
]١[  
اْلَحْمُد ِهللا الذي َعَلَم بِالَقَلِم َعَلَم اإلْنَساَن َماَلْم     � 

يـَْعَلْم الَحْمُد ِهللا الذي َخَلَق اإلْنَساَن َعَلَمُه البَـَياَن 
والصالُة والسالُم على الذي اليـَْنِطُق َعِن الهوى ِإْن 

  .َأَما بـَْعدُ                         ُهَو إال َوْحٌي يـُْوَحى  

��	������א����������������Kאد��������א���� �

���ز���� ���	� �אْ" ���א�� �����#
�$��� �א�% �&�'��  ِبيالن ى �َأنَصل
ِإَذا ُدِفَن ِفي �ذََكَر اْلَعْبَد المْؤِمنَ (اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 

  �.  فـَتُـَعاُد ُروُحُه ِفي َجَسِدهِ  W(��ل����.قـَْبرهِ 
�.فـَُيْجِلَسانِهِ  ����ْ-,��
���������ن�  �
   َلُه َمْن رَبَك؟ ����(%/.�ن��
  "رَبَي اهللاُ  ����(%/ل#�

#
   �َوَما ِعْلُمَك؟ ����(%/.�ن��"�

�.قـََرْأُت ِكَتاَب اِهللا فَآَمْنُت بِِه َوَصدْقتُ  ����(%/ل#�
��#$��د� رواه ) ِفي السَماِء َأْن َصَدَق َعْبِدي ���#$��د�0

    بسنٍد صحيٍح لغيرِهِ )٢(وأبو داود )١(أحمد
���������2������3א���������1א�������K   

  .قـََرْأُت ِكَتاَب اهللاِ  َوَما ِعْلُمَك؟"رَبَي اهللاُ   َمْن رَبَك؟
�1����   �/6/د�5א���	-ن����4���������2������3א���

الذي  رُ واآلخِ   شيءٌ  هُ قبلَ  الذي ليسَ  األولُ  فهو
ُهَو اْألَوُل َواْآلِخُر { :قَاَل تـََعاَلى .ه شيءٌ بعدَ  ليسَ 

   ]٣: الحديد[} َوالظاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكل َشْيٍء َعِليمٌ 

                                                 
  ]حديث البراء  [ مسند أحمد )١(

  ]باب في المسألة في القبر[  سنن أبي داود ) ٢(

]٢[  

����9��#������8و:�&�	��#
�$��َصلى اللُه  النِبي َأن   ��'�&��א�%�
َلَك قَاَل ( َعَلْيِه َوَسلمَ  اللُهم أَْنَت األوُل فـََلْيَس قـَبـْ

َشْيٌء َوأَْنَت اآلِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشْيٌء َوأَْنَت الظاِهُر 
فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء َوأَْنَت اْلَباِطُن فـََلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء 

ْيَن َو َأْغنِ  ا الد٣(رواه مسلم) َنا ِمْن اْلَفْقرِ اْقِض َعن(  

$�����%��/6/د�5��K َوُهَو َمَعُكْم  {:قَاَل تـََعاَلى
  ]٤الحديد[}أَْيَن َما ُكنُتْم َواللُه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر 

ُلو ِمْنُه ِمن {:قَاَل تـََعاَلىو َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما تـَتـْ
َعَمٍل ِإال ُكنا َعَلْيُكْم ُشُهوداً ِإْذ قـُْرآٍن َوالَ تـَْعَمُلوَن ِمْن 

��]٦١يونس[}تُِفيُضوَن ِفيهِ  �
�#
$�@م��<ذ��>;/א�"�	�%���AB8%�وא@CDEא�
;Fو3@�و

��FK;���א"/6/د�� �
GA���َيْسَتْخُفوَن ِمَن الناِس { :قَاَل تـََعاَلى ��Kد�א��

يـُبَـيُتوَن َما الَ َوَال َيْسَتْخُفوَن ِمَن الّلِه َوُهَو َمَعُهْم ِإْذ 
[ } يـَْرَضى ِمَن اْلَقْوِل وََكاَن الّلُه ِبَما يـَْعَمُلوَن ُمِحيطاً 

