
 أقسام الناس في صفات اهلل تعالى
إن احلمد هلل حنمده تعاىل ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له 
 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

 أما بعد، 
ريقات خمتصرة يف بيان أقسام الناس يف صفات اهلل تعاىل من حيث نفي معانيها وإثبات ذلك فهذه و 

 أردت اختصاره مع بيانه وتوضيحه.
 وال يسعين إال أن أذكر القارئ بأبيات الشاطيب:

 أمجال السوق كاسد عليه ينادي....ببابه نظمي اجملتاز أيها أخي
 هلهال كان وإن سىواحل باالغضاء....نسيجه وسامح خريا به وظن
 فأحمال صوبا رام اجتهاد واالخرى.... إصابة احلسنيني إلحدى وسلم
 .مقوال جاد من وليصلحه احللم من....بفضله فاّداركه خطئا كان وإن
 

 آله وعلى حممد نبينا على اللهم وصلي براء منه تعاىل واهلل الشيطان ومن فمين خطأ من كان فما
 .وسلم وصحبه

 
 أقسام الناس يف الصفات                              

 
                                                                 

 
 
 
 

 معاين الصفات املتوقفون يف          النفاة ةثبتون للمعاين الظاهر امل

 إثبات 
 صحيح:
 أهل السنة 
 

إثبات 
 :خاطئ
 املمثلة

أهل 
  التأويل

 

أهل 
 التفويض

 



 
 العلم املطروح للمدارسة بأمهية ال جرم أنه قد جرى العرف على التقدمي

 
 !ما اعتاده الناس خمالفة وال جرم أنين أهوى

 
ة علم األمساء والصفات وأمهية معرفة أقسام الناس فيه...ولكين أتعهد بإذن اهلل فلن أحتدث عن أمهي

أنه بعد عرض أقسام الناس ومذاهبهم يف فهم صفات اهلل، سنعرف جيدا أمهية هذا العلم وتوغله يف 
بل كذلك  أكثر من حمور ..وكذلك تأثريه على طريقة فهمنا وتفسرينا ليس فقط للنصوص الشرعية

 !احلياة اليومية واقعنا يف
  ..الثمني وسنرى مدى أمهية هذا العلم

  ...لنبدأ واهلل املستعان
 

اللهم إليك نربأ من كل حول لنا وقوة وجلأنا إىل حولك وقوتك اللهم ال ختذلنا فإنه إن كان مثّ خطأ 
فمنا ومن الشيطان، وما كان من فضل وصواب فمنك وحدك ال إله إال أنت عليك توكلنا وإليك 

 بنا وإليك املصريأن
 
 
 املثبتون للمعاين الظاهرة-1

 كيفيةو  معى إن املتصور لكل كلمة تقال أن يكون هلا
 

مثال فاملتبادر للذهن أننا نتحدث عن فاكهة، فمعى الكلمة أهنا فاكهة  "برتقال "فعندما تقول كلمة
  طيبة...فذاك علم رائحة طيب ...هلا طعم هلا
 

 فهو يستطيع وصف شكله ولونه ...وذاك رؤية وأما من ملس الربتقال ورآه



وأما من تذوق الربتقال فهو يعرف أن طعمه الطيب هو كذا وأن لونه هو كذا وأن شكله هو  
  كذا...اخل وهذه هي الكيفية ...وتلك معاينة

 
ا ن الثاين والثالث فالبد فيهمالومات بلغة مفهومة...وأما املقامفأما املقام األول فهو يعتمد على مع
 .من استخدام حواس كالنظر واللمس

 
 إذن هي قاعدة عامة لكل لغات العامل وليست خاصة باللغة العربية

 
 الكيف يسمى مدلول، و  املعى يسمى مدلول أن لكل لفظ

 
  قسمني فحديثنا اآلن عمن أثبت املعاين يف أمساء اهلل وصفاته مث نقسمه إىل

 
 كيفية وّكل علمها إىل اهللأثبت املعى الظاهر الصحيح وأثبت   قسم -1
 
أثبت املعى الظاهر وأثبت كيفية مثّلها بشيء من املوجودات أو صورها بشيء من  قسمو  -2

 التخيالت
 ...وتفصيل ذلك حيتاج إىل شيء من التقدمي

 
فال شك أن من له شيء من االهتمام بعلم األمساء والصفات يعرف جيدا أن القرآن ملا نزل وتلقاه 

