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 شرح العقيدة الواسطية
 

 تاسعالدرس ال 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان وإمامنا وقدوتنا حممٍد وعلى آله وصحابته 
والتابعني، اللهم اي ُمعلم إبراهيم علمنا، واي ُمفهم ُسليمان فهمنا، اللهم إان نسألك علًما انفًعا، ورزًقا واسًعا، 

، ولسااًن ذاكًرا، اللهم إان نسألك اإلخالص يف القول والعمل، وأن جتعل عملنا خالًصا لوجهك وقلًبا خاشًعا
 .الكرمي، إنك مسيٌع قريٌب ُُميب

 أمَّا بعد ...
َُه هللُا تعاىل-يف اللقاء املاضي أصلنا العتبار أهل السنة واجلماعة وفق ما ذكر شيُخ اإلسالم ابن تيمية   -َرِحم

أمساًء مسى هبا نفسه أو  -سبحانه وتعاىل-أهل الُسنة يف ابب األمساء والصفات هو إمياهنم أبن هلل وذكران أن ُمعتقد 
 ثبت لنا من طريق الُسنة تسميته هبذه األمساء.

موصوٌف بصفاٌت وصف هبا نفسه، أو ثبت هبا النص عن  -سبحانه وتعاىل-كذلك يف ابب الصفات أن هللا 
، فأهل السنة مىت ما صح هلم النقل كتاب وُسنة؛ فإهنم يُثبتون ما أثبته الوحي -آله َوَسلَّمَصلَّى هللُا َعَلْيهم و -رسوله 

قرآاًن وسنة من األمساء والصفات، دون أن يتطرقوا هلذا اإلثبات بشيٍء من التعطيل أو التحريف، أو التمثيل أو 
ِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع لَْيَس كَ ﴿قال:  -سبحانه وتعاىل-التشبيه، وقاعدهتم يف كل ذلك أن هللا 

 نفٌي للتأكيد.، [11]الشورى:﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ﴿إثبات، و  ﴾ُهَو السَِّميُع الَبِصيُ ﴿ ف، [11]الشورى:﴾الَبِصيُ 
ومر بعد ذلك طريقة أهل السنة يف النفي واإلثبات، وأن ابب الصفات جامٌع بني النفي واإلثبات، ومر معنا  

ر التلقي، مث بعد ذلك سرد شيُخ اإلسالم ُُجلًة من اآلايت لن نقف عندها، لكن سنمر عليها مرورًا؛ كذلك مصاد
حىت تكون هذه اآلايت اليت ذكرها شيُخ اإلسالم مبثابة أدلٍة قرآنية، مث بعد ذلك سرد أيًضا جمموعًة من األحاديث 

 ب إليه يف ُمعتقد أهل الُسنة واجلماعة سنمُر عليها.هي مبثابة أدلة من القرآن والُسنة إىل ما ذكره، أو إىل ما ذه
جل -، وإثباُت صمديته -سبحانه وتعاىل-طبًعا مرران على سورة اإلخالص، وهذه السورة فيها أحدية هللا 

تسب ، فليس له أٌب ين-سبحانه وتعاىل-، [3]اإلخالص:﴾َلَْ يَِلْد َوَلَْ يُوَلدْ ﴿، وفيها نفي الوالدية والولد، يعين: -وعال
 أي ليس له مثيٌل وال شبيٌه وال مكافئ.، [4]اإلخالص:﴾َوََلْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا َأَحدٌ ﴿إليه، وليس له ابن نتج عنه،

َوَما : )-رِحه هللا-كذلك ذكر شيُخ اإلسالم بعدها آية الكرسي، وعظمة هذه اآلية، طبًعا قبل ذلك قال قبلها 
، فآية الكرسي ([255 :البقرة]الَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم﴾اَّللَُّ اَل ِإلَ َه إِ ﴿ :َحْيُث يَ ُقولُ  (يف ِكِتاِبهِ َوَصَف ِبِه نَ ْفَسُه يف َأْعَظِم آيٍَة 

 فيها جمموعة صفات، هذه الصفات هي: 
 .-سبحانه وتعاىل-إثبات األلوهية هلل  -
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 إثبات احلياة. - 
 إثبات القيومية. -
 .-تعاىلسبحانه و -نفُي السنة والنوم عنه  -
لك -

ُ
 .[255 :البقرة]﴾لَُّه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرضِ ﴿ :إثبات امل

َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت ﴿ يف اآلية السعة: -سبحانه وتعاىل-أيًضا من الصفات اليت ذكرها هللا  -
 وأعظم -سبحانه وتعاىل-و أوسع فإذا كان كرسيه هبذه السعة، فه، [255 :البقرة]﴾َواأَلْرضَ 

 كذلك القدرة. -
إًذا هذه جمموعة من الصفات اليت اشتملت عليها آية الكرسي، وحىت اربط املواضيع سأقول لكم، أو أعيد 

اَل اَل ََتُْخُذُه ِسَنٌة وَ ﴿عليكم أبننا اآلن بصدد سرد اآلايت اليت ذكرها شيُخ اإلسالم، واليت تدل على إثبات الصفة
نة والنوم ليدلل على كمال حياته وقيوميته، فأهل الُسنة إًذا يثبتون هلل احلياة هنفى عن، [255 :البقرة]﴾نَ ْومٌ  ويثبتون هلل  ،السم

لك دون أن يتعرضوا لشيٍء من ذلك ابلتأويل أو ابلتعطيل.
ُ
 القيومية، ويثبتون هلل القوة، ويثبتون هلل امل

ما الصفات اليت ، ([58 :الفرقان]﴾َوتَ وَكَّْل َعَلى احْلَيِ  الَِّذي ال ََيُوتُ ﴿ : ْبَحانَهُ سُ َوقَ ْولُُه مث ساق قوله تعاىل: )
املوت؟ ال، ، استغفر هللا– صفة احلياة، ﴾َوتَ وَكَّْل َعَلى احْلَيِ  الَِّذي ال ََيُوتُ ﴿اشتمل عليها هذا النص؟ صفات: 

 :حياته حياًة كاملة، إًذا ُمنزه ألن -سبحانه وتعاىل-املوت هللا 
 .احلياة -سبحانه وتعاىل-أثبت هذا النص هلل   -
 .ونفى عنه املوت -
-وأثبت له احلياة يف كماهلا ونفى عنه املوت، وحنن يف الصفات السلبية أو يف الصفات املنفية نُثبت له  -

 كمال الضد.  -سبحانه وتعاىل
ُهَو اأَلوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِ  َشْيٍء ﴿: )بعد هذه اآلية قوله تعاىل -رِحه هللا تعاىل-مث ساق 

لكن جيمُعها شيٌء واحد، فما الشيء الذي  -سبحانه وتعاىل-هذا النص فيه عدة صفات هلل (، [3 :احلديد]﴾َعِليم
العلم، لكن هناك إجابة كمال العلم جيمع األولية واآلخرية والظهور والباطن، املعىن يف شيء واحد؟ وهو صحيح 

 ِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن﴾ُهَو اأَلوَُّل َواآل﴿أيًضا إجابة جيدة، لكن هناك أجود؟ ليست القدرة وإمنا؟ يعين يف قوله: )
 : وهي صفة اإلحاطة.-سبحانه وتعاىل-، هذه الصفات جُمتمعة تدل على صفٍة جامعة هلل ([3 :احلديد]

هذا لبيان إحاطته الزمانية، من األزل وإىل األبد، ُجع بني (، [3 :احلديد]﴾ُهَو اأَلوَُّل َواآلِخرُ ﴿لوا قوله تعاىل: أتم
ُجع إًذا  -سبحانه وتعاىل-هنا إحاطة مكانية فاهلل (، [3 :احلديد]َوالظَّاِهُر َوالَْباِطُن﴾﴿) األزل وبني األمد، ويف قوله:

 (.[3 :احلديد]ِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن﴾اأَلوَُّل َواآل﴿ اطة الزمانية، وبني اإلحاطة املكانيةبني اإلح



 

يعين كأنه ملا فصل هذه ([3 :احلديد]﴾َوُهَو ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم﴿بعدها، قال: ) -سبحانه وتعاىل-ولذلك قال هللا 
إًذا فالنص فيه إثباًًت لألولية واآلخرية، وإثبات الظاهر (، [3 :احلديد]﴾ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمَوُهَو ﴿)اإلحاطة ختمها بقوله: 

: لإلحاطة الزمانية، [3 :احلديد]﴾﴿اأَلوَُّل َواآلِخرُ ، وهو الباطن، وكما ذكرت لكم ف-سبحانه وتعاىل-هلل 
 لإلحاطة املكانية. ( [3 :احلديد]َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن﴾﴿)و

عليه الصالة -هو ما ذكره النيب  (،[3 :احلديد]﴾ِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطنُ اأَلوَُّل َواآل﴿وأفضل ما يقال يف تفسري: )
واآلخر الذي ليس بعده شيء، »، هذا تفصيل األول، «األول الذي ليس قبله شيء»يف احلديث:  -والسالم

؛ وهذا يدل على العلو والعظمة والفوقية أيًضا، والباطن يُدل على الُقرب وأيًضا فيه «قه شيءوالظاهر الذي ليس فو 
 معىن املعية.

