بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح نظم عقيدة السفاريني ()9

فصل :في الصفات التي يثبتها السلفيون ويجحدها غيرهم
الشيخ /عبد الكريم الخضير
هذا يقول :أخرج أبو داود في سننه عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -في الذكر الوارد عند دخوول السسوجد لولوه:
((أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم ،وبسلطانه القديم ))...الحديث.

لال النووي في األذكار :حوديث حسون روا أبوو داود بنسوناد جيود ،وصوححه األلبواني ،لوال شويخ ا:سو م :والنوا
ستنازعون ،هل يسسى هللا بسا صح سعنا في اللغة والعقل والشرع ،وان لم يرد بنط له نص وال إجساع؟

سا أدري كيف يصح سعنا في الشرع ولم يرد بنط له نص؟! ها يعني يكفوي عودم السخالفوة ألن نقوول :أنوه صوح
في الشرع ،والصحة وجودية ،السخالفة ،عدم السخالفة عدسية.
والنا

ستنازعون ،هل يسسى هللا بسا صح سعنا في اللغة والعقول والشورع ،وان لوم يورد بنط لوه نوص وال إجسواع،

أم ال يطلق إال سا أطلقه نص أو إجساع على لولين سشهورين ،وعاسة النظار يطلقون سوا ال نوص فوي إط لوه وال
إجساع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك.
يعنووي تعج و

سوون ه واال النظووار الووذين يطلقووون سووا ال نووص فووي إط لووه ،وينفووون سووا دل الوودليل والوونص الصووحيح

الصريح على إط له.
يقول :وسن النا

سن يفصل بين األسسا التي يدعى بها ،وبين سا يخبور بوه عنوه للحاجوة ،وهوذا يحتواج إلوى دلوة

في النظر للتفريق بين األسسا التي يدعى به ،وبين األسوسا التوي يخبور بوه عنوه للحاجوة ،فسوث (( ::إن هللا طيو

ال يقبل إال طيبا )):رفيق يح

الرفق ،هل سون أسوسا ه الحسونى طيو

ال أنها أسسا حسنى يدعى بها.

ورفيوق؟ وال أن هوذ إط لوات لبخبوار فقو ،

وسعنى السلطان عند أهل اللغة لدرة السلك ،لدرة السلك.
يقول :وي حظ في لوله -صلى هللا عليه وسولم(( :-وسولطانه القوديم)) أنوه وصوف للصوفة ،يعنوي هول يتجواوز فوي

وصووف الصووفة سووا ال يتجوواوز فووي وصووف الووذات؟ لووال :ي حووظ فووي لولووه -صوولى هللا عليووه وسوولم(( :-وسوولطانه
القوديم)) أنوه وصوف للصووفة ،ولود وصوف شوويخ ا:سو م علوم هللا بالقوودم فوي الواسوطية فقووال :ا:يسوان بونن هللا علوويم
بالخلق وسا هم عاسلون بعلسه القديم الذي هو سوصوف به أزال :وأبدا .

يعني شيخ ا:س م ال يتردد في وصفه بالقديم إذا أضيف إليه سا يدل على األولية وهو األزل ،أسا سجرد الوصف
بالقدم فهو سحل ا:شكال الذي يتردد على ألسنة الستكلسوين ،ولوم يورد بوه نوص ،هوذا الوذي يحتواج إلوى سزيود بحوث،

وهل وصف الصفة يجري على وصف الوذات سوا داسوت الصوفة الس زسوة توصوف بوصوف ،هول يلوزم سون ذلوك أن
يسوغ أن يطلق وصوف علوى االسوم وعلوى الوذات بهوذ الكيفيوة أم ال؟ شويخ ا:سو م يقوول :بعلسوه القوديم ،يعنوي لوو

لووال :بعلسووه القووديم وسووكت ،للنووا :إنووه وصووف الصووفة ،لقووال :الووذي هووو سوصوووف بووه أزال ،:ينتفووي السحظووور السرتو

علووى لفووظ القووديمل ألن القووديم ال يعنووي األول ،سثوول سووا للنووا :لووو اشووتريت لووة العووام الساضووي ،واشووتريت هووذ السوونة

اآللة ،صح أن سا اشتريته في العام الساضي تقول :لوديم ،وأن سوا اشوتريته هوذ السونة تقوول :جديود ،أو حوديث ،ال

يعنووي أنووك اشووتريته أو اشووتري لووك سو وجووودك ،السسوونلة يعنووي تحتوواج إلووى دلووة نظوور ،والستكلسووون ال يتوورددون فووي
إطو

القووديم ،لكون الووذي جوا بووه الونص الصووحيح الصوريح سوون الكتوا

السوونة بننووه لووي

والسوونة هوو األول ،هووو األول ،وفسور فووي

لبلووه شووي  ،هووذا ال ووق بووه -جوول وعو  ،-كووالعرجون القووديم ،العرجووون القووديم هووذا يسكوون أكوول تسوور

اليوووم ،وتوورك فووي الشووس

والتوووت شووساريخه واصووفر وصووار لووديسا ،:بينسووا الطووري اآلن يقط و سوون النخلووة شووساريخه

خضر ،جديد ،يقابله الذي لط أس
سن كونه هو األول الذي لي

أو في األسبوع الساضي ،فهذا الوصف ال يعني سا يليوق بواهلل -جول وعو -

لبله شي  ،وصف الصفة سلطانه القديم ،ال شك أن وصف الصفة الس زسة هلل -

جل وع  -بالقدم س اعتقاد أن هللا -جل وع  -لوي

لبلوه شوي ل ألنوه يغتفور لسون يعتقود التنزيوه الوذي تودل عليوه

النصوص سوا ال يغتفور لغيور ،يعنوي لوو جا نوا فوي كو م سفسور أو فوي كو م شوارم أو فوي كو م سالوف فوي سسوا ل
االعتقاد يقول :اليد ثابتة هلل -جل وع  -بالكتا

والسنة واجساع سلف هذ األسة على سا يليق بج له وعظسته،

ثم سر به حديث(( :والذي نفسوي بيود )) لوال :روحوي فوي تصورفه ،هول نقوول :إنوه لوال هوذا الكو م فو ار ا:ر سون إثبوات
الصفة؟ سا نقول هذا الك مل ألننا عرفنا سن اعتقاد أنه يثبوت الصوفة هلل -جول وعو  -وان عبور بوال زم ،لكون لوو

