رشح العقيدة الواسطية
ادلرس الثامن
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أ ّما بعد:
فسيبدأ معنا املؤلف رمحه للا ابلصفات السلبية بعد أن انهتى من الصفات الثبوتية؛
وذكل ل ّن صفات للا تبارك وتعاىل تنقسم اىل قسمني؛ ثبوتية وسلبية ،ونعين ابلثبوتية
العلو وصفة السمع وصفة البرص والعمل والقدرة ..اىل أخره ،وقد
اليت أثبهتا لنفسه كصفة ّ
تقدم الكثري مهنا؛ ذكرها المام ابن تميية رمحه للا وذكرانها يف ادلروس املاضية،
وقسمنا هذه الصفات الثبوتية اىل قسمني:
ّ
صفات ذاتية ،وصفات فعلية.
القسم الثاين وهو الصفات السلبية :ويعين العلامء ابلسلبية أي :املنفية؛ يعين :اليت نفاها
للا تبارك وتعاىل عن نفسه ،والصفات الثبوتية :اليت أثبهتا للا لنفسه ،أثبهتا لنفسه
لّنّ ا صفات كامل مطلق هلل س بحانه وتعاىل؛ فذلكل أثبهتا لنفسه ،والصفات السلبية
صفات نقص؛ ذلكل نفاها للا تبارك وتعاىل عن نفسه ،كصفة املوت وصفة اجلهل
وصفة النس يان وصفة السهو وما شابه من الصفات اليت س يأيت معنا ذكر بعضها.
وقبل أن نبدأ مبا ذكره املؤلف رمحه للا نذكر قاعدتني يف ذكل كتأصيل للمسأةل ،مث بعد
ذكل نذكر المثةل اليت ذكرها المام ابن تميية رمحه للا.
حبق كتاب "القواعد املثىل" للش يخ ابن عثميني رمحه للا؛ وذكل لن ّه عبارة
يعجبين ّ
عن تقعيد وتأصيل لعمل السامء والصفات ،فاذا ُأ ّصل الشخص وقعد تقعيد ًا جيد ًا وتعمل
هذا الكتاب بشلك متقن؛ انهتى عنده هذا العمل و ُأتْقن ،وما بقي عليه ا ّل الكثار من
الاطالع عىل نصوص الكتاب والس نة اليت فهيا اثبات السامء والصفات.
مفن القواعد اليت تُذكر يف مسأةل الثبات والنفي للصفات:
القاعدة اليت يذكرها أهل العمل يف مسأةل الغلبية؛ يف الغالب يف الكتاب والس نة يأيت
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ذكر الصفات ابلثبات ابلتفصيل والنفي ابلجامل ،هذا يف الغالب يف القرأن والس نة،
أما طريقة أهل البدع فتخالف ذكل؛ أهل البدع يف الغالب يأتون ابثبات مجمل ونفي
مفصل ،هذه طريقة أهل البدع يف تعاملهم ،لّنّ م بعيدون جد ًا عن كتاب للا وعن
س نة رسول للا ﷺ ،أ ّما يف الكتاب والس نة مفن تأملهام؛ وجد أن الغالب من الايت
والحاديث اليت تأيت يف ذكل يه يف حال الثبات مفصةل ويف حال النفي مجمةل،
وأحيا ًان خيرج هذا عن الغالب حلمكة أرادها للا تبارك وتعاىل كر ّد ش هبة -مث ًال -من
ش هبات أهل البدع وقولٍ من أقواهلم الباطةل؛ فيأيت التنصيص والتفصيل يف مسأةل
النفي كام يف قول للا تبارك وتعاىل{ :ل ْم ي ِْل ول ْم يُ ْ
ودل ( )3ول ْم ي ُك ْن َُل ُك ُف ًوا َأح ٌد} هنا
جاء نفي مفصل ،نفي الودل؛ ملاذا؟ ل ّن الكفرة ادعوا بأ ّن للا س بحانه وتعاىل َل ودل،
فنف للا س بحانه وتعاىل هذا اليشء؛ فيأيت النفي مفص ًال أحيا ًان ولكن ليس هو
الغالب؛ هذه القاعدة اليت أردان أن ننبه علهيا ويه القاعدة الوىل ،ومنثل عىل ما ذكران
بشلك رسيع.
الثبات اجململ كقول للا تبارك وتعاىل {وّلِل الْمث ُل ْ َال ْعىل} أي :هلل الصفات الاكمةل،
صفات الكامل هلل تبارك وتعاىل ،وهنا مل يتحدث عن صفة معينة؛ ذكر ابلجامل أ ّن
الصفات اليت يه اثبتة هلل تبارك وتعاىل يه صفات كامل َل.
كذكل السامء قال{ :وّلِل ْ َال ْْسا ُء الْ ُح ْس َن} اثبات مجمل يف هذا ،لكن هذا القليل ،أ ّما
الكثري والغالب يف حال الثبات فهو التفصيل؛ كقوَل عز وجل{ :ب ْسم اّلِل الر ْمحن
الرحمي} أثبت امس الرمحن وامس الرحمي وصفة الرمحة هلل تبارك وتعاىل.
