني  ،، حيث إنه  أعطاين يد   لفالن عيل    اليد النعمة. يرا

رجل تكلم يف يف صلح احلديبية ملا   أبا بكر الصديق  أن   :عىل ذلك ا يدل  ومم  

مل  كانت لك عندي يد  لوال  إليه ذلك املرشك وقال أليب بكر:فنظر  ،ملرشكنيمن ا

 .(1) -له فضل عىل هذا الرجل قدياًم  وكان أبو بكر الصديق  -جبتك ك هبا ألأجز

ة غري مضافة ر  ك  ـــن  طلقوا )اليد( وأرادوا هبا النعمة يطلقوهنا م  والعرب إذا أ

 عيل  وال يقول ،يد   فيقولون : لفالن عيل  
 .ون يد فالن 

 ومما يمنع تفسري اليد بالقدرة:

وصفه كذلك و، ًا هو )اهلل( الذي وصف نفسه بأن له يدأن   أواًل:

 .رسوله

 صفة اليد صفة كامل.  ثانيًا: أن  

د هبا اليد احلقيقية.  عىل أن   دل  ت اتثالثًا: جاءت كلمة اليد يف سياق  املرا

 اً وا أهنم إذا أثبتوا هلل يدفظن   البدع شبهةً وقد ألقى الشيطان يف قلوب أهل 

: ليس له ي املخلوق د، وإنام يده نعمته، فنقول هلم: لزم من ذلك التمثيل، فقالوا

عىل ذلك املرشك؟ يعني: له نعمة عىل ذاك  د  أيضًا له نعمة، أليس أليب بكر ي  

ال فائدة من النعمة، ف بمعنىباملخلوق الذي له يد  وا اهلل ه  ب  املرشك إًذا ش  

ونعمته تليق به ال كنعمة املخلوق، قلنا هلم:  ،سيقولون: يد اهلل نعمتهفذلك، 

 .يد اهلل حقيقية تليق به ال متاثل أيدي املخلوقني :قولوا 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
 (.2731يف صحيحه برقم: ) أخرج البخاريُّ القصةَ (  1)
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الوجه الرابع: يف إبطال مذهب أهل التعطيل: أن رصف ): $قوله        

التحريف أمر  الرصف نوع من التحريف،هذا  ،(نصوص الصفات عن ظاهرها

 وسلف األمة،  يكان عليه النب ملاحادث وهذا مما يدل عىل بطالنه ملخالفته 

 : )استوى( بمعنى استوىل، وال )يده( بمعنى قدرته أو نعمته،يقولوا  فهم مل

ال ريب وال شك ؟ ، ، فكيف يكون هذا هو احلق بعد وفاته  ولكن هذا قيل

لقول قطعًا وسلف األمة، وأما ما خالف ذلك فهو ضالل   أن احلق مع النبي

 . ژی  ی  ی  جئ  حئژاهلل تعاىل : 

ل: هل أنت أعلم باهلل من نفسه؟ الوجه اخلامس: أن يقال للمعطِّ ): قوله

 لكفر. نعم :ألنه لو قال؛ (فسيقول: ال

ال يستطيع  (ثم يقال له: هل ما أخرب اهلل به عن نفسه صدق وحق؟قوله:)

 ل: ما أخرب اهلل به عن نفسه كذب وباطل، ولو قاله لكفر.أن يقو

۞   ۞   ۞ 

 

أن رصف نصوص  الوجه الرابع: يف إبطال مذهب أهل التعطيل:

وأصحابه وسلف األمة  الصفات عن ظاهرها خمالف ملا كان عليه النبي 

 فيام كان عليه النبيُّ  -بال ريب-وأئمتها، فيكون باطاًل؛ ألن احلق 

 وأصحاُبه، وَسَلُف األمة وأئمُتها.

ل: هل أنت أعلم باهلل من نفسه؟ الوجه اخلامس: أن يقال للمعطِّ 

 فسيقول: ال.

 ه: هل ما أخرب اهلل به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم.ثم يقال ل
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هل سيقول: نعم الشاعر (، ثم يقال له: هل تعلم كالًما أفصح...) قوله:

الفالين أفصح، أو األديب الفالين أفصح، ال يستطيع أن يقول ذلك، بل 

ا من الناس أحدً  عم أن  ولو ز كالم اهلل تعاىل أفصح  وأبني،سيضطر إىل أن يقول: 

 يوجد أفصح وال أبني من كالم اهلل فال ،ا وأبني من كالم اهلل لكفرأفصح كالمً 

 .قطًعا

ي...): قوله ألن اهلل  (،ثم يقال له: هل تظن أن اهلل سبحانه أراد أن ي عم 

ية.عبادلإنام أراد سبحانه   ه اهلداية ال الغوا

ال ينطق   ألنه:(سيقول: الف ؟ هل أنت أعلم باهلل من رسوله)قوله: 

واألمني عىل وحي  املصدوق عن اهلوى إن هو إال وحي  يوحى، وهو الصادق

 ودينه.  اهلل

۞   ۞   ۞ 

 

هل تعلم كالًما أفصح وأبني من كالم اهلل تعاىل؟ فسيقول: : ثم يقال له 

 ال.

َي احلق عىل  ثم يقال له: هل تظن أن اهلل سبحانه وتعاىل أراد أن ُيَعمِّ

 اخللق يف هذه النصوص؛ ليستخرجوه بعقوهلم؟ فسيقول: ال.

 ما يقال له باعتبار ما جاء يف القرآن.  هذا

 أما باعتبار ما جاء يف السنة، فيقال له: 

 ؟ فسيقول: ال. هل أنت أعلم باهلل من رسوله
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 عن اهلل صدق وحق؟ فسيقول: نعم. قال له: هل ما أخرب به رسول اهلل ثم يُ 

؟ بني من رسول اهلل كالًما وأ ُح قال له : هل تعلم أن أحًدا من الناس أفَص ثم يُ 

ن الناس أنصح لعباد اهلل من ثم يقال له: هل تعلم أن أحًدا م (،ال):فسيقول 

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلامذا ال يكون عندك اإلقدام (، ال)اهلل؟ فسيقول:  رسول

عىل حقيقته وظاهره  والشجاعة يف إثبات ما أثبته اهلل تعاىل لنفسه، وأثبته له رسوله 

ئق باهلل؟ وكيف يكون عندك اإلقدام والشجاعة يف نفي حقيقته تلك، ورصفه إىل الال

هلل تعاىل ما أثبته لنفسه يف كتابه،  وماذا يضريك إذا أثبتَّ ؟ معنى خيالف ظاهره بغري علم

 أو سنة نبيه عىل الوجه الالئق به، فأخذَت بام جاء يف الكتاب والسنة إثباًتا ونفيًا؟

ۀ  ہ    ژ أقوم جلوابك إذا سئلت يوم القيامة:أفليس هذا أسلم لك و

أوليس رصفك هلذه النصوص عن ظاهرها، وتعيني معنى آخَر خماطرًة ؟ ژ  ہ

 غرَي ما رصفتها إليه. -تقدير جواز رصفها-منك؟ فلعل املراد يكون عىل 

الوجه السادس يف إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة؛ 

 دل عىل بطالن امللزوم.وبطالن الالزم ي

أواًل: أن أهل التعطيل مل يرصفوا نصوص الصفات عن ؛فمن هذه اللوازم

تعاىل بخلقه، وتشبيه اهلل  ظاهرها إال حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه اهلل

 .ژ  ٺ  ٿ   ٿٿ ژ ؛ ألنه تكذيب لقوله تعاىل:ر  فْ تعاىل بخلقه كُ 

: )من شبه -مشايخ البخاري رمحهام اهللأحد  -عيم بن محاد اخلزاعيقال نُ  

، ومن جحد ما وصف اهلل به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف رَ فَ اهلل بخلقه فقد كَ 

 اهلل به نفسه وال رسوله تشبيًها( ا هـ.

اهر كالم اهلل تعاىل وكالم جعل ظـومن املعلوم أن من أبطل الباطل أن ي

 تشبيًها وكفًرا أو مومًها لذلك.  رسوله
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والذي دفعهم إىل ذلك  عطلوا النصوص ورصفوها عن ظاهرها،فهؤالء 

كيف يصف إذًا  ،أن ظاهر النصوص يلزم منه التشبيه، وهذا باطلهو زعمهم ب

ٺ  ٿ         ژ: وهو الذي قال ؟!اهلل تعاىل نفسه بام ظاهره التمثيل والتشبيه

 ،فلو كان ظاهر كالمه يوهم التمثيل لكان يف كتاب اهلل اختالف، ژٿ

 . ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ژيقول :  واهلل 

 

۞   ۞   ۞ 
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ام وإن   ،هبذا القول ال يقر  هو ، ومن قوهلم الالزم الثاين $ فاملؤل   ذكر  

 أنه ما أراد مل يبني   وهذا باطل، ويلزم من كون اهلل  ،يلزم من قوله كذا :يقول

 ، لنامل يبني   فيلزم من هذا أن اهلل  ،أو أراد من الظاهر املعنى الفالين ،الظاهر

فاهلل  ،الكالم باطلونتقّول عليه كام نشاء، وهذا  ،لتجتهد وأوكل األمر للعقول

من تلقاء  لنقول ،تعاىل مل يرتكنا إىل عقولنا حتى نخوض يف أسامئه وصفاته

 فهذا ال يمكن أبدًا. ،أنفسنا ما شئنا أن نقول

۞   ۞   ۞ 

  

 

ى للناس، الذي أنزله تبياًنا لكل يشء، وهًد -ثانًيا: أن كتاب اهلل تعاىل 

: مل يبنيِّ اهلل -وشفاًء ملا يف الصدور، ونوًرا مبينًا، وفرقاًنا بني احلق والباطل

تعاىل فيه ما جيب عىل العباد اعتقاده يف أسامئه وصفاته، وإنَّام جعل ذلك 

اًل إىل عقوهلم، يثبتون هلل  ون، وينكرون ما ال يريدون، وهذا ؤما يشاموكَّ

 ظاهر البطالن.
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 هذا أيضًا من اللوازم التي تلزم من حتريف صفات اهلل تعاىل، فكأن  

 فوا مثل حتريف هؤالء.عندما مل حير  وا وخلفاءه وسلف األمة قرص   الرسول 

، بل أخذوا النصوص هاتبليغو ،م غري مقرصين يف فهم النصوصأهن   واحلق  

 .كام أخذوها غوهاوبل   ،عىل ظاهرها

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

تها، األمة وأئمَّ  وخلفاءه الراشدين وأصحاَبه وسلَف  ثالًثا: أن النبي 

ين يف معرفة وتبيني ما جيب هلل تعاىل من الصفات، كانوا قارصين أو مقرصِّ 

إليه أهل  د عنهم حرف واحد فيام ذهبرِ أو يمتنع عليه، أو جيوز؛ إذ مل يَ 

 وه تأوياًل.التعطيل يف صفات اهلل تعاىل وسمَّ 

وخلفاؤه الراشدون وسلف األمة وأئمتنا  ا أن يكون النبي وحينئذ إمَّ 

يَن لعدم بياهنم قارصين؛ جلهلهم بذلك، وعجزهم عن معرفته، أو مقرصِّ 

 لألمة، وكال األمرين باطل.
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إن أنتم  -يلزم من كالمكم  :أي ،هو الزم كالمهم ف ما ذكره املؤل  

يف أعظم   الرسولكالم وتعاىل هلل أن كالم ا -حرفتم من تلقاء أنفسكم 

ام املرجع عقولكم ليس مرجًعا، إن   وهو اإليامن بأسامئه وصفاته ؛أبواب اإليامن

 وتأويلكم.

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

 

م ا للناس فيام يعتقدونه يف رهبِّ رابًعا: أن كالم اهلل ورسوله ليس مرجعً 

بدة وإهلهم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشائع، بل هو زُ 

ربة املتناقضة، وما خالفها فسبيله ام املرجع تلك العقول املضطَ الرساالت، وإنَّ 

إن  -الذي يسمونه تأوياًل -التكذيب إن وجدوا إىل ذلك سبياًل، أو التحريف

 يبه. نوا من تكذمل يتمكَّ 
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ا الزم  قوي  هذا  لون، يلزم من كالمهم فون ثم يعط  أو حير   ،، الذين يعطلونجد 

بوا عىل اهلل، فاهلل ذ  ويف احلقيقة أهنم ك    ،وله رس له هوأثبت ،ما أثبت اهلل لنفسه ن في  

 :وقالوا  ،اهلل عن صفة املجيء ا لولوا هذه اآلية وعط  ، فهم إذا أو  ژى  ائ ژيقول: 

، وهو أعلم بنفسه من  ژى  ائ ژ: الذي قال هو إن  اهلل ال جييء، مع أن اهلل 

ال جييء؟ وهل ف فيقول: اهلل ئ هذا املعطل أو ذلك املحر  خلقه، فكيف جيرت  

 ملاذا قلت هذا؟   لص يوم القيامة، إذا سأله اهلل سيكون له خمرج وخم   

م  ـي لو قال: اهلل جييء، فإذا أوقفه اهلل يوم القيامة وقال له: عبدي لن  بينام الس  

ي؟ جوابه أن يقول: يا رب قرأت كتابك يف ن  إين أجيء؟ فام جواب الس   قلت عني:

فهل  ،ژى  ائ  ژفقلت:  ،وال أنقصت   ، فال زدت   ژى  ائ   ژسورة الفجر 

 ؟ لم  س  أو ال ي   لم  س  ي  

ئ لت: ملاذا تصيل الصلوات  حكامكذلك يف األخبار وهذا كام هو يف األ لو س 

  .اخلمس : ألن اهلل تعاىل فرض عيّل الصلواتلقلت  اخلمس؟ 

: مها فقلت  العاملني حر   لقلت: ألن رب   إن اخلمر حرام؟ :ولو سئلت ملاذا تقول

 ا حرام. إهن  

 

 نفي ما أثبته اهلل ورسوله، فيقال يف قوله تعاىل: خامًسا: أنه يلزم منه جوازُ        

 .: إنه ال جييءژ  ى  ائ ژ

إنه ال ينزل؛ ألن إسناد ، نا كل ليلة إىل السامء الدنياينزل ربُّ : »ويف قوله 

 املجيء والنزول إىل اهلل جماز عندهم.

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

220 

ل فتحل   ،ه ال جيوز أن تتقّول عىل اهللفباب األخبار مثل باب األحكام، كام أن  

 ،أو توجب عىل الناس ما مل يوجبه اهلل  ،اهلل م ما أحل  م اهلل، أو حتر  ما حر  

ب ت ما إال   نثبت  كذلك األخبار ال  ته وال إثبا وما مل يأت   ،في إال ما ن ف يننوال  ،ث 

 نفيه نمسك عنه.

وهذا  ،(ه ال ينزلإن  : )قال أهل البدع (،...ينزل رب نا : » قوله) : قوله

 .الرسول  هما أثبتي نف أيًضا )ال ينزل( :نفي للصفة، ويلزم من قوهلم

 

۞   ۞   ۞ 
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وذكروا أن من أظهر عالمات  ،م علامء البالغة الكالم إىل حقيقة وجمازقس  

، مثاًل شخص لديه ابن من أبنائه سيع، فقال: عندي يف البيت ز أنه ما صح  نفيهاملجا

وتقول: ليس عندك غزال، فإذا ذهبت  ،غزال، هذا جماز بدليل أنك تستطيع أن تنفي

إىل البيت وبحثت فلن جتد غزاالً، وإنام قصد بذلك ابنه الرسيع، فاملجاز هو ما صح 

 فيه.ن  

، ال يصح   فإنه ق تعريف املجاز عىل القرآنـ  أن نطب إذا أردنا: ؒ املؤلفيقول 

نفيه، بل كل ما يف القرآن  يصح   ليس يف القرآن يشء ألنه ؛ال يوجد يف القرآن جماز ذإ

 ؟!   فكيف ننفي شيئًا قاله اهلل ،  جيب إثباته؛ ألن الذي قاله هو اهلل

هنا جماز، وإال أ لون: هناك أشياء يف غاية الوضوحل حينئذ، ويقولكن قد يشك  

هل لإلنسان جناح حتى  ؟ ژڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ژ فام املقصود بقوله تعاىل:

 خيفضه؟ 

م العنب، أ :، فام الذي ي ع رص   ژۋ    ۋ  ۈ ٴۇ ژقوله تعاىل: ب وما املقصود

 ؟ األيس هذا جمازً  ؛؟ العنباخلمر

  واجلدار ال إرادة له؟،  ژڃ  ڃ  چ  چ   چ ژوقوله تعاىل: 

  ولو سألت القرية ما أجابتك؟،  ژڱ  ڱژ : وقوله تعاىل

   ؟أليست هذه من املجازات التي توجد يف القرآن

 

ما أثبته اهلل  يُ فْ لمجاز عند القائلين به صحة نفيه، ون  وأظهر عًلمات ا

ورسوله من أبطل الباطل، وال يمكن االنفكاك عنه بتأويله إلى أمره؛ ألنه 

 ليس يف السياق ما يدل عليه.

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

222 

 فكيف يقال: ال يوجد جماز يف القرآن؟ 

 نفيه، وكتاب اهلل  ةاملجاز: صح من عالمات: قلنا ال جماز؛ ألن اجلواب

، وال ب  ذ  ه ك  إن   :ألنك ال تستطيع أن تقول عن كالم اهلل ؛ليس فيه يشء يصح نفيه

ٺ  ٺ   ژ،  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژو اهلل يقول:  ،بذلك اهلل  وصفيمكن 

 نفيه إًذا ال جماز فيه. ال يصح   وكالم رسوله  ،فلام كان كالم اهلل  ، ژٺ  ٿ  ٿ  

فحقيقة الكالم هو ما تبادر إىل ذهن السامع، فإذا قال  ا األمثلة التي رضبوهاوأم  

: يا فالن اعتن  بابن  ا سأعتني به وأضعه يف عيني.ي، فيقول له: حسنً قائل 

 :أن قولهأنه سيحرص عليه وحيفظه، وال يمكن أن يتبادر لذهنك  هتفهم منف

بل الذي يتبادر إىل ، ال أحد يفهم هذا ،أنه سيضعه يف عينه بذاته (،أضعه يف عيني)

ضع بأنه سي هذا الكالم وال يمكن أن يقصد املتكلم من به، الذهن أنه سيهتم  

  .شخص االبن يف عينيه

 ؟ژژ  ڑژ  :أو قوله تعاىل ،ژڤ  ڤ    ڦ ژ: إًذا ما حقيقة قوله 

اهلل تعاىل هو احلقيقة، فالعرب  ود كالمقصمإىل الذهن و املتبادر: اجلواب

ون عن القوي بأنه أسد، وعن الواسع بأنه بحر، وعن الرسيع بأنه غزال، وعن يعرب  

هو  :احلقيقة ال جماز فيه، وحقيقة الكالم كله من هذافاجلميل بأنه قمر، وهكذا، 

 م.املعنى الذي أراده املتكلم، واملعنى الذي يفهمه املستمع، فهذه هي حقيقة الكال

 

۞   ۞   ۞ 
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صفة،  إًذا ليس هلل ،ن قال: كل صفات اهلل جمازأي: ومن أهل التعطيل م  

 ى وقال: وال أسامء، وهم اجلهمية.وهم املعتزلة، وبعضهم تعد  

م يثبتون بعض الصفات وجه تناقضهم أهن   ،(ومنهم من تناقض...)قوله: 

ردوا اط   -حااًل من األشاعرة وهم أسوأ  -املعتزلة  وينفون نظريها، وهنا نالحظ أن

 يف قاعدتم أكثر من األشاعرة، فاألشاعرة  أثبتوا بعض الصفات، ونفوا أكثرها. 

نا إذا أثبتنا الصفات لزم من إثباتا متثيل اخلالق باملخلوق، ن  إتزلة: املع قالت

 ،األشاعرة يثبتون بعض الصفاتشك،وباطلة بال وهي  ،شبهتهم هذه

الصفات؛  بينام ينفون غريها منعىل الوجه الالئق باهلل، : نثبتها ويقولون

 إثباتا متثيل اخلالق باملخلوق.  يقولون: يلزم منو

: حتى ال نمثل قالوا ؟ غريهاملاذا أثبتم بعض الصفات ونفيتم م: وإذا قيل هل

الصفات التي  وملاذا أثبتم بعض أهل السنة: فإذا قال هلماخلالق باملخلوق، 

: أثبتناها عىل الوجه الالئق باهلل، فيقول أهل السنة هلم: هذا قالوا  أثبتموها؟

ا أن تنفوا تناقض، ف  تثبتوها كلها.أو  ، الصفاتكل   إم 

۞   ۞   ۞  

 

ى إىل قاعدته يف مجيع الصفات، أو تعدَّ  دَ رَ ثم إن من أهل التعطيل من طَ 

 األسامء أيًضا.

 تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض.  ومنهم من      
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سبع صفات، وبعضهم يثبت أكثر من ذلك، ومل   أثبت مجهور األشاعرة هلل

 ته، بل ألن  ه يف سن  أثبتها لرب   ألن رسوله أو ،يثبتوها ألن اهلل أثبتها لنفسه يف كتابه

فإهنم نظروا إىل هذا العامل  فقالوا: ال يمكن أن يكون الذي خلقه عليها،  ل  العقل د  

، فالص   بل البد أن يكون حي ا، فقالوا: إذًا اهلل  ،ميتاً   فة األوىل صفة احلياة.حي 

 م  ل  ال ع  الصفة الثانية: قالوا ال يمكن أن يكون خالق هذا الكون العظيم 

 فأثبتوا صفة العلم. عليم، إًذا اهلل  ،قل  ا استطاع أن خي   مل اـــًمل يكن عامل؛ إذ لو له

: الف ،إىل هذا اخللق العظيم الصفة الثالثة: نظروا  يمكن أن يكون قالوا

 ،فالبد أنه ذو قدرة ،قل  خي   ؛ إذ لو كان عاجًزا ما استطاع أن الذي خلقه عاجزاً 

 فأثبتوا صفة القدرة.

بعة: تأم    ص  ف ،فوجدوا أنه متفاوت ،لوا يف هذا العامل  الصفة الرا  ،بالطول خ 

ن خلقه  خيص هبا ما شاء م   إرادة هلل لو مل يكن ، فواملوت ،واحلياة ،رص  والق  

 ،يف املخلوقات اً هذا التفاوت موجود ملا كان -يعطي هذا ويمنع هذاف-

 ، فأثبتوا صفة اإلرادة.التخصيص يدل عىل أن اهلل  مريد  ف

: ،، والسابعةوالسادسة ،الصفة اخلامسة العليم القدير  من كامل احلي   قالوا

والكالم.  ،والبرص ،فأثبتوا صفات السمع ،تكلاًم املريد أن يكون سميًعا بصرًيا م

 وزادت املاتريدية صفة التكوين.مجهور األشاعرة، السبع يثبتها صفات الهذه 

يثبت العقل وهذا باطل، بل العقل ال يثبت إال هذه الصفات،  إن   :وقالوا  

 .ف  املؤل  سيبني  كام  ،غري تلك الصفات السبع صفات كثرية

 

كاألشعريِة واملاتريدية: أثبتوا ما أثبتوُه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا 

 ما َنَفْوه بحجة أن العقل ينفيه أو ال يدلُّ عليه. 
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باستعامل طريقتكم بع بصفات أخرى غري الس    نصف اهلل نستطيع أن

ا-  ذكر املؤلف ة، فــالعقلي   ة ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمي   -عىل املعطلة رد 

إن ما نفيتموه هو نظري ما أثبتموه، فقولوا يف صفة الرمحة مثلام  :بقوله يف التدمرية

فهو كذلك يدل عىل الرمحة،  ،إلرادةقلتم يف صفة اإلرادة، فكام أن العقل يدل عىل ا

فإنه ال ينفيها، مع أن العقل  ،أن العقل ال يدل عىل إثبات صفة الرمحة ض  ر  ولو ف  

، فصارت صفة الرمحة ثابتة الكتاب والسنةأي: ويوافق السمع   ،يثبت صفة الرمحة 

؟! قالوا: كالمك صحيح، فلامذا ال نثبتها هلل  ،بداللة السمع، و العقل هلل 

ف: لكن إذا أثبتناها هلل مثلناه باملخلوق قلنا هلم: أنتم متناقضون كام قال املؤل  

ها، فامذا ستقولون يف الصفات التي أثبتموها؟ تثبتون بعض الصفات وتنفون نظري  

وال متاثل صفات املخلوقني، قلنا   فسيقولون: نثبتها عىل الوجه الالئق باهلل

يامثل صفات  ال والذي ، نه عىل الوجه الالئق باهللهلم: وما نفيتموه ملاذا ال تثبتو

وقالوا لكم: ملاذا تثبتون  ،املخلوقني؟ ثم إنكم أُّيا األشاعرة إذا التقيتم باملعتزلة

إذ يلزم من إثباتا مماثلة املخلوق؟ سيقول األشاعرة: هذه الصفات  فات،سبع ص

نة وهم يستمعون ني، وأهل الس  وإثباتا ال يلزم منه مماثلة املخلوق،تليق باهلل  ةالسبع

للنقاش بني املعتزلة واألشاعرة قالوا: واهلل إنكم متناقضون أُّيا األشاعرة، نحن 

 ، ها عىل الوجه الالئق باهللل  نقول لكم ما تقولونه للمعتزلة أثبتوا الصفات ك  

 نفوه بحجتهم فيامعىل األشاعرة  ، فنحن نحتج  من غري متثيل بصفات املخلوقني

 ،فقد أثبتوا سبع صفات وخالفوا املعتزلة ،أثبتوه فيامتي احتجوا هبا عىل املعتزلة ال

 

 هُ ـعليه يمكن إثباتُ  كم ملا نفيتموه بحجة أن العقل ال يدلُّ يُ فْ فنقول هلم: نَ 

 كام هو ثابت بالدليل السمعي. وهُ مُ م به ما أثبتُ ريق العقيل الذي أثبتُّ بالط
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 مع قوهلم: إن إثباتا ال يلزم منه مماثلة املخلوقني، قلنا هلم: ونحن نثبت كل  

ا تليق فتموها، ونقول لكم كام تقولون للمعتزلة: إهن  الصفات التي نفيتموها وحر  

 خلوقني.ال متاثل صفات املو ،باهلل

الغضب و ،سخطاهلل يغضب وي   :لكن أنتم تقولون: فإذا قال األشعري  

ر الوجه،  ،معناه ارتفاع ضغط الدم  نقول: ؟يغضب هل يليق باهلل أنفوامحرا

ېئ  ىئ    ژقال يف كتابه: فوصف نفسه بصفة الغضب   اهلل نإ :أوالً  

م وهو أعل ،ژڱ   ڱ  ڱ  ژ  وقال : ،ژ ىئ  ىئ  ی  ی     ی  ی  جئ 

  ا وصف به نفسه.، فلو كان غري الئق باهلل ملبنفسه

ن   ل  وهل ك  : الغضب ارتفاع ضغط الدم... إىل آخره، تقولونملاذا  ثانيًا: م 

تتفاوت يف  املخلوقات فإذا كانت ؟ اجلواب: ال،يف غضبه ه  ري  غضب ماثل غ  

ال يامثل غضب  ،يغضب غضًبا يليق به غضبها، فلامذا ال يقال: إن اهلل 

 املخلوقني؟

 

۞   ۞   ۞ 
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 مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة اإلرادة، ونفوا صفة الرحمة.

