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 2 (5شرح العقيدة الواسطية )
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
ن الشيخ في بداية الكتاب قال: )ومن إ :وقلنا ،مسألة الذات التي تتطرقنا إليها في الدرس الماضي

نااه إ :فاااذا قلنااا ؛اإليمااان لمااا وهااف لااه ننسااه  عرفنااا نن الوهااف والن اات مت اربااان :اإليمااان لاااه
 وهي لم ناها.  ُيثبت ه الهنات تثبت له الن وت

 ۈئ ۆئ ژ  ژ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ ں ں ژعليها لالكتااب  منهوًها)ننسه  الننس جاء 

ناااه هااا  يمكااان اساااتبدال لنااا  الاااننس لالاااذات كماااا إ :ثابااات لالكتااااب والسااانة وقلنااااهاااذا لنااا    ژ ۈئېئ
وماان ذلكاام  ،ن هااذا اللناا  نعنااي الااذات مطااروا عنااد نهاا  ال لاامإ :وقلنااا ؟اسااتبدلنا الوهااف لالن اات

 نيًضااوي اول  ،الكالم في الهنات فرع عن الكالم في الذات :اإلسالم في مواضع كثيرة ي ول شيخ
لكان اإلشاكال فاي كتاب  ،وجااء فيهاا ماا جااء مان النهاو  كثياًرا،عن ذاته ت اال  يتحادثون عنهاا 

اساات ار نهااحاب الم اااني الااذات فج لوهااا علااارة عاان عااين  :فااي المنااردات للراقااب ي ااول ،ال ربيااة
ي ناي هااحلة  ،هناد ذات ماال :ي اال ،زياد ذو ماال :كماا ي اال ،ه  نن ذات منن  ذواأل ،الشيء

ا اسات ار نهاحاب الم ااني الاذات فج لوهاا علاارة عان عاين الشايء جاوهرً  :ي اول ،مال هذا األه 
 . عرًضاكان نو 
قريااب -ينتلااه طالااب ال لاام فااي مراج ااة الكتااب سااواء كاناات كتااب ال ربيااة نو كتااب ال ريااب  :ن ااول
ينتله لماا تاأثر  ،التي ي هد منها بيان م اني ال رآن وبيان م اني السنة -نو قريب الحدي  ال رآن

 ،عرًضاااا كاان نو وننااتم تسام ون كااالم الراقاب هناا جااوهرً  ،مان هاذا الكتااب لاحهاطالحات الحادثاة
 :قاال ،والجوهر وال رض اهطالح كالمي ح نثارة عليه ح مان كتااب وح مان سانة با  هاو محاد 

ذاتااي وذات زيااد وذاتااه وذاتهمااا إلاا   :منااردة كمااا ت ااول ،وها منااردة ومضااافة إلاا  المضاامرواساات مل
ذاتاه وننساه  :الذات ونجروها مجرى الننس خاهة ف االوا ،آخرا مضافة إل  المضمر لاأللف والالم

ي ني الت بير لالذات عن الننس ليس من كالم ال ارب هاذا  ،وليس ذلك من كالم ال رب ،وخاهته
قاول المتكلماين ذات  :عان ابان ب َره اان مان النحااة ي اول كالم الراقب وفي المهلاح ن الً ن؟ كالم م  
ن كاان نعلام ال االمينعاّل  : ها تااء التأنيا  فاال ي االحألن نسماءا ح تل ؛هللا جه  ألن التااء  ؛ماة وا 

ات فااان النساالة إلاا  ذ ،نيًضاااوقااولهم الهاانات الذاتيااة خطااأ  :قااال ،هااذا تاااء تأنياا  زياادت للملال ااة
 :وما قاله ابن برهان ي ول هاحب المهلاح ،ألن النسلة ترد احسم إل  نهله هذا كالمهم ؛ذووي 

نماا األها  نن ذات للمننا  مثا  ذو للماذكر  ،وما قاله ابن برهان فيما إذا كانت لم نا  الهااحلة
 ماا قالاه ابان برهاان فيماا إذا :ي اول ،ي ني هاحلة مال ،هند ذات مال ،ذو هاحب وذات هاحلة

 ،مكانت لم ن  الهااحلة إذا كانات لم نا  الهااحلة فالتااء ح شاك ننهاا تااء تأنيا  والوهاف مسال  
ي نااي ن لاات عاان هااذا الم ناا  فيمااا إذا قط اات عاان هااذا  ،والكااالم فيمااا إذا قط اات عاان هااذا الم ناا 

مثااا  علااايم باااذات الهااادور والم نااا  علااايم باااننس  ،الم نااا  واسااات ملت فاااي قيااارا لم نااا  احسااامية
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ا حتا  قاال ا مشاهورً وقد هار است مالها لم ن  ننس الشايء عرًفا ،ببواطنها وخنياتها :الهدور ني
هذا كالم ذاتي  :فن ول ،ونسبوا إليها عل  لنظها من قير ت يير ،متميزة وذات محدثة ذات   :الناس

قاال هااحب المهالاح ل اد نن ن ا  كاالم  ، ايلَ عياب ذاتاي لم نا  جبلاي وخ   :نو هنة ذاتياة ف االوا
الكلماة عربياة وح  ،الكلمة عربية وح التنات إل  ما ننكر كونهاا مان ال ربياة :ن المت دم قالابن برها

هااذا كااالم  ،فانهااا فااي ال اارآن وهااو نفهااع الكااالم ال ربااي ،التنااات إلاا  مااا ننكاار كونهااا ماان ال ربيااة
إذا كان ثبوتها لال رآن عليم بذات الهادور ها  الم هاود لاه هااحلة الهادور  ،هاحب المهلاح

 ،وما يجول فيها من األمور الخنية ،ن ول بذوات الخدور هواحب الخدور بذاتها ي ني بننسها كما
لام يكاذب » :روى البخاري من حدي  نباي هريارة قاال ؛في السنة نيًضاهذا ثبتت في ال رآن وثبتت 

اذ لات -علياه الساالم-إبراهيم  وهناا لام يهارح برف اه عان - «ثنتاين مانهن فاي ذات هللا ؛إح ثاال  ك 
 «ثنتاين مانهن فاي ذات هللا ؛إح ثاال  كاذلات -علياه الساالم-لم يكذب إباراهيم » :قال -بي هريرةن

 ألنه ح يمكن نن ي ال لالرني؟ ؛فوعهذا له حكم المر  :ه  ن ول ،ولم يهرح برف ه
 طالب: ..........