، فكما ذكر تفاصيل العلم جبزئيات الزمان ([3 :احلديد] ﴾َوُهَو ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم﴿مث ختم هللا النص بقوله: )
 .-سبحانه وتعاىل-ء؛ فهو عليٌم بكل شيء حىت يدل على عموم علمه واملكان ختمنا ذلك أبنه ال يعُذب عنه شي

هذا النص فيه إثبات صفة العلم، (، [2 :التحرمي] ﴾َوُهَو اْلَعِليُم احْلَِكيمُ ﴿ :َوقَ ْولُهُ مث قال أو أورد قوله تعاىل: )
ضعه، وأيًضا احلكمة مُيكن أن تكون من وصفة احلكمة، والعلُم هو اإلحاطة ابملعلومات، واحلكمة وضع الشيء يف مو 

 اإلحكام وفيها اإلتقان.
 ليدل على العلم واحلكمة.، ([2 :التحرمي]﴾َوُهَو اْلَعِليُم احْلَِكيمُ ﴿ :َوقَ ْولُهُ وذكر املؤلف أيًضا قوله تعاىل وهو )

شيء فما الفرق بني العلم واخلربة؟ اخلربة أوسع  ، العلم شيء واخلربة[3]التحرمي:﴾اْلَعِليُم اْْلَِبيُ ﴿وذكر قوله تعاىل: 
من العلم وأعمق لكن ما معناها؟ العلم: يف الظاهر هو العلم، والعلم ابلباطن هو اخلربة، فاخلربة أدق وأعمق مثل ما 

-وهو خبرٌي  -جل جالله-، وهو عليٌم -سبحانه وتعاىل-تفضلت األخت، والعلم أمشل، وكالمها موصوٌف به ربُنا 
 .-انه وتعاىلسبح

إًذا مذهب أهل الُسنة: إثبات ما أثبت هللا لنفسه، فلما أثبت لنفسه العلم؛ فإننا نُثبت له صفة العلم وهي صفٌة 
ال ينفك عنه  -جل جالله-؛ فهو كان عليًما، وال يزال عليًما، وهو عليم -سبحانه وتعاىل-ذاتية ال تنفك عن هللا 

 علمه شيء، ولذلك دلل يف القرآن على علمه كثريًا:  العلم ما يعذب عنه شيء، وال يغيب عن
كل ما يدخل يف ( [2 :سبأ]ْعَلُم َما يَِلُج يف اأَلْرِض﴾ي َ ﴿: قول هللا تعاىلمنها ما ذكره املؤلف بعد ذلك من  -

 .-وعال جل-يف مسامها، أو ما يُدل إىل األرض من األموات يف قبورهم يعلمه  يتسربُ األرض سواًء من املاء الذي 
َها﴿ ويعلم ما خيرج منها - ا يَنِزُل ِمَن َومَ ﴿منها نبات، واملعادن، يعلم ما رُج ( خي[2 :سبأ]﴾َوَما ََيُْرُج ِمن ْ

(، [2 :سبأ]﴾َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها﴿، ومن املطر، ومن املالئكة اليت تنزل، -جل وعال-مره امن أو  ([2 :سبأ]﴾السََّماء
 األعمال الصاحلة، ومن املالئكة اليت تعرج أبعمال العباد. من

 وما يصعد إىل السماء حىت يف يومنا هذا من الطائرات والصواريخ وغريه. -
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هذا  ،[3]التحرمي:﴾اْلَعِليُم اْْلَِبيُ ﴿،[2 :التحرمي]﴾َوُهَو اْلَعِليُم احْلَِكيمُ ﴿ :َوقَ ْولُهُ فلما أثبت يف النص األول يف قوله: )

َها َوَما ﴿إثبات عام، مث فصل هنا؛ ألن اإلثبات قد أييت مفصاًل أيًضا، فقال: ) يَ ْعَلُم َما يَِلُج يف اأَلْرِض َوَما ََيُْرُج ِمن ْ
ه سبحان-إًذا النص الذي ذكره هنا املؤلف إلثبات صفة العلم هلل (، [2 :سبأ]﴾يَنِزُل ِمَن السََّماء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها

 .-سبحانه وتعاىل-، وهي من الصفات الذاتية ُمالزمة لذاته -وتعاىل
َوِعنَده َمَفاِتُح اْلغَْيِب اَل يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويَ ْعَلُم َما يف ﴿: -سبحانه وتعاىل-وأورد بعد ذلك املؤلف قول احلق 

ا َواَل َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْطٍب َواَل اَيِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب اْلَبِ  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َورََقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمهَ 
 والنص ذكره إلثبات صفة العلم، لكن ما معىن مفاتح الغيب؟ (، [59 :األنعام]﴾مُِّبني

ن هو تفسريه مفاتح الغيب هذه: هي خزائن الغيب، أو أسباب الغيب، أو معاقد الغيب، وأفضل تفسري  للقرآ
 ابلقرآن أو تفسريه ابلُسنة.

فيما  ،«مفاتيح الغيُب مخٌس ال يعلمهن إال هللا»قد فسر مفاتح الغيب وقال:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -والنيب 
َعِة َويُ نَ زِ ُل اْلغَْيَث َويَ ْعَلُم َما يف ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّا﴿»: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -أخرج الُبخاري، مث تال النيب 

 .«[34]لقمان:﴾يٌ اأَلْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس ِبَِيِ  َأْرٍض ََتُوُت ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخبِ 
-ائي؛ فبعد أن ذكر تفاصيل علمه وهنا أيًضا ينبغي أن نتنبه للتزييل الذي تُزيل به اآلايت من الوصف النه

ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ﴿اليت هي مفاتيُح الغيب يف هذه اخلمس الذي اختص هللا هبا، ختم ذلك بقوله:  -سبحانه وتعاىل
 فالنُص كله إلثبات صفة العلم هلل تعاىل. ،[34]لقمان:﴾َخِبيٌ 

سبحانه -صفات الذاتية اليت ال تنفك عن هللا هل أهل السنة يثبتون هلل العلم؟ نعم، ويعتقدون أن العلم من ال
تكلمني يقولون: "إن العلم املوصوف به هللا هو عدم اجلهل، هم ما يثبتون هلل -وتعاىل

ُ
سبحانه -، لكن خُيالفهم من امل

عتزلة يقولون: العلم هو عدم اجلهل، أما أهل الُسنة فيُثبتون هلل  -وتعاىل
ُ
ن هللا العلم؛ أل -سبحانه وتعاىل-العلم، امل

-أثبت هذه الصفة له، فُيثبت ما أثبت هللا لنفسه، وما أثبته له نبيه  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -أثبته لنفسه، وألن نبيه 
ُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ   .-َصلَّى اَّللَّ

يُناقشوا به بعيًدا  ولسنا حباجة ملناقشة هؤالء النفاة الذين ينفون عن هللا صفة العلم، وإال فمن أبسط ما ميكن أن
"من املخلوقات قال: —رِحه هللا-هذا ذكره شيخنا ابن ُعثيمني –عن النصوص، يعين مناقشة عقلية: أن يُقال هلم 

من هو متصٌف بصفة العلم، فإذا كان العلم صفة كمال أفال يكون اْلالق أوىل هبذه الصفة من املخلوق، هل 
ا فيهم هذه الصفة اجلميلة اجلليلة ويكون هو خلٌو عنها، هذا من خلقً  -سبحانه وتعاىل-َُيكن أن َيلق هللا 

إًذا النص ذكره اإلمام ، أبطل الباطل؛ ولذلك فساد أقوال املُتكلمني يف نفي الصفات عن هللا يُغين عن إفسادها"
 هللا اثبتها لنفسه.كما ابن تيميه إلثبات صفة العلم اليت يُثبتها أهل العلم   -رِحه هللا تعاىل-



 

َوَما ََتِْمُل ِمْن أُنَثى َوال َتَضُع ِإالَّ ﴿ :َوقَ ْولُهُ : )؛ واثلث ؛ النص ما ورد نًصا آخر أيًضا إلثبات صفة العلمك
َقْد َأَحاَط ِبُكلِ   لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ ﴿ :َوقَ ْولُهُ )، وبعده ذكر قوله تعاىل:[47 :فصلت]﴾ِبِعْلِمه

 مبا حتمل األرحام، و -سبحانه وتعاىل-والنصان يف إثبات صفة العلم، فقد أثبت علمه (، [12 :الطالق]﴾َشْيٍء ِعْلًما
  .([47 :فصلت]﴾ِعْلِمهَوَما ََتِْمُل ِمْن أُنَثى َوال َتَضُع ِإالَّ بِ ﴿ :َوقَ ْولُهُ 

حد أننا ابستطاعتنا اليوم عرب األلرتاساوند مثاًل أن نعرف ما حتمُل األنثى إن كان ذكًرا حىت لو أ؛  والعلم نوعان
بعض  هفنقول: ال مضادة بني ذلك؛ ألن من العلم ما هو علم نسيب؛ هذا يعلم. أو أنثى أو كان واحًدا، أو كان توأم 

 بعض. وخيفى على
تحدة عرب قنوات األخبار يف بٍث وذكرت لكم يف غري هذا املوطن أن من يُتابع مثاًل ما جي

ُ
ري يف الوالايت امل

ُمباشر عنده علم هبذا اجلزء من الغيب؛ ابلوسائل اليت أًتحها هللا له، لكنه هل يعلم ما جيري خارج الشاشات 
 والكامريا؟ أبًدا، هذا غيب نسيب خيفى على البعض، ويعلمُه البعض.

