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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثريا إىل يوم 
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مّوفق الّدين أيب : ُلمَعة االعتَقاد لإلمام :  من شرح  كتاب ام فهذه مذاكرة الدرس اخل
- رمحه اهلل تعاىل-ملقّدسي حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن ُقدامة ا
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 16 لملك﴾ا َيْخِسَف ِبُكُم اْْلَْرَض فَِإَذا ِهَي َتُمورُ  َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى﴿أََأِمنُتْم َمْن ِفي السََّماِء َأن

 .( اَلَِّذي ِفي اَلسََّماِء تَ َقدََّس ِاْسُمكَ  رَب َُّنا اَللَّهُ )   -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َوقَ ْوُل النَِّبي  
ُرُهَما ِمْن اْْلَئِمَّةِ  َوُمْسِلم, ْبُن أََنس َرَواُه َماِلكُ  ( فَِإن ََّها ُمْؤِمَنة   ِاْعِتْقَها: أَْيَن اَللَُّه؟ قَاَلْت ِفي اَلسََّماِء قَالَ  : َوقَاَل لِْلَجارِيَةِ   .َوَغي ْ
َعةً  ) ِلُحَصْين   -َوَسلَّمَ  َصلَّى اَللَُّه َعَلْيهِ -َوقَاَل النَِّبيُّ  َمْن : قَالَ , َوَواِحًدا ِفي اَلسََّماءِ , ِستًَّة ِفي َاْْلَْرضِ  ,َكْم ِإَلًها تَ ْعُبُد؟ قَاَل َسب ْ

َوَعلََّمُه , فََأْسَلمَ  (َوأَنَا ُأَعل ُمَك َدْعَوتَ ْينِ , َواْعُبْد اَلَِّذي ِفي اَلسََّماءِ  ,فَاتْ ُرْك اَلس تَّةَ : قَالَ , اَل اَلَِّذي ِفي اَلسََّماءِ َوَرْهَبِتَك؟ قَ  ِلَرْغَبِتكَ 
 . (نَ ْفِسي ي َشرَّ اَللَُّهمَّ أَْلِهْمِني ُرْشِدي َوِقنِ  ) يَ ُقولَ  َأنْ  -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّبيُّ 

َيْسُجُدوَن بِاْْلَْرِض, َويَ ْزُعُموَن  أَن َُّهمْ : " َوَأْصَحابِِه ِفي اْلُكُتِب اْلُمتَ َقد َمة -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَللَّهُ -َوِفيَما نُِقَل ِمْن َعََلَماِت النَِّبي  
  . "َأنَّ ِإَلَهُهْم ِفي السََّماءِ 

َوذََكَر اْلَخبَ َر ) وََكَذا ِإنَّ َما بَ ْيَن َسَماء  ِإَلى َسَماء  َمِسيَرة َكَذا: قَال -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَللَّهُ -ُسَنِنِه َأنَّ النَِّبيَّ  َوَرَوى أَبُو َداُوَد ِفي
 (َواللَُّه ُسْبَحانَُه فَ ْوَق َذِلكَ , اْلَعْرشُ  َوفَ ْوَق َذِلكَ ( ِإَلى قَ ْوِلهِ 



ََيِْسَف ِبُكُم اْْلَْرَض فَِإَذا ِهَي  ﴿أَأَِمنُتْم َمْن ِف السََّماِء َأناشرح اآلية 
 مبّينا وجه الداللة على صفة العلّو ؟؟﴾ ََتُورُ 

رضي - ذلك جاء عن غريهك"أأمنتم عذاب من ِف السماء إذا عصيتموه: " قال ابن عباس 
 -اهلل عنه و أرضاه

 " على"هنا مبعىن  فيعند من يقول أن احلروف تتناوب قالوا  أن -:  "ِف السََّماِء "قوله 

فهي على  العلو املراد هباالسماء و من مل يرى التناوب قال إن -                          
   العلوأي من ِف{أَأَِمنُتم مَّن ِف السََّماءِ }ظاهرها 

 .دليل ظاهر على إثبات علو اهلل تعاىل على عرشه هذه اآلية ف    

 

 صفة العلّو؟على دلة اْل بعض اذكر 

  {أَأَِمنُتم مَّن ِف السََّماءِ } :من القرآن -

 مع العلو إىل الوداع حجة ِف-وسلم عليه اهلل صلى- إشاراته الفعلية السّنة من :من السّنة-
" اهلل أين:"بقوله للجارية-والسالم الصالة عليه– سؤاله التقريرية ومن((شهدفا اللهم )) : قوله
 .فأقّرها السماء ِف فقالت

