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 شرح العقيدة الواسطية
 

 سادسالدرس ال
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممٍد وعلى آله وصحابته وسلم تسليًما كثريًا. احلمد
 أمَّا بعد ...

(، ومر َواَل يُ ْلِحُدوَن ِف َأْْسَاِء هللِا وآََيتِهِ : )-رمحه هللا تعاىل-كنا قد وقفنا يف الدرس السابق عند قول املؤلف 
يشمل اإلحلاد يف اآلايت، وقصد به هنا على وجه اخلصوص حلاد يف اسأاما،، و أنه يشمل اإلمعنا معىن اإلحلاد، و 

َوّلِِلِه اأَلْْسَاُء اْْلُْسََن َفاْدُعوُه ِِبَا َوَذُروا ﴿ يإحلاد اسأاما،؛ سأنه اسأخص واملتعلق مبا حنن بصدده، وهللا تعاىل يقول: 
 .[180اسأعراف:] ﴾الهِذيَن يُ ْلِحُدوَن ِف َأْْسَائِهِ 

: تسمية املشركني آلهلتهم ابسأاما، ومن اإلْلاد كذلكهبذه اسأاما،،  -سبحانه وتعاىل-ترك دعا، هللا ومن اإلْلاد: 
 يف اإلحلاد. [01:52]، فالالت من هللا، والعزة من العزيز، ومناة من املنا،، وكل هذا -سبحانه وتعاىل-اليت هي هلل 

كذلك،   -سبحانه وتعاىل-يلحدون يف آايته، وال يكيفون هللا يف أاما، هللا، وال ال يلحدون  أهل السنَّة
مفارقة أهل السنَّة سأهل  -رمحه هللا تعاىل-: اعتقاد الكيفية أو اعتقاد كيفية صفة معينة، وهنا يبني والكيف معناه

إىل  [02:36]ا، الكتابني اليهود والنصارى؛ سأّن اليهود والنصارى أحلدوا يف أاما، هللا وآايته أو كيفوها أو مثلوه
 املبتدعون املنتسبون إىل اإلسالم غالًبا هلا أصول عند أهل الكتابني. [02:41]اليهود والنصارى؛ سأّن كل بدعٍة 

كقضااي االعتقاد مثاًل يف اسأاما، والصفات جند أّن اليهود قد سبقوا إليها، فقال اليهود فيما يتعلق ابهلل تعاىل 
عن صفٍة من صفاته، والنصارى  -سبحانه وتعاىل-، فعقلوا هللا [181]آل عمران:﴾َوََنُْن َأْغِنَياءُ  َقالُوا ِإنه اّلِلهَ َفِقير ﴿

سبحانه -واملشركون أكرب والنصارى اموا هللا  [03:22]وأّن املالئكة بنات هللا،  [03:18]نسبوا هلل ما ال يكون 
أْن يكون ملحظها وأصلها مأخوٌذ عن ال بُدَّ دعة أو ب السابقة غالًبا كل احنرافٍ  ، فهذه امللل[03:27] -وتعاىل

 هؤال،، أهل السنَّة ال يلحدون وال يكيفون وال ميثلون بصفات هللا تعاىل بصفات خلقه.
أهل السنَّة ال ميثلون ال يعطلون ال يكيفون؛  أنّ  (، وهذا التعليل تعليٌل مهم يعيناَل ْسَِيه َلهُ  :ألَنههُ قال املؤلف: )

ال امي له، ال مثيل له يُقاس به خلقه، فلذلك ما أثبته لنفسه نثبته له، وما نفاه عن نفسه  -سبحانه وتعاىل-سأّن هللا 
ينفونه عنه، وهنا أراد شيخ اإلسالم هبذا التعليل أيًضا أْن يبطل حمرتزات أهل الباطل من املتكلمني والفالسفة واجلربية 

 واملعتزلة إىل آخره.
زاهتم الباطلة أهنم يقولون: أننا إذا أثبتنا الصفات هلل تعاىل فإننا نشبه هللا خبلقه، حمرت  ة؟هتم الباطلزاما هي حمت 

ي الصفات وقبل نفي الصفات وقعوا يف التشبيه، أواًل: يف نف فبالتايل املخرج من هذا املأزق أْن ننفي الصفات، فوقعوا
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املقدمة، فبنيَّ يف ثنااي كالمه أّن االشرتاك يف أصل وال أدري ما هو داعي التشبيه هنا، شيخ اإلسالم نسب هلم هذه  
ا هناك قدر معني يشرت املعىن ال يدل على االشرتاك يف كل املعىن، و   واملخلوق.فيه اخلالق  كإَّنَّ

ومل يعرب: ال تشبيه، فهذا تعبريه أدق من التعابري اليت يستخدمها غريهم،  بقوله: ال متثيلولذلك حىت ملا عرب 
وال تعطيل وال تكيف، أما شيخ  ون: نثبت هلل ما أثبته دون تشبيهيقول [05:40]تاب أهل السنَّة فالكثري من ك

؛ سأّن التشبيه قد يقع احلد اسأدىن من التشبيه [11]الشورى:﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءر ﴿بدون متثيل  [05:49]اإلسالم 
 أهل السنَّة.وهو أْن يشرتك اخلالق واملخلوق يف أصل املعىن، هذا ال ينكره 

هللا حي واملخلوق حي، هللا له يد واملخلوق له يد، لكن الذي ينفيه شيخ اإلسالم وأهل السنَّة أيًضا االشرتاك 
 .به أحد من كل وجه، هذا ابطل وال ميكن أٍن يقول [06:29]الصفة، يف حقيقتها، يف كيفيتها، يف  [06:22]يف 

يف القرآن متقاربة يف  [06:45]ه، وال نظري له، والكف، والسمي و فاهلل إًذا ال كف، له، ال ند له، ال امي ل 
يًّااملعىن قال هللا تعاىل: ﴿ وقال: ، [4]اإلخالص:﴾َوَلَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدر ﴿وقال: ، [65]مرمي:﴾َهْل تَ ْعَلُم َلُه ْسَِ

 .[165]البقرة:﴾ْن يَ تهِخُذ ِمْن ُدوِن اّلِلِه أَنَداًدامس َ َوِمَن النها﴿
، لكن عند الكل التفسري لكل واحٍد منها معىن خاص، وهنا قاعدة مهمة جدًّا وهي حني يف املعىنهي متقاربٌة 

هذه القاعدة اليت يقررها هنا مفادها أّن الكالم  (،اَل ْسَِيه َلهُ : ُسْبَحانَهُ ألَنهُه ؛ َواَل ُُيَثِ ُلوَن ِصَفاتِِه ِبِصَفاِت َخْلِقهِ قال: )
: أنه كما أّن ذات هللا ال يشبهها شيٌ، من الذوات، معناه [07:35]يف الصفات كالقول يف الذات، وهذه القاعدة 

