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للعصيمي في صفة السكوت  نقد الشاويش في مناقشته   

       بسم هللا الرمحن الرحمي                                                     

وآأحصابه ومن سار عىل   امحلد هلل عظمي املنة, انرص ادلين بأأهل الس نة, والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للأمة وعىل آ هل

- هديه من هذه الأمة, آأما بعد:  

كتب آأحد الإخوة مقالا ينتقد فيه الش يخ صاحل بن عبدهللا العصميي حفظه هللا تعاىل يف مسأأةل من مسائل الصفات! ويه  

, وخالصة الكمه اذلي كتبه: مسأأةل صفة السكوت هلل عز وجل  

 آأن صفة السكوت هلل نوعان: 

ن احلمك. الأول: السكوت عن بيا  

 الثاين: السكوت اذلي يقابل التلكم. 

ذن الش يخ العصميي ولك من قال بقوهل خمطئون.  وآأن هذا ما آأمجع عليه آأهل الس نة! وآأن اذلي ينكر النوع الثاين فقد آأخطأأ, اإ

ل. سأأنقل مقاهل اكمالا حىت تتضح املسأأةل بلك وضوح للقارئ مث آأعلق مبا فتح هللا عز وج  ,وقبل مناقش ته فامي كتب  

 ***** 

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل آأرشف الأنبياء واملرسلني وآأشهد آأن ل اإهل الا هللا وحده ل رشيك هل وآأن محمد  

ه وعىل آ هل وحصبه وسمل تسلامي كثرياعبده ورسوهل صىل هللا علي . 

 :آأما بعد 

ي حفظه هللا تعاىل وهو من اهل العمل والفضل اذلين نفع هللا هبمفقد انترش مقطع لفضيةل الش يخ صاحل العصمي . 

قال حفظه هللا تعاىل: ” صفة السكوت اثبتة هلل ومن لوازهما كام يف احلديث عدم اإظهار احلمك، قال ابن تميية والسكوت 

ابنته وليس املراد الانقطاع عن   اثبت هلل ابلنص والإجامع، صفة السكوت اثبتة هلل لكن قلنا معناها عدم اإظهار احلمك واإ

الالكم، واملوجب لهذا تتبع النصوص اليت فهيا ذكر السكوت من الأحاديث املرفوعة وفهيا ضعف ومن الآاثر املوقوفة وحص 

 .“ ذكل عن ابن عباس ريض هللا عنه عند آأيب داود يف سننه

 رابط املقطع

https://youtu.be/EJ-U2GUiOso 

سكوت اثبتة هلل عز وجل ابلس نة والإجامع وهذا حق، وقرر آأن معىن السكوت عدم اإظهار  يقرر يف هذا املقطع آأن صفة ال 

ابنته وهذا حق آأيضا، ولكنه آأنكر آأن يكون معىن السكوت: السكوت اذلي يقابل الالكم وهذا فيه نظر؛  احلمك واإ
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: اعمل رمحك هللا آأن صفة السكوت صفة اثبتة هلل عز وجل، دّل عىل ثبوهتا الس نة و  الإجامع، ويه صفة فعلية وهذا  آأولا

 .سكوت يليق جبالهل س بحانه كام قال تعاىل: }ليس مكثهل يشء وهو السميع البصري{

آأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما آأحل هللا يف   -ريض هللا عنه-آأما الس نة: مفا رواه احلامك، وحصحه، ووافقه اذلهيب عن آأيب ادلرداء 

و، فاقبلوا من هللا عافيته«. ويف حديث آأيب ثعلبة عن  سكت عنه، فهو عف كتابه، فهو احلالل، وما حرم، فهو احلرام، وما

ا، فال تعتدوها، وحرم حمارم، فال تنهتكوها، وسكت عن   النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن هللا فرض فرائض، فال تضيعوها، وحّد حدودا

 .«آأش ياء رمحة لمك من غري نس يان، فال تسأألوا عهنا

د حصيح قال: ” اكن آأهل اجلاهلية يأألكون آأش ياء ويرتكون آأش ياء تقذرا فبعث وجاء عند آأيب داود موقوفا عىل ابن عباس بس ن

هو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتال: }قل  هللا نبيه وآأنزل كتابه فأأحل حالهل وحرم حرامه مفا آأحل فهو حالل وما حرم ف 