 أثبتوا صفة اإلرادة لداللة السمع والعقل عليها.

 .ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ فمنه قوله تعالى:أما السمع: 

وتخصيص  بعِضها بما يختص به  ،توأما العقُل: فإن اختًلف المخلوقا 

 من ذاٍت أو وصف دليل على اإلرادة.

يف  ت ه للمرحوم، وهذا محاٌل ـحم ورق  ونفوا الرحمة؛ ألنها تستلزم لين الرا 

لوا األدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادةِ الفعل، ، حق اهلل تعالى وأو 

 .ففسروا الرحيم بالُمنْعِم أو مريد اإلنعام

ثبوتِها أكثُر عدًدا  ة، وأدلةُ فنقول لهم: الرحمة ثابتةٌ هلل تعالى باألدلة السمعي  

والصفة  ،ژ  ڀ  ڀ ژ ة اإلرادة، فقد وردت باالسم مثل:وتنوًعا من أدل  

 .  (ٴۇ ۋ ۋ) عل مثل:ف، وال(ھ ھ ھ ے) مثل: 

 وجه، ها بالعقل، فإن النعم  التي تترى على العباد من كل  ويمكن إثباتُ 

، وداللتها دفع عنهم يف كل حين دالٌة على ثبوِت الرحمة هلل والنقم  التي تُ 

ن وأجلى من داللة التخصيص على اإلرادة؛ لظهور ذلك للخاصة ي  ـبْ على ذلك أ  

إنه ال يظهر إال ألفراد من والعامة، بخًلف داللة التخصيص على اإلرادة، ف

قة؛ فجوابه: أن هذه الحجة  لو والر  ا نفيها بحجة أنها تستلزم اللين وأم  ، الناس

قال: اإلرادة ميل المريد إلى ما ـكانت مستقيمًة ألمكن نفي اإلرادة بمثلها، فيُ 

ه نز  يرجو به حصول  منفعٍة أو دفع مضرٍة؛ وهذا يستلزم الحاجة ، واهلل تعالى مُ 

 عن ذلك.

ن فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله يف الرحمة بأ

 .الرحمة المستلزمة  للنقص هي رحمة المخلوق
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يت هو النقل :السمع        م  ، وأخربنا ثنامثل حد   ،ألهنا ت سمع ةدلة سمعي  األ، وس 

 .ل  نقأيضا؛ ألهنا ت   نقلية وتسمى أدلة

 أي أنه  ،عن طريق التخصيص أثبت األشاعرة صفة اإلرادة هلل و      

كل خملوق والغنى ف ،والفقر ،رص  والق   ،كالطول ينةجعل صفات املخلوقني متبا

ذو إرادة، فلو أن  اهلل  له صفات ختتص به، فالتخصيص دليل عىل أن  

- ما استطاع أن يستنبط ،ذكروهام هذه الطريقة العقلية التي اإلنسان مل يتعل  

 .صفة اإلرادة هلل  -عقاًل 

فإنه يستطيع ،م كبرًيا صغرًيا كان أ ،أي مسلم ت  أما صفة الرمحة: فلو سأل  

 ،ورزقنا،نا ق  ل  خ   إنه  :فيقول الرمحة بالدليل العقيل صفة   هلل  ثبت  أن ي  

نعيش  الناس يدركون بأننا كل   ،رابصأنعم علينا بالسمع واألو ،وأنزل األمطار

 .فة عنير  عن رمحة اهلل ط  برمحة اهلل، نحن ال نستغني 

، بأكثر  يف كتاب اهلل ، فهي مذكورة  السمعبدليل  هلل وصفة الرمحة ثابتة         

ووصف نفسه بأنه ذو رمحة،  ،الرمحن الرحيم ه  ى اهلل نفس  من صيغة، فقد سم  

 ، فاألدلة السمعيةوكتب عىل نفسه الرمحة، وغري ذلك ،ويرحم ،وأرحم الرامحني

، تدل عىل إثبات صفة الرمحة، وكذا األدلة العقلية دلت عىل إثبات صفة الرمحة

مد هبا حي      واهلل ؟إهنا ال تليق باهلل :فون صفة الرمحة ويقولونر  كيف حي  ف

تهم يف ذلك أن الرمحة فيها ضعف، فهي صفة ني هبا عىل نفسه، وحج  ث  وي   ،نفسه

  عني   دمعت   ، ولذلكغري الئقة باهلل جعلها اهلل يف قلوب عبادهللمخلوق، 

اهلل، تدمع  حابة: ما هذا يا رسول  فقال بعض الص ،لوفاة ابن ابنته   النبي  

 عيناك؟

  (1)«عبادهن شاء م   ن  يف قلوب م   هذه رمحة وضعها اهلل  »: قال  
                                                           

 (.923( ،و مسلم )5655أخرجه البخاري )  (1)
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فإذا قلنا: إن  ،دمعالتي يف القلوب جتعل العيون ت   قال األشاعرة: الرمحة   

ودمع  ،آثارها من ضعف القلب فيلزم من ذلك حصول   ،اهلل يتصف بالرمحة

، قلنا هلم: واإلرادة يقال فيها ما يقال يف الرمحة، فإن باهلل ال يليق وهذا ،العني

ن لوازم  : هلل  ودفع   ،القلب جللب ما ينفع اإلرادة: ميل  م   ما يرض، فإذا قالوا

وكذا له رمحة تليق به، وكيف يأيت يف أذهان هؤالء أن  :قلنا هلم ،إرادة تليق به

وق؟! فهذه رمحة تليق بحال يلزم منها مماثلة املخل إثبات صفة الرمحة هلل 

 يشء. ل  اإلنسان، وأما رمحة اهلل فقد وسعت ك  

تعاىل: أن القول يف بعض   ؒ شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكرهاوالقاعدة التي 

ًفا من اآلخر؛ ولذلك املعتزلة واجلهمي   هابعضيف الصفات كالقول  ة أكثر انحرا

ل ها؛فنفوا ، ردون يف عقائدهم املنحرفةمط   األشاعرة، لكنهم ألن إثبات  الصفات ك 

فقالوا: ليس هلل صفات، بينام األشاعرة قالوا: هلل  ،الصفات عندهم يستلزم التمثيل

 ىل  وإذا هبم ينفون صفات أخرى هي أج   ،وإثباتا ال يستلزم التمثيل ،صفات

ى   اهللف ًرا يف كتاب اهلل؛ك  وأكثر ذ   ،وأوضح م  ه ما س   ه  ى نفس  بينام سم   ،املريد نفس 

فالرمحن الرحيم،  ڀ  ڀ  ٺ   ژبينام قال عن نفسه:  ،نفسه بأنه ذو إرادة ومل ي ص 

 ،الرمحة ر  ك  ذ  اإلرادة بالفعل ك   ر  ك  وت وافق  ذ   ،ذكر عن نفسه أنه ذو رمحةف ،ژٺ

 ،ومن كلمة الرمحن ،أثبتم اإلرادة (يريد)فقال: يريد، وقال: يرحم، فمن كلمة 

 حم نفيتم الرمحة!!وير ،وذو رمحة،م والرحي

: لكن العقل دل عىل صفة اإلرادة بالتخصيص، قيل هلم  وكذلك  :قالوا

 لته بل داللة العقل عىل صفة الرمحة أوضح من دال ،عىل صفة الرمحة العقل يدل  

ألن رمحة األم بابنها؛ من ، ما له من دافعلواقع الذي نشاهده عىل صفة اإلرادة؛ فا

ونحن ال نستطيع أن نستغني عن رمحة  ، األم هو اهلل  الرمحة يف قلب ق  ل  الذي خ  

لوال رمحة  ،ژ  ٿ ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ: فإنه سبحانه عني ة  ف  ر  اهلل ط  
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يوم  يعني: ستقع عىل األرض ،ژۈ  ۈ  ٴۇ ۋ   ژ ،ما أمسك السامء اهلل 

لك تطري ومع ذ ،: الطائرة حتمل أطنانًا من البرش واألمتعة مع وزهنافمثاًل  ،القيامة

ينزل اهلل عليها الغيث  من ف ،ژٻ  ٻ  پ  ژ  ، اهلواء؛ هذا من آثار رمحة اهلليف

ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ژ ، ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ،السامء

، ومن أنكرها فقد خالف فصفة الرمحة ال يستطيع أن ينكرها أحد   ،ژىئ    يئ

 واحلس. ،والفطرة ،والعقل ،واإلمجاع ،والسنة ،الكتاب

وكذلك ميل  ،وإنام هي من آثار الرمحة، رقة القلب ليست هي الرمحة :بيهتن

 وإنام ذلك من آثار اإلرادة. ،القلب ليس هو اإلرادة

عن طريق التحريف؛ ألنه من املمكن أن تأيت إىل  صفة الرمحة نفى األشاعرة

أشعري فتقول له: هل صحيح أنكم تنفون صفة الرمحة؟ فيقول: ال، من الذي قال 

، وليس من املعقول أن يقرأ األشعري ؟ ألنه ال يوجد إنسان ينكر رمحة اهلل ذلك

ويقول: ليس هلل  ،ژڀ  ڀ  ٺ  ٺژ و،ژ   ڀ  ڀژ  :قول اهلل 

، لكنه يقول: الرمحة معناها  الثواب أو إرادة إيصال الثواب للمرحوم ، فالنتيجة رمحة

ونحو هذه  ،واملغفرة ،والرأفة ،ليس له رمحة، ولذلك عندهم الرمحة أن اهلل 

وإنام  ،وهو إرادة إيصال الثواب للمرحوم، أو الثواب نفسه ،الصفات معناها واحد

ها إىل صفة اإلرادة؛ ألهنم يثبتون اإلرادة، ونظري ذلك صفات الغضب لوها كل  أو  

هذه الصفات عندهم معناها:  العذاب أو إرادة اهلل إيصال  والسخط واالنتقام، كل  

وأن معنى الرمحة: اإلرادة؛ فهم  ،ال رمحة له النتيجة: أن اهلل ، وبنيعذ  العذاب للم

يف احلقيقة هبذا التحريف ال  هملكن ،وإن زعموا أهنم يثبتون الرمحة ويؤمنون هبا

 يثبتوهنا.

۞   ۞   ۞  



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةوبالء عىل األمة، فاملعتزلت ح  باب  رش  ـــكيم العقل عىل النصوص ف  حت          

 أسامء اهلل وتنفي صفاته.تثبت  عقولنا  :قالوا 

وليست عقولكم  ،هصفاتوالاهلل أسامء ال تثبت واجلهمية قالت: إن عقولنا 

 أُّيا األشاعرة بأوىل من عقولنا. 

وأما األنبياء  ،وال الرسالة ،عىل النبوة وقالت الفالسفة: عقولنا ال تدل  

: لكي نمنع القتل ، اً وهنب اً وسلب قتالً يف أقوامهم  جدواناس  و  والرسل فهم  فقالوا

خيرج أحدنا  ،اًا صاحلً ونخرج جمتمع ،والسلب والنهب وغري هذا من املساوئ

  مبناها عىل العقولعنده رسالة، فام دام أن املسألة ، أو رسول ه نبي  ن  ويقول: إ

 فعقولكم ليست بأوىل من عقولنا.

موا  ها أوىل من بعض،: ذروا العقول التي ليس بعضةوقال أهل السن    وحك 

فال نثبت له إال ما أثبت  وال نحيط به علاًم، ،يف علم الغيب اهللف ،الكتاب والسنة

 

 ا أو عاما سواء كان تعطياًل   بطالن مذهب أهل التعطيل،وهبذا تبنيَّ 

وما  ،وبه علم أن طريق األشاعرة واملاتريدية يف أسامء اهلل وصفاتِه، اخاصا 

 احتجوا به لذلك ال تندفع به شبه املعتزلة واجلهمية، وذلك من وجهني: 

وال سلُف األمة  حدمها: أنه طريق مبتََدع مل يكن عليه النبيُّ أ

 ة.ـنَّ وأئمتُها، والبدعة ال تدفع بالبدعة، وإنام ُتدفع بالسُّ 

وا ملا نفوه عىل األشاعرة الثاين: أن املعتزلة واجلهمية يمكنهم أن حيتجُّ 

 السنة. واملاتريدية بمثل ما احتج به األشاعرة واملاتريدية ملا نفوه عىل أهل
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نرصنا احلق  وهكذا نكون قديف سنته،  له رسوله  هوأثبت ،كتابهلنفسه يف 

غلقنا باب الباطل، وقطعنا الطريق عىل أهله، وأما االحتجاج بالعقل وأ

 السنة فطريق مبتدع وباب ألهل الباطل.وحتكيمه عىل الكتاب و

 

۞   ۞   ۞ 
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ل للتعطيل هو وقوعه يف التمثيل، فقد ظن أن يف إثبات الذي دفع املعط            

 ،فأراد اهلروب من التمثيل الذي وقع يف قلبه ،الصفات متثياًل للخالق باملخلوق

له  عن صفاته التي هي صفات الكامل مث  ل اهللا عط  عن صفاته، ومل   ل اهلل فعط  

ووقع  ،األوىل :عندما أثبت الصفات تني،مر   فوقع يف التمثيل ،بالناقص عن الكامل

عندما  ل هروًبا من التمثيل ، والثانية:فعط   ،يف قلبه أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل

 ه من كل وجه.مث ل اخلالق الكامل بصفاته من كل وجه باملخلوق الناقص بصفات

 

 

ما نفيتم من الصفات بام زعمتموه  فيقولون: لقد أبحتم ألنفسكم نفيَ 

مون علينا نفي ما نفيناه بام نراه لتم دليله السمعيَّ ا، وأوَّ دلياًل عقليا  ، فلامذا ُترِّ

، فلنا عقول كام أن لكم عقواًل، فإن كانت ؤول دليله السمعيَّ ا، ونُ دلياًل عقليا 

 ، فكيف كانت عقولكم صائبة؟!عقولنا خاطئة

ة يف وإن كانت عقولكم صائبة، فكيف كانت عقولنا خاطئة؟! وليس لكم حجَّ 

 م واتباع اهلوى.التحكُّ  اإلنكار علينا سوى جمردِ 

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة لألشعرية  

دف ع لذلك وال محيص عنه إال بالرجوع لمذه ب السلف والماتريدية، وال م 

الذين يطُردون هذا الباب، ويثبتون هلل تعالى من األسماء والصفات ما أثبته 

إثباًتا ال تمثيل فيه، وال تكييف،  لنفسه يف كتابه، أو على لسان رسوله 

 .ژ     ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ ژ ،تنزيًها ال تعطيل فيه، وال تحريفو

 ل.ل معط  ممث   ل  ل، وكُ ل ممث  معط   ل  مما سبق: أن كُ  م  لِ تنبيه: عُ 

ـــ  فألن ؛أما تعطيل المعطل فظاهٌر، وأما تمثيله ه إنما عط ل العتقاده أن ـ

كما أنه بتعطيله  وعطل ثانيًا، فمث ل أواًل،إثبات  الصـــفاِت يســـتلزم التشـــبيه 

ه بالناقص.ـمث    ل 
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وقوهلم: إن  ،فقري : إن اهلل كقول اليهود ،(متثيل املمثل ظاهر) :قوله          

 فكل هذا متثيل ظاهر. ،يد اهلل مغلولة :وقوهلم ،فغلبه صارع اهلل   ڠيعقوب 

نصوص ل ل عط  املمث  أي أن  ،(النص ل نفس  األول: أنه عط  ) :قوله

ڍ  ڍ    ژ :اهلل  قول فمثالً ل دليلها، عط   أي:، ثابتة هلل ال الصفات

                          : تعاىل وقوله ، ژېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ژ:  وقوله تعاىل ، ژڌ  ڌڎ

جيعلها دالة عىل  فلم، قال املعط ل: )اهلل ال يغضب( ،ژڦ  ڦ  ڦ    ژ

 .متاثل املخلوق عىل صفة   ها دالةً ل  ع  ج  وإنام  ،باهلل الئقة   صفة  

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

 

 ل فظاهر.الممث   وأما تمثيل

 أوجه: وأما تعطيله فمن ثًلثة 

األول: أنه عط ل نفس  النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله داالا 

 . على صفة تليق باهلل التمثيل، مع أنه ال داللة فيه عليه، وإنما يدلُّ  على
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ع التعطيلا لنصوص التي تدل عىل نفي مماثلة تعطيل ا :لنوع الثاين من أنوا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ ، ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ: اخلالق للمخلوق كقوله تعاىل

ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹٹ  ژ ، ژڀ ڀ ڀ ڀ  ژ،  ژٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ژ  ، ژ ٿ

 عملها.، ومل ي  لاملمث  لها عط  النصوص من  فهذه وغريها، ژٹ  ڤ

له ع  ج  و ،ل اهلل عن كامله الواجبيعطوالنوع الثالث من أنواع التعطيل: ت       

 ل يف ثالثة أمور:ل عط  املمث   فاخلالصة أنمثل املخلوق الناقص، 

 . ل النصوص الدالة عىل الصفات عىل الوجه الالئق باهللعط  .1      

 .ل النصوص النافية للتمثيلعط  .2      

، فجعل صفاته -لوإال فاهلل لن يتعط  -فيام يعتقد بقلبه   ل اهلل  عط  .3      

 الكاملة كصفات املخلوق الناقصة.

 

۞   ۞   ۞  

  

 يدل على نفي مماثلة اهلل لخلقه. نص   ل  الثاين: أنه عط ل كُ 

 مث له بالمخلوق الناقص. ؛حيث تعالى عن كماله الواجب الثالث: أنه عط ل اهلل  
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ا أن توافقونا، أي: تؤولون كام نؤول، أو يقول أهل البدع ألهل السنة: إم          

 ة، فكونوا عىل إثباتكم للصفات،فحر  ـ: م  ا تداهنونا، أي: تسكتون عنا، فال تقولو

 يعذر اآلخر بام يعتقد.  وكل   عىل تأويلها، نبقى ونحن

فلو سألت  م من أهل السنة واجلامعة، يّدعون أهن  وأيضًا أهل البدع دائاًم 

 ،احلسن األشعريأبو  واجلامعة؟ لقالوا لك: ةأهل السن   ن  م   :األشاعرة واملاتريدية

قولون: إن أهل السنة عىل مذهبني، وال ينكر أحد  عىل ويريدي، و أبو منصور املات

، ولذلك قالوا: مذهب الس  
ألهنم ال  ؛ومذهب اخللف أعلم وأحكم ،لف أسلمأحد 

أهل السنة  ون  م  س  ؤون أن يقولوا: إن مذهب السلف باطل، ولذلك تراهم ي  يتجر  

 ا هلم.  ملزً  ؛واملشبهة ،واحلشوية ،باملجسمة

 فائدة :

فقد ال يصيل بعضهم خلف  ،املاتريدية بينهم خالف شديداألشاعرة و

لون أهل م متفقون ويمث  هم يتظاهرون بأهن  ا لكن  كفر بعضهم بعًض بعض، وقد ي  

 ة.السن  

۞   ۞   ۞ 

  

 

 

اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهًة يف نصوص ف صٌل:          

السنة صرفوها عن ظاهرها؛  أهل   من الكتاب والسنة يف الصفات، اد عى أن  

 فيه. على التأويل أو المداهنةِ  ليُلزم أهل السنة بالموافقةِ 
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املعنى املتبادر إىل  أثبتوا ام السلف مل يرصفوا الكالم عن ظاهره، وإن   أوالً:        

 الذهن.

مفردة، والكلامت املفردة ال  بة المون بكلامت مرك  العرب يتكل   نأ ا:ثانيً 

، فحينئذ  تكون اجلمل ل  بعضها إىل بعض وتصاغ يف مج    يقال عنها كالم حتى ي ضم  

 ى. مفيدة وهلا معنً 

د  كالماً حتى يوضع هذا االسم يف مجلة  مثال: لو قال قائل: حممد، فهذا ال ي ع 

: م  ولو تقد ً، مثل أن يسأل أحد  ، أي: حرض ن حرض الديرا رس؟ فتقول: حممد 

وأيضاً الكلامت خيتلف معناها باختالف السياق، فهناك كلامت هلا  ،الدرس حممد  

 .والسياق حيدد املعنى املراد منهاعدة،  معان  

 ام وضعتها يف مجلة اختلف معناها، فتقول: رأيته بعيني، مثل كلمة عني: كل  

 

 

لناه مع ارتكابكم لمثله فيما         وقال: كيف تنكرون علينا تأويل  ما أو 

 ؟وهُ مُ ولتُ أ  

 .، ومفصلٍ عن هذه الشبهة بجوابين: مجملٍ  -بعون اهلل-ونحن نجيب 

 أما المجمل: فيتلخص يف شيئين:

م أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر ل  س  نُ  ن الأحدهما: أ

 من المعنى. الكًلم ما يتبادر منه

ِب السياق، وما يضاف إليه الكًلم، فإن الكلماِت  س  وهو يختلف بح 

ب من كلماٍت يختلف معناها بحسِب تركيب الكًلم، والكًلم مرك  

 بعضها إلى بعض. ن بضم  وجمٍل، يظهر معناها ويتعي  
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س كقولك: رشبت من العني، وليس مثل: جاء حممد عينه، وليس وهذا لي

 كقولنا: أرسل امللك عيونه. 

الختالف من اجلمل األربعة خيتلف معناها  مجلة فكلمة )عني( يف كل  

ياق  . الس 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ :فإذا عرفت هذا فقوله تعاىل

 . أي: تبقى ذات اهلل ،ژڈ

 لتم.تم أو  فإن قال قائل: أن

ل، وإنام هذا هو املعنى املتبادر من السياق، فاهلل تعاىل يبقى  قلنا له: مل نؤو 

واآلية فيها إثبات صفة الوجه هلل تعاىل  ،واألرض السامواتيف  ن  بعد فناء م  

 ا ألهل البدع.موصوفًا باجلالل واإلكرام خالفً 

ماً لوجه هذا الرجل، فاملعنى املتبادر  ولذلك لو قال قائل: عفوت عنك إكرا

 ؛جل وجهاً للذهن هو أنه عفا عنه إكرامًا هلذا الرجل بشخصه، وي فهم منه أن للر  

  الرجل وجه مل يقل لوجه هذا الرجل.لو مل يكن هلذا  هألن

فأهل البدعة يتفقون مع أهل السنة أن الذي يبقى هو اهلل، لكن أهل السنة 

 بينام أهل البدعة ال يثبتون ذلك، ية،وجهاً بدليل هذه اآل مع هذا يثبتون أن هلل 

ام هذا هو ظاهر الكالم وهو املعنى فالسلف مل يرصفوا الكالم عن ظاهره، وإن  

 املتبادر إىل الذهن.

۞   ۞   ۞ 
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 .وتأويل باطل ،فالتأويل تأويالن: تأويل حق ،: لو قلنا بالتأويليعني         

ا موجودة يف ، إم  ت عليهالنص عن ظاهره بقرينة دل   هو رصففالتأويل احلق:  أما

ا موجودة يف نص آخر. ،النص نفسه  وإم 

ة، ــوأما التأويل الباطل: فهو رصف النص عن ظاهره من غري دليل، وال بين          

بًا ملذاهب درسوها وتقليدًا وتعص   يدل عىل ذلك، وإن ام تبعًا للهوى، وال سياق

 ونشأوا عليها.

، وذلك ألسباب:  لة  ذلك نقول عن تأويل املؤو  ول  حتريف 

 ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  :عاىل سامه حتريفاً يف قوله تعاىل: ألن اهلل تالً أو  

 لون.ومل يقل: يؤو  

 وليس تأوياًل. ،: ألنه يف حقيقته حتريفثانياً 

باطل  ا التحريف فكله، ومنه ما هو باطل، أم  ق  ــ: ألن التأويل منه ما هو ح  ثالثاً 

 مذموم. 

