بسم هللا الرحمن الرحٌم
هللا لٌس كمثله شًء

صفات هللا وأفعاله وتفسٌرها:
أٌها اإلخوة المؤمنون ،إنَّ هللا تعالى "لٌس كمثله شًء" ،ال فً ذاته ،وال فً صفاته ،وال فً أفعاله ،وإنّ هللا
ج َّل جالله ،له ذات ،وله صِ فات ،وله أفعال ،والذٌن أنكروا صِ فاته فقد َع َّطلوها ،والذٌن َجسَّدوها ا ْنحرفوا ،والذٌن
َف َّوضوا ت ْفسٌرها إلى هللا عز وجل ِا َّتبعوا ،والذٌن َّأولوها أرادوا أن ٌُ ْقنِعوا َمن جاء بعدهم ِممَّن َح َّكم ع ْقله ،فً
تتح َّدث عن ذات هللا عز وجل فً القرآن الكرٌم ،فهناك من أ ْنكر الصِّفات ،وعُرفوا بال ُم َع ِّطلة ،وهناك
اآلٌات التً َ
ض ت ْفسٌرها إلى هللا عزوجل ،وهناك من َّأولها تأوٌالً ٌلٌق ِب َكماله.
من َجسَّدها وهم ال ُم َش ِّب َهة ،وهناك من َف َّو َ
فً الحقٌقة نحن مع الفرٌقٌن األخٌِرٌْن ،الذٌن َف َّوضوا ،والذٌن َّأولوا.
حاجة إلى التأوٌل ،فإذا قلنا :إنّ هللا سمٌع ،أي ٌعْ لم ما تقول ،وبصٌر ٌعلم ما ت ْفعل ،وإذا قلنا ٌ ُد
ربَّما ُك َّنا ِب َ
هللا ،أي قُ ْد َر ُته ،وإذا قلنا :وجاء ربّك ،أي وجاء أمْ ر ربِّك ،وهكذا ُنؤوِّ ل بما ٌلٌق ِبكمال هللا تعالى.
أو ُن َفوِّ ض حٌث نقول :هذه اآلٌة ُن َفوِّ ضُ تأوٌلها إلى هللا تعالى ،نحن آم َّنا باهلل عز وجل ،وهللا تعالى ْ
أخ َب َرنا
صراًُ ،ن َفوِّ ض إلى هللا آٌة السَّمْ ع والبصر ،أو أ َّننا ُن َفسِّرهما بما ٌلٌق باهلل عز وجل.
أنَّ ل ُه سمْ عا ً و َب َ
العقل فقط للوصول إلى هللا وهو عاجز عن اإلحاطه باهلل:
ً
حقٌقة أساسِ ٌَّة م ُِهمَّة جداً ،وهً أنّ العقل البشري حٌنما خلقه هللا عزوجل
ٌا أٌها اإلخوة ،أنا مُضْ َطرّ أن أعٌد
ص ْنعة ،فقد تصْ نع مٌزانا ً وتكتب علٌه :هذا المٌزان ٌعْ مل فً ِد َّقة بالغة
جعل له حُدوداً ال ٌ َت َع َّداها ،وهذا مِن كمال ال َّ
إلى خمْ سٌن ً
الع َطب ،هل ت َّت ِه ُم المٌزان أو صا ِن َع ُه؟ ال ،بل أ َّت ِه ُم
كٌلوا ،فإذا َحم َّْل َت ُه فوق طاقته ،فهذا المٌزان ٌصاب ِب َ
نفسً ،فلو أ َّننً َحم َّْل ُ
ص ْن َعتِه ،ولكن أ َّت ِه ُم
ت عقلً َقضِ ٌ ًَّة فوق الع ْقل ،فال أ َّت ِه ُم العقل بالقُصور ،وال أ َّت ِه ُم الصان َِع ِب َ
نفسً أ َّننً كلَّ ْف ُت ُه لِ َغٌْر ما ُخل َِق له ،هذه ف ِْكرة دقٌقة جداً ،فالع ْقل البشري لما ْأودعه هللا فً اإلنسان ْأودعه من أجل
سابع
أن نصِ َل به إلى هللا ،وفرق كبٌر بٌن أن َنصِ ل به إلى هللا وبٌن أن ُنحٌ َط باهلل ،اإلحاطة باهلل عز وجل من ِ
المُسْ تحٌالت!

