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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًلا  لدرٍس يف شرح كتاب

 

 للشيخ 

  

 –  رمحه اهلل تعاىل -

:ألقاه الشيخ الدكتور

 

 –حفظه اهلل تعاىل -

 

خوة السوريني ية الشرعية األوىل اليت أقيمت لإلالرحيانضمن فعاليات دورة 

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

 .أن ينفع به اجلميع-سبحانه وتعاىل -اهلل 
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  .؟ أربعةاعدةقيف الدرس املايض يف القواعد املثىل كم أخذنا 

  –عىل وجه اإلجياز  –وكلها باألسامء من يستطيع أن يأيت بالقواعد األربع اليل أخذناها كلها 

 إدريس ما اسمك؟ تفضل شيخ

 .كلها حسنى –سبحانه وتعاىل  – أسامء اهلل :القاعدة األوىل

 .أسامء اهلل أعالم وأوصاف :القاعدة الثانية

 ومتى تكون مرتادفة ؟  ؟طيب متى تكون متباينة

 . إن دلت عىل أسامء وأعالم ةومرتادف ،أوصافتكون متباينة إذا دلت عىل 

 بدون النظر إىل الكتاب تفضل ......  :القاعدة الثالثة

 ثالثة أمور:تضمنت  متعد  إن دلت عىل وصف  –تعاىل  –أسامء اهلل  القاعدة الثالثة:

 ؟وهي 

 . –عز وجل  –ذلك االسم هلل ثبوت  .1

 . –عز وجل  –ثبوت الصفة التي تضمنها هلل  .2

 ثبوت حكمها ومقتضاها. .3
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نت أمرين:  تضمَّ
 وإن دلت عىل وصف غري متعد 

 .–عز وجل  –حدمها: ثبوت ذلك االسم هلل أ 

 .–عز وجل  –لثاين: ثبوت الصفة التي تضمنها هلل ا 

  .احلييدل عىل ماذا ؟ مثل  هذا مثال تقصد إذا كان غري متعد   نعم إذا كان غري متعد  

 ...........شيخ تفضل،مع ذكر مثال ؟طيب ما القاعدة الرابعة

 .ملطابقةعىل ذاته وصفاته تكون بالتَّضمن وااللتزام وا –سبحانه وتعاىل  –داللة أسامء اهلل 

بالنسبة كذلك وق، ت اخللق للخالاعىل صف ا عىل صفة اخللق، فتدل تضمن لقااخلإذا قلنا مثالا 

ا حميطاا إىل آخره بأن اخلالقضمن تللمطابقة وت ا مدركا ا بصريا   بااللتزام. جيب أن يكون علياما سميعا

 .يف القاعدة اخلامسة من قواعد األسامء ةخوإنبدأ يا 

 .توقيفية ال جمال للعقل فيها – تعاىل –خالصتها أو نصها أسامء اهلل  :القاعدة اخلامسة

ا سم أو الصفة عىل ما جاء يف كتاب اهلل وما جاء يف سنة عىل هذا جيب أن نقف يف إثبات اال فإذا

  –عز وجل  –ألن إثبات هذه األسامء وإثبات هذه الصفات هلل  –صىل اهلل عليه وسلم  –النبي 

صىل اهلل عليه  –عن اهلل وإال عن النبي إال وهذا العلم ال يأيت  ؛البد أن يقف املسلم فيها عىل علم

  .–وسلم 
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إال عن  ؛وباب الغيب ال يدرك إال عن طريق ماذا ؟ الوحيغيب، فإن هذا كله من باب ال

 .طريق الوحي

ا يتقرر يف قضية مثالا التكي ؟ ألهنا من باب ف ملاذا نحن ال نعرف كيفية الصفةيوهذا أيضا

  .ال يف القرآن وال يف السنة ،ولعدم ورود النص ،الغيب

 .السنةيف امء فإننا نثبتها ألهنا وردت يف القرآن وأما األس

ا ملَّ  ا الئا علمنا أن صفات اهلل وأسامإذا يف إثباهتا وإنام  جمال للعقل وحده ه من باب الغيب فإذا

 .بد فيه أن يكون مبنياا عىل دليلاإلثبات ال

 ] 3٦اإلرساء: [ ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ : – تعاىل –بقوله   – رمحه اهلل –ستدل الشيخ ا

وهذا شامل عىل القول  ،بغري علم  –عز وجل  –يعني اآليات الدالة عىل حتريم القول عىل اهلل 

أو بأمر يقال  كل ما يتعلق بأمور ئه، أسامصفاته، ويف  ويف ،ويف اهلل، بغري علم يف أحكام الرشيعة

 ،امنها ما يكون كفربغري علم درجات   –عز وجل  –عن غري علم فهذا حمرم والقول عىل اهلل 

 ،ومنها ما يكون دون ذلك بحسب اجلرأة يف القول عىل اهلل بغري علم ،منها ما يكون كبريةا 

 .وبحسب الباب الذي قيل فيه بغري علم

 –ف اهلل ص  ما دام أن األمر يتعلق باهلل وصفاته فهنا يكون املنع أعظم وأشد ألنه ال جيوز أن ن  

 .تاب وال يف السنةد يف الكر  أو نسميه بام مل ي    –عز وجل 



 

~ 6 ~ 
 

به نفسه أو إنكار ما مسى به نفسه جناية يف  م َِّسمبا ما مل ُي  –عز وجل  –ألن تسمية اهلل  :قال
  .قتصار على ما جاء به  النصدب يف ذلك واالحقه فوجب سلوك األ

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

ا خالصة القاعدة أن أسامء اهلل توقيفية  ؟توقيفيةما معنى  ،إذا

ا لو جاء شخص وقال هذا من أسامء اهلل نقول  ،السنةعىل و باأي يقف إثباهتا عىل الكت فإذا

 إطالق عريب املالكي وغريه توسعوا يفال ابنما ذكرنا  مثلوهذا كثري بعض العلامء  ،أعطنا دليالا 

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ژثالث ثالثة ، قال مثال من أسامئه، –عز وجل  –األسامء عىل اهلل 

إن  –بغري ذلك هذا سيأيت وسموه  ع،ارزموه بالوس   ،ة وهكذاثالث رابع اقالوو] ٧املجادلة: [ ژ   ٿ  

 .ويف تفصيله ،يف بيانه – شاء اهلل

ا عرفنا أن القاعدة أن األ   .صل التوقف عىل القرآن والسنةإذا

 .غري حمصورة بعدد معني -تعاىل -أمساء اهلل :القاعدة السادسةل قا

أ ْسأ ُلك  ب ُكلِّ اْسم  ُهو  » :–صلى اهلل عليه وسلم  –ولقول النيب أ ،–عز وجل  –لقول اهلل  :يقول

ك    ن ْفس 
ْيت  ب ه  مَّ ْلت هُ  أ وْ  ل ك  س  نْ  أ وْ  ،ك ت اب ك   يف   أ ْنز  ام  دا ْمت ُه أ ح  لَّ ْلق ك   ع  ْلم   يف   اْست ْأث ْرت  ب ه   أ و   ،خ   ع 
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ك   نْد  ْيب  ع  ل  » :ءاالدعثم ذكر  ،«اْلغ  ع  ْ ْلب ي اْلُقْرآن  أ ْن َت  ب يع  ق  اب   ر  ه  ذ  ء  ُحْزين  و  ال 
ج  ي و  ْدر  ُنور  ص  و 

ِّي هُ   مه  ُحْزن  ُه و  َّ ب  اهللَُّ مه   .«إ الَّ أ ْذه 

ا من يقول   –عز وجل  –أسامء اهلل طيب هنا يف قضية تعداد  تسعة ن أسامء اهلل فقط إنسمع كثريا

ال تعد وال حتىص   –عز وجل  –بل إن الصواب أن أسامء اهلل  وهذه العبارة خاطئة وتسعني،

 ؟ما الدليل عىل ذلك ،غري حمصورة بعدد معني –سبحانه وتعاىل  –فأسامء اهلل

قال أسالك بكل اسم هو لك  ادع امل –  عليه وسلمصىل اهلل –ذكر املؤلف دليالا هو أن النبي 

ا من خلقك أو و أنزلته يف كأسميت به نفسك  علم الغيب ستأثرت به يف اتابك أو علمته أحدا

ا من أسامء اهلل ،عندك أن هناك ما دام  ،بعلمها  –عز وجل  –ستأثر اهلل اما   –عز وجل  – إذا

ا هذا دليل عىل ع ،بعلمها  –عز وجل  – ستأثر اهللاأسامء مل يعلمها اخللق و دم حرص أسامء اهلل إذا

ا مَّ سامء ما علَّ األومن  ،ما أنزهلا يف الكتب ، ومن األسامءبعدد معني ها بعض خلقه من أنبيائه إذا

 .ال تعد وال حتىص  –عز وجل  –أسامء اهلل 

ا و ،ء اهلل منها يعني أهنا ال حترصنضيف دليالا آخر عىل إثبات أن أسام أن اخللق مل يعرفوا كثريا

ثم نوح ثم إبراهيم ثم إىل آدم  ؟نم   إىلوهو أن الناس ملا يأتون  (الشفاعة العظمى)حديث  ،منها

أو يذهب  ونثم يقول -عليه وعليهم الصالة والسالم - موسى ثم عيسى ثم ينتهون إىل نبينا

ُثمَّ »: –صىل اهلل عليه وسلم  –يقول النبي حتت العرش فيسجد  – صىل اهلل عليه وسلم –النبي 

