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وبني موجودات عامل الوجود ، وميكن تلخيص الفارق بني موجودات عامل األمر .. 
   :املخلوق غري احملسوس ، بالنقاط التالية 

تتعلّق بصفات اهللا تعاىل ) كالروح والقرآن الكرمي ( موجودات عامل األمر   – ] أ[ 
، وكلّ صفاا إجيابية مرتبطة بصـفات اهللا  ) نقيض إجيابية ( ، فال حتمل أي صفة سلبية 

حيمـل صـفات    منبينما موجودات عامل الوجود املخلوق غري احملسوس ، منها .. تعاىل 
حيمل صفات إجيابية وسلبية ، كـاألنفس البشـرية ،    منئكة ، ومنها إجيابيةً دائمةً كاملال

 وكموجودات عامل اجلن..  
بينمـا  .. موجودات عامل األمر ال يمكن أن ختضع للزمـان واملكـان    – ]ب [ 

موجودات عامل الوجود املخلوق غري احملسوس ، ختضع للزمان واملكـان حينمـا تـؤطَّر    
، كالنفس اإلنسانية حينما تكون داخـل اجلسـد ،   ذا العامل احملسوس باجلزئيات املادية هل

  ..) اجلسد ( فتحس بالزمان واملكان نتيجة وجودها يف هذا الوعاء املادي 
موجودات عامل األمر ال يطلق عليها اسم الشيء ، شأا بـذلك شـأن    – ]ج [ 

احملسوس ، ختضـع لصـفات   الذات اإلهلية ، بينما موجودات عامل الوجود املخلوق غري 
  ..األشياء ، حينما تؤطَّر باجلزئيات املادية هلذا العامل احملسوس 
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وميكن تلخيص التشابه بني موجودات عامل اخللق غري احملسوس حينما تكون خـارج  
  :إطار اجلزئيات املادية ، وبني موجودات عامل األمر ، بالنقطتني التاليتني 

  ..ع للزمان واملكان كالمها غري خاض – ] أ[ 
  ..كالمها ال يتفاعل مع مسألتني متناقضتني يف الوقت ذاته  – ]ب [ 
إذاً هناك عامل اخلَلْق املُكَون من جزٍء حمسوس وجزٍء غري حمسوس ، وهناك عـامل  .. 

ملني هذين العا –يف كتابه الكرمي  –وقد بين اُهللا تعاىل .. األمر املتمايز متاماً عن عامل اخلَلْق 
  ..املتمايزين وعودما إليه جلّ وعال 

) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٥٤: األعراف [    ) #$

  
  

                                                   
  صفات اهللا تعاىل                                                 

  
  
  

  عامل األمر                عامل ما فوق املادة واملكان والزمان     
  )عامل الكليات (          

                                                
  
  

  عامل الوجود املخلوق غري احملسوس                                      
  
  

  عامل املادة واملكان والزمان    
                    )عامل اجلزئيات (         

                عامل الوجود املخلوق احملسوس                                            
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، وسـاحةً لتفاعـل   ) عـامل اجلزئيـات   ( وملّا كان عامل اخللق هو عامل األشياء .. 
املوجودات غري احملسوسة مع اجلزئيات املادية ، ومع قوانني املكان والزمـان ، ومـؤطَّراً   

  .. ادة واملكان والزمان ، فإنّ موجوداته تسمى باسم الشيء بإطار امل
 ..ى باسـم    وملّا كان وجودسـماهللا تعاىل فوق وجود األشياء ، فإنّ اهللا تعاىل ال ي

  ) ..كالروح والقرآن الكرمي ( الشيء ، وكذلك موجودات عامل األمر 
ورة القرآنية التالية ، هو قولٌ وقول الكثريين بأنّ اهللا تعاىل شيٌء ، استشهاداً بالص.. 