اميان مل تكن لديهم أي إشكاالت يف فهم أمساء اهلل تعاىل وصفاته فهم عرب والقرآن الصحابة باإل
 عريب نزل بلغتهم خاطبهم مبا يفهمون

 
إمنا نشأ االضطراب عندما اختلط العرب بالعجم وبدأ يتوافد على العرب وعلى اإلسالم الفكر 

 .الفلسفي املوجود يف األديان األخرى



 
متمثلة يف "اجلهم بن صفوان" الذي كان نكاال على األمة يف الكثري من  فبداية األزمة مل تكن فقط

مسائل العقيدة..بل اميكننا أن نقول أن أستاذه "اجلعد بن درهم" ومن تلقى عنهم العلم كانوا لبنة 
 أساسية يف ظهور املشكلة على يد هذا الشقي اجلهم بن صفوان

 فكانت سلسلة مشاخيه كالتايل:
 .اليهودي لبيد عن طالوت عن مسعان ابن عن اجلعد عن صفوان بن اجلهم

 نقلوا الذين البدعية الفرق كل مؤسس ويعد اإلسالم، أمة يف البالء أساس هو: صفوان بن اجلهمو 
  املخرتعة، أقواله

 فرتك أيشم؟؟ أيسمع أيرى هذا ربك سألوه حيث السمانية مناقشته بسبب ضالله بداية وكانت
 قالوا أتشم؟ أتسمع أترى أجسادكم يف اليت الروح فسأهلم عليهم خرج مث وشك، يوما أربعني الصالة
اجلسد يف كالروح الكون يف اهلل إن فقال ال، ... 

 ذاق مسلم من تصدر أن اميكن ال وأفعال أقوال وأظهاره عمدا للمصحف ركله بسبب العلماء كفرهو 
اإلاميان رائحة  

خزعبالته اجلهم أخذ عنه درهم بن اجلعد وشيخه   
األضحى عيد يف القسري اهلل عبد بن خالد :الزنادقة قصاب به ضحى الذي وهو  
وسلم عليه اهلل صلى النيب سحر الذي املعروف اليهودي فهو األعصم بن لبيد أما  

 
 اليهودية خلطوا من هم املبتدعة مشايخ وأن...اإلسالم أمة يف نشأت كيف البدع بداية نعرف هكذا

 أهل أقوال يف تتنظر تكاد فال...اإلسالمية الصحيحة املعتقدات هبا سواولب النصرانيةبو  الشرق بفلسفة
 جدا واضحة وبصمات صدى امللل هلؤالء وترى إال البدع

 
فياهلا من سلسلة إسناد مظلمة ساقطة مل ينل من ينهل العلم عنها إال ظلمات بعضها فوق بعض إذا 

 ا له من نورأخرج يده مل يكد يراها ومن مل جيعل اهلل له نورا ...فم
 



 نسأل اهلل تعاىل أن ينور قلوبنا وبصائرنا باإلاميان به
 

وألن كل تطرف البد أن يقابل مبثله...نشأ عندنا صنف غالوا يف نفي الصفات وصنف غالوا يف 
إثبات الصفات...وهدى اهلل أهل السنة إىل احلق الذي عليه الصحابة ..وهو إثبات بال متثيل وال 

  تعطيل
 

 األلفاظ : نعود حلكاية
 إذن كل لفظة يف اللغة هلا شقان

 
 شق يوضح لنا املعاين وقسم يوضح لنا كيفيتها

 
 ناطحات السحاب ، فيها بنايات تسمىواسعة هناك بالد امسها أمريكا، هذه البالد: فإذا قلت مثال

 
ة هذه العبارة السابقة ال يوجد شخص يفهم العربية مل يفهم معناها...لكن قد يكون هناك شرحي
 واسعة جدا مل تفهم ))كيفيتها(( وهناك شرحية أيضا قد قاست كيفيتها بقياس سابق يف الذهن

 :مثال( واسعة) نأخذ كلمة
عندما نصف هبا هذه البالد..فنحن هنا ال (واسعة)من رأى أمريكا وزارها..يعرف كيفية كلمة -1

أمريكا  )وصف تعد صفة واحدة يصح( واسعة)رغم أن الكلمة (واسعة نتحدث عن )حديقة
 !ختتلف الكيفية هبا( ...لكن بالتأكيد واحلديقة

