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  الثالث الثالث   الشريطالشريط    
َُْانكَر َوَْرَ ْ ﴿ ََ َوَْرَ َُ  َكُنْم َ وهنْم َْ َئنْ َجك َوَجََن ََُُْمنو َانكُِكُْم َت َُ ِْ أُمه ْْ ُُُُنو ُ أَْخَرَجكُْم ِمن ََََ  َََُهكُنْم َوَّللاه َِن

 َْ [، فمعرفللة اسننللان با اللاال العقللالا والحفمللاا وا اللاال هالل  الشللر  هن للا  نمللا 78﴾]النحلل  َُْئننكُُرو
، والل ا اللو اللل   ينللمف عنللد الاالنللاة ن،ريللة المعرفللة، هو ن،ريللة حصللو  فشللي ا   ون شللي ا   فلل

 .المعارف، واي فما قلنا  أ ي شي ا فشي ا
  واي مبنية علف قنمين 

 ُانللاأ هشلياا يللدرف ا بحوانللمس بلاللمر، بالبصللر، بالشلب، باللل وال، بالنللما    هن  َ قونم َرو، 
نلو  ملن المعلارف يحصل  لنننلان بحوانلم، ، لمعلارفبحوانم يدرأ، وا ا نو  ملن  حصلي  ا

 وا ا هو  ما يبده ب ا الصغير.
 ما يحص  بعقلم و درافم، وا ا مبني علف المقارنة. َ قوم َ ثكني   

 وا ا القنب الثاني مبني علف األو ، واو هنم يقارن األشياا مع ما هحن ا.
وبلمنلم لششلياا، ال س  نلمف ضلروريةس فالمحنونات ال ي هدرف ا بعينم وبشّمم وب وقم وبنمعم 

 وجوداا ال يح اج  لف براان. ألن  
 وغيراا مما يَْحُصُ  بم المعرفة،  نما يفون مننوبا  عندس ل  س األشياا.

 آخلر هصلغر منلم، فيلراس مخ لالا   ا ا العمود، فيراس بإحنانلم  ا حجلب، ثلب يلرى عملودا   فيرى مثال  
 ا هصغر من ا ا، ثب عقد المقارنة فقا  ال ا هفبلر ملن ال ا، عنم في الطو ، فعقد المقارنة وقا  ا

عقللد المقارنللة بللين األشللياا ، عقللد المقارنللة بللين األلللوان فقللا  الل ا هبلليذ والل ا هنللود والل ا هحمللر
 الحرارية فقا  ا ا بارد وا ا م ونط وا ا دافئ وا ا حار  لف آخر  لأ.

ُ  منم علف القاعدة الم اق علي ا بين القا   لين بن،ريلة المعرفلة، والي صلحيحة شلرعا  وا ا ن حص 
وال يمفلن لا ملم هن يلدرأ شلي ا  -والب اسننلان  -علف القَْدْر ال    فرُت لأ بأنم ال يمفلن لللَوَاب 

 وال هن يبلغم وَامم وف مم  ال  
  .ا رآس   
  .هو هحر بأحد الحوار 
  .هو رهى ما يماثلم ويشاب م فيقير عليم 
 يََر ما يماثلم هو يشاب م   ا همفنم القيار.  هو رهى ما يقينم عليم ولو لب 

فأنللت مباشللرة  -هَُ  اْنللْب  -  ا قيلل  لللأ انللاأ حيللوان انللمم  القَلَللَع   ،فمللثال نلل فر صللاة حيللوان مللا
  صور ولو لب  عرف حقيق م، هنم ما داب هنم حيوان يمفن هن  قلير و ُْخلْرْج بعلذ الصلاات ألننلا 

  ا قللت هنلم هصلغر ملن  ،هفبلر ملن الايل   ابلت  للف شليا آخلراب دهنا وقلنا حيوان، فإ ا قلت  نلم 
الاي  بَلَدهَْت  َ ََحلَدْد و َْقلُرْع عنلدأس ألنلأ هدرفلت ال س األشلياا بملا رهيلت، هو بملا يمفنلأ هن  قلير 

 عليم.
لحَ  َ وال هن يَ  ول  ا نقو  ال يمفن ألحد هن يدرأ شي ا   منلم عللف معرفلة يبلغ لا واملم ويلدرف ا   َ ص 

 ف مم 
 ا رآس ال  .  هو رهى مثيلم وشبي م.           .هو رهى ما يقار عليم  

 ،انلاأ في بللد فل ا، ملا داب  فلرت الخبلز. نحلن هفلنلا الخبلز  قو  هفلنا خبزا   المثي  والشبيم، مثال  
الخبلز دقيلق هوبلر  للف    ا قلنا لأ الخبلزة طول لا ثالثلة هم لار طول لا نأخل اا ونقطع لا،  علرف هن  

ت مثيلم هو شلبي م، فليمفن هن  لدرأ ا خلر بْر ي لأ لملا يلدخ  معلم فلي الشلبم هو فلي آخرس، فعرف
 المثلية. 

 . ، ولب يَُر مثي  لم هو شبيم لم، ولب يَُر ما يمفن هْن يقار الحق عليم  لب  ُْدْرْفمُ الحوار هللا 

فلون باألوالاب ال يمفلن هن   ول لأ دخو  المعرفة هو  دراأ المعرفة هو حصلو  المعرفلة بلا  

 هو األف اب هو باألقينة هو بما  راس. 

للب يُلر، وللب  وصلاة خلالق بس ألنلم  ل لب صلاة رب لب  نْ يّْ بَلول  ا اح اج النار  لف بَْعثَْة الرن   ُ 
علف شيا، لل لأ فلان البلد ملن بعثلة  ارْ قَ يُْدَرْأ مثلم، وال ما يشب م نبحانم، وال يمفن هيضا هن يُ 



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     
   

 الشريط الثالث

46 

 الرن  لبيان  لأ.
ِركُهُ َرْ َاكمُ ا يعني هنم نبحانم  وا  َْ ُ    فما  فر المصنف. ت َُُُُغُه َرْوَهكُم، وت ُ
ِركُهُ َرْ َاكمُ قولم   ا  فإ  َْ ُ   ُمْنطْلق من منأل ين فبير ين  فر  ما لأ في ال س ت َُُُُغُه َرْوَهكُم، وت ُ

 المنألة. 

  المنألة الثانية 
  َرْ َانكمُ  ، وفلي  َرْوَهنكمُ   فلي  ت َُُُُغُنه َرْوَهنكمُ   ا س َعب لر عن لا بقوللم  َرْ َاكمُ   و َرْوَهكمُ هن   
ِركُهُ َرْ َاكمُ قا    َْ ُ   .وت ُ

 غير ما يا مم. -يعني ما ي وامم اسننان  -وا ا راجع  لف هن الوَاب 
 فالواب راجع للخيا ، والا ب راجع لشقينة والمقارنات.

 َخيُّلُْم، وال يمفن هيضا هْن يُاَف َر فيم فَيُْدَرْأ.ال يمفن  َ  ول  ا الرع 

َُْاكرَ ﴿ وا ا معنف قو  هللا  ِرُك َْرَ َْ َُْاكُر َوهَُو  ُ ِركُهُ َْرَ َْ ُ  .[ 103﴾]األنعاب َت ُ
َُْاكرُ   ِركُهُ َْرَ َْ ُ   نبحانم، انا األبصار يأ ي معنف البصرس او نبحانم ال يحليط بلم البصلر   ا َت ُ

 اسيمان في ا خرة. رآس ها 
ال ي اي الر ى والعيلون، وفل لأ األبصلار ال لي الي األف لاب  وفي الدنيا ال  درفم األبصار هيضا  

 . واألوااب ال  درفم 

 منقطع. ا  منقطع، والواب    ا  فالا ب   

 ، لب؟ ُخال ه مك خُر ُُك ك  كهلل )ول  ا قا  بعذ النلف 

يخطلر بباللأ وال هن   خيل   ال شليا مبنلي عللف ن،ريلة المعرفلة ألنم  ََفْرُت لأ هنّلم ال يمفلن هْن 
 من قب ، وا ا مقطو ٌ يقينا . 

بأنواع لا ملع قَْطلْع الط ملع فلي بللوَ اللوَاب ل لا ملن ج لة  فصار األمر هّن  ثبات الصاات    ا    
 فمن الج  ين   ،الفياية والفُْنم، وف لأ من ج ة  دراأ األف اب ل ماب معنااا

الفياية  –صاة فنم ال-   .وف لأ  ماب المعنف 

 ا ا ال يمفن هن  بلغم األوااب، وال هن  درفم األف اب. 
نقللف عنللد الل ا القللدر والل س الجملل  فللي هول للا، مثلل  مللا  فللرت لللأ راجللع  لللف منللا   مخ لاللة ال 

                   ين ،م ا ْزَماْب، ويأ ي بعد  لأ المنا   العقدية ب اصيل ا  ن شاا هللا  عالف.           
 َروَُة 

فإنم ال يطلق عللف هللا، فملا ا  االنب   ا فان منقنما   يقو  علف القاعدة ال ي  فر بس واي هن   /1ر

 يقا  في انب البانط والقابذ، فإن ا ين االنمين منقنمين فالبنط يفون للخير وقلد يفلون للشلر 
             وف لأ القبذ قد يفون للخير وقد يفون للشر؟         

ج/ا ا ن ا  جيد، وجوابم راجع  لف معرفة هّن األنلماا الحنلنف من لا ملا ال يفلون فملاال  ال ملع 

 مثل  القلابذ البانلط، هللا  قرينم، مث  الخافذ الرافع، فالرافع لما اق رن بالخافذ صار فماال  

ُُْاننُُ قللا  ﴿ ُ  َْقننُُِ  َو َ ، فللثَب  مللن األنللماا ار النللافع الضلل ، [ القللابذ البانللط245﴾]البقللرة َوَّللاه

الحننف ما ال يفون داال  علف الفما  بماردس، وال ينوَ ال عبيلد للم، مثل  الضلار الو ملن األنلماا 
الحننف، ما نقو  عبد الضار وهشباس  لأ، مث  المميلت، المحيلي المميلت، ملا نقلو  عبلد المميلتس 

ين  ا، ل  ا  جد هن لا مالزملة لالنلب ألن ا س األنماا  طلق علف وجم الفما  و فون حننف مع قر
 القرين. 