وكصفة العمل ،صفة القدرة ،صفة السمع ،صفة البرص ..اخل ،من صفات وأسامء مثبتة
هلل تبارك وتعاىل طاحفة هبا أدةل الكتاب والس نة؛ هذا تفصييل؛ يتحدث عن امس معني
وعن صفة معينة هذا تفصييل ،اذا حتدث عن السامء وعن الصفات بشلك عام؛ هذا
يكون اجاملي ًا ،هذا ابلنس بة لالثبات وأ ّما ابلنس بة للنفي اجململ ففي قول للا تبارك
َش ٌء} هنا ل يتحدث عن َشء معني ،حتدث بشلك عام مجمل،
وتعاىل{ :ليْس َكثِْل ْ
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فهذا نفي مجمل ،أ ّما النفي املفصل فكام مثلنا{ :ل ْم ي ِْل ول ْم يُ ْ
ودل} هذا نفي مفصل ،وكنفي
صفة النس يان ،صفة السهو ،نفي صفة املوت ،مثل هذا لكّه يعترب نفي ًا مفص ًال؛ هذا
متثيل عىل ما ذكران.
بقيت القاعدة الثانية اليت نريد أن ننبه علهيا قبل أن نبدأ مبادة الكتاب ويه:
أ ّن ما نفاه للا تبارك وتعاىل عن نفسه يف الكتاب أو نفاه النيب ﷺ عن ربنا تبارك
حق للا تبارك وتعاىل اكملوت والنوم واجلهل
وتعاىل يف سنته؛ لكّها صفات نقص يف ّ
وغريها ،وهذه عندان جيب فهيا اثبات ضدها؛ وا ّل ملا اكن يف ذكل تزنهي ًا هلل تبارك
وتعاىل ووصف ًا َل ابلكامل؛ ل ب ّد من هذا حىت يُثبت الضد؛ ل ّن النفي ل يكون كام ًل
دامئ ًا ،أحيا ًان النفي يكون فيه نقص وعيب كام قال الشاعر يف قبي ٍةل:
(قُب ّي ٌةل ل يغدُ ُرون بذم ٍة ول ي ْظل ُمون الناس حبة خ ْرد ٍ ّل)
اذا قرات هذا الالكم؛ تو َّْهت أن ّه ميدح تكل القبيةل فقد نف عهنا الظمل ،وللا س بحانه
لكن النفي هنا غري النفي هناك ،فهذا قد نف عهنا
وتعاىل قد نف عن نفسه الظمل؛ ّ
الظمل ل لّنّ ا ل تظمل ،ل لكامل عدلها ،ول لعدلها أص ًال؛ ولكن لضعفها ،وعدم قدرهتا
عىل ذكل ،فاذ ًا اكن هنا نفي وهناك فيه نفي؛ لكن هذا النفي ليس كذاك النفي؛ ذلكل
اذا أردت أن تنفي فيجب أن تثبت الضد اخملالف -وهو الكامل -فل ّما تنفي الظمل عن
للا تبارك وتعاىل ،ملاذا تنفيه؟ تنفيه لثبات كامل عدل للا تبارك وتعاىل؛ ل ّن ضد
الظمل :العدل ،فتثبت بذكل كامل عدل للا تبارك وتعاىل ،اذن الصفات السلبية ل
تُنف ا ّل مع اثبات الضد حىت تكون ُمزنه ًا هلل تبارك وتعاىل وواصف ًا َل بصفات الكامل؛
هذه يه القاعدة الثانية اليت أردان أن نذكرها يف هذا الباب ،وبذكل نكون قد أصلنا
مسأةل الصفات السلبية.
ونأيت الن اىل تفصيل املؤلف رمحه للا.
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قال{ :فا ْع ُب ْد ُه و ْاصط ْرب لعبادته ه ْل ت ْع ُمل َُل ْس ًّيا}
تفصيل القول يف تفسري الايت قد تلكم فيه الش يخ ابن عثميني رمحه للا عندمك يف
الرشح مبا ل جيعل معه جما ًل لقول قائل؛ فأّنى المر ،وقد ّفّسها بطريقة سهةل ميّسة
واتمة فامي حنسب وللا أعمل؛ ذلكل حنن نذكر من الية شاهدها؛ ملاذا ساقها املؤلف،
قال{ :فا ْع ُبدْ ُه و ْاصط ْرب لعبادته ه ْل ت ْع ُمل َُل ْس ًّيا} هذا اس تفهام؛ لكن ما املراد منه؟ هل
يراد من هذا الاس تفهام العمل ،للا س بحانه وتعاىل عامل ّ
بلك َشء فال حيتاج أن
يس تفهم من أحد شيئ ًا ،فهذا الاس تفهام املراد منه النفي{ ،ه ْل ت ْع ُمل َُل ْس ًّيا} أي :ل
السمي هو :الشبيه والنظري ،فنف عن نفسه
ْسي ،هذا معَن الالكم ،و ُّ
يوجد َل ٌّ
الشبيه لكامَل املطلق تبارك وتعاىل.
