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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

مسألة الذات التي تتطرقنا إليها في الدرس الماضي ،وقلنا :إن الشيخ في بداية الكتاب قال( :ومن

اإليمااان لاااه :اإليمااان لمااا وهااف لااه ننسااه عرفنااا نن الوهااف والن اات مت اربااان؛ فاااذا قلنااا :إنااه

ُيثبت ه الهنات تثبت له الن وت وهي لم ناها.
منهوها عليها لالكتااب ﮋﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮊ ﮋﯳﯴ
(ننسه الننس جاء
ً

ﯵﯶﮊ هااذا لن ا ثاباات لالكتاااب والساانة وقلنااا :إنااه ه ا يمكاان اسااتبدال لن ا الااننس لالااذات كمااا
اسااتبدلنا الوهااف لالن اات؟ وقلنااا :إن هااذا اللنا نعنااي الااذات مطااروا عنااد نه ا ال لاام ،وماان ذلكاام

نيضاا
شيخ اإلسالم في مواضع كثيرة ي ول :الكالم في الهنات فرع عن الكالم في الذات ،وي اول ً

عن ذاته ت اال يتحادثون عنهاا كثي ًارا ،وجااء فيهاا ماا جااء مان النهاو
ال ربيااة ،فااي المنااردات لل ارقااب ي ااول :اساات ار نهااحاب الم اااني الااذات فج لوهااا علااارة عاان عااين
 ،لكان اإلشاكال فاي كتاب

الشيء ،األه نن ذات منن

ذو ،كماا ي اال :زياد ذو ماال ،ي اال :هناد ذات ماال ،ي ناي هااحلة

اوهر
مال هذا األه  ،ي اول :اسات ار نهاحاب الم ااني الاذات فج لوهاا علاارة عان عاين الشايء ج ًا
عرضا.
كان نو ً
ن ااول :ينتلااه طالااب ال لاام فااي مراج ااة الكتااب س اواء كاناات كتااب ال ربيااة نو كتااب ال ريااب -قريااب

ال رآن نو قريب الحدي  -التي ي هد منها بيان م اني ال رآن وبيان م اني السنة ،ينتله لماا تاأثر

عرضااا،
مان هاذا الكتااب لاحهاطالحات الحادثاة ،وننااتم تسام ون كااالم ال ارقاب هناا جا ًا
اوهر كاان نو ً
والجوهر وال رض اهطالح كالمي ح نثارة عليه ح مان كتااب وح مان سانة با هاو محاد  ،قاال:
واساات ملوها منااردة ومضااافة إل ا المضاامر ،منااردة كمااا ت ااول :ذاتااي وذات زيااد وذاتااه وذاتهمااا إل ا

آخرا مضافة إل المضمر لاأللف والالم ،الذات ونجروها مجرى الننس خاهة ف االوا :ذاتاه وننساه
وخاهته ،وليس ذلك من كالم ال رب ،ي ني الت بير لالذات عن الننس ليس من كالم ال ارب هاذا

كالم من؟ كالم الراقب وفي المهلاح ن الً عان ابان ب َرهاان مان النحااة ي اول :قاول المتكلماين ذات
عالماة وان كاان نعلام ال االمين؛ ألن التااء
هللا جه ؛ ألن نسماءا ح تلح ها تااء التأنيا فاال ي االّ :

نيضااا ،فااان النساالة إل ا ذات
هااذا تاااء تأني ا زياادت للملال ااة ،قااال :وقااولهم الهاانات الذاتيااة خطااأ ً
ذووي؛ ألن النسلة ترد احسم إل نهله هذا كالمهم ،وما قاله ابن برهان ي ول هاحب المهلاح:
وما قاله ابن برهان فيما إذا كانت لم نا الهااحلة ،نماا األها نن ذات للمننا

مثا ذو للماذكر

ذو هاحب وذات هاحلة ،هند ذات مال ،ي ني هاحلة مال ،ي اول :ماا قالاه ابان برهاان فيماا إذا
كانت لم ن الهااحلة إذا كانات لم نا الهااحلة فالتااء ح شاك ننهاا تااء تأنيا

والوهاف مسالم،

والكااالم فيمااا إذا قط اات عاان هااذا الم نا  ،ي نااي ن لاات عاان هااذا الم نا فيمااا إذا قط اات عاان هااذا

الم نا ا واس اات ملت ف ااي قيا ارا لم نا ا احس اامية ،مثا ا عل اايم ب ااذات اله اادور والم نا ا عل اايم ب ااننس
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اهور حتا قاال
الهدور ني :ببواطنها وخنياتها ،وقد هار است مالها لم ن ننس الشايء عرًفاا مش ًا

الناس :ذات متميزة وذات محدثة ،ونسبوا إليها عل لنظها من قير ت يير ،فن ول :هذا كالم ذاتي
نو هنة ذاتياة ف االوا :عياب ذاتاي لم نا جبلاي وخَل اي ،قاال هااحب المهالاح ل اد نن ن ا كاالم

ابن برهان المت دم قال :الكلمة عربية وح التنات إل ما ننكر كونهاا مان ال ربياة ،الكلماة عربياة وح
التنااات إل ا مااا ننكاار كونهااا ماان ال ربيااة ،فانهااا فااي ال ارآن وهااو نفهااع الكااالم ال ربااي ،هااذا كااالم
هاحب المهلاح ،إذا كان ثبوتها لال رآن عليم بذات الهادور ها الم هاود لاه هااحلة الهادور

كما ن ول بذوات الخدور هواحب الخدور بذاتها ي ني بننسها ،وما يجول فيها من األمور الخنية،
نيضا في السنة؛ روى البخاري من حدي
هذا ثبتت في ال رآن وثبتت ً
إبراهيم -علياه الساالم -إح ثاال كاذلات؛ ثنتاين مانهن فاي ذات هللا» -وهناا لام يهارح برف اه عان
نباي هريارة قاال« :لام يكاذب

نبي هريرة -قال« :لم يكذب إباراهيم -علياه الساالم -إح ثاال

كاذلات؛ ثنتاين مانهن فاي ذات هللا»

ولم يهرح برف ه ،ه ن ول :هذا له حكم المرفوع؛ ألنه ح يمكن نن ي ال لالرني؟

طالب.......... :

اآلن استنلاط الكذلات الثال

وما جاء في السنة ممكن نو قير ممكن؟ فتحديد هذا الاثال

يمكان

نن ي ال لالرني لاحساتنلاط واحساتخرام مان كاالم هللا ومان كاالم رساوله -علياه الهاالة والساالم،-

لكاان إضااافة الااذات إل ا هللا -ج ا ّ وعااال -ماان قب ا الهااحابي ح يمكاان نن ي ولااه إح عاان توقيااف
نيضاا نن رساول هللا -
هرح برف ه في هحيع مسلم من طريا نياوب عان محماد عان نباي هريارة ً
هل هللا عليه وسلم -قال« :لم يكذب إبراهيم النباي -علياه الساالم -قا إح ثاال

كاذلات؛ ثنتاين

فاي ذات هللا »..إلا آخارا ،قولاه :إناي سا يم ،وقولاه :با ف لاه كبيارهم ،هاذا وواحادة فاي شاأن سااارة