يمكان  اآلن استنلاط الكذلات الثال  وما جاء في السنة ممكن نو قير ممكن؟ فتحديد هذا الاثال 
 ،-علياه الهاالة والساالم-نن ي ال لالرني لاحساتنلاط واحساتخرام مان كاالم هللا ومان كاالم رساوله 

باا  الهااحابي ح يمكاان نن ي ولااه إح عاان توقيااف ماان ق   -جااّ  وعااال-لكاان إضااافة الااذات إلاا  هللا 
-نن رساول هللا  نيًضااهرح برف ه في هحيع مسلم من طريا  نياوب عان محماد عان نباي هريارة 

ثنتاين  ؛قا  إح ثاال  كاذلات -علياه الساالم-لم يكذب إبراهيم النباي »: قال -هللا عليه وسلم هل 
هاذا وواحادة فاي شاأن سااارة  ،باا  ف لاه كبيارهم :وقولاه ،إناي سا يم :قولاه ،إلا  آخارا «..فاي ذات هللا

د عناآلن لما ثبت رف ه في هحيع مسلم وفي سنن نبي داود والنسائي و  ،ثنتين في ذات هللا ت ال 
ن إ :ها  ن اول؟ ها  يتاأثر الخبار ل ادم رف اه فاي البخااري  ،نحمد وقيرهم وهو في البخاري لام يرفاع

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

ماا فياه شاك  ،البخاري نخرجهاا موقوفاة ومسالم خرجهاا مرفوعاة :، ننا نقول-هللا يهديك-ما هو كذا 
لكان ها  البخااري حاين  ،فيه شيء مان اإلعاالل ،ن مث  هذا الت ارض فيه إعاللنن هناك ننواع م

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

وعلاا  كاا  حااال سااواء كاناات  ،ياادها نوردهااا البخاااري موقوفااة علاا  نبااي هرياارةنر هااذا اللنظااة التااي 
مرفوعة كما هرح بذلك مسلم نو موقوفة كما في الهحيع في هحيع البخاري فهي كلمة تضاف 

 لاا  كاا  ف ،فلهااا حكاام الرفااع ،ح يظاان لالهااحابي نن ي ولهااا ماان تل اااء ننسااه -جااّ  وعااال-إلاا  هللا 
ضافة الذات إل  هللا ثبو  ،حال ثبوتها ح إشكال فيه في هذا الحدي   -جّ  وعال-ت نسلة الذات وا 
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ورواياات لهاذا األحاديا  وفياه واحاد مان اإلخاوان جااء بلحا   نيًضااوهناك نحادي   ،ح إشكال فيه
 :ي اول ،مسألة إثلات لنظة ذات هللا من السانة وآثاار الهاحالة كاالم شايخ اإلساالم ابان تيمياة :قال

ااذ لات -لسااالمعليااه ا-لاام يكااذب إبااراهيم  هااذا  -عااز وجاا -ثنتااين ماانهن فااي ذات هللا  ؛إح ثااال  ك 
ثنتاين مانهن فاي  ؛قا  إح ثاال  كاذلات -علياه الساالم-لم يكذب إبراهيم النبي  :نسله إل  البخاري 

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

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

المجاهاد مان جاهاد ننساه فاي » نيًضااو  ،ونسله إل  النتاوى  :قال ثابت «والكّيس من دان ننسه ،هللا
المجاهااد ماان جاهااد » :قولااه نيًضاااوهناااك  ،نضااافه إلاا  النتاااوى فااي موضااع آخاار نيًضااا «ذات هللا

روا فكّ ا :قال ،ثابت في كتاب تزكية الننس لشيخ اإلسالم عن عبدهللا بن علاس «ننسه في ذات هللا
هال  -نن حسان بان ثابات ننشاد النباي  ،إسنادا حسن :قال ،ي ذات هللافي ك  شيء وح تنكروا ف

 :-هللا عليه وسلم
شاااااااااااااااهدت بااااااااااااااااذن هللا نن محمااااااااااااااادا                

                رسااول الااذي فااوا السااموات ماان عاا ُ   .
. 

ونن نلااااااااا يحيااااااااا  ويحياااااااا  كالهماااااااااا                
                لاااااااااااااه عمااااااااااااا  مااااااااااااان رباااااااااااااه مت بااااااااااااا ُ   .

. 
                ا األح اااااااااف إذ قااااااااام فاااااااايهمُ ونن نخاااااااا

ي ااااااااااااوم بااااااااااااذات هللا فاااااااااااايهم وي اااااااااااادُل                  .
. 

وننااا نشااهد نن  :-هاال  هللا عليااه وساالم-ف ااال النبااي  ،إساانادا هااحيع ثاباات ال اار  للااذهبي :ي ااول
هل  -لكنه مرس  نن حسان بن ثابت ننشد النبي  ،ال لو للذهبي ،حسان بن ثابت ننشد إل  آخرا

إسانادا هاحيع مختهار الهاواع  حبان ال ايم عان نباي الادرداء  ،األبياات الساال ة - عليه وسالمهللا
رجالااه ث ااات إح نناااه من طااع كمااا فااي فاااتع  ،«ح تن ااه كاا  الن ااه حتاا  تم ااات الناااس فااي ذات هللا»

إذا جماااع هللا عاااز وجااا  » :فاااي المطالاااب ال الياااة حبااان حجااار ضااا يفذكااار ، اللااااري حبااان حجااار
نيان المتحاابون  :ثام يناادي منااد ..إلا  نن قاال ..نيان نها  النضا  :يامة نادى مناادالخالئ  يوم ال 

  .«؟..في هللا نو قال في ذات هللا عز وج 
ونفضا  الجهااد مان جاهاد ننساه فاي  ،ا من سلم المسلمون مان لساانه ويادانفض  المنمنين إسالمً »

نيهاا النااس ح تشاكوا علي اا » ،السلسالة الهاحيحة لبللااني ،رجالاه ث اات ،إسانادا هاحيع «ذات هللا
ورجالااااه ث ااااات السلساااالة  «نو ماااان نن يشااااك  ،فااااوهللا إنااااه ألحساااان فااااي ذات هللا نو فااااي ساااابي  هللا

السلسااالة  «نفضااا  الجهااااد نن تجاهاااد ننساااك وهاااواك فاااي ذات هللا عاااز وجااا »الهاااحيحة لبللااااني 
ثام ذكار  ،ينة لبللاانيواتلااع الهاوى فاي قيار ذات هللا السلسالة الضا  :ثام قاال ،الهحيحة لبللاني

قااال شايخ اإلسااالم ابان تيميااة فااي  :ثاام ل اد ذلااك قاال ،نحاديا  ضاا ينة وموضاوعة ح داعااي لاذكرها
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قريااب ماان ذلااك قااول ل ااض نو ئااة امجمااوع النتاااوى فااي الجاازء الثالاا  هاانحة نربااع وثالثااين وثالثم
ن كاان هللا إ» :حيا  قاال -رضاي هللا عناه-التال ين في هنة نمير المنمنين علي بن نبي طالب 

ن كنات باذات هللا ل ليماا ،افي هدري ل ظيًما فاان لنا  الاذات فاي ل اتهم  ،نراد باذلك نحكاام هللا ،«وا 
-باا  يااراد لااه مااا يضاااف إلاا  هللا كمااا قااال ُخبيااب  ،لاام يكاان كلناا  الااذات فااي اهااطالح المتااأخرين

      لات لااام يكاااذب إباااراهيم إح ثاااال  كاااذ :ومااان ذلاااك حااادي  ،وذلاااك فاااي ذات اإللاااه -رضاااي هللا عناااه
وهااو  ،فااان ذات تأنياا  ذو ،ونحااو ذلااك  ژ ک  ک ڑ   ڑ ژ  ژ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ

ن  ،ذو كاذا :ا قيا فان كان الموهوف مذكرً  ،يست م  مضافا يتوه  له إل  الوهف لاألجناس وا 
 :فااان قياا  ،ذات ننااواط :وكمااا جاااء فااي الخباار ،ذات نسااوار :كمااا ي ااال ،ذات كااذا :ا قياا كااان مننثًاا

ثام الهانات  ،فالم ن  في جهته ووجهته ني فيما نمار لاه ونحلاه وألجلاه ،نهيب فالن في ذات هللا
فياه كاالم  ،ونحاو ذلاك ،إنها ذات علام وقادرة وكاالم :نيًضاإن كانت مضافة للننس ي ال في الننس 
قاال شايخ اإلساالم ابان تيمياة كماا فاي مجماوع  :ثام قاال ،طوي  من ول عن شيخ اإلسالم ابن تيمياة

ا إل  نساماء األجنااس وهذا اللن  يست م  مضافً  ،فانها في الل ة تأني  ذو نما لن  الذات :النتاوى 
فلما وجدوا هللا قاال فاي  ،شخ  ذو علم وذو مال إل  آخرا :في ال ،يتوهلون له إل  وهف ذلك

  ژ ڇڍ ڇ ڇ ڇ ژ  ژ ۈئېئ ۈئ ۆئ ژ  ژ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ ں ں ژ :ال اااااااااارآن
فااوا  ،ونحااو ذلااك ،يئةذات علاام وقاادرة ورحمااة ومشاا ننااس   :وهاانوها ف ااالوا ثاام حااذفوا الموهااوف وعر 
وقاد وجادت فاي  ،ليسات قديماة -هاذا كاالم شايخ اإلساالم- ،الاذات وهاي كلماة مولادة :الهنة ف االوا
لكااان لم نااا  آخااار مثااا  قاااول خبياااب الاااذي فاااي  ،والهاااحالة -هااال  هللا علياااه وسااالم-كاااالم النباااي 

لام »: قاال -يه الهاالة والساالمعل-وفي الهحيع نن النبي  ،هحيع البخاري وذلك في ذات اإلله
وفي  ،"ا نحم  في ذات هللاكلن" :وعن نبي ذر «كلهن في ذات هللا ؛يكذب إبراهيم إح ثال  كذلات

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

  ژ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژلاايس المااراد بااذلك الااننس ونحااوا فااي ال اارآن  ،ماانهن فااي ذات هللا
تنكاروا  ،الخهلة والجهة التي هي هاحلة بينكم وعليم لاالخواطر ونحوهاا :ني  ژ  ٴۇ ۈ ۈ ژ

هل  هللا عليه -ن النبي ا عفان كان هذا اللن  نو نظيرا ثابتً  ،في آحء هللا وح تنكروا في ذات هللا
ذا  ،ونهحاله ف اد وجاد فاي كالماه إطاالا اسام الاذات علا  الاننس كماا يطل اه المتاأخرون  -وسلم وا 

 .-كالمه ما له عالقة لالموضوع -إل  آخر.. ت رر هذا األه  يل   
طالقااه علاا  هللا جهاا  إ :الخالهااة: ي نااي كااالم اباان برهااان حينمااا قااال نااه ح ي اارف فااي ال ربيااة وا 

 ؛ألنهااا ح توجااد فااي ال ربيااة ماارادهم بهااا الم ناا  األهاالي للااذات ؛نساالة الااذات إلاا  هللا جهاا ي نااي 
إًذا ذات هااااحلة فاااال يجاااوز  ،وذو مااان األساااماء الخمساااة لم نااا  هااااحب ،ألن الاااذات مننااا  ذو
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هذا كالم شيخ اإلسالم  ،وهي كلمة مولدة :ولذا ي ول ؛بهذا احعتلار -جّ  وعال-إطالقه عل  هللا 
 ،والهاحالة ولكان لم نا  آخار -هل  هللا علياه وسالم-وقد وجدت في كالم النبي  ،ديمةوليست ق

 :ي ني في الحدي  الاذي نوردنااا حادي  نباي هريارة -هل  هللا عليه وسلم-وجدت في كالم النبي 
ثاام نورد عاان  ،إلاا  آخاارا ..وعاان نبااي ذر  «لام يكااذب إبااراهيم إح ثااال  كااذلات كلهاان فااي ذات هللا»

  .نوردالهحالة ما 
-لكن ه  إيرادها فيما ثبت عن الرساول  ،ثابتة -جّ  وعال-عل  ك  حال إضافة الذات إل  هللا 

وعن هحابته الكرام ه  ي هدون بهاا ماا ي هادا شايخ اإلساالم ابان تيمياة  -عليه الهالة والسالم
هاا  ي هااد شاايخ  :ي نااي ؟فااي قولااه الكااالم فااي الهاانات فاارع عاان الكااالم فااي الااذات -رحمااه هللا-
في جهة هللا وناحيته ه   ؟الذات الجهة ،إلسالم نن الكالم في الهنات فرع عن الكالم في الذاتا

فاان  :ولاذا ي اول ؛ن ام ماا يارادف الاننس ؟نو ي هد بها ما يرادف الاننس الثابتاة لاال رآن ؟ي هد هذا
المهام ونهاحاله ف اد وجاد فاي ك -هال  هللا علياه وسالم-ا عان النباي كان هذا اللن  نو نظيارا ثابتًا

تنكاروا فاي آحء هللا وح » :ي ناي فاي حادي  ،إطالا اسم الذات عل  الاننس كماا يطل اه المتاأخرون 
وقاد روي فاي حادي  مرفاوع  :ي اول ،ي ناي هاذا الحادي  هاو الان  فيماا نرياد «تتنكروا في ذات هللا

ساااالم تهاااديرا مااان قبااا  شااايخ اإل ،«تنكاااروا فاااي آحء هللا وح تتنكاااروا فاااي ذات هللا» :وقيااار مرفاااوع
نو نظيارا فاان كاان هاذا اللنا   :ولاذا قاال ل اد ذلاك ؛لهي ة التمريض يدل عل  ننه ح يجزم بثبوتاه

إطالا  ،ونهحاله ف د وجد في كالمهم إطالا اسم الذات -هل  هللا عليه وسلم-ثابتا عن النبي 
ح » :ةوفااي رواياا «ر ماان هللاح شاايء نقي اا»الشاايء  نيًضاااو  ،مااثالً ل ااض األمااور الالزمااة كااالموجود 

الم هود نن مث  هذا األمور ُيتحارى فيهاا وهاذا شايخ اإلساالم كأناه يتاردد فاي  ،«نحد نقير من هللا
وعلا  كا  حاال تنكاروا فاي آحء هللا  ،كثياًراماع ننهاا واردة فاي كالماه  -جّ  وعال-إثلات الذات ه 