: ألن هذا أد عى للتنفري منهم، إذا قيل: هؤالء املحرفة بخالف لو قلنا: رابعاً 

  لة.هؤالء املؤو  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 ذلك لها عن ظاهرها، فإن لهم يف هم صرٌف منا أن تفسير  ثانيهما: أننا لو سل  

د شبهات دليًًل من الكتاب والسنة، إما متصًًل وإما منفصًًل، وليس لمجر  

نفسه يف بها إلى نفي ما أثبته اهلل ل توصُل ـاٍت ي  يزعمها الصارف براهين  وقطعي  

 .ملسو هيلع هللا ىلص كتابه أو على لسان رسوله
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                                  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

، (2)وليس هلا سند صحيح ال تثبت عن اإلمام أمحد  هذه احلكاية

ل أي حر  وقوله  ف هذه النصوص الثالثة. : إن اإلمام أمحد أو 

؟ إذا مل تثبت أصاًل  ولننظر هل هذه األحاديث صحيحة ثابتة عن النبي 

فلن نحتاج  فإذا مل تكن صحيحة ومل يقلها النبي  ،تهااكتفينا بردها لعدم صح  

 إىل تأويلها ، وعىل فرض صحتها سيوجهها الشيخ كام سيأيت :

 

۞   ۞   ۞ 

                                                           

ي  » : قال ابن عثيمني  (1) د  ( ألن  اجلواب إذا ع  ــ)بــاألحسن أن نقول: )فعن كل  نص  فهو جواب   (عىلــــــ

ي   د  ، وإذا ع  ــ)سؤال سائل  ــــــــ  [.328-327]رشح القواعد املثىل ص «فهو دفع شبهة مشب ه (عنب

وال ، فهذه احلكاية كذب عىل أمحد مل ينقلها أحد عنه بإسناد» : متام كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية (  2)

بل الذي ذكر عنه أبو حامد جمهول ال يعرف ال علمه بام وهذا احلن ،يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه

 .«وال صدقه فيام قال ،قال

 

 

ِعي  أن السلف صرفوه عن ظاهره.  فعلى  ُل ص  ف  وأما المُ    كل نص ادُّ

اليُّ عن بعض  ،ل باألمثلة التاليةنمث  ول فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغز 

سوُد الحجُر األ»ل إال يف ثًلثة أشياء: الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأو  

 يف األرضِ 
ِ
، «قلوُب العباِد بين  إصبعين من أ صابع ِالرحمن»، و«ي ميُن اهلل

نِ »و  . «إين أجد ن ف س  الرحمِن من ِقب ِل الي م 

( من مجموع الفتاوى، 5ج/398نقله عنه شيخ اإلسًلم ابن تيمية)ص       

 وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد.
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ا عن ابن وإنام روي موقوفً  ملسو هيلع هللا ىلص ليس للحديث سند صحيح عن النبي          

 ا. أيًض  وال يصح   ،☻عباس 

ه ما هذا دليل عىل أن  ف ،(فكأنام صافح)قال: ، و(يف األرض)ه بقوله: وقي د       

لقال: فمن و ،ملا قال يف األرض  ألنه لو أراد يد اهلل ؛أراد يمني اهلل 

 .(امفكأن  )ل يمني اهلل، لكن قال: ب  ه فقد ق  ل  ب  صافحه فقد صافح اهلل، ومن ق  

 .«الحجر األسود يمين اهلل يف األرض»المثال األول: 

 .  ملسو هيلع هللا ىلص والجواب عنه: أنه حديث باطل، ال يثبت عن النبي

 (. ث ال يصحُّ قال ابن الجوزي يف )العلل المتناهية(: )هذا حدي

 وقال ابن العربي: )حديث باطل، فًل يلتفت إليه(. 

 بإسناد ال يثبت( ا هـ. ملسو هيلع هللا ىلصوقال شيخ اإلسًلم ابن تيمية: )روي عن النبي 

 وعلى هذا فًل حاجة للخوض يف معناه. 

ما إن   -يعني: يف هذا األثر -لكن قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية: )والمشهور

جر األسود يمين اهلل يف األرض، فمن صافحه الح »هو عن ابن عباس قال: 

 .« وقب له، فكأنما صافح اهلل وقب ل يمينه

يمين اهلل »ن له أنه ال إشكال فيه، فإنه قال: ر اللفظ المنقول تبي  ومن تدب         

د يخالف ي  ق  م اللفظ المُ كْ وُح  ،ق فيقول: يمين اهللطلِ ولم يُ  ،«يف األرض

 .«له فكأنما صافح اهلل وقب ل يمينهن صافحه وقب  فم»حكم المطلق، ثم قال: 

صافح يمين اهلل أصًًل، ولكن ُشب ه وهذا صريح يف أن المصافِح  لم يُ       

بمن يصافح اهلل، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات 

 الفتاوى. ( مجموع6ج/398ا هـ )صلكل عاقل.  اهلل تعالى كما هو معلوم
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 عقيدة أهل السنة واجلامعة أن هلل أصابع، ونحن نقول ذلك ألن الرسول          

 .ژڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ  ژ :يقول يف كتابهواهلل  أخربنا بذلك،

ليق به، يف إثباتفال إشكال  اً تليق كام أن له ذات صفة األصابع هلل تعاىل كام ي 

: كيف  ، «القلوب بني إصبعني»، لكن الذي استشكله أهل البدع قوله: به قالوا

 وكل واحد قلبه يف صدره؟!  يكون ذلك

بني أصبعني أن تكون مالصقة  عليهم: أنه ال يلزم كون القلوب فنرد   

 . ژٿ   ٿٿ    ٺ ژ   ألن اهلل ؛صابع اهلل أل

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

          

 «.قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن»المثال الثاين:         

والجواب: أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم يف الباب الثاين من       

إن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص كتاب القدر

د يصرفه قلوب بني آدم  كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واح

ف القلوب صرف قلوبنا صر  اللهم مُ : » ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم قال رسول اهلل«حيث يشاء

 «.على طاعتك

ة بظاهر الحديث وقالوا: إن هلل تعالى أصابع  أهُل السن   وقد أخذ السلُف      

 . ملسو هيلع هللا ىلص حقيقًة، نثبتها له كما أثبتها له رسوله
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ة كام يقول ذلك غالة الصوفي   باملخلوقات اهلل حال   أي: أن ،(احللول) :قوله       

قلوب بني إصبعني من أصابع ة، واحلق أن كون الالذين يقال عنهم احللولي  

 .ليلزم منه احللو ال الرمحن

حاب، ژڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄژ  قوله تعاىل:          ليس  فالس 

 . بأنه بني السامء واألرض    ا للسامء، وال لألرض، ومع ذلك وصفه اهللمالصقً 

بني أصبعني من  تكون القلوب فإن ،ممكناً  يف املخلوقات هذا كان إذاف

مماسة ألصابع الرمحن كام أن السحاب غري مماس غري ومع ذلك  ،أصابع الرمحن

 للسامء وال لألرض.

وهو بني مكة واملدينة،  موقعبدر:  ،(بدر  بني مكة واملدينة... :ويقال: )قوله        

 باملدينة وال بمكة. ملتصًقا هو إىل املدينة أقرب منه إىل مكة وليس

۞   ۞   ۞ 

 

          

بين إصبعين منها أن تكون مماسًة لها  م  بني آد قلوِب  وال يلزم من كونِ        

فهذا  ،عن ظاهره هُ حتى يقال: إن الحديث موِهٌم للحلول فيجب صرفُ 

 السماء وال األرض. وهو ال يمسُّ  ،ر بين السماء واألرضسخ  السحاب مُ 

 .مدينة مع تباعد ما بينها وبينهمابدر بين مكة وال :ويقال

وال يلزم   ،ن أصابع الرحمن حقيقةفقلوب بني آدم كلها بين أصبعين م      

 .ة وال حلولمن ذلك مماس  
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ا جاءت أمداد  من مل   ،حصل يف التاريخهذا ما  ،(وا األمصارح  ت  ــف  ) :قوله

 -الكرباتيعني: تنفيس -ف س ـونفع هبم، فجاء الن   ،هبم وفتح اهلل  ،اليمن

كانت تطلق عىل اليمن من أهل اليمن الذين التحقوا باإلسالم واملسلمني، و

وهم من األزد أهنم  ،أن يقال: األوس واخلزرج ويمكن، كلها ةاملنطقة اجلنوبي  

       

 «.الرحمن من قِب ِل اليمن س  ف  إين أجد ن  »المثال الثالث:        

ديث ـد من حـمسنـمُد يف الحديث رواه اإلمام أحـذا الـوالجواب: أن ه      

الحكمة يمانية، وأجد أال إن اإليمان يماٍن، و: » ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  هريرة أبي

 «.ن ف س  ربكم من ِقب ِل اليمن

ع الزوائد:       ْجم    . «شبيب وهو ثقةٌ  رجاله رجال الصحيح غير  »قال يف م 

قلت: وكذا قال يف )التقريب( عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري      

 نحوه يف )التاريخ الكبير(.

ُس فيه اسم مصدٍر ن ف س يُ ـوهذا الحديث على ظاهره، والن           تنفسيًا،  ُس ف  ن  ف 

ًجا، هكذا قال أهل اللغة كما يف )النهاية(:مثل ر  ج يفرُج تفريًجا وف   ،ف ر 

 و)مقاييس اللغة(.  ،و)القاموس(

ُس كل شيء يفرج به عن مكروبـقال يف مقاييس اللغة: الن           فيكون  ،ف 

 مؤمنين يكون من أهل اليمن.معنى الحديث: أن تنفيس اهلل تعالى عن ال

قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية: وهؤالء هم الذين قاتلوا أهل الردة، وفتحوا         

ف    ( 6ج/398)ص هـ.س الرحمن عن المؤمنين الكربات. ااألمصار، فبهم ن 

 مجموع فتاوى شيخ اإلسًلم البن القاسم.
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فهذا معنى كالم مسلمني، ـمن قبائل اليمن، وقد نرص اهلل هبم اإلسالم وال

، يعني: التفريج سيأيت من اليمن، «نفس ربكم من قبل اليمن جد  أإين »:  النبي

عن مؤمن كربة من كرب  سمن نف  ) :ومثل هذا قول النبي يف احلديث املشهور

 .(1) (يوم القيامة ب  ر  من ك    عنه كربةً س اهللالدنيا نف  

ج اهللُ عني »: ملسو هيلع هللا ىلصقوله يف بيان معنى  : قال ابن قتيبة فائدة         ففر 

  .(2) «يعني: أنه جيد الفرج من قبل األنصار، وهم من اليمن» ،«باألنصار

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 (.2699)برقم: مسلم  أخرجه (1)

 (.307تأويل خمتلف احلديث )ص (2)
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 ،يعني: قصد ژ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ژ السنة واجلامعة قوله: أهل بعض   فرس         

ء )بالقصد( تأويل منكم لآلية  .فقال املحرفة: تفسريكم االستوا

تعدى بحرف    الفعل ؛ ألن  بتحريفا التفسري صحيح  وليس هذفنقول: 

 به.  ىيتعد  تلف معناه بحسب ما والفعل خياجلر )إىل( 

ت : ارتفع إىل السامء، وعال أي  ،ژۅ  ۉ  ۉ       ې   ژاآلية:  ومع ذلك ف رس 

 بمعنى عال . (إىل)فـ  ،عىل السامء

 والفعل استوى له ثالث حاالت:

، واستوى نضج :يعني ،: استوى الطعامتعدى بنفسه، مثالهأن ي -1

ل يف شبابهيعني:  الشاب م   .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژومنه قوله تعاىل:  ،ك 

مثاله: استوى عىل اليشء، أي عال  ،ى بحرف اجلر )عىل(أن يتعد   -2       

 .  (ڈ ژ ژ ڑ   ) :وارتفع، ومنه قوله تعاىل

                                                كقوله تعاىل: ،له: استوى إىل اليشءى بحرف اجلر )إىل( مثاأن يتعد   -3

    وهلا تفسريان:، ژ  ۅ  ۉ  ۉ       ې ژ

 ه. د  ص  : ق  الثاين                      : ارتفع إليه. األول

 .وال حتريف  ،وليس يف أحد التفسريين تأويل  

          

 .ژ  ۉ  ۉ       ېۅ   ژ المثاُل الرابع: قوُله تعالى:

 والجواب: أن ألهل السن ة يف تفسيرها قولين: 

 .أحدهما: أنها بمعنى: ارتفع إلى السماء
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د   قول ابن كثري         ، أي: حرف اجلر الذي بعده هو )إىل( .ي بـ)إىل(ع 

(:ــظ  فعل )ن  مثاًل ى به فومعنى الفعل خيتلف بحسب ما يتعد           ر 

ڦ  ڦ  ڦ   ژ: فيكون بمعنى انتظر، ومنه قوله  إذا تعدى بنفسه -1

 انتظرونا.  :أي ،ژڄ  

ترى  :أي   ،(ڀ ٺ ٺ) : له قوله اجلر )إىل(، مثا بحرفى إذا تعد   -2

 .: أبرصهأي ،اهلل ، فنظر إىل اليشء

كقوله  ر واالعتبار،إذا تعدى بحرف اجلر )يف( ، فيكون بمعنى التفك   -3

 نظر يف املسألة. :ومنه ، (ھ ھ ھ ھ ے ے)تعاىل: 

حه ابن جرير، قال يف تفسريه بعد أن ذكر اخلالف: وهو الذي رجَّ 

عال ، ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ژ ثناؤه: )وأوىل املعاين بقول اهلل جلَّ 

 درته، وخلقهن سبع سموات( ا هـ.عليهن وارتفع، فَدبَّرهن بق

ي السلف وذكره البغويُّ   ،يف تفسريه: قول ابن عباس وأكثر مفرسِّ

ة هذا وتفويًضا لعلم كيفيَّ ، ژ  ک   ژ وذلك متسًكا بظاهر لفظ 

 .االرتفاع إىل اهلل 

القول الثاين: إن االستواء هنا بمعنى القصد التام؛ وإىل هذا القول ذهب 

 يف تفسري سورة فصلت. سورة البقرة، والبغويُّ ابن كثري يف تفسري 

ن معنى »قال ابن كثري:   أي: قصد إىل السامء، واالستواء هاهنا ُضمِّ

ي بـ)إىل  .«(القصد واإلقبال؛ ألنه ُعدِّ
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ألن  ؛ها عباد اهلليقل: يرشب منومل  ،ژ ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ ژ: قوله تعاىل         

 . (1) أنه رشب مع ارتواءعىلدل ذلك ف ،بالباء ي  د  الفعل ع  

 

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           
وأما فقهاء أهل ، وظاهرية النحاة جيعلون أحد احلرفني بمعنى اآلخر » : قال اإلمام ابن القيم  (1)

فينظرون إىل  ،ى مع غريهومعنً  ،ى مع احلرفجيعلون للفعل معنً  بل ،العربية فال يرتضون هذه الطريقة

 .به معناه يشبون الفعل املتعدفيُ  ،احلرف وما يستدعي من األفعال

يمون قِ ال يُ  ،نون الفعل معنى الفعلم  َض اق أصحابه يُ ذ  وطريقة ُح  هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه  

 .تستدعي فطنة ولطافة يف الذهن ،جليلة املقدار ،يفةوهذه قاعدة رش ،احلرف مقام احلرف

فيعدونه بالباء  ى(،رويَ )معنى  (يشب)ضمنون فإهنم يُ ،  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ وهذا نحو قوله تعاىل

بالتضمن واإلشارة إليه باحلرف  :والثاين ،بالترصيح به :أحدمها؛ فيكون يف ذلك دليل عىل الفعلني ،التي تطلبها

 [.423 ،2/424]بدائع الفوائد  «وهذا من بديع اللغة وحماسنها وكامهلا ،ختصارقتضيه مع غاية االالذي ي

 

 وقال البغوي: )أي عمد إلى خلق السماء(. 

رًفا للكًلم عن ظاهره؛ وذلك ألن الفعل  ژۉژ وهذا القول ليس ص 

الحرف  على الغاية واالنتهاء، فانتقل إلى معنًى يناسب ن بحرف يدلُّ اقتر

 ،ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ژ المقترن به، أال ترى إلى قوله تعالى:

ى بها عباد اهلل اقترن بالباء  ژٻ  ژ ألن الفعل ؛حيث كان معناها: ي ْرو 

ن معنً فانتقل إلى معنى يناسبها و ى، فالفعل يضم  سب معنى ينا ىهو ي ْرو 

 الحرف المتعلق به؛ ليلتئم الكًلم.
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أنه  ،ژڦ  ڦ   ژ :معنى قوله  ال يقال: إن  ف ،هو احلق :الثايناملعنى          

 ، ژ ڦ  ڦ  ژ: من قوله هذا هو الظاهر  إن  و ،خمالط وممازج خللقه يف أمكنتهم

ة ـوهو أن معي   ،معنًى واحًداقتيض يف لغة العرب ال ي (مع) حرف نإنقول: 

 املاء مع اللبن. أنه خمالط له، كام يقال مثاًل: تعنياليشء مع اليشء 

ة، والسن ،عليه الكتاب دل  وهذا ما  ،مطلق عىل مجيع خلقه اهلل  علو  و 

 ،عن نفسه أنه فوق خملوقاتهذكر الذي هو  اهلل والعقل، ف واإلمجاع، والفطرة،

حينئذ  يقينًا بأن هذه  فنفهم ،عال  عىل خلقه، ثم ذكر أنه معنا ،عىل عرشه مستو  

 ،غاية االمتناع ممتنعبل هو  ،املعية ال تقتيض ذلك املعنى الباطل يف حق اهلل 

اهلل  يف علوفهذا ينايتنزه اهلل عنها،  للناس يف أماكن اً خالطـوهو أن يكون م

ڦ  ڦ   ژ  :: قوله تعالى يف سورة الحديدوالسادس المثال الخامس

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ژ وقوله يف سورة المجادلة: ،ژڦ  ڦ  ڄڄ  

 .ژڄ  ڄڃ

والجواب: أن الكًلم يف هاتين اآليتين حقٌّ على حقيقته وظاهره، 

 ما حقيقته وظاهره؟ولكن 

ظاهره وحقيقته أن اهلل تعالى مع خلقه معية تقتضي أن  قال: إن  هل يُ 

 يكون مختلطًا بهم، أو حاالا يف أمكنتهم؟

ة تقتضي أن ـاهلل تعالى مع خلقه معي   أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن  

وغير  وقدرًة، وسمًعا، وبصًرا، وتدبيًرا وسلطاًنا، ،يكون محيًطا بهم: علًما

ه على عرشه فوق جميع خلقه؟  ذلك من معاين ربوبيته مع علو 
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ناسب أن نحمل املعية الواردة يف كتاب  ،عدة   كانت املعية هلا معان  ، فلام  

حميط بخلقه  هة اإلحاطة تعني أن  ومعي   ،عىل ما يليق باهلل  اهلل وسنة رسوله 

هو  يشء، و مع ذلك  يعلم كل  ويشء،  يبرص كل  ويشء،  قادر عليهم، يسمع كل  

 .فوق عرشه سبحانه وتعاىل

 

۞   ۞   ۞ 
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املامزجة واملخالطة للمخلوقات،  :أي ،(القول األول ال يقتضيه السياق) :قوله      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ : أي سياق قوله :ويعني بالسياق

ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  

 .ژ  ڃ    ڃ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  

ومع ذلك أثبت  يف السياق نفسه أنه استوى عىل العرش،اهلل ذكر فقد 

  . ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ    ژ: ته خللقه يف قوله معي  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ژ: املعية قولهفيه   ذكر اهلل الذي والسياق يف اآلية الثانية

ٹ  ٹ    ٹ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    

ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  

  .ژڇ   ڇ  ڍ  

ڇ     ڇ  ڇ     ژ :بقوله ، وختم اآلياتژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ژفبدأ اآليات بقوله:  

 .ژڇ  ڍ  

مع   وهف ،العلم هبا معية   فالسياق يدل عىل أن هذه املعية أراد اهلل           

 سياق الكالم .سب د بحفاملعنى يتحد  ال ختفى عليه خافية،  ،خلقه بعلمه

 

۞ ۞ ۞ 

 

 

عليه بوجه من  وال ريب أن القول األول ال يقتضيه السياق، وال يدلُّ 

من أن  لُّ ، وهو أعظم وأج  الوجوه؛ وذلك ألن المعية هنا أضيفت إلى اهلل 

 يحيط به شيء من مخلوقاته.
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عىل معنى  يعني: ال تدل   ،(إنام تدل عىل مطلق املصاحبة): قوله          

 وقد تأيت ،االختالط دائاًم، فقد تأيت بمعنى االمتزاج واالختالطاالمتزاج أو 

 .عان  أخرى حسب السياقمل

ممازجًا خللقه وخمالطًا هلم، بل  أمجع السلف عىل إنكار أن يكون اهلل وقد        

عىل عرشه، وهذا يدل عىل بطالن كون املعية يف اآليتني  عال عىل خلقه مستو    هو

ازجة واالختالط ـممـة ال تقتيض الريد هبا معية ممازجة واختالط، وإذا قيل: إن املعي  أ  

 قالوا: هذا حتريف منكم لآلية، فتنكرون علينا حتريف اآليات وأنتم حترفوهنا. 

، فكالمها ال ينايف علوه سبحانه وتعاىل  : إن إثبات املعية هللفنقول هلم

 .السنة، وأمجع عىل ذلك سلف األمةحق دل عليهام القرآن و
 

۞   ۞   ۞ 

  

 

اللغة العربية التي نزل بها القرآن ال تستلزم االختًلط المعية يف  وألن  

ر يف كل  ما تدل على مطلق مصاحبة، ثم  أو المصاحبة يف المكان، وإن   تفس 

 موضٍع بحسبه. 

ة اهلل تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول واالختًلط باطل وتفسير معي  

 من وجوه: 

رها أاألو   حد منهم بذلك؛ ل: أنه مخالف إلجماع السلف، فما فس 

 بل كانوا مجمعين على إنكاره.
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ة عت فيها األدلالتي تنو   ╡ الرب   صفات ل  من أوضح وأج  ة العلو صف

  .أهنا جتاوزت ألف دليل رت، حتى ذكر بعض أهل العلموتكر  

  ففيها: ،متنوعةأدلة الكتاب، وهي  منها:

، (ڈ ژ ژ ڑ)تعاىل:  كام يف قوله أنه عىل العرش استوى،

ق خلقه، فو أنه :وفيها ،(ڄ ڄ ڃ ڃ): كام يف قوله ،أنه يف السامء :وفيها

  .( مئ ىئ يئ جب)تعاىل:  هكام يف قول

 :والتقريرية ،والفعلية ،بأنواعها الثالثة القولية أدلة السنة ومنها

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا »: النبي  كحديث :ةالقولي   -1

 .(1)«ن يف السماءن يف األرض يرحمكم م  م  
هل بلغت؟ »كان يقول عىل رؤوس األشهاد يوم عرفة: أنه : ةالفعلي   -2 

اللهم فاشهد اللهم » ىل السامء وينكتها إىل الناسويشري إ (2)«م فاشهدالله

 . «فاشهد

  .يف السامء  إن اهلل :اجلارية عىل قوهلا : أنه أقر  ةالتقريري   -3 

                                                           

 (.925انظر السلسلة الصحيحة لأللباين ) ،(4941أبو داود ) أخرجه (1)

 (.1218)برقم: ومسلم (،7078):أخرجه البخاري يف صحيحه برقم (2)

 

الثاين: أنه مناٍف لعلو اهلل تعالى الثابت بالكتاب، والسنة، والعقل، 

باطًًل بما والفطرة، وإجماع السلف، وما كان منافًيا لما ثبت بدليل كان 

وعلى هذا فيكون تفسير معية اهلل لخلقه بالحلول ثبت به ذلك المنايف، 

 والسنة، والعقل، والفطرة، وإجماع السلف. ،ًلط باطًًل بالكتابواالخت
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يف أرشف  يدل عىل أنه  العقل الصحيح الرصيحأن  :أي ،(العقل) :قوله

 اجلهات وهي العلو .

أنه إذا أراد أن يلجأ إىل  يف نفسه رضورة د  فاإلنسان جي    ،(الفطرة) :وقوله

  .إىل العلو توجهيف الشدة والرخاء   اهلل

اإلمام األوزاعي قال: كنا  نقله غري واحد، منهم ،(وإمجاع السلف) :قوله

 .(1)«بائن من خلقه ،مستو  عىل عرشه إن اهلل »نقول والتابعون متوافرون: 

  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

« اجتامع اجليوش»وصحح إسناده ابن القيم يف  (،865أخرجه البيهقي يف األسامء الصفات، رقم: ) (1)

(1/186 .) 
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، وقد كان بعض الزنادقة فلأن يكون يف العلو ال يف الس   من عظمة اهلل 

 اهلل  ، والقول: إن  يف كل مكان العتقاده أنه ؛(1): سبحان ريب األسفليقول

 .  اهلل ألدلة علو  باطل خمالف  كالم   يف كل مكان  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . (5/99) يخ اإلسالمشل ةبيان تلبيس اجلهميقائل هو برش املريس، انظر: ال (1)

 

 الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة ال تليق باهلل سبحانه وتعالى.

ة ـوال يمكن لمن عرف اهلل تعالى وقدره حق قدره، وعرف مدلول المعي  

لخلقه تعالى اهلل ة ـيف اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معي  

، يف أمكنتهم، فضًًل عن أن تستلزم ذلكالا حاأن يكون مختلطًا بهم، أو  تقتضي

 جل وعًل. وال يقول ذلك إال جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب  
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ۅ  ۉ  ۉ   ژ: ڽملوسى وهارون   وهذا نحو قول اهلل

 .الع والنرص والتأييدط  هذه معية االف      ، ژې

۞   ۞   ۞  

فإذا تبين بطًلن هذا القول تعي ن أن يكون الحق هو القول الثاين، وهو 

أن يكون محيطًا بهم، علًما وقدرة،  ة تقتضيـهلل تعالى مع خلقه معي  أن 

وسمًعا وبصًرا، وتدبيًرا، وسلطاًنا، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه 

 على عرشه فوق جميع خلقه.