ثنتين في ذات هللا ت ال  ،اآلن لما ثبت رف ه في هحيع مسلم وفي سنن نبي داود والنسائي وعند

نحمد وقيرهم وهو في البخاري لام يرفاع ،ها يتاأثر الخبار ل ادم رف اه فاي البخااري؟ ها ن اول :إن

البخاري -رحمه هللا -ي ّ رواية الرفع برواية الوقف؟
طالب.......... :

ما هو كذا -هللا يهديك ،-ننا نقول :البخاري نخرجهاا موقوفاة ومسالم خرجهاا مرفوعاة ،ماا فياه شاك

نن هناك ننواع من مث هذا الت ارض فيه إعالل ،فيه شيء مان اإلعاالل ،لكان ها البخااري حاين

فوعاا مان طارا
خرم الحدي مر ً
خرجها موقوفة من كالم نبي هريرة ،ه م ن هذا ننه ي لها؟ هو ّ
مت ددة ،لكن ليس فيها اللنظة التي نريدها ،ي ني :نه الحدي موجود في الهحيع مرفوع ،لكن

هااذا اللنظااة التااي نرياادها نوردهااا البخاااري موقوفااة عل ا نبااي هري ارة ،وعل ا ك ا حااال س اواء كاناات

مرفوعة كما هرح بذلك مسلم نو موقوفة كما في الهحيع في هحيع البخاري فهي كلمة تضاف

إلا هللا -جا ّ وعااال -ح يظاان لالهااحابي نن ي ولهااا ماان تل اااء ننسااه ،فلهااا حكاام الرفااع ،ف لا كا
حال ثبوتها ح إشكال فيه ،ثبوت نسلة الذات واضافة الذات إل هللا -ج ّ وعال -في هذا الحدي
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نيضاا ورواياات لهاذا األحاديا
ح إشكال فيه ،وهناك نحادي
ً
قال :مسألة إثلات لنظة ذات هللا من السانة وآثاار الهاحالة كاالم شايخ اإلساالم ابان تيمياة ،ي اول:
وفياه واحاد مان اإلخاوان جااء بلحا

لاام يكااذب إب اراهيم -عليااه السااالم -إح ثااال

كااذلات؛ ثنتااين ماانهن فااي ذات هللا -عااز وج ا  -هااذا

نسله إل البخاري :لم يكذب إبراهيم النبي -علياه الساالم -قا إح ثاال

كاذلات؛ ثنتاين مانهن فاي

ذات هللا ،في هحيع مسلم ،وهذان نشرنا إليهما نن إبراهيم لم يكذب إح في ثال ؛ ثنتين فاي ذات
هللا في السنن الكبرى للنسائي ،وهو موقاوف علا عبادهللا بان عمارو «المهااجر مان هجار ماا نها

هللا ،والمجاهاد ماان جاهاد ننسااه فااي ذات هللا» ،ي اول فااي مجماوع النتاااوى لشاايخ اإلساالم اباان تيميااة
في الثامن عشر مائتين وثمانين :وحكمه عند الكاتب هحيع «المجاهاد مان جاهاد ننساه فاي ذات

نيضاا «المجاهاد مان جاهاد ننساه فاي
الكيس من دان ننسه» قال ثابت :ونسله إل النتاوى ،و ً
هللا ،و ّ
نيضااا قولااه« :المجاهااد ماان جاهااد
نيضااا نضااافه إل ا النتاااوى فااي موضااع آخاار ،وهناااك ً
ذات هللا» ً
فكاروا
ننسه في ذات هللا» ثابت في كتاب تزكية الننس لشيخ اإلسالم عن عبدهللا بن علاس ،قالّ :

في ك شيء وح تنكروا في ذات هللا ،قال :إسنادا حسن ،نن حسان بان ثابات ننشاد النباي -هال
هللا عليه وسلم:-

شا ا ا ا ا ا ااهدت با ا ا ا ا ا اااذن هللا نن محما ا ا ا ا ا اادا

.

ونن نلا ا ا ااا يحي ا ا ا ا ويحي ا ا ا ا كالهما ا ا ااا

.

رسااول الااذي فااوا السااموات ماان ع ا ُ
لا ا ا ا ا ااه عما ا ا ا ا ا ا ما ا ا ا ا اان رب ا ا ا ا ا ااه مت با ا ا ا ا ا ا ُ
.

.

ادل
ايهم
ي ا ا ا ا ا ااوم با ا ا ا ا ااذات هللا فا ا ا ا ا اايهم وي ا ا ا ا ا ا ُ
ونن نخ ا ا ا اا األح ا ا ا اااف إذ قا ا ا ااام فا ا ا ا ُ
ي ااول :إساانادا هااحيع ثاباات ال اار للااذهبي ،ف ااال النبااي -هاال هللا عليااه وساالم :-وننااا نشااهد نن
.

.

حسان بن ثابت ننشد إل آخرا ،ال لو للذهبي ،لكنه مرس نن حسان بن ثابت ننشد النبي -هل

هللا عليه وسالم -األبياات الساال ة ،إسانادا هاحيع مختهار الهاواع حبان ال ايم عان نباي الادرداء

«ح تن ااه ك ا الن ااه حت ا تم اات الناااس فااي ذات هللا» ،رجالااه ث ااات إح ننااه من طااع كمااا فااي فااتع

الل اااري حب اان حج اار ،ذك اار ف ااي المطال ااب ال الي ااة حب اان حج اار ضا ا يف« :إذا جم ااع هللا ع ااز وجا ا

الخالئ يوم ال يامة نادى منااد :نيان نها النضا  ..إلا نن قاال ..ثام يناادي منااد :نيان المتحاابون

في هللا نو قال في ذات هللا عز وج ..؟».

إسالما من سلم المسلمون مان لساانه ويادا ،ونفضا الجهااد مان جاهاد ننساه فاي
«نفض المنمنين
ً
ذات هللا» إسانادا هاحيع ،رجالاه ث اات ،السلسالة الهاحيحة لبللااني« ،نيهاا النااس ح تشاكوا علياا
فا ااوهللا إنا ااه ألحسا اان فا ااي ذات هللا نو فا ااي سا اابي هللا ،نو ما اان نن يشا ااك » ورجالا ااه ث ا ااات السلسا االة

اله ااحيحة لبلل اااني «نفضا ا الجه اااد نن تجاه ااد ننس ااك وها اواك ف ااي ذات هللا ع ااز وجا ا » السلس االة

الهحيحة لبللاني ،ثام قاال :واتلااع الهاوى فاي قيار ذات هللا السلسالة الضا ينة لبللااني ،ثام ذكار
نحاديا

ضا ينة وموضاوعة ح داعااي لاذكرها ،ثاام ل اد ذلااك قاال :قااال شايخ اإلسااالم ابان تيميااة فااي
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هاانحة نربااع وثالثااين وثالثمائااة نو قريااب ماان ذلااك قااول ل ااض

