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 شرح العقيدة الواسطية
 

 السابعالدرس  
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل رب العاملني، وصلوات هللا وتسليماته وتربيكاته على الرسول األمني سيدان وإمامنا وقدوتنا حممد، اللهم صل 
 .وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن وااله، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا، وزدان هًدى وبصريًة وعلًما

َقْد ََجََع ِفيما َوَصَف َوََسَّى ِبِه  -ُسْبَحانَهُ -َوُهوَ : )-رمحه هللا تعاىل-أعتقد أن الكالم انتهى بنا عند قول املؤلف
َراُط اْلُمْسَتِقيُم، َفالَ ُعُدوَل أَلْهِل السُّنٌَّة َواْْلََماَعِة َعمَّا َجاَء ِبِه اْلُمْرَسُلوَن، َفِإنَُّه الص ِ نَ ْفَسُه بنَي الن َّْفِي َواإِلثْ َباِت 

يِقنَي َوالشَُّهَداِء والَصاِلِِنيَ  َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه ( إىل أن قال: )ِصَراُط الَِّذيَن أَنْ َعَم هللاُ َعَلْيِهم مِ َن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 
 (.ُلَث اْلُقْرآنِ اْْلُْمَلِة َما َوَصَف هللاُ ِبِه نَ ْفَسُه ِف ُسورَِة اإِلْخاَلِص الَِِّت تَ ْعِدُل ث ُ 

َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه : )-رمحه هللا تعاىل-من هذه القطعة وهي قول شيخ اإلسالم -تعاىل-إًذا سنبدأ إن شاء هللا
ُ ُقْل هُ ﴿ :اْْلُْمَلِة َما َوَصَف هللاُ ِبِه نَ ْفَسُه ِف ُسورَِة اإِلْخاَلِص الَِِّت تَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآِن َحيُث يَ ُقولُ  ُ َأَحٌد*اَّللَّ َو اَّللَّ

 (.[4-1: اإلخالص]﴾الصََّمد*ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلد*َوََلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ 

 (.َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُْمَلةِ وقوله: )

ِذيَن أَنْ َعَم هللاُ َعَلْيِهم مِ َن َفِإنَُّه الصِ َراُط اْلُمْسَتِقيُم، ِصرَاُط الَّ ما قبل هذه العبارة قوله: )قوله يف فاإلشارة تدل على 
يِقنَي َوالشَُّهَداِء والَصاِلِِنيَ  ( وقد قال هذا الكالم وهو يؤصل لطريقة أهل السنة يف اإلميان مبا وصف النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 

 اليت هي:ن سورة اإلخالص به نفسه يف كتابه هو متضم   -عز وجل-هللا به نفسه يف كتابه، فاإلميان مبا وصف هللا

ُ َأَحدٌ ﴿   تعدل ثلث القرآن. -رمحه هللا تعاىل-ر املصنفواليت كما ذك[1:اإلخالص]﴾ُقْل ُهَو اَّللَّ

 ملاذا تعدل سورة اإلخالص ثلث القرآن؟

تعدل الثلث؛ ألن القرآن إما قصص وإما أحكام وإما عقائد، وقد اخُتص ت هذه السورة على قصر مبناها وعظيم 
، فعلى قصرها تضمنت توحيد االعتقاد -سبحانه وتعاىل-يان جزء االعتقاد وهو األمر املتعلق بهبت بمعناها، اختص

فء املتضمن لنفي التشبيه ُـ واملعرفة، وتضمنت ضد التوحيد، يعين اشتملت على بيان الضد للتوحيد وهو نفي الك
األحدية والصمدانية يف  -تعاىل-هلل ، فهذه السورة كما أثبتت فقد نفت، أثبتت-سبحانه وتعاىل-والتمثيل عن ربنا

ُ الصََّمد﴿قوله:  ُ َأَحٌد*اَّللَّ  ، [2-1: اإلخالص]﴾ُقْل ُهَو اَّللَّ
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ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلد*َوََلْ َيُكن لَُّه  ﴿: -تعاىل-الولد ونفت له الشبيه والنظري والن ِّد يف قوله -سبحانه وتعاىل-ونفت عن هللا

اي معنا يف كل أمور التوحيد وهو ر  فعلى قصرها تضمنت املبدأين العظيمني الذْين س   [4-3:خالصاإل]﴾ُكُفًوا َأَحدٌ 
مبدأ النفي واإلثبات وهو أيًضا املتضم ن يف شهادة التوحيد: أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممًدا رسول هللا، أو يف كلمة 

 احلق اليت هي: ال إله إال هللا، ففيها النفي واإلثبات.

متضمن نفي التشبيه والتمثيل، وهو إًذا سورة اإلخالص تضمنت توحيد االعتقاد واملعرفة، وتضمنت نفي الكفء، 
، ويف هذا ردٌّ على اليهود والنصارى، أما اليهود؛ فألهنم أثبتوا -سبحانه وتعاىل-وتضمنت أيًضا نفي الولد عن هللا

أثبتوا أيًضا هلل  -تعاىل هللا عما يقولون علًوا كبريًا-صارى أثبتوا هللالولد، قالوا: عزيٌر ابن هللا، والن -سبحانه وتعاىل-هلل
 الولد فقالوا: املسيح ابن هللا، وفيه رد أيًضا لطائفة اثلثة، من هم؟

سبحانه -مشركي العرب، ماذا قال مشركو العرب عن املالئكة؟ قال املشركون: املالئكة بنات هللا، فنفي الولد عن هللا
لى اليهود وعلى النصارى وعلى املشركني، إًذا هذه السورة تضمنت توحيد االعتقاد واملعرفة، تضمنت ردٌّ ع -وتعاىل

، وهذه األصول هي جمامع التوحيد -سبحانه وتعاىل-النفي، نفي التشبيه والتمثيل، تضمنت أيًضا نفي الولد عن هللا
 .-رمحهم هللا تعاىل-العلمي االعتقادي كما يقول أهل العلم

 (.َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُْمَلِة َما َوَصَف هللاُ ِبِه نَ ْفَسُه ِف ُسورَِة اإِلْخاَلِص الَِِّت تَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآنِ : )-ه هللارمح-قال

وكون سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن فهذا إشارة إىل احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث 
 .»إهنا تعدل ثلث القرآن»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب -عاىل عنهرضي هللا ت-أيب هريرة

وهنا مسألة لطيفة يذكرها أهل العلم: كوهنا تعدل ثلث القرآن، هل معىن هذا أنه ُمغن ٍّ قراءهتا عن قراءة ثلث القرآن، 
 وأن من كررها ثالاًث اكتفى بذلك عن قراءة القرآن؟

هل معىن  »من صلى الفجر ِف َجاعة كأمنا قام الليل»: -صلى هللا عليه وسلم-لنيباملسألة أتيت معنا يف مثل قول ا
 هذا أن التشبيه من كل وجه؟ 

ُقْل ُهَو اَّللَُّ ﴿ال شك أنه ال ميكن أن يكون من كل وجه، ويفوت اإلنسان من قراءة ثلث القرآن ابالكتفاء بقراءة 
بيان األحكام والعقائد وكثرة احلروف املتلوة اليت يثبت هبا احلسنات  [ شيٌء كثري، على األقل يف1: اإلخالص]﴾َأَحدٌ 

ال أقول ألف الم ميم حرف، ولكن ألٌف حرف، »: -صلى هللا عليه وسلم-ففي كل حرفٍّ حسنة كما قال النيب
قرآن  واألوىل يف مثل هذه النصوص أن جيمع اإلنسان بني قراءة ثلث القرآن، أو قراءة ال »والٌم حرف، وميٌم حرف

 ذه السورة، أو تكرارها ثالث مراتكاماًل، وبني هذا الفضل املتضمن يف قراءة مثل ه



 

ألن معاين القرآن: إما توحيد، وإما قصص، وإما أحكام، وقد اختصت هذه السورة القرآن؛  إًذا هي تعدل ثلث 
 بصفة الرمحن اليت فيها التوحيد، فكانت تعدل ثلث القرآن.