ل لل ا نقللو  البانللط صللار فمللاال بالقللابذ، فيطلللق مناللردا ألن فمالللم بانللب هللا القللابذ، والقللابذ 
هيضا او فما  بانب هللا البانط لفنلم ال يُعَب لُد للم فملا يعبلد للبانلط، ومثللم النلافع والضلار، الضلار 

، وفلل لأ المحيللي ر، ألنللم يللد  علللف الق للر والجبللروت   فمالللم بالنللافع والنللافع فمالللم بالضللا

  .ُمِم ٌت ُاِل َمَخك َة  المميت. وا ا يأ ينا عند قولم  ن شاا هللا  

لما ا  قولون هّن عقيدة ها  الننة والجماعة من عقيدة ال ابعين، ونجد فثيرا من ال لابعين قلد  /2ر
 وال نقو  عقيدة ال ابعين؟غلط في األنماا والصاات؟ ف   نقو  عقيدة الصحابة 
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من حيث األدع في الن ا  ما ينانع لطالع العلب هن ينأ  بقولم  لملا ا  قوللون؟  ألن  ًج أوت /ج
 ا ا فيم منافاة ألدع الم علب مع المعلب، ا س واحدة.

ج  قولم  نجلد فثيلرا ملن ال لابعين قلد غللط فلي األنلماا والصلاات  ال لابعون   ا هراد بالل ين  هن   ثكن ك
طوا في األنماا والصاات من هدرفوا الصحابة، فلير ال الا ملن ال لابعين للصلحابة بإحنلان، غل

ْ  ﴿ ل  ا قا   ََُوهُْم ُِِإْحَوك َْ َُُه [ لير ف  ملن  بلع فجلاا  ابعلا للصلحابة يفلون 100﴾]ال وبة َوَ هِذ 

 محمودا.
 علي ب بلأن ب  بعلواب بإحنلان، ل  ا نقو  عقيدة الصحابة وال ابعين. المراد بال ابعين ال ين هثنف هللا

هما ال ين  بعوا الصحابة زمانا وخالاواب عقيدة، واب دعوا فلي األنلماا والصلاات هو فلي القلدر هو 
في اسيمان، فالخوارج والمرج لة والقدريلة وهشلباس ال الا، ال الا ال يلدخلون هصلال فلي ال لابعين 

 ين يللون ب، والملراد ملن فلان ملن ب ثلب الل ين يللون ب ثلب الل ملسو هيلع هللا ىلصبإحنان، خير النلار قلرن الرنلو  
 علف الحق.

 ن هراد النللا   بعللذ الغلللط المللرو  عللن ال للابعين مللن هالل  النللنةس يعنللي ممللن  بللع الصللحابة 
بإحنللان، فإنللم ال يقللا  هن للب غلطللوا فللي األنللماا والصللاات، و نمللا حصلل  بعللذ العبللارات ال للي 

 للأ، ولفلن يقلا  ل لب اج  لدوا فيننلع  يُنازعون في اس ألن ب اج  دوا، لفن ال يقا   ن ب غلطوا في
 لللي ب اج  للاداب وال يعللابون ال يع بللرون غلطللوا، مللا فيللم منللألة يقللا  غلطللوا في للا فللي الصللااتس 
ال للابعين بإحنللان، وال غلطللوا فللي األنللمااس ألنللم  ن غلللط فللي الل ا األمللر فللي هصلل  مللن هصللو  

 الصاات هو من األنماا فإنم ال يفون من ال ابعين بإحنان.

َُكنِ ك َُِوْجاِ نَوذ  رد في الحديث و /3ر ُْ َِ مِ ك َْ َكِر ِم َووُ  ؟1(َْ قَ

ج/ ا ا معروف في البحث، النلطان انا المقصود بم الَخْلْقس يعني الملفلوت هو يُْقَصلْد بلم الصلاة 
الم علقللة بلل لأ، والل ا فيللم بحللث زيللادة علللف مللا  فللرت، ولفللن الل س الفلمللة ال  عنللي هن القللديب مللن 

أَعُوذُ َُِوْجنِه   َْ َكنِر ِم »و هنم من صاا م نبحانمس ألنم ُوْصَف بم نلطانم نبحانم ، ههنماا هللا 
َِ مِ  َُكنِِه َْ قَ ُْ نلطان هللا القديب ال   او صاة  دبيرس نبحانم، وا س لينلت راجعلة  للف االنلب  «َووُ

 الصاات. القديب ال   يد  علف ال ات، فما او معلوب هن األنماا  د  علف ال ات و د  علف

 ما الارال بين الصاات واألفعا  في قولأ باع الصاات هضيق من باع األفعا ؟ /4ر

، ، وال نشلل ق من للا صللاة نصللف ب للا الللرع ج/ يعنللي قللد يفللون انللاأ هفعللا   ضللاف  لللف هللا 

مللن فعلللم  فلللير فلل  فعلل  هطلللق هو هضلليف  لللف هللا ، فبللاع األفعللا  هضلليق مللن بللاع الصللاات

جلاز هن  ملن الصلاات، وفل لأ للير فل  ملا جلاز هن يُخبَلر بلم علن هللا  نبحانم نش ق منم صلاة

يجللوز هن  نجعلللم انللما لللم نللبحانم، هو هن نجعلللم صللاة لللم نللبحانم، وفلل لأ لللير فلل  صللاة لللم 

للنع هللا  ُه قللا  فللي آخللر نللورة النملل  ﴿ نشلل ق من للا انللب، مثلل  مللثال الصُّ َْ كُنن ِ َ هننِذت أَُْقَنن ََ َّللاه ُاننْن

ََ َّللاهِ [ فالصلنع ال ا صلاة  88﴾]النم  َئْيء   ََ َّللاهِ  ،  ُانْن   ال ا صلاة لفلن ال يجلوز هن نشل ق ُانْن

 من ا الصانع، ألنم فما  فرنا الشروط ال بد هن  فون  
 جاات في الف اع والننة. أوت   

  ج ، ال نقلو  يلا صلانع اصلنع   هن يفون يدعف ب ا، وانلب صلانع ال يلدعف بلم اللرع ثكن ك

 ون   لف هللا بم. لي ف اس ألنم ال ي 
  ج    هنم لير مش مال علف مدح فام  مطلق غير مخ ص. ثك ثك

ُ  َْوننَُْاِئُ  ُِِاننمْ شفعللا  مثلل  ﴿ل مثللا  ُ [، ﴿15﴾]البقللرة َّللاه َْ َو َْمكُننُر َّللاه َْ ﴾، وانللا ﴿َو َْمكُننُرو َو َْمكُننُرو

 َْ ُ َخْ ُر َْ َمكِكِر  ُ َوَّللاه ُ [،  30﴾]األناا  َو َْمكُُر َّللاه   جاا  ضافة األفعلا  ال س  للف هللا   َْوَُْاِئُ  ُِِامْ َّللاه

 مللا نقللو  نشلل ق من للا صللاة فيوصللف هللا بللالمفر ويوصللف هللا باالنلل  زاا وهشللباس  لللأ، الل ا ،

غللطس ألن بلاع األفعللا  فملا  فرنلا هونللع ملن بللاع الصلاات، وبلاع الصللاات هضليقس ألن المفللر 

ُ وَ منقنب   َْ َو َْمكُُر َّللاه َْ َو َْمكُُرو ُ َخْ ُر َْ َمكِكِر  ُ      للف هللا  َْمكُنرُ   جاا انلا  ضلافة  َّللاه    َْمكُنُر َّللاه

                                                
 (466أبو داود ) 1
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 لفن المفر صاة منقنمة  لف  
  المفللر اللل   اللو بحللق، واللو مللا دّ  علللف فمللا  وق للر وجبللروت واللو المفللر بمللن مفللر بللم

 ... حق. .نبحانم، هو مفر بأوليا م، هو مفر بدينم، ا ا
 2[.....] ا فان علف غير وجم الحقو لف مفر م موب واو م 

ف لأ، ملا نقلو   ن  ملن صلاة هللا االنل  زاا، فل لأ الملل  ال نقلو  ملن صلاات هللا الملل ، وهشلباس 

ُّ َحُّنت ََُمُّنوَ» للأ  ّْ   تَ  ََمن هُطللق الاعل  لفلن ال نشل ق منلم الصلاةس ألن الصلاة منقنللمة،  3«إِ

 .(ََََُ َ فوَََ)في هو   / فراا ابن القيب ف لأ من الصاة  لف االنب، وا ا فيم قواعد 

                          .نقف عند ا ا ننأ  هللا ال وفيق والنداد
 

                                                
 كالم غير واضح -  2
 (1863(/ مسلم )5861البخاري ) 3
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 اَل  َْبلُغُمُ اأْلَْوَااُب، َواَل  ُْدْرُفمُ اأْلَْفَ اُب ، َواَل يُْشبْمُ اأْلَنَاَب.  
 َحيٌّ اَل يَُموُت، قَيُّوٌب اَل يَنَاُب.  