 .ل آأجد فامي آأويح اإيل حمرما عىل طامع{

قوهل بعد ذكر   –كام يف مجموع الفتاوى عن ش يخ الإسالم آأيب اإسامعيل الأنصاري الهروي  – ونقل ش يخ الإسالم ابن تميية 

الفتنة الواقعة زمن الإمام ابن خزمية: “فطار لتكل الفتنة، ذاك الإمام آأبو بكر، فمل يزل يصيح بتشوهيها، ويصنف يف ردها،  

ن  كأنه منذر جيش، حىت دّون يف ادلفاتر ، ومتكن يف الرسائر، ولقن يف الكتاتيب، ونقش يف احملاريب: ) آأن هللا متلكم، اإ

ا”. انهتى  ن شاء سكت (، جفزى هللا ذاك الإمام، وآأولئك النفر الغر عن نرصة دينه، وتوقري نبيه خريا  .شاء تلكم، واإ

ويقول الفقهاء يف دلةل املنطوق واملسكوت، وهو ما نطق به الشارع، وهو هللا ورسوهل،   مث قال ش يخ الإسالم ابن تميية: ”

رة ختالفه، وهو مفهوم اخملالفة،  وما سكت عنه اترة، تكون دلةل السكوت آأوىل ابحلمك من املنطوق، وهو مفهوم املوافقة، وات

 .واترة تش هبه، وهو القياس احملض

عالمهفثبت ابلس نة، والإجامع آأن هللا   "يوصف ابلسكوت، لكن السكوت يكون اترة عن التلكم، واترة عن اإظهار الالكم واإ  

 

 اثنيا: صفة السكوت اليت تُثبت هلل لها معنيان 

املعىن الأول: آأن يسكت عن بيان حمك يشء، فسكوته س بحانه عن بيان حمك يشء يدل عىل آأنه عفو ومباح، وذكل آأن  

ي َخلََق لمَُكْ َما يِف اَلْرِض مجَِ الأصل يف لك يشء الإابحة، كام قال ت ِ َماِء ﴾ ]البقرة:  عاىل: ﴿ ُهَو اذلذ ىَل السذ
ِ
تََوى ا يعاا مُثذ اس ْ

[، قوهل: ﴿ َخلََق لمَُكْ ﴾ يدل عىل آأهنا لنا، فيدل عىل آأن لك يشٍء الأصل فيه الإابحة، وقد حىك الإجامع عىل ذكل  29

 .ش يخ الإسالم ابن تميية وغريه

مذي موقوفاا عن سلامن الفاريس آأنه قال: “احلالل ما آأحهل هللا، واحلرام ما حرم هللا، وما سكت عنه فهو وثبت عند الرت 

منا الصواب وقفه  وهللا آأعمل-عفٌو” وجاء مرفوعاا لكن ل يصح، واإ -.  
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جامعاا، وقد نصذ عىل الإ  جامع ش يخ الإسالم املعىن الثاين للسكوت: السكوت اذلي يُقابل الالكم، فاإن مثل هذا يُثبت هلل اإ

ابن تميية كام يف )مجموع الفتاوى(، ويدل عىل ذكل معتقد آأهل الس نة يف الكم هللا، فاإن آأهل الس نة يعتقدون آأن الكم هللا 

قدمي النوع حادث الآحاد، ومعىن آأنه قدمي النوع: آأي آأنه قادر عىل الالكم مىت ما شاء بقدمه س بحانه، ومعىن قوهلم حادث  

فراد الالكم حيدث بعد آأن مل يكنالآحاد: آأي آأن آأ  . 

ثبات السكوت هلل   فالالكم قدمي بقدمه س بحانه وتعاىل الا ان آأفراد الالكم تتجدد حبسب احلوادث ومقتىض هذا التجدد اإ

 عز وجل اي السكوت اذلي يقابل الالكم

ا ملا تقدم بيانهفاإذن هو س بحانه يتلكم ويسكت، فُيثبت الأمران لربنا س بحانه وتعاىل، ومن خالف يف ذكل فه  و خمطئ قطعا . 