 ضروريا   مجاعا  إ عليها مةاْل مجعأ اليت املسائل من ستواءواإل والفوقية العلو لةأمس :اإلجماع-
 ثارواآل حاديثْلا من عجبا   رأيت ستواءواإل بالعلوّ  يتعلق ما ِف ئمةاْل كتب ِف نظرت ذاإ و
 وِف جتماعاإل ِف القيم بنا وتلميذه سالماإل شيخ عنه ذكر كما الشافعية أئمة بعض ذكر بل

 على مجاعاإل حكيو  . دليل لفأ من كثرأ العلو صفة ثباتإ ِف جاء قد هنّ أ ةاملرسلّ  الصواعق
ني ومائتني أربع وثالث سنة املتوىف املديين بناك ئمةاْل من متقدمة طبقات ِف العلو لةأمس



 بالرؤية يؤمنون) وقال اجلماعة هلأ قول عن لهأس من سؤال على جابأ فقد (432)
 .  (أستوى عرشه على السموات فوق اهلل وأن والكالم

 كالدارمي اخلالئق من حيصيهم ال ومن راهويه بناك ئمةاْل من واحد غري مجاعباإل حوصرّ 
  . البّ  عبد بناو  والطلمنكي صفهاينواْل بطة بناو 

 أيديهم يرفعون العباد و هبذا تؤمن الصحيحة العقول و السليمة الفطرة:العقل و الفطرة -
 عالء أيب قصة ،من ذلك دعائه أرادوا أو تعاىل اهلل إىل اإلشارة أرادوا إذا السماء إىل ضرورة
 دعا إذا ضرورة أنفسنا ِف جند إنا " قال مالّ  اهلمذاين حريين:قال عندما اجلويين مع اهلمذاين
 حريين: قال و املنب على من نزل و رأسه على يديه فوضع السماء إىل يديه يرفع أن أحدنا
 ".اهلمذاين

 

َرب َُّنا اَللَُّه اَلَِّذي ِف اَلسََّماِء )ذكر املصنف ِف أّدلة صفة العلّو حديث 
     ما درجة هذا احلديث؟(  ِاْْسُكَ  تَ َقدَّسَ 

 والّدعاء الرّقية ِف طويل حديث وهو تعاىل اهلل رمحه املصّنف إختصره احلديث هذا
 ابن زيادة إسناده ِف ْلنّ ، أعّله واخلطّايبّ  العلم أهل ِف صّحته اختلف قد و ،للمريض
 من آخر إسناد له احلديث ، وهذا"احلديث منكر" حامت أبو اْلنصاري، قال حممد
 اّلذين اْلشياخ وجبهالة رميم أيب بن بكر ْليب بعّلتني معلّ  أنّه إالّ  عبيد بن فضالة حديث
  داود أبو أخرجه قد حال كلّ  على احلديث هذا اإلسناد، ِف ذكروا

 .ضعيف حديث ولكّنه وغريهم وأمحد والّنسائيّ  والّّتمذيّ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 يسوق املصنفون بعض اْلحاديث الضعيفة ِف كتبهم؟ملاذا 

  ّمن املصّنف هذا نظر ِف وتكون الضعف شديدة تكون ال قد اْلحاديث هذه ْلن 
 .ويسوقها هبا وحيتجّ  تصحيحها إىل فيميل الثّابتة اْلحاديث

 ا يذكرون أدلة  من الكتاب والسنة مال يسوقوهنا إستقالال  لإلستدالل هبا وإنّ  هم 
 ذلك على نّبه كمامنها ، أصحّ  هو الضعيفة  بعد ما اْلحاديث فهم يسوقون ايذكروهن
 ."البكريّ  على الردّ  ِف اإلستغاثة" كتابه ِف تعاىل اهلل رمحه تيمية بنا اإلسالم شيخ
 

  ِاْعِتْقَها فَِإن ََّها ُمْؤِمَنة  : َقالَ  أَْيَن اَللَُّه؟ َقاَلْت ِف اَلسََّماءِ  :َوَقاَل لِْلَجارِيَة 
 مادرجة هذا احلديث؟

 :بالوجهني ضبط:  هُ رَب َُّنا اَللَّ  : قوله -

 وخب مبتدأ أنّه على بالرفع ضبط -

 موّضحة صفة هذااَلَِّذي  ، بدال   هنا يكون اَللَّهَ  ،َنا اَللَّهَ رَب َّ  الّنداء حرف حذف على بالّنصب أيضا   وحكي-
. 