أبحاديثه، والذين مل يقرأوا ليس عندهم علم، فبالتايل هذا علم الُبخاري عندهم علم  صحيحقرأووا الذين مثاًل 
به علٌم كامل شامل، ُُميط، يعلم ما كان، ويعلم ما يكون،  -سبحانه وتعاىل-نسيب، لكن العلم الذي يوصف هللا 

 -سبحانه وتعاىل-ز به علُم هللا وما هو كائن، وما مل يكن لو كان كيف كان يكون، وهذا الذي يتمي
 ألخت: هل العلم الذي علمه هللا سبحانه آلدم هل هو علٌم كامل؟ تقول ا

ال ليس هناك أحد من البشر عنده علم كامل، وإمنا يعلُم شيًئا ويغيب عنه شيء، ولذلك موسى على جاللة 
 -سبحانه وتعاىل-؛ خفي عليه بعُض العلم الذي علمه هللا -سبحانه وتعاىل-قدره، وعلو كعبه وهو نيب وكليُم هللا 

عبده الصاحل، ومل يستنكف موسى ألن يكون مالزًما هلذا العبد رجاء أن ينال منه العلم الذي ليس عنده، قال: 
فما كان يعرفه العبد ، [67:68]الكهف﴾وََكْيَف َتْصِبُ َعَلى َما َلَْ َتُِْط ِبِه ُخْبًا( 67) َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًا﴿

 مل يكن يعرفه موسى. الصاحل أو اخلضر
عليه الصالة - ملا جاءه القوم يسألونه عن أتبيل النخل قال هلم قواًل  -عليه الصالة والسالم-وحىت نبينا 

 «.أنتم أعلم ِبمور دنياكم»ومل يكن من أهل الزرع، ففسد خنلهم، مث عاد عليهم فقال:  -والسالم
! َأرَأَْيت َهَذا اْلَمْنِزلَ »وكذلك ملا استشاره الصحابة يف بدر فقال له احلُباب:  َأَمْنزاًِل أَنْ َزَلَكُه اَّلل ُ،  ،اَي َرُسوَل اَّللِ 

َمُه وال نَ َتَأخ َر َعْنُه، َأْم ُهَو الر ْأُي َواحْلَْرُب َواْلَمِكيَدُة؟ َقاَل:   «َبْل ُهَو الر ْأُي َواحْلَْرُب َواْلَمِكيَدةُ »لَْيَس لََنا َأْن نَ تَ َقد 
ُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -، وحتول النيب «ُسوَل اَّللِ  َفِإن  َهَذا لَْيَس ِبَْنِزلِ .. فَ َقاَل: اَي رَ  بناًء على هذه املشورة إىل انحية  -َصلَّى اَّللَّ

 رها يعين دفنها، واستبقى ماًء يستقون منه، وال يستقي الُكفار، وكان ما أشار به الصحايب هو نعم الرأي.اآلابر فغوَّ 
َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم -، وال أحد من البشر؛ بدليل النيب -عليه الصالة والسالم-الكامل وال النيب  عنده العلمُ آدم فال 

أبواب العقيدة بنين لنا أنه مل يكن على إحاطٍة أبمساء هللا تعاىل  أخص يف ابب األمساء والصفات وهو من  -َوَسلَّمَ 



  
 

7 
 

 الدرس التاسع

ما مل يكن يعلمه  -جل وعال-ثا ي اليت يُثين هبا على ربنا ُكلها؛ لذلك يًفتح عليه يف سجدة العرش من احملامد وامل 
 . قبل ذلك

يدل على  ،([47 :فصلت]﴾ِعْلِمهَوَما ََتِْمُل ِمْن أُنَثى َوال َتَضُع ِإالَّ بِ ﴿ :َوقَ ْولُهُ إًذا النص الذي أورده اإلمام يف )
لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط ﴿) ، وقوله تعاىل:-سبحانه وتعاىل-صفة العلم وإثباهتا هلل 

يدُل أيًضا على أن هللا ُمتصٌف ابلعلم، ويُدل أيًضا على أن هللا ُمتصٌف ابلقدرة، (، [12 :الطالق] ﴾ِبُكلِ  َشْيٍء ِعْلًما
 .بصفة العلم -سبحانه وتعاىل-املوطن؛ وإمنا أورده ليُبني اتصاف هللا بني القدرة يف هذا يعين النص مل يورده اإلمام ليُ 

قلت لكم: حىت نربط أيًضا أطراف املوضوع: ما يذكره اإلمام هنا إمنا هو أدلٌة قرآنية ملا ذكره جمماًل سابًقا من 
السنة إثبات ما أثبته هللا  لنفسه، ملا قعند القاعدة وقال: إن يعين منهج أهل -سبحانه وتعاىل-إثبات ما أثبته هللا 

لنفسه من األمساء والصفات؛ أخذ يُعدد لنا ما أثبته هللا كآحاد الصفات: صفة العلم، صفة اخلربة، صفة الُقدرة...إىل 
 آخره؛ واسرتسل وذكر نصوًصا كثرية ها حنن أوالئي منُر عليها ونُعرج عليها.

ِة اْلَمِتنيُ  ِإنَّ ﴿ :َوقَ ْولُهُ قال بعد ذلك: وقوله تعاىل: )  (، انتهينا من [58 :الذارايت]﴾اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
ِإنَّ ﴿ :قَ ْولُهُ يف   ؟يدل على إثبات أي صفة صفة العلم واألدلة عليها، هذا النص يُدل على أي صفة

ِة اْلَمِتنيُ  ، وهي على -سبحانه وتعاىل-إلثبات اسم الرزاق هلل  (،[58 :الذارايت]﴾اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
، وأيًضا إثبات صفة -جل وعال-؛ ألنه يرزق عباده رزقًا وفريًا -جل وعال-وزن )فعنال( يعين كثري الرزق 

 .-جل وعال-، فهو رزاق، وهو قوٌي متني -سبحانه وتعاىل-القوة هلل 
-رضي هللا عنه وأرضاه-ة، وتفسريه ابلشديد مأخوٌذ عن ابن عباس وما معىن املتني؟ املتني: هو الشديد من املتان

، ونُثبُت له -جل وعال-، ونُثبُت له اسم املتني -سبحانه وتعاىل-، وعليه فإننا نُثبُت صفة الرزاق أو اسم الرزاق هلل 
 .-جل جالله-صفة القوة 

أثبت  (،[11 :الشورى]﴾ٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصيُ لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ﴿ :َوقَ ْولُهُ وذكر بعد ذلك قوله تعاىل: ) 
صفيت السمع والبصر، والسمع: هو اإلحاطة ابملسموعات،  -سبحانه وتعاىل-هنا يف هذا النص هلل 

بصرات، فربنا 
ُ
مسيٌع بصري، والسمُع والبصر من أدوات العلم،  -سبحانه وتعاىل-والبصر: اإلحاطة ابمل

؛ ليس كسمع أحٍد من البشر، وبصري بصرًا -جل وعال-مسيع مسًعا يليق به  -اىلسبحانه وتع-فاهلل 
 ؛ فهو ُمدرٌك جلميع املرئيات.-سبحانه وتعاىل-يليُق به 

 



 

خالفون يف إثبات السمع والبصر هلل وتعاىل؟ هل يتفقون معنا، هل يُثبتون صفيت السمع والبصر 
ُ
هل اتفق معنا امل

ال مسًعا وال بصرًا، وإمنا جينحون إىل التأويل،  -سبحانه وتعاىل-فال يُثبتون هلل ؟ ال، خُيالفون -جل جالله-له 
 فيقولون: 

