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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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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن اتبع
هداه ،أما بعد:
كنا يف الدرس املايض رشعنا ببعض القواعد ،أو أكملنا باب األسامء ،وبعد األسامء رشعنا
يف بعض القواعد املتعلقة بامذا؟ ،صفات اهلل -سبحانه وتعاىل.-
من يذكر لنا :ما الدليل عىل أن أسامء اهلل ال تعد وال ت َص؟ ،نعم ما الدليل؟ ،ها هاين.
اسم ه َو َل َك َس َّم ْي َت بِ ِه َن ْف َس َك
الطالب :دعاء النبي -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-أ ْس َأل َك بِكل ْ
ِ
ِ
ِ
است َْأ َث ْر َت بِ ِه ِيف ِع ْل ِم ا ْل َغ ْي ِ
ب ِعنْدَ َك».
َأ ْو َأن َْز ْلتَه ِيف كتَابِ َكَ ،أ ْو َع َّل ْمتَه َأ َحدً ا م ْن َخ ْلق َكَ ،أ ِو ْ
تفضل.
الشيخ :أحسنت دليل آخرَّ ،
الطالب :يف حديث الشفاعة ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ي ْفتَح اهللَّ َع َ َّل ِم ْن
َم ِام ِد ِه وحس ِن ال َّثن ِ
َاء َع َل ْي ِه َش ْي ًئا َل ْ َي ْفت َْحه َع َىل َأ َحد َق ْب ِل».
ََ
َ ْ
الشيخ :أحسنت -بارك اهلل فيك ،-طيب؛ ما هو اإلحلاد؟ ،وما أنواعه -يف أسامء اهلل-؟ ،ما
تفضل شيخنا.
هو اإلحلاد؟ ،وما هو أنواعه يف أسامء اهلل؟َّ ،
عام جيب اعتقاده.
الطالب:اإلحلاد لغ ًة :هو امليل،
ً
واصطالحا :هو امليل َّ
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اختصارا ؟ ،خل الل وراك.
الشيخ :بارك اهلل فيك ،ما أنواعه
ً
الطالبً :
أوال أن ينكِر شي ًئا منها ،أو مما جاء يف الصفات...
الشيخ :نعم ،عبارة واحدة وهي؟.
الطالب :تعطيل.
أيضا.
الشيخ :الثاين؟ ،عبارة واحدة ً
الطالب :تشبيه.
الشيخ :الثالث؟.
الطالب :أن يسمي اهلل -سبحانه وتعاىل -بام ل يسم به نفسه.
الشيخ :أحسنت ،الرابع؟.
شتق منها أسامء.....
الطالب :الرابع :أن ي َّ
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الشيخ :بارك اهلل فيك ،ثم رشعنا بعد ذلك بقواعد متعلقة بباب ماذا؟ الصفات ،وذكرنا أن
صفات اهلل أو القاعدة األوىل :صفات اهلل -تعاىل -كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه،
وذكرنا أن الصفات عمو ًما هلا ثالثة أحوال ،من حيث الكامل والنقص ،تفضل.
الطالب :كامل تام.
الشيخ :أحسنت مثال؟.
الطالب :احلياة ،السمع ،البرص.
الشيخ :بارك اهلل فيك ،الثاين؟.
الطالب :نقص تام.
الشيخ :مثال؟.
الطالب :الظلم.
تتمل النقص وتتمل الكامل.
الشيخ :مثال؟.
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الطالب :يف باب املقابلة مثل املكر.
الشيخ :بارك اهلل فيك ،طيب ،الباب اآلخر ،أّيم أوسع الصفات أم األسامء؟ ،أم عال
األخبار؟ ،نعم أحد ما أجاب ،تفضل.
الطالب :باب الصفات أوسع.
الشيخ :طيب مثل عىل ذلك ،كيف عرفت أن باب الصفات أوسع؟ ،باب الصفات أوسع
من األسامء ،كيف عرفت؟.
الطالب :ألن االسم تستطيع أن تشتق منه صفة ،بينام العكس ال جيوز.
الشيخ :أحسنت.
الطالب :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ البروج ،12 :ال جيوز أن تقول إن اهلل هوالباطِش.
الشيخ :بارك اهلل فيك ،طيب ،ذكرنا أن صفات اهلل -عز وجل -القاعدة الثالثة تنقسم إىل كم
قسم؟ ،مع ذكر مثال لكل قسم ،تنقسم إىل كم قسم؟ ،تفضل.
الطالب :الثبوتية والسلبية.
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الشيخ :مثل للثبوتية.
الطالب :احلياة.
الشيخ :مثل للسلبية.
الطالب :النوم.
الشيخ :طيب ،أّيام أكثر يف القرآن؟ ،الثبوتية أم السلبية؟.
الطالب :الثبوتية.
الشيخ :ملاذا؟.
الطالب :ألهنا تدل عىل الكامل.
الشيخ :بارك اهلل فيك ومنهج املتكلمني أّيم أكثر عندهم؟.
الطلبة :السلبية.
الشيخ :السلبية ،وهل اإلكثار من السلبية مدح أم ذم؟.
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الطلبة :ذم.
الشيخ :ثم تك َّلمنا عن القاعدة الرابعة وهي :الصفات الثبوتية صفات مدح وكامل ،وهذا
الذي ذكرناه يف إجابة األخ اآلن ،طيب ،ذكرنا أن الصفات الثبوتية الغالب فيها ماذا؟ التفصيل،
من يذكر لنا ً
مثاال عىل اإلمجال يف الثبوتية؟ ،إمجال يف الثبوتية.
الطالب :ليس كمثله يشء.
الشيخ :إمجال يف الثبوتية ليس املنفية ،الثبوتية.
الطالب:

ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ الفاتحة2 :