مون .. سليم  غرية ليست شاهداً على قوهلم ، كما يتوهفهذه الصورة القرآني..  
) ö≅ è% ‘“ r& > óx« ç� t9 ø.r& Zοy‰≈ pκ y− ( È≅ è% ª! $# ( 7‰‹Íκ y− Í_ øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ 4 (   ] ١٩: األنعام [  

≅È ( العبارة القرآنية.. لقد قالوا ..  è% ª! ≅ö ( هي جواب للسؤال ) #$ è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& 

Zο y‰≈ pκ y− ( ( لوا العبارةوبذلك أو ، ) 7‰‹ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  بأنّ معناها )  بـيين وهو شهيد

≅È ( فقد فصلوا العبارة) .. وبينكم  è% ª! ›‰7 ( عن العبارة ) #$ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  .. فاملبتدأ

!ª (وخربه  $# ( 7‰‹ Íκ y− (  م    –وضعوا بينهما حاجزاً ، فوضعواللمبتدأ خـرباً   –من جيو
وهو شهيد بيين ( للخرب مبتدأً بتقدير   –من جيوم  –، ووضعوا ) قل اُهللا شيٌء ( بتقدير 
  ) ..وبينكم 
!ª ( الصورة القرآنية.. نقول ..  $# ( 7‰‹ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 ( مستق مكتملٌ كالم لٌّ تام

!ª (بنفسه ، املبتدأ فيه هو كلمة  ›‰7 ( ، وخربه ) ) #$ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 ( ..  

≅ö ( وقوهلم إنّ العبارة القرآنية..  è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( (   ٍهلا من جـواب ال بد ،

≅È (العبارة يف كتاب اهللا تعاىل ، وأنّ جواا هو ) غري مقدر ( مرسومٍ  è% ª! $# ( 7‰‹ Íκ y−  Í_ øŠ t/ 

öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  ..ستقلٌّفاجلواب الذي يريدونه .. ال دليل عليه  ، هذا القولعـن العبـارة    م
كانوا يستغربون تقدير اجلواب ، نقول هلم أيـن اجلـواب    وإن.. الثانية ، ويقدر تقديراً 

  ..الية املرسوم يف القرآن الكرمي للصورة القرآنية الت
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) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγs9 (#θà)®? $# $ tΒ t÷ t/ öΝ ä3ƒÏ‰÷ƒ r& $tΒ uρ ÷/ ä3 xÿù=yz ÷/ ä3ª=yè s9 tβθçΗxqö� è? (   ] ٤٥: يس [   

≅ö ( تقدير جواب العبارة األوىلإىل وما دفَعنا ..  è% ‘“r& > óx« ç� t9ø.r& Zο y‰≈pκ y− ( (  هو ،

≅È ( قوله تعاىل è% ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. &ó x« uθ èδ uρ ß‰Ïn≡uθø9 $# ã�≈£γ s) ø9$# (  ] فلو كان اهللا ..  ]١٦: الرعد
خالقاً لذاته ، وبالتايل جلّ وعال ، لكان  يزعمونتعاىل شيئاً ، ويسمى باسم الشيء ، كما 

  ..خملوقاً ، وهذا حمال  سبحانه وتعاىللكان 
≅Èe ( : وأما قوهلم بأنّ العبارة..  ä. & óx« ( ةيف الصورة القرآني ) ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. & óx« 

، كالم عام دخلَه التخصيص ، مبعىن أنّ اهللا تعاىل خلق كلّ األشياء ما عدا شيئاً واحداً  )
 (بوصف اهلدهد مللكة سبأ يف العبارة القرآنية   –على ذلك  –هو ذاته ، واستشهادهم 

’ ÎoΤ Î) ‘N‰ ỳ uρ Zο r&t� øΒ$# öΝ ßγà6 Î=ôϑs? ôM uŠÏ?ρé& uρ ÏΒ Èe≅ à2 & óx« (  ] وكذلك بقول  .. ] ٢٣: النمل

�uΖ$ (سليمان عليه السالم  Ï?ρé& uρ ÏΒ Èe≅ ä. > óx« ( (  ] وكذلك بقول اهللا تعاىل  .. ] ١٦: النمل

≈çµ (عن ذي القرنني  oΨ ÷� s?# uuρ ÏΒ Èe≅ ä. &ó x« $ Y7t6 y™ (   ] قوهلم هذا يتناىف ..  ] ٨٤: الكهف
، وال يتكئ على أي لقرآنية ، اليت تصف املسائل وصفاً مطلقاً متاماً مع عظمة الصياغة ا

  ..دليلٍ يف حيثيات الصياغة اللغوية للعبارات القرآنية اليت يستشهدون ا 
 (هم أعرضوا عن كلمة كيف أن –يف الفصل الثاين  –وسنرى إن شاء اهللا تعاىل .. 