 :الهحيحين وقيرهماالحدي  الثابت عن نبي هريرة في  نيًضاو  ،وح تتنكروا في ذات هللا ح إشكال
لكااان هااا   ،ح إشاااكال فيهاااا -جاااّ  وعاااال-فالاااذات إضاااافتها إلااا  هللا  ..«ثنتاااين منهاااا فاااي ذات هللا»

إضافتها ياراد بهاا ماا ياراد فاي الاننس كماا هاو فاي إطاالا كثيار مان المتاأخرين حتا  شايخ اإلساالم 
لكاان هاا  ي طااع  ،ونوردهااا ماان ال لماااء جمااع قنياار ،شاايخ اإلسااالم علاا  ننااه كررهااا ونوردهااا ،ماانهم

  ؟بثبوتها نو ح ي طع
لكن ه  المراد بها ماا نحان فياه فاي ذات هللا  ،هذا المسألة ح شك ننها ثبتت في حدي  نبي هريرة

نو ننااه المااراد بهااا كمااا ي ااول شاايخ اإلسااالم الجهااة  ؟المااراد لالااذات الااننس هنااا ،ي نااي فااي ننااس هللا
 ،لاايس المااراد بااذلك الااننس ،المااراد بااذلك الااننس لاايس ؟وألجاا  هللا وحبت اااء وجهااه ،والوجهااة والناحيااة

-هذا هو الن  فاي كاون الماراد لالاذات لاالننس  ،وح تنكروا في ذات هللا :يل   الم ول عل  قوله
ثام ياأتي  ،فاي لنا  هاحيع فاي البخااري  ماثالً الاذات ثابتاة  ماثالً ي ناي لماا ي اول  -نحد عندا شيء؟

ا كاان نو فج لوهاا علاارة عان عاين الشايء جاوهرً من الل اويين مان ينكار اسات ار نهاحاب الم ااني 
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ابان ب َرهاان  -هاذا كاالم الراقاب-واست ملوها منردة ومضافة إل  آخرا ونجاراا مجارى الاننس  عرًضا
 :وقااااولهم ،ألن نسااااماءا ح تلح هااااا تاااااء التأنيااا  إلاااا  آخاااارا ؛قااااول المتكلمااااين ذات هللا جهااا  :ي اااول

ي ناي هانحء نظاروا إلا  الاذات مان  ،إلا  آخارا ات..إل  الذ فان النسلة نيًضاالهنات الذاتية خطأ 
جااّ  -وهااي بهااذا احعتلااار ح يمكاان إطالقهااا علاا  هللا  ،زاويااة وهااي ننهااا منناا  ذو لم ناا  هاااحلة

ذات  -جاّ  وعاال-ننساه  ،ي ني الثابتة لاال رآن والسانة -جّ  وعال-ننسه  :يمكن نن ن ول ،-وعال
ي نااي لااالم ن  األهاالي للااذات  ،ال فااي هااذا الكااالماآلن عليااه إشااك ،نوهاااف ثابتااة لالكتاااب والساانة

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

وجااء فاي كاالم حساان لحضارة  ،ناس علا  السانةمن نحر  ال -رحمه هللا-وشيخ اإلسالم  ،نكير
-: )وذلك في ذات هللا  جاء في كالمه من ش را في حضرة النبي -عليه الهالة والسالم-النبي 

ن كاان الم نا  الاذي  :جاء في كالم خبيب نيًضاو  -عليه الهالة والسالم )وذلك في ذات اإلله  وا 
يريادا ال لمااء مان إطاالا الاذات والهانات  يراد له في مث  هذا قد ح ينطب  من ك  وجه عل  ما

-فياه نشاياء نناا حهارتها فاي تنساير شاخ  مان المبتدعاة الارازي نثبتوهاا ه  ،إلا  آخارا ..الذاتية
 ؛في إثلاتها ي ني شيء من التردد ،مع ننهم يثبتون مث  هذا األشياء التي فيها ما فيها -جّ  وعال
نهاو  الهااريحة فاأثبتوا الموجااود والشااخ  ال يس فيهاا نهااو  هاريحة ويننااون ماا فاايألنهاا لاا

 والشيء وقيرها كثير.
 طالب: ..........

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

الاذين قاالوا  ،ن هذا لنظة محدثة مولادةإ :ألن ل ض اإلخوان يستنكر كيف ي ول الل ويون  ؛الجملة
ووجاادنا فااي كااالم شاايخ  ،نهااا مولاادة نظااروا إلاا  مااا جاااء فيهااا ماان النهااو  وتطبي هااا علاا  الماارادإ

ألن لماا تسامع مثاا  هاذا الكاالم فاي كااالم نها  الل اة علا  طااول  ؛اإلساالم ماا ينياد كاالم نهاا  الل اة
م   :ع ال لم وت ل تبي تطل ماا يمكان  ،إلا  آخارا ..وهذا ثابات فاي هاحيع البخااري  ،-رحمه هللا- وه 

هاااع نو ح؟ لكنناااا لااام نهاااوب هاااولة ي ناااي ماااا ححظناااا  ،نن نهجااام علااا  مثااا  هاااذا ون لااا  علياااه
ابن ب رهان م ه شايء  :الملح  الذي ححظه ي ني ث تنا لشيخ اإلسالم لما قال مث  هذا الكالم قلنا

واحلتناات إلا  مان ننكار كونهاا  ،والكلماة عربياة :ما هاحب المهلاح في األخيار قاالن ،من الح 
هام ماا ينكارون إلا  نن هاذا الاذال واأللاف  ،من ال ربية فانها في ال رآن وهاو نفهاع الكاالم ال رباي

والتاااء موجااودة فااي الكتاااب والساانة الهااحيحة لااس الم ناا  الااذي يطباا  عليااه هااذا اللناا  هااو الااذي 
  .ينازع فيه
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 يرة عل  ع يدة هذا األماة مماا تل ا وهو من ال  ،وعل  ك  حال مادام نثبتها من تبرن الذمة بت ليدا
 ،ح شك نناه مان المكاان األرفاع والمحا  األسان  -عليه الهالة والسالم-من كتاب هللا وسنة نبيه 

ن كانات المطال اة تحتاام ي ناي الان  ماا جاا ء فاي فمثله ح سايما وقاد جااء ماا ينيادا مان الان  وا 
ألن عناادنا  ؛إنهاا نا  نو ظااهر؟ ي نااي ظااهر علا  الماراد :هاا  ن اول ،علياه الساالم قهاة إباراهيم

 :كاام هااذا؟ إذا نشاارنا لاألهااالع الثالثااة في ااال :كمااا ي ااال ،ناا  وظاااهر وماانول الاان  ح يحتماا 
لكاان  ،هااذا ناا  ،هااذا ثالثااة ،هاا  يحتماا  ننهااا نرب ااة نو يمكاان نن تاانول لاااثنين؟ مااا يمكاان ،ثالثااة

واححتماااال  ،هنااااك مااان النهاااو  ماااا دحلتاااه ظااااهرة وليسااات بااان  لوجاااود احتماااال آخااار مرجاااوح
يناااة تهااارف عااان إرادة الم نااا  قر  عوح يمكااان نن يهاااار إلااا  المااانول إح مااا ،المرجااوح هاااو المااانول