سر بنا شخص ياول الصفات ،سرت يات اليد وأحاديث اليد ،وكلها يالها بالقدرة وبالنعسة أوب و ،ثوم بعود ذلوك لوال:
والذي نفسي بيد  :روحي في تصرفه للنا :ال ،هذا أول ف ار ا:ر سن الصفة ،فالذي يثبت هلل جل عو األوليوة السطلقوة
وأنه األول الذي لي

لبله شي  ،لد يقبل سنه إذا لال :لديمل ألنه ال يتصور سن هذا أنه يقصد بالقديم سا يقصود

الستكلسون ،ال سيسا فيسا يتعلق بصفة الك م التي فيها الك م ،لال شيخ ا:س م :فنن هللا تعوالى لسوا أخبور بقولوه:

ِ
َما إار [( )54سووورة
َماإارإِ ِإ َأا مََرَاد َشا ُايْنا م ُ
اي إُا ُان َ َي إُ ا إن [( )82سووورة يو و ] ،ولووال{ :مَالَ َلا إ
َن َيإق ا َك َلا إ
اي اُل َلُقا إ
اَ َ ار ُ
{إَّن َمااا م ُ
األعراف] ،استدل طوا ف سن السلف على أن األسر غير سخلو  ،بول هوو ك سوه ،بول هوو ك سوه ،بول هوو ك سوه،
األسر هو الك م ،يعني هل األسر سرادف للك م ،أو أن الك م أعم سن األسر؟

طالب........:

إذن الك م أعم سن األسرل ألن الك م ستنوع ،ستنوع سنه األسر وسنه النهي ،وسنه الخبر ،وسنه االستخبار،

َ
واألسر فرد سن أفراد الك مِ{ ،إ َأا مََرَاد َشُيْنا م ُ
َن َيإق َك َل إي إُ ُن َ َي إُ إن [( )82سورة ي و ] ،ولال{ :مَالَ َل إي اُل َلُق إ
َ ار َُمإر [( )54سورة األعراف] ،فاستدل طوا ف سن السلف على أن األسر غير سخلو  ،بل هو ك سه.
نعم األسر غير سخلو  ،وصفة سن صفاته بهذ اآلية وغيرها ،صار كثير سن النا يطرد ذلك في لفظ األسر
حيث ورد ،حيث ورد ،فيجعله صفة طردا :للداللة ويجعل داللته على غير الصفة نقضا :لها ،ولي

األسر كذلك،

ِ
َمإرإِ ِإ َأا
فبينت في بعض ك سي أن األسر وغير سن الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى ستعلقها أخرى{ ،إَّن َما م ُ
َن َيإق َك َل إي يقول لألسر كن ،أو يقول للسنسور كن؟ نعم؟ للسنسور ،كن فيكون ،يقول :بينت في بعض
مََرَاد َشُيْنا م ُ
رسا لي أن األسر وغير سن الصفات يطلق على الصفة تارة ،وعلى ستعلقها أخرى ،فالقدرة سن صفات هللا تعالى،
ويسسى السقدور لدرة ،ويسسى تعلقها ،ويسسى تعلقها بالسقدور لدرة ،فتارة يراد الصفة ،وتارة يراد ستعلقها ،وتارة

يراد نف

الستعلق.

وسعنى السلطان كسا تقدم لدرة السلك.

على كل حال األسر يدور على سا ذكر أوال ،:النا

ستنازعون هل يسسى هللا بسا صح سعنا في اللغة والعقل ،أسا

الشرع ،يحتاج إلى نصل ألنه لال :وان لم يرد بنط له نص وال إجساع ،لو لال :والشرع ال ينفيه ،والشرع ال
ينفيه ،يعني ال يوجد في الشرع سا ينفيه ،استقام.

طالب........:
إيش هو؟

طالب........:
الحديث ألل أحواله الحسن ،يعني أنه حسن ،وأبو داود روا بنسناد جيد ،وسكت عنه ،يعني السسنلة.

طالب........:

إيش لون؟

طالب........:
إيه يعني السلطان لدرة السلك؟ ها ؟

طالب........:
لدرة السالِك ،يعني هل السلطان الذي أضيف إلى هللا -جل وع  -التعبير عنه بقدرة السلك تنويل؟
طالب......:
ويش هو؟

طالب.......:

يعني إذا عبر عنه بالقدرة سا يكون تنويل؟

ها ؟

طالب........:
على كل حال السلطان يعني لو ليل أنه هو السلك ،سلطانه سلكه ،على كل حال يحتاج إلى سزيد تنسلل ألن لد
يفتح با

للتنويل ،فسن أول السلطان بالقدرة لساذا ال تاول غيرها سن الصفات؟ وسا في ك م على ،لشيخ ا:س م

عن سعنى السلطان؟
ها ؟

طالب.........:
إيش هو؟

طالب.........:
إيش فيه؟ هو أضيف إلى هللا -جل وع  ،-وهو سعنى سن السعاني ،سعنى ولي
:
طالب.....:
باهلل العظيم ووجهه الكريم.

طالب.......:
ويش هو؟

بذات ،فيقال إضافة تشريف.

طالب....:
سلكه سضاف إليه ،ال ،ال.
طالب.....:

ال ال ،إذا أضيف إليه في صفته ،يعني سا تكون ك سه.
يقول في لول السالف:

من مااااااااااا يااااااااااا ماااااااااا ي رياااااااااا

مااااااااان محُااااااااام القااااااااار ن ال ن يااااااااا

ل ار ة ك م سحقق الستن أنه كان على السالف أن يزيد أل في جبريل ،ليكون البيت س الجبريل؟

طالب.........:

ها ؟ ليكون البيت سوزونا ،:وهذا سا أشكل ،ال ،لد أسهل سن أل ،لد أسهل سن أل.

الحسد هلل ر العالسين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا سحسد ،وعلى له وأصحابه أجسعين.
أسا بعد:

فيقول الناظم -رحسه هللا -تعالى :فصل في ذكر الصفات التي يثبتها هلل تعالى أ سة السلف وعلسا األثر ،دون
غيرهم سن علسا الخلف وأهل الك م.