 ÏΒ (  ةيف العبارةالقرآني )  ÏΒ Èe≅ ä. > ó x« ( ( ـة السـابقة ،    اليت رأيناها يفالصـور القرآني 

 ( وسنرى أنَّ هذه العبارة ÏΒ Èe≅ ä. > ó x« ( ( تعين واهللا تعاىل بني أيدي هـؤالء الـذين   ض ع
أوتوا من كلِّ شيٍء ، مفاتيح الوصول إىل حقائق كلِّ األشياء ، وكيف أنهم تفاضـلوا يف  

   ..استعمال هذه املفاتيح 

≅¨ (القرآنية والعبارة ..  ä. ¥ óx« (   ًا أيضا ة التالية اليت استشهدوايف الصورة القرآني

) ÓxƒÍ‘ $ pκ�Ïù ë>#x‹ tã ×ΛÏ9 r& ∩⊄⊆∪ ã� ÏiΒy‰ è? ¨≅ ä. ¥ óx« Ì� øΒr' Î/ $ pκ Íh5u‘ (#θßs t7 ô¹r' sù Ÿω #“t� ãƒ �ω Î) öΝåκ ß] Å3≈ |¡tΒ 4 (  
�ã (، هي ضمن العبارة  ] ٢٥ - ٢٤: األحقاف [  ÏiΒy‰ è? ¨≅ ä. ¥ óx« Ì� øΒr'Î/ $pκ Íh5u‘ (  اليت تصف
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 ة ، أي أنّ هذه الريح إذا أمرها اهللا تعاىل بتدمري أية يف هذه الصورة القرآنيالريح املعني
  .. شيٍء فإنها تدمره ، وبالتايل إذا مل يأمرها ال تدمره 

θ#) ( وهكذا فالعبارة القرآنية التالية هلا مباشـرةً ..  ßs t7 ô¹ r' sù Ÿω #“ t� ãƒ �ω Î) öΝ åκ ß] Å3≈ |¡ tΒ 4 y( 
وال  ..تبين لنا أنّ اهللا تعاىل أمر هذه الريح بتدمري كلّ ما يتعلّق ـؤالء ، إالّ مسـاكنهم   

  ..يمكن القول بأنّ اهللا تعاىل أمر هذه الريح بتدمري كلّ شيٍء حييط ؤالء حىت مساكنهم 
≅¨ ( فالعبارة القرآنية..  ä. ¥ ó x« ( ها تشمل املسـاكن  مل تشمل املساكن ، وقوهلم بأن

) .. دمرت كلّ شيٍء بأمر ربها فأصبحوا ال يرى إالّ مسـاكنهم  ( : تناسبه الصيغة التالية 
   ن لنا صفة هذه الريح ، وال يعـين األمـربيبينما ورود عبارة التدمري بصيغة املضارع ، ي

  ..اإلهلي اخلاص بتدمري هؤالء 
 ..ةقوهلم عن ا ا يفأملعبارة القرآني ) ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« ( ّبأن ، ) Èe≅ ä. & ó x« (   يف

≅Èe ( حينما يقول اهللا تعاىل.. هذه العبارة كالم عام دخلَه التخصيص ، فإننا نقول  ä. & ó x« 

≅Èe ( ةولو كانت العبارة القرآينّ.. شيٍء  ، فهذا يعين كلَّ ) ä. & ó x« (  كما ذهبـوا  –تعين 
كلَّ شيٍء باستثناء الذات اإلهلية كشيٍء من هذه األشياء ، لتعارض ذلك مـع كـون    –

ة أعظمالذات اإلهلي وأمسى من كلِّ األشياء  وأكرب..  
يعين أنّ لفظ   –شبيهة ويف كلّ عبارة  –التخصيص الذي يدعونه يف هذه العبارة .. 