نريااد دلاايال علاا  إرادة الااننس؟ دلياا  شاارعي علاا  إرادة الااننس؟ اآلن لااو شاالنا فااي حاادي   الااراجع،
 .ماا يسات يم هاذا ؟إن ثنتاين منهاا فاي نناس هللا :ها  ن اول ،ا الذات وج لناا مكاناه الاننسإبراهيم شلن

لاإلمكاان تمارر هاذا األشاياء  ،وهذا هو الملح  الدقي  الذي ينل ي نن يراع  في مث  هاذا األماور
رحماه -لكن هذا المالح  الدقي ة ينتله لها شيخ اإلساالم  ،ئة من الناس ما هو منتلهاوتس ين لالم

فااان ثباات الخباار  :ي ااول ،«فااي آحء هللا وح تنكااروا فااي ذات هللا واتنكاار » :ولااذلك نورد حاادي  ؛-هللا
  .-جّ  وعال-نثبتنا الذات ه 
الااذي ي ولااه ويكاررا هااو وقياارا الكااالم فااي الهانات فاارع عاان الكااالم فااي  -رحمااه هللا-طياب كالمااه 

نو ننااه يخباار عاان  ؟-جااّ  وعااال- هاا  م ناا  هااذا ننااه يثباات ماان خااالل هااذا الكااالم ذات ه ،الااذات
فاادائرة الخباار  -جااّ  وعااال-نهااا خباار عاان هللا إ :فاااذا قلنااا ؟التااي هااي ننسااه -جااّ  وعااال-ذات هللا 
  .ويأتي شيء من هذا إن شاء هللا ت ال  تنهيالً  ،نوسع

 :ومان اإليماان لااه :ت ال  ممن تبرن الذماة بت ليادا ي اول -رحمه هللا-ف ل  ك  حال شيخ اإلسالم 
إذا كااان ت ريااف اإليمااان قااول لاللسااان واعت اااد لالجنااان  :جاااء ساانال ،إليمااان لمااا وهااف لااه ننسااها

-جاّ  وعاال-فه  يشم  هذا الت ريف األركان الستة نو ننه خا  لاإليمان لااه  ،وعم  لاألركان
 ؟ 

 طالب: ...........
ان واعت اااد لال لااب وعماا  نااه قااول لاللسااإ :قلنااا فااي ت ريااف اإليمااان لاااه :فيااه ساانال ورد هنااا ي ااول

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

ها  مان حزم ت ريااف  ،نااا الهاالةي ناي إذا عرف ،ا نن يتناااول جمياع األركاانا مانً اكاون الحاد جامً ا
 وهو ركن نو السالم نو التشهد األخير؟ مثالً الهالة الجامع المانع نن يتناول السجود 

 طالب: ............
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مان  اومان ً  ،لك  منردات الم رف وك  نجزائه الكن ننت ت رف تأتي بت ريف للهالة ليكون جام ً 
اآلن اإليمااان الت رياااف قاااول  ،ة وقيرهاااادعوناااا مااان الهااال ،دخااول ني شااايء قياار نجااازاء المحاارف
ها  يمكان نن ينهام مناه نن يادخ  فاي هاذا الحاد اإليماان  ،لاللسان واعت اد لالجنان وعم  لاألركاان

احعت اد  ؟ه  من حزم اإليمان لالل   نن يتلن  له اإلنسان ؟ألنه يحتام إل  نن يلن  له ؛لالل  
ماا  ،ننا ماا نتلنا  نن الل ا  واجاب :لكن لو قال ،منه ح بد منه ال م  لما يتطلله هذا الل   ح بد

ي نااي منااه إشااارات  ،مااا هااو لالن اا  ناااط  لااال وة ،يلاازم هااذا األخاارس ناااط  لااال وة عنااد نهاا  ال لاام
 وعالمات منهمة كن .
 طالب: ...............

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

نو نن الحاد ح باد  ،األركاان مان لوازماه وح يهاع إح بهاان هذا الت ريف لإليمان لاه و إ :ه  ن ول
نو  ،نن يشاام  جميااع نجاازاء المحاادود لحياا  يكااون لكاا  جاازء ماان نجزائااه لناا  ياادل عليااه ماان الحااد

مثلمااا ي ولااون فااي  ،يكنااي الت ريااف اإلجمااالي الااذي يشاام  األجاازاء المحاادودة ولااو لاام ياان  عليااه
وح يلازم نن نان  نن فيهاا  ،ير مختتماة لالتساليممنتتحاة لاالتكب ،نقوال ونعماال مخهوهاة :الهالة

ا والحاد مان شارطه نن يكاون مختهارً  ،ألن هاذا محلاه التنهاي  ؛ركوع وفيها سجود وفيها إل  آخرا
ح لااو كااان ملسااوطً  ا تااذكر فيااه جميااع األشااياء ألقناا  عمااا ل اادا ماان تنهااي  ماان ذكاارا الشااروط وا 

ومان اإليماان لااه اإليماان  ،ركاان الساتة كلهاافهذا الت ريف اإلجمالي تدخ  فيه األ ،وذكر األركان
وح ثالا  وح  -هال  هللا علياه وسالم-ولما وهنه له رسوله محمد  ،لما وهف له ننسه في كتاله

مان  -عليه الهالة والسالم-مهدر ثال  لهذا األمور ال يبية قير ما جاءنا عن هللا وعن رسوله 
إمالتاه عان الم نا   :تحريف الكالم  -وع الماضياألسبل-التحريف  :قلنا ،قير تحريف وح ت طي 

لكن التحريف الذي ارتكله المبتدعة ح يدل علياه  ،المتلادر منه إل  م ن  آخر ح يدل عليه اللن 
ألن اللنااا  الاااذي يحتمااا  نكثااار مااان م نااا  فياااه نكثااار مااان  ؛نو يااادل علياااه دحلاااة ل يااادة اللناا  نهاااالً 

فهاااام يساااالكون اححتمااااال  ،مرجااااوح وهااااو الماااانولواحتمااااال  ،احتمااااال راجااااع وهااااو الظاااااهر ،احتماااال
واألهاااا  ننااااه ح ي ااااول علاااا  اححتمااااال المرجااااوح إح إذا وجاااادت قرينااااة تمنااااع ماااان إرادة  ،المرجااااوح

فتحريااف الكااالم إمالتااه عاان الم ناا  المتلااادر منااه إلاا  م ناا  آخاار ح ياادل عليااه  ،اححتمااال الااراجع
 ،«ها  لاك علايهم مان ياد تربهاا»ا الن ماة ي ناي جااءت الياد وياراد بها ،اللن  إح مع احتمال مرجاوح

ه  يمكن نن يلجاأ إلا  تأويا  الياد لالن ماة فاي  ،ب  يداا ملسوطتان ،لكن ،ه  لك عليهم من ن مة
 مث  هذا الن ؟ لماذا؟ 

يمكان  ،ملساوطتان ب  ن متاا :ون ول نشي  يداا ن متاا :الن مة ه  ي الألن التثنية تمنع من إرادة 
اححتماااال الاااراجع هاااو األهااا  وح يجاااوز ال ااادول عناااه إلااا   ه يوجاااد نوحً ألنااا ؛تجاااي هاااذا؟ ح يمكااان
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األماار الثاااني نن التثنيااة تمنااع ماان  ،اححتمااال المرجااوح إح ل رينااة تمنااع ماان إرادة الم ناا  األهاالي
 ؟..، ن م ماذا قالوارجوح ويكون في اللن  مث إرادة اححتمال الم
 طالب: ...........