لقوله تعالى:
ش ًْء مِنْ ِع ْل ِم ِه إِ َل ِب َما َ
َو َل ٌُحٌِ ُطونَ ِب َ
س َم َاوا ِ
ض َو َل ٌَ ُئو ُدهُ ِح ْف ُظ ُه َما َوه َُو ا ْل َعل ًُِّ
ت َو ْاْلَ ْر َ
شا َء َوسِ َع ُك ْرسِ ٌُّ ُه ال َ
ا ْل َعظِ ٌ ُم
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وقال أحد العلماء:
الجهل باهلل عٌن العلم به ،والعلم به عٌن الجهل به
َ
أردت أن تصل ِب َعقلك إلى ذات هللا تعالى ؛ كٌف ُخلِق
فإذا أردت أن تصل إلى هللا فالعقل ٌكفً ،أما إذا
العالم مِن عدم؟ وكٌف ٌعلم؟ فال َع ْقل ٌعْ جز.
مساح ٍة م َُخصَّصة
تتح َّقق من عقٌد ٍة صحٌحة ،هً الخلط بٌن
َ
لذلك أكبر قضِ ٌَّة ْنل َمحُها فً الجماعات التً لم َ
لألخبار الصا ِد َقة ،ومساح ٍة م َُخصَّصة لل َمعْ قوالت ،أقول لكم دائِما ً أٌها اإلخوةٌ :جب أن ُتجٌب عن سؤال َّأولً ؛
هل هذه ال َقضِ ٌَّة مع ال َمعْ قوالت ،أو مع ال َمسْ موعات ،فإن كانت مع ال َمعْ قوالت ف َسلِّ ْط علٌها ع ْقلك ،وال مانع ،أمّا إن
دخل له فٌها ْ
فالع ْقل ال ْ
إطالقا ً! هً َح َكم على الع ْقل ،ولٌس العقل َح َكما ً علٌها ،ول ٌْ َست هذه
كانت مع ال َمسْ موعات َ
فأخطر ف ِْكرة أن تكون َقضِ ٌَّة ُم َت َعلِّقة بذات هللا ،وهكذا ْ
أخبرنا هللا بها َح َكما ً على الع ْقلْ ،
الحقٌقة التً ْ
أخبرنا هللا بها،
اختٌِاراً ،وهللا تعالى ٌعْ لم ،فإذاً
ك العقل ؛ كٌف ٌعلم هللا عز وجل؟ وكٌف أعْ طاهُ ْ
أما إن ْ
أرد َ
ض َعها على م َِح ِّ
ت أن ت َ
ْ
اإلخبارٌات نتلقاها من هللا عز وجل ،و ُن َفوِّ ض
ٌنبغً أال ّ ٌعْ لم ،نكون ِبهذا َد َخ ْلنا فً متا َه ٍة ال تنتهً ،نحن فً
ت ْفسٌرها ،أو ُن َؤوِّ لها تأوٌالً ُ
ٌلٌق ِبكماله ،أما فً المعْ قوالت فلك أن ُت َح ِّك َم َع ْقلَك على هذه الحقائق ،وسوف ترى لِهذا
ال َعقل نتائِج باه َِرة جداً ،فالخطأ الكبٌر أن تنقل َقضِ ٌَّة من دائرة اإلخبارٌات وال َمسْ موعات وال َّتصْ دٌق إلى دائ َِرة
ال َّتحْ قٌق.
دوائر المعرفة وأدواتها:
قبل أن نمضً أُحِبُّ أن أ ُ َح ِّدد بعض االصْ طِ الحات ؛ الشًء الذي أخبرنا هللا تعالى به فلك أن ُت َسمٌِّه
ْ
بارٌَّات ،أو ال َمسْ موعات ،أو الم َُسلَّمات ،أو دائرة ال َغٌ ِْبٌَّات ،أو ال َتصْ دٌقاتَ ،ف ُك ُّل هذه المُصْ َطلحات م َُؤ َّداها
اإلخ ِ
واحد ،أما الدائرة األولى وهً دائرة المعقوالت ،أو المُشاهدات ،أو االسْ ت ِْدالل ،فالعقل مُرْ تبط بهذه األخٌرة ،أما
الخ َبر ،و َذ َكرْ ُ
الغٌب فسبٌل معْ ِر َفتِه َ
ت َمرَّ ًة دائ َِر ًة ودائ َِر ًة ودائر ًة،
الدائ َِرة اْلولى :دائ َِرةُ ال ُّشهود أدا ُتها الوحٌدة الحواس َ
الخمْ س ،فال ُّشهود َعٌْنُ الشًء وآثاره.
الو ْسطى :ودائ َِرة بٌن بٌن أداتها الوحٌدة العقل ،وهً ما غابت َع ٌْ ُن ُه و َبقِ ٌَ ْ
ت آثارُه،
الدائرة ُ
الخ َبر الصادِق ،والغٌب غا َب ْ
الدائ َِرة الثالثة :ودائرة ال َغٌْب أداتها الوحٌدة َ
ت َع ٌْ ُن ُه وآثارُه.