الصفات التي يثبتها هلل -تعالى -أ سة السلف ،يثبتون هلل -جل وع  -سا أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه -

عليه الص ة والس م -على سا يليق بج له وعظسته ،يثبتون إثباتا :ب تعطيل ،وال تسثيل ،وال تكييف ،هذا سن

حيث ا:جسال ،ثم التفصيل كل سا ثبت به النص يذكر على حد  ،كل سا ثبت به نص يذكر على حدته ،هذا

الترجسة إجسال ذكر الصفات التي يثبتها هلل تعالى أ سة السلف ،يعني بعد أن ذكر الصفات التي يتفق فيها س
السلف بعض طوا ف الستكلسين كاألشعرية.

أ سة السلف وعلسا األثر ،السلف السراد بهم الصالح ،صدر هذ األسة سن الصحابة والتابعين ،وسن تبعهم

بنحسان في القرون السفضلة دون غيرهم سن علسا الخلف ،جا في بعض كت

الك م والستكلسين أن الحد

الفاصل بين السلف والخلف الستسا ة ،سنة ستسا ة ،والسحدثون يجعلون الحد الفاصل أر

الث ثسا ةل ألنها هي

التي انقضى بها عصر الرواية ،ودونت فيها جل دواوين ا:س م ،وابن حجر يرى أن انقضا القرن الثالث:

((خير النا

لرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم)) سنة سا تين وعشرين ،سنة سا تين وعشرين ،وعلى أر

فيها ،وال شك أن القول بنن

سا تين وعشرين انتشرت البدع ،بد ا :سن فتنة القول بخلق القرن ،واستحان النا
القرن سبعون سنة هذا لول سعروف عند أهل العلم ،وان كان الشا بينهم أنه سا ة سنة ،واذا للنا بنن القرن،
((خير النا

لرني)) يعني جيلي ،وال شك أن الجيل بعد سبعين سنة يكاد يكون ينقرض ويتغير وينتي غيرهم،

ينتي غيرهم ،فسن وفاته -عليه الص ة والس م -ث ثة أجيال إلى سا تين وعشرين ،صح ،سنة عشر توفي ها ؟

طالب.....:

هذا سقتضا  ،سا تين وعشرين هذا هو ،يعني القرن الذين عاصرو -عليه الص ة والس م ،-هو ال يقصد بذلك

خير القرون الزسن الذي عاش فيه ،لكن هو تحدث عن غير  ،فهم جا وا ،ابن حجر كننه جعل وفاة النبي -عليه

الص ة والس م -بداية هذ القرون الث ثة ،فنذا للنا :العشر س سا تين وعشرة يصير سا تين وعشرين ،سن أهل

العلم سن يرى أن القرن أربعين سنة ،أربعين سنة ،فيكون نهاية القرون الث ثة حكم بني أسية ،حكم بني أسية،
وبعد يعني بعد سنة سا ة وعشر ال يوجد صحابي ،ال يوجد صحابي بعد سا ة وعشرةل ألن أبا الطفيل توفي سنة

عشر وسا ة ،وهو خر الصحابة سوتا :ولن يتجاوز أحد السا ة بعد -عليه الص ة والس م-لل أنه جا في

الحديث الصحيح(( :ال ينتي سا ة عام ولي

على وجه األرض سسن هو عليها اآلن أحد)) وأبو الطفيل عاش

سا ة سنة بعد وفاته -عليه الص ة والس م -فق  ،لم يزد وال ينقص ،وعلى كل حال السلف بالنسبة للولت

سعروف ،السقصود به سن تقدم ،وبكونه وصفا ،:فسن اعتقد عقيدة السلف وسار على نهجهم وطريقتهم فهو سنهم،
ويصح أن يقال لشخص ستسسك بالسنة أنه سلفي ،أنه سلفي ستسسك بالسنة يعض عليها بالنواجذ ،ال يخالفها،
فينس

للسلفل ألنه أشبههم بالتسسك ،وسن وافق الخلف في سخالفاتهم وتركهم لبعض السنن خلفي ،لكن ليست

هذ األسور دعاوى ،وادعا ها للنف

تزكية ،يعني أن الشخص يقول عن نفسه أنه سلفي ،تزكية للنف  ،نعم إذا

استفاض أسر واشتهر بين أهل العلم ونسبو إلى السلف لالوا :ف ن سلفي ،أو ف ن أثري ،هذا سا فيه إشكال،

لكن الك م فيسن يدعيها لنفسه ،ويزيد األسر سو ا :إذا نفاها عن غير  ،سسن لم يعرف عند سخالفة لطريقة

السلف ،واال إذا للنا :أن النسبة إلى اللفظ فسن سلف يعني تقدم ،ودرج ،وسضى ،ف تطلق على سن تنخر.

وعلسا األثر دون غيرهم سن علسا الخلف ،وأهل الك م ،فالخلف يقابل السلف ،وأهل الك م يقابلون علسا

األثر ،تقدست ا:شارة إلى هذا في السقدسة.
يقول السالف الناظم -رحسه هللا -تعالى:
لاااااااااااااااي

عااااارج ال يسااااام عاااااال أ العاااااا

ر ناااااااااااااااا يااااااااااااااا ر ال

هذ األلفاظ التي نفاها الناظم عن هلل -جل وع  -لم يرد لها ذكر في ك م السلف ،ال نفيا ،:وال إثباتا ،:ال نفيا :وال

إثباتا ،:هذ اصط حات حادثة ،وتعبيرات سبتكرة سبتدعة والذي على السسلم أن يعتقد عقيدة السلف ،نفيا :واثباتا،:
وسا دام السلف الستبعين للنصوص نصوص الكتا

اتباع سن سلف " ،لي

والسنة لم يطلقوها ولم ينفوها ،فخير الخير كل الخير في

ر نا ي ر" يتوصلون به إلى نفي سا يريدون نفيه " ،ال عرج ،ال يسم ،عال أ

العا" حينسا يقول الستكلم :هللا -جل وع  -لي

بجوهر ،والسلف لم يتكلسوا بهذا ،وسنهم سن ينفي وجود الجوهر

الذي يصطلحون عليه ،ينفي وجود أص  ،:فنذا نفي اللفظ نفي سا أطلق عليه ،يعني إذا علقوا الباري -جل
بجوهر ،والجوهر ال وجود له ،إال

وع  -باسم سنفي أص  :أو شبهو بشي سنفي لزم سن ذلك نفي السشبه ،لي
سن يطلق الجوهر على هللا -جل وع  -نعم ،على حس  ،يختلفون في تعريفه ،يختلفون في تعريف الجوهر:
وهو الذي يقوم بنفسه ،والعرض :الذي يقوم بغير ،الجوهر :الذي يقوم بنفسه ،والعرض :الذي يقوم بغير .