قال( :وقوَل{ :ول ْم ي ُك ْن َُل ُك ُف ًوا َأح ٌد})
أي :ليس هلل تبارك وتعاىل من ياكفئه؛ فليس َل مساو؛ لكامَل تبارك وتعاىل.
قال{( :فال َْتعلُوا ّلِل َأنْدادًا و َأن ُ ُْْت ت ْعل ُمون})
النّد :هو املشابه واملاكئف ،فليس َل ند تبارك وتعاىل ،ليس َل نظري ،ليس َل مثل؛
ذلكل ّنى عن جعل أح ٍد ند ًا َل ،ملاذا؟ لكامل للا تبارك وتعاىل.
وّن ْم ك ُح ّب اّلِل})
قال{( :ومن الناس م ْن يتخ ُذ م ْن دُون اّلِل َأنْدادًا ُحي ُّب ُ
يتخذون أش باه ًا ونظراء هلل تبارك وتعاىل ،وهذه اكليت قبلها فهيا نفي النّد؛ ل ّن للا
س بحانه وتعاىل يُنكر عىل اذلين اختذوا من دونه أنداد ًا؛ اذن فال يوجد هلل س بحانه
وتعاىل أنداد.
مث قال{( :و ُقل الْح ْمدُ ّلِل اذلي ل ْم يتخ ْذ و ًدلا ول ْم ي ُك ْن َُل رش ٌ
يك يف الْ ُم ْكل ول ْم ي ُك ْن َُل
و ٌِّل من ا ُّذل ّل وك ّ ْرب ُه ت ْكب ًريا})
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نف للا تبارك وتعاىل عن نفسه يف هذه الية ثالثة أش ياء:
الول :الودل{ :ل ْم يتخ ْذ و ًدلا}
الثاين :الرشيك {ول ْم ي ُك ْن َُل رش ٌ
يك يف الْ ُم ْكل}
الوِل من اذل ّل {ول ْم ي ُك ْن َُل و ٌِّل من ا ُّذل ّل}
الثالثّ :
نف هذه الش ياء الثالثة؛ ملاذا؟ لكامل ملكه ،وكامل غناه ،وكامل قدرته؛ فهو غين عن
لك َشء ،وهو قادر عىل ّ
الودل ،فهو ميكل ّ
لك َشء ،اذلي يأتيه الودل هو حباجة اىل
هذا الودل يك يعينه ويساعده ،وللا س بحانه وتعاىل غين عن ذكل؛ فهو ل ودل َل ول
يعزه؛ هلل العزة الاكمةل ،فليس حباجة اىل من يأتيه
رشيك َل ول َل وِل من اذلل يك ّ
ابلعزة ،فنف الوِل من اذل ّل؛ لكنّه مل ينفي الوِل مطلق ًا ،للا س بحانه وتعاىل أثبت
ّ
الوليةَ { :أل ان َأ ْولياء اّلِل ل خ ْو ٌف علهيْ ْم ول ُ ُْه ْحي نزُون }" ،من عادى ِل ول ّي ًا فقد
ِ
أذنته ابحلرب"؛ اذن قد أثبت للا تبارك وتعاىل الولية ومل ينفها هناك؛ لكن نف هنا
الوِل من ا ّذلل؛ فاذن املنفية يه الولية اخلاصة؛ ويه أن يوجد َل وِل معني ونصري
ّ
العز من ا ّذلل ،تزنه للا تبارك وتعاىل عن هذا؛ فاهلل س بحانه وتعاىل عزيز
يرفعه اىل ّ
العزة {فلِل الْعز ُة َجي ًعا}
موصوف بكامل ّ
مث قال{( :ي ُس ّب ُح ّلِل ما يف السماوات وما يف ْ َال ْرض َُل الْ ُم ْ ُ
كل و َُل الْح ْمدُ وهُو عىل
ُّ
َش ٍء قد ٌير})
لك ْ
يس بح :أي يزنه للا عن َجيع النقائص{ ،ما يف السماوات وما يف ْ َال ْرض} هذا يشمل
امجليع ،ا ّما تزني ٌه بلسان احلال أو بلسان املقال؛ لكّهم يزنهون للا تبارك وتعاىل عن
النقائص؛ ملاذا؟ لن ّه صاحب الكامل ،صاحب صفات الكامل ،ل نقص عنده تبارك
وتعاىل ،ف ُيزنه للا س بحانه وتعاىل عن َجيع النقائص ،فهذه فهيا صفة سليبة؛ ل ّن فهيا
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نفي النقائص عن للا تبارك وتعاىل ،هذا معَن التسبيح ،التزنيه عن النقائص ،يعين:
نفي النقائص عنه تبارك وتعاىل؛ فهىي تتضمن اثبات الكامل هلل تبارك وتعاىل.
مث قال{( :تبارك اذلي نزل الْ ُف ْرقان عىل ع ْبده لي ُكون للْعالمني نذ ًيرا ( )1اذلي َُل ُم ْ ُ
كل
السماوات و ْ َال ْرض ول ْم يتخ ْذ و ًدلا ول ْم ي ُك ْن َُل رش ٌ
َش ٍء فقدر ُه
يك يف الْ ُم ْكل وخلق ُلك ْ
ت ْقد ًيرا})
{تبارك اذلي نزل الْ ُف ْرقان عىل ع ْبده} للا س بحانه وتعاىل ،احلديث هنا عن للا تبارك
وتعاىل.
