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بسم اهلل الرمحن الرحيم
يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا لدرسٍ يف شرح كتاب

للشيخ

 رمحه اهلل تعاىل –ألقاه الشيخ الدكتور:

-حفظه اهلل تعاىل –

ضمن فعاليات دورة الرحيانية الشرعية األوىل اليت أقيمت لإلخوة السوريني
بالرحيانية برتكيا شهر ربيع اآلخر عام مخسة وثالثني وأربعمائة وألف هجرية نسأل
اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ينفع به اجلميع.
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يف الدرس املايض يف القواعد املثىل كم أخذنا قاعدة؟ أربعة.
وكلها باألسامء من يستطيع أن يأيت بالقواعد األربع اليل أخذناها كلها – عىل وجه اإلجياز –
تفضل شيخ ما اسمك؟ إدريس
القاعدة األوىل :أسامء اهلل – سبحانه وتعاىل – كلها حسنى.
القاعدة الثانية :أسامء اهلل أعالم وأوصاف.
طيب متى تكون متباينة؟ ومتى تكون مرتادفة ؟
تكون متباينة إذا دلت عىل أوصاف ،ومرتادفة إن دلت عىل أسامء وأعالم.
القاعدة الثالثة :بدون النظر إىل الكتاب تفضل ......
القاعدة الثالثة :أسامء اهلل – تعاىل – إن دلت عىل وصف متعد تضمنت ثالثة أمور:
وهي؟
 .1ثبوت ذلك االسم هلل – عز وجل –.
 .2ثبوت الصفة التي تضمنها هلل – عز وجل –.
 .3ثبوت حكمها ومقتضاها.
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تضمنت أمرين:
وإن دلت عىل وصف غري متعد َّ
أحدمها :ثبوت ذلك االسم هلل – عز وجل –.
الثاين :ثبوت الصفة التي تضمنها هلل – عز وجل –.
إذا كان غري متعد نعم هذا مثال تقصد إذا كان غري متعد يدل عىل ماذا ؟ مثل احلي.
طيب ما القاعدة الرابعة؟ مع ذكر مثال،تفضل شيخ...........
داللة أسامء اهلل – سبحانه وتعاىل – عىل ذاته وصفاته تكون بالتَّضمن وااللتزام واملطابقة.
إذا قلنا ا
مثال اخلالق فتدل تضمنا عىل صفة اخللق ،عىل صفات اخللق للخالق ،وكذلك بالنسبة
بصريا مدركاا حمي اطا إىل آخره بااللتزام.
عليام سمي اعا
للمطابقة وتتضمن بأن اخلالق جيب أن يكون ا
ا
نبدأ يا إخوة يف القاعدة اخلامسة من قواعد األسامء.
القاعدة اخلامسة :خالصتها أو نصها أسامء اهلل – تعاىل – توقيفية ال جمال للعقل فيها.
فإ اذا عىل هذا جيب أن نقف يف إثبات االسم أو الصفة عىل ما جاء يف كتاب اهلل وما جاء يف سنة
النبي – صىل اهلل عليه وسلم – ألن إثبات هذه األسامء وإثبات هذه الصفات هلل – عز وجل –
البد أن يقف املسلم فيها عىل علم؛ وهذا العلم ال يأيت إال عن اهلل وإال عن النبي – صىل اهلل عليه
وسلم –.
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فإن هذا كله من باب الغيب ،وباب الغيب ال يدرك إال عن طريق ماذا ؟ الوحي؛ إال عن
طريق الوحي.
أيضا يتقرر يف قضية ا
مثال التكييف ملاذا نحن ال نعرف كيفية الصفة؟ ألهنا من باب
وهذا ا
الغيب ،ولعدم ورود النص ،ال يف القرآن وال يف السنة.
أما األسامء فإننا نثبتها ألهنا وردت يف القرآن ويف السنة.
إ اذا َّملا علمنا أن صفات اهلل وأسامئه من باب الغيب فإ اذا ال جمال للعقل وحده يف إثباهتا وإنام
اإلثبات البد فيه أن يكون مبن ايا عىل دليل.
استدل الشيخ – رمحه اهلل – بقوله – تعاىل –:

ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ ]اإلرساء[3٦ :

يعني اآليات الدالة عىل حتريم القول عىل اهلل – عز وجل – بغري علم ،وهذا شامل عىل القول
بغري علم يف أحكام الرشيعة ،ويف اهلل ،ويف صفاته ،ويف أسامئه ،كل ما يتعلق بأمور أو بأمر يقال
عن غري علم فهذا حمرم والقول عىل اهلل – عز وجل – بغري علم درجات منها ما يكون كفرا،
منها ما يكون كبري اة ،ومنها ما يكون دون ذلك بحسب اجلرأة يف القول عىل اهلل بغري علم،
وبحسب الباب الذي قيل فيه بغري علم.
ما دام أن األمر يتعلق باهلل وصفاته فهنا يكون املنع أعظم وأشد ألنه ال جيوز أن نصف اهلل –
عز وجل – أو نسميه بام مل يرد يف الكتاب وال يف السنة.
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قال :ألن تسمية اهلل – عز وجل – مبا ما مل يُسَمِّ به نفسه أو إنكار ما مسى به نفسه جناية يف
حقه فوجب سلوك األدب يف ذلك واالقتصار على ما جاء به النص.
يعني أنه كام نقف عىل النصوص يف اإلثبات كذلك كام أننا نقف مع النصوص يف ما سمى اهلل
– عز وجل – به نفسه فكذلك نقف مع النصوص يف عدم نفي ما أثبت اهلل – عز وجل –
لنفسه.
إ اذا خالصة القاعدة أن أسامء اهلل توقيفية ،ما معنى توقيفية؟
أي يقف إثباهتا عىل الكتاب وعىل السنة ،فإ اذا لو جاء شخص وقال هذا من أسامء اهلل نقول
أعطنا ا
دليال ،وهذا كثري بعض العلامء مثل ما ذكرنا ابن العريب املالكي وغريه توسعوا يف إطالق
األسامء عىل اهلل – عز وجل – ،قال مثال من أسامئه ،ثالث ثالثة ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﮊ ]املجادلة [٧ :وقالوا رابع ثالثة وهكذا ،وسموه بالزارع ،وسموه بغري ذلك هذا سيأيت – إن
شاء اهلل – يف بيانه ،ويف تفصيله.
إ اذا عرفنا أن القاعدة أن األصل التوقف عىل القرآن والسنة.
قال القاعدة السادسة :أمساء اهلل -تعاىل -غري حمصورة بعدد معني.
اسم ُهو
يقول :لقول اهلل – عز وجل – ،أولقول النيب – صلى اهلل عليه وسلم –« :أ ْسأ ُلك بك ُِّل ْ
است ْأث ْرت به يف ع ْلم
لك س َّم ْيت به ن ْفسك أ ْو أنْز ْلت ُه يف كتابك ،أ ْو ع َّل ْمت ُه أحدا ام ْن خ ْلقك ،أو ْ
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ا ْلغ ْيب عنْدك» ،ثم ذكر الدعاء« :أ ْن َْتعل ا ْل ُق ْرآن ربيع ق ْلبي ونُور صدْ ري وجالء ُح ْزين وذهاب
مه ُه و ُح ْزن ُه».
مهي إ َّال أ ْذهب اهللَُّ َّ
ِّ
كثريا من يقول إن أسامء اهلل فقط تسعة
طيب هنا يف قضية تعداد أسامء اهلل – عز وجل – نسمع ا
وتسعني ،وهذه العبارة خاطئة بل إن الصواب أن أسامء اهلل – عز وجل – ال تعد وال حتىص
فأسامء اهلل– سبحانه وتعاىل – غري حمصورة بعدد معني ،ما الدليل عىل ذلك؟
ذكر املؤلف ا
دليال هو أن النبي – صىل اهلل عليه وسلم – ملا دعا قال أسالك بكل اسم هو لك
سميت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا ا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب
عندك ،إ اذا من أسامء اهلل – عز وجل – ما استأثر اهلل – عز وجل – بعلمها ،ما دام أن هناك
أسامء مل يعلمها اخللق واستأثر اهلل – عز وجل – بعلمها ،إ اذا هذا دليل عىل عدم حرص أسامء اهلل
بعدد معني ،ومن األسامء ما أنزهلا يف الكتب ،ومن األسامء ما ع َّل َّمها بعض خلقه من أنبيائه إ اذا
أسامء اهلل – عز وجل – ال تعد وال حتىص.
نضيف ا
كثريا
دليال آخر عىل إثبات أن أسامء اهلل منها يعني أهنا ال حترص ،وأن اخللق مل يعرفوا ا
منها ،حديث (الشفاعة العظمى) وهو أن الناس ملا يأتون إىل من؟ إىل آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم
موسى ثم عيسى ثم ينتهون إىل نبينا  -عليه وعليهم الصالة والسالم -ثم يقولون أو يذهب
النبي – صىل اهلل عليه وسلم – حتت العرش فيسجد يقول النبي – صىل اهلل عليه وسلم –ُ « :ث َّم
ي ْفت ُح اهللَُّ ع َّيل و ُي ْله ُمني م ْن حمامده و ُح ْسن ال َّثناء عل ْيه ش ْي ائا مل ْ ي ْفت ْح ُه ألحد ق ْبيل»،
~~7

