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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 لدرٍس يف شرح كتابيسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًلا  

 

 للشيخ 

  

 –  رمحه اهلل تعاىل -

:ألقاه الشيخ الدكتور

 

 –حفظه اهلل تعاىل -

 

خوة السوريني ية الشرعية األوىل اليت أقيمت لإلضمن فعاليات دورة الرحيان

بالرحيانية برتكيا شهر ربيع اآلخر عام مخسة وثالثني وأربعمائة وألف هجرية نسأل 

 .أن ينفع به اجلميع-سبحانه وتعاىل -اهلل 
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وصحبه ومن اتبع  وآله عليه اهلل صىل –بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

 :بعد أما –هداه 

كنا قد ذكرنا لكم حفظكم اهلل مقدمة حول التوحيد عموًما وأمهية االعتقاد وذكرنا أمهية 

وحتدثنا كذلك عن أقسام الدعاء وأنه عىل قسمني ذكرنا العالقة بني توحيد األسامء والصفات 

 القسمني من يذكر لنا ما مها القسامن وما العالقة بينهام؟

دعاء مسألة ودعاء عبادة والعالقة بينهام دعاء العبادة يستلزم دعاء املسألة ودعاء  الطالب:

 .املسألة يتضمن دعاء العبادة

قسم القواعد  –رمحه اهلل تعاىل  –الشيخ ابن عثيمني بارك اهلل فيكم يف قضية القواعد األن نبدأ 

 :يف هذا الكتاب إىل

 .واعد يف األسامءق 

 .م ذكر قواعد يف الصفاتث 

سبحانه  –م قواعد يف األدلة ، األدلة التى نأخذ منها أسامء اهلل ونأخذ منها صفات اهلل ث 

 .-وتعاىل
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وقواعد  –سبحانه وتعاىل  –، وقواعد يف صفات اهلل –عز وجل  –إًذا هى قواعد ىف أسامء اهلل 

نحاول أن نمر عىل هذه القواعد مروًرا رسيًعا مع فهم ما  ،يف األدلة أو يف أدلة األسامء والصفات

  .-بإذن اهلل تعاىل -ضمنه كل قاعدةتت

من عنده إنام هى مستنبطة من كتب  –ّز وجّل رمحه اهلل ع –وهذه القواعد مل يأِت هبا الشيخ 

رمحهم اهلل تعاىل  –األئمة السابقني ومأخوذة من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وكتب ابن القيم 

كتب غريمها من أئمة السنة فهى قواعد يتفق عليها أهل السنة واجلامعة ويسريون عىل و –

 :ات أول قاعدة قالضوئها يف هذا التوحيد الذى هو توحيد األسامء والصف

  :حسنى كلها-تعاىل-اهللأسامء  القاعدة األوىل:

وجه من الوجوه  بأيبالغة يف احلسن وكاملة يف احلسن ال يعرتهيا نقص  أيومعنى حسنى 

فهذا يدل عىل أن هذه الصفة كاملة؛  –سبحانه وتعاىل  –مادام أن هذه الصفة أضيفت إىل اهلل 

  .منزه عن كل عيب وعن كل نقص –سبحانه وتعاىل  –ألن اهلل 

إًذا معنى إذا قلنا أسامء اهلل احلسنى أي أسامء اهلل البالغة والكاملة يف احلسن الذى ليس فيها 

 ]١٨٠األعراف: [  ژ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ  :-تعاىل -وجه من الوجوه ثم ذكر دليل ذلك قوله بأينقص 

ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ثم ذكر عىل ذلك أمثلة،   التيمتضمنة لصفات الكامل  هيفإذا 

 :- سبحانه وتعاىل –من أمثلة أسامء اهلل 
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وهذه احلياة كاملة أو متضمنة للحياة الكاملة التى مل يسبقها عدم وال يلحقها فناء، إذا  احليُّ

نظرنا إىل هذا االسم حني إضافته للمخلوق فإنه يكون متضمنًا لنقص أو غري متضمن؟ متضمن 

 ، الوجوهنقص بوجه من  يفهو غري متضمن أل –عز وجل  –لنقص أما إذا أضفناه هلل 

نسان حي أو هذا الكائن احلي فهو قد جاء من ماذا؟ من العدم كان بعد أن مل إذا قلنا هذا اإل

يكن شيئا ثم إنه يف هنايته إىل الفناء والزوال فإًذا اسم احلي إذا ُأضيف إىل املخلوق اعرتاه النقص 

 ال يعرتيه نقص بأى وجه من الوجوه.  فإنهُ  –عز وجل–وأما إذا أضيف إىل اهلل 

فإن  –عز وجل –وهناك إنسان عامل حني إضافته هلل العليممن اسامئه  –عز وجل  –مثاًل اهلل 

كامل  –عز وجل  –ال يعرتيه نقص ومل يكن قد سبقه جهل بل علم اهلل  –سبحانه وتعاىل–علمه 

بعده  يأيتوأما املخلوق فإن علمه يلحقه أو يسبقه جهل ثم  ،ام يكون وبام هو كائنببام كان و

فإنه ال  –عز وجل  –االسم إذا أضيف إىل اهلل  دّل هذا عىل أنّ  ،املخلوقنسيان هذه صفات 

پ  پ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  :–عّز وجّل  –يعرتيه نقص بوجه من الوجوه قال 

 ] ٥٩األنعام: [ ژ    ەئ  ەئ  وئ     ژ    ] ٥٢طه: [ ژ    ڀ  

املكان  أيمستقرها  ] ٦هود: [ ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ    ژ  :قال

تذهب إليه بعد ذلك للمرعى هذه  التياملكان  أيالذى تقيم فيه هذه الدابة وكذلك مستودعها 

 .بعض التفاسري يف هذه اآلية
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الرمحن متضمن للرمحة الكاملة  –عز وجل  –فإن اسم اهلل الرمحن مثال آخر أو ثالث: 

ومتضمن أيًضا  «ّهِذِه بِّوّلِدّها ِمنْ  هللّهُ ّأْرّحُم بِِعّباِدهِ »    ]١٥٦األعراف: [ ژٿ   ٹ  ٹ           ٹژ

   ] ٧غافر: [ ژ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ژ  :–عز وجل  –قال اهلل  التيللرمحة الواسعة 

وسعت كل  -عز وجل  -عن ضعف وإنام رمحته  –سبحانه وتعاىل  –فإًذا ال تكون رمحته 

 وال يلحق هبا نقص ومع هذا هو غنى عن عباده وليس بحاجة إىل عبادهتم وال إىل طاعتهم 
ٍ
يشء