الشيخ :وذكرنا أن األصل يف املنفية ماذا؟ اإلمجال ،تفصيل وإال إمجال؟ ،اإلمجال ،اذكر لنا
بعض األحوال أتى فيها التفصيل يف النفي ،تفضل شيخ ،ما وجه اإلتيان هنا بالتفصيل ،دفع
ماذا؟ ،الشيخ عبدالرحيم.
الطالب :دفع توهم.
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الشيخ :دفع توهم ،توهم نقص ،لدفع توهم نقص ،ومثله نفي الولد ،مثله نفي السنة والنوم
عن اهلل -سبحانه وتعاىل ،-بارك اهلل فيكم ،وقلنا يف الصفات السلبية واملنفية البد أن تشتمل
تفضل.
عىل أمرين ما مها؟ ،النفي والسلب البد أن يشتمل عىل أمرين ،ما مها؟َّ ،
الطالب :النفي وإثبات كامل الضد.
الشيخ :كامل الضد -بارك اهلل فيك -مثل عىل ذلك ،مثل.
الطالبً :
مثال :عدم الظلم ،ننفي الظلم لكامل العدل مع إثبات.
الشيخ :مع إثبات :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ الكهف ،49 :بارك اهلل فيك ،إ ًذا نرشع -إن شاء
اهلل -يف القاعدة اخلامسة ،ما هي القاعدة اخلامسة عندكم؟.
الطالب :الذاتية والفعلية.
الشيخ :الذاتية والفعلية ،القاعدة اخلامسة:
الصفات الثبوتية :تنقسم إىل قسمني :ذاتية وفعلية.
أيضا حديثنا ال زال عن الصفات الثبوتية ،والصفات الثبوتية تنقسم من حيث تعلقها
ً
باملشيئة إىل قسمني :ذاتية وماذا؟ فعلية.
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الذاتية :هي التي يعّب عنها بعض العلامء بعبارة أخرى ،يقولون :الصفات الالزمة ،بمعنى
أهنا ال تنفك عن الذات ،الزمة هلل -عز وجل ،-ال عالقة هلا بامذا؟ باملشيئة ،وهذه صفاهتا كثري،
أو أمثلتها كثري ،مثل العلم ،ومثل القدرة ،ومثل السمع؛ ألن عدم وجود هذه الصفة يف حال من
نقصا ،فلو قلنا ً
مثال ،أو ال جيوز لنا أن نقول :العلم متعلق باملشيئة ،متى شاء اهلل
األحوال يكون ً
عليام ،هذا ال عالقة له أبدً ا بامذا؟ باملشيئة ،هذا ال عالقة له باملشيئة ،وهذه الصفات
كان يع َلم أو ً
الذاتية يدخل فيها الذاتية املعنوية ،ويدخل فيها الذاتية اخلّبية ،أو بعض العلامء يقسمها إىل:
ذاتية معنوية عقلية ،وذاتية خّبية.
دل العقلَّ ،
الذاتية املعنوية العقلية :أي َّ
ودل الرشع عىل إثباهتا ،وإن كان األصل ماذا؟،
فدل العقل َّ
العقل أم الرشع؟ ،الرشعَّ ،
ودل الرشع عىل إثبات هذه الصفة ،هذا ذكرنا له أمثلة
كثرية ،مثل :العلم واحلياة وغريها ،هذه الصفات ذاتية معنوية وعقلية ،أي اشرتك يف إثباهتا
العقل والنص.
ِ
للعقل يف إثباهتا ،ال يمكن إثباهتا إال بالنص ،وهذا مثل:
وأما الصفات اخلربية :فهذه ال جمال
الوجه ،اليدين ،هل ممكن للعقل أن يثبِت هلل يدين؟ ،ال يمكن إال بنص رشعي ،فنثبِت هلل –عز
وجل :-اليدين ،والوجه ،واألصابع ،والقدم ،والرجل عىل ما جاء يف النصوص ،والساق ،هذه
ِ
فالواجب علينا ماذا؟ التسليم ملا قال اهلل ،وقال النبي -صىل
كلها َثبتَت يف النصوص الرشعية،
اهلل عليه وسلم ،-نثبِت هذه الصفة عىل ما يليق بجالل اهلل وكامله -سبحانه وتعاىل ،-من غري
تشبيه ،وال تعطيل ،وال غري ذلك من املحاذير.
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النوع الثاين من الصفات الثبوتية :الصفات الفعلية،
الفعليةُ :هي التي تعلقت باملشيئة ،بمعنى أنه إن شاء فعلها ،وإن شاء ل يفعلها ،وهذا مثل:
االستواء عىل العرش ،فإن اهلل –سبحانه وتعاىل -كان قبل أن َيلق العرش ،ثم َّملا خلق العرش
استوى عليه ،فإ ًذا هذا تع َّلق بامذا؟ باملشيئة.
والنزول ً
مثال ،متى ما شاء اهلل نزل ،واهلل –عز وجل -يشاء النزول ،كام أخّب النبي -صىل
اهلل عليه وسلم -يف ثلث الليل اآلخر ،الكالم سيأيت معنا.
أيضا لو قلنا يف قضية االستواء ،يعني من ِ
باب التوضيح للذاتية والفعلية ،عندنا قضية العلو
ً
تفضل.
واالستواء ،أّيام ذايت وأّيام فعل؟َّ ،
الطالب :العلو ذايت.
الشيخ :العلو ذايت؛ ألن اهلل –عز وجلِ -
متصف بالعلو أبدً ا ،علو القهر ،والذات ،والقدر ،ال
ينفك عن اهلل –سبحانه وتعاىل.-
أما االستواء فهو من الصفات الفعلية.
وبعض الصفات ،وهو النوع الثالثِ ،
جيتمع فيه األمران ،الذاتية والفعلية ،بحيث إنه
م َّتصف أبدً ا بأنه متكلم ،مثل :صفة الكالم ،وكذلك الكالم متعلق بامذا؟ باملشيئة ،متى ما شاء
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اهلل تك َّلم ،لكنه من حيث اتصافه هبذه الصفة فهو متكلم أبدً ا ً
وأزال ،وال يزال متكل ًام -سبحانه
وتعاىل.-
فإ ًذا كل صفة تع َّلقت باملشيئة فهي تع َتّب صفة ماذا؟ فعلية ،وكل صفة ال عالقة هلا باملشيئة
هي تع َتّب ماذا؟ ذاتية ،وهنا كل صفة تع َّلقت باملشيئة ،فمشيئة اهلل سبحانه وتعاىل -م ِ
قرتنة
بِحكمته ،مشيئة اهلل م ِ
قرتنة بِحكمتِه-.
وهذا الذي ذكرنا أن األشاعرة وغريهم ينفون قضية احلكمة والتعليل يف أفعال اهلل -
سبحانه وتعاىل ،-أما أهل السنة واجلامعة فيثبِتون أن اهلل أفعاله –سبحانه وتعاىل -وأوامره كلها
بامذا؟ بحكمة ،وبعدل –سبحانه وتعاىل ،-قد تظهر لنا هذه احلكمة ،وسبب هذه املشيئة ،وقد ال
تظهر لنا هذه احلكمة ،لكن ِ
نعتقد أن اهلل –سبحانه وتعاىل -أفعاله كلها بحكمة،
لذلك ننتبِه إىل األشاعرة وغريهم من املتكلمنيَّ ،ملا يقولون يف النفي ،يقولونً :
مثال ال
ِجسم ،ننزهه عن اجلسم ،والعرض ،واجلوهر ،وال َغ َرض ،يقولون :والغرض ،ما معنى وال
غرض؟ ،ينفون الغرض ِ
عن اهلل ،أي ينفون ِحكمة اهلل –سبحانه وتعاىل ،-كون أن أفعاله ال
تكون لغرض ،وال ِ
لعلة ،وهذا خمال ِف حلكمته –عز وجل ،-خمالِف السمه ماذا؟احلكيم،
وض َحت القاعدة يا إخوة؟.
َ
القاعدة السادسة :قال :يلزَ ُم يف إثباتِ الصفات التَّخلِّي عن حمظورينِ عظيمني ،أحدهما:
التمثيل ،والثاني :التكييف.
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وجيمعها اإلحلاد ،ما هي املحاذير األربع؟.
سبق معنا أن ذكرنا ،أن املحاذير أربعةَ ،
عندنا هنا ذكر َمظورين ،وهواأل َّول التمثيل ،والتكييف ،يبقى معنا التعطيل ،والتحريف،
ذكر
ذكره التشبيه ،والتكييف ،يبقى معنا ماذا؟ التحريف والتعطيل ،ملاذا ما َ
نعم التمثيل َ
التحريف والتعطيل؟ هنا يف هذه القاعدة من املحاذير ،ألنه قال ماذا؟ إثبات الصفات ،ف َّلام قال
إثبات الصفات ،انتفت قضية التعطيل والتحريف ،يبقى معنا الكالم يف اإلثبات ،ملا أثبتنا الصفة
ِ
اإلثبات أن ننتفي عن قضية هذين املحظورين ،ومها التمثيل والتكييف ،ما معنى
جيب مع
التمثيل؟،
التمثيل :اعتقاد أن ما أثبته من صفات اهلل مماثِل لصفات املخلوقني ،وهذا باطل بالسمع
أيضا فيه التمثيل والتشبيه.
والعقل ،وهذا الذي يدخل ً
وهنا وقع خالف بني العلامء ،ما الفرق بني التمثيل والتشبيه؟ ،وهذا سيأيت من كالم
الشيخ -رمحه اهلل تعاىل.-
إ ًذا التمثيل والتشبيه ال جيوز أن يستخدَ م يف باب اإلثبات ،ما الدليل عىل ذلك من القرآن؟،
ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﮊ الشورى ،11 :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﮊ النحل ،17 :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﮊ مريم:

 ،65ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ اإلخالص ،4 :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ البقرة ،22 :كل هذه أدلة
من القرآن عىل نفي الند ،والنظري ،والشبيه ،والسمي هلل –سبحانه وتعاىل.-
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فإذا أثبتنا الصفة نقول :اهلل –عز وجل -نثبِت له وجه ،لكنه ال يشابِه وال يامثِل أوجه
املخلوقني ،له يد ال تشبِه أيدي املخلوقني؛ ألننا ً
أصال مثل ما ذكرنا يف دروس مضت أن أهل
السنة ال ينغرس يف قلوهبم أ ً
صال وجود ماذا؟ التشبيه؛ لذلك يثبِتون من غري أي حرج ،وأما
املعطلة فإهنم يف البداية ماذا؟ ش َّبهوا وم َّثلوا ،ثم ع َّطلوا ،ثم بعد ذلك شبهوا اهلل بامذا؟
باملعدومات واملمتن ِعات ،ما الدليل العقل عىل هذا األمر؟ ،عىل أنه ال جيوز مشاهبة اهلل ،أو متثيل
اهلل بخلقه؟.
أولًا :أنه علِم بالرضورة تباين الذات بني اخلالق واملخلوق ،وهذا ممكن أن نضع له عبارة،
وهي عبارة شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهو" :أن الكالم في الصفات ٌ
فرع عن الكالم في الذات"،
وهذا مثل ما ذكرنا املثال الذي مىض ،الذي قلنا يد الفيل ويد ماذا؟ النملة ،ملا اختلفت الذوات
اختلفت الصفات ،فكذلك إذا كان هذا التباين موجود يف حق املخلوقات ،فالتباين بني املخلوق
وبني اخلالق من باب أوىل ،وهلل -عز وجل -املثل األعىل.
وهذا هو األصل الذي ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل ،-ون َّبه عليه غريه من
األئمة السابقني ،يف كتابه – رمحه اهلل -التدمرية؛ ألن هناك أصلني ومث َلني نخترصها لكم،
ِ
الر ِد عىل املعطلة واملؤولة ،باختِصار ثم نرشح:
هامن يف قضية َّ
وهذان األصالن واملثالن م َّ
األصلُ األوَّل :الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات ،أو كالكال ِم يف الذات.
األصل الثاني :الكالم يف الصفات كالكالم يف الصفات األخرى.
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وهذا سيأيت من كالم الشيخ يف الرد عىل األشاعرة وغريهم ،يف قضية ظواهر النصوص.
املثالن:
اﻷول :النعيم الذي يف اجلنة ،وهذا ِ
داخل يف القاعدة التي ذكرناها ساب ًقا ،أن االشرتاك يف
سميات ال يقتيض االشرتاك يف ماذا ؟ يف احلقائق.
امل َّ
واملثل الثاني :الروح ،وهذا سيأيت معنا يف قضية التكييف ،إذا كان روحك الذي هو بني
ِ
وتعرف كيفيته ،فام بالك ،أو من باب أوىل ال جيوز أن تكيف
جنبيك ال تستطيع أن تكيفه،
صفات اهلل  -سبحانه وتعاىل .-
إ ًذا الرد اﻷول :من جهة العقل هو ماذا؟ ،الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذاتَ ،م َّثل
الشيخ -رمحه اهلل -بقوة البعري ،وقوة الذرة ،الذر هذا الذي ترونه مع ضوء الشمس ،هل هناك
فرق بني قوة البعري وقوة هذه الذرة ؟ ،ال شك بتباين الفرق ،فام دام أن الذوات اختلفت،
فالصفات كذلك ِ
ختتلف.
الثاني :قال :أن يقال كيف يكون الرب اخلالق الكامل من مجيع الوجوه يشابِه املربوب
الناقص امل ِ
ِ
فتقر إىل من يكمله؟!
ِ
ِ
ِ
بالناقص ال يقبله
الكامل
الكامل بالناقص هذا ال يقبله ماذا؟ العقل ،تشبيه
فإ ًذا تشبيه
أيضا واجلهل كفر ،لذلك يقول
نص العلامء عىل أن التشبيه كفر ،كام أن التعطيل ً
العقل ،لذلك َّ
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محاد ،شيخ البخاري -رمحه اهلل  ،-قال" :من َّ
شبه هللا بخلقه فقد كفر ،ومن جحد ما
ن َع ْيم بن َّ
َوصف ُ
هللا به نفسه فقد كفر".
الدليل الثالث :وهو ما ذكرنا يف قضية القاعدة يف أن االتفاق يف األسامء ال يقتيض االتفاق يف
احلقائق ،وهذا الذي م َّثلنا عليه يف ماذا؟ يف نعيم الدنيا ونعيم اجلنة ،قال فاتفاق يد الفيل ً
مثال
ويد اإلنسان ا َّتفقا يف االسم ،لكنهم اختلفا يف ماذا ؟ يف احلقيقة ،قال وكذلك قوة اإلنسان وقوة
قوة ،لكن
قوة وهذه َّ
اجلمل اتفقا يف االسم واختلفا يف ماذا؟ يف احلقيقة ،فهذه يد وهذه يد ،وهذه َّ
َّملا اختلفت الذوات اختلفت احلقائق ،وهذا أوىل يف حق اهلل -سبحانه وتعاىل،-
يبقى اإلشارة إىل قضية :ما الفرق بني التشبيه والتمثيل؟ ،وذكرنا أن هذه املسألة فيها ثالثة
أقوال :منهم من قال :إنه ال فرق بني التشبيه والتمثيل ،كالمها بمعنى واحد.
ومنهم من قال :التمثيل التسوية يف كل الصفات ،أو املشاهبة يف كل الصفات ،وأما التشبيه
هو املشاهبة يف أكثر الصفات ،أوالتسوية يف أكثر الصفات ،يعني ملا نقول هذا مماثل هلذا ،إ ًذا ال
فرق ،ال يوجد فرق ،نعم مطابقة ،وأ َّما أن نقول مشابِه فهذا يقتيض وجود بعض ماذا ؟ الفروق،
لك َّن األكثر هو املشاهبة ،يعني األكثر تطاب ًقا ،أكثر الصفات متطابِقة ،لكنه َّملا و ِجد بعض الفروق
َس َّموه ماذا ؟ تشابه ،ومن العلامء من يعكِس األمر ،جيعل التمثيل أغلب الصفات ،والتشبيه هو
كل الصفات ،لكن أكثر أقوال أهل العلم ،عىل هذا الذي ذكره الشيخ ،وهو أن التمثيل هو
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ِ
بعض أو أغلب الصفات ،وكالمها َمظوران يف
ساواة يف
ساواة يف مجيع الصفات ،والتشبيه امل َ
امل َ
حق اهلل -سبحانه وتعاىل ،-ويف باب الصفات.
لكن ملاذا استخدم العلامء ،أو استخدام التمثيل أوىل من استخدام التشبيه ؟.
ألن التمثيل ورد نفيه يف القرآن ،وهو يف قوله ماذا؟ ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ الشورى ،11 :أما
التشبيه ل ِيرد يف القرآن وال يف السنة ،وإنام هو من اصطالحات وعبارات املتكلمني املتأخرين،
فإ ًذا التمثيل أوىل.
لذلك ملا حصلت املناظرة مع شيخ اإلسالم ابن تيمية قيل له :ملاذا استخدمت لفظ التمثيل
ول تستخدم لفظ التشبيه يف الواسطية؟ ،فقال" :إن هذا يرجع إلى أمرين :اﻷول أنه ُ
نفاه القرآن،
واستخدام أساليب القرآن أولى من استخدام أساليب غيره ،اﻷمر الثاني :أن هذا هوالذي ورد
عن السلف".
استخدمت لفظ التكييف؟ ،قال" :ﻷنه الذي ورد ُ
نفي ُه عن
وكذلك يف قضية التكييف ،ملاذا
َ
مالك وربيعة كما سيأتي" ،إ ًذا هذا كله ىف قضية ماذا ؟ املحظور
السلف ،مثل ما ورد عن ِ
األول وهو التمثيل.
احملظور الثاني :هو التكييف ،ما معنى التكييف؟ ،التكييف :أن ِ
يعتقد املثبِت أن كيفية الصفة
منفي يف حق اهلل -عز وجل ،-وهنا ننتبِه إىل قضية مهمة وهي أن النفي
كذا وكذا ،وهذا
ٌّ
للتكييف ليس نفيا لوجود الكيفية ،وإنام النفي ِ
لعلمنا بامذا؟ بالكيفية ،لكن هل الصفة هلا
ً
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كيف؟ ،نعم هلا كيف ال يعلمه إال اهلل -سبحانه وتعاىل ،-كيف استوى؟ ،استواء اهلل -عز
وجل ،-هو الذي يعلمه -سبحانه وتعاىل ،-لكن نحن ال نع َلمه ،ومادام أننا ال نع َلمه ،هنى
السلف -كام سيأيت عن مالك وغريه -عن مثل هذه األسئلة ،ونصوا عىل أهنا بدعة.
حرم أن يقول :إن
حرم ،وليس امل َّ
إ ًذا التكييف أن يعتقد أن كيفية الصفة كذا وكذا ،فهذا امل َّ
صفات اهلل -عز وجل -هلا كيفية ،هذا ثابت ،صفات اهلل -عز وجل  -هلا كيفية ،لكن كيفيتها ال
أيضا سيأيت يف قاعدة :أن صفات اهلل معلومة من اعتبار،
يعلمها إال هو -سبحانه وتعاىل ،-وهذا ً
وجمهولة من اعتبار آخر.
طيب ،ما األدلة عىل أننا ال نعرف الكيفية؟.
أيضا أدلتها من السمع ومن ماذا؟ من العقل ،من السمع :أن هذا أمر ال يمكِن أن يقال إال
ً
بعلم ،والنصوص الرشعية هنت عن القول عىل اهلل بغريعلم ،قال :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﮊ
اإلسراء،36 :