  ]١٠٨: النساء
� ��/6/د5 َال ِإلَـَه ِإال ُهَو  اهللا{:قَاَل تـََعاَلى CK&5א�%

 ٢٥٥البقرة[}اْلَحي[  
� َعَلى اْلَحي  َوتـَوَكلْ {:قَاَل تـََعاَلى C�H/I.K&5א�%

  ]٥٨الفرقان[}َال يَُموتُ الِذي 
َال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم  {:قَاَل تـََعاَلى K.9$�مو
   ]٢٥٥البقرة[}

                                                 
   باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع [ صحيح مسلم )٣(

]٣[  

�و.�و. #J2-9���K9K َر الّلِه { :قَاَل تـََعاَلى ُقْل َأَغيـْ
أَتِخُذ َولِيًّا فَاِطِر السَماَواِت َواَألْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوالَ 

  ]١٤: األنعام[} يُْطَعمُ 

�و. �و"@5 
"� �L�"�� َلْم يَِلْد َوَلْم { :قَاَل تـََعاَلى Kوא"@
  ] ٣: اإلخالص[ }  يُوَلدْ 

M�6و.زوK ُه {:قَاَل تـََعاَلىى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكن لأَن
   ]١٠١: األنعام[}َصاِحَبٌة 

H�$	.و� �N$	.وK َوَجَعُلوْا لِّلِه ُشرََكاء {:قَاَل تـََعاَلى
اْلِجن َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوْا َلُه بَِنيَن َوبـََناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم 

��] ١٠٠األنعام[}ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى َعما َيِصُفوَن  �
5�&O� PQR9� .� َوَما َكاَن اللُه {:قَاَل تـََعاَلى�3Kد�5

لِيُـْعِجَزُه ِمن َشْيٍء ِفي السَماَواِت َوَال ِفي اْألَْرِض ِإنُه  
 �]٤٤فاطر[}اَن َعِليماً َقِديراً كَ 

5ST�5G9�2Kقَاَل تـََعاَلى:} َك اْلغَِني١٣٣األنعام[}َورَب [  

نَساُن َما َغرَك ِبَربَك اْلَكرِيِم {:قَاَل تـََعاَلىو  يَا أَيـَها اْإلِ
��]٦االنفطار[} �


�א"�A/د#�	�";(�;Fو3@�وK� �
الّلُه قـَْوَل الِذيَن لَقْد َسِمَع {:قَاَل تـََعاَلى .فرَد عليهم

قَاُلوْا ِإن الّلَه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياء َسَنْكُتُب َما قَاُلوْا 
َلُهُم األَنِبَياَء ِبَغْيِر َحق َونـَُقوُل ُذوُقوْا َعَذاَب  َوقـَتـْ

��]١٨١آل عمران[}اْلَحرِيِق  �
�JU "�	� P/;FووK َوقَاَلِت {:قَاَل تـََعاَلى�.فرد عليهم

يَُد الّلِه َمْغُلوَلٌة ُغلْت أَْيِديِهْم َوُلِعُنوْا ِبَما قَاُلوْا  اْليَـُهودُ 
��]٦٤المائدة[}َبْل يََداُه َمْبُسوطََتاِن يُنِفُق َكْيَف َيَشاُء  �

]٤[  

���&O�VJ�	��5W��Kَشْيٍء َعِليٌم  {:قَاَل تـََعاَلى� ُه ِبُكلَوالل
�]٦٤النور[} �
���X� ��&O� 4J2#� G�َواْعَلُموْا َأن الّلَه {:قَاَل تـََعاَلى .9

   ]٢٣١:البقرة[}  ِبُكل َشْيٍء َعِليمٌ 
َوَأن اللَه َقْد َأَحاَط ِبُكل َشْيٍء ِعْلماً {:قَاَل تـََعاَلىو 
  �]١٢الطالق[}

Dً�Z;,���&O�4J2�#G�َوِعنَدُه َمَفاِتُح {: قَاَل تـََعاَلى .و�9
ِإال ُهَو َويـَْعَلُم َما ِفي اْلبَـر َواْلَبْحِر اْلَغْيِب َال يـَْعَلُمَها 

َوَما َتْسُقُط ِمن َورََقٍة ِإال يـَْعَلُمَها َوَال َحبٍة ِفي ظُُلَماِت 
}   اَألْرِض َوَال َرْطٍب َوَال يَاِبٍس ِإال ِفي ِكَتاٍب مِبينٍ 