 اَل َحاَجٍة ، َراْزاٌل باَْل ُمْ نٍَة.  َخاْلٌق بْ 

م صللة بملا قبل لا،  -ال   او م ن العقيلدة الطحاويلة-ا س الجم  ال ي نمعنا من ا ا الم ن الع،يب 

 بصاات الفما  ونعوت الجال  والجما . والفالب فيما  قد ب فان عن وصف هللا 

والل س فمللا ( َوت  ُْئننُِهُ َرنَننكمَ ، َْركُننهُ َرْ َاننكمُ ت َُُُُغُننه َرْوَهننكُم، وت ُُ    عللالف فللي وصللام  /فقللا  

ال  شلبم صلاات األنلاب بالقيلد   فرنا لأ فيما نلف عاملة فلي جميلع الصلاات وهّن صلاات الحلق 

 .فيما نلف اَل  ص  اَ ال    فرناس لأ مُ 

  هُ َرنَنكمَ َوت  ُْئنُِ صاة المخلوال فقا  بعد قوللم   جملة من ما يُاارال بم وصف هللا  رَ فَ وبعداا  َ 
ٌٌ ُِنال َحكَجنة، َرَئٌب ُنال مَ ، َحيٌّ ت  َُموُت، قَ ُّوٌم ت  َنَنكمُ   ٌِ ُِنال ، ونَنةؤُ َخنِك  ، َُكِعن ُمِم نٌت ُِنال َمَخك َنة 

 . َمَئقهة  

، وفل لأ صلاة القيوميلة ، فإّن صلاة الحيلاة ثاب لةٌ للم وا س الصاات اي صااٌت وهنماا للحق 

زال واسما ة  والبعث لم نبحانم. وصاة الخلق والر 

ُ َت إِ َنهَ إِته هُنَو َْ َحنيُّ َْ قَ ُّنوُم َت ﴿فملا قلا  نلبحانم  واو نلبحانم المحيلي والحلي والو القيلوب  َّللاه

ُ َت إِ َنننهَ إِته هُنننَو َْ َحنننيُّ َْ قَ ُّنننومُ 1َ ننن م ﴿[، وفملللا قلللا  255﴾]البقلللرة َُأُْخنننذُسُ ِوننننَةٌ َوَت نَنننْومٌ  ﴾]آ  (َّللاه

زال وغير  لأ من الصاات[2-1عمران   .، وف لأ صاة الَخلق وصاة الر 

مباينة لصلاات المخللوال ملن  فما او معلوب مش ملة علف صاات، وصاات الحق  أنماا هللا ف

 ج ات 

 هّن الللرع َ جاننة َرو ننت    ي صللف بالصللاة علللف وجللم الفمللا ، والمخلللوال ي صللف بالصللاة
 علف وجم الن قص.

 رع الل   هن  َ جاة َ ثكن ة  صلاا م م الزملةس ألنلم نلبحانم للم الفملا  المطللق، وللم الصلاات

العاُل الفاملة من ف  وجم، وهما المخلوال فصاا م غير م الزمة ب  قد يفون فيم جملة من صلاات 
النقص، ويفون ثَب  فيم بعذ الصاات ال ي اي فملا  فلي حقلم، و ن فانلت فلي الجمللة ال ي صلف 

 ب ا  ال لنقٍص فيم.
  هّن ا صاف المخلوال بالصاات و ن فان في هص  المعنلف مشل رفة ملع صلاات َ ثك ثةَ جاة  

ف لو م صلف بصلاا م ال عللف  لفنلم ا صلف ب لا عللف وجلم الحاجلة  لي لا، وهملا اللرع  الحق 

ُر هو يُْقْيُب األشياا لحاج لم، ويخللق ملا  وجم الحاجة  لف آثار األنماا والصااتس فمثال المخلوال يُقّدْ

ٌٌ ُِنال َحكَجنة   لم، وهللا يخللق لحاج ي لع ويللرزال    ويََ للُع المخللواُل ويَلْرُزاُل لحاج للم، وهللا َخننِك 

َُ ﴿ ويُعطي واو الغني  ُ هَُو َْ غَنِيُّ َْ َحِم ن ِ َوَّللاه [، وافل ا فلي بقيلة 15﴾]فلاطر أَْنُُْم َْ فُقََرَُء إِ َت َّللاه

 الصاات.

اللو  مللن حيللث هصلل  المعنللف مللع الللرع  ا صللاف المخلللوال بالصللاات ال للي يشلل رأ في للا ا  فللإ 
ا صاف علف نبي  النقص، وا ا اال صاف مع َضْمْيَمْة ما نبق هْن  فرنلا للأ فيملا نللف ال يشلبم 

 .فضال هن يماث  صاات الرع 

ال ي ي صف ب ا وفلارال    بعذ صاات الحق َوت  ُْئُِهُ َرنَكمَ بعد قولم   /ل  ا فص   الطحاو  
 ربما ا صف ب لأ الصاات. ب ا صاة المخلوال ال  

 ( َحيٌّ ت  َُموُت، قَ ُّوٌم ت  َنَكمُ . َوت  ُْئُِهُ َرنَكمَ   / قكُ 

 ، ا ا د   عليم العق  ود   عليم النمعس يعني د  عليم الف اع والننة.حيا   وفونم 

ا و  ابع للا موجلود لفثللرة اللدال   و وا رال هللا  وقبل  ورود الف لاع والنلنة فالعقلل  يلد ُّ عللف هن  

 .علف وجود الحق 

 للد  علللف هنللم  ، وحيا للم موجللودا  يللد  بللالالزب اللل   ال انافللاأ منللم علللف هنّللم حللي  وفونللم 
 م صف بصاات فثيرة. 
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 يد  عليم العق  قب  ورود النمع. (الحيّ )صار انب هللا  ا  فإ 

ويلد  علي لا النلمع ألنلم  يد  علي ا العقل  ا س هيضا   وصاة القيومية لم   القيوب)وف لأ انب هللا 

 نبحانم او ال   هقاب األشياا.

 .ففونم او الخالق لششياا يد  عقال  هنم او ال   هقام ا وهّن قيوْمي  ََ ا بم 

واو قو  قلو ، وللم حل، ملن -قد قي  في ما   القيوب)و (الحي)  ا فان ف لأ فنقو  ا ان االنمان 

 األع،مان. هن ما انما الرع  -ال رجيح

هجاع، و  ا نُ َْ  بلم هعطلف فملا جلاا فلي الحلديث، الو  نب األع،ب ال     ا ُدعي بم الرع فاال

ُ َت إِ َهَ إِته هَُو َْ َحيُّ َْ قَ ُّومُ ﴿ في نورة البقرة ونورة آ  عمران، وفي ما قو  هللا   . 4 ﴾َّللاه
لزب من انب القيلوب يق ضلي الحي والقيوب بلوازممس بلوازب انب الحي وما ي وا ا لم معنف و لأ هن  

 جميع األنماا ال ي اي من هفراد الربوبية والصاات ال ي اي من هفراد الربوبية.
ا  و عطلاا اللداعي  ول  ا عُلَّْق  عطاا النا   ن لم في ا ين االنمين األع،مينس ألن    جابة النُّ  

 قلرارس ب وحيلد اسل يلة وهن هللا ب  لي لا  دانلة العبلد و ض، فإ ا انما دعا ا ا م علق بربوبية هللا 

ُ َت إِ َهَ إِته هَُو َْ َحيُّ َْ قَ ُّنومُ ال  لم  ال او، صار ا ا الدعاا   ل وحيلد اسل يلة ول وحيلد    م ضلمنا  َّللاه
 الربوبية ول وحيد األنماا والصاات.

جاع و  ا ن   ب ملا ل  ا فإن انب الحي وانب القيوب اما انما هللا األع،مان الل ان   ا ُدعي ب ما ه
ح ألحد القولين في انب هللا األع،ب.  هعطف، في قو  قو  مرج 

   منا   َحيٌّ ت  َُموُت، قَ ُّوٌم ت  َنَكمُ   ا  بين لأ  لأ فاي قولم  

  المنألة األولف 
 .هّن صاة الحياة صاةٌ ُمش ََرفة بين ف  مخلوقات هللا 

 م حياة  نانبمس ح ف الشجر والحجر لم حياة  نانبم.وف  حياة ل ا ما ينانب ا، ح ف الجماد ل
ألنم جاملد فلي ال،لاارس للير للم حرفلة ،لاارة، و ال فإنلم للير بميلت يعنلي ال  و نما نمي جمادا  

  حراأ فيم وال حياة، و نما او
ميت باع بار عدب الحرفة  وجماد باع بار عدب الحرفة. 

