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بسم اه ،والحمد ه ،والصاة والسام على رسول اه ،المبعوث رحمة لخلق اه ،ثم أما بعد-:
ا زل ااا بحماد اه وطولا وم ا وفضال فااق اااراتة ااا "العقياادة ااسااامية وربطهااا ببااعي اايمااا " للااد ور الصاااد
الغريانق ،ووصل ا بفضل اه إلى الفصل الرابع من البا اأول ،وهو فصل ال وحيد ،واتكلم ا علاى وحادة ال ظاام تادل
على وحدانية الخالق ،ومع ى توحيد اه -عز وجل ،-ومع ى شهادة أ ا إل إا اه ،ومع ى توحيد األوهياة ،وتوحياد
الربوبية ،واأسمات والصفات ،ووصل ا إلى الكام عن اأسمات والصفات ،تكلم ا عان وحادة الا ات ووحادة الصافات،
وصفات ال ات وصفات الفعل والفر بي هما ،وبعض اأمثلة فق الرد على المؤولة.
البا اأول :فق ال وحيد وما يجي اايما ب
الفصل الرابع :ال وحيد
 الكف عن الخوض فق الصفاتووصل ا إلى ااول "الكف عن الخوض فق الصفات" صفحة  ٦٦يقول" :اايما به الصفات ما جااتت علاى ماراد
اه م هااا مااا يقااول البااافعق "..اامااام البااافعق اااال إيا القاول اللااق اح ااا ال ااا الماارة اللااق فاتا فااق قرهااا ،اااال:
"م

بااه ،وبماا جاات عان اه ،علاى ماراد اه ،و م ا برساول اه ،وماا جاات عان رساول اه ،علاى ماراد رساول اه"،

فهو بيقولك إي "اايما به ة الصفات ما جاتت على مراد اه م ها ما يقول البافعق "..يع ق أنا معرفش الماراد
إي  ،الكيف شكل إي أنا معرفهوش ،أنا م

بيها على ما يريد اه -سبحان وتعالى ،-فه ا اايما " ..يق ضاق أ

يقاف المسالم حياق وااف با الا ص ،ويسا عمل ألفااا الا ص ذاتهاا ،دو تعماق وا تحدياد وا تمثيال ،فاا يكيفهاا وا
ي كلف فيها".
طيي إيا مع اى يكيفهاا ال كيياف هاو أصاا ااع قااد أ العقاول تادرك ياف صافات اه ،د مع اى ال كيياف ،إ انا
تع قد إ ان تس طيع أ تدرك بعقلك يف هق صفات اه -سبحان وتعالى ،-د اسم ال كييف ،فان أضاف إلاى
ذلك إ أنا أادر أدرك بعقلق يف و صفات رب ا ،و ما هاق شابيهة لكياف صافات الببار د اسام إيا تمثيال أو
تببي  ،يع ق إ أنا أدر ها بعقلق د تكييف ،طي أدر ها بعقلاق وإنهاا ماا عاملاة زي صافات الببار ،يبقاى د اسام
إي تمثيل أو تببي .
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ال باابي وال مثياال اق لااف العلمااات ،هاال هم اا حاجااة واحاادة وا في ا فاار بي ا هم ،الباايع اباان عثيمااين مااثا بياارجح إ
ال مثياال هااو المماثلااة ماان اال وج ا  ،وال باابي هااو م ان وج ا دو وج ا  ،وبعااض العلمااات بيقااول ال مثياال وال باابي شااقت
واحااد ،واأضاابع طبعاا أ الا ي ن فيا هااو ال مثياال أنا هااو الا ي نفااا اه -عااز وجاال -فااق ابا حيااق اااال" :لااي

مثل شقت ۖ وهو السميع البصير" البورى .١١:يبقى اللفظ اللق ورد هو ال مثيل ،ورد م فيا يع ق ،هو ال مثيل.

"ولا ا اسا فاض عاان اأئمااة ا اولهم أمروهااا مااا جاااتت" أي أمروهااا بااا ياف" ،أمروهااا مااا جاااتت ،أمروهااا بااا ياف"
يع ق إي أمروها با يف يع ق با ذ ر الكيف والخاوض فاق الكياف" .و اانوا يقولاو  :مع اهاا اراتتهاا" يع اق أماا حاد
يسألك عن مع اها هو المع ى اللق أن فهم علطول الم بادر لل هن ،مش ه فسر.
"اااال ساافيا باان عيي ااة :اال مااا وصااف اه با نفسا فااق ابا ف فسااير تاوتا والسااكوت ع ا " أماا حااد يقولاك ازاي
مفيش ازاي" ،أي واجي أ نؤمن ب  ،وا ن وهم وا نقول :يف ،ومع ى ه ا أنهام يؤم او بهاا ماا جااتت وا يحباو
السؤال ع ها ،وا الجدال فيها ،على قاف ما شاع اليوم بين ثير من أهل العلم وغيرهم.
سئل اامام مالاك عان أهال البادع ،ااال :أهال البادع الا ين ي كلماو فاق أسامات اه -تعاالى -وصافات  ،و اما وعلما
وادرت  ،وا يكفو عما سك علي الصحابة وال ابعو .
واال للسائل عن ااس وات :ااارار ب واجي ،والسؤال ع بدعة.
وروى البيهقق بس د اال :ا سفيا الثوري وشعبة والحمادا وشريك ا يحادو  ،وا يبابهو  ،وا يمثلاو  ،ياروو
الحديق وا يقولو  :يف ،وإذا سئلوا أجابوا باأثر ،ومن زاد على ذلك فلن يأمن الزلل.
اااال اباان عبااد الباار :الكااام فااق صاافات الباااري يس ببااع أهاال السا ة ،واااد سااك ع ا اأئمااة "..يع ااق ال فصاايل بق اى
والخوض فق ال فاصيل د أهل الس ة ما انوش بيقولو  .." ،فماا أشاكل علي اا مان مثال ها ا الباا بباباهة أمررناا ماا
جات ،و م ا ب ما نص ع بم باب القر  ،ولم ن اظر علي  ،أ الم اظرة إنما تساو وتجاوز فيماا تح ا عمال ،ويصاحب
اياس ،والقياس غير جائز فق صفات الباري تعالى".
يع ق بيقولك ا تخوض وا ت كلم فق اأمور دي ،قاا