 .ستئنافإ أو خب بعد خبا   يكون نأ إّما هذا تَ َقدََّس ِاْسُمكَ  قوله-

 .اجلملة على الكاف لدخول الرّفعب كتُ مَ حْ رَ  امَ كَ  وقوله-

 



 ثبوته ِف ةاجلهميّ  جادل وإن الصّحة من عالية مرتبة ِف فهو مسلم اإلمام رواه احلديث هذا
 معاوية حديث وهو ،به واحتجّ أو  اْلئّمة ورواه أيضا   مالك رواه وقد ، شايعه من و كالكوثريّ 

 ِف تعاىل اهلل بأنّ  أجابت اجلارية فإنّ  الّتقريريّة السّنة من وهذا احلديث الّسلميّ  احلكم بن
 .وسّلم عليه اهلل صّلى الّنبّ  أقّرها و الّسماء

  

َكْم ِإهَل ا  : حِلَُصنْين  -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َقاَل النَِّبُّ  :هل احلديث 
َعة   ا ِف اَلسََّماءِ  ,ِستَّة  ِف َاْْلَْرضِ ، تَ ْعُبُد؟ َقاَل َسب ْ َمْن ِلَرْغَبِتَك : َقالَ ، َوَواِحد 
، اَلسََّماءِ  اَلَِّذي ِف  َواْعُبدْ ، فَاتْ ُرْك اَلسِّتَّةَ : قَالَ ، اَلَِّذي ِف اَلسََّماءِ  َوَرْهَبِتَك؟ َقالَ 

َأْن  -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّبُّ  َوَعلََّمهُ ، فََأْسَلمَ  (َوأَنَا أَُعلُِّمَك َدْعَوتَ نْيِ 
 صحيح؟(اَللَُّهمَّ َأهلِْْميِن ُرْشِدي َوِقيِن َشرَّ نَ ْفِسي : يَ ُقولَ 

  ضعف فيه احلديث . 

 

َوَأْصَحابِِه - َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعاَلَماِت النَِّبِّ  َوِفيَما نُِقَل ِمنْ :قوله  
َمة بِاْْلَْرِض، َويَ ْزُعُموَن َأنَّ ِإهَلَُهْم ِف  أَن َُّهْم َيْسُجُدونَ : " ِف اْلُكُتِب اْلُمتَ َقدِّ

 سناد هلا؟اْلئمة مثل هذه اآلثار اليت ال إ ملا يذكر "السََّماءِ 

 والالحقني السابقني من اْلئمة من كثريينو  .سناد مثل هذه اآلثاريعسر الوقوف على إ
 : املقوالتو  ثاراآل هذه مثل يذكرون

 



 . بالدليل ستقاللاإل باب من ال و االستئناس ستشهاداإل باب من-

 خلقه على وتعالى تبارك اهلل علوّ  على نفوسهم في المستقّرة الكثرة على يدلّ  وهذا

 

 نصوص عليها دلّ  ثابتة مستقرة لةأمس عن حدثونيت مهنّ ْل فيه شكالإ ال مرأ وهذا -
 تعاىل اهلل علو ثباتإ على امللل مجيع ومن مماْل مجيع من مجاعإ ، مجاعواإل ةوالسنّ  الكتاب
َوقَاَل ِفْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِل َصْرح ا ﴿ فرعون عن خمبا   تعاىل قوله ِف تأمل ومنخلقه  على

 اّل إ ملوسى هذا قال ما فرعون نأ "التوحيد كتاب" ِف خزمية بنا ذكر ﴾ابَ لََّعلِّي أَبْ ُلُغ اْْلَْسبَ 
 لبي ت  بيان ِف تعاىل اهلل رمحه سالماإل شيخ إنّ  بل، السماء ِف إهله نّ أب خبهأ موسى نأ

 واملاترودية شاعرةاْل من مةاملتقدّ  الطبقات مجاعإ ذكر ذلك على مجاعاإل ذكر املّ  ةاجلهميّ 
 .خلقه على عالن  عرشه على مستون  وتعاىل تبارك اهلل نّ أ ىعل وغريهم والشيعة

 

 َصلَّى اَللَُّه َعَلْيهِ -َوَرَوى أَبُو َداُوَد ِف ُسَنِنِه َأنَّ النَِّبَّ  :مادرجة احلديث  
 َوذََكَر اخْلَبَ َر ِإىَل  )ِإنَّ َما بَ نْيَ َْسَاءن ِإىَل َْسَاءن َمِسريَة َكَذا وََكَذا ):َقال -َوَسلَّمَ 
 ؟(َواللَُّه ُسْبَحانَُه فَ ْوَق َذِلكَ  ,َوفَ ْوَق َذِلَك اْلَعْرشُ  : )قَ ْولِه

 وله وغريهم والّتمذي داود بوأ خرجهأ وقد عنه اهلل رضي مسعود بنا حديث ِف جاء- 
 احلديث هذا) قال الواسطية مناظرة ِف -اهلل رمحه- تيمية بنا سالماإل شيخ قال حّت  طريقان
 طريقني من مروي فهو وغريهم ماجه بنوا والّتمذي داود بنكا لسننا أهل رواه هأنّ  مع