 ا االنب وفي صاة الحياة ا ا اشل راٌأ فلي هصل  في ا اش راأ المخلوقات مع الرع  ول  ا فإن  
 .وهي أْ َ افكت ُمك  نكوب َ ذوَتالمعنف فف  لم حياة  نانبم، علف حنع القاعدة المعروفة  

ال  ثبات فيايلة، وصلاات المخلوقلات  نانلع  وا  لب الوضليعة  فإثبات الصاات  ثبات وجود   

 الضعياة الاقيرة.
 َننْ َ  لفلب ْملرارا  فللي قوللم  علالف ﴿ اسُ نَللرْ مع والبصللر فملا قلد قر  فللي صلا ي النل وال ا ،لاار هيضلا  

َُ َ َُِا رُ  ُِِه َئْيٌء َوهَُو َ وهِم  [، فلإّن صلاة الّنلمع وصلاة البصلر مشل رفة بلين 11﴾]الشلورى َكِمثْ
هفثر الفا نات الحية، وف لأ الحياة ف ي ُمْش ََرَفة بين جميع الفا نات الحية، من ا ما حيا لم بلالروح 
والللنار، ومن للا مللا حيا للم بالنمللاا، ومن للا مللا حيا للم خاصللة بللم فالصللخور وال للراع، وهشللباس  لللأ 

ونُهم  إني رعُم حجرَ ُمكة منك منررت عُ نه إت»يقو  فما رواس منلب في الصحيح  ملسو هيلع هللا ىلصول  ا فان 

 .5عُي

بطلا  يد  علف ناي ال عطي  بجميلع هنواعلم، ويلد  عللف   فإ ا   ثبات ا س الصاة وانب الحي   
 ال جنيب بجميع هنواعم.

علللف وجللم الفمللا ، ألن  المخلللوال يعللرف هن  حيا للم  ول لل ا صللار انللما  ع،يمللا  مخ صللا  بللالرع 

ة قليلة يريد زياد  ا فال ين طيع، يريد هن يفون في َوْصْاْم بالح ياة هفم  من وصف غيلرس فلال قص 
 ن جميع المخلوقات.فد   علف ، ور نقصم في الصاة المش رفة بينم وبيين طيع، 

                                                
 .2، آل عمران:255البقرة: (4)
 .(6078األول من الشريط الثالث، أما الحديث فهو في مسلم )انتهى الوجه  5
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 بطلا  لل عطيل  و بطلا  لل جنليب عللف الوجلم  المقصلود ملن ال ا  ن  فلي  ثبلات صلاة الحيلاة   
َُ َ َُِا رُ ﴿ال    فر م لأ، واو ،اار في قولم  ُِِه َئْيٌء َوهَُو َ وهِم   .﴾ َْ َ  َكِمثْ

  المنألة الثانية 

        فمللا لو لللأ لفمللا  حيا للم و ﴾َحننيُّ َْ قَ ُّننوُم تَ َُأُْخننذُسُ ِونننَةٌ َوتَ نَننْومٌ َ ْ  َّللّاُ تَ إِ َنن هَ إِته هُننوَ ﴿قللا  هللا 

 .قيومي م 
رَدل  لا عللف   َحنيٌّ َت  َُمنوُت، قَ ُّنوٌم َت  َنَنكمُ وقولم انلا    عنلد هال  النلنة والجماعلة  َ قكعنََ َ مقنره

ْه واف َ رب واي    .إلثُكت كمكُ ضَ مك نفتُك نفي     مقاوََج  ذَُه وإنمك هو  أ

لا قلا  ل  ا نبحانم هثبت الفما  لم ثب ناف ليد  علف  ثبات الفماالت للم   َّللّاُ تَ إِ َن هَ إِته هُنوَ ﴿، فلم 
لفمللا   ﴾تَ َُأُْخننذُسُ ِونننَةٌ َوتَ نَننْومٌ ﴿ليللد  علللف هن  قللو   ﴾تَ َُأُْخننذُسُ ِونننَةٌ َوتَ نَننْومٌ ﴿قللا  ﴾َْ َحننيُّ َْ قَ ُّننومُ 

  م ولفما  قيومي م، فناف ل أفيد اسثبات.حيا

 وا س اي القاعدة المقررة عند ها  النلنة والجماعلة فيملا يُناَلف فلي القلرآن وفلي النلنة علن هللا 

ُِنننُم َرُُّنننَك فملللا فلللي قوللللم نلللبحانم ﴿  نملللا الللو سثبلللات فملللا  ضلللدس ملللن صلللاات الحلللق  َوَت  َْظ

ج بحانم ﴿[ لفما  عدلم، وفملا فلي قوللم نل49﴾]الف ف أََحََج  َْ َرُُّنَك نَِون ّك [ لفملا  64﴾]ملريب َوَمنك َكنك
َْ نللبحانم وقيومي للم، وفقولللم ﴿ مْ اْ،للعلمللم نللبحانم وحْ  ُِنن َْ   َننْم  َ َو َننْم  َكُننْ  هننهُ كُفُننوَج  (3 َو َننْم  ُو َنن

 ٌَ  وهشباس  لأ. ﴾[اسخالص[أََح

  المنألة الثالثة 
، يعنلي هن  ل ملا األثلر فلي خلقلم لّْقلاْن بخلقلم عَ  َ وانب الحي ال ان االنلمان مُ  هن  انب القيوب   

، وف  صالح هو فع   راس في خلقلم ف لو نبحانم، وف  حياةٍ  رااا في خلقم ف ي من آثار حيا م 

 .قيومي م      من آثار 

علللف الوجلم المطللق بنانلم وبخلقللم، فلال، القيلوب، انللب  وانلب القيلوب مبالغلة سثبللات فملا  قياملم 

واخ يلارس لنانلم ملن الصلاات ال لي  قلوب بمشلي  م  ف هنم نبحانم فام  فيملا يخ لارس القيوب يد  عل

 . خلقم  بموقدر م، وف لأ لم الفما  فيما يقيب 

و للأ  ﴾تَ َُأُْخنذُسُ ِوننَةٌ َوتَ نَنْومٌ ﴿راجلع  للف ا يلة   قَ ُّنوٌم َت  َنَنكمُ و  ا  بي ن  لأ فلإن قلو  الم للف  

 .و لأ لفما  قيومي م  ﴾مٌ نَوْ  َوتَ ﴿لفما  حيا م، 
ال   ال يناب، وا ا فما  فرت للأ للير  انليرا  لمعنلف القيلوب، فلإن  معنلف القيلوب أنم فان ر القيوب ب

ُمقليٌب للم عللف وجلم ملا  ق ضليم حفملة  هنّمُ ال   قاب بنانم وهقاب غيلرس، فللير ثَلب  شليا  ال وهللا 

 .الرع 

 ل ما هثر في  جابة الن ا . وانب الحي لم   إ ا  بي ن  لأ فإن  انب القيوب  ف

ِ َرَْونَمكء ﴿ ول ل ا قلا  وا ا األثلر ملر بط بقاعلدة فليلة فلي ار بلاط اسجابلة بحنلن النل ا ،  َولِِلّ

َْ  ِني َُو ُِْحن ُ  َْ َْعُوسُ َُِانك َوذَُروَْ َ هنِذ  بأنلما م   [ فلدعوة هللا180]األعلراف ﴾أَْونَمئَِهِ  َْ ُحْونَت  َك

 ا ينانع مقصودأ من األنماا.يعني بم
آثار انب القيوب، ألنأ  ح اج ملا  قليب بلم حيا لأ، وفل  ملا  ُقليُب وف  ].....[ لأ في حيا أ ف و من 

عللف شليا هو هقلاب للأ شلي ا  فإنلم نلبحانم القيلوب  ، فلإ ا هقاملأ حيا لأ  نملا الو ملن القيلوب بم 

ُِّ نَْف   َُِمك َكَوَُتْ ال   او ﴿  .[ 33]الرعد ﴾قَئٌَِم َعَُت كُ

فإن  فقم الدعاا مر بط باقم األنماا والصلاات، ففلملا فلان العبلد هعلرف بأنلماا هللا وصلاا م  ل  ا
فُل مللا فللان هعللرف وهعلللب بنلل ا  هللا ب للا وبان حضللارس لمعنللف  لللأ فللان  لللأ  ،وآثاراللا فللي خلقللم

 هرجف لقبو  الدعاا وحصو  المطلوع.

   المنألة الرابعة 
، ألن  الحيلاة منل لزمة لفثيلر وانب القيوب بالزم ملا  لد  عللف بقيلة صلاات اللرع هن  انب الحي 

 من الصاات، والقيومية من لزمة لفثير من الصاات .
ْه َ انفكت َ ُني أثُُانك َرئنكعرَ أو ل  ا قا  طا اة من المحققين من ها  العلب فلي ال ا البلاع   إ
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ْه َ َقنُ ُنك ُالئم قنُ أنهُانم قَ ُاك غ نرهم منْ أهنُ َ ُنَع وئعمنوَ إثُكُانك ُك َُأث نروَ  ني ذ نك ر اه

  .أكثر مْ َ وَُة َ ُي أثُُاك ُكَفة مناك ُك َقُ افكت كث رَ هلل  تُ ُِ ثْ وَ ُئوم  ُ 

ل  ال ا ل  ا انب الحي ين لزب صاات فثيرة ، وانب القيوب ين لزب صاات فثيلرة، لل ا ينبغلي هن يُ َاَم 

وانللمم القيللوب   الحللي ، وقيوميللة الللرع  الللرع  وانللب الموضللع مللن ج للة هن  حيللاة الللرع 

 .ين لزمان عقال  عددا  فبيرا  جدا  من الصاات   

الصاات بالعق  ألن  حيا م نلبحانم ثاب لة عقلال  عنلد الجميلع  ونَ  ُ وا ا موضع يُْح َجُّ بم علف من يُثبْ 
 وف لأ قيومي م نبحانم ثاب ة عقال  عند الجميع.