التال ين في هنة نمير المنمنين علي بن نبي طالب -رضاي هللا عناه -حيا

قاال« :إن كاان هللا

ظيماا ،وان كنات باذات هللا ل ليماا» ،نراد باذلك نحكاام هللا ،فاان لنا الاذات فاي ل اتهم
في هدري ل ً
لاام يكاان كلنا الااذات فااي اهااطالح المتااأخرين ،با ياراد لااه مااا يضاااف إلا هللا كمااا قااال ُخبيااب -
رض ااي هللا عن ااه -وذل ااك ف ااي ذات اإلل ااه ،وم اان ذل ااك ح اادي  :ل اام يك ااذب إبا اراهيم إح ث ااال ك ااذلات
ﮋﭚﭛﭜﭝﭞﭟﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮊ ونحااو ذلااك ،فااان ذات تأنيا

ذو ،وهااو

مذكر قيا  :ذو كاذا ،وان
يست م مضافا يتوه له إل الوهف لاألجناس ،فان كان الموهوف ًا

كااان مننثًاا قيا  :ذات كااذا ،كمااا ي ااال :ذات نس اوار ،وكمااا جاااء فااي الخباار :ذات نناواط ،فااان قي ا :
نهيب فالن في ذات هللا ،فالم ن في جهته ووجهته ني فيما نمار لاه ونحلاه وألجلاه ،ثام الهانات
نيضا :إنها ذات علام وقادرة وكاالم ،ونحاو ذلاك ،فياه كاالم
إن كانت مضافة للننس ي ال في الننس ً
طوي من ول عن شيخ اإلسالم ابن تيمياة ،ثام قاال :قاال شايخ اإلساالم ابان تيمياة كماا فاي مجماوع

النتاوى :نما لن الذات فانها في الل ة تأني
يتوهلون له إل وهف ذلك ،في ال :شخ

ذو ،وهذا اللن يست م مضاًفا إل نساماء األجنااس
ذو علم وذو مال إل آخرا ،فلما وجدوا هللا قاال فاي

ال ا ا ا ا ارآن :ﮋﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮊ ﮋﯳﯴﯵﯶﮊ ﮋﭾﭿﮀﮁﮂﮊ

وهاانوها ف ااالوا :ننااس ذات علاام وقاادرة ورحمااة ومش ايئة ،ونحااو ذلااك ،ثاام حااذفوا الموهااوف وعرف اوا
الهنة ف االوا :الاذات وهاي كلماة مولادة- ،هاذا كاالم شايخ اإلساالم -ليسات قديماة ،وقاد وجادت فاي

كااالم النبااي -هاال هللا عليااه وساالم -والهااحالة ،لكاان لم ن ا آخاار مث ا قااول خبيااب الااذي فااي
هحيع البخاري وذلك في ذات اإلله ،وفي الهحيع نن النبي -عليه الهاالة والساالم -قاال« :لام
يكذب إبراهيم إح ثال

كذلات؛ كلهن في ذات هللا» وعن نبي ذر" :كلنا نحم في ذات هللا" ،وفي

قااول ل ضااهم :نهاابنا فااي ذات هللا ،والم نا فااي جهااة هللا وناحيتااه ني :ألجا هللا وحبت اااء وجهااه،
وليس المراد باذلك الاننس ،ي ناي حتا ماا جااء فاي حا إباراهيم ثاال

كلهان فاي ذات هللا نو ثنتاين

ماانهن فااي ذات هللا ،لاايس الماراد بااذلك الااننس ونحااوا فااي ال ارآن ﮋﭚﭛﭜﭝﭞﭟﮊ

ﮋﯛﯜﯝﮊ ني :الخهلة والجهة التي هي هاحلة بينكم وعليم لاالخواطر ونحوهاا ،تنكاروا
في آحء هللا وح تنكروا في ذات هللا ،فان كان هذا اللن نو نظيرا ثابتًا عن النبي -هل هللا عليه
وسلم -ونهحاله ف اد وجاد فاي كالماه إطاالا اسام الاذات علا الاننس كماا يطل اه المتاأخرون ،واذا
ت رر هذا األه يل

 ..إل آخر -كالمه ما له عالقة لالموضوع.-

الخالهااة :ي نااي كااالم اباان برهااان حينمااا قااال :إنااه ح ي اارف فااي ال ربيااة واطالقااه عل ا هللا جه ا

ي نااي نساالة الااذات إلا هللا جها ؛ ألنهااا ح توجااد فااي ال ربيااة مارادهم بهااا الم نا األهاالي للااذات؛
ألن ال ااذات مننا ا

ذو ،وذو م اان األس ااماء الخمس ااة لم نا ا ه اااحب ،إ ًذا ذات ه اااحلة ف ااال يج ااوز
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إطالقه عل هللا -ج ّ وعال -بهذا احعتلار؛ ولذا ي ول :وهي كلمة مولدة ،هذا كالم شيخ اإلسالم
وليست قديمة ،وقد وجدت في كالم النبي -هل هللا علياه وسالم -والهاحالة ولكان لم نا آخار،
وجدت في كالم النبي -هل هللا عليه وسلم -ي ني في الحدي

«لام يكااذب إباراهيم إح ثااال

الاذي نوردنااا حادي

نباي هريارة:

كااذلات كلهاان فااي ذات هللا» وعاان نبااي ذر ..إلا آخارا ،ثاام نورد عاان

الهحالة ما نورد.

عل ك حال إضافة الذات إل هللا -ج ّ وعال -ثابتة ،لكن ه إيرادها فيما ثبت عن الرساول -
عليه الهالة والسالم -وعن هحابته الكرام ه ي هدون بهاا ماا ي هادا شايخ اإلساالم ابان تيمياة
-رحمااه هللا -فااي قولااه الكااالم فااي الهاانات فاارع عاان الكااالم فااي الااذات؟ ي نااي :ه ا ي هااد شاايخ

اإلسالم نن الكالم في الهنات فرع عن الكالم في الذات ،الذات الجهة؟ في جهة هللا وناحيته ه

ي هد هذا؟ نو ي هد بها ما يرادف الاننس الثابتاة لاال رآن؟ ن ام ماا يارادف الاننس؛ ولاذا ي اول :فاان

كان هذا اللن نو نظيارا ثابتًاا عان النباي -هال هللا علياه وسالم -ونهاحاله ف اد وجاد فاي كالمهام
إطالا اسم الذات عل الاننس كماا يطل اه المتاأخرون ،ي ناي فاي حادي « :تنكاروا فاي آحء هللا وح
تتنكروا في ذات هللا» ي ناي هاذا الحادي

هاو الان

فيماا نرياد ،ي اول :وقاد روي فاي حادي

مرفاوع

وقي اار مرف ااوع« :تنك ااروا ف ااي آحء هللا وح تتنك ااروا ف ااي ذات هللا» ،ته ااديرا م اان قبا ا ش اايخ اإلس ااالم
لهي ة التمريض يدل عل ننه ح يجزم بثبوتاه؛ ولاذا قاال ل اد ذلاك :فاان كاان هاذا اللنا نو نظيارا

ثابتا عن النبي -هل هللا عليه وسلم -ونهحاله ف د وجد في كالمهم إطالا اسم الذات ،إطالا