ُ َأَحدٌ ُقْل هُ ﴿:-تعاىل-قوله ُ َأَحدٌ ﴿أي قل اي حممد،  [،1: اإلخالص]﴾َو اَّللَّ [ يعين 1: اإلخالص]﴾ُقْل ُهَو اَّللَّ
هو فيه  -سبحانه وتعاىل-، وواحٌد يف صفاته، وواحٌد يف علوه، فكل ما خيتص به هللا-حل وعال-واحٌد يف ذاته

 واحد، ال شريك له وال ند له، وال مثيل له وال نظري له.

كما أخرج أمحد من   -صلى هللا عليه وسلم-أن املشركني جاءوا إىل النيب نزول هذه السورة املباركة هو: وسبب 
ُ َأَحدٌ ﴿: -تعاىل-حديث أيب بن كعب قالوا له: اي حممد، انسب لنا ربك، فأنزل هللا [، 1: اإلخالص]﴾ُقْل ُهَو اَّللَّ

 -عز وجل-تنتهي بسلسلة اآلابء، وهللا -تعاىل-نسبًة إىل هللا هذا هو نسب هللا، يعين مل يلد ومل يولد، هم يريدون
ُ الصََّمد*ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلد*َوََلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا ﴿ليس له والد ومل ينتج عنه ولد، فنسبه  ُ َأَحٌد*اَّللَّ ُقْل ُهَو اَّللَّ

 [.4-1: اإلخالص]﴾َأَحدٌ 

، ومعىن: أحد، أي -عليه الصالة والسالم-لى أن واسطة البالغ هو النيب: قل اي حممد، دليل ع-تعاىل-ويف قوله
 متفرد يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله وكل ما يصدر عنه.

جل -ٌغ عن هللامبل ِّ  -صلى هللا عليه وسلم-﴾ يف هذه اجلملة فقط دليل على أن النيبُقلْ ﴿قلت لكم: أن يف قوله: 
 .-صلى هللا عليه وآله وسلم-، وأنه ليس متفرٌد من عند نفسه-وعال

ُ الصََّمد، مث ﴿-جل وعال-هذا الكالم عن أحديته د، هذا ؤد  ﴾ الصمد يف املعىن هو السيد الذي انتهى إليه السُ اَّللَّ
من حيث املعىن العام، وأما يف السورة فتباينت آراء املفسرين وكلها تصدر عن معىن واحد، يعين من املفسرين من 

 .-سبحانه وتعاىل-د، هذا يليق بربناؤد  يد الذي له املنتهى أو النهاية يف السُ قال: إن الصمد هو الس

وآخرون قالوا: إن الصمد معناه هو الذي تصمد إليه اخلالئق يف حوائجها ومسائلها، فحني تلم به امللمات ال 
 ليه النص.وهذا أيًضا معىن يستقيم وحيتمله السياق القرآين ويساعد ع -سبحانه وتعاىل-يلجؤون إال إليه

وآخرون قالوا: إن الصمد هو الذي مل يلد ومل يولد، وهذا الكالم منسوب للربيع بن أنس وهو كالٌم حق، وقد يكون 
 أوىل ما ذهب إليه املفسرون؛ ألنه من ابب تفسري القرآن ابلقرآن؛ ولذلك جنح إليه اإلمام ابن جرير يف تفسريه.

 لذي تصمد إليه اخلالئق يف حاجاهتا، أو هو الذي مل يلد ومل يولد.إًذا الصمد هو الذي له السؤدد التام، أو ا

 ومن أقوال املفسرين كذلك: أن الصمد هو الذي ال جوف له، وال تناقض بني هذه التفسريات 
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ُ الصََّمد*ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلد*َوََلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ ﴿  ُ َأَحٌد*اَّللَّ  [.4-1: الصاإلخ]﴾ُقْل ُهَو اَّللَّ

عن نفسه الصاحبة والولد كما نسب إليه املشركون الصاحبة، وهو مبالغة يف نفي  -سبحانه وتعاىل-اترًة ينفي هللا
عن نفسه أن يكون قد نتج  -سبحانه وتعاىل-الولد، فإنه من مل تكن له صاحبة فبطريق األوىل أنه ليس له ولد، فنفى

، وإىل هذا احلد ينبغي أن -جل وعال -مل يلد ومل يولد، متفردٌ  -سبحانه وتعاىل-له ولد، أو أنه انتٌج عن والدة، فهو
ال تدخل عليه األقيسة، فليس صحيًحا وال مستقيًما أن يقول املرء مثاًل: كيف  -جل وعال-ينتهي اإلنسان؛ لن هللا

فوق العقل، وفوق اإلدراك،  -سبحانه وتعاىل-للعقل أن يصدق أن شيًئا مل يتصل بوالدة ومل ينتج عنه ولد؟ نقول: هللا
 .-جل جالله-وكل ما طرأ ببالك، فاهلل خبالف ذلك

 ﴾ قلت لكم هذا فيه رد على اليهود والنصارى واملشركني.ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلد﴿

نفي التمثيل عن ﴾ أي مل يكن له كفٌؤ أو شبيٌه أو مشارٌك أو مثيٌل وهذا فيه نفي التشبيه و َوََلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ ﴿
 وإثبات التفرد والكمال من كل وجه. -سبحانه وتعاىل-ربنا

[ وهذه قاعدة عامة يف مجيع 11﴾]الشورى:لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ﴾ هذا على غرار ﴿َوََلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ ويف قوله: ﴿
 .-جل وعال-، بل يف مجيع ما يليق به-سبحانه وتعاىل-صفاته

َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُْمَلِة َما َوَصَف هللاُ ِبِه نَ ْفَسُه ِف ُسورَِة اإِلْخاَلِص الَِِّت تَ ْعِدُل ثُ ُلَث ): - تعاىلرمحه هللا-قال
ُ َأَحٌد*اَّللَُّ الصََّمد*ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلد*َوََلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأحَ ﴿ :اْلُقْرآِن َحيُث يَ ُقولُ   [،4-1: اإلخالص]﴾دٌ ُقْل ُهَو اَّللَّ

ُ الَ ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو اِْلَيُّ اْلَقيُّوُم الَ ََتُْخُذُه ِسَنٌة َوالَ نَ ْوٌم ﴿ :َوَما َوَصَف ِبِه نَ ْفَسُه ِف َأْعَظِم آيٍَة ِف ِكِتابِِه، َحْيُث يَ ُقولُ  اَّللَّ
ي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِِْذنِِه يَ ْعَلُم َما َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوالَ ُيُِيطُوَن لَُّه َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اأَلْرِض َمن َذا الَّذِ 

 :ةالبقر ]﴾ِليُّ اْلَعِظيمُ ِبَشْيٍء مِ ْن عْلِمِهِ إالَِّ مبَا َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواأَلْرَض َوالَ يَ ُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَ 
255].) 