وهذا هو ظاهر اآليتين بًل ريب؛ ألنهما حق، وال يكون ظاهر الحق 

 ا، وال يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبًدا.إال حقا 

( 5ج/103ص)«الفتوى الحموية»م ابن تيمية يف قال شيخ اإلسًل

من مجموع الفتاوى البن قاسم: )ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب 

ڦ  ڦ   ژ إىل قوله: ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ الموارد، فلما قال:

ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه  دل   ،ژڦ  ڦ  ڄ

، ومهيمن، عالٌم  بُِكْم، وهذا معنى قول لع عليكم، شهيد عليكممط  

 وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك يف قوله:، السلف: إنه معهم بعلمه

 ژڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ژإىل قوله:  ،ژ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ ژ

 ،ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ  :لصاحبه يف الغار ا قال النبي ولم  اآلية، 

ره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا كان هذا أيًضا حًقا على ظاه

  ًلع والنصر والتأييد(ا هـ.معية االط  
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 : ة نوعانـــاملعي  

ڦ  ڦ  ڦ   ژ :ة للخلق مجيًعا: وهي املذكورة يف قوله ة عام  معي   -1

 والعلم. ،والسمع ،وتقتيض اإلحاطة ،ژڦ  ڄ

ۇ  ۆ  ۆ     ژ : وهي املذكورة يف قوله معية خاصة باملؤمنني:  -2

 .د معنى املعيةد  لسياق هو الذي حي  فا وتقتيض النرصة والتأييد،، ژۈ  ۈ

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

  

 

ثم قال: )فلفظ المعية قد استُعمل يف الكتاب والسنة يف مواضع، يقتضي 

 يف كل موضع أموًرا ال يقتضيها يف الموضع اآلخر. 

مشترك بين على قدر  ا أن تختلف داللتها بحسب المواضع، أو تدل  فإم  

ة، فعلى التقديرين ليس مقتضاها جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصي  

 أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها(. ا هـ.
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مع قوله  ،ژۉ  ې  ې     ژ: ، وقولهژٺ  ٺ  ٺ   ژاآلية واضحة           

ا أن يكون اهلل أم   ،نى متناسقاً ال بد أن يكون املع ،ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژتعاىل: 

  تناقض  فهذا، مع اخللق يف األرض اخمتلطً تارًة مستو  عىل العرش، وتارة

 يأباه السياق.

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

مختلطة بالخلق  ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب  

ل اآلية وآخرها، عموم علمه يف أو   رِ كْ ذ  أن اهلل تعالى ذكرها يف آية المجادلة بين 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ژ فقال: 

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     

 .ژڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    

المعية علمه بعباده، وأنه ال يخفى عليه  فيكون ظاهر اآلية أن مقتضى هذه

 شيء من أعمالهم، ال أنه سبحانه مختلط بهم، وال أنه معهم يف األرض.

مسبوقة بذكر استوائه على عرشه  آية الحديد فقد ذكرها اهلل تعالىا يف أم  

ٱ  ٻ  ٻ   ژ ة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال:وعموم علمه، متلو  

پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ 

 . ژٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  
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بأعمالهم  هُ رُ ص  وب   ،علمه بعباده :ةـفيكون ظاهر اآلية أن مقتضى هذه المعي  

ه عليهم، واستواؤه على عرشه؛ ال أنه سبحانه مختلط بهم، وال أنه مع علو  

ال  على علوه واستوائه األرض؛ وإال لكان آخر اآلية مناقًضا ألولها الد معهم يف

ن ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده: أنه يعلم فإذا تبي  ، على عرشه

، فيحيي ويميت ونهم؛ؤر شب  أحوالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى أفعالهم، ويد  

ويعز من يشاء  ،ك ممن يشاءوينزع المل ،ويؤتي الملك من يشاء ،فِقرـوُيغني ويُ 

ته وكمال سلطانه ال يحجبه عن ويذل من يشاء؛ إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبي  

ولو كان فوقهم على ،خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة 

 عرشه حقيقة.

( من 3ج/142)ص «العقيدة الواسطية»قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية يف 

هذا  قال: )وكلُّ  ،م يف فصل الكًلم على المعيةمجموع الفتاوى البن قاس

على حقيقته؛  الكًلِم الذي ذكره اهلل سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حقٌّ 

 ا هـ. .ال يحتاج إلى تحريف، ولكن ُيصان عن الظنون الكاذبة(

( من المجموع 5ج/103، 102)ص «الفتوى الحموية»وقال يف 

ة يحصل منهما: كمال أن الكتاب والسن   ماع األمر يف ذلك:المذكور: )وجِ 

د  ات  الهدى والنور لمن تدبر كتاب اهلل وسن   باع الحق، وأعرض عن ة نبيه، وق ص 

 تحريف الكلم عن مواضعه، واإللحادِ يف أسماء اهلل وآياته.

مثل أن  ،لبتةأوال يحسب الحاسب أن شيًئا من ذلك يناقض بعضه بعًضا 

فوق العرش يخالفه الظاهر   والسنة من أن اهلل يقول القائل: ما يف الكتاب

ب ل  ـإذا قام أحدكم إلى الصًلة فإن اهلل قِ : »وقوله  ،ژڦ  ڦ     ژ من قوله:

 ، ونحو ذلك، فإن هذا غلط.«وجهه
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مع خلقه، وسيذكر وكونه  عىل عرشه ياً مستو كون اهلل بني ال منافاة 

 يقولومع ذلك  ،خملوقات اهلل، هو فوق الناساملؤلف: أن القمر خملوق من 

 : ما زلنا نسري والقمر معنا. الناس

أنت وهو خملوق و -أن يكون اليشء فوقك ومعك- اً فإذا كان هذا ممكن  

إذا » : أيضاً يف قول النبي ؟ وومعك فوقك فام املانع أن يكون اهلل  ،خملوق

(1)«إذا صىل وجهه بل  ق   فإن اهلل وجهه بل  يصيل فال يبصق ق  أحدكم  كان
 . 

 ،حني رشوقها الشمسف، وكونه ق ـبل وجه املصيل  وال تنايف بني علوه

 وهي فوقه عالية عليه. ،تلقاء وجهه اإلنسان أو حني غروهبا سيجدها

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.547) :برقم ومسلم ،(406) يف صحيحه برقم: البخاري أخرجه (1)
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نه وبني كو ،عىل عرشه وعال مستوياً  يف هذا السياق بني كونه جّل  اهلل مجع

 مع اخللق.

صفة ذكر  يهفاحلديث و ،(1)األوعالاختلف أهل العلم يف ثبوت حديث 

، تيس اجلبلالوعل أصله: و ،أوعال مبأهن النبي  هموصف فقدالعرش،  ة  ل  مح   

 ،املعنى معلومو ،وللطيور أجنحة ،للمالئكة أجنحة كام أن   ،ةتلفة خمي  لكن الكيف

 .الكيف جمهول، واحلقيقة متفاوتةلكن 

۞   ۞   ۞ 

 

 

  

                                                           

 .(1247: )(، وضعفه األلباين يف الضعيفة193(، وابن ماجه برقم: )1770أمحد برقم: ) أخرجه (1)

 

وذلك أن اهلل معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كام مجع اهلل بينهام 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ    ٱ  ٻ  ٻ ژ يف قوله سبحانه وتعاىل:

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .ژڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ

 ا، كام قال النبي فأخرب أنه فوق العرش، يعلم كل يشء، وهو معنا أينام كنَّ 

 .ا هـ .«واهلل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه»يف حديث األوعال: 
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ه للقرآن، فلو تدبرنا ر  عدم تدب   همه اإلنسان سببـالتناقض الذي قد يتوه  

 .اً تناقضفيه ا وجدنا ملالقرآن 

( فقال أبو منصور أما لفظ: )بذاته»: قال الشيخ بكر أبو زيد : فائدة

 : (ـه 444املتوىف سنة )السجزي 

ل، وأمحد، ن عيينة، ومحاد بن زيد، والفضيوأئمتنا كالثوري، ومالك، واب)

ت فقون عىل أن اهلل فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان وإسحاق  .ـها .(م 

ملا رصح يف كتبه بلفظ  ـه  481وأبو إسامعيل اهلروي املتوىف سنة 

 ( انتهى.بذلك )ومل تزل أئمة السلف ترصح الذات( قال:)

 .(1) «ظ لدى السلف من غري نكريفهذان نقالن يفيدان إطالق هذا اللف

۞   ۞   ۞ 

                                                           

 (.1/375، وانظر: اجتماع الجيوش اإلسّلمية البن القيم )(597معجم المناهي اللفظية )ص( 1)

ة بظاهرها على الحقيقة الًلئقة باهلل تعالى ال ـواعلم أن تفسير المعي  

 يناقض ما ثبت من علو اهلل تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثًلثة: 

ه عن ل: أن اهلل تعالى جمع بينهما لنفسه يف كتابه المبين المنز  األو  

 هما.التناقض، وما جمع اهلل بينهما يف كتابه فًل تناقض بين

ره حتى شيء يف القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك، فتدب   وكلُّ 

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ   ژ يتبين لك؛ لقوله تعالى:

 .ژڎ  ڈ  
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االختالط واالجتامع يف املكان، إذا قلت مثاًل: الدسم مع  املعية معاينمن 

يف مكان   معهم: جمتمع  أي ،، وإذا قلت: صليت مع اجلامعةانممتزج فهاماللبن؛ 

  .)مع(من معاين  اواحد، هذ

 ن لك، فعليك بطريق الراسخين يف العلم الذين يقولون:فإن لم يتبي  

  .ژۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ژ

له الذي يعلمه، واعل مر  وكِِل األ أن القصور يف علمك، أو يف  مإلى ُمن ز 

 فهمك، وأن القرآن ال تناقض فيه.

وإلى هذا الوجه أشار شيخ اإلسًلم يف قوله فيما سبق: )كما جمع اهلل 

البن الموصلي  -مختصر الصواعق-بينهما(، وكذلك ابن القيم كما يف 

ل التاسع مما قيل: إنه ط اإلمام( يف سياق كًلمه على المثا/410)ص

ن  مجاز؛ قال: )وقد أخبر اهلل أنه مع خلقه مع كونه مستوًيا على عرشه، وق ر 

 . -وذكر آية سورة الحديد-بين األمرين كما قال تعالى، 

واألرض، وأنه استوى على  السماواته خلق ثم قال: )فأخبر أن

يث عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما يف حد

ه، ه ال يناقض معيت  وُّ لُ عُ فوق العرش يرى ما أنتم عليه(، ف   األوعال )واهللُ 

 بطل علوه، بل كًلهما حق. ا هـ.ه ال تُ ومعيتُ 

، فاالجتماع بينهما  الوجه الثاين: أن   حقيقة معنى المعية ال يناقض العلو 

لك وال يعد ذ ،ممكن يف حق المخلوق، فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا

تناقًضا، وال يفهم منه أحد أن القمر نزل يف األرض، فإذا كان هذا ممكنًا يف 

ه سبحانه-حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء   -مع علو 

 من باب أولى؛ وذلك ألن حقيقة المعية ال تستلزم االجتماع يف المكان.

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

264 

ي يف بلد وهو يف بلد، فلو قيل ملن وقد تكون ه ،يقال: زوجة الرجل معهو

مع أهنا  ،مازالت معي :يقولفقتها؟ زوجتك معك أم طل  هل  يعمل خارج بلده:

صحيحة  هذه املعاين معان  ف ،يقول: زوجتي معي يف بلد آخر، ومع ذلك

 ومستقيمة. 

وكلها عبارات صحيحة  -وهو فوق- القمر معنا: ما زلنا نسري ووتقول

 .هو الذي حيدد املعنى لسياقاو فصيحة،

 

۞   ۞   ۞ 
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 يف  املعية أنلو  مفاده ،اًل ف عن شيخ اإلسالم كالًما نافًعا مؤص  نقل املؤل  

 هذا بني املخلوق فأو االجتامع يف املكان الواحد؛  ،املخالطة منهااملخلوق يلزم 

 

( 103)ص «الفتوى الحموية»وإلى هذا الوجه أشار شيخ اإلسًلم ابن تيمية يف  

المجلد الخامس من مجموع الفتاوى البن قاسم حيث قال: )وذلك أن كلمة 

يف اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها يف اللغة إال المقارنة المطلقة من غير  (مع)

ى من المعاين دلت بمعنً  دْت ي  وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قُ 

 لمعنى، فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا، أو والنجم معنا. على المقارنة يف ذلك ا

ويقال: هذا المتاع معي؛ لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك، فاهلل مع خلقه 

 ا هـ. .حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة(

 ،مهيمنًا عليك ،مطلًعا عليك ،من كان عالًما بك تعالى، فإن    وصدق

دبر جميع أمورك، فهو معك حقيقة، وإن كان يسمع ما تقول، ويرى ما تفعل، وي

  فوق عرشه حقيقة؛ ألن المعية ال تستلزم االجتماع يف المكان.

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو يف حق المخلوق لم 

يلزم أن يكون ذلك ممتنًعا يف حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما؛ ألن اهلل تعالى 

 .ژ ٺ  ٿ ٿ   ژ كما قال تعالى: ،من مخلوقاته ال يماثله شيء

 «العقيدة الواسطية»وإلى هذا الوجه أشار شيخ اإلسًلم ابن تيمية يف  

( من مجموع الفتاوى حيث قال: )وما ُذكر يف الكتاب والسنة 3ج/143)ص

مثله شيء ته ال ينايف ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كـمن قربه ومعي  

 ا هـ.  .ه(ه، قريب يف علو  يف جميع نعوته وهو عليٌّ يف دنو  
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يلزم  ،مع خلقه إنه حتى إذا قيل: ،س كاملخلوقليفهو واملخلوق، أما اخلالق 

اخلالق نقول هلم:هبم،  اً هلم، أو خمتلط اً أو ممازج ،أن يكون معهم يف مكان واحد

ما وال جيوز أن نجعل  ،غري املخلوق، فال جيوز أن نقيس اخلالق عىل املخلوق

 ممكنًاكان ممكنًا للمخلوق ما  ال أن نجعل، وًا للمخلوقجب للخالق واجبو  

شخص يف حلظة  املخلوق ال يمكنه أن يسمع مائة نحن ندرك متاًما بأنف، للخالق

يفهم ما يقولون، لكن اخلالق يسمع اخللق مجيًعا يف حلظة وال يمكن أن  ،واحدة

واحد يدعو  ، كل  ، يا رب  : يا رب  ونيقولكلهم  احلجاج واحدة، ففي يوم عرفة

، يعلم قهاممن مل حيق   اإلجابة ق رشوطحق  ن م  بلغة وبلهجة، وبحاجة، واهلل يعلم 

كل ذلك يف حلظة واحدة، كام أنه يرزقهم يف حلظة واحدة، احليتان يف البحر، 

كلهم يرزقهم اهلل يف حلظة  ،اجلبال رؤوسوالديدان يف األرض، والطيور عىل 

، كذلك ة واحدة، ه يسمعهم يف حلظة واحدة، ويبرصهم يف حلظواحدة، كام أن  

 س واحدة، وحياسبهم كنفس واحدة.يبعثهم كنف

فال يستحيل ذلك  ،ژيب  جت   حت  خت  مت  ىت  يتجث   ژ: قال  

 اً واحد جتدال يمكن أن  هألن عىل اهلل؛: هذا يستحيل فلو قال قائل ،عىل اهلل 

ثله مثل الناس حتى مت هل اهلل يف حلظة واحدة، فنقول:  يسمع الناس كلهم

 ؛طيع أن يسمع الناس يف حلظة واحدة يستوتقول: بام أن املخلوق ال ،باملخلوق

كاملخلوق حتى تقيسه   ل اهلليسمع الناس يف حلظة واحدة؟! هال إًذا اهلل 

 اخلالق ليس كاملخلوق. فال،  قطعاً  عليه؟

أو االجتامع يف  ،أو االختالط ،قتيض املامزجةية معناها املعي   أن نا فرض فلو

هذلك  يكونفال  اخلالق ، أما املخلوقفهذا يف حق  ،مكان واحد سبحانه  يف حق 

أنه مع  عن نفسه أنه مستو  عىل عرشه، وهو الذي أخربعن نفسه الذي أخرب 

 .بينهام وال منافاة ،خلقه
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ئع الساموية السابقة. ثبت العلو   ا:ويقال أيًض           باتفاق الرشا

 

 ة اهلل تعالى لخلقه ثًلثة أقسام: ـتتمة: انقسم الناس يف معي  

ة اهلل تعالى لخلقه مقتضاها العلم واإلحاطة القسم األول: يقولون: إن معي  

ه بذاته، الخاصة، مع ثبوت علو  يف المعية العامة، ومع النصر والتأييد يف المعية 

ومذهبهم هو الحق، كما سبق  ،وهؤالء هم السلف،واستوائه على عرشه

 تقريره.

ة اهلل لخلقه مقتضاها أن يكون معهم يف القسم الثاين: يقولون: إن معي  

 األرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه!

هم باطل منكر، ة من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبـي  لولِ وهؤالء هم الُح 

 أجمع السلف على بطًلنه وإنكاره كما سبق.

القسم الثالث: يقولون: إن معية اهلل لخلقه مقتضاها أن يكون معهم يف 

 األرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. 

 ( يف مجموع الفتاوى.5ج/229)ص ذكر هذا شيخ اإلسًلم ابن تيمية

ة والعلو، وكذبوا ـهم أخذوا بظاهر النصوص يف المعي  وقد زعم هؤالء أن  

عوه من الحلول؛ ألنه د  اة ال تقتضي ما لوا، فإن نصوص المعي  ض  يف ذلك ف  

 باطل، وال يمكن أن يكون ظاهر كًلم اهلل ورسوله باطًًل.

ة اهلل تعالى لخلقه: )بأنه معهم بعلمه( ال تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعي  

 ،أيًضا إحاطته بهم سمًعا يقتضي االقتصار على العلم، بل المعية تقتضي

 ته.ونحو ذلك من معاين ربوبي   ،وتدبيًرا ،وقدرة ،وبصًرا

اهلل تعالى( ثابت بالكتاب،  تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن )علو  

 والسنة، والعقل، والفطرة، واإلجماع.
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ت دت أي:عد  ة الكتاب تأدل   ر  أي:  ،عتوأتت بأعداد كثرية، وتنو   ،تكر 

 جاءت بصيغ خمتلفة. 

 ة، لكن  العلو: أنواع األدل  ىسم  ت  ة، واستواؤه عىل العرش ، والفوقي  فالعلو   

ء عد   و ة أدلة،فيه عد   -مثاًل - سبع  يف االستواء يف القرآنفقد ورد ة أدلة، االستوا

يئ   مئ  ىئژ  و ،ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ ژ: آيتني يف ةالفوقي  ووردت آيات، 

 .ژجب

ء، وأدل  ة، وأدل  ة الفوقي  أدل   نالو مجعو يف السامء، كونه ة ، وأدل  ة العلو  ة االستوا

ل الكتابة إىل سامء الدنيا، وأدل   النزول ةوأدل   لوجدناها كثريًة  ،وغري ذلك ،إنزا

: هي ا تقريًبا، واألنواعوعً فقد تنوعت إىل أحد عرش ن ع  ، أما من حيث التنو  جداً 

وإنزال سامء الدنيا، الإىل  ونزولهاالستواء عىل العرش، والفوقية، و العلو،

عودالكتاب،   فهو عنده فوق العرش، كتاباً  ب  ت  ك   وأن ه، إليه الكلم الطيب وص 

يها هذه نسم   ،املالئكة والروح إليهعروج إليه، و ◙عيسى ابن مريم  ع  ف  ر  و

او ،أنواع األدلة  ،من الكتاب والسنة أكثر من ألف نص   فتتجاوز :أفرادها أم 

 اهلل تبارك وتعاىل. كلها تدل عىل علو  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 عت داللته على ذلك: الكتاب فقد تنو   أما  

 .تواء على العرش، وكونه يف السماءة، واالسي  ، والفوقفتارة بلفظ العلو  
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 املطلق، العلو :العلو، واملقصودعىل دليل  ،ژىئ  ی   ی ژ قوله تعاىل:

 .وعلو القهر،وعلو الصفات  ،فيشمل: علو الذات

وينكرون الصفات وعلو القهر،  عىل علو   لعلو  ا أهل البدع فيقرصون اأم  

  علو الذات.

، أما  هذا دليل إثبات الفوقية هلل ،ژيئ  جب مئ  ىئژ   قوله تعاىل:

 :، كام يقالقدًرااهلل فوق عباده  :قولونفيقرصون معنى هذه اآلية فيأهل البدع 

د ام املوإن   ،ضةفليس معناه أن قطع الذهب فوق قطع الف ،الذهب فوق الفضة را

أي: أن ثمن الذهب أعىل من ثمن الفضة، فأهل  ،ةالفض   ر  د  ر الذهب فوق ق  د  ق  

 (.ة القدرفوقي   :وهو) ،قارصلكنهم حيرصوهنا يف معنًى  ،ةـتون الفوقي  ثب  البدع ي  
 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 .ژيئ  جب مئ  ىئژ  ،ژىئ  ی   یژ  كقوله تعاىل:
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هذا من أدلة االستواء عىل العرش،  ،ژڈ  ژ  ژ  ڑژ  قوله تعاىل:     

 واستقر. ،وصعد ،وارتفع ،استوى بمعنى: عال ن  : إالسلف وقال

دليل عىل  هذه اآلية ،ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ  قوله تعاىل:و

 تفسريان:ولآلية  ،أن اهلل يف السامء

كام  ،ألن اليشء العايل يقال عنه سامء ؛ن يف العلو  ل: بمعنى أأمنتم م  األو  

من  :أي، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ :كام يف قوله تعاىل ،سامء :حابيقال عن الس  

 حاب.الس  

كام يف قوله  (عىل)تأيت بمعنى ( يف) ألن  ؛الثاين: بمعنى أأمنتم من عىل السامء

ہ ہ ژ :عىل األرض، وكام يف قوله تعاىل :أي، ژڱ ڱ ڱ ژتعاىل: 

ن يف األرض يرمحكم ارمحوا م  » :وقوله ،عىل جذوع النخل  :أي، (ہ ھ

 وا من عىل األرض يرمحكم من عىل السامء.، أي ارمح(1) «ن يف السامءم  

اآلية متى احتملت أكثر من  ال يتنافيان، والقاعدة أن   وكال القولني حق  

 .اممنافاة بينهام مح  لت عليهالى معنً 

 

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           

 (.925)، انظر السلسلة الصحيحة لأللباين (4941) :مبرقأخرجه أبو داود   (1)

 

 .ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ ،  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ      
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 ،والروح إليه تعاىل ،وعروج املالئكة ،الكلم الطيب إىل اهلل تعاىل صعود

 ذلك يدل   كل   ،إليه  ◙ورفع عيسى  ،ألمر منه تعاىلوتدبري ا ،الكتابوإنزال 

 وعال يف العلو. عىل أنه جل  

 أدلةهذا نوع من أنواع « عنده فوق عرشه» فيه  الكتاب الذي كتب اهلل

 .العلو

۞   ۞   ۞ 

 

 

ې  ې   ژ كقوله:صعود األشياء وعروجها ورفعها إليه  وتارة بلفظ         

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ، ژې  ې  ې  ې   ژ ،ژى  ى  

ذلك، كقوله  ارة بلفظ نزول األشياء منه، ونحووت، ژٹ  ٹ   ڤ  

ڑ    ک  ک        ژ  ڑ ژ ،ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ تعالى:

 .ژک

ة، يف ـقراري  ة، واإلِ ـة، والفعلي  ـت عليه بأنواعه: القولي  ة فقد دل  ن  ا السُّ وأم  

 عة: حد  التواتر، وعلى وجوه متنو  أحاديث كثيرة تبلغ 

إن اهلل لما قضى »وقوله:  ،«سبحان ربي األعلى»يف سجوده:  كقوله 

أال »وقوله:  ،«رحمتي سبقت غضبي الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن  

 «ن يف السماء؟تأمنوين وأنا أمين م  
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 همكل  و، امءالعامة، والعل :اجلمعة جيتمع الناس فيها صالة ومعلوم أن         

 يشري إىل السامء. وهو يرفع يديه ومنهم من نقل عنه أنه كان   شاهدوه

 الف، والنبي اآل عرشات اجتمع حول النبي يوم عرفة  وكذلك يف

 يشري إىل األعىل.