 إن السمع معناه العلم ابملسموعات. -
بصرات. -

ُ
 والبصر معناه العلم ابمل

؛ لذلك صه، وقعوا يف انتقا-سبحانه وتعاىل-بل فيه نقص من حيث أرادوا أن يُنزهوا هللا  وهذا كالم فاسد؛
 كان قد أثبت لنفسه السمع والبصر فلماذا الابهلل؟ إذا  ، هل أنتم أعلم ،[140]البقرة:﴾أَأَنْ ُتْم َأْعَلُم َأِم اَّللَُّ ﴿ م:نقول هل
ما أثبته هللا لنفسه؟ قالوا: حىت ال ُنشبه هللا خبلقه؛ لذلك ذكران سابًقا: أن كل من وقع يف التأويل إمنا وقع يف تثبتون 

 نكٍر أعظم، وهو اعتقاد التشبيه.التأويل بعد أن وقع يف مُ 
لوا؟ فرارًا من التشبيه، إًذا حصل يف أذهاهنم تشبيه أواًل، مث وقعوا يف التأويل اثنًيا، أو بعضهم يقع يف ملاذا أوَّ 

 التعطيل.
األشاعرة يقولون: إن مسعه معناه العلم املسموع، بصره: العلم ابملبصرات، ملاذا ذهبتم إىل ذلك؟ قالوا: حىت ال 

شبه هللا خبلقه؛ فرد عليهم أهل الُسنة فقالوا: حىت األعمى واألصم يعلم بوجود األصوات، وال يسمعها؛ فالعلم نُ 
بصرات والعلم ابملسموعات ليس

ُ
 صرات واملسموعات، إمنا جُمرد علمإدراًكا للمب ابمل

َُه هللاُ تعاىل-تيمية هل هلل يد؟ وهل هلل عني؟ سيُمر معنا، هذا يف النصوص اليت ذكرها ابن األخت تسأل   .-َرِحم
 

يًعا َبِصيًا﴿ :َوقَ ْولُهُ بعد ذلك أورد قوله تعاىل: )  (،  [58 :النساء] ﴾ِإنَّ اَّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكم ِبِه ِإنَّ اَّللََّ َكاَن مسَِ
 كذلك هذا النص أراد به أن يُثبت صفيت السمع والبصر هلل تعاىل.

َة ِإالَّ ابِ ﴿ :َوقَ ْولُهُ قال: ) (، ماذا يريد أن يُثبت [39 :الكهف]﴾َّللَِّ َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجن ََّتَك قُ ْلَت َما َشاء اَّللَُّ ال قُ وَّ
إرادة؛ أورد  -سبحانه وتعاىل-مشيئة، وهلل  -سبحانه وتعاىل-هنا؟ هذا النص إلثبات ماذا؟ إلثبات املشيئة، إًذا هلل 

ُ ﴿(، وأورد قوله تعاىل:[39 :الكهف]﴾ن ََّتَك قُ ْلَت َما َشاء اَّللَُّ َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت جَ ﴿إلثبات هذه الصفة: ) َوَلْو َشاَء اَّللَّ
 ، وهذا النص أثبت املشيئة وأثبت اإلرادة.([253 :البقرة]﴾َما اقْ تَ تَ ُلوْا َول ِكنَّ اَّللََّ يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ 

َلى َعَلْيُكْم َغْيَ حمُِلِ ي الصَّْيِد ﴿ :َوقَ ْولُهُ ): ومن األدلة قوله تعاىل  ُأِحلَّْت َلُكم هَبِيَمُة األَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ
ص: ؟ آخر النآية املائدة أين الشاهد فيها أين الشاهد(، [1 :املائدة]﴾َوأَنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اَّللََّ ََيُْكُم َما يُرِيدُ 

 إرادة. -سبحانه وتعاىل-(، فأثبت هلل [1 :املائدة]﴾ََيُْكُم َما يُرِيدُ  ِإنَّ اَّللََّ ﴿)
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َفَمن يُرِِد اَّللَُّ َأن يَ ْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ﴿ :َوقَ ْولُهُ ومن النصوص الدالة على إرادته ومشيئته قوله تعاىل:  

َا َيصَّعَُّد يف السََّماءِلإِلْسالَِم َوَمن يُِرْد َأن ُيِضلَُّه ََيَْعْل َصْدرَُه  ، هل ([125 :األنعام]﴾َضيِ ًقا َحَرًجا َكَأَّنَّ
 ؟ -سبحانه وتعاىل-خالفنا أحد يف إثبات املشيئة واإلرادة هلل 

عتزلة مثاًل: نفوا عن هللا 
ُ
صفة اإلرادة؛ ال يثبتون هلل  -سبحانه وتعاىل-نعم، أهل التأويل والتعطيل خالفوا، فامل

: هناك إرادة واحدة لكنها قدمية، هذه اإلرادة قدمية يف ادة، وبعضهم يذهب مذهًبا فلسفيًا عميًقا فيقولونصفة اإلر 
رادات حصلت هلذه اإلرادة القدمية؛ كأهنم ينفون جتدد هذه اإلرادة، وحنن معاشر أهل الُسنة نُثبت أن 

ُ
األزل، فُكل امل

  إرادة وإرادته كاملة، وهي من حيث التقسيم العلمي تنقسم إىل نوعني: هلل تعاىل
 إرادة كونية. -
 وإرادة شرعية. -

نعم األشاعرة خُيالفون ابلنسبة لألخت اليت تسأل، األشاعرة يُثبتون إرادة واحدة قدمية، فقدمية يف األزل، كالم 
معان؛ ذلك طريقة أهل الُسنة االعتماد عل النصوص؛ فلسفي: يعين عند التحقيق ليس له مثرة، وإمنا هو إغراق يف اإل
مثل هذه العبارات اليت فيها تقعر،  -رِحهم هللا تعاىل-ولذلك ال جتد يف كالم شيخ اإلسالم، وال يف كالم السلف 

رادات، هذا كالم يعين ُمغرق حني يقول: إرادة قدَيةمثاًل: 
ُ
 .تعلقت يف األزل بكل امل

هو أن هللا أثبت لنفسه إرادة نُثبتها لنفسه كما أثبتها لنفسه، وإرادته  السنة:الوضوح الذي يف مذهب أهل 
ريد يعين صفة ذاتية، وُمتصف أبنه تقع منه األشياء مىت ما أرادها، إذا أراد هداية مُ شاملة وكاملة فهو ُمتصف أبنه 

-وادث إمنا هو واقٌع إبرادته ، فما يقع يف الكون من احل-جل وعال-شخص هداه، وإذا أراد أن ُيضل شخًصا أضله 
 .-جل جالله

 من ابب التقسيم العلمي والتقريب للفهم يقول أهل الُسنة: إرادة هللا إما كونية، وإما شرعية.مث 
 :ال  -عز وجل-يف األشياء اليت شاءها وخلقها، فاهلل  -سبحانه وتعاىل-فهي مشيئته  أما اإلرادة الكونية

سبحانه -، خلق اجلنة وخلق النار -جل وعال-فيه، خلق اإلميان، وخلق الُكفر  يقع يف ُملكه إال ما يكون ُمتصفٌ 
 ؛ وعليه فإن اإلرادة الكونية ليس ابلضرورة أن يقع منها كل ما ُُيب هللا.-وتعاىل

 هللا ال ُُيب الُكفر ومع ذلك هو الذي خلقه؛ ألننا لو نسبنا الُكفر إىل غري هللا ألثبتنا للكون خالقني اثنني.
خلق الشر، وخلق اخلري، هل مُيكن أن نقول: إن خالق اخلري هو هللا، والشر خالٌق آخر؟  -سبحانه وتعاىل- هللا

سنكون أثبتنا يف الكون خالقني اثنني، لكن الفرق: أن اإلرادة الكونية تشتمل على أشياء ُُيبها هللا، وأشياء ال ُُيبها 
 .-سبحانه وتعاىل-ذه إرادة كونية حلكمٍة اقتضاها هللا هللا، خلق املؤمن والكافر، خلق اجلان وامللك؛ ه



 

 ،واملقصود ابإلرادة -سبحانه وتعاىل-هللا حملاب م  وهذه ال تكون إال واإلرادة الثانية: هي اإلرادة الشرعية ،
 .-سبحانه وتعاىل-الشرعية: هي أوامره 

قد ال تقع، تقع ابلنسبة للممتثلني، وال تقع من اإلرادة الشرعية مثاًل طلبه منا أن نؤمن، وهذه اإلرادة قد تقع، و 
؛ ألن ما يف شيء وهو -سبحانه وتعاىل-ابلنسبة للذين مل ميتثلوا، وعدم وقوعها ال يعين أنه حصل ما مل يرده هللا 

 حصل رغًما عن هللا تعاىل هللا وجل هللا.
نهم كافر؛ فهو حني يريد إرادًة ولكن هللا حني خلق البشر هداهم النجدين وبني هلم الطريقني، فمنهم مؤمن وم

 شرعية ال جُيرب عليها أحد وإمنا يرتك اخليار للمتلقي:
 .أمر هللا يف اإلرادة الشرعية ابلصالة، من الناس من صلى ومنهم من خال -
أننا  الشاهد:ابلكف عن الفواحش وعن الراب: منهم من امتثل، ومنهم من عصى،  -سبحانه وتعاىل-أمر هللا  -

