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يعجزُه وال إهل غريُه قديٌم بال ابتداء دائٌم بال انتهاء ال يفنى وال َيبِيد  يشءمثلُه وال  يشءوال :) قال املؤلف غفر اهلل له

وال يشبُه األنام حٌي ال يموت قيوٌم ال ينام خالٌق بال حاجة  وال يكون إال مايريد ال تبلغُه األوهام وال تدركُه األفهام

 ... (رازٌق بال مؤونة مميٌت بال خمافة باعٌث بال مشقة

 كمثله ليس}: مثله كام قال سبحانه وتعاىل يشءهذه مجٌل يف وصِف ربنا سبحانه وبحمده فهو سبحانه ال 

 . [11/الشورى]{شيء

وال : ) عن ربه عز وجل ما نفاه عن نفسه فقال -رمحه اهلل-فنفى الشيخ , اهلل تعاىل واحٌد أحد ال مثيل له فرٌد صمد

والتمثيل قد جاء القران بإطالِق نفيه كام قال  (مثله  يشءال ) نكرٌة يف سياِق النفي فدلت عىل العموم  يشءو( ءيش

لناس يعرب بنفي التشبيه والواقع أن لفظ التشبيه صار له وبعض ا [11/الشورى]{ليس كمثله شيء}: اهلل تعاىل

 وإستعامل خاطئ, إستعامل صحيح : إستعامالن 

استعامل صحيح وهو ما وافق نفي التمثيل فإذا أريد بالتشبيه التمثيل فاهلل : أي نفي التشبيه جرى عىل استعاملني"

سبحانه  يشءفليس شبهه وإذا أراد بالتشبيه التمثيل [ 11/الشورى]{ليس كمثله شيء} تعاىل منزٌه عن ذلك 

فٌق ولو يف  وبحمده إال أن املتكلمني أدخلوا يف نفي التشبيه نفي الصفات ولألسف فزعموا أن كل ما وقع فيه توا

 .األلفاظ بني اهلل وبني خلقه فإنه فينفى عن اهلل بدعوى نفي التشبييه

 :ارهم للصفات لشبهة نفي التشبييه, وهم طبقاتنفاة الصفات جيمعهم القول أو اإلحتجاج إلنك

   ينفون عن اهلل : غالة الفالسفة وهم الذين يقولون بنفي النقيضني يعني غالة القرامطة:فأشد النفاة نفيا

الحيَّ وال ميت ال موجود وال معدوم ال عامل وال جاهل فينفون عن اهلل : اإلثبات وينفون عن اهلل النفي فيقولون

من أبطل الباطل وأحمل املحال ألن النقيضني ال يتصور إجتامعهام وال يتصور إرتفاعهام النقيضان  النقيضني وهذا

 .إذا ثبت أحدمها إرتفع اآلخر وإذا إرتفع أحدمها ثبت اآلخر

يمكن أن يوصف باحلياة واملوت يف آن واحد فإما أن يكون حيا  وإما أن يكون  ال يشءال ,احلياة واملوت :مثال ذلك

 .ذا وصفته باحلياة ارتفع وصف املوت وإذا وصفته باملوت ارتفع عنه وصف احلياةميتا , فإ

وهذه قضيٌة بدهيٌة عقلية أن , كنا  يف آٍن واحدمتحركا  سا يشءاحلركة والسكون نقيضان ال يمكن أن يكون ال

عجب أهنم عللوا ذلك النقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان, لكن غالة القرامطة والفالسفة قالوا بنفي النقيضني وال
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 .إذا قلنا باإلثبات شبهناه باملوجودات وإذا قلنا بالنفي شبهناه باملعدومات فلذلك ننفي النفي واإلثبات: بقوهلم

 ماهو؟,وما علموا أهنم بصنيعهم ذلك وقعوا يف حمذور أشد مما فروا منه

عات فقد وقعوا يف تشبيهه باملمتنعات فيمتنع أهنم شبهوه باملمتنعات والتشبيه باملعدومات أهون من التشبيه باملمتن

وهؤالء الشك يف كفرهم فإن هؤالء  .ال حيا  وال ميتا  ال موجودا  وال معدوما  ال متحركا  وال ساكنا   يشءأن يكون ال

 ...الباطنية من القرامطِة وغريهمزنادقٌة باطنيٌة معروٌف مذهبهم بالكفر واإلحلاد من أصله وكلهم من الروافضة 

 واجلهمية هم املنسوبون إىل اجلهم بن صفوان السمرقندي وهو رجٌل , الجهمية :يهم رتبة  يف التعطيل والنفييل