 
 (واسعة)من رأى بالد تشبه أمريكا يف سعتها سيفهم إىل حد كبري كيفية الكلمة -2
 
لكنه ...(املعى) من مل ير بالدا واسعة ومل ير وسع بلده هو شخصيا سيفهم أهنا بالد كبرية جدا -3

  هذه السعة( كيفية) يعلم قد ال



 
 مثال( ناطحات سحاب) وكذا يقال يف كلمة

 فمن زار أمريكا يعرف عم نتحدث حتديدا
 وهناك من يقيسها على ما رآه يف بالده إن كان فيها ناطحات سحاب أو رأى صورا لتلك البنايات
وهناك من لن يستطيع إدراك الكيفية احلقيقية )الشكل( هلذه البنايات لكنه يدرك جيدا أهنا ليست 

  طابقني!! ويفهم جيدا أهنا بناية كبييييييييرية جدا وعاااااااالية بناية من
 

 الكيف ومل يدرك املعى وهذا األخري أدرك
 
 لهذا نقول:ف
  : املثبتون للمعاين الظاهرة فسنجد أهنم ينقسمون إىل قسمني إن 

آن كانوا يسألون أهل السنة الذين يقولون إن القرآن نزل بلغة عربية والعرب الذين نزل فيهم القر  -1
نفهم حنن معاين العبارات اليت تنطق  معانيه وكانوا يفهمون معانيه كماالنيب صلي اهلل عليه وسلم عن 

 ..بلغاتنا
 

  فيثبت أهل السنة أن لكل آية معى وأهنا مفهومة وبلغة فصيحة وبليغة وواضحة
 "قال تعاىل:" بلسان عريب مبني

  وال نستثين من ذلك آيات الصفات
  ات اهلل تعاىل اليت وردت يف القرآن هلا معان علمها من علمها وجهلها من جهلهافصف

  كٌل على قدر علمه باللغة واملعاين املستخدمة فيها
 

  وكذلك األيات اليت وردت يف صفات الغيب بصفة عامة
 

واملالئكة  وموالنار هلا شرر كالقصر وفيها شجر الزق فاجلنة فيها فاكهة وحلم طري وفيها أشجار وأهنار



وكل هذه الصفات املنسوبة هلذه املخلوقات الغيبية هلا معاٍن نعلمها كلنا ونثبت هذه  هلم أجنحة
 املعاين

ولكن كذلك كل إنسان مسلم يعرف جيدا أن اجلنة فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر 
ة ونعيمها والنار وعذاهبا على قلب بشر، فهو يفهم معاين هذه األشياء ولكن يعلم جيدا أن اآلخر 

 ليس فيها مما يف الدنيا إال األمساء
 

ختتلف كيفيات صفاهتا باختالف أنواعها فكيف خبالق كل شيء الذي ليس   فهذا حال املخلوق
 .. كمثله شيء؟

 هو منطق العقل السليم ال السقيم الفهم هذاف
 

  ني وأنه سبحانه كبري وعظيم ومجيلاهلل تعاىل ذكر عن نفسه سبحانه أن له يدا ، وله وجه وله عإن 
 وأنه يغضب على الكافرين وحيب املؤمنني ويرضى عن الشاكرين ويستهزئ باملستهزئني
 وأنه تعاىل على العرش استوى.......اخل ما جاء يف الكتاب والسنة عن صفات الرمحن

 فكل هذه الصفات هلا معاٍن نفهمها بوضوح
  ذه الصفاتلكن ما ال تدركه عقولنا هي كيفيات ه

  واحلواس مناطها احملسوسات فإن العقل مناطه احلواس
أما حني تتحدث عن الفراغ املوجود يف ، حني تتحدث عن الفيل أنت تتحدث عن مسمى معروفف

  الفضاء هل اميكنك أنت كرجل مل يسافر يف الفضاء أن تفهم كيفية هذا الفراغ؟؟ ال
سك مل تباشره برؤية وال بغريها...بل لو حتدثنا كما يف أنت تدرك معناه لكن ال تدرك كيفيته ألن حوا

 املثال السابق عن ناطحات السحاب فسنجد من يفهم املعى وال يدرك حقيقة الشكل والكيفية
 

يقول ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل :" ما من شيئني إال بينهما قدر مشرتك وقدر فارق فمن نفى القدر 
 "الفارق فقد مثلاملشرتك فقد عطل ومن نفى القدر 

 