دليل آخر :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ طه ،110 :ال يمكِن لإلنسان أن يِيط باهلل -سبحانه

علامً ،
فمثال لو أثب َتنا صفة النزول ،هل نعرف كيفية النزول؟ ،اهلل أعلم ،لكن هل نثبِت
وتعاىلً -
النزول؟نعم.
الشيخ :هل نعرف معنى النزول؟نعم.
الشيخ :لكن هل نعرف كيفية النزول؟ ،هذا هو املحظور.
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املجيء :ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ الفجر ،22 :هل نعرف معنى املجيء؟نعم.
الشيخ :ألن اهلل خاطبنا بلسان عرب مبني ،هل نثبِت املجيء؟ نعم.
الشيخ :نعم ،هل هناك كيفية للمجيء؟نعم.
الشيخ :أحسنتم ،هل نعرف كيفية املجيء؟ ال.
الشيخ :ال ِ
نعرف ،هذا من حيث السمع.
من حيث العقل :معرفة كيفية اليشء ال يكون إال عن طرق ثالث ،معرفة كيفية اليشء ال
يمكِن إال بثالثة طرق ،اآلن معنا هذا الكأس ،ملا أقول لك :اذكر يل كيفية الكأس؟ ،الطريق
األول ملعرفة الكيفية :أن تنظر إليه فتقول كيفيته كذا وكذا وكذا ،هل ممكن رؤية اهلل ؟ ال.
اع َلموا َأنَّك ْم َل ْن ت ََر ْوا َر َّبك ْم َحتَّى َمتوتوا» ،هذا الطريق األول ،ممكِن
انقطع هذا الطريقَ « ،ف ْ
الطريق أو غري ممكن؟ غري ممكن.
الطريق الثاني :أن أنظر إىل كأس آخر نفس الكأس ،وأقول هذا الكأس مثل هذا الكأس يف
الصفات ،ها مثل هذا الكأس يف الصفات ،هل هلل شبيه وند ونظري؟.
الطلبة :ال.
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الشيخ :انقطع الطريق الثاين أو ما انقطع؟ ،انقطع.
السبيل الثالث لوصف هذا الكأس ،أن تقول يا فالن ما صفة الكأس؟ ،يقول نعم أنا رأيته،
وصفته كذا وكذا و كذا ،فأنقل لكم طول صفة الكأس كذا وكذا بناء عىل خّب هذا األخ الثقة،
هل أخّبنا اهلل ،أو رسوله -صىل اهلل عليه وسلم  -عن كيفية الصفات؟ ،انقطع الطريق الثالث
أو ما انقطع؟ ،انقطع ،ثم إن أي كيفية يقدرها ذهنك لصفة من صفات اهلل ،فاهلل أكّب ،وأعظم،
وأجل -سبحانه وتعاىل ،-وهذا أي ًضا يعطينا قضية أن القلب يعظم ر َّبه – سبحانه وتعاىل ،-أو
َ
يعظم اهلل –عز وجل ،-فمهام اع َتقدت من الكيفيات فاهلل أعظم وأعىل.
يبقى قضية أن السلف هنوا عن هذا األمر ،وهو مالِك –رمحه اهلل تعاىل– َّملا جاءه رجل يف
ِ
جملسه ،فقال ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ طه ،5 :كيف استوى؟ ،فقال له اإلمام مالِك ماذا:
ُ
ُ
والسؤال عنه بدعة" ،إ ًذا َّملا قال يف
واجب،
"االستواء معلوم ،والكيف مجهول ،واإليمان به ِ
األول ،ماذا قال؟ ،ما هي العبارة األوىل؟" ،االستواء معلوم" ،هذا رد عىل من؟ ،عىل املفوضة،
َّ
واملعطلة ،الذين ينكِرون االستواء ،طيب ،قال ثم بعد ذلك قال" :والكيف مجهولَ" ،هذا رد عىل
ُ
أيضا عىل املعطلة ،ثم قال" :والسؤال
من؟ ،عىل من يكيف ،وقال" :اإليمان به واجب" ،وهذا رد ً
مروي
أيضا
عنه بدعة" ،يدل عىل أن هذا من األمور التي ال جتوز ،وهي من املبتدعات ،وهذا ً
ٌّ
ُ
والكيف ُ
عن شيخه ربيعة" ،االستواء ُ
غير معقولَ" ،هذا يقوله ربيعة – رمحه اهلل
غير مجهول،
أيضا عن أ ِم سلم َة – ريض اهلل تعاىل عنها ،-
تعاىل  ،-ويروى هذا األثر ً
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إ ًذا مشى العلامء عىل قضية أن الكيف غري معقول ،وال يمكِن إدراكه ،ألنه ال يدل عليه
الدليل العقل وال الدليل الرشعي.
يقول الشيخ :احلذر احلذر من التكييف ومُحاول ِتهِ ،فإنك إن فعلتَ وقعتَ يف مفاوِز ال تستطيع
اخلالص منها ،قد يأتيك الشيطان فيقول كذا وكذا ،كيف وجه اهلل ،كيف يد اهلل ،هذا كله من
وساوس الشيطان ،جيب عىل امل ِ
ؤمن واملصدق ِ
بأمر اهلل ورسولِه أن يقطع هذا الباب ،ألنه ال
يمكِن الوصول إليه ،فال يكون عنده إال وساوس الشيطان ،التي جتر عليه البالء ،وجتر عليه باب
ِ
ِ
وجود اهلل –سبحانه وتعاىل ،-وهذا يف احلديث أن
إنكار اهلل ،أو
الوسوسة ،حتى جي َّر عليه إىل
الشيطان يأيت إىل ابن آدم فيقول له من خلق كذا ،من خلق؟ ،حتى يقول له ماذا؟ من خلق اهلل،
ِ
الفكرة والرأي ،فإن هذا من
فالواجب عىل املسلم أن يقول آمنت باهلل ورسوله ،ويقطع باب
وساوس الشيطان،
إ ًذا القاعدة عندنا أن تقول ماذا؟ ،أنه جيب أن ينتفى أو يذر يف باب اإلثبات من كم
َمظور؟َ ،مظورين ومها:
التمثيل
والتكييف،
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اب الص ِ
وجيب علينا احلذر يف ب ِ
فات عمو ًما من كم َمظور؟ ،أربعة ،وهم :التشبيه ،ما يصري
تقول التشبيه والتمثيل ،تزيد ،التمثيل هوالتشبيه واحد ،التعطيل ،والتحريف ،والتكييف،
جيمعها كلها اإلحلاد.
القاعدة السابعة واألخرية يف هذا الباب ،وهي :صفاتُ اهللِ توقيفية ،ال جمال للعقلِ فيها ،وهنا
ينفرد يف ِ
للعقل أن ِ
ِ
إثباهتا ،وإال سبق معنا ،الصفات
قوله :ال جمال للعقل فيها ،بمعنى أنه ال جمال
املعنوية ،أن العقل والنص ِ ِ
ِ
أيضا من كالم الشيخ –رمحه اهلل تعاىل–
ومر معنا ً
يشرتكان يف إثباهتاَّ ،
أدلة العقل ،أد َّلة العقل عىل إثبات النصوص ،الصفات ،أو إثبات أن اهلل مت َِّصف بالصفات ،فإ ًذا
العقل وحده ال يمكِن أن يثبِت الصفة ،حتى يأيت النص الرشعي ،قال :فال نُثبِت هلل – عز وجل –
دل يف الكتاب أو سنة النيب –صلى اهلل عليه وسلم،-
من الصفات إال ما َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
وصفه ِبه ر ُسوله ،ال يتجاوز
قال اإلمام أمحد" :ال ُيوصف هللا إال ِبما وصف ِبه نفسه ،أو
القرآن والحديث" ،وهذا كان اإلمام أمحد جييب هبذه العبارة أيام املِحنة ،يقول – رمحه اهلل " :-ال
ُ
ُ
وصفه به رسوله ،ال ُيتجاو ُز القرآن ُّ
والسنة" ،القرآن
ُيوصف هللا إال بما وصف به نفسه ،أو
والسنة د َّلت عىل إثبات الصفات من طرق:
بالصفة ،من يذكر لنا ً
رصحت بصفة ،كثري ،ﮋ ﮄ
الطريق األوَّل :الترصيح َّ
مثاال عىل آية َّ
ﮅ ﮆ ﮊ الرحمن،27 :

ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ المائدة ،64 :صفات نريد صفات فعلية ،ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ
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العزة ،القوة ،الرمحة ،البطش ،الوجه ،اليدين
ﮌ ﮍ ﮊ طه ،5 :ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ الفجر ،22 :كثريَّ ،
ونحومها.
السبيل الثاني يف إثبات الصفات :تضمن االس ِم هلا ،إ ًذا ،إذا جاء يف القرآن ِذكر اسم مبارشة
ِ
نستخرج منه ماذا؟ صفة ،لو قال قائل هذه الصفة ليست مذكورة بِنصها يف القرآن ،نقول يكفي
وجود ماذا؟ االسم ،هذا ذكرناه فيام مىض ،أن االسم نشتق منه صفة ،مثال ذلك :أذكر ً
مثاال:
العزة مأخوذة من العزيز ،آخر ،السمع مأخوذة من السميع.
َّ
الثالث :الترصيح بفعل ،أو وصف ِ
دال عليه ،ملا يأيت يف القرآن الترصيح بفعل من األفعال،
ِ
صفات اهلل هذا الفعل ،أو يأيت يف القرآن وصف ٌّ
دال عىل هذه الصفة ،مثال ذلك :قال
نقول من
االستواء عىل العرش ،ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ ،الفعل هنا ماذا؟ االستواء عىل العرش،
هذا هو فعل من أفعال اهلل – سبحانه وتعاىل  ،-ما الصفة هنا التي أخذناها من هذا الفعل؟،
االستواء ،قال من أفعال اهلل أنه يوم القيامة جييء ،ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ

الفجر،22 :

فهذا الفعل أخذنا منه صفة ماذا املجيء.
وقال النبي – صىل اهلل عليه وسلمِ « :-
ينزل ر َّبنا إىل السامء الدنيا » ،فهذا الفعل نأخذ منه
صفة ماذا؟ النزول،
كثريا
ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ السجدة ،22 :نأخذ منه صفة ماذا؟ االنتقام ،وهنا ننبه إىل أن ً
نتقم ليس من أسامء اهلل ،ال يوجد دليل عىل أن امل ِ
نتقم ،امل ِ
من النَّاس يدعو يقول :يا م ِ
نتقم من
~ ~ 23

نص عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه ،وإنام االنتقام جاء عىل وجه املقابلة،
أسامء اهلل ،وهذا َّ
ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ هذا وجه الصفات واألفعال.
نرجع إىل ِ
إ ًذا انتهينا من ِ
قواعد الصفاتِ ،
قواعد الصفات عىل وجه اإلجياز ،ما هي القاعدة
تفضل يا أخي.
األوىل؟ ،نريد واحدً ا يذكر لنا القاعدة األوىل ويرشحها بإجيازَّ ،
الطالب :صفات اهلل كلها صفات كامل ،ال نقص فيها بوجه من الوجوهَّ ،
دل عىل هذا
السمع ،والعقل ،والفطرة.
الشيخ :طيب ارشح لنا بإجياز.
الطالب :صفات اهلل...
الشيخ :تنقسم كم قسم؟.
الطالب :تنقسم إىل قسمني.
الشيخ :وهي؟.
الطالب :ثبوتية.

~ ~ 24

الشيخ :ال هذه القاعدة الثانية ،كامل ونقص.
الطالب :كامل ونقص ،وكامل ونقص ((.))....
الشيخ :أحسنت ،طيب هذه القاعدة األوىل ،القاعدة الثانية ،من يرشحها لنا؟ ،تفضل.
الطالب :باب األسامء أوسع من باب الصفات.
الشيخ :ارشح.
يتضمن ِصفة.
الطالب :إن ك َّل اسم
َّ
ِ
الشيخ :أحسنت ،طيب ،القاعدة الثالثة ،أين األخ الذي قال يف األمس أنه ما ِ
قواعد
فهم
األسامء؟ ،ارشح القاعدة الثالثة.
الطالب :القاعدة الثالثة :صفات اهلل تنقسم إىل قسمني :ثبوتية وسلبية.
الشيخ :ارشح ،مثال عىل الثبوتية؟.
الطالب :مثال الثبوتية :العليم ،اخلبري.
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الشيخ :نحن يف باب ماذا؟ الصفات.
الطالب :صفة اهلل بالعلم.
الشيخ :العلم أحسنت ،طيب صفات منفية؟.
الطالب :النفي عن اهلل -سبحانه وتعاىل -أنه ينام.
الشيخ :النوم والسنة ،نعم ،وإثبات كامل الضد ،طيب ،القاعدة الرابعة ارشحها لنا؟ ،تفضل
أخي.
الطالب :الصفات الثبوتية هي صفات مدح ،الصفات الثبوتية هي صفات مدح.
الشيخ :ارشح؟.
الطالب :الصفات الثبوتية هي األكثر يف كتاب اهلل -عز وجل.-
الشيخ :ملاذا؟.
الطالب :ألن هذا اليشء إن دل يدل عىل املدح والكامل.
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الشيخ :أحسنت ،وإذا جاء اإلنسان وأكثر من السلب والنفي ،مدح أو ذم؟
الطالب :هذا ذم.
الشيخ :مثل عىل ذلك؟.
الطالب :مثال ذلك :أن تدخل إىل ملك من امللوك ،وتقول له أنت لست بكناس ،ولست
بفراش ،ولست...
الشيخ :أحسنت ،هذا يعتّب ماذا؟.
الطالب :هذا ذم.
الشيخ :ذم ،طب ًعا بعض امللوك ،لو جيت بشار مدحته يذبحك ،ما ينفع ال مدح وال ذم ،نفس
اليشء ،نسأل اهلل أن يعافينا وإياكم.
طيب اخلامسة؟ ،أخي.
الطالب :الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني :ذاتية وفعلية.
الشيخ :ما الضابط يف الذاتية والفعلية؟.
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ِ
بمشيئة اهلل-سبحانه وتعاىل.-
الطالب :الذاتية مالزمة للذات اإلهلية ،الفعلية مرتبِطة
الشيخ :مثل عىل الذاتية؟.
الطالب :الذاتية :مثل العلم ،والقدرة ،))....(( ،وهي مالزمة للذات اإلهلية مطل ًقا.
الشيخ :مثل عىل الفعلية؟.
الطالب :الفعلية مثاله :املجيء ،والنزول ،هذه مرتبطة بمشيئة اهلل –سبحانه وتعاىل ،-واهلل
سبحانه وتعاىل -ينزل متى يشاء وكيفام شاء.الشيخ :اذكر لنا ً
دليال عىل صفة من الصفات اقرتنت بمشيئة؟.
صفة من الصفات دل الدليل عىل أن اهلل شاء هذا األمر يف هذه احلال ،ذكرنا فيام مىض أمثلة
كثرية ،تذكر؟.
الطالب:

ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﮊ السجدة4 :

وضوحا؟.
الشيخ :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﮊ السجدة 4 :ممكن ،أكثر
ً
الطالب:النزول
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الطالب :صفة الكالم.
الشيخ :صفة الكالم مشتملة لألمرين ،ذكرنا أهنا ذاتية فعلية.
طيب ،أنا أقرب لكم ،وأنتم ائتونا بالدليل ،من الصفات الفعلية ،صفة الغضب ،هناك حال
شاء اهلل غض ًبا ل يكن قبل ذلك.
الطالب :يوم القيامة.
الشيخ :إيش الدليل؟.
ِ
الطالبَّ « :
ب ال َي ْو َم َغ َض َب ًا».
إن َرب َقدْ َغض َ
ِ
الشيخَّ « :
يضا تذكرون يف صفة،
ب ال َي ْو َم َغ َض َب ًا» ،.فإ ًذا تع َّلق بامذا؟ باملشيئة ،وأ ً
إن َرب َقدْ َغض َ
يضا باملشيئة مع ِ
كوهنا ذاتية ،وذكرنا
أو يف أصول السنة ،ذكرنا صفة ماذا؟ الكالم ،أهنا متعلقة أ ً
من أدلة تعل ِقها ،أو دليل َّ
دل عىل أن اهلل تك َّلم يف حال من األحوال ،وهذا بمشيئة ،قوله -تعاىل-
ماذا؟ :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ األعراف ،143 :إ ًذا حصل هذا الكالم بعد جميء امليقات،
طيب ،من يذكر لنا القاعدة السادسة؟ ،نريد واحدً ا ما أجاب ،الذي ما أجاب يرفع يده ،ما
تفضل.
أجاب ،من جيتهد؟َّ ،
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الطالب :يلزم من اثبات صفات اهلل-سبحانه وتعاىل -االبتعاد عن َمظورين مها التمثيل
والتكييف.
الشيخ :وأين التحريف والتعطيل؟.
الطالب :هذا يف اإلثبات ،أما بشكل عام األربعة.
الشيخ :أحسنت ،بارك اهلل فيك ،طيب ما هو التكييف؟.
الطالب :التكييف :هو وصف اهلل-سبحانه وتعاىل -ول نره ،الكيفية ال يعلمها إال اهلل –
سبحانه وتعاىل.-
الشيخ :طيب أنا أصف اهلل وال أراه ،أهل السنة كلهم ِ
يصفون اهلل ول يروه.
الطالب:الكيفية يف اإلثبات يكون معلومة لدينا  ،.....ولكن ال نعرف الكيفية.
الشيخ :إ ًذا النفي هنا للكيفية ،معرفة الكيفية ،طيب واملحظور الثاين ما هو؟ ،ال ،واحد ما
أجاب.
الطالب :التمثيل.
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الشيخ :التمثيل ،ملاذا هو َمظور يف صف ِ
ات اهلل؟.
الطالب :ألنه ﮋ ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ﮊ الشورى11 :

الشيخ :هذا دليل ماذا؟ السمع ،أثبت من العقل؟ ،أو من قواعد العلامء التي ذكرناها.
الطالب :يد النملة ويد الفيل.
الشيخ :أحسنت ،ما هي القاعدة يف ذلك؟ ،عبارة القاعدة.
الطالب :االختالف يف الذات ،يقتيض االختالف يف الصفات.
الشيخ :نعم قريب ،هذا معنى القاعدة ،لكن القاعدة عبارهتا ما هو؟
الطالب :االشرتاك يف الذات ال يستلزم االشرتاك يف الصفات.
الشيخ :ممكن ،االشرتاك يف التسمية ال يقتيض االشرتاك يف احلقائق ،أو أن تقول :الكالم يف
الصفات فرع عن الكالم يف الذات.
من يذكر لنا الفرق بني التمثيل والتشبية؟ ،وملاذا استخدم العلامء التمثيل أو فضلوا
استخدام التمثيل؟.
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الطالب :آيات يف القرآن :ﮋ ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ﮊ الشورى11 :

الشيخ :والسبب اآلخر.
الطالب :أقوال السلف.
الشيخ :أنه ورد يف كالم السلف ،ما الفرق بينهام؟.
الطالب :التمثيل التساوي بني مجيع الصفات ،أما التشبيه فهو التساوي يف أغلب الصفات.
الشيخ :أحسنت ،وهذا القول األشهر ،بارك اهلل فيكم،
تفضل.
فيه إشكال ( )...القاعدة السابعة وهي؟ َّ
الطالب :توقيفية ال جمال للعقل فيها.
الشيخ :طيب ،كيف جاءت النصوص يف إثبات الصفات؟.
أيضا بالترصيح.
الطالب :جاءت من حيث ،من القرآن والسنةً ،
الشيخ :الترصيح بالصفة ،مثاله.
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الطالب :الترصيح :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ طه 5 :أو َتضمن االسم هلا ،العزيز يدل
العزة ،أو اسم أو صفة دالة عليه.
عىل صفة َّ
الشيخ :أي الترصيح بفعل ،أو وصف دال عليه ،وهذا يصلح له اآلية التي ذكرهتا :ﮋ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ

طه،5 :

فيه إشكال حول ما مىض من قواعد األسامء؟ ،أو قواعد

الصفات؟ ،تفضل.
الطالب :بالنسبة ملوضوع التفويض ،نقول اهلل أعلم هبذا األمر؟.
الشيخ :هذا سيأيت يف قواعد أدلة األسامء ،ندرس ظواهر النصوص ،ما مواقف الناس منها؟،
فوضوا املعنى ،أما أهل السنة يفوضون الكيف ،يعني نحن يف
لكن باختصار التفويض ،هؤالء َّ
جهة الصفة ،إثبات الصفة ،قلنا :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ طه ،5 :تعرفون معنى استوى؟
هم يقولون املفوضة ال نعرف معنى استوى ،اهلل أعلم بمعنى كلمة استوى ،لكن القرآن خاطبنا
بلسان عرب مبني :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ يوسف ،2 :اهلل خاطب بلسان عرب ،لذلك ما استشكل
الصحابة -ريض اهلل تعاىل عنهم ،-وال السلف آيات النصوص ،مبارشة يفهمون معنى :ﮋ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﮊ الفتح ،10 :يفهمون معنى:

ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ الرحمن،27 :