ذكر لنا يف االبتداء سورة اإلخالص، مث أيًضا قال لنا: أنه يدخل يف هذا ما وصف هللا به نفسه يف أعظم آيةٍّ من  
 -رضي هللا تعاىل عنه-( ثبت هبذا احلديث الصحيح من حديث أيب بن كعبَأْعَظِم آيٍَة ِف ِكِتاِبهِ كتاب هللا، وقوله: )

اي أاب املنذر، أتدري أي آيٍة ِف كتاب هللا أعظم؟ فقال: هللا ورسوله »ه عليه قال أُليب: صلوات هللا وسالم-أن النيب
السؤال، فكرر أيب نفس الرد قال: هللا ورسوله أعلم، مث كرر  -صلى هللا عليه وسلم-أعلم، فكرر عليه النيب

ُ الَ ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو اِْلَيُّ ﴿ عليه، فقال أيب: هي آية الكرسي صلى هللا -النيب فقال له، [255 :البقرة]﴾اْلَقيُّومُ  اَّللَّ
 .»ك العلم اي أاب املنذرنك العلم اي أاب املنذر، ليهن: ليه-عليه وسلم



 

وقاعدة أهل السنة النفي واإلثبات هي متضمن اآلية اليت هي أعظم آية يف كتاب  -سبحانه وتعاىل-إًذا صفات هللا
بعده دائًما ما االسم العلم، وبعضهم قال: االسم األعظم؛ ألن  ﴾اَّللَُّ ﴿فيها:  -تعاىل-هللا وهي آية الكرسي، قال هللا

ُ الَ ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو اِْلَيُّ اْلَقيُّومُ ﴿أييت صفًة له  ُ نُوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ [، ﴿255 :البقرة]﴾اَّللَّ ِإنَّ ﴿ [35﴾]النور:اَّللَّ
 .[، إىل آخره95﴾]األنعام:َوالن ََّوىاَّللََّ َفاِلُق اِلَْبِ  

ُ الَ ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو اِْلَيُّ اْلَقيُّومُ ﴿ سبحانه -هذه اآلية العظيمة اشتملت على دالئل عظمة هللا[ 255 :البقرة]﴾اَّللَّ
 وهي تسع صفاٍت: -وتعاىل

 .صفة األلوهية 
 .صفة احلياة 
 .صفة القيومية 
 .لك

ُ
 صفة امل

 .صفة العلم 
 شيئة.صفة امل 
 .صفة القدرة 
 .صفة العلو والعظمة 

إما ابلنص وإما ابلتضمن، األلوهية واحلياة،  -سبحانه وتعاىل-أيًضا هذه اآلية اشتملت على تسع صفاتٍّ للموىل
 القيومية وامللك، العلم واملشيئة، القدرة والعلو والعظمة.

 ﴿ :لوهية؛ ألنه مر معنا أن األمساء يؤخذ منها ﴾ هللا اسم، لكن تؤخذ منه صفة األاَّللَُّ أما األلوهية يف قوله
الصفات، إًذا األمساء متضمنة أصاًل للصفات، االسم متضمن للصفة، األمساء أبهنا توقيفية، لكن ابب 

 ﴾.اَّللَُّ الصفات أوسع من ابب األمساء، إًذا األلوهية يف قولنا: ﴿

 يف مواضع من القرآن، مثاًل يف آل عمران قال  ﴾ هذه الصفة وردتاِْلَيُّ اْلَقيُّومُ : ﴿-تعاىل-احلياة يف قوله
ُ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اِْلَيُّ اْلَقيُّومُ *اَل: ﴿-تعاىل-هللا : -تعاىل-[، ويف الفرقان قال هللا2-1﴾]آل عمران:اَّللَّ
ُوُجوُه لِْلَحيِ  َوَعَنِت الْ : ﴿-سبحانه وتعاىل-[ ويف طه قال58﴾]الفرقان:َوتَ وَكَّْل َعَلى اِْلَيِ  الَِّذي ال ََيُوتُ ﴿

[ فوردت هذه الصفة 65﴾]غافر:ُهَو اِْلَيُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفاْدُعوهُ [ ويف غافر قال هللا: ﴿111﴾]طه:اْلَقيُّومِ 
 ،-جل وعال-وهي دالٌة على كمال حياته -سبحانه وتعاىل-يف مواضع من  كتاب هللا
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وال تنتهي إىل عدم، وحياة غريه حياٌة  غري مسبوقة بعدم، ذلك أهنا حياة، -سبحانه-حياته أكمل حياةٍّ   
مث حلقها العدم ، لعدمحياهتم انقصة ألهنا مسبوقٌة اب هلم اخللود يف الدار اآلخرةسيكتب حىت الذين  ؛انقصة

علين هللا جوكتب هلم البقاء واألبدية يف اجلنة. -سبحانه وتعاىل-األخرى أي املوت، مث أحياهم هللاوهي احلياة 
 وإايكم منها.

من  ؛ هذاها عدملحقذلك ألهنا مل ُتسبق بعدم وال ي كاملة؛  -سبحانه وتعاىل-حياة غريه أاًي كان حياٌة انقصة، وحياته
 .جهة، ومن جهة أخرى؛ ذلك أنه واهب احلياة للحيواانت األخرى، هو واهب احلياة

 .احلياة اثنية األلوهية مث صفة األوىل :صفة الله 

  فقيامه بذاته صفٌة ذاتية وإقامته لغريه صفٌة  قيوم لغريه .؛ جل جالله بنفسه -فهو قائمٌ : القيومية ثالثةالوالصفة
مدار األمساء احلسىن، إليهما ترجع مدار  ماعليهقال األئمة:  القيومية يكون كمااحلياة و فعلية، وابجتماع 

 .علم: إن القيوم اسم هللا األعظمولذلك قال بعض أهل ال .احلسىن كلها، احلياة والقيومية األمساء

 إًذا الصفة األوىل األلوهية، مث احلياة، مث القيومية.

  لك، وهل ورد لفظ امللك يف الرابعة : الصفة
ُ
 هل هناك تصريح؟ آية الكرسي؟امل

 ؟ من أين أخذان هذه الصفة؟ أخذان صفة امللك ح، إًذا من أينليس هناك تصري

-ملٌك، وهو -سبحانه-مالٌك، وهو -جل جالله-﴾  فهولَُّه َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اأَلْرضِ :﴿-تعاىل-من قوله
 .مليك -سبحانه

َمِلِك يَ ْوِم *الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  *اِْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ  يف سورة الفاحتة ﴿بقرائتني وردا قد أما مالك وملك ف
ينِ  ينِ ﴿و [ كما يف قراءة ورش، 4-2﴾]الفاحتة:الدِ  يتمم معىن  لكليهما معىنو ﴾ كما يف قراءة حفص، َماِلِك يَ ْوِم الدِ 

لك الذي يستحقها
ُ
 .سبحانه وتعاىل-مل

ِعْنَد َمِليٍك  ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِف َجنَّاٍت َوهَنٍَر* ِف َمْقَعِد ِصْدقٍ : ﴿-تعاىل-وأما مليك فقد ورد يف قوله 
 [.55-54﴾]القمر:ُمْقَتِدرٍ 

 إًذا األلوهية واحلياة والقيومية وامللك والعلم.

  له العلم الشامل الكامل، يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما،  -سبحانه وتعاىل-هللا؛ والعلم
 وما مل يكن لو كان كيف كان يكون، ال يعزب عن علمه مثقال ذرةٍّ  ؛يكنمل وما  وما هو كائن  يعلم ما كانو 



 

َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ال يعزب عن علمه شيء، ﴿ واجلهر والنجوى ؛يف السماوات وال يف األرض، يعلم السر 
[، علمه 59﴾]األنعام:ِإالَّ يَ ْعَلُمَها َوال َحبٍَّة ِف ظُُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطٍب َوال اَيِبٍس ِإالَّ ِف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 

ختفى  ال ؛ يف الليلة الظلماء ى الصخرة الصماءة السوداء علالنمل، يسمع دبيب وحميط بكل شيء  شامل
  كل شيئعلم   لكمال علمه. -سبحانه وتعاىل-عليه خافية وال يعزب عنه شيءٌ 

 ظمة القدرة مث العلو مث العمث  الصفة اليت بعدها: املشيئة.