إ اذا هذه أسامء اهلل – سبحانه وتعاىل – حسن الثناء عليه صفاته – عز وجل – فهذه مل يفتحها
عىل أحد قبله َّ
فدل ذلك عىل أن أسامء اهلل ال تعد وال حتىص وليس هلا عدد معني.
إ اذا كيف نزيل اإلشكال عن قول النبي – صىل اهلل عليه وسلم –« :إ َّن هللَّ ت ْسع اة وت ْسعني
اسام مائ اة إالَّ واحدا ا م ْن أ ْحصاها دخل ْ
اجلنَّة» يأيت القائل ويقول النبي – صىل اهلل عليه وسلم –
ْ
سام نقول إن هذا العدد يف هذا احلديث نقول مقيد هبذا الثواب
نفسه قال إن هلل تسع وتسعني ا ا
اخلاص ،ليس املراد احلرص جلميع أسامء اهلل وإنام املراد حرص هذا الثواب اخلاص يف هذه األسامء
اسام مائ اة إالَّ واحدا ا م ْن أ ْحصاها دخل ْ
اجلنَّة» أي أن من أسامء اهلل
اخلاصة« ،إ َّن هللَّ ت ْسع اة وت ْسعني ْ
سام فإذا أحصيتها دخلت اجلنة ومل يقل النبي – صىل اهلل عليه وسلم – إن أسامء
تسعة وتسعني ا ا
اهلل فقط تسعة وتسعني اس اام ،وإنام قال إن هلل تسعة وتسعني اس اام من أحصاها دخل اجلنة.
دينارا أو ُر ِّبية أو لرية أو غريها أعددهتا
وهذا مثاله ،مثل أن يقول رجل عندي تسعة وتسعني ا
ملاذا؟ للصدقة أو للنفقة.
هل معنى ذلك أنه ليس عنده غري هذا املال؟! ال ،وإنام معناه أنه خصص التسعة والتسعني يف
عمل معني وحمصور ،فال يدل عىل أن ليس عنده غري هذا املال.
إ اذا ما معني قول النبي – صىل اهلل عليه وسلم – « :م ْن أ ْحصاها دخل ْ
اجلنَّة»؟
من أحصاها دخل اجلنة ذكر ابن القيم – رمحه اهلل – أن اإلحصاء هنا ثالث مراتب ،أن
اإلحصاء كم مرتبة ؟ ثالث.
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قال :المرتبة األوىل :إحصاء ألفاظها ،إحصاء ماذا ؟ ألفاظها وعددها ،أي أن العلامء جيتهدون يف
ذكر التسعة والتسعني بحسب ما ورد يف القرآن – نرجع إىل القاعدة التي قبلها – وهي بحسب
ما ورد يف القرآن أو يف السنة؛ ألهنا توقيفية.
المرتبة الثانية :فهم معانيها ومدلولها ،فهم املعاين ومدلول هذه األسامء وهذا يرجع إىل ما
ذكرناه ساب اقا أن كل اسم من أسامء اهلل له عبودية خاصة مثل ما قال ابن القيم ،ذكرنا عىل ذلك
أمثلة.
المرتبة الثالثة :الدعاء بها ،هذا كله داخل يف اإلحصاء؛ أن تعرف ما هي هذه األسامء بحسب
ما ورد يف القرآن والسنة وَتتهد يف هذا الباب ،ثم تعرف معاين أسامء اهلل – عز وجل – تعرف
أيضا بجانب معانيها ،ثم
معنى الصمد ،تعرف معنى القوي العزيز احلكيم ،ثم تعرف مدلوالهتا ا
أيضا إذا دعوت تدعو اهلل – عز وجل – هبا ،لذلك قال اهلل – عز وجل –  :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ
ا
ﭶﭷﮊ

(األعراف.)180 :

هذه اآلية استنبط العلامء منها مجلة من املسائل:
يعني هذه اآلية تصلح ا
دليال يف قضية اإلحصاء أن من معاين اإلحصاء ماذا ؟ الدعاء هبا.
أيضا تصلح ا
دليال يف قضية أن أسامء اهلل توقيفية ،من أين عرفنا من هذه اآلية أن أسامء
و ا
اهلل توقيفية ملا قال ماذا؟ ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ فأضافها هلل ،والذي خيربنا عن هذه األسامء هو
اهلل – سبحانه وتعاىل –.
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أيضا – ممكن أن نذكره اآلن – أن هذه اآلية فيها بيان ضابط األسامء احلسنى
وسيأيت ا
وهذا نبه عليه ابن تيمية – رمحه اهلل تعاىل – يف بداية األصفهانية قال :إن ضابط األسامء احلسنى
ثالثة أمور:
كيف نعرف أن هذا من أسامء اهلل؟ قال :بثالثة أمور؛ ال بد أن تتوفر فيه هذه الثالث ضوابط:
الضابط األول :ثبوهتا يف القرآن والسنة.
الضابط الثاني :كوهنا تفيد الكامل وليس فيها نقص بوجه من الوجوه.
والضابط الثالث :أنه يصح الدعاء هبا.
إذا نسيت هذه الضوابط الثالث فارجع إىل اآلية ما هو الضابط األول يا إخوة؟ ثبوهتا ،أين
هذا يف قوله -تعاىل -ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ؟ ﮋ ﭳ ﭴ ﮊ
الضابط الثاين ما هو؟ تفيد الكامل ،أين هو يف اآلية ؟ ﮋ ﭵ ﮊ

الضابط الثالث ما هو؟ الدعاء هبا ،أين هو يف اآلية؟ ﮋ ﭶ ﭷ ﮊ قال هذا ضابط األسامء
احلسنى هذا سيأيت التنبيه به معنا -إن شاء اهلل تعاىل. -
اس اام مائ اة إالَّ
هذا احلديث الذي قاله النبي – صىل اهلل عليه وسلم –« :إ َّن هللَّ ت ْسع اة وت ْسعني ْ
واحدا ا م ْن أ ْحصاها دخل ْ
دائام ويتكرر ويكتبونه يف اللوحات وغري
اجلنَّة» يرد بعد هذا احلديث ا
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ذلك وبعضهم عىل اجلدران وهذا ليس فيه تعظيم ألسامء اهلل – سبحانه وتعاىل – ،ما وضعت
األسامء لتعلق وال لتكتب عىل اللوحات وال غري ذلك ،مع هذا ينبغي التنبه إىل أن زيادة تعداد
أسامء اهلل يف احلديث وهو قوله" :وهو هللا الرحمن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن العزيز
الجبار املتكبر إلى آخر التعداد "......هذا ليس من كالم نبينا – صىل اهلل عليه وسلم – وإنام هو
مدرج من بعض الرواة وقالوا إنه من كالم الوليد بن مسلم،
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :تعيينها ليس من كالم النبي – صلى هللا عليه وسلم -باتفاق
أهل املعرفة بحديثه" وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميني كام جاء
مفرسا يف بعض طرق حديثه.
ا
وقال ابن حجر" :ليس العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط ،بل االختالف
فيه واالضطراب وتدليسه واحتمال اإلدراج".
إ اذا ليست العلة فقط تفرد الوليد ،إ اذا عرفنا أن هذه األسامء من أسباب ضعفها أو عدم ثبوهتا
عن النبي – صىل اهلل عليه وسلم – ا
أوال معنا علة ماذا ؟ تفرد الوليد بن مسلم.
العلة الثانية :أنه مدرج ليس من كالم النبي – صىل اهلل عليه وسلم – إنام رواه الوليد عن
بعض شيوخه.
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العلة الثالثة :االضطراب؛ ألن هناك أسامء ذكرت يف بعض الروايات ليست مذكورة يف
الروايات األخرى فحصل اضطراب يف هذا التعداد ،يعني التعداد بني الروايات ليس متف اقا عىل
تعداد واحد ،وإنام وقع فيه ماذا؟ اضطراب.
ثم إنه من هذه األسامء املذكورة يف حديث أو يف كالم الوليد عن بعض شيوخه مل يثبت عليه
دليل يف القرآن وال يف السنة ،وما مل يثبت فيه دليل ال جيوز لنا أن ن ُعدَّ ه من ماذا؟ من األسامء.
ثم عىل قاعدة أن أسامء اهلل توقيفية اجتهد العلامء يف مجع هذه األسامء ،فاجتهد مثال البيهقي يف
الشعب يف ذكرها ،اجتهد احلليمي أيضا يف شعب اإليامن يف تعدادها ،اجتهد ابن حجر يف فتح
الباري يف مجعها ،ابن حجر أيضا اجتهد يف مجع هذه األسامء ،وكذلك مثل ما ذكرنا ،ابن العريب
حاول أن جيمع لكنه توسع ،ممن مجعها أيضا اخل َّطايب يف كتابه الدعاء ،وممن مجعها من؟ الشيخ
ابن عثيمني يف هذا الكتاب فجاء تعدادها( ،اهلل األحد األعلى األكرم اإلله األول اآلخر والظاهر
الباطن الباري الرب البصري التواب اجلبار احلافظ احلسيب احلفيظ احلفي احلق املبني احلكيم احلليم
احلميد احلي القيوم اخلبري اخلالق اخلالق الرءوف الرمحن الرحيم الرزاق – طبعا هذه كلها من
القرآن – الرقيب السالم السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العامل العزيز العظيم العفو العليم
العلي الغفار الغفور الغين الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبري الكريم
اللطيف املؤمن املتعالي املتكرب املتني اجمليب اجمليد احمليط املصور املقتدر املميت امللك املليك املوىل املميت
املهيمن املصري الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب).
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هذه كلها يف كتاب اهلل – سبحانه وتعاىل – ذكر واحدا ا وثامنني اسام ،قال من السنة ،أيضا ذكر
من السنة مجلة من أسامء اهلل – عز وجل – ،ذاك التعداد من القرآن،
من السنة قال( :اجلميل ،اجلواد ،احلكم ،احليي ،الرب ،الرفيق ،السبوح ،السيد ،الشايف،
الطيب ،القابض ،الباسط ،املقدم ،املؤخر ،احملسن ،املعطي ،املنان ،الوتر) فهذه كلها ثبتت يف السنة،
"احلي" يف القرآن ،إ اذا "احليي" «إ َّن اهللَّ حي ٌّى ست رِّري»« ،اهللَّ حي ٌّى ست رِّري» هذا دليله،
خرج هذه األسامء من سنة النبي – صىل اهلل عليه وسلم – ،كذلك يف
وهنا املحقق يف احلاشية ّ
اجلواد" ،ثم قال الشيخ – رمحه اهلل – إذا ُيرجع إىل تعدادها،
األول يف أسامء اهلل "اجلواد" ،هنا " ّ
وكذلك األدلة عليها وهذا باب واسع.
اسام من ماذا؟ من القرآن ،وثامنية عرش من ماذا؟
قال :هذا ما اخرتناه بالتتبع ،واحدا ا وثامنني ا
من السنة ،إ اذا أصبحت ماذا؟ تسع وتسعني.
قال عندنا تردد يف اسم اهلل احلفي ألنه ما ورد يف القرآن عىل هيئة االسم ،إنام ورد عىل هيئة قال
ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ (سورة مريم )4٧ :أي :مقيدا ا بإبراهيم – عليه السالم – ،فأصبح عند الشيخ
تردد يف إدخاله ،قال :وكذلك اسم اهلل احملسن عنده تردد يف إدخاله يف األسامء التي ثبتت يف
السنة ،لكنه ذكره يف التسعة والتسعني ،قال :ألننا مل ن ّطلع عىل رواته يف الطرباين ،وقد ذكره شيخ
اإلسالم يف األسامء ،واحملسن بعضهم يضعفه لكن الصحيح أنه من أسامء اهلل – سبحانه وتعاىل –
كام