أن : ظهر يف مطلع املائة الثانية اهلجرية, وادعى نفي الصفات عن اهلل عز وجل وخالصة مذهبه يف باب الصفات

ه أي وصف من األوصاف؛ ال أسامء وال وجود مطلق برشط اإلطالق ال يتقيد بصفات فال يضاف إليله هلل تعاىل 

وال سمع له , حكيم وال عليم وال قدير وال, ال سميع وال بصري: صفات, فنفت اجلهمية األسامء والصفات فقالوا 

ألن هذه أسامء ملوجودات وصفات ملوجودات فلو أثبتنا له هذه لشبهناه : قالوا  ملا؟, وال برص وال علم وال قدرة

 .مذهب اجلهميةية التشبيه إلبطال األسامء والصفات فهذا باملوجودات فاختذوا قض

يتصور إال  واحلقيقة أن مذهب اجلهمية يفيض إىل إنكار وجود اهلل عز وجل؛ ألن إثبات موجود ال يتصف بصفة ال

من موجود إال البد أن يتصف بوصف لو مل يكن إال صفة الوجود فإذا  ما ,يف األذهان وال يمكن حتققه يف األعيان

يضا  من صفة املخلوق فقد حصل أيقولوا موجود, فيقال هلم الوجود هلم أهو موجود أو غري موجود للزمهم أن  قيل

 الذي فررتم منه فأين تذهبون؟ االشرتاك

   وهو واصل بن  -مقدمهم وسابقهم العتزالواملعتزلة سموا هبذا اإلسم؛  ,المعتزلةيليهم يف التعطيل درجة

أن سائال  سأل عن حكم مرتكب الكبرية : فكام تقول الرواية التارخيية ,-اهلل رمحه-حلقة احلسن البرصي  -عطاء 

با   -رمحه اهلل-فلام أطرق احلسن  أنا أقول ال مؤمن وال كافر ولكن يف : واصل بن عطاء فقال ابتدرليصوغ جوا

اعتزلنا : حلسنفقال ا ,منزلة بني منزلتني, ثم قام من جملسه ذاك إىل سارية من سواري مسجد البرصة يقرر مذهبه

وتبعه عىل ذلك عمرو بن عبيد ومجاعة فسموا معتزلة؛ هذا سبب تسميتهم وقد عظم أمرهم , واصل فسموا معتزلة

حتى متكنوا من التأثري عىل اخلليفة العبايس املأمون منذ صغره ثم أغروه برتمجة كتب اليونان فرتجم منها كتب 

ن قرأها من املسلمني وتسلطوا يف زمن املأمون ومارسوا إرهابا  فكريا  املنطق واإلهليات مما أفسد آلة التفكري عند م
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كام يقال بلغة العرص ومحلوا الناس عىل القول بخلق القران وفصلوا من املناصب الدينية والرياسات الرشعية من 

 
ٍ
 , قضاء

ٍ
واثق واملعتصم وإمامٍة كل من مل يوافقهم عىل مذهبهم, وظلت املحنة زمن املأمون وال, وتدريس, وإفتاء

قام هلل قومة  صادقة   -رمحه اهلل-حيملون الناس عىل ذلك لوال أن إمام أهل السنة اإلمام املبجل أمحد بن حنبل 

إن اهلل تعاىل نرص هذا : وكان الناس من وراءه ينظرون ما يصدر منه حتى عصم اهلل تعاىل املسلمني به فكان كام قيل

حه وأعاد األمر إىل ما كان عليه, حنبل عام الفتنة الدين بأيب بكر عام الردة وبأمحد بن  .فلام جاء املتوكل أطلق رسا

نثبت األسامء وننفي الصفات, فأسامء اهلل : هؤالء املعتزلة حاولوا تلطيف مذهب اجلهمية وألفهم جهمية فقالوا 

والبصري  ,م السميعمنها يدل عىل الذات فقط ال يدل عىل وصف, فعنده اسمتعاىل عندهم أعالٌم حمضة يعني كل 

وغري ذلك كلها دالة عىل ذات اهلل فقط, وليس بني السميع والبصري فرق ال هذا يدل عىل وصف  ,واحلكيم ,والعليم

مستقل, وال ذاك يدل عىل وصف مستقل وذلك ألهنم ينكرون الصفات ويزعمون أن إثبات الصفة زائدة عىل الذات 

فعندهم أنك أثبت قديمني العامل والعلم, وهذا يقتيض تعدد : مل بعلمفإذا قلت عا, كام يقولون يقتيض إثبات قديمني

وال ريب أن هذه شبهٌة ساقطة جييب عنها صغار الصبيان وذلك أن هذه األوصاف تقوم باملتصف هبا وليست , األهلة