  فالقدر املشرتك هو املعى، والقدر الفارق هو الكيفية
فمن نفى القدر املشرتك كما سيأيت بيانه يف قسم النفاة فهو املعطل، ومن نفى القدر الفارق وجعل 

 الصفات مشرتكة متماثلة من كل وجه فهو املمثل
 

  وهذا ينقلنا إىل القسم الثاين ممن يثبت املعاين الظاهرة
لنفرق جيدا بني أهل السنة واجلماعة وبني املمثلة، فإن هناك من أصابه إثبات صفات الرمحن هبوٍس 

 وأهنم )ممثلة( لينفر الناس عنهم 1فجعل يرمي أهل السنة بأهنم )حشوية(
 

 فما حكاية القسم الثاين الذين هم ممثلة
 

 :هؤالء قوم كأهنم يقولون ما يلي
 

  الفيل كبري والعصفور كبري
 !!فــــــــصفة )كبري( عند الفيل = صفة )كبري( عن العصفور

 
فـــــــلفظ )البطن( عند الثعبان = لفظ ( يزحف الثعبان على )بطنه(، وحتمل األنثى ولدها يف )بطنها

 !)البطن( عند أنثى اإلنسان
 

                                                           
 لعلمي:فائدة من إضافات أختنا التوحيد من اجمللس ا 1

  .)حشوية ( أي يصفوهنم بأهنم كاحلشو الذي ال فائدة منه
(وقال الدكتور ناصر العقل يف كتابه ) حراسة العقيدة   

(أما كلمة ) احلشوية   
ما خيالف  -رضي اهلل عنه  -"فإن أول من ُعرف أنه تكلم هبذه العبارة عمرو بن عبيد املعتزيل املتكلم حني ذكر له عن ابن عمر 

 ، فقال ) كان ابن عمر حشويًا ( نسبة إىل حشو الناس وهم العامة واجلمهور".مقولته 



 !فمن من العقالء حيتمل هذا الكالم ويقره؟؟
 

 ..وكيفيته واحدة يقولون مادام اللفظ واحد فحقيقته واحدة
 ولكن هذا الكالم ال يصح ال عقال وال نقال

 
فنقال قال تعاىل:" ليس كمثله شيء" ويف نفس اآلية أثبت صفتني وامسني: قال :" وهو السميع 

  فهو سبحانه ليس كمثله شيء يف صفاته "البصري
 وعقال نكتفي باملثال السابق وأشباهه كثر

 
اهلل لنفسه يف كتابه وما جاءت به سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إذن فأهل السنة يثبتون ما أثبته 

 من غري تأويل وال متثيل وال حتريف وال تعطيل
فمهما قابلك يف كتاب اهلل من صفات اهلل، فنحن نقر أن هلا معى صحيح مفهوم وأن معناها هو 

فالبد أن نعاين صاحب املعى الظاهر املعروف يف لغة العرب، ونؤمن أنه لكي نكيف هذه الصفات 
 الصفات أو توصف لنا كيفياهتا ممن رآها

 
فلما مل يأتنا وصف للكيفية وملا مل ير أحدنا ربه فنؤمن مبا آتانا علمه وال نفتش فيما وراءه قال 

 "تعاىل:" وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أؤلئك كان عنه مسئوال
ته بال علم فهو ظلم وتعد وتطاول ال يليق مبن تأدب بأدب النبوة وأحب احلديث عن ذات اهلل وصفاو 

النيب صلى اهلل عليه وسلم واقتفى أثره وآمن باهلل ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم نبيا 
 ورسوال

 
 كما سيأيت بإذن اهلل  وألن املسائل تتضح بأمثلة كما ستتضح أكثر ببسط الكالم عن ضد ما ذكرنا

 ولنأخذ بعض األمثلة التطبيقية أوال على ما بسطناه قبُل:
 



 : صفة العلم والحكمة
 بناء على ما سبق نقول إن اهلل تعاىل متصف بصفة العلم وصفة احلكمة كما قال عن نفسه

 
وحكمة اهلل تعاىل ليست كحكمة املخلوقني أبدا، كما أن علمه ليس كعلم املخلوقني لقوله تعاىل:" 

 "شيءليس كمثله 
 

ما يشاء كيف ما يشاء ويف كل أفعاله له إرادة مطلقة يفعل ما يشاء وقتواهلل تعاىل حكيم عليم و 
 ..حكمة

 
يف حني أن املخلوق لو قلنا أن لديه حكمة أو علم فهي حكمة حمدودة وعلم حمدود قال تعاىل:" وما 