 َّ يل  ْفت ُح اهللَُّ ع  نْ  ي  ُمن ي م  ُيْله  ْيه   و  ل   ع 
 
ُحْسن  الثَّن اء  و 

ه  د  ْيئاا حم  ام  ْبيل   ش  د  ق   ح 
ْفت ْحُه أل  ْ ي   ،«مل 
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فهذه مل يفتحها   –عز وجل  –الثناء عليه صفاته حسن   –سبحانه وتعاىل  – ا هذه أسامء اهللإذا  

  .ذلك عىل أن أسامء اهلل ال تعد وال حتىص وليس هلا عدد معني عىل أحد قبله فدلَّ 

ا كيف نزيل اإلشكال عن قول النبي  ني  » :–صىل اهلل عليه وسلم  –إذا
ت ْسع  ةا و  ْسع 

إ نَّ هلل َّ  ت 

نْ  اْسام   ا م  دا
اح  ةا إ الَّ و  ائ 

ل  اجْل نَّة   م  خ  ا د  اه   – صىل اهلل عليه وسلم –يأيت القائل ويقول النبي  «أ ْحص 

العدد يف هذا احلديث نقول مقيد هبذا الثواب ساما نقول إن هذا اال إن هلل تسع وتسعني قنفسه 

إنام املراد حرص هذا الثواب اخلاص يف هذه األسامء وليس املراد احلرص جلميع أسامء اهلل  ،اخلاص

ني  اْسام  » ،اخلاصة
ت ْسع  ةا و  ْسع 

نْ  إ نَّ هلل َّ  ت  ا م  دا
اح  ةا إ الَّ و  ائ 

ل  اجْل نَّة   م  خ  ا د  اه  من أسامء اهلل أن أي  «أ ْحص 

إن أسامء  – عليه وسلم اهللصىل  – ساما فإذا أحصيتها دخلت اجلنة ومل يقل النبياتسعة وتسعني 

 .اما من أحصاها دخل اجلنةاسوإنام قال إن هلل تسعة وتسعني  ،اما استسعة وتسعني اهلل فقط 

ة أو غريها أعددهتا أو لري يةبِّ أو رُ  اتسعة وتسعني دينارا  يرجل عندقول مثل أن ي ،وهذا مثاله

  .لنفقةل؟ للصدقة أو ملاذا

 يفتسعني التسعة والأنه خصص  معناه وإنامال،  ؟!ليس عنده غري هذا املال هل معنى ذلك أنه

 .ليس عنده غري هذا املالفال يدل عىل أن  ،عمل معني وحمصور

نْ  » :–صىل اهلل عليه وسلم  –معني قول النبي ا ما ذا إ ل   م  خ  ا د  اه    ؟«اجْل نَّة   أ ْحص 

أن ، بحصاء هنا ثالث مراتأن اإل  –رمحه اهلل  –يم قمن أحصاها دخل اجلنة ذكر ابن ال

 .اإلحصاء كم مرتبة ؟ ثالث



 

~ 9 ~ 
 

أي أن العلامء جيتهدون يف  ،إحصاء ماذا ؟ ألفاظها وعددها : إحصاء ألفاظها،المرتبة األوىل قال:

وهي بحسب  –نرجع إىل القاعدة التي قبلها  –ذكر التسعة والتسعني بحسب ما ورد يف القرآن 

  .ألهنا توقيفية ؛أو يف السنةما ورد يف القرآن 

إىل ما  فهم املعاين ومدلول هذه األسامء وهذا يرجع المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها،

ا أن كل   ذلك ذكرنا عىل ،خاصة مثل ما قال ابن القيم ةسم من أسامء اهلل له عبودياذكرناه سابقا

  .أمثلة

أن تعرف ما هي هذه األسامء بحسب  ؛هذا كله داخل يف اإلحصاء المرتبة الثالثة: الدعاء بها،

تعرف   –عز وجل  –أسامء اهلل  ثم تعرف معاين ،ما ورد يف القرآن والسنة وَتتهد يف هذا الباب

ا بجانب معانيها ،تعرف معنى القوي العزيز احلكيم ،الصمدمعنى  ثم  ،ثم تعرف مدلوالهتا أيضا

ا إ ڄ  ڄ  ڄ  ژ  : –عز وجل  – لذلك قال اهلل، هبا  –عز وجل  –اهلل  تدعوا دعوت ذأيضا

 (.180)األعراف:    ژڃ  ڃ  

 :مجلة من املسائلستنبط العلامء منها اهذه اآلية 

  .إلحصاء ماذا ؟ الدعاء هبااعني هذه اآلية تصلح دليالا يف قضية اإلحصاء أن من معاين ي 

ا تصلح دليالا يف قضية أن أسامء اهلل توقيفيةو  سامء أمن أين عرفنا من هذه اآلية أن  ،أيضا

هو والذي خيربنا عن هذه األسامء  ،هلل اهفأضاف   ژ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ ؟ اهلل توقيفية ملا قال ماذا

  .–سبحانه وتعاىل  –اهلل 
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ا أسيو  بط األسامء احلسنى اضذه اآلية فيها بيان ه أن – آلناكن أن نذكره مم –يت أيضا

ابط األسامء احلسنى ضإن  :يف بداية األصفهانية قال  –رمحه اهلل تعاىل  – ةوهذا نبه عليه ابن تيمي

 :ثالثة أمور

 :تتوفر فيه هذه الثالث ضوابطأن ال بد  ؛بثالثة أمور :قال ؟كيف نعرف أن هذا من أسامء اهلل

  .ثبوهتا يف القرآن والسنة :ابط األولضال

  .كوهنا تفيد الكامل وليس فيها نقص بوجه من الوجوه :ابط الثانيضال

 .عاء هباأنه يصح الد :ابط الثالثضوال

أين  ،ثبوهتا ؟ابط األول يا إخوةضالثالث فارجع إىل اآلية ما هو الهذه الضوابط  تإذا نسي

    ژ   ڄ  ڄ  ژ  ؟ژ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ  -تعاىل -هذا يف قوله

  ژ   ڄ  ژ أين هو يف اآلية ؟ تفيد الكامل، ؟ ابط الثاين ما هوضال

ابط األسامء ضقال هذا    ژڃ  ڃ     ژ  ؟أين هو يف اآليةالدعاء هبا، لث ما هو؟ ابط الثاضال  

  . -إن شاء اهلل تعاىل -احلسنى هذا سيأيت التنبيه به معنا

ني  اْساما » :– عليه وسلمصىل اهلل  –هذا احلديث الذي قاله النبي 
ت ْسع  ةا و  ْسع 

ةا إ الَّ  إ نَّ هلل َّ  ت  ائ  م 

نْ  ا م  دا
اح  ل  اجْل نَّة   و  خ  ا د  اه  يرد بعد هذا احلديث دائاما ويتكرر ويكتبونه يف اللوحات وغري  «أ ْحص 
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ما وضعت  ،–سبحانه وتعاىل  – ذلك وبعضهم عىل اجلدران وهذا ليس فيه تعظيم ألسامء اهلل

 دامع هذا ينبغي التنبه إىل أن زيادة تعد ،األسامء لتعلق وال لتكتب عىل اللوحات وال غري ذلك

وهو هللا الرحمن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن العزيز ": أسامء اهلل يف احلديث وهو قوله

وإنام هو  –صىل اهلل عليه وسلم  –هذا ليس من كالم نبينا  "الجبار املتكبر إلى آخر التعداد......

  ،نه من كالم الوليد بن مسلمإ امدرج من بعض الرواة وقالو

باتفاق  -صلى هللا عليه وسلم –تعيينها ليس من كالم النبي " ة:بن تيمياشيخ اإلسالم  يقول 

وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميني كام جاء  "أهل املعرفة بحديثه

ا   .يف بعض طرق حديثهمفرسا

ليس العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل االختالف " :وقال ابن حجر 

 ."فيه واالضطراب وتدليسه واحتمال اإلدراج

ا  ا عرفنا أن هذه األسامء من أس ،تفرد الوليد طيست العلة فقلإذا باب ضعفها أو عدم ثبوهتا إذا

 .معنا علة ماذا ؟ تفرد الوليد بن مسلم أوالا  – صىل اهلل عليه وسلم – يعن النب

إنام رواه الوليد عن  –صىل اهلل عليه وسلم  –ج ليس من كالم النبي رأنه مد :العلة الثانية

 .شيوخهبعض 
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مذكورة يف يف بعض الروايات ليست  ذكرتألن هناك أسامء  ؛ضطراباال :الثالثة ةالعل

عىل  ايعني التعداد بني الروايات ليس متفقا  ،التعدادضطراب يف هذا اخرى فحصل الروايات األ

  .وإنام وقع فيه ماذا؟ اضطراب ،واحدتعداد 

كالم الوليد عن بعض شيوخه مل يثبت عليه يف ثم إنه من هذه األسامء املذكورة يف حديث أو 

 .من األسامء ه من ماذا؟دَّ عُ مل يثبت فيه دليل ال جيوز لنا أن ن   دليل يف القرآن وال يف السنة، وما

ثم عىل قاعدة أن أسامء اهلل توقيفية اجتهد العلامء يف مجع هذه األسامء، فاجتهد مثال البيهقي يف 

ليمي أيضا يف شعب اإليامن يف تعدادها، اجتهد ابن حجر يف فتح كرها، اجتهد احل  الشعب يف ذ  