 العالمة الكالم هذا على ناقشه لكن ، (اآلخر ِف يقدح ال أحدمها ِف فالقدح مشهورين
 .طرق له قال العلوّ  كتاب ِف الذهب واحلافظ ،الضعيفة ِف تعاىل اهلل رمحه لبايناْل



 يسمى ما وهو [ذلك فوق واهلل] بلفظ باملطل عبد بن العباس حديث من جاء وكذلك- 
 ئمةاْل تلقاه سالماإل شيخ قال بل والبيهقي واحلاكم خزمية بنا صححه وقد وعالاْل حبديث
 مثل ضعفه قد احلديث كان نإو  اجلميع اهلل رحم القاسم بنا فتاوى ِف كما بالقبول
- وعالاْل حديث- ورفعه وقفه ِف خمتلف واحلديث كثري بناو  عدي بناو  والّتمذي البخاري

 

 ماهي أقسام العلو ؟ 

 :قسامأ ثالثة العلو

  القهر علو -

 القدر وعلو -

 . الذات وعلو - 

 :فقال بيتني ِف حكمي العالمة مشاَينا شيخ ذكرها

 كيفية بال عباده على***   والفوقية العلو له كذا

 عوانواْل ضداداْل عن جل***    نأالش وعلو قهرن  علو

 ع فيه اخلالف؟أّي اْلقسام وق 

 والنزاع اخلالف وقع انّ إو  وطوائفها مذاهبها جبميع القدر وعلو القهر علوِف  مةاْل ختتلف مل
 انّ إ  واملنزلة واملكانة القدر علو ويثبتون القهر علو يثبتون وغريهم فاملعتزلة الذات علو ِف

 من املبحث وهذا هجالل جل عرشه على هئستواإو  ْسواته على وتعاىل تبارك علوه ِف نازعوا
 .الكتب فيها وصّنفوا بالغا   عتناء  إ العلماء والهاأ اليت املهمة املباحث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املهم العظيم املبحث هذا ختم اآلثار وهذه النصوص هذه تعاىل اهلل رمحه املصّنف ساق وملا 

 :بقوله

 

 

, َوََل تَْأِويِلهِ , َوَلْم يَ تَ َعرَُّضوا ِلَرد ه, نَ ْقِلِه َوقَ ُبوِلهِ  َعَلى -رَِحَمُهْم اَللَّهُ -فَ َهَذا َوَما َأْشبَ َهُه ِممَّا َأْجَمَع السََّلُف 
 َوََل َتْمِثيِلهِ , َتْشِبيِههِ  َوََل 

 :العلو ثالثة أقسام                                       

وهو أن اهلل سبحانه وتعاىل عظيم فلي  فوقه عظيم وال ي شبهه عظيم، وأنه سبحانه وتعاىل هو الذي : علو القدر  ·
 .واْلمر وحده كما أنه له العبادة وحده له اخللق

وهو أن اهلل سبحانه وتعاىل قاهر مجيع خملوقاته بسلطانه، وهلذا يقول أئمتنا أئمة أهل السنة : الثاين علو القهر   ·
ي  ل" ال يقع ِف ملكه إال ما يريد فما مل يرده اهلل مل يقع: "ويقولون أحيانا" ال يقع ِف ملكه إال ما يريد: "واجلماعة

 .هناك شيء خارج عن مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، فاخللق مسخرون كلهم بسلطانه

وهذا هو حمل النزاع بيننا وبني املبتدعة؛ اجلهمية، فاملعتزلة، فاْلشاعرة، ومجيع نفاة الصفات، : الثالث علو الذات   ·
 .، أو نفاة للصفات دون اْلْساءة ينفون اْلْساء والصفاتسواء كانوا نفاة للصفات بالكلية وهم اجلهميّ 

 ة نفاة اْلْساء والصفات فهم أهل التعطيل الكليهم اجلهميّ : فاْلوىل . 

    إثباهتم هلا بدون معاين جمردة وينفون الصفات   هم املعتزلة يثبتون اْلْساء ِف زعمهم ْلنّ : أما الثانية
 . هاكلّ 

    هم اْلشاعرة يثبتون بعضا وينفون بعضا: والثالثة . 

كل هؤالء متفقون على نفي علو الذات عن اهلل عز وجل وأما أهل السنة فهم يثبتونه وبرهاهنم ِف ذلك الكتاب، ف
إىل غري ذلك من اآليات اليت  ﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْْلَْعَلى﴾  اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم ﴾ ﴿َوُهوَ : ومن اْلدلة على ذلك قوله تعاىل

   .ال حتصى

 -حفظه اهلل–الرازيين للشيخ عبيد الجابري مستفاد من شرح عقيد 

 



 
 

 اليت واْلهواء شيء يدفعه ال ضروري لإلمجاع اإلنعقاد وهذا منعقد اإلعتقاد باب ِف اإلمجاع
 . أبدا   هتردّ  ال أصحاهبا على تسلطت