جاء

عن

النبي

–
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صىل

اهلل

عليه

وسلم-

« َّ
فأحسنوا القتْلة» وهذا جاء من حديث أنس ،وجاء
إن اهلل
حمسن ُُيب اإلحسان ،فإذا قتلتُم ْ
ر
من حديث شداد بن أوس ،حديث أنس رواه الطرباين يف األوسط ،وصححه الشيخ األلباين،
وحديث شداد بن أوس رواه الطرباين يف الكبري وعبدالرزاق يف املصنف ،وأيضا صححه الشيخ
األلباين وكتب يف ذلك رسالة يف إثبات أن املُحسن من أسامء اهلل – عز وجل –.
قال :ومن أسامئه – تعاىل – ما يكون مضا افا مثل مالك امللك ذي اجلالل واإلكرام هذه األسامء
املركبة هلل – سبحانه وتعاىل –.
طيب بقي معنا القاعدة السابعة واألخرية يف أسامء اهلل – عز وجل – ،قال :اإلحلاد يف أمساء
اهلل – تعاىل – وامليل بها عما جيب فيها.
ثم ذكر مجلة من أنواع اإلحلاد ،اإلحلاد يا إخوة معناه يف اللغة ماذا؟ امليلُ ،س ِّمي اللحد حلدا
ألن فيه ميال يف احلفر يف القرب ،وكذلك يف األمور الرشعية أو يف الرشع ،أو يف االصطالح
ميل ،لكن ر
اإلحلاد أيضا ر
ميل عام جيب اعتقاده ،واإلحلاد يشمل مجيع املحذورات يف أسامء اهلل،
قال :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ (األعراف)180 :؟
فإ اذا اإلحلاد يف األسامء ذكره اهلل – عز وجل – وهو أنواع ،لذلك سيأيت معنا – إن شاء اهلل –
أن املحاذير يف أسامء اهلل – عز وجل – أربعة :ما هي املحاذير عموما؟
املحاذير :التشبيه والتعطيل والتحريف والتكييف ،هذه أربعة املحاذير ،ثم قالوا :جيمعها
اإلحلاد ،فهذه كلها ميل عام جيب اعتقاده.
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املحاذير األربع ،قلنا هي ماذا؟ التعطيل ،والتحريف والتشبيه أو التمثيل و التكييف ،وهذا
سيأيت أيضا نوع رشح هلا.
جيمع هذه املحاذير األربع كلها قضية اإلحلاد ،جيمعها كلها قضية "اإلحلاد"،
قال :اإلحلاد يف أمساء اهلل أنواع:
األول :أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات واألحكام ،وهذا الذي سميناه من املحاذير
األربع "التعطيل" ،كما فعل أهل التعطيل من اجلهمية وغريهم ،ملاذا سمي إحلا ادا؟ ألنه جيب
سميناه إحلا ادا.
اإليامن هبا ،فلام مال عن هذا الوجوب ّ
الثاني :أن جيعلها دالة على صفات تشابه صفات املخلوقني ،إ اذا النوع الثاين ما هو؟ التشبيه ،النوع
األول ،التعطيل ،والنوع الثاين ،التشبيه.
أيضا إحلاد؛ ألن الواجب إمرار الصفات عىل ظاهرها من غري تشبيه ،واعتقاد أهنا تليق
التشبيه ا
بجالل اهلل وكامله ،فإذا ش ّبهت ملت عن الواجب.
والنوع الثالث :تسمية اهلل مبا مل يسمِّ به نفسه ،وهذا الذي خيالف قاعدة أن أسامء اهلل
سمى اهلل – عز وجل – باسم يدل عىل نقص ،وليس فيه كامل ،فهذا مجع
توقيفية،
ا
خصوصا إذا ّ
يسمون اهلل
سم به نفسه ،مع اسم فيه النقص ،وهذا مثل ما يفعل النصارى ّ
سمى اهلل بام مل ُي ِّ
أنه ّ
يسم به نفسه ،مع وجود النقص ،وهي إثبات
سم تسمية اهلل بام مل ِّ
يسمون الرب أ ابا ،فهذا فيه ّ
أ اباّ ،
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الولد هلل – سبحانه وتعاىل – ،وأيضا الفالسفة يسمون اهلل بالع ّلة الفاعلة وغري ذلك؛ ألن هذا
خيالف قضية التوقيف.
الرابع :أن نشتق لألصنام من أمسائه أو نشتق لآلهلة عمومًا من أمسائه – سبحانه وتعاىل – ،مثال
ذلك :الالت من اهلل ،وهذا أحد األقوال يف اشتقاق الالت ،وإال فقيل أن الالت مأخوذة من
لت السويق -يصنع الطعام -يلت الطعام ،الالت من اهلل ،وال ُعزى من العزيز ،ومناة من املنان،
َّ
أيضا إحلا رد ،قال" :وذلك أن أسامء اهلل خمتصة به – عز وجل – " ،ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ
فهذا ا
(األعراف ،)180:ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ (طه ،)8:قوله :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﮊ (احلرش،)24:
فكام اختص بالعبادة و باأللوهية احلق ،وبأنه ُيسبح له ما يف الساموات وما يف األرض ،فهو
أيضا خمتص باألسامء احلسنى ،فتسمية غريه هبا عىل الوجه الذي خيتص باهلل – عز وجل – ر
ميل
ا
عام جيب فيها ،أي أن تسمية اهلل – سبحانه وتعاىل – أو تسمية خلقه بأسامء اهلل عىل الوجه
هبا ّ
أمر حمرم ،فهؤالء ا
مثال سموا
الذي ُأضيف هلل – سبحانه وتعاىل – (وجه الكامل املطلق) هذا ر
اآلهلة وعبدوها من دون اهلل ،فأطلقوا عليها أسامء اهلل ،فوصفوا هذه اآلهلة بالكامل ،فهذا أمر
حمرم.
وإن كان جيوز إطالق االسم من أسامء اهلل عىل بعض خلقه ،وليس كل أسامء اهلل ،لكن ليس
عىل الوجه الذي ُأطلق عىل اهلل – سبحانه وتعاىل – ،وهذا ورد يف القرآن ،مثل ماذا :ﮋ ﯺ ﯻ
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ (يوسف )30:ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ (الدخان ،)4٩:لكن إطالقه عىل
ُ
إطالق اسم من غري حقيقة االسم.
هؤالء
قال :ومنه ،أي هذا اإلحلاد منه ما يكون شركًا أو كفرًا حسبما تقتضيه األدلة الشرعية ،وعموم
ُفرا باهلل –
اإلحلاد منه ما يكون ا
أيضا معصية إذا أطلقنا اإلحلاد بإطالقه العام ،ومنه ما يكون ك ا
سبحانه وتعاىل – إذا فهمنا أن كلمة إحلاد معناها امليل عام جيب اعتقا ُده.
إ اذا هبذا نكون انتهينا من القواعد متعلقة باألسامء.
طيب من يستطيع من غري نظر إىل ما كتب أن يذكر ضوابط األسامء احلسنى؟ أول واحد يرفع
يده ،تفضل شيخ.....
ضوابط األسامء احلسنى ثالثة:
الضابط األول :ﮋ ﭳ ﮊ  ،أسامء اهلل توقيفية.
الضابط الثاين :أسامء اهلل حسنى ،الدليل قول اهلل – تعاىل – :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ

ﮊ (األعراف)180:

الضابط الثالث :ﮋ ﭶ ﭷ ﮊ األمر بالدعاء بأسامء اهلل – عز وجل –.
اآلن قواعدر يف صفات اهلل – سبحانه وتعاىل – قال:
القاعدة األوىل :صفات اهلل تعاىل كلها صفات كامل ال نقص فيها بوجه من الوجوه.
~ ~ 17

نقص بوجه
وهذا مثل ما ذكرنا يف قضية األسامء ،أن أسامء اهلل – عز وجل – ُحسنى ليس فيها ر
من الوجوه.
مثال ذلك :احلياة ،العلم ،القدرة ،السمع ،البرص ،الرمحة ،العزة ،احلكمة ،ال ُعلو ،العظمة،
وهذا سبق أن ذكرناه يف قضية ا
حي أو احلي ،وذكرنا أن إضافته للمخلوق يسبقه
مثال أن اهلل ّ
عدم ،ويتلوه فناء ،أما إضافته هلل – عز وجل – فليس فيه هذه أوجه النقصَّ ،
دل عىل ذلك أن
أسامء اهلل كلها ُعليا ،وحسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ،الصفات.
أوال :دل عليه السمع والعقل
وذكرنا أن معنى كلمة السمع ما ُسمع من الكتاب والسنة ،دليل السمع قوله – تعاىل –:
ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ (النحل، )٦0 :
إ اذا املثل األعىل واملثل املقصود به الوصف األعىل هلل ،فإ اذا ال ُيضاف هلل – عز وجل – إال
الوصف األعىل ،وهو املثل األعىل ،وهذا ذكره اهلل – عز وجل – وهو املثل األعىل يف أكثر من
موضع من القرآن ،منها هذا املوضع ،قال :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮊ (النحل، )٦0 :
قال – عز وجل – :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
وأيضا يدخل فيه قوله – تعاىل – :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭼ ﮊ (الروم ، (2٧ :ا
ﭧﮊ (الشورى،) 11 :
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فإ اذا أثبت اهلل – عز وجل – لنفسه املثل األعىل (الوصف األعىل) ،وأثبت لغريه مثل العكس
وهو ُ
السوء ،فاملخلوق صفاته داخلة يف املثل السوء ملا يعرتهيا من نقص ،أما اهلل – سبحانه
مثل َّ
وتعاىل – فصفاته كلها كامالت ،لذلك يقول ابن القيم – رمحه اهلل – يف بيان معنى املثل األعىل،
قال – رمحه اهلل –" :أخبر أن املثل األعلى املتضمن إلثبات الكماالت كلها له وحده" ،هذا املثل
األعىل؛ إثبات الكامالت كلها هلل – سبحانه وتعاىل –،
قال " :وبهذا كان املثل األعلى" ،وأما العقل واملثل األعىل الكالم عليه كثري ،تكلم عليه شيخ
اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل – وابن القيم يف «خمترص الصواعق» يف قضية القياسات ،ما
الذي جيوز يف حق اهلل والذي ال جيوز ،وكذلك قضية أن كل كامل ثبت يف املخلوق فاهلل – عز
أيضا إىل النصوص الرشعية يف إثبات الصفات.
وجل – أوىل به ،مع النظر ا
وكل نقص ثبت يف املخلوق فاهلل – عز وجل – أوىل بالتنزه عنه ،وهذه طريقة القرآن يف إثبات
الصفاتَّ ،ملا جاء إىل العجل فذكر أن من صفاته النقص فقال ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﮊ

(األعراف)148 :

فذكر أن هذا الذي تزعمون أنه إله ليس بإله ألنه متصف بصفات النقص ،ما هي صفات
النقص؟ عدم الكالم.
إ اذا من صفات الكامل املتصف هبا اهلل – عز وجل – صفة الكالم.
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وأما العقل فوجهه أن كل خملوق البد أن يتصف بصفة ،وهذه الصفة إما أن تكون صفة كامل
وإما أن تكون صفة نقص ،النقص إثباته هلل – عز وجل – باطل ،إذا بقي معنى صفة الكامل،
وذكر أن اهلل – عز وجل – أبطل ألوهية األصنام ملا ذكر صفة النقص فيها ،فإ اذا ثبت أن اإلله
احلق هو املتصف بصفات الكامل ،قال :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ(األحقاف .)5:

إ اذا وصفهم بالغفلة ،فدل عىل أن من صفات الكامل هي القدرة والعلم هلل – سبحانه وتعاىل –
والسمع والبرص وكذلك من صفات الكامل أنه يستجيب دعاء املضطرين.
قال :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ (النحل  )20:إ اذا من صفات الكامل هلل
اخللق.
ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮊ (النحل )21 :إ اذا من صفات الكامل هلل احلياة.
ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ (مريم ،)42 :إ اذا من صفات الكامل
السمع والبرص والغنى.
ﮋﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮊ

الكامل النفع والرض بيد اهلل.
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(األنبياء)٦٦ :

إ اذا من صفات

أيضا كلها تدل عىل إثبات صفات الكامل هلل –
فثبت إ اذا أن العقل واحلس واملشاهدة والسمع ا
عز وجل –
وأما الفطرة ،دليل الفطرة أيضا قال :فألن النفوس السليمة جمبولة على حمبة اهلل وتعظيمه
وعبادته ،وهل حتب وتعظم وتعبد إال من اتصف بصفات الكمال أم أنها حتب وتعظم من اتصف
بصفات النقص.
إ اذا هذه كلها أدلة عىل أن صفات اهلل – عز وجل – كلها عليا نقول أسامؤه احلسنى وصفاته
العىل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه طيب إذا جاءتنا صفة قال :وإذا كانت الصفة نقصًا ال كمال
فيها فهذه تُنفى مطلقًا عن اهلل – سبحانه وتعاىل – مثل املوت واجلهل والنسيان والعجز والعمى
والصمم قال :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ (الفرقان )58 :نفى عن نفسه صفة املوت.
ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ (البقرة )255 :نفى عن نفسه صفة السنة والنوم.
ﮋ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﮊ (طه)52 :

نفى عن نفسه صفة النسيان.

ﮋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﮊ (فاطر )44 :نفى عن نفسه صفة العجز.
«إ َّن الدَّ َّجال أ ْعو ُر وإ َّن ر َّبك ُْم ع َّز وج َّل ل ْيس بأ ْعور» نفى عن نفسه صفة العور وأثبت صفة
العينني هلل – سبحانه وتعاىل – ألن العور يقابله العينني وهذا من أدلة أهل السنة إلثبات صفة
العينني هلل – سبحانه وتعاىل –.
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قال «فإ َّنك ُْم ال تدْ ُعون أص َّم وال غائ ابا» نفى عن نفسه صفة الصمم والغياب.
وقد قال عاقب اهلل – عز وجل – الواصفني له بالنقص يعني هذا من األدلة عىل إثبات صفة
الكامل هلل أن اهلل عاقب من وصف اهلل – سبحانه وتعاىل – بالنقص ملا وصف اليهود اهلل – عز
وجل – بأهنم قالوا :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧﮊ فقال :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﮊ (املائدة )٦4 :إ اذا جاء بصفة النقص فنفاها وجاء بعكسها وهي صفة الكامل.
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ (آل عمران(181 :