فإ ًذا هم نفوا ماذا؟ ،نفوا معنى

الصفة ً
أصال ،وقالوا :ال نعرف معنى استوى ،ال نعرف معنى وجه ،ال نعرف معنى يد ،وهذا
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نص شيخ اإلسالم ابن تيمية كام سيأيت:
فيه فتح باب ألهل اإلحلاد والباطنية وغريهم ،لذلك َّ
"أنه شر أقوال أهل البدع في باب اﻷسماء والصفات"َ .
طيب ،عندنا ندخل يف قواعد يف أدلة األسامء والصفات ،وفيه أربعة قواعد:
إذا تذكرنا قواعد األسامء والصفات ،ذكرنا من قواعد األسامء أن أسامء اهلل ماذا؟ توقيفية،
أليس كذلك؟ ،وذكرنا من قواعد الصفات ،أن صفات اهلل –عز وجل– توقيفية ،هذا مثل هذه
القاعدة األوىل،
القاعدة األوىل يف األدلة :أن األدلة التي تث َبت هبا أسامء اهلل وصفاته هي :كتاب اهلل وسنة
النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-إ ًذا مثل قضية القاعدتني السابقتني :أن أسامء اهلل توقيفية وصفات
اهلل-عز وجل -توقيفية ،إ ًذا ال نثبِت أسامء اهلل وال صفاته إال بكالم اهلل ،وكالم النبي-صىل اهلل
عليه وسلم ،-فإ ًذا ما ورد يف القرآن من األسامء والصفات ماذا؟ الواجب اإلثبات ،ما ورد يف
القرآن من األسامء والصفات املنفية ،الواجب ماذا؟ نفيهم.
بقي معنا نوع ثالث ،وهو ما ل ِيرد إثباته وال نفيه ،ما ل يرد إثباته و ال نفيه ،إ ًذا قضية إثبات
صفة ،أو ذكر صفة من صفات اهلل -عز وجل ،-هذه الصفة إ َّما أن ِيرد إثباهتا ،يعنى تكون ثالثة
أحوال:
األول :ورد ماذا؟ إثباته الواجب االثبات :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ طه ،5 :أثبتنا صفة
االستواء.
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الثاني :ورد نفي هذه الصفة بعينها ،فالواجب ماذا ؟ نفيها :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮊ

البقرة:

255

تبقى معنا عبارة أو صفات نوع ثالث :وهي مال يرد نفيه ،ول يرد ماذا؟ إثباته ،ما جاء دليل
عىل إثبات هذه الصفة ،وال دليل عىل إثباهتا هلذا أو هذه الصفة ،ل ِيرد دليل عىل إثباهتا ،ول ِيرد
دليل عىل نفيها ،ل يرد دليل عىل ماذا؟ إثبات ،ول يرد دليل عىل النفي ،فالواجب هنا:
سمى ،أو يسميها العلامء
أولًا :التوقف يف اللفظ ،يعنى الواجب يف هذا املقام ،وهذه التي ت َّ
األلفاظ املجملة ،إذا قيل لك :ما املوقف الصحيح من األلفاظ املجملة؟ ،وهذا هو ،أو هذه
مر معنا ،لكن الفائدة الزائدة
املسألة هي الزائدة عندنا ،أوالفائدة يف هذه القاعدة؛ ألن التوقيف َّ
ِ
هي يف األلفاظ ماذا؟ املجملة ،أي ألفاظ ِ
وَمتملة لباطل ،تسمي ألفاظ ماذا؟
َمتملة حلق،
جمملة ،هذه األلفاظ املجملة الواجب فيها:
أولًا :التوقف يف اللفظ ،نقول له هذا اللفظ نتو َّقف فيه ،ال نثبِته وال ننفيه ،ألنه ما جاء إثباته
وال جاء نفيه.
الواجب الثاني :التفصيل أنت ذكرت هذا ،أو هذه الصفة أثبتها هلل ،ماذا تعني؟ ،أنت جئت
ِ
؟َمتمل
إيل هذه الصفة نفيتها عن اهلل ماذا تعني؟ ،ألننا ذكرنا أنه لفظ ماذا؟ جم َمل ،لفظ ماذا
حلق وَمتمل لباطل ،فقد يث َبت ويقصد املعنى الباطل ،فنحن نرد املعنى ،وقد ينفيه ويقصد نفي
ماذا ؟احلق ،فهنا وقع اخلطأ.

~ ~ 35

قال بعد ذلك :وسيأتي التمثيل و التوضيح هلذه القاعدة ،يعني ذكر بعض ما ورد إثباته ،قال:
مما ورد إثباته هلل -تعاىل -من الصفاتُ ،كلُّ صفة دل عليها اسم ،هذا مر معنا أو ما مر؟ ،مر معنا،
وكل صفة دل عليها فعل ،وهذا مر معنا ،و منه أيضًا :الصفات اخلربية مثل  :الوجه ،واليدين،
والعينني ،ومنه أيضًا الكالم ،واملشيئة ،واإلرادة سواء كانت إرادة كونية أو إرادة شرعية،
قال :ومنه أيضًا الصفات الفعلية منها :الرضا ،واحملبة ،والغضب ،والكراهة ،وحنوها ،ومما ورد
مرت معنا ،ومما ورد نفيه سبحانه ،النتفائه
مرت معنا أو ما مرت؟َّ ،
نفيه ،هذه كلها أمثلة َّ
وثبوت كمال ضده ،مثال :املوت ،مثال :النوم ،النسيان ،العجز ،الظلم ،الغفلة.
ويبقي معنا املثال املهم وهواللفظ ماذا؟ ،سميناه ،املجمل ،ألفاظ جمملة ،مثل َّملا يأيت كثري
من املتكلمني يقولون :وننفي عن اهلل اجلهة ،ينفون عن اهلل اجلهة ،نحن قلنا :ننظر إىل هذا اللفظ،
لفظ ماذا؟ اجلهةً ،
أوال هل ورد إثباته؟ ،ما ورد ،هل ورد نفيه؟هذا اللفظ بحد ذاته،هل ورد
إثباته؟ ،ما ورد ،هل ورد نفيه؟ ،ما ورد ،إ ًذا نذهب إىل أصل أهل السنة يف قضية األلفاظ
املجملة:
أولًا :نتو َّقف يف اللفظ ،نقول له يا أخي هذا اللفظ اجلهة نتو َّقف فيه ،ال نثبِته وال ننفيه ،ألنه
ما ورد يف القرآن إثباته ،وال ورد يف القرآن ماذا ؟ نفيه.
وننتقل إىل املرحلة الثانية :ماذا تعني بكلمة جهة؟ ،إذا ذكر معنى حق ،نقول له هذا املعنى
حق ،لكن اللفظ ماذا ؟ متوقفني ،أما هذا املعنى إن كنت تقصده فهذا املعنى حق ،ثابت هلل يف
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نصوص أخرى ،ويف عبارات أخرى ،فاذا قال لك ً
مثال :أنا أعني اجلهة جهة السفل ،ها مثل ما
املريسى ،يقول :سبحان رب األسفل ،تعاىل اهلل وتقدَّ س ،هل هذا املعني صحيح أم
يقول بِرش َّ
باطل؟.
الطلبة :باطل.
الشيخ :إ ًذا نرد هذا املعنى ،توقفنا يف اللفظ ورددنا املعنى.
وإن قالِ :
أيضا باطل.
أقصد أنا جهة تيط باهلل ،نقول :هذا ً
وإن قال :أقصد جهة العلو ،وهذا الذى يف الغالب ِ
يقصده املتكلمون ،يقولون :ال جهة ،أي
ال علو ،نقول له :هذا املعنى صحيح؟ إذا أثبته نقول صحيح ،وإذا نفاه نقول ماذا؟.
الطلبة :باطل.
الشيخ :لكنهم يف الغالب ينفون ،يقولون :ال نثبت هلل اجلهة ،أو ننزه اهلل عن اجلهة ،ملا قالوا
باطال ،وأما إن قال ً
ننزه اهلل عن اجلهة ،ويقصدون العلو ،يكون املعني ً
مثال ،يعني بحسب النفي
واإلثبات ،أما إن قال ً
مثال :أنزه اهلل عن اجلهة ،ويقصد السفل ،نقول :املعنى صحيح ،قال :أنا
أنزه اهلل عن اجلهة ،وأقصد يعني خملوق ييط باهلل ،نقول املعني صحيح ،ألنه نفي ،وأما إن قال
ال جهة ،يقصد العلو ،فهذا املعني باطل.
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مثال آخر غري ما ذكره الشيخ ابن عثيمني :احليز ،يقولون :ننفي عن اهلل اجلهة واحليز ،أو
ً
مثال احلد ،نقول :هل هذا اللفظ ورد يف القرآن نفيه أو إثباته؟ ،أو يف السنة؟ ،إ ًذا الواجب فيه كم
أمر؟ ،أمرين ،األول :ما هو؟ ،توقف يف اللفظ ،تو َّقفنا يف لفظ ال ننفيه وال نثبته ،ثم نأيت إليه
نقول له :ماذا تعنى باحليز؟ ،ماذا تعنى بامذا ؟باحلد ،إن قال :أقصد باحليز الذي نفاه أنه توزه
خملوقاته ،أو تيط به خملوقاته ،فهذا معنى منف ٌّي ماذا؟ صحيح ،وإن قال :وهذا غالب ما
يقصدون به ،إن قال :أقصد باحليز العلو ،أن اهلل يف السامء ،أن اهلل يف جهة العلو ،نقول :هذا
املعنى باطل من حيث النفي ،ما جيوز نفيه ،ويقصد به هذا املعنى الباطل ،ألن إثبات العلو جاء
يف صفات ،أو يف آيات ،و أدلة أخرى كثرية ،واضح يا إخوة؟.
إ ًذا خالصة هذه النقطة :أن صفات اهلل إما أن تأيت يف القرآن إثباهتا ،أو يف الوحي إثباهتا،
وإما النوع الثاين ما هو؟ ،إما أن يأيت يف الوحي نفيها ،وإما أن يأيت ماذا؟ ،أو ال يأيت ال إثباهتا وال
سمى األلفاظ املجملة ،مثال ذلك ،من يذكر لنا ً
مثاال ويرشح ،ارشح لنا املثال ،نريد
نفيها ،وت َّ
واحدً ا ما أجاب معنا اليوم ؟.
الطالب:ارشح بس أعطنا ً
مثاال.
الشيخ :أعطيتكم مثالني ،ارشح يل واحدً ا منهام ،اجلهة واحليز ارشحها ،نريد أحد اإلخوة ما
تفضل.
أجاب اليوم ،فيه أحد ما أجاب اليوم؟َّ ،