 بالفعل. أن اهلل يف العلو   أثبت النبي  األحاديث هويف هذ

  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«. اللهم أغثنا»ه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: وثبت عنه أن

وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك 

 «.اللهم اشهد»: فقال ،قد بلغت وأديت ونصحت
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 . اإلقرار هذا دليل

 ون هذا احلديث بردود واهية منها:وأهل البدع يرد  

هذا غري صحيح، فاحلديث رواه وقوهلم : أن هذا احلديث ضعيف، اًل أو  

 .«صحيحه»يف  مسلم

وأخذها عىل قدر عقلها، وهذا  ،جامل هذه اجلارية  ا: أن النبيثانيً 

حتى ولو كان من طفلة ، هويقر   يسمع باطالً أن   الكالم ال يليق برسول اهلل 

ره دين ورشع وعقيدة، ولذلك ؛صغرية وفينا »صغرية: جارية  ملا قالت ألن إقرا

جياملها، بل هناك أمور أقل  ومل اهلل  رسول  أنكر عليها  ،(1)«يعلم ما يف غد   نبي  

بن  ملا رأى احلسن  ومن أمثلة ذلك:  ،ومع ذلك أنكرها  ،من العقيدة شأنًا

؛ أما كخ كخ»: فقال النبي  ،فجعلها يف فيه ،متر الصدقة أخذ مترة من ╠ عيل

فهل  ،فكيف لو سمع خطأً يف العقيدة  ،فهذه مترة، (2)«!؟أن ا ال نأكل الصدقة علمت  

مل يقر اجلارية عىل قوهلا عن اهلل إال ألهنا  ه؟! حاشاه أن يفعل ذلك، فالنبي سيقر  

 رافًا.وال انح ومل تقل باطاًل وال خطأً  ،قالت احلق

وهذا باطل ك؟، ب  ر   ن  أي: م   ،)أين اهلل؟( :ن معنى قوله إ :قالوا ثالثًا: 

)يف السامء(، فلم تقل: ريب  هو إجابتها إذ قالت: :هلم هذاقو يظهر بطالن والذي

 )يف  :، أو ريب الذي خلقني، وإنام قالتمثاًل  اهلل الذي خلق الساموات واألرض

                                                           

 .(4001أخرجه البخاري يف صحيحه برقم:) (1)

 (.1069ومسلم برقم:) (،1491أخرجه البخاري يف صحيحه برقم:) (2)

 

ها وقال لسيدها: فأقر   ،قالت: يف السماء ،«أين اهلل؟»وأنه قال للجارية: 

 «.ها مؤمنةأعتقها فإن  »
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 ال الذي افرتضوه.السؤ ابقطفاجلواب ال ي السامء(،

م قلت  ، ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ : قلتم يف قوله تعاىلام  ـفإن قال قائلهم: أنتم ل

ن معنى إ :ونحن ملا قلنا تم حرف )يف( إىل )عىل(،أي: من عىل السامء، فغري  

( أنكرتم علينا، فهل ن  نا )أين( إىل )م  أي: من ربك، فغري   ،السؤال: )أين اهلل(

  جيوز لنا؟وال ا جيوز لكم أن تؤولو

ننا ال نختلف وإياكم أن بعض احلروف قد يكون هلا أكثر من إ اجلواب:

 يف احلديث )أين( تكون السياق هو الذي حيدد املعنى، فال يصح أن ى، لكن  معنً 

ن أ ويت جوامع الكلم عن حرفني يف كلمة  ،(ن  بمعنى )م   وأيًضا كيف يعدل م 

ڄ  ڄ  ڃ   ژ :قوله تعاىلتفسرينا لا م  أ ؟!(أين)( إىل ثالثة أحرف يف كلمة ن  م  )

 :أي ،ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ: من عىل السامء فهذا كقوله تعاىل  :أي ،ژڃ  

أي: ، (1)«ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء» :عىل األرض، وكقوله 

 ارمحوا من عىل األرض يرمحكم من عىل السامء.

: إرابعًا:  )أين  :فقال هلا ،الكعبةحول ن هناك أصنامًا كثريًة كانت قالوا

 أي: أي واحد  من هؤالء تعبدين؟ ،اهلل(

وليست  ،: أن هذا كذب، ويدل عليه أن هذه احلادثة كانت يف املدينةواجلواب

ب ل  أ حد، وأ حد يف املدينة؛يف مكة
 ة. وليس يف مك   ،ألن الراوي قال: ترعى الغنم ق 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.925(، وانظر السلسلة الصحيحة لأللباين )4941أخرجه أبو داود يف سننه برقم: ) (1)
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 .العقيلذكر الدليل  ثم ،الكتاب والسنة أي: ،أدلة النقلب املؤلف أوالً  بدأ

 لقة التي خلق اهلل الناس عليها. اخل   (:طرةالف  )ومعنى 

 أن يعلم ذلك من مضطر  اإلنسان  أن: (داللة رضورية) واملقصود بقوله:

 إقناع.وأدلة، وغري مقدمات، 

 ه فوق سبع ساموات عىل نا بأننعرف رب  » : ؒبن املباركقال عبد اهلل 

على وجوب صفة الكمال هلل تعالى وتنزيهه  دل  : فقد ا العقلوأم  

 عن النقص. 

 ،والسفل نقص، فوجب هلل تعالى صفة العلو، صفة كمال العلوُّ 

 وتنزيهه عن ضده.

 ،على علو اهلل تعالى داللة ضرورية فطرية ا الفطرة: فقد دلتوأم  

فما من داٍع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إال وجد يف قلبه ضرورة االتجاه 

 نحو العلو، ال يلتفت عن ذلك يمنة وال يسرة.

سبحان ربي »واسأل المصلين، يقول الواحد منهم يف سجوده: 

 أين تتجه قلوبهم حينذاك؟ «األعلى

ع الصحابة والتابعون واألئمة على أن اهلل وأما اإلجماع: فقد أجم

ا ًلمهم مشهور يف ذلك نصا واته، مستٍو على عرشه؛ وكاتعالى فوق سم

 .وظاهًرا

تعالى -كنا والتابعون متوافرون نقول: إن اهلل »: قال األوزاعيُّ 

 .«فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات -هُ ِذكرُ 
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  .(1)«ةاجلهمي  وال نقول كام قالت  ،العرش استوى بائن من خلقه

وهذا مشهور  عن ابن املبارك ثابت  عنه من غري  وجه؛ » :شيخ اإلسالمقال 

وهو أيًضا صحيح  ثابت  عن أمحد  بن حنبل وإسحاق  بن راهويه وغري  واحد  

 .(2)«من األئمة

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.162عىل اجلهمية رقم )(، والدارمي يف الرد 216رواه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف السنة رقم ) (1)

 .(5/184) الفتاوى (2)
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ث ر   امل    صدرت منه بسبب كلمة ؛  ؒالكالم عىل الشيخ ابن عثيمني ك 

 موقد يكون محله- الناس بعض م  ه  ف   ،مع خلقه حقيقًة بذاته  أن اهلل وهي،

الشيخ  يقول: بعقيدة احللول، فأمسك    ؒأن الشيخ ابن عثيمني - احلسد

كتب هذه فمل، تما ال حي ا كالمهلوللمصلحة؛ ألن الناس مح   (بذاته)عن كلمة 

 .بن باز رمحة اهلل عليهامابني يدي الشيخ عبد العزيز  التي سيأيت ذكرها الكلمة

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

  

 

ذلك غيُر واحٍد من أهل العلم، ومحاٌل أن يقع يف  وقد نقل اإلجماع  على

مثل ذلك خًلف، وقد تطابقت عليه هذه األدلة العظيمة التي ال يخالفها إال 

نسأل اهلل تعالى السًلمة  -على قلبه، واجتالته الشياطين عن فطرته مكابر ُطمس  

 .-والعافية

ها دليًًل، وأحق  األشياء وأظهر نِ بي  فعلوُّ اهلل تعالى بذاته وصفاته من أ  

 األشياء وأثبتها واقًعا.
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تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم، أنه صدر مني كتابة لبعض 

ة اهلل تعالى لخلقه؛ الطلبة تتضمن ما قلُته يف بعض المجالس يف معي  

ًة حقيقيًة ذاتيًة تليُق به، وتقتضي ذكرُت فيها أن عقيدتنا: أن هلل تعالى معي  

وبصًرا، وسلطاًنا وتدبيًرا،  ،وقدرًة، وسمًعا ،ت ُه بكل شيٍء علًماـإحاط  

ٌه أن يكون مختلًطا بالخلق، أو حاالا يف أمكنتهم، بل هو ز  وأنه سبحانه من  

ه من صفاته الذاتي ة التي ال ينفكُّ  عنها، وأنه  العليُّ بذاته وصفاته، وعلوُّ

ال ينايف معيته؛ ألنه  ، وأن  ذلك-كما يليق بجًلله-مستٍو على عرشه 

 .ژٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ   ژ تعالى

 توكيد  حقيقِة معي ته تبارك وتعالى. (ذاتية)وأردت بقولي: 

وما أردُت أنه مع خلقه سبحانه يف األرض، كيف وقد قلُت يف نفس 

هٌ   أن يكون مختلطًا بالخلق، أو حاالا  هذه الكتابة كما ترى: إن ه سبحانه منز 

ه من صفاته الذاتية التي ـو  م، وإنه العلي بذاته وصفاته، وإن عليف أمكنته

 ال ينفك عنها، وقلت فيها أيًضا ما نصه بالحرف الواحد: 

إن ضالٌّ بذاته يف كل مكان فهو كافر أو ن زعم أن اهلل ونرى أن م  »

ب ُه إلى غيره من سلف األمة أو أئمتها  ا هـ. .«اعتقده، وكاذب إن ن س 

ه حق  وال يمكن لعا ر  د  قدره أن يقول: إن اهلل مع  قٍل عرف اهلل وق 

وما زلُت وال أزاُل أنكر هذا القول  يف كل مجلٍس من  ،خلقه يف األرض

 مجالسي جرى فيه ِذكُرُه. 

تني وإخواين المسلمين بالقول الثابت يف ـوأسأل اهلل تعالى أن يثب  

 الحياة الدنيا ويف اآلخرة.
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 ؛ ألهنا ف همت خطأ.«ذاتية»كلمة عن   ؒالشيخاستغنى  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي تصدر يف  "الدعوة"كتبُت بعد ذلك مقااًل ُنشر يف مجلة هذا وقد 

هـ، أربع وأربعمائة  1404الرياض، ُنِشر  يوم  االثنين الرابع من شهر محرم سنة 

رُت فيه ما ق 911وألف للهجرة برقم   ؒؒره شيخ اإلسًلم ابن تيمية ر  ـقر 

يقتضي الحلول على حقيقتها، وأن ذلك ال  من أن معية اهلل تعالى لخلقه حقٌّ 

واالختًلط بالخلق، فضًًل عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة 

 نُت أوجه الجمع بين علو اهلل تعالى وحقيقة المعية.وبي   (،ذاتية)
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، له من أذًى جزى اهلل  الشيَخ خيًرا على هذا التوضيح، وعلى ما تحم  

وكّلمي  ،فالشيخ لم يكابر ولم يقل: بما أين أعتقدها وقلتها، وأنا متأكد منها

ه يف المقال على أين ما أردت  هذا المعنى؛ فلن أتراجع عنها مع أن   األول يدلُّ 

ه عن ممازجة الخلق يف األرض، ومن  نفسه قال: إن اهلل مستٍو على عرشه، منَز 

ذلك فهو كاذب أو ضال إلى غير ذلك، فأراد بكلمة )ذاتية( التوكيد غير قال 

وهذه الكلمة قالها شيخ اإلسّلم  ،قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بذاتهكما ي  

من يقول: تنزل رحمته، أو ينزل مَلٌك من مّلئكته، أو ينزل  ا علىرد   ابن تيمية

،قال: بل ينزل اهلل بذاته، فالكلمة من باب التوكيد للرد على من يحمل أمره 

 فه ويؤوله. الكّلم على المجاز، أو يحرِّ 

ترك هذه الكلمة توحيًدا للصف ومجًعا  ،املؤلفع عىل ن  لكن عندما ش  

الكلمة بني  وكتب هذه، كلمة )بذاته(عن أو أمسكت   : رجعت  فقال، للكلمة

 .$يدي الشيخ ابن باز 

 

 

كلمة تستلزم كون اهلل تعالى يف األرض، أو اختًلط ُه  واعلم أن كل  

ه، أو نفي  اس ا ال يليق توائه على عرشه، أو غير  ذلك مم  بمخلوقاتِِه، أو نفي  علو 

 ا كائنًا من كان، وبأي  به تعالى؛ فإنها كلمة باطلة، يجب إنكارها على قائله

ما ال يليق باهلل تعالى،  -ولو عند بعض الناس-وكل كًلم يوهم ، لفظ كانت

وء، لكن ما أثبته اهلل  تعالى فإن الواجب تجنبه؛ لئًل ُيظ ن  باهلل تعالى ظ ن  الس 

ِم هْ اُن بطًلن و  ـ  فالواجب إثباُته، وب ي ،لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله 

م  فيه ما ال يليق باهلل  . من توه 

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

281 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 .اآلية واضحةف ،كانــل  امل،أي:  ژٺ  ٿ   ٿ  ژ ملا قال:

د  ڀ  ڀ  ڀ   ژ: قوله تعاىل هي واآلية التي فهمت عىل غري املعنى املرا

 :فون فقالوا فاحتج املحر  ، من اإلنسان املالئكة ربقب فقد ف رس   ،ژڀ  ٺ  ٺ

ڀ  ٺ            ڀڀ  ڀ ژ :قوله تعاىلوها أنتم قد أولتم  ،كم ال تؤولونإن   :تقولون

رصفتموها عن ظاهرها، فنقول: إذًا فأنتم  ،الئكةامل ب  ر  ق   إنه :فقلتم ،ژٺ

 لفوا بأمروك   ،رسلوا ا كانوا قد أ  املالئكة، لكن مل   يفه هذا ظاهرها، فالسياق كل  

 .ژ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺڀ  ڀ ژ   تعاىل: اهلل قال ،اهلل تبارك وتعاىل

 

۞   ۞   ۞ 

  

 
  ،ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  المثال السابع والثامن: قوله تعالى:

ر القرب فيهما بقرب المًلئكة.ژڃ   ڃ   ڃ  ڃژ وقوله:   ، حيث فس 

أن تفسير الُقْرِب فيهما بقرب المًلئكة ليس صرًفا للكًلم  والجواب:

 عن ظاهره لمن تدبره.

 :أما اآلية األولى: فإن القرب  مقي ٌد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال

ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ژ 

المراد به  دليٌل على أن  ، ژٿ   ٺ  ژ ففي قوله: ،ژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

 .نِ يْ ي  لقِ قرُب الملكين المت  
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ويقرأه عليه هو جربيل  به إىل حممد  ل  نز  الذي ي  ، و╡ القرآن كالم اهلل

بلغتهم، القرآن ، و كالم العرب الذي نزل ژيئ  جب  حب  خب ژ، واهلل يقول: ◙

 د بحال االحتضار.وأما اآلية الثانية: فإن القرب فيها مقي  

ڦ  ڄ  ژ  والذي يحضر الميت  عند موته هم المًلئكة؛ لقوله تعالى: 

چ  چ  ژ  يف قوله: ثم إن  ، ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  

إذ يدل على أن هذا القريب يف نفس  ،هم المًلئكةنًا على أنـي  دليًًل ب ژچ

 ؛ب المًلئكةرْ قُ  ن أن يكون المرادُ ال نبصره، وهذا يعي   المكان، ولكنْ 

 الستحالة ذلك يف حق اهلل تعالى.

هذا  وهل جاء نحوُ  ؟القرب إليه ╡لماذا أضاف اهلل فيقال:  بقي أن

 التعبير مراًدا به المًلئكة؟

: أضاف اهلل تعالى قرب المًلئكة إليه؛ ألن قربهم بأمره، فالجواب

 وهم جنوده ورسله.

   جب يئ  ژ  وقد جاء نحو هذا التعبير مراًدا به المًلئكة، كقوله تعالى:

مع ، القرآن على رسول اهلل  ◙ قراءة جبريل :المراد به فإن   ،ژ خب       حب

 جبريل يقرؤه على النبي ا كان أن اهلل تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لم  

 ت إضافة القراءة إليه تعالى.بأمر اهلل تعالى صح  

ڄڄڃ    ڄڄ ڦ ڦژ  وكذلك جاء يف قوله تعالى:        

ما كان يجادل المًلئكة الذين هم رسل وإبراهيم إن  ، ژڃ  ڃ  ڃ  چ 

 اهلل تعالى.
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ة ن  واألمري مل يضع لب   ،يقال: بنى األمري  القرص ،يصح فيه نسبة الفعل إىل اآلمر به

 و أنفق عليه.  ،الذي أمر ببنائه واحدًة يف القرص، لكن يقال: بناه؛ ألنه هو

  القائدويقولون: فتح 
 
الفالين، وقد يكون ما ذهب إىل هناك،  رص   الفالين امل

 ط هلا... إىل آخره.وأمرها وخط   ،ش اجليوشلكن هو الذي جي  

 

۞   ۞   ۞ 
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ژ  ژ  المثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح:

 .ژڤ  ڤ    ڦژوقوله لموسى:  ،ژڑ

والجواب: أن المعنى يف هاتين اآليتين على ظاهر الكًلم وحقيقته، 

 لكن ما ظاهر الكًلم وحقيقته هنا؟

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري يف عين اهلل؛ أو أن 

 !ربى فوق عين اهلل تعالى؟يُ  ╕ موسى 

وعين اهلل ترعاها وتكلؤها،  ،ظاهره أن السفينة تجري أو يقال: إن  

 رعاه ويكلؤه بها.ت ،وكذلك تربية موسى تكون على عين اهلل تعالى

 القول األول باطل من وجهين:  وال ريب أن  

ما األول: أنه ال يقتضيه الكًلم بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إن  

 . ژھ  ے      ہ  ھ  ھ  ھ   ژ  نزل بلغة العرب، قال اهلل تعالى:

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ل تعالى: وقا

 أن   (فًلن يسير بعيني)يفهم من قول القائل:  وال أحد  ، ژ  ڻ  ۀ     ۀ

ج على وال من قول القائل: فًلن تخر   ،هِ المعنى أنه يسير داخل عينِ 

ع أن هذا عى مد  د  اولو ، جه كان وهو راكب على عينهخرُّ عيني، أن ت  

 فضًًل عن العقًلء. ،يف هذا الخطاب لضحك منه السفهاء ظاهر اللفظ

 هُ ر  ناع، وال يمكن لمن عرف اهلل وقد  الثاين: أن هذا ممتنع غاية  االمت

على عرشه،  اهلل تعالى؛ ألن اهلل تعالى مستوأن يفهمه يف حق  رهِ ْد حق ق  

فيه شيء من مخلوقاته، وال هو حالٌّ يف شيء من  بائٌن من خلقه ال يحلُّ 

 عن ذلك علًوا كبيًرا. خلوقاته م
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يف يشء  ال حيل   اهلل فباطل وممتنع،  اآليتنيما زعم أهل البدع بأن ه ظاهر 

ن م  مستو  عىل عرشه بائن  هووال يشء من خلقه حيل فيه، بل  ،من خلقه

ليس املقصود أن تضعه ف ،عيني أو عىل رأسيف : فالن أضعه لت  ، إذا ق   خلقه

 تضعه عىل رأسك.بداخل عينك أو 

حتل يف يشء من  هلل ا وال ذات   ،فيه يشء من خملوقاته ال حيل   اهلل 

 ،هذا ما قاله أهل العلم-ه وتعاىل بائن عن خملوقاته سبحان خملوقاته، بل اهلل 

: بائن  ، ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژمستو  عىل عرشه كام قال تعاىل:  لكن قالوا

 يف خلقه.  ا عىل من قال: إن اهلل حال  رد  عن خلقه 

 ،عىل إثبات العني هللتدل   ،ژڤ  ڤ    ڦ ژ ،ژژ  ڑ   ژ  هذه اآليات:

: بحفظي ورعايتي أي ،بمرأى مني: يعني ،ژژ  ڑ ژلكن هذا الرتكيب 

 أن يعرب   نزل هبا القرآن ال يصح   تيرب اليها ؛ وذلك ألن لغة العأكلؤها وأرب  

له يف  عنيأن يقول من ال  يصح  ال ف له، ني  ال ع   يف حق منهذا التعبري  فيها بمثل

 عيني كذا.

۞   ۞   ۞ 

ة تعين أن يكون ظاهر ة والمعنوي  فإذا تبين بطًلُن هذا من الناحية اللفظي  

وكذلك وعين اهلل ترعاها وتكلؤها،  ،أن السفينة تجري :الكًلم هو القول الثاين

تربية موسى تكون على عين اهلل يرعاه ويكلؤه بها، وهذا معنى قول بعض 

، فإن اهلل تعالى إذا كان يكلؤه بعينه لِزم  من ذلك أن يراه، (بمرأى مني) السلف:

والزم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو معلوم بداللة اللفظ حيث تكون 

 ن وااللتزام.بالمطابقة والتضمُّ 
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 ،مون هبذا األسلوب فيقول أحدهم: فالن  ذراعي اليمنيما زال الناس يتكل  

وهذا هو ظاهر  ،فهم منهأي:  يساندين، وال أستطيع أن أستغني عنه، وهذا الذي ي  

م العرب بلغتهم؛ وسياق كام يتكل   ،م هبذا احلديث القدستكل   الكالم، فاهلل 

 ،«ذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بهسمعه ال كنُت  : ذلك قالعىل احلديث يدل  

ده وحيفظه يف جوارحه، فبعد أن حافظ عىل فيسد   فصار الذي يتواله هو اهلل 

فجعل سمعه ال يقع  ،دهالفرائض، وتقرب إىل اهلل بالنوافل حفظه اهلل تعاىل وسد  

وكذلك يده  ،يض اهلل تعاىل وبرصه ال ينظر إال فيام ير ،ستعمل إال فيام يريض اهللوال ي  

 ما يريض اهلل تعاىل.إىل ه ال يميش هبام إال ورجال ،ال يبطش هبا إال فيام يريض اهلل تعاىل

 

وما زال عبدي »المثال الحادي عشر: قوله تعالى يف الحديث القدسي: 

سمعه الذي يسمع به، وبصره  ه، فإذا أحببته كنُت حب  يتقرب إلي  بالنوافل حتى أ

الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني 

 «.هه، ولئن استعاذين ألعيذن  ألعطين  

ولذلك نقول يف الرد عليهم: والجواب: أن  هذا الحديث صحيح، رواه 

 .ن كتاب الرقاقالثامن والثًلثين مالبخاري يف باب التواضع، 

ْوُه على  وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث، وأجر 

 لكن ما ظاهر هذا الحديث؟ ،حقيقته

وبصره ويده ورجله؟ أو  ظاهره أن اهلل تعالى يكون سمع الولي   هل يقال: إن  

ظاهره أن اهلل تعالى يسدد الولي يف سمعه وبصره ويده ورجله؛ بحيث  يقال: إن  

 ويف اهلل؟ ،وباهلل ،ن إدراكه وعمله هلليكو

        ر القول األول ليس ظاهر الكًلم، بل وال يقتضيه الكًلم لمن تدب   وال ريب أن  

 الحديث، فإن يف الحديث ما يمنعه من وجهين:
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ب إلي  بالنوافل وما زال عبدي يتقر  »الوجه األول: أن اهلل تعالى قال: 

، فأثبت «هولئن سألني ألعطين ه، ولئن استعاذين ألعيذن  » ، وقال: «هحتى أحب  

بًا إليه، ومحبا  بًا ومتقر  ا ومحبوبًا، وسائًًل ومسؤواًل، عبًدا ومعبوًدا، ومتقر 

 ومعطيًا ومعطًى، ومستعيًذا ومستعاًذا به، ومعيًذا ومعاًذا. 

، واحد منهما غير اآلخر كلُّ ،فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين 

 أو جزًءا من أجزائه.،وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصًفا يف اآلخر 

الوجه الثاين: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كل ها أوصاٌف أو 

أجزاٌء يف مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وال يمكن ألي عاقل أن يفهم أن 

جًًل الخالق األول الذي ليس قبله شيء يكون سمًعا وبصًرا ويًدا ورِ 

منه النفس أن تتصوره، ويحِسُر اللسان  وق، بل إن هذا المعنى تشمئزُّ لمخل

ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال: إنه ،أن ينطق به 

ظاهر الحديث القدسي، وإنه قد ُصرِف  عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم 

 وبحمدك ال نحصي ثناًء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

طًلن القول األول وامتناُعه تعي ن القول الثاين، وهو أن اهلل ن بوإذا تبي  

وعمله، بحيث يكون إدراكه  ،وبصره ،د هذا الولي يف سمعهتعالى يسد  

ه هلل تعالى إخًلًصا، وباهلل تعالى بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كلُّ 

استعانة، ويف اهلل تعالى شرًعا واتباًعا، فيتم له بذلك كمال اإلخًلص 

واالستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو 

تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل، 

 ة.وال صرف للكًلم عن ظاهره، وهلل الحمد والمن  
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تعاىل  اهلل ، أي: أن  «ب إيّل بالنوافل حتى أحبهوما زال عبدي يتقر  » قوله:

تعاىل فاهلل  ،بني العابد واملعبود و فرق بني اخلالق واملخلوق، كهنا، فحيب العبد

 إًذا كيف يقال: إن هذا حلول؟، عابد  ، واملخلوق هو اخلالق املعبود

عقيدة هذه ، ووهو اهلل  ،يشء واحداملوجود   إن :فةيقول غالة املتصو  

 وعقيدة احللول قريبة منها. ،وحدة الوجود

زنادقة: أنا اهلل، يقول بعض الموجود هو اهلل، حتى  كل   : أنوحدة الوجود

وهي ذات اإلهل؛  ،؛ ألن كل هذه املخلوقات حقيقة هي ذات واحدةوأنت اهلل

: جعلوا هذه املخلوقات كل   ها هي اهلل حتى بلغ فيهم الكفر واإلحلاد أن قالوا

مل خيطئ؛ ألن فرعون عبارة عن صورة من  ،فرعون ملا قال: أنا ربكم األعىلإن 

 .  الكفر واإلحلاديفغاية  القولوهذا  ،صور اهلل

هو  وهو: أن اهلل  ،وقد التزموه ،وحينئذ سيؤول األمر إىل أن يلزمهم

وهو املرأة حتى يقول كافرهم وملحدهم ابن عريب: الرجل إذا وطئ  ،الرجل

ته   احلقيقة أن الذات اإلهلية تطأ الذات اإلهلية. ففيامرأ

 م:يقول ابن القي  

 وؤهاـوطـودها مـمعبيا أمة 

 

ان  أين ا  إلهل وثغرة الط ع 
(1) 

 ذلك إذا قيل له: أنت امرأة ال يرىض، فكيف يقال-وهو خملوق -الرجل  

ا  ؟!عن اهلل   .كبرًيا  تعاىل اهلل عن قوهلم علو 

 :-ا كبرًيا اهلل عام يقولون علو   قبحهم اهلل، وتعاىل -بل يقول قائلهم 

 راهب يف كنيسة وما اهلل إال***      ما الكلب و اخلنزير إال إهلناو

 صوص ــل هذه النـ، ويستدلون بمثزالت وما وجودةـد خبيثة ومــائـقـــهذه ع        

                                                           

 (.311( أول عقد جملس التحكيم رقم البيت )7انظر نونية ابن القيم الفصل ) (1)
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، حتى إبليس وهي يف احلقيقة ال تسعفهم، وما من صاحب باطل إال ويستدل  

   ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ ژ ،أتى بدليل ◙ ملا أبى أن يسجد آلدم

ومادة النار مادة  ،عةفامدة الطني مادة جمم   ،اهلل يقول أهل العلم: كذب عدو   ، 

 قد يأتونوهكذا أهل الباطل يستدلون بأي دليل،  ،قة، والطني خري من النارمفر  

ون هبا عىل فيستدل  ون باآلية به، أو يأت ونويستدل   ،مكذوب بحديث موضوع

د اهلل هبا مكن حرهبم ال يو ،ه هلذاملا يقولون، تنب   وجيعلوهنا دليالً ، خالف مرا

 وترد   ،تهموأدل   د شبههم وحججهمتستطيع أن تفن  فبه  ،ومواجهتهم إال بالعلم

 عليهم. 