 ح هذا م نوي ما هو لنظي.
 الب: ..............ط

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

هاام ي ولااون كااذا؟ نو  ،الاارحمن علاا  ال اار  اسااتول  ،ح، م نااوي هااذا، هاا  يسااتطي ون نن ينط ااون 
 چ ڃ ژالتحريف اللنظي مث   ،يحرفون الم ن  من استوى إل  استول ؟ إًذا هو تحريف م نوي 

-لكن ه  يستطي ون نن يتهرفوا في قول هللا  ،اس  تكليمً كلم هللا  مو  :ي ولون ،  ژ چ چ
وهاذا لالنسالة لهام طاماة ح يساتطي ون نن يحرفوهاا  ،ح يمكان ؟يمكان  ژ ڭ ڭ ژ :-جّ  وعال

َلُمااه الكَلااوحرفااوا م ناا  التكلاايم كّلاام  ،كمااا حرفااوا اآليااة األولاا  م يااأتي لم ناا  الجاارح الشااهيد يااأتي وك 
ااه :ياادمي ي نااي جرحااه قااالوا ر ح  إياا  الكااالم  ،قااالوا لأظااافير الحكمااة ،جرحااه  ژ چ چ ڃ ژ ،ج 
هام  ،فاروا مان شايء ووق اوا فيماا هاو نساون مناه :ي ناي ؟وماا الاداعي إلياه ،هذا؟ ي ناي إقاراب شاديد

جااّ  -فنااروا إلاا  نن عطلااوا هللا  ،تهااوروا نن مثاا  هااذا األمااور ت تضااي مشااابهة الخااال  لااالمخلوا 
 ،ك تحريف م نوي مثلماا حرفاوا م نا  اساتوى إلا  اساتول هنا ،من هناته وما نثبته لننسه -وعال

 ،ماان قياار تحريااف وح ت طياا  ،وهااذا ساايأتي كلااه إن شاااء هللا ت ااال  لالتنهااي  فااي اآليااات الساالع
والماراد لاه هناا نناي الهانات اإللهياة  ،ي ني متروكاة مهملاة {بئر معطلة}الت طي  الترك واإلهمال 

نكار قيامها لاه  ضاافتها  ،الت طي هذا  ،-جّ  وعال-وا  فالم طلة الجهمياة نناوا الهانات اإللهياة وا 
علياه الهاالة -لننسه في كتاله وعل  لسان نبيه  -جّ  وعال-وقد نثبتها هللا  -جّ  وعال-إل  هللا 
وت طيااا   ،وهنااااك ت طيااا  كلاااي مثااا  ت طيااا  الجهمياااة حيااا  نناااوا األساااماء والهااانات ،-والساااالم

ن نثب وت طيااا  جزئاااي كت طيااا  األشااااعرة الاااذين نناااوا  ،تاااوا األساااماءالم تزلاااة الاااذين نناااوا الهااانات وا 
  .ال ض الهنات ونثبتوا ل ًض 

اعت ااد نن هاناته ت اال  علا  كينياة كاذا نو يساأل  :التكيياف ،ومان قيار تكيياف وح تمثيا  :الثال 
عنادنا هاذا اآلياة  {الرحمن على العرش استوى  } ،ألن عندنا لن  له م ن  وله كينياة ؛عنها لكيف
دخاا  فااي  ،اسااتول  :اسااتوى إذا قااال المبتاادع -جااّ  وعااال-اءت فااي مواضااع ماان كتاااب هللا التاي جاا

جاّ  -ولاو نثبات قيارا مماا ح يريادا هللا  يألناه عطا  الم نا  الح ي ا ؛التحريف ومن ورائه الت طي 
ا -وعال لكاي يمشاي ت طيلاه ح باد  ،فثام حارّ  ،ف حارف نو عطا وماع ذلاك فهاو محارّ  ، فهو م طّ 

الااارحمن علااا  ال ااار   :ي ناااي لاااو جااااء شاااخ  قاااال ،-جاااّ  وعاااال-بااات عااان هللا ا ثنن يجياااب عّمااا
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هاذا يكناي  ،وح بد نن نحاذفها -جّ  وعال-كلمة استوى ح بد نن نحذفها هذا ح تلي  لاه  ،استوى 
 ،ألن هذا محادة مهادمة إنكار لما ثبت لالضرورة من ديان اإلساالم ؛مبتدع؟ كافر هذا :نن ن ول

ي نااي لاايس  ،ألن تااأويلهم كااال تأوياا  ؛  ابتااداع لكاان نهاا  ال لاام كنااروا الجهميااةفهااذا كناار لكاان التأوياا
ألنهاا ح تليا  لااه  ،نحذف هذا الكلمة :الذي ي ول ،فوجودا مث  عدمه ،تأوي  ليس لسائغ ،لسائغ

اساااتوى ننسااارها لم نااا  وجاااد لاااه ماااا يااادل علياااه  :لكااان الاااذي ي اااول ،هاااذا كاااافر :قلناااا -جاااّ  وعاااال-
نثبات احساتواء المطلاوب هاي مراحا  نشادها نن  لائال ؛هة ننسر استوى اساتول أدن  شبويتشبثون ل

الثااني نن تانول بتأويا  قيار ساائغ مثا  اساتول  وين لاون فاي  ،تنن  الكلمة لالكلية مان قيار تأويا 
 هذا البيت

 ..................     قد استوى لشر عل  ال راا 
الاارحمن  ،ح ن اارف لااه م ناا  ، ن اارف لااه م ناا ح :لكاان ن ااول ،نن يثباات اللناا  وح ياانول :الثالاا  

اححتماال  ،هذا يسم  عناد نها  ال لام تناويض ،عل  ال ر  استوى هذا متشاله ح ن رف له م ن 
لكان  ،-جاّ  وعاال-مع اعت اد نن له م ن  يلي  لااه  ،الرالع وهو ننه ي ر كما جاء ويمر كما جاء

والت بير عن كينيتاه نو السانال عناه لكياف هاذا  ،هناك ما ل دا من طلب الكينية نو تهور الكينية
ثاام يجيلااه  ؟كيااف اسااتوى  :مااثالً فاعت اااد نن هااناته ت ااال  علاا  كينيااة كااذا لااو قااال  ؛هااو التكييااف

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

فمن دخ  في التكييف خارم عان  ،والكيف مجهول ستواء م لوماح، م نو كأنه من ل ة نخرى سالط
الذي ينولاه  ،من ينكر اللن  لالكلية هذا يكنر ؛فهي مراح  نربع ،دائرة اعت اد نه  السنة والجماعة