 فكذلك صفات هللا ال يشبهها شيٌ، من الصفات.
-كالقول يف الذات، كما أّن هللا كذلك الكالم يف اسأاما، فرٌق عن الكالم يف الذات، الكالم يف اسأاما،  

له ذاٌت ال تشبهها الذوات، فله أاما، ال تشبهها اسأاما،، وهذه قاعدة مهمة جدًّا وهي رٌد على  -سبحانه وتعاىل
عما أثبته  -سبحانه وتعاىل-، فأخلوا هللا -تبارك وتعاىل-هؤال، الذين هتكوا يف نيل أعناق النصوص حىت ينزلوا هللا 

 لنفسه.
 (.َأْعَلُم بِنَ ْفِسِه َوبَِغْيِهِ سبحانه َفإنهُه ، والَ يُ َقاُس ِبَْلِقِه ُسْبَحانََه َوتَ َعاَل ، َوالَ ِنده لهُ قال: )
ليس له  -سبحانه وتعاىل-من اسأاما،: أّن هللا  -سبحانه وتعاىل-هلل ر العلة اسأوىل إلثبات ما أثبته إًذا ذك

 شبيه.
ال يُقاس أبحٍد من خلقه، هنا نسف ملبدأ أهل الباطل أهل الباطل  -سبحانه وتعاىل-: أّن هللا والعلة الثانية -

الذين ينفون السبب هذا الذي عندهم أنه قام أبذهاهنم القياس، فلما قاسوا هللا خبلقه أرادوا أْن ينزهوه فوقعوا يف 
 التعطيل، دائًما املقدمات الباطلة ينتج عنها خمرجاٍت ابطلة.



 

ة؟ أصلهم أهنم يقولون: ما هو أصل هؤال، املتكلم(، هذا نسٌف سأصلهم، اَل يُ َقاُس ِبَْلِقهِ يقول: ) [4009:]
، فهنا يسرون إىل قضية أكرب وهي ت هلل تعاىل ما يوجب العقل إثباتً ننفي عن هللا تعاىل ما يقتضي العقل نفيه، ونثب

 تأت  به ال الكتاب والسنَّة يف ابب رًا للتلقي آخر ملذوا مصدمصدر التلقي وهو الكتاب والسنَّة، واخت [10:12]أّن 
 العقائد.

، وال ميكن أْن نعرفه ذاًت، وال أْن نعرفه -جل وعال-غيب، بل هو من أعلم الغيب  -سبحانه وتعاىل-هللا 
 طريقني اثنني:صفاًت، وال أْن نعرفه أاماً،، وال أْن نعرفه أفعااًل إال من 

 عن نفسه. -عاىلسبحانه وت-إخباره -
 .[11:11] ه من العلمكالمه وحٌي يوحى وليس منطوق  ؛ سأنّ [11:02]أو إخبار اسأنبيا، والرسل عنه  -

لك ُتطرح، ومن بعد ذ وعليه إذا ثبت عندان أّن هذا هو مصدر التلقي القرآن والسنَّة، فإّن كل املصادر اليت
هلل بزعمهم ما يقتضي العقل أو يوجب العقل إثباته فيما يسمونه  قل، فأثبتوااعتمد عليها أهل الباطل الع املصادر اليت

ويسمونه القدمي واجب الوجود، أاما، حىت مل تأت  هبا نص  -سبحانه وتعاىل-هم واجب الوجود، هلم أاما، هلل 
 هم. [12:00]القرآن، وال خيفي عند التحقيق بشيٍ، من النقص، عدول عما اختاره هللا لنفسه  

من أّن العقل هو الذي يثبت نسف أصلهم  (؛-سبحانه وتعال- واَل يُ َقاُس ِبَْلِقهملا قال: ) فشيخ اإلسالم
سبحانه -(، فلما كان أعلم بنفسه كان َأْعَلُم بِنَ ْفِسِه َوِبَغْيِهِ سبحانه َفإنهُه وينفي، ملاذا اي شيخ اإلسالم؟ قال: )

، -سبحانه وتعاىل-لنا نفسه، وهو الذي وصف لنا نفسه  [12:30]هو املتحدث عن نفسه، هو الذي  -وتعاىل
 وهو الذي امى لنا نفسه؛ سأنه أعلم العاملني بنفسه، وهو أيًضا أعلم بغريه.

يكون أعلم بنفسه؛ سأنه أعلم بنفسه، ملاذا أدرج شيخ اإلسالم   -سبحانه وتعاىل-أعلم بنفسه عرفنا أّن هللا 
؟ ما يف حشو يف حقيقة منت العقيدة -سبحانه وتعاىل-جها هنا واحلديث عنه (، ما املراد إبدراَوِبَغْيِهِ كلمة )

ورد عنه أنه كتب هذه الرسالة بعد صالة العصر يعين على وجه  [13:10]الواسطية، والعبارة التقها شيخ اإلسالم 
أّن  -سبحانه وتعاىل-ن صفاته وهو يعلم حدثنا ع [13:24](، املعىن: أنه َفإنهُه َأْعَلُم بِنَ ْفِسِه َوبَِغْيِهِ السرعة، قوله: )

لو كان يقع من كالمه ما حيدث اللبس  -سبحانه وتعاىل-املشرتك اللفظي يف هذه الصفات قائٌم به وقائٌم خبلقه، فإنه 
 ملا حدث عن نفسه مبا يقع من خالله اللبس.

ا ه أّن اللبس أقول يعين أريد الذي عن نفسه  -سبحانه وتعاىل-هللا  حصل من ذات أذهان هؤال،، وإال فكالمإَّنَّ
-إهبام أصاًل، حني حيدثنا هللا  كامل من كل وجه وليس فيه أي شبهةبنفسه وأعلم بغريه كالٌم متسق، و لكونه أعلم 

 عن أّن له يدين، وحيدثنا عن أّن اخللق أو بعض اخللق هلم يد. -سبحانه وتعاىل
 آفة أنه يقتضي التمثيل.إًذا هذا املشرتك ال يقع إال عند َمن وقع يف نفسه 
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أو للخالق بصر وللمخلوق بصر، ملا اقتضى هذا أْن  [14:47]على الفطرة لو قيل  فاإلنسان السامل الذي 
 مثل بصر اخلالق، لكن ملا قال يف الشبهة وقع عنده هذا.بصر املخلوق  يكون أن

َوَأْحَسُن ، َأْصَدُق ِقيًل هو أيًضا وَ ، بِنَ ْفِسِه َوِبَغْيِهِ َأْعَلُم سبحانه َفإنهُه ، واَل يُ َقاُس ِبَْلِقهِ إًذا هو يقول: )
 (.َحِديثًا

َوَمْن َأْصَدُق ِمَن ﴿وقال عن نفسه: ، [87]النسا،:﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اّلِلِه َحِديثًا﴿قال هللا تعاىل عن نفسه: 
بنفسه وبغريه، وبكون حديثه صدق، وبكون مجع بكونه أعلم  -سبحانه وتعاىل-فاهلل ، [122]النسا،:﴾اّلِلِه ِقيًل 

ذلك مستلزًما أْن  الصفات كلها كان حديثه حسن، فحديثه صدٌق يف اسأقوال وعدٌل يف اسأحكام، مع قيام هذه
 نؤمن مبا وصفه هللا به نفسه دون أْن يقع يف أذهاننا شيٌ، من هذا اخلطأ الذي وقع يف أذهان أهل الباطل.