{تبارك} :مبعَن تعاىل وتعاظم{ ،اذلي نزل الْ ُف ْرقان} :اذلي هو القرأن{ ،عىل ع ْبده}:
اجلن ويبلغهم رساةل
عىل محمد ﷺ{ ،لي ُكون} محمد ﷺ{ ،للْعالمني نذ ًيرا} لينذر النس و ّ
للا تبارك وتعاىل.
{اذلي َُل ُم ْ ُ
كل السماوات و ْ َال ْرض} وهو للا س بحانه وتعاىل{ ،ول ْم يتخ ْذ و ًدلا ول ْم
ي ُك ْن َُل رش ٌ
َش ٍء فقدر ُه ت ْقد ًيرا} الشاهد يف هذه الية قوَل:
يك يف الْ ُم ْكل وخلق ُلك ْ
{ول ْم يتخ ْذ و ًدلا} هذه صفة سلبية ،نف عن نفسه الودل؛ لكامل غناه وكامل قدرته تبارك
وتعاىل{ ،ول ْم ي ُك ْن َُل رش ٌ
يك يف الْ ُم ْكل} أيض ًا لكامل ملكه تبارك وتعاىل وكامل صفاته
ليس َل رشيك يف املكل.
اّلِل م ْن و ٍدل وما اكن مع ُه م ْن ا ٍَل ا ًذا ذلهب ُ ُّ
لك ا ٍَل بما خلق ولعال
مث قال{( :ما اختذ ُ
ِ
ِ ِ
ْ
ب ْعضُ هُ ْم عىل ب ْع ٍض ُس ْبحان اّلِل َعا يص ُفون ( )91عالم الغ ْيب والشهادة فتعاىل َعا
ي ُْرش ُكون})
اّلِل م ْن و ٍدل} هذه فهيا نفي الودل؛ فهىي صفة سلبية{ ،وما اكن مع ُه م ْن ا ٍَل}
{ما اختذ ُ
ِ
هذا أيض ًا نفي للآلهة مع للا س بحانه وتعاىل؛ يعين :املعبودات ومن َل املكل ،فليس
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معه من يشاركه يف املكل ول من يشاركه يف العبادة{ ،ا ًذا ذلهب ُ ُّ
لك ا ٍَل بما خلق}
ِ
ِ
خلق{ ،ولعال ب ْعضُ هُ ْم عىل
يعين لو ُوجد معه اَل وخالق خيلق لخذ لك واحد ماَل من ٍ
ب ْع ٍض} لراد لك واحد أن يس يطر عىل ما عند الخرُ { ،س ْبحان اّلِل َعا يص ُفون} يزنه
للا تبارك وتعاىل نفسه عام يصفه به املرشكون؛ فاذن عندان صفات سلبية ويه :نفي
الودل ،نفي الَل ،وتزنيه هلل تبارك وتعاىل عن ّ
لك ما يصفه به املرشكون من الباطل،
فزنه للا س بحانه وتعاىل نفسه ونف عهنا تكل النقائص.
ّ
مث قال{( :فال ت ْْضبُوا ّلِل ْ َال ْمثال ان اّلِل ي ْع ُمل و َأن ُ ُْْت ل ت ْعل ُمون})
ِ
ً
يعين :ل َتعلوا هلل مثْ ًال ،فتقولون :مثل للا َكثل كذا وكذا ،أو َتعلوا َل رشياك يف
العبادة؛ فهذه أيض ًا صفة سلبية.
قال{( :قُ ْل انما حرم ر ّّب الْفواحش ما ظهر م ْهنا وما بطن و ْال ْمث والْبغْي بغ ْري الْح ّق و َأ ْن
ُ ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
ت ُ ْرشكوا ابّلِل ما ل ْم يُ ّزنل به ُسلطاانً و َأ ْن ت ُقولوا عىل اّلِل ما ل ت ْعل ُمون})
الصفة السلبية هنا قوَل تبارك وتعاىل{ :و َأ ْن ت ُ ْرش ُكوا ابّلِل ما ل ْم يُ ّزن ْل به ُسلْطاانً } هذا مما
حرمه تبارك وتعاىل علينا :أن نرشك مع للا غريه؛ هذا حمرم ،فوجود الرشيك مع للا
منفي؛ فهىي صفة سلبية ،وأيض ًا قوَل{ :و َأ ْن ت ُقولُوا عىل اّلِل ما ل
س بحانه وتعاىل أ ٌمر ٌ
ت ْعل ُمون} يقول الش يخ ابن عثميني هنا :لكامَل؛ (فانه من متام سلطانه أن ل يقول عليه
أح ٌد مال يعمل) هذه أيض ًا جعلها من الصفات السلبية.