سنهم سن لال :ال وجود للجوهر أص  ،:غير سوجود ،ها  ،هم يطلقون الجوهر على القا م بنفسه ،وأنه ال يوجد له
نظير في الدنيا ،وكذا ،وكذا ،لكن سا الداعي إلى سثل هذا؟ يعني تعليق القطعيات بنسور لابلة للنفي وا:ثبات،

هل يسوغ واال سا يسوغ؟ يعني بعض النصوص سن الكتا

والسنة الثابتة عندنا ال تردد فيها ،طبقها بعض النا

على بعض النظريات ،طبق بعض النصوص على بعض النظريات ،هذ النظريات لابلة للنفي وا:ثبات ،سا

استقرت وال أجس عليها ،فسا سصير هذ النصوص إذا نفيت هذ النظريات؟ تنفى تبعا :لها ،تنفى تبعا :لها ،واذا
تعرضت للنفي وا:ثبات تبعا :لذلك تعرض سا طبق عليها النفي وا:ثبات.

" لي

ر نا ي ر ال عرج ال يسم" ،بعض الستكلسين الذي أطلق هذ األسور ،سنهم سن لال :عرض،

وسنهم سن لال :جوهر ،بسعنى أنه لا م بنفسه ،نعم هللا -جل وع  -لا م بنفسه ،ولاست به السخلولات ،الحي
القيوم على سا تقدم ،لكن لي

لنا أن نثبت إال بدليل ،كسا أنه لي

لنا أن ننفي إال بدليل ،فسا دام ا:نسان يقتدي

بالسلف وعلسا األثر فعليه أن يتب األثر ،وجودا :وعدسا ،:وال ينفي إال إذا كان عند أثر ينفي ،وال يثبت إال إذا

كان عند أثر يثبت.

" ال عرج ال يسم" ،حينسا ينفون عن هللا -جل وع  -العرض وهو القا م بغير على حد زعسهم ،الذي ال يقوم

بنفسه ،ولذا يقولون :عروض التجارة ،فيه عندنا الجواهر سث  :في استعسالها العرفي ،والعروض في استعسالها
العرفي ،الجواهر في استعسالها العرفي تطلق على الذه

والفضة ،وسا في حكسها سن الحلي ،سن غيرها سن

يستعسلها النا  ،يسسونها جواهر ،هل هذ ينطبق عليها الحد الذي حدو للجوهر؟ نعم؟

طالب.......:

هل هي لا سة بنفسها؟ حتى سن وجه ،وسا الفر بينها وبين العروض ،سا الفر بين الذه

والحديد؟ يعني في

االستعسال العرفي ،دعونا سن اصط حات الستكلسين ،الحديد عرض سن عروض التجارة ،صح واال ال؟ الجوهر

ألي

بعرض؟ سثله نفسه ،سا يختلف عنه شي إال أن هذا سادته كذا ،وهذا سادته كذا ،ال يختلف بشي  ،يبقى

أن االصط حات الحادثة التي أصلوها ألنفسهم وجعلوها سعيا ا:ر وسقياساِ :
يزنون به ،ويحتكسون إليه ،نفيا :واثباتا،:
لساذا؟ ألنهم جعلوا العقول هي التي يعول عليها في هذا البا  ،واال سا في النصوص سا يدل على هاتين
اللفظتين ،حتى أنهم اختلفوا في وجود  ،الجوهر الفردي ،اختلفوا في وجود  ،يعني بعض النا

إذا أراد أن يصف

ستسيز عن غير ،وأنه ال نظير له لال :هذا ،ها ؟
ا:
شخصا:
طالب........:

ال ،يقولون :الكبريت األحسر ،سا الذي يسيز األحسر عن األخضر؟ ها ؟

طالب.......:

نعم ندرته بقلته ،هذا بالنسبة للسخلو وسا يتعلق بسخلو شبهه بسا ش ت سسا يشبهه ولو سن وجه ،لكن الباري -

جل وع  -الذي ال تبلغه األفهام ،وال تدركه األوهام ،وال نظير له يقا

عليه أو يشبه بهل ألن الشي  ،حقيقة

ال شي إنسا تدرك بالسشاهدة وبالشبيه والنظير الذي يسكن أن يقال أنه سثل ف ن أو ع ن ،وسا دام األسر كذلك،
ولي

عندنا أي وسيلة لسعرفة سا يتعلق به -جل وع  -إال سا جا عن طريقه هو ،وأخبرنا به عن نفسه.
 .......................ياااااا ر ال

حينسا يقول هللا بجسم أو لي

عااااارج ال يسااااام عاااااال أ العاااااا

بجسم ،سنهم سن يقول :جسم ،وسنهم سن يقول :لي

بجسم ،حينسا ينفون الجسسية

يريدون أن يتوصلوا بها إلى نفي الصفات ،يريدون أن يتوصلوا بها إلى نفي الصفاتل ألن سن الزم الصفات

واألبعاض أن يكون جسسا ،:وهذ الكلسة ال بد فيها سن االستفصال فنن كان سرادهم بلفظ الجسم أنه هو الستصف
بالصفات ،الستصف بالصفات ،ف

شك أنه حق ،وان أرادوا بالجسم الذي يشبه األجسام فنن هذا ال شك أنه

باطل ،وعلى هذا إذا كان اللفظ سحتس  :لحق وباطل نعم ال بد سن االستفصال فيه ،ف يطلق بنط

بنط

 ،وال ينفى

 ،وهذ الطريقة هي السنثورة عن السلف ،فسا جا إثباته أثبتنا  ،وسا جا نفيه نفينا  ،وسا جا  ،وسا لم يرد

فيه شي تولفنا فيه{ ،الَ ِعُق َم َلَنا ِإالَّ َما َعَّق ُم َ َنا [( )32سورة البقرة] ،بينسا الستكلسون سا جا إثباته نفو  ،وسا جا
نفيه ،ال اللي سا جا فيه شي هو الذي في الدنيا ،الذي لم يرد فيه نفي وال إثبات أثبتو  ،بينسا الذي جا إثباته
نفو  ،وهذا ع سة خذالن ،وض ل ،نسنل هللا الس سة والعافية.
أ العا"

سااااااابحاني ىاااااااد اسااااااا

"سبحاني ىد اس

ُماااااااا رد

" ،االستوا جا في سب

مااان يااار ُياااى ىاااد عاااال من يحاااد

يات سن القرن الكريم فنثباته ستعين ،وتنويله على أي حال سن

األحوال ال يجوز ،والقول بنن هذا تنويل يعني سا يسلكه الستكلسون الذين ال يثبتون االستوا  ،وياولونه باالستي
هذا حقيقة األسر أنه لي

بتنويل ،وانسا هو تحريف للكلم عن سواضعه ،التنويل إذا وجد سا يسن سن إرادة السعنى

الظاهر ،إذا وجد سا يسن ل ألن عندنا ظاهر وساول ،راجح وسرجوم ،يعني سن حيث أصل الكلسة ،ثم بعد ذلك
تعدل عن الظاهر إلى التنويل لصارف بدليل يصرف هذا اللفظ عن االحتسال الراجح إلى السرجوم ،لكن لي

عندهم دليل ،عندهم بيت سصنوع.