 الكالم:   الصفة السادسة عشرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فصل                                                    
ِمْنُه ِمْن  -السَََّلمُ  َعَلْيهِ -َسِمَعُه ُموَسى , َيْسَمْعُه ِمْنُه َمْن َشاَء ِمْن َخْلِقهِ  ,أَنَُّه ُمَتَكل م  ِبَكََلم  َقِديم  , َوِمْن ِصَفاِت اللَِّه تَ َعاَلى

 .َأِذَن َلُه ِمْن َمََلِئَكِتِه َوُرُسِلهِ  َوَمنْ , -السَََّلمُ  َعَلْيهِ -َوَسِمَعُه ِجْبرِيُل , َغْيِر َواِسطَة  
﴿وََكلََّم اللَُّه ُموَسى  :قَاَل اللَُّه تَ َعاَلى, َويَْأَذُن َلُهْم فَ يَ ُزوُرونَهُ  ,َويَُكل ُمونَهُ , ُيَكل ُم اْلُمْؤِمِنيَن ِفي اْْلِخَرةِ  -ُسْبَحانَهُ - َوأَنَّهُ 

 .(461: النساء)َتْكِليمًا﴾ 
 .(411: اْلعراف)ِبِرَساَلِتي َوِبَكَلِمي﴾  ﴿يَا ُموَسى ِإن ي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاسِ  :ُسْبَحانَهُ  َوقَالَ 

ُهم َمن َكلََّم اللَُّه﴾  ﴿ :َوقَاَل ُسْبَحانَهُ   .(352البقرة )م ن ْ
 .(54:الشورى)اِء ِحَجاب﴾ ِإَلَّ َوْحياً َأْو ِمْن َورَ  ﴿َوَما َكاَن لَِبَشر  َأْن يَُكل َمُه اللَّهُ  :ُسْبَحانَهُ  َوقَالَ 
  (44:ط ه)رَبَُّك﴾  ﴿فَ َلمَّا أَتَاَها نُوِدَي يَا ُموَسى ِإنَّي أَنَا :ُسْبَحانَهُ  َوقَالَ 

 .(41:طه)أَنَا اللَُّه ََل ِإلَََٰه ِإَلَّ أَنَا فَاْعُبْدِني﴾  ﴿ِإنَِّني : َوقَاَل ُسْبَحانَهُ 
رُ    . ُر اَللَّهِ َجائِز  َأْن يَ ُقوَل َهَذا َأَحد  َغي ْ  َغي ْ

-ُرِوَي َذِلَك َعْن النَِّبي  , َسِمَع َصْوتَُه َأْهُل السََّماءِ  ,ِإَذا َتَكلََّم اَللَُّه بِاْلَوْحيِ  -َرِضَي اهللُ َعْنهُ -ْبُن َمْسُعود   َوقَاَل َعْبُد اَللَّهِ 
  .- اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى

ُغْرًَل  َيْحُشُر اَللَُّه اْلَخََلِئَق يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُعَراًة ُحَفاةً  ) أَنَُّه قَالَ  -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّبي   َعنْ  َوَرَوى َعْبُد اَللَِّه ْبُن أُنَ ْيس  
َواْسَتْشَهَد بِِه  ,َرَواُه اْْلَئِمَّةُ  ( يَّانُ أَنَا الدَّ , َمْن قَ ُرَب أَنَا اْلُمْلكُ  َكَما َيْسَمُعهُ , بُ ْهًما فَ يُ َناِديِهْم ِبَصْوت  َيْسَمْعُه َمْن بَ ُعدَ 

 . اْلُبَخاِري
َلًة رََأى النَّارَ  -َعَلْيِه السَََّلم- َأنَّ ُموَسى"َوِفي بَ ْعِض اْْلثَاِر  َها, لَي ْ فََأَجاَب َسرِيًعا , فَ َناَداُه رَبُُّه يَا ُموَسى ,فَ َهالَْتُه فَ َفزَِع ِمن ْ
َناًسا بِالصَّْوتِ  أَْنَت؟ فَ َقاَل أَنَا فَ ْوَقَك َوَأَماَمَك َوَعْن  فَأَْينَ , َوََل َأَرى َمَكاَنكَ , َأْسَمُع َصْوَتكَ , لَب َّْيكَ , فَ َقاَل لَب َّْيكَ  ِاْسِتئ ْ

ِهى َأَفَكََلُمَك َأْسَمُع َأْم َكََلُم َكَذِلَك أَْنَت يَا ِإلَ  :قَالَ , فَاَعِلَم َأنَّ َهِذِه الص َفة ََل تَ ْنَبِغي ِإَلَّ هلِل تَ َعالى يَِميَنَك َوَعْن ِشَماِلكَ 
 ."َبْل َكََلِمي يَا ُموَسى :َرُسوِلَك قَالَ 