ما ذكرنا، ابن العريب الباري يف مجعها، ابن حجر أيضا اجتهد يف مجع هذه األسامء، وكذلك مثل 

ايب يف كتابه الدعاء، وممن مجعها من؟ الشيخ طَّ حاول أن جيمع لكنه توسع، ممن مجعها أيضا اخل  

اهلل األحد األعلى األكرم اإلله األول اآلخر والظاهر )ابن عثيمني يف هذا الكتاب فجاء تعدادها، 

احلفيظ احلفي احلق املبني احلكيم احلليم الباطن الباري الرب البصري التواب اجلبار احلافظ احلسيب 
 نمطبعا هذه كلها  – احلميد احلي القيوم اخلبري اخلالق اخلالق الرءوف الرمحن الرحيم الرزاق

الرقيب السالم السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العامل العزيز العظيم العفو العليم  – القرآن

القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبري الكريم  العلي الغفار الغفور الغين الفتاح القادر
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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وثامنني اسام، قال من السنة، أيضا ذكر  اذكر واحدا  –سبحانه وتعاىل  – هذه كلها يف كتاب اهلل

 ، ذاك التعداد من القرآن، – عز وجل –من السنة مجلة من أسامء اهلل 

الرفيق، السبوح، السيد، الشايف،  ي، الرب،ياجلميل، اجلواد، احلكم، احل)من السنة قال: 

فهذه كلها ثبتت يف السنة،  (ترالطيب، القابض، الباسط، املقدم، املؤخر، احملسن، املعطي، املنان، الو 

تِّرير  إ نَّ اهللَّ » "احليي" ايف القرآن، إذا  "احلي"
ي ىٌّ س  تِّرير  اهللَّ »، «ح 

ي ىٌّ س   هذا دليله،  «ح 

كذلك يف  ، – صىل اهلل عليه وسلم – خّرج هذه األسامء من سنة النبية وهنا املحقق يف احلاشي

ع إىل تعدادها إذا – رمحه اهلل – ، ثم قال الشيخ"اجلّواد"، هنا "اجلواد"األول يف أسامء اهلل   ،ُيرج 

 .ذلك األدلة عليها وهذا باب واسعوك

لقرآن، وثامنية عرش من ماذا؟ من ماذا؟ من ا وثامنني اساما  اقال: هذا ما اخرتناه بالتتبع، واحدا 

  تسع وتسعني.ا أصبحت ماذا؟ من السنة، إذا 

 السم، إنام ورد عىل هيئة قالألنه ما ورد يف القرآن عىل هيئة ا احلفي قال عندنا تردد يف اسم اهلل

، فأصبح عند الشيخ – عليه السالم – بإبراهيم اأي: مقيدا  (4٧: سورة مريم)   ژ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ     ژ 

عنده تردد يف إدخاله يف األسامء التي ثبتت يف احملسن  تردد يف إدخاله، قال: وكذلك اسم اهلل

ذكره شيخ  السنة، لكنه ذكره يف التسعة والتسعني، قال: ألننا مل نّطلع عىل رواته يف الطرباين، وقد

 –ه وتعاىل سبحان – كن الصحيح أنه من أسامء اهللبعضهم يضعفه ل واحملسناإلسالم يف األسامء، 

 -صىل اهلل عليه وسلم – كام جاء عن النبي
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نوا قتلُتم فإذا ،اإلحسان   ُُيب   حمسنر  اهلل  إنَّ » وهذا جاء من حديث أنس، وجاء  «القْتلة   فأْحس 

من حديث شداد بن أوس، حديث أنس رواه الطرباين يف األوسط، وصححه الشيخ األلباين، 

الشيخ  هالكبري وعبدالرزاق يف املصنف، وأيضا صححوحديث شداد بن أوس رواه الطرباين يف 

  .– عز وجل – من أسامء اهلل امُلحسناأللباين وكتب يف ذلك رسالة يف إثبات أن 

هذه األسامء  مالك امللك ذي اجلالل واإلكراما مثل ما يكون مضافا  – تعاىل – ومن أسامئه :قال

 .–سبحانه وتعاىل  – املركبة هلل

قال: اإلحلاد يف أمساء ، – عز وجل –يف أسامء اهلل القاعدة السابعة واألخرية طيب بقي معنا 

 .وامليل بها عما جيب فيها – تعاىل –اهلل 

ي اللحد حلدا ثم ذكر مجلة من أنواع اإلحلاد، اإلحلاد يا إخوة معناه يف اللغة ماذا؟ امليل، ُسمِّ 

أو يف االصطالح  ،الرشعية أو يف الرشعألن فيه ميال يف احلفر يف القرب، وكذلك يف األمور 

، لكن ميلر عام جيب اعتقاده، واإلحلاد يشمل مجيع املحذورات يف أسامء اهلل،  اإلحلاد أيضا ميلر

 ؟ (180: األعراف) ژڃ  چ  چ  چ   چ    ژ : قال

 – إن شاء اهلل –لذلك سيأيت معنا  ،هو أنواعو – عز وجل – اإلحلاد يف األسامء ذكره اهلل افإذا 

 عموما؟  ما هي املحاذير :أربعة – وجل عز –أن املحاذير يف أسامء اهلل 

، هذه أربعة املحاذير، ثم قالوا: جيمعها التشبيه والتعطيل والتحريف والتكييفاملحاذير: 

 .اإلحلاد، فهذه كلها ميل عام جيب اعتقاده
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و التكييف، وهذا  ، والتحريف والتشبيه أو التمثيل قلنا هي ماذا؟ التعطيل ،املحاذير األربع

 .يأيت أيضا نوع رشح هلاس

 ، "اإلحلاد"األربع كلها قضية اإلحلاد، جيمعها كلها قضية  جيمع هذه املحاذير

  اإلحلاد يف أمساء اهلل أنواع:قال: 

وهذا الذي سميناه من املحاذير  مما دلت عليه الصفات واألحكام،منها أو أن ينكر شيئا  األول:

ا؟ ألنه جيب  كما فعل أهل التعطيل من اجلهمية وغريهم، ،"التعطيل"األربع  ملاذا سمي إحلادا

 .ااإليامن هبا، فلام مال عن هذا الوجوب سّميناه إحلادا 

ا النوع الث أن جيعلها دالة على صفات تشابه صفات املخلوقني، :يالثان  النوع  اين ما هو؟ التشبيه،إذا

 والنوع الثاين، التشبيه.التعطيل،  ،األول

ا إحلاد؛ ألن الواجب إمرار الصفات عىل ظاهرها من غري تشبيه   واعتقاد أهنا تليق  ،التشبيه أيضا

 .لت عن الواجبّبهت م  بجالل اهلل وكامله، فإذا ش  

وهذا الذي خيالف قاعدة أن أسامء اهلل  تسمية اهلل مبا مل يسمِّ به نفسه، والنوع الثالث: 

ا إذا سّمى اهللت باسم  يدل عىل نقص، وليس فيه كامل، فهذا مجع  –وجل  عز – وقيفية، خصوصا

يسّمون اهلل  به نفسه، مع اسم  فيه النقص، وهذا مثل ما يفعل النصارى أنه سّمى اهلل بام مل ُيسمِّ 

وجود النقص، وهي إثبات به نفسه، مع  تسمية اهلل بام مل يسمِّ   سمّ ه ا، فهذا في، يسّمون الرب أبا اأبا 
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، وأيضا الفالسفة يسمون اهلل بالعّلة الفاعلة وغري ذلك؛ ألن هذا –سبحانه وتعاىل  – الولد هلل

 .خيالف قضية التوقيف

مثال ، –سبحانه وتعاىل  –أن نشتق لألصنام من أمسائه أو نشتق لآلهلة عموًما من أمسائه  الرابع: 

ذلك: الالت من اهلل، وهذا أحد األقوال يف اشتقاق الالت، وإال فقيل أن الالت مأخوذة من 

ز، ومناة من املنان، زى من العزييلت الطعام، الالت من اهلل، والعُ  -يصنع الطعام -ويقالس   لتَّ 

ا  ، قال: إفهذا أيضا   ژ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ ، " – وجل عز –وذلك أن أسامء اهلل خمتصة به "حلادر

ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ەئى   ائ   ائ   ژ  قوله: ،(8طه:) ژ  ہ  ھ   ھ    ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہژ  ،(180األعراف:)

  ،(24احلرش:)   ژ ۇئ   ۆئ

فهو لوهية احلق، وبأنه ُيسبح له ما يف الساموات وما يف األرض، فكام اختص بالعبادة و باأل

ا خمتص باألسامء احلسنى، ميلر  – وجل عز –عىل الوجه الذي خيتص باهلل فتسمية غريه هبا  أيضا

ء اهلل عىل الوجه أو تسمية خلقه بأسام –سبحانه وتعاىل  – عاّم جيب فيها، أي أن تسمية اهللهبا 

 سموا حمرم، فهؤالء مثالا هذا أمرر  (وجه الكامل املطلق) –سبحانه وتعاىل  – الذي ُأضيف هلل

هذا أمر فعبدوها من دون اهلل، فأطلقوا عليها أسامء اهلل، فوصفوا هذه اآلهلة بالكامل، واآلهلة 