ل و و و وود اس و و و ووتوى بش و و و وور عل و و و ووى العو و و و و ار

....................................

سراد استولى ،وان أسكن تنويله عند بعضهم وأن االستوا هنا االستي

هنا بسعنى االستوا واالرتفاع والعلو،

ع عليهم ،وارتف عليهم ،سوا  :كان حسيا :أو سعنويا.:
ُما رد" ،يعني في سب يات سن القرن سن غير كيف ،لسا س ل ا:سام سالك ولبله شيخ
"سبحاني ىد اس

ربيعة ،ويذكر عن أم سلسة ،كيف استوى؟ لال :االستوا سعلوم ،والكيف سجهول ،والساال عنه بدعة ،وأسر
بنخراجه ،نعم السبتدع الذي يخشى سن تنثير على النا  ،يخرج ،ويسن سن سخالطة النا  ،هذا إذا لم يسكن

أطر على الحق ،أسا الحرية حرية التعبير حرية االعتقاد هذ ليست في ا:س م ،في عندنا حق وباطل ،إذا اعتقد
شي ا ،:ولم يخش على النا

سنه ،وال أظهر للنا ل ألنه سنكر تج

العصور ،لكن إذا أظهر اعتقاد وخشي سن ،سن تنثير على النا
سااااااااابحاني ىاااااااااد اسااااااااا

الكيف سجهول.

ُماااااااااا رد

..................................

إزالته ،فالسبتدعة سوجودون على سر

ال بد سن سنعه.

مااااان يااااار ُياااااى.....................

..................ىد عال

من يحد

وهنا نفى الحد عن هللا -جل وع  -وهذا سثل سا تقدم ،لم يرد به نص ،ال نفي وال إثبات ،ف يجوز إط له وال

نفيه ،ويستفصل فيه إذا ورد في ك م أحد سا سرادك بالحد؟ فنن أراد بالحد أنه ستسيز عن غير ستسيز عن غير

با ن سن خلقه كسا تعرف حدود األشيا التي تسيز عن غير  ،بحيث ال يختل بغير  ،فاهلل -جل وع  -سستو

على عرشه با ن سن خلقه ،وان أراد أنه ال يحد ،يعني ال يعرف فسعرفته بسا جا عنه سسكنة ،بسا جا عنه فق ،
يعني ال يزيد على سا جا عنه ،وينتي -جل وع  -يوم الفصل بالصفة التي يعرفونها ،فهو يعرف بصفاته التي

ذكرها في كتابه وعلى لسان نبيه -عليه الص ة والس م ،-فساذا عن سن ينكر هذ الصفات؟ هل يسجد له إذا
ر على الصفة التي جا ت في الكتا

والسنة؟ ألنه ال يعرف ،إذا سا يثبت صفات سا يعرفه ،وال طريق إلى

سعرفته إال بصفاتهل ألنه ينتي على غير صفته ،فيقول الساسنون :لست ربنا ،ثم ينتي على صفته التي ذكرها

فيسجد ويخر الساسنين سجدا :له -جل وع  ،-فهذا سن أعظم سا ،وسن أخوف سا يخاف على هاال السبتدعة،
أنهم كيف يسجدون وهم ال يعرفونه؟

جا عن بعض السلف ذكر الحد ،ذكروا عن ا:سام أحسد لوله :وهو على العرش ب حد ،ثم لال :لد استوى
على العرش ،أي استوى كيف شا  ،لي

كسثله شي  ،وال ينافي يقول :سا نص عليه هو يعني أحسد وغير سن

األ سة كابن السبارك ،لالوا :على العرش بحد ،في األول لال :ب حد ،وفي الثاني لال :بحد ،لال أحسد :هكذا
هو عندنا ،يعني أنه عال على عرشه با ن سن خلقه ،وكل هذا يدور على سا السراد سن سعنى الحد ،فنن كان

السراد به السعنى السقبول وأنه با ن سن خلقه سستو على عرشه ،با ن سن خلقه فهذا الك م صحيح ،وان أريد به

أنه ال صفة له تحدد وتسيز فنن هذا سسنوع.

يقول ابن القيم :السبتدعة يقولون :ننز هللا عن الحدود والجهات أنه لي
بقولهم هذا أنه لي

فو السساوات وال على العرش ،يريدون

فو السساوات ،وال على العرش وال يشار إليه ،ونحو ذلك ،تعالى هللا عسا يقولون علوا :كبي ا:ر.
ُاااااااااأاع ال ينفاااااااااع عااااااااان

ااااااااافا ي

اااااااااااا يحاااااااااااي عقمناااااااااااا أا اااااااااااي
ط َن ِب ِي ِعُق ْما [( )110سورة طوه] ،يعني ال يعرفون سسا يتعلق به -جل وع  -إال سا ورد في كتابه وسنة
{ َ َال إي ِحي إ
نبيه -عليه الص ة والس م ،-ويعرفون السعاني ،س ذلك ال يعرفون الكيفياتل ألنها حجبت عنهم ،وال سبيل إلى
سعرفتها ،وحكم السلف على سن سنل عن الكيفيات بننه سبتدع ،ف عندهم سن ذلك أكثر سسا أخبرهم هللا -جل

وع  -به ،فليست هذ الصفات سجردة عن السعاني ،وال تعرف كيفياتها ،فسذه

أهل السنة وس بين سن يدعي

الكيفية وبين سن ينفي السعنى ،فض  :عن سن ينفي الصفة ،الذي ينفي السعنى هم السفوضة ،والذين يدعون
الكيفية هم السسثلة ،والذين ينفون الصفة سن أصلها هاال هم السعطلة ،والذي يثبت الصفة ب كيف س علسه
وسعرفته بالسعنى هاال هم أهل السنة والجساعة.