 



 

 كيف يثبت أهل السّنة واجلماعة صفة الكالم هلل؟

من غري أهل السّنة  هيثبتله بالكتاب و السّنة و إمجاع السلف فالكالم من صفات اهلل الثابتة 
 .حتريف وال تعطيل وال تكييف وال َتثيل

 .و أصوات مسموعة،و حبروف  ،يتعلق مبشيئته،باهلل وهو كالم حقيقي يليق 

 

ملاذا يذكر املصنفون ِف خمتصرات  " َوِمْن ِصَفاِت اللَِّه تَ َعاىَل  :"قوله
 العقيدة عند سياق النصوص من التبعيضية ؟

 .فيه به حُيتذى ما يذكرون وإنا ستقصاءاإل يريدون ال مأهنّ  على للداللة" ِمن" يستعملون

 

 ؟"قدمي"ملاذا استعمل العلماء لفظ " ,أَنَُّه ُمَتَكلِّم  ِبَكاَلمن َقِدمين ،  ":قوله  

 قدمية ليةأوّ  تعاىل هلل الكالم صفة أنّ  لبيان -تعاىل اهلل رمحهم - اْلئمة ستعملها" قديم"لفظ 
 .أوليا   أو اْلزل ِف: املتكلمون يُعّب  وكما شاء، كيفما شاء مت متكلم وتعاىل تبارك هوأنّ 

  

 نوع صفة الكالم؟ ما 

 .ذاتية فعلية  صفة

 



 

 

 

 

 

 

 

 ؟من ينكر صفة الكالمكيف ترّد على  

 نرّد عليه باْلدلة من الكتاب و السّنة و إمجاع السلف فمنها: 

يَا ُموَسٰى ِإينِّ اْصطََفْيُتَك َعَلى ﴿: هسبحان وقال ﴾َتْكِليم ا ُموَسى اللَّهُ  وََكلَّمَ ﴿ :من القرآن 
ُهم مَّن َكلََّم اللَّهُ ﴿: وقوله تعاىل  ﴾النَّاِس ِبرَِسااَلِت َوِبَكاَلِمي  ﴾مِّن ْ

 ﴾َوَما َكاَن لَِبَشرن َأن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحي ا َأْو ِمن َورَاِء ِحَجابن ﴿ :و قوله

 ﴾ِإينِّ أَنَا َربُّكَ   فَ َلمَّا أَتَاَها نُوِدَي يَا ُموَسىٰ ﴿: وقوله 

ْسََِع َصْوتَُه ، اَللَُّه بِاْلَوْحيِ  ِإَذا َتَكلَّمَ  -َرِضَي اهلُل َعْنهُ -َعْبُد اَللَِّه ْبُن َمْسُعودن حديث  :من السّنة
  .- َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّبِّ  ُرِوَي َذِلَك َعنْ ، أَْهُل السََّماءِ 

حَيُْشُر اَللَُّه  )):  أَنَُّه قَالَ  -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ْبُن أُنَ ْي ن َعْن النَِّبِّ  َعْبُد اَللَّهِ  وحديث
اَلِئَق يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُعرَاة   ا فَ يُ َناِديِهْم ِبَصْوتن َيْسَمْعُه َمْن بَ ُعدَ  اخلَْ َيْسَمُعُه َمْن  َكَما، ُحَفاة  ُغْرال  بُ ْهم 

 ((أَنَا الدَّيَّان، نَا اْلُمْلكُ قَ ُرَب أَ 

 :وكالم اهلل تعاىل قدمي النوع، حادث اآلحاد

 .ومعىن قدمي النوع أن اهلل مل يزل، وال يزال متكلما  لي  الكالم حادثا  منه بعد أن مل يكن

وص حادث ْلنه متعلق مبشيئته م املعني املخصأن آحاد كالمه أي الكال: ومعىن حادث اآلحاد 
 .ء تكلم مبا شاء كيف شاءمت شا

 -اهللرمحه – العثيمنيحممد صاحل بن عة للشيخ مستفاد من شرح اللم



 

   ال مأهنّ  بسبب يعبدوهنا اليت املشركني آهلة نقص بنّي  وعال جلّ  الربّ :ونقول له 
 َواَل  َيْسَمعُ  اَل  َما تَ ْعُبدُ  ملَِ ﴿: ْلبيه يقول والسالم الصالة عليه إبراهيم فهذا يتكّلمون،
 هَلُمْ  مَيِْلكُ  َواَل  قَ ْوال   إِلَْيِهمْ  يَ ْرِجعُ  َأالَّ  يَ َرْونَ  أََفاَل ﴿ و قال ،﴾َشْيئ ا َعنكَ  يُ ْغيِن  َواَل  يُ ْبِصرُ 
 ِف يُعاب امّ  هذا كان فإذا ، السالم الصالة عليه موسى قصة ِف ﴾نَ ْفع ا َواَل  َضرًّا
 العافية اهلل نسأل املنزلة هذه أنزله فقد يتكلم ال اهلل بأنّ  قال من فإنّ  املشركني آهلة