مقارنـة مـع    –الكلِّ يطلق على األكثرية اهلامة ، باستثناء األقلية لعدم أمهيتها ، وألنها 
نادرة ، وألنّ وجودها وعدمه شبه سيان يف املسألة اليت تتعلّق ا الكلية الـيت   –األكثرية 

  ..أدخلنا عليها التخصيص 
اهللا تعاىل شيئاً ويسمى باسم الشـيء كمـا   كان  إن: وهنا نسأهلم السؤال التايل .. 
لو ! .. ، فهل اهللا تعاىل عن ذلك علواً كبرياً تنطبق عليه شروط التخصيص هذه ؟ تزعمون

أعظـم   –بني مجلة األشـياء   –كان اهللا تعاىل شيئاً ويسمى باسم الشيء لكان وجوده 
أن يتصور بأنّ اهللا تعـاىل  وأكمل وأشرف من كلِّ األشياء ، وبالتايل ال ميكن لعقلٍ سليمٍ 

طلق لفظ الكلّ على األشياء ، مستثنياً الذات األعظم واألشرف من كلِّ هذه األشياء ي..  
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≅Èe ( لذلك حينما يقول اهللا تعاىل..  ä. & ó x« (  ـةيف الصورة القرآني ) ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. 

& ó x« ( تنتمي إىل عامل اخللق ، ضمن ه يعين كلّ ذاتة واملكان والزمـان   ، فإنإطار املاد )
وبالتايل فاهللا تعاىل ال يدخل حتت هذه الكليـة  ) .. سواٌء كانت حمسوسة أو غري حمسوسة 

ألنه ال يسمى بالشيء ، وأعظم من أن يكون حمكوماً إلطار املادة واملكان والزمان ، ومن 
  .. أن يكون قابالً حلكم هذا اإلطار 

، فإنهـا  ) كالروح والقرآن الكرمي ( ة ملوجودات عامل األمر وكذلك األمر بالنسب.. 
!ª ( ال تندرج حتت كلية األشياء الواردة يف العبارة القرآنية $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« ( ..  

≅‘ ( بالصورة القرآنية ويف استشهادهم..  ä. > óx« î7 Ï9$yδ �ωÎ) … çµyγ ô_ uρ 4 (   ] القصص :

 شيٌء ، بعد أن أولوا الوجه بأنه الوجود واحلقيقة ، حيث قالوا ، على أنّ اهللا تعاىل ] ٨٨
هذا التأويل غري سليم ، .. نقول  ..كلُّ شيٍء هالك إالّ هو : املراد ذه الصورة .. 

  ..يعين تسديد القصد حنو الغاية اليت يتم التوجه إليها  –كتاب اهللا تعاىل  –والتوجه يف 
) ’ ÎoΤ Î) àM ôγ §_ uρ }‘Îγ ô_ uρ “Ï%©# Ï9 t� sÜ sù ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘F{ $# uρ $Zÿ‹ ÏΖ ym ( (    ]األنعام : 

٧٩ [  

) z> u� ŸÑuρ ª! $# Wξ sW tΒ È÷,s# ã_ §‘ !$ yϑèδ ß‰ tnr& ãΝ x6ö/ r& Ÿω â‘Ï‰ ø)tƒ 4’ n? tã & ó_ x« uθ èδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n?tã 

çµ9 s9 öθ tΒ $ yϑuΖ ÷ƒ r& –µγÅh_ uθãƒ Ÿω ÏN ù' tƒ A� ö� sƒ¿2 ( (     ] ٧٦: النحل [  

) $£ϑ s9 uρ tµ §_ uθ s? u !$s) ù=Ï? š tô‰ tΒ (    ] ٢٢: القصص [  

 ..ع ولذلك فالوجه هو املسلك الذي يتمبره  هالتوج تسديد القصد حنو الغاية اليت يتم
  ) ..الوجه ( إليها عرب هذا املسلك 

) 9e≅ ä3Ï9 uρ îπyγ ô_ Íρ uθ èδ $pκ� Ïj9 uθãΒ ( (#θà) Î7tF ó™$$ sù ÏN≡u� ö� y‚ø9   ] ١٤٨: البقرة  [  ) 4 #$

  ..هذا املعىن للوجه نستشفّه من الصورة القرآنية التالية .. 
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) !$tΒ uρ Ο çF÷� s?# u ÏiΒ ;ο4θ x. y— šχρ ß‰ƒÌ�è? tµ ô_ uρ «! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβθàÿ ÏèôÒ ßϑø9$# (   ] الروم :
٣٩ [   

  ..فاملقصود بوجه اهللا تعاىل هنا هو قصد اهللا تعاىل والغاية من عبادته جلّ وعال .. 
ال يتغير حىت حينما ترتبط كلمة متفرعة )  ـه، ج  ، و( ا املعىن ارد للجذر هذ.. 