هذه الصفات السلبية اليت ذكرها املؤلف رمحه للا من القرأن ،وهذا ما يتعلق مبسأةل
الصفات السلبية ،مث يرجع بنا املؤلف الن اىل الصفات الثبوتية ،اىل صفة يه من
أعظم الصفات اليت خالف فهيا أهل البدع أهل الس نة وامجلاعة ،أعظم ثالث صفات
اش هترت يف خمالفة أهل البدع لهل الس نة وامجلاعة يه:
صفة العلو ،وصفة الالكم ،ورؤية للا تبارك وتعاىل يوم القيامة.
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ولكّها صفات أدلهتا متواترة من الكتاب والس نة ،ويه أدةل حممكة واحضة ل خفاء فهيا
البتة ،أدةل كثرية حممكة واحضة ورصحية يرتكها أهل البدع ويذهبون اىل املتشاهبات،
لام تقرر عندُه يف عقوهلم من ابطل ،من تقرير أ ّن العقل مقدم عىل النقل ،مث قرروا
أ ّن هذه الصفات لكّها يلزم مهنا تشبيه للا س بحانه وتعاىل خبلقه ،و ّ
لك هذا ابطل جمرد
الكم ل حصة َل ،ول أدةل عليه ل من كتاب ول من س نة؛ هذه صفة العلو قال فهيا
املؤلف رمحه للا:
(وق ْو ُ َُل{ :الر ْمح ُن عىل الْع ْرش ْاس توى}ُ { ،مث ْاس توى عىل الْع ْرش} يف س ْبعة مواضع يف
اّلِل اذلي خلق السماوات و ْ َال ْرض يف س تة َأاي ٍم ُمث
ُسورة ا َلعْراف؛ ق ْو ُ َُل{ :ان رب ُ ُُك ُ
ِ
ْاس توى عىل الْع ْرش})
علو للا تبارك وتعاىل عىل عرشه كثرية ،والعرش فوق الساموات الس بع ابلتفاق
أدةل ّ
ابجامع أهل العمل ،وللا س بحانه وتعاىل عال وارتفع عىل عرشه؛ هذا مذهب السلف
وهو أمر متفق عليه بيهنم ل خالف فيه ،وجاء مرصح ًا به من الكم أّب العالية رمحه
للا وهو من تالميذ الصحابة وموىل أم سلمة ريض للا عهنا ،وفامي أذكر الن أن ّه أخذ
عن س بعني من أحصاب النيب ﷺ ،فل ّما فّس هذه الية؛ قال( :عال وارتفع") هذا
العلو هلل تبارك وتعاىل ،وهذه الايت تثبت
الكم واحض ورصحي بأّنّ م يثبتون صفة ّ
ذكل.
(الر ْمح ُن) اذلي هو للا س بحانه وتعاىل.
(عىل الْع ْرش ْاس توى) قال أبو العالية( :عال وارتفع) ،وحنن نقول كام قال سلفنا ريض
للا عهنم ول حنيد عن ذكل كام حاد أهل الضالل.
( ُمث ْاس توى عىل الْع ْرش) أيض ًا هذه الية بنفس معَن الية الوىل.
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قال( :يف س ْبعة مواضع يف ُسورة ا َلعْراف) لكّها فهيا اثبات اس تواء للا س بحانه وتعاىل
العلو.
عىل عرشه ،وهذا يدلنا عىل أ ّن للا س بحانه وتعاىل عالٍ عىل خلقه وهو يف ّ
مث ذكر الايت الخر اليت بعدها فقال:
اّلِل اذلي خلق السماوات و ْ َال ْرض يف
(وقال يف ُسورة يُونُس عل ْيه السال ُم{ :ان رب ُ ُُك ُ
ِ
س تة َأاي ٍم ُمث ْاس توى عىل الْع ْرش}
{اّلِل اذلي رفع السماوات بغ ْري َع ٍد تر ْوّنا ُمث ْاس توى عىل
وقال يف ُسورة الر ْعدُ :
الْع ْرش}
وقال يف ُسورة طه{ :الر ْمح ُن عىل الْع ْرش ْاس توى}
وقال يف ُسورة الْ ُف ْرقان ُ{مث ْاس توى عىل الْع ْرش الر ْمح ُن}
{اّلِل اذلي خلق السماوات و ْ َال ْرض وما بيْهنُما يف س تة
وقال يف ُسـورة أآمل الس ْجـدةُ :
َأاي ٍم ُمث ْاس توى عىل الْع ْرش}
وقال يف ُسورة الْحديد{ :هُو اذلي خلق السماوات و ْ َال ْرض يف س تة َأاي ٍم ُمث ْاس توى
عىل الْع ْرش})
علو للا تبارك وتعاىل عىل خلقه ،وكام رأيُت أايت كثرية يف كتاب
هذه لكّها تدل عىل ّ
للا بنفس املعَن.
العلو والارتفاع،
والاس تواء كام ذكران تعريفه عن أّب العالية ريض للا عنه بأن ّه مبعَنّ :
العلو ،وأ ّما اذا تعدى بـ( :اىل) فيكون
هذا اذا اكن قد تعدى بـ( :عىل) يكون معناه ّ
املعَن القصد ،عىل قول بعض أهل العمل؛ بعضهم قال اذا تعدى بـ( :اىل) { ُمث ْاس توى
العلو
ِاىل السماء} قالوا :قصدها لن ّه ُعدي حبرف اىل ،والبعض أيض ًا قال :هو مبعَن ّ
والارتفاع عىل احلالتني.