 .حمرم

 وإن كان جيوز إطالق االسم من أسامء اهلل عىل بعض خلقه، وليس كل أسامء اهلل، لكن ليس

ىئ    ىئ     ژ مثل ماذا:  ،، وهذا ورد يف القرآن–سبحانه وتعاىل  –عىل الوجه الذي ُأطلق عىل اهلل 
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إطالقه عىل  ، لكن(4٩الدخان:) ژڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ    ژ   (30يوسف:)  ژ ی  ی  ی  ی    

 .هؤالء إطالُق اسم من غري حقيقة االسم

وعموم  ما يكون شرًكا أو كفًرا حسبما تقتضيه األدلة الشرعية،أي هذا اإلحلاد منه  ومنه،قال: 

ا معصية إذا أطلقنا اإلحلاد بإطالقه ا ا باهللاإلحلاد منه ما يكون أيضا  – لعام، ومنه ما يكون ُكفرا

  .د معناها امليل عام جيب اعتقاُدهإذا فهمنا أن كلمة إحلا –سبحانه وتعاىل 

ا هبذا نكون ا  .قواعد متعلقة باألسامءالنتهينا من إذا

كتب أن يذكر ضوابط األسامء احلسنى؟ أول واحد يرفع طيب من يستطيع من غري نظر إىل ما 

 شيخ..... يده، تفضل

 ثالثة:  ضوابط األسامء احلسنى

 أسامء اهلل توقيفية. ، ژڄ  ژ األول:  طابالض

    (180األعراف:)  ژ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ : –تعاىل  –الثاين: أسامء اهلل حسنى، الدليل قول اهلل  طابالض

 . –عز وجل  –األمر بالدعاء بأسامء اهلل  ژڃ  ڃ   ژ الثالث:  طابالض

 قال:  –سبحانه وتعاىل  – اآلن قواعدر يف صفات اهلل

 .صفات اهلل تعاىل كلها صفات كامل ال نقص فيها بوجه  من الوجوه :القاعدة األوىل
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نى ليس فيها نقصر بوجه سُح  – وجل عز –قضية األسامء، أن أسامء اهلل  وهذا مثل ما ذكرنا يف 

 .الوجوهمن 

العظمة،  ،لوالعُ  ،احلكمة ،العزة ،الرمحة ،البرص ،السمع ،القدرة ،العلم ،احلياة مثال ذلك:

ن اهلل حّي أو احلي، وذكرنا أن إضافته للمخلوق يسبقه أ يف قضية مثالا  هذكرناأن هذا  سبق و

عىل ذلك أن  فليس فيه هذه أوجه النقص، دلَّ   – وجل عز –ويتلوه فناء، أما إضافته هلل  ،عدم

 ، الصفات.نى ليس فيها نقص بوجه من الوجوهحسوا، لي  ها عُ أسامء اهلل كل  

 دل عليه السمع والعقلأوال: 

: – تعاىل –ع من الكتاب والسنة، دليل السمع قوله سمع ما ُسمالوذكرنا أن معنى كلمة 

  ، (٦0النحل: ) ژڱ  ڱ  ں     ڱڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گ  ڳژ

ا املثل  ا ال ُيضاف هلل األعىل واملثل املقصود به الوصف األإذا إال   – وجل عز –عىل هلل، فإذا

 وهو املثل األعىل يف أكثر من – وجل عز –، وهذا ذكره اهلل وهو املثل األعىلاألعىل،  الوصف

ڱ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گ  ڳژ موضع  من القرآن، منها هذا املوضع، قال: 

  ، (٦0النحل: ) ژڱ  ں   

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ : – وجل عز –قال 

ا يدخل فيه قوله) 2٧الروم: ) ژچ  ٿ     ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ  ٺ ژ : – تعاىل – ، وأيضا

  ،( 11الشورى: ) ژٹ
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ا أثبت العكس ل ، وأثبت لغريه مث  (الوصف األعىل)األعىل  لنفسه املثل    – وجل عز –اهلل  فإذا

وء، فاملخلوق صفاته داخلة يف املثل الس سبحانه  – وء ملا يعرتهيا من نقص، أما اهللوهو مثُل السَّ

يف بيان معنى املثل األعىل،  – رمحه اهلل – فصفاته كلها كامالت، لذلك يقول ابن القيم –وتعاىل 

   :– رمحه اهلل – قال
 
هذا املثل  ها له وحده"،"أخبر أن املثل األعلى املتضمن إلثبات الكماالت كل

  ،–سبحانه وتعاىل  – إثبات الكامالت كلها هلل ؛األعىل

وأما العقل واملثل األعىل الكالم عليه كثري، تكلم عليه شيخ  "وبهذا كان املثل األعلى"،قال : 

يف قضية القياسات، ما  «خمترص الصواعق»يف وابن القيم   – رمحه اهلل – اإلسالم ابن تيمية

 عز –الذي جيوز يف حق اهلل والذي ال جيوز، وكذلك قضية أن كل كامل ثبت يف املخلوق فاهلل 

ا إىل النصوص الرشعية يف إثبات الصفات ،أوىل به – وجل   .مع النظر أيضا

 اتن يف إثبآوهذه طريقة القر ،أوىل بالتنزه عنه –وجل  عز –وكل نقص  ثبت يف املخلوق فاهلل 

ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ژ ن من صفاته النقص فقال أا جاء إىل العجل فذكر ملَّ  ،الصفات

 (148 :األعراف)   ژ ۅۋ

ما هي صفات ، فذكر أن هذا الذي تزعمون أنه إله ليس بإله ألنه متصف بصفات النقص

 .عدم الكالم ؟النقص

 .الكالمصفة  –عز وجل  –املتصف هبا اهلل  الكاملمن صفات ا إذا 



 

~ 20 ~ 
 

البد أن يتصف بصفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كامل فوجهه أن كل خملوق  قلعوأما ال

 ،معنى صفة الكامل بقيإذا  ،باطل – عز وجل –النقص إثباته هلل وإما أن تكون صفة نقص، 

ا ثبت أن اإلله فإذا  ،النقص فيهاصفة أبطل ألوهية األصنام ملا ذكر  – عز وجل –وذكر أن اهلل 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ژ  :قال ،الكامل اتاملتصف بصفهو احلق 

 (.5األحقاف :)ژ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی 

  –سبحانه وتعاىل  –فات الكامل هي القدرة والعلم هلل فدل عىل أن من ص ،لةفا وصفهم بالغإذا 

 .ضطرينيستجيب دعاء املالسمع والبرص وكذلك من صفات الكامل أنه و

ا  (20النحل :) ژ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ : قال من صفات الكامل هلل إذا

 .اخللق

  .احلياة هلل ا من صفات الكاملإذا  (21 النحل:)  ژ     ڑژ  ژ   ڑژ 

الكامل  صفاتا من إذا  (،42 :مريم)   ژ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

 .السمع والبرص والغنى

ا من صفات   (٦٦األنبياء: )  ژ   ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ژ  إذا

 .النفع والرض بيد اهللالكامل 
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ا احلس واملشاهدة ا أن العقل وفثبت إذا   –صفات الكامل هلل  إثبات كلها تدل عىلوالسمع أيضا

  – عز وجل

فألن النفوس السليمة جمبولة على حمبة اهلل وتعظيمه : قال أيضادليل الفطرة ، أما الفطرةو

تعظم من اتصف أنها حتب وأم وعبادته، وهل حتب وتعظم وتعبد إال من اتصف بصفات الكمال 
  .بصفات النقص

ه احلسنى وصفاته ؤنقول أسامكلها عليا  –عز وجل  –كلها أدلة عىل أن صفات اهلل ا هذه إذا 

وإذا كانت الصفة نقًصا ال كمال  :صفة قال ناليس فيها نقص بوجه من الوجوه طيب إذا جاءت العىل

مثل املوت واجلهل والنسيان والعجز والعمى  –سبحانه وتعاىل  –نفى مطلًقا عن اهلل فيها فهذه ُت

 .نفى عن نفسه صفة املوت (58 :الفرقان)   ژ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ژ  م قال:والصم

 .نفى عن نفسه صفة السنة والنوم (255 : البقرة)   ژھ  ھ  ھ  ے  ے     ژ 

 .نفى عن نفسه صفة النسيان   (52طه: ) ژ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    پٻ  پ   ژ 

 .نفى عن نفسه صفة العجز (44 فاطر:)   ژ    حت  خت           مت  ىت        يت  جث    ژ 

ال   إ نَّ » جَّ رُ  الدَّ إ نَّ  أ ْعو  ر  و  ْيس  ب أ ْعو  لَّ ل  ج  زَّ و  ُكْم ع  بَّ نفسه صفة العور وأثبت صفة  نفى عن «ر 

ثبات صفة هل السنة إلأدلة أمن وهذا ألن العور يقابله العينني  –سبحانه وتعاىل  –ني هلل العين

   .–سبحانه وتعاىل  –العينني هلل 
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باا»قال 
ائ  ال  غ  مَّ و  ْدُعون  أ ص  إ نَُّكْم ال  ت   .بانفى عن نفسه صفة الصمم والغي «ف 

عىل إثبات صفة دلة من األهذا  يعنيالواصفني له بالنقص  – عز وجل –عاقب اهلل وقد قال 

عز  –نقص ملا وصف اليهود اهلل بال – تعاىلسبحانه و –الكامل هلل أن اهلل عاقب من وصف اهلل 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ         وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   ژ  فقال:   ژې  ې  ې   ژ   :م قالواهنأب  –وجل 