ًإذا حواس ،و َع ْقل ،وخبر.
تعطٌل العقل وإعماله بغٌر مكانه بٌن معصٌة هللا واتهامه:
أ ٌَّ ُة َقضِ ٌَّة ْ
بارٌَّة ِّ
الزٌادة علٌها َظ ِّنٌَّة ،وهللا تعالى أعْ طاك الح ّد المناسب ،فال ْ
تزد على ال َنصّ القرآنً ،وال
إخ ِ
تزد على النصّ النبويَ ،ذ َك َر عن الجنّ َبضْ عة آٌات ،فهً كافِ ٌَة ،أيُّ َبحْ ٍ
ث فً موضوع الجنّ ِزٌادة على ما أخبرك
ِ
ّ
وتنطع ،ولٌس موقِفا ً ْ
علمٌِا ً ،ألنّ الجن غا َب ْ
ت عنك َعٌْنُ الجنّ وآثاره ،ولم ٌب َْق لك منه إال الخبر
هللا به فهذا تطاول،
ُخبرِ ،ا ْن َت ِبه فأنت حٌنما ُت َسلِّط ع ْقلك على شًء ْ
أخ َب َرك هللا
الصادِق ،فأيّ تسلٌطٍ للعقل على الخبر الصادِق ا ِّتهام للم ِ
به إ َّنما ت َّت ِه ُم الم ُْخ ِبر وت َّت ِه ُم هللا عز وجل ،لكن حٌنما ُت َع ِّطل ع ْقلك عن شًء دعاك هللا تعالى إلى ال َّت ْفكٌر به فأنت
تعْ صً ربَّك كذلك،
قال تعالى:
ض َو ْ
اخت ََِل ِ
س َم َاوا ِ
اس َو َما
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ار َوا ْلفُ ْلكِ الَتًِ َت ْج ِري فًِ ا ْل َب ْح ِر ِب َما ٌَ ْن َف ُع ال َن َ
إِنَ فًِ َخ ْل ِق ال َ
ف اللَ ٌْ ِل َوال َن َه ِ
أَ ْن َزل َ َ
س َحا ِ
ص ِرٌ ِ
ب
س َم ِ
اح َوال َ
ض َب ْع َد َم ْوتِ َها َو َب َث فٌِ َها مِنْ ُكل َدا َبة َو َت ْ
اء مِنْ َماء َفأ َ ْح ٌَا ِب ِه ْاْلَ ْر َ
هللا ُ مِنَ ال َ
ف الر ٌَ ِ
ض ََلَ ٌَات لِ َق ْوم ٌَ ْعقِلُونَ
اء َو ْاْلَ ْر ِ
س َم ِ
س َخ ِر َب ٌْنَ ال َ
ا ْل ُم َ
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فال َّتف ّكر فً الدائرة الوُ سْ طى ،واإلحْ ساس فً الدائ َِرة األولى ،وال َّتصْ دٌق فً الدائ َِرة الثالثة.
ل ٌمكن لمخلوق حادث أن ٌحٌط بالقدٌم:
مكان ،ففً هذا خطر! هذه َقضِ ٌَّة مع اإلخبارٌات فأجعلها مع
اآلن ،إٌَّاك أن تنقل قضِ ٌَّة من مكان إلى
ٍ
وأسلِّط علٌها عقلً وأ ُ َمحِّ ص ،ك ّل هذا كالم فارغ! واألسباب:
ال َع ْقلٌِات! َ
ت إدراكا ً
فهل ٌُمْ كن لِ َم ْخلوق حادِث أنْ ٌُحٌط بالقدٌم؟! وهل ٌُمكن لِ َنمْ لة على سطح جبل هٌماالٌا ،وقد أو ِت ٌَ ْ
ْ
ووزنِه ،وحجْ مه!
لِ َتحْ صٌل طعامها فقط ،فهذه ال َّنمْ لة هل ِبإمْ كانها أن ُتحٌط بالجبل؟! و ُم َكوِّ نات ُتربته ،وصُخوره،
هذا شًء مُسْ تحٌل ،فهذه الحقٌقة إذا َت َم َّث ْلتموها أٌها اإلخوة ،وهللا الذي ال إله إال هو ل َش َعرْ ُتم ِب َراحة ال ُت َق َّدر ِب َثمن.
ففً المحسوسات ا ْشترك بعض المخلوقات معنا ،وفً الدائرة الثا ِن ٌَة ٌن َف ِر ُد بها اإلنسان ،والدائرة الثالثة
ٌ ْنفر ُد بها المؤمن.
فكمال ْ
الخلق أال ٌد ّل على كمال ال َّتصرّ ف؟ هل ترى فً هذا الكون َخلَالً أو ن ْقصا ً ،رأٌ ُ
ْت َمرَّ ًة أبا ً ٌحْ مل ابنه
من ٌدِه ،لعل األرض فٌها وُ حولَ ،ف ِحرْ صا ً على نظافة ابنه رفعه من ٌده ،وهللا بقٌت أ ُ َف ِّكر َف ْترة طوٌلة! فهذه الٌد
ت ٌ ُد ِّ
العضالت التً ترْ بط الساعد بال ِجسْ م أضْ عف من أن تحمل ْ
الوزن النخلَ َع ْ
ْ
الطفل ،معنى
مدروسة بع ِْلم ،فلو أنَّ َ