، َرَِئٌب ُاَِل ُمْؤنَة  قكُ ََُهك   ٌٌ ُاَِل َحكَجة   (َخكِ 
، َرَِئٌب ُاَِل ُمْؤنَة   ( قكُ هنك َحيٌّ َت  َُموتُ وفما قا  فيما نبق   ٌٌ ُاَِل َحكَجة   .(َخكِ 

ٌٌ  و  يَْخلُقُمُ َخْلقَا . اَخلََق الشي رمصد قْ لْ ، فالخَ قْ لْ انب فاع  من الخَ ( َخكِ 

  للغة يشم  مرا عاو علف مق ضف ا وانب الخالق   
 ُقَ ر : افة َ خٌُ وَوم َ خك ٌ َرو ت َ مرُُة َ: 

َْ ﴿ فإن  الخلق في اللغة او ال قلدير فملا قلا    ُْ َْ َخنكِ ِق  ُ أَْحَون [ وقلا  14﴾]الم منلون  َََُُنكَرَك َّللاه

َِ رَج نبحانم ﴿ َهَرسُ َُْق ُه َئْيء   َقَ ٌَ كُ ر. قدير الشيا علف وف [2﴾]الارقان َوَخَُ  ق علب الُمقَّدْ
 وفي ا ا قو  الشاعر 

 ترِ فْ وَُ  َ قوم  خٌُ ثم ت  َ   تَ قْ َُ مك خَ  ت أنت َُفر
   يعني  قطع ما قدرت من األمر هو من الصناعة.تَ قْ َُ مك خَ  ترِ فْ َُ  
    رِ فْ ثم ت  َ   يعني يقدر،   خٌُ -لعجزس–وَُ  َ قوم  

َِ رَج ﴿ر لششياا دّْ قَ ، ف و نبحانم المُ وا س المر بة ثاب ة     َهَرسُ َُْقن ُه َئْيء   َقَن ٌَ كُ َخلَلَق فل   ﴾َوَخَُ
  قدير ما يصلح ل ا. واألشياا فقد َراا، فَخْلقُمُ فان مش مال  علف  قديراا شي ا  فشي ا  ه

  قديرس نبحانم لششياا بال حاجة ل  ا ال قدير.وا ا 
 قللديرس لششللياا شللي ا  فشللي ا  ح للف يصلل   لللف فللالمخلوال يُقَللّدْر خشللية هال يصلل   لللف مللا يريللد، فللإن  

ن اي  ا وح ف يفون ما يريلد عللف وفلق ملا قلد ْر هو عللف وفلق ملا يريلدس، فيح لاج  للف ال قلدير ليل ب 
 األمر.

  عللف كنْ  ُكنوْ  األشلياا وفلق  رْ وهللا نبحانم حين قلد ر ال لحاج لم لل لأ، بل  الو نلبحانم يُْجل
 فما شاا فان وما لب يشأ لب يفن. وفق حفم م نبحانم بمشي  م الفونية،

ولفلن ليفلون  للأ موافلق لحفم لم نلبحانم، و   ،نبحانم قد ر األشياا ال لحاجة  لف ال قلدير مففون

بمباشلرة األملر  الحفمة البالغة فما خلََق النموات واألرذ في نل ة هيلاب والو قلادر هن يخلق لا 

 ل ا بفن ف فون مرة واحدة.
 هو ُاو ر َرئ كء :َ خٌُ وَوم َ خك ٌ َ مرُُة َ ثكن ة  افة: 

ر األشياا فقد خلق ا فملا قلا  ألٌق ل ا لْ و صوير األشياا او خَ  ن ا هع،ب من ال قدير العاب، فإ ا صو 
ُركُمْ ﴿نللبحانم  وفللي حللديث ابللن منللعود  [6﴾]آ  عمللران  ِنني َرَْرَحننكِم َكْ ننَف  ََئننكءُ  هُننَو َ هننِذت  َُاننّوِ

ْه أ  ملسو هيلع هللا ىلصالم الق عليللم قلا   ج إ ج  حننَكم  جمننَ خُقنه  نني ُُنْ أمننه أرَُنن ْ  ومنك  نُفننة ثنم أرَُنن ْ  ومننك

ج عُقننة ة فللي الخلللق، والل ا يللد  مللع للل   ...  لللخ، فجعلل  الل س المرا للع داخمضننغة ثننم أرَُنن ْ  ومننك
هملرس  ينال  دالالت فثيرة علف هن  ال صوير خلق، وحين ].....[ ال لحاج م نبحانم لل صوير بأنم لب

ُمَننت  ركنب أعضنكءس ُنأْ  جَنُ ننان فإنم يصور الشيا ال   يريلدس  ال   ا صور فما ياع  اس
، وللو للب ياعل  ال س الخطلوة ال  ل ب للم الخطلوة ال لي بعلداا ألنلم هذَ مَ هذَ رننه  نْ  نُم إت ُانذَ

 بحاجة  لف  لأ.

ورا  ال لحاج لم  ليلم، ف ل س داخللة فلي َصليخللق مُ  فإ ن ال صوير عند المخلوال لحاج لم  ليلم، وهللا 
 (خك ٌ ُال حكجة  /  الم لف قو

 ُرء: هو : افة َ خٌُ وَوم َ خك ٌ َ مرُُة َ ثك ثة َ 

قلا  ، ول ل ا برا ما صور واو  ناا س علف آخر مراحللم وجعللم خلقلا  نلويا  يريلدس اللرع البرا، 
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رُ ﴿فلي آخلر نلورة الحشلر ٌُ َْ َُنكِرُ  َْ ُمَانّوِ ُ َْ َخنكِ  وبَللَرَا  قَ لَلحلين خَ  [، والو 24]الحشلر ﴾هُنَو َّللاه
َراا وجعل ا علف ا ا المنوا  وعلف اخ الف ا  اسننان، المال فة، الحيوان علف ، لر  البرية وصو 
األرذ وبطن األرذ والماا وفي النماا  لف آخلر  للأ للير لحاج لم ل لب وال ألنلم ينل فثر ب لب  

 .ب  الب ال  ب وسقامة ا ا الملفوت علف العبودية

ٌٌ ُِنال َحكَجنةَخكِ   /قو  الم لف  ا  فإ  َوَمنك ﴿ وفملا  حملدس نلبحانم فملا قلا   لفملا  غنلاس  ال ا   

 ِْ َُو َُُْ نَ  إِته ِ  َ ْه َوَإْلِ ِْ 56َخَُْقُت َْ ِج ُمنو َِ ُْ ُ  ْْ َُ أَ ْْ ِرْئب  َوَمنك أُِر ن َُ ِمنْنُاْم ِمن َ 57(َمنك أُِر ن ْه َّللاه (إِ

 ُْ َِ َْ َمُِنن  َُب ذُو َْ قُننوه ئه َُ  ُ  فللي الحللديث القْدنللي  ملسو هيلع هللا ىلص[، وفمللا قللا  58-56﴾]اللل اريات هُننَو َ ننره قَننك

َُْم َعَُت نَْفِوي ْمُت َ ظُّ َِت إِنهي؛ َحره ونِي،    لف هن قا  6(ََُك َت:  َك ِعَُك ت  ََُُضنرُّ ُُُْغُوَ ُضره َُ ْْ إنهكم  َ

نني  ََُْنفََُننونِي َِ ُُُْغُننوَ نَْف َُ ْْ ُ هُننَو َْ غَنِننيُّ   َننك أَ َُّانك َ نهننكُ  أَْنننُُمْ ﴿ وقللد قللا    َو َن ِ َوَّللاه َْ فُقَننَرَُء إِ َننت َّللاه

 َُ  [.15﴾]فاطر َْ َحِم 
 َمُؤونَة(َرَئٌب ُال وكذ ك قو ه  

مما عندس نبحانم، وبال  عع، ف و نبحانم يرزال ملن  صُ قْ ا  ُنْ  َ قُ اْ نْ وفونم نبحانم يرزال بال ناقة يُ  

ُ ِ ُنهنكِ  ﴿ ل ا، وقلد قلا  يشاا بغير حناع، وما يا ح للنار من رحمة فإنم ال ممنأ  َمنك  َْفنَُْ  َّللاه

سِ  َِ َْنن َُ ْْ َُ  َننهُ ِمنن ْْ َرْحَمننة   َنناَل ُمْمِوننَك  ََاننك َوَمننك  ُْمِوننْك  َنناَل ُمْرِونن َسُ ﴿ [، وقللا  2﴾]فللاطر ِمنن ََ ُْ  َنن َُنن

ٌُ َكْ نَف  ََئنكءُ  ِْ  ُنِف ََُُك ُْوُو ٌَ أََرأَْ نُُْم  [، وفلي حلديث هبلو  ر المعلروف قلا  64﴾]الما لدة َم َمنك أْنفَن

ٌَ َ ّوَمكَوَِت وَرر ,  َِإنّهُ  َْم  َِغْ  مّمك  ِي  َِم نِهِ  ، وا ا ال شأ هنلم صلاة اللرع 7 َئْ َجك ُمْنذُ َخَُ

. 