ا  (٦4: املائدة)  ژۈئ   .صفة الكاملبعكسها وهي  جاء بصفة النقص فنفاها وجاءإذا

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀژ 

   ) 181آل عمران: ) ژ   ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  

ا نفسه عن ال – عز وجل –اهلل  هزَّ كذلك ن تنزيه  ،ذلك نقول معنى سبحان تنزيهل ،نقائصعموما

التنزيه، ليس فقظ تنزيه، ال بد أن نفهم أن التنزيه هنا مشتمل التسبيح معناه  ،مشتمل عىل تعظيم

ملَّا نزهنا اهلل عن النقص أثبتنا له صفات الكامل ألنه سيأيت معنا أن التنزيه  والتعظيم، ثباتعىل اإل

 ،الصحيح التنزيهكامل الضد والتعظيم هذا هو املقرتن بإثبات  وحده ليس بكامل وإنام التنزيه

 .– تعاىلسبحانه و –وهذا الذي يضاف إىل اهلل 

 –لذلك قال  ،أي ننزهك يا ربنا عن مجيع النقائص والعيوب (سبحان اهلل)وهذا معنى كلمة 

  ژحئ  مئ  ىئ  يئ  ژ   من النقائص  ژ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئژ  :–عز وجل 

جب  حب  ژ  –سبحانه وتعاىل  –أي أن هذه طريقة املرسلني يف إثبات الكامالت هلل   181 - 180 الصافات:

 .(182: الصافات)   ژ    خب  مب  
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ڤ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ٺپ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ 

 .(٩1 :املؤمنون )   ژ   ڦ  ڦ  

صفات النقص  ،احلالة الثالثة يعني عندنا احلالة األوىل صفات الكامل املطلق تثبت هلل ابقي معن

  .نفى عن اهللاملطلق تُ 

  .بعض الصفات هلا كامل من وجه وهلا نقص من وجه آخر ابقي معن

 عز –طالقها عىل اهلل إفهنا ال جيوز  ،قال إذا كانت الصفة كامل يف حال ونقص يف حال آخر

ا نفينا حالة  اص وإن نفيناهدخل النقا ألننا لو أطلقناها مطلقا قا لمط – وجل وجب فالكامل مطلقا

 اأن نثبت هذه الصفات عىل الوجه الذي أثبته ، ثبته القرآنأالوجه الذي  أن نثبتها عىل امعن

 .قة املقابلةيالقرآن وهي عىل طر

ا بلإذا   ا وال تنفى نفياا مطلقا ا مطلقا التفصيل  ،ال بد فيه من التفصيل ا قال فال تثبت له إثباتا

كون فيها تحلال التي وال تطلق عىل اهلل يف ا ،ز يف احلال التي تكون فيها كامالا خالصته أهنا َتو

 ؟ما معنى املقابلة، باب املقابلة يفأيت كامالا تيأيت عىل سبيل كام قال العلامء  وهذا ا،نقص

 وغريها ستهزاءاالواملكر والكيد ومثل صفات اخلداع صفات الوهذه  ،أي مقابل أمر آخر

   (30: األنفال)  ژڱ  ڱ   ڱ  ژ قال املكر،ثبت أن كيف آفهنا ننظر إىل القر
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ته املكر عىل ن نقول أن من صفاأو أ ،طالقالقول بأن اهلل ماكر عىل وجه اإل نآالقرمل يأت يف 

ه ألهنا جاءت هكذا ئليابأوؤمنني أو باملن مكر به أو نام نقول أنه يمكر بمإو ،وجه اإلطالق خطأ

  ژڱ  ڱ   ڱ   ژ يف القرآن 

ا جاء اخلداع عىل وجه إذا  (142النساء :)   ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ژ  :وكذلك قال

 .وقع اخللل ووقع اخلطأهنا  ،فال نقول من صفات اهلل اخلداع ،املقابلة

ستهزاء يف الا وقع ،(15البقرة: )   ژ ەئ  ەئ  وئ  ژ ) 14البقرة: ) ژ   ې  ې        ې  ى   ى  ائ     ژ  

ا إذالذلك  ،مقابلة استهزاء هؤالء يت فيه النقص ال أظرنا إىل القرآن يف الوصف الذي ين أيضا

الوصف الذي ال ُيتمل الكامل ال ُيطلق عىل اهلل ،حتى يف سبيل املقابلة  –عز وجل  –يطلقه اهلل 

 ،حتى يف سبيل املقابلة

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ژ : –عز وجل  –من أمثال ذلك :اخليانة لـاّم قال اهلل 

قص ال فيها كامل بوجه  من ألن اخليانة ال تكون إال ن ؛ومل يقل فخاهنم (٧1األنفال: ) ژڄ  ڄ

 أن نقول مثالا ني ال جيوز مثل ما نبه إليه الشيخ ابن عثيم أن نقول لذلك ما جيوز مثالا  الوجوه،

اعي لرجل  ظلمه أسأل ا أو يقول مثالا  اهلل من خانه، خيون  ؟ ملاذا ،هلل أن يظلمك مثلام ظلمتنيالدَّ

ليس فيه   لكن ملاذا امتنع هنا يف املقابلة ؟ ألن الظلم ،؟ مقابلة ُمقابلةهذا وجه ُمقابلة أو غري

 . واضح يا إخوة كاملر بوجه  من الوجوه،
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 :هذه األحوال ترجع إىل قضية الكامل هلا ثالثة أحوال وُكل   -تعاىلسبحانه و -صفات اهلل اإذا 

 . الكامل املطلق وهذه ُتثبت هلل؟ احلالُة األوىل ما هي

 .النقص املطلق وهذا ضد الكامل رجعنا إىل الكامل فُتنفى عن اهلل احلالة الثانية:

ه تأيت يف هناك صفات تكون يف حال كامل ويف حال نقص فهذه البد فيها من التفصيل وهذ

وأعظم  رر عىل أن ُيقابل عدوه بمثل فعله،القرآن عىل جهة املقابلة ألهنا تدل عىل أنَّ فاعلها قاد

 . هذه هي القاعدُة األوىل اإذا  منه،

 ء.باُب الصفات أوسع من باب األمسا الثانية:القاعدُة 

املثىل ثالث ، ألن كتاب القواعد نحن اآلن يف قواعد الصفات انتهينا من قواعد األسامء

 أبواب، سيأيت بعدها الشبهات.

 لباب األول يف القواعد يف األسامء.ا 

 لباب الثاين يف القواعد يف الصفات.ا 

   لباب الثالث يف القواعد يف أدلة األسامء والصفات.ا 

 ء.باُب الصفات أوسع من باب األمسا الثانية:القاعدُة 

 .سبق يف القاعدة الثالثة من قواعد األمساءلصفة كما كلَّ اسٍم ُمتضِمٌن : وذلك ألن يقول

 لصفة ؟ سم ُمتضمن ايف أي قاعدة ذكرنا أنَّ كلَّ 
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 أيضا واالسم غري امل ،يف قاعدة أنَّ االسم يكون متعد  يلزم منه إثبات الصفة
ا يلزم منه إثبات تعد 

 .الصفة

هبذا ظهر  اإذا  ،ساما الكن ال يمكن أن ُنخرج من الصفات  ،كل  اسم  من أسامء اهلل فيه صفة اإذا 

 عده باُب اإلخبار وهذا أوسع خُيربيأيت ب يأيت بعده باب الصفات أوسع، أنَّ باب األسامء أقل،

 .ببعض الصفات وبعض األفعال  –اىل سبحانه وتع –عن اهلل 

وأما  ،نستخرج منها الصفات  –عز وجل  –نعرف أنَّ أسامء اهلل  نأالقاعدة عندنا من املهم  اإذا 

 . ممكن أن نستخرج إذا جاء الدليل وممكن أنه ال يصح االستخراج ،......الصفاُت فال 

غري ذلك من األسامء  العزيز، القادر، اخلالق،ثبت معنا صفة  ،الرمحنسم اهلل ا :مثاُل ذلك

بل ُحسنى  ،ليست جامدةذكرنا أنَّ أسامء اهلل أن ألننا سبق  ،ةسم خترجون منه صفاكل  الكثرية،

الالت،كا   –عز وجل  –أفعال اهلل  الصفات فهي تتعلق بأفعال اهلل، أما ملُة الوصف واملعاين والدِّ

هل نقول من أسامء اهلل   يمكر بمن مكر به عىل ما سبق، نهأصفاته  من فلو قلنا مثالا  ،كثرية

 . ؟ ال نقولاملاكر

من أفعال اهلل هذه  اإذا  ) ٦4الواقعة: ) ژ   ں  ں     ڱ  ڱ  ڱژ   :–سبحانه وتعاىل  –من أفعاله 

راعة، ارع؟ ال، الزِّ ومع هذا جاء بعُض من توسع مثل من ذكرنا ابن عريب  هل نقول أنَّ اهلل الزَّ

 . توسعوا يف هذا الباب واملسعر وغريه،  فسمى اهلل الّزارع،ساما افأطلق من كل صفة   ،وغريه

 . ال يمكن ؟هل نقول أن اهلل اجلائي[ 22]الفجر:    ژ   ى  ائ  ژ  املجيء قوله أمثلة ذلك مثالا  :قال
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 . فهل ُنسمي اهلل اآليت ؟ ال  [210]البقرة:   ژ    ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ژ 

 .  هل ُنسمي اهلل اآلخذ ؟ ال [11]آل عمران:   ژڤ  ڤ  ڦ     ژ 

 . ُنسمي اهلل املاسك ؟ الهل  [٦5]احلج:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ژ 