ٍم َمْخلُوقٍ  ٍم قَِدمٍي َوَل ِبالَكَ ُن َل نَُقوُل لَكذَم ُموََس ِبالَكَ ْبَحانَُه قال ش يخ الإسالم ابن تميية يف الفتاوى الكربى: “َوََنْ ، بَْل ُهَو س ُ

َذا َشاَء، يَتلََكذُم اإ  َذا َشاَء، َويَْسُكُت اإ …” 

ن شاء سكت  يقول العالمة ابن عثميني رمحه ن شاء تلكم واإ هللا تعاىل: ” نقول ان هللا فعال ملا يريد اإ  “. 

https://youtu.be/m923SXNxhZE 

 :فاخلالصة آأن صفة السكوت هلل نوعان

 .الأول/السكوت عن بيان احلمك

 .الثاين/السكوت اذلي يقابل التلكم

(. قال ش يخ الإسالم ابن تميية رمحه هللا تعاىل: ”  179 / 6وقد آأمجع عليه آأهل الس نة كام حاكه ابن تميية يف مجموع الفتاوى )

عالمهفثبت ابلس نة، والإجامع آأن هللا يوصف ابلسكوت، لكن السكوت يكون اترة عن التلكم، واترة عن اإظه  ار الالكم واإ  

“. 

 .مفن آأنكر النوع الثاين فقد آأخطأأ 

 وهذا تفصيل مجيل لفضيةل الش يخ عبد العزيز الريس حفظه هللا تعاىل 

https://youtu.be/h0HT8Xo0Ve4 

 هناية املقال.
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عىل هذا: واجلواب  

آأن حمل الزناع يف املسأأةل هل يوصف هللا عز وجل  بصفة السكوت عىل املعىن اذلي يقابل الالكم؟ يعين عدم الالكم!؟  

 فيتلكم اترة, واترة ل يتلكم؟! 

ذ آأنه   ثبات صفة السكوتاإ ثبات هذه الصفة فالأدةل اذلي ذكره ابملعىن الأول ل خالف بيننا يف اإ , ول خالف كذكل يف دليل اإ

 متفق علهيا. 

املعىن الثاين للسكوت: السكوت اذلي يُقابل  وعليه مفحل النقد هنا هو عند الكمه عن املعىن الثاين للسكوت فقال:" 

جامعاا، وقد نصذ عىل الإجامع ش يخ الإ  سالم ابن تميية كام يف )مجموع الفتاوى(، ويدل عىل الالكم، فاإن مثل هذا يُثبت هلل اإ

ذكل معتقد آأهل الس نة يف الكم هللا، فاإن آأهل الس نة يعتقدون آأن الكم هللا قدمي النوع حادث الآحاد، ومعىن آأنه قدمي  

حيدث بعد آأن مل  النوع: آأي آأنه قادر عىل الالكم مىت ما شاء بقدمه س بحانه، ومعىن قوهلم حادث الآحاد: آأي آأن آأفراد الالكم 

 .يكن

ثبات السكوت هلل   فالالكم قدمي بقدمه س بحانه وتعاىل الا ان آأفراد الالكم تتجدد حبسب احلوادث ومقتىض هذا التجدد اإ

 عز وجل اي السكوت اذلي يقابل الالكم

ا " ملا تقدم بيانه فاإذن هو س بحانه يتلكم ويسكت، فُيثبت الأمران لربنا س بحانه وتعاىل، ومن خالف يف ذكل فهو خمطئ قطعا

ـاه  

 

قلت: حيامن تلكم عن املعىن الأول وهو املتفق عليه بيننا ذكر الأدةل عىل ذكل, لكن حيامن تلكم عن املعىن الثاين وهو آأن هللا  

ل  نص قاطع يف املسأأةل عندهليس ف  بالكم جمرد من ادلليل,يسكت يعين ل يتلكم! جاء  مع آأنه يتلكم يف آأمر غييب ل يثبت اإ

جامعاا مث ذكر الكم ش يخ الإسالم ونصه عىل الإجامع يف ذكل.  بنص توقيفي, وزمع آأن هذا املعىن يثبت هلل اإ  

 

ل ابلقرآآن والس نة الصحيحة عن النيب صىل هللا عليه وسمل, وقد دلت النصوص  ومن املعلوم آأن مسائل الصفات ل تثبت اإ

السابقة كام يف حديث آأيب هريرة وسلامن الفاريس وابن عباس ريض هللا عهنم عىل املعىن الأول آأن سكوت هللا عز وجل  

املراد به يف تكل الأحاديث هو سكوت عن بيان احلمك مفن اس تدل هبذه الأحاديث وزمع آأهنا مبعىن السكوت اذلي يقابل  

 الالكم فقد آأبعد النجعة. 