 َوَما  ﴿: -جل وعال-معىن قول هللاي ه ﴾  َوالَ يَ ُؤوُدُه ِحْفظُُهَما ﴿قوله تعاىل  :   منذها أخفن أما القدرة
  ﴾  َمسََّنا ِمْن لُُغوبْ 

  ولعله أييت معنا  وعلو الذات،نعين به علو القدر وعلو القهر  فهوالعلو ؛ لقوله   وهي العلي العظيم وأما
 .حديث عن العلو

أين هللا " :  كما يف حديث اجلارية   علي بذاته مستو على عرشه  فهو -انه وتعاىلسبح-العلو، كل أنواع العلو له
وتعاىل أحد سبحانه  وله علو القهر، فهو عالٍّ على كل لسماء املبنية أو يف جهة العلو ؛يف ا  "قالت يف السماء 

، واجلمال الكربايء واجلالل العظمة و ، لهالقدروسلطانه، ولو علو  قهرهوحتت قاهر له واخللق كلهم حتت أمره 
 .ثناؤهالعظمة جل   ؛ولهمن أطرافه سبحانه وتعاىل  فقد مجع العلو

 

أعظم آية اآلية العظيمة اليت استحقت أن تكون يف هذه يف هذه السورة العظيمة أو  لتسع كلها وردتالصفات اهذه 
 .-جل وعال-يف كتاب هللا

 سبحانه  املوىليشفع عند  ال أحدأي  ﴾َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِِْذنِهِ مثل قوله: ﴿ها من العلم وفي
 يرضى له أن إال وتعاىل إال أن أيذن هللا و 

َوِسَع ُكْرِسيُُّه : ﴿-تعاىل-اإلذن للشافع أن يشفع والرضا عن املشفوع، ويف اآلية أيًضا قوله شرطا الشفاعة : إذاً 
الكرسي؛ ليدل به على عظمة خلقٍّ  يتحدث هنا فقط عن عظمة -سبحانه وتعاىل-﴾ هللاالسََّماَواِت َواأَلْرضَ 

من خلقه ليس هو أعظم اخللق، يعين الكرسي ليس أعظم من العرش، ذهب بعضهم إىل أن الكرسي هو العرش، 
 -وسع يعين أحاط  - هذا الكرسي وسع السماوات واألرضوهذا خطأ، الكرسي شيء، والعرش شيٌء آخر، 

رش، طبًعا ابن عباس يقول: الكرسي هو ومع سعته للسماوات واألرض، إال أنه يتصاغر أمام خلقٍّ آخر وهو الع
كما يف حديث   -عليه الصالة والسالم-موضع القدمني، والدليل على أن الكرسي صغري أمام العرش قول النيب

سبحان اخلالق،  »ما الكرسي ِف العرش إال كحلقٍة من حديٍد ألقيت بني ظهري فالٍة من األرض»أيب ذر: 
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حديد أُلقيت بني ظهري فالةٍّ ابلنسبة للعرش، إًذا العرش  حلقة  ثلالكرسي الذي وسع السماوات واألرض م 
ر، والعرش أعظم منه، فإننا نستدل بعظم هذا دْ أعظم خلًقا من الكرسي، فإذا كان الكرسي هبذه املهابة وهبذا الق  

 .-سبحانه وتعاىل-اخللق على عظمة اخلالق الذي خلق هذه العوامل الكبرية

قله وال ثأي ال يُعييه وال ُيكرثه وال يُ  ﴾اَواِت َواأَلْرَض َوالَ يَ ُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّمَ ﴿
وال يؤوده حفظ السماوات واألرض وحفظ ما بينهما، وملا كانت هذه القطعة دالة على عظيم حفظه، كان  جزهيُع

رضي هللا عنه -كما ثبت بذلك احلديث من حديث أيب هريرة  -وعال جل-قارئ هذه اآلية العظيمة حمفوظًا حبفظ هللا
رضي هللا -يف ذكر شيءٍّ من فضل هذه اآلية العظيمة وهي آية التحصني، يف صحيح البخاري أن أاب هريرة -وأرضاه

من حبفظ زكاة رمضان، فأاتين آِت فجعل ُيثو  -صلى هللا عليه وآله وسلم-وكَّلين رسول هللا»قال:  -تعاىل عنه
، قال: دعين، فإين حمتاٌج وعلي عيال، -صلى هللا عليه وسلم-ك إىل رسول هللاالطعام فأخذته، وقلت: ألرفعنَّ 

: اي أاب -صلى هللا عليه وسلم-ال أعود، قال أبو هريرة: فرمحته وخلَّيت سبيله فأصبحت فقال يل رسول هللا
اجته وعياله فرمحته وخليت سبيله، قال: أما إنه هريرة، ما فعل أسريك البارحة؟ قال: قلت: اي رسول هللا شكا ح

: سيعود، فرصدته فجاء ُيثو من -صلى هللا عليه وسلم-قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود؛ لقول النيب
فإين حمتاٌج وعلي عيال،  ، قال: دعين،-صلى هللا عليه وسلم-ك إىل رسول هللاالطعام فأخذته، فقلت: ألرفعنَّ 

: اي أاب -صلى هللا عليه وسلم-: فرمحته وخلَّيت سبيله فأصبحت فقال يل رسول هللاال أعود، قال أبو هريرة
خليت سبيله، قال: أما إنه فهللا شكا عيااًل وحاجًة فرمحته  هريرة، ما فعل أسريك البارحة؟ قال: قلت: اي رسول

صلى -إىل رسول هللا كقد كذبك وسيعود، قال: فرصدته الثالثة فجاء ُيثو من الطعام فأخذته، فقلت: ألرفعنَّ 
وهذه آخر ثالث مراٍت تزعم فيها أنك ال تعود، مث تعود، فقال: دعين أعلمك كلماٍت ينفعك  -هللا عليه وسلم

ُ الَ ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو اِْلَيُّ اْلَقيُّومُ ﴿هللا هبا، قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي  حىت  ﴾اَّللَّ
ملا  -عليه الصالة والسالم-فالنيب »إنك ال يزال عليك من هللا حافظ وال يقربك شيطان حىت ُتصبحختتم اآلية، ف

أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال؟ قال: قلت: ال، »أصبح لقي أاب هريرة قال: 
قد رواه النسائي يف عمل اليوم واحلديث بطوله أخرجه اإلمام البخاري معلًقا بصيغة اجلزم و  »قال: ذاك الشيطان

 والليلة.