هذا أنّ ْ
وزن االبن ْ
مدروس ،ولو َح َم ْلته من ٌده فال حرج ،ثم انظر إلى سٌارة ُ
ص ِن َعت سنة ألف وتسعمائة ،مرَّ ة
قرأت مقالة عنها ؛ لٌس فٌها َتمْ دٌد سرعة ،تمْ شً ِبسُرْ عة واحدة واإلضاءة ِبقِ ْندٌل ،وال َّت ْشغٌل من خارج السٌارة،
وا ْنظر إلى سٌارة الٌوم "أحدث مودٌل" ؛ مرسٌدس شبح ،لو أ َقمْ َ
ت موازنة بٌنهما! كٌف ُت َفسِّر هذا ال َتطوّ ر؟! علم
اإلنسان قاصِ ر ،وخبرته حدٌثة ،أما هللا عز وجل فخبرته قدٌمة ،والدلٌل هذا اإلنسان ،فهل طرأ علٌه تعْ دٌل منذ أن
ُخلِق؟ وهذا الكون ِب َمجرَّ اتِه ،وسماواته ،والجبال ،واألنهار ،والصحارى ،والنبات ،والطٌور ،هذا الكون أال ٌدل
على عظمة هللا عز وجل؟ وعلى علمه وقدرته ورحْ متهِّ ،
الطفل الصغٌر أودِع فً طحاله كمٌَّة من الحدٌد ت َكفٌه
ت فً ْ
خلق اإلنسان والحٌوان وفً ُب ْن ٌَ ِة النبات لرأٌ َ
عامٌْن ،ألنّ حلٌب األم ُم ْف َتقِر إلى الحدٌد ،فأنت لو َف َّكرْ َ
ْت
ال َع َجب العُجاب ،هذا الكون هو الثابت ،وهو الذي ٌد ّل على هللا.
خطأ وقع به ال ُم َت َكلمون:
الحقٌقة أنَّ الحدٌث عن ذات هللا من الدائرة الثالثة ؛ من دائرة ال َغٌْب ،ما الخطأ الفادِح الذي وقع به
جهدوا فً َح ِّل ُم ْشكلة َظ َه َرت
ال ُم َت َكلِّمون؟ أ َّنهم َن َقلوا قضاٌا من دائرة
اإلخبارٌات إلى دائرة ال َمعْ قوالت ،فبهذا ُكلَّما ِ
ِ
لهم ع ْش ُر ُم ْشكالت! لذلك ورد فً بعض األحادٌث أنَّ سرَّ القضاء والقدر ا ُّدخ َِر إلى ٌوم القٌامة،
فقوله تعالى:
هللا ُ أَ َحد (َ )1
قُلْ ه َُو َ
ص َم ُد ( )2لَ ْم ٌَلِدْ َولَ ْم ٌُولَدْ (َ )3ولَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه ُكفُوا أَ َحد ()4
هللا ُ ال َ
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ألٌس هذا الكون الذي أمامك ٌد ّل على عظمة ما بعدها عظمة؟ أال ٌستأهل ربنا جل جالله أن ُتسلِّم له فً
خار ِجٌَّة دول ٍة م َ
خار ِجٌَّة ْ
دولة كبٌرة ِب ِم ْقٌاس
ُتخلِّ َفة ْالتقى مع وزٌر ِ
قضِ ٌَّة أخبرك عنها؟ وأذكر ذكر حادثة ل َِوزٌر ِ
العصْ ر ،فسأله سؤاالً :فأجاب عنه ،فقال له :لً معلومات غٌرهاَ ،ف َط َر َدهُ! فهذا اإلنسان وما َت َحمَّل ،أعطاك
معْ لومات ،وهو أكبر مِن أن ْ
ُ
خالق الكون ،وهو ِب ُك ِّل شًء
ٌكذب تقول له عندي معلومات أخرى غٌر هذه! لذلك
علٌم،
قال تعالى:
ح مِنْ أَ ْم ِر َربً َو َما أُوتٌِ ُت ْم مِنَ ا ْل ِع ْل ِم إِ َل َقلٌَِل
وح قُ ِل ال ُّرو ُ
َو ٌَ ْسأَلُو َن َك َع ِن ُّ
الر ِ
[ سورة اإلسراء ]