آأن هللا عز وجل يوصف ابلسكوت آأي مبعىن   ,-ل من القرآآن ول الس نة بل ول من الإجامع-ول توجد نصوص يف الرشيعة 

لصحيحة عىل املعىن الثاين حيامن ذكره, ومل يكتف  عدم الالكم, ودليل ذكل عدم اس تدلل الاكتب بنص من القرآآن والس نة ا

 بذكل بل زاد الطني بهل, والصنبور نغمة: آأن قال خبطأأ من قال خبالف فهمه اخلاطئ للنصوص ولالكم العلامء! 
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وآأنقل كل آأهيا القارئ تأأصيل الش يخ صاحل بن عبدالعزيز آ ل الش يخ حفظه هللا تعاىل يف هذا املبحث العقدي لعهل يتضح كل  

ثبات صفة السكوت هلل عز وجل عىل الوجه العقدي الصحيح.م راد آأهل الس نة وامجلاعة يف اإ  

 

(وسكت عن آأش ياء رمحة لمك غري نس يان فال تبحثوا عهنا )قال: قال حفظه هللا تعاىل يف رشح الأربعني النووية:"    

سكت عن آأش ياء": يعين: آأن هللا سكت، وهذا السكوت اذلي وصف هللا -جل وعال -به ليس هو السكوت املقابل  "

ظهار احلمك، فاهلل -جل وعال -سكت عن التحرمي، مبعىن مل حيرم،   منا هذا سكوت يقابل به اإ للالكم، يقال: تلكم وسكت، واإ

، فغلط عىل هذا من  مل يظهر لنا آأن هذا حرام، فالسكوت هنا من قبيل احلمك، سكوت عن احلمك، ليس سكوات عن الالكم

ثبات صفة السكوت هلل  ن هذه اللكمة يس تدل هبا عىل اإ ، وهذا مما مل يأأت يف نصوص السلف يف  -جل وعال -قال: اإ

 الصفات، وهذا احلديث وآأمثاهل ل يدل عىل آأن السكوت صفة؛ لأن السكوت قسامن: 

 سكوت عن الالكم، وهذا ل يوصف هللا -جل وعال -به، بل يوصف هللا -س بحانه وتعاىل- بأأنه متلكم، ويتلكم كيف شاء،  

ذا شاء، مىت شاء، وآأما صفة السكوت عن الالكم، فهذه مل تأأت يف الكتاب ول يف الس نة، فنقف عىل ما وقفنا عليه،  واإ

 .يعين: عىل ما آأوقفنا الشارع عليه، فال نتعدى ذكل

ظهار احلمك، آأو عن اإظهار اخل آأن آأان آأماممك  -مثال-رب وآأش باه ذكل، فلو فرض والقسم الثاين: من السكوت، السكوت عن اإ

وآأتلكم ابسرتسال، سكت عن آأش ياء، وآأان مسرتسل يف الالكم، مبعىن آأين مل آأظهر لمك آأش ياء آأعلمها، تتعلق   الآن،

 ابلأحاديث اليت نرشهحا، وسكويت يف آأثناء الرشح عن آأش ياء مل آأظهرها لمك، آأوصف فيه ابلسكوت؟

ذاا ل  : فالن سكت-مثال-فتقول  يف رشحه عن آأش ياء كثرية، مل يبدها لأجل آأن املقام ل يتسع لها، مع آأين متواصل الالكم، فاإ

هل املثل -جل وعال -صفة، وهللا  يدل السكوت، يعين: يف هذا، يعين: السكوت عن اإظهار احلمك عن السكوت اذلي هو 

يه وسملصىل هللا عل  -الأعىل، فنصفه مبا وصف به نفسه، آأو وصفه به رسوهل   - . 