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اّلِل ايعيَس ا ّين ُمتوف ّيك وراف ُعك اِل})
قال( :وقوَل{ :قال ُ
ِ
ِ
علو للا عىل خلقه ل ّن للا عز وجل قال لعيَس{ :وراف ُعك
هذه الية أيض ًا تد ّل عىل ّ
العلو ،عند للا س بحانه وتعاىل.
ِاِل}؛ اذن س يكون رفع ًا اىل العىل ،ا ِّل :يعين اىل ّ
اّلِل ال ْيه})
قال{( :ب ْل رفع ُه ُ
ِ
كذكل هذه الية فهيا ترصحي بأ ّن للا س بحانه وتعاىل عالٍ بذاته ،فرف ُع اليشء اىل أعىل
العلو.
{ب ْل رفع ُه ُ
اّلِل ِال ْيه}؛ يعين :يف ّ
قال{( :ال ْيه ي ْصعدُ ْاللك ُم الط ّي ُب والْعم ُل الصال ُح ي ْرف ُعهُ})
ِ
الشاهد من انحيتني:
{ال ْيه ي ْصعدُ } :الصعود اىل العىل ،اليه :اىل للا س بحانه وتعاىل.
ِ
وكذكل قوَل{ :والْعم ُل الصال ُح ي ْرف ُع ُه}.
رص ًحا لع ّيل َأبْلُ ُغ ْ َال ْس باب (َ )36أ ْس باب السماوات فأَطلع اىل
قال{( :ايهام ُان ا ْبن ِل ْ
ِ
اَل ُموَس وا ّين َل ُظنُّ ُه اكذ ًاب})
ِ
ِ
ً
هذه الية من أساليب تلبيس أهل البدع عىل العباد أ ّن أحد طلبة العمل اكن جالسا يف
جملس رجل أشعري فاكن من قوَل أن قال :املُجسمة -وُه يعنون أهل الس نة،
ويسموّنم أيض ًا :احلشوية-؛ قال :اجملسمة يقولون يف هذه املسأةل بقول فرعون،
فعقيدهتم عقيدة فرعون؛ ما دليكل؟ قال :انظروا اىل فرعون ماذا قال؟ قال{ :ايهام ُان
رص ًحا لع ّيل َأبْلُ ُغ ْ َال ْس باب (َ )36أ ْس باب السماوات فأَطلع اىل اَل ُموَس وا ّين
ا ْبن ِل ْ
ِ
للاِ ،وقد أنكر عىلِ
َل ُظنُّ ُه اكذ ًاب} وتوقف اىل هنا ،فرعون يف أصِل ل يعرتف بوجود
السحرة عندما عبدوا للا س بحانه وتعاىل فقال هلم{ :ما عل ْم ُت ل ُ ُْك م ْن ا ٍَل غ ْريي} هو
ِ
الَل فقط ،ليس هناك اَل أص ًال عنده ،ل يعرتف بوجود للا س بحانه وتعاىل؛ فكيف
يعرتف بوجود اَل موَس؛ أما هذا الالكم اذلي جاء يف الية؛ فأخذه فرعون من
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موَس ،ويس هتزئ بالكم موَس فيقول لهامان :ابن ِل رصح ًا لعيل أطلع اىل السامء
وأرى اَل موَس اذلي يدعي أ ّن َل اله ًا يف السامء؛ ذلكل قال يف أخر الية{ :وا ّين
ِ
َل ُظنُّ ُه من الْاكذبني}{ ،وا ّين َل ُظنُّ ُه اكذ ًاب}.
ِ
فقام طالب العمل؛ فقال َل :اي ش يخ أَكل الية{ :وا ّين َل ُظنُّ ُه اكذ ًاب}؛ يعين الالكم الكم
ِ
موَس ليس الكم فرعون.
علو للا تبارك وتعاىل عىل خلقه وأ ّن هذه العقيدة يه اليت
هذا دليل قوي جد ًا عىل ّ
اكن يدعو موَس فرعون الهيا.
مث قالَ {( :أ َأمنْ ُ ُْت م ْن يف السماء َأ ْن ْخيسف ب ُ ُُك ْ َال ْرض فاذا يه ت ُم ُور (َ )16أ ْم َأمنْ ُ ُْت
ِ
م ْن يف السماء َأ ْن يُ ْرسل عل ْي ُ ُْك حاص ًبا فس ت ْعل ُمون ك ْيف نذير})
من اذلي يف السامء؟ من اذلي خيسف الرض ابلناس؟ أو يرسل احلاصب؟ هو للا
العلو
العلو ،فالسامء تُطلق عىل معَن ّ
س بحانه وتعاىل {م ْن يف السماء} يعين :من يف ّ
العلو،
وتطلق أيض ًا عىل معَن السامء اخمللوقة ،واملقصود هنا {يف السماء} ،أي :يف ّ
وليس معَن ذكل أ ّن السامء حتيط ابهلل تبارك وتعاىل ،هذا ل يقال ،فاهلل س بحانه
وتعاىل اس توى عىل عرشه كام جاء يف الايت املتقدمة ،والعرش فوق الساموات الس بع
كام ّ
حص ذكل يف الحاديث وكام أَجع عليه علامء السالم.