يف حفظ  -سبحانه وتعاىل-إًذا هذه اآلية اليت اشتملت على هذه التسع صفات العظيمة وذكرت جليل قدرة هللا
السماوات واألرض وما بينهما، هي من احلوافظ اليت حتفظ اإلنسان واليت ينبغي له أن يقرأها إذا أخذ مضجعه ويف 

 آخره.أدابر الصلوات إىل 



 

، وهذا هو مناسبة إيرادها يف العقيدة -سبحانه وتعاىل-ذكر اإلمام آية الكرسي؛ ملا تضمنت من ذكر صفات املوىل
ُهَو اأَلوَُّل ﴿: -سبحانه وتعاىل-الواسطية، مث بعد أن ذكر اإلخالص وذكر آية الكرسي، ذكر أيًضا قول احلق

 .[3 :احلديد]﴾لِ  َشْيٍء َعِليمَواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبكُ 

صلى هللا -﴾ أي الذي ليس قبله شيء كما فسرها النيباأَلوَّلُ ، ﴿-سبحانه وتعاىل-﴾ إشارة إىل املوىلُهوَ طبًعا ﴿
اللهم أنت األول فليس قبلك شيء، واآلخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس »يف حديث:  -عليه وسلم

 أخرجه اإلمام مسلم. »نك شيءفوقك شيء، والباطن فليس دو 

هي التسمية الصحيحة، وهو االسم  -جل وعال-أزليته؛ للداللة على  - األول -ــــ وتسمية الكتاب والسنة هلل ب
 .ابلقدمي، فهذا مل يرد به نص -اىلسبحانه وتع-الوارد يف الكتاب ويف السنة، وأما تسميته

ابلقدم؛ للداللة على أزليته قدميًا، لكنه ال ُيسمى به؛ ألن األمساء كما مر معنا توقيفية،  -سبحانه وتعاىل-قد يوصف 
 يف نونيته: -رمحه هللا تعاىل-ام األئمة هلذا الوصف، قول اإلمام ابن القيمومما يدل على استخد

 وه       و الق       دت فل       م ي       زل بص       فاته
 

 س   بحانه متف   رًدا ب   ل دائ   م اإلحس   ان 
إًذا األول الذي ليس قبله شيء، وأعظم التفسري ما يكون فيه تفسري القرآن ابلقرآن فإن مل جيد املرء فتفسري القرآن  

 ابلسنة.

  ﴾ كذلك الذي ليس بعده شيء.رُ َواآلخِ ﴿

 ( أي العايل املرتفع الذي ليس فوقه شيء.َوالظَّاِهرُ )

 ﴾ أي الذي ليس دونه شيء، والباطن هنا أي بعلمه فال حيجبه شيء، َواْلَباِطنُ ﴿

يته إًذا األول واآلخر والظاهر والباطن، هذه أمساء أربعة متقابلة، امسان منهما: األول واآلخر؛ للداللة على أزل
 .-جل وعال-، وامسان ومها: الظاهر والباطن؛ لعلوه وقربه-سبحانه وتعاىل-وأبديته

 -سبحانه وتعاىل-( فأثبت لربنا[3 :احلديد]﴾ُهَو اأَلوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم﴿قال: )
 .-سبحانه وتعاىل-عزب عنه شيء، وال خيفى عليه شيءٌ العلم بكل شيء، وهذا لفظ عام، أي أنه ال ي

لكل خملوق، وأفادت أيًضا دوامه وبقاءه وآخريته،  -جل وعال-قه، سبْ -سبحانه وتعاىل-إًذا اآلية دلت على أزلية هللا
، وأنه ال يعزب عنه شيء، ويف -جل وعال-وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته، وأفادت قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه
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اآلية ردٌّ على طوائف الضالل الذين زعموا أن هللا ال يعلم األشياء إال بعد وقوعها، وهذا القول يُنسب للمعتزلة  
والرافضة، فيه رد على املعتزلة وعلى الرافضة، وفيه رد أيًضا على من يزعم أن هللا يعلم الكليات، لكن ال يعلم 

 ، ما دق وما عظم، وما ظهر وما بطن، وما صغر وما كرب.-جل وعال-التفاصيل واجلزئيات، بل هو يعلم كل شيءٍّ 

 

 

 

 

 

 (.[58﴾]الفرقان:َوتَ وَكَّْل َعَلى اِْلَيِ  الَِّذي ال ََيُوتُ ﴿:َوقَ ْولُُه ُسْبَحانَهُ قال: )

 التفويض، هذا من حيث مطلق معناه اللغوي. التوكل هو:

سبحانه -ما ينفع ودفع ما يضر، ومن أمسائه: فاملعىن هو اعتماد القلب على هللا يف جلب وأما حقيقته الشرعية
، وتوكل هللا، التوكل فرض، فال جيوز صرف -جل وعال-الوكيل، أي الذي يكفي عبده ويقوم أبموره وشؤونه -وتعاىل

 وهو من أعمال القلب. -سبحانه وتعاىل-التفويض والتوكل يف جلب النفع ودفع الضر واالعتماد إال عليه

 [.58﴾]الفرقان:يِ  الَِّذي ال ََيُوتُ َوتَ وَكَّْل َعَلى اِلَْ ﴿

احلي كما مر معنا اسم من أمساء هللا يدل على صفةٍّ عظيمةٍّ من صفاته وهي صفة احلياة، وهذه الصفة من أعظم 
الصفات وعليها مدار كثري من الصفات واألمساء؛ ولذلك جند أن األشاعرة مثاًل الذي ال يُثبتون هلل إال سبعة صفات 

 فة احلياة؛ ألنه يصدر عنها بقية الصفات.جيعلون منها ص

 [.58﴾]الفرقان:َوتَ وَكَّْل َعَلى اِْلَيِ  الَِّذي ال ََيُوتُ ﴿

﴾ ليدل على بقاءه الَِّذي ال ََيُوتُ ، وارد أن يُثبته كل أحد، لكنه ختم بقوله: ﴿-سبحانه وتعاىل-إثبات احلياة هلل
 ها فناء وال يلحقها زوال.، فهو حيٌّ حياًة دائمة ال يلحق-جل وعال-واستمراره

 (.[1 :سبأ]﴾َوُهَو اِْلَِكيُم اْْلَِبري﴿) وقوله:-رمحه هللا تعاىل-قال املؤلف



 

من اسم احلكيم، واحلكيم: احلاكم بني خلقه، وهذا احلكم بني اخللق  اِلكمةصفيت  -سبحانه وتعاىل-هنا أثبت هلل
القدري، فاهلل له احلكم كله قدرًا وشرًعا، ودنيا وآخرة، فهو حكٌم  يكون إما ابألمر الديين الشرعي، وإما ابألمر الكوين

َوَما اْختَ َلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل فيما يتعلق ابحلكم الشرعي، قال: ﴿ -تعاىل-شامٌل عامٌّ كامل، قال هللا
سبحانه -[ فاحلكم الشرعي له59﴾]النساء:ىَل اَّللَِّ َفِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه إِ [ وقال: ﴿10﴾]الشورى:اَّللَِّ 

حلكم القدري الذي جيري ، وله ا-جل وعال-، له أن أيمر فُيطاع، وله أن حيكم فُيذعن العبد أبمره وحكمه-وتعاىل
، فإذا حكم على أحدٍّ ابملوت مات، وإذا حكم عليه ابملرض والعلة، اعتل ومرض، فحكمه انفذ، ال دعلى كل أح

 .-جل وعال-كمهمعق ِّب حل

-م املتقن يف صنعته لألشياء، الذي أتق كل شيءٍّ خلقه، فهو حُمكٌم خللقهحكِّ ُـ ﴾ أنه املاِْلَِكيمُ ن قوله: ﴿ومن متضم  
، وهو حكيٌم يضع األمور يف مواضعها؛ ألن احلكمة يف مطلق معناها وضع الشيء يف موضعه، -سبحانه وتعاىل

 .-سبحانه وتعاىل-فهذه الصفات مجيعها تليق به

العلم وإمنا وصف أدق من العلم؛ ألن اخلربة هي  ت( واخلبري ليس[1 :سبأ]﴾َوُهَو اِْلَِكيُم اْْلَِبري﴿)وقوله تعاىل قال: 
له العلم الظاهر،  -سبحانه وتعاىل-العلم ببواطن األمور، فاخلربة وصٌف زائٌد عن العلم، تدل على عمق هذا العلم، هللا

 .-سبحانه وتعاىل-لآالت، فهو يعلم ما تؤول إليه األموروله العلم الباطن، بل له علم امل