سائل  ه، وفي«عبدي» :ذكر العبد واملعبود لقوله السياق يدل عىل أن فيهف

 :لقوله ،ذ بهامستعومستعيذ  ه، وفي«ولئن سألني ألعطينه» :مسؤول لقولهو

 ؟جعلومها شيئًا واحداً فكيف  ،«ولئن استعاذين ألعيذنه»

 

۞   ۞   ۞ 
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قة متعل   ةت هبا النصوص صفات فعلي  يعني: هذه الصفات التي ورد

 بمشيئته متى شاء فعلها.

۞   ۞   ۞ 

ن م  » فيما يرويه عن اهلل تعالى أنه قال:  المثال الثاين عشر: قوله 

باًعا،  همن ي ذراًعا تقربُت ب من  ن تقر  بت منه ذراًعا، وم  ي شبًرا تقر  ب من  تقر  

 «.ن أتاين يمشي أتيته هرولةوم  

وهذا الحديث صحيح رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء، من 

وكذلك روى ، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيًضا، ¢ حديث أبي ذر  

كتاب التوحيد الباب الخامس  يف ريرة أبي ه ن حديثالبخاري نحوه مِ 

ة على قيام األفعال وهذا الحديث كغيره من النصوص الدال  ، عشر

ة باهلل تعالى، وأنه سبحانه فع ال لما يريد، كما ثبت ذلك يف الكتاب االختياري  

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ژ  والسنة مثل قوله تعالى:

ٱ  ٻ  ژ  وقوله: ،ژەئ   ى  ائ  ائ  ەئژ  وقوله:، ژۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   

ڈ     ژ   ژ وقوله: ،ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺٻ   ٻ  

نا إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل ينزل ربُّ »: وقوله  ،ژژ  ڑ  

 . «اآلخر

وال يقبل اهلل إال  ،ما تصدق أحد بصدقة من طيب»:  وقوله

ن اآليات واألحاديث إىل غري ذلك م ،«الطيب إال أخذها الرحمن بيمينه

 .الدالة عىل قيام األفعال االختيارية به تعاىل
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من هذا « أتيته هرولة»، و«هبت منتقر  »فقوله يف هذا الحديث: 

ة والجماعة( ُيْجرون هذه النصوص على والسلف )أهل السن  ، الباب

 من غير تكييف وال تمثيل.  ╡ ظاهرها وحقيقة معناها الًلئق باهلل

( 5ج/466)ص شيخ اإلسًلم ابن تيمية يف شرح حديث النزولقال 

به من بعض عباده فهذا يثبته من )من مجموع الفتاوى:  وأما دنوه نفُسه وتقرُّ

 واستواؤه ،ة بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزولهيثبت قيام األفعال االختياري  

أهل و ،وأئمة اإلسًلم المشهورين ،على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف

 ا هـ. (.الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر

 ه؟مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علو   فأيُّ 

وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف وال تمثيل؟ وهل 

 ؟يليق بهلما يريد على الوجه الذي  اًل اهذا إال من كماله أن يكون فع  

وله تعالى يف هذا الحديث القدسي: وذهب بعض الناس إلى أن ق

، يراد به سرعة قبول اهلل تعالى وإقباله على عبده المتقرب «أتيته هرولة»

إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة اهلل للعامل له أكمل من عمل 

ومن أتاين »ل ما ذهب إليه بأن اهلل تعالى قال يف الحديث: وعل   ،العامل

الطالب للوصول إليه ال  ب إلى اهلل المتقر   ، ومن المعلوم أن«يمشي

ب ويطلب الوصول إلى اهلل تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون يتقر  

والجهاد يف سبيل اهلل  ،ومشاعر الحج ،بالمشي كالسير إلى المساجد

 .ونحوهما ،والسجود ،ونحوها، وتارة بالركوع
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بد من ربه وهو ما يكون الع أن أقرب  : »وقد ثبت عن النبي 

بل قد يكون التقرب إلى اهلل تعالى وطلب الوصول إليه والعبد « ساجد

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ژ  كما قال اهلل تعالى: ،جع على جنبهمضط  

  .ژ  ڱ  ڱ

قائًما، فإن لم تستطع  صل  »لعمران بن حصين:  وقال النبي 

 .«فقاعًدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

مجازاة اهلل تعالى  ار المراد بالحديث بيان  قال: فإذا كان كذلك ص

ه وإن كان بطيًئا جازاه وأن من صدق يف اإلقبال على رب   ،على عمله العبد  

وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة  ،اهلل تعالى بأكمل من عمله وأفضل

 ة المفهومة من سياقه.الشرعي  

تفسيره به ة، لم يكن وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعي  

ة وال تأويًًل كتأويل أهل التعطيل، فًل يكون حج   ،خروًجا به عن ظاهره

 وهلل الحمد. ،لهم على أهل السنة

لكن القول األول أظهر  ،وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر

 وأليق بمذهب السلف. ،وأسلم

ب إلى اهلل تعالى وطلب جاب عما جعله قرينة من كون التقرُّ ويُ 

الحديث خرج مخرج المثال ال بأن  ؛صول إليه ال يختص بالمشيالو

 ؛الحصر فيكون المعنى: من أتاين يمشي يف عبادة تفتقر إلى المشي

ن مِ أو  ،عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصًلة افهلتوقُّ 

 واهلل تعالى أعلم. ،والسعيكالطواف  :ماهيتها
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  ألهل العلم: فيه قوالن «تيته هرولةتاين يميش أأومن »هذا احلديث: 

أتاين يميش من » هلل أن يف احلديث إثبات صفة اهلرولة : لالقول األو  

من األفعال االختيارية  هيعىل ظاهرها، و هلل ثبت اهلرولة  ، ن «تيته هرولةأ

، ه ينزل إىل السامء الدنيا إذا شاءكام أن   ،هاقة بمشيئة اهلل التي متى شاء فعلاملتعل  

كذلك ُّيرول إذا  ،ء إذا شاء، ويأيت إذا شاءرش إذا شاء، وجييعىل الع ويستوي

 شاء عىل الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل.

 إىل اهلل  كلام تقرب العبد   هعىل أن   سياق احلديث يدل   : أن  القول الثاين 

ب ال يكون بامليش وأعظم؛ وذلك ألن التقر   ،وأفضل ،اهلل أسع كان عطاء  

هو ساجد ، أو وهو راكع،  بذكر اهلل وسؤالهب اإلنسان بل قد يتقر   ،فحـسب

ب إىل اهلل فلو قلنا: التقر   ،ب إىل اهلل باألشبارال يمكن لإلنسان أن يتقر   هكام أن

السعي عىل وهذا واقع وهو امليش إىل املساجد، وامليش يف سبيل اهلل،  ،بامليش

يوجد  لكن ال ،امليش لصلة الرحمو ،نكرامليش لتغيري مواألرملة واملسكني، 

 ،إىل اهلل ب العبدفصار املعنى أنه كلام تقر   ،عبادة ي تقرب هبا إىل اهلل باألشبار

 ب إليه. ولو ببطء جازاه اهلل بخري مما تقر  

 ،وهو أيًضا مأثور عن بعض أهل السنة ،نظرالجهة  من و  فهذا قول له 

ًغاليس  ،ظاهر احلديث بالتفسري الثاين ف  ورص    و  س  ألهل البدع الذين  م 

، وإن املعنىيدل عىل ذلك  فالسياق ،قرينة يرصفون ظاهر النصوص من غري

 كام ،عىل ظاهره بقي هذا احلديثكان األسلم واألليق بمذهب السلف أن ن  

 .أبقينا سائر النصوص

۞   ۞   ۞ 

  



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

294 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

لقت بيد اهلل ملا كان   ،فرق بني األنعام وبني آدم  ث م  لو كانت األنعام خ 

هخل  زه اهلل بأن مي  قد  وآدم  يوم الناس  حتى إن   ،له املالئكة   د  ج  س  وأ   ،بيديه ق 

، بيدهيا آدم أنت الذي خلقك اهلل »فيقولون له:  ،إىل آدم  ونالقيامة يأت

 . (1)«لنافاشفع  ،وأمر املالئكة فسجدوا لك ،ونفخ فيك من روحه

أضاف اخللق إىل  ،ژ پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ: قوله تعاىل

بيديه  معنى هذا أن اهلل خلق األنعام بيديه كام خلق آدم  وليس ،األيدي

، ومعلوم أن هذا بعيد؛ إذ لو كان كذلك لتساوت األنعام بالفضل مع آدم ف

آدم  بيديه  ق اهلل ل  خل   ملـ ــا ، ولذلكآدم هبذه امليزة  يشاركوا  بقية البرش مل

 ني. ه  ه من طني، ثم جعل ساللته من ماء م  ق  ل  خ  

د بهـوال ژپ  پ  پ   ژوله: ـي قــف د اهلل ــوأضيف العمل إىل ي  : مرا

                                                           

 (.194) برقم: مسلم( ،و6565يف صحيحه برقم:)البخاري  أخرجه (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) تعالى: المثال الثالث عشــــر: قوله         

 .ژ پ

إنها : قال: ما هو ظاهر هذه اآلية وحقيقتها حتى يقالوالجواب: أن يُ 

 عنه؟ ْت ف  رِ ُص 

هل يقال: إن ظاهرها أن اهلل تعالى خلق األنعام بيده كما خلق 

ظاهرها أن اهلل تعالى خلق األنعام كما خلق  أو يقال: إن  ؟ بيده آدم

ها إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبُ  ن  لم يخلقها بيده لك ،غيرها

 ؟ة التي نزل بها القرآن الكريمـمعروف يف اللغة العربي  
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ب يف النار يقال ذ  ر وع  ف  ك   اً لو أن إنسانف ،وهذا من كالم العرب ،صاحب اليد

 ،باللسان أوبالقلب، ه ر  ف  ، وقد يكون ك  - مته يداكوقد  -له: هذا مما كسبت يداك 

مما  املراداجلواب ألن ؟! يداك ا كسبتأو مم   ،ا عملت يداكمم   :قالفكيف ي  

د به صاحب اليد.  كسبتم، لكن نسب اليشء لليد، ويرا

وس الفرق أن الفعل قد يضاف إىل يد ذي  »: قال اإلمام ابن القيم 

د اإلضافة إليه كقوله:  ،اليد مئ    حئ   ژ ،  ژ  ڑ ڑ ک ک )املرا

وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إىل يده مفردة أو مثناة فهو  ،ژىئ

 .(1) «مما بارشته به

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.1/269خمترص الصواعق ) (1)
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أصابتهم مصيبة بام كسبت  الذين، ژ حئ   مئ  ىئ   ژ له تعاىل:وق

 ،رتكب بالقلبي ما انوب منهفالذ   ،ذنوهبم باأليدي فقطمل يرتكبوا  أيدُّيم

بل أكثر  ،رتكب باللسانومنها ذنوب ت   ،ةواألمراض القلبي   ،تقاد الفاسدكاالع

 ،(1)«أكثر خطايا ابن آدم يف لسانه»: خطايا ابن آدم يف لسانه كام قال النبي 

 د  صائ  هم إال ح  ر  ناخ  عىل م  »أو  ،«الناس يف النار عىل وجوههم ك ب  هل ي  »وقال: 

 .(2)«مهت  ن  س  ل  أ  

 ذنب كذلك.، واجلوارح ت  اللسان ي ذنبو ،ذنبالقلب ي  إًذا 

د: مم   ،ژ حئ   مئ  ىئ  ژ: فقوله  ،ا عملت األيدي فقطليس املرا

د أصحاب األيدي، وهذا من كالم العرب ولغتهم.   وإنام املرا

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.534) «الصحيحة» وانظر:(، 10446رقم: )ب «املعجم الكبري» أخرجه الطرباين  يف (1)

،وصححه األلباين يف صحيح (3973)برقم: يف سننه وابن ماجه(،2804)برقم:الرتمذي  أخرجه (2)

 (.5136اجلامع برقم)

 

 ا القول األول فليس هو ظاهر اللفظ؛ لوجهين: أم  

أحدهما: أن اللفظ ال يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن 

حئ   مئ     ی  ی  ی  جئژ  به، أال ترى إلى قوله تعالى:

 .ژىئ  
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 :فقال يد كلمة عىل الباء بيدي، فأدخل حرف اجلر لو قال: عملت            

  .أنه بارش العمل بيدهعىل فيحمل  ،)بيدي(

دخول ، وم هبذا اليشءوإًذا اليد هي التي تق ،ژٹ  ڤ  ڤ     ژ                                        

  يدل عىل أن اليد بارشت ،ژۉ  ۉ  ې  ژ( يف قوله تعاىل حرف اجلر عىل )يدي  

جب  حب   خب       مب     ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   یژ  وقوله:

فإن المراد ما ؛ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ژ  ، وقوله:ژىب   يب  جت  حت  

بخًلف ما إذا قال: مه، وإن عمله بغير يده، كسبه اإلنسان نفُسه، وما قد  

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژ كما يف قوله تعالى:عملُتُه بيدي،

 فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.  ،ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ه لو كان المراد أن اهلل تعالى خلق هذه األنعام بيده لكان الثاين: أن

ۋ  ۋ    ژ كما قال اهلل تعالى يف آدم: ،لفظ اآلية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاًما

تعالى: ؛ألن القرآن نزل بالبيان ال بالتعمية؛ لقوله  ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

  .ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

ن أن يكون الصواب هو القول وإذا ظهر بطًلُن القول األول تعي  

الثاين، وهو: أن ظاهر اللفظ أن اهلل تعالى خلق األنعام كما خلق غيرها، 

ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس 

بالباء  ي  د  ، وعُ سِ فْ ف إلى الن  بمقتضى اللغة العربية، بخًلف ما إذا أضي

ق بين المتشابهات من أجود أنواع للفرق؛ فإن التنبه للفر هْ إلى اليد، فتنب  

 العلم، وبه يزول كثير من اإلشكاالت.
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 .ژپ  پ  پ ژ :قوله تعاىل بخالف اخللق

فلو »: ژۉ  ۉ  ې  ژيف الكالم عىل قوله تعاىل  اإلمام ابن القي م قال       

ء. ژپ  پ  پ ژكان مثل قوله:   لكان هو واألنعام يف ذلك سوا

يوجب له  ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژفلام فهم املسلمون أن قوله:       

ذلك  م  ه  سجد له، وف  أن ي   ر  م  ا باليدين عىل من أ   بكونه خملوقً ا وتفضياًل ختصيًص 

ٱ   ژ املوقف حني جعلوه من خصائصه، كانت التسوية بينه وبني قوله: أهل  

 .(1)«احمًض  خطأً    ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 

۞   ۞   ۞ 
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 ،ژٻ  ٻ  پ   ژ: يا رسول اهلل ،أي ژٱ  ٻ    ٻ   ژل اآلية: أو  

ل   اهلل إن  ة: أهل اإلحلاد من احللولي  يقول   فكان حممد  ،يف ذات حممد  ح 

يف ذات  الذي حل  ،  فالناس يبايعون اهلل ، حممد يف واهلل حال   ،يده د  يم  

ٱ  ٻ   ژ واحلق أن هذا كقول اهلل تعاىل: ،هكذا يقولون، وهذا باطل ،حممد 

 ،بايع اهللفقد بأمر من اهلل   الذي يبايع الرسول، ژٻ  ٻ  ٻ  پپ  

فقد عىص   ومن عىص الرسول ،اهلل أطاعفقد  رسول ال يطيعوالذي 

وهو مرسل من اهلل  فبيعتهم مع النبي  فألهنم بايعوا النبي  ، اهلل

 بيعة هلل.صارت ف

 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  المثال الرابع عشر: قوله تعالى:

 .ژپ  پ  ڀ پ 

  والجواب: أن يقال: هذه اآلية تضمنت جملتين:

 .ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  الجملة األولى: قوله تعالى:

ة( بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة يف وقد أخذ السلف )أهل السن  

ه، كما يف قوله تعالى:  كانوا يبايعون النبي  ڤأن الصحابة  ک  ژ نفس 

 .ژک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

أنهم  ،ژٻ  ٻ  پ  ژ  وال يمكن ألحد أن يفهم من قوله تعالى:

عي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لمنافاته ألول اآلية  ه، وال أن يد  يبايعون اهلل نفس 

 اهلل تعالى. واستحالتِه يف حق   ،والواقعِ 
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فيه ليس ، ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژتفسري أهل السنة لقوله تعاىل: 

 ، اهلل  لرسول بمبايعتهم ألهنم يبايعون اهلل تأويل وال رصف للفظ عن ظاهره؛

 . الذي أرسل رسوله  هو واهلل

 تلكووفد من  ،يأيت وفد من هذه الدولة ،مثال: هناك معاهدات بني بلدين

كاماًل،  ، وقد ال يمثله متثيالً األنه ذهب من يمثله ،تعاهد  الب لدانويقال:  ،الدولة

يني الضالني ومع ذلك معاهدته تعترب معاهدة للكل، ولذلك بعض التكفري

ما نحن سلمني معاهدون، يقولون: املاملنحرفني إذا قيل هلم: الكفار يف بالد 

قد معك املعاهدة؟ أنت وا ع  د الناس.عاهدناهم !! ومن أنت حتى ت   حد من أفرا

 .وشبهتهم أن  الذي عاهدهم هو احلاكم، وهو كافر أيًضا، فال تصح  معاهدته

 ني: من وجه هذا الكالم باطلو 

 مسلم. -كام نعتقد -: احلاكم أواًل 

د األمةـــفهي معاهدة ت ،األمر معاهدة لو قامت من ويل  ـثانًيا: ال   شمل أفرا

 

مبايعة له؛ ألنه رسوله، وقد بايع  وإنما جعل اهلل تعالى مبايعة الرسول 

لى الجهاد يف ع  الصحابة على الجهاد يف سبيل اهلل تعالى، ومبايعة الرسول

سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله؛ ألنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة 

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى:

  إلى اهلل تعالى من تشريف النبي ويف إضافة مبايعتهم الرسول 

هو ظاهر ما  ورفع شأن الُمبايعةِ  ،وِعظ مها ،ةوتأييده، وتوكيِد هذه المبايع

 ال يخفى على أحد.

 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

301 

                     ، بل لو أن فرًدا، وليس صحيًحا أن يعاهد  املسلمني كلهم ذلك الكافرامجيعً 

،  -غري احلاكم- املسلمني، وقد الدم عىل مجيع  يعترب معصوم   فالكافرأجار كافًرا

ا رجاًل مرشكً   (¢ أخت عيل بن أيب طالب) بنت أيب طالب أجارت أم هانئ

هلل إين فقالت: يا رسول ا يريد قتله، فذهبت إىل النبي  معت أن علي ا سو

: فقال الرسول  ،وقد زعم ابن أمي أنه قاتله ،-وهو مرشك- ،أجرت فالًنا

 وهكذا إذا بايع أحد  خل يف العهد، : دأي (1)«هانئقد أجرنا من أجريت يا أم »

 معروف يف لغة العرب.وقد بايع اهلل، وهذا معلوم ف  النبي  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

 (.336، ومسلم برقم:) (357) يف صحيحه برقم: البخاري أخرجه (1)
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ملتصقة ليست و ،قال: السامء فوقناوي   ،ونحن خملوقون ،السامء خملوقة

هلل فوق أيدُّيم أن وال يلزم من كون يد ا ،ويقال: يد اهلل فوق أيدُّيم ،برؤوسنا

ٱ  ٻ     ژ استدلوا بقوله تعاىل:تكون مالصقة أليدُّيم، وأصحاب احللول 

، فكان يبايعهم يف حممد  حال    عىل أن اهلل ،ژٻ  ٻ  ٻ  پ  

ن السياق يسعفهم يف يقولون :إ، وحممد هو اهلل، بدليل تتمة اآلية ، و حممد

عىل أن  مد فوق أيدُّيم مما يدل  وكانت يد حم ، ژپ  پ  پ  ڀڀ    ژقوله تعاىل: 

 وبيان بطالن مذهبهم. ،م الرد عليهموقد تقد   ،هو اهلل اً حممد

 .ژپ  پ  پ  ڀژ  :قوله تعالىالجملة الثانية: 

يد اهلل تعالى فوق أيدي  وهذه أيًضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن  

المبايعين؛ ألن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت 

كون مبايعة يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد 

، وال يلزم منها أن تكون يد اهلل جل وعًل مباشرة مبايعة هلل   النبي

 ا. مع أنها مباينة لنا، بعيدة عن   ،ال: السماء فوقناأليديهم، أال ترى أنه يق

مع مباينته تعالى لخلقه،  فوق أيدي المبايعين لرسوله  فيد اهلل 

پ  پ  پ   ژ المراد بقوله: ه عليهم، وال يمكن ألحد أن يفهم أن  وعلو  

عي أن ذلك ظاهرُ  ،يد النبي  ،ژڀ اللفظ؛ ألن اهلل تعالى  وال أن يد 

عند  أضاف اليد إلى نفسه، ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي 

مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم، فيمسك 

 فوق أيديهم. مع أيديهم ال هُ ُد بأيديهم كالمصافح لهم، في  
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 ،«كاستسقيتُ »و «كاستطعمتُ »و «ضُت مر»قوله تعالى يف الحديث القدسي: 

رض، وأنه أما علمت  أن عبدي فًلًنا م  »بي نه اهلل تعالى بنفسه حيث قال: 

 . «واستسقاك عبدي فًلن،عمك عبدي فًلن استط

 

يا ابن آدم، مرضُت فلم »: املثال اخلامس عش: قوله تعاىل يف احلديث القديس

 احلديَث. «...تعدين

ر والصلة ِـّ وهذا احلديث رواه مسلم يف باب )فضل عيادة املريض( من كتاب الب

 .الباقي( ترتيب حممد فؤاد عبد /1990ص/43واآلداب )رقم

إن اهلل تعالى يقول يوم : »أنه قال: قال رسول اهلل  ╩رواه مسلم عن أيب هريرة 

قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! ،القيامة: يا ابن آدم مرضُت فلم تعدين

أن عبدي فًلًنا مرض فلم تعده، أما علمت  أنك لو عدته لوجدتني  قال: أما علمت  

أطعمك وأنت رب ك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف عنده، يا ابن آدم استطعمتُ 

أنك لو  ك عبدي فًلن فلم تطعمه، أما علمت  مأنه استطع   العالمين؟! قال: أما علمت  

ك فلم تسقني، قال: يا رب كيف ـأطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم، استسقيتُ 

قال: استسقاك عبدي فًلن فلم تسقه، أما إنك لو سقيته ، أسقيك وأنت رب العالمين

 .«وجدت ذلك عندي

لف أخذوا هبذا احلديث ومل يرصفوه عن ظاهره بتحريف واب: أن السَّ واجل

فقوله تعاىل يف احلديث م به، ه به املتكلِّ وه بام فرسَّ ام فرسَّ يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنَّ 

حيث ستسقيتك( بيَّنه اهلل تعاىل بنفسه وا .واستطعمتك...القديس: )مرضت..

عمك عبدي فالن، واستسقاك علمَت أنَّ عبدي فالًنا مرض، وأنه استط قال: )أما

عبد من عباد اهلل، واستطعام عبد  وهو رصيح يف أن املراد به مرُض ، (عبدي فالن

م به املتكلِّ ه بذلك هو اهلل من عباد اهلل، واستسقاء عبد من عباد اهلل، والذي فرسَّ 

 ،املضاف إليه واالستطعامَ  ،املضاف إىل اهلل وهو أعلم بمراده، فإذا فرسنا املرَض 

مل يكن يف ذلك  ،واستسقائه ،واستطعامه ،املضاف إليه بمرض العبد واالستسقاءَ 

م هبذا املعنى م به فهو كام لو تكلَّ رصف الكالم عن ظاهره؛ ألن ذلك تفسري املتكلِّ 

ۉ   ژ ، كقوله تعاىل:أضاف اهلل ذلك إىل نفسه أواًل للرتغيب واحلثِّ  امابتداًء، وإنَّ 

 .ژې  ې  ې  ې
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ألن العبد يقول:  ؛وليس فيه رصف للكالم عن ظاهره ،احلديث واضحف

استطعمك عبدي فالن فلم  رب العاملني؟! قال:ف أطعمك وأنت ريب كي»

 ؛ألطعمتني  مل يقل ،«ك أطعمته لوجدت ذلك عنديتطعمه، أما علمت لو أن  

چ  چ  چ  چ   ژ ، وهو القائل  جل  وعال:ژہہ    ہ    ژألنه سبحانه وتعاىل 

 ،مرضو ،الذي استطعمف يفرس نفسه: احلديثف، ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڇ

 واستسقى هو العبد.