هو آلية اتجاهه حنو األشياء ، ألنـه  ) كمادة وحس ( فوجه اإلنسان .. عنه مبسألة حسية 
حيوي حواس البصر والسمع والذوق والشم ، إضافة حلاسة اللمس اليت يشترك فيها مـع  

يتوجه إىل األشياء يف هذا العامل املادي ، عرب  –كنفس وجسد  –فاإلنسان .. باقي اجلسم 
  ..آليات احلس اليت حيويها الوجه املعروف 

≅‘ ( وهكذا نرى أنّ الصورة القرآنية..  ä. > ó x« î7 Ï9$ yδ �ω Î) … çµ yγ ô_ uρ 4 (  تعين أنّ الذوات
، واليت أوجدها اهللا تعاىل وسخرها بـني  ) عامل األشياء ( املادية اليت تنتمي إىل عامل اخللق 

من إجيادها ،  أيدينا المتحاننا يف هذه الدنيا ، هي زائلة فانية ، وال يبقى إالّ قصد اهللا تعاىل
  ..والغاية اليت سخر اهللا تعاىل هذه األشياء إليها 

Ÿω ( ..وإذا نظرنا إىل هذه الصورة القرآنية مع سياق القول احمليط ا ..  uρ äíô‰ s? yì tΒ 

«! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz# u ¢ Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 ‘≅ ä. > óx« î7 Ï9$yδ �ωÎ) …çµ yγô_ uρ 4 ã& s! â/ õ3çtø:$# Ïµø‹ s9 Î) uρ tβθãèy_ ö� è? (   ]

ال تشرك مع اهللا تعاىل إهلاً آخر ، فال إله : ، فإننا سنرى أنّ اهللا تعاىل يقول  ] ٨٨: القصص 
ٍء مما تشرك به مع اهللا تعاىل ، ومما مل تشرك به ، سيهلك ، وال إالّ اهللا تعاىل ، وكلُّ شي

يبقى إالّ قصد اهللا تعاىل من امتحانك يف وجود هذه األشياء وتسخريها بني يديك ، 
  ..واحلكم يف النهاية هللا تعاىل ، وإليه سترجع املخلوقات 

  ..وهناك صورةٌ قرآنيةٌ أُخرى تلقي الضوَء على هذه املسألة 

) ‘≅ ä. ôtΒ $ pκö� n=tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ö7 tƒ uρ çµô_ uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n=pgø:$# ÏΘ# t�ø. M} $# uρ (   ]  ٢٦  : الرمحن –  
٢٧ [   

’4 ( ففي العبارة القرآنية s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ (  نرى أنّ اهللا تعاىل يقـول ) y7 În/ u‘ (  ومل ،
طاب خيص ما أعطاه الرب عز وجلّ لكلِّ ، وبالتايل نرى أنّ اخل) ويبقى وجه الرب ( يقل 
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فرد من خصوصية المتحانه ، وهذا الذي أعطاه إياه سيفىن ويزول ، وال يبقى منه إالّ مـا  
  ..متّ تسديده من القصد واهلدف باتجاه رب هذا املُمتحن 

) اخللق  عامل( وهكذا نرى أنّ اهللا تعاىل مرتّه عن الشيئية ، وعن خواص عامل األشياء 
، سواٌء اجلانب احملسوس أم غري احملسوس ، ألنّ كلّ موجودات عـامل اخللـق والتشـيؤ    
حمكومةٌ لقوانني عامل املادة واملكان والزمان ، أو قابلة ألن تكون حمكومةً هلـذه القـوانني   

  هذه احلقيقة نراها واضحةً جليةً يف الصورة القرآنية التالية.. كما رأينا 
) }§øŠ s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9   ] ١١ :الشورى  [    )  #$

فلو قال .. إننا نرى أنّ كاف التشبيه تزيد يف بيان ابتعاد الذات اإلهلية عن الشيئية .. 
دون كاف التشبيه ، لربما يتسرب إىل الذهن أنّ اهللا تعـاىل  ) ليس مثله شيء ( اهللا تعاىل 

بينما بوجود كاف التشبيه نرى بياناً يفيـد أنّ اهللا  .. عن باقي األشياء  شيٌء ولكن خيتلف
 ( تعاىل ال يوجد يف عامل األشياء مثله ، وال مثل مثله Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. ( ..  