 هملا المخلللوال فإنللم   ا َرَزاْل فإنللم يَلْرُزاْل بفلاللة و عللع، ويللرزال لحاج لم هن يللرزال، ويللرزال هيضللا  
 ع،ب في  لأ.لم ونة  نقص و زيد، وهللا نبحانم لم الملأ األ

  يعنف بال فلاة وال مشقة، هو بلال م نلة يأخل  من لا ف ح لاج َمُؤونَةَرَئٌب ُال معنف قولم   ن  هَ  نَ ي  بَ ف َ 
َن، ب  او نبحانم ال يُ  ، وال يزيلد فيلم شلي ا، بل  الو ي خلقم من ملفم شي ا  طْ عْ ما يُ  صَ قْ نْ  لف هن  َُمو 

 .نبحانم الرازال بال م ونة 

  ا القْدر، ونفم   ن شاا هللا  عالف األنبو  القادب.نف اي اليوب ب 
 َروَُة

 ا  يوصف المخلوال بفونم خالقا لششياا؟ /1ر

 ال   يخلق األشياا. ، ف و ج/ الجواع  ال، خْلق األشياا ا ا مخ ص بالرع 

ملا  ، لفلن يخللقهما هن يوصف بفونم خالقا، فنعب، لفن ال يقلا  خلالق لششلياا، األشلياا بيلد هللا 

َْ ينانع، فما قا  نبحانم ﴿ ُْ َْ َخكِ ِق  ُ أَْحَو [، ويُعنلف بلالخلق انلا ال قلدير 14﴾]الم منون  َََُُكَرَك َّللاه
ْْ  فلي الحلديث الل   رواس البخلار  وغيلرس  ملسو هيلع هللا ىلصهو ال صوير هو ما ينانبم، ول  ا قا   ْْ أَْظَُنُم ِمّمن َمن

ُْ َْخُُقوَ َحُّةج، أَوْ  ُِْقي؟  َ ٌُ َكَخ َِ َرَج ذََهَب  َْخُُ ُِْقنيفأثبلت ل لب خلقلا قلا   8  ِ  َْخُُقُوَ َئ ٌُ َكَخ  ، ثلب  َْخُُن

َِ َرَج ناف علن ب خلقلا فقلا    ُْ َْخُُقنوَ َحُّنةج، أَْو ِ  َْخُُقُنوَ َئن  ، فلدّ  عللف هّن المخللوال يخللق هشليااس  َ
 لا بمعنف يصوراا هو يقدراا، هما بلرا األشلياا، هو بلرا األملورس بمعنلف  خلراج الصلور يعنلي في

 .حياة ف  س   
 هما  صنيع الجمادات ف  ا نو  من الخلقس ألنم  قدير و صوير.

ُِِه َئْيءٌ ين د  ها  ال عطي  وال جنيب بقولم  عالف ﴿ /2ر [ عللف بلاطل ب، 11﴾]الشلورى  َْ َ  َكِمثْ

وقللد رد هالل  النللنة والجماعللة بللردود علللي ب فللي ورود الفللاف والْمثلل  فللي ا يللة، فمللا اللو وجللم 
  المعطلة والمجنلمة؟ وملا الو اللرد الصلحيح والوجلم الصلحيح ملن ردود هال  النلنة فلي ان دال

                                                
 (6737مسلم ) 6
 (2356(/ مسلم )4684البخاري ) 7
 (7559البخاري ) 8
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 زيادة الفاف؟
ج/ نبق هن  فرناس ه،ن ماصال  فلي اللدرر الماضلي، هو الل   قبللم، ه،لن فلي هو  اللدرور، هو 

  . 9   هُ َوت ئيَء مثُُْ  ، هو في هولم عند قولم  َوت  ُْئُِهُ َرنَكمَ عند قولم وال يشب م شيا هو 
ُِِه َئْيءٌ المقصود هن ان دال  المب دعة بقولم     َمْصيٌر من ب  لف هن المثلية انا قد  فلون  َْ َ  َكِمثْ

ناقصة، فيفون اناأ مطلق ال شلابم منايلا، وال ا نليفون مطللق ال شلابم منايلا، وقلد  فرنلا لفلب هّن 
ي الفياية هو في فملا  المعنلفس يعنلي المراد انا المماثلة والمماثلة مناية في ف  حا ، والمشاب ة ف

فللي المعنللف المطلللق هيضللا مناللي، وهمللا المشللاب ة فللي مطلللق المعنللف واللو هصلللم اللل   حصلل  بللم 

 .االش راأ فإن ا ا لير مناياس ألن ا ا هثب م الرع 

 ما او هفض  ف اع شرح األنماا الحننف واع نف بمعنااا؟ /3ر

ألحلد طلبلة العللب فلي الفويلت محملد  (َ ننا  َرونمت)ج/ هحنن ما هُلف في  لأ فيما هعللب ف لاع 

الحمود، واو من هناع ما ف ع في  لأ، ويليم ما فرقم الشيخ عبد الرحمن بن نعد  في ف بم ملن 
 معاني األنماا و الصاات.

ِْ مح اج  لف عبادة العابد فما قا  ﴿ ا  هللا  /4ر َُو َُُْن ننَ  إِته ِ  َ ْه َوَإْلِ (َمنك 56َوَمنك َخَُْقنُت َْ ِجن

 ِْ ُمو َِ ُْ ُ  ْْ َُ أَ ْْ ِرْئب  َوَمك أُِر  َُ ِمْنُاْم ِم زال وال 57-56﴾]ال اريات أُِر  [، ف و ال يح اج نلبحانم لللر 

 لنطعاب ولفن هثبت العبادة ؟
 ج/ ما هدر  ما وجم الن ا . 

  ِْ َُو َُُْنن نننَ  إِته ِ  َ ْه َوَإْلِ الحفمللة ولينللت ألجلل     الللالب انللا الل س الب  فللي  البَوَمننك َخَُْقننُت َْ ِجنن
 الحاجة.

الصاات ال ا يلة راجعلة  للف صلاة الحيلاة، والصلاات الاعليلة راجعلة  للف صلاة  ا  يقا   ن   /5ر

 القيومية؟
ج/ ال، ال يقللا   لللأ مللن مثلل  صللاة الرحمللة  ا يللة باع بللار وفعليللة هيضللا، ولفن للا راجعللة هيضللا 

 لقيومي م، ف و نبحانم هقاب خلقم علف الرحمة.

 رف هن ناي صاة من صاات النقص  د  علف الفما  المطلق؟فيف نع /6ر

فللالمراد مللن الل ا الناللي  ثبللات فمللا   ج/ ه  ناللي جللاا فللي الف للاع والنللنةس ناللي صللاة عللن هللا 

، ناي الصلاة علن الم صلف هو عملن ي صلف ب لا ولير فماال   الناي المجرد لير مدحا   الضدس ألن  
ولعدب قدر م، فيقا  مثال فالن ال هولعجزسس لعدب علمم هو عمن يقا  هو  ننع  ليم قد يفون لنقصم 

ينليا  للف هحلدس ألجل  هنّلم ضلعيف، ح للف الفلافر المشلرأ المعانلد ال ينليا  ليلم لضلعام، ويقللا  
لير فثير الفالب قد يفون لعجزس عن الفلالب بملا ينالع، ول ل ا قلا  الشلاعر فلي  ب قبيللة  فالن مثال  

 من القبا    
 وت  ظُموْ َ نك  حُة خرَُ   وْ ُذم ة     قَُُ َُِّ ة ت  خف ر

ف علن ب صلاة اَلو العرع فانت  ا خر باالع داا وبالقوة، ف و نَ،   لعجزابقُ ُة ت  خفروْ ُذمة 

علن    ا نالف اللرع   لعجلزاب ول ل ا وت  ظُموْ َ ننك  حُنة خنرَُقا   ف األج  عجزاب عن 

[ 255﴾]البقلرة َت َُأُْخنذُسُ ِوننَةٌ ﴿  علالف قوللم نانم صاة د    لأ علف فما  ضلد ال س الصلاة، فملثال  

هو الا ماملم بخلقلم هو لعلدب  رادة  لرف ب ح لف ال  ، ال ألرقلم ملثالَ  فما  حيا ما ا ناي يد  علف 

َْ َرُُّنَك نَِون  كف لأ ﴿،   لفما  حيا مَت َُأُْخذُسُ ِونَةٌ ياند الملأ هو نحو  لأ، ب    [ 64﴾]ملريب َوَمك َكك
 م و حاط م.لفما  علم

﴿ َْ َْ َو َننْم  ُو َنن ُِنن ٌَ ، ﴿[ لفمللا  غنللاس 3﴾]اسخللالص  َننْم  َ َ أََحنن ْْ  َننهُ كُفُننوج [ لفمللا  4﴾]اسخللالص َو َننْم  َكُنن

ٌَ هَحدي م نبحانم، ﴿ ُ أََح ُْ هَُو َّللاه  [، واف ا في غير  لأ من الصاات.1﴾]اسخالص قُ
 

 

                                                
 ة الخامسة.( في المسأله  ل  مث   ال شيء  و  ذكره الشيخ في الدرس الثاني تحت شرح )  9
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 نٍَة.  َخاْلٌق باَْل َحاَجٍة ، َراْزاٌل باَْل ُم ْ 
 ُمْميٌت باَْل َمَخافٍَة، بَاْعٌث باَْل َمَشق ٍة. 