َها َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها﴿قال املؤلف: ) َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما   يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِف اأَلْرِض َوَما ََيُْرُج ِمن ْ
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ  ُتْم َواَّللَّ  [(.2د:احلدي]﴾ُكن ْ

بكل شيء، فهو يعلم ما يلج يف األرض، وما يلج يف  -سبحانه وتعاىل-اشتملت هذه اآلية الداللة على علم هللا
األرض كثري، يلج يف األرض املوتى الذين يُدفنون، يلج يف األرض املاء الذي ينزل من السماء ويتسرب إىل قعر 

سبحانه -نوز، كل ما يلج يف األرض، كل ما يدخل فيها يعلمهاألرض يعين القطر واملطر، يلج يف األرض البذور، الك
 وال خيفى عليه. -وتعاىل

ويف املقابل أيًضا يعلم ما خيرج من األرض، وخيرج من األرض النبات، خيرج من األرض املعادن سواًء السائلة يف مثل  
ألملاس وغري ذلك، ما خيرج من األرض أايمنا هذه من الغاز والبرتول، أو املعادن الصلبة كالذهب والفضة والنحاس وا

، يعلم عد ه وحقيقته ويعلم تفاصيل -سبحانه وتعاىل-من نبات ومعادن وحىت املاء الذي خيرج يف املياه اجلوفية يعلمه
 .-جل جالله-التفاصيل فيه، ال يعزب عنه شيءٌ 
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السماء املطر، وينزل من السماء  رض وما خيرج منها، ويعلم ما ينزل من السماء، وينزل مناالإًذا يعلم ما يلج يف  
، ويعلم أيًضا ما يعرج فيها، وما يعرج إىل السماء -سبحانه وتعاىل-املالئكة، وينزل من السماء الرمحة، كل هذا يعلمه

 [10﴾]فاطر:ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِ ُب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعهُ مثل: األعمال، ﴿

سبحانه -ملالئكة الذين يكونون مع بين آدم فيعرجون أبعماله، كل ما يعرج إىل السماء يعرفهيعرج إىل السماء ا
ع العبارة اليوم فنقول: إن مما يعرج إىل السماء يعين إىل العلو، الطائرات، فيعلمها-وتعاىل سبحانه -، ونستطيع أن نوس ِّ
 .اويعلم ما فيه -وتعاىل

تُ قال: ﴿ وهي معية عامة، فيها املعية العامة وفيها املعية اخلاصة،  -جل وعال-﴾ هذه معية هللامْ َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكن ْ
ميكن أن  -سبحانه وتعاىل-يعلم معكم بعلمه، وهو -سبحانه وتعاىل-أما املعية العامة فهي معية العلم واإلحاطة، فاهلل

ة مقتضاها التأييد واحلفظ والصيانة والرعاية وهي يكون مع املؤمنني واملتقني واحملسنني معيًة خاصة، وهذه املعية اخلاص
 [.128﴾]النحل:ِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسُنونَ ﴿ -سبحانه وتعاىل-ال تكون إال للُخل ص من أوليائه

[، مفاتح الغيب أي خزائن الغيب، 59ألنعام:﴾]اَوِعنَده َمَفاِتُح اْلغَْيِب الَ يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهوَ : ﴿-سبحانه وتعاىل-قال
سبحانه -أو الطرق املوصلة إىل علم الغيب، هذه املفاتح ال يعلمها إال هو، وهذه من مجلة األمور اليت اختص هبا

، وقد يقول قائل: -جل وعال-، فمن اد عى علم الغيب حكمنا بكذبه؛ ألن علم الغيب من خصائص املوىل-وتعاىل
زء من علم الغيب، كيف يعين جزء من علم الغيب، يعين قد يكون إنسان مثاًل معنا هنا وهو يتابع إن البعض عنده ج

بثًّا حيًّا على اهلواء مباشرة من إحدى الدول البعيدة، فهو يعرف حبسب ما يتابع حتركات الناس هناك، أو ما يُلقون 
ا يُعترب من الغيب النسيب الذي خيفى على من خطب أو حماضرات، إىل آخره، فهل هذا يُعترب من علم الغيب؟ هذ

البعض ويعرفه البعض، فهو ليس غيًبا مطلًقا، ووسائل العلم الوصول إىل هذا العلم متاحة، فهو غيب من جهة، كنه 
-عنده مفاتح الغيب، كل الغيب الذي خيفى على الناس يعرفه، قال هللا -سبحانه وتعاىل-ليس غيًبا مطلًقا، هللا

ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويُ نَ زِ ُل اْلغَْيَث [، وقال: ﴿26﴾]اجلن: اْلغَْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى َيْيِبِه َأَحًداَعاَلُِ : ﴿-تعاىل
اَّللََّ َعِليٌم َويَ ْعَلُم َما ِف اأَلْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َيًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس ِبَِيِ  َأْرٍض ََتُوُت ِإنَّ 

ِإالَّ َوِعنَده َمَفاِتُح اْلغَْيِب الَ يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويَ ْعَلُم َما ِف اْلَبِ  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َورََقٍة ﴿ [،34﴾]لقمان:َخِبريٌ 
 .[59 :األنعام] ﴾ ِكَتاٍب مُِّبنييَ ْعَلُمَها َوالَ َحبٍَّة ِف ظُُلَماِت اأَلْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ اَيِبٍس ِإالَّ ِف 



 

هبا سورة  -عز وجل-ومفاتح الغيب هي اخلمسة املذكورة يف اآلية اليت تلوهتا عليكم، أو يف اآلية اليت ختم هللا
ِري نَ ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َيًدا َوَما ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويُ نَ زِ ُل اْلغَْيَث َويَ ْعَلُم َما ِف اأَلْرَحاِم َوَما َتدْ لقمان﴿

 [ هذه مخس مفاتح الغيب34]لقمان:﴾َتْدِري نَ ْفٌس ِبَِيِ  َأْرٍض ََتُوُت ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبريٌ 

 .﴾ علم الساعة هذا استأثر هللا بهِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعةِ كيف ﴿

أولئك الذين يُلقون من الطائرات الفوسفور على السحاب، فينزل ابلتقاء  ﴾ هل ميكن أن يوصفَويُ نَ زِ ُل اْلغَْيثَ ﴿ 
 الفوسفور ابلسحاب املطر، هل ميكن أن يوصف أبن هؤالء يُنزلون الغيث؟ ال ميكن أن يوصف ذلك:

املطر،  ، وقد يتفق أن يقوم هؤالء هبذه املهمة وال حيصل نزول-سبحانه وتعاىل-أواًل: ألن أتثريهم إمنا هو إبرادة هللا
هناك قاعدة مهمة جًدا يف هذا الباب، هذه القاعدة تقول: إنه إذا شخ ص الطبيب الداء، وأحسن يف اختيار الدواء، 

، كذلك إذا اجتمع السحرة بعقدٍّ -سبحانه وتعاىل-فال يلزم من ذلك حصول الشفاء؛ ألن اإلذن ابلشفاء من هللا
وعملوا األسباب لذلك ابالستعانة ابجلن والعقد والنفث، هل يتضرر  ونفث، فأرادوا إصابة فالنٍّ من الناس أو فالنة،

َوَما ُهْم ِبَضار ِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِِْذِن : ﴿-تعاىل-املعين ذكرًا كان أو أنثى؟ ال، حىت أيذن هللا بوقوع الضرر، قال هللا
بنزول  -تعاىل-لقاها على السحب ما مل أيذن هللا[ وعليه فلو صنع اإلنسان مادة الفوسفور هذه وأ102﴾]البقرة:اَّللَِّ 