 (.ِبَِلِف الهِذيَن يَ ُقولُوَن َعَلْيِه َما الَ يَ ْعَلُمونَ  ،ُرُسُله َصاِدُقوَن ُمَصدهُقونُثُه قال شيخ اإلسالم: )
صادٌق يف حديثه، أخرب  -سبحانه وتعاىل-بنفسه، وأّن هللا  أعلم -سبحانه وتعاىل-ملا انتهى من بيان أّن هللا 

أيًضا أّن الرسل صادقون، وهو هنا يريد أْن يقرر لنا مصادر التلقي كما أسلفت، مصادر التلقي يف ابب الصفات 
جل - واسأاما، كالم هللا وكالم رسوله، هللا كالمه صدق وكالمه أحسن احلديث، ورسله صادقون فيما خيربونه عن رهبم

 ومصدقون أيًضا. -وعال
فبالتايل متت مصادر التلقي على أكمل وجٍه، فلم يبَق سأحٍد حجة أن يضل يف هذا الباب بعد البيان وصدق 

َعَث َرُسواًل ﴿هللا  ِبنَي َحَّته نَ ب ْ ، هؤال، الرسل صادقون مل يكذبوا فيما حيدثون به عن [15]اإلسرا،:﴾َوَما ُكنها ُمَعذِ 
صلى هللا عليه -؟ وإذا كان آحادهم يعين النيب -سبحانه وتعاىل-فيما حيدثون به عن اخلالق اخللق، أفيكذبون 

موصوف ابلصدق واسأمانة، فإّن مجلته كذلك موصوفون ابلصدق واسأمانة، فهم صادقون فيما حيدثون به،  -وسلم
 مصدقون. وهم عند أتباعهم

عراج وأرادوا أْن يسجلوا إميانه، وقد زلت أقدامهم بعد املشركون ملا جا،وا إىل أيب بكر يف حادثة اإلسرا، وامل
 ".أوقد قال؟ إْن كان قد قال فقد صدقثبوهتا، قال كلمًة الصادق بعد ذلك أصاًل يتفق عليه كل مؤمن، قال: "

؛ القول، فإذا قال فإننا نصدقه العربة عند أهل اإلميان أْن يقول الرسول، أن يثبت السند أن الرسول قال هذا
كان اإلميان أن نصدقه يف الغيبيات، وهم مصدقون   [18:14]الرسل  [18:13]نا نصدقه يف الغيبيات، وهذه سأن

وهو الصادق  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أخربد هللا بن مسعود كما قال: "أصاًل كما يف حديث عب
 .-عليه وآله الصالة والسالم-"، فهو صادٌق يف كالمه ومصدٌق يف مقاله املصدوق



 

فاسأنبيا، والرسل صادقون ومصدقون خبالف الذين يقولون عليهم ما ال يعلمون، فالذين يقولون على هللا ما ال 
 [18:59تنقص ]يعلمون هم من أصحاب الدايانت الباطلة، ومن أصحاب الطوائف وامللل املنتسبة لإلسالم الذين 

 سأنه ليس له مستمسك.هذا اسأصل منهم، فهؤال، عاٌر على الصدق والصحة فيما يقولون؛ 
-فيوجبون له بعض اسأاما، وبعض الصفات، وهم أصاًل مل يروا هللا  -سبحانه وتعاىل-كيف حيدثون عن هللا 

، وهم أصاًل مل حيدثهم صادق عن هللا، اسأشيا، الغيبية ال ميكن معرفتها إال برؤيتها واحد، أو رؤية -سبحانه وتعاىل
، ومل يروا ما يشبه هللا؛ سأنه -سبحانه وتعاىل-ا عن هذه الغيبيات، فهم مل يروا هللا شبيهها اثنني، أو اخلرب الصادق عنه

 -صلى هللا عليه وسلم-ومل حيدثهم صادٌق على رسول هللا ، [11]الشورى:﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءر ﴿ال مثيل له وال ند 
 .-سبحانه وتعاىل-عن الغيب هللا 

 ؟[20:13]عند الرمحن  [20:11]لع الغيب أم فبالتايل من أين هلم مصدر التلقي؟ أط
إًذا إذا كان الرسل صادقون مصدقون، فأهل البدع يف ابب اسأاما، والصفات جمانبون لطريق الرسل؛ سأهنم 

سبحانه -ني من قبل، وقد عده هللا و آفة أهل الكتابيقولون على هللا ما ال يعلمون، والقول على هللا بغري علم ه
 الضوال العضال الكربى.الكبائر  يف -وتعاىل

َها َوَما َبَطَن َواإِلُْثَ َوالْبَ ْغَي ِبَغْيِ اْْلَقِ  َوَأْن ﴿:  -جل وعال-قال هللا  ا َحرهَم َرّبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ُقْل إَّنه
 .[33]اسأعراف:﴾ َما ال تَ ْعَلُمونَ ُتْشرُِكوا ِِبّلِلِه َما ََلْ يُ نَ زِ ْل ِبِه ُسْلطَاًًن َوَأْن تَ ُقولُوا َعَلى اّلِلهِ 

 لذلك القول على هللا بغري علم من إحدى الكرب وأحد اجلرائم العظيمة.
 . يَ ْعَلُمونَ ِبَِلِف الهِذيَن يَ ُقولُوَن َعَلْيِه َما الَ قال: )

 َوَسلمر َعَلى اْلُمْرَسِلني (180) َيِصُفونَ ﴿ُسْبَحاَن رَبِ َك َربِ  اْلِعزهِة َعمها  :-سبحانه وتعال- َوهِلََذا َقالَ 
 (. [182-180: الصافات]َواْْلَْمُد ّلِِلِه َربِ  اْلَعاَلِمنَي﴾  (181)