حد بالعديد األدميني أنفسهم يصفون الشخص الوا  .وهذا أمٌر معهوٌد يف األدميني, أوصافا  منفصلة  عمن اتصف هبا

ويذكرون عرشات  ..ونحو ذلك ,وكريم ,وشجاع ,وأبيض ,وقوٌي  ,طويٌل : من األوصاف فيقولون عنه أنه

ما : األوصاف وهو ذاٌت واحدٌة إذ هذه األوصاف قائمٌة يف الذات فدعواهم تلك دعوى باطلة وهلذا إذا قيل هلم

غني أم ليس بغني؟ هل هو مفتقٌر إىل ما أهو , تقولون هل اهلل موجود أو غري موجود؟ ألقروا له بصفة الوجود

أهو عليم أم ليس بعليم؟ أليس له صفة العلم أليس له صفة اخللق؟ , سواه؟ سيقولون هو غني إذا  له صفة الغنى

ولذلك اضطربت مقاالهتم فمنهم من يثبت شيئا  ومنهم من ينفي لكن عموم مقاالهتم تدور عىل هذا إثبات األسامء 

 .نوٌع من التلطيف بشناعة مقالة اجلهميةوإنكار الصفات وهو 

  الذين نفوا  إمكانية العلم  أهل التجهيل المفوضة :-وربام زاد عليهم أو نقص-يليهم بعد ذلك يف التعطيل

نعم نحن نثبت األسامء ونثبت الصفات لكن ال نعلم هلا  :فيقولون بمعاين ما أخرب اهلل عن نفسه أو أخرب عنه نبيه 

ء اسمهانثبت هلل صفة  , حقيقة وإنام نثبت ألفاظها  ,حقيقٌي عىل العرش استواءهو  االستواءلكن ال نقول  ,االستوا

تعاىل به  وال نقوله أيضا  اإلستيالء وإنام نفوض العلم إىل اهلل, فهم يف احلقيقة سلبوا أو حجبوا معاين ما أخرب اهلل
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احلجب والنفي والسلب, فلم يعد القارئ منتفعا  : عن نفسه فكان يف ذلك نوع من التعطيل ألن التعطيل معناه

بمعنى ما يقرأ فلذلك نعدهم يف احلقيقة من أهل التعطيل؛ بسبب منعهم العلم بام أخرب اهلل تعاىل به عن نفسه أو 

 .أخرب عنه نبيه 

 املعتزلة . وذلك أهنم فارقوا املعتزلة من حيث املبدأ ،الصفاتيهد ذلك طوائف من املثبته يقال هلم ثم يأيت بع

, يمكن أن يثبت هلل صفٌة ثبوتية ال: واجلهمية من حيث املبدأ يمنعون أن يكون اهلل تعاىل متصفا  بالصفات يقولون

 .يهأو مركبة منهام وليس له صفٌة ثبوت, أو إضافية, صفاته إما سلبيةٌ 

 الصفات املعنويةبىل له صفاٌت ثبوتية؛ فيثبتون منها ما دلت عليه العقول كام أثبتت األشاعرة : أما الصفاتية فيقولون

الصفات وأولوا ما سواها, أولوا  ,واإلرادة والقدرة والكالم, العلموالسمع والبرص و, احلياة: السبع التي هي

ء: الفعلية والصفات, كالوجه واليدين والعينني: اخلربية  ...والنزول والفرح والضحك وغري ذلك كاالستوا

 املاتوردية أتباع أيب منصور املاتوريدي, وكذلك أيضا  أتباع القالنيس أيب العباس واحلارث  :وقريب من هؤالء

 .بن أسد املحاسبي, هؤالء يقال هلم الصفاتيه

با , فجاء مذهبهم الملاذا؟ ألن األصل فيهم اإلثبات ولكن التبست عليهم بعض شبهات املعتزلة فلم حيريوا هلا جوا

ال نقول , لكن ال ريب أن هؤالء أقرب َرمحا  إىل  أهل السنة ,ملفقا  بني مذهب أهل السنة ومذهب املعتزلة واجلهمية

يعظمون السلف ويعظمون األئمة ويشتغلون برواية هم من أهل السنة ولكنهم أقرب رمحا من أهل السنة؛ إذ أهنم 

 .لكنهم ضلوا يف هذا الباب... احلديث وبعلوم أهل اإلسالم من الفقه واحلديث واألصول وغري ذلك

فال بد أن نميز بني املخالفني وأال نحرش اجلميع يف خندٍق واحد فإن العدل واإلنصاف أن يوضع كل أحد بمرتبته, 

