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  :مدخل متهيدي

تصورات لكن جند يف هذا العصر من يصف هللا تعاىل بصفات غري مالئمة، و  من أركان اإلميان جند اإلميان �� تعاىل وبصفاته وأمسائه،
 .خاطئة عنه سبحانه وتعاىل

 ؟ة واملستحيلة يف حق هللا عز وجلفما الصفات الواجب 
  وما أثرها يف حياة اإلنسان وسلوكه؟ 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 :دراسة النصوص وقراءJا
I – اJعرض النصوص وقراء:  

  :)القلقلة(التجويدية قاعدة ال -  1
فهي ، )قطب جد(وهي جمموعة يف روجه، حىت يسمع له نربة قوية، وحروفها مخسة، ذبذبة واهتزاز يف الصوت عند خ هي :القلقلة

  .تقرأ الدال يف أواخر سورة اإلخالص �لقلقلة ،وشرطها أن تكون يف آخر الكلمة ،صفة الزمة هلذه احلروف اخلمس عند سكوaا
II  - اm توثيق النصوص والتعريف:  

   :اإلخالصسورة التعريف ب -  1
مسيت mذا االسم ملا فيها  يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة الناس، 112آnت، ترتيبها  4مكية، عدد آJnا  :سورة اإلخالص  

  .وتعادل قراءJا ثلث القرآن الكرمي موضوع التوحيد،من التوحيد، يدور حمور السورة حول 

َ�  قَاَل    َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

�ُ  ُهوَ  قُْل ﴿ َحدٌ  اهللا
َ
ُ  ۩ أ ه َّ مَدُ  الل ُ  يَكُن وَلَمْ  ۩يُولَدْ  وَلَمْ  يَلِدْ  لَمْ  ۩الّصَ   .﴾َأحَدٌ  ُكفُوًا لَّه

  ]سورة اإلخالص[

 :قال بن !  ر�ه اهللا

ُب   َقمّْ  الُمْطلَُق  والِغ2 ا1َقاءُ  َكَذا۩۩۩َدمْ ـــــوالقِ  ودُ ـالوُج هللاِ  َ&ِ

ُفهُ 
ْ
ِقهِ  وَُخل

ْ
 ــــمِ  الَ ــبِ  ِ=َل

ْ
  َووَْصِف  اCّاِت  َووَْحَدةُ ۩۩۩ثال

ْ
ل

َ
 والِفعا

  إراَدةُ  َوقُْدَرةُ 
ْ
 باْت ـــَواجِ  ذي بKَ  ُLََمُ  َسْمعُ ۩۩۩يَاةْ ــحَ  مُ ــــِعل

 َحادثاْت ــلل ذا اWدوُث  العدمُ ۩۩۩الصفاْت  هذه ضد�  ويستحيُل 

هــــعُ  واالفِتقارُ  الفنَا كذا  َدهْ ــالوَحْ  ْ_ُ ــونَ  َل ـاثَ ــيُم وأن۩۩۩د�

 ُصَماْت  iً ــعَ  مٌ َـ َوبَك وَصَممٌ ۩۩۩اْت ــوeَ  وَجهٌل  كراهةٌ  َعجزٌ 

  ]5و 4: ص ،دمحم بن لمبارك الفتحي المراكشي من علوم الدين لمحمد بن المرشد المعين على الضروري[ 
 

  )المستحيلة والصفات الواجبة الصفات( تعالى اهللا صفات
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  :التعريف �بن عاشر -  2
�بن عاشر، املعروف هو عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر األنصاري نسبا، األندلسي أصال، الفاسي منشأ ودارا،  :ابن عاشر

ألف ابن القراءات، التوقيت والتعديل، احلساب والفرائض، : تفنن يف علوم شىت، منهاهـ، يعد من أبرز علماء املذهب املالكي،  990ولد عام 
  .هـ عن عمر يناهز اخلمسني سنة1040تويف عام  ،عاشر أربعة عشر كتا�ً 

  :حمد املراكشيالتعريف مب – 3
  هو دمحم بن دمحم بن املبارك الفتحي املراكشي املالكي :دمحم املراكشي

III - فهم النصوص:  
 :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o هو وحده الذي يقصد يف احلوائج :هللا الصمد. 
o ا :كفؤاmمكافئا ومماثال ومشا . 
o انقالب الشيء عن حاله وهنا معناه ينتفي :يستحيل. 
o مطلق املنايف :الضد. 
o أي خالفه تعاىل ملخلوقاته :وخلفه خللقه. 