طالب.........:
نعم؟

طالب.......:
إيش هو؟

طالب.....:
ال سا أنا سوجود.
يقول الناظم -رحسه هللا تعالى:-

....................................

اااااااااااا يحاااااااااااي عقمناااااااااااا أا اااااااااااي
ط َن ِب ِي ِعُق ْما [( )110سورة طوه].
كسا لال -جل وع َ َ { :-ال إي ِحي إ
ُاااااااااأاع ال ينفاااااااااع عااااااااان
...................................

ااااااااافا ي

التي اتصف بها ،يعني ال ينفك ،يعني ال يتجرد عنها ،أسا بالنسبة للصفات الذاتية الخبرية التي هي بالنسبة لنا

أبعاض فهذا ال إشكال فيه ،وبالنسبة للصفات الفعلية التي ها ؟

طالب.....:

نعم بالنسبة للصفات الفعلية التي ستعلقة بسشي ته ،سثل الك م ،وسثل النزول ،وسثل غيرها سن الصفات التي
يفعلها ويتركها ،فكونه ينزل في الثلث األخير سن الليل إذا للنا :أنه ال ينفك عن هذ الصفة ،للنا :إنه نازل
باستسرار ،الك م يتكلم ستى شا  ،سقتضى لولنا :ال ينفك عن صفاته أنه يتكلم باستسرار ،وكذلك السجي

وا:تيان ،وغيرها سن الصفات التي تتعلق بسشي ته ،إذا شا فعل ،واذا شا ترك ،كلها ترد على هذا الشطر.
كاااااا مااااااا ىااااااد يااااااا

ااااااي الاااااادلي

ثا ااااااار مااااااان يااااااار ماااااااا مثيااااااا

هذ لاعدة عند أهل السنة والجساعة أن كل سا دل الدليل الصحيح عليه فننه يثبت هلل -جل وع  -على سا يليق
بج له وعظسته سن غير تسثيل ،سن غير سا تسثيلَ{ ،لُي َ َُ ِم ُثقِ ِي َشي ٌ [( )11سورة الشورى]َ{ ،لُي َ َُ ِم ُثقِ ِي
ُ
َّ ِ
الب ِ إير وينفى السثل {َلُي َ َُ ِم ُثقِ ِي َشي ٌ  ،ثم أخذ يذكر أسثلة لهذ الصفات الثابتة
السمي إ َ
َش ُي ٌ فيثبت { َ إ َ
ُ
ياااااااادِ ُاااااااا مااااااااا ماااااااان ن يااااااااي
ماااااااان رحماااااااا نح ااااااااا ُ ي ااااااااي

سن رحسة إثبات صفة الرحسة { ،رحم ِي ِسع ُر إُ َّ َشي ٍ [( )156سورة األع ارف]ِ{ ،إ َّن رحمر ِ
ّللا
َََُ ه
ََ ُ َ َ َ
ُ
ِ
ين [( )56سورة األعراف] ،وتاخذ سن اسسيه الرحسن ،والرحيم ،وهي صفة تليق بج له وعظسته،
اُل إم ُح ِسن َ

يب ِهم َن
َى ِر ٌ
نثبتها كسا

أثبتها لنفسه ،ف نتعرض لها نفيا :وال تحريفا :عن سعناهال ألن السبتدعة الذين ينفون هذ الصفة ياولونها بال زم،
بنرادة ا:نعام ،كسا أنهم ياولون سا يقابلها سن الغض والسخ بنرادة االنتقام ،وكل هذا تحريف للكلم عن
سواضعه ،تثبت الصفة كسا أثبتها هللا.

ع إأ اُل َي َا ِك [()27
َ ُي إي َرهِ َ

" نح ا ُ ي ي" ،كوجهه الوارد في النصوص ،كقولهَ َ { :يُبَق َ ُي إي َرهِ َع { َ َيُبَق
سورة الرحسن] { ،إُ ُّ َشي ٍ َالِ ٌع { إُ ُّ َشي ٍ َالِ ٌع ِإَّال َ ُي َ إي [( )88سورة القصص] ،فصفة الوجه ثابتة هلل -جل
ُ
ُ
وع  -على سا يليق بج له وعظسته.
والسنة ،ودل الكتا

على أنهسا يدان هلل -جل وع ،-

" يدِ" ،وكذلك اليد ثابتة بالنصوص القطعية سن الكتا
ِ
ِ
طَ ِ
ان [( )64سورة السا دة] ،وجا أيضا :في
اِ َمُب إس َ
{ل َما َلَق ُق إر ِ َي َد َّي [( )75سورة ص]{ ،ل َما َلَق ُق إر ِ َي َد َّي َ ُ َ{ ،ي َد إ
السنة ،وجا في السنة سا يدل على أنهسا اثنتان ،والتثنية ال يدخلها السجاز ،سا يقال :أطلق االثنين وأراد الواحد،
أو أطلق االثنين وأراد الث ثة ،ال ،الجس يطلق ويراد به الواحد ،والواحد يطلق ويراد به الجن  ،لكن التثنية ال

تقبل سثل هذ االحتساالت ،فهسا يدان هلل -جل وع  -يثبتان كسا جا عنه وعن رسوله -عليه الص ة والس م-
(( :وكلتا يديه يسين)).

....................................

ياااااااادِ ُاااااااا مااااااااا ماااااااان ن يااااااااي

كل سا جا عنه سن الصفات الثابتة له -جل وع  -بنصوص الكتا

" عيني" ،ها ؟

طالب...:

إيش فيهم؟

طالب....:
هم عينان واال كم؟ في النصوص؟ في النصوص؟

طالب......:

والسنة ال بد سن إثباته على سا تقدم.

