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علو ال:هر) من الكتاب؟
س :ما دليق ( ِّ
ج :أدلته كثيرة:
منَّلْْا دلْْه

لعلد القَّلر
 :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ [األنعْْام]18:؛ وهد متوْْْ ِّْمن ِّ

وال ََد يٌ.
و دله

 :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ [الزمر].

و دله

 :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ [مافر].

و دله

 :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

و دله

 :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ [هدد.]56:

و ْْْدلْْه

[

].

 :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ [الرالمن].
ومير ل من اآليات.
ه

تقدم أ الم،نِّف 
 أالدها :دلد الَد يٌ.
 وثانيَّلا :دلد القَّلر.

كر أ دلد اهلل  ثالثٌ أ سا ٍم:
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 وثالثَّلا :دلد الشأ .
و َ كر  -فيمْا كر سْْْْاب ًقْا  -اآليْات واألالْاديْث الْدالٌْ دله إثبْات دل ِّد الَد يٌْ ،ثم
أتبعَّلا بسْ ٍ
دلد القَّلر) مَن الكتاُ؟) أي مَن
ْاال يتعل بْْْْ ْ ( هدل ِّد القَّلر)؛ فقال( :ما دليل ( ِّ
َ
فالمراد به :القره .
القره الكريم؛ فإنه إ ا هأطل (الكتاُ)  -كما تقدم  -ه
ٍ
لد اهلل ▐ بقَّلره؛ و همقْدمَّلْْا :دلْه
وأورد هيْات تْدل دله د ِّ

 (:ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ [األنعْام)]18:؛ فْإ هْذه اآليٌْ همتوْْْ ِّْمنٌْ دنْد َمن َ كر لْ (القَّلر)
و(الَد يٌْ)؛ أل اهلل ْْال ( :ﰂ ﰃ ) مب ِّي ًْنْا َّل َره ،و ْْال ( :ﰄ ﰅ ﰆ ) مثبَ ًْتْا
َفد يته؛ فله ▐ دلد القَّلر دليَّلم.
وأمْا اآليْات التي كرهْا بعْدهْا فْإنَّلْا متوْْ ْ ِّمنٌْ إثبْات صْْ ٌَْْ (القَّلر) لْه؛ يف دلْه
 ( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ [الزمر ،)]4 :و دلْْه ( :ﯼ ﯽ ﯾ [مْْافر،)]16 :
و دله ( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

[

.)]65 :

فَّلذه اآليات الثالل فيَّلا اسم (القَّلار)؛ المتو ِّمن صٌَ (القَّلر).
فإ مَن طرا إثبات الَْ ،ات :ورود األسْْماء اإللَّليٌ المشْ َ
ْتملٌ دليَّلا؛ فكل اسْ ٍ
ْم
ه
ِّ
َ
الَ،ات؛ كما
إلَّلي فَيه صٌَ أو أكثر  -كما تقدم  ،-وهد من طرا أهل السنٌ يف إثبات ِّ
ٍّ
كرت ل يف دلي:
ه
اإل ْثْْْبْْْ َ
َ َ َ َ
َ
َأسْْ ْم ْاء ربْ َن ْا َدْ َلْه الَ ْ ََ ْ ْْ،
ات
ات
مْْْ َن ْاألَدلٌْْْ لْْْذي ْ َ َ
ِّ
ْ َ ه َ ِّ
فاسم (القَّلار) الدارد يف هاالء اآليات يَيد إثبات صٌَ (القَّلر) هلل.
وكذل ما كره بعده يف دله
همد ِّبر لَّلا ،و اهر إياها.

 ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ [هدد )]56:أي
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أيوْ ْا :هيٌ سْْْدرة الرالمن ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [الرالمن ]33:أي
ويف معنه ل
ً
بقد ٍة وإ ٍ مَن اهلل ▐؛ فتكد لكم الجٌ يف نَد أ هارهما.
واآليٌْ األهوله أصْْْْر ه هي ٌٍْ َتعل بََّلْا َمن تعل مَن القْا لين بْإثبْات (دل ِّد القَّلر)؛ وهي
دلْْه  ( :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ [األنعْْام)]18:؛ فْْأخْْذوا مَن كر كلمٌْْ ( ﰄ )
كرت لكم أنْه جْاء نظيرهْا يف دلْه
إثبْات (دل ِّد القَّلر) ،و
ه

 ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾

لد ال َِّْ،ات)؛
لد الذات) و(د ِّ
ْيما لْْْ ْ ( هد ِّ
[الَتُ]10:؛ فال َيتدجه القدل بإثبات هذا العل ِّد َ س ً
الَ،ات).
لد ِّ
بل هد همندرج يف (د ِّ
َ
لد صَاته.
فنهثبَل دلد القَّلر هلل  ،إال أنه من جملٌ د ِّ
لو) على نوعين:
فمدار أقسام (الع ِّ
َ
 أحدهما :دلد الذات.
الَ،ات.
 واآلخر :دلد ِّ
و(دلد القَّلر) فرد مَن األفراد التي َت َ
والَ،ات).
رجع إله (دل ِّد ال َقدْ ر ِّ
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س :ما دليق لل من الس َّة؟
ج :أدلته من السنٌ كثيرة:

نخ ٌذ بِ َ ِ
ت ِ
ال َيتِ َها».
منَّلا دله ♀َ :أ ُعو ُل بِ َ ِم ْن َش ِّر ُك ِّق َدا َّبة َأ ْن َ

و دله ♀ :ال َّل ُهم إِ ِّني عبدُ َك وابن عب ِد َك وابن َأمتِ َ َ ،ن ِ
ال َيتِي بِ َي ِد َكَ ،ماض
َْ َ ُْ َْ َ ُْ َ
َّ
َ
الحديث.
فِ َّي ُح ْك ُم َ َ ،عدْ ٌل فِ َّي َق َضاهُ َك»...
تَ ،و َال َي ِعز
و دله ♀ :إِ َّن َ َت ِْ :ضـي َو َال ُيَ :ضـى َع َل ْي َ  ،إِ َّن ُه َال َي ِذل َم ْن َوا َل ْي َ
ت».
َم ْن َعا َد ْي َ
ومير ل كثير.
ه

لد القَّلر) ،أتبعه بهلن
لما كر المْ،نِّف 
اآليات القرهنيٌ الدالٌ دله (د ِّ
َ
لد القَّلر
كر األالاديث الداردة يف ل ؛ فقال( :ما دليل ل من السْْْنٌ؟) أي ما دليل د ِّ
مَن السنٌ.
َ
أحاديث:
ثم أجاب ع ه بذكر ثالثة
َّ
نخـ ٌذ بِ ـَ ِ
ت ِ
الـــ َيتِ َهـا»)
(م هـا :دلْه ♀َ :أ ُعو ُل ِبـ َ ِم ْن َشـــ ِّر كـُ ِّق َد َّابـة َأنـْ َ
الحديث .رواه مسلم يف صحيحه».
وم هـا ( :دلْه ♀ :ال َّل ُهم إِ ِّني عبـدُ َك وابن عبـ ِد َك وابن َأم ِتـ َ  ،نـَ ِ
الـــ َيتِي
َ ُْ َْ
َْ
َ ُْ َ
َّ
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بِ َيـ ِد َكَ ،مـاض فِ َّي ُح ْك ُمـ َ َ ،عـدْ ٌل فِ َّي َق َضــ ـاهُ َك» الحْديْث) .رواه أالمْده وميره ،وإسْْ ْنْاده
صحيُ.
ت،
وم ها ( :دله ♀ :إِ َّن َ َت ِْ :ض ـي َو َال ُي َ
:ض ـى َع َل ْي َ  ،إِ َّن ُه َال َي ِذل َم ْن َوا َل ْي َ
َ
دلي ◙،
َو َال َي ِعز َم ْن َعا َد ْي َ
ت») .رواه أصْْْحاُ السْْْنن» من الديث الحسْْْ هن بن ٍّ
وإسناده صحيُ.
وميرهْا تْدل يف معنْاهْا دله هنَد هالكم اهلل  ،وكمْال هملكْه،
وهْذه األالْاديْث
ه
َ
الَْْْ،ات)  -كما
لد ِّ
وتدبيره َخ ْلقه ،وأ األمر كله بيده ،و ل من جملٌ ما يندرج يف (د ِّ
تقْدم -؛ فْإنْه وإ ْ كْا إثبْا ًتْا لقَّلر اهللَ َخ ْل َقْهَ ،
ودزتْه دليَّلم ،و َم َلبتْه لَّلم؛ فَّلْذه المعْاين
والَ،ات) المتقدِّ م َكره.
ترجع إله (دل ِّد القدر ِّ
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علو َّ
الشصن)؟ وما ا َّلذي يج نف ُيه عن اهلل ؟
س :ما دليق ( ِّ
المتعال) وما
ادلم أ دلد الشْأ هد ما توْمنه اس هْمه (ال هقدو  ،السْالم ،الكبير ،ه
جْ :
يف معناها ،واست ْل َزم ْته جميع صَات كماله و هنعدت جالله.
َ
َ
ظَّليرا ،أو
فتعاله يف َأالديته أ يكد ل يره مل  ،أو سْْْط منه ،أو يكد دد ًنا له ،أو ً
شَي ًعا دنده بدو إ نه ،أو دليه هي َ
جير.
وتعْاله يف دظمتْه وكربيْا ْه وملكدتْه وجربوتْه دن أ يكد لْه همن َ
ْازْ ،أو هم ْالَْن ،أو
ولي من الذ ِّل ،أو ن،ير.
؛
وتعاله يف صمديته دن ال،االبٌ ،والدلد ،والدالد ،وال هكفء ،والنظير.
والسْْ ْنٌْ ،والندم ،والتعْن،
وتعْاله يف كمْال اليْاتْه و يدميتْه و ْدرتْه دن المدتِّ ،
واإلدياء.
وتعْاله يف كمْال َدلمْه دن ال َلٌْ والنِّسْْ ْيْا  ،ودن هدزوُ مَثقْال ر ٍة دن دلمْه يف
األر