ا قَْبَ  َخْلْقْم، لَْب يَْزَدْد بَْفلْونْْ ْب َشلْي  ا لَلْب يَُفلْن قَلْبلَُ ْب ْملْن ْصلاَ ْْم، َوفَ  َملا َفلاَن بْْصلاَا ْْم هََزْلي لا َما َزاَ  بْْصاَا ْْم قَْديم 
 ا.  َف َْلَأ اَل يََزاُ  َعلَْيَ ا هَبَْدي  

 لَْيَر بَْعَد َخْلْق اْلَخْلْق اْن َاَاَد اْنَب "اْلَخاْلْق"، َواَل بْإْْحَداْث اْلبَْري ْة اْن َاَاَد اْنَب "اْلبَاْر ".  
بُوبْي ْة َواَل َمْربُوَع، َوَمْعنَف اْلَخاْلْق َواَل َمْخلُواَل.    لَمُ َمْعنَف الرُّ

 َدَما هَْحيَا اْن ََحق  َا َا ااْلْنَب قَْبَ   ْْحيَا ْْ ْب، َف َْلَأ اْن ََحق  اْنَب اْلَخاْلْق قَْبَ   ْْنَشا ْْ ْب.  َوَفَما هَن مُ ُمْحيْي اْلَمْو َف بَعْ 
لَلْيَر ْيٍا  ﴿ ْلَلف َشل  َْلَأ بْأَن مُ َعلَف ُفّ ْ َشْيٍا قَْديٌر  َوُف ُّ َشلْيٍا  ْلَْيلْم فَْقيلٌر، َوُفل ُّ هَْملٍر َعلَْيلْم يَْنليٌر،  اَل يَْح َلاجُ 

 .[11]الشورى ﴾َفْمثْْلْم َشْيٌا َوُاَو الن ْميُع البَْصيرُ 

 فملة وْصلَة لما  قدب الفلالب عليلم ملن بيلان معلاني ُجَملْ  ال س العقيلدة النافعلةس عقيلدة العالملة ا س 
 ./هبي جعار الطحاو  
ٌِ ُاِل َمَئقهة  ووقانا عند قولم   ، َُكِع ا فالجمل  ال لي قبللم، في لا  ثبلات فملا    وال ُمِم ٌت ُاِل َمَخك َة 

َُ ﴿، وهنللم فللي فماال للم وصللاا م غيللر مماثلل  لخلقللم، بلل  الللرع  ُِننِه َئننْيٌء َوهُننَو َ وهننِم   َننْ َ  َكِمثْ

 .[11]الشورى ﴾َ َُِا رُ 

وهنم في ا صافم ب لأ الصلاات ال يماثل  المخللوال الل    ف ََفَر فيما  قدب جملة من صاات الرع 
 و لحاج لم لمق ضلف  للأ الصلاة ولضلعام والف قلارس، وهللا جل  جالللم م  ْصلف   ا ا صف بصاة ف

 .بصاات الفما  ال ي مرجع ا  لف هنم نبحانم او الغني الحميد
 او الغني غير مح اج لمق ضف صاا م وغير مح اج نبحانم ألثر  لأ الصاة.

 .ب  او نبحانم و عالف فيما ياع  ، ياعُ  لحفمة ال لحاجة 

 للي ب، فملا ملّر معنلا عللف حلد  ل لب لحلاج  ب  ليلم ال لحاج لم  للخلق بال حاجة، وَرْزقم   فَخْلقُمُ 

َُ ﴿ قو  هللا  ُ هَُو َْ غَنِيُّ َْ َحِم  ِ َوَّللاه  [. 15﴾]فاطر  َك أَ َُّاك َ نهكُ  أَْنُُم َْ فُقََرَُء إِ َت َّللاه

حانم، و لللف الل ين االنللمين وجميللع صللاات الفمللا   رجللع  لللف صللاة الغنللف وصللاة الحمللد لللم نللب
الع،يمين الغني والحميد، نواٌا في  لأ صاات الجال ، هو صلاات الجملا ، صلاات الربوبيلة، هو 

 الصاات ال ي  رجع  لي ا معاني العبودية للرع ج  جاللم.
 (ُمِم ٌت ُاِل َمَخك َة  قكُ هنك  

هن يُاقدس الحياة، ال لخوف من ا ا الل   يعني هنّم نبحانم يميت من شاا هْن يُْمي َمُ، ويُْاْقَد من شاا  

 س ولفن لحفم م نبحانم.هفقدس الحياة هن يع د  علف مقاب الرّع 
 ف و ال   هحيا وهمات، واو ال   هفقر وهغنف نبحانم لحفم م البالغة الع،يمة.

ي ف و فيما يُحيي لب يُحيْ لحاجة، وفيما همات نبحانم ما همات لمخافلةس بل  الو نلبحانم الل   يحيل
 ويميت لحفمة بالغة. 

يع لد  باسما لة عللف ملن يخلاف ملن  والمخلوال البشر هو غير البشلر( ُمِم ٌت ُاِل َمَخك َة  فقا  انا  
 شرس.

للا لللب يفللن دافع للا عللن نانللم  ال ب لل ا الاعلل  صللارت فللي  والل ا دليلل  الللن قص فللي المخلللوالس ألنللم لم 
 .المخلوال ا ا من صاات النقص في هنم يميت لمخاف م

الل ا لمعنلف  آخلر ال ي علللق بلالمخلوال، بل  ي علللق  ال يلدخ  فيلم معنللف مشلروعية الج لاد ألن   وال ا

 و قامة دينم و عالا فلم م. بحق هللا 

 (.ُمِم ٌت ُاِل َمَخك َة  ف  ا معنف قولم  
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ٌِ ُاِل َمَئقهة  وأنه وُحكنه    ( َُكِع
ُث غيللر المفل اللين بللال مشللقة  لحقللم باعللث الخلللق بعللد مللو  ب نللواٌا فللي  لللأ بَْعللُث المفل اللين هو بَْعلل

َ  نبحانم، ﴿ ََ َْثُكُْم إِته َكنَْف   َوَِح ُْقُكُْم َوَت َُ  .[، وا ا لفما  صاات الرع 28﴾]لقمان َمك َخ

في للا  (ُمِم ننٌت ُِننال َمَخك َننة    ا  بللين لللأ  لللأ، فللإن  فللي الل س الجملللة مللن فالمللم منللا   هعنللي قولللم  
 منا   

  المنألة األولف 
 .  انب فاع  من  همات  الم عد ُمِم تٌ   ن  ه

 المميت، او نبحانم المحيي المميت. واالنب للرع 

 والمميت صاة فما  مع قرين  ا المحيي.

 .المميت انب فما  مع قرينم المحيي، ف و نبحانم الموصوف بفونم هحيا وهمات 

  المنألة الثانية 
يعني جع  من شاا ْمْن َخْلْقْم ميّْ ا  بعد هن فلان  ،ا نبحانم  ه  َخلََق الموت، فيمن شاُمِم تٌ معنف  
 حيا.

 والموت عند جم ور ها  الننة ومن وافق ب من غيراب مخلوال موجود.

ٌَ َْ َمنْوَت َوَْ َح َنكََ ﴿ واو ال   يعبّْرون عنم بأن الموت صاة ُوجودية و للأ لقلو  هللا  َ هنِذت َخَُن

 ُْ َُُُْوكُْم أَ ُّكُْم أَْحَو [ فجع  الموت مخلوقا و ََنل َط عليم الخلق، وا ا يد  عللف هنلم 2﴾]الملأ  َعَمالج ِ  َ
ٌَ َْ َمْوتَ موجود،      وَخْلقُمُ يد  علف هنم صاة ُوجودية. َخَُ

وف لأ ما جاا في الننة من هحاديث فثيرة في ا هن الملوت يل  ف بلم يلوب القياملة عللف اي لة فلب  

 ، ف  ا يد  علف هن  الموت موجود ولم صاة الوجود. 10رفي بح علف قنطرة بين الجنة والنا

وا ا لم هدلة هيضا فثيرة  لد  عللف ملا  فرنلا ملن هن  الملوت للير علدما للحيلاة، و نملا الو وجلوٌد 
 لصاٍة لينت اي الحياة.

 فالحياة وصف صاة، واو وجود لصاة هخرى، وا س الصاة األخرى اي الموت.
 ة. ا ا او ال   قررس جم ور ها  النن

وقا  غير ها  الننة من الاالناة وبعذ ملن وافق لب ملن هال  النلنة والو قلو  هال  الفلالب فيملا 
َ موت عَم َ ح كَ عّمك مْ ئنأنه أْ  فروس في ف ب ب الخاصة بالفالب، قالوا في  عريا ب للموت  

 . كوْ ح ّك
فلالب، ح لف  ن  وا ا ال عريف  جدس في فثير من ف ع ال انلير ال لي ينحلو هصلحاب ا منحلف هال  ال

بعضلل ا المن نللبين لمللن ج النلللف ،للن  هن  الل ا ال عريللف يمشللي فنقلل  بعللذ النقللوالت في للا الل ا 
 ال عريف.

 وا ا او  عريف ها  الفالب والاالناة يقولون  الموت عدب الحياة عما من شأنم هن يفون حيا.
ٌَ َْ َمْوَت َوَْ َح َكََ ﴿ويجيبون عن ا ية في قولم  لق انلا بمعنلف ال قلدير، فيفلون عنلداب بأّن الخ ﴾َخَُ

 معنف ا ية ال   قّدر الموت والحياة ليبلوفب هيفب هحنن عمال.
 وا ا مصيٌر من ب  لف هن الموت عدٌب محذ.

 الموت حياة هخرى. وا ا خالف األدلة الفثيرة من الننة وهيضا من القرآن ال ي  د  علف هن  
 ية ولير في عدٍب. ول  ا نقو  لمن مات  نم في الحياة البرزخ

 حياة اسننان م علقة بروحم وم علقة بجندس.ف
 وحياة الجند بحلو  الروح فيم، فإ ا فارقت الروح الجند صار الجند عديب الحياة.