هاو رب اا ااال" :بال يادا مبساوط ا " المائادة .٦٤:يبقاى لا

ياد ،ال بااق -صالى اه عليا وسالم -اااال" :يماين اللا ما ى" صااحيح البخااري ومساالم .يبقاى لا ياد ،واليااد دي يمااين،
اال" :وياباق ٰى وج ربك" الرحمن .٢٧:يبقى ل وج  ،يبقى الحاجة اللق رب ا أثب ها تاثب ها بدو قوض فق تفاصيل.
"واااال :ااا مالااك يقااول :أدر ا أهاال ها ا البلااد ويع ااق -المدي ااة -وهاام يكرهااو الم اااظرة والجاادال إا فيمااا تح ا
عمل ".اللق يب ى علي عمل هو ااي هو الفق  ،يع ق الجدال وال قاش فق الفق ماش فاق العقيادة" .ااال :يرياد مالاك
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رحم اه -اأحكاام فاق الصااة والز ااة والطهاارة ،وا يجاوز ع اد الجادل فيماا تع قاد اأفئادة ،مماا ا عمال تح اأ ثاار ماان ااع قاااد" .الحاجااة اللااق هااق فيهااا اع قاااد اع قادها مااا جاااتت باادو تفصاايل ،أماا اللااق فيهااا عماال وه قااول
يجوز ومايجوزش يبقى الكام د إي يدقل فق الفق ن كلم في .
 دفع شبهة المؤولينيقول :دفع شبهة المؤولين ،اال" :فن ايل فق إثبات ه الصفات ،من المجقت وال زول ،وااس وات ،والوج  ،والياد،
والقدم ،إلى قر ما ورد ،إثباات لل بابي  ،فلازم ال أويال" ماين اللاق بيقاول الكاام د دول المؤولاة ،بيقولاك واه اح اا
لو ال ا ل يد ول وج ول  ..ول  ..ول  ..والحاجات دي لها ،ساع ها ه بقى ب بب اه باالمخلواين ،فيجاي أ ن اؤول
ه الصفات ح ى ا نببه بالمخلواين ،إي الرد بقى
"يقال :ه ا اايراد ازم أيضا فق صفة الحيااة والسامع والبصار ،والعلام والقادرة واارادة" يع اق ه قاول واه اللاق أنا
عايز تعمل فق الوج والقدم واليدين د  ،لي ماب عملوش فق الحياة والسمع والبصر والعلم والقادرة "فالعقال ا يادرك
الحياة والسمع والبصر واارادة إا ه اأعراض والحواس ال ق ي صف بهاا المخلاو  ،فهال إرادة اه وحياتا وسامع
وبصر هاق حيااة وسامع وبصار قلقا " ه قولا واه أنا ب ثبا حيااة ،هال حيااة رب اا زي حيااة الببار ب ثبا سامع،
هل سمع رب ا زي سمع الببر هل علم رب ا وإرادة رب ا نرادة وعلم الببر
"ا شااك أنهااا ليسا

ا لك ،وأنهااا حياااة تليااق با ليسا

حيات ااا ،وساامع يليااق با لااي

ساامع ا ،وعلاام يليااق با لااي

علم ا ،فك لك ااس وات وال زول والقر والوج واليد ،هق أيضا يقال ع ها :اسا وات يلياق با  ،ونازول يلياق با  ،ووجا
يليق ب  ،فاه -عز وجل -لي

مثل شاقت ،ا يح ااإ إلاى شاقت الب اة ،ا إلاى العارش وا إلاى غيار  ،اا ولاي

ابلا

شقت ،و ا عرش على المات ،و ا ابل العرش- .سبحان وتعالى.-
"فلما لم تاؤول تلك الصفات ،وهق السمع والبصر ..إلع" اللق هق الصفات اللق هم مبيؤولوهااش ،زي مامأول وهااش
"ل ام تا اؤول ه ا " زي مااا ان ا م اا أول ا ش صاافات الساامع والبصاار والحياااة والقاادرة واارادة ،م اا ت اؤولش ا الوج ا وا
اليدين وا أي شقت من الصفات اأقرى.
"أ تأويل الصفات مع ا أ حقيق ها غير ثاب ة ه -تعالى -وا مراد  ،وذلك يس لزم نفيهاا .ثام إ الصافات ب اوعيهاا
ما أول م ها المؤولو وما لم ياؤولو  ،ثاب ة ثبوتاا واحادا ،بالك اا والسا ة" بيقاول لا ماا هاق دي ثاب اة بالك اا والسا ة
زي ما دي ثاب ة بالك ا والس ة ،ليا أولا واحادة وماا أولا ش ال انياة ماا أنا ياا تاؤول لا ياا ماا تاؤولش لا  ،تماام
اح ا ب قول ما نؤولش حاجة قالص ،أن ت ااض وواع فق ال ااض.
"ولوالااد إمااام الحاارمين أبااق محمااد الجااوي ق رسااالة نافعااة فااق ه ا ا المع ااى ،ذ اار فيهااا تحري ا بااادئ اأماار فااق مسااألة
الصفات ،ومسألة العلو ،ثم يف شرح اه صدر لما ذهي إلي أئمة السلف ،وضمن ذلك رد البب ."..
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ااا ب اااع الجااوي ق ،ااا هااو بيع قااد ناف اق العلااو ،بيقااول إي ا إ رب ااا فااق اال مكااا  ،مااش علااى العاارش

اس وى ،بي فق ااس وات ،بيقول علي شقت قر ،وبعدين فضل ي حرى ح اى شارح اه صادر لمساألة ااسا وات وإثباات
العلو ه -عز وجل.-
 ما ورد في من الصفات تأويل عن السلفبيقولاك

فيا صاافات فعااا ورد فيهااا تأوياال عاان السالف ،لكاان ال أوياال د مااش إيا مااش ال واحااد بمزاجا ااد  ،أ

ال أويل د أن اس وفى شروط ال أويل ال ق ذ رها شايع ااساام ابان تيمياة فاق الرساالة المدنياة فاق الحقيقاة والمجااز،
شيع ااسام ابن تيمية عبا -هاو الكاام د ماش موجاود ه اا فاق الك اا  ،با