�]٥٩: األنعام[ �
�
���و3/ �J 3� ��&O� 4J2� #G�9� َوَلَقْد {: قَاَل تـََعاَلى . و

َناُهم ِبِكَتاٍب َفصْلَناُه َعَلى ِعْلمٍ    ] ٥٢: األعراف[}ِجئـْ

  ]  ٣٢ الدخان[}َوَلَقِد اْختَـْرنَاُهْم َعَلى ِعْلٍم {:قَاَل تـََعاَلىو 

أَفـََرأَْيَت َمِن اتَخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلُه { :و قَاَل تـََعاَلى 
  ]٢٣: الجاثية[ }اللُه َعَلى ِعْلمٍ 

�
���و3/ ��Cل� ��&O� 4J2� #G�َأال ِإنـُهْم {:قَاَل تـََعاَلى .و9
يـَثْـُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفوْا ِمْنُه َأال ِحيَن َيْستَـْغُشوَن 
ثَِيابـَُهْم يـَْعَلُم َما ُيِسروَن َوَما يـُْعِلُنوَن ِإنُه َعِليٌم ِبَذاِت 

� ]٥: هود[}  الصُدورِ  �
� �@	� ��&O� 4J2� #G��و9 �
��يَا أَيـَها {:قَاَل تـََعاَلى Kو3/

ُلَونُكُم الّلُه ِبَشْيٍء مَن الصْيِد تـََنالُُه  الِذيَن آَمُنوْا لََيبـْ
 } أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَـْعَلَم الّلُه َمن َيَخافُُه بِاْلَغْيب

  ]٩٤:المائدة[



]٥[  

َها { :قَاَل تـََعاَلى و َلَة الِتي ُكنَت َعَليـْ َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ
ِإال لِنَـْعَلَم َمن يـَتِبُع الرُسوَل ِممن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه 

  ] ١٤٣:البقرة[}
�$�"�����#G�9.  

�] ٣٠: محمد[}َواللُه يـَْعَلُم َأْعَماَلُكمْ { :تـََعاَلى قَالَ  �
9�G#�و�"����$K� �

��]٩١: النحل٩١[}ِإن الّلَه يـَْعَلُم َما تـَْفَعُلونَ {:تـََعاَلىقَاَل  �

  3��$K/א"�9�G#�و 
َوِإن َتْجَهْر بِاْلَقْوِل فَِإنُه يـَْعَلُم {{ :قَاَل تـََعاَلى 

   ]٧: طه[}السر َوَأْخَفى
ِإنُه يـَْعَلُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويـَْعَلُم َما {:و قَاَل تـََعاَلى

  ]١١٠:  ألنبياء[} َتْكُتُمونَ 
َأَوَال يـَْعَلُموَن َأن الّلَه يـَْعَلُم َما ُيِسروَن {:و قَاَل تـََعاَلى 

  ]٧٧: البقرة[}َوَما يـُْعِلُنونَ 


�����[����G��Kو9 �
َقْد يـَْعَلُم َما أَنُتْم َعَلْيِه َويـَْوَم يـُْرَجُعوَن { : قَاَل تـََعاَلى 

َما َعِمُلوا َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم ِإلَْيِه فـَيُـَنبئُـُهم بِ 
 ]٦٤النور[}

	� �א"�Dم� #J:�� #
�;Fو� �F;���و3@ #
$�� �>;/א �<ذ JAB�
G��Kא" �

�GA���   ��Kد��א�%�
َويـَْوَم يـُْرَجُعوَن ِإلَْيِه فـَيُـَنبئُـُهم ِبَما َعِمُلوا {:قَاَل تـََعاَلى

��]٦٤النور[}َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم  �
� �

]٦[  

\�]�UEא�#
#���#G���9K	�Dٍم��9^� �
َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن يَُكلَمُه اللُه ِإال َوْحياً {:قَاَل تـََعاَلى�

َأْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه َما 
  ]٥١الشورى[}َيَشاُء ِإنُه َعِلي َحِكيٌم 

��L�����H/F��1و�`�#G���9G���	�-	K  
قَاَل يَا ُموَسى إِني اْصَطَفْيُتَك َعَلى {:قَاَل تـََعاَلى 

  ]١٤٤األعراف[}  الناِس ِبِرَساالَِتي َوِبَكَالِمي
����O�a������O��b�#G���9.�#@;$9�#�D2
K  