والاذي يثبات اللنا  وح  ،م لظاة عناد نها  ال لام تأوي  قير ساائغ هاذا مان طوائاف المبتدعاة وبدعاة
باا  هااو ماان المتشاااله وي ااد ننسااه فااي هااذا ماان الراسااخين الااذين  ،يحرفااه ولكنااه ح ي ت ااد لااه م ناا 

لكان  ،با  لاه م نا  نثبتاه سالف هاذا األماة ،وقد نخطأ في هاذا ،ي ولون آمنا له وح ن رف له م ن 
  .السنة وبين إثلات نه  التنويض وهذا النرا بين إثلات نه  ،الكيف هو الذي يجه 

الرالاع  ،ومن قير تكيياف وح تمثيا  ،من قير تحريف وح ت طي  :-ت ال  رحمه هللا-ي ول الشيخ 
فالممثا  والمشاله إذا  ،مثا  هانات المخلاوقين -جاّ  وعاال-التمثي  وهو اعت ااد نن هانات اللااري 

نو يساتوي كاذا  ،علا  الكرساي ،الساريرمثلما يساتوي الملاك علا   :قال ؟ما م ن  احستواء :قي  له
علياه الهاالة -النباي  .فيمثا  هانات الخاال  لهانات المخلاوقين ،نو علا  ظهار الدالاة ،عل  كاذا
وضاع نهاال ه اليمنا  علاا  نذنااه   ژ جب يئ ىئ مئ ژ -جاّ  وعااال-لمااا قارن قااول هللا  -والساالم

 ه  في هذا شيء من التمثي ؟  ،واليسرى عل  عينه
 طالب: .............
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 -جاّ  وعاال-إثلات نن هللا  ،نو لهر مث  هذا اللهر ،ليس المراد له نن له سمع مث  هذا السمع
لكان الهانة تختلاف عان  ،ا ح ي ياا كاتهااف المخلاوا بهاذا الهاناتمتهف بهذا الهنات اتهافً 

احتهاف مث  احتهاف ح ي ي لكن الوهاف يختلاف عان الوهاف كماا فاي تشابيه رنياة  ،الهنة
فمن هذا الحيثياة ح  ،فهي تشبيه رنية برنية ح تشبيه مرئي لمرئي ، مر ليلة البدراللاري برنية ال

نمااا هااو إثلااات نن هااذا  ؛إن هااذا الخباار يتضاامن تشاابيه وح تمثياا  وح بيااان لكينيااة الهاانة :ن ااول وا 
ه  يمكن يختلف نحد فاي نن سامع المخلاوا  ،الهنات ح ي ية كما نن المخلوا له هنات ح ي ية

دعونااا مماان ساالكت بهاام األوهااام إلاا   ،ح يمكاان نن يختلااف ؟لهاار المخلااوا ح ي اايح ي ااي نو نن 
ي ني م تض  اللهر  ،مسالك خرجت بهم مع كونهم من األذكياء إل  ما يشله تهرفات المجانين

ف ند األش رية عندهم نن األسلاب  -إلهار الممكن ح إلهار المستحي -اإللهار لكن اإللهار 
كياف؟ ملهار عناد اللهار  ،نسان متهف لاللهر فهو ملهار عنادا ح لاهفكون اإل ،ح تأثير لها
الشاخ  األعما  وهاو لالهاين  ،نعما  الهاين ل اة األنادلسولاذلك يجاوزون نن يارى  ،ح لاللهر

ألن اللهاار ساابب  ؟لماااذا ،وهااي لاألناادلس -هاا ار الل ااوض-فااي نقهاا  المشاارا نن ياارى الل ااة 
وهالوا  متا وهاذا  ،ري يحها  عناد الشارب ح لاهكماا نن الا ،للرنية واإللهار يحه  عندا ح له

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

ألنه إذا زل يترتب عل  هذا الزل  لوازم يناق   ؛يحر  اإلنسان ك  الحر  عل  التمسك لالسنة
وعناااد المنااااظرة  ،ثااام يلااازم علياااه حزم آخااار ،وقاااد تأخاااذا ال ااازة لااااإلثم فيهااار علااا  هاااذا الاااالزم ،بهاااا

ح مان يتهاور نن شاخ  يساجد ه ي اول ،والمناقشة يهّر علياه فيتمساك لالزماه سالحان رباي  :وا 
لكن وه  له  ،ليست نول كلمة قالها ،كلمة قالهاوه  هذا نول  -نسأل السالمة وال افية-األسن  

 ،ألنه قال كالم ض  فيه عن السنة وُخذل لاعتلاار ل ادا عان تحكايم الاوحيين ؛األمر إل  هذا الحد
اباان لطوطااة فااي رحلتااه المملااوءة  ،مااا لااه مناار إح نن يلتاازم نو يرجااع ،ثاام نلاازم بهااذا اللااوازم فالتزمهااا

ا يخطاب ووهانه لكثارة ال لام ماع فوجد شخًه  ،موي بدمش دخ  مسجد الجامع األ :لالخرافة ي ول
إن هللا  :وي نااي بااذلك شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة يخطااب علاا  منباار دمشاا  وقااال ،ن اا  فااي ال  اا 
  .فنزل من المنبر ،ينزل كنزولي هذا
والاذي حها   ،في اليوم الاذي دخا  فياه ابان لطوطاة دمشا  -ت ال  رحمه هللا-نوح شيخ اإلسالم 

ن هااذا الكااالم لااو ثباات عاان شاايخ إ :نح يمكاان نن ي ااول قائاا  ،شاايخ اإلسااالم مسااجون  ،فيااه الحاادي 
اإلسالم ننه يكون من لاب إثلات الح ي ة للنزول كاثلات ح ي ة السمع واللهر لاإلشارة إليهما مان 

 ،يمكن نن ي ال هذا نو ما يمكن؟ ي ني النزول ح ي ي ليسي لمجازي كنزولي هذا ح ي ة ،المخلوا 
لكان علا  سابي  التنازل نح يمكان  ،شايخ اإلساالم مناه باريء ،يمكن إثلاته لشيخ اإلسالم مع ننه ح

احقتهار عل  ماا ورد هاو األها   ،ن م ؟نن ي ال هذا نو ي تهر عل  ما ورد في مث  هذا اللاب
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-ألنااه إذا قباا  ماان المهاادر الشاارعي ماان النبااي  ؛إن هللا يناازل مثاا  نزولااي :فااال يناازل نحااد وي ااول
عليااه -ف ياارا  -جااّ  وعااال-وُحماا  علاا  وجااه يتساا  مااع مااا جاااء عاان هللا  -ة والسااالمعليااه الهااال

الم هاود نن مثا  هاذا ي تهار  ،ألنها نمور قيبية ؛ح يدرك ما وراء هذا األلناظ -الهالة والسالم
 فيه عل  ما ورد. 