 ترفقوا يا: " اجلبهات عىل أهل السنة فاألمر كام قال بعض السلف وافتتاحاخلصوم  استكثار كام أنه ليس من احلكمة

 " .أهل السنة فإنكم يف الناس قليل 

 باستاملةليس من احلكمة أن يعمد طالب العامل إىل إثارة املخالفني ليظفر املخالفون احلقيقيون من أهل البدع الكربى 

يف زمنه الذي  -رمحه اهلل-م ويبني احلق والصواب, كام سار شيخ اإلسالم ابن تيمية هؤالء إىل جانبهم لكن ينرش العل

 وتدريس : يصيل خلفهم ويعتقد إسالمهم وثبوت والياهتم من -رمحه اهلل-ساد فيه هؤالء األشاعرة وكان 
ٍ
قضاء

 ..وال يمنعه ذلك من أن يكتب ويفتي ويؤلف ويناظر ويناقش... وغريه 
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أن يسري بني الناس قويا  يف احلق رفيقا  باخللق حتى ينتقل الناس ويرتحلوا إىل السنة  هكذا ينبغي لطالب العلم

 .بسكينة, وأال يفتح جماال  ألهل البدع املغلظة أن يستميلوا أصحاب البدع التي دون ذلك إىل جانبهم

فات فألجل هذا نقول هو أن لفظ التشبيه صار يف اصطالح كثري من املتأخرين وسيلة  لنفي الص الذي جر إىل هذا

هال, ونحن نفيه؟ إن كان بمعنى التمثيل فحي مالتشبيه الذي أردت, البد من التمييز حينام يقول أحد بنفي التشبييه

يف األسامء ال  االتفاقأسبق إىل نفيه, وإن كنت تقصد بنفي التشبيه إنكار ما أثبت اهلل تعاىل لنفسه بدعوى التشبيه فإن 

 املسميات فإن اهلل سبحانه وتعاىل سمى نفسه بأسامء وسمى بعض خلقه بأسامء ومل يلزم من ذلك يف االتفاقيلزم منه 

ماذا قال اهلل عز , امللك اسم من أسامء اهلل [ 05/يوسف]{وقال امللك ائتوني به} : ألم يقل اهلل عز وجل, حمذور

وهو العزيز احلكيم سبحانه  /[يوسف] {وقالت امرأة العزيز}العزيز , [4/الفاحتة]{مالك يوم الدين} : وجل

[ 4/الشورى]{وهو العلي العظيم} وقال عن نفسه [ 32/النمل]{وهلا عرش عظيم} : عزيزا  قالوبحمده سمى 

وقال عن , فسمى عبده سميعا  بصريا  [ 3/اإلنسان]{إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصريا} : وقال

أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع  سبحان الذي} : نفسه

ء]{البصري يف هذا دفع : إذا  , وهو عليم وحليم, (حليم)[ 32/الذاريات]{وبشروه بغالم عليم} : وقال[ 1/اإلرسا

علٌم وحلٌم وعظمٌة وملٌك : فلكٍل من هؤالء املخلوقنييف احلقائق  االتفاقلشبهة هؤالء فال يلزم من اتفاق األسامء 

اهلل تعاىل وصف نفسه بأوصاف ووصف هبا بعض خملوقاته فاهلل سبحانه وتعاىل وصف نفسه  .وعزٌة تليق به أيضا  

 لنبي بالعلم وبالقدرة وبالغنى وبالرمحة وغري ذلك مما هو معلوم يف القرآن العظيم ووصف بعض خلقه بذلك فا

فأثبت لربه (  اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم": يقول عن ربه عز وجل

وكذلك , فوصف نفسه بالرمحة [ 122/األنعام]{وربك الغين ذو الرمحة} :أوصافا  وكذا قال ربنا عز وجل

 .يف األسامء مع اختالف احلقائق اتفاقاملخلوقني هلم هذه األوصاف فام املانع أن يكون هناك 

 اشرتاكبني ما أضيف إىل الرب وبني ما أضيف إىل العبد إنام هو  االشرتاكورس ذلك وأرجوا أن تدركوه جيدا  أن هذا 

 .يف املعنى العام الكيل املطلق الذي يكون يف األذهان فإذا أضيف يف األعيان ختصص

 مامعنى هذا الكالم؟
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فإذا أضيفت ختصصت , ة عن معاين كلية مشرتكة عامة مطلقة يتصورها الذهن جمردة  كٌل من هذه األسامء عبار

البرص هو إدراك , السمع يف ذهن كل إنسان هو إدراك األصوات هذا هو السمع: مثال ذلك ,وارتفع اإلشرتاك