 "أوتيتم من العلم إال قليال
رغم أهنا  -، وقد يكون للمخلوق إرادة نافذة كامللوك وقد ال يكون لديه إرادة تنفذ تلك احلكمة

حمدودة أيضا ولكن نافذة بالنسبة لغريه من املخلوقات ورغم ذلك قد ال تكون له حكمة أو علم 
 .خيدم به هذه اإلرادة

 
وحكمة ربنا جل وعال هي حكمة مطلقة وعلمه حميط بكل شيء ال خيفى عليه خافية وال يعجزه 

  ا مل يشأ مل يكنشيء فما شاء كان وم
 وما شاء اهلل تعاىل وقدره كونا فهو احلكمة كلها علم بعضها من علم وخفي على أكثرنا منها ما خفي
وما شاء اهلل تعاىل وشرعه فهو احلكمة واخلري والصاحل علم بعضا من حكمة اهلل أمره من علم وجهل 

 أكثرنا منها ما جهل
 
 :أمريناستكمال  االجتهاد يف رادته يفإاميان املرء بعلم اهلل وحكمته وإ تمثلوي
 إاميانه بالقدر -1
 تسليمه لألمر الشرعي -2



 
 

 صفة السمع والبصر
واملخلوق له مسع  وكذلك قال ربنا عن نفسه أنه متصف بالسمع والبصر، فنثبت له ذلك عز وجل،

 وبصر، ولكن ليس السمع كالسمع وال البصر كالبصر
إلنسان، ومسع الكلب يتصف عن مسع اإلنسان بشهادة فإن كان بصر الكلب خيتلف عن بصر ا

 العقالء والعلماء، وكٌل من الكلب واإلنسان خملوق
 

 فكيف منثل صفة اخلالق بصفة املخلوق
 

ن ال يلحقهما النقص واآلفات ألنه تعاىل يليقان به سبحانه، مسع وبصر كامالفللخالق مسع وبصر 
لقه، وال تكيفه العقول القاصرة بل يقف املرء عند منزه عن كل عيب ونقص، وليس هلما مثيل يف خ

 .حدود عقله يؤمن مبا علمنا اهلل وال يقف ما ليس له به علم
 وللمخلوق مسع وبصر يليق به كمخلوق فقري عاجز ضعيف ال حول وال قوة له إال بربه

 
كبرية وصغرية، وخشية مراقبة اهلل تعاىل يف كل  االجتهاد يف إاميان املرء بصفيت السمع والبصر يف يتمثل و 

اهلل عز وجل، مث تقوى اهلل يف نعمة البصر والسمع بطاعة اهلل يف ذلك لعلمه أن الذي شق مسعه 
وبصره حبوله وقوته قادر على سلب ذلك منه، وأنه مهما كان بصره حادا، فإن اهلل تعاىل يعلم خائنة 

 تشهد عليه يوم القيامةعينه ويرى اسرتاق مسعه وأن هذه الصفات اليت خلقها اهلل فيه س
 

 "قال تعاىل:" وما كنتم تسترتون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم
 
 نضرب اآلن مثاال على أكثر املسائل شيوعا يف هذا الباب، والذي يكثر فيه اللغط واالعرتاضمث 
 



 "قال تعاىل:" الرمحن على العرش استوى
 االستواء صفة من صفات اهلل، نسميها صفة فعل

ط أنواع الصفات حنتاج إىل موضوع مستقل لكن جنمل فنقول: الصفات ذاتية وفعلية، وصفات ولبس
 جتمع بني الذاتية والفعلية

 
 فهي اليت ال تفارق املوصوف ويعرب عنها يف الكتب بقوهلم: ال تنفك عن الذات الذاتيةفأما 

 ومثاهلا: العلم والرمحة واحلكمة والسمع والبصر...اخل
 كالوجه واليد   خبريةمثل ما سبق، ومنها صفات  ويةمعنومنها صفات 

 فال اميكن أن يتصف ربنا يف وقت ما بضد هذه الصفات
هي صفات يفعلها ربنا مىت شاء وكيف شاء كالنزول إىل السماء الدنيا مثال يف الثلث  الفعليةأما و 

 والضحك، والفرح...اخل، األخري من الليل
 ت الذاتية والفعليةيجمع بين الصفا والنوع الثالث هو ما