، وسبحان اسم مصدر يدل على ﴾ُسْبَحاَن رَبِ كَ ﴿: -سبحانه وتعاىل-يعين هبذا فيما تقدم كله قال هللا 
، وربك أي: اي حممد، واإلضافة هنا إىل ﴾ُسْبَحاَن رَبِ كَ ﴿ينزه نفسه، فقال:  -سبحانه وتعاىل-التنزيه، فاهلل 

َربِ  ﴿وربك اي حممد هو  ﴾ُسْبَحاَن رَبِ كَ ﴿إضافة تشريف  -صلى هللا عليه وسلم-املخاطب الذي هو النيب 
 .﴾اْلِعزهةِ 

منزاًل  -جل جالله-يف كل وجه، العزة يف العلو والقدر والغلبة والتمام كان  -سبحانه وتعاىل-له وملا متت العزة 
منزل، لذلك من أعظم الذكر سبحان هللا،  -سبحانه وتعاىل-عما يصفه به الواصفون من صفات النقص، فهو 

سبحانه -نة؛ سأّن فيه تنزيه املوىل سبحان ريب العظيم، سبحان ريب اسأعلى، وهو من أكثر اسأذكار دورااًن على اسألس
 .-وتعاىل
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وهو اامه السالم؛ لسالمة  -سبحانه وتعاىل-على املرسلني، سلم عليهم  -جل جالله-وبعد أْن نزه نفسه سلم  
 ت وردت يف سورة، وهذه القطعة من اآلاي﴾َواْْلَْمُد ّلِِلِه َربِ  اْلَعاَلِمنيَ ﴿ما جا،وا به، مث بعد ذلك محد نفسه فقال: 

سبحانه -الولد، فنزه هللا  -سبحانه وتعاىل-يف أوهلا عزوف املشركني عن التوحيد ونسبته هلل  الصافات اليت جا،
سبحانه -نفسه، وسلم على املرسلني؛ سأهنم سلموا من النقص ومن العيب، واستلموا أيًضا فيما نقلوه عنه  -وتعاىل
 ، وسلموا أيًضا يف ما اعتقدوه.-وتعاىل

نفسه، واجلمع بني احلمد والتسبيح هو  -سبحانه وتعاىل-يف سالم، مث محد هللا   سالمٍ فهم سالمهم يف
أو لوصف هللا تعاىل ابلكمال؛ سأّن التسبيح يدل على الكمال، لكن هذه  -سبحانه وتعاىل-الستدعا، كمال هللا 

 الداللة داللة التزام، واحلمد يدل على التنزيه ابملطابقة ويستلزم الكمال.
د هلل إذا يدل على الكمال ابملطابقة ويستلزم التنزيه، والتنزيه يدل على الكمال ابالستلزام ويدل على فاحلم

ّن عن النقائص، وبني احلمد أب لنفسه بني التسبيح يعين تنزيهه -سبحانه وتعاىل-، فجمع هللا حالتنزيه ابملطابقة التسبي
 .﴾ُد ّلِِلِه َربِ  اْلَعاَلِمنيَ َواْْلَمْ ﴿قال:  -سبحانه وتعاىل-مجع الكماالت كلها 

 (.َفَسبهَح نَ ْفَسُه َعمها َوَصَفُه ِبِه اْلُمَخالُِفوَن لِلرُُّسلِ ) قال شيخ اإلسالم:
وهذه كلمة عامة يدخل فيها أهل الكتابني، وكل أهل ابطٍل تأتون مبا ال تستلزمه أاما، هللا وصفاته إىل قيام 

 [25:25]يسبح نفسه حىت عن  -سبحانه وتعاىل-دائم من ذلك إىل قيام الساعة، يعين هللا  حالساعة، وهذا التسبي
َفَسبهَح نَ ْفَسُه املقاالت كما أسلفت واحدة، ) [25:34]اليت ستظهر واليت رمبا مل تظهر اآلن مما يقول أهل البدع، 

 (.َعمها َوَصَفُه بِِه اْلُمَخاِلُفونَ 
 (.ِلَسَلَمِة َما َقالُوُه ِمَن الن هْقِص َواْلَعْيبِ قال: )( ِلنيَ َوَسلهَم َعَلى اْلُمْرسَ ) 

حمل بني اتفاق  هذا -سبحانه وتعاىل-هنا مسألة يبحثها أهل العلم: املرسلون معصومون فيما يبلغونه عن هللا 
املرسلني  السؤال: هل يقع من املرسلني خطأر أو زلل ِف تبليغ بعض اآلي؟ يعين هل يقع منأهل السنَّة، لكن 

 خطأ فيما يبلغون عن رب العاملني؟
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنيبٍ  ِإاله ِإَذا ََتَنه أَْلَقى الشهْيطَاُن ِف ﴿ال يقع، ما اجلواب عن قوله تعاىل: 

ُ َما يُ ْلِقي الشهْيطَاُن ُثُه ُُيِْكُم اّلِلهُ  ُ َعِليمر َحِكيمر ُأْمِنيهِتِه فَ يَ ْنَسُخ اّلِله  ؟[52]احلج:﴾ آََيتِِه َواّلِله
، وإذا وقع من الشيطان إلقاٌ، هلم فيما يبلغون -سبحانه وتعاىل-اسأنبيا، والرسل معصومون فيما يبلغون عن هللا 

أي يلغي ما يلقيه الشيطان عليهم، مث حيكم آايته، يعين  ينسخ -سبحانه وتعاىل-عن هللا، فالعربة آبخر اسأمر أن هللا 



 

سبحانه -ال يقره، واسأصل أّن اسأنبيا، معصومون فيما يبلغون عن رهبم  -سبحانه وتعاىل-حىت هذا لو وقع فإّن هللا 
 .-وتعاىل

عليه - بدعوى أنّنا لو أثبتنا أنه سحر -عليه الصالة والسالم-ويف هذا رد على الذين ينفون سحر النيب 
-العاملني مبا مل يكن، وهذا من أبطل الباطل، فالنيب  ه وقع منه حال سحره تبليٌغ عن ربسأثبتنا أن  -الصالة والسالم

سحر واحلديث اثبٌت يف الصحيح، ومع كونه قد سحر إال أنه كان خييل إليه أنه فعل الشي،  -صلى هللا عليه وسلم
غ عن رب العاملني شي، حتت أتثري السحر؛ سأنه لو وقع وحاشا أن يقع ملا أقره ومل يفعله، ومل يقع يف هذه الفرتة أنه بل

 ، مث أتى آبايته، وهللا عليٌم حكيم.-سبحانه وتعاىل-مسكه هللا  وال الوحي
 .(َوُهَو ُسْبَحانَُه َقْد ََجََع ِفيما َوَصَف َوَْسهى ِبِه نَ ْفَسُه بنَي الن هْفِي َواإِلثْ َباتِ قال: )
 [29:29]ال إله إال هللا  مهمة جدًّا كما بينها العلما، يف ابب التوحيد كله يف قوله: ال إله إال هللا، أنّ قاعدة 