كذلك ن َّزه اهلل – عز وجل – عمو اما نفسه عن النقائص ،لذلك نقول معنى سبحان تنزيه ،تنزيه
مشتمل عىل تعظيم ،التسبيح معناه التنزيه ،ليس فقظ تنزيه ،ال بد أن نفهم أن التنزيه هنا مشتمل
عىل اإلثبات والتعظيمَّ ،ملا نزهنا اهلل عن النقص أثبتنا له صفات الكامل ألنه سيأيت معنا أن التنزيه
وحده ليس بكامل وإنام التنزيه املقرتن بإثبات كامل الضد والتعظيم هذا هو التنزيه الصحيح،
وهذا الذي يضاف إىل اهلل – سبحانه وتعاىل –.
وهذا معنى كلمة (سبحان اهلل) أي ننزهك يا ربنا عن مجيع النقائص والعيوب ،لذلك قال –
عز وجل – :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ من النقائص ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ
الصافات 181 - 180 :أي أن هذه طريقة املرسلني يف إثبات الكامالت هلل – سبحانه وتعاىل – ﮋ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﮊ (الصافات.)182 :
~ ~ 22

ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﮊ ( املؤمنون.)٩1 :
بقي معنا احلالة الثالثة يعني عندنا احلالة األوىل صفات الكامل املطلق تثبت هلل ،صفات النقص
املطلق ُتنفى عن اهلل.
بقي معنا بعض الصفات هلا كامل من وجه وهلا نقص من وجه آخر.
قال إذا كانت الصفة كامل يف حال ونقص يف حال آخر ،فهنا ال جيوز إطالقها عىل اهلل – عز
وجل – مطل اقا ألننا لو أطلقناها مطلقا دخل النقص وإن نفيناها مطل اقا نفينا حالة الكامل فوجب
معنا أن نثبتها عىل الوجه الذي أثبته القرآن ،أن نثبت هذه الصفات عىل الوجه الذي أثبتها
القرآن وهي عىل طريقة املقابلة.
إ اذا قال فال تثبت له إثباتاا مطل اقا وال تنفى نف ايا مطل اقا بل ال بد فيه من التفصيل ،التفصيل
خالصته أهنا َتوز يف احلال التي تكون فيها ا
كامال ،وال تطلق عىل اهلل يف احلال التي تكون فيها
نقصا ،وهذا يأيت عىل سبيل كام قال العلامء تأيت ا
كامال يف باب املقابلة ،ما معنى املقابلة؟
أي مقابل أمر آخر ،وهذه الصفات مثل صفات اخلداع واملكر والكيد واالستهزاء وغريها
فهنا ننظر إىل القرآن كيف أثبت املكر ،قالﮋ ﮛ ﮜ ﮝﮊ
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(األنفال)30 :

مل يأت يف القرآن القول بأن اهلل ماكر عىل وجه اإلطالق ،أو أن نقول أن من صفاته املكر عىل
وجه اإلطالق خطأ ،وإنام نقول أنه يمكر بمن مكر به أو باملؤمنني أو بأوليائه ألهنا جاءت هكذا
يف القرآن ﮋ ﮛ ﮜ ﮝﮊ

وكذلك قال :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ (النساء  )142:إ اذا جاء اخلداع عىل وجه
املقابلة ،فال نقول من صفات اهلل اخلداع ،هنا وقع اخللل ووقع اخلطأ.
ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ (البقرة (14 :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ (البقرة ،)15 :وقع االستهزاء يف
أيضا إذا نظرنا إىل القرآن يف الوصف الذي يأيت فيه النقص ال
مقابلة استهزاء هؤالء ،لذلك ا
يطلقه اهلل – عز وجل – حتى يف سبيل املقابلة،الوصف الذي ال ُيتمل الكامل ال ُيطلق عىل اهلل
حتى يف سبيل املقابلة،
لـام قال اهلل – عز وجل – :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
من أمثال ذلك :اخليانة ّ

ﭳ ﭴﮊ (األنفال )٧1 :ومل يقل فخاهنم؛ ألن اخليانة ال تكون إال نقص ال فيها كامل بوجه من
مثال أن نقول مثل ما نبه إليه الشيخ ابن عثيمني ال جيوز أن نقول ا
الوجوه ،لذلك ما جيوز ا
مثال
خيون اهلل من خانه ،أو يقول ا
مثال الدَّ اعي لرجل ظلمه أسأل اهلل أن يظلمك مثلام ظلمتني ،ملاذا؟
هذا وجه ُمقابلة أو غري ُمقابلة؟ مقابلة ،لكن ملاذا امتنع هنا يف املقابلة ؟ ألن الظلم ليس فيه
ر
كامل بوجه من الوجوه ،واضح يا إخوة.
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إ اذا صفات اهلل -سبحانه وتعاىل -هلا ثالثة أحوال وكُل هذه األحوال ترجع إىل قضية الكامل:
احلال ُة األوىل ما هي؟ الكامل املطلق وهذه تُثبت هلل.
احلالة الثانية :النقص املطلق وهذا ضد الكامل رجعنا إىل الكامل فتُنفى عن اهلل.
هناك صفات تكون يف حال كامل ويف حال نقص فهذه البد فيها من التفصيل وهذه تأيت يف
القرآن عىل جهة املقابلة ألهنا تدل عىل َّ
أن فاعلها قاد رر عىل أن ُيقابل عدوه بمثل فعله ،وأعظم
منه ،إ اذا هذه هي القاعد ُة األوىل.
ب الصفات أوسع من باب األمساء.
القاعدةُ الثانية :با ُ
نحن اآلن يف قواعد الصفات انتهينا من قواعد األسامء ،ألن كتاب القواعد املثىل ثالث
أبواب ،سيأيت بعدها الشبهات.
الباب األول يف القواعد يف األسامء.
الباب الثاين يف القواعد يف الصفات.
الباب الثالث يف القواعد يف أدلة األسامء والصفات.
ب الصفات أوسع من باب األمساء.
القاعدةُ الثانية :با ُ
يقول :وذلك ألن كلَّ اسمٍ مُتضمِ ٌن لصفة كما سبق يف القاعدة الثالثة من قواعد األمساء.
أن َّ
يف أي قاعدة ذكرنا َّ
كل اسم ُمتضمن لصفة ؟
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يف قاعدة َّ
أيضا يلزم منه إثبات
أن االسم يكون متعد يلزم منه إثبات الصفة ،واالسم غري املتعد ا
الصفة.
سام ،إ اذا هبذا ظهر
إ اذا كل اسم من أسامء اهلل فيه صفة ،لكن ال يمكن أن نُخرج من الصفات ا ا
َّ
باب اإلخبار وهذا أوسع ُخيرب
أن باب األسامء أقل ،يأيت بعده باب الصفات أوسع ،يأيت بعده ُ
عن اهلل – سبحانه وتعاىل – ببعض الصفات وبعض األفعال.
إ اذا القاعدة عندنا من املهم أن نعرف َّ
أن أسامء اهلل – عز وجل – نستخرج منها الصفات ،وأما
الصفات فال  ،......ممكن أن نستخرج إذا جاء الدليل وممكن أنه ال يصح االستخراج.
ُ
مثالُ ذلك :اسم اهلل الرمحن ،ثبت معنا صفة اخلالق ،القادر ،العزيز ،غري ذلك من األسامء
الكثرية ،كل اسم خترجون منه صفة ،ألننا سبق أن ذكرنا َّ
أن أسامء اهلل ليست جامدة ،بل ُحسنى
كامل ُة الوصف واملعاين والدِّ الالت ،أما الصفات فهي تتعلق بأفعال اهلل ،أفعال اهلل – عز وجل –
كثرية ،فلو قلنا ا
مثال من صفاته أنه يمكر بمن مكر به عىل ما سبق ،هل نقول من أسامء اهلل
املاكر؟ ال نقول.
من أفعاله – سبحانه وتعاىل – :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ (الواقعة ( ٦4 :إ اذا من أفعال اهلل هذه
الزراعة ،هل نقول َّ
بعض من توسع مثل من ذكرنا ابن عريب
الزارع؟ ال ،ومع هذا جاء ُ
أن اهلل َّ
ِّ
الزارع ،واملسعر وغريه ،توسعوا يف هذا الباب.
سام فسمى اهلل ّ
وغريه ،فأطلق من كل صفة ا ا
قال :أمثلة ذلك ا
مثال املجيء قوله ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ [الفجر ]22 :هل نقول أن اهلل اجلائي؟ ال يمكن.
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ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ

[البقرة]210 :

فهل نُسمي اهلل اآليت ؟ ال.

ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [آل عمران ]11 :هل نُسمي اهلل اآلخذ ؟ ال.
ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ [احلج ]٦5 :هل نُسمي اهلل املاسك ؟ ال.
ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ [الربوج ]12 :هل نُسمي اهلل ا
باطشا ؟ ال.
ألن إلطالق االسم مثل ما ذكرنا أن بعض األفعال وبعض الصفات قد تشتمل عىل -يعني-
ال تُطلق عىل اهلل – عز وجل – إال عىل وجه يكون ا
كامال فإطالق أخذ االسم منها عىل وجه
اإلطالق يدخل فيه معنى النقص.
أيضا ينزل ربنا إىل السامء الدنيا؟ هل نقول إن اهلل النازل ؟ ال.
إ اذا األصل عندنا ما هو؟ أن نصف اهلل بام وصف نفسه عىل الوجه الذي وصف نفسه به ،ما
دام أنه ذكر هذا عىل وجه الصفات نذكره عىل وجه الصفات ،ذكره عىل وجه األسامء نذكره عىل
وجه األسامء ،ونعلم َّ
أن االسم يؤخذ منه الصفة.
قال :القاعدة الثالثة :صفات اهلل – تعاىل – تنقسم إىل قسمني ثبوتيِّة وسَلْبية.
موجودة هذه ؟ القاعدة الثالثة؟ أنا أعطيكم القواعد رتبوها أنتم.
إ اذا القاعدة الثالثة :صفات اهلل – تعاىل – تنقسم إىل قسمني ثبوت ّية وس ْلبية.
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ما معنى الثبوتية ؟ الثبوتية التي فيها معنى اإلثبات ،والسلبية التي فيها معنى السلب ومعنى
السلب يعني النفي ،صفات اهلل – عز وجل – منها ما هو إثبات ومنها ما هو نفي ،منها ما هو
إثبات ومنها ما هو نفي.
ر
قال :الثبوتية :ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله؛ وكلها صفاتُ كمال ليس فيها
نقصٌ بوجهٍ من الوجوه وهذا سبق معنا ،فيجب إثباتها هلل – تعاىل – حقيقةً على الوجه الذي يليق
باهلل – سبحانه وتعاىل – أدل ُة ذلك؛ قال :أدلته من السمع وأدلت ُه أيضًا من العقل:
من السمع قوله – تعاىل – :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮊ

(النساء)13٦ :

وجه هذه الدِّاللة أنَّ أمساء اهلل – سبحانه وتعاىل – أو صفات اهلل – عز وجل – ثبوتيةٌ ألنه جيبُ
اإلميانُ بكل ما أثبته اهلل أو أثبتهُ أو أنزله يف القرآن أو جاء على لسان رسوله – صلى اهلل عليه وسلم
– ،هذا الدَّليل من القرآن.
قال الدَّليلُ من العقل يف قضية إثبات الصفات ،إثباتُ الصفات قال :ألن اهلل أخرب عن نفسه؛ فهذه
الـمعطلة ،هذا دليل مهم يذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية
الرد عىل ُ
قاعد رة مهمة يا إخوان يف قضية َّ
الـمعطلة.
رارا يف قضية كيف ترد عىل ُ
وابن القيم م ا
قال :اهلل – عز وجل – أخرب عن نفسه بهذه األمساء وهذه الصفات ،اهلل – عز وجل – أعلم بنفسه
أم أنت أيها الـمُعطل؟! اهلل أعلم ،اهلل أصدق ،واهلل أحسنُ حديثًا ،أليس كذلك؟
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النبي – صىل اهلل عليه وسلم – ،النيبُّ – صلى اهلل عليه وسلم – أعلم اخللق،
نأيت إىل جانب ِّ
الـمع ِّطل.
وأفصح اخللق ،وأنصح اخللق ،يعني خذ هذه الثالث واحتج هبا عىل ُ
لـام يأيت النبي – صىل اهلل عليه وسلم – ويقول َّ « :
الس ََم ِء الدُّ ْن َيا » يقول
إن ا اَّللهُ َين ِْز ُل إِ ََل ه
َّ
يؤول يف حقيقة األمر قولهَّ :
املع ِّطلَّ :
إن اهلل ال
إن اهلل ال ينزل !!! أليس كذلك ينزل أم ال يبدأ ِّ
ينزل.
نقول له :هل أنت أعلم أم النبي – صىل اهلل عليه وسلم –؟!! النبي أعلم.
هل أنت أنصح لألمة أم النبي أنصح؟ ألنك تقول أنت لو أثبتنا إنزال هذا فيه ظاهره التشبيه،
النبي – صىل اهلل عليه وسلم –؟ النبي – صىل اهلل عليه وسلم – ما
يعني أنت أنصح لألمة من ِّ
قال ظاهره التَّشبيه.
أفصح لسا انا أم النبي – صىل اهلل عليه وسلم –؟ هل عجز رسول اهلل –
اجلوابُ الثالث :هل أنت
ُ
صىل اهلل عليه وسلم – الفصيح الذي ُأويت جوامع الكلم أن يقول :نزل أمره ،نزلت رمحته ،نزل
النبي – صىل اهلل
ملك من املالئكة؟!! حني تأيت وتؤول وتزيد يف الكالم ما ليس منه ،يقول لكَّ :
عليه وسلم – أفصح،
نقول له:إ اذا نأخذ كالم األعلم واألفصح واألنصح ونرتك كالمك أنت ،واضح هذه كررها
أيضا ابن القيم – رمحه اهلل – وهي قضية ،عندما
شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل تعاىل – و ا
النبي – صىل اهلل عليه وسلم –،النبي –
تأيت للرد عىل املعطل متسك هذه الثالثة أمور يف جانب ِّ
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صىل اهلل عليه وسلم – ماذا؟ أعلم ،ثاين؟ أفصح ،ثالث؟ أنصح ،هل أنت أعلم؟ هل أنت
أنصح؟ هل أنت أفصح؟ يأيت بعد ذلك ُُيج وال يستطيع اجلواب.
النوع الثاين قال :الصفات السلبية ،ما نفاها اهلل – سبحانه – عن نفسه ونفاها عنه رسوله –
صىل اهلل عليه وسلم – ،وهذا مثل :املوت ،النوم ،اجلهل ،النسيان ،العجز ،التعب.
هذه كلها نفاها اهلل – عز وجل – عن نفسه ،نفى اهلل عن نفسه العجز والكسل والنوم
صفات النقص منفية عن اهلل – سبحانه وتعاىل – فيجب نف ُيها عن اهلل –
واجلهل ،هذه كلها
ُ
سبحانه وتعاىل – مع إثبات ضدها ،مثل ما قلنا يف قضية السلب البد من إثبات الضد ،ألن
مدحا؟ إذا أثبتنا كامل الضد؛
في ا
النفي وحده ذم ،النفي وحده ذم وليس ا
مدحا ،متى يكون الن ُ
ألن النفي قد يأيت للعجز ،وقد يأيت لعدم القابلية.
عجزا وإما عدم القابلية ،فلام نقول ا
قال َّ
مثال كام قالوا:
إن النفي قد يأيت لوجهني :إما ا
قُبيلةٌ ال يغدرون بذم ٍة *** وال يَظلمون الناس حبة خردلِ.
قال عن هذه القبيلة يعني هناك قبيلة من القبائل تأيت القبائل األخرى فتأخذ منها وتظلمها
وهؤالء ال يستطيعون أن يأخذوا حقوقهم – هذا معنى من املعاين – وإن كان الظلم عمو اما ال
جيوز ،لكن الشاعر ملا وصف هؤالء ال يظلمون هل هذا مدح يف هذا الباب؟ نقص ،ألهنم ال
يستطيعون أن يأخذوا حقوقهم يعني ما أثبت هلم كامل العدل.
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أما يف اهلل – عز وجل – ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ )الكهف (4٩ :نفينا ماذا؟ الظلم ،مع إثبات كامل
العدل.
لـام أقول ا
دحت اجلدار؟ ال ،ملاذا؟ ألنني مل ُأثبت
اجلدار ال يظلم ،هل م
مثال هذا
ُ
ُ
وعدم القابلية َّ
له كامل العدل ،ألنه ال يقبل ا
أصال العدل.
مدحا إال إذا أثبتنا كامل ضده ،فلام أقول ا
مثال :ﮋ ﮫ
إ اذا يف اهلل – سبحانه وتعاىل – ال يكون ا
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ (البقرة )255 :قال اهلل – عز وجل – قبلها ماذا؟ ﮋ ﮨ ﮩﮊ أثبت كامل
إثبات أو نفي الظلم عن اهلل يف إثبات كامل العدل،
احلياة وكامل القيومية ثم نفى ضده ،فإ اذا
ُ
ملا نقول :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ )الكهفَّ (4٩ :
دل هذا النفي عىل أمرين مها؟ من يستطيع اجلواب؟
إثبات العدل ،إذا قلنا نفي الظلم
قوله :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ )الكهف (4٩ :أوالا نفي الظلم ،ثان ايا
ُ
فقط ألن النفي قد يأيت لعاجز أو قد يأيت لعدم القابلية ،لكن نقول :نفي الظلم ،وهذا يدل عىل
ثبوت كامل العدل واحلكمة هلل – سبحانه وتعاىل –.
نقول :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ (الفرقان )58 :نفى املوت وأثبت كامل احلياة،
قال :ﮋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ (فاطر )44 :نفى العجز وفيه إثبات
القدرة والقوة والغنى هلل – سبحانه وتعاىل – لذلك قال بعده يف آخر اآلية :ﮋ ﰘ ﰙ ﰚ
ﰛﮊ