 . ؟ ال اهل ُنسمي اهلل باطشا  [12]الربوج:   ژ   ۀ  ۀ   ہ  ہ   ژ 

 -عنيي -فعال وبعض الصفات قد تشتمل عىلألن إلطالق االسم مثل ما ذكرنا أن بعض األ

فإطالق أخذ االسم منها عىل وجه  إال عىل وجه  يكون كامالا   –عز وجل  –ال ُتطلق عىل اهلل 

 . اإلطالق يدخل فيه معنى النقص

نياأيضا ينز  . ل نقول إن اهلل النازل ؟ اله ؟ل ربنا إىل السامء الد 

ما  ،؟ أن نصف اهلل بام وصف نفسه عىل الوجه الذي وصف نفسه بههو األصل عندنا ما اإذا 

ه األسامء نذكره عىل ذكره عىل وج ات،وجه الصفات نذكره عىل وجه الصفنه ذكر هذا عىل أدام 

 . ونعلم أنَّ االسم يؤخذ منه الصفة وجه األسامء،

 تنقسم إىل قسمني ثبوتيِّة وَسْلبية.  – تعاىل –صفات اهلل  القاعدة الثالثة:قال:  

 . أنا أعطيكم القواعد رتبوها أنتم موجودة هذه ؟ القاعدة الثالثة؟

ْلبية –تعاىل  –القاعدة الثالثة: صفات اهلل  اإذا   .تنقسم إىل قسمني ثبوتّية وس 
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والسلبية التي فيها معنى السلب ومعنى  ،اإلثبات فيها معنىالثبوتية التي  ما معنى الثبوتية ؟

منها ما هو  ،منها ما هو إثبات ومنها ما هو نفي  –عز وجل  –صفات اهلل  ،السلب يعني النفي

 . نفيإثباتر ومنها ما هو 

وكلها صفاُت كمال ليس فيها  ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله؛الثبوتية: قال: 

حقيقًة على الوجه الذي يليق  –تعاىل   –فيجب إثباتها هلل  وهذا سبق معنا،نقٌص بوجٍه من الوجوه 

 : ا من العقلأدلته من السمع وأدلتُه أيًض قال: أدلُة ذلك؛ –سبحانه وتعاىل  –باهلل 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ  :– تعاىل – قولهمن السمع 

  (13٦النساء: )  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ثبوتيٌة ألنه جيُب   –عز وجل  –أو صفات اهلل   –سبحانه وتعاىل  –وجه هذه الدِّاللة أنَّ أمساء اهلل 
 صلى اهلل عليه وسلم –رسوله اإلمياُن بكل ما أثبته اهلل أو أثبتُه أو أنزله يف القرآن أو جاء على لسان 

 . هذا الدَّليل من القرآن، –

فهذه  إثباُت الصفات قال: ألن اهلل أخرب عن نفسه؛ قال الدَّليُل من العقل يف قضية إثبات الصفات،

د عىل الـُمعطلة،قاعدةر مهمة يا إخو الم ابن تيمية هذا دليل مهم يذكره شيخ اإلس ان يف قضية الرَّ

رارا 
 . يف قضية كيف ترد عىل الـُمعطلة اوابن القيم م 

أعلم بنفسه  –عز وجل  –اهلل  أخرب عن نفسه بهذه األمساء وهذه الصفات،  –عز وجل  –اهلل  قال:
 ؟أليس كذلك ا،واهلل أحسُن حديًث ،اهلل أصدق اهلل أعلم، ؟!أم أنت أيها الـُمعطل
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 ،علم اخللقأ  – ى اهلل عليه وسلمصل –النيبُّ ، – صىل اهلل عليه وسلم – نأيت إىل جانب النبيِّ 

 .لواحتج هبا عىل الـُمعطِّ  يعني خذ هذه الثالث ،وأنصح اخللق ،وأفصح اخللق

ْنَيا إنَّ ا»ويقول :  – صىل اهلل عليه وسلم – النبيلـامَّ يأيت  ََمِء الدُّ يقول  « اَّللهُ َينِْزُل إََِل السه

: إنَّ اهلل ال ل يف حقيقة األمر قوله يبدأ يؤوِّ ينزل أم الإنَّ اهلل ال ينزل !!! أليس كذلك  :لاملعطِّ 

 . ينزل

 . ؟!! النبي  أعلم– صىل اهلل عليه وسلم – النبي: هل أنت أعلم أم نقول له

 فيه ظاهره التشبيه، انك تقول أنت لو أثبتنا إنزال هذأل ؟أنصح أنت أنصح لألمة أم النبي   هل

ما  – صىل اهلل عليه وسلم – النبي  ؟ – صىل اهلل عليه وسلم – يعني أنت أنصح لألمة من النبيِّ 

 .ظاهره التَّشبيه قال

 –؟ هل عجز رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – ا أم النبي  هل أنت أفصُح لسانا  اجلواُب الثالث:

نزل  رمحته،نزلت  نزل أمره، :جوامع الكلم أن يقول ويت  الذي أُ الفصيح  – صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل  –يقول لك: النبيَّ  ،حني تأيت وتؤول وتزيد يف الكالم ما ليس منه !!؟ملك من املالئكة

  أفصح، – عليه وسلم

واضح هذه كررها  واألفصح واألنصح ونرتك كالمك أنت،نأخذ كالم األعلم  ا:إذا نقول له

عندما  ية،وهي قض –رمحه اهلل  –ابن القيم  اأيضا و –رمحه اهلل تعاىل  –شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 – ،النبي  – صىل اهلل عليه وسلم – هذه الثالثة أمور يف جانب النبيِّ تأيت للرد عىل املعطل متسك 
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هل أنت  ؟هل أنت أعلم ثالث؟ أنصح، ،؟ أفصحثاين ماذا؟ أعلم، – صىل اهلل عليه وسلم

 . يأيت بعد ذلك ُُيج  وال يستطيع اجلواب ؟صحفهل أنت أ ؟صحنأ

  –عن نفسه ونفاها عنه رسوله  –سبحانه  –ما نفاها اهلل ، الصفات السلبية النوع الثاين قال:

 . التعب ،العجز النسيان، اجلهل، النوم، املوت، وهذا مثل: ،–صىل اهلل عليه وسلم 

نفى اهلل عن نفسه العجز والكسل والنوم  عن نفسه،  –عز وجل  –هذه كلها نفاها اهلل 

 –فيجب نفُيها عن اهلل   –سبحانه وتعاىل  –هذه كلها صفاُت النقص منفية عن اهلل  ،واجلهل

ألن   قضية السلب البد من إثبات الضد،مثل ما قلنا يف مع إثبات ضدها، –سبحانه وتعاىل 

؛ ؟ إذا أثبتنا كامل الضدامدحا  فُي متى يكون الن ،االنفي وحده ذم وليس مدحا  النفي وحده ذم،

 . وقد يأيت لعدم القابلية النفي قد يأيت للعجز، ألن

 :  كام قالوافلام نقول مثالا  بلية،وإما عدم القا اقال إنَّ النفي قد يأيت لوجهني: إما عجزا 

 . ظلمون الناس حبة خردِلوال َي ***   ٍةال يغدرون بذم ُقبيلٌة

مها األخرى فتأخذ منها وتظلقال عن هذه القبيلة يعني هناك قبيلة من القبائل تأيت القبائل 

ا ال وإن كان الظلم عموما   – هذا معنى من املعاين –حقوقهم  اوهؤالء ال يستطيعون أن يأخذو

ألهنم ال  ن هل هذا مدح يف هذا الباب؟ نقص،لكن الشاعر ملا وصف هؤالء ال يظلمو، جيوز

 .قهم يعني ما أثبت هلم كامل العدلحقو ايستطيعون أن يأخذو
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مع إثبات كامل  نفينا ماذا؟ الظلم، )4٩الكهف: (  ژ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ     ژ   –عز وجل  – أما يف اهلل

 .العدل

؟ ألنني مل ُأثبت ملاذا ال، دحُت اجلدار؟هل م   هذا اجلداُر ال يظلم، أقول مثالا وعدم القابلية لـامَّ 

 ل. العدألنه ال يقبل أصالا  له كامل العدل،

ھ   ژ : فلام أقول مثالا  ،إال إذا أثبتنا كامل ضده اال يكون مدحا   –سبحانه وتعاىل  –يف اهلل  اإذا 

أثبت كامل  ژہ  ہ        ژ ؟ قبلها ماذا  –عز وجل  –قال اهلل  (255)البقرة:    ژھ  ھ  ے  ے 

  كامل العدل، الظلم عن اهلل يف إثبات نفيإثباُت أو  افإذا  ثم نفى ضده، القيوميةل احلياة وكام

؟ دلَّ هذا النفي عىل أمرين مها؟ من يستطيع اجلواب )4٩الكهف: (  ژ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ     ژ ملا نقول: 

الظلم  نفيإذا قلنا  ا إثباُت العدل،ثانيا  أوالا نفي الظلم، )4٩الكهف: (  ژ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ     ژ  :قوله

وهذا يدل عىل  : نفي الظلم،لكن نقول جز  أو قد يأيت لعدم القابلية،اعقد يأيت ل النفيفقط ألن 

 .–سبحانه وتعاىل  –ثبوت كامل العدل واحلكمة هلل 

  نفى املوت وأثبت كامل احلياة، (58الفرقان: ) ژ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ژ نقول: 