يف أصل ذلك  ، فكما وقع-سبحانه وتعاىل-بني النفي واإلثبات نفي اسألوهية عن غري هللا، وإثبات اسألوهية حًقا هلل 
 ، فإّن هذا الباب مشتمٌل على ركين النفي واإلثبات.التوحيد كذلك يقع يف فرعه يف ابب اسأاما، والصفات

يسموهنا صفات سلب املتكلمون ، ابملناسبة الفالسفة املناطقة -سبحانه وتعاىل-صفات النفي ننفيها عن هللا 
ْقَنا َولََقْد َخلَ ﴿مثاًل يقول:  -سبحانه وتعاىل-، يعين هللا -تبارك وتعاىل-ورمبا صفات إثباٍت نثبتها هلل  صفات النفي،

ٍم َوَما َمسهَنا ِمْن لُُغوبٍ  نَ ُهَما ِف ِستهِة َأَيه  -سبحانه وتعاىل-فننفي عن هللا ، [38]ق:﴾السهَمَواِت َواأَلْرَض َوَما بَ ي ْ
 اللغوب وهو التعب، ونثبت هلل ما أثبته لنفسه إن هللا هو الرزاق ذو القوة املتني مثاًل.

َوَما ﴿عن نفسه الظلم، فقال:  -سبحانه وتعاىل-نه ذو القوة، نفى هللا فأثبت لنفسه أنه الرزاق، وأثبت لنفسه أ
ٍم لِْلَعِبيدِ  العدل   -تبارك وتعاىل-هذه الصفة، ونثبت له  -سبحانه وتعاىل-، فننفي عن هللا [46]فصلت:﴾رَبَُّك ِبَظله

 وهكذا. [8-7]الزلزلة:﴾ِمثْ َقاَل َذرهٍة َشرًّا يَ َره َوَمْن يَ ْعَملْ ( 7) َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرهٍة َخْيًا يَ َره﴿كما قال: 
ثبات، ننفي عن هللا صفات النقص، ونثبت له صفات الكمال، ا، والصفات قائٌم على النفي واإلفباب اسأام

ا وسيمر معنا أتصيل هذا؛ سأّن القاعدة ليست مرسلة هكذا، و  صفات النقص اليت ننفيها عن هللا تعاىل نثبت  إَّنَّ
نة والنوم أثبتنا له كمال احلياة كمال ال ضد، فإذا نفينا عن هللا العجز أثبتنا له كمال القوة، وإذا نفينا عن هللا الس 

 إذا نفينا عن هللا تعاىل الظلم أثبتنا له كمال العدل؛ سأّن النفي اجملرد ال يقتضي املدح.و والقيومية، 
هذا مدًحا، بل قد يكون ذًما يف صورة مدح، كما  جمرد أْن نقول: فالن ليس بظامل، ليس ابلضرورة أْن يكون

 قال الشاعر:
 قُ َبيِ لَ                ةر اَل يَ غْ                ِدُروَن ِبِذمه                ةٍ 

 
 َحبه    َة َخ    ْرَدلِ  َواَل َيْظِلُم    وَن النه    اس

 



  
 

9 
 

 سادسالالدرس 

 [32:56]، وهذا التصغري يف قُ َبيّ َلةاماها  قبيلةمدح، لوكن املتأمل يرى أّن مصغر ال يظهر أّن هذا [32:45] 
عرا، مثاًل ال يُقال: فالٌن ال من التحقري، فالنفي جمرد ليس مدًحا، ولذلك ال يُقال يف مدح امللوك وال يف وكالم الش

ا ابلباطل وال وال، و  النَّاسسرق وال يزين وال تأكل أموال ي إذا أرادوا أْن ميتدحوا شخًصا أثبتوا له الكماالت إَّنَّ
 والنعوت إىل آخره. الصفاتو 

إذا نفيت عنه صفة نقٍص، فإنه جيب أْن يثبت مكاهنا كمال  -سبحانه وتعاىل-قال أهل العلم: هللا وهنا قد  
، وأّن كمال الضد هلذه الصفة هو كمال املدح يف  نقًصا فإننا نثبت له كمال الضدضد هذه الصفة، إذا نفينا عن هللا

 وهكذا. -جل وعال-، لتمام حياته وكمال قيوميته [255]البقرة:﴾ال ََتُْخُذُه ِسَنةر َوال نَ ْومر ﴿الصفة املقابلة هلا، 
 .(َفلَ ُعُدوَل أَلْهِل السُّنهةر َواْْلََماَعِة َعمها َجاَء ِبِه اْلُمْرَسُلونَ : )-رمحه هللا-قال 

ْهِل السُّنهةر الَ ُعُدوَل ألَ ملا قرر أّن املرسلني صادقون فيما خيربون عن رهبم، مصدقون فيما خيربون عن رهبم قال: )
(، خبالف غريهم فإهنم عدلوا عن طريقة املرسلني إىل سبيل املتكلمني والفالسفة َواْْلََماَعِة َعمها َجاَء ِبِه اْلُمْرَسُلونَ 

 واملناطقة، أهل السنَّة ال يعدهلم.
الذي سأمهيته نسأل هللا  م؟ سأّن سبيل اسأنبيا، واملرسلني هو الصرا  املستقيم، الطريق الواضح البنيملاذا ال يعدهل

نسأله بعد مقدمات الثنا، والتحميد والتمجيد أْن النوافل و  [35:14] فقط تعاىل كل يوٍم سبعة عشر مرة يف الفرائض
 يهدينا إىل هذا الصرا  املستقيم، هذا الصرا  هو سبيل املرسلني طريق اسأنبيا،.

والصالة اسم من أاما، الفاحتة،  ،«وبني عبدي نصفنيقسمت الصلة بيين »يقول هللا تعاىل يف شأن الفاحتة: 
[، 3:﴾ ]الفاحتةالرهمْحَِن الرهِحيمِ ﴿وإذا قرأ  َعْبدي، : مِحَدينقال هللا[، 2:﴾ ]الفاحتةاْْلَْمُد ّلِِلهِ ﴿فإذا قال العبد: »

ينِ : ﴿قرأوإذا  ْعَبدي، : أْثَن عَليه قال َك نَ ْعُبُد ﴿: قرأوإذا ، جمهَدين عبدي[، قال: ٤﴾ ]الفاحتة: ماِلِك يَ ْوِم الدِ  ِإَي 
َك َنْسَتِعنيُ   «.بيين وبنَي عبدي نصَفنيِ  هذا[، قال: ٥]الفاحتة:  ﴾َوِإَي 