 .الكالم صفاته من وعال جل فاهلل ،والسالمة
 على يدلّ  هذا فإنّ  أفراده بعض ذُكرت أو ُوصف إذا الشيء بأنّ  يقولون العلماء 

 فوص وعال جلّ  اهلل أن رأيت الكالم صفة إىل نظرت إذاف ،تأكيدها وعلى احلقيقة
 بالّنداء نفسه ووصف" يكّلم"و" كّلم"و" تكليما: "منه تصّرف وما بالكالم نفسه
 ﴾جنيّا وقرّبناه﴿ باملناجاة نفسه ووصف ، [24:مرمي]﴾َونَاَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اْْلَمْيَنِ ﴿

ِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَّ ﴿ ﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيال  ﴿ بالّصدق كالمه ووصف
ِإينِّ أَنَا  ۞ فَ َلمَّا أَتَاَها نُوِدَي يَا ُموَسىٰ ﴿ قال بالّنداء نفسه وصفو  ، ﴾َحِديث ا
ِإنَّيِن أَنَا اللَُّه ﴿: سبحانه له وقال وكّلمه وناجاه موسى نادى وعال جلّ  فاهلل ﴾َربُّكَ 

 .والسالم الصالة يهعل موسى ِف هكلّ  هذا ، ﴾اَل إِلََٰه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبْدين 
 

 .الدليل مع ذكر ؟كالم اهلل من غري واسطة  ن الذين ْسعوام 

يَا ُموَسٰى ِإينِّ اْصطََفْيُتَك ﴿: هسبحان قال  واسطة غير من منه السَلم عليه موسى سمعه -
  ﴾َعَلى النَّاِس ِبرَِسااَلِت َوِبَكاَلِمي

 ﴾ِإينِّ أَنَا َربُّكَ  ۞ فَ َلمَّا أَتَاَها نُوِدَي يَا ُموَسىٰ ﴿: وقوله 



 

: تعاىل قوله تفسري ِف البخاري عند هريرة أيب حديثبدليل  ،السَلم عليه جبريل وسمعه -
 الصالة عليه هأنّ ِف صحيح مسلم  هريرة أيب حديث و،[43: سبأ] ﴾قُ ُلوهِبِمْ  َعن فُ زِّعَ  ِإَذا َحتَّ ﴿

 [....جبيل يا: جبيل نادى عبدا   أحب إذا اهلل إن]: قال والسالم

: وتعاىل تبارك قولهِف تفسري  هريرة أيب حديثبدليل  ورسله مَلئكته من له أذن ومن -
 َأن لَِبَشرن  َكانَ  َوَما﴿: تعاىل قوله و ،[43: سبأ] ﴾َربُُّكمْ  قَالَ  َماَذا قُ ُلوهِبِْم قَاُلوا َعن فُ زِّعَ  ِإَذا َحتَّ ﴿

ُهم مَّن َكلََّم اللَّهُ ﴿: له تعاىل و وق.﴾ِحَجابن  َورَاءِ  ِمن أَوْ  َوْحي ا ِإالَّ  اللَّهُ  ُيَكلَِّمهُ   وذلك  ﴾مِّن ْ
 وكلم ة،اجلنّ  ِف والسالم الصالة عليه آدم وعال جل اهلل كلم فقد سل،الرّ  بعض فيه يدخل
 .واملعراج اإلسراء ليلة والسالم الصالة عليه حممدا   نبينا وكلم ، موسى

 

 نني ِف اآلخرة؟الدليل؟مؤ هل يكلم اهلل امل

 ذلك جاء كما" ويكلمونه اْلخرة في المؤمنين يكلم سبحانه وأنه: "املصنف قالنعم ، 
: يقول هأنّ ، الصحيحني ِف جاء وكما ،[25: ي ] ﴾رَِّحيمن  رَّب   مِّن قَ ْوال   َساَلم  ﴿: تعاىل قوله ِف
 [ .أبدا   أسخط فال رضواين عليكم أحلّ  يومال]

 

ا ُموَسى اللَّهُ  وََكلَّمَ ﴿:قال   ؟﴾َتْكِليم ا﴿ما وجه الشاهد من قوله ﴾َتْكِليم 

 :التأكيد فهذا ُمكلِّم فهو يكّلم ملكّ  ، مصدر :﴾َتْكِليم ا﴿

 .ذلك شابه ما أو العبارة أو احلكاية من اْلشاعرة تقوله ما ويرفع احلقيقة ويؤّكد اجملاز ينفي 
 .﴾َتْكِليم ا ُموَسى اللَّهُ  وََكلَّمَ ﴿: وقال نفسه وصف وعال جلّ  فالربّ 