أو يف السماء.

وتعْاله يف كمْال الكمتْه والمْده دن خل شْْْ ٍ
ْيء دب ًثْا ،ودن ترك التل هسْْ ْدً ى بال
ٍ
َّلي ،وال ٍ
ٍ
أمر ،وال َن ٍ
جزاء.
بعث ،وال
وتعاله يف كمال ددله دن أ يظلَم أالدً ا مثقال ر ٍة ،أو أ ي َ
َّلومه شي ًئا من السناته.
َ
َ
ٍ
رزى ،أو َ
شيء.
يَتقر إله ميره يف
وتعاله يف كمال مناه دن أ هيه َعم ،أو هي َ
نَسه ،ووصَه به رسدله دن التعهيل والتمثيل.
وتعاله يف جميع ما وصف به َ
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وسبحانه وبحمده ،ودز وجل ،وتبارك وتعاله ،وتنزه وتقد
وربدبيته وأسما َءه الحسنه وصَاتَه ال هعله.

دن ِّ
كل ما هينايف إلَّليته

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ [الروم.]27:
ونْْْْ،د
ه
وشَّلرتََّلا.

الدالي من الكتْاُ والسْْ ْنٌْ يف هْذا البْاُ معلدمٌْ مََّلدمٌْ ،مع كثرتََّلْا

لم ْا فرغ المْ ْْ،نِّف 

لد
مَن كر مْْا يتعل بنددي
العلد المتقْْدِّ مين (د ِّ
ِّ

ٍ
بسْْْاال يتعل ببيا القسْْْم الثالث؛ وهد (دلد الشْْْأ )؛
الَد يٌ ،ودل ِّد القَّلر) ،أتبعَّلما
دلد الشأ ) وما الذي يجن نَ هيه دن اهلل .) 
فقال( :ما دليل ( ِّ
لد الشْأ ) والسْاال دما يجن نَ هيه دن اهلل
و َ َر المْ،نِّف بين السْاال دن دليل (د ِّ
؛ أل إثبات دل ِّد شأنه َي َ
ستلزم نَ َي ما ال يلي دنه.
اسْْمه (ال هقدو  ،السْْالم،
ادلم أ دلد الشْْأ هد ما توْْمنه
ه
ثم أجاُ دنه فقالْ ( :
المتعال) وما يف معناها ،واست ْل َزم ْته جميع صَات كماله و هنعدت جالله).
الكبير ،ه
فالمراد بـ (علو ِّ َّ
ومداره على أللين:
الشصن) :دلد ال َقدْ ر؛ َ
✓ أحدهما :إثبات المحاسن والكماالت.
✓ واآلخر :نَي النقا ص واآلفات.
فإ العبد إ ا َأثبل لر ِّبه ▐ المحاسْْْن التامٌ والكماالت العامٌ ،ونََه دنه
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▐ النقا ص واآلفات؛ كا مع ِّظ ًما ربه  ،مثبَتًا له دلد الشأ .
ومداره
فْْْْْْ (دلد الش ْأ ) يرجع إله معنه إجالل اهلل ،وإدظامه ،وتقديره ،وإدزازه،
ه
دله األصلين المتقدِّ مين.
ثم بين الم،نِّف 
ِمن لل تسع ُج َمق:

طر ًفا مما يتعل بْ ْ (دل ِّد َ دْ ر اهلل  وشأنه)؛ فذكر

فـالجملـة األولى :هي دلْه( :فتعْاله يف َأالْديتْه أ يكد ل يره مَلْ  ،أو َسْْْْط منْه)
ْيرا( ،أو شَْْْْي ًعْا دنْده بْدو إ نْه ،أو
ظَّليرا) أي نً ْْْ،
أي جزء منْه( ،أو يكد دد ًنْا لْه ،أو ً
دليه هي َ
جير) أي يتحكم دليه يف إجارة َمن هيراد دفع العذاُ دنه.
والجملـة َّ
الثـانيـة :يف دلْه( :وتعْاله يف دظمتْه وكربيْا ْه وملكدتْه وجربوتْه دن أ
نازْ ،أو م ال َ
يكد له هم َ
ولي مَن الذ ِّل ،أو ن،ير).
أو
،
ن
ه
؛
و(الولِي) ه ا بمعنه :الناصر.
َ
لي) له مع يان:
َّ
فإن َ
(الو َّ
 أحدهما :الناصر؛ وهد المنَي دن اهلل؛ فليس له ناصر. -واآلخر :المنْ،در؛ وهد الذي هيوْا ،إله اهلل؛ ومنه دله

﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ﴾ [يدنس] أي الذين هي َ
كرمَّلم اهلل  بن،رهم.
والجملـة ال َّثـالثـة :يف دلْه( :وتعْاله يف صْْ ْمْديتْه دن الْ ْْ،االبٌْ ،والدلْد ،والدالْد،
وال هكفء ،والنظير).
(الصـــمـد) هد السْْ ْيْد الكْامْل الْذي يقْْْْ،ده َ
الت ْل يف الدا جَّلم
وت:ـدَّ م َّ
أن مع ى َّ
فيرفعد َنَّلا إليه.
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و(لمد َّيته ▐) نوعان:
َ
 أحدهما :كما هله يف نَسه؛ فَّلد س ِّيد كامل.
 واآلخر :صمدد َ
الت ْل إليه يف َرفع الدا جَّلم؛ فَّلم يبت د منه واء الدا جَّلم.
الرابعـة :يف دلْه( :وتعْاله يف كمْال اليْاتْه و يدميتْه و هْدرتْه دن المدت،
والجملـة َّ
والسنٌ ،والندم ،والتعن ،واإلدياء).
ِّ
و(الس َة) :النعا  ،و(اإلعياء) :الن ََّل بالملل والسآمٌ.
ِّ
والجملة الخامسـة :دله( :وتعاله يف كمال َدلمه دن ال َلٌ والنِّسْيا  ،ودن هدزوُ
مَثقال ر ٍة دن دلمه يف األر أو يف السماء) أي أنه ال يتَه دليه شيء.
والجملة السـادســة :يف دله( :وتعاله يف كمال َالكمته والمده دن خل شْ ٍ
ْيء دب ًثا)
َ ْ
َّ
َّلملين (بال أم ٍر ،وال َنَّل ٍي ،وال
رسْْلين هم َ
أي ال فا دة منه( ،ودن َت ْرك التل هسْْدً ى) أي هم َ
ٍ
بع ٍ
جزاء).
ث ،وال
السـ ـابعة :يف دله( :وتعاله يف كمال ددله دن أ َيظلَم أالدً ا مثقال ر ٍة ،أو
والجملة َّ
أ ي َ
(اله ْضم) :النقص.
َّلومه شي ًئا مَن السناته) أي أ ينق،ه؛ فـ َ
َ
رزى ،أو َيَت َقر
والجملـة ال َّثـام ـة :يف دلْه( :وتعْاله يف كمْال َمنْاه دن أ هيه َعمَ ،أو هي َ
ٍ
شيء).
إله ميره يف
نَسْْ ْه ،ووصْْ َْْه بْه
والجملـة التـَّاســـعـة :يف دلْه( :وتعْاله يف جميع مْا وصْْْْف بْه َ
رسْْْدله♀ دن التعهيل والتمثيل)( ،وسْْْبحانه وبحمده ،ودز وجل ،وتبارك
الحسْْْْنه وصْْ َْْاتَْه
وتعْاله ،و َتنزه و َتقْد دن ك ِّْل مْا هينْايف إلَّليتْه وربدبيتْه وأسْْ ْمْا َءه ه
ال هعله).
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وهذه الجملٌ األخيرة هي التي أجاُ بََّلا المْ ،نِّف دن الش ْهر الثاين مَن سْْااله لما
ْال( :ومْا الْذي يجْن نَ هيْه دن اهلل ) ؛ فجدابْه المْذكدر هنْا :أ الْذي يجْن نَيْه
دن اهلل هد ( ِّ
الحسنه وصَاتَه ال هعله).
كل ما هينايف إلَّليته وربدبيته وأسما َءه ه
ثم ختم هذا الجداُ بقدله