اق صاارا اد  -شايع ااساام ابان

تيمية عبا يدفع ه البباهة ،ويفصل إي الحق من الباطل فق ه المسألة ،عمل إي االاك واه فيا فعاا صافات
أولا  ،لكاان أولا م ااين ماان ع اد نفسا ا أ ،مااش ماان ع ااد نفسا ا ،ولكان لهااا شااروط إ اسا وف ها فال أوياال صااحيح،
وإ لم تس وفى ه البروط فال أويل ه ا هو نوع من ال حريف ،إي هق البروط
رام واحد :أ يكو ه ا ال أويل جار على لغة العر  ،ماايجيش هاو إيا ي اؤول بمزاجا اد  ،يلاوي أع اا ال صاو ،
أ يبقى د الكام د موجود فق لغة العر  ،د رام واحد.
رام ات ين :أ يدل علي دليل من العقل وال قل.
رام تاتة :أ يسلم من معارضة أدلة أقرى.
رام أربعة :إ ا من أمور العقيدة فا بد أ ال بق -صلى اه علي وسلم -اد بي .
البااروط اأربعااة دي لااو اسا وف فااق البااروط يبقااى إذ ساااع ها إيا ال أوياال صااحيح ،لااو لاام تسا وفى ها البااروط
يبقى ال أويل د هو نوع من ال حريف ،جميل
طيااي نضاار أمثلااة ،ع اادنا مااثا فااق ا اول ال بااق -صاالى اه عليا وساالم -إ العبااد يااأتق يااوم القيامااة فيقااول اه -عااز
وجال -لا " :مرضا فلاام تعاادنق" صاحيح مساالم .الظااهر ه اا مااين اللااق مارض رب ااا -ساابحان وتعاالى ،-وهاال يماارض
رب ا ! اطعا أ ،طيي يبقى المرض ه ا مرض مين مرض العبد ولي

مرض الر  ،إي الدليل

رام واحد :د موجود فق اللغة ،د البرط اأول ،اسم مجاز ح ف المضاف.
رام ات ين :دل علي الدليل ،إي الادليل بقياة الحاديق ،الحاديق بقي ا بيقاول إيا "أماا علما أ عبادي فاناا مارض
فلم تعد  .أما علم أنك لو عدت لوجدت ق ع د " صحيح مسلم .يبقى رب ا بين فاق الحاديق القدساق د فاق قار
إ المرض هو مرض العبد ولي

مرض الر .

يبقى د إي أول حاجة موجود فق اللغة ،ثانيا دل علي الدليل.
ثالثا :سلم من معارضة دليل قر ،مفيش دليل قر بيقول رب ا بيمرض -والعياذ باه.-
أربعة :بي ال بق -صلى اه علي وسلم -فق بااق الحديق.
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يبقى د تأويل صحيح ،إ المرض ه ا هو مرض العبد ولي

مرض الر .

إي ا مااا اا اول ال بااق -صاالى اه علي ا وساالم -برض ا إي ا "ساابعة يظلهاام اه فااق ظل ا  "..صااحيح البخاااري .ظاااهر
الحديق إ الظل هو ظل رب ا ،لكن رب ا مالهوش ظل ،أمال نعرف إي مع ى الحديق د
أوا :د برض فق اللغة اسم مجاز ح ف المضاف.
ات ين :إ دل علي الدليل ،الرواية اأقرى "فق ظل عرش " إس اد حسن ،يبقى الظل هو ظل العرش ولي

ظل اه.

رام تاتة :سلم من معارضة دليل قر ،مفيش تعارض فق اأدلة فق المسألة دي.
رام أربعة :بي ال بق -صلى اه علي وسلم -فق الرواية اأقرى ،يبقى د برض تأويل صحيح.
إي ا مااا تأوياال صااحيح "إن اق أجااد ناف ا

الاارحمن ماان اباال الاايمن" 1د برض ا حااديق م اؤول مع ااا ال ا ف

هااو إي ا

ت فيس عن المؤم ين.
د موجود فق اللغة
طيي دل علي الدليل

موجود فق اللغة ،إ ال اف

دي ب أتق بمع ى ال في .

 ،إ رب ا الصمد ال ي ا جوف ل  ،فمالهوش ناف

-سبحان وتعالى.-

طيي سلم من معارضة دليل قر سلم من معارضة دليل قر.
وبي ال بق -صلى اه علي وسلم -ب بيي بأ الصمد ال ي ا جوف ل .
ف اف

الرحمن ه ا مع اها ت فيس عن المؤم ين رب هم.

طيي أحاديق القر والمعية لك ،لها مؤولة لي

مع اها أ اه -عز وجال -ارياي م اك يع اق ج باك ،فاق نفا

اأوضة اللق ان فيها مثا ،د مش مع اها ،اللق هو الحلول وااتحاد ،إي الدليل
أوا رام واحد :د موجود فق اللغة ،القر ه ا لاي

القار الحقيقاق ،القار ه اا لاي

القار اللاق هاو أ اه -عاز

وجل -يحل بجوارك ،لكن القر ه ا مع ا إي مع ا هو القر بالعلم وااحاطة ،ا د سيا الدليل أصاا ،سايا
اايا ساايا الحاديق أو ا،يااة ،ااال اه -عااز وجال" :-هااو الا ي قلاق السااماوات واأرض فاق سا ة أياام ثاام اسا او ٰى
على العرش" الحديد .٤:يبقى أثب علو رب ا على العرش" ،ياعلم" يبقى بدأنا ن كلم عن العلم أهو" ،ياعلم ما يلاُ فاق
اأرض وما يخرإ م اها وما ي زل من السمات وما ياعرإ فيها ۖ وهو معكم" الحديد .٤:يع ق بعلم  ،يبقاى ا،ياة أثب ا
العلااو ثاام اه -عااز وجاال -تكل ام عاان العلاام ،وفااق ساايا الكااام عاان العلاام اااال" :وهااو معكاام" ،أي معكاام بعلم ا
وإحاط  ،يبقى د موجود فق اللغة.
دل علي الادليل ،إيا الادليل اللاق هاو بداياة ا،ياة "الرحم اٰن علاى العارش اسا او ٰى" طا  .٥:ااسا وات د عكا

إ رب اا

معاك ،أ رب ا على العرش عا وارتفع -سبحان وتعالى.-

 1ضعف األبانق أوا فق السلسلة الضعيفة ،ثم رجع عن ذلك وأورد فق الصحيحة رام ،3367 :بلفظ" :إنق أجد نف

الرحمن من ه ا -يبير إلى

اليمن"-
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وسلم من معارضة دليل قر.
وبي ال بق -صلى اه علي وسلم -أو بي القر فق أدلة ثيرة اللق هق "الرحماٰن على العارش اسا او ٰى" وغيار ذلاك،