نيضااا الشاايء «ح شاايء نقيار ماان هللا» وفااي رواياة« :ح
ل ااض األمااور الالزمااة كااالموجود مااثالً ،و ً
نحد نقير من هللا» ،الم هود نن مث هذا األمور ُيتحارى فيهاا وهاذا شايخ اإلساالم كأناه يتاردد فاي
ار ،وعلا كا حاال تنكاروا فاي آحء هللا
إثلات الذات ه -ج ّ وعال -ماع ننهاا واردة فاي كالماه كثي ًا
نيضا الحدي الثابت عن نبي هريرة في الهحيحين وقيرهما:
وح تتنكروا في ذات هللا ح إشكال ،و ً

«ثنتااين منهااا ف ااي ذات هللا »..فالااذات إض ااافتها إل ا هللا -ج ا ّ وع ااال -ح إشااكال فيه ااا ،لكاان هاا
إضافتها ياراد بهاا ماا ياراد فاي الاننس كماا هاو فاي إطاالا كثيار مان المتاأخرين حتا شايخ اإلساالم
ماانهم ،شاايخ اإلسااالم عل ا ننااه كررهااا ونوردهااا ،ونوردهااا ماان ال لماااء جمااع قنياار ،لكاان ه ا ي طااع
بثبوتها نو ح ي طع؟

هذا المسألة ح شك ننها ثبتت في حدي

نبي هريرة ،لكن ه المراد بها ماا نحان فياه فاي ذات هللا

ي نااي فااي ننااس هللا ،الم اراد لالااذات الااننس هنااا؟ نو ننااه الم اراد بهااا كمااا ي ااول شاايخ اإلسااالم الجهااة

والوجهااة والناحيااة ،وألجا هللا وحبت اااء وجهااه؟ لاايس الماراد بااذلك الااننس ،لاايس الماراد بااذلك الااننس،
يل

الم ول عل قوله :وح تنكروا في ذات هللا ،هذا هو الن

فاي كاون الماراد لالاذات لاالننس -

نحد عندا شيء؟ -ي ناي لماا ي اول ماثالً الاذات ثابتاة ماثالً فاي لنا هاحيع فاي البخااري ،ثام ياأتي
اوهر كاان نو
من الل اويين مان ينكار اسات ار نهاحاب الم ااني فج لوهاا علاارة عان عاين الشايء ج ًا
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عرضا واست ملوها منردة ومضافة إل آخرا ونجاراا مجارى الاننس -هاذا كاالم ال ارقاب -ابان ب َرهاان
ً
ي ااول :ق ااول المتكلم ااين ذات هللا جها ا ؛ ألن نس ااماءا ح تلح ه ااا ت اااء التأنيا ا إلا ا آخا ارا ،وق ااولهم:
نيضا فان النسلة إل الذات ..إلا آخارا ،ي ناي هانحء نظاروا إلا الاذات مان
الهنات الذاتية خطأ ً
زاويااة وهااي ننهااا مننا ذو لم نا هاااحلة ،وهااي بهااذا احعتلااار ح يمكاان إطالقهااا علا هللا -جا ّ

وعال ،-يمكن نن ن ول :ننسه -ج ّ وعال -ي ني الثابتة لاال رآن والسانة ،ننساه -جا ّ وعاال -ذات
نوهاااف ثابتااة لالكتاااب والساانة ،اآلن عليااه إشااكال فااي هااذا الكااالم ،ي نااي لااالم ن األهاالي للااذات

الل وي الم روف المتداول الاذي ح ينكارا نحاد ،لكان ها لناا نن ن اول :ذاتاه لم نا ننساه كاالم فاي
الهنات فرع عن كالمه في الاذات؟ هاذا الاذي يحتاام إلا تحريار ،ونها ال لام يتداولوناه مان قيار

نكير ،وشيخ اإلسالم -رحمه هللا -من نحر

الناس علا السانة ،وجااء فاي كاالم حساان لحضارة

النبي -عليه الهالة والسالم( :-وذلك في ذات هللا جاء في كالمه من ش را في حضرة النبي -
نيضا جاء في كالم خبيب( :وذلك في ذات اإلله وان كاان الم نا الاذي
عليه الهالة والسالم -و ً
يراد له في مث هذا قد ح ينطب من ك وجه عل ما يريادا ال لمااء مان إطاالا الاذات والهانات

الذاتية ..إلا آخارا ،فياه نشاياء نناا حهارتها فاي تنساير شاخ

مان المبتدعاة الارازي نثبتوهاا ه -

ج ّ وعال -مع ننهم يثبتون مث هذا األشياء التي فيها ما فيها ،في إثلاتها ي ني شيء من التردد؛
ألنهاا لايس فيهاا نهااو هاريحة ويننااون ماا فااي النهاو الهاريحة فاأثبتوا الموجااود والشااخ
والشيء وقيرها كثير.

طالب.......... :

ي نااي الخالهااة نقااول مااادام ثبتاات نساالة الااذات إلا هللا -جا ّ وعااال -وذلااك فااي ذات اإللااه "ثنتااين
منها في ذات هللا" فأنا نرى نن األمر فيه س ة مان هاذا الحيثياة؛ ألنهاا ثبتات إضاافتها إلا هللا فاي

الجملة؛ ألن ل ض اإلخوان يستنكر كيف ي ول الل ويون :إن هذا لنظة محدثة مولادة ،الاذين قاالوا

إنهااا مولاادة نظااروا إلا مااا جاااء فيهااا ماان النهااو

وتطبي هااا علا الماراد ،ووجاادنا فااي كااالم شاايخ

اإلساالم ماا ينياد كاالم نها الل اة؛ ألن لماا تسامع مثا هاذا الكاالم فاي كااالم نها الل اة علا طااول
تبي تطلع ال لم وت ل  :وهم -رحمه هللا ،-وهذا ثابات فاي هاحيع البخااري ..إلا آخارا ،ماا يمكان
نن نهجاام عل ا مث ا هااذا ون لا ا عليااه ،هااع نو ح؟ لكننااا لاام نه ااوب هااولة ي نااي مااا ححظن ااا
الملح الذي ححظه ي ني ث تنا لشيخ اإلسالم لما قال مث هذا الكالم قلنا :ابن برهان م ه شايء

من الح  ،نما هاحب المهلاح في األخيار قاال :والكلماة عربياة ،واحلتناات إلا مان ننكار كونهاا

من ال ربية فانها في ال رآن وهاو نفهاع الكاالم ال رباي ،هام ماا ينكارون إلا نن هاذا الاذال واأللاف
والتاااء موجااودة فااي الكتاااب والساانة الهااحيحة لااس الم نا الااذي يطبا عليااه هااذا اللن ا هااو الااذي

ينازع فيه.
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وعل ك حال مادام نثبتها من تب نر الذمة بت ليدا ،وهو من ال يرة عل ع يدة هذا األماة مماا تل ا

من كتاب هللا وسنة نبيه -عليه الهالة والسالم -ح شك نناه مان المكاان األرفاع والمحا األسان ،
فمثله ح سايما وقاد جااء ماا ينيادا مان الان

قهاة إباراهيم علياه الساالم ،ها ن اول :إنهاا نا
نا

وظاااهر وماانول الاان

وان كانات المطال اة تحتاام ي ناي الان

ماا جااء فاي

نو ظااهر؟ ي نااي ظااهر علا الماراد؛ ألن عناادنا

ح يحتم ا  ،كمااا ي ااال :كاام هااذا؟ إذا نش ارنا لاألهااالع الثالثااة في ااال:

ثالثااة ،ه ا يحتم ا ننهااا نرب ااة نو يمكاان نن تاانول لاااثنين؟ مااا يمكاان ،هااذا ثالثااة ،هااذا ن ا
هناااك م اان النه ااو

م ااا دحلت ااه ظ اااهرة وليساات ب اان

 ،لكاان

لوج ااود احتم ااال آخ اار مرج ااوح ،واححتم ااال

المرجااوح هااو الماانول ،وح يمكاان نن يهااار إل ا الماانول إح م اع قرينااة تهاارف عاان إرادة الم ن ا

ال اراجع ،نريااد دلاايال عل ا إرادة الااننس؟ دلي ا شاارعي عل ا إرادة الااننس؟ اآلن لااو شاالنا فااي حاادي

إبراهيم شلنا الذات وج لناا مكاناه الاننس ،ها ن اول :إن ثنتاين منهاا فاي نناس هللا؟ ماا يسات يم هاذا.
وهذا هو الملح الدقي الذي ينل ي نن يراع في مث هاذا األماور ،لاإلمكاان تمارر هاذا األشاياء

وتس ين لالمائة من الناس ما هو منتله ،لكن هذا المالح الدقي ة ينتله لها شيخ اإلساالم -رحماه
هللا-؛ ولااذلك نورد حاادي « :تنكااروا فااي آحء هللا وح تنكااروا فااي ذات هللا» ،ي ااول :فااان ثباات الخباار

نثبتنا الذات ه -ج ّ وعال.-
طياب كالمااه -رحمااه هللا -الااذي ي ولااه ويكاررا هااو وقيارا الكااالم فااي الهانات فاارع عاان الكااالم فااي

الااذات ،ها م نا هااذا ننااه يثباات ماان خااالل هااذا الكااالم ذات ه -جا ّ وعااال-؟ نو ننااه يخباار عاان
ذات هللا -ج ا ّ وعااال -التااي هااي ننسااه؟ فاااذا قلنااا :إنهااا خباار عاان هللا -ج ا ّ وعااال -فاادائرة الخباار
نوسع ،ويأتي شيء من هذا إن شاء هللا ت ال تنهيالً.

ف ل ك حال شيخ اإلسالم -رحمه هللا -ت ال ممن تب نر الذماة بت ليادا ي اول :ومان اإليماان لااه:

اإليمااان لمااا وهااف لااه ننسااه ،جاااء سانال :إذا كااان ت ريااف اإليمااان قااول لاللسااان واعت اااد لالجنااان
وعم لاألركان ،فه يشم هذا الت ريف األركان الستة نو ننه خا

؟

لاإليمان لااه -جا ّ وعاال-

طالب........... :

فيااه س انال ورد هنااا ي ااول :قلنااا فااي ت ريااف اإليمااان لاااه :إنااه قااول لاللس اان واعت اااد لال لااب وعم ا

لالجوارح واألركان ،وهذا الت ريف م لوم وواضع في اإليمان لاه ،ولكن كيف يكون اإليمان بل ياة
األركان الساتة مان خاالل هاذا الت رياف؟ نرجاو التوضايع .نتهاور نن الل ياة نركاان ،فها مان حزم

كاون الحاد جام ً اا مان ً اا نن يتناااول جمياع األركاان ،ي ناي إذا عرفنااا الهاالة ،ها مان حزم ت ريااف
الهالة الجامع المانع نن يتناول السجود مثالً وهو ركن نو السالم نو التشهد األخير؟
طالب............ :
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لكن ننت ت رف تأتي بت ريف للهالة ليكون جام ً ا لك منردات الم رف وك نجزائه ،ومان ً ا مان
دخااول ني شاايء قياار نج ازاء المحاارف ،دعونااا ماان الهااالة وقيرهااا ،اآلن اإليمااان الت ريااف قااول
لاللسان واعت اد لالجنان وعم لاألركاان ،ها يمكان نن ينهام مناه نن يادخ فاي هاذا الحاد اإليماان

لالل

؛ ألنه يحتام إل نن يلن له؟ ه من حزم اإليمان لالل

ح بد منه ال م لما يتطلله هذا الل

نن يتلن له اإلنسان؟ احعت اد

ح بد منه ،لكن لو قال :ننا ماا نتلنا نن الل ا

واجاب ،ماا

يلاازم هااذا األخاارس ناااط لااال وة عنااد نه ا ال لاام ،مااا هااو لالن ا ناااط لااال وة ،ي نااي منااه إشااارات

وعالمات منهمة كن .

طالب............... :
ح بد نن ي ول :ن م.

طالب............... :

ه ن ول :إن هذا الت ريف لإليمان لاه واألركاان مان لوازماه وح يهاع إح بهاا ،نو نن الحاد ح باد
نن يشاام جميااع نج ازاء المحاادود لحي ا

يكااون لك ا جاازء ماان نج ازئااه لن ا ياادل عليااه ماان الحااد ،نو

يكنااي الت ريااف اإلجمااالي الااذي يشاام األج ازاء المحاادودة ولااو لاام ياان

عليااه ،مثلمااا ي ولااون فااي

الهالة :نقوال ونعماال مخهوهاة ،منتتحاة لاالتكبير مختتماة لالتساليم ،وح يلازم نن نان

نن فيهاا

ار
ركوع وفيها سجود وفيها إل آخرا؛ ألن هاذا محلاه التنهاي  ،والحاد مان شارطه نن يكاون مخته ًا
طا تااذكر فيااه جميااع األشااياء ألقن ا عمااا ل اادا ماان تنهااي ماان ذك ارا الشااروط
واح لااو كااان ملسااو ً
وذكر األركان ،فهذا الت ريف اإلجمالي تدخ فيه األركاان الساتة كلهاا ،ومان اإليماان لااه اإليماان
لما وهف له ننسه في كتاله ،ولما وهنه له رسوله محمد -هال هللا علياه وسالم -وح ثالا
مهدر ثال

وح

لهذا األمور ال يبية قير ما جاءنا عن هللا وعن رسوله -عليه الهالة والسالم -مان

قير تحريف وح ت طي  ،قلنا :التحريف -لاألسبوع الماضي -تحريف الكالم :إمالتاه عان الم نا

المتلادر منه إل م ن آخر ح يدل عليه اللن  ،لكن التحريف الذي ارتكله المبتدعة ح يدل علياه

اللن ا نه االً نو ياادل عليااه دحلااة ل ياادة؛ ألن اللن ا الااذي يحتم ا نكثاار ماان م ن ا فيااه نكثاار ماان
احتم ااال ،احتم ااال ارج ااع وه ااو الظ اااهر ،واحتم ااال مرج ااوح وه ااو الم اانول ،فه اام يس االكون اححتم ااال
المرج ااوح ،واألها ا نن ااه ح ي ااول علا ا اححتم ااال المرج ااوح إح إذا وج اادت قرين ااة تمن ااع م اان إرادة
اححتمااال الاراجع ،فتحريااف الكااالم إمالتااه عاان الم نا المتلااادر منااه إلا م نا آخاار ح ياادل عليااه

اللن إح مع احتمال مرجاوح ،ي ناي جااءت الياد وياراد بهاا الن ماة «ها لاك علايهم مان ياد تربهاا»،
ه لك عليهم من ن مة ،لكن ،ب يداا ملسوطتان ،ه يمكن نن يلجاأ إلا تأويا الياد لالن ماة فاي

مث هذا الن

؟ لماذا؟

ألن التثنية تمنع من إرادة الن مة ه ي ال :ن متاا نشي يداا ون ول :ب ن متاا ملساوطتان ،يمكان

تجااي هااذا؟ ح يمكاان؛ ألن اه يوجااد نوحً اححتمااال ال اراجع هااو األه ا وح يجااوز ال اادول عنااه إل ا
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اححتمااال المرجااوح إح ل رينااة تمنااع ماان إرادة الم ن ا األهاالي ،األماار الثاااني نن التثنيااة تمنااع ماان

إرادة اححتمال المرجوح ويكون في اللن مث  ،..ن م ماذا قالوا؟
طالب........... :

ح هذا م نوي ما هو لنظي.