ا ُموَسى اللَّهُ  وََكلَّمَ ﴿: تعاىل قوله نّ أ لك يقول من على مبا ترد  ﴾ َتْكِليم 
 هلل؟ ال السالم عليه ملوسى ينسب الكالم اذن نصب ال الرفع بال اهللَ 

 رجل جاءه السبعة القرّاء أحد وهو العالء بن عمرو أبا أن املقام هذا ِف العلماء رهيذك ما 
 بقوله تفعل كيف ذلك فعلت أين هب: فقال ؟ تكليما موسى اهللَ  وكّلم: تقرأ ال مل فقال
 موسى، اهللَ  وكّلم قال إذا هْلنّ ، فبهت ﴾َوَلمَّا َجاَء ُموَسٰى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه َربُّهُ ﴿: تعاىل
 التعّذر ظهورها من مينع مقّدرة العالمة فتكون اإلعراب عالمات عليه تظهر ال : موسىف
 حيتمل مل هذا اهللَ  وكّلم: قلت إذا لكن نصبا   تقّدرها أن تستطيع أو رفعا   تقّدرها أن تستطيعف

 . شكّ  بال باطل هذا اهلل مع املتكلم هو موسى أنّ  إاّل  اْلمر

 

يَا ُموَسٰى ِإينِّ ﴿: ما وجه الداللة على صفة الكالم ِف قوله تعاىل 
 ؟﴾اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبرَِسااَلِت َوِبَكاَلِمي

 الذي فما ال اجملاز، احلقيقة على وعال جلّ  كالمه يكن مل إذا﴾َوِبَكاَلِمي﴿ :قوله  

  ؟ موسى به اصطفى
  

 

ِإنَّيِن أَنَا اللَُّه اَل ِإلََٰه ﴿: ما وجه الداللة على صفة الكالم ِف قوله تعاىل
 ؟ ﴾ِإالَّ أَنَا فَاْعُبْدين 



 ملوسى يقوله املعبود وعال جلّ  الربّ  هو القائلف ، اهلل غري أحد   هذا يقول أن جائز غريْلنّه 
 .والّسالم الصالة عليه

 

 نّصوا ْلهنم اْلئّمة من غريه كالم ومن أمحد اإلمام كالم من هذا التعليق  ملصّنفاستفاد ا 
 .هذا على

  

على  صنفحديث عبد اهلل بن مسعود الذي أورده امل من الّشاهدا م
 وما يستفاد من هذا احلديث؟؟صفة الكالم

  [الّسماء أهل صوته ْسع بالوحي اهلل تكّلم إذا]: الشاهد 

 السّنة أهل به يدين مّا وعال جلّ  هلل الصوت فإثبات تعاىل هلل الصوت إثبات :يستفاد منه
 هنّ فإ النف  حديث وأّما بصوت إال يكون ال واخلطاب الكالم ويقولون ويعتقدونه واجلماعة

 .قّوة فيه الكالم ْلنّ  كالما ُيسّمى ال

 

 دليل على أّن كالم اهلل بصوت؟الا م

 .[الّسماء أهل صوته ْسع بالوحي اهلل تكّلم إذا] :حديث عبد اهلل بن مسعود 

 يوم اخلالئق اهلل حيشر]: قال أنه وسّلم عليه اهلل صلى النبّ  عن أُنَ ْي  بن اهلل عبد حديثو 
 امللك أنا قُرب من يسمعه كما بُعد من يسمعه بصوت فيناديهم هُبما غرال حفاة عراة القيامة
  -صحيح حديث - [الّديّان أنا



 

 كيف ترّد على من يقول أّن كالم اهلل قائم بنفسه بال صوت مسموع؟

 أّما حديث  نرّد عليه مبا سبق من اْلحاديث واآليات الّدالة على أّن كالم اهلل بصوت
 .فيه قّوةالكالم  النف  فال يسمى كالما ْلّن 

  ِف ومسلم البخاري رواه ما ِف -وسلم عليه اهلل ىصل- النّب  قولب و نرّد عليه 
-أنُفَسها به حدثت ما أميت عن ِل جتاوز اهلل إن] هريرة يبأ حديث من صحيحهما
 عليه النبّ  قفرّ  ايعملو  أو يتكلموا مامل:فقوله  ،[يعملوا أو يتكلموا مامل -أنُفُسها
 .الكالم وبني النف  حديث بني والسالم الصالة

  السنة أهل قول توافق من  البدع أهل طوائف من حّت السلف بل  إمجاعبونرّد عليه 
 . القيم بنا وتلميذه تعاىل اهلل رمحه اإلسالم شيخ ذكر كما واجلماعة

 

 انتهى و هلل احلمد و املّنة

 

 