سمع اهلل : قلت, فإذا يشءإذا  هذا هو املعنى العام الكيل املشرتك الذي ينطبق عىل أي , املرئيات هذا هو البرص

وسمع , وسمع الطري, ع احليوانوسم, بل إذا قلت سمع اآلدمي, وإذا قلت سمع املخلوق ختصص, ختصص

اليرض أن يقع هناك : إذا  , معني فأخذ ما يليق به ويناسبه يشءختصص؛ ألنه أضيف إىل ... وسمع كذا, دارا الر

وزال  االشرتاكزال عنه " يعني يف خارج الذهن"ارج اشرتاك وتشابه يف األذهان ألنه إذا أضيف إىل األعيان يف اخل

املحذور وال سبيل لنا للعلم بربنا سبحانه وتعاىل إال بأن نخاطب بمعاٍن نعرفها وإال كيف لنا أن نعظم ربنا دون أن 

هذه  القوة ,البطش, القدرة, العظمة: نعهده يف أذهاننا وله معنى  يف أذهاننا ال بد أن تكون هذه الكلامت يشءيكون 

فة , السمع والبرص واحلياة تدل عىل معاين الكامل, املعاين يف األذهان تدل عىل صفات اجلالل اللطف والرمحة والرأ

 .لوال أنا نعهدها يف أذهاننا وإال فام عرفنا ربنا سبحانه وبحمده...وهكذا, والود تدل عىل معاين الرمحة

يز بني املشرتك الذهني وما يكون يف اخلارج أهنم مل يدركوا التميفهذا رس ما بيننا وبني هؤالء النفاة أو رس الفرق 

 .فزعموا أن كل لفٍظ اسُتعمل يف حق املخلوق امتنع إضافته إىل اخلالق وإال للزم الوقوع يف التشبيه

إننا ينبغي أن ستثناء ولكن حينام يأيت الكالم إىل التشبيه فانحن نقول وبإطالق بنفي التمثيل ألن اهلل نفاه دون أي  :إذا  

ل حتى ال نقع يف املحذور أو حتى ال نقع يف الَكِمني الذي نصبه النفاة ليتوصلوا إىل نفي ما أثبته اهلل تعاىل لنفسه  .نفصِّ

 .ومتثيل املخلوق باخلالق, متثيل اخلالق باملخلوق: أن التمثيل املذموم نوعان -رعكم اهلل  يا -واعلموا 

له : -والعياذ باهلل-صفات اخلالق إىل صفات املخلوقني؛ بأن يقول املمثل هو نزوٌل ب :متثيل اخلالق باملخلوق -

يٌد كأيدينا ووجٌه كوجوهنا وسمٌع كسمعنا وبرٌص كبرصنا فهذا متثيل للخالق باملخلوق, وال ريب أن هذا حمرٌم 

ومل يكن له كفوا } و [ 11/الشورى]{ليس كمثله شيء} وهو الذي نفته اآلية وغريها من اآليات

فكل هذا [ 33/البقرة]{فال جتعلوا هلل أندادا}[  44/النحل]{فال تضربوا هلل األمثال} و [ 4/اإلخالص]{أحد

ل املخلوق الناقص ألن العقل يأبى أن يكون اخلالق الكامل من مجيع الوجوه مث :ممتنٌع عقال   .ممتنع عقال  حمرٌم رشعا  

ألوهية املرشكني ماذا قال؟ نفى عنهم صفات الكامل التي وهلذا ملا أبطل اهلل سبحانه وتعاىل  ,من مجيع الوجوه

واختذوا من دونه آهلة ال خيلقون شيئا وهم خيلقون وال ميلكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال } : اختص هبا فقال سبحانه
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متقدموا أو  غالة الرافضةهذا النوع أول من قال به يف هذه األمة , [2/الفرقان]{ميلكون موتا وال حياة وال نشورا

فهؤالء قالوا , وهشام آخر أيضا  وهلذا يقال اهلشامني, وكذلك داوود اجلواريب, كهشام بن احلكم الرافيض الرافضة

وربام بقي منهم بقيٌة , قوال  شنيعا  ذكره األشعري يف مقاالت اإلسالميني قوٌل يستشنعه اإلنسان ويقشعر منه جلده

 .ولكنه لشناعته انقرض واهلل أعلم( تشبيه اخلالق باملخلوق)بالتشبيه وغريهم يقولون كاليزيديةيف بعض املذاهب 

ويف , ويف احلقوق, الصفات: أيضا  وقد يقع متثيل املخلوق باخلالق يفحمرم فهذا  :متثيل املخلوق باخلالق أما -