 اإلرادة واملشيئة. -سبحانه وتعاىل-نُثبُت هلل 
َفَمن يُرِِد اَّللَُّ َأن يَ ْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلإِلْسالَِم َوَمن يُرِْد َأن ُيِضلَُّه ََيَْعْل َصْدرَُه ﴿ :َوقَ ْولُهُ مث ذكر قوله تعاىل: )

َا َيصَّعَُّد يف السَّ  يُِرِد اَّللَُّ َأن ﴿ :َوقَ ْولُهُ (، وهذا النص أيًضا يف قوله: )[125 :األنعام] ﴾َماءَضيِ ًقا َحَرًجا َكَأَّنَّ
 (فيه إثبات لإلرادة.[125 :األنعام]َوَمن يُرِْد َأن ُيِضلَُّه﴾﴿ :َوقَ ْولُهُ ، [125 :األنعام]﴾يَ ْهِديَهُ 

 :َوقَ ْول ُ هُ ا قول هللا تعاىل: )، فأورد نصوًصا منه-عز وجل-مث ذكر بعد ذلك أمرًا آخر وهو صفة احملبة هلل 
ِإنَّ اَّللََّ ﴿، [9 :احلجرات]اَّللََّ َيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي﴾َوَأْقِسطُوا ِإن  ﴿ ،[195 :البقرة]﴾َوَأْحِسنُ َوْا ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ﴿

 :آل عمران]﴾ُعوِن َُيِْبْبُكُم اَّللَُّ ُقْل ِإن ُكنُتْم َتُِبُّوَن اَّللََّ َفاتَّبِ ﴿ :َوقَ ْولُهُ  ،[222 :البقرة]﴾َوَيُِبُّ اْلُمَتَطهِ رِينَ َيُِبُّ الت َّوَّاِبنَي 

اَّللََّ َيُِبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه  ِإنَّ ﴿ :َوقَ ْولُهُ  ،[54 :املائدة] ﴾َفَسْوَف َيَِْت اَّللَُّ ِبَقْوٍم َيُِب ُُّهْم َوَيُِبُّونَهُ ﴿:َوقَ ْولُهُ  ،[31
ُم بُنَياٌن   (.[4 :الصف] ﴾مَّْرُصوصٌ َصفًّا َكَأَّنَّ

 -سبحانه وتعاىل-ايت؟ إلثبات صفة احملبة، وهي من صفات الفعل االختيارية، يعين يفعلها هللا ما ُجع هذه اآل
ُمبة تليُق  -سبحانه وتعاىل-موصوف أبنه ُُيب؟ نعم، ُُيب  -وتعاىلسبحانه -ابختياره، هل هللا ُيب؟ هل هللا 

، هذا الذي ال يعين االشرتاك يف املعىن جبالله؛ ملا نُثبت هلل الصفات ينبغي أن ينزاح عن أذهاننا أن االشرتاك اللفظي
 أوقع أهل الباطل يف التأويل والتعطيل.

ط يب الذين ُُيبهم فيعين يرتكهم يف غيهم كما يفعُل البشر، أو يعين ملا نقول: إن هللا ُُيب؛ ال يقتضي أنه ُُيا
 ال تلزم املوىل   حينما حُنب حنن معاشر البشر مثاًل قد حنيد وقد ال نعدل، وقد يستلزم من ُمبتنا امليل؛ هذه اللوازم،

جبالل وجهه وعظيم  ، يعين حني نُثبت له ما أثبته لنفسه من احملبة فإننا نُثبت له صفًة تليقُ -سبحانه وتعاىل-
 سلطانه، ال متثيل، وال تشبيه، وال تكييف، وال تعطيل.



  
 

11 
 

 الدرس التاسع

هل خالفنا أهل الباطل يف هذه الصفة؟ نعم خالفنا، األشاعرة واملعتزلة ينفون صفة احملبة، ملاذا أيها األشاعرة؟  
احملبة؟ ملا ذكرت لكم آنًفا، وقع صفة  -سبحانه وتعاىل-ملاذا أيها املتكلمون؟ ملاذا أيها الفالسفة ملاذا تنفون عن هللا 

يف أذهاهنم التشبيه؛ فأرادوا الفرار من التشبيه إما ابلتعطيل )نفي الصفة متاًما( وإما ابلتأويل، يعين قالوا: لو أثبتنا صفة 
احملبة؛ للزم منها االنكسار، لزم منها امليل، لزم منها اللذة؛ هذه لوازم يعين تصلح يف حق البشر، لكن ليست 

 .-سبحانه وتعاىل-ضرورة أن هذه اللوازم تلزُم رب البشر ابل
فنفوا صفة احملبة، وآخرون قالوا: ال، مبا أنه هللا أثبت صفة احملبة نُثبتها، يعين ال جمال ألن ننفيها، فكيف خنرج 

معناها: إرادة  من مأذق التشبيه الذي طرأ على أذهاهنم؟ قالوا: نثبت هذه احملبة بطريٍق أخرى كيف؟ قالوا: ُمبة هللا
اإلكرام، إرادة اإلنعام، كما سيأيت معنا يف إثبات الغضب؛ ال يُثبتون هلل الغضب وإمنا يقولون: إرادة االنتقام؛ وكل هذا 

 ابطل.
َفَسْوَف َيَِْت اَّللَُّ ِبَقْوٍم َيُِب ُُّهْم ﴿: -سبحانه وتعاىل-بل نُثبت بال أتويل فنقول: هللا ُُيب وُُيَب 

فهذا ال يعين أن ُمبتهم إايه كمحبته إايهم، العبد ُيب ربه،  حني أثبت احملبة هلم وأثبت له احملبة؛، [54]املائدة:﴾َوَيُِبُّونَهُ 
والرب ُُيب عبده لكن واحد يف صفة احُلب ما يليُق به؛ فحُب العبد ليس كحب الرب؛ بينهم بوٌن شاسع، كما أن 

 .-جل وعال-رب مسع العبد ليس كسمع الرب، وال بصُر العبد كبصر ال
إًذا ملا قال األشاعرة: إن احملبة معناها إرادة اإلنعام؛ فهذا راجٌع ألصلهم الذي سبق، وأصلهم الذي سبق هو أهنم 
ال يُثبتون هلل إال سبع صفاٍت، فكل ما يريدون أتويله من الصفات أرجعوه إىل هذه السبع؛ فاحلب عندهم إرادة 

 كذا.اإلنعام، البغض: إرادة االنتقام، وه
، بدون أتويل، وال متثيل، وال تعطيل، وال تشبيه، ويؤيد -سبحانه وتعاىل-مذهب أهل السنة: إثبات احملبة هلل 

إن هللا إذا أحب عبًدا قال جلبيل: "إِن »يف احلديث:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -مذهب أهل الُسنة ما ذكره النيب 
من جربيل أن يكون عنده إرادة اإلنعام هبذا العبد؟ أم  -سبحانه وتعاىل- ، فهل يطلب هللا«أُحب فالاًن فأحبه"

 يطلب منه أن يكون احُلب يف قلبه؟ ال شك أن املطلوب أن ُُيبه ال أن يُنعم عليه.
سبحانه -ُُيب وُُيَب  -جل وعال-صفة احُلب؛ فاهلل  -سبحانه وتعاىل-إًذا ذكر هذه النصوص اليت تُثبت هلل 

 .-وتعاىل
 :احلجرات]﴾اَّللََّ َيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيْ  َوَأْقِسطُوا ِإن  ﴿ ،[195 :البقرة] ﴾َوَأْحِسنُ َوْا ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ﴿ :ْول ُ هُ َوق َ )

ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ الت َّوَّاِبنَي َوَيُِبُّ ﴿ ،[7 :التوبة]﴾َفَما اْستَ َقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُموْا ََلُْم ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ ﴿ ،[9
رِينَ  ِذيَن ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ الَّ ﴿ :َوقَ ْولُهُ  ،[54 :املائدة]﴾َفَسْوَف َيَِْت اَّللَُّ ِبَقْوٍم َيُِب ُُّهْم َوَيُِبُّونَهُ ﴿:َوقَ ْولُهُ  ،[222 :البقرة]﴾اْلُمَتَطهِ 



 

ُم بُنَياٌن مَّ  َُيِْبْبُكُم اَّللَُّ  بُّوَن اَّللََّ َفاتَِّبُعوِن ُقْل ِإن ُكنُتْم َتُِ ﴿ :َوقَ ْولُهُ ، [4 :الصف]﴾ْرُصوصٌ يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا َكَأَّنَّ
ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ   كل هذه يف إثبات صفة احملبة.، ([31 :آل عمران]﴾َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللَّ

، قال هللا تعاىل: -جل وعال-موصوف أبنه يرضى  -سبحانه وتعاىل-وقريٌب من صفة احملبة صفة الرضا، هللا  
ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ﴿ ُ َعن ْ  فهو ُُيب ويرضى كذلك رًضا يليُق جبالل وجهه.، [119:املائدة]﴾َرِضَي اَّللَّ

ُهْم وَ ﴿ :لُهُ قَ وْ قال املؤلف قوله: ) بسم هللا الرمحن ﴿ :َوقَ ْولُهُ ، [119:املائدة] ﴾َرُضوا َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 :األحزاب] ﴾وََكاَن اِبْلُمْؤِمِننَي رَِحيًما﴿ ،[7 :غافر]﴾َوِعْلًما رَب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّمْحَةً ﴿وقوله:  ،[1 :الفاَتة]﴾الرحيم

َفاَّللَُّ َخْيٌ ﴿وقال: ، [3]اجلمعة:﴾َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ ﴿ ،[54 :األنعام]﴾َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّمْحَةَ ﴿ ، وقال:[43
 (.[64 :يوسف]﴾َحاِفظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّامِحِنيَ 

 تدل على صفة واحدة ما هي؟ على صفة، ([1 :الفاَتة]﴾بسم هللا الرمحن الرحيم﴿) :هذه النصوص جمتمعة للعلم
صفة الرِحة، كيف وقد  -سبحانه وتعاىل-الرِحة، وصفة الرِحة اثبتة يف النصوص الكثرية، وأهل الُسنة يُثبتون هلل 

 نُثبت هلل رِحًة تليُق به.ذكرها هللا فذكر من أمسائه الرِحن والرحيم، وكتب على نفسه الرِحة؛ فنحن 
عتزلة فينفوهنا عن هللا 

ُ
، كما قلنا يف صفة احملبة ملاذا تُنفون الرِحة؟ ا، أو يؤولوهن-سبحانه وتعاىل-وأما األشاعرة وامل

، منزٌه عنها -سبحانه وتعاىل-هللا قالوا: ألن معناها االنكسار والضعف واخلور والتأمل، هذه معا ي تكون ابلعبد؛ 
 : أي نزهها عن النقائص.-جل وعال-نفسه فقد سبح 

م؛ ألن أُجل الرِحة ما تكون من ، لعل حىت هذا ال ُيسلَّ الرمحة اليت يف العبد قد يكون موجبها نقص وضعف
ر، ألن الرِحة اليت من ُُمرجاهتا وَ األقوايء جتاه الضعفاء، فال يلزم من وجود الرِحة الضعف واالنكسار، والذل، واخلً 

 ا كان مع املقدرة، وإال فلو رحم من ال يستطيع، أو الضعيف لو رحم آخر ملا انتفع املرحوم هبذه الرِحة.العفو أجله م
، أو اليت ال يتصُف هبا رِحة -سبحانه وتعاىل-ر أو االنكسار؛ ألن الرِحة القائمة به وَ فالرِحة ال تقتضي اخلَ 

 ، وأثبتها لنفسه يف الفاحتة.يف البسملة -سبحانه وتعاىل-ُُمالفة ملا يتصُف به البشر، أثبتها هللا 
وََكاَن }، [7 :غافر]{َوِعْلًما رَب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّمْحَةً })جمموع آايت منها :  وعاد عليها يف،  ).....(

–جل وعال –؛ فرِحته صفة تليق جبالله ؛ كتبها على نفسه أي أوجبها تفضاًل ومن ة [43 :األحزاب]{اِبْلُمْؤِمِننَي رَِحيًما
 (.[54 :األنعام]{مْحَةَ َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّ }) :هللا تعاىل  فليس أحد قاهراً أن يوجب على ربنا شيئاً ؛ قال

؛  الغضب؛ ذكر أيضًا نصوصًا أخرى تدل على صفة  الرِحةبعد أن ذكر هذه النصوص اليت تدل على صفة 
ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ َعَلْيِه َولََعَنهُ }قال تعاىل  إذن  .[93 :النساء] {َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَ َعمِ 
  صفة الغضبهنا إثبات 

ُُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِهوا ِرْضَوانَهُ }وقوله تعاىل :    صفة السخطإثبات [28 :حممد] {َذِلَك ِبََِّنَّ



  
 

13 
 

 الدرس التاسع

 
ُهمْ } :وقوله تعاىل انتَ َقْمَنا ﴿) آسفوان ( هنا مبعىن أغضبوان ؛  .[55 :الزخرف] {فَ َلمَّا آَسُفواَن انتَ َقْمَنا ِمن ْ

ُهْم   .[55]الزخرف:﴾َفَأْغَرقْ َناُهْم َأْْجَِعنيَ ِمن ْ
ُ انِبَعاثَ ُهْم فَ ثَ بَّ }: تعاىلوقوله   هلل تعاىل  صفة الكرهإثبات [46 :التوبة] {َطُهمْ َولَ ِكن َكرَِه اَّللَّ
َ أن تُقولُوا َما ال }: وقوله  املقت؟ املقت ؛ ما معىنصفة املقت؛ إثبات [3:الصف] {تَ ْفَعُلونَ َكُبَ مْقًتا عنَد اَّللَِّ

صفات الغضب والسخط ؛ يثبتون له السنة كما أثبتوا هلل صفة الرضا؛ ألنه أثبته لنفسه ؛ أهلهو أشدُّ الغضب
 وحنن نثبت ما أثبت هللا لنفسه  –جل وعال  –؛ وهي صفات أثبتها نفسه واألسف والكره
 .هنا هو شدة الغضب والسخطملراد ؛ لكن اقد يقع مبعىن احلزنواألسف 

 ما . فنثبت له سبحانه وتعاىلفاهلل ينتقم من أعداءه؛ وهللا يغضب على أعداءه؛ واالنتقام هو العقوبة على اإلمث
 ؛ كما أثبته لنفسه سبحانه وتعاىل دون أتويل.والسخط والكرهواملقت  أثبته لنفسه من صفات الغضب

لون املعىن إىل )إرادة االنتقام(؛ كما أن الرِحة واحملبة يف ة الغضب وإمنا أيو م ومرَّ معنا أن املبتدعة اليثبتون هلل صف
 نعامنظرهم هي إرادة اإل

سبحانه  –أيضًا نصوص من القرآن ؛ تدل على إثبات صفات اجمليء واإلتيان هلل  -رِحه هللا تعاىل -مث ساق 
  –وتعاىل 

ُ يف ظَُلٍل مِ َن اْلَغَماِم َواْلَمآلِئَكُة َوُقِضَي اأَلْمرُ  َهْل يَنُظُروَن ِإالَّ َأن َيَْتِيَ ُهمُ }: قال ؛ يعين ان .[210 :البقرة] {اَّللَّ
 {َهْل يَنُظُروَن ِإالَّ َأن ََتْتِيُهُم اْلَمآلِئَكُة َأْو َيَِْتَ رَبَُّك َأْو َيَِْتَ بَ ْعُض آاَيِتَ ربِ كَ }  أييت هللا أو أتيت املالئكة ؛ وقوله : 

 :21:الفجر] {َكالَّ ِإَذا دُكَِّت اأَلْرُض دَكًّا دَكًّا َوَجاء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا}وقوله تعاىل  .[158 :األنعام]
 .[25 :الفرقان] {َويَ ْوَم َتَشقَُّق السََّماء اِبْلَغَماِم َونُ زِ َل اْلَمالِئَكُة تَنزِيالً } .[22

فنحن نثبت ما أثبته لنفسه  –سبحانه وتعاىل –هلل  صفيت اإلتيان واجمليءأراد سبحانه وتعاىل هنا أن يثبت 
والخنوض مع اخلائضني ؛ الذين زعموا أتويل هذه الصفات ؛ أو تعطيل هللا عنها لدعاوى ابطلة جاءت يف أذهاهنم ؛ 

 عرش. يعين ادعاءات ابطلة، وأتويالت عقلية الأييت هبا وجه صحيح .ألهنم قالوا لو أثبتنا هلل اجمليء سنقول خبلو م ال
فكما أثبت لنفسه  –سبحانه وتعاىل –الذي أخربان أبنه مستٍو على العرش؛ هو الذي أخربان أبنه أييت وجييء 

ا يتعلق وهذه التحريفات تقع من البعض فيم.أنه يستلزم من هذا  والينبغي أن نقولاالستواء؛ أثبت لنفسه اجمليء؛ 
 يف صفة النزول كما سيأيت معنا .