كصفة الكالم فهو سبحانه وتعايل متصف بالكالم أبدا، وأما آحاد الكالم فهي صفة فعلية يتكلم 
 ء.عاىل مبا شاء وكيف شاء ووقتما شااهلل ت

 وهذه الصفات يكثر فيها اإلشكال عند املبتدعة، وإن كان لديهم يف مجيع األنواع إشكاالت
 

  حتل به احلوادثوسبب ذلك أهنم يقولون: ربنا ال
 كما سيأيت يف شرح مذاهب النفاة وإشكاالهتم اللفظية اجململة وهي كلمة مشكلة  

 املقصود هبا نفي احتاد اخلالق واملخلوق لصح معناها كان  لوف
 ولكن لألسف يقصدون هبا نفي هذه الصفات الفعلية عن ربنا جل وعال مجلة وتفصيال

يقولون مل يستو على العرش! وإن قال النيب صلى اهلل ،"رش استوىفإن قال اهلل تعاىل: "الرمحن على الع
 قالوا ال يفرح" عليه وسلم يف احلديث الصحيح : هلل أفرح بتوبة أحدكم

 



 ولكن قد يرد سؤاال:
 هل يُنِكرون هذه اآليات أم ما الذي وقعوا فيه؟

منهم ناوالسرتح وخرجوا من فرق أهل اإلسالم واحدا قوال كفروال اآلية أنكروا لو   
قوالن على فيها هم بل اآلية ينكروا مل هملكن   

وكما سيأتي في شرح قسم النفاة ينقسمون إلى قسم يؤلها وقسم يفوض معناها والتأويل هو 
أحد مذهيب األشاعرة و هو مذهب املعتزلة، و أما التفويض فهو مذهب األشاعرة الثاين وسيأتي بإذن 

 .اهلل تعالى.
 
 

  :صفة االستواء
ة هلل عز وجل فهو العلي العظيم بذاته على خلقه، وهو يفة فعلية، أما العلو فهي صفة ذاتوهي ص

  القاهر فوق عباده أمجعني ، أما استواء اهلل على العرش فهي من الصفات الفعلية
وكما هو واضح حنن إىل اآلن نشرح هذه الصفات بناء فقط على ما سبق طرحه وهو مذهب أهل 

 تنتطرق بعُد إىل مذاهب نفاة الصفا اومل ب املمثلةالسنة واجلماعة ومذه
 الصفات وغريها إن شاء اهلل تعاىل وعندما نبدأ بطرح مذهب النفاة سُنعيد مرة أخرى شرح بعض

 
يقولون: استوى على العرش كما يستوي  مذهب املمثلة فعندما نتحدث عن صفة االستواء فباعتبار

 .وي اإلنسان على الكراسي وحنوهاامللوك يف الدنيا على عروشهم، وكما يست
 

أهنم خيضعون الرب عز وجل إىل قواعد نيوتن وجاذبيته، فالعرش على قوهلم حيمله وباعتبار  والزم قوهلم
القاعدة الفيزيائية لكل فعل رد فعل مساو له يف القوة ومضاد له يف االجتاة فالعرش مساو يف القوة ملن 

وة إال باهلل العلي العظيم، كربت كلمة خترج من أفواههم إن حيمله، أو له فضل قوة وال حول وال ق
 يقولون إال كذبا



 
فيقولون االستواء معلوم املعى يف لغة العرب نفهمه جيدا، واملعى عال  أما مذهب أهل السنة واجلماعة

  وارتفع
العرش مفتقرون ولكن نعلم يقينا أن العرش ومحلة  وكيفيته جمهولة لنا فنحن مل نر العرش وال رب العرش

 إىل رب العرش جل وعال.
 مرات يف القرآن 7واإلاميان باستواء اهلل على العرش واجب ألنه ورد 

 . والسؤال عن الكيفية بدعة
االستواء معلوم والكيف جمهول )غري معقول( واإلاميان به  :اإلمام مالك بن أنس وال ختفى عبارة

 واجب والسؤال عنه بدعة
 

  :فائدة
انظر إىل اإلخالص كيف جيعل من عبارة قصرية خمتصرة مثل  :د املختار الشنقيطيقال الشيخ حمم

 .عبارة اإلمام مالك، قاعدة ألهل السنة إىل يومنا هذا" اهـ بتصرف
 

 يتبع بإذن اهلل بشرح مذاهب النفاة
 أسأل اهلل عز وجل أن جيعل لنا من أمرنا يسرا

 
 

 