 .هلل عن ذلكوذلك أن يزعم هذا املمثل رفعة املخلوق فوق منزلته حتى يسامي هبا منزلة اخلالق تعاىل ا, األفعال

 كمن يمدح ممدوحه بأوصاف ال تليق إال باهلل عز وجل :ففي الصفات 

 :كقول الشاعر

 ت فام خلٌق يدانيكئشوكيف .. .. من ال شبيه له  ت يائشفكن كام 

 .(والعياذ باهلل)

 :وكقوله

 فاحكم فأنت الواحد القهار.. .. ت ال ماشاءت األقدار ئشما
 

ء كابن هانئ األندليس يدبجون القصائد يف  الُعَبيديةوكثر ذلك والعياذ باهلل إبان الدولة  اخلبيثة فقد كان زنادقة الشعرا

منهم  -ريض اهلل عنها-وفاطمة , عض الناس الفاطميةمديح أئمة تلك الدولة اخلبيثة الدولة العبيدية التي يسميها ب

ء بقصائد كأنام خياطبون هبا اهلل عز و  .تعاىل اهلل عن ذلك ,جلبرا

 فعل املرشكني حينام جعلوا  :, مثلبأن يمنح احلق الذي ال يكون إال هلل لغري اهلل :وكذلك أيضا  يف احلقوق 

لغري اهلل, فهم يف احلقيقة منحوا حقا  خالصا  هلل لغري اهلل فكأنام سوو ... النذر والذبح والسجود واحللف وغري ذلك

 .وكذلك الدعاء فمن دعا غري اهلل فقد أعطاه حقا  ال ينبغي إال هلل , منزلتها غري اهلل باهلل ورفعوها فوق

 من زعم أن أحدا  من املعبودات أو من املخلوقات يفعل فعال  ال يفعله إال اهلل فقد  :كذلك يف األفعال 

 .سوى غري اهلل باهلل وهذا يقع من املرشكني ومن غريهم

ال يدانيه وال يامثله أحد من خلقه  بل هو سبحانه املتفرد  يشءاألمر حمسوم عند أهل اإليامن اهلل تعاىل ليس كمثله  :إذا  

 (.مثله يشءوال : )بصفات الكامل ونعوت اجلالل فهذا من معاين قوله
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 (يعجزه يشءوال : )قال بعد ذلك  

سبحانه وبحمده ربنا مل يزل وال  [ 44/فاطر]{األرضوما كان اهلل ليعجزه من شيء يف السماوات وال يف } إي واهلل 

يف  يشءفاهلل تعاىل ال يعجزه ,  [160/آل عمران]{إن اهلل على كل شيء قدير} قدير  يشءيزال ولن يزال عىل كل 

 وال يؤوده} :األرض وال يف السامء وال يلحقه من ذلك تعب وال إعياء كام قال سبحانه وتعاىل

,  [22/ق]{ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من لغوب} : وقال [ 300/البقرة]{حفظهما

 .ما ضد العجز؟ القدرة, والقوة ما ضدها؟ الضعف .يشءفاهلل تعاىل ال يعجزه  ,أي من تعٍب وإعياء

: والقوة, هي التمكن من الفعل من غري عجز :القدرة -عندنا لفظ القوة والقدرة–البد أن نميز بني الوصفني  :إذا  

 -أي القوة والقدرة–منفٌي عن اهلل, وكالمها  -أي العجز والضعف–هي التمكن من الفعل من غري ضعف وكالمها 

 .مثبٌت هلل عىل أكمل ما يكون

ن نمأل قلوبنا نكرة يف سياق النفي فتدل عىل العموم, فهذا حيتاج أ يشء ال: ومرة  أخرى نقول (يعجزه يشءال) : إذا  

قدير وأن أي أمٍر خطر ببالك فاهلل  يشءأن اهلل عىل كل  ةثق متام الثق, يعجزه يشءمنه أن اهلل سبحانه وتعاىل ال 

سبحانه وتعاىل قادٌر عىل ذلك حينام يقع اإلنسان يف هٍم أو غٍم أو مرٍض أو فاقة أحيانا  يغيب عنه هذا املعنى واهلل 

ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فهو على كل شيء وإن }: سبحانه وتعاىل يقول

هذا متام التوحيد أن تعتقد بقدرة اهلل التامة حينام ترى هؤالء  ,امأل قلبك هبذا يا عبد اهلل, [ 14/األنعام]{قدير

 يتسلل إىل بعض ربام, الطغاة يعيثون يف األرض فسادا  وهيلكون احلرث والنسل ويقتلون األبرياء وحيرقون ويدمرون