ينزل ربنا إىل السماء يقولون كيف نثبت هلل االستواء ونثبت له النزول يف نفس الوقت يف حديث أيب هريرة "
قلنا الذي حدثك أنه مستٍو هو الذي حدثك أنه ينزل ؛ فما دام أن هللا هو الذي حدث فتثبت هذا له " ؟ الدنيا

. قالوا: ال؛ يلزم من هذا ان الثلث األخري يتقلب على الكرة األرضية ؛ فثلثنا األخري غري  -عاىلسبحانه وت –وهذا له 



 

ثلث مصر األخري غري ثلث ليبيا األخري غري ثلث املغرب األخري غري ثلث بريطانيا األخري ؛ فبالتايل الثلث يتعدد ؛ 
؟ نقول : ال جمال هنا إلعمال العقل ؛ ألن الذي فهل يكون هللا يف هذا الوقت مستٍو على هرشه وبذات الوقت انزل

حدثنا عن استوائه هو الذي حدثنا عن نزوله ؛ ووجب أن نؤمن هبذا وهذا ؛ النفرق بني هذا النص والبني هذا 
؛ واليصحُّ يف قياسه فهذا يصحُّ يف قياسه ابملخلوقني  -سبحانه وتعاىل–النص. وأما ادعاء خلو  العرش وانتقال هللا 

 لق ؛ ورحم هللا إمرءاً انتهى إىل ما مسع .ابخلا
َقى َوْجُه رَبِ َك ُذواجْلالِل }:إذاً النصوص املاضية إلثبات صفيت اإلتيان واجمليء؛ مث ساق بعدها قوله تعاىل  َويَ ب ْ

َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ ُكلُّ } صفة ذاتية وهي -سبحانه وتعاىل–له  إلثبات صفة الوجه .[27 :الرمحن] {َواإِلْكَرامِ 
 :ص] {َما َمنَ َعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ } :َوقَ ْولُهُ  . صفة الوجهفيه إثبات  .[88 :القصص] {َوْجَههُ 
  -سحانه وتعاىل–إلثبات صفة اليدين هلل .[75

أعوذ »معنا ان النيب صلى هللا عليه وسلم أثبت أن هلل وجه ابلنسبة للوجه ؛ نثبت هلل الوجه كما أثبته لنفسه ؛ وسيمر 
يقوم به  إخل . أما املبتدعة قالوا : ال ؛ الوجه هنا املراد به الثواب او املراد به اجلهة ؛ وهذا أتويل ال،«بنور وجهك

 دليل

 :ص] {ُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َما َمنَ َعَك َأن َتسْ } يف قوله -سبحانه وتعاىل–مث بعد ذلك أورد املؤلف كالم ربنا 
َوَقاَلِت }:  . ومما يدل على إثبات هذه الصفة قوله تعاىل صفة اليدينيريد هنا إثبات ماذا ؟ يريد إثبات  .[75

 اليد ال.[64:املائدة]{انِ يُنِفُق َكْيَف َيَشاءاْليَ ُهوُد َيُد اَّللَِّ َمْغُلولٌَة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوْا ِبَا َقالُوْا َبْل َيَداُه َمْبُسوطَتَ 
 او اإلرادة أو املشيئة  ؛ اليد حقيقية : أما القدرة فقد نص  عليها ابلقدرةمبا وقع فيه املؤو لة وإال سنقع ؛ ر ابلقدرة تُفس  

ُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة غُلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوْا ِبَا َوَقاَلِت اْليَ ُهوُد يَ }ومما يثبت صفة اليد هلل قول هللا تعاىل حكاية عن اليهود 
 كالم هللا  اهذ{ َبْل يََداُه َمْبُسوطََتان } الشاهد يف قوله .[64:املائدة]{َقالُوْا َبْل يََداُه َمْبُسوطََتانِ يُنِفُق َكْيَف َيَشاء

 قاص. إذاً هللا أثبت أن له يدان ومها مبسوطتان .االنت؛ والسابق هو كالم اليهود على سبيل  -سبحانه وتعاىل–

وسيمر معنا يف السن ة أن كلتا يديه ميني ؛ وهذا أيضاً فيه ردٌّ على أهل الباطل؛ كما أنك التتصور أن يكون يف 
 املخلوق يدان وكلتامها تكون ميني ؛ فاهلل الذي أثبت لنفسه أن له يدين أثبت أن كلتامها ميني .

وإمنا نقف  صفات هللا ال سبيل ملعرفتها بطريق العقل؛ للعقل إليه سبيلعمل العقل ملا ال ن تُ ن أدو آمن مبا مسعت 
.  عندها. ومرَّ معنا كثرياً أن ابب الصفات توقيفي 
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ا جواب سؤال ؛ وهذ صفة العنيهنا إثبات  .[48 :الطور] {َواْصِبْ حِلُْكِم رَبِ َك َفِإنََّك ِبَِْعيُِنَنا}وقوله تعاىل : 

َواْصِبْ حِلُْكِم رَبِ َك َفِإنََّك }األخت اليت قالت هل هلل عني ويد ؟ املؤلف هنا ساق ما يثبت أن هلل اليدين والعني 
 :13 :القمر] {ُكِفرَ   َومَحَْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر جَتِْري ِبَِْعيُِنَنا َجَزاء لِ َمن َكانَ } .[48 :الطور] {ِبَِْعيُِنَنا

–هذه كلها نصوص إلثبات صفة العني هلل  .[39 :طه] {َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة مِ ينِ  َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن }. [14
 . -سبحانه وتعاىل 

ة حقيقية واليلزم ان تكون هذه حنن نثبت هلل صفهل خالف بذلك املبتدعة ام اتفقوا معنا يف إثبات صفة العني ؟ 
فنثبتها له كما أثبتها  –سبحانه وتعاىل  –الصفة مركبة أو أن تكون جارحة؛ هذا فيما يتعلق ابملخلوق؛ أما اخلالق 

 لنفسه .

 املخالفون قالوا ال نثبت العني وهذه النصوص اليت ذكرت فيها العني ؛ إمنا املراد هبا الرعاية؛ املراد هبا الرؤية .

 ل هذا أتويل؛ املراد هنا إثبات ما أثبته هللا لنفسه ؛ فكما أثبت لنفسه عيناً نثبتها.نقو 

ُ قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي }وكما أثبت لنفسه العني ؛ أثبت لنفسه السمع ؛ قال تعاىل :  َع اَّللَّ َقْد مسَِ
ُ َيْسَمُع ََتَاُورَكُ  يٌع َبِصيٌ ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَّ { وأثبته يف َقْد مسَِعَ } فأثبت السمع يف األول   .[1:اجملادلة] {َما ِإنَّ اَّللََّ مسَِ

ُ َيْسَمعُ } اآلخر  ُ قَ ْوَل الَِّذيَن َقالُوْا ِإنَّ اَّللََّ َفِقٌي َوََنُْن َأْغِنَياء}:. وقوله تعاىل {َواَّللَّ َع اَّللَّ  :مرانآل ع] {لََّقْد مسَِ
ِإنَّيِن } [80 :الزخرف] {َأْم ََيَْسُبوَن َأانَّ ال َنْسَمُع ِسرَُّهْم َوََنَْواُهم بَ َلى َوُرُسلَُنا َلَدْيِهْم َيْكتُ ُبونَ } :َوقَ ْولُهُ  .[181

الَِّذي يَ َراَك ِحنَي تَ ُقوُم َوتَ َقلَُّبَك }، [14 :العلق] {َرىَأََلْ يَ ْعَلْم ِبَِنَّ اَّللََّ ي َ }وقوله  [46 :طه] {َمَعُكَما َأمْسَُع َوَأَرى
ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه } [219 :217:الشعراء] {يف السَّاِجِديَن إِنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  َوُقلِ اْعَمُلوْا َفَسَيَى اَّللَّ

صفة   ص؛ وأيضاً انضم إليها يف بعض النصو  صفة السمع أثبت يف هذه النصوص   .[105 :التوبة] {ُنونَ َواْلُمْؤمِ 
 أثبت لنفسه كما   –جل  وعال –مسعاً يليق به ؛ ونثبت له بصراً يليق به  –سبحانه وتعاىل –؛ فنحن نثبت هلل البصر 

َوَمَكُروْا } :َوقَ ْولُهُ  ،[13 :الرعد] {َوُهَو َشِديُد اْلِمَحال}مث بعد ذلك أورد نصوصاً إلثبات صفة أخرى ؛ قال : 
ُ َخْيُ اْلَماِكرِينَ  ُ َواَّللَّ  {َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْراَن َمْكرًا َوُهْم ال َيْشُعُرونَ } :َوقَ ْولُهُ ، [54 :آل عمران] {َوَمَكَر اَّللَّ

ُْم َيكِ } :َوقَ ْولُهُ ، [50 :النمل] هذه النصوص تدل على إثبات  .[ 16 :15:الطارق] {يُدوَن َكْيًدا َوَأِكيُد َكْيًداِإَّنَّ
 .  -سبحانه وتعاىل–هلل  صفة املكر والكيد

 



 

وقد يقع يعين ابب ابدئ الرأي أن هذه الصفات ليست صفات كمال، أو قد يتحرج اإلنسان ابدئ الرأي أن يصف 
 هللا هبذه الصفات.