وال بق -صلى اه علي وسلم -لماا ساأل اأماة" :أيان اللا االا  :فاق السامات" صاحيح مسالم .إلاى غيار ذلاك ،لهاا
أدلة تدل أ اه فق السمات" ،إلي يصاعد الكلام الطياي والعمال الصاالح يارفاعا " فااطر .١٠:وت ازل اأمار مان ع اد اه
عز وجل.-ل ه أدلة تدل أ اه فق العلو فق السمات -سبحان وتعالى ،-فيبقى ها ا الظااهر غيار ماراد ،وهاو ماؤول بالفعال،

وه ا تأويل فاعل السلف لك تأويل اس وفى شروط .
طي نبوف بقى ال أويل اللق هما بيعملاو  ،اللاق هاو ماش مسا وفق الباروط ،ييجاوا هماا ياؤولاوا ااسا وات بااسا يات،
هل ه ا موجود فق اللغة مش موجود فق اللغة د رام واحد.
رام ات ين :هل دل علي الدليل يع ق هل ال بق -علي الصاة والسام -أو فق ية أقرى أو حديق قر فيا تفساير
ااس وات بااس يات مش موجود.
سالم ماان معارضااة دلياال قاار أ م عااارض مااع أدلاة ثياارة زي "إليا يصاعد الكلاام الطياي والعماال الصااالح يارفاعا " وزي
أدلة علو اه -سبحان وتعالى ،-وااول ال بق -صالى اه عليا وسالم -عان اه أنا فاق السامات ،ورفاع اليادين إلاى اه
فق الدعات ،ل دي أدلة م عارضة مع نافق العلو وااس وات.
هل بين ال بق -صلى اه علي وسلم -ذلك لم ياباين ذلك ،يبقى د تأويل فاسد.
تأوياال الياادين بالقادرة ،هاال د موجااود فااق اللغااة

موجااود فااق اللغااة ،زي إيا زي "داوود ذا اأيااد"

 .١٧:يبقااى

اأيدي هق القدرة ،يبقى وجود اليد بالقدرة فق اللغة موجود ،يبقى ه ا شرط أهو موجود ،فعا موجود .
لكن هل يسلم مان معارضاة اأدلاة اأقارى أ ،ا يسالم مان معارضاة اأدلاة اأقارى ،ا رب اا ااال إيا "لماا قلقا
بيدي"

 ،٧٥:هل ه بقى ادرتق مي فعش هو رب ا ل ادرتين دي حاجة.

الحاجة ال انية في أدلة أقرى ،ااول ال بق -صلى اه عليا وسالم" :-يماين اللا ما ى" .يبقاى ياد أهاق وساماها يماين،
ماي فعش تبقى نقول عليها القدرة اليمين بقى ،مفيش ادرة يماين واادرة شامال ،أو اادرة يماين واادرة أقارى ،لكان فيا
إي يد يمين ،فنذ ه ا لم تسلم من معارضة أدلة أقرى.
هل بي ها ال بق -صلى اه علي وسلم -لم ياباين ال بق -صلى اه علي وسلم -ذلك.
يبقى إذ د تأويل لم يس وف البروط اأربعة ،يبقى تأويل غير صحيح ،بل هو من ال حريف ،جميل يا شبا
 صفة الكاممن الصفات الواجباة ه -تعاالى -صافة الكاام ،وهاق صافة أزلياة واجباة ه -تعاالى -ل اتا  ،ي صاف بهاا -عاز وجال-
على ما يليق ب  ،في كلم بما يبات ،يف يبات ،م ى شات.
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إي موضوع صفة الكام ولي بي كلم على صفة الكام بال ات
أ صاافة الكااام ماان الصاافات ال ااق أنكرهااا بعااض الفاار  ،وبال ااالق اااالوا القاار لااي

ااام اه أ رب ااا ا ي ا كلم،

فبال االق اااالوا القاار مخلاو  ،والمح ااة اللااق ان اوا عارفي هااا ب اعااة ااماام أحمااد باان ح بال لماا اااالوا لا القاار مخلااو
وهو رفض ذلك ،واال :القر
إي الدليل إ القر

ام اه وا أزيد.

ام رب ا مش مخلو

إ رب ا ي كلم "إذ اال ربك للمائكة"

أدلة ثيرة:
 .٧١:يبقى اال أهو" ،م اهم مان لام الل ا " البقارة .٢٥٣:يبقاى رب اا يا كلم،

"و لام الل ا موس ٰاى تكليمااا" ال ساات" ،١٦٤:فارجعا إلاى ربااق ،فاقلا ياا ر  - ..:ا ا و ا ا و ا ا "-صاحيح مساالم.

"يريدو أ يابادلوا اام الل ا " الفا ح" .١٥:ثام يحرفونا مان باعاد ماا عقلاو وهام ياعلماو " البقارة" .٧٥:ويااوم يا ااديهم
فاياقول ماذا أجب م المرسلين" القصص .٦٥:يبقى رب ا ي اديهم" .ما م كم من أحد إا سيكلم ربا " صاحيح البخااري.
ويكلم الباري أهل الج ة" ،..ماا لام اللا أحادا ااع إا مان ورات حجاا " سا ن ال رما ي" ،اقسائوا فيهاا وا تكلماو "
المؤم ااو " .١٠٨:ااال ل او ااا البحاار ماادادا لكلمااات رب اق" الكهااف .١٠٩:يبقااى اال د إي ا
ي كلم وإ القر

يااات ب ثب ا إ رب ااا

ام اه.