وفيه إثبات  نفى العجز (44فاطر: ) ژحت  خت           مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مج   ژ  :قال

مح     جخ             حخ     ژ : يف آخر اآليةبعده لذلك قال   –سبحانه وتعاىل  –هلل  ىالقدرة والقوة والغن

 .)44فاطر: )  ژ    مخ  
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عية من قضية أو أو اإلثبات أوسع يف النصوص الرش وكذلك النفي واإلثبات سيأيت أنَّ النفي

 :ذه القاعدة ُخالصُتهاه اإذا  من قضايا النفي،

 .ثبوتيةر والثاين سلبية قسمني: أنَّ صفات اهلل تنقسم إىل كم قسم؟

 . الصفات، القدرة ،العلم ،؟ الرمحةالثبوتية مثل ماذا

 . واجلهل ،والتعب ثاله نفي املوت،م   النفي؟ السلبيُة ما هي

 .الصفة وإثباُت كامل ضدها ما مها ؟ نفي ،نَّ الصفات السلبية تشتمل عىل أمرينإ :ونقول

قال:  هذا القول يف اخليانة؟ ال ما فيه خيانة هنا، (٧1األنفال: )    ژڄ  ڄ     ژ قول: قال اهلل 

 . متكن منهم    ژڄ  ڄ  ژ

عز  –؟ هذه نعم هذه ال شك أهنا مدح هلل فأمكنهم هذه اللفظة هل يكون فيه مدح أم ذم،

 . عىل دفع خيانتهم أنه متكن منهم وقدر  –وجل 

 .مدح وكمالالصفات الثُّبوتية صفات  القاعدُة الرابعة: :قال

ا كانت ذوهل من كامل املوصوف هبا ما هو أكثر، كلام كُثرت وتنّوعت دالالهتا ظهرقال  

  .–م كام هو معلو –الصفات الثبوتية التي أخرب هبا عن نفسه أكثر بكثري من الصفات السلبية 
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م الصفات إىل صفات ثبوتية وصفات سلبية بنيَّ أنَّ األكثر يف القرآن  ألن ؛ الثبوتيةاآلن ملا قسَّ

 –هلل  الثبوتية اإلكثار منها يدل عىل الكامل كلام ثبت صفات ثبوتية أكثر كلام ازداد الوصف كامالا 

نة من ليس فبخالف الصفات السلبية  –سبحانه وتعاىل  أسلوب القرآن وال من أسلوب الس 

 . لبية وإنام تأيت عىل وجه اإلمجالاإلكثار من الصفات الس

ية الغالُب فيها الثبوت غلُب أهنا تأيت عىل وجه التفصيل،صفات الثبوتية األلذلك يقولون: ال

 ،القدرة والعلم واإلرادة واملشيئة والكالم ؛الثبوتية الصفات يعني تفصيل وتعداد التفصيل،

  ،–سبحانه وتعاىل  –ُكل ها يأيت تفصيلها هلل 

نه أأي  (إمجال)ومعنى كلمة  مجال،فيها أهنا تأيت عىل وجه اإل وأما الصفاُت السلبية فاألصُل 

   ژٺ  ٿ        ٿ   ژ : – تعاىل –مثاُل ذلك قوله  لمة عامة ينفي هبا كل صفات النقص،ك

ونفى هبا ُمشاهبة صفات اهلل  ،هذه نفى هبا مجيع صفات النقص التي ثبتت يف املخلوق (11الشورى: )

 . نفي ُمجمللصفات املخلوقني هذا ُيسمى 

 –جُممل لكل املشاهبة هلل  نفيفهذا  (٦5مريم: )  ژ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ     ژ :– تعاىل –مثالر آخر قوله 

ليس له ند وال نظري وال  ،لوهيتهأواملشاهبة له يف ربوبيته و ،تهه وصفائيف أسام  –سبحانه وتعاىل 

  ژ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  ال يف الصفات السلبية أو املنفية،فهذا كله من باب اإلمج ،شبيه

  (4اإلخالص: )

 . وهذه طريقة القرآن وطريقة السنة خالف فيها أهل األهواء والبدع في جُممل،ن هذا
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نفي ما ُيتاج إىل تفصيل إال إىل ملا يأيت  ،عرفنا أنَّ طريقة القرآن والسنة التفصيل يف اإلثباتا إذا 

ال يف إ ليس فيه كامل، النفي جُممل ألن تفصيل يف بعض األحوال سيأيت بياهُنا لكن األصل فيه

 ؛ة القرآنهذه طريق هو يف تفصيل الصفات الثبوتية،ما الكامل أبعض املواطن عند احلاجة و

 .طريقة أهل السنة

ون ءفيبد ،تأيت طريقة أهل األهواء من األشاعرة واملتكلمني وغريهم خُيالفون هذه الطريقة

 – يبدأ يصف اهلل اآلن – اهلل إنَّ  :ا تأيت لبعض عقائدهم يقولونملَّ  ،النفيلون يف السلب وفصِّ يُ 

بلفظ  كلها : إنَّ اهلل ليس بجسم  وال بعرض  وال له غرض وال وال وال فيذكر صفات اهلليقول

يس أيضا فيها كامل ليست طريقة القرآن ول ال هذه ليست طريقة القرآن، ال، ؟ النفي ال،ماذا

عاملر وثبت أنَّ اهلل حيٌّ وقيوم وقادر يأيت القرآن والسنة فيُ بخالف أن  وليس فيها مدح،

 . الصفات يكرر يف الصفات هذا مدح......و

ولست  ا ولست كنَّاسا أنت لست زباالا  رجلر وجاء إىل ملك وقال له ماذا، لو جاء :مثاُل ذلك

 . ؟ هذا ذمألن هذا مدح أو ذم يقتله ُمبارشة، ،!!!.....ا ولست شا افرَّ 

ل يف   ،وأنت احلاكم وأنت املسيطر أنت العادل، أما ملا يأتيه فيقول: ،فهذا ذم النفيفهنا فصَّ

 –فكيف باهلل  ا،هذا يف املخلوق ال ُيعد  مدحا  فإذا كان يف ،وأنت كذا وأنت كذا هذا يفرح به مدح

 خارج فتأيت وتقول: إن اهلل ال جسمر وال عرضر وال جوهرر وال داخل العامل وال  –عز وجل 
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 ليس يف بيته نخلة، ؟ بيته نخلةهل يف احلقيقة مثل ما ذكرنا، ، عن شاملهالعامل وال عن يمينه وال

 . اعبُد عدما ي  ل ليس عنده املعطِّ 

إمجال لكن األصل  اأيت أحيانا ي الغالب يف الصفات الثبوتية ماذا؟ التفصيل، نَّ إقلنا  اإذا 

عز  –أثبت مجيع املحامد هلل  (2الفاحتة: )   ژپ  پ  پ  پ  ژ اإلمجال مثل قوله:  ،التفصيل

 . وهذا ثبوتر عىل وجه اإلمجال  –وجل 

 وىل  األ  : قال ؟احلاجات ما هي ،يأيت عىل وجه التفصيل عند احلاجة اا أيضا وأما السلبية فأحيانا 

ٺ  ژ   (11الشورى: )   ژٺ  ٿ        ٿژ  النفيهذا الذي ذكرناه األصل يف  ،بياُن عموُم كامله

  (4اإلخالص: )  ژ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

يعني جاء الكاذبون وأثبتوا  النفي ما ادعاه يف حقه الكاذبون،: قال  يف الثانية،يأيت مفصالا 

ن هذا النقص يكفيه أن نقول وإن كا آن ففصل هذا النقص ونفاه عن اهلل،النقص هلل فجاء القر

لكن ملا هؤالء نسبوا هلل الولد جاء التفصيل يف نفي  (11 الشورى:)   ژٺ  ٿ        ٿژ : مثالا 

 )٩2مريم: )  ژ   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ژ   ) ٩1مريم: ) ژ   ۉ  ې  ې    ې   ژ الولد عن اهلل 

من كامله   –عز وجل  –ملا يأيت أنَّ اهلل  أمر  معني،بمن كامله يف تعلقه  وكذلك دفُع توهم نقص  

 –تنزه اهلل  أنه يف اليوم السابع تعب واسرتاح،فجاء اليهود فتومهوا  خلق السموات واألرض،

يف أوهلا أنَّ اهلل ملا خلق  ،–ة حُمرف –ذا موجود عندهم يف التوراة ه ،عن ذلك –عز وجل 

ذوا هذا ختأف ،الساموات واألرض يف ستة أيام جاء يف اليوم السابع الذي هو يوم السبت فاسرتاح
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ڃ     ژ : ففصل يف النفي فقال  –عز وجل  –ذا نقص أثبتوه هلل فجاء اهلل وه،االيوم راحةا وعيدا 

فدفع توهم  (38الدخان: ) ژ ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ژ قال:  (38ق: )  ژڃ   چ  چ

 . ودفع توهم اللغوب ،ودفع توهم التعب ،اللعب

 . نكتفي هبذا بارك اهلل فيكم اإذا 

كاملة ويف  ا من الكتب التي هيكتابا  اأن تأخذو  الدرس القادم حتاولونيف يعني ممكن مثالا 

 . معنا ادة تنقل قواعد أدلة األسامء والصفات تكتبها معك حتى تكون حارضحاصفحة و

 بإعادة قواعد أسامء اهلل احلسنى؟علينا لو تفضلتم 

أو يد القواعد كلها ير لتي ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية،من ُيعيدها لنا ؟ ُيعيد لنا القاعدة ا