فال ُّن ْقطة الدقٌقة فً هذا الدرس أنّ الحدٌث عن ذات هللا هو من اإلخبارٌات ْ
ونكتفً بما أخبرنا هللا به ،ودون
أن ُت َسلِّط عقلك فً هذه الموضوعات ،وإنَّ عدم تسْ لٌط العقل على هذه الموضوعات هو قِ َّم ُة الع ِْلم ،فال تظنّ أ َّن ُه ال
ب ّد أن تعرف ُك َّل شًء ،وإذا قلت :هذا الشًء لٌس من ْ
ك تعرف
اختِصاصً ،فهذه عالمة عِ ْلم وتواضع ،وأ ّن َ

حجْ مك الحقٌقً ،وأ َّنك عبْد ،أما حٌنما تجْ لس وكأ ّنك تجْ لس على ما ِئدَة مُفاوضات مع هللا عز وجل ،لماذا َخلَ ْق َ
ت؟
ولماذا لم ُتعْ لم؟ ولماذا...؟ فالعبْد أحْ ٌانا ً من دون أن ٌ ْشعر ٌضع نفسه نِداً هلل ومُحاسِ با ً! والعٌاذ باهلل ،وهذا من
ضعْ ف معْ ِر َفتِك باهلل عز وجل.
ضعْ ف اإلٌمان ،ومن َ
َ
صرُّ فاته ،وأفعاله ،وعن صفاته ،وأسمائه ؛ ك ُّل هذا خاضِ ع لِ َمعْ ِر َفتِه ،فإذا عر ْف َت ُه أحس ْن َ
ت الظنَّ
الحدٌث عن َت َ
به ،لذلك إذا ْ
فبم َُجرَّ د أن تنقل هذا الشًء إلى دائرة العقل ،وال َّتمْ حٌص ،والتحلٌل ،وال ِّدراسة فأنت
أخبرك هللا ِب َشًء ِ
ُت َش ِّكك فً القائل! فهذه نقطة دقٌقة جداً ،أنّ هللا إذا أراد أن ٌُخبرك عن شًء ،وأنت ْ
أرد َ
ت أن تبحث فً هذا
الشًء ،وأن تبحث عن دلٌل لهذا األمر ،فقد وقعْ َ
ت فً شِ بْه إنكار ،لذلك من جعل عقله َح َكما ً على إخبار هللا تعالى
وج ِّد ْدهُ دائما،
عز وجل نقُ ْل له :ج ِّد ْد إٌمانك باهلل تعالى َمرَّ ًة ثانٌةَ ،
سمً:
س َمى كال ُم َ
لٌس ال ُم َ
اآلن :إنَّ هللا تعالى لٌس كمثله شًء ،ال فً ذاته ،وال فً صِ فاته ،وال فً أفعاله ،إال أنَّ هذا الكالم ٌعنً أنّ
ْ
علم وقدرة المخلوقات ،وال ٌُماثله
خصائص الربّ تعالى ال ٌوصف بها شًء من مخلوقته ،فعِلم هللا ،وقدرته غٌر ِ
ف بها
شًء من صفات مخلوقاته ،ال المخلوقات ُتماثل صفا ُتها صفا ِ
ص َ
ت هللا ،وال صِ فات هللا عز وجل ٌُمكن أن تو َ
مخلوقاته.
لٌس كمثله شًء ،وهذا ر ّد على من َشبَّهَّ ،
ومثل صِ فات هللا ِبصفات ما ِدٌّة ،فهذا الذي ٌقول :له َسمْ ُع