أتيت ُمقيدة مبعىن أن هللا ميكُر مبن مكر به، يكيُد  هللا أثبت لنفسه هذه الصفات؛ فينبغي أن نُثبتها له، لكنها كثريًا ما
ا وهو أن هذه الصفات ال ُيشتُق هلل منها أمساء؛ فال يُقاُل ماكر،  مبن كاد، وينبغي ُهنا أيًضا أن ننبه إىل تنبيه ُمهم جدن

كيُد الذين يكيدون، يكائد؛ بل نتوقف عند النص الذي وردان من أنه خرُي املاكرين، وأنه يكيُد أعدائه، و وال يُقال  
 سيُمر يف صفة االستهزاء.ذين يستهزءون كما ويستهزئ ابل

َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْراَن َمْكًرا َوُهْم ال } :َوقَ ْولُهُ  ،[13 :الرعد]{َوُهَو َشِديُد اْلِمَحال}مث بعد ذلك أيًضا أورد قوله تعاىل: )
ُْم َيِكيُدوَن َكْيًدا َوَأِكيُد َكْيًدا} :، َوقَ ْولُهُ [50 :النمل]{َيْشُعُرونَ  َوُهَو َشِديُد }) :يف قوله(؛ [ 16 :15:الطارق] {ِإَّنَّ
: ([13 :الرعد]{اْلِمَحال}أي نعم كلمة )،؟ ([13 :الرعد]{َشِديُد اْلِمَحال}ما معىن )؟ ما املعىن، ([13 :الرعد]{اْلِمَحال

فسرين إىل أنه شديد احلول: ( العقوبة)... -سبحانه وتعاىل-شديد الُعاقبة، يعين شديد يف األخذ 
ُ
، وذهب بعُض امل

 أبعدائه ومكره هبم جل وعال. -سبحانه وتعاىل-يف معىًن واحد، وهذا من كيده  بُ ؛ وكالمها يصأي شديد القوة

 :النساء]{ِإن تُ ْبُدوْا َخْيًا َأْو ُُتُْفوُه َأْو تَ ْعُفوْا َعن ُسَوٍء َفِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعُفوًّا َقِديرًا}تعاىل: ) قَ ْولُهُ مث أورد  -

 أورد اآلية إلثبات صفة العفو، وأيًضا إثبات صفة الُقدرة.(، [149
النص يُراد منه إثبات  ،([22 :النور] {َلُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال َتُِبُّوَن َأن يَ ْغِفَر اَّللَُّ }) -

 صفة املغفرة.
ما معىن و ، -سبحانه وتعاىل-إثبات صفة العزة هلل (، [8 :املنافقون]{َوَّلِلَِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننيَ } :َوقَ ْولُهُ ) -

هذه مبعىن  (:عز يُ ُعزُ )وأتيت أيًضا مبعىن القوة والصالبة؛ فقاهر،  ،غالب، قويعزيز: يعين صفة العزة؟ 
وأتيت مبعىن مبعىن القوة والصالبة، والعرب تقول: "هذه أرٌض عزاز"، يعين شديدة،  (:زُ عَ عز ي َ )و الغلبة،

 -سبحانه وتعاىل- ؛ ألن هللا-سبحانه وتعاىل-العلو واالمتناع من )عز، يعُز(، وكل هذه املعا ي تليُق ابهلل 
 ، قادر، عليُّ جل جالله.غالبٌ  ،قويٌ 

َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْ }، [78 :الرمحن]{ْكَرامِ تَ َباَرَك اْسُم رَبِ َك ِذي اجْلالِل َواإلِ }وأورد بعد ذلك املؤلف قول هللا تعاىل: )
يًّا أي شبيه (، [4:اإلخالص]{َوَلَْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ }: َوقَ ْولُهُ (،)...مساميأي ، [65 :مرمي]{ِلِعَباَدتِِه َهْل تَ ْعَلُم لَُه مسَِ

َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن اَّللَِّ } أي أمثال ونظراء،، [22:البقرة]{َفاَل جَتَْعُلوْا َّلِلِ  أَنَدادًا َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ } ونظري،
َوُقِل احْلَْمُد َّلِلِ  الَِّذي َلَْ يَ تَِّخْذ َوَلًدا َوََل َيُكن لَُّه َشرِيٌك يف اْلُمْلِك } :َوقَ ْولُهُ  ،[165 :البقرة]{بُّوََّنُْم َكُحبِ  اَّللَِّ أَنَدادًا َيُِ 
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ُْه َتْكِبيًاَوَلَْ َيُكن لَُّه َوِلٌّ مِ َن الذُّ   ا أورد النصوص الكثرية إبثبات صفة الوجه واليدين والسمع مل ([111 :اإلسراء]{لَّ وََكبِ 
شابه؛ فأورد قوله تعاىل:  ؛والبصر

ُ
َوَلَْ َيُكن }اآلن أورد أيًضا ما يُدلُل به على نفي الصفات السلبية، ونفي املكافئ وامل

 .أي أمثال ونظراء، إىل أخره، [22:البقرة]{أَنَداداً َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ َفالَ جَتَْعُلوْا َّلِلِ  }، [4:اإلخالص]{لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ 

ليه الضعيف لتقويته، والذليل؛ إ: يعين ما ُيتاُج (الويل)الولد والشريك والويل،  -سبحانه وتعاىل-وأيًضا نفى عن هللا 
 ليس له ويٌل من الُذل. -سبحانه وتعاىل-ليستعز به، فاهلل 

لك  -جل جالله-أي نزهها  -سبحانه وتعاىل-وسبح نفسه 
ُ
(والقدرة على كل شيء، مث ...)واحلمدوأثبت لنفسه امل

َيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لِ } :قَ ْولُهُ معىن )سيُمر معنا وقد انتهى الوقت، سيُمر معنا 
 وهذا التبارُك الذي يليُق به سبحانه وتعاىل.، ([ 2 :1:الفرقان]{َنِذيرًا

َُه هللُا تعاىل-النصوص اليت ذكرها شيخ اإلسالم بعد أن أصلنا ما أصلُه أحببُت يف هذا اجمللس أن منُر على  يف  -َرِحم
املرور ُهنا على هذه النصوص كاألمثلة والشواهد القرآنية ملا  :أقول -أعيد وأزيد-نا مساء والصفات، واملرور هُ ابب األ
من التقعيد؛ فكل هذه النصوص إمنا هي فقط من ابب التمثيل؛ وهو يذُكر يف املثال الواحد أكثر من نص،  هأثبته قبل

 .ثبات اليدين هلل تعاىل؛ ذكر ثالثة نصوص، وهكذاربعة نصوص، إيعين صفة الرِحة مثاًل ذكر ثالثة أو أ

جمل من 
ُ
كثرة النصوص القرآنية تتميز به هذه الرسالة على وجازهُتا   مافهذا ما ُيكثر اآلايت والنصوص القرآنية، ويف امل

َُه هللُا تعاىل-ُيدلل فيها؛ ل الوحي كتااًب وُسنًة، وهذا مما ابرك هذه الرسالة على مستقاٌة من على أن هذه العقيدة  -َرِحم
حمد بن عبد الوهاب التوحيد]كتاب ابرك  ، كما وجازهتا

ُ
من القرآن، وهذا  امتالء هذا الكتاب ابلنصوص واألدلة[ مل

( يعتمدون على ...).( البن ُخزمية وغريه التوحيدكتاب )  البن مندة، [لفيُّ قدمي يعين كتاب ]اإلميانمنهج س
إعمال العقليات يف ابب  علىالذين يعتمدون على األقيسة، وعلى كالم املتأخرين، و أما احملدثون هم النصوص، 

  األمساء والصفات.

 ظ املنت؟فاألخت تسأل هل حن س:

إن استطعت أن حتفظ فقد ُجعت نورًا إىل نور، من استطاع أن ُيفظ املنت فهو خرٌي وبركة؛ ألن عامة املنت  الشيخ:
 يغفر لشيخ اإلسالم، وأن جيزيه عنا خري اجلزاء. أن -تعاىلسبحانه -نسأل هللا  نصوص قرآنية وأحاديث نبوية،

 األخت إميان تسأل عن معىن مسًيا؟ س:



 

يساميين إال  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ما أحٌد من أزواج النيب : »أي ُمسامي، كما كانت عائشة تقول الشيخ:
َفاْعُبْدُه ﴿،ُيسامي هللا تعاىل، من ُيشاهبه: يعين من مسًيا، أي مُياثلو ي، أو ينافُسين يف هذا، «زينب بنت جحش

يًّا       أو من يُنافسه؛ كال املعنيني صحيح. ،[65 :مرمي]﴾َواْصَطِبْ ِلِعَباَدتِِه َهْل تَ ْعَلُم لَُه مسَِ

وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ُممد وعلى آله اللهم آمني وعلًما مبا علمتنا وزدان هدًى وبصرية  انفعنااللهم 
 وصحبه.
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