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 مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي﴿ َوَقْولِِه:

 .﴾هش مش هس
 .﴾ىث نث مث زث رث يت ىت﴿ َوَقْولِِه:

  .﴾حي جي يه مهىه جه ين﴿ َوَقْولِِه:

 .﴾حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط﴿

(1):الشَّْرح  
 

 مت هب مب هئ مئ هي مي﴿ َوَقْولِِه:):  بسم هللا الرمحن الرحيم، قال

لبيان صفتني من   هذه اآلية ساقها املصنف (﴾هش مش هس مس هث مث هت
  ، ومها: القدرة والعلم.ات هللافص

 قال سبحانه: ،إحاطة علم هللا بكل شيء :واملراد من سياق هذه اآلية من العلم

 هن من خن حن جن مم﴿ وأول اآلية ﴾مت هب مب هئ مئ هي مي﴿

احلكمة يف خلق السماوات أي: أن  [12 ]سورة الطالق: ﴾خي حي جي مهٰه جه

ه نقنو أي: يظهر لكم ذلك وتتي (مي) ؛واألرض أن يرى اخللق آاثر صفتني من صفات هللا
 هث مث هت) ،والقدرة صفة قائمة تنفي العجز ،(مت هب مب هئ مئ هي) بقلوبكم
ة ففيه إثبات إحاط ،علمه بكل شيء حميط أي: لتعلموا أن هللا (هش مش هس مس

  .علم هللا بنفسه سبحانه وخبلقه
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ساق هذه  (﴾ىث نث مث زث رث يت ىت﴿ َوَقْولِِه:) مث بعد ذلك قال:
 ة  ان  ت  م  ـوإثبات صفة ال ،هلل ة  و  وإثبات صفة الق   ،هلل ق  ز  إثبات صفة الر   :اآلية لبيان ثالث صفات

 .هلل
 

 ،أي: كثري الرزق ،صيغة مبالغة «اقز َّالر َّ» (زث رث يت ىت)قال:  ؛الصفة األوىل
 :بل ويعرض عطائه كل ليلة على خلقه ،وإذا سئل أعطى ،غري سؤالمن سبحانه  رزقفهو ي

ْيِلَّاآلِخُرََّيقَُّ» ْنَياَِّحيَنََّيْبَقىَُّثُلُثَّالل  َّالدُّ
ِ
َماء ََّلْيَلٍةَّإَِلىَّالس  ُل:ََّمْنَّوَينِْزُلََّربُّنَاََّتبَاَرَكََّوَتَعاَلىَُّكل 

  .(1)«تَْغِفُرنِيََّفَأْغِفَرََّلهََُّمْنََّيْسََّّ،َمْنََّيْسَأُلنِيََّفُأْعطَِيهََُّّ،َيْدُعونِيََّفَأْسَتِجيَبََّلهَُّ
  .وصفته الرزق  ،والرزاق ،الرازق :مسهٱف ؛(2)«قازَِّالرََّ»سم هللا ٱوورد أيضاً يف املسند 

 خم حم جم يل ىل مل﴿ قال سبحانه: ،وسع مجيع املخلوقات قه سبحانهز ور 

 قال سبحانه: ،قوي توكل العبد تيسر رزقه وزاد وكلما ،[6 ]سورة هود: ﴾يم ىم مم

 مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن﴿

 .[3 ــ 2 ]سورة الطالق: ﴾جب هئ
 

صفة  «ةَُّو َّقَُّال»و ،سبحانه هو صاحب القوةهللا يعين:  (نث مث) قال: ؛والصفة الثانية
إذا توكل اإلنسان على ف ؛سبحانه رزقه للعباد بقوته ن  ر  ق  وكثريًا ما يـ   ،قائمة تنفي عنه الضعف

 مك لك﴿ :ل سبحانهكما قا  ،«ي َّوَِّالقََّ»صراحة أبنه   سم هللاٱوورد  ؛القوي رزقه هللا

 [.19 ]سورة الشورى: ﴾ىك

                                         
 ملسو هيلع هللا ىلص.هريرة من حديث أيب  ،(1145)واه البخاري ( ر 1)
َّ»، ولفظه: من حديث أنس بن مالك  ،(4935)وصحيح ٱبن حبان  ،(12591)نظر مسند اإلمام أمحد ٱ( 2) إِن 