 ( :ﭷ ﭸ ﭹ [الروم)]27:؛ وهذه اآليٌ أصْْْل

يف إثبات الكماالت هلل  فيما ات،ف به.
ومَث هلَّلا د هله

(الم َثق) هد الدصْف؛ فمعنه
 ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [النحل]60:؛ فـــ ـ َ

اآليٌْ ( :ﭷ ﭸ ﭹ [الروم )]27:أي لْه الدصْْ ْف األدله؛ فسْْ ْره بْذلْ ابن دبْا ٍ
¶ ،واختاره ابن الق ِّيم 

 ،وفيه ددة أ ٍ
دال أخرى للسْْلف ،لكن أصُْْْ

تَاسيره هد ما كرناه.
الَْْ ْْ،ات؛ فللْه الدصْْْْف األدله الْذي ال يبل ْه
وفيْه :إثبْات الكمْاالت فيمْا هلل من ِّ
ميره (.)1
ه

( )1وكل هذه مَن وجده كمال اهلل ▐.
الم ْسْْتَقْْْ،د ؛ فإ
ووجده كمال اهلل ▐ ال يبلٌ دَدها العادو  ،وال يسْْْتهيع أ يسْْْتقْْْ،يَّلا ه
نَسْْْه يتوْْْمن أندادًا من الكماالت ال هتحيط بََّلا
اهلل نَ َسْْْه؛ فحمد اهلل َ 
اإلنسْْْا يحمد اهلل كما َالمد ه
مدار هكنا ودقدلنا.
ٍ
مسعدد المتقدِّ م الذي أوله :ال َّل ُه َّم إِ ِّني َع ْبدُ َك َوا ْب ُن َع ْب ِد َك َوا ْب ُن َأ َمتِ َ  ،»...وفيهَ :أ ْس َص ُل َ
ويف الديث ابن
ت بِ ِه َن ْفســ َ » ،الته الَ :أ ِو اســت َْص َثر َ بِ ِه فِي ِع ْل ِم ال َغي ِ ِع ْدَ َك»؛ َ
فمن أسْْْماء اهلل
بِك ُِّق ْاســم ُه َو َل َ َ ،ســ َّم ْي َ
ْ
ْ ْ
َ
تومنٌ لكماله ما لم نهلَع دليه؛ بل هد مين دنا.
الم ِّ
فيكد ما ن َهشر لنا من كماله ▐ هد بعض كماله [ . شر برنامج التعليم المستمر].
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مْا كره ممْا يتعل بعل ِّد اهلل  يف َْدْ ره وشْْْْأنْه
ثم ختم المْ ْْ،نِّف 
بقدله( :ونْْْ،د الدالي مَن الكتاُ والسْ ْنٌ يف هذا الباُ معلدمٌ مََّلدمٌ ،مع كثرتََّلا
ه
وشَّلرتََّلا).