 ؟ضابط األسامء

 . ؟ من يستطيع أن جُييب؟ تفضل أخي ما هي ضابط األسامء قلنا ثالثة أشياء،

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ والشاهد من اآلية  ،الثاين إهنا كلها حسنى ، ژ   ڄ  ژ الثبوت قوله 

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

   ژڃ  ڃ     ژ  –

 ( ؟اللهم ال تأمنا مكرك)هل يصح قول 
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چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ      چڃ  ڃ   چژ ثابتة الغري دعاء الثابت واترك هذه األدعية عليك بال

املؤمن ال يأمن مكر اهلل هذا من صفات املؤمن يعيش بني اخلوف  (٩٩األعراف: )   ژ   ڇ  ڍ  

سبحانه  –ويرجو رمحة اهلل  ،ومن آثار ذنوبه  –سبحانه وتعاىل  –اهلل من وبني الرجاء خياف 

عاء ؟!!  –سبحانه وتعاىل  –فال يعيش بالغرور وال باألمن من مكر اهلل   –وتعاىل   لكنَّ هذا الد 

عاء الثابت  . اقترص عىل الد 

روس ُمسجلة، استطاع أن ُيتابع معنا بعض الرشح،طيب الذي ما  والذي ا فتأخذون منه الد 

 .نعيد له الرشح ممكن يكتب سؤاالا  ئااما فهم شي

 سؤال:

 ؟اغري التسعة وتسعني امًس ةيا شيخ هل هناك أمساء معلوم

 اجلواب:

هذا يرجع إىل اجتهاد العلامء بعضهم اجتهد وأوصلها إىل أكثر من تسعة وتسعني وهذا ال 

أيضا هذا وتسعني  اإال تسعا خيالف احلديث أن هلل تسعة وتسعني ليس معناه أنه ال نعلم نحن 

من أحصاها  معناه أن هناك تسع وتسعني اساما  ،ال،إال تسع وتسعني نعلمخطأ يف الفهم معناه ال 

 . دخل اجلنة
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 سؤال:

........... 

 اجلواب:

 بنى  ومن  اجلنة    النهار  دخل من ركعةا  عرشة   ث نتي هلل صىلَّ  من»: يضاأنعم مثلها كثري ومثلها 

 . هناك ركعات كثري ؟هل هناك ركعات غري الثنتي عرش أو ال «اجلنة   يف بيتاا له اهللُ بنى بيتاا هلل 

 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

ا يف املخلوق هي كامل مطلق مطلقا  كامالا كامل يف املخلوق لكن ليس هي يعني مثال صفة الولد 

ليس حمتاجا فال تدخل هذه يف قاعدة كل كامل   –عز وجل  –للمخلوق حلاجته لكن اهلل 

فهو  – عز وجل –أما اهلل  ،لعجزهوضعفه لوىل به ألهنا كامل يف حق املخلوق أللمخلوق اهلل 

 .ونحن الفقراء – سبحانه –الغني 
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 سؤال:

األمساء مع األمثلة ألنين مل أفهمها؟ إذا  تشرحون لنا القاعدة الثالثة والرابعة يفنكم أيقول لو 
 الثالثة و الرابعة اليت درسنها اليوم أم السابقة ؟ يف األمساء.  ةالقاعد

 ؟ما هي القاعدة الثالثة والرابعة

 اجلواب:

  –عز وجل  سبحانه  -مقترصة عىل اهلل  بعضها هلا معان    –سبحانه وتعاىل  –أسامء اهلل 

فيها معنى   –عز وجل  –سامء اهلل أهناك و ،متعلقة بذاته ،عدى إىل خلقهتت وبعضها هلا معان  

  ،التعدي للخلق

ئن ثابت طبعا عندنا ثالث أشياء أول شيي، السميعذكرنا  –عز وجل  –مثال ذلك اسم اهلل 

الألول وللثاين سواء متعد   ؟الشييئن مامها ،أو غري متعد   يا

 ةنأخذ منه اسام ونأخذ منه صف غري متعد   وأ اسم والصفة هذا سواء كان متعديا إثبات اال

 ع ونأخذ منه صفة السم السميع؟ نأخذ منه اسم ماذا السميع :مثال

خالف  –سبحانه وتعاىل  –هو يف نفسه حي  ،وصفة احلياة احليخذ منه اسم أن احلي :مثال

سم ي فهذا االحأنه  –وتعاىل  سبحانه –أما أنه  ،فيه تعد  ي  فيه إحياء للخلق ين املحأل احمليي

 .ليس فيه معنى متعد  
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ت احلكم خر ثبومنه أمر آخر ثالث ماهو األمر اآل ا يبقى معنا أن املعنى املتعدي يستفادإذا 

 .سمالوثبوت املقتىض هلذا ا

 السميع ؟   –عز وجل  –سم اهلل ماهو املقتىض ال

 .يسمع كل يشء ،والنجوىصفة السمع يسمع الرس 

 ؟البصرياآلن ارشح لنا 

البرص أنه يبرص ثبوت احلكم  ،أحسنت ،الصفة أنه يبرص ثبوت ،سم البصريثبوت اال البصري

  ) 21٩ - 218الشعراء: ) ژ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ ومقتضاه يرى كل يشء 

 ؟هي القاعدة التي تليها ما؟أحد مل يفهم القاعدة هذه واضح اآلن يف

سهلة هذه تسمى  -شاء اهللإن  -داللة األسامء هذه ممكن أن تكون أصعب القواعد فهام لكنها

دالالت لغوية هذه الدالالت قريبة من  ،ألفاظالت هل اللغة دالأتأيت عند   لفاظاأل تدالال

  .حكم ومقتىضصفة، وو ،اسم ؟؟ أفاد ماذاقضية التعدي هل فهمت اآلن التعدي

  .بعض هذه مطابقة سم والصفة معاال

 .اسم وصفة وتعد   ؟ماهي ،عندنا ثالث

 .الصفة ؟وعندنا ماذا  –سبحانه وتعاىل  –اآلن داللة املطابقة عندنا اسم أو اهلل 
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 .طابقةاملثنني مع بعض تسمى داللة اال

وتضمن  ،تضمن هذه الصفة ،سمن هذا االمضمى داللة تضمن أي تتس اعىل حدواحد منهام 

   .–سبحانه وتعاىل  –سم دل عىل ذات اهلل هذا اال

سامء أخرى أبوت املقتىض وثبوت ثثبوت احلكم و يف قضية التعدي ى معنا الذي ذكرناهيبق

  .لتزامالي يسميه داللة اذهذا ال

 عندنا اآلن كم داللة؟

  .لتزامدالالت املطابقة والتضمن واال ؛ثالثة 

 .القادر  –سبحانه وتعاىل  –طيب اآلن عندنا اسم اهلل 

 ؟القادراهلل أينام هي داللة املطابقة من اسم 

   .–سبحانه وتعاىل  –أو أنه عىل ذات اهلل  القادراسمه 

  .مع الصفة وهي القدرة هذه تسمى املطابقة ؟مع ماذا

  .التضمن إما هذه وإما هذه يعنى إما ذات اهلل وإما صفة القدرة

 ال  ا؟من غري أن يكون حي   اردلتزام هل ممكن أن يكون قاطيب داللة اال

   ؟من غري أن يكون حكياما  اهل ممكن أن يكون قادر
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  ا؟ن يكون عزيزا أمن غري  ا؟من غري أن يكون قوي   اقادرهل ممكن أن يكون 

سم تسمى ا االالتي أخذت من هذواملقتضيات األخرى ت األخرى األسامء األخرى والدالال

  .لتزامداللة اال

 . العزيز  –سبحانه وتعاىل  –ارشح لنا دالالت الثالث من اسم اهلل  طيب

 (.هذه داللة مطابقة)يدل عىل اسم اهلل ويدل عىل العزة  العزيز

 وحده. العزيز  اهلل اتذوحدها أو عىل  العزة  ،داللة تضمن

 .لتزام ال يمكن أن يكون عزيزا من غري احلكمةطيب داللة اال

تأيت باألسامء األخرى ألن هذه يلتزم منها ألن أسامء اهلل كلها أو بعضها ملتزم   ،أحسنت

 . بعضها ببعض

  (مش فاهم)سامء يف أحد طيب القواعد يف األ ؟واضح وال مش واضح؟ واضح ياشباب

 تفضل يا أخياألسامء؟ القواعد يف

 ( 181)آل عمران:  ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ 

قال غلت  (٦4)املائدة    ژ    ى  ائ    ىۉ  ې  ې  ې  ېژ  :يف هذا القول باملقابلة كام قال مل يأت

يت أفة اليد ال تهم قالوا يد اهلل مغلولة قال اهلل غلت أيدهيم هذه ص ،أيدهيم هذه ليست مقابلة
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ليست عىل فصفة اليد   –سبحانه وتعاىل  –هلل  ةاليد ثابتة هلل من صفاته اخلربي مقابلة بل صفة

 .صفة املقابلة

مثل الكيد أما الصفات التي  ،ملقابلة الصفات التي حتتمل النقص يف بعض األحوال مثل املكرا

أيضا مثل الوجه والذات واليد فيها  الكامل املطلق فهذه التأيت عىل املقابلة مثل الصفات اخلربية 

 .–سبحانه وتعاىل  –صابع مما ثبت هلل واأل

   .جزاكم اهلل خريا

 

 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/