َعإيِنَنا [( )14سورة القسر] َ { ،لِ إ ُ َن َ َعَق َعُيِني [( )39سورة طوه](( ،إن هللا لي
{ َ ُيرِي ِبأ ُ
على سا ولفنا ،فهل فيه سا يدل على أنهسا اثنتان؟

بنعور)) يعني نقف

هنا يقول :سذه السلف إثبات العينين هلل حقيقة على سا يليق بذاته وعظسته ،ال كعين السخلو ِ َ { ،ل إ ُ َن َ َعَق
عيِني َِ { ،إَّنع ِبأ ِ
َعإيِنَنا  ،وال شك أن الجس ال ينفي التثنية ،الجس ال ينفي
َعإينَنا [( )48سورة الطور] { َ ُيرِي ِبأ ُ
َ ُ
َُ
التثنية ،لكن التثنية تنفي الجس  ،الجس ال ينفي التثنية ،كسا أن الجس ال ينفي الوحدةل ألن العر تاكد فعل

اِ [( )3سورة الدخان]ِ{ ،إَّنا َن ُح إن
الواحد بضسير الجس ل ألن العر تاكد فعل الواحد بضسير الجس ِ{ ،إَّنا مَن َ ُلَن إ
َن َّ ُلَنا ال ِهأ َُُر [( )9سورة الحجر] ،كسا أشار إلى ذلك ا:سام البخاري في صحيحه.
" عيني" ،يقول هنا :لال تعالى { :لِ إ َن عَق عيِني َِ { ،إَّنع ِبأ ِ
َعإيِنَنا فدلت اآليات على أن
َعإينَنا ُ َ { ،يرِي ِبأ ُ
َ ُ
َ ُ َ َ
َُ
هلل عينين ،والقاعدة أن السثنى إذا أضيف إلى نون الجس أتي به بصيغة الجس  ،أتي به بصيغة الجس  ،واذا
أثبتت العين اليسنى ((فنن هللا لي

بنعور)) يعني هل يفهم سنه سن با
السقابلة سن با

يلزم سن با

بنعور)) في حديث الدجال ((أعور العين اليسنى)) ولوله(( :فنن هللا لي

السقابلة للدجال األعور ،وأن له عينين إحداهسا سليسة واألخرى عو ار  ،هل

االستدالل والتقابل أن هلل عينين؟ لكنه لي

بنعور ،نعم أثبتوا العينين ،لكن اآلن

سا يحضرني غير سا ذكرنا سن النصوص التي فيها ا:فراد والجس .

طالب.........:
سن روا ؟

طالب.......:
العقيلي؟ في الضعفا هذا.
طالب.........:

إيه؟

طالب........:
إذا جا ت سفردة فهي واحدة ،لكن إذا أضيفت تريد بها الجن  ،هي سرة جسعت ،وسرة أضيفت ،ها ؟

طالب...:
{ َ َب َار َع َّال ِأي ِ َي ِد ِِ اُل إمُق إع [( )1سورة السلك] ،جن  ،سا ينفي التثنية ،سا ينفي(( ،ال يصلي أحدكم في الثو الواحد
لي على سنكبه شي )) وفي الرواية األخرى(( :لي على سنكبيه)) يراد بذلك جن السنك  ،فنذا أضيف أريد
به الجن .

" عيني

ف الن ك" ،النزول ثابت بالحديث الستواتر(( :ينزل ربنا إلى السسا الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث

اآلخر سن الليل فيقول :سن يدعوني فنستجي
ولد بلغت رواياته حد التواتر.

له ،سن يستغفرني فنغفر له ))...إلى خر حديث النزول ثابت،

"با ُيى"  ،وال ندخل في تفاصيل هل يلزم سنه حركة أو ال يلزم سنه؟ إال أن سنهم سن أثبت س نزوله عدم خلو
العرش.

طالب........:

كيف؟

طالب........:
وال يلزم ،لكن س ذلك أدلة العلو ،وأدلة االستوا يلزم سنه أنه سستو على عرشه ،أنه سستو على عرشه فقرر

جس سن أهل العلم أنه ينزل كل ليلة وال يخلو سنه العرش ،وهذ سن األسور التي ال يدركها العقل البشري ،سهسا

تنسل ،سهسا دلق ،سهسا نظر ال يسكن أن يحتسلها العقل البشري إذا استرسل فيها ،فلي
وأطعنا.

.....................

ف الن ك

لنا إال أن نقول :سسعنا

لققاااااااااي احاااااااااأر مااااااااان النااااااااا ك

" لققي" َّ ِ
َ إُ ِه َشي ٍ [( )62سورة الزسر] ،وصفة الخلق ثابتة بالكتا
{ّللا َلال إ
إ
ُ
السخلولات ،كلها يدل على أن لها خالق.

والسنة والح

والفطرة والوال وال

" لققي احأر من الن ك" ،يعني احذر سن النزول ،اآلن ا:نسان سرتف بدينه واس سه ،ويكون ارتفاعه بقدر
تحقيقه لهذا الدين وتسسكه به ،فنذا اختل هذا التحقيق والتسسك نزل ،نزل إلى أن يصل إلى الحضيض السنالض

لهذا العلو للشرك ،ولد يقر سنه بالبدعة السغلظة ،إذا أخرجته سن الدين هذ البدعة صار سثل السشرك في
الحضيض ،في الحضيض الداني ،وينزل سن علو بدينه ،والتزاسه وتسسكه به ،بقدر سخالفته ،فاحذر أن تنزل

عن هذا العلو الذي هو سنحة إلهية ،اختصك هللا به ،وحباك إيا  ،دون سن لم يوفق سن البشر الذين هم في

الحضيض ،فنذا ا:نسان أثبت ارتف ل ألن هذا دليل على التزاسه وتسسكه بدينه ،فنذا نفى أو شبه أو عطل ،أو

خالف السلف فيسا يقولونل ألنهم هم الطبقة العليا بالنسبة للسنتسبين لهذا الدين ،وسن خالفهم ينزل بقدر سخالفته

لهم.

احأر من الن ك"

ساااااااااااااانر ال ااااااااااااافار ار عااااااااااااااك

ىديمااااااااااااااااااااااا

أي اليااااااااااااااااااااااااك

سا ر الصفات التي تقدم ذكرها سن الصفات الذاتية ،والصفات الفعلية ،والخبرية التي هي بالنسبة لنا يسكن أن
يعبر عنها بننها أبعاض ،صفات.

سااااااااااااااانر ال اااااااااااااافار ار عاااااااااااااااك

ىديمااااااااااااااااااااااا

أي اليااااااااااااااااااااااااك

لديسة ،لديسة االستوا لديم ،النزول لديم ،لديسة واال ليست لديسة؟

طالب.........:

هل نقول إن النزول سثل الك م سثل الخلق وسثله االستوا ؟ االستوا سا حصل إال بعد سا خلق العرشل ألنه

استوى على العرش ،والخلق الخلق أصله نوعه لديم ،سا في إشكال ،لكن سا يقال إن االستوا نوعه لديم ،نوعه

بعد خلق العرش وكذلك النزول بعد خلق السساوات.
ساااااااااااااانر ال ااااااااااااافار ار عااااااااااااااك

فا:ط

ىديمااااااااااااااااااااااا

أي اليااااااااااااااااااااااااك

الذي ذكر السالف يحتاج إلى شي سن التقييد ،لكن ب كيف على سا تقدم أنه ال يجوز تخيل الكيفية

وال الساال عنها ،ولو كان خي ا:ر لسبقونا إليه ،سا سنلوا النبي -عليه الص ة والس م -عن ذلك.