َك َسمْ عِنا ،وإذا كان ثلث اللٌل األخٌر نزل ربنا إلى السماء الدنٌا ،فأحد الناس ٌ ْشرح هذا الحدٌث وٌقولٌ :نزل
َك ُنزولً هذا ونزل عن الدرج درجة! فأنت إذا َ
ص ٍة
قلت :لٌس كمثله شًء فال ٌمكن أن ٌوصف مخلوق ِبصِ َف ٍة خا َّ
باهلل ،وإذا قلت :لٌس كمثله شًء ،فال ٌمكن أن ٌرقى ْ
مخلوق ِبصِ فاته إلى صِ فات هللا تعالى.
قال :وهو السمٌع البصٌر ر ٌّد على من نفى الصِّفات ،فاآلٌة على صِ َغرها قال تعالى:
س َك ِم ْثلِ ِه َ
سمٌِ ُع ا ْل َبصِ ٌ ُر
ش ًْء َوه َُو ال َ
لَ ٌْ َ
َّ
عطلوا الصِّفات ،والم َُج ِّسدَة جعلوها صِ فا ٍ
ت ما ِّدٌّة
ترد على فرْ َق َتٌن ؛ الم َُج ِّسدَة وال ُم َع ِّطلة ،فال ُم َع ِّطلة
كاإلنسان.
هللا سبحانه وتعالى َسمَّى ن ْفسه ِبأسْ ماء ،و َسمَّى بعض عباده بها ،هنا ال ُم ْش ِكلَة! لٌس ال ُم َسمَّى كال ُم َسمًِّ ،إنسان
حًّ  ،تقول فالن حًٌّ ٌُرْ زق ،وهللا تعالى حًٌّ ال تأخذه سِ َنة وال نوم فٌجب أن تع َتقِد اعتِقاداً قاطِ عا ً أنّ حٌاة هللا غٌر
حٌاة اإلنسان ،تشا َب َها فً االسم فحسب ،فاهلل عز وجل َرحْ َم ًة بنا َقرَّ ب لنا معنى الج َّنة فقال :فٌها أنهار من ماء،
صفى ،ولبن لم ٌتغٌَّر طعْ مه ،فٌا ُترى ما العالقة بٌن خمْ ر الدنٌا َ
وخمْ ر اآلخرة؟ ال عالقة بٌنهما
وجنات ،وعسل ُم َ
إال االسْ م ،وكذا اللَّبن ،والع َسل فلٌس ما فً الدنٌا وبٌن ما فً الج َّنة عالقة إال االسْ م ،كذلك إذا قلنا هللا تعالى حًّ

َقٌُّوم ،وإذا قلنا هذا إنسان ال ٌزال ح ًٌّا ٌُرزق ،فهل حٌاة اإلنسان َك َحٌاة هللا؟ ال ،فاهلل تعالى َسمَّى نفسه َح ًٌّا علٌما
قدٌراً رؤوفا ً رحٌما ً عزٌزاً مؤمنا ً جباراً حكٌما ً سمٌعا ً بصٌراً ُم َت َكبِّراً و َسمَّى بعض عِ باده بهذه األسْ ماء،
قال تعالى:
ج ا ْل َح ًَ مِنَ ا ْل َمٌ ِ
ض َب ْع َد َم ْوتِ َها َو َك َذلِ َك ُت ْخ َر ُجونَ
ج ا ْل َمٌ َت مِنَ ا ْل َحً َو ٌُ ْح ًٌِ ْاْلَ ْر َ
ت َو ٌُ ْخ ِر ُ
ٌُ ْخ ِر ُ
[ سورة الروم ]

وقال تعالى:
ف َو َب َ
ش ُروهُ ِب ُغ ََلم َعلٌِم
س ِم ْن ُه ْم خٌِ َفة َقالُوا َل َت َخ ْ
َفأ َ ْو َج َ
[ سورة الذارٌات ]