ُقل لْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا لَكِلَماِت رَبي {: قَاَل تـََعاَلى 
َنا ِبِمْثِلِه  لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت رَبي َوَلْو ِجئـْ

  ]١٠٩: الكهف[ }   َمَدداً 
َوَلْو أَنَما ِفي اْألَْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْقَالٌم {:و قَاَل تـََعاَلى

َعُة أَْبُحٍر ما نَِفَدْت َكِلَماُت  َواْلَبْحُر يَُمدُه ِمن بـَْعِدِه َسبـْ
  ] ٢٧: لقمان[}   اللِه ِإن اللَه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

�#
$�� �>;/א �<ذ �G� "�	� %�"Q�Eوא� %���ABא� #
�;Fو3@�و
��FK;���א"�Dم� �

�����GAد��א�%�K  
وََكلَم الّلُه ُموَسى َتْكِليماً {:قَاَل تـََعاَلى 
  ]١٦٤النساء[}
َوِإْن َأَحٌد مَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك {:قَاَل تـََعاَلىو 

فََأِجْرُه َحتى َيْسَمَع َكالََم الّلِه ثُم أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك 
��]٦التوبة[}بِأَنـُهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُموَن  �

� �
� �

]٧[  

��3"/א �<ذ �G� "�	� %8���Ocא� #
�;Fو� �	��1�CDو #G���9
�H/F.و�K� �

GA���� �א�% َوَلما َجاء ُموَسى { :قَاَل تـََعاَلى��Kد�
 ِلِميَقاتَِنا وََكلَمُه رَبُه قَاَل َرب َأرِِني أَنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلن
تـََراِني َولَـِكِن انظُْر ِإَلى اْلَجَبِل فَِإِن اْستَـَقر َمَكانَُه 
 ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَّكاً َوَخرى رَبا َتَجلَفَسْوَف تـََراِني فـََلم  

موَسى َصِعقًا فـََلما َأفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك 
  ]١٤٣ :األعراف[}َوأَنَْا َأوُل اْلُمْؤِمِنينَ 

��&O� �J2� d���9�a��-	� �L���� K ََه { :اَل تـََعاَلىقالل ِإن
��]١: المجادلة[} َسِميٌع َبِصيرٌ  �


#،����3ل����$���#
f�"א��&�'����������	��
f�"א��@� �������ذُِكَر  Wو�
ِإن «: الدجاُل ِعْنَد النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم، فـََقالَ 

اللَه َال َيْخَفى َعَلْيُكْم، ِإن اللَه لَْيَس بَِأْعَوَر َوَأَشاَر 
َوِإن الَمِسيَح الدجاَل َأْعَوُر الَعْيِن  - بَِيِدِه ِإَلى َعْيِنِه 
َنُه ِعَنَبٌة طَاِفَيةٌ الُيْمَنى، َكَأن عَ    )٤(رواه البخاري »يـْ
� #
�;Fو� ��א�AB&و3@ &"Q�Eوא;<� �<ذ a�"�	a��#
$�
�Z "א���;F�K
���   ��Kد��א�%�

  ]٧البلد[}أََيْحَسُب َأن لْم يـََرُه َأَحٌد {:قَاَل تـََعاَلى
  ]١٤: العلق[}   أََلْم يـَْعَلْم بَِأن اللَه يـََرى{ :وقَاَل تـََعاَلى

} ٢١٨{الِذي يـََراَك ِحيَن تـَُقومُ { :وقَاَل تـََعاَلى
�]٢١٩: الشعراء[ } ٢١٩{َوتـََقلَبَك ِفي الساِجِدينَ 

َوالّلُه ُهَو { : قَاَل تـََعاَلى���K���L	O��J2�#g�^9�GF-&��و
  ]٧٦المائدة[}السِميُع اْلَعِليُم 

                                                 
  }ولتصنع على عيين{البخاري باب قول اهللا )  ٤(

 ]٨[  

  ]٤٦: طه[}ِإنِني َمَعُكَما َأْسَمُع { :و قَاَل تـََعاَلى
  ]١٥الشعراء[}ِإنا َمَعُكم مْسَتِمُعوَن { :وقَاَل تـََعاَلى

َقْد َسِمَع اللُه قـَْوَل الِتي ُتَجاِدُلَك ِفي { :وقَاَل تـََعاَلى 
 ُه َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ِإنِه َواللَزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى الل