  .–سبحانه وتعاىل  –

هلا كامل إذا ذكرت وحدها ثم إذا قرنت باسم آخر  –سبحانه وتعاىل  –هذه األسامء أسامء اهلل 

إذا أضيف  املعاينيف حد ذاهتا بالغة الكامل واحلسن لكن  يهتضمنت كامل فوق كامل، إًذا 

بعضها إىل بعض أوجدت معنًى جديًدا فأوجدت كاماًل يعنى معنى للكامل غري املعنى املوجود يف 

 ،االسم عىل حد ذاته وهذه تسمى يف القرآن أو يسميها العلامء األسامء املقرتنة بعضها ببعض

يف القرآن ذكرها مع بعضها ويتكرر ذكرها مع بضعها  يأيت –عز وجل  –مجلة من أسامء اهلل 

 ه.وذكرها مع بضعها يدل عىل معنى جديد غري موجود يف أحدها عىل انفراد

فإن اسم العزيز يدل عىل كامل العزة واسم احلكيم يدل عىل  – العزيز احلكيم -مثال ذلك  

 –سبحانه وتعاىل  –اآلخر أن عزته  كامل احلكمة إذا مُجع بينهام دل عىل كامل آخر ما هو الكامل

مقرونة بحكمته؛ ألن اإلنسان املخلوق قد يكون عزيًزا لكنه يظلم وجيور ويفعل السوء لكن اهلل 
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ڳ    ژ ،وبالغ الكامل يف العزة لكن عزته مقرتنة بامذا ؟ باحلكمة –مع كونه عزيزا  –عز وجل  –

  ] ٤٩الكهف: [ ژ   ڳ   ڳ  ڱ  

عز  –وكذلك أضف إليهم مثااًل هذا املثال ذكره الشيخ أضف إليه مثااًل آخر ملا يقول اهلل 

العفو بالغ الكامل يف ماذا؟ يف العفو ، القدير بالغ الكامل يف   -القدير العفو- يف القرآن –وجل 

ال  -سبحان اهلل عز وجل –القدرة إذا قرن مع بعضهام دل عىل معنى أو كامل آخر وهو أن عفوه 

املخلوق قد يعفو عمن ظلمه لكن سبب عفوه عمن ظلمه أنه ما  املخلوق ألنيأيت عن عجز مثل 

فإنه يعفو وهو قادر  -سبحانه وتعاىل –يستطيع أن يأخذ حقه، أو عاجز عن أخذ حقه وأما اهلل 

 عليك فدل عىل معنى آخر وكامل آخر، 

وغري ذلك من األسامء املقرتنة  احلميدالغين  -عز وجل–وغريها من أسامء اهلل  احلميد اجمليد

 -عز وجل –بعضها ببعض وهذا يذكره علامء التفسري عند ذكر هذه األسامء إذا ذكرها اهلل 

 مقرتنة مع بعضها، إًذا هذه القاعدة األوىل، ما هي القاعدة األوىل؟ 

 .بوجه من الوجوهيها نقص كمال واحلسن حيثما تصرفت فال يعرتأن أمساء اهلل حسنى أي بالغة يف ال

وأوصاف، أعالم بمعنى أسامء، وأوصاف بمعنى  أعالم-تعاىل–أسامء اهلل  القاعدة الثانية:

 .... إىلالرمحن، الرحيم، العزيز، الغفور، القويصفات إذا نظرنا إىل جهة هذه األسامء النعوت، ال

مرتادفة  فهي-وتعاىلسبحانه  –هذه األسامء فإهنا من حيث دالالهتا عىل الذات هو اهلل  رخأ

 واحد، 
ٍ
 معنى مرتادفة أي كلها تدل عىل يشء



 

~ 8 ~ 
 

إًذ إذا نظرنا إليها من حيث  -سبحانه وتعاىل -عىل اهلل ماذا؟تدل عىل  كلها والرحيمفالرمحن 

فتكون مرتادفة ليس بينها تغاير من حيث  -عز وجل –إهنا أسامء وأهنا أعالم تدل عىل ذات اهلل 

  .-حانه و تعاىلسب –دالالهتا عىل اهلل 

وأما إذا نظرنا إىل هذه األسامء من حيث ما تضمنته من املعاين والصفات والنعوت فإهنا ال 

 ،يدل عىل احلكمة احلكيميدل عىل العزة،  والعزيزيدل عىل الرمحة،  فالرمحن ،شك أهنا متغايرة

سبحانه  -ل عىل اهللكلها تد فالرمحن والعزيز واحلكيملكن إذا نظرنا إليها من حيث إهنا أسامء 

 ، -وتعاىل

دالالهتا عىل مسمى واحد وهو اهلل لادفة قال إًذا هي باالعتبار األول التي هي أعالم مرت

وباعتبار دالالهتا عىل أهنا أوصاف ومعاٍن فهي متباينة لداللة كل واحد منهام عىل معنى خاص 

  .ُأخذ من هذا االسم

ثم ذكر ما ذكرناه من املثال ، قال وإنام قلنا إهنا أعالم وأوصاف لداللة القرآن عىل ذلك يعني 

أن القرآن دل عىل هذه القاعدة وكذلك إمجاع أهل اللغة عىل هذه القاعدة وهذا يأيت حتى يف 

 املخلوق كام سيأيت. 

وأما  -سبحانه وتعاىل– هذه كلها من باب أهنا تدل عىل اهلل واحد الغفور الرحيمفقولنا وهو 

 ژےھ   ھ  ھ  ےژ  -عز وجل–من حيث الداللة عىل املعاين والتغاير يف املعاين فهو قوله 

عز –أي أنه اهلل  الغفور الرحيمفذكر صفة املغفرة وصفة الرمحة وأما يف األول قال وهو  [٥٨]الكهف: 
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من أسامئه الغفور الرحيم فدل عىل معنى واحد وإن كان يعني ذكر األسامء وذكر املعاين  -وجل

سبحانه –يعني أهنام يدخالن بعضهام يف بعض فهام متالزمان ال ينفكان ألهنا كلها تدل عىل اهلل 

  .-وتعاىل

ليم بال علم وال شك أن هذه القاعدة فيها الرد عىل املعتزلة الذين يقولون سميع بال سمع، ع

فيقولون إن  ،هذه األسامء هلا دالالت متغايرة يف املعاين فيثبتون االسم ولكن ال يثبتون أن