 ،مرضيح يف أن اهلل سبحانه لم يَ وهذا صر»قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 ،هه مرَض ه ومرَض ه جوعَ فجعل جوعَ  ،عبده وجاع عبده َض ر  ولكن مَ  ،عْ ج  يَ  مول

 ،ه لوجدتني عندهدتَ ولو ع ،ذلك عندي ه لوجدَت ا ذلك بأنك لو أطعمتَ رً سِّ فَ م  

 .(1) « يحتاج إلى تأويل يف الحديث لفظٌ  فلم يبَق 

ى م  س  و ،: يتصدق يف سبيل اهلل،أي ژۉ  ې  ې  ې  ې   ژ      قوله تعاىل:

 عىل القرض، فأوجب اهلل له  د  ر  ض أن ي  ر  قم  ـذلك قرًضا؛ ألن حق ال  اهلل

حسنات إىل سبعامئة  فيعطي عىل احلسنة عرش ،نفسه أن يرد القرض له بإحسان

 واهلل واسع عليم.  ،ضعف إىل أضعاف كثرية

فيطلب  ،بحاجة إىل قرض حتى يسد حاجاته   وليس املعنى: أن اهلل

  يفهم هذا إال من انتكست بصريته.الف ،اً ن الناس قرضم  

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
 (.73( التدمرية )ص1)
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 ي مثلون مخسة وتسعني وقال بأهنم ،عمل إحصائية لألشاعرةالذي ن م  

لو كان مخسة ، حتى ال شك أن هذا زعم باطلباملائة؟ وكيف عرف هذا؟ 

واهلل تعاىل يقول:  أن احلق مع األكثر،هذا  فال يلزم ،ن باملائة أشاعرةوتسعو

 .ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ۆ   ژ

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة ألهل التأويل الذين يحرفون 

نصوص الصفات عن ظاهرها بًل دليل من كتاب اهلل تعالى، وال من سنة 

متناقضون مضطربون، إذ لو كان فونها بُشب هٍ باطلة هم فيها وإنما يحر   ، رسوله

نه اهلل تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها المراد خًلف ظاهرها كما يقولون لبي  

نه اهلل ورسوله كما يف هذا الحديث، ولو كان لبي   -كما زعموا-ممتنًعا على اهلل 

ظاهرها الًلئق باهلل ممتنًعا على اهلل لكان يف الكتاب والسنة من وصف اهلل تعالى 

 لفة، وهذا من أكبر المحال.يمتنع عليه ما ال يحصى إال بكُ  بما

ولنكتف بهذا القدر من األمثلة؛ لتكون نبراًسا لغيرها، وإال فالقاعدة 

عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها 

 على ظاهرها من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل.

يف قواعد نصوص الصفات،  كًلم على هذا مستوىفًم الوقد تقد  

 والحمد هلل رب العالمين.

الخاتمة: إذا قال قائل: قد عرفنا بطًلن مذهب أهل التأويل يف باب 

الصفات، ومن المعلوم أن األشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم 

 مين؟!باطًًل وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسل
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س نفسه ، بل حتى املؤس  واحد من اإلسالم ليس فيه أشعري  األول  الصدر

 حينها! اخملوقً مل يكن 

 وكيف يكون باطًًل وقدوتهم يف ذلك أبو الحسن األشعري؟

وكيف يكون باطًًل وفيهم فًلن وفًلن من العلماء المعروفين بالنصيحة 

 هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة المسلمين، وعامتهم؟

قلنا: الجواب عن السؤال األول: أننا ال نسل م أن تكون نسبة األشاعرة 

هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن  بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن   بهذا القدر

 طريق اإلحصاء الدقيق.

منا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه ال يقتضي عصمتهم من الخطأ؛ ثم لو سل  

 ألن العصمة يف إجماع المسلمين ال يف األكثر.

أهل ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديًما ثابت على خًلف ما كان عليه 

التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه األمة وهم الصحابة الذين هم خير 

ن بعدهم كانوا مجمعين على القرون، والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى مِ 

من األسماء والصفات، وإجراء  ملسو هيلع هللا ىلصإثبات ما أثبته اهلل لنفسه، أو أثبته له رسوله 

غير تحريف، وال تعطيل، وال ن النصوص على ظاهرها الًلئق باهلل تعالى مِ 

 تكييف، وال تمثيل.

ة؛ ألنه م  لزِ مُ  وإجماُعهم حجةٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلصوهم خير القرون بنص الرسول 

ن مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل اإلجماع عنهم يف القاعدة الرابعة مِ 

 قواعد نصوص الصفات.
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قال بعض الناس: إن الصحابة كانوا أشاعرة، فنقول: كيف هذا وأبو احلسن 

قرأ  قالوا: كام يقال: قراءة حفص، وهي قراءةاألشعري ولد بعد زمن الصحابة؟! 

وليس  ،ىل حفص مع أن حفصًا أخذها عن شيخه إىل  النبي ، فنسبت إهبا النبي 

وإن كان أبو احلسن  ،الذي أخذها عن حفص، فكذلك الصحابة أشاعرة النبي 

ألن ؛ واستخفاف  بعقول الناس ،هذا كالم باطل :األشعري قد أتى بعدهم، فنقول

ب ت إلي قراءة حفص أخذها عن مشاخيه باإلسناد املتصل إىل النبي 
ألنه هو ؛ هفن س 

 الذي أظهرها وأشهرها. 

يف الصدر األول حتى لكن عقيدة أيب احلسن األشعري مل تكن موجودة 

فكيف  ،هو وأمثاله استخرجوها من عقوهلم وإنام ،الصحابة أشاعرةيقال: 

  .ال يمكن فهذا ل لآلخر؟!الصحابة أشاعرة؟! وكيف ينسب األو   :إنيقال

 

۞   ۞   ۞ 
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 هذا تاري

 

ائي أليب عيل اجلب   تلميًذا امعتزلي  أول أمره ، كان يف األشعري خ أيب احلسن

 عىل عقيدة االعتزال أربعني سنة. (زوج أمه)

ه من  والجواب عن أئمة السؤال الثاين: أن أبا الحسن األشعري وغير 

عون ألنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا اإلمامة يف  المسلمين ال يد 

الدين إال حين عرفوا قدر أنفسهم، ونزلوها منزلتها، وكان يف قلوبهم من 

 .ة ما استحقوا به أن يكونوا أئمةتعظيم الكتاب والسن  

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ژ قال اهلل تعالى:

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :براهيموقال عن إ ،ژڍ  ڌ  

 .ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ     

ثم إن هؤالء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به االقتداء الذي 

 ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحُل ثًلٌث يف العقيدة: 

 المرحلة األولى: مرحلة االعتزال: 

تنق مذهب المعتزلة أربعين عاًما، يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه اع

 عليهم. وبالغ يف الرد   ،وصرح بتضليل المعتزلة

ة المحضة سلك المرحلة الثانية: مرحلة بين االعتزال المحض والسن  

ب، قال شيخ اإلسًلم ابن  فيها طريق أبي محمد عبد اهلل بن سعيد بن ُكًل 

لد السادس عشر يف مجموع الفتاوى البن قاسم: ( من المج471تيمية)ص

وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤالء كًلًما  واألشعريُّ »

 ا هـ. «وهي فاسدة ،وها صحيحةصحيًحا ومن هؤالء أصواًل عقلية ظنُّ 

المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث  الذين إمامهم 

وهو  "اإلبانة عن أصول الديانة"ره يف كتابه كما قر    بلاإلمام أحمد ابن حن

 من آخر كتبه أو آخرها.
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تراجع إىل مذهب  ينكرون أن يكون أبو احلسناألشاعرة املنحرفون اآلن 

وكذا  ،األشعري أيب احلسنإىل ، كتاب اإلبانةنسبة ينكرون  لذلك، والسلف

وفيه أثبت األشعري الصفات  ،)رسالة إىل أهل الثغر( ينكرون نسبة كتاب

 .الفعلية هلل

 

۞   ۞   ۞ 
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گ گ گ ) بكتاب عزيز - النبي  :يعني-جاءنا »مته: قال يف مقد            

 .  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

جمع فيه علم األولين، وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط اهلل   

ويف  ،وغوى ه المتين، من تمسك به نجا، ومن خالفه ضل  المستقيم، وحبل

 :╡فقال  ،ة رسوله اهلل يف كتابه على التمسك بسن   ى، وحث  رد  الجهل ت  
 .« ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ژ 

فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى »إلى أن قال: 

ن غلبت ل بكتابه، فنبذ كثير مم  كما أمرهم بالعم ه ي  ك بسنة نبِ التمسُّ 

وراء ظهورهم، وعدلوا  شقوته، واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي اهلل 

 دوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول اهللإلى أسًلف لهم قل  

 ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراًء منهم على اهلل

 .ژڱ  ڱ

فإن قال  »ثم قال:  ،بتدعة، وأشار إلى بطًلنهاأصواًل من أصول الم ثم ذكر

 ،قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة، والجهمية، والحرورية، والرافضة، والمرجئة

 ونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون؟فُ ر  فع  

 نا ك بكتاب رب  قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسُّ 

، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك نبينا  ةوبسن  

–هلل أحمد بن محمد بن حنبل وبما كان يقول به أبو عبد امعتصمون، 

ر  قائلون، ولمن خالف قوله  -اهلل وجهه ورفع درجته، وأجزل مثوبته نض 
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 ألهنا ثابتة هلل  ؛هلل  السبع أثبت أهل السنة واجلامعة هذه الصفات

  أثبتوها عن طريق العقل.أما األشاعرة ف بالكتاب والسنة ،

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

                                                           

؛ ألنه »: لشيخ ابن عثيمين قال ا( 1) قوله: )الرئيس الكامل(، ليس فيها محظوٌر شرعيٌّ

يعني: كامٌل بالنسبة لمن بعده، أو بالنسبة ألهل التعطيل، وما أشبه ذلك، وإال فمن المعلوم أنه 

 [.461]شرح القواعد المثلى ص «ال يريد أنه كامٌل ككمال اهلل

 .   «والرئيس الكامل ،ألنه اإلمام الفاضل ؛مجانبون

ليه بما أظهر اهلل على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات، ثم أثنى ع

ة ات، وقرر ذلك باألدلة النقلي  ومسائل يف القدر، والشفاعة، وبعض السمعي  

 ة.والعقلي  

رون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والمتأخ  

إال الصفات السبع المذكورة  والتزموا طريق التأويل يف عامة الصفات، ولم يثبتوا

 يف هذا البيت: 

 حيٌّ عليٌم قديٌر والكًلُم له           

 إرادة وكذاك السمع والبصر                               

 على خًلف بينهم وبين أهل السنة يف كيفية إثباتها.
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( 359شيُخ اإلسًلم ابن تيمية ما قيل يف شأن األشعرية )ص ولما ذكر

ومرادهم »قال:  ،لد السادس من مجموع الفتاوى البن قاسممن المج

« اإلبانة»ة، وأما من قال منهم بكتاب ة الذين ينفون الصفات الخبري  األشعري  

 عدُّ ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يُ ،فه األشعري يف آخر عمرهالذي صن  

 «. من أهل السنة

ؤالء وقولهم ة فعكس هوأما األشعري  )(: 310وقال قبل ذلك )ص

يستلزم التعطيل، وأنه ال داخل العالم وال خارجه، وكًلمه معنى واحد، 

ين، والتوراة، واإلنجيل واحد، وهذا معلوم  ومعنى آية الكرسي، وآية الد 

 ا هـ. (.الفساد بالضرورة

 اس)ط. اإلمام(: م يف النونية من شرح الهر  وقال تلميذه ابن القي  

 الطريق المستقيم لمن له عينان                 سـكـم عـهـريقـأن طــواعلم ب

 إلى أن قال: 

 د صاحـب البرهانكون المقل               لعميان البصائر أبصروا فاعجب 

 انــر وال بـــرهـصـير مـــا بـبغ     واهـن ســى مـورأوه بالتقـــليد أول

 بًا لذي الحرمـانما عجـعناهـم            وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا

 «أضواء البيان»خ محمد أمين الشنقيطي يف تفسيره وقال الشي

( على تفسير آية استواء اهلل تعالى على عرشه التي يف سورة 2ج/319)ص

لِط  يف هذا خلق ال يحصى كثرًة من المتأخرين، )األعراف:  اعلم أنه غ 

مثًًل  دِ ـي  ـستواء والابق إلى الفهم من معنى االفزعموا أن الظاهر المتبادر الس  

يف اآليات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا أن 

 . (نصرفه عن ظاهره إجماًعا
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ألن ؛ عىل التمثيل، والتمثيل كفر داال   ظاهر كالم اهلل  أهل البدع جعل

جعل ظاهر كالم اهلل متثياًل فقد جعل فمن ، ژٺ  ٿ   ٿ ژاهلل يقول: 

، وهذا من أبطل الباطل  ،، وكالمه صفتهم اهلل حق  كالف ،ظاهر كالم اهلل كفًرا

 .الصفات كام يليق بجاللهفقد أثبت لنفسه وهو أعلم بنفسه، 

۞   ۞   ۞  

  

اهلل وصف  حقيقة معنى هذا القول أن   وال يخفى على أدنى عاقل أن  » قال:

عالى، والقول تنفسه يف كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر باهلل 

 .«فيه بما ال يليق به
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جيب  م  ومن ث   ،عىل التمثيل يدل    ن ظاهر كالم اهللإ أواًل: إذا قال:

 ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژكقوله تعاىل:  -حتريفه  تأويله أي يف احلقيقة-تأويله

: معناها استوىل؛ ألن  املخلوق.بلناه مث   ،نا إذا قلنا: استوىقالوا

اعتقادهم  ى آخر، هوالذي دعاهم إىل رصف ظاهر لفظ القرآن إىل معنً و

 عىل التمثيل، والتمثيل كفر.  يدل   وأ وهم  ي  ظاهر القرآن  بأن  

ظاهر القرآن املتبادر للذهن يفيد  إن   : إذا قلناالشنقيطي يقول الشيخ

 وهذا باطل. ،التمثيل إًذا يفيد الكفر

والنبي  ،ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ژ :قال اهلل لنبيه :ثانياً 

وفيه  ،نزل اهلل عليه القرآنوقد أ ،يف حرف واحد أن استوى معناه استوىلمل يبني 

ر  فيها االستواء عىل العرش سبع آيات
ك  ژ  ژ   ڈ ژ كقوله تعاىل: ،ذ 

   للناس ما نزل إليهم.أن يبني   ته التي أمره اهلل هباومن مهم   ، ژڑ

 

 ،ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  الذي قيل له: والنبي 

 به من العلماء على أنه  ن يعتدُّ ن حرًفا واحًدا من ذلك، مع إجماع م  لم يبي  

-ال يجوز يف حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى يف العقائد 

حتى جاء هؤالء  -بادر منه الكفر والضًلل المبينما ما ظاهره المتالسي  

الجهلة من المتأخرين فزعموا أن اهلل أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره 

وضًلل  رٌ فْ أن ذلك الظاهر المتبادر كُ   م  ت  ك    المتبادر منه ال يليق، والنبيُّ 

ن تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على هذا مِ  يجب صرف اللفظ عنه، وكلُّ 

ة، سبحانك هذا بهتان عظيم، وال يخفى أن هذا القول من أكبر أو سن  كتاب 

 .ورسوله ، الضًلل، ومن أعظم االفتراء على اهلل 
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ن يعتد هبم من العلامء ذلك، مع إمجاع م   منيبني حرًفا واحًدا  ثم قال: مل

لو  ري البيان عن وقت احلاجة، يعني: النبي ال جيوز يف حقه تأخ عىل أنه 

أن يأكل أحد  بشامله،  :رأى منكًرا يف اآلداب، أو األخالق، أو يف األلفاظ، مثل

ر   ألن سكوته  ؛ه  ع  د  لي   م بكالم فاسد، مل يكن النبي كل  أو يت ، فلذلك إقرا

 إنكاره كل ، بل أبلغ من ذلكصدر من أصحابهخطأ ينكر كل  النبي  كان

يمكن الوحي ينزل عليه، فال  ، ألن   -وإن مل يكن أمامه-حتى  هيف عهد يقعخطأ 

ويسكت  ،عىل الكفر داال   أي عىل التمثيل، أن يكون ظاهر كالم اهلل داال  

: ا: القدرة، واستوى معناهاليد معناه إن ة واحدة:! فلم يقل هلم ولو مر   النبي

يعني: ينزل أمره أو ملك من مالئكته، ما استوىل، وينزل ربنا إىل السامء الدنيا 

   للناس.أن يبني   قال هذا مع أنه واجب عليه 

أن  النبي  لوجب عىللو فرضنا جدالً أن ظاهر القرآن يدل عىل الكفر و

 ،عىل ظاهرها صفات اهلل ال تفهموا  :، وأن يقولهأمت   ذروأن حي   ،ذلكيبني 

  النبي  سمع ي  ، فكيف اً فران هذا ك  فنقول: إذا ك ،ذلك يقل النبي  مل وملا

  ه؟!!ن  ـ ـيب  الكفر وال ي  

خيربه   إىل نبينا حممد  ◙كذلك لو فهم الصحابة خطًأ لبعث اهلل جربيل 

 واحد   ولو أدنى ،ض صحابي االعاملني يقي   ، فرب  ، فيبني هلمفهموا خطأً  أن الناس

كان يعجبهم  ♥إن الصحابة  ويسأله سؤاالً، حتى من األعراب فيأيت إىل النبي 

وما كانوا  ، م كانوا ُّيابون النبيألهن ؛األعرايب العاقل حني يأيت ويسأل النبي 

  يكثرون عليه السؤال.

 حق، وإنام يدلبل هو يدل عىل الكفر،  الاهلل يعلم بأن ظاهر الكالم ف

 .  بهعىل إثبات الصفات عىل الوجه الالئق  كالمه

 مل   النبي  ف أنيلزم من كالم املحر   ما معناه:يقول الشيخ الشنقيطي 
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يدل  ظاهر القرآنأي  ،ا ، وكان ظاهر الكالم كفرً من ضالل العقيدة يبني ما يف

أن ظاهر كالم اهلل  أو، -هكذا يقولون والعياذ باهلل -كفر عىل التمثيل وهذا 

من -بع ناس يف القرن الثالث أو الرا -للتمثيل، حتى يأيت هؤالء اجلهلة  موهم  

 ظاهره املتبادر منه ال يليق وصًفاأطلق عىل نفسه  املتأخرين، فزعموا أن اهلل 

  .هذا ال يمكنو، ويقولون: اهلل وصف نفسه بام ال يليق به!! به

وكل  هذا من تلقاء أنفسهم من غري اعتامد  ): الشنقيطي الشيخ قال

سبحانك هذا هبتان :)قوله، هلم بالتحريفيأذن  فاهلل مل ،(ةعىل كتاب أو سن  

كتم  أن الرسول وهو  ،الذي يشري إليه الشيخ هو البهتان العظيمو (،عظيم

كفر وضالل، وترك األمة عىل الضالل،  ومل يبني بأن ظاهر كالم اهلل 

 سبحانك هذا هبتان عظيم. 

ومن أعظم االفرتاء عىل  ،وال خيفى أن هذا القول من أكرب الضالل قال:

 .ورسوله ، اهلل 

۞   ۞   ۞ 
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لديه    ؒالشيخ ابن بازنقول:  ،نرضب مثاًل يوضح مقصود املؤلف          

لو قلنا للطالب: فعلم، والطالب الصغري يف املرحلة الدراسية األوىل لديه علم، 

كم صالة يف اليوم والليلة؟ فسيقول: مخس صلوات، فهذا علم، إذا قلنا: هذا 

فال يتبادر إىل الذهن أهنام والشيخ ابن باز عنده علم،  ،لطالب عنده علما

فكيف يأيت إىل ذهن إنسان عاقل أن اخلالق بصفاته يامثل املخلوق؟!  ،متساويان

ا، وف  افرتاء عىل اهلل. هوهذا بعيد جد 

 چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ژعلم، والدليل:  لهاهلل تعاىل ف

 . ژ     ڈ   ڈ  ژ  ژ

 

ف  اهلل به  ص  والحق الذي ال يشك فيه أدنى عاقل أن كل وْصف و 

، فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من نفسه، أو وصفه به رسوله 

ن اإليمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات يف قلبه شيء م

 الحوادث. 

السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو  قال: وهل ينكر عاقل أن  

منافاة الخالق للمخلوق يف ذاته وجميع صفاته؟ ال واهلل ال ينكر ذلك إال 

 مكابر! والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات ال يليق باهلل؛

ما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق ألنه كفر وتشبيه؛ إن  

وعدم اإليمان بها،  اه شؤم التشبيه إلى نفي صفات اهلل والمخلوق، فأد  

ًها أواًل، هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشب   مع أنه 

 نتهاًء.ًًل ثانًيا، فارتكب ما ال يليق باهلل ابتداًء واعط  ومُ 



 منحة املوىل يف شرح القواعد املثلى

 

318 

: أي ،ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ژ :والدليل ،واملخلوق عنده علم        

العاملني يعلم ما يف الساموات وما يف األرض،  ب  املخلوق عنده علم قليل، ور  

بالعلم  ووصفنا املخلوق ،إذا وصفنا اهلل بالعلم نافكيف يتبادر إىل ذهن مسلم أن  

 أنه يلزم منه التامثل؟!!

 ،اًل و  فقد وقع يف التمثيل أَ  ،زعم أن ظاهر آيات الصفات كفر وتشبيه منو      

  فوقع يف التعطيل ثانيًا. ،ص منهأراد التخلُّ  ثم  

 

۞   ۞   ۞ 
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اهلل حق قدره ألثبتوا له ما أثبته لنفسه، وأثبته له  أهل البدع رَ دَ أي لو قَ           

وال  ،من غري حتريف، اه عن نفسه، ونفاه عنه رسوله ونفوا عنه ما نف رسوله،

 .وال متثيل ،وال تكييف ،تعطيل

كتاب ) نسبة األشاعرة ينكرونو ،(«اإلبانة»كام يعلم من كالمه يف )قوله:          

 .  ؒاألشعري أليب احلسن (اإلبانة

۞   ۞   ۞ 

 

ولو كان قلبه عارًفا باهلل كما ينبغي، معظًما هلل كما ينبغي، طاهًرا 

اهلل  ف  ْص من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن و  

تعالى بالغ من الكمال والجًلل ما يقطع أوهام عًلئق المشابهة بينه وبين 

مان بصفات الكمال صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعًدا لإلي

والجًلل الثابتة هلل يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام 

ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ       ژ  عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله:

 ا ـه.. ژ    ٹ  ٹ

كان يف آخر عمره على مذهب أهل  $ واألشعري أبو الحسن          

 تعالى لنفسه يف كتابه، أو على السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته اهلل

 ؛ من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل. لسان رسوله 

ح بحصر قوله فيه، كما هي ومذهب اإلنسان ما قاله أخيًرا إذا صر  

 .« اإلبانة»الحال يف أبي الحسن، كما يعلم من كًلمه يف 
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 . قبل أن يولد أبو احلسن األشعري بعةقد تويف األئمة األربل 

۞   ۞   ۞ 

 

 

وهو التزام مذهب أهل  ،ه أخيًراباع ما كان عليت  اوعلى هذا فتمام تقليده 

باع الذي التزم به الحديث والسنة؛ ألنه المذهب الصحيح الواجب االت  

 الحسن نفُسه. أبو

 والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الحق ال يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو  أن   األول:

بهم أثر يف قبول أقوالهم كما نقبل الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومرات

ف يف خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان يف كل حال، فإن خبر العدل، ونتوق  

ا ـً يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دي ن رٌ ش  اإلنسان ب  

وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر 

ن أو مذهب حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معي  ما 

 ن ال يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.معي  

نا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق األشاعرة بالرجال الذين هم ـ الثاين: أن

دى وأقوم وأعظم وأه وجدنا يف هذه الطريق من هم أجلُّ  ،على طريق السلف

من الذين على طريق األشاعرة، فاألئمة األربعة أصحاب المذاهب المتبوعة 

 ليسوا على طريق األشاعرة.
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عين لم تجدهم على طريق ن فوقهم من التابوإذا ارتقيت إلى م  

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء األربعة الراشدين لم ، األشاعرة

وغيرهما  ،وصفاته ،رة يف أسماء اهلل تعالىتجد فيهم من حذا حذو األشاع

 مما خرج به األشاعرة عن طريق السلف.

م صدق د  ونحن ال ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى األشعري ق  

رواية  عنه، والعناية بكتاب اهلل تعالى وبسنة رسوله  يف اإلسًلم والذب  

يستلزم ال  ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا

وا فيه، وال قبول قولهم يف كل ما قالوه، وال ؤعصمتهم من الخطأ فيما أخط

 ه لما يف ذلك من بيان الحق وهداية الخلق.د  يمنع من بيان خطئهم ور  

وال ننكر أيًضا أن لبعضهم قصًدا حسنًا فيما ذهب إليه وخفي عليه 

ل البد أن الحق فيه، ولكن ال يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، ب

ه على قائله دُّ فإن كان مخالًفا لها وجب ر  ، يكون موافًقا لشريعة اهلل 

«. من عمل عمًًل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ : »كائنًا من كان؛ لقول النبي 

عنه يف  ر  ذِ ثم إن كان قائله معروًفا بالنصيحة والصدق يف طلب الحق اعتُ 

 قصده ومخالفته.هذه المخالفة، وإال عومل بما يستحقه بسوء 

 رون أهل التأويل أو تفسقونهم؟فإن قال قائل: هل تكف   

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى اهلل تعالى 

ها إلى الكتاب والسنة، فهو من األحكام الشرعية التي مردُّ ، ورسوله 

ن دل الكتاب ق إال مفس  ر وال يُ ت، فًل يكف  ت فيها غاية التثبُّ فيجب التثبُّ 

 والسنة على كفره أو فسقه.
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 التساهل يف تكفري املسلم يوقع قائله يف حمذورين:         

 إنه: عن مسلمإذا قال إنسان فافرتاء الكذب عىل اهلل، : املحذوراألول

حكم التكفري راجع  عىل اهلل؛ ألن   فقد افرتى ،كافر، وهو عند اهلل ليس بكافر

 إىل اهلل ورسوله.