 ،ثالً ماانو مااع خل ااه الوجااه  ،مااع ل ااض خل ااه -جااّ  وعااال-طيااب اشااتراك الكلمااة الواحاادة الثابتااة ه 
هاا   ،موهاوف نن لاه وجاه  ژ ڎ ڌ ڌ ژموهاوف لاأن لاه وجااه  -جاّ  وعااال-ي ناي كاون هللا 

لايس مان حزم  ،من لوازم وهاف المخلاوا لاأن لاه وجاه نن يكاون وجاه الخاال  مثا  وجاه المخلاوا 
بدلي  نن المخلوقات لها وجوا وح يلزم من إثلاات الوجاه لل ضاها نن يكاون مشاابها لماا نثبات  ،ذلك

وهااذا  ،ال ارد لااه وجاه ،الكلاب لااه وجاه ،الحماار لااه وجاه ،اإلنساان لااه وجاه ماثالً ف ؛آخاارمان مخلاوا 
بينمااا ح نساالة وح ت ااارب بااين الخااال   ،مااا هااو ل يااد -إلاا  حااد مااا-لااو قياا  بت اربهااا  ،كلهااا مخلوقااة
ن إ :ها  ن اول ،اولل ارد وجًها ،اوللكلاب وجًها ،اوللحماار وجًها ،افااذا نثبتناا لإلنساان وجًها ،والمخلوا 

ا وهاي نماور محسوساة وكلهاا من م تض  ذلك المشابهة باين هاذا الوجاوا فااذا نثبتناا نن بينهاا فروًقا
فالتلاااين  ،مااع هااذا التلاااين فااي وجوههااا -جااّ  وعااال-مخلوقااة تشااترك فااي ننهااا محاادثات مخلوقااة ه 

با  ينمناون لاأن  ،بين وجه الخاال  والمخلاوا ح شاك نناه نوساع ونل اد ومان قيار تكيياف وح تمثيا 
ا ح تاردد ا جازًماب  ينمنون ي ت ادون اعت اادً  ،ليس كمثله شيء وهو السميع اللهير -سلحانه–هللا 

   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ژ :فيه لأن هللا سلحانه وت ال  ليس كمثله شيء كما قال في سورة الشاورى 

ثلااات  ژ ٹ ٹ جااّ  -فااال شاايء يشاابهه  {لتت ك ثمهلتتء  تت  }الننااي اإلجمااالي  ،هااذا ننااي وا 
ألن ل ضاهم يستشاك  دخاول  ؛ف الداخلة عل  المث  المنناي بلايس لتأكياد نناي المثلياةوالكا -وعال

ذا  ؟كافية والكاف لمنردها كافية فلماذا يجمع بينهما  مث )ألن  ؟يتشك  لماذا  مث )الكاف عل   وا 
الكااف  :ماا الاذي اضاطر ل اض ال لمااء نن ي اول ؟ننينا مث  المث  ه  م ن  هذا نننا نثبت المث 

هذا الذي ج    ،وننينا مثي  لهذا المث  ،مث  المث  م ناا نننا نثبتنا مث  األننا إذا ننين ؟ئدةهلة زا
ن كاناات  ،ي نااي ماان حياا  الم ناا  ،زائاادة :ويتااورع نن ي ااول ،الكاااف هاالة :ل ااض ال لماااء ي ااول وا 

 زائدة للتوكيد.
 طالب: ...............

إذا قلات  :هام ي ولاون  ،ل لمااء ي ارر ننهاا زائادةهنا نبي ن رر نوح اإلشكال الوارد الذي ج   ل ض ا
فنناي مثا   ؛ثام ننيات نن يكاون لمثا  المثا  مثايالً  ،فأنات نوح نثبات المثا  ،مث  مث  ليس مث  مث 

فااي ننااي  ،لكاان نهاا  التح ياا  ياارون نن هااذا ملال ااة فااي الننااي ،هاام توهمااوا هااذا ،المثا  إثلااات للمثاا 
فكيف وهو ح مثي  لاه كماا  ،فال مثي  له له مثيالً  ضكيف؟ لو افتر  ، ة في نني المث ملال ،المث 
فهاا  م ناا  هااذا ننااه  ،مثلااك ح يبخاا  :إذا قياا  ؟هاا  م ناا  هااذا ننااك تبخاا  ،مثلااك ح يبخاا  :ي ااال
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مثا  زياد ح  :إذا قيا  ؟إثلات للبخ  للطرف األول ونني لمثله وهو الطارف الثااني نناي للبخا  عناه
الثالا  مثلاك  ،عمارو إًذا الاذي مثا  عمارو ،ثا  زيادطيب من الذي مث  زيد؟ عمرو الذي م ،يبخ 

فماااذا  ؛نااه ح يبخاا إ :وعماارو قلنااا ،عماارو :الااذي مثاا  زيااد قلنااا ،مثلااك ح يبخاا  :إذا قلنااا ،ح يبخاا 
هاا  نثبتنااا لااه البخاا  نو ننينااا عنااه لساابب المماثلااة بينهمااا الحكاام الااذي حكمنااا لااه عاان  ،نثبتنااا لزيااد

فاااذا نثبتنااا علاا  نظياارا ننااه ح يبخاا  ووجااه  ،ه ننااه ح يبخاا الحكاام الااذي حكمنااا لااه علاا  مثلاا ،مثلااه
ألن وجه الشله  ؛إًذا هو ح يبخ  ،فاذا كان مثله ح يبخ  ،المماثلة هي المتحد  عنها وهو البخ 

لمااذا عادلنا  ،مثلاه ح يبخا  :عندما نتحد  عن شخ  نمدحه لالجود فن اول .بينهما الجود والكرم
ي ناي طاار ذكارا وهايته فاي  ،الكالم ح ي ب  لالنسالة لهاذا الشاخ  ألن مث  هذا ؟إل  المث  عنه

مثاا  حاااتم ح  :نو ن ااول ،يحتااام إلاا  نن ن ااول هااذا الكااالم ،حاااتم ح يبخاا  :مااثالً  إذا قلنااا ،اآلفاااا
ألن حاتم ضرب نروع األمثلة فاي هاذا  ؛والمنترض في نن مث  حاتم دونه في هذا الوهف ،يبخ 
فااذا كاان مثلاه الاذي هاو دوناه فاي هاذا الوهاف ح يمكان نن  ،لوهاففمثله دونه في هذا ا ،اللاب

فمن هذا الحيثية يت رر  ،وهو ندخ  في وجه الشله من لاب نول  عليه يتهف لالبخ  إًذا الم يس
نن إدخال الكاف للملال ة في نني المثي  وهو السميع اللهير إثلات لهنتي السمع واللهر علا  

ومان قيار  ،  ماا ذكارا شايخ اإلساالم مان قيار تحرياف وح ت طيا ما يلي  بجاالل هللا وعظمتاه علا
الكااالم علاا  الننااي  نيًضاااويااأتي  ،وساايأتي الكااالم عاان هاانتي الساامع واللهاار ،تكييااف وح تمثياا 

 .-إن شاء هللا ت ال -المجم  واإلثلات المنه  في الدرس ال ادم 
 ؟تيمية التشبيهولم يذكر ابن  ،ما النرا بين التمثي  والتشبيه :هذا سنال ي ول 

  .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.