اال" :ونف الجهمية والمع زلة صفة الكام ،ما نف سائر الصافات اأقارى ،وأنكار الجعاد بان درهام أ يكاو اه
تعالى -لم موسى ،فق ل قالد القسري". الكلمات ال بريعية والكلمات الكونيةعااايز يقولاك بقاى إ فيا إيا

لمااات تباريعية و لمااات ونياة ،إيا الفاار بااين اات ااين الكلمااات ال باريعية هااق ال ااق

تح وي على تبريع ،افعل وا تفعل ،يبقى د إي تبريعق ،أماا الكلماات الكونياة هاق ال اق فيهاا ان؛ فيكاو  ،إ رب اا
اال للبقت ن فكا علطاول ،تماام ان؛ فكاا  ،يبقاى الباقت اللاق هاو يق ضاق إ الباقت ي حقاق فاق الوجاود ساوات
ا  ..يع ق مثا السمات تمطر ،هل د شرع يع ق هل د حال وحرام أ د أمر من رب اا ،يبقاى د لماة ونياة ،إ
رب ا أمر السمات أ تمطار ،أمار الاريح أ تساير ،أمار اأرحاام أ ت جاي ،أو تخارإ ،أمار اأرض أ تخارإ ماا فيهاا مان
الزروع ،وغير ذلك ،دي لها لمات ونية ،لكن أمرك أ تصلق ،أمرك أ تصوم ،أمرك أ تاز اق ،ماا هاو د أمار ود
أمر ،ب

د اسم أمر شرعق ،ود اسم أمر ونق ،البرعق اللق فيا تباريع ،حاال وحارام ،افعال وا تفعال ،الكاونق

اللق هو في إي أ يقع البقت ويكو ب كوين اه -عز وجل -ل .
 -القر

ام اه

القر م ين بقى من الكلمات ال بريعية" ،القر

ام اه ،فا يقولو مخلو  ،وا غير مخلاو " ،ما اانش السالف

بيقولااوا ا مخلااو  ،وا غياار مخلااو  ،لي ا أن ا هااو القاار
القر أضافوا لمة إي القر
الح قة الث لثة من س س ة "شرح كت

ااام رب ااا وقااا  ،لكاان لم اا باادأ المع زلااة يقولااو بخل اق

ام اه غير مخلو  ،لي زودوا ح ة "غير مخلاو " عباا فيا نااس االا مخلاو ،
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لااو لاام يقولوهااا مااا االهااا أحااد ضاادهم ،هاو جاا بقاى ااام عاان بباار المريسااق والاارد عليا  ،و ااام زي ااد  ،ماان أبااين
اأدلة اللق االها" :واال فق (ال مهيد) فق شرح الموطاأ :مان نازل م ازا فليقال أعاوذ بكلماات اه ال اماات مان شار ماا
قلاق فننا لان يضار شاقت ح ااى يرتحال ،ااال "..:ماين اللاق بيقاول فااق ال مهياد ،بيقاول فاق شارح الكلماة دي ،بيقااول
إيا "فااق ااسا عاذة بكلمااات اه أبااين دلياال علااى أ ااام اه م ا تبااارك وتعااالى وصاافة ماان صاافات " ،يع ااق إيا الكااام
د يع ق هل يجوز ااس عاذة بمخلو فق ه ا المقام إ أنا أاول أعاوذ بباقت مخلاو مان شار ماا قلاق ،مااي فعش،
ااسا عاذة ا تكااو إا باااه ،دي عبااادة أصااا ا تصارف إا ه ،فلماا انا ااسا عاذة بكلمااات اه مبااروعة دل أ
لمات اه صفة من صفات  ،ا ان يجوز تسا عي بصافة مان صافات اه ،لكان ا يجاوز أ تسا عي بمخلاو  ،وبادأ
ي كلم على المحفوا عن جمهور السلف تارك الخوض فق ذلك ،إلى غير ذلك.
 ال فصيل فق مقام ال عليمبع ااد ااد بيق ااول :ال فص اايل ف ااق مق ااام ال عل اايم ،بيقول ااك إ الس االف ما ان ها اديهم إ هم ااا لما اا ييج ااوا ف ااق اأم ااور دي
مايفصلوش ،يع اق يقولاوا إيا يقولاوا ماا االا اه وماا االا رساول اه مجماا دو تفصايل ،أماال إم اى يفصال السالف
فاق مقااام ال علاايم ،يع اق اأصاال لااو حاد سااألك عاان القار تقولا القاار

اام اه ،با  ،وتسااك  ،بادأ يقااول بقاى فااق

مسألة الخلق ،أ فق مسألة نافاق الصافات ،تبادأ تخاش معاا بقاى فاق تفاصايل أ ار ،تقاول لا أ القار
مخلااو  ،أنا ليا أضااف غياار مخلااو
ت فااق وليا تثبا

اام اه غيار

أنا ادعااى أنا مخلااو  ،فأنا عااايز ت فااق ها ا الباطاال ،طااي باادأ يقولاك ليا

تباادأ تخبال بقاى فااق تفاصاايل أ ثاار ،لا لك لمااا ااا ه اااك شاابهات نفصال ونعلام ،مفاايش شاابهات

يبقى نق صر بما اال اه وبما اال رسول اه.
اال :أما فق مقام ال عليم ورد البب  ،فكانوا -أي السلف -يفصلو الكام بوجو اايما بأ القار

لا اام اه

غير مخلو  ،مك او فاق المصااحف ،محفاوا فاق الصادور ،مقاروت باألسا ة ،تكلام اه با وألقاا إلاى رساول -صالى
اه عليا وساالم -بواسااطة جبرياال -علي ا السااام ،-وهااو ال ا ي بااين دف ااق المصااحف ،ويقاارؤ ال اااس بأصااواتهم ،فمااا
يقرؤون ويحفظون ويسمع ال اس م هم هو ام اه.
وفااق الصااحيح عاان عبااد اه باان عماار عاان رسااول اه -صاالى اه عليا وساالم" -أنا ااا يا اهااى أ يسااافار بااالقر إلااى
أرض العاادو ،مخافااة أ يا الا العاادو" صااحيح مساالم .والماراد مااا فااق المصااحف .وأجمااع السالف علااى أ الا ي بااين
دف ق المصحف ام اه ،أ الكام إنما يا سي لمن اب دأ ااول  ،ا لمن ارأ وأدا ."..
بعااد ااد بيقااول" :أماا فعال الا اوة -اللااق هااق عملياة الا الفظ نفسااها -الا ي هااو الصااوت ،فهااو صااوت القااارئ ،وهااو
حادث مخلو  ،والكام ال ي يقرؤ صاحي الصوت ام الباري".
فالصوت واألحا صوت القاري ،لك ما الم لو ااول الباري ،ما اال صاحي م ظومة سلم الوصول.
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 رؤية الباري جل وعابعد د بي كلم على الرؤية -رؤية الباري جال وعاا ،-ااال" :اتفاق أهال العلام علاى أ اه -تعاالى -ا يارا أحاد فاق
الادنيا يقظاة بعي ا " شاوف القيااود دي ،يقظاة ،بعي ا  ،مااش ممكان ،أماال إيا اللاق ممكاان ياا إماا فاق ا،قارة ،يااا إماا فااق
ال وم.
فقد سأل موسى -علي السام -أ يرى رب  ،فقال ل " :لن تاراناق" اأعاراف .١٤٣:وجاات فاق الصاحيح عان ال باق -
صلى اه علي وسلم -اال" :تاعلموا أن لن يارى أحد م كم رب عز وجل ح ى يموت" صحيح مسلم.
واد اق لف الصحابة ومن بعدهم فق رؤية ال بق -صلى اه علي وسلم -لرب ليلة المعاراإ رؤياة عاين ،فجاات فاق اام
ابن عباس ما يمكن حمل على إثباتها ونافيها ،وناف ها عائبة ،وهو الصحيح ،ح ى إ عثما بان ساعيد الادارمق حكاى
إجماع الصحابة على نفيها ،فقد جات فق الصحيح" :اال لعائباة رضاق اللا ع اهاا :ياا أم اا  ،هال رأى محماد -صالى
الل علي وسلم -رب فاقال  :لقاد ااف شاعري مماا االا -يع اق شاعري وااف ،-أيان أنا مان ثااث ،مان حادثكهن
فاقد