(فاطر.(44 :
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وكذلك النفي واإلثبات سيأيت َّ
أن النفي أو اإلثبات أوسع يف النصوص الرشعية من قضية أو
من قضايا النفي ،إ اذا هذه القاعدة ُخالصتُها:
َّ
أن صفات اهلل تنقسم إىل كم قسم؟ قسمني :ثبوتي رة والثاين سلبية.
الثبوتية مثل ماذا؟ الرمحة ،العلم ،القدرة ،الصفات.
السلبي ُة ما هي؟ النفي مثاله نفي املوت ،والتعب ،واجلهل.
وإثبات كامل ضدها.
ونقول :إ َّن الصفات السلبية تشتمل عىل أمرين ،ما مها ؟ نفي الصفة
ُ
قول :قال اهلل ﮋ ﭳ ﭴ ﮊ (األنفال )٧1 :هذا القول يف اخليانة؟ ال ما فيه خيانة هنا ،قال:
ﮋﭳ ﭴ ﮊ متكن منهم.
هل يكون فيه مدح أم ذم ،فأمكنهم هذه اللفظة؟ هذه نعم هذه ال شك أهنا مدح هلل – عز
وجل – أنه متكن منهم وقدر عىل دفع خيانتهم.
قال :القاعدةُ الرابعة :الصفات الثُّبوتية صفات مدح وكمال.
وتنوعت دالالهتا ظهر من كامل املوصوف هبا ما هو أكثر ،وهلذا كانت
قال كلام ك ُثرت ّ
الصفات الثبوتية التي أخرب هبا عن نفسه أكثر بكثري من الصفات السلبية – كام هو معلوم –.
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قسم الصفات إىل صفات ثبوتية وصفات سلبية َّبني َّ
أن األكثر يف القرآن الثبوتية؛ ألن
اآلن ملا َّ
الثبوتية اإلكثار منها يدل عىل الكامل كلام ثبت صفات ثبوتية أكثر كلام ازداد الوصف ا
كامال هلل –
سبحانه وتعاىل – بخالف الصفات السلبية فليس من أسلوب القرآن وال من أسلوب السنة
اإلكثار من الصفات السلبية وإنام تأيت عىل وجه اإلمجال.
الغالب فيها
غلب أهنا تأيت عىل وجه التفصيل ،الثبوتية
ُ
لذلك يقولون :الصفات الثبوتية األ ُ
التفصيل ،يعني تفصيل وتعداد الصفات الثبوتية؛ القدرة والعلم واإلرادة واملشيئة والكالم،
كُلها يأيت تفصيلها هلل – سبحانه وتعاىل –،
ُ
فاألصل فيها أهنا تأيت عىل وجه اإلمجال ،ومعنى كلمة (إمجال) أي أنه
الصفات السلبية
وأما
ُ
كلمة عامة ينفي هبا كل صفات النقصُ ،
مثال ذلك قوله – تعاىل – :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﮊ
(الشورى )11 :هذه نفى هبا مجيع صفات النقص التي ثبتت يف املخلوق ،ونفى هبا ُمشاهبة صفات اهلل
لصفات املخلوقني هذا ُيسمى نفي مُجمل.
ر
مثال آخر قوله – تعاىل – :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ (مريم )٦5 :فهذا نفي ُجممل لكل املشاهبة هلل –
سبحانه وتعاىل – يف أسامئه وصفاته ،واملشاهبة له يف ربوبيته وألوهيته ،ليس له ند وال نظري وال
شبيه ،فهذا كله من باب اإلمجال يف الصفات السلبية أو املنفية ،ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ
(اإلخالص)4 :

هذا نفي ُجممل ،وهذه طريقة القرآن وطريقة السنة خالف فيها أهل األهواء والبدع.
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إ اذا عرفنا َّ
أن طريقة القرآن والسنة التفصيل يف اإلثبات ،ملا يأيت إىل نفي ما ُيتاج إىل تفصيل إال
بياهنا لكن األصل فيه ُجممل ألن تفصيل النفي ليس فيه كامل ،إال يف
يف بعض األحوال سيأيت ُ
بعض املواطن عند احلاجة وأما الكامل هو يف تفصيل الصفات الثبوتية ،هذه طريقة القرآن؛
طريقة أهل السنة.
تأيت طريقة أهل األهواء من األشاعرة واملتكلمني وغريهم ُخيالفون هذه الطريقة ،فيبدءون
فصلون يف السلب والنفيَّ ،ملا تأيت لبعض عقائدهم يقولونَّ :
إن اهلل – يبدأ يصف اهلل اآلن –
ُي ِّ
يقولَّ :
إن اهلل ليس بجسم وال بعرض وال له غرض وال وال وال فيذكر صفات اهلل كلها بلفظ
ماذا؟ النفي ال ،ال ،ال هذه ليست طريقة القرآن ،ليست طريقة القرآن وليس أيضا فيها كامل
وليس فيها مدح ،بخالف أن يأيت القرآن والسنة ف ُيثبت َّ
أن اهلل ٌّ
حي وقيوم وقادر وعامل ر
و......الصفات يكرر يف الصفات هذا مدح.
رجل وجاء إىل ملك وقال له ماذا ،أنت لست ا
مثال ذلك :لو جاء ر
ُ
َّاسا ولست
زباال ولست كن ا
َّفرا اشا ولست  ،!!!.....يقتله ُمبارشة ،ألن هذا مدح أو ذم؟ هذا ذم.
فصل يف النفي فهذا ذم ،أما ملا يأتيه فيقول :أنت العادل ،وأنت احلاكم وأنت املسيطر،
فهنا َّ
مدحا ،فكيف باهلل –
وأنت كذا وأنت كذا هذا يفرح به مدح ،فإذا كان يف هذا يف املخلوق ال ُيعد ا
جوهر وال داخل العامل وال خارج
عرض وال
عز وجل – فتأيت وتقول :إن اهلل ال
جسم وال ر
ر
ر
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العامل وال عن يمينه وال عن شامله ،احلقيقة مثل ما ذكرنا ،هل يف بيته نخلة؟ ليس يف بيته نخلة،
ليس عنده املع ِّطل يعبدُ عد اما.
إ اذا قلنا إ َّن الغالب يف الصفات الثبوتية ماذا؟ التفصيل ،يأيت أحيا انا إمجال لكن األصل
التفصيل ،اإلمجال مثل قوله :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ (الفاحتة )2 :أثبت مجيع املحامد هلل – عز
ثبوت عىل وجه اإلمجال.
وجل – وهذا
ر
أيضا يأيت عىل وجه التفصيل عند احلاجة ،ما هي احلاجات؟ قال :األوىل
وأما السلبية فأحيا انا ا
ُ
بيان عمو ُم كامله ،هذا الذي ذكرناه األصل يف النفي ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﮊ
ﭟﭠﭡﭢ ﮊ

(الشورى)11 :

ﮋﭞ

(اإلخالص)4 :

ا
مفصال يف الثانية ،قال :النفي ما ادعاه يف حقه الكاذبون ،يعني جاء الكاذبون وأثبتوا
يأيت
النقص هلل فجاء القرآن ففصل هذا النقص ونفاه عن اهلل ،وإن كان هذا النقص يكفيه أن نقول
ا
مثال :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﮊ (الشورى )11 :لكن ملا هؤالء نسبوا هلل الولد جاء التفصيل يف نفي
الولد عن اهلل ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﮊ (مريم( ٩1 :

ﮋﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﮊ

(مريم(٩2 :

دفع توهم نقص من كامله يف تعلقه بأمر معني ،ملا يأيت َّ
أن اهلل – عز وجل – من كامله
وكذلك ُ
خلق السموات واألرض ،فجاء اليهود فتومهوا أنه يف اليوم السابع تعب واسرتاح ،تنزه اهلل –
عز وجل – عن ذلك ،هذا موجود عندهم يف التوراة – ُحمرفة – ،يف أوهلا َّ
أن اهلل ملا خلق
الساموات واألرض يف ستة أيام جاء يف اليوم السابع الذي هو يوم السبت فاسرتاح ،فأختذوا هذا
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اليوم راح اة وعيدا ا،وهذا نقص أثبتوه هلل فجاء اهلل – عز وجل – ففصل يف النفي فقال :ﮋ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﮊ (ق )38 :قال :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ (الدخان )38 :فدفع توهم
اللعب ،ودفع توهم التعب ،ودفع توهم اللغوب.
إ اذا نكتفي هبذا بارك اهلل فيكم.
يعني ممكن ا
مثال يف الدرس القادم حتاولون أن تأخذوا كتا ابا من الكتب التي هي كاملة ويف
صفحة واحدة تنقل قواعد أدلة األسامء والصفات تكتبها معك حتى تكون حارضا معنا.
لو تفضلتم علينا بإعادة قواعد أسامء اهلل احلسنى؟
من ُيعيدها لنا ؟ ُيعيد لنا القاعدة التي ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية ،يريد القواعد كلها أو
ضابط األسامء؟
ضابط األسامء قلنا ثالثة أشياء ،ما هي ؟ من يستطيع أن ُجييب؟ تفضل أخي.
الثبوت قوله ﮋ ﭳ ﮊ  ،الثاين إهنا كلها حسنى ،والشاهد من اآلية ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﮊ (األعراف ،)180 :والثالث أن يدعو اهلل – سبحانه وتعاىل – هبا،الدعاء هبا والدليل قوله – تعاىل
– ﮋ ﭶﭷﮊ