ذلك } قدير يشءلكن اهلل عىل كل  ,نفوس املؤمنني شك يف قدرة اهلل عز وجل بسبب الذهول وبسبب تتابع األشياء

 .لكن اهلل حكيم يف قدره كام هو حكيٌم يف رشعه, هكذا قال تعاىل[ 4/حممد]{ولو يشاء اهلل النتصر منهم

وما كان اهلل } فإذا نفى اهلل عن نفسه العجز , ن نفسه فهو صفة نقصوال بد لنا أن نعلم أن كل ما نفاه اهلل تعاىل ع

لكن ال  فهو نقص, وأن الواجب علينا أن ننفي ما نفاه اهلل عن نفسه أو نفاه عنه نبيه [ 44/فاطر]{ليعجزه من شيء

لنفي جيب علينا أن ننفي ما نفاه اهلل يف مقام ا: تأملوا هذا املعنىيكفي, البد أن نضيف إىل ذلك إثبات كامل ضده, 

إذ أن ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه فهو قطعا  صفة نقص لكن ذلك ال يكفي بل البد  عن نفسه أو نفاه عنه نبيه 
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ىل كامل إال إذا أن نضم إليه إثبات كامل ضده؛ فإذا نفينا عنه العجز أثبتنا له كامل القدرة ألن النفي املجرد اليدل ع

حاشاك لست ببخيل ماذا تقصد؟ : أنت مثال  حينام تقول لصاحبك ,تضمن إثبات الضد, وهذا أمٌر حتى عند الناس

نك لست بكريم ولست ببخيل ما يكون مدحه إال إذا ضمنت قولك هذا إثبات كامل الضد, أو أال تقصد , أنه كريم

ولو فهم أنك تنفي عنه اجلبن لكن ال تثبت له  ,شجاع أنك :حاشاك أنت لست بجبان تريد بذلك: إذا قلت له

-سبحانه وتعاىل -الشجاعه لعدها منقصة ومل تطب نفسه بذلك, هذا تأملوه عند الناس فكيف يف جناب الرب 

ثم إن النفي , والنفي ال يدل عىل كامل عىل حد ذاته حتى يتضمن إثبات الضد ,وذلك ألن النفي جمرد عىل إسمه نفي

لو قال : أصال  هو ال يتصف بذلك يعني: ون بسبب نقص كأن يكون لعدم القابلية, بأن يقول قائلاملجرد ربام يك

فربام قال أحٌد من القرامطة بأن العجز والقدرة ليست أصال  من الصفات, فنحن نقطع  يشءقائل اهلل تعاىل ال يعجزه 

 .نثبت كامل الضد هلل عز وجل: عليه الطريق ونقول

هذه الطاولة ال تظلم لو قلت لكم هذه الطاولة أنعم وأكرم لقلتم يل الظلم والعدل : القائل مثال  يعني ينظر ذلك بقول 

فقد يدعي أحد أن ما نفيناه عن اهلل عز , ليست من صفات الطاوالت وصدقتم يف ذلك فإنه ال يضاف إليها هذا

لدعوى الباطلة وقد يكون النفي وجل ناتٌج عن عدم القابلية لذلك نضمنه إثبات كامل الضد لنقطع عليه هذه ا

نعم أنتم نفيتم عن اهلل الظلم ولكن أحيانا  يكون الظلم بسبب العجز كام : أحيانا  قد يقول قائل, املجرد بسبب العجز

 :قال القائل هيجو قبيلة

 وال يظلمون الناس حبة خردل.. .. قبيلٌة ال يغدرون بذمٍة 
 

قع أنه كان يذمهم؛ يعني أنه كان يقول أهنم  يبدو ألول وهلة أنه يمدحهم نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم لكن الوا

( قبّيلة)بلغوا من الضعف واملهانة لدرجة أهنم ال جيرؤون عىل الغدر وال يستطيعون الظلم وذلك بسبب ضعفهم 

 :وهلذا حقرهم وقال

 .وال يظلمون الناس حبة خردل .. ال يغدرون بذمٍة ( قبّيلة)

ن ضعفهم وإنام يكون مدحة لو كانو قادرين عىل الظلم قادرين عىل الغدر لكنهم ربأوا بأنفسهم فكان ذلك ناجتا  ع

وما كان } و [ 46/فصلت]{وما ربك بظالم للعبيد} : عن ذلك لكانت يف ذلك مدحة فنحن حينام نقول عن ربنا

 [ 300/البقرة]{ال نومال تأخذه سنة و} و [ 22/ق]{وما مسنا من لغوب} و [ 44/فاطر]{اهلل ليعجزه من شيء
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وما مسنا من } :إىل غري ذلك من النفي؛ فإن ذلك مقرون بإثبات كامل ضده فهو سبحانه وتعاىل قال