، النار حمرقة إن -تعاىل-الغيث فلن ينزل الغيث، حىت األمور الطبيعية املنطقية اليت حتصل يومًيا هي حتصل إبذن هللا
ء ُيسلب ، فإن املا-سبحانه وتعاىل-أذن هللا هلا أن حُترق، واملاء ُمغرق إن أذن هللا له أن يُغرق، إن ختلف إذن هللا

قُ ْلَنا اَي ََنُر ُكوين بَ ْرًدا َوَسالًما َعَلى : ﴿-تعاىل-خاصية اإلغراق، والنار ُتسلب خاصية االحرتاق، كما يف قوله
َنا ِإىَل ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِ : ﴿-تعاىل-، ويف قوله [69﴾]األنبياء:ِإبْ َراِهيمَ  ْرٍق  َفَأْوَحي ْ

 [.63﴾]الشعراء:َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ 

اإلنسان ابلطبيعة أحيااًن؛ ألنه حىت عبث وال يدخل يف ذلك  -سبحانه وتعاىل-﴾ يعين يُنزله إبرادتهَويُ نَ زِ ُل اْلغَْيثَ ﴿
جل -يُنزل الغيث أبسبابه هوهللا تعاىل العام،  إنزال الغيثليس من  وإن جنح اإلنسان يف أن يقوم هبذه املعادلة، فهذا

 ره.وأبم -وعال

يف هذه الصفة  -سبحانه وتعاىل-﴾ فهل يشارك هللاَويَ ْعَلُم َما ِف اأَلْرَحامِ : ﴿-تعاىل-وما يُقال هنا يُقال يف قوله
أو من خالل األشعة التليفزيونية أن يرى ما يف رحم  درتا ساوننم واستطاع من خالل األو الطبيب الذي طو ر آلته الي

يف هذه األمور اخلمسة اليت هي من  -تعاىل-قد شاركذكرًا أو أنثى، هل يكون  ناملرأة، وأن يعلم جنس اجلنني إن كا
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ا ملا يسمى علم الغيب واليت استأثر هللا هبا؟ هل  
ً
الطبيب الذي ميكن أن يعرف جنس اجلنني، هل ميكن أن يسمى عامل

 مشارًكا هلل؟ ؛يف األرحام

ا 58﴾]اإلسراء:ِإالَّ َقِلياًل  َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلمِ ﴿نعم هناك من كتب قال: ال، ملاذا؟ 
ً
[ لكن أليس الطبيب أصبح عامل

ذكرًا أو أنثى،    إن كانوفا اليوم عر م صار أليس، تص هبا هللا هبا سة اليت اخان هذه من اخلممبا يف الرحم، ملاذا نقول: 
  مشوهسليم أو  ذا نبض أو ليس ذا نبض،كبريا أم صغريا ؛

هذا ؛يعلم بدون هذه الوسائط أوال ان هللا  معناه ن هللا يعلم ما يف األرحامملا يقول ا هذا العلم علم انقصألن ؛ طيب 
 الطبيب يعلم من خالل هذا الوسيط، ولو ذهب عنه الوسيط ما استطاع أن يعلم، هذا أمر.

مبا يف األرحام، إثباٌت لعلمٍّ كامل، فهو يعلم أن الذي يف الرحم صاحلًا   -وتعاىلسبحانه -األمر الثاين: إثبات العلم هلل
  -جل وعال-كان أو طاحلًا، ذكرًا أو أنثى، يعلم كم سيعيش، هل سيسقط، هل سُتكتب له احلياة، إىل آخره، فعلمه

روا بذكران، كامل، والعلم الذي علمه هذا الطبيب علٌم جزئي، وقد خُيطئ، وقد ثبت ابلتجربة أن كثريً  ا من الناس ُبش ِّ
، -جل وعال-ال خيتلف علمه، فعلمه على سبيل اجلزم -سبحانه وتعاىل-مث نتج أانثي، والعكس ابلعكس، لكن هللا

وأيًضا علمه كامٌل من كل وجه، وما يط لع عليه الطبيب، أو ما قد يط لع عليه يف الحق األايم مما قد ينشأ من 
 يس علم كامل.االخرتاعات علٌم جزئي ول

 َوال اَيِبٍس ِإالَّ ِف  َويَ ْعَلُم َما ِف اأَلْرَحاِم َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمَها َوال َحبٍَّة ِف ظُُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطبٍ ﴿
َيًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس ِبَِيِ  َأْرٍض  َويَ ْعَلُم َما ِف اأَلْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس َماَذا َتْكِسبُ ﴾، وقال: ﴿ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 

بعلم الغيب فهو يعلم ما سيكسبه املرء غًدا، واإلنسان ابلًغا  -سبحانه وتعاىل-﴾ وهذا أيًضا من اختصاص هللاََتُوتُ 
 ما بلغ ال يستطيع أن يعلم ما يف غده.

يف التاريخ يعرف أحداث احلرب العاملية  هنا أيًضا ملمح وهو أن البعض قد يكون عنده علم مبا سبق، يعين الذي يقرأ
وما كان بني األمويني والعباسيني، هذا علم سابق مدون يستطيع أن يعرفه، يستطيع اإلنسان أن يطلع على ما حيصل 

اآلن مثاًل خاصًة ابلبث املباشر، أو بوسائل التواصل، يستطيع أن يعرف وهو يف احلجاز ما حيدث يف الشام أو يف 
ه األشياء ميكن لإلنسان مبا آاته هللا من العلم أن يعرف، لكن ما ال يستطيعه إنٌس وال جان وال ساحٌر اليمن، كل هذ

وال كاهن وال مارد وال شيطان، ما ال يستطيعه هو أن يعلم ما الذي سيحدث، ال أقول: يف غد، وإمنا بعد عشر 



 

َوَما َتْدِري نَ ْفٌس َماَذا عليه هنا يف قوله: ﴿ ونص  به  -سبحانه وتعاىل-دقائق، أو بعد ساعة، علم املستقبل اختص هللا
 .-جل وعال-﴾ فهذه اختص هللا بعلمهاَتْكِسُب َيًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس ِبَِيِ  َأْرٍض ََتُوتُ 

َها َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماء َوَما﴿) :-تعاىل-وقوله قال: َوُهَو َمَعُكْم  يَ ْعُرُج ِفيَها يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِف األَْرِض َوَما ََيُْرُج ِمن ْ
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ  ُتْم َواَّللَّ َوِعنَده َمَفاِتُح اْلغَْيِب الَ يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويَ ْعَلُم َما ِف ﴿ وقوله:[، 2احلديد:]﴾أَْيَن َما ُكن ْ

 ﴾ا َوالَ َحبٍَّة ِف ظُُلَماِت اأَلْرِض َوالَ َرْطٍب َواَل اَيِبٍس ِإالَّ ِف ِكَتاٍب مُِّبنياْلَبِ  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َورََقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمهَ 
 (.[59 :األنعام]

-ما يف الرب أي الصحاري، الصحاري فيها من النبااتت الشوكية والرباري واجلبال والدواب، كل ما يف الرب يعلمه لميع
بحر من املخلوقات واألعشاب والنبااتت والسفن اجلواري املشرعات، كل هذه ، ويعلم ما يف ال-سبحانه وتعاىل

 .-سبحانه وتعاىل-يعلمها

، ال يعزب -سبحانه وتعاىل-﴾ أي كل ورقة تسقط من شجرة يف برٍّ وحبرٍّ وسهلٍّ وجبل يعلمهاَوَما َتْسُقُط ِمن َورََقةٍ ﴿
 .-جل وعال-عنه شيء، كلها واقعٌة حتت علمه

إنه هو  ذلك ؛ ﴾ يعين ما يف حبة سواًء كانت حبًة انبتة أو حبة زرعٍّ أو مثرٍّ أو غري ظُُلَماِت اأَلْرضِ َوالَ َحبٍَّة ِف ﴿
 .-سبحانه وتعاىل-يعرفه

﴾ الرطب واليابس يشمل ما مضى، قد يكون ما يف البحر أو ما يف الرب أو الورقة، رطب أو الَ َرْطٍب َوالَ اَيِبسٍ وَ  ﴿
موٌم بعد خصوص، بعد ما عد د عم  ذلك كله فقال: ما يف رطب يف الدنيا وال ايبس؛ لذلك العلماء يقولون: هذا ع

، والكتاب املبني هنا إشارة إىل اللوح احملفوظ الذي فيه  ﴾ ِإالَّ ِف ِكَتاٍب مُِّبني ﴿ -سبحانه وتعاىل-ايبس إال يعلمه
كائن إىل قيام الساعة، كل شيء، أول ما خلق هللا القلم قال له: اكتب، قال: ما أكتب اي رب؟ قال: اكتب ما هو  

، مث جيعل -جل وعال-علم األشياء، مث كتبها، مث يشاؤها -سبحانه وتعاىل-وهذا سيمر معنا يف مراتب القدر أن هللا
هذه املشيئة واقًعا أبن خيلق هذه املشيئة فُتصبح واقًعا، وهذا يُفضي بنا إىل ذكر مراتب القدر اليت أقول أان دائًما: أن 

عنده اإلميان ابلقدر، القدر كما يقول علي أو يُنقل عنه: سر هللا، كثري من الناس عندهم من ضبطها انضبط 
   ضال؛ ألن هللا أراد أن أكون ضالإشكاليات يف القدر، فالبعض حيتج ابلقدر فيقول: لو شاء هللا ما ضللت، أان 

 كن من أركان اإلميان.لكن من انضبطت عنده مراتب القدر أصبح عنده استقرار يف هذا الر  -عاىل هللات-

 نلخصها اآلن: هي علٌم كتابة موالان مشيئته وخلقه وهو إجياٌد وتكوين.
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فيتحول املكتوب يف اللوح  -سبحانه وتعاىل-العلم أن هللا علم كل شيء، كتب ذلك يف اللوح احملفوظ، مث يشاء هللا 
لق حني خيلقه هللا ويوجده، حىت أكرر لكم يتحول إىل خ -سبحانه وتعاىل-احملفوظ يف الوقت الذي شاءه وأراده هللا

هذه اجلزئية وجودان حنن اليوم يف ألف وأربعمائة وواحد وأربعني، مكتوب يف اللوح احملفوظ قبل خلقنا خبمسمائة ألف 
ذلك قبل عشرين، ثالثني، أربعني سنة، وملا شاءه،  -سبحانه وتعاىل-عام، لكن مىت صران موجودين؟ حني شاء هللا

 الذي موجود يف الكتاب، خلقه فأصبحنا خلًقا سواًي. شاء العلم

، وفيها الرد على الذين قالوا: إن هللا عاملٌ بال علم، هؤالء -سبحانه وتعاىل-إًذا هذه اآلية فيها إثبات صفة العلم هلل
إثبات أن هللا وعلمه وأنه ال خيفى عليه شيء، وفيها  -سبحانه وتعاىل-املعتزلة، كالم ابطل، وفيها إثبات إحاطة هللا

يعلم الكليات واجلزئيات وإال ملا ذكر هللا هذا التفصيل، يعين ذكر الرب والبحر والورق والرطب واليابس؛ ليدلل على أنه 
 يعلم اجلزئيات والكليات.

مبا يف  -ه وتعاىلسبحان-[ أيًضا يدل على علمه11﴾]فاطر:َوَما ََتِْمُل ِمْن أُنْ َثى َوال َتَضُع ِإالَّ ِبِعْلِمهِ : ﴿-تعاىل-قوله
لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِ  َشْيٍء األرحام وما تضعه األرحام، وقوله: ﴿

على  على ما يليق به، وأن هللا قادٌر  -سبحانه وتعاىل-[، هذه اآلية فيها إثبات القدرة ومتامها هلل12﴾]الطالق:ِعْلًما
كل شيء، ومن األخطاء الشائعة على ألسنة الناس قوهلم: إن هللا على ما يشاء قدير، ال، بل هو على كل شيءٍّ 

شاءه يريد إيقاعه فيقع، وما مل يشأه مل مينعه من إيقاعه يقدير، قديٌر على ما شاء، وقديٌر على ما مل يشأ، لكن ما 
كونه مل يشأه ال يعين أنه ليس بقادرٍّ عليه، بل هو قادر على كل شيء، تعاىل هللا= وإمنا مل يقع؛ ألنه مل يشأه، و -عجزه

 فال تالزم، وما يقوله كثري من الناس وجيري على ألسنتهم: إن هللا على ما يشاء قدير، هذا من خطأ األلفاظ.

ِة اْلَمِتنيُ ﴿ :َوقَ ْولُهُ مث قال: ) [( وغري ذلك من اآلايت اليت ذكرها 58ارايت:﴾]الذ ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
 واليت سنعود إليها ابلتفصيل. -رمحه هللا تعاىل-املؤلف

أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا وأن يزيدان هدى وبصرية وعلًما، اللهم اي ُمعلم  -سبحانه وتعاىل-أسأل هللا
 سألك علًما انفًعا ورزقًا واسًعا وقلًبا خاشًعا ولسااًن ذاكرًا.إبراهيم علمنا، واي ُمفهم سليمان فه ِّمنا، اللهم إان ن

 تقول األخت: كيف جنيب على سؤال الطفل كيف يراان هللا مجيًعا بنفس الوقت؟

جنيب أبن هللا ليس كالبشر، البشر هم الذين ال يستطيعون أن جيمعوا بني شيئني، هللا قدرة خمتلفة عن البشر، إرادة 
له القدرة أن يرى الناس يف احلجاز ويف مصر ويف  -سبحانه وتعاىل-ذات خمتلفة عن البشر، هللاخمتلفة عن البشر، 



 

الواقفني بعرفة وعدهتم مليونني نسمة، يعرفهم أبمسائهم  -سبحانه وتعاىل-الشام يف نفس الوقت، كما أن له القدرة
رف آجاهلم وأعمارهم وشهاداهتم وصفاهتم وألقاهبم وتسلسل أنساهبم، ويعرف عدد الشعرات يف أجسادهم، ويع

 .-سبحانه وتعاىل-وأبناءهم وآابءهم، فعلمه مطلق وكامل

قد ال يُدرك الطفل هذه األبعاد، لكن يكفي أن يعرف أن هللا ذااًت خمتلفة عن ذات اخللق، وقدرة خمتلفة عن قدرة 
 ما ال يستطيعه اخللق. -سبحانه وتعاىل-اخللق؛ ولذلك يستطيع

ُنكمل يف اللقاء القادم وسأعمد بعد ذلك إىل حماول مجع كالم شيخ اإلسالم  -تعاىل-إن شاء هللاجزاكم هللا خري و 
املعىن العام ونشرح الفكرة اليت شرحها شيخ اإلسالم  خذ، وإمنا أناوعدم الوقوف عند نصه آيًة آية أو حديثًا حديثً 

ذه الطريقة قد ال نُنجر مراد شيخ اإلسالم من هذه أكرب؛ ألننا لو بقينا ابلشرح املفصل هب ننجز قدرًا حناول أن حىت
 الرسالة.

    شكر هللا لكم وابرك فيكم والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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