≅È ( كلمة لذلك نرى كيف أنّ اهللا تعاىل يورد يف كتابه العزيز..  sV yϑ x. (   يف املقارنـة
  ..بني آدم وعيسى عليهما السالم 

) �χÎ) Ÿ≅ sVtΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «! $# È≅ sV yϑx. tΠyŠ# u ( … çµs) n=yz ÏΒ 5>#t� è? ¢Ο èO tΑ$ s% … çµs9  ä. ãβθä3u‹ sù 

   ] ٥٩: آل عمران   [   )
إنّ خلق عيسى عليه السالم يشبه خلق آدم عليه السالم ، ولكن ليس مثلـه متامـاً ،   

ن تراب دون مراحل اخللق ممباشرة صحيح أنّ كليهما ولد دون أب ، و.. وإنما كمثله 
 لد من أمعيسى عليه السالم و ليس مبفهوم الوالدة الناجتـة  (( املعروفة أثناء احلمل ، ولكن

من اجتماع النطفة مع البويضة كباقي نساء األرض ، وإنما مبفهـوم احلمـل لسـاعات    
  ..يف رحم أنثى  ، مبعىن مل يحملمن أم  لدو، بينما آدم عليه السالم مل ي)) حمدودة 
≅È ( فكاف التشبيه حينما دخلت على كلمة مثل..  sV yϑ x. ( ِخرج املماثلة من ، نراها ت

وهكذا نرى أن نفي املماثلة املقرونة بكاف  ...ساحة واحدة إىل ساحتني بينهما اختالف 
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§{ ( يف العبارة القرآنيةالتشبيه  øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( ( خرج املماثلةت ،    سـاحة مـن أي
   .. كانت
 ( كاف التشبيه مع كلمة مثل اجتماعف Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. (  ، يعين أنّ التشبيه هو مبثل املثل ،

وبالتايل فالتشبيه ينتقل من املماثلة يف الذات إىل املماثلة يف بعض الصفات املعنية من منظار 
  ..هذا التشبيه 
) ã≅ sẄΒ tÏ%©!$# tβθà) ÏÿΖãƒ óΟßγ s9≡uθ øΒr& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# È≅ sVyϑx. >π¬6 ym ôM tF u;/Ρ r& yì ö7y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’Îû Èe≅ä. 

7' s#ç7 /Ψ ß™ èπs�($ ÏiΒ 7π ¬6ym 3 (   ] ٢٦١: البقرة [  

) ã≅ sW tΒ š Ï%©!$# (#ρä‹ sƒªB$#  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u !$uŠ Ï9÷ρ r& È≅ sVyϑx. ÏNθç6 x6Ζ yèø9 $# ôN x‹ sƒªB $# $\F÷� t/ ( ( 
  ] ٤١: العنكبوت  [

) (# þθ ßϑn=ôã $# $ yϑ¯Ρ r& äο4θ u‹ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïè s9 ×θ øλm; uρ ×πuΖƒÎ— uρ 7� äz$xÿ s? uρ öΝ ä3oΨ ÷� t/ Ö� èO%s3s? uρ ’Îû ÉΑ≡ uθøΒF{$# 

Ï‰≈ s9÷ρ F{$# uρ ( È≅ sV yϑx. B]ø‹ xî |= yfôã r& u‘$¤ÿ ä3ø9 $# … çµè?$t7 tΡ (   ] ٢٠: احلديد [   

) ã≅ sVtΒ tÏ%©!$# (#θè=Ïdϑãm sπ1u‘öθ −G9 $# §Ν èO öΝs9 $ yδθè=Ïϑøts† È≅ sV yϑx. Í‘$yϑÅs ø9 $# ã≅ Ïϑøts† # I‘$ xÿó™ r& 4 (    ]  
   ] ٥: اجلمعة 

§{ ( قوله تعاىل اًإذ..  øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 ، يعـين أنّ اهللا   )  #$
تعاىل ليس كاألشياء ، وليست صفاته كصفات األشياء ، فسمعه وبصره وكـلُّ صـفاته   

  ..د األشياء ليست كما هي عن

 
 