وقال تعالى:
سول مِنْ أَ ْنفُسِ ُك ْم َع ِزٌز َعلَ ٌْ ِه َما َعنِ ُّت ْم َح ِرٌص َعلَ ٌْ ُك ْم ِبا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ َر ُءوف َرحٌِم
لَ َقدْ َجا َء ُك ْم َر ُ
[ سورة التوبة ]

فهذا للنبً علٌه الصالة والسالم،
وقال تعالى:
صبا
سفٌِ َنة َغ ْ
َو َكانَ َو َرا َء ُه ْم َملِك ٌَأْ ُخ ُذ ُكل َ َ
[ سورة الكهف ]

فاهلل تعالى كذلك ملِك ،فهل ذاك الملِك مث ُل هللا تعالى فً هذه الصفة،
وقال تعالى:
أَ َف َمنْ َكانَ ُم ْؤمِنا َك َمنْ َكانَ َفاسِ قا َل ٌَ ْس َت ُوونَ
[سورة السجدة]

فاهلل كذلك سمّى نفسه المؤمن،
قال عزوجل:
س ْب َحانَ َ
ه َُو َ
هللاِ َع َما
س ََل ُم ا ْل ُم ْؤمِنُ ا ْل ُم َه ٌْمِنُ ا ْل َع ِزٌ ُز ا ْل َج َبا ُر ا ْل ُم َت َكب ُر ُ
وس ال َ
هللا ُ الَذِي َل إِلَ َه إِ َل ه َُو ا ْل َملِ ُك ا ْلقُ ُّد ُ
ٌُ ْ
ش ِر ُكونَ
[سورة الحشر ،اَلٌة ]23

وقال تعالى:
َك َذلِ َك ٌَ ْط َب ُع َ
هللا ُ َعلَى ُكل َق ْل ِ
ب ُم َت َكبر َج َبار
[ سورة غافر ]

فاهلل تعالى جبار ُم َت َكبِّر،

فال ُن ْقطة الدقٌقة أنَّ هللا تعالى َسمَّى ن ْفسه ِبأسْ ماء و َسمَّى صِ فاته ِبصفاتْ ،
وأط َل َقها على بعض عباده فً القرآن
الحًَّ ال ٌُما ِث ُل الحًَّ اآلخر ،فاهلل تعالى َحًّ واإلنسان كذلك إال أ َّن ُه ش َّتان بٌن
الكرٌم ،والمعْ لوم ال َق ْطعً أنَّ َ
الحٌاتٌن! وكذلك ٌُقال فً العزٌز والعلٌم وسائر األسْ ماء،
قال تعالى:
ش ًْء مِنْ ِع ْل ِم ِه إِ َل ِب َما َ
َو َل ٌُحٌِ ُطونَ ِب َ
س َم َاوا ِ
ض َو َل ٌَ ُئو ُدهُ ِح ْف ُظ ُه َما َوه َُو ا ْل َعل ًُِّ
ت َو ْاْلَ ْر َ
شا َء َوسِ َع ُك ْرسِ ٌُّ ُه ال َ
ا ْل َعظِ ٌ ُم
[ سورة البقرة ]

معنى ذلك أنَّ عِ ْلم هللا تعالى غٌر عِ ْلم البشر،
قال تعالى:
َو َ
ض ُع إِ َل ِب ِع ْل ِم ِه َو َما ٌُ َع َم ُر مِنْ
هللا ُ َخلَ َق ُك ْم مِنْ ُت َراب ُث َم مِنْ ُن ْط َفة ُث َم َج َعلَ ُك ْم أَ ْز َواجا َو َما َت ْح ِمل ُ مِنْ أ ُ ْن َثى َو َل َت َ
هللا ٌَسِ ٌر
ص مِنْ ُع ُم ِر ِه إِ َل فًِ ِك َتاب إِنَ َذلِ َك َعلَى َ ِ
ُم َع َمر َو َل ٌُ ْن َق ُ
[ سورة فاطر ]

أٌها اإلخوة الكرام ،فاهلل تعالى له أسْ ماء وله صِ فات ،و َسمَّى بعض عِ باده فً القرآن بأسماء ،إال أ َّنه ال تشابُه
بٌن االسْ مٌن إال من حٌث اللَّ ْفظ فقط.
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