  ]١: المجادلة[} اللَه َسِميٌع َبِصيرٌ 
لَقْد َسِمَع الّلُه قـَْوَل الِذيَن قَاُلوْا ِإن الّلَه {:َوقَاَل تـََعاَلى

   ]١٨١آل عمران[}َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياء َسَنْكُتُب َما قَاُلواْ 


#�وقد $��<ذ�>;/א� �G�Z"�	� %�"Q�Eوא�%���ABא� #
�;Fو
�g�^"א���;F�K� �

GA���� �א�% َيْحَسُبوَن أَنا َال َأْم {:قَاَل تـََعاَلى ��Kد�
َنْسَمُع ِسرُهْم َوَنْجَواُهم بـََلى َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكتُُبوَن 

��]٨٠الزخرف[} �
  Kو	�Z#�א���"����Z 2��Lو��ghאUE�/ق��و�gh#�א���
لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السِميُع { :قَاَل تـََعاَلى 

� ]١١: الشورى[} الَبِصيرُ  �
#G�4
#�������و.9<c�/:�.>א����ghو���Z	����;�2و��J�O

��
����Kא"m�\��א"�0lא�4j�kא�%��	 �
�]٢٠يونس[} فـَُقْل ِإنَما اْلَغْيُب لِّلِه { �:قَاَل تـََعاَلى �

����nk>��א�%������و6/د��و�@3��P�Z	و�
hK� �
   ] ٢٠غافر[}ِإن اللَه ُهَو السِميُع اْلَبِصيُر  {تـََعاَلىقَاَل �

� �J�Oو� ���;�2� ����� �<�no� �Wو�P�Z	و� 
hK� قَاَل
يـَْعَلُم َما بـَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال ُيِحيطُوَن {:تـََعاَلى

  ]١١٠طه[}ِبِه ِعْلماً 
   



]٩[  

�����א"^pאل��و��<�A<��J�Oو����;�2������P�Z	و�
h�K

��� تـَْقُف َما لَْيَس َلَك َوَال {: قَاَل تـََعاَلى   �وא"�Dم�

ِبِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل ُأولـِئَك َكاَن 
�]٣٦: اإلسراء[ } َعْنُه َمْسُؤوالً  �

����Eق��/�UEא�a����q"�rس��א��3�������$2�;������و�$
��J�Oو�P�Z	و�
hKK َفَال َتْضرِبُوْا لِّلِه { :قَاَل تـََعاَلى

   ]٧٤: النحل[}اَل ِإن الّلَه يـَْعَلُم َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُمونَ اَألْمثَ 

� ������t>� ���F/Eא� �א"�uق� �g�X� 4@vو��J�Oو� ���;�2�
P�Z	و�
hKK� �

��g�^"א� �q9�]� 4@�̂ ��K  فلْم نسمْع شيئًا في الكتاِب
  .َعْن كيفيِة وشكِل  سمعه وبصرهوالسنِة 

 لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإن السْمعَ َوَال تـَْقُف َما {:قَاَل تـََعاَلى
[ }ولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل أُ 

�]٣٦: اإلسراء �

��Z "א� �q9�]� 4@vو� K فاُهللا لْم نـََرُه في الدنيا حتى
ال { :قَاَل تـََعاَلى. .سمعه وبصره وشكل  نعرَف كيفيَة 

  ]١٠٣: األنعام[} ُتْدرُِكُه األَْبَصارُ 
��1�9�a�C��H/Eא��J 3��$��5@C��#P���9����و2��J�O�;���و"�

P�Z	و� 
hK ��3ل�� d����Z�<�cא� �w�	��x� ���	� ����#�� ���� 
َأْخبَـَرَني بـَْعُض َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه   َصلى اللُه َعَلْيِه 

قَاَل َلْن ( َوَسلَم َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
  )٥(رواه مسلم.»يـََرى َأَحٌد ِمْنُكْم رَبُه َحتى يَُموَت 

                                                 
  ]باب ذكر بن صياد [ صحيح مسلم  ) ٥(    

]١٠[  

���GA#�א"����� <c������5א@C��#P���9��Wو�<�no�a�C�#مD^�
��J�Oو����;�2������P�Z	و�
hK�  

َوَلما َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلَمُه رَبُه قَاَل { :قَاَل تـََعاَلى
  ]١٤٣: األعراف[} َرب َأرِِني أَنُظْر ِإلَْيَك قَاَل َلن تـََراِني