منا جيوز آأن تقول: اإن هللا  - ل نتجاوز القرآآن واحلديث، فنصفه ابلالكم، ول نصفه ابلسكوت اذلي هو يقابل به الالكم، واإ

." اهـ سكت عن آأش ياء، مبعىن مل يظهر لنا حمكها-ل وعال ج  

 

وهو املوافق ملا ذكره الش يخ صاحل  قلت: فهذا التأأصيل اذلي ذكره العالمة صاحل آ ل الش يخ هو التأأصيل الصحيح يف املسأأةل

 العصميي وغريه من آأهل العمل.
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ثبات   وقول الاكتب:" فالالكم قدمي بقدمه س بحانه وتعاىل الا ان آأفراد الالكم تتجدد حبسب احلوادث ومقتىض هذا التجدد اإ

فاإذن هو س بحانه يتلكم ويسكت، فُيثبت الأمران لربنا س بحانه  السكوت هلل عز وجل اي السكوت اذلي يقابل الالكم

ا ملا تقدم بيان ه"اهـوتعاىل، ومن خالف يف ذكل فهو خمطئ قطعا  

 

ثبات السكوت هلل عز وجل آأي السكوت اذلي يقابل الالكم", حمض فهم )فردي( آأقول : قوهل : "ومقتىض هذا التجدد اإ

ذا الفهم لإجامع الأمة, بل حىت ش يخ الإسالم ابن تميية رمحه هللا تعاىل اذلي  يسء لأصل املسأأةل, مفن اجملازفة آأن ينسب ه

 يستشهد الاكتب بالكمه مل يقل آأن السكوت هنا ابملعىن اذلي يقابل الالكم = آأي ل يتلكم! 

.حيح, حبيث تفهم مراد ش يخ الإسالم عىل الوجه الص يوحض هذه النقطة الآيت الكم الش يخ العثميني رمحه هللا تعاىلو   

 

ن شاء سكت" اهـ ن شاء تلكم واإ  مث نقل الاكتب عن الش يخ العثميني رمحه هللا تعاىل آأنه يقول :" نقول آأن هللا فعال ملا يريد اإ

ليه مبعىن السكوت, ويف احلقيقة آأن الش يخ ل يقول هبذا املعىن  وقف عىل لفظة )وسكت( فظن آأن الش يخ يؤيده فامي ذهب اإ

ذ قال ا ( :" مسأأةل: 461لش يخ العثميني رمحه هللا تعاىل يف رشحه عىل عقيدة آأهل الس نة وامجلاعة )صاذلي فهمه الاكتب, اإ

ن نه ساكت؟  قلنا: اإ ليه فنقول: اإ هللا س بحانه وتعاىل يتلكم مىت شاء, فهل الوقت اذلي مل يشأأ هللا س بحانه فيه الالكم ينسب اإ  

اجلواب: قال النيب صىل هللا عليه وسمل:" وسكت عن آأش ياء رمحة بمك فال تبحثوا عهنا" , لأن الإمساك عن الالكم سكوت,  

منا يقول هل : )كن( فيكون,   لكن ل جنزم بأأن هناك سكواتا مطلقاا؛ لأن احلوادث دامئة مس مترة يف لك حلظة, ولك آأمر حيدث فاإ

َذا َآَراَد َشيْئاا َآْن يَُقوَل هَلُ ُكْن فَيَُكونُ [, ولك يشء يقع فهو مراد هلل, فالسكوت املطلق ل آأظنه يكون ابلنس بة هلل  
ِ
قال تعاىل ]ا

 عز وجل, لكن لو شاء لفعهل؛ لأن هذا من صفات الأفعال, لكن ميكن السكوت عن يشء معني" اهـ

 

ز وجل وآأل يعجل ابنتقاد آأهل العمل, وآأل جيازف  فهذا ابختصار ما يتعلق يف املسأأةل, فعىل الاكتب وفقه هللا آأن يتقي هللا ع

ا من يتفق معهم يف آأصول امل  عتقد, فاإن آأهل البدع يرتبصون بسقطات آأهل الس نة ليس تغلوها ابلطعن  بتخطئة العلامء, خصوصا

لهيم وسؤاهلم والتباحث معهم حىت   يف العقيدة السلفية, ومن وجد ما يشلك عليه من الكم آأهل العمل فالواجب عليه الرجوع اإ

 يوحضوا هل ما آأشلك عليه 

 فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدان علام, وصل اللهم عىل نبينا محمد وعىل آ هل وآأحصابه آأمجعني.

 

   وكتبه: آأمحد بن عايد الَعزَني                                                   
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