فهذا يدل ، [6]الفاحتة:﴾اْهِدًَن الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيمَ ﴿مث بعد هذه املقدمات يسأل هللا شيًئا واحًدا حمدًدا وهو 
له قرا،ة هذه السورة سبع عشرة مرة، ونصرف له هذه املقدمات من املثاين الطريق الذي نصرف هذا  على عظم

واحملامد حىت نصل إىل هذا املطلوب اسأعظم دواًن عن غريه، صرا  الذين أنعم هللا عليهم، الصرا  املستقيم هو 
 عم هللا عليهم.ن أنالصرا  الذي

له واحًدا؛ سأّن الطرق املتعددة ال توصل إىل هللا، هل ملاذا أفرده هنا مع أّن الطرق كثرية؟ ملاذا جعله واحًدا؟ جع
هنا وصف ، [16]املائدة:﴾يَ ْهِدي ِبِه اّلِلهُ َمِن ات هَبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السهلمِ ﴿تأيت مبعىن طرق يعين هو صرا  مستقيم، 

 ؟[37:17]الطرق أبهنا سبل، عندان الصرا  املستقيم واحد كيف ميكن أن 



 

فجعلها مجع، جعل ، [69]العنكبوت:﴾َوالهِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن هُهْم ُسبُ َلَنا﴿ أخرى: قال هللا تعاىل يف
هذه السبل مجع، كيف جنمع بني أن الصرا  واحد وبني هذه السبل اليت ذكر هللا؟ كيف ميكن أْن جنمع؟ نعم، النيب 

، وجعل على ميينه وعلى يساره خطوطًا وقال: «هذا سبيل هللا»هط مرًة خطوطًا، مث قال:  -صلى هللا عليه وسلم-
 [38:12]هذه السبل وعلى كل سبيٍل شيطان، فمن حاز على الصراط املستقيم دخل ِف شيٍء منها أو »

 .-صلى هللا عليه وسلم- النيبأو كما قال « الشياطني
حىت ال أطيل عليكم ال إشكال؛ سأنه يف الواقع املقصود أّن هذه السبل هي الطرق واملنافذ اليت تؤدي أن تسوق 

م هو قال: إن الصرا  املستقييف الطريق الواحد، والصرا  املستقيم اختلف كالم أهل العلم يف معناه، فمنهم َمن 
منهم َمن قال: إن الصرا  املستقيم هو الرسول، وكلها القرآن، ومنهم َمن قال: الصرا  املستقيم هو اإلسالم، و 

 تصدق على كلها؛ سأن القرآن يدل على اإلسالم وعلى الرسول، والرسول يدل على اإلسالم وعلى القرآن وهكذا.
َفِإنهُه الصِ َراُط اْلُمْسَتِقيُم، ِصَراُط الهِذيَن  ،َفَل ُعُدوَل أَلْهِل السُّنهةر َواْْلََماَعِة َعمها َجاَء بِِه اْلُمْرَسُلونَ قال: )

 .(أَنْ َعَم هللاُ َعَلْيِهم مِ َن النهِبيِ نيَ 
ِصَراُط الهِذيَن أَنْ َعَم بدأ يفصل ما هو هذا الصرا  املستقيم، وتعريف الصرا  هنا بتعريف سالكيه صرا  َمن؟ )

طريق سالكيه كما يف سورة الفاحتة، فَمن هم هؤال، السالكون؟ هم الذين  (، واختار هللا أْن يعرفنا به منهللُا َعَلْيِهم
يِقنيَ ﴿عناهم هللا تعاىل يف قوله:   َوَمْن ُيِطِع اّلِلهَ َوالرهُسوَل َفأُْولَِئَك َمَع الهِذيَن أَنْ َعَم اّلِلهُ َعَلْيِهْم ِمَن النهِبيِ نَي َوالصِ دِ 

 .[69]النسا،:﴾ُسَن ُأْولَِئَك رَِفيًقاَوالشَُّهَداِء َوالصهاْلِِنَي َوحَ 
يِقنَي َوالشَُّهَداِء  ﴿، َمن هم الذين أنعم هللا عليهم؟ قال: ﴾َمَع الهِذيَن أَنْ َعَم اّلِلهُ َعَلْيِهمْ ﴿ النهِبيِ نَي َوالصِ دِ 

يف  15[40:15]املستقيم هو   ، ومن أهل العلم َمن قال: الصرا[40:10] ﴾َوالصهاْلِِنَي َوَحُسَن ُأْولَِئَك رَِفيًقا
ْن ُذر ِيهِة ُأْولَِئَك الهِذيَن أَنْ َعَم اّلِلهُ َعَلْيِهْم ِمَن النهِبيِ نَي ِمْن ُذر ِيهِة آَدَم َوِِمهْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح َومِ ﴿سورة مرمي يف قوله تعاىل: 

َنا إِ  َلى َعَلْيِهْم آََيُت الرهمْحَِن َخرُّوا ُسجهًدا َوُبِكيًّاِإبْ َراِهيَم َوِإْسَرائِيَل َوِِمهْن َهَديْ َنا َواْجتَ بَ ي ْ  .[58]مرمي:﴾َذا تُ ت ْ
 -سبحانه وتعاىل-فإًذا هذا الصرا  هو سبيل اسأنبيا،، وقد عرفنا اسأنبيا، والرسل القوم الذين بعثهم هللا 

أبلغ من الصدوق صدق، فالصديق ون مبالغة من البشريعٍة، وأمرهم بتبليغ هذه الشريعة، ويليهم الصديقون، والصديق
 وهو الذي ألتزم الصدق منهًجا وسلوًكا.
فسمي ، [33]الزمر:﴾َوالهِذي َجاَء ِِبلصِ ْدِق َوَصدهَق ِبِه ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمت هُقونَ ﴿قال هللا تعاىل يف شأن أيب بكر: 
صلى هللا عليه -لصدق هو حممد ، فالذي جا، اب-عليه الصالة والسالم-أبو بكر صديًقا لكثرة تصديقه للنيب 

وا ، فالصديقون ام﴾ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمت هُقونَ ﴿، والذي صدق به هو أبو بكر، قال هللا تعاىل بعد أْن مجعه: -وسلم
 .بذلك سأنه كمل اتباعهم وصدقهم
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شهد هلم، أو  -صلى هللا عليه وسلم-يليهم الشهدا، والشهدا، اموا بذلك؛ سأن هللا شهد هلم، أو سأن النيب   
، وعبارة الشهدا، أبلغ من أْن تكون فقط شهدا، وحتضره سأن املالئكة تشهد هلم ابجلنة، أو سأن املالئكة تشهد موهتم

-وله أحكامه اخلاصة به، والشهدا، اآلخرين الذين قال النيب  املعركة؛ سأن الشهدا، منهم شهيد املعركة وهذا معروف،
إن »فذكروا فقط شهيد املعركة، قال: ، «فيكم؟ ما تعدون الشهيد»يعين ملا سأل أصحابه:  -صلى هللا عليه وسلم

أة متوت ، فجعل يف الشهدا، واحلريق والغريق واملر -عليه الصالة والسالم-، وأخذ يعدد عليه «شهداء أميت إذاً لقليل
 يف الطلق إىل غري ذلك.