~ ~ 38

الطالب:مثال اجلهة إذا أثبِتت يف الكتاب والسنة ،نثبِتها هلل -عز وجل.-
الشيخ :هل ثبتت؟ .ثبتت يف الكتاب والسنة؟.
الطالب:ال.
الشيخ :طيب ،هل ورد نفيها يف الكتاب والسنة؟.
الطالب:ل ِيرد.
الشيخ :ل ِيرد ،إ ًذا الواجب ماذا تفعل؟.
الطالب :التوقيف.
الشيخ :التوقف يف ماذا؟ ،توقف يف اللفظ ال نثبِته وال ننفيه ،الثاين؟.
الطالب :التفصيل.
الشيخ :التفصيل ،كيف تفصل؟.
الطالب :مثل ما َو َردنا إذا أثبتت نثبتها هلل ،وإذا نفيت نَنفيها.
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فصل اجلهة؟ً ،فصل ،نساعدك طيب ،إذا قال أقصد َّملا يقول :ال جهة،
الشيخ :كيف؟ ،كيف ت ّ
العلو ،تقول له ماذا؟.
وقال :أقصد
ّ
الطالب :كالم باطِل.
الشيخ :ما أقبل ،نقول باطل ال نقبله .ألنه َق َصد العلو.
ِ
القاعدة ،حتى ما يرج علينا الشيخ.
نأخذ اآلن األدلة ،حتى نختِم
قال :فَأمَّا السمع أدلة ما األدلة عىل أننا جيِب أن نتو َّقف عند القرآن والسنّة؟ هذا مىض معنا
ِ
القواعد األوىل ،قال :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ األنعام ،155 :أي َجيب َعلينا اتباع
يف أدلة
ِ
اإلثبات ويف النفي ،ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
القرآن َوالسنّة يف
ﯠ ﯡ ﮊ األعراف ،158 :جيب علينا أن نث ّبت ما جاء يف القرآن والسنّة من اإليامن باهلل،
ِ
كتابه وهنا الواجب اال ّتباع ،وهذا االتباع عا ٌّم يف األسامء،
ما ثبت أن اهلل قاله أو أنزله يف
والصفات ،ويف األفعال ،ويف األحوال مجي ًعا ،ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ الحشر ،7 :وهذا عام
يدخل فيها باب ِ
الصفات أو ما يدخل؟ ،يدخل فيه،
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ النساء ،80 :وهذه الطاعة تدخل يف اإلثبات والنفي أو ما
تدخل؟ ،تدخل ،ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ النساء ،59 :تنازعنا يف اللفظ املجمل،
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رددناه إىل التفصيل الذي ّ
دل عليه القرآن ،ود َّلت عليه السنة،

ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ المائدة:

 ،49والواجب الرجوع إىل ما جاء يف الكتاب والسنّة إىل ِ
غري ذلك من األدلة.
قال :وكُلُُّ نصُّ يدلُّ على الوجوب اإلميان مبا جاء يف القرآن ،هو أيضًا دالٌ على وجوب اإلثبات ،أو
إثبات ما أثبتهُ اهلل ،ونفي ما نفاهُ اهلل عن نفسهِ ،مثل :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﮊ النساء ،65 :قالَ :ولقد قالَ -عزُّ وجلُّ :-ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ

النحل،89 :
كثريا من أمور الرشيعة ،جاء بياهنا بالسنّة ،فيكون بياهنا بالسنّة من تبيان
ومن املعلوم أن ً
القرآن ،وأما العقل :أن تفصيل ما جيوز ،يعني العقل ،دليل العقل ّ
أن إثبات الصفات ونفيها عن
عز ّ
وجل -هو من باب الغيب أو ليس من باب الغيب؟ ،هو من باب الغيب ،فإ ًذا باب
اهللّ -
ِ
ِ
إدراكه من الرجوع إىل نصوص
إدراكه ،أو يف
الغيب ال يمكن إدراكه بامذا؟ بالعقل ،بل البدَّ من
الكتاب ،ونصوص سنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم.-
ِ
إ ًذا إن شاء اهلل يف الدرس ِ
القواعد ،نبدأ معكم بلوغ املرام ،بسم اهلل.
القادم نكمل هذه
السؤال:
هل جيوز أن نقول يف احلديث القُدسي :قال اهلل ،دون أن نقول :قال رسول اهلل؟.
اجلواب:
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نعم ،جيوز أن تقول قال اهلل ،لكن ت ّبني أنه حديث قديس وليس قرآ ًنا ،فإن ع ِل َم أنه حديث
قديس للحارضين ،فهذا يكفي أن تقول قال اهلل ،أو أن تقول ً
مثال :قال اهلل يف احلديث القديس
فهذا أوىل.
السؤال:
هل مجيع من يف اجلنة يرى اهلل؟.
اجلواب:
َ
الصالح من
نعم ،مجيع من يف اجلنة يرى اهلل -سبحانه وتعاىل ،-لكن
يتلفون بحسب العمل َّ
حيث مدة النظر.
السؤال:
ُم قلتم إنهُ تُؤخَ ُذ من األفعال صفاتٌ هلا ،كيف التوفيق؟.
ذكرتُم أن اإلخبار أوس َع من الصفات ،ث ُّ
اجلواب:
يعني األفعال الواردة يف القرآن ،ويف السنة ،مثل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ

وهذا ِخالف باب اإلخبار ،فهذا يعني باب ،وهذا باب آخر.
بارك اهلل فيكم ،سبحانك اللهم وبحمدك...
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طه،5 :

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا.
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