هل يصح قول (اللهم ال تأمنا مكرك) ؟
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عليك بالدعاء الثابت واترك هذه األدعية غري الثابتة ﮋ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮊ (األعراف )٩٩ :املؤمن ال يأمن مكر اهلل هذا من صفات املؤمن يعيش بني اخلوف
وبني الرجاء خياف من اهلل – سبحانه وتعاىل – ومن آثار ذنوبه ،ويرجو رمحة اهلل – سبحانه
لكن هذا الدعاء ؟!!
وتعاىل – فال يعيش بالغرور وال باألمن من مكر اهلل – سبحانه وتعاىل –
َّ
اقترص عىل الدعاء الثابت.
طيب الذي ما استطاع أن ُيتابع معنا بعض الرشح ،الدروس ُمسجلة ،فتأخذون منها والذي
ا
سؤاال نعيد له الرشح.
ما فهم شي ائا ممكن يكتب
سؤال:
يا شيخ هل هناك أمساء معلومة غري التسعة وتسعني امسًا؟
اجلواب:
هذا يرجع إىل اجتهاد العلامء بعضهم اجتهد وأوصلها إىل أكثر من تسعة وتسعني وهذا ال
خيالف احلديث أن هلل تسعة وتسعني ليس معناه أنه ال نعلم نحن إال تس اعا وتسعني هذا أيضا
اسام من أحصاها
خطأ يف الفهم معناه ال نعلم إال تسع وتسعني،ال ،معناه أن هناك تسع وتسعني ا
دخل اجلنة.
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سؤال:
...........
اجلواب:
نعم مثلها كثري ومثلها أيضا« :من َّ
صىل هلل ثنتي عرشة ركع اة من النهار دخل اجلنة ومن بنى
هلل بيتاا بنى اهللُ له بيتاا يف اجلنة» هل هناك ركعات غري الثنتي عرش أو ال؟ هناك ركعات كثري.
سؤال:
هل صحيح ما قيل يف ابن عربي أنه كافر؟
اجلواب:
طبعا ابن عريب املقصود به الصويف هذا ال شك أنه ملحد زنديق كفره العلامء.
يعني مثال صفة الولد هي كامل يف املخلوق لكن ليس ا
كامال مطل اقا يف املخلوق هي كامل مطلق
للمخلوق حلاجته لكن اهلل – عز وجل – ليس حمتاجا فال تدخل هذه يف قاعدة كل كامل
للمخلوق اهلل أوىل به ألهنا كامل يف حق املخلوق لضعفه ولعجزه ،أما اهلل – عز وجل – فهو
الغني – سبحانه – ونحن الفقراء.
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سؤال:
يقول لو أنكم تشرحون لنا القاعدة الثالثة والرابعة يف األمساء مع األمثلة ألنين مل أفهمها؟ إذا
القاعدة الثالثة و الرابعة اليت درسنها اليوم أم السابقة ؟ يف األمساء.
ما هي القاعدة الثالثة والرابعة؟
اجلواب:
أسامء اهلل – سبحانه وتعاىل – بعضها هلا معان مقترصة عىل اهلل  -سبحانه عز وجل –
وبعضها هلا معان تتعدى إىل خلقه ،متعلقة بذاته ،وهناك أسامء اهلل – عز وجل – فيها معنى
التعدي للخلق،
مثال ذلك اسم اهلل – عز وجل – ذكرنا السميع ،طبعا عندنا ثالث أشياء أول شييئن ثابت
لألول وللثاين سواء متعد ايا أو غري متعد ،الشييئن مامها؟
إثبات االسم والصفة هذا سواء كان متعد ايا أو غري متعد نأخذ منه اسام ونأخذ منه صفة
مثال :السميع نأخذ منه اسم ماذا؟ السميع ونأخذ منه صفة السمع
مثال :احلي نأخذ منه اسم احلي وصفة احلياة ،هو يف نفسه حي – سبحانه وتعاىل – خالف
احمليي ألن املحيي فيه إحياء للخلق فيه تعد ،أما أنه – سبحانه وتعاىل – أنه حي فهذا االسم
ليس فيه معنى متعد.
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إ اذا يبقى معنا أن املعنى املتعدي يستفاد منه أمر آخر ثالث ماهو األمر اآلخر ثبوت احلكم
وثبوت املقتىض هلذا االسم.
ماهو املقتىض السم اهلل – عز وجل – السميع ؟
صفة السمع يسمع الرس والنجوى ،يسمع كل يشء.
اآلن ارشح لنا البصري؟
البصري ثبوت االسم البصري ،ثبوت الصفة أنه يبرص ،أحسنت ،البرص أنه يبرص ثبوت احلكم
ومقتضاه يرى كل يشء

ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ (الشعراء( 21٩ - 218 :

واضح اآلن يف أحد مل يفهم القاعدة هذه؟القاعدة التي تليها ما هي؟
داللة األسامء هذه ممكن أن تكون أصعب القواعد فهام لكنها -إن شاء اهلل -سهلة هذه تسمى
دالالت األلفاظ تأيت عند أهل اللغة دالالت ألفاظ ،دالالت لغوية هذه الدالالت قريبة من
قضية التعدي هل فهمت اآلن التعدي؟ أفاد ماذا؟ اسم ،وصفة ،وحكم ومقتىض.
االسم والصفة مع بعض هذه مطابقة.
عندنا ثالث ،ماهي؟ اسم وصفة وتعد.
اآلن داللة املطابقة عندنا اسم أو اهلل – سبحانه وتعاىل – وعندنا ماذا؟ الصفة.
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االثنني مع بعض تسمى داللة املطابقة.
واحد منهام عىل حدا تسمى داللة تضمن أي تضمن هذا االسم ،تضمن هذه الصفة ،وتضمن
هذا االسم دل عىل ذات اهلل – سبحانه وتعاىل –.
يبقى معنا الذي ذكرناه يف قضية التعدي ثبوت احلكم وثبوت املقتىض وثبوت أسامء أخرى
هذا الذي يسميه داللة االلتزام.
عندنا اآلن كم داللة؟
ثالثة؛ دالالت املطابقة والتضمن وااللتزام.
طيب اآلن عندنا اسم اهلل – سبحانه وتعاىل – القادر.
أينام هي داللة املطابقة من اسم اهلل القادر؟
اسمه القادر أو أنه عىل ذات اهلل – سبحانه وتعاىل –.
مع ماذا؟ مع الصفة وهي القدرة هذه تسمى املطابقة.
التضمن إما هذه وإما هذه يعنى إما ذات اهلل وإما صفة القدرة.
طيب داللة االلتزام هل ممكن أن يكون قادرا من غري أن يكون حيا؟ ال
حكيام؟
هل ممكن أن يكون قادرا من غري أن يكون
ا
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عزيزا؟
هل ممكن أن يكون قادرا من غري أن يكون قويا؟ من غري أن يكون ا
األسامء األخرى والدالالت األخرى واملقتضيات األخرى التي أخذت من هذا االسم تسمى
داللة االلتزام.
طيب ارشح لنا دالالت الثالث من اسم اهلل – سبحانه وتعاىل – العزيز.
العزيز يدل عىل اسم اهلل ويدل عىل العزة (هذه داللة مطابقة).
داللة تضمن ،العزة وحدها أو عىل ذات اهلل العزيز وحده.
طيب داللة االلتزام ال يمكن أن يكون عزيزا من غري احلكمة.
أحسنت ،تأيت باألسامء األخرى ألن هذه يلتزم منها ألن أسامء اهلل كلها أو بعضها ملتزم
بعضها ببعض.
واضح ياشباب؟ واضح وال مش واضح؟ طيب القواعد يف األسامء يف أحد (مش فاهم)
القواعد يف األسامء؟تفضل يا أخي
ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ (آل عمران)181 :

مل يأت يف هذا القول باملقابلة كام قال :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﮊ (املائدة  )٦4قال غلت
أيدهيم هذه ليست مقابلة ،هم قالوا يد اهلل مغلولة قال اهلل غلت أيدهيم هذه صفة اليد ال تأيت
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مقابلة بل صفة اليد ثابتة هلل من صفاته اخلربية هلل – سبحانه وتعاىل – فصفة اليد ليست عىل
صفة املقابلة.
املقابلة الصفات التي حتتمل النقص يف بعض األحوال مثل املكر ،مثل الكيد أما الصفات التي
فيها الكامل املطلق فهذه التأيت عىل املقابلة مثل الصفات اخلربية أيضا مثل الوجه والذات واليد
واألصابع مما ثبت هلل – سبحانه وتعاىل –.
جزاكم اهلل خريا.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم اهلل خريا.
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