اِزُقََّّ،َباِسطَُّال، َقابُِضَّالَّ،َخالُِقَّالاهَّلَلَُّهَوَّ  .«الر 
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؛ يف أحكامه ويف صفاته  يد أي: الشد (ىث) قال: ؛والصفة الثالثة
وإذا أيقن  ،لذا فاإلنسان يتوكل على املتني القوي الرزاق يف مجيع أموره ؛«ةانََّتََّمََّـال» :الصفة منهو 

 .ومن ذلك رزقه ابلعلم ،طمأن يف رزقهٱاملسلم هبذه الصفات 
 

هذه يف  (﴾حي جي يه مهىه جه ين﴿ َوَقْولِِه:) مث بعد ذلك قال:
 :اآلية إثبات ثالث صفات هلل 

 .له  فال أحد مثيل   ،نفي املماثلة هلل ؛الصفة األوىل
 .السمع :ةوالصفة الثاني

 البصر. والصفة الثالثة:

وهو  ،وهذا نفي جممل إلثبات ضده (مهىه)الكاف هنا للتأكيد،  (جه ين) قوله:و 

يثبت أنه  إثبات السمع هلل ومل (جي يه) ،له ي  م   ـألنه ال س   ،إثبات كمال صفاته سبحانه

  .فيه إثبات صفة البصر هلل (حي) ،ذنهللا يسمع أب   ن  أ ال يقالفأي:  ،جبارحة
 ،سمعهفال أحد يتكلم إال وهللا ي ،والسمع والبصر يتضمنان كمال علم هللا ابملخلوقات

  .هللا مراقبة   كمال    يوراثن سماناٱلوهذان  ، وال أحد يتحرك إال وهللا يراه
 

أي:  (جع مظ حط)، ﴾حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط﴿ قال:
دل يف والع ،أداء األمانة :ومما وعظنا به يف هذه اآلية ؛يعين: نعم الذي يعظكم به ما،نعم 

  .فمن أدى األمانة وعدل يف حكمه فقد حقق موعظة هللا  ،احلكم
ا كان يسمع أم  معناها أن هللا أي: ليس ،هذه ليست على ابهبا «خف» (خف حف جف)
: لصاحبه لو قال شخص :يف حق املخلوقني مثال ذلك ؛وإمنا حتقيق السمع والبصر ،اآلن فال

بل كان بصري ق معناه سلي .بنا بصرياً لقد كان  فالن ما رآان وحنن نفعل كذا، فيقول اآلخر: ال،
  واآلن ال يرى.
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بابة على السملا قرأ هذه اآلية وضع  ملسو هيلع هللا ىلصوورد أن النيب  (حق مف خف حف جف)
 .وليس من ابب التشبيه ، يسمع ويرى :يعين ،الصفة هلتحقيق هذ عينية وإهبامه على أذنيه،
ََّيُقوُل:ََّأَناَّ»ملا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  وجاء يف الصحيح أيضاً   يوم القيامة يعين: هللا  ــَّ«َملُِكَّالُثم 

ََّيُقوُل:ََّأَناَّ» ــ وهذا من  ؛(2)فكان حيرك يده حىت كان املنرب يهتز (1)«َجب اُروَن؟الَملُِك،ََّأْيَنَّالُثم 
ا رمحهم ريمهبن القيم وغٱشيخ اإلسالم و كما قرر ذلك   ،ابب حتقيق الصفة ال من ابب التمثيل

 هللا.

 . حممد نبينا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على
 

                                         
 ،ر من حديث عبد هللا بن عم ،(2788)واه مسلم ر و ، من حديث أيب هريرة  ،(4812)رواه البخاري ( 1)

 واللفظ له.
ُكَّالَحت ىََّنَظْرُتَّإَِلىَّ»بلفظ:  ،(2788)كما جاء يف صحيح مسلم (  2) ٍءَّمِنُْه،ََّحت ىَّإِنِّيَََّلَُقوُل:َِّمنَْبِرََّيَتَحر  ْ

مِْنََّأْسَفِلََّشي

َّ
ِ
َّ» :( بلفظ3/31) «الجامعَّالصحيحَّللسننَّوالمسانيد» زاد يفو ، «؟ملسو هيلع هللا ىلصَأَساقٌِطَُّهَوَّبَِرُسوِلَّاهَّلل

ِ
َيُقوُلَّملسو هيلع هللا ىلصََّوَرُسوُلَّاهَّلل

ُكَها،َُّيْقبُِلَّبَِهاَّ  .«َوُيْدبِرََُّهَكَذاَّبَِيِدِه،ََّيْقبُِضََّأَصابَِعُهََّوَيْبُسُطَها،ََّوُيَحرِّ