طالب.............. :

لكن ه هذا لنظي نو م نوي؟
طالب.............. :

ح ،م نااوي هااذا ،ها يسااتطي ون نن ينط ااون ،الاارحمن علا ال اار اسااتول  ،هاام ي ولااون كااذا؟ نو
يحرفون الم ن من استوى إل استول ؟ إ ًذا هو تحريف م نوي ،التحريف اللنظي مث ﮋﭹﭺ

تكليما ،لكن ه يستطي ون نن يتهرفوا في قول هللا -
ﭻﭼﮊ ،ي ولون :كلم هللا موس
ً
ج ّ وعال :-ﮋﯔﯕﮊ يمكان؟ ح يمكان ،وهاذا لالنسالة لهام طاماة ح يساتطي ون نن يحرفوهاا
كمااا حرفاوا اآليااة األولا  ،وحرفاوا م نا التكلاايم كّلاام الكَلام يااأتي لم نا الجاارح الشااهيد يااأتي وكَل ُمااه
ياادمي ي نااي جرحااه قااالوا :جرحااه ،ﮋﭹﭺﭻﮊ جرحااه ،قااالوا لأظااافير الحكمااة ،إي ا

الكااالم

هذا؟ ي ناي إقاراب شاديد ،وماا الاداعي إلياه؟ ي ناي :فاروا مان شايء ووق اوا فيماا هاو نساون مناه ،هام

تهااوروا نن مث ا هااذا األمااور ت تضااي مشااابهة الخااال لااالمخلوا ،فنااروا إلا نن عطل اوا هللا -ج ا ّ
وعال -من هناته وما نثبته لننسه ،هناك تحريف م نوي مثلماا حرفاوا م نا اساتوى إلا اساتول ،
وهااذا ساايأتي كلااه إن شاااء هللا ت ااال لالتنهااي فااي اآليااات الساالع ،ماان قياار تحريااف وح ت طي ا ،

الت طي الترك واإلهمال {بئر معطلة} ي ني متروكاة مهملاة ،والماراد لاه هناا نناي الهانات اإللهياة

وانكار قيامها لاه -ج ّ وعال ،-هذا الت طي  ،فالم طلة الجهمياة نناوا الهانات اإللهياة واضاافتها
إل هللا -ج ّ وعال -وقد نثبتها هللا -ج ّ وعال -لننسه في كتاله وعل لسان نبيه -علياه الهاالة
والس ااالم ،-وهن اااك ت طيا ا كل ااي مثا ا ت طيا ا الجهمي ااة حيا ا ننا اوا األس ااماء واله اانات ،وت طيا ا
الم تزلااة الااذين نن اوا الهاانات وان نثبت اوا األسااماء ،وت طي ا جزئااي كت طي ا األشاااعرة الااذين نن اوا
ضا.
ل ض الهنات ونثبتوا ل ً

الثال  :ومان قيار تكيياف وح تمثيا  ،التكيياف :اعت ااد نن هاناته ت اال علا كينياة كاذا نو يساأل
عنها لكيف؛ ألن عندنا لن له م ن وله كينياة{ ،الرحمن على العرش استوى } عنادنا هاذا اآلياة

التاي جااءت فااي مواضااع ماان كتاااب هللا -جا ّ وعااال -اسااتوى إذا قااال المبتاادع :اسااتول  ،دخا فااي
التحريف ومن ورائه الت طي ؛ ألناه عطا الم نا الح ي اي ولاو نثبات قيارا مماا ح يريادا هللا -جا ّ

طا  ،وماع ذلاك فهاو مح ّارف حارف نو عطا  ،ثام ح ّارف ،لكاي يمشاي ت طيلاه ح باد
وعال -فهو م ّ
عم اا ثباات عاان هللا -ج ا ّ وعااال ،-ي نااي لااو جاااء شااخ قااال :الاارحمن عل ا ال اار
نن يجيااب ّ
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استوى ،كلمة استوى ح بد نن نحذفها هذا ح تلي لاه -ج ّ وعال -وح بد نن نحاذفها ،هاذا يكناي
نن ن ول :مبتدع؟ كافر هذا؛ ألن هذا محادة مهادمة إنكار لما ثبت لالضرورة من ديان اإلساالم،
فهااذا كناار لكاان التأويا ابتااداع لكاان نها ال لاام كنااروا الجهميااة؛ ألن تااأويلهم كااال تأويا  ،ي نااي لاايس
لسائغ ،تأوي ليس لسائغ ،فوجودا مث عدمه ،الذي ي ول :نحذف هذا الكلمة ،ألنهاا ح تليا لااه

ج ا ّ وعااال -قلنااا :هااذا كااافر ،لكاان الااذي ي ااول :اسااتوى ننساارها لم ن ا وجااد لااه مااا ياادل علي ااهويتشبثون لأدن شبهة ننسر استوى اساتول ؛ لائال نثبات احساتواء المطلاوب هاي م ارحا نشادها نن
تنن الكلمة لالكلية مان قيار تأويا  ،الثااني نن تانول بتأويا قيار ساائغ مثا اساتول وين لاون فاي

هذا البيت

قد استوى لشر عل ال راا

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

الثالا  :نن يثباات اللن ا وح ياانول ،لكاان ن ااول :ح ن اارف لااه م ن ا  ،ح ن اارف لااه م ن ا  ،الاارحمن

عل ال ر استوى هذا متشاله ح ن رف له م ن  ،هذا يسم عناد نها ال لام تناويض ،اححتماال
الرالع وهو ننه ي ر كما جاء ويمر كما جاء ،مع اعت اد نن له م ن يلي لااه -جا ّ وعاال ،-لكان
هناك ما ل دا من طلب الكينية نو تهور الكينية ،والت بير عن كينيتاه نو السانال عناه لكياف هاذا

هااو التكييااف؛ فاعت اااد نن هااناته ت ااال عل ا كينيااة كااذا لااو قااال مااثالً :كيااف اسااتوى؟ ثاام يجيلااه

مجيااب لأنااه اسااتوى كمااا يسااتوي كااذ،ا فهاام كيناوا والتكييااف يهاااحله تشاابيه ،نو يسااأل عنهااا لكيااف؛
ولذا جاء في جواب اإلمام مالك ونم سلمة وقيرهماا :احساتواء م لاوم ،ي ناي م لاوم الم نا ماا هاو

طالسم نو كأنه من ل ة نخرى ،احستواء م لوم والكيف مجهول ،فمن دخ في التكييف خارم عان
دائرة اعت اد نه السنة والجماعة ،فهي مراح نربع؛ من ينكر اللن لالكلية هذا يكنر ،الذي ينولاه
تأوي قير ساائغ هاذا مان طوائاف المبتدعاة وبدعاة م لظاة عناد نها ال لام ،والاذي يثبات اللنا وح

يحرفااه ولكنااه ح ي ت ااد لااه م ن ا  ،ب ا هااو ماان المتشاااله وي ااد ننسااه فااي هااذا ماان ال ارسااخين الااذين

ي ولون آمنا له وح ن رف له م ن  ،وقد نخطأ في هاذا ،با لاه م نا نثبتاه سالف هاذا األماة ،لكان

الكيف هو الذي يجه  ،وهذا النرا بين إثلات نه السنة وبين إثلات نه التنويض.