لك هذه الايت اليت تقدمت معنا والحاديث كثرية جد ًا -كسؤال النيب ﷺ اجلارية:
علو للا
" أين للا؟" فقالت :يف السامء ،قال" :اعتقها فاّنّ ا مؤمنة" -لكّها تد ّل عىل ّ
عىل خلقه وأن ّه يف السامء تبارك وتعاىل مس ت ٍو عىل عرشه ،هذه الحاديث والايت
واحضة ورصحية يف دللهتا ،وقد أعرض عهنا أهل البدع والضالل ومتسكوا ببعض
الايت والحاديث املتشاهبة ،فر ّدوا احملُك اىل املتشابه لن ّه يوافق أهواءُه وهذه طريقة
أهل البدع دامئ ًا؛ ا ّما أن يعودوا عىل ادلليل الرشعي ابلتضعيف أو ابلتحريف حىت
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يتخلصوا منه؛ ا ّما ابلتضعيف -اذا اكن حديث ًا نبو ًاي ،واس تطاعوا أن يُضعفوا -ضعفوه،
وعندُه أمر التضعيف سهل حىت بدون وجود جحّة حديثية حصيحة ،جمرد أ ّن عقوهلم
حرفوه ّ
وغريوه عن معناه املراد
ل تقبل؛ يرفضونه ،أ ّما اذا ما اس تطاعوا تضعيفه؛ ّ
واس تدلوا ببعض ما هو متشابه ،وكام قال بعض أهل العمل( :ما من صاحب ضالةل ا ّل
وَل دليِل) ،لكن هل هذا ادلليل حصيح أم هو دليل ابطل؛ هذه العربة ،فل ّما نظران
اىل الدةل احملمكة الواحضة الرصحية؛ انهتى عندان ،وقرران العقيدة بنا ًء عليه ،مث بعد ذكل
ما يأيت من أدةل متشاهبة؛ جيب أن تر ّد اىل احملُك ،هكذا أمران للا تبارك وتعاىل.
العلو؛ ذكر بعدها أدةل املعية؛ معية للا تبارك
ملّا انهتى املؤلف رمحه للا من مسأةل ّ
وتعاىل خللقه ،وهذه الدةل يه اليت يس تدل هبا أهل الباطل عىل أ ّن للا س بحانه
وتعاىل يف لك ماكن كام يقوَل بعض اجلهمية.
قال( :قوَل{ :هُو اذلي خلق السماوات و ْ َال ْرض يف س تة َأاي ٍم ُمث ْاس توى عىل الْع ْرش
ي ْع ُمل ما يل ُج يف ْ َال ْرض وما ْخي ُر ُج م ْهنا وما ي ْزن ُل من السماء وما ي ْع ُر ُج فهيا وهُو مع ُ ُْك َأ ْين
اّلِل بما ت ْعملُون بصريٌ })
ما ُك ْن ُ ُْت و ُ
بدأ الية بقوَلُ { :مث ْاس توى عىل الْع ْرش} مث قال يف أخر الية{ :وهُو مع ُ ُْك َأ ْين ما
ُك ْن ُ ُْت} فمتسكوا بقوَل{ :وهُو مع ُ ُْك َأ ْين ما ُك ْن ُ ُْت} وتركوا أن ّه { ْاس توى عىل الْع ْرش}،
وهكذا يه طريقة أهل البدع ،أما أهل الس نة يقولون ل تناقض بني المرين هو
مس تو عىل عرشه تبارك وتعاىل ،وهو معهم أيامن اكنوا ،واملعية -معية للا تبارك وتعاىل-
قسامن:
معية عامة ،ومعية خاصة.
املعية العامة :تشمل لك أح ٍد من مؤمن واكفر و ّ ٍبر وفاجر؛ كام يف قوَل هنا{ :وهُو مع ُ ُْك
َأ ْين ما ُك ْن ُ ُْت} انظر الية {هُو اذلي خلق السماوات و ْ َال ْرض يف س تة َأاي ٍم ُمث ْاس توى
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عىل الْع ْرش} مث ماذا قال؟ قال{ :ي ْع ُمل ما يل ُج يف ْ َال ْرض} يعين يعمل ما يدخل يف
الرض{ ،وما ْخي ُر ُج مهنْ ا} من زروع ومثار وغريها{ ،وما ي ْزن ُل من السماء} من
ماء{ ،وما ي ْع ُر ُج فهيا} يف السامء{ ،وهُو مع ُ ُْك َأ ْين ما ُك ْن ُ ُْت} فبدأ الية ابلعمل ،فأنت
عندما تريد أن تفهم الية ل تغفل َّعا قبلها و َّعا بعدها وعن س ياقها وعن سبهبا ،وعن
هذه الش ياء لكّها اليت ّ
تدكل عىل املعَن املراد مهنا؛ ّ
لك هذا تس تحْضه عند فهم الية،
فالية يف أولها تتحدث عن العمل؛ عن علمه ّ
بلك هذه المور؛ فهو معُك أيامن كنُت بعلمه
فيعمل ما تفعلون؛ هذه املعية العامة.