 :النصوص األساسيةمضامني  – 2
 .إقرار القرآن الكرمي بوحدانية هللا تعاىل �
  .عدم مشاmة هللا تعاىل خللقه �
 .تعاىل بصفات الكمالوجوب اتصاف هللا  �
  .استحالة اتصاف هللا تعاىل بصفات النقص �

  :حتليل حماور الدرس ومناقشتها
I - الصفات الواجبة � تعاىل وأنواعها:  

  :� تعاىل الصفات الواجبة مفهوم -  1
: والصفات الواجبة � تعاىل، لههي الثابتة يف حقه، الالزمة املستحقة : الواجبة، و كل حلية حيلى mا الشيء :الصفة :الصفات الواجبة

لكي هي ما يتعلق جبميع معاين اجلالل والكمال، وهي أصل لغريها من الصفات، وال سبيل ملعرفة هللا تعاىل إال بتعرف معاين صفاته ال ذاته، و 
رآن والسنة، وأول طريق لتحقيق تتضح معاين صفات هللا تعاىل الواجبة استخرج علماء التوحيد ما يضادها من صفات العيوب والنقائص من الق

  .العبودية هو معرفة املعبود، إذ ا�هول ال يقصد بعبادة وال بغريها
 : � تعاىل أنواع الصفات الواجبة -  2

  :وهي ،أنواع أربعة الصفات الواجبة
 ... القدوسهللا، اإلله، : مثل، جل دون معىن زائدتدل على الوجود الذايت � عز و  هي اليتو  :الصفات النفسية �
الغىن  البقاء، خمالفته للحوادث، القدم، :هي، و أصوهلا مخسةما ال يليق به، و  جلوهي اليت تسلب عن هللا عز و  :الصفات السلبية �

 .الوحدانية ملطلق،ا
، القدرة احلياة، العلم، اإلرادة،: هذه الصفات هياإلهلية اليت توجب � حكما، و  هي الصفات القائمة �لذاتو  :صفات املعاين �

  .البصرالكالم، السمع و 
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، مسيع حي، عليم، مريد، قادر، متكلم،: ، مبعىن أنهمتصفا بصفات املعاين السبع هي اليت تدل على كونه تعاىلو  :الصفات املعنوية �
 .بصري

II  - الصفات املستحيلة على هللا تعاىل:  
فا� واحد ال شريك له، حي ، ألaا خمالفة للصفات الواجبة، mاتعاىل هي الصفات اليت يستحيل شرعا وعقال اتصاف هللا  :الصفات املستحيلة

  .ال ميوت، قادر ومريد ال يلحق عجز، عليم ال يتصور عليه اجلهل، مسيع وبصري منزه عن الصمم والعمى، متكلم ال جيوز أن يتصف �لبكم
III - الصفات اجلائزة � تعاىل:  

إن شاء إن شاء رزق و : الرزق: ، مثلبصفات األفعال لذلك هي مرتبطةيف حقه تعاىل فعلها أو تركها، و  هي اليت جيوز :الصفات اجلائزة
  .منع
IV  - أمساء هللا احلسىن وأمهية الصفات اإلهلية يف حياة الفرد واجلماعة:  

  :أمساء هللا احلسىن -  1  
وهي الصفات القائمة بذات هللا واليت ال تتعلق مبشيئته، فا� عز وجل هو  هي اليت تدل على أوصاف الذات، :أمساء هللا احلسىن

تعال الرب وهو اإلله وهو الواحد األحد وهو السيد الصمد وهو احلي القيوم وهو املالك امللك املليك وهو احلق املبني، وهو العلى األعلى امل
كأعالم وأوصاف، ملسو هيلع هللا ىلص ملقتدر، هذه األمساء وردت يف كتاب هللا وكذلك يف سنة رسوله وهو العظيم ا�يد، وهو العليم اخلبري وهو القادر القدير ا

  :، وضابط كون االسم من األمساء احلسىن إذا اجتمعت فيه ثالثة أمورملسو هيلع هللا ىلصمسي هللا نفسه mا ومساه mا رسوله 
  .ال �لفعل، وال �ملصدر أن يكون قد جاء يف الكتاب والسنة، يعين ُنصَّ عليه يف الكتاب والسنة، ُنصَّ عليه �السم �
  .أن يكون مما يُْدَعى هللا به �
نا ملدٍح كامٍل مطلٍق غري خمصوص �   .أن يكون متضمِّ

 :أمهية الصفات اإلهلية يف حياة الفرد واجلماعة -  2
  .لصرب واحللمختلق الفرد �ألخالق احلسنة وتقومي سلوكه مع خالقه ونفسه والكائنات احمليطة به كأخالق الرمحة وا :يف حياة الفرد �
برتبية ، و أمانة االستخالف وعمارة األرض ويتجلى أثر اإلميان mذه الصفات يف صالح ا�تمع وتعاونه على حتقيق :يف حياة اجلماعة �

  .النفوس وزجرها عن الشرور وتنمية ا�تمع وتطويره
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