ي ول الشيخ -رحمه هللا ت ال  :-من قير تحريف وح ت طي  ،ومن قير تكيياف وح تمثيا  ،ال ارلاع

التمثي وهو اعت ااد نن هانات اللااري -جا ّ وعاال -مثا هانات المخلاوقين ،فالممثا والمشاله إذا
قي له :ما م ن احستواء؟ قال :مثلما يساتوي الملاك علا السارير ،علا الكرساي ،نو يساتوي كاذا
عل كاذا ،نو علا ظهار الدالاة ،فيمثا هانات الخاال لهانات المخلاوقين .النباي -علياه الهاالة

والساالم -لمااا قا نر قااول هللا -جا ّ وعااال -ﮋﰂﰃﰄﰅﮊ وضاع نهاال ه اليمنا علا نذنااه
واليسرى عل عينه ،ه في هذا شيء من التمثي ؟

طالب............. :
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ليس المراد له نن له سمع مث هذا السمع ،نو لهر مث هذا اللهر ،إثلات نن هللا -جا ّ وعاال-
متهف بهذا الهنات اتهاًفا ح ي ياا كاتهااف المخلاوا بهاذا الهانات ،لكان الهانة تختلاف عان
الهنة ،احتهاف مث احتهاف ح ي ي لكن الوهاف يختلاف عان الوهاف كماا فاي تشابيه رنياة
اللاري برنية ال مر ليلة البدر ،فهي تشبيه رنية برنية ح تشبيه مرئي لمرئي ،فمن هذا الحيثياة ح

ن ااول :إن هااذا الخباار يتضاامن تشاابيه وح تمثي ا وح بيااان لكينيااة الهاانة؛ وانمااا هااو إثلااات نن هااذا

الهنات ح ي ية كما نن المخلوا له هنات ح ي ية ،ه يمكن يختلف نحد فاي نن سامع المخلاوا
ح ي ااي نو نن لهاار المخلااوا ح ي ااي؟ ح يمكاان نن يختلااف ،دعونااا مماان ساالكت بهاام األوهااام إل ا

مسالك خرجت بهم مع كونهم من األذكياء إل ما يشله تهرفات المجانين ،ي ني م تض اللهر

اإللهار لكن اإللهار -إلهار الممكن ح إلهار المستحي  -ف ند األش رية عندهم نن األسلاب
ح تأثير لها ،فكون اإلنسان متهف لاللهر فهو ملهار عنادا ح لاه ،كياف؟ ملهار عناد اللهار

ح لاللهر ،ولاذلك يجاوزون نن يارى نعما الهاين ل اة األنادلس ،الشاخ

األعما وهاو لالهاين

فااي نقه ا المشاارا نن ياارى الل ااة -ه ا ار الل ااوض -وهااي لاألناادلس ،لماااذا؟ ألن اللهاار ساابب
للرنية واإللهار يحه عندا ح له ،كماا نن الاري يحها عناد الشارب ح لاه ،وهاذا متا وهالوا

إل نن ي ولوا مث هذا الكالم؟ ل د نن ضلوا في نول الطريا لزمات علايهم اللاوازم ونلزماوا بهاا ،ثام
التزموها من لاب المحافظة عل األهول التي اعتمدوها ،فوه بهم األمر إل هذا الحد؛ ولذلك

يحر

اإلنسان ك الحر

عل التمسك لالسنة؛ ألنه إذا زل يترتب عل هذا الزل لوازم يناق

بهااا ،وقااد تأخااذا ال ازة لاااإلثم فيهاار عل ا هااذا الااالزم ،ثاام يلاازم عليااه حزم آخاار ،وعنااد المناااظرة
يساجد ه ي اول :سالحان رباي

يهر علياه فيتمساك لالزماه ،واح مان يتهاور نن شاخ
والمناقشة ّ
األسن -نسأل السالمة وال افية -وه هذا نول كلمة قالها ،ليست نول كلمة قالها ،لكن وه له
وخذل لاعتلاار ل ادا عان تحكايم الاوحيين،
األمر إل هذا الحد؛ ألنه قال كالم ض فيه عن السنة ُ
ثاام نلاازم بهااذا اللاوازم فالتزمهااا ،مااا لااه مناار إح نن يلتاازم نو يرجااع ،اباان لطوطااة فااي رحلتااه المملااوءة
شخها يخطاب ووهانه لكثارة ال لام ماع
لالخرافة ي ول :دخ مسجد الجامع األموي بدمش  ،فوجد
ً
ن ا فااي ال ا  ،وي نااي بااذلك شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة يخطااب عل ا منباار دمش ا وقااال :إن هللا
ينزل كنزولي هذا ،فنزل من المنبر.

نوح شيخ اإلسالم -رحمه هللا ت ال  -في اليوم الاذي دخا فياه ابان لطوطاة دمشا  ،والاذي حها

فيااه الحاادي  ،شاايخ اإلسااالم مسااجون ،نح يمكاان نن ي ااول قائا  :إن هااذا الكااالم لااو ثباات عاان شاايخ

اإلسالم ننه يكون من لاب إثلات الح ي ة للنزول كاثلات ح ي ة السمع واللهر لاإلشارة إليهما مان

المخلوا ،يمكن نن ي ال هذا نو ما يمكن؟ ي ني النزول ح ي ي ليسي لمجازي كنزولي هذا ح ي ة،
مع ننه ح يمكن إثلاته لشيخ اإلسالم ،شايخ اإلساالم مناه باريء ،لكان علا سابي التنازل نح يمكان
نن ي ال هذا نو ي تهر عل ما ورد في مث هذا اللاب؟ ن م ،احقتهار عل ماا ورد هاو األها
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فااال يناازل نحااد وي ااول :إن هللا يناازل مثا نزولااي؛ ألنااه إذا قبا ماان المهاادر الشاارعي ماان النبااي -
وحما عل ا وجااه يتسا مااع مااا جاااء عاان هللا -جا ّ وعااال -ف يارا -عليااه
عليااه الهااالة والسااالمُ -
الهالة والسالم -ح يدرك ما وراء هذا األلناظ؛ ألنها نمور قيبية ،الم هاود نن مثا هاذا ي تهار

فيه عل ما ورد.