وما },  لكن له كامل القدرة[ 44/فاطر]{وما كان اهلل ليعجزه من شيء} , لكن له كامل القوة [22/ق]{لغوب

, له كامل احلياة والقيومية [ 300/البقرة]{سنة وال نوم ال تأخذه}, وله كامل العدل [46/فصلت]{ربك بظالم للعبيد

 .فينتبه هلذا املعنى

ن هي النفي املجمل واإلثبات املفصل, فمن تأمل يف آي الكتاب وجد أن اهلل سبحانه آ أيضا  أن طريقة القر واعلموا    

ومماثلة املخلوقني بجمٍل  والنقص بالعي وتعاىل يتعرف إىل خلقه بالصفات الثبوتيِة املفصلة, ويكتفي بنفي صفات

هو اهلل الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن } ن ترسد آ جتد يف القر, اضح ملن قرأ القرانعامة هذا و

هو اهلل الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهلل عما {}الرحيم

تفصيل يف اإلثبات يعدد [ 34/احلرش]{هو اهلل اخلالق البارئ املصور له األمساء احلسنى}[  32/احلرش]{يشركون

[ 11/الشورى]{ليس كمثله شيء} : اهلل تعاىل أسامءه احلسنى ألن اإلثبات به مزيد علم ثم إذا جاء إىل النفي قال

 .نفٌي جممال  فيكون إثباتا  مفصال  و, ونحو ذلك [ 4/اإلخالص]{ومل يكن له كفوا أحد} و 

أن املتكلمني قلبوا األمر وعكسوا اآلية فصاروا إذا عرفوا باهلل عرفوا بالنفي املفصل واإلثبات املجمل ! العجيب   

فتجد يف مقدمات كتبهم إذا تكلموا عن اهلل عز وجل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا ليس بجسم وال شبٍه وال 

, وسلسلة من الالآءات التي ...ألين وال يوصف بالكيف وال وال والباجثٍة وليس له سامٌخ وال حذقٌة وال يوصف 

صاروا يفصلون يف النفي ويف اإلثبات يتكلمون بكالٍم جممل فهذا من : يعرفون هبا اهلل عز وجل, هكذا عكسوا اآلية

 .شؤم طريقتهم

أو بسبب توهم أمر من األمور  ,إما بسبب شبهة واقعٍة أو متوقعة :وإنام وجد نفٌي مفصل يف القرآن العظيم ألسباب   

نفى اهلل  [ 22/ق]{ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من لغوب} : فمثال  حني قال اهلل تعاىل

خلقها يستدعي تعاىل عن نفسه التعب واإلعياء ألنه قد يتوهم متوهم أن هذا اخللق العظيم هذه الساموات واألرض 

[ 2/اإلخالص]{مل يلد ومل يولد} : أو بسبب شبهٍة واقعة مثل قول اهلل تعاىل, فلذلك بادر إىل النفي أو يوجب تعبا  

واليهود , املسيح ابن اهلل: فالنصارى يقولون, ألنه قد كان فاشيا  يف الناس من كتابيني ومرشكني أن اهلل تعاىل له الولد
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فلام كان األمر كذلك احتاج إىل نفٍي مفصل وإال فاألصل  ,اهلل املالئكة بنات: والعرب تقول, عزيٌر ابن اهلل: يقولون

 .املفصل والنفي املجملاإلثبات 

 (:وال إهل غريه : )قال  

النافية للجنس وحتتاج إىل خرب وقد اختلف يف  (ال)إسم ( إهل)و, نافية( ال)و, هذه هي كلمة التوحيد ال إهل إال اهلل

فذهب بعض النحاة إىل أن التقدير ال إهل موجود أو غري ذلك من , هاما خرب( ال إهل إال اهلل)تقدير ذلك اخلرب 

وملا قلنا ذلك؟ ألن َثمَّ آلهٌة تعبد , ال إهل حٌق إال اهلل :والصحيح أن التقدير الذي جيب الصريورة إليه هو, التقديرات

[  2/الفرقان]{من دونه آهلةواختذوا } ن دون اهلل غري اهلل, ال يصلح أن نقول ال إهل موجود يوجد هناك آلهة تعبد م

ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم }[  23/يوسف]{أأرباب متفرقون خري أم اهلل الواحد القهار}

 [45/يوسف]{وآباؤكم

وال : هلة موجودة ولكن هي موجودة ومعبوده بغري حق, فلهذا نقولاهلة فليست