���3ل� #
�$���א�%� �&�'���yذ���a�	��� ����َسأَْلُت َرُسوَل اللِه  Wو�
نُوٌر أَنى « َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َهْل رَأَْيَت رَبَك قَاَل 

رَأَْيُت « ) ٧(وفي لفظ لمسلم )٦(رواه مسلم.»َأرَاُه 
  . »نُورًا 


	�א����س����   Kو����
ألن اَهللا نهانا أْن نقيَس الخالَق على المخلوِق 

   .وشكِل  سمعه وبصرهكيفيِة لمعرفِة  
َفَال َتْضرِبُوْا لِّلِه اَألْمثَاَل ِإن الّلَه يـَْعَلُم { :قَاَل تـََعاَلى

  ] ٧٤: النحل[} َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُمونَ 

	�א��������  Kو����

َلن [  .ألن العقَل  اليعرُف إال شيئًا رآه واُهللا لم نره 
  ]. نُوٌر أَنى َأرَاهُ [           ]تـََراِني

رأى  مثيالً له حتى يقيَسُه عليِه واهللاُ ليَس له  أو 
  . مثيل

لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السِميُع { :قَاَل تـََعاَلى
  ]١١: الشورى[}الَبِصيرُ 

رأى شبيهاً بِِه حتى يقيَسُه عليِه واهللاُ ليَس له  أو
  ]٦٥ :مريم[} َهْل تـَْعَلُم َلُه َسِمّياً { :قَاَل تـََعاَلى. شبيه

                                                 
  ]نُوٌر أَنى َأرَاهُ «  �باب ِفى قـَْوِلهِ [صحيح مسلم )٦(

  ]نُوٌر أَنى َأرَاهُ «  �باب ِفى قـَْوِلهِ [صحيح مسلم )٧(

]١١[  

وقد سلَك أهُل الكالِم هِذِه الطرَق المسدودة فلم 
يصلوا إلى معرفِة اهللا ألنهم تعرفوا على اهللا بغيركتاب 

َوِمَن الناِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللِه {  :قَاَل تـََعاَلى .اهللا
ثَاِنَي ِعْطِفِه } ٨{ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب مِنيرٍ 

 نـَْيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه يـَْوَم  لُِيِضل ِه َلُه ِفي الدَعن َسِبيِل الل
   ]٩-٨الحج[}اْلِقَياَمِة َعَذاَب اْلَحرِيقِ 

����א��	�J:��zmא"�Dم���6دل�3@وE����2א���� �
�GA���� �א� َوِمَن الناِس َمن  {:قَاَل تـََعاَلى ��Kد

َويـَتِبُع ُكل َشْيطَاٍن ُيَجاِدُل ِفي اللِه بَِغْيِر ِعْلٍم 
ُه فَأَنُه ُيِضلُه َويـَْهِديِه } ٣{مرِيدٍ  ُه َمن تـََوالُكِتَب َعَلْيِه أَن

  ]٤ – ٣: الحج[}ِإَلى َعَذاِب السِعيرِ 
كيفيَة وشكَل    . الهوإ سمعه وبصرهواليعلم ُ

 ] ٥٩الفرقان[}ْحَمُن فَاْسَأْل بِِه َخِبيراً الر {:قَاَل تـََعاَلى
 اهللاُ أعلم فقلْ  بصره سمعه أو فإذا قيَل لك كيفَ 

  . السمع والبصرالأعلم  كيفية 
قَاَل . لوجوِد الدليل صربالسمع والأنا أعلُم وجوَد 

  ] ٢٠غافر[}ِإن اللَه ُهَو السِميُع اْلَبِصيُر  {تـََعاَلى
قَاَل . لعدِم الدليل السمع والبصروالأعلُم كيفيَة 

تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َوالَ {:تـََعاَلى
[ }  َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل ُأولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً 

  ]٣٦: اإلسراء
الجواَب على كل سؤاٍل عْن كيفيِة  وعلى هذا قسِ  

�.وشكِل ذاِت اِهللا أو أي صفةٍ  ِمْن صفاتِهِ  �
  

  

  

�	��א������د �
�تأليف �

  أحمد بن محمد العماريمحمد بن 
   عضو الدعوة واإلرشادبوزارة الشؤون اإلسالمية 

  بالمملكة العربية السعودية
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