طيااب اشااتراك الكلمااة الواحاادة الثابتااة ه -جا ّ وعااال -مااع ل ااض خل ااه ،نو مااع خل ااه الوجااه ماثالً،
ي ناي كاون هللا -جا ّ وعااال -موهاوف لاأن لاه وجااه ﮋﮄﮅﮆﮊ موهاوف نن لاه وجاه ،ها
من لوازم وهاف المخلاوا لاأن لاه وجاه نن يكاون وجاه الخاال مثا وجاه المخلاوا ،لايس مان حزم

ذلك ،بدلي نن المخلوقات لها وجوا وح يلزم من إثلاات الوجاه لل ضاها نن يكاون مشاابها لماا نثبات
مان مخلاوا آخاار؛ فماثالً اإلنساان لااه وجاه ،الحماار لااه وجاه ،الكلاب لااه وجاه ،ال ارد لااه وجاه ،وهااذا

كلهااا مخلوقااة ،لااو قيا بت اربهااا -إلا حااد مااا -مااا هااو ل يااد ،بينمااا ح نساالة وح ت ااارب بااين الخااال

وجهاا ،ها ن اول :إن
وجهاا ،ولل ارد ً
وجهاا ،وللكلاب ً
وجهاا ،وللحماار ً
والمخلوا ،فااذا نثبتناا لإلنساان ً
من م تض ذلك المشابهة باين هاذا الوجاوا فااذا نثبتناا نن بينهاا فروًقاا وهاي نماور محسوساة وكلهاا
مخلوقااة تشااترك فااي ننهااا محاادثات مخلوقااة ه -جا ّ وعااال -مااع هااذا التلاااين فااي وجوههااا ،فالتلاااين
بين وجه الخاال والمخلاوا ح شاك نناه نوساع ونل اد ومان قيار تكيياف وح تمثيا  ،با ينمناون لاأن

جازماا ح تاردد
اادا
هللا –سلحانه -ليس كمثله شيء وهو السميع اللهير ،ب ينمنون ي ت ادون اعت ً
ً
فيه لأن هللا سلحانه وت ال ليس كمثله شيء كما قال في سورة الشاورى :ﮋﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﮊ هااذا ننااي واثلااات ،الننااي اإلجمااالي {لت ك ثمهلتتء ت } فااال شاايء يشاابهه -جا ّ
وعال -والكاف الداخلة عل المث المنناي بلايس لتأكياد نناي المثلياة؛ ألن ل ضاهم يستشاك دخاول
الكاف عل (مث

يتشك لماذا؟ ألن (مث

كافية والكاف لمنردها كافية فلماذا يجمع بينهما؟ واذا

ننينا مث المث ه م ن هذا نننا نثبت المث ؟ ماا الاذي اضاطر ل اض ال لمااء نن ي اول :الكااف

هلة ازئدة؟ ألننا إذا ننينا مث المث م ناا نننا نثبتنا مث  ،وننينا مثي لهذا المث  ،هذا الذي ج
ل ااض ال لماااء ي ااول :الكاااف هاالة ،ويتااورع نن ي ااول :ازئاادة ،ي نااي ماان حيا

زائدة للتوكيد.

طالب............... :

هنا نبي ن رر نوح اإلشكال الوارد الذي ج

الم نا  ،وان كاناات

ل ض ال لمااء ي ارر ننهاا ازئادة ،هام ي ولاون :إذا قلات

مث مث ليس مث مث  ،فأنات نوح نثبات المثا  ،ثام ننيات نن يكاون لمثا المثا مثايالً؛ فنناي مثا
المثا إثلااات للمثا  ،هاام توهماوا هااذا ،لكاان نها التح يا ياارون نن هااذا ملال ااة فااي الننااي ،فااي ننااي
المث  ،ملال ة في نني المث  ،كيف؟ لو افترض له مثيالً فال مثي له ،فكيف وهو ح مثي لاه كماا
ي ااال :مثلااك ح يبخ ا  ،ه ا م ن ا هااذا ننااك تبخ ا ؟ إذا قي ا  :مثلااك ح يبخ ا  ،فه ا م ن ا هااذا ننااه
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إثلات للبخ للطرف األول ونني لمثله وهو الطارف الثااني نناي للبخا عناه؟ إذا قيا  :مثا زياد ح

يبخ  ،طيب من الذي مث زيد؟ عمرو الذي مثا زياد ،عمارو إ ًذا الاذي مثا عمارو ،الثالا

مثلاك

ح يبخا  ،إذا قلنااا :مثلااك ح يبخا  ،الااذي مثا زيااد قلنااا :عماارو ،وعماارو قلنااا :إنااه ح يبخا ؛ فماااذا

نثبتنااا لزيااد ،ه ا نثبتنااا لااه البخ ا نو ننينااا عنااه لساابب المماثلااة بينهمااا الحكاام الااذي حكمنااا لااه عاان
مثلااه ،الحكاام الااذي حكمنااا لااه علا مثل اه ننااه ح يبخا  ،فاااذا نثبتنااا عل ا نظيارا ننااه ح يبخا ووجااه
المماثلة هي المتحد

عنها وهو البخ  ،فاذا كان مثله ح يبخ  ،إ ًذا هو ح يبخ ؛ ألن وجه الشله

بينهما الجود والكرم .عندما نتحد

عن شخ

نمدحه لالجود فن اول :مثلاه ح يبخا  ،لمااذا عادلنا

إل المث عنه؟ ألن مث هذا الكالم ح ي ب لالنسالة لهاذا الشاخ

 ،ي ناي طاار ذكارا وهايته فاي

اآلفاااا ،إذا قلنااا مااثالً :حاااتم ح يبخ ا  ،يحتااام إل ا نن ن ااول هااذا الكااالم ،نو ن ااول :مث ا حاااتم ح
يبخ  ،والمنترض في نن مث حاتم دونه في هذا الوهف؛ ألن حاتم ضرب نروع األمثلة فاي هاذا

اللاب ،فمثله دونه في هذا الوهاف ،فااذا كاان مثلاه الاذي هاو دوناه فاي هاذا الوهاف ح يمكان نن
يتهف لالبخ إ ًذا الم يس عليه وهو ندخ في وجه الشله من لاب نول  ،فمن هذا الحيثية يت رر
نن إدخال الكاف للملال ة في نني المثي وهو السميع اللهير إثلات لهنتي السمع واللهر علا

ما يلي بجاالل هللا وعظمتاه علا ماا ذكارا شايخ اإلساالم مان قيار تحرياف وح ت طيا  ،ومان قيار
نيضااا الكااالم عل ا الننااي
تكييااف وح تمثي ا  ،وساايأتي الكااالم عاان هاانتي الساامع واللهاار ،ويااأتي ً
المجم واإلثلات المنه في الدرس ال ادم -إن شاء هللا ت ال .-
هذا سنال ي ول :ما النرا بين التمثي والتشبيه ،ولم يذكر ابن تيمية التشبيه؟

هذا يجاب عنه في مطلع الدرس الالح إن شاء هللا ت ال .

وهل هللا وسلم ولارك عل عبدا ورسوله نبينا محمد وعل آله وهحله نجم ين.