؛ ألن من قال ا منهـمً ـبه أخاه إن كان سال وصف: الوقوع فيام املحذور الثاين

ا.  قالفإن كان كام  ،ألخيه: يا كافر  وإال حارت عليه، فمسألة التكفري خطرية جد 

ا، عضهم بعًض يوب أهل البدع تكفري بن عُ فمِ  شيخ اإلسالم ابن تيمية:يقول 

   .(1)رونكف  ئون وال يُ العلم أهنم خيط  ادح أهل مَم ن ومِ 

وكذلك التبديع فال تبادر إىل تبديع اآلخرين، كام ال تبادر بتكفري اآلخرين، 

ث قبل احلكم عىل اآلخرين بكفر أو فسق أو بدعة هو غاية العقل ، مع أن فالرتي  

لست بحاجة أن تقول: فالن كافر،  أكثرنا ال حيتاج إىل إصدار هذه األحكام، أنت

وفالن مبتدع، حتى من الناحية الرشعية لست بحاجة إىل أن تصدر حكاًم عىل 

فيأيت بعض الناس  ،أحد، لكن ال تكون املسألة أيًضا أن نواجه البدعة بالبدعة

                                                           

 (.5/251منهاج السنة )( 1)

واألصل يف المسلم الظاهر العدالة بقاء إسًلمه وبقاء عدالته حتى 

يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، وال يجوز التساهل يف 

 تكفيره أو تفسيقه؛ ألن يف ذلك محذورين عظيمين: 

م، وعلى المحكوم أحدهما: افتراء الكذب على اهلل تعالى يف الحك

 عليه يف الوصف الذي نبرزه به.

 الثاين: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالًما منه.
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ويقول: حتى اليهود والنصارى ال نقول عنهم كفار، بل هم أهل الكتاب، نقول: 

اب لكنهم كفار، وأهل الكتاب قسم من أقسام الكفار، قال هم أهل كت،صحيح 

فأهل الكتاب و  ، ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   ژاهلل تعاىل: 

ھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭۇ  ۇ   ژاملرشكون كفار 

ن ژۆ  ۆ  ۈ  يبادر بتكفري الناس  ، فصار الناس عىل طريف نقيض: منهم م 

نجتمعات، ووامل  .ورسوله رهم اهلل  كف   اليهود والنصارى الذين رال يكف   منهم م 

ره اهلل  واحلق  ه سواء أكان من اليهود أم النصارىورسول   : أن الكافر الذي كف 

ا املسلمون ، وأم  وهو يشهد عىل نفسه بذلك ،كم بكفرهفهذا حي   ،أم من غريهم

  هم.ث يف تكفريغاية الرتي   ثفالواجب الرتي  

 ،قد تنجو ،، فأنت عىل خطر عظيمعىل شخص  بعينه إذا حكمت بالتكفري

  .هذا الباب فالسالمة عدم الولوج يفوقد ال تنجو، 

أن من  بعض الناس، قد يظن قد ال يكون فيه مصلحة: أيًضا كذلك التبديع

ال نرتحم بعضهم قال:  إن حتى ،التبديع يبادر إىل أن العقيدةالتمسك بالسنة و

 ،: لنحرق كتب هؤالءوا ، بل قالمن أهل البدع امألهن ؛ابن حجر والنوويعىل 

غلو يف  وهذا ال شك  فحرقوا فتح الباري، وحرقوا رشح النووي عىل مسلم، 

 التبديع.

 ن  : يا شيخ ما رأيك فيم  له قالوا ف ،يف حمارضة $ ابن عثيمنيوكان شيخنا 

: نوا لشيخ: إين داع  فأم  يقول: ال نرتحم عىل ابن حجر والنووي؟ فكان جواب ا

: آمني، مهللا ارحم النووي : آمني، فأعطاهم  ،مهللا ارحم ابن حجر قالوا قالوا

ب  .اعملي   اً جوا
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فإن وجدت  ،كذلك اللعن، إذا لعن رجل  رجاًل، صعدت اللعنة إىل السامء

 ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ، كام ثبت عت إىل قائلها، نسأل اهلل العافية رجعمسلًكا وإال  
ن  شيًئا صعدت اللعنة إلى السماء»أنه قال:  فتغلق أبواب  ،إن  العبد  إذا ل ع 

فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخُذ يمينًا  ثم تهبط إلى األرض، السماء دونها،

اًغا ،وِشمااًل  س  ع ت إلى الذي لُ ، فإذا لم ت جد م  ج  ، فإنْ عِ ر  وإال ، كان لذلك أهًًل  ن 

ع ت إلى قائله ج   .(1)«ار 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
نه األلباين يف  (4905أبو داود يف سننه برقم: )أخرجه (  1)  (.1269رقم: ) «الصحيحة»، وحس 

 

ر  »قال:  أن النبي  ƒ ففي صحيح مسلم عن عبد اهلل بن عمر ف  إذا ك 

إن كان كما قال، وإال رجعت »ويف رواية: ،«الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما

ومن دعا رجًًل بالكفر أو قال: : »عن النبي   ، وفيه عن أبي ذر  «عليه

 «.عدو اهلل وليس كذلك إال حار عليه
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وهو يف  ،الرسول يف شق أي: يكون   ،  ژڦ   ڦ  ڦ   ژ  :قوله تعاىل

د أن تكون سنة الرسول ومذهبه يف شق  وهو يف شق آخر. ،شق آخر، واملرا

ألنه ملا ؛أي: غري سبيل الصحابة، ژڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ: قوله تعاىل

 ، ذلك الوقت إال الصحابة، وسبيل الصحابةيف م  مؤمنونث  نزلت اآلية مل يكن 

 أي: طريقتهم.

، ومفهوم  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ   : تعاىلوالشاهد من هذه اآلية قوله 

 فال حيكم عليه بالكفر أو الفسق. ، له اهلدىاآلية أنه إذا مل يتبني  

رتب ـوما يت ،ولكن ال يعرف عقوبة هذا الفعل ،ا إذا كان يعلم أن هذا حرامأم  

  عليه فإنه ال يعذر، والدليل حديث الرجل الذي وقع عىل أهله يف هنار رمضان،

ر يف ظ  نْ وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن يُ 

 أمرين: 

أحدهما: داللة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب 

 للكفر أو الفسق.

على القائل المعين أو الفاعل المعين،  الثاين: انطباق هذا الحكم

 بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق يف حقه وتنتفي الموانع.

ومن أهم الشروط: أن يكون عالًما بمخالفته التي أوجبت أن يكون 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  كافًرا أو فاسًقا؛ لقوله تعالى:

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   

 . ژ   ڍ 
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، فقال رسول اهلل فإنه أتى إىل النبي  : قال (1)«؟وما أهلكك»  فقال له: هلكت 

ولكنه جيهل العقوبة وما يرتت ب  ،وقعت  عىل أهيل وأنا صائم، فهذا يعلم احلكم

 . يستفتيه، ومع ذلك مل يعذره النبي  نبي ولذلك أتى إىل ال ؛عىل هذا الفعل

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

  

                                                           

 (.1111) برقم: ( ، ومسلم6709) يف صحيحه برقم: البخاري أخرجه (1)
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ذات أنواط للمرشكني يقال هلا: الفتح ملا مروا عىل شجرة  ة  م  ل  س  كام فعل م  

اجعل لنا ذات أنواط كام هلم  يا رسول اهلل  :يعلقون عليها أسلحتهم ، قالوا 

هنا السنن، قلتم والذي نفس بيده كام اهلل أكرب، إ» :النبي ذات أنواط، فقال 

ئيل ملوسى  ن  ب  ك  لرت   ،اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون:قالت بنو إسا

، ومل يبادر بتكفريهم لعلمه أهنم اهلل  هلم رسول   فبني  ، (1) «قبلكمسنن من كان 

  .جيهلون

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

                                                           

 (.5408،وصححه األلباين يف ختريج املشكاة برقم:)(2180) يف جامعه برقم: الرتمذي أخرجه (1)

 

ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ژ  وقوله:

ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے  

 . ژے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    

ر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهٍد كف  ولهذا قال أهل العلم: ال يُ 

 ن له.بي  بإسًلم حتى يُ 
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اه عىل تأويل ي ةولة العباسيف زمن الد ر   يقول: الذي ال، فالصفات وقع اإلك 

سجن، وكونك أنت اليوم قد عافاك اهلل، وال أحد جيربك ب وي  ذ  ع  خملوق ي  القرآن 

ب  ـ، فال تظن أن هناك من ال ي  اعتقاد الباطلعىل  ر عىل الكفر، بعض اخلادمات ـج 

ت  ا رجعت إىل بلدها إذولم، الكافرات تأيت إىل بالد املسلمني وت س   ه  عىل  أ كر 

فيقال عنها: هلا  ،خ يف قلبها وكتمت إسالمها ودينهافلو أن اإلسالم ترس   ،الكفر

 ه عىل الكفر.ر  ك  عذر؛ خاصة إذا كانت حتت وطأة التعذيب ونحو ذلك، فاإلنسان قد ي  

قع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك ومن الموانع أن ي

 صور: 

على ذلك فيفعله لداعي اإلكراه ال اطمئناًنا به، فًل يكفر  ه  كر  منها: أن يُ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ  حينئذ؛ لقوله تعالى:

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

 .ژگ  گ  

ه فًل يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو رُ كْ عليه فِ  ق  غل  ومنها: أن يُ 

 خوف أو نحو ذلك.

 قال: قال  ودليله ما ثبت يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك 

فرًحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان  أشدُّ  هللُ : »اهلل  رسول

على راحلته بأرض فًلة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، 

اضطجع يف ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو فأتى شجرة ف

عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا  بها قائمةٌ 

 «.ك! أخطأ من شدة الفرحـربُّ 
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 :نا باإليامه بالكفر مع كون قلبه مطمئن  حكم نطق املكر   قال بعض العلامء: إن  

فإن ،أحدهم عىل الكفر ه  ر  ك  ، وإن األمم السابقة إذا أ  من خصائص أمة حممد 

 وا بأدلة منها:كفر فهو كافر، وجيب عليه أن يصرب ولو ق تل، واستدل  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ژ :: قوله تعاىل يف أصحاب الكهفاألول

إما أن و،رواكف  إما أن ي   ،تقاةقوا منهم فال جمال أن يت  ، ژ  ېئ  ېئ  ىئ

 وا.مج  ر  ي  

رضمت فيها : قصة أصحاب األخدود، حفرت هلم األخاديد وأ  الثاين

من مل يرجع عن دينه فاقذفوه، وأخذوا يقذفون الناس يف النار،  :النريان، وقالوا 

ف  وإن   ،هم تراجعه عن دينهر بعض  ه  ظ  فلم ي    يف النار. ام ق ذ 

والنسيان وما استكرهوا  إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ»:قول النبي :الثالث

ًمابأحكام ليست كاألمم السابقة،  هذه األمة   ، فخص اهلل  (1) «عليه  رسوهلا ل   إكرا

 م  وألتباعه من أ  
 . ه  ت 

من موانع –إغالق الفكر من شدة الفرح   عىل أن دلياًل  ف ذكر املؤل  ثم 

ت عبدي مهللا أن) :قالف وهو حديث الذي أضل راحلته يف أرض فالة   -التكفري

، لكن النبي  وهذا القول، وأنا ربك( ر  ف  ومل يقل:  ،«أخطأ من شدة الفرح»قال:  ك 

 ة الفرح.عليه من شد   ق  ل  غ  ألنه أ   ؛كفر

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.82(، وصححه األلباين يف اإلرواء برقم:)7219ان برقم:) ، وابن حب(2045أخرجه ابن ماجه ) (1)
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 .العقيدة (، أي:املسائل اخلربية القولية) :قوله

اإلطالق كقول أهل ف ،(لكن جيب التفريق بني اإلطالق والتعيني) :قوله

ب  لــكــألنه م   ؛(فرــقد كــخلوق فـقرآن مــال ال: )إنـة: من قــالسن                   ى:ـعالــقوله تــذ 

 الفتاوى مجموع( 12ج/180ص) ☼ ابن تيمية قال شيخ اإلسًلم

  ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة نمِ  جتهدا نم   أن فالصواب ،التكفير وأما» :قاسم البن

ر، بل يغفر له خطؤه، ومن تبين له ما جاء به كف  وقصد الحق فأخطأ لم يُ 

واتبع غير سبيل المؤمنين ،الرسول من بعد ما تبين له الهدى  الرسول فشاق  

 ر يف طلب الحق وتكلم بًل علم فهو عاصٍ وقص   ،فهو كافر، ومن اتبع هواه

 ا هـ. «ون له حسنات ترجح على سيئاتهمذنب، ثم قد يكون فاسًقا، وقد يك

هذا مع أين »( من المجموع المذكور يف كًلم له: 3ج/229وقال )ص

 نسب  أين من أعظم الناس نهًيا عن أن يُ  -ومن جالسني يعلم ذلك مني-دائًما 

إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إال إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة  نٌ معي  

ان كافًرا تارة، وفاسًقا أخرى، وعاصًيا أخرى، الرسالية التي من خالفها ك

الخطأ يف المسائل  مُّ عُ ر أن اهلل قد غفر لهذه األمة خطأها، وذلك ي  وإين أقر  

 ة.ـوالمسائل العملي   ،الخبرية القولية

ولم يشهد أحد  ،وما زال السلف يتنازعون يف كثير من هذه المسائل

 .«ةحد ال بكفر وال بفسق وال بمعصيمنهم على أ

ن أن ما نقل عن السلف واألئمة من وكنت أبي  »قال:  وذكر أمثلة ثم  

فهو أيًضا حق، لكن يجب التفريق ،إطًلق القول بتكفير من يقول كذا وكذا 

 ا هـ. «بين اإلطًلق والتعيين
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 . ژې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ ژ

 حيتاج ألن تكفري املعني   ؛رون الناس بأعياهنمما كانوا يكف  أهل السنة لكن 

نعإىل توفر الرشوط وانتفاء ا فال حيكم عىل أحد بالتكفري أو بالتفسيق إال  ،ملوا

نع، فهناكبعد حتق   فرق بني اإلطالق والتعيني، التعيني  ق الرشوط وانتفاء املوا

عدم تعيني كافر، واإلطالق بمعنى  فتقول: فالن   ،ا بالكفرفالنً  تعني   بمعنى أن

 من فعل كذا فقد كفر.و فتقول: من قال كذا فقد كفر، ،شخص

۞   ۞   ۞ 
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والتكفير هو من الوعيد؛ فإن ه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله »إلى أن قال: 

لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسًلم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل ،  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ة، وقد يكون الرجل لم يسمع  ر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحج  هذا ال يُكف 

خر، أوجب تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبُت عنده أو عارضها عنده معارض آ

 . «تأويلها وإن كان مخطئًا

إذا »يف الرجل الذي قال: « الصحيحين»ذي يف دائًما أذكر الحديث ال وكنُت 

اهلل لئن قدر اهلل علي  ليعذبني  ، فومِ فأحرقوين، ثم اسحقوين، ثم ذروين يف الي   تُّ أنا مِ 

ما حملك على ما »ففعلوا به ذلك فقال اهلل:، «لمينعذابًا ما عذبه أحًدا من العا

شي تُكفعلت    .«هفُغِفـر  ل ،؟ قال: خ 

بل اعتقد أنه ال يعاد، وهذا  ي  قدرة اهلل ويف إعادته إذا ُذرِ  يف ك  فهذا رجل ش  

كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهًًل ال يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف اهلل أن 

 يعاقبه فغفر له بذلك.

أولى  ملسو هيلع هللا ىلصل من أهل االجتهاد الحريص على متابعة الرسول والمتأو  

 بالمغفرة من مثل هذا. ا هـ.

قول  ق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كلُّ وبهذا ُعلم الفر

 أو فعل يكون فسًقا أو كفًرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك.

: «الفتاوى مجموع» من( 35ج/165ص) ☼قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية 

 كفر هي: يقال واإلجماع، والسنة بالكتاب كفر هي التي المقالة أن ذلك وأصل»

األحكام  من اإليمان فإن الشرعية، الدالئل ذلك على دلْت  اكم طلقيُ  قواًل 

  اة عن اهلل ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم،المتلق  
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عن الرجل الذي أوىص أوالده أن حيرقوه  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

الذي محله عىل و، -والشك يف قدرة اهلل كفر- يف قدرة اهلل ه شكإن   :بعد موته

ا من عذاب ينجو هب خوفه وخشيته، حاول أن يبحث عن طريقة شدة هذا الشك  

دة ـــيه من شــق علــلــــأغــك فــذلخشية عىل ــوصية، فحملته الـــذه الـ هبوىص  ـــ، فاهلل

 الطريقة التي أوىص هبا أبناءه.  اخلشية، فظهر بتلك

بط للتكفري، ليست املسألة عىل إطالقها.  إًذا يوجد ضوا

مت عىل غري وجهها: حديث حاطب فائدة: بن أيب  من األحاديث التي ف ه 

من أجل أمر دنيوي إذ مل  أراد أن يفيش أمر النبي  اً حاطب ، وفيه أن¢بلتعة 

بة يف مكة،  ،كان دخيالً عليهم وإناممن قريش يكن  تكون فأراد أن  وكانت له قرا

بتهحتى  ،يعني: معروف ،له عليهم يد     أن النبي هلم كتاًباأرسل ف ،حيموا له قرا

علي ا   فأرسل النبي   ،إىل عبده حممد      فأوحى اهلل   ،سيأتيهم ليقاتلهم

من  :فيهو ،واملقداد و الزبري إىل املرأة التي كان الكتاب معها، وأخرجوه منها

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ :نزل قول اهلل يب بلتعة إىل قريش... فحاطب بن أ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

 . ژٿ  ٿ      ٿ

وال يجب أن يحكم يف كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت يف 

حًلل؛ حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا 

ِمع  كًلًما أنكره، ولم  لقرب عهده باإلسًلم؛ أو لنشوئه يف بادية بعيدة، أو س 

كما كان  ملسو هيلع هللا ىلصيعتقد أنه من القرآن الكريم ، وال أنه من أحاديث رسول اهلل 

 «.قالها ملسو هيلع هللا ىلصبعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي  
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، ورون يكف   نالذي أكثر أهل البدعو ام بغري حق  : هؤالء احلكام يقولوناحلك 

ذه مصالح، وـهذا ضعـف، وـهذه سيـاسة، ههم:ـل لاقفيموالون للـكفـار،

ر   ف  ، وهل ك  ًرا ف  ار ك  ل  مواالة للكف  فيقولون: ال، هؤالء كفار، فنقول هلم: ليس  ك 

ب عنقه، قال : دعني يا رسول اهلل أرضقال ¢بفعله؟ حتى عمر  ¢حاطب  

فقال:  ،لع عىل أهل بدروما يدريك لعل اهلل اط   ،شهد بدًراقد إنه  »: النبي 

ينفعه شهوده فلن  ،هبذا الفعل ر  ف  فلو ك  ، (1)«لكم اعملوا ما شئتم، فقد غفرت  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ ،يعني: يا رسول اهلل ، ژے  ۓ  ۓ ژ :قال اهلل  بدًرا

 . ژۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 ،أن يرشك باهلل لنبوة، وحاشا رسول اهلل ا و الكفر حمبط  للرسالة إًذا

، من هو دون النبي  حيذرحتى  ،ذلك لبيان شناعة الرشك  تعاىل لكن قال اهلل

ن هو لو أرشك حلبط عمله، فكيف   إذا كان رسول اهلل لو  ،╩بحاطببم 
ا يدل مم  هذا ، لكن أرشك أو كفر كفًرا أكرب ؟! ما ينفعه شهوده بدًرا وال غري ذلك

 أهل السنة.  هو قولام كعىل أن املسألة فيها تفصيل، 

كام كان  ه من أحاديث رسول اهلل وال أن  ): ☼قول شيخ اإلسالم و

  ا.ـه (قاهلا  النبي   بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن  

تعني: معرش  : )جعلتمونا كاحلمري والكالب(، مثاله قول عائشة

إذا قام أحدكم يصيل فإنه يسرته إذا كان بني »قال:  ا بلغها أن النبي ملاء، النس

ه يقطع صالته حل فإن  الر   ل، فإذا مل يكن بني يديه مثل آخرةيديه مثل آخرة الرح

ة   احلامر   يصيل،  قالت: كنت أضطجع والنبي ثم  (2)«األسودوالكلب  واملرأ

ا ة الرجل، و وجه استنكارها أهن  استنكرت أن تكون املرأة تقطع صال ♦هي ف

                                                           

 .(2494): ( ، ومسلم برقم3007): البخاري يف صحيحه رقم أخرجه  (1)

 (.510أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: )  (2)
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نة ثبت لكن، وهو يصيل كانت تضطجع أمام النبي  ♦  النبي  أن  يف الس 

، كام أن  االضطجاع ♦ عائشة ال يف كالم، النبي  فاحلجة يف كالم ،قال ذلك

 أمام املصيل  ليس كاملرور بني يديه.

من ): قولتت كانبال قائاًم ف ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ♦ عائشة ومم ا أنكرته

ًا أن صحابي باملكن  ،(1) (قائاًم فال تصدقوه كان يبول أنه  حدثكم عن النبي 

 . (2) قهأنه أتى سباطة قوم وبال قائاًم، نصد   ذلك عن النبي  ىرو

قال: رأيتهم  جاء يعاهد النبي  ملا كان مرشكاً  مسعودوعروة بن 

ما و :وقاليتبادرون إليه،   يتبادرون إىل وضوئه، فاملاء الذي يسقط من النبي

، فاهلل ال يعجزه  (3) إال وقعت بيد أحدهم فدلك هبا صدره ووجهه نخامة تنخم

ث ألرض وال يف السامء، فالواجب عىل املسلم إذا بلغه حديث أن يرتي  يشء يف ا

 عىل طريف  يف هذا األمر الناس و ،بلهق  فإذا ثبت فالواجب عليه أن ي   ،تويتثب  

ا أهن   يزعم   لناس يأيت بقصص ما أنزل اهلل هبا من سلطان نقيض، بعض ا

وباألخبار التي ما أنزل اهلل هبا  ،وغرائب الصوفية يأتون بعجائبك، كرامات

إن  :حتى إن أحدهم يقول ! !بحجة أن اهلل عىل كل يشء قديرمن سلطان، 

ما  :ه، فإذا قلت لالذكر، وعند حلقات أهل ا حيرض احللقة عندنايومي    النبي

 لك؟ قال: اهلل عىل كل يشء قدير.دلي

 واهلل يقول: ،ة أهنم وسط بني الغالة واجلفاةألهل السن   توفيق اهلل  ن  فم          

ال تفريط، هكذا األمة و، يعني: عداًل ال إفراط، ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ

  يف كل باب من األبواب.وسط اإلسالمية 

                                                           

 .(201)برقم: (، وصححه األلباين يف الصحيحة 12برقم: ) يف جامعه أخرجه الرتمذي (1)

 (.273، ومسلم يف صحيحه برقم: )(224يحه برقم: )أخرجه البخاري يف صح (2)

 .(2731أخرجه البخاري يف صحيحه برقم: ) (3)
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ن  ن الناس م   أن  أي      ع   م 
 للنصوص، ع  ض  خي    أن  النصوص لعقيدته، ال  حياول أن  خي  ض 

 .وهذا باطل ،لتوافق مذهبه واألحاديث؛ ،وإنام يلوي أعناق اآليات

م الحجة بالرسالة، رون حتى تقوم عليههؤالء ال يكف   فإن   »إلى أن قال: 

وقد عفا اهلل لهذه ، ژڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  كما قال اهلل تعالى:

 .ا هـ «األمة عن الخطأ والنسيان

وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفًرا أو فسًقا، وال يلزم من ذلك 

فسيق، أو ا النتفاء شرط التكفير، أو التأن يكون القائم بها كافًرا أو فاسًقا؛ إم  

أحكام  ي  عطِ وجود مانع شرعي يمنع منه، لكن من انتسب إلى غير اإلسًلم أُ 

على مخالفته تبًعا العتقاد كان يعتقده  ن له الحق فأصر  الكفار يف الدنيا، ومن تبي  

ه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة مه، أو دنيا كان يؤثرها فإن  أو متبوع كان يعظ  

 ن كفر أو فسوق. مِ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب اهلل تعالى، وسنة رسولهفعل

فيجعلهما إماًما له يستضيء بنورهما، ويسير على منهاجهما؛ فإن ذلك هو 

چ  چ  چ  چ   ژ الصراط المستقيم الذي أمر اهلل تعالى به يف قوله:

 .ژڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب  وليحذر ما يسلكه بعض

ن، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خًلفه حاول صرف هذه معي  

فة، فيجعل الكتاب النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعس  

والسنة تابعين ال متبوعين، وما سواهما إماًما ال تابًعا! وهذه طريق من طرق 

 دى.باع الهُ أصحاب الهوى؛ ال أت
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 .ليس عليه مزيد ،م  رشيدـيد من عال  هذا الكالم السد

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ىژ هذا الطريق يف قوله: اهللُ  وقد ذم  

 .ژى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ

اب، ويعرف ج  العُ  ب  ج  والناظر يف مسالك الناس يف هذا الباب يرى الع  

ة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه يف سؤال الهداية والثبات على الحق، شد  

ًلل واالنحراف، ومن سأل اهلل تعالى بصدق وافتقار إليه واالستعاذة من الض

أن يستجيب اهلل تعالى  عالًما بغنى ربه عنه، وافتقاره هو إلى ربه، فهو حريٌّ 

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ژ  له سؤله، يقول اهلل تعالى:

 .ژۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

، ورأى هُ ع  ب  ا واتْ ن رأى الحق حقا يجعلنا مم   فنسأل اهلل تعالى أنْ 

 الباطل باطًًل واجتنبه. 

يزيغ قلوبنا  أال  و ،وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلحاء مصلحين

 إنه هو الوهاب. ، حمةربعد إذ هدانا، ويهب لنا منه 

العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصًلة والسًلم  والحمد هلل رب  

العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله  الرحمة وهادي األمة إلى صراط على نبي  

 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.