غري  وبعض أهل العلم يقول: الشهدا، أنواع ولكن هذا يف الدنيا واآلخرة، وهم الذين يقتلون يف املعارك مقبلني
، اآلخرة وليسوا شهدا، يف الدنيا ، وهم شهدا، يف -صلى هللا عليه وسلم-إذا شهده النيب أيًضا  [43:00]، مدبرين

، احلريق والغريق واملطعون واملبطون واملقتول، ابملناسبة يدخل يف ذلك أصحاب اسأمراض أحكام الشهدا [43:08]
 .[43:25مذكورون ] وإايكم، فإن هؤال، كلهم مثل: السرطان أجارين هللا [43:19]

وهناك شهيد يف الدنيا وليس بشهيٍد يف اآلخرة، وهو الذي يظهر للناس أنه شهيد لكنه يف علم هللا غري ذلك، 
صلى هللا -شيًئا والعياذ ابهلل، مثل الغالم الذي كان مع النيب  [43:44]أو الذي  [43:42]الذي يقتل كافرًا  مثل

قال:  -صلى هللا عليه وآله وسلم-وقالوا: هنيًئا له الشهادة، فقال النيب  النَّاسفأصابه سهم، ففرح  -عليه وسلم
 .والعياذ ابهلل «ه ًنرًاكل، إن الشملة اليت َتخذها من املغامن لتشتعل علي»

إًذا الذين أنعم هللا عليهم هم النبيون والصديقون والشهدا، وهم الصاحلون أيًضا، والصاحلون هم الذين قاموا مبا 
 .-جل وعال-هوا عما هناه هللا وانت -سبحانه وتعاىل-أوجب هللا 

ر إىل ذهننا أنه ال يدخل فيها إال َمن أكثر من الصالة يتبادوهبذا التعريف قد يدخل يف عموم هذه العبارة اليت  
 وأنْ والصيام والرب والصالة، قد يدخل فيها اجلمع الغفري؛ سأن احلد اسأدىن للصالح هو أن يفعل العبد الواجبات 

 .ينتهي عن احملرمات
  َصلهْيتُ  أرَأَْيَت إذاَي حممد، "فقال:  -عليه الصالة والسالم-حديث اسأعرايب الذي جا، إىل النيب  [44:56]

َصلهى اّلِلهُ َعَلْيِه -النيب   قالَ فوُصْمُت َرَمضاَن، وَأْحَلْلُت اْلَلَل، وَحرهْمُت اْلَراَم، أَأْدُخُل اْلَنهَة؟  املَْكُتوِبِت،
َأْفلَح : »-الة والسالمعليه الص-فقال النيّب "، [٤٥:21]عليها وال أنقص إال قاَل: واّلِلِه ال أزِيُد فنَ َعْم،  :-َوَسلهمَ 

إل هذا هل اْلنة فلينظر أمن  ن ينظر ال رجلٍ أن سره مَ : »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ -، ويف روايٍة قال «إْن َصَدق
 «.الرجل



 

دون مزيٍد عن العمل بل صرح وقال:  توالرجل احلقيقة مل يزد على أْن ذكر الواجبات واالنتها، عن احملرما
مشكلة عند بعض أهل العلم أنه مل يذكر  [45:51]"، واحلديث فيه تفاصيل على ذلك وال أنقصواّلِلِه ال أزِيُد "

 واجب فلم يذكره، الوتر إىل غري ذلك. [45:57]بعض الواجبات مثاًل البعض يرى أن 
ولًيا، يستحق اسم : الذي أريد أن أصل إليه أن الصالح هو أن يكون العبد متقًيا، وأن يكون هلل فالشاهد

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِ ْر َعْنُكْم ﴿الصالح، وليس معناه الكثرة الكاثرة من اسأعمال،  ِإْن ََتَْتِنُبوا َكَباِئَر َما تُ ن ْ
 للصرا  املستقيم. [46:28]، اسأنبيا، والصديقني والشهدا، والصاحلني هؤال، هم [31]النسا،:﴾َسيِ َئاِتُكمْ 

 (.ِهِذِه اْْلُْمَلِة َما َوَصَف هللاُ ِبِه نَ ْفَسُه ِف ُسورَِة اإِلْخَلصِ  َوَقْد َدَخَل ِف قال: )
(، هذه العبارة مومهة قد حيتمل أنه أراد هبا ما ذكره يف أول الرسالة حني قال: َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُْمَلةِ قوله: )

(، يعين من اإلميان َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُْمَلةِ ويقول: )(، فكأنه يتم هنا ومن اإلُيان ِبهلل اإلُيان مبا وصف به نفسه)
مبا وصف هللا به نفسه ما ذكره يف سورة اإلخالص، وقد يُراد القول: أي وقد دخل يف هذه اجلملة ما ذكره آنًفا؛ 

احلٌة هلذا وصاحلٌة وسأّن أهل السنَّة جيمعون يف ابب الصفات بني النفي واإلثبات، واحلقيقة أن السورة اليت ذكرها ص
 هلذا والكالم كثري.

الهيِت تَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآِن، َحيُث  َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُْمَلِة َما َوَصَف هللُا ِبِه نَ ْفَسُه ِف ُسورَِة اإِلْخَلصِ قال: )
-1:اإلخلص] ﴾َوَلَْ َيُكن لهُه ُكُفًوا َأَحدر ( 3)َلَْ يُوَلد َلَْ يَِلْد وَ  (2) اّلِلهُ الصهَمد( 1)ُقْل ُهَو اّلِلهُ َأَحدر ﴿ : يَ ُقولُ 

٤].) 
يتبادر أواًل إىل الذهن تسمية هذه السورة ابإلخالص، مل يرد لفظ  -رمحه هللا تعاىل-وعند شرحنا لكالمه 

 اإلخالص يف هذه السورة، فلماذا اميت ابإلخالص؟
، ويدل -عز وجل-، فصارت كلها وصًفا هلل -تبارك وتعاىل-قال أهل العلم: سأهنا خلصت يف وصف هللا 

-، فاستجوبه النيّب -عليه الصالة والسالم-عليه حديث الرجل الذي كان خيدم صالته بقرا،هتا، فذكروا ذلك للنيب 
ُ َعَلْيه  َوَسلَّمَ   حيبه. -سبحانه وتعاىل-ب أن أقرأها"، فأخربه أّن هللا فقال: "إهنا صفة هللا وأان أح -َصلَّى اَّللَّ