"با ُيى ال مثي " ،لي كسثله شي  ،فالتسثيل سنفي بنص القرن ،رغسا :ألهل الزيغ والتعطيل ،رغسا :ألهل
الزيغ والتعطيل ،أي سن السبتدعة الذين إسا أن يعطلوا هللا -جل وع  -عن صفاته ،وينفون سا أثبته لنفسه ،أو
يبالغون في إثباته حتى يصلوا إلى حد التكييف والتسثيل ،وتشبيه الخالق بالسخلو .
نمر اااااااا ُماااااااا م ااااااار اااااااي الاااااااأُر

مااااااان يااااااار أ يااااااا

يااااااار كااااااار

"نمر ا" يعني نقرأها ونعرف سعانيها ،لكن الكيفيات ال يسكن وصولنا إليها،

"نمر ا ُما م ر ي الأُر" ،الذكر في األصل هو القرن ،وسثله السنة ،وجا عن بعض السلف :أسروها كسا
جا  ،لكن س اعتقاد أن لها سعاني ،وال سان سن البحث في هذ السعاني ،لكن السسنوع هو البحث في الكيفيات،
نمر اااااااا ُماااااااا م ااااااار اااااااي الاااااااأُر

"من ير أ ي

مااااااان يااااااار أ يااااااا

يااااااار كااااااار

ير كر" ،يعني سن غير تفكر فيسا و ار السعنى سن الكيفيات التي هي صارت سببا :لض ل

سن ضل ،التفكر في هذ الصفات صارت سببا :في أول األسر لر وا النصوص ،ثم بالغوا في إثباتها ،وكيفياتها،
فلسا لم يصلوا إلى نتيجة نفوها ،فالسعطل سا وصل إلى التعطيل إال بعد أن جاز لنطرة التسثيل.

لال بعد ذلك:

يساااااا حي الي اااااا

لسا ذكر سا يج

العياااااا ُمااااااا

ىااااد اساااا حاك الماااا ر حقاااااْ العماااا

أن يثبت هلل -جل وع  -سن الصفات التي أثبتها لنفسه ،وأثبتها له رسوله -عليه الص ة

والس م ،-ذكر سا ال يجوز إثباته ،سا ال يجوز إثباته ،بل يستحيل إثباتهل ألنه سنالض لسا ثبت عنه -عليه

الص ة والس م -سن صفات الكسال ،ويستحيل الجهل ،هللا -جل وع  -عليم ،وع م الغيو  ،يعلم السر
وأخفى ،كيف يوصف بالجهل؟ ويستحيل الجهل والعجز هذا سستحيل لذاته واال لغير ؟ الجهل والعجز؟

طالب........:
ها ؟

طالب........:
هللا -جل وع  -ثبتت له صفة العلم والقدرة ،واستحالة الجهل والعجز لذاته أو لغير ؟ يعني هل استحالته ألن فيه
جسعا :بين النقيضين ،أو ألن هللا -جل وع  -ال يسكن أن يتصف بهذ الصفات؟ إي لذاتهال ال يسكن أن
يتصفل ألنه سوصوف بصفات الكسال ،فكيف يوصف بصفات النقص.
يساااااا حي الي اااااا

العياااااا ُمااااااا

ىاااد اسااا حاك المااا ر ...............

ان* َ َيُبَق
{ُ ُّ َم ُن َعَقُي َ ا َ ٍ
ألنه هو الحي القيوم ،هو البالي ،هو الباليَ َ { ،يُبَق َ ُي إي َرهِ َع [( )27سورة الرحسن] ،إ
َ ُي إي َرهِ َع [( )27 - 26سورة الرحسن]  ،والحكم على بعض السخلولات بننها ال تفنى ال يعني أنها سشاركة هلل بهذ

الصفة.

ثساني و و و و و و ووة حك و و و و و و ووم البق و و و و و و ووا يعسه و و و و و و ووا
هو و ووي العو و وورش والكرسو و ووي نو و ووار وجنو و ووة

س وون الخل ووق والب ووالون ف ووي حي ووز الع وودم
وعج و و و و

وأروام كو و و ووذا اللو و و وووم والقلو و و ووم

"ىد اس حاك الم ر حقاْ" ألنه هو الحي القيوم ،الحي الحياة السطلقة الكاسلة التي ال يعتريها نقص وال فنا ،
ونقص بوجه سن الوجو وال انقضا وال فنا .

"حقاْ العم " ،جا نفيه ،نفي العسى
طالب......:
ها ؟

طالب....:
لي

بنعور ،واذا نفي عنه العورل ألنه نقص ،فألن ينفى العسى سن با

فكل نقص.

كاااااااااا نقاااااااااا

ىااااااااااد عااااااااااال هللا

أولى.

عناااي .............................

ألن هللا -جل وع  -ستصف بصفات الكسال ،وكل كسال يتصف به السخلو فالخالق به أولى ،وكل نقص ينز

عنه السخلو فالخالق عنه سن با
كاااااااااا نقاااااااااا

أولى.

ىااااااااااد عااااااااااال هللا

{مَال ِإ َّن مَ لِيا ِ
ف َعَقُي ِ ُم َالَ
ّللا الَ َل ُ ٌ
َُ ه
سورة يون ] ،فالبشرى ألوليا هللا ،ولذلك

عناااااااااي ياااااااااا بشااااااااار لمااااااااان االِ

ِ
ين َمإن ُا َ َُاإن ُا َي َّ إق َن * َل إ إم اُلإب ُشَر
إ ُم َي ُح َ إن َن * َّالأ َ
لال ،ختم هذا الفصل بقوله " :يا بشر لمن االِ" ،والسواالة تكون سن
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الطرفين لسن كان وليا :هلل -جل وع  -بنن والى هللا أو واال هللا ،وال بد السفاعلة هذ سن أن تكون السواالة سن
الطرفين.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا سحسد ،وعلى له وأصحابه أجسعين.