أ ّما املعية اخلاصة :فهىي املقيدة بشخص معني كقوَل تبارك وتعاىل عن نبيّه{ :ا ْذ ي ُق ُ
ول
ِ
لصاحبه ل ْحتز ْن ان اّلِل معنا} هذه معية نرصة وتأييد من للا تبارك وتعاىل لنبيّه،
ِ
ّ
ُ
ْ
َ
َ
وكذكل قال ملوَس وهارون{ :انين معمكا أْس ُع وأرى} وحض معَن املعية هنا؛ أن ّه يسمع
ِ
ّ
ما يدور بيهنم وبني فرعون من حديث ،ويرى ماذا حيصل ،ملا خاف هارون وموَس
من فرعون أن يتجرب وأن يطغ علهيم؛ قال للا تبارك وتعاىل هلام{ :انين مع ُمكا َأ ْْس ُع
ِ
رشه،
و َأرى} فينتج عن السمع والرؤية هنا :النرصة والتأييد واحلفظ من فرعون ومن ّ
هذا معَن املعية هنا.
ون م ْن َْنوى ثالث ٍة ال هُو راب ُعه ُْم ول َْخس ٍة ال هُو ساد ُسه ُْم ول َأدَْن
قال{( :ما ي ُك ُ
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
م ْن ذكل ول َأ ْكَث ال هُو معهُ ْم َأ ْين ما اكنُوا مث يُنبُّئُ ُ ْم بما َعلوا ي ْوم القيامة ان اّلِل ب ُ ّ
لك
ِ
ِ
َش ٍء عل ٌمي})
ْ
ون م ْن َْنوى ثالث ٍة} املقصود من النجوى:
لحظ الية وانظر ّمع تتحدث {ما ي ُك ُ
احلديث اذلي يكون بصوت خافت ،يتحدث به اثنان مع بعضهام يسمع الطرف الثاين
ون م ْن َْنوى ثالث ٍة ال هُو
صاحبه بصعوبة أحيا ًان؛ فهنا يقول للا س بحانه وتعاىل{ما ي ُك ُ
راب ُعهُ ْم} أي :هو أيض ًا يسمع ما يدور بيهنم ويعمل اذلي حيصل بيهنم{ ،ول َْخس ٍة ال هُو
ِ
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ساد ُسهُ ْم} أي :ل خيف عنه َشء ول يذهب عنه عمل َشء{ ،ول َأدَْن م ْن ذكل ول
َأ ْكَث ال هُو معهُ ْم} همام اكن العدد ،فاهلل س بحانه وتعاىل معهم بعلمه؛ فيعمل ّ
لك
ِ
ُ
ْ
ُ
َ
ي
َشء{ ،ال هُو معهُ ْم أ ْين ما اكنُوا مث ُنبُّئُ ُ ْم بما َعلوا ي ْوم القيامة} أي أن ّه يعمل ما َعلوا
ِ
ٍ
ُ
ويسمع ما قالوا مث ينبُئم به يوم القيامة{ ،ان اّلِل ب ّ
َشء عل ٌمي} الالكم واحض ليس
لك ْ
ِ
فيه خفاء ،لكّه يتحدث عن العمل؛ ذلكل عبارات السلف كثرية يف أ ّن هذه لكّها املراد
مهنا :معية عمل.
قال( :وقوَل{ :ل ْحتز ْن ان اّلِل معنا})
ِ
هذه املعية اخلاصة ،معية النرصة والتأييد ،وللا س بحانه وتعاىل معهم ،يسمع ويرى
ويعمل ما اذلي حيدث ،وينتج عن ذكل نرصته ومعونته.
قال{( :انين مع ُمكا َأ ْْس ُع و َأرى}{ ،ان اّلِل مع اذلين اتق ْوا واذلين ُ ُْه ُم ْحس ُنون})
ِ
ِ
معية خاصة ليست معية عامة؛ ما املقصود ابملعية هنا؟ أ ّن للا س بحانه وتعاىل ينرصُه
ويؤيدُه ويعيهنم.
قال( :وقوَل{ :و ْاص ُربوا ان اّلِل مع الصابرين})
ِ
ا ّن للا مع الصابرين بتأييده هلم ونرصهتم هلم وحفظه هلم.
({مك م ْن فئ ٍة قل ٍ
قالْ :
اّلِل مع الصابرين})
يةل غلب ْت فئ ًة كثري ًة اب ْذن اّلِل و ُ
ِ
لكّها بنفس املعَن.
مث س ينتقل اىل صفة أخرى ويه اثبات الالكم هلل تبارك وتعاىل ،وأ ّن القرأن من
الكمه تعاىل ،ويه الصفة الثانية اليت حصل فهيا الزناع الشديد بني أهل الس نة وأهل
البدع.
نتوقف اىل هنا ان شاء للا ونكتفي هبذا القدر.
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