قال: وهذه السورة تعدل ثلث القرآن، وهلذا الكالم سأهل العلم أهل العلم قالوا: تعدل ثلث القرآن؛ سأّن القرآن 
عقائد وأحكام وقصص، وهذه السورة اشتملت على صفة العقائد فهي تعدل ثلث القرآن، وبيان أهنا ثلث ورد به 

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث : »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ -ص الصحيح كما عند البخاري يف ]فضائل القرآن[ لقوله الن
ُ َأَحدر ﴿القرآن ِف ليلة؟ قالوا: كيف؟ قال:   «.تعدل ثلث القرآن [1:اإلخلص]﴾ ُقْل ُهَو اّلِله

أّن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ -سورة وحيبها، وأخربه النيّب ويف البخاري أيًضا حديث الرجل الذي كان يردد هذه ال
، وهذا أيًضا جيران إىل مسألٍة جانبيٍة أخرى: وهي «فالذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن»هللا حيبه، مث قال: 
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أفضل من هل القرآن يتفاضل بعضه عن بعض؟ يعين هل بعض سور القرآن أفضل من بعض، وبعض آايت القرآن  
 بعض؟

نعم، بعض سور القرآن أفضل من بعض وال شك، فالفاحتة هي أعظم سورة يف كتاب هللا، وسورة اإلخالص 
هذه أفضل من كثرٍي من السور، وإن كانت أكرب منها يف الكم والعدد، وبعض اآلايت أيًضا يتفاضل فآية الكرسي 

 هل صفات هللا تعال تتفاضل؟ أخرى وهي:  أعظم آية يف كتاب هللا، وهذا أيًضا كذلك جيران إىل قضية
سؤال: ملاذا جران احلديث عن التفاضل بني اآلايت والسور إىل التفاضل بني صفات هللا؟ ملاذا جران هذا إىل 

هذا جيران إىل أصل وهو أن القرآن كالم هللا، وكالم هللا صفٌة من صفاته، فإذا تفاضل  [51:10-51:08]هذا؟ 
 لبعض، فهذا جيران إىل قضية أخرى وهو هل بعض صفات هللا أفضل من بعض؟بعض كالم هللا على ا

إنه »، وبدليل قوله: «َسَخِطكَ  ِمن أُعوُذ بِرَضاكَ »نقول: نعم، بعض الصفات أفضل من بعض، بدليل قوله: 
ا املشكلة واقعة عند غريهم؛ سأن إذا «رمحيت سَبقت غَضيب ، وأهل السنَّة ما عندهم مشكلة يف هذه القضية، وإَّنَّ

االحنراف بدأت صغرية فإهنا تتشعب وتنسحب إىل قضااي أخرى، دائًما إذا فسد اسأصل فسدت  [52:47]
 والفروع اليت خترج على هذا اسأصل. [52:57]

سبحانه -ا: اي معاشر، اسأشاعرة ملاذا ال تتفاضل وهللا تعاىل اسأشاعرة يرون أّن الصفات ال تتفاضل، قلن
كما يف « إن رمحيت تغلب غضيب»، «غَضيب تسبقإنه رمحيت »، «ورمحيت وسعت كل شيء»يقول:  -وتعاىل

، يعين [53:34-53:33]احلديث، كيف ال تتفاضل هذا النص واضح؟ قالوا: سأن هللا قريب وكله أمٌر واحد 
ال يوصف إال مبا وصف به نفسه، حىت   -سبحانه وتعاىل-: هللا أول شيءطالسم وفلسفات،  خالف منهج القرآن

له اامًا مل  [53:57]كلمة قدمي يعين إذا كان من ابب اإلخبار فتكون يف معىن اسأول الذي ليس قبله شي،، أما أن 
 يسم  به نفسه هذا ال نقبله.

، يكون أمره كالشي، واحد؟ الذي ال يتفاضل بعضه على : من الذي قال: أن اسأول الذي ليس قبله شياثنًيا
 .[54:18]البعض، ما الدليل على هذا؟ ال شي، إال ما يزعمون أن العقل مينع 

الهيِت تَ ْعِدُل  َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُْمَلِة َما َوَصَف هللُا ِبِه نَ ْفَسُه ِف ُسورَِة اإِلْخَلصِ : )-رمحه هللا تعاىل-قال 
ُ َأَحدر ﴿ : يَ ُقولُ ثُ ُلَث اْلُقْرآِن، َحيُث  ُ الصهَمد( 1)ُقْل ُهَو اّلِله  ﴾َوََلْ َيُكن لهُه ُكُفًوا َأَحدر ( 3)ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلد  (2) اّلِله

 (.[٤-1:اإلخلص]
َوَما بعده حيث يقول: ) -رمحه هللا تعاىل-المه فسنأيت إىل تفسرٍي ميسٍر هلذه السورة يف اجمللس القادم، مث نتم ك

ُ الَ ِإلَ َه ِإاله ُهوَ ﴿ :َوَصَف ِبِه نَ ْفَسُه ِف َأْعَظِم آيٍَة ِف ِكِتابِِه؛ َحْيُث يَ ُقولُ   .([2٥٥ :البقرة] ﴾اّلِله



 

 [55:13] -وتعاىلسبحانه -طبًعا شيخ اإلسالم شرع هنا يف بيان اآلايت العظيمة اليت ذكرت صفات املوىل 
بكالٍم مرسل، أما أننا نثبت هلل فأثبته لنفسه، اآلن يدلل ابآلايت اليت أثبت هللا فيها  [55:16]إىل على ما كان قد 

من أعظم ما مييز هذه الرسالة العظيمة وهي كثرة االستشهاد  -كما ذكران يف املقدمة-لنفسه اسأاما، والصفات، وهذا 
 .[55:48]آن هنا لضرب أصول القوم الذين ليس عندهم ابلقرآن، واالستشهاد ابلقر 

ا  القارئ لكتب أهل الكالم واملناطقة واملنتسبني إىل اإلسالم من اجلهمية وغريهم مل جند متوهنم نصوًصا، وإَّنَّ
سنجد مقدمات وخمرجات ومزندقات وهكذا، شيخ اإلسالم هنا مأل هذه الرسالة ابآلايت واسأحاديث اليت تدلل 

 ما قال إىل الدرس القادم.على صدق 
أْن يعلمنا ما ينفعنا، وأْن ينفعنا مبا علمنا، وأن يزيدان هًدى وبصريًة وعلًما، وفق  -سبحانه وتعاىل-أسأل هللا 

 هللا اجلميع ملا حيب ويرضى، احلمد هلل أواًل وآخرًا.
 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممٍد وعلى آله.
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