                                                
لب    قلال ) ملسو هيلع هللا ىلصأن النبلي  ملن دلديث أبلي دلايد الخلدري  (7360(/ مسللم )4730البخاري )رواه الشيخان: لما  10 ي ة لةا ك  ه  ت ى ِالال م و  ا ك   ْ ي ل

راف ون  ه ذ ا ف   ون  ف ي ق ول  ه ل  ت ا  ي ن ظ ر  ر ئابُّون  و  نَّةا ، ف ي ش  ل ح  ف ي ن اداى م ن اد  ي ا أ ه ل  ال ج  لُّه م  ق د  ر آه  ، ث مَّ أ م  ك  ى ي لا =    =ي ق ول ون  ن ا م  ه ذ ا ال م و    ، و  ي ن لادا
ون   ي ن ظ ر  ر ئابُّون  و  ِ ح  ث مَّ ي ق ول   أ ه ل  النَّارا ، ف ي ش  لُّه م  ق د  ر آه  ، ف ي ذ  ك  راف ون  ه ذ ا ف ي ق ول ون  ن ا م  ه ذ ا ال م و    ، و  ل لود  ف لال  ف ي ق ول  ه ل  ت ا  نَّةا ، خ  ي ا أ ه ل  ال ج 

ل ود  ف ال  م و     ي ا أ ه ل  النَّارا ، خ    .(م و    ، و 
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 ل لأ  ن ثر هجزا س في ال راع وي اع.
 ب.وهما الروح واي داخلة في جملة  نمية اسننان  ننانا، هما الروح ف ي مخلوقة للبقاا ال للعد

ل  ا   ا قي  ماَت يعني صار جنمم للعدب هو صار جنمم للاناا، وهما روحم ف ي للبقاا، لفلن ل لا 
 حياة  خصُّ ا.

الحيلاة البرزخيلة لللروح عنلد هال  النلنة،  بلالروحس فلإن   قْ لُّلعَ والجند عند ها  الننة في القبر لم  َ 
 لروح والجند  ابع.والجند  بع ل اس  بع للروح، لينت الحياة للروح فقطس ب  اي ل

عفر الحيلاة اللدنياس فلإن الحيلاة فيلأ ا ن للجنلد واللروح  بلع، فيلألب الجنلد ف لألب اللروح، وافل ا 
 ينعد الجند ف نعد الروح  لف غير  لأ من ال اصي .
الملوت حاللة، صللاة ُوْجلَدْت هد ت  للف اناصللا   وهملا بعلد الحيلاة البرزخيللة يعنلي بعلد المللوت، فلإن  

لل ا، وصللار البللدن بللالموت لللم صللاة البللدن نالللروح علل ، فصللارت الللروح بللالموت ل للا حيللاة  خصُّ
 .قْ لُّ عَ  خصم، وبين ا ا وا ا  َ 

يدلَُّأ ا ا علف صحة ما اخ ارس ه مة ها  النلنة بملا دلل  ب عليلم األحاديلث و،لاار القلرآن ملن هن  
 ، ب  او موجود لم خصا صم.محضا   الموت صاة  وجد ولير عدما  

ٌَ َْ َمْوَت َوَْ َح َكََ ﴿مخلوال  والموت في ا ية  .﴾َخَُ
الملوت والحيلاة انلا  ََنلل ط علي لا الاعل   خللق  فيفلون بمعنلف ال قلدير، نقلو  ال ا غيلر  وقول ب  ن  

ُْ َعَمننالج ﴿منلل قيب ألنللم عل للَ   لللأ بعللدس بقولللم  ُُُْننَوكُْم أَ ُّكُننْم أَْحَونن وُحْنللُن العملل   نمللا يفللون بعللد  ﴾ِ  َ
 الملوت عللف الحيلاةس ألّن الملوت يفلون بعلدس الجلزاا عللف ُحنلن العمل ، وْلملا الوجود، ول  ا قلد بَ 

 جاا في الننة من األدلة.

  المنألة الثالثة 
ُُّ َئنْيء  َهكِ نٌك إِته م علقة بف  شيا، فما قا  نبحانم ﴿ - يعني  ما ة الرع  -هّن الموت م علّْق  كُن

ُُّ َئنْيء  وت، فلال بلد هن يملوت،  [، ففل  شليا فُ لع عليلم الملل88﴾]القصلص َوْجَانهُ    يعنلي ممللا كُن
 َحل  ْمُ الحياة بالروح فال بد هن يانف.

ْْ ﴿ مما يموت و لأ في قولم  يَ نْ ثْ  ُ واناأ ما انْ  ْْ  ِي َ وهَمكَوَِت َوَمن ٌَ َم َِ َونُِفَخ  ِي َ اُّوِر  ََا

ُ ثُمه نُِفَخ  ِ ِه أُْخرَ  ْْ َئكَء َّللاه َْ  ِي َْرَْرِ  إِته َم  .[68﴾]الزمر ى  َِإذََ هُْم قِ َكٌم  َْنظُُرو
ُ ﴿واالن ثناا انا في قولم  ْْ َئكَء َّللاه اخ لف فيم ها  العلب علف عدة هقوا   رجعون  لي ا فلي  ﴾إِته َم

 ال انير 
َْ قُُِ الش داا هحياا بنص ا يلة ﴿ من ا هن يفون المن ثنف هرواح الش دااس ألن   ْه َ هنِذ  ُُنوَ َوَت َُْحَونَُ

 َْ ََ َرُِِّاننْم  ُْرَئقُننو ُْ أَْح َننكٌء ِعْننن ِ أَْمَوَُجننك َُنن ُِ َّللاه ُِهِ 169 ِنني َوننُِ  ْْ  َْضنن ُ ِمنن َْ َُِمننك هَُننكهُْم َّللاه ﴾]آ  ( َننِرِح 

 [ ا يات في آ  عمران.170-169عمران 

ُُّ َئنيْ ﴿ ف هرواح الش داا، فيفون عملوب قوللم نَثْ  َ نْ المُ  وا ا او ه، ر األقوا س هن   ء  َهكِ نٌك إِته كُن

 .علف ،اارس في هنم َنيَْ ْلُأ ف  شيا  ال الرع  ﴾َوْجَاهُ 

َْ وا ا قد جاا في  انير قولم  عالف ﴿ َْ َو َنْو َكنِرَس َْ َكنك ُِرو  َِّ َْ  َهُ َ  ُِِا  َ ُمْخ َْعُوَ َّللاه َُ 14 َك (َر ِ ن

َهَرَجكِت ذُو َْ ََْرِش  ُْنُك َْ  َنْوَم ﴾  لف قولم ﴿َ  ْْ َْ ُم نكرِ ِ َمن َِ َْ قَاه ِ َْ َوَِحن [س ألّن اللرع 16-14﴾]غلافر لِِله

   ُْنُك َْ  َنْومَ   ا همات المال فة المقربين نادى ْْ َْ ُم  ؟ ثلب هجلاع نانلم العَْلي لْة بقوللم جل  جالللم ِ َمن
كرِ   َِ َْ قَاه ِ َْ َوَِح ُُْك َْ  َْوَم لِِله ِ َْ َوَحِ  ،  َْ ُم ُُْك َْ  َْوَم لِِله ْْ َْ ُم نكرِ ِ َم ُُّ  ، ثلب قلا  ﴿َِ َْ قَاه َْ  َنْوَم ُُْجنَئى كُن

َُ َْ ِحَوكبِ  َ َوِر  ْه َّللاه َُْم َْ  َْوَم إِ  [.17﴾]غافر نَْف   َُِمك َكَوَُْت َت ظُ
 .ضعياة مح اجة  لف رب ا المخلوقات جميعا   وا ا يدّ  علف هن  

خلوقلات، فإنلم ي، لر فف  من ان حضر صاة الموت ال   نيح  بلم ونليح  هيضلا بغيلرس ملن الم

او المحيي المميلت، وهنلم الو  ال   يمنأ النموات واألرذ هن  زوال، وهنم  لم ْعَ،ْب الرع 

 .او الواحد األحد الغني الفام  في صاا م ونعوت جاللم وع،م م 

ٌِ ُاِل َمَئقهة  وهّما قو  الطحاو    وفلي موضلعم نليأ ي  ن شلاا    ف  ا فيلم صلاة البعلث   َُكِع

   عالف  فر منا   البعث والنشور ب اصيال  ا.هللا



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     
   

 الشريط الثالث

58 

ْْ ِافَُِهِ قكُ ََُهك   ْْ قََُُُام ِم ج،  م  ك َْ َُِكْونِِام َئْ َك ََ ُِْقِه،  م  َئ َُ َخ ُْ ج قَ َُ ُِِافَكُِِه قََ مك  (.َمك ئَ

ُِْقننهِ قوللم   َُ َخ ُْنن ج قَ َُ ُِِاننفَكُِِه قَننَ مك ا مس م صللاا  لللب يللز  بصللا ...   لللف آخللرس، هراد بللم هنللم َمننك ئَ

بصللاا م قبلل  هن يخلُللق الخلللق، فصللاا م نللبحانم ثاب للة لللم قبلل  وجللود المخلوقللات المن،للورة، ال للي 
 .ى مما او موجودرَ  رااا ا ن، وال ي ال  ُ 

ج قا    َُ ُِِافَكُِِه قََ مك  .بالْقدب   وا ا فيم بحث مّر معفب في انب القديب هو في وصف هللا َمك ئَ
ُِْقهِ وقولم   َُ َخ ُْ   هراد بم هن م نبحانم ما ا  َصَف بالصاات ا س بعد هن َخلََق الخلق فما نليأ ي فلي قَ
ََ َْونَم خَْ َُنكِرت قولم  ِِ َْ َُِر هنِة َْونَُفَك َ ََ خ، َوَت ُِِإْحن ٌِ ََ َْونَم خَْ َخنكِ  ٌِ َْونَُفَك ُْن ٌِ َْ َخ ُْن ََ َخ َْ َُ  َ َْ   
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