 ،األسامء كلها بمعنى واحد ال نستفيد منها أي صفة من الصفات وال تدل عىل معاٍن متغايرة

فوًرا أثبتنا إله رحياًم ، إثبات قالوا ألننا إذا قلنا إهنا معاٍن متغايرة فهنا أثبتنا آهلة كثرية أثبتنا إله غ

 تعدد الصفات يقول يستلزم منه تعدد القدماء وهذا باطل وسيأيت بيان بطالنه، 

عز -وهو اهلل  -سبحانه وتعاىل -أما أهل السنة فتعدد الصفات يدل عىل كامل املوصوف

إال ملن كان وقال إمجاع أهل اللغة والعرف أنه ال يقال عليم إال ملن كان له علم وسميع  -جلو

وهل يقال إنسان بصري وهو أعمى، ال  ،سميع وهو ال يسمع هذا له سمع، هل يقال إنسان

يمكن وهذا أمر أبني من أن حيتاج إىل دليل، وهبذا علم ضالل من سلبوا أسامء اهلل معانيها من 

 بال برص سميع بال سمع وبصري تعاىل أهل التعطيل وهذا مثل ما ذكرنا عن املعتزلة وقالوا إن اهلل

وهؤالء وقعوا يف هذه  ،وعزيز بال عزة وعللوا ذلك أن ثبوت الصفات يستلزم منه تعدد القدماء

الشبهة لكوهنم يعتقدون أن الصفات يشء مستقل بذاته ال عالقة له باملوصوف اعتقدوا أن 

  .الصفة يشء مستقل بذاته ال عالقة له باملوصوف
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؛ ألنه موصوف هبا -سبحانه وتعاىل–أما أهل السنة فيعتقدون أن الصفات الزمة للّذات هلل 

فلام وقع يف ذهنهم وجود االنفكاك بني الصفة وبني املوصوف قالوا:  –عز وجل  -ال تنفك عنهف

إننا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا آهلة متعددة وهذا خيالف العقل وخيالف العرف وخيالف اللغة 

 لف القرآن مثلام ذكر الشيخ.وخيا

كيف الرد عىل هؤالء؟، قال يدل عىل بطالنه السمع والعقل إذ قال العلامء السمع معنى كلمة  

السمع يعني الكتاب والسنة يعني النصوص يعني ما سمع من كالم اهلل، وسمع من كالم 

بأوصاف كثرية نفسه  وصف-وجلعز  –، قال أما السمع فإن اهلل -اهلل عليه وسلم صىل-النبي

مع أنه الواحد األحد، يعني إذا نظرنا إىل بعض اآليات وجدنا اهلل يف موضع واحد وصورة 

  !واحدة يصف نفسه بأكثر من صفة، هل معنى هذا أنه يذكر آهلة متعددة؟

ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ژ يف موضع واحد وأكثر من صفة  -سبحانه وتعاىل –وإنام يصف نفسه 

  [١٦-١٢]الربوج:   ژ   ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ژ إًذا صفات متعددة يف موضع واحد أضافها لنفسه 

  [٤-١]األعىل:   ژ   ہ  ہ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

فيها فإًذا هذه اآليات  -سبحانه وتعاىل –صفات متعددة يف موضع واحد كلها أضافها لنفسه 

أوصاف كثرية ملوصوف واحد وليس ملوصوفات متعددة وإنام ملوصوف واحد وهذا أيًضا يكون 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ يف البرش أنفسهم حتى اإلنسان واحد يكون له عدة صفات 
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هذه كلها صفات لرجل واحد، هل دل  [١٤-١١]املدثر:   ژ ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  

ذكر الصفات عىل هذا أو تعدد الصفات لشخص عىل تعدد هؤالء األشخاص أم أنه شخص 

  ؟ أنه شخص واحد.واحد

أما العقل فألن الصفات ليست ذوات بائنة من املوصوف؛ ألن الصفات معاٍن ليست ذوات 

هة التي وقع فيها املعتزلة قال بائنة أي خارجة عن املوصوف وهذا الذي ذكرناه هو موضع شب

وليس حتى يلزم من ثبوهتا التعدد وإنام هي صفات من اتصف هبا فهي قائمة به وكل موجود 

 البد أن تتعدد ماذا؟ 

صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينًا قائاًم  صفاته ففيه عىل اجلميع

بنفسه أو وصًفا يف غريه هذه كلها صفات للموجودات واملوجودات البد أن تتعدد صفاهتا 

املوجود الواحد البد أن تتعدد صفاته وهذا التعدد للصفات ال يعني وال يدل عىل تعدد الذوات 

العلامء قصيدة وهي يف الرد أو أعرايب ارجتل قصيدة يف الرد  هنا يذكر ،وعىل تعدد األشخاص

سميٌع بال سمع، بصرٌي بال  كام قلنا املعتزلة يقولون ماذا؟ عىل جهم وأتباعه أو الرد عىل املعتزلة

 ّبرّص، فقال هذا األعرايب يردُّ عليه ملا سمعُه يقول سميٌع بال سمع، بصرٌي بال ّبرّصقال:

 وم ن قال يوًما قول ج هٍم فقد كفْر ***  بان ُكفُرُهكاِفٌر إن َّ جهًماأال 

 مسيـًعا بال مسـٍع بـصيـًرا ِبال ب ـص ر *** لقد ضلَّ ج هٌم إذ ُيـسمِّي إلــه ـُه

 لطيًفا بال ُلطٍف خبرًيا بال خ ب ر *** عليًما بال ِعلٍم رِضيًّا بال رضى
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 :اآلن هذا قولُه بدأ يرّد عليه، قاّل 

 أبوك امرٌؤ حرٌّ خطرٌي بال خ َطر *** لو قال يا جهُم قائٌلأُيرضيَك أن 

 طويٌل بال طوٍل ُيخاِلُفه الِقص ر *** مليٌح بال ُملٍح بِهيٌّ بال ب ها

 فبالعقِل موصوٌف وباجلهِل ُمشت ه ر *** حليٌم بال حلٍم وِفيٌّ بال وفا

 ِصغ ركبرٌي بال ُكرٍب صغرٌي بال  *** جواٌد بال جوٍد قويٌّ بال قوى

 .- !وهجاءأنُه ماذا؟ ُسّبة  الصواب-وُسبهةً أمدًحا ُتراُه أم ِهجاًء 

 وهزًءا كفاك اهلل يا أمحق  الب ش ر *** أمدًحا ُتراُه أم ِهجاًء وُسبًَّة

 ُتص يُِّرهم عمَّا قريـٍب إىل س َقر *** فإنَّـَك شيطاٌن ُبِعثت  ِلُأمٍَّة

 .عقيّل، وفطرّي عىل من يقوُل هبذا القول ردّ -ُيقالما  مثل-فهذه ّرّد 

ّتدلُّ عىل ّمعاٍن، وّتّدُل عىل أوصاف إًذا االسم الذي ال يدلُّ  -عّز وجّل  -ملا ذكرنا أّن أسامء اهلل

، إًذا االسم إذا وجدنا أنُه اسم -عّز وجّل  -عىل معنى وال يدُل عىل ّوصف، ال ُيسمى بِه اهلل

  ،-سبحانُه وتعاىل -حيتوي عىل صفة، فهذا ليس من أسامء اهللجامد ال يدلُّ عىل معنى وال 

ّع بذكر األسامء  ِمثاُل ذلك ذكر الدهر، الدهر عّدُه بعضهم بأنه اسم من أسامء اهلل، من توسه

عّز  -عّدُه من األسامء مثل ابن العريب وغريهم مالكي، فقالوا إن الدهر من أسامء اهلل؛ ألّن اهلل

ْهرُ » الُقُديس قال يف احلديث -وجّل  ْيّل ّوالنهّهارّ  ،ّوّأّنا الده ّفنّرد عليهم نقول هلم: الدهُر  «ُأّقلُِّب الله

نة ملِعاٍن،  -ليس من أسامء اهلل ملاذا؟ نرجع إىل الّقواِعد، أّن أسامء اهلل ُحسنى، وأّن أسامء اهلل ُمتضمِّ

حق باألسامء احلُسنى، ُثّم إّنه اسم ما دام أّن هذا االسم جاِمد ال ّيدُل عىل معنى فإًذا هو ال يل
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ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ژ  قال:-وجّل عّز  –اهلل  لذلك-وتعاىلسبحانه - هللللزمان وللوقت وليس اسام

هر ُمرور الّزمان ّومرور ] ٢٤اجلاثية: [ ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ   ، ويقصدون هؤالء بِالده

 .الوقت

 احلديث الُقديس يف «آّدمّ اْبُن آّدّم أو ُيْؤِذينِي اْبُن  ّيُسبُّني»: -اهللُ ّعليِه ّوّسّلم ّصىل-النّبيِّ إًذا ّقوُل 

ْهرُ  ّيُسبُّ » ْهّر ّوّأّنا الده هر؟ فّّسُه  «الده نفس  يف-وسلماهلل عليِه  صىل-النبيما معنى أنا الده

ف الليّل والنهار،  احلديث، قاّل: معنى أنا الدهر قال ُأقلُِّب الّدهّر وُأقلُِّب الليّل والنّهار وُأَّصِ

 .قاّل بيدي األمر ُأقلُب الليل والنهار

امُلّقلهُب، وهو الدهر وإنام  هوّ -وجّل  عزّ -اهللالذي ُيقلِّب الدهر وليس  هو-وجّل  عزّ -اهللإًذا، 

 .-وتعاىل سبحانهُ -الدهرّ  ُب ُيقلِّ -وجّل  عزّ -اهلل

 ّ ؛ ألّن ساّب الدهر إما أن يعتقد -وتعاىل سبحانهُ -اهللمن هذا أّن الدهّر ليّس من أسامء  إًذا تبنيه

؟ يف كتاب التوحيد درستموها يف ُحكم من سّب الدهر وهذا باّب -مسألة يف ماذا وهذه-أّن 

حنّي يسّبُه،  –وجّل  عزّ -باهللآخر يعني أنه سّب الدهر إما أن يعتقد أّن اهلل هو الدهر هذا ُكفر 

امُلترّصف بالدهر وهذا ّدرسُتموه ّوّتبينتُموه يف كِتاب  هو-وجّل  عزّ -اهللوإما أن يعتقد أّن 

 .لتوحيد، طيبا

أسامء اهلل أعالم وأوصاف،  اآلن هذه ُخالصة القاعدة الثانية، ُخالصة القاِعدة الثانية ما هي؟

 إذا كانت أسامًء أو أعالًما. متى تكون ُمرتادفة؟
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 .ومتى تكون ُمتباينة وُُمتلفة؟إذا كانت أوصاًفا، أو معايِنّ 

 :عندنا القاِعدة الثالثة

 :إىل قسمني تنقسم-وجّل  عزّ -اهللامء أّن أس :القاِعدة الثالثة 

أحياًنا يكوُن االسم يدُل عىل معنى ُمتعٍد، أي ُمّتّعٍد للمخلوقات فُهنا يتضمن ثالثة أمور هذا 

 :االسم

 .بوت االسمث 

  .ثبوت الصفةو 

 .وامُلقتىضوثبوت هذا التعدي وهو احلكم 

يتضمن فقط  فهذا-وجّل  عزّ -اهللالزٌم لذات  غري ُمتعدٍ أما إذا كان االسم دله عىل وصف 

 :أمرين ومها األمران األوالن

 .بوت االسمث 

 .ثبوت الصفةو 

 .صفة  إًذا كُل اسم ُيستخّرُج منُه ماذا؟
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 عزّ -هللكل اسم ّثّبت  اساًم، إًذاوهذا سيأيت يف قواِعد الصفات وليس كُل صفة نأخذ منها  

  األمر األول ما هو؟هذا عام يف مجيع األسامء،  :عىل أمرين يدّل -وجّل 

 .بوت االسمث 

 .لثاين ثبوت الصفة التي دلت عليها االسما  

 ، وغري ُمتعدٍ ُمتعٍد  :قسمنيثم ننظر ّبعد ذلك إىل االسم أنه ينقسم إىل  

الّسميع ُمتعٍد إىل امّلسموعات، فدله ّعىل ُثبوت ُحكمه وهو أّنُه  ، فهناالسميعامُلتعدي مثل 

 ، والنّجوى الِّس -وتعاىل سبحانه-ّيسمع

فهذا غري متعٍد  الكاملة،احلياة  ّفّلهُ -وتعاىل سبحانه-هذه صفة لذاته  ،احلّي -وجّل عّز -اهلل 

ماذا؟ ُمتعٍد للمخلوقات، ّففيِه إثبات اإلحياء، أما ّكون  امُلحييفإّن  امُلحييللمخلوقات بخالف 

األمر  أمرين،هذا ليس بمتعٍد، فهذا يدل عىل نفسِه ّحي أو ِمن أسامئه أنه حي ف يف-وجّل  عزّ -اهلل 

 األول ثبوت، ماذا؟  

 حلياالسم ا 

   -تعاىلو ُسبحانهُ -ِصفة احلياة هلل  الثاين ُثبوتو 

 الَبصري ماذا؟اسم  عىل ماذا؟ يدلُّ  الَبصريإًذا اسم  

 .وكونُه ُيبرص ُكل يّشءالبرص، وصفة؟ 
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 .طيب، إًذا هذه ُخالصة هذه القاعدة الثالثة 

 باملطابقة، بامذا؟ وصفاته تكونُ ذاته  عىل-تعاىل-اهللقال: ِداللُة أسامء  الرابعة:القاعدة 

ن  .وبااللتزام، وبالّتّضمُّ

-وّتعاىل ُسبحانهُ -، هي ِدالالت أسامء اهلل أهُل العلمّذكرها  الثالث، التيهذه الِدالالت  

 :األسامء ثالث ِدالالت

   املطابقة،  الداللة األوىل ما هي؟ 

 .التهضّمن ؟والداللة الثانية

 .االلتزام والثالثة؟

ن هي يف نفس  والثانية، وهي امُلطابقةاألوىل   .االسميف نفس  ماذا؟والّتضمُّ

ِداللُة االسم ّعىل أسامء ُأخرى بمعنى أّن مطابقة  ُأخرى،االلتزام ِداللُة االسم ّعىل أسامء 

أو ِداللة امُلطابقة ّنفس القضية االسم ّوما دّل  ّعليه، ُمطابقةالّتضّمن تتضّمن هذا االسم وما ّيُدلُّ 

 .ّعليهِ 

ُثبوت األسامء األُخرى،  من-وجّل  عزّ -ِداللة االلتزام: ما ّيلّزم ِمن إثبات هذا االسم هلل 

  -وجّل  عزّ -ثبوت األسامء األُخرى هلل 
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 تتضّح القاعدة الّقاِعدة أويّتِضح  باملثال ذلك:مثال  

الداللة األوىل،  ننظُر إىل ،اخلالق، اخلالقّمّثل الشيخ باسم  اخلالق -وجّل  عزّ -باسم اهلل  اآلن:

 داللة ماذا؟ وهي

 ماذا؟هو اهلل داللة ُمطابقة مع داللة صفة  اخلالقعىل ذات اهلل  امُلطابقة، داللة املطابقة، يّدل

 .اخلّلق

 .اخللق ة ماذا؟ُمطابقًة عىل اهلل وعىل صف دّل  اخلالقإًذا اسم اهلل  

 :عىل أحد هذين الشيئني الّتّضُمن: فهيأما ِداللة  

فةوما االسم إ   إما الصِّ

 .داللتها عىل الِصفِة وحدها حدها، وإماوما ِداللُتها عىل الذات إ 

 .ُمطاّبقة ِصفِة اخللِق ماذا؟ اهللِ وعىليدلُّ عىل ذاِت  اخلاِلق اهللفنقول مثاًل: اسم 

 -وجّل  عزّ -اهلليّتضّمُن ِصفة اخلّلق أو يتّضمن أيًضا صفة ماذا؟أنُه يدُل عىل  اخَلاِلقواسم اهلل 

عليها هذا االسم، هل  دّل -وجّل  عزّ -هللما هي ِداللة االلتزام؟ ِداللة االلتزام أسامء ُأخرى 

 .هكذا، يكون هناك خالِق من غرِي أن يكوّن حّي؟ ال
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ال، من غري أن يكوّن عزيًزا؟ من غري أن يكوّن  هل يكون هناك خالِق من غرِي أّن يكوّن قديًرا؟

  حكياًم؟

مثل ما قاّل  ُأخرى،إًذا ِداللُة ِصفة اخلّلق من باب االلتزام تدُل عىل أسامء ُأخرى وعىل صفات 

من باب االلتزام وهذا يف كامِل ما يعتقدُه أهل  الشيخ يدُل عىل صفِة الِعلِم، يدلُّ عىل صفِة الُقدرة

، بِخالف قول امُلعتِزلة أو قول غريهم الذين ّيسلِبون -وجّل  عزّ -اهللعة يف ِصفات الُسنّة واجلام

 .معانيها-وجّل  عزّ -اهللأسامء 

-وجل ّ عزّ -فتكوُن أسامء ُُمرّدة، جوفاء، جاِمدة ال تدُل عىل معنى وهذا فيِه وصٌف هلل  

 –يسلب الصفات التي تؤخذ من أسامء اهلل  أو-وجّل  عزّ -ّيسلُِب صفات اهلل  بالنقائص، الذي

، امُلشبِّه ّيعُبُد ّعّدًمايف حقيقة األمر ّيعُبُد ّعّدما، ألنه ِمثّل ما ّيقولون امُلّعطِلة  هو-سبحانُه وتعاىل 

 يعبد ّصناًم، ملاذا املعطل ّيعُبد ّعّدًما؟

وال كذا، يبدأ ينفي  كذا وال وال ّعّرضيقول اهلل ال ِجسم،  الصفات،ألّن امُلّعطِل ينفي مجيع 

لك اهلل  الرمحة، يقولملا يأيت إىل  النفي، وهذه طريقتهم الّتفصيل-وجّل  عزّ  –عن صفات اهلل 

  ليس له رمحة، لكن هل له رمحة؟ الرحيم،

  ال.هل كذا ال  ال يغضب، هل يغضب؟

  ،-وتعاىلسبحانه –صفات اهلل  والنفي يفالالءات  فهم يستمرون بذكر
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 ،نخلةقال مّحاد بُن زيد: قال: ّمّثُلهم ّمثُل رجل قال: يف بيتنا 

رطٌب،  اهلليس و ،جذعٌ  وليس هلا!تراٌب  وليس هلا !قال لكّن هذه النخلة ليس هلا ّسعٌف 

  ...هلاوليس  ّوّرٌق،وليّس هلا 

 .أنه ليّس يف بيتِه ماذا؟  نخلة احلقيقة: إًذا

  !ّهذا اإللّه ليّس لُه كذا! ليس لُه كذا ُيعّبد، لكنّ فهؤالء ِمثل هذا املثال، قالوا هناك إله  

 .احلقيقة ال وجود ملاذا؟ لإلله ولكن يف 

يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح     مت ىتژ ّذّكّر اهلل خلق السموات واألرض قال قال وهلذا ملا 

 ] ١٢الطالق: [ ژ    مح  جخ     حخ  مخ  

إثباهتا ِمن ّكوِن اهلل ّخالق وهي: أن اهلل عىل كل  إًذا  ملا  ّذكّر ِصفة اخلّلق ذكر األّّشياء التي ّيلّزمُ 

  .وصفة الُقدرة القديرهذا اسم يشء قدير و

 ماذا؟ العلِم. وصفة  العليم هذا اسموأّن اهلل أحاط بكل يشء ِعلام، و

ّتدبهراملعنى، ّوّفّقُه اهلل فهاًم للتالُزم، فإنه بِذلك  وداللة االلتزام ُمفيدة جًدا لطالِب العلِم إذا

حّيصُل ِمن الّدليل الواحد عىل مسائل كثرية بمعنى أنه هذه الداللة ُتفيد ّطالِب الِعلم يف أبواب 

من  الدليل يلزم منه إثبات كذا وكذا نأالدين كلِه من حيث  د، يف أبوابالِفقه، يف أبواب االعتقا

 .األقوال
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ن هذا من البرش أيًضا ما دام أنُه ّيلّزم من هذا القول قواًل باطِاًل، فإّن هذا يدّل عىل ُبطالالقول 

 :لواِزم القول فقالالقول، ُثّم بدأ ُيقّسم 

إذا -سلم اهلل عليه و ّصىله -، وقول رسوله-سبحانه وتعاىل-واعلم أن الالزم من قول اهلل

؛ ألّن اهللصح أن يكون الزما فهو حق؛ ألّن كالّم اهلل  -عّز وجّل -ورسولُه حّق والزم احلّق حقٌّ

 .عامِلٌ بام يكون الِزًما من كالمِه وكالِم رسولِه فيكوُن ُمراًدا

 :إىل قسمني-رمحُه اهلل-إًذا الالزم قّسمُه الشيخ

 .، ُثّم الزم كالم من؟ البرشسم األول الِزم كالم اهلل ورسولهالق

 صىل-النبيصحيًحا بمعنى أنُه قرآن وإما صحيح ُسنّة  الكالمُ إذا كاّن الزم كالم اهلل ورسوله 

 .الشرط األول هذا-وسلماهلل عليه 

أن يكون هذا الالزم ُمعترًبا صحيًحا بفهٍم صحيح ودّل عليه القرآن ودّل  :ُثم الشرط الثاني

 .فإًذا هذا يكوُن الِزًما ماذا؟ حّق ونأخذ به الُسنّة،عليِه 

إثباُت ماذا؟  األسامء-وجّل  عزّ -اهللمثال ذلك: ملا يأيت أهُل الُسنة ويقولون من الِزم ِذكِر 

 .أنُه متصفٌّ هبذه الِصفات الصفات-وجّل  عزّ -اهللالصفات، من لواِزم ذكر 

 .وبالُسنّة بالقرآن-وجّل عّز  –فهذا الِزٌم حّق، ومعنى حّق ودليٌل حّق، عىل ما أثبتُه اهلل 
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مثاًل ُمّعطِل ويقوُل الِزُم إثبات الصفات يف القرآن التشبيه، هذا الزم حق أو باطِل؟ ملا يأيت  

الِزٌم باطل وال يدُل عىل أنه الزم أو ال يدُل عىل أنُه يعني ليس هذا أصاًل بالِزم فال نأخذ بِه ألنُه 

ا.  الِزٌم باطِل وليس الِزًما حقًّ

 .ماذا؟ أيًضا صحيحإًذا البد أن يكون الدليُل صحيًحا والالِزم 

 :وأما بقول املخلوقني قال له ثالث حاالت

إذا قال إنسان قواًل نقول يلزم من قولك كذا وكذا، قاّل أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن 

 .يقول له إّن هذا القول الِزمُه كذا وكذا فيقول نعم أنا ُأِقرُّ هبذا الالِزم

ملن ُيثبُتها  يلّزُم من إثباتك الصفات الفعلية أن  مثال ذلك أن يقول من ينفي الصفات الفعلية

مل ّيّزل وال  -عّز وجّل  -يكوّن من أفعالِه ماهو حاِدث، فيقول امُلثبت نعم وألّتِزُم بذلك فإن اهلل

يزاُل فّعااًل ملا ُيريد وال نفاذ لكلامتِه  وال ألقوالِه وال ألواِمِرِه، بمعنى أن امُلّعطِل يأيت الذي ُيعطِل 

شيًئا حصّل مل يكن قد حصّل قبل  -عّز وجّل  -فات يقول لك أنت ُتثبت أّن من أفعال اهللالِص 

ذلك، يشء حادث،  فيأيت امُلثبت ليقول نعم، وهذا ُأثبُِتُه والِزُم قويل وُأقّر هبذا الالِزم، ألّن أفعال 

 .قديمُة النوع حادثة ماذا؟ اآلحاد -عّز وجّل  -اهلل

ّكلاِمته ال   -وجّل  عزّ  –اهلل و ] ٢٩الرمحن: [ ژ ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ     ژ  –وجّل  عزّ -اهللآحاُدها حتدث، 

مل تكن موجودة لكّن  حادثة، وهذه األوامر أمر،تأيت كلمة بعد كلمة، أمٌر بعد أمر بعد  ّتنفذ،

ال يتجدد   -عّز وجّل  -ّكونُه ّقديًرا وكوُنه ُُمتكلاًم، وكوُنُه ّعامًلا فهذا  ثابٌت هلل  -عّز وجّل  -اهلل
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عّز  -وإنام الّتجُدد ّيكون بِآحاد األفعال، أفراد األفعال، أفعال اهلل  -عّز وجّل  -ألُنه ثابت هلل 

 .وجّل 

غضًبا ال يكون قد  ويرىض، وأحيانا يغضبيغضب،  –وتعاىل  سبحانه-وجّل  ّعز-اهلل  

ملا ّيقول الُرُسل ماذا؟ إّن اهللّ ّقد غضب الّيوم، ّغضب  القيامة،ما يكون يوم  مثله، مثلّغِضب 

 بحادث؟ماذا، إًذا هذا الغضب حادث أو ليس 

 أنه-وجّل  عزّ -هذه من صفات اهلل بالّغضب  ُمتصّف -وجلعز -كون اهلل حادث، لكن

غضب  يكن قداألنبياء إّن اهلل قد ّغِضب اليوّم غضًبا مل  كذلك، قاليغضب لكّن ّهذا الّغضب 

 .وذاك اليومإًذا هو ّغضٌب حادث يف ذاك املوقف ، ّقبّلُه ِمثله ولن يغضب ّبعّدُه مثله

ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ژ   :-جّل عز و -كام قال اهلل     

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ژ   ]١٠٩الكهف  [  ژ   جئ  حئ       مئ  

 ]٢٧لقامن  [  ژجئ  حئ  مئ       ىئ  

هذا يدّل عىل أّن ّكلامت اهلل وأوامر ُمتجددة، لكّن كونه ُمتصًفا بالكالم فهذه صفة ذاتية الزمة 

 .-وتعاىل سبحانه- لذات اهلل

النقص عىل  بل-وتعاىل سبحانه-حّقهِ إًذا حدوث آحاد فعلِه ال يستلزم منُه ماذا؟ نقًصا يف  

ُيوصف بتجدد األفعال أو بِكونِه حُيدُث أمًرا غرّي موجوٍد  ال-وجّل  عزّ -اهللالّعكس، ملا يكوُن 

 ، ]١٦ الربوج[  ژ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ   :يقول-وجل عزّ -اهلل؛ ألّن -وجل عزّ -هللسابًقا فهذا فيه نقص 
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يفعُل الفعّل حني ُيريد فهذا نقص أو ليس بنقص؟ هذا نقص  ال-وجّل  عزّ -اهللملا نقول إّن 

 .-وجّل  عزّ -هلل

 .-وتعاىل سبحانهُ -نقصهِ إًذا الذي ال ُيوقع منُه اآلحاد يدُل عىل عجزِه وعىل 

 .إًذا الكامل يف قول أهل الُسنة هو النقص يف قوِل من؟ امُلّعطِلة

أن ُيذكر لُه ويمتنع أويمنع التالزم بينه وبني قوله يعني أن ُيقال لُه الِزُم قولك  احلاُل الثاني:

كذا، فيقول هلم ال، أنا ال ألتزم هبذا الالِزم، وليس كالمي من لواِزمِه كذا، فهذا ال ننسب لُه هذا 

 .الالِزم ألنُه نفاه وألنُه بنّي أن قولُه ال يدُل عىل هذا الالزم

أن يقول النايف للصفات من يثبتها يلزم من إثباتِّك أن يكون اهلل ُمشاهِبًا للخلق يف  :الهمث

مل  أذكرها،صفاته، فيقول املثبت ال يلزم ذلك؛ ألّن صفات اهلل أو صفات اخلالِق ُمضافٌة إليِه مل 

ة به الئقٌة بِه  كام أنّك أهيا النايف ُتذّكر ُمطلقة حتى ُيمكن ما التزمُت به، وعىل هذا فتكوُن ُُمتصه

 !ذاتهِ شاهِبًا للخلق يف بت هلل ذاًتا ومتنُع أن يكوّن مُ للصفات ُتث

 .فأيُّ فرٍق بني الذات والصفات وحكم الالزم يف هاتني احلالتني ظاهر

يقول اآلن معنى الكالم أّن امُلّعطِل يأيت للُسنّي، للُمثبت، الذي ُيثبت الصفات، يقول الزم 

نّك شّبهت اهلل بخلقِه ملا تقول إن اهلل لُه وجه يلزُم من ذلك أنك ّشّبهت اهلل إثباتِّك الصفات أ
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باملخلوق؛ ألّن املخلوق له وجه، يأيت الُسني ويرّد عليه ويقول ماذا؟ هذا ليس بالِزم ُثّم إين ال 

 ألتِزُمُه، ليس بالِزم ملاذا؟

 األسماء ال يدلُّ علىليس بالِزم ألّن القاِعدة تقول:
ُ
 (اتفاق الحقائق )اتفاق

 ()القوُل في الذات كالقول في الصفاتوكذلك القاعدة الثانية تقول: 

 في األسماء ال يعني االتفاق في الحقائق  هاتان القاعدتان مهمتان، القاِعدة تقول إّن :
ُ
)االتفاق

سميات
ُ
 (أو امل

 ()القوُل في الذات كالقول في ماذا؟ في الصفاتوالقاعدة الثانية: 

لقاِعدة األوىل وهذه القواعد ركز عليها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف التدمرية، وذّكّر ما معنى ا

 القواِعد؟ ما معنى هذه  أيًضا مثالني للتوضيح،

القواعد إذا فهمتها حّل عندك كثري من اإلشكاالت التي ُيورُدها امُلّعطِّلة وامُلّشبِّهة يف  هذه

ِهم للصفات  .ّردِّ

  تقول؟القاعدة األوىل ماذا 

من باب التوضيح، االتفاق يف احلقائق ال يعني االتفاق يف امُلسميات، ننظر إىل املخلوقات 

  ألهنم يقولون ماذا؟ قل إذا قلت اهلل له وجه، املخلوق له وجه إًذا شبهت أليس كذلك؟
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التشابه  دوجذهنك وطيب، نقول هلم وهلل املثل األعىل، الفيُل لُه يٌد والنملُة هلا ّيّد، هل يقع يف 

 .واالشرتاك؟ مستحيل، مستحيل وإال غري مستحيل؟ فيه أحد عنده اعرتاض؟ مايف

التشابه ما سبب عدم وجود أو انقداح يف الذهن وجود  داليمكن أن ّينقدح يف الذهن وجو

 تشابُه، اختالف الذوات واختالف احلقائق.

لتي هي يد الفيل ويد النملة، فكٌل لُه يف احلقيقة ا ايف االسم الذي هو اليد واختلفّ  اإًذا اشرّتكّ  

 ،يّد تليُق بذاتِه، وتليُق بحقيقتِه وهذا أيًضا القاِعدة الثانية: القول يف الصفات كالقول يف الذات

مثل ما ُقلنا إّن هذه الصفات ال يمكن أن تتشابه؛ ألن الذوات بني الفيل والنملة ال يمكن أصاًل 

 .أن تتشابه فاختلفت الصفات

وُرمان وحًبا وغري  فاكهة-وجّل  عزّ -اهللنرضب مثااًل آخر، نعيم اجلنة ونعيم الدنيا، ملا يقول 

ذلك مما يذكرُه يف اجلنة، لبن ومخر، طيب، وزيتون، طيب هل الزيتون يف اجلنة مثل الزيتون الذي 

 الدنيا؟لرمان يف الرمان يف اجلنة مثل ا الدنيا؟ هلهل الفاكهة يف اجلنة مثل الفاكهة يف  الدنيا؟يف 

 .يف احلقيقة ايف االسم واختلف ايف ماذا؟ يف احلقيقة، اشرتك ايف ماذا؟ يف االسم، اختلف ااشرتكّ 

الكسوف ملا تقدم ورأى يف اجلنة رأى اجلنة قال:  يف-وسلماهلل عليه  صىل-النبيملا صىل 

مهمُت أن آخذ بقطٍف منها فلو أخذته ألكلتم منه إىل أن تقوم الساعة؟ هل يمكن أن يكون هذا 

 يف الدنيا؟
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 .إًذا احلقائق ختتلف مع اشرتاك ماذا؟ األسامء

 .-وتعاىل سبحانهُ -اهللاملخلوقات، فام بالُك ُتنكِره يف حقيقة  ُتقُر هبذا يفإًذا ما داّم أنّك 

 .اهلل له وجه واملخلوق له وجه، وجٌه يليق باهلل وجٌه يليُق بمن؟ باملخلوق

مكمن البالء وسبب البالء، هو انقداُح التشبيه يف ذهنهم قبل النظر يف ماذا؟ يف نصوص 

صفة ت عقله ويف قلبه وضع قاعدة عنده يف قلبِه مادام أنني أثب نفسِه ويفالصفات، هو مبارشة يف 

، دون النظر إىل النصوص فلام يأتيه أي نّص ُمبارشة ُيرجعُه إىل القاِعدة التي يف عقلِه وهي ّشّبهت

 .وهي ماذا؟ التشبيه التشبيه،

أما أهُل الُسنة فانغرّس يف عقلهم ويف قلوهبم ويف ذهنهم منُع ماذا؟ التشبيه، فلام يأتيه صفة 

كال، لذلك هؤالء الذين ُيعطلوّن الصفات والنصوص ُيثبتها عىل ما تليُق باهلل من غري أي إش

ل للصفات   :يقولوقعوا بني تشبيهني الذي ُيعّطل يعني ملا يأيت إنسان ويقول أو هذا امُلّعطِّل امُلّؤوِّ

 (اهلل بمعنى االنتقام أو إرادة االنتقام غّضُب ) ، (اهلل بمعنى الُقدرة يدُ )

نقول له: أنت وقعت يف تشبيهِن وتعطيل، كيف وقعت يف تشبيهني وتعطيل؟ يعني ليس 

 .إًذا مجعت البالء ُكله تعطيل!تشبيًها واِحًدا وإنام تشبيهني وقعت أيًضا يف ماذا؟ يف 

كيف وقع يف تشبيهني؟ أنه ملا، انُظر اآلن إىل امُلشبِّه كيف يقع يف تشبيهني، ملا تأتيه إثبات الصفة 

جاءتُه الصفة فقال  األول،يف نفسِه أواًل ماذا؟ شّبه اهلل بخلقه هذا يف قلبِه، إًذا وقع يف التشبيه هو 
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ُثّم يف النتيجة ملا نفى  التعطيل،فوقع يف ماذا؟ يف  هبا-وجّل  عزّ -اهللهذه الصفة ال نصف 

 هاه باملعدومات،الصفات عن اهلل كلها وقع يف تشبيه اهلل 

باملعدومات، فوقع يف تعطيل بني تشبيهني، لذلك يقولون كل ُمشبه  هو ّعطهل ثم شبه اهلل

 .كالم الشيخ يف-اهللشاء  إن-سيأيتوهذا ، ُمعطِل، وكل ُمّعطِل ُمشبه

فال ُيذكُر بالتزاٍم وال منع، يعني هذا  عنُه،أن يكون الالزم مسكوًتا  :إًذا احلالة الثالثة واألخرية

يقوُل قواًل ُثّم ال يلتزم به، ال يذكر هذا االلتزام وال ينفيه، يسكت، فإنُه حُيتمل أنُه لو ُذكِر  القائل،

القول هو  الزم إنله أنُه يلتزم به وحُيتمل أنُه يمتنع من االلتزام فهنا ال نظلمُه فنضع أو نقول 

 .ألنه ما ثبت عندنا ال نفي وال إثبات قوٌل له

واالحتامل الثاين أنه لو ُبنّي له  القول،احتامل أنُه لو تبنّي له ألبطل هذا  إًذا ورد االحتاملني وهو

الفساد، إيه ينفي هذا الفساد وينفي هذا الالزم، فإًذا هنا ال نلتزُم أو ال نقول يعني ال ننسُب هذا 

الالزم إىل القائل؛ ألن اإلنسان قال حيدث عندُه النسيان واألعراض اخلارجية واألحوال التي 

 .جتعلُه يذهل عن الالزم وهو ال يشعر

لذلك يعني كثري من العلامء قد يقول مثل ما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية قال كثري من العلامء 

 .قد يذكر القاعدة وال يعلم أهنا قد ُتستغّل عند أهل البدع وأهل األهواء

ر هذا العامِل هبذه اللواِزم التي استغلها أهل البدع لقال  أريدها  القاعدة الهذه  ماذا؟فلو ُذكِّ

 .التهليل عىل ُبطالنوأرفضها، هذا ذكره يف بيان الدليل 
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 إًذا إخويت يف اهلل، عندنا كم قاعدة أخذنا اآلن أربع قواعد

  ماهي؟ أسامء اهلل حسنى القاعدة األوىل:

 أعالم وأوصاف القاعدة الثانية:

إذا دلت عىل وصف متعٍد فنأخذ منها ثالثة أموروإذا دلت عىل  أحسنتم الثالثة:والقاعدة 

 .وصف غري متعدد فتدل عىل أمرين

 .ماهي؟ مطابقة والتزام وتضّمن والقاعدة الرابعة:

وهذه ذكرنا قضية الزم القول هل يكوُن الزًما أو غرّي الزم يبقى معنا ثالث قواعد يف األسامء 

 .، وجزاكم اهلل خريا-شاء اهلل إن-القادمُنرجئها إىل الدرس 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 

   

 
 

 .جزاكم اهلل خرياو 

 

http://www.miraath.net/


 

~ 29 ~ 
 

 

  

 

 

 

   

 