 :من حدثك أ محمدا -صلى اللا عليا وسالم -رأى ربا فاقاد ا

 ،ثام ااارأت" :ا تدر ا اأبصاار وهاو

يدرك اأبصاار ۖ وهاو اللطياف الخبيار" اأنعاام" .١٠٣:وماا اا لببار أ يكلما الل ا إا وحياا أو مان ورات حجاا "
البورى .٥١:ولك رأى جبريل علي السام فق صورت مرتاين" صحيح البخاري.
اللق هو "ولقد ر نازلة أقر ٰى * ع د سدرة الم اه ٰىٰ" ال جم .١٤،١٣:ب قول إ ال فسير الصحيح لها هو جبريل.

واااال ال بااق -صاالى اه عليا وساالم -مااا فااق صااحيح مساالم" :سااأل رسااول اللا صالى اللا عليا وساالم ،هاال رأيا
ربك اال :نور أنى أرا !".

ورؤية الباري فق الم ام جائزة ع د الجمهور ،وتخ لف الصفة ال ق يرى عليها -عاز وجال -فاق الم اام بااق اف صافة
الرائااق ،فمان حالا فااق الاادين وااسا قامة وطاعااة اه -عااز وجاال -ورساول حسا ة ،يارا علااى أحساان صااورة ،مااا اااال
ال بق -صلى اه علي وسلم:-
"فا اعس فق صاتق فاس ثاقل  ،فنذا أنا بربق تابارك وتاعالى فق أحسن صورة" س ن ال رم ي.
 اأسمات الحس ى وإحصاؤها"ولل ا اأساامات الحسا ٰى فااادعو بهااا" اأعاراف .١٨٠:واااال ال بااق -صاالى اه عليا وساالم" :-إ ه تسااعة وتسااعين
اسما ،مائة إا واحدا ،من أحصاها دقل الج ة" صحيح البخاري.

قدوا بالكم بقى من الكام الجميل اللاق جااي د  ،ااال" :وإحصااؤها :عادها وحفظهاا ،ماع ااع باار بمعانيهاا "..ماش
مجاارد إ أنااا أحفااظ األفاااا ،أاعااد أاااول إيا اه ا إلا إا هااو الاارحمن الاارحيم الملااك القاادوس ..أ مااش ااد .." ،
عاادها وحفظهااا ،مااع ااع بااار بمعانيهااا وال عظاايم لهااا ،والعماال بمااا يق ضااي اال اساام م هااا" يع ااق واحااد حااافظ ال سااعة
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وتسعين اسم مثا ،اللق هما معروفين دول ،تيجق تقول يع ق إي الصمد مش عارف ،يع اق إيا الملاك ماش عاارف،
يع ق إي القدوس مش عارف ،طي إي اللق عمل د إحصات أ ماش إحصاات ،أماال إيا ااحصاات الحفاظ د راام
واحااد ،وبعاادين ااع بااار بالمعااانق ،يبقااى فاااهم المع ااى ،وال عظاايم لهااا ،والعماال بمق ضاااها ،يع ااق إي ا العماال بمق ضاااها
بقى شوف الكام الجميل بقى ،اال:
"فاالحكيم يق ضااق تسااليم اأماار لا  "..يع ااق انا عرفا إ رب ااا الحكاايم ،يع ااق إيا الحكاايم الا ي يضااع اأشاايات فااق
مواضااعها ،د يق ضااق م ااك إيا أ تسالم اأماار لا  ،قااا

رب ااا حكاايم ،يبقااى أرضااى بمااا اضااا  .." ،أ جميااع أماار

علاى وفااق الحكمااة ،"..يبقااى أ يااد رب ااا عماال ااد لحكمااة ،ااادر لااق الكااام اللااق حصاال د لحكمااة يعلمهااا -ساابحان
وتعااالى ،-يبقااى إذ أس الم اأماار ل ا  ،أرضااى بمااا اضااى -ساابحان وتعااالى .." -أ جميااع أماار علااى وفااق الحكمااة.
والقدير تق ضى ادرت أ تخبى سطوت  "..تعرف إ رب ا ادير ف خاف من سطوة رب ا -سابحان وتعاالى .." -أ ال
شااقت فااق ملكا وتحا طولا -ساابحان وتعااالى .-والعلاايم يجااي أ ا يعصااى ا ساارا وا جهاارا "..لماا تعاارف إ رب ااا
العليم تخااف إناك تعصاي فاق السار أو فاق الجهار أنا يعلام ،ماا يعلام فاق السار يعلام فاق الجهار ،ماش تقفال علياك
بااا أوض ا ك أو محاادش شااايفك ،ف باادأ تعماال معاصااق ،أ د رب ااا علاايم ،مطل اع علااى مااا تفعل ا  ،فااا تعصااي ساارا وا
جهرا .." ،أن مطلع على الخفايا والقلو  ،وهك ا".
"ومن اأسمات ما يس حي للعبد أ يق ادي بهاا ،وي حلاى بمعانيهاا "..فيا حاجاات بقاى ممكان تق ادي بهاا ،إيا نق ادي
بها تعمل إي ت حلاى بمعانيهاا ،زي إيا زي الارحيم ،تارحم ال ااس" ،مان ا يارحم ا يارحم" صاحح األباانق" .ارحماوا
ماان فااق اأرض ياارحمكم ماان فااق الساامات" صااحح األبااانق .زي العفااو إنااك تعفااو عبااا رب ااا يعفااو ع ااك ،زي الكاريم
تكرم ل كرم من اه -عز وجل.-
" ..ليؤدي حق العمل بها "..تبدأ ت حلى بني به الصفات ،فرب ا يديك م هاا .." ،وبا لك يحصال ااحصاات العملاق
مااع ااحصااات القااولق "..يبقااى مااش مجاارد اا اول ،أ ،اا اول وعماال .." ،ال ا ي هااو حفظهااا والاادعات وال عااوذ بهااا "..د
القولق " ..وما تقدم هو أرفع مراتي ااحصات ،وأدنا هو حفظ اللسا  ،ليث ق المسلم علاى اه بجميعهاا ،"..يبقاى ا
بد إ ان تحفظها ،وتعرف مع اها ،وتعمل بمق ضاها.
طي ازم أعمل ال اتة لو ماعمل همش يبقى أنا ما أحصي ش هاو د الطبيعاق الم باادر للا هن ،لكان القرطباق بيقاول
ام جميل جدا ،بيقول" :المرجو من رم اه أ من حصل لا إحصاات ها اأسامات علاى إحادى ها المراتاي ،ماع
صحة ال اية أ يدقل اه الج ة" .بيقول ح ى لو واحد حفظها با
إن يدقل ب

بمجرد ااي الحفظ ،ح ى لو مااعملش ،با

اد عباا رب اا يدقلا الج اة ،ف رجاو فاق ارم اه

ماش د ااحصاات الكامال ،د ناوع مان أناواع ااحصاات،

لكن ااحصات الصحيح الكامل هو إي إ أنا أحفظ اأسمات ،وأفهم مع اها ،وأعمل بمق ضاها.
ااال" :ولاام يقااع فاق الصااحيح ساارد ها اأسامات" ،الكااام بقاى اللاق إح ااا إيا الحااديق اللاق إح ااا ل ااا حافظي ا د ،
بيقول الكام د مش موجود فق حاديق صاحيح ،ولك ا مادرإ مان جماع بعاض الارواة ،يعان إيا يع اق الحاديق اللاق
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إح ا اللق فات ال ا د "من أحصاها دقل الج ة" وساك ال باق -صالى اه عليا وسالم ،-د قار اام ال باق ،فيا
واحد من الرواة اج هد فق جمع اأسمات ،فجمع تسعة وتسعين اساما ،فبقاى يقاول الحاديق وبعاد يقاوم اايال هاو اه
ال ا ي ا إل ا إا هااو الملااك القاادوس السااام المااؤمن المهاايمن ،عبااا يعل ام ال اااس اأساامات اللااق هااو نفس ا جمعهااا،
ال اراوي جمعهااا ،فال اااس ساامع ها م ا اف كااروا إ د بقيااة ااام ال بااق -علي ا الصاااة والسااام ،-هااو ااا المفااروض
يفصل ،ب

ال اس اللق ااعدة مافهم ش إ هاو فصال الحاديق عان اج هااد  ،فااف كروا إ اج هااد اللاق هاو االا د

بقية الحديق ،فروي و أن حديق عن ال بق -صلى اه علي وسلم -وهو لي

لك وإنما هو مادرإ مان اام أحاد

الرواة .يع ق إي مدرإ يع ق اال بعد الحديق وال اس فكرت جزت من الحديق.
"واد جمعها غير ال رم ي جمعا قر "..وجا البيع إي أحد اأشايات ال اق جمعا "هاو اه ،الا ي ا إلا إا هاو،
الرحمن ،الرحيم ،الملك ،القدوس ،السام ،المؤمن ،المهيمن ،العزيز ،الجباار "..إلاى قار اأسامات ،نقارأ إيا معانيهاا
بسرعة ،اال:
"اه مع ااا المعبااود .القاادوس :الم ااز عاان المبااابهة .السااام :الا ي ساالم ماان اال عيااي وباارئ ماان اال فااة .المااؤمن:
ال ي أقبر عن نفس بأن حق وصد وأقبار عان عبااد الماؤم ين باأنهم علاى صاد فاق اع اااهم ااساام .المهايمن:
أي الرايي والحافظ والمسيطر .البارئ :أي الخالق ،المصاور :الا ي قلاق قلقا بصاور مخ لفاة ،الف ااح :الحاا م باين
عباد وال اصر لمن يريد نصرت والفاتح لكل اأبوا المغلقة"..
سبحان وتعالى .من اللطائف يع ق فق الف اح ،بيقولاك انا ه ادعق ازاي الف ااح إا أماا يكاو فيا حاجاة مقفولاة انا
عايزها ت ف ح ،فلما تااق الدنيا مقفولة تقول اي يا ف اح ،سبحان وتعالى.
"القااابض والباسااع :الا ي يوساع الاارز ويقبضا  .الخااافض الرافااع :الا ي يعااز ماان يبااات ويا ل ماان يبااات .الحكاام :أي
الحااا م بااين عباااد  .العاادل الا ي لا أ يفعاال مااا يريااد ،وا يظلاام ع ااد أحااد .اللطيااف :الحلاايم بعباااد  ،العااالم بخفايااا
اأمور .البكور :ال ي يقبل اليسير من الطاعة ويعطق عليها اأجار الكثيار ماع الث اات علاى عبااد -سابحان وتعاالى.-
الحفاايظ :ال ا ي ا ي سااى مااا علاام ،والراعااق لم ان أراد حفظ ا ماان قلق ا  .المقي ا  :أي القااادر .الحساايي :الكااافق.
الرايي :الحافظ ال ي ا يغيي ع شقت" .إلى قر اأسمات ال ق ذ رها.
 أسمات اه توايفية وليس محصورة فق ه ا العددبعد د بيقول :أسمات اه توايفية ،يع ق إي توايفية يع ق ماي فعش حد يجيي اسم من ع د يؤلاف اسام اد  ،ا باد
يكااو إيا ي وااف إلااى أ يأتيا الاادليل ماان القاار والسا ة فيسااير ورات الاادليل ،ياادور مااع الاادليل حيااق دار ،وي واااف
حيق واف ،دي مع ى توايفية ،مايجيبش حاجة من ع د .
بعااد ااد بيقااول :اأساامات ليسا محصااورة فااق تسااعة وتسااعين ،يع ااق رب ااا لا تسااعة وتسااعين اساام فقااع أ ،ليا أ
ال بق -صلى اه علي وسلم -علم ا أ نقول فق حديق الهم والغم" :أسألك بكل اسم هو لاك ،سامي با نفساك،
أو أنزل فق ابك ،أو علم أحدا من قلقاك ،أو اسا أثارت با فاق علام الغياي ع ادك" صاحيح ابان حباا  .يبقاى فيا
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أسمات أصا محدش يعرفها ،يبقوا مش تسعة وتسعين ،في أ ر مان اد بك يار ،وفاق الحاديق ا،قار" :وبأسامات اللا
الحس ى لها ما علم م اها وما لم أعلم" موطأ اامام مالك .يبقى في حاجات مانعرفهاش.
 -أسمات اه ا تعرف إا عن طريق البرع

"وللا ا اأساامات الحس ا ٰى فااادعو بهااا ۖ وذروا ال ا ين يالحاادو فااق أساامائ " اأع اراف" .١٨٠:اااال المفس ارو  :ماان

االحاد فق أسمائ تسمي بما لم يارد فاق الك اا أو السا ة الصاحيحة" يبقاى إ الواحاد يؤلاف اسام جدياد د  ،يبقاى

إي د من االحاد ،واالحاد مع ا الميل يع ق.
اااال" :وا يجااوز أ يطلاق علااى اه اساام أو صاافة تااوهم ناقصاا ،ولااو أ أصاال اشا قا ذلااك ااساام ورد اتصاااف اه –
تعااالى -با فااق القاار  ،فااا يطلااق علااى اه بأن ا زارع ،أو فااالق ،أو ماهااد "..مااع إ دي لهااا "أأنا م تازرعونا أم نحاان
الزارعو " الوااعة .٦٤:دي صفات وردت ب
با ا ا

ماي فعش نطلع م ها اسم ،رب اا ااال" :أأنا م تازرعونا أم نحان الزارعاو "

ما ا ااي فعش نق ا ااول رب ا ااا زارع" ،واأرض فارشا ا ا اها" الا ا ا اريات .٤٨:ما ا اانقولش رب ا ااا ف ا ااارش" ،فا ا ا عم الماه ا اادو "

ال اريات .٤٨:ماي فعش أاول رب ا ماهد ،أ ،مع إ ااسم إيا أصال ااسام موجاود ،اللاق اشا ق م هاا ،اللاق هاو فعال
الزرع ،فعل المهد د م سو ه ،لكن ااسم زارع وماهد وفارش مش موجود.
طيي هو بي كلم على مسألة ااش قا :
 والبيع ه ا نفاها تماما. لكن بعض أهل العلم جوزوها بضوابع ،اللق هق:أنها ا تاوهم ناقصا ع د ااطا .
يكو أصلها موجود.
يكو الكام د يسو فق اللغة.
زي إيا زي الم ا عم ،مفاايش رب ااا مااسااموش الم ا عم ا فااق القاار وا فااق الس ا ة ،لكاان رب ااا مان أفعال ا أن ا يا ا عم علااى
العباد ،د موجود ،هل ي فع أاول الم عم د ااش قا اللق اق لف في أهل العلم ،جوز بعضهم ،ونفا البعض.
 اسم اه اأعظمبعد اد بيا كلم علاى اسام اه اأعظام -ودي قار حاجاة معاناا فاق اأسامات والصافات -فبيقاول :اسام اه اأعظام،
"أنكر جماعة من العلمات تفضيل بعض اأسمات على بعض ،واالوا :أسمات اه تعاالى لهاا عظيماة" يع اق فيا فرياق مان
العلمات اال مفيش حاجة اسمها إيا اسام اه اأعظام ،لكان بعضاهم جعال ه ااك اسام أعظام ،طاي اللاق ااالوا مفايش
اساام أعظاام اااالوا أم اال إي ا موضااوع اساام اه اأعظاام د اااالوا مع ااا اي ا بق اى مع ااا زيااادة الثااوا  ،يع ااق في ا بعااض
اأسمات ثوابها أزيد من بعض ،د ااول ،القول الثانق" :فالمراد بااسم اأعظم ال اسام مان أسامات اه -تعاالى -دعاا
ب العبد مس حضرا عظم مس غراا ،بحيق ا يكو فق فكر حي ئ غير اه -تعالى."-
يبقى لما ان تس غر فق ال دبر فق ااسم بحيق ا يكو فق فكرك غير عظمة ه ا ااسم ،سااع ها يبقاى د ااسام
اأعظم بال سبالك.
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"وذهي جماعة من العلمات إلى أ فق أسمات اه -تعالى -اسما أعظما ،إذا دعق اه -تعالى -با أجاا  ،أقفاا اه
تعالى -على ال اس ،ليدعو بجميع أسمائ  ،واق لف اأاوال فق تعيين ها ا ااسام علاى أااوال ،أصاحها مان حياقالس د ماا روا ال رما ي وغيار عان بريادة اأسالمق ،ااال" :سامع ال باق صالى اللا عليا وسالم رجاا يادعو وهاو ياقاول:
اللهم إنق أسألك بأنق أشاهد أناك أنا اللا ا إلا إا أنا اأحاد الصامد ،الا ي لام يلاد ولام يولاد ولام يكان لا فاوا
أحااد ،اااال :فاقااال :والا ي نافسااق بيااد لقااد ساأل اللا باساام اأعظاام الا ي إذا دعااق با أجااا  ،وإذا ساائل با أعطااى"
س ن ال رم ي.
الخاتمة
نسأل اه -سبحان وتعالى -أ يجعل ا وإيا م من الا ين يسا معو القاول في بعاو أحسا  ،أولئاك الا ين هاداهم اه،
وأولئك هو أولو األبا  .وصلى اه وسالم وباارك علاى نبي اا محماد ،وعلاى لا وصاحب وسالم تساليما ثيارا .والحماد
ه ر العالمين.
و د ان هي ا من الفصل ه ا ،ونبدأ فق اايما بالمائكة والك ي والرسل المرة القادمة.
والسام عليكم ورحمة اه وبر ات .
تم بحمد اه
شاهدوا الدرس لل بر على ال

فق اسم تفريغ الدروس فق م ديات الطريق إلى اه وتفضلوا ه ا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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