
 



 
 

2 
 

 ح العقيدة الواسطيةشر
 

 ثامنالالدرس  
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 .التابعنياحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممٍد وعلى آله وصحابته و 
 أمَّا بعد ...
تكلم وأن يتذكر السامع بني أرى أنه 

ُ
ا للل  العلم م  ضييل،، ي ر اا ٍٍ مليدي هذا اجمللس ينبغي أن يُذكر امل

ر الشرعي، امو االشتغال ابلعلم؛ ولذلك أول األ   العالي، اليت يسعى إليها الناس هوعلى اجلميع أن م  أشر ٍ امللال
 قال له: -جل وعز-يف بواك ر البواك ر حني نزل عليه الوحي: أن املوىل  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم-اليت نزلت على نبينا 

 .االلتفا ٍ حول الكتاب، والقراءة وطل  العلموهذه الكلم، جعلت شعار األم، وداثرها ، [1]العلق:﴾اقْ َرأْ ﴿
م  النصوص  ملك ملا تياضر عندهلعلم أضيل م  نواضل العبادا؛؛  وأهل العلم متفقون على أن االشتغال اب

الشرعي، كتاابا وُسن، الدال، على ضيل العلم، ولو مل يك  م   لك إال إشهاد هللا تعاىل هلم على أعظم قييٍ، يف 
ُ أَنهُه ال ِإَلَه ِإاله ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأْولُوا اْلِعْلِم َقائًِما ﴿الوحداني، والتوحيد لكفت:  الكون، وهي قيي، َشِهَد اَّلله

 .[18]آل عمران:﴾ِِبْلِقْسطِ 
َا﴿وجعل اخلشي، مستقرةا يف قلوب العاملني العاملني، ضقال تعاىل:  ، [28]ضاطر:﴾ََيَْشى اَّللهَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  ِإَّنه

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أحاديث كث رة لو مل يك  منها إال قوله  -عليه الصالة والسالم-وثبت ع  النيب  إن » :-َصلَّى اَّللَّ
 ، لكفى.«املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العل رًضا مبا يصنع

شيء، احليتان يف حبارها، الليور يف أوكارها، كل هؤالء يستغفرون للال  العلم؛  العامل وطال  العلم يستغفر له كل
-ذكر نفسه ملا للعلم م  ضييل،، السيما إ ا قرأ اإلنسان حرص األئم، والسلف لذلك ينبغي لإلنسان دائماا أن يُ 

 على ابتذال انفسهم يف حتصيل هذا العلم. -رمحهم هللا تعاىل
كنت آيت ِبب أيب بن كعب وهو انئم فأقيل على ِببه ينتظر »قال:  -رضي هللا تعاىل عنهما-ع  اب  عباس 

سي  يقول ع  نفسه: "كنت ألس ر الليايل ، «احلديث هآخذ من حىت َيرج أو انتظر حىت َيرج
ُ
وسعيد ب  امل

 ."واألايم يف طل  احلديث الواحد
ىل عبد الرزاق الصنعاين ضأجر نفسه  ه  إ -رمحه هللا تعاىل-واألابار يف هذا كث رة جدًّا؛ حىت أن اإلمام أمحد 

وعلى أن يكون مع اجلمالني؛ ولذلك حفظوا  ،على أصحاب احلمل، أو القاضل، ضكان يس ر معهم على أن خيدمهم
 .كر كما يقول شوقي لإلنسان: "عمٌر اثين"لألم، شيئاا كث راا، وأورثهم هللا بذلك علماا و كراا، والذ 

كغ ره م  امللال  العالي،؛ حيتاج   ، والعلمضينبغي لإلنسان دائماا أن يتذكر هذا الفيل حىت يصرب على حتصيل العلم
وََكْيَف  (67) َقاَل ِإنهَك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْْبًا﴿ إىل صرٍب كب ٍر وعظيم، ولذلك قال العبد الصاحل للنيب الكرمي قال:
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َقاَل َسَتِجُدِن ﴿ موسى على حتصيل العلم قال:ولك  م  حرص  ،[68:67]الكهف﴾َتْصِْبُ َعَلى َما ََلْ ُتُِْط ِبِه ُخْْبًا 
ُ َصاِبًرا﴾ َقاَل ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء ﴿: يياا استمهله أارى قالأضلما تعجل ابلسؤال ، [69]الكهف:ِإْن َشاَء اَّلله

 .[76]الكهف:﴾َفال ُتَصاِحْبِِن َقْد بَ َلْغَت ِمْن َلُدِِنِ ُعْذرًابَ ْعَدَها 
ا م  الصرب، ونقل اإلمام ُمسلم يف ُمقدمته ال يُنال هذا العلم براح، اجلسد، يعين   ضالعلم حيتاج إىل زاد عظيم جدًّ

حتصيله، وبقدر ما يبدو يكون هناك مشق، يف أن هذا العلم ال يُنال ابلراح،، البد أن  -سبحانه وتعاىل-كت  هللا 
ذلك ديدن اي،ا ُمشرق،؛ ولهنلإلنسان م  املشق، بقدر ما يتحصل له م  العلم، وم  مل تك  له بداي،ا حُمرق، مل تك  له 

 طالب العلم دائماا:
 املىندرك ألْسَتْسِهَلنه الصهْعَب أْو أ

 
 َفما انقاَدت اآلماُل إال لصابرِ  

 
 سرندي بَ مساء أمطري 

  
 َوِفيضي آِبَر تكروَر ِتْْبَا 

 
 اَن إْن ِعْشُت َلْسُت أْعَدُم ُقوتً أ 
 

 َوإذا مِت َلْسُت أْعَدُم َقْْبَا 
 

 مهيت مههُة امللوِك ونفسي
  

 

 نَ ْفُس ُحرٍِ تَ َرى اْلَمَذلهةَ  ُكْفرَا 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وم  أعظم ما ُيستعان به على حتصيل العلم: كثرة الدعاء، وم  أدعي، النيب  املأثورة  -َصلَّى اَّللَّ
 .«اللهم إِن أسألك علًما انفًعا، ورزًقا واسًعا، وقلًبا خاشًعا، ولسااًن ذاكرًا»احملفوظ،: 

، اي ُمعلم إبراهيم علمِن، واي ُمفهم سليمان فهمِن" اللهموكث راا ما كان شيخ اإلسالم يكرر يف دعائه ضيقول: "
إنه ويل الصاحل، وأن يزودان بزاد الصرب على حتصيله  أن يرزقين وإايكم العلم الناضع والعمل -سبحانه وتعاىل-نسأل هللا 

  لك وهو القادر عليه.
ه م  كالم شيخ أرد؛ يف هذا اجمللس أو يف اجمللس الذي قبله على وجه التحقيق، أرد؛ أن أمجع ما تناثر ِعقدُ 

 ...حيح، عقيدة أهل الُسن، واجلماع،،اإلسالم يف بيان العقيدة الص
، وسيخرُج بنا احلديث ع  نعم أقول إ ا صران على طريق، الُشراح يف تفس ر كل كلمٍ، م  املنت ضسيأ اُذ وقتاا طويالا

راد م  هذه الرسال،؛ ألن املراد م  هذه الرسال، بيان عقيدة أهل السُن، واجلماع، السيما ضيما يتعلق بباب األمساء 
ُ
امل



 

ضإن  كر ما  كره أهل العلم يف اآلي،  ؛حدةوالصفا؛، ضإ ا ما جئنا لنشرح كل حديٍث على ِحدة، وكل آيٍ، على 
 ديث قد خيرُُج بنا ع  امليمون، ونغي  ع  اهلد ٍ الذي ألجله الت أانمل شيخ اإلسالم هذه الرسال،.واحل

هذا املنت، وسأبدأ م  لذلك ارأتيت أن نقرأ قلع،ا م  املنت مث نُعلق عليها على مقاصد الواسلي، املوجودة يف 
 .كان اإلميان واعتقاد الفرق، الناجي، املنصورةيف العقيدة الواسلي، قال بعد أن  كر أر  -رمحه هللا تعاىل-حيث قال 

اإِلميَاُن مبَا َوَصَف ِبِه نَ ْفَسُه  :َوِمَن اإلميَاِن ِِبللِ : )-رمحه هللا تعاىل-مرران عليها قال اليت  ضذكر أركان اإلميان الست،
 ِمْن َغْْيِ َُتْرِيٍف َوالَ تَ ْعِطيٍل، َوِمْن َغْْيِ  -صلى هللا عليه وسلم -ِف ِكِتاِبِه اْلَعزِيِز، َومبَا َوَصَفُه ِبِه َرُسولُُه ُُمَمهٌد 

 {لَبِصْيُ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السهِميُع ا}: -سبحانه وتعاىل- َبْل يُ ْؤِمُنوَن ِبَِنه هللاَ ، َتْكِييٍف َوالَ ََتِْثيلٍ 
ُفوَن َعْنُه َما ، [11:الشورى] َوَصَف ِبِه نَ ْفَسُه، َوالَ ُُيَِرُِفوَن اْلَكِلَم َعن مهَواِضِعِه، َوالَ يُ ْلِحُدوَن ِف َأمْسَاِء هللِا َفالَ يَ ن ْ

، َوالَ ِنده ُكْفَء َلهُ   الَ مسَِيه َلُه، َوالَ  -ُسْبَحانََه َوتَ َعاىَل -ألَنهُه ؛ ِصَفاتِِه ِبِصَفاِت َخْلِقهِ  وآاَيتِِه، َوالَ ُيَكيُِِفوَن َوالَ مُيَثُِِلونَ 
  .(والَ يُ َقاُس ِبَْلِقهِ ، لهُ 

واالص، معتقدهم أهنم  هذه اجلمل، م  كالم شيخ اإلسالم أراد منها بيان ُاالص، ُمعتقد أهل الُسن، واجلماع،؛
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نبيه يثبتون هلل م  الصفا؛ ما أثبته لنفسه يف كتابه، وما أثبته له  ِمْن َغْْيِ ) ؛صحيح ُسنتهيف  -َصلَّى اَّللَّ

؛ هذه هي القاعدة يف هذا التوحيد األعظم أو هذا التوحيد العظيم ( َتْكِييٍف َوالَ ََتِْثيلٍ َُتْرِيٍف َوالَ تَ ْعِطيٍل، َوِمْن َغْْيِ 
اء  توحيد األمساء والصفا؛، اعتقاد أهل الُسن، واجلماع، أهنم يثبتون ما أثبت هللا لنفسه م  الصفا؛ بل وم  األمس

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كذلك، وما أثبته له نبيه   يف صحيح ُسنته. -َصلَّى اَّللَّ
ال ينبين عليها  -عليه الصالة والسالم-وهنا قيد مهم حني نقول: يف صحيح سنته؛ ألن السن، اليت مل تثبت عنه 

 األصل.عمل يف الفروع، ضم  ابب أوىل أنه ال ينبين عليها عمٌل يف ابب االعتقاد الذي هو 
عليه الصالة -ُسن، نبيه مساء والصفا؛، وما ثبت يف صحيح كتابه م  األ  إ اا يثبتون ما أثبت هللا لنفسه يف

ساملٌ ع  التحريف، ساملٌ ع  التعليل، ساملٌ ع  التكييف، ساملٌ  :لكن هذا اإلثباتم  األمساء والصفا؛،  -والسالم
 .ع  التمثيل

ولو مل يقع أهل البدع يف التحريف والتعليل والتكييف والتمثيل لكفاان أن نقول: أن توحيد األمساء والصفا؛ هو 
ُ َعَلْيِه َوآله وَسلَّمَ -إثبا؛ ما أثبته هللا لنفسه، وما أثبته له نبيه  كان هذا السلر كاضياا يف بيان ُمعتقد أهل   -َصلَّى اَّللَّ

 .الُسن، واجلماع،
بتدع، ما أحدثوا م  التعليل والتشبيهلك  ملا أح

ُ
أهل السن، أن  اضلروالتحريف والتكييف واإلحلاد  دث امل

هذه القيود، إ اا نستفيد أيياا م  هذه القلع، م  املنت نستفيد أن مصدر  -رمحهم هللا تعاىل-–يذكروا  أنيذكروا، 
 ؛: التلقي عند أهل الُسن، مصدران اثنان يف ابب توحيد األمساء والصفا
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، [42]ضصلت:﴾ال َيَْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْْيِ يََدْيِه َوال ِمْن َخْلِفهِ ﴿الكتاب العزيز الذي:  ،القرآن :املصدر األول -

 .-سبحانه وتعاىل-ع  نفسه وهو أعر ٍُ العارضني بنفسه وهو كالُم هللا 
 .-عليه الصالة والسالم-صحيُح سن، النيب  املصدر الثاِن:و  -

وعليه ضليس مث، مصادر أارى مُيك  الوصول هبا إىل معرض، األمساء والصفا؛؛ إ  األمساء والصفا؛ ال تُعر ٍ م  
كالم الصحاب،، وال إمجاع أهل املدين،، وال ي ر يعين  عر ٍ م  طريق تطريق القياس، وال تُعر ٍ م  طريق العقل، وال 

 ضيما يتعلق ابملسائل الفقهي،.بهم  لك م  األصول اليت يبين عليها بعُض األئم، مذاه
: مصادر التلقي أو معرض، األحكام الشرعي،، ضيما يتعلق ابلعبادا؛ ميك  أن نقول: الكتاب  ،يعين حني نقول مثالا

والقياس، وعمل أهل املدين، عند البعض، و...إىل آاره؛ هذا ال ينلبق على ابب العقائد، ابب  ،واإلمجاع ،والُسن،
 م  الوحي كتاابا كان أو ُسن،.مساء والصفا؛؛ ألن هللا يي  وهذا الغي  ال مُيك  الوصول إليه إال ألا

 إًذا هذه القطعة من كالم شيخ اإلسالم يؤخذ منها: 
  اعتقاد أهل الُسن، أوالا. 
 مصادر التلقي عند أهل الُسن، لتأصيل هذه العقيدة وترسيخها، ومها الكتاب والسن، كما  كر؛ اثنياا بيان. 
  وأيياا يؤاذ م  هذه القلع، أن اإلميان ابلصفا؛ يقتيي أبن هلذه الصفا؛ معاين، صفا؛ هللا تعاىل اليت

ُ َعلَ -أثبتناها بناءا على ما أثبته لنفسه، وما أثبته له نبُيه   .-ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ
احلياة أو معىن  فىأصول هذه املعاين معلومٌ، لدينا، ال خيفى الكرم على أي عاقل، وال خي هذه الصفا؛ هلا معاينٍ  

ضإن  وعليه ؛ا معلومٌ هاحلياة على أي عاقل، وال خيفى معىن القوة والُقدرة إىل آاره؛ أصول هذه الصفا؛ وأصول معاني
بل حتت هذا الكالم معىن؛ ضاإلميان هللا تعاىل حني وصف به نفسه مل يصف نفسه بكالٍم ُُمرد ليس حتته معىن، 

 ابلصفا؛ يقتيي اإلميان مبعاين هذه الصفا؛.
 .تدل على صف، الكرم الكرمي:

 ء.تدل على صف، احليا :احلي  
 .تدل على صف، السرت ستْي:
 .تدل على صف، احلياة احلي:

 .تدل على صف، القوة القوي:
 تدل على صف، العلم، وهكذا. العليم:



 

ضأصول معاين الصفا؛ معلوم،، وعليه ضنقول: إن نصوص الصفا؛ معلوم، لنا ابعتبار، وُمهول، ابعتبار، معلومٌ، 
أحد على  ييللعُ آار وهو الكيفي، اليت ال يعلمها أحد، إ  مل  ابعتبار أصل املعىن؛ ضإنه ال خيفى، وُمهولٌ، ابعتبارٍ 

 .هذه الكيفي، حىت يعلمها
َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه -هنم يثبتون هلل ما أثبته لنفسه، وما أثبته له نبيه أ يف الصفا؛ :إًذا عقيدة أهل الُسنة ِف األمساء

 .-َوَسلَّمَ 
ا.  عقيدهتم ِف الصفات  كذلك أهنم يعتقدون أن مصدر التلقي ضيها الكتاب والُسن،، وال يعدوهنم أبدا

جمل  ا: اإلميان أبن هذه الصفا؛ هلا معاين، وأن هذه املعاين معناهمن عقيدة أهل السنة ِف هذا الباب أيًضا
ُ
امل

ابعتبار، معلومٌ، ابعتبار  نصوص الصفا؛ معلومٌ، ابعتبار، ُمهول،ٌ  أنمعلوم للجميع، وقلت لكم يف السلر األا ر: 
 .الكيفي،؛ ضإن الكيفي، ي ر معلوم، ابعتبارأصل املعىن، ُمهولٌ، 

ضما هو التحريف؟  ،(من غْي ُتريٍف، وال تكييٍف، وال َتثيٍل، وال تعطيل)مث زاد بعد  لك أهل العلم قوهلم: 
 التحريف هو التغي ر: تغي ر اللفظ ع  ظاهره ومدلوله، وهو قسمان: 

o  اللفظ ع  ظاهره.حتريف 
o .أو حتريف املعىن وهو صرضه ع  حقيقته 

ريف الذي حأهل البدع حُيرضون، ما هو هذا التإ اا أعود ضأقول: إن التحريف منفٌي ع  صفا؛ هللا ال ُُنرضها، 
نفيناه ع  الصفا؛؟ معناه تغي ر اللفظ ع  ظاهره ومدلوله، التحريف: تغي ر اللفظ ع  ظاهره ومدلوله، وهذا 

 يف له قسمان: التحر 
 .إما أن يقع على اللفظ 
 .وإما أن يقع على املعىن 

الرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش ﴿ مثل ما قالت املبتدع، يف قوله تعاىل: اللفظ ع  ظاهره هو صر ٍُ  فالتحريف اللفظي:
 مصنوع:  ، قالوا: استوى هنا مبعىن استوىل، واستدلوا لذلك ببيتٍ [5]طه:﴾اْستَ َوى

 ُمْهَراقِ  َوَدمٍ  ِمْن َغْْيِ َسْيفٍ                                 ِبْشٌر َعَلى اْلِعَراقِ َقِد اْستَ َوى 
 
هذا صر ٌٍ للفظ أو تغي ٌر للفظ ع  ظاهره ومدلوله، وهناك حتريف آار وهو  ؛حريف كلم، استوى إىل استوىلضت 

بتدع، قد يُثبتون النص الدال على صف، م  صفا؛ هللا تعاىل؛ قد يثبتون لفظه لكنهم 
ُ
التحريف يف املعىن، يعين امل

 يتلرقون للتحريف يف معناه، والتحريف يف املعىن معناه صرضه ع  حقيقته مثل ما ا؟ 
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واسم هللا الرحيم ينلوي على صف، الرمح،؛ وهذه الصف،  ،اسم هللا تعاىل الرمح  :لرمح  الرحيم؛ ُن  نعتقد أنمثل: ا 
ال، ال يوصف هللا ابلرمح، ملا ا؟ قالوا: ألن وصف هللا ابلرمح، دائماا  املبتدعة يقولون:معلوم، م  حيث املعىن لنا، 

 يقتيي اليعف واالنكسار.رمح، اُنراضهم أييت م  هنا، قالوا: ألن وصف هللا ابل
ملا ا قلتم: إن وصف الرمح، ابلنسب، هلل يقتيي اليعف واالنكسار؟ قالوا: ألن الرمح، يف األصل رق،، وهذه الرق، 

قد وقع يف التشبيه والتمثيل، مث محله  ال تكون إال ع  ضعٍف وانكسار، وصدق أهل العلم حني قالوا: إن كل حُمر ٍٍ 
 .، وإما أن حُير ٍ لك على إما أن يُعلل

ملا قال: إن الرمح، هي الرق،، والرق، تقتيي االنكسار؛ هذا يليق ابملخلوق، لك  ليس كيف وقع يف التمثيل؟ 
ابليرورة أهنا رمح، اخلالق؛ ضاالشرتاك اللفظي يف صف، الرمح، والعلم واحلياة بني املخلوق واخلالق؛ هذا االشرتاك اللفظي 

، ليس ابليرورة أن املخلوق صورة طبق األصل ع  اخلالق يكون اشرتاكا م  كل وجه ال يقتيي أن ؛يف أصل املعىن
 أو أن اخلالق تعاىل هللا صورة طبق األصل ع  املخلوق حاشى! 

ُُمتلف، يف املخلوقني؛ ضكيف احلال ابخلالق واملخلوق، وحقيقته  أنفسهمهذا املعىن ُمتفق يف املخلوقني  إ ا كان أصلُ 
والفق ر كرمي، يعين الفق ر الذي ليس عنده إال كسرة اخلُبز قد يقسُم نصف هذه الكسرة؛ ضيتربع  يعين امللك كرمي،

 احلدأةبنصف ماله، أو بنصف ما ميلك، هل كرم الغين مثل كرم الفق ر ؟! هل مسع النمل، مثل مسع الفيل؟! هل بصر 
 أو الصقر مثل بصر اإلنسان؟! 

 بعيهم البعض؛ ضكيف اباتالضها بني اخلالق واملخلوق مع البون إ ا كانت هذه الصف، ختتلف يف املخلوقني
الرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش ﴿ الشاسع الذي بينهما؛ إ اا التحريف إما أن يقع على اللفظ ضُيصر ٍ اللفظ ع  ظاهره:

 ، كلم، استوى اليت تدل على صف، االستواء حُيرضون لفظها ضيجعلوهنا استوىل.[5]طه:﴾اْستَ َوى
اأن يقع التحر وإما 

ا
ىل حتريف املعىن، قالوا: الرمح، إكما هو، لكنهم يتلرقون   يف على املعىن ضيبقى اللفظ سامل

، إىل أي شيٍء حُترضونه؟ قالوا: "ُُنر ٍ املعىن"ي  تذهبون ابلنصوص الدال، على صف، الرمح،؟! قالوا: أ، إ اا سار ورق،كان
 ."إرادة االنتقام"غي ؟ قالوا: وال، "إرادة اإلنعام"إىل أن يكون معىن الرمح، 

هم طبعاا يثبتون هلل سبع صفا؛، م  هذه الصفا؛: صف، اإلرادة، ضكل صفٍ، يؤولوهنا بعد  لك ُيييفوهنا إىل 
ما أثبته لنفسه م  الصفا؛  -سبحانه وتعاىل-اإلرادة؛ يتسق عندهم أهنم أثبتوا هلل اإلرادة ونسوا أهنم نفوا ع  هللا 

 األارى.
أهل الُسن، نُثبت الصفا؛ هلل م  ي ر حتريف؛ ضال نقع يف حتريف اللفظ، وال نقع يف حتريف املعىن، إ اا معاشر 

بتدع: 
ُ
إن السميع تقتيي صف، "وكذلك ال نُعلل الصفا؛؛ وتعليل الصفا؛ معىن إاالؤها، يعين حني يقول امل



 

سبحانه -هنا يكونون قد عللوا هللا ، و "مسيع بال مسع، بص ر بال بصر"، يثبتون له مسعاا، يعين يقولون: "السمع
 .-وتعاىل

والتعليل هو اإلاالء، ملا خيلون هللا ع  صفاته اليت أثبتها لنفسه؛ ضهذا هو التعليل، أهل الُسن، يُثبتون وال 
بتدع، يُعللون وال يُثبتون، بعيهم يُعلل هللا ع  كل الصفا؛؛ جيعله هو والعدم سواء، وبعيهم يُثبت يُعللون

ُ
له ، امل

  يف الكتاب ويف صحيح الُسن،.الصفا؛ اليت ورد؛ ضقط سبع صفا؛ ويُعلله ع  ابقي 
تكييف، م  ي ر أن نعتقد كيفي،ا ُمعين، يف إ اا عندان إثبا؛ الصفا؛ م  ي ر حتريف، وم  ي ر تعليل، وم  ي ر 

الكيفي، ال مُيك  إدراُكها ولذلك ض ؛ال مُيك  !أ هاننا؛ ألن هللا ال يقوم ابأل هان، كيف يقوم ابأل هان شيٌء مل تراه
حني جاءه السائل ضقال: "اي أاب  -َرمِحَُه هللاُ -ن الصف، بدون الكيفي،، وإال ضلما ا يي  اإلمام مالك أهل العلم يُبتو 

 كيف استوى؟ يي  ألنه سأله ع  ما ال سبيل إىل معرضته.،  [5]طه:﴾الرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى﴿عبد هللا: 
يَ ْعَلُم ﴿ السر وأافى)عامل يي ؛ هذا الغي  ال مُيك  أن نعاطى معه إال وضق نص م :  -سبحانه وتعاىل-هللا 

ره َوَأْخَفى ، وإما أن يكون ُسن،، [9]الرعد:﴾َعاَلُ اْلغَْيبِ ﴿(، م : [7]طه:﴾السِِ ألن  ؛وهذا النص إما أن يكون كتاابا
...كل هذه ، ال، أما العقل، القياس-سبحانه وتعاىل-حُيدثنا ع  هللا إال هللا ضال ، [4]النجم:﴾َوْحٌي يُوَحى﴿الُسن، 

 .-سبحانه وتعاىل-ُملرح، ألنه ال مُيك  أن حيدثنا أحٌد ع  هللا إال هللا 
ضربُنا حدثنا ع  استوائه؛ ومل حُيدثنا ع  كيفي، استوائه، حدثنا ع  مسعه ومل حيدثنا ع  كيفي، مسعه، ضوج  التوقف 

 اره.إىل أ أوعنه؛ ألنه ال ُمال للعقل يف تصور كيفي،  -سبحانه وتعاىل-ا احلد الذي حدثنا هللا إىل هذ
أهل الُسن، حني أقول:  ،كذلك أهل الُسن، ال ميثلون هللا خللقه، حني يُثبتون له السمع؛ ضإهنم يعتقدون أنه مسيع

 هذا السمع بسمع ي ره.دون أن ميثلوا هذا السمع بسمع ي ره، دون أن ُيشبهوا السمع يثبتون هلل مسعاا ضإهنم يثبتون له 
 ؛ال تشابه وال ُُتاثل حياة املخلوقنيحياة  -سبحانه وتعاىل-، هلل اثل وجه املخلوقنيال ميُ كذلك هلل وجه لكنه 

 ريٍف وال تعليٍل وال تكييٍف وال ُتثيل؛ قاعدة أهل الُسن، يف  لك ُكله قوله تعاىل:بال حت ضالصفا؛ اليت نُثبتها صفا؛ٌ 
سه السمع والبصر، ونفى ع  نفسه ضاهلل أثبت لنف، [11]الشورى:﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السهِميُع الَبِصْيُ ﴿

 ، [11]الشورى:﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السهِميُع الَبِصْيُ ﴿الشبيه واملثيل، 
ُفوَن َعْنُه َما َوَصَف ِبِه نَ ْفَسُه، َوالَ ُُيَِرُِفوَن اْلَكِلَم َعن مهَواِضِعِه، َوالَ يُ ْلِحُدوَن ِف ) :-رمحه هللا تعاىل-قال  َفالَ يَ ن ْ

ُكْفَء َلُه، َوالَ ِنده   الَ مسَِيه َلُه، َوالَ  :ألَنهُه ُسْبَحانَهُ ، ِصَفاتِِه ِبِصَفاِت َخْلِقهِ  َأمْسَاِء هللِا وآاَيتِِه، َوالَ ُيَكيُِِفوَن َوالَ مُيَثُِِلونَ 
 .(َوبَِغْْيِهِ َفإنهُه َأْعَلُم بِنَ ْفِسِه ؛ ْلِقِه ُسْبَحانََه َوتَ َعاىَل والَ يُ َقاُس ِبَ ، لهُ 

 :اإلحلاد ِف اللغة: التحريف، والتكييف، والتمثيل، والتشبيه إىل آار التعليل؛ لك  مل مير معنا اإلحلاد، مر؛ معنا
، تومعانيها ع  احلق الثابائقها قهو العدول هبا وحبيقول: "اإلحلاد يف أمساء هللا  -رمحه هللا تعاىل-امليل، اب  القيم 
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ا، لك   اإلحلاد: اا هو االُنرا ٍ، إ اإلحلاد ِف أمساء هللا أو ِف صفاته، اإلحلاد ِف هو االُنرا ٍ ومنه مُسي اللحُد حلدا

 منها:  أنواع: العدول هبا وحبقائقها ومعانيها ع  احلق الثابت، وهذا اإلحلاد يف األمساء والصفا؛ له أمسائه
  م  هللا، والُعزة: م  العزيز.تسمي، األصنام أبمساء هللا هذا إحلاٌد يف أمسائه؛ مسوا الال؛ 
  سبحانه وتعاىل-م  أنواع اإلحلاد: تسمي، هللا مبا ال يليق، النصارى مست املوىل- .  أابا
  :آل ﴾َأْغِنَياءُ  ِإنه اَّللهَ َفِقٌْي َوََنْنُ ﴿م  أنواع اإلحلاد: وصُف هللا تعاىل ابلنقائص، اليهود قالوا[

 هذا كله إحلاد.، [64]املائدة:﴾َمْغُلولَةٌ َيُد اَّللِه ﴿وقالوا: ، [181عمران:
اد: هو امليل واالُنرا ٍ، والعدول ابألمساء والصفا؛ ع  حقائقها ومعانيها، وأيياا نستليع أن نقول: أن اإلحلإ اا 

مساء ع  معانيها وجحد حقائقها ميك  أن يسمى إحلاداا؛ ضكل ملحد إ اا أو  ن تعليل األإمما سبق نستليع أن نقول: 
 ُمعلل ُملحد، وكل ُملحد ُمعللكل 
 

هذه جاء؛ بعد بيان ُمعتقد أهل الُسن، إلثبا؛ الصفا؛ هلل  (ألَنههُ )، (ألَنهُه ُسْبَحانَهُ ): -رمحه هللا تعاىل-قال 
يعين ُن  ننفي عنه الشبيه والنظ ر واملثيل، وننفي عنه التحريف ، (الَ مسَِيه َلهُ  :ألَنهُه ُسْبَحانَهُ )، قال: دون حتريفب

ال كفئ له، ال ند له، وال يُقاُس خبلقه، ضإ ا  ، -سبحانه وتعاىل-والتعليل؛ ألنه ال مسي له، ال يوجد أحد ُيساميه 
ابلكتاب والسن، أن ننفي عنه ع  صفاته اليت أثبتناها  أنكان هللا ال مسي له، وال كفئ، وال يُقاُس خبلقه، ضوج  

 ننفي التحريف، والتعليل والتشبيه، إىل آاره.
ي ا ﴿ يعين ال نظ ر له، قال هللا تعاىل:، (الَ مسَِيه َلهُ )   .[65]مرمي:﴾َهْل تَ ْعَلُم َلُه مسَِ
ألن هللا ال يقاس خبلقه؛ ؛ [22]البقرة:﴾ال ََتَْعُلوا َّلِلِه أَنَداًدافَ  ﴿: ، يعين ال شبيه له، قال هللا تعاىل(َوالَ ِنده لهُ )

ُملوق، هذا إله حياته الكامل،، وهذا ُملوق حياته  هذا إله وهذا مألوه، هذا االق وهذاألن هذا القياس مع الفارق، 
 .اخلالق ابملخلوق أبعد جدًّا ألن القياس مع الفارقضم  قاس  ؛انقص،

o  :إىل أاره، (َلهُ الَ مسَِيه )؛ ألن هللا -يعين هذا السب  األول يعين-مث قال. 
o ه م بنفسه؛ ضلما ا العدول ع  كالمواملعىن إ ا كان هللا أعل، (َأْعَلُم بِنَ ْفِسِه َوِبَغْْيِهِ ) : ألن هللاالسبب الثاِن

 وقياسه
o  ملا ا امليل واإلحلاد ع  كالمه الذي أثبت ضيه صفاته لنفسه، وتعليل هذه الصفا؛؟ ابلعقلي،، ءؤ! 

-هل أنتم أعلم ابهلل ، [140]البقرة:﴾ُقْل أَأَنْ ُتْم َأْعَلُم َأِم اَّللهُ ﴿ كأننا نقول: معاشر أهل الُسن، للُمبتدع،:   
علم بنفسه منكم؛ ضوج  أن تص روا م  هللا، إ ا زعمتم أنكم أعلم ابهلل كفرمت، وإ ا أقررمت أبن هللا أ -سبحانه وتعاىل

 ن،.د حد رسم القرآن والسُ إىل كالمه ع  نفسه، وأن تقفوا عن



 

 مث اآلن شيخ اإلسالم يُعلل هلذه العقيدة ضيقول:  
 .(الَ مسَِيه َلهُ ) ألن هللا -
 .(َأْعَلُم بِنَ ْفِسِه َوبَِغْْيِهِ وألنه ): مث قال -
وهذا احلقيق، رٌد على الواقعني يف التعليل؛ ألن مقتيى كالمهم: "اهتام ؛ (َوَأْصَدُق ِقيالً ) مث قال: وألن هللا -

د على القرآن ضإما أنه ُمتهٌم يعين م  تزيًّ هللا يف كالمه ع  نفسه، و اته، وصفاته، م  جه، العلم والصدق، 
علم؛ كأن هللا ُمتهٌم كالم هللا م  جه، ال أوع  نفسه ُُمانٌ  للصدق،  لكالم هللا؛ كأنه يقول: إن كالم هللا

ا بنفسه
ا
 .يعين ليس عامل
، وأحس  حديثاا؛ ضوج  ضإ ا اتفقنا أن هللا أ يكون مصدر التلقي عندان  أنعلم بنفسه م  ي ره، وأنه أصدق قيالا

رَبَِِك َربِِ اْلِعزهِة َعمها  ُسْبَحانَ ﴿: -سبحانه وتعاىل-القرآن وأن ال نعدو هذا القرآن إىل ي ره؛ وهلذا قال هللا 
 .[181:180]الصاضا؛﴾َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَ ﴾﴿َيِصُفون َ 

يه َلُه، َوالَ ُكْفءَ  :ألَنهُه ُسْبَحانَهُ )قبل هذه اجلُمل، قال:  َأْعَلُم بِنَ ْفِسِه )، ألنه (والَ يُ َقاُس ِبَْلِقهِ ) وقال:، (الَ مسَِ
 هذا ضيما يتعلق ابهلل، اللي هو يؤكد عندان أن مصدر التلقي القرآن.، (ِقيالً، َوَأْحَسُن َحِديثًاَوِبَغْْيِِه، َوَأْصَدُق 

ُثُه ُرُسُله َصاِدُقوَن ُمَصدهُقون؛ )؛ وهذه نص عليها شيُخ اإلسالم يف قوله: ن،وعندان مصدر التلقي أيياا: السُ 
بتدع،.، (يَ ْعَلُمونَ ِبِاَلِف الهِذيَن يَ ُقولُوَن َعَلْيِه َما الَ 

ُ
 يعين م  امل

إ ا أثبتنا أن مصدر التلقي القرآن؛ ألن هللا أصدق، وألن هللا أعلم بنفسه، ومصدر التلقي الُسن،؛ ألن الُرسل 
 .-سبحانه وتعاىل-صادقون ضيما يُبلغون ع  رهبم 

ْبَحاَن رَبَِِك َربِِ اْلِعزهِة َعمها َيِصُفوَن َوَسالٌم سُ }:هللا تعاىل َوِِلََذا َقالَ )قال بعد  لك لُيدلل على هذه اجلُمل، ضقال: 
نفسه عما  -سبحانه وتعاىل-ينزه هللا ، ([182 :180 :الصافات] {َعَلى اْلُمْرَسِلْي َواحْلَْمُد َّلِلِه َربِِ اْلَعاَلِمْيَ 

 .يصفه به الواصفون
رسلني؛ ضقال:مث بعد أن نزه نفسه، وهذا يتعلق بباب الصفا؛؛ سلم 

ُ
، ﴿َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلَْي﴾) على امل

 .([182:181]الصافات﴿َواحْلَْمُد َّلِلِه َربِِ اْلَعاَلِمَْي﴾
رسلني؛ ضوصف ، (َعمها َوَصَفُه ِبِه اْلُمَخاِلُفوَن لِلرُُّسلِ ) ،، يعين نزه نفسه(َفَسبهَح نَ ْفَسهُ )

ُ
والع التزكي، على عباده امل

 .منهج السالم،أن منهجهم هو 
وهذه شهادة م  هللا تعاىل لرسله أهنم بلغوا ع  ، (َسلهَم َعَلى اْلُمْرَسِلَْي؛ ِلَساَلَمِة َما قَالُوُه ِمَن الن هْقِص َواْلَعْيبِ ف)

ضإ ا َسِلَم لنا مصدر ، -جل جالله-ما يتعلق بصفاته  -سبحانه وتعاىل-ما بلغوا عنه هللا كل شيء، وم  مجل، 
 .ليه دون ي رهقرآانا وُسن،ا وج  علينا الص رورة إالتلقي 
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، هذه قيي، أارى (َوُهَو ُسْبَحانَُه َقْد ََجََع ِفيما َوَصَف َومَسهى ِبِه نَ ْفَسُه بَْي الن هْفِي َواإِلثْ َباتِ )يُخ اإلسالم: شقال 

اآلن أن ابب الصفا؛ هذا  ن تلرق هلا، بعد أن قرر اعتقاد أهل الُسن، يف ابب األمساء والصفا؛؛ أاذ يتحدثاآل
 : يشتمل على ركنني أساسيني، الركنان األساسيان مها

 :اجلمع يف ابب األمساء والصفا؛ ببني النفي واإلثبا؛ كما مجع يف الشهادتني بني النفي واإلثبا؛، قال 
َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه )، إىل أن قال: (..... َفالَ ُعُدوَل أَلْهِل السُّنهٌة َواْْلََماَعِة َعمها َجاَء ِبِه اْلُمْرَسُلونَ )

 .(اْْلُْمَلِة َما َوَصَف هللاُ ِبِه نَ ْفَسُه ِف ُسورَِة اإِلْخاَلِص الهيِت تَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآنِ 
ُعُدوَل أَلْهِل السُّنهٌة َفالَ )، (َوُهَو ُسْبَحانَُه َقْد ََجََع ِفيما َوَصَف َومَسهى ِبِه نَ ْفَسُه بَْي الن هْفِي َواإِلثْ َباتِ ) قال:

رَاُط اْلُمْسَتِقيُم، ِصرَاُط الهِذيَن أَنْ َعَم هللاُ َعَليْ  دِِيِقْيَ َواْْلََماَعِة َعمها َجاَء ِبِه اْلُمْرَسُلوَن؛ َفِإنهُه الصِِ َن النهِبيَِِْي َوالصِِ  ِهم مِِ
 .(َلةِ َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُمْ ؛ َوالشَُّهَداِء والَصاحلِِْيَ 

الكالم السابق؛ يف أن ابب الصفا؛ جامٌع بني النفي واإلثبا؛، دال يف هذه يعين  :(َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُْمَلةِ )
ُ َأَحدٌ ﴿اجلُمل، مجل، آاي؛، بدأ  كر )اإلاالص(   ،  كر آي، الكرسي.[1]اإلاالص:﴾ُقْل ُهَو اَّلله

 :-سبحانه وتعاىل-إ ا أثبتنا هلل القوة نفينا عنه العجز  ؟ي  النفي واإلثبا؛ يف ابب الصفا؛أ
 نفينا العجز. ؛إ ا أثبتا له القدرة 
 نفينا اليعف. ؛إ ا أثبتنا له القوة 
  نفينا املو؛ ؛احلياة أثبتناإ ا. 

لنا مسلك  اإلثبا؛فى هللا ع  نفسه، ويف نالنفي ننفي ما  ابب الصفا؛ ُمشتمل على النفي واإلثبا؛، لكننا يف
كمال اليد، يعين كمال صفا؛ الكمال؛ حني   -سبحانه وتعاىل-مع نفينا لصفا؛ النقص نُثبت لربنا  وهو ،آار

 ن، والنوم؛ نثبت له ُتام احلياة والقيومي،، وهكذا.ثبت له كمال القوة، حني ننفي عنه السِ ننفي عنه العجز؛ نُ 
 .(َوَصَف هللاُ ِبِه نَ ْفَسُه ِف ُسورَِة اإِلْخاَلصِ َوَقْد َدَخَل ِف ِهِذِه اْْلُْمَلِة َما ) قال:

ُ َأَحدٌ ﴿ سورة اإلاالص: ُ الصهَمدُ ( 1) ُقْل ُهَو اَّلله َوََلْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا ( 3) ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلدْ ( 2) اَّلله
 اإلثبا؛ والنفي، على وجه الُسرع،، وأي  اإلثبا؛؟ وأي  النفي؟ السؤال لكم؟! بني  مجعت،  [1:4]اإلاالص﴾َأَحدٌ 
 .،إثبا؛ األحدي 
 .،إثبا؛ األلوهي 
 ،إثبا؛ الصمدي. 

 وأي  النفي؟ النفي: 
 .نفي الوالد 



 

 .ونفي الولد 
 إ اا مذه  أهل الُسن، يف ابب الصفا؛: 

وإثبا؛ كمال  -سبحانه وتعاىل-، نفي صفا؛ النقص ع  هللا أن هذا الباب ُمشتمل على النفي واإلثبا؛ -
جمل، األمثل، عليه كث ر،  كر شيخ اإلسالم: 

ُ
 أضدادها، هذا م  حيث امل

ُ َأَحدٌ ﴿   :اليت تعدُل ثلث القرآن، ضفيها، [1]اإلاالص:﴾ُقْل ُهَو اَّلله
 .إثبا؛ األلوهي، -
 .وضيها إثبا؛ األحدي، -
له، أو الذي مل ( 37:00جو ٍ)وضيها إثبا؛ الصمدي،، ومعىن الصمد؟ الذي حتقق له السؤدد أو الذي ال  -

 ثبتنا هلذه ما الذي نفته السورة؟ نفت عنه: إ اا أ؛ يف حاجاهتا اخلالئقيلد، ومل يولد، أو الذي تصمد إليه 
 حد، أو أن يكون والداا ألحدأن يكون مولوداا أل.  
  يكون له ُمشابه، الذي هو )الُكفء(، أن يكون له ُمشابه أو مماثل.ونفت أيياا: أن 

 وهو اجلمع بني النفي واإلثبا؛. :إ اا هذه السورة على قصرها مجعت قاعدة أهل الُسن، يف ابب الصفا؛
 .مجعت بني النفي واإلثبا؛ -الُكرسي على وجه الُسرع، كذلك آي، 
o .،أثبتت هلل األلوهي 
o .وأثبتت هلل احلياة 
o .،وأثبتت هلل القيومي 
 .ونفت عنه الِسن،، السن،: مقدما؛ النوم، النُعاس 
  عنه النوم الكامل، إىل آاره.ونفت 

َوال يَ ُئوُدُه ﴿ثبا؛؛ وضيها أيياا إثبا؛ القوة: ضاآلي، العظيم، آي، الكرسي مجعت بني النفي واإل
 إىل آاره. وإثبا؛ العلم، [255]البقرة:﴾ِحْفُظُهَما

جمل؛ وإال لو وردان على تفس ر آي، ضاآلي، مجعت 
ُ
نفي العجز، نعم، اآلي، مجعت النفي واإلثبا؛، أريد أن منر ابمل

 .الكرسي؛ ارجنا م  مقاصد الواسلي، إىل التفس ر
، ما هو تفصيل إ اا أهل الُسن، ال يعدلون ع  هذا املسلك؛ الذي هو اإل ثبا؛ والنفي؛ لك  هلم يف هذا تفصيالا

 تنبهوا لقاعدة أهل الُسن،، يقولون: -ن: النفي يف الغال  ُُممل، واإلثباُ؛ ُمفصل، أهل الُسن،؟ يقولو 
  :مثل قوله تعاىل ، َتْضرِبُوا  َفال﴿مثل قوله: ، [11]الشورى:﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء ﴿النفي يف يالبه أييت ُُممالا

 ، [74]النحل:﴾َّلِلِه اأَلْمثَالَ 
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  :َو َمَعُكْم أَْيَن َما  َوهُ ﴿ ،[5]طه:﴾الرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى﴿أما اإلثبا؛ ضيأيت ُمفصل
ُتمْ   .[4]احلديد:﴾ُكن ْ

نفى مماثل، أي شيء، أما ، [11]الشورى:﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء ﴿ النفي ملا جاء:كيف يعين ُُممل ومفصل؟ 
َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما  ﴿ أثبت صف، املعي،: ،[5]طه:﴾اْستَ َوىالرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش ﴿اإلثبا؛: أثبت صف، االستواء: 

ُتمْ  جمل، عليه نصوص جاء؛ ضيه صف، صف،، أما  اإلثبا؛ مفصل؛، [4]احلديد:﴾ُكن ْ
ُ
النفي؛ ضينفي النقائص ابمل

 ينفي ضرب األمثال.
أييت  أنن النفي.. أال مُيك  هل معىن هذا أ إ اا قاعدة أهل الُسن،: أن النفي يف الغال  ُُممل، واإلثبا؛ ُمفصل؛ 

؟ بلى، القاعدة: أن النفي  الغال  ُُممل واإلثبا؛ ُمفصل، لك  قد خترج  يفالنفي ُمفصالا واإلثبا؛ ُُممالا أحياانا
. أييت النفي بعض النصوص ع  هذه القاعدة ضأحياانا  ، واإلثبا؛ ُُممالا  ُمفصالا

 :قوله تعاىل : ََذ َصاِحَبًة َوال َوَلًدا ﴿ والدليل على ورود النفي ُمفصالا ضفصل:  كر ، [3]اجل :﴾َما اَّته
ضفصل يف مقام النفي؛  ،[3:4]اإلاالص﴾َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ ( 3) ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلدْ  ﴿ الصاحب، والولد، وكذلك:

 .مع أن الغال  أن مقام النفي ُُممل
 قد أييت كذلك اإلثبا؛ ، ، مثل قول هللا تعاىل: : الذي األصل ضيه أن أييت مفصالا َوَّلِلِه اْلَمَثُل  ﴿أحياانا ُُممالا

 ؛ ضهذا إثباٌ؛ ُُممل.[60]النحل:﴾اأَلْعَلى
: أنه يالباا أييت ُُممل، واإلثبا؛ أييت ُمفصل، وقد والقاعدة ِف النفيوإثبا؛،  إ اا ابُب الصفا؛ ُمشتمل على نفيٍ 

، وقد أييت اإلثباُ؛ ُممالا أييت   .النفُي مفصالا
هذا استلراد،  كره شيخ من قرأ هذه اآلية ِف ليلٍة َل ينزل عليه من هللا حافظ وال يقربه شيطان( )وِلذا كان 

اإلسالم ملا جاء؛ مناسب،  كر آي، الكرسي، لك  ال عالق، له يف ابب األمساء والصفا؛، يعين آي، الكرسي:  كرها  
 .اشتماهلا على النفي واإلثبا؛كمثال على 

 .([58 :الفرقان] {َوتَ وَكهْل َعَلى احْلَيِِ الهِذي ال مَيُوتُ } :َوقَ ْولُُه ُسْبَحانَهُ )ومثل قال: 
 أي  النفي هنا واإلثبا؛؟ يف هذه اآلي، يف سورة الفرقان، أي  النفي وأي  اإلثبا؛؟

 نفي املو؛، نعم.اإلثبا؛ يف إثبا؛ صف، احلياة، والنفي: 
ُهَو اأَلوهُل َواآلِخُر َوالظهاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِِ }منا هي زايدة يف  كر األمثل،، قال: )إاآلن اآلاي؛ اليت يذكرها؛ 

 .([3 :احلديد] {َشْيٍء َعِليم
والظهور، يعين العلو، وأثبت له اخلربة، وهو بكل شيٍء عليم؛  اري،،: األولي،، واآل-سبحانه وتعاىل-إ اا أثبت هلل 

 .هذا النص اشتمل ضقط على اإلثبا؛



 

يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِف } ،[1 :سبأ] {َوُهَو احْلَِكيُم اْْلَِبْي} ،[2 :التحرمي] {َوُهَو اْلَعِليُم احْلَِكيمُ } :َوقَ ْولُهُ ) وقوله: 
َها َوَما يَنِزُل ِمَن السهَماء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها  .([2 :سبأ] {اأَلْرِض َوَما ََيُْرُج ِمن ْ

إ اا النصوص اليت يذكرها اآلن شيُخ اإلسالم نصوص لبيان اإلثبا؛، وبعيها ضيها بيان النفي، وبعيها اآلار يف  
، واإلثبا؛  إثبا؛ ما  كرانه آنفاا: أن النفي يف الغال  ُُممل، واإلثبا؛ يف الغال  ُمفصل، وقد أييت النفي ُمفصالا

.  ُُممالا
َولَْوال ِإْذ َدَخْلَت َجن هَتَك } :َوقَ ْولُُه ، [11 :الشورى] {لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السهِميُع الَبِصْيُ } :َوقَ ْولُهُ قال: )

َة ِإاله ِِبَّللهِ  ُ ال قُ وه ُ َما اقْ ت َ } :َوقَ ْولُهُ  ،[39 :الكهف] {قُ ْلَت َما َشاء اَّلله َتَل الهِذيَن ِمْن َوَلْو َشاَء اَّلله
 .([253]البقرة:{بَ ْعِدِهمْ 

بدون التلرق هلا يذكرها شيُخ اإلسالم لبيان قاعدته يف ابب األمساء والصفا؛؛ وهو اجلمع بني كل هذه اآلاي؛ 
ا إىل اإلثبا؛ والنفي،  و كر أن النفي يف الغال  ُُممل، واإلثبا؛ يف الغال  ُمفصل، اآلاي؛ اليت سيذكرها كث رة جدًّ

َ َلُه َطُريُق احْلَقِِ َوَهَذا اْلَباُب ِف ِكَتاِب هللِا َكِثٌْي، َمْن َتدَ قوله: ) (؛ إىل هنا هو يُدلل ب هَر اْلُقْرآَن طَالًِبا لِْلُهَدى ِمْنُه؛ تَ َبْيه
 هلذا.

 كر كثرة اآلاي؛ اليت  كرها قد ُيشتت م  مل تنتظم عنده ِعقد هذه اآلاي؛، هذه أمثل،؛ يف ابب العلم والدرس قد 
هم أال نغي  ع  األصل الذي

ُ
سرد ألجله هذه األمثل،؛ اإليراق أحياانا يف الشرح تغي  معه  نكتفي مبثال ومثالني، امل

 القاعدة اليت ينبغي أن ترسخ، وأما األمثل، ضهي كث رٌة جدًّا.
هم، يف ابب أمساء هللا احُلسىن وصفاته الُعلى؛ وهذه 

ُ
لك  قبل أن ننتهي م  هذا الباب البد أن نذكر القواعد امل

ثلى يف أمساء هللا وصفاته احلُسىن[ وُن  نتكلم  - تعاىلَرمِحَُه هللاُ -مجعها شيُخنا الُعثيمني 
ُ
يف كتابه العظيم: ]القواعد امل

 ع  ابب األمساء والصفا؛ البد م   كرها: 
 َوَّلِلِه اأَلمْسَاُء ﴿هللا كلها حسىن، قال هللا تعاىل: : أن أمساء القاعدة األوىل ِف ِبب األمساء
 .[180]األعرا ٍ:﴾احْلُْسىَن 
  مل ُيسمي نفسه هبذه األمساء عبثاا، وإمنا هي علٌم  -سبحانه وتعاىل-، يعين هللا هللا أعالٌم وأوصافأن أمساء

 :عليه، أو يشتُق منها وصف، ويشتق منها وصف
o ،العليم تدل على هللا؛ ضهي علٌم م  العالم الدال، العليم ملا نقول: أعالم: ِبعتبار داللتها على الذات ،

 ضهي أعالم ابعتبار داللتها على الذا؛، مرادض، لكلم، هللا.، هللاعليه، مثل قولنا: 
o  على  البصْي:هذه صف،،  : تدل على معىن العلم؛العليم، أيًضا أوصاف ِبعتبار داللتها على املعىنهي و

 صف، البصر؛ ضهي تدل على معىن.
 إًذا القاعدة األوىل أن أمساء هللا كلها حسىن، أن أمساء هللا أعالٌم وأوصاف.
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  :أن أمساء هللا إن دلت على وصٍف متعدد تيمنت ثالث، أمور:  القاعدة الثالثة 
o .ثبوت االسم 
o اليت يشتملها أو يتيمنها االسم. :ثبوت الصفة 
o :ثبو؛ احلُكم واملقتيى، ابملثال يتيح املقال:  الشيء الثالث 

أمسائه: السميع، السميع هذه تدل على اسم م  أمسائه؛ ضاهلل يسمى مسيع كما  م  -سبحانه وتعاىل-هللا  
اسم م  مجل، األمساء احلُسىن، وهذا االسم ثبتت به صف، وهي صف،  ُيسمى: هللا، كما يسمى بص ر

 السمع.
o :أنه ثبت به احلُكم واملقتيى، يعين مثرة االسم والصف، ما يتيمنه م  املقتيى؛ أن هللا يقع يف  واألمر الرابع

 .مسعه كُل شيٍء يتلفظ به املخلوق
ُ قَ ْوَل الهيِت ﴿ حني جاء؛ اول، تشتكي زوجها: «سبحان من وسع مسعه األصوات»تقول عائش،:  َع اَّلله َقْد مسَِ
-تسمع الشكااي، وال كالم النيب  ال تكاد، يعين «إِن لفي طرف احلُجرة»قالت: ، [1دل،:]اجملا﴾َُتَاِدُلَك ِف َزْوِجَها

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، مقتيى  لك أن هللا تعاىل يسمُع سره وجنواه، ويسمُع لك  هللا مسعه م  ضوق سبع مساوا؛ ؛-َصلَّى اَّللَّ
 عنه.حديث نفسه مل يذكر منه ما يقع يف مسع هللا، وهللا ي ر راٍض 

و مبقتيى هذا االسم؛ مل يقع منه يف مسع هللا تعاىل ما ال يرضاه هللا، إ ا يعين م  آم  حق اإلميان هبذه الصف، أ
جاء اإلنسان يتكلم واستحير إميانه لصف، السمع، وإميانه أبن هللا مسيع؛ ال مُيك  أن يصدر منه يف مسع هللا ما ال 

 يرضاه هللا.
  م ، أو دالل، التزام، دالل، األمساء على هللا، وأهنا إما دالل، ُملابق، أو دالل، تي :من القواعد ِف أمساء هللا

 وكيف التزام؟  ،ابلفعل ُملابق،، وكيف تيم 
 : م  أمساء هللا اخلالق

 .دالل، ُملابق، -سبحانه وتعاىل-اخلالق داللتها على  ا؛ هللا  -
دل على الذا؛، وتدل وعلى صفته، يعين اخلالق: ت، -سبحانه وتعاىل-وملا نقول: داللتها على  ا؛ هللا  -

اخلالق اسم م  أمسائه، وبني صف،  والصف،، بني  ا؛ هللا تعاىل؛ إ  ؛ ضإ ا مجعت يف الدالل، بني الذا؛على الصف،
 اخللق؛ ضهي دالل، ُملابق،.

 وإ ا دلت على الذا؛ وحدها ضقط؛ ضهي دالل، تيم . -
يستلزم م  هذه الصف، صفا؛ أارى، يعين مل يك  االقاا إال وقد وإ ا دلت على صف، اخللق وحدها؛ ضإهنا  -
بقدرته،  ميان؛ يستلزم منه إ-سبحانه وتعاىل-مل يك  االقاا إال وقد قدر؛ ضيستلزم م  إميانه بصف، اخللق هلل علم، 



 

قتييا؛ اخللق؛ م  مأهنم  :، ضالعلم والقدرة ما عالقتهم ابسم اخلالق؟ عالقتهم-سبحانه وتعاىل-ومبشيئته وبعلمه، 
اا، وأن يكون قادراا.

 ضبالتايل اخلالق وحدها ُُمردة تدل عليهم بلريق االلتزام، م  الزم كونه االقاا: أن يكون عامل
يعين ملا نقول: أن اخلالق يف داللتها على الذا؛ وعلى الصف،؛ هذه دالل، ُملابق،، اخلالق كاسم م  أمساء هللا 

إ اا حني جتمع بني احلُسىن؛ إ ا أردان أن تدل على الذا؛ وحدها، أو على صف، اخللق وحدها هذه دالل، تيم ، 
تيم ، على ما يستلزم هذا االسم م  الصفا؛ األارى  الذا؛ والصف، هذه دالل، ُملابق،، على واحدة منهما دالل،

هذه دالل، استلزام أو التزام، اخلالق ال يكون االقاا إال وهو عامل، إال وهو قادر، إال وهو يشاء؛ ضبالتايل عالق، العلم 
 .-سبحانه وتعاىل-والقدرة واملشيئ، ابخللق؛ أهنا م  مستلزما؛ صف، اخللق له 

  ثباهتا، اإلنسان ال نه ال سبيل إىل العقل إلأمعىن توقيفي،: و ، أن أمساء هللا توقيفية :من القواعد ِف أمساء هللا
خيرتُع م  نفسه هلل تعاىل امساا، وإمنا ُيسمي هللا مبا مسى هللا به نفسه، أو مساه به رسوله، ضهي توقيفي، نقف عند 

 ال للقياس وال لغ ره.السمع، وال نعدوه 
 ال يدل على  ،«إن لل تسعًة وتسعْي امسًا»، وحديث:  غْي ُمصورة بعددومن القواعد: أن أمساء هللا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -احلصر؛ وإمنا يُبني النيب  أن م  أمساء هللا الغ ر حمصورة تسع، وتسعني م  أحصاها كان له   -َصلَّى اَّللَّ
 كذا وكذا.

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كثر م  نص، يدل على أهنا ي ر حمصورة قوله والدليل على أهنا ي ر حمصورة أ - يف  -َصلَّى اَّللَّ
أسألك بكل اسٍم هو لك مسيت به نفسك، أو أنزلته ِف كتابك، أو علمته أحًدا من خلقك، أو » الدعاء:

 ؛ ضهذا يدل على أهنا ي ر حمصورة.«استأثرت به ِف علم الغيب عندك
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ومما يُدل أيياا أن النيب  - َل فيفتح هللا علي  مبحامد ومثاِن »يف سجدة العرش قال:  -َصلَّى اَّللَّ

 .«أكن أعرفها ِف دار الُدنيا
 :هذه قواعد األمساء، أما قواعد الصفا؛

 :صفاته صفا؛أن صفا؛ هللا ُكلها صفا؛ كمال ال نقص ضيها بوجٍه م  الوجوه،  القاعدة األوىل: أواًل  
 ضيها نقص بوجه م  الوجوه.كماٍل ما 
 :أن ابب الصفا؛ أوسع م  ابب األمساء؛ ألن كل اسم ُمتيم  لصف،؛ ضم  الصفا؛ ما  القاعدة الثانية

يتعلق أبضعال هللا، وأضعاله ال تنتهي؛ ضلذلك ابب الصفا؛ أوسع م  ابب األمساء، كيف يعين أوسع؟ يعين نستليع 
؛ ألن االسم عادةا يتيم  صف،، لك  ال نستليع م  أضعال هللا أو حبس  أمسائه -سبحانه وتعاىل-نصف هللا  أن

 صفاته أن نشتق امساا؛ ابملثال يتيح املقال: 
: املستوي من صفات هللا ما يتعلق ِبفعاله  يعين كاسم؟ ال، ، مثل: اجمليء، النزول، االستواء، ضهل يقال مثالا

 املمسك؟ ال مُيك . مُيك ، ال ميك ، اآليت؟ الميك ، هل يُقال اجلائي؟ ال 
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َومُيِْسُك السهَماَء َأْن تَ َقَع ﴿ م  قوله تعاىل: -سبحانه وتعاىل-أن نصف هللا  لك  ابب الصفا؛ أوسع نستليع 

ابب اإلابار ابلصف،، لك   م  صفاته: أنه ممسك، م  -سبحانه وتعاىل-، ضنقول: هللا [65]احلج:﴾َعَلى اأَلْرضِ 
م  ابب األمساء، والقاعدة: أن  أوسعن أمسائه توقيفي،، ضباب الصفا؛ إ اا ألال نستليع أن جنعله امساا م  أمسائه؛ 

 الصفا؛ تتعلق ابألضعال، وأضعال هللا ال منتهى هلا، كما أن أقواله ال منتهى هلا.
 إًذا: 
 ص ضيها.صفا؛ هللا صفا؛ كمال ال نق: القاعدة األوىل 
 ابب الصفا؛ أوسع م  ابب األمساء.القاعدة الثانية : 
 :صفا؛ هللا تنقسم إىل قسمني: إما ثبوتي،، وإما سلبي، القاعدة الثالثة 
 ما أثبته لنفسه يف كتابه، أو أثبته له نبيه يف صحيح سنته، أثبت لنفسه: احلياة، والعلم، والقدرة. الثبوتية: -
 الِسن،، املو؛. ، النوم،اللغوب، النسيان: ما نفاه هللا ع  نفسه، والذي نفاه هللا ع  نفسه: العجز، السلبية -

سبحانه - لهكمال ضدها بمع اعتقادان كماهلا، الصفا؛ السلبي، ننفيها   واعتقدانأثبتناها  الصفات الثبوتية
 .-وتعاىل
 أن الصفا؛ الثبوتي، إما  اتي،، وإما ضعلي،. أيًضا: من القواعد ِف ِبب الصفات 
هي اليت مل يزل وال يزال هللا متصفاا هبا، العلم: هللا متصف ابلعلم يف كل وقت، ومتصف ابلقدرة يف   الذاتية: -

 .-سبحانه وتعاىل-كل وقت، متصف ابحلياة؛ ال تنفك عنه احلياة 
ربنا إىل  إ ا شاء، ينزلُ  -سبحانه وتعاىل-يعين يفعلها هللا  أما الصفات الفعلية فهي املُتعلقة ِبملشيئة، -

الرهمْحَُن ﴿، واالستواء: -سبحانه وتعاىل-النزول حني يشاءه  يعين يفعلُ السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلار، 
 .إىل آاره؛ ضهذه الصفا؛ تسمى صفا؛ ضعلي،، [5]طه:﴾َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى

، -سبحانه وتعاىل- عاَل، هو -سبحانه وتعاىل- حي، هو فهي صفات ال تنفُك عنه :الذاتيةأما الصفات  -
 ، ال ينفُك عنه احلياة، وال تنفك عنه القدرة، وال ينفُك عنه العلم.عليم
َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا  َوَلمها﴿ شاء: إ ا؛ ضاهلل يوصف أبنه ُمتكلم، وهللا يتكلم وقد تكون الصفة ذاتيًة وفعلية -

  .ضاهلل يتكلم مىت ما شاء، وهللا موصو ٍ أبنه ُمتكلم، [143]األعرا ٍ:﴾وََكلهَمُه رَبُّهُ 
 :أنه يلزم م  إثبا؛ الصفا؛: التخلي ع  التمثيل، والتكييف، والتحريف،  من القواعد ِف ِبب الصفات

 ُسن، يف ابب الصفا؛.حلاد كما مر معنا يف إثبا؛ عقيدة أهل الوالتعليل، واإل
 :سبحانه -أن صفا؛ هللا توقيفي، كذلك ال ُمال للعقل يف إثبا؛ صفٍ، مل يُثبتها هللا  والقاعدة السادسة
 .-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -لنفسه، ومل يُثبتها له نبيه  -وتعاىل



 

يُعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا علمنا، وأن يزيدان هدىا  أن -جل وعز-وانتهت ساعتنا إىل هذا احلد، نسأل هللا 
العس ر، و لل لنا الصع ،  وبص رةا، وعلماا، اللهم اي ُمعلم إبراهيم علمنا، واي ُمفهم ُسليمان ضهمنا، اللهم يسر لنا

 واجعل قليلنا ُمباركاا، وارزقنا م  الكث ر إنك على كل شيٍء قدير، واحلمد هلل رب العاملني.
ُمتسقاا؛ ألننا سران يف املنت  قي أن اللريق، اليت ُناول أن نس ر عليها هي حلحل، املنت إىل أن يكون كالماا سردايا ب

َن اْلُمْشرِِكَْي اْسَتَجاَرَك } يف هذا الباب،  كر سيخ اإلسالم: )بذكر اآلاي؛ والنصوص اللويل، يعين مثالا  َوِإْن َأَحٌد مِِ
 يريد أن يُثبت صف، الكالم.، ([6 :التوب،] {َكالََم اَّللهِ   َفَأِجْرُه َحىته َيْسَمعَ 

ُهْم َيْسَمُعوَن َكالََم اَّللِه ُثُه ُُيَِرُِفونَُه ِمن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يَ ْعَلُمونَ })  ن ْ (. إثبا؛ [75 :البقرة] {َوَقْد َكاَن َفرِيٌق مِِ
 صف، الكالم.

ُ ِمن قَ ْبلُ يُرِيُدوَن }) لُوا َكالَم اَّللِه ُقل لهن تَ تهِبُعواَن َكَذِلُكْم َقاَل اَّلله يعين هو يذكر أكثر  (،[15 :الفتح] {َأن يُ َبدِِ
 .نص ضا؛ املقصودم  نص إلثبا؛ قيي، واحدة، ضلو وقفنا مع كل 

ِإنه َهَذا اْلُقْرآَن يَ ُقصُّ } :َوقَ ْولُهُ  .[27 :الكهف] {ِلَكِلَماتِهِ َواْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمن ِكَتاِب رَبَِِك ال ُمَبدَِِل })
 .([76 :النمل] {َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل َأْكثَ َر الهِذي ُهْم ِفيِه ََيَْتِلُفونَ 

لى قاعدة واحدة، وأركز على هذه ضأان أحياانا سأجتاوز األمثل، الكث رة، والنصوص الكث رة اليت يريد منها أن يدلل ع
 .تقي األسبوع القادم إن شاء هللالملاالقاعدة، ونكتفي مبثال ومثالني، ومنر على ما يستحق الشرح، جزاكم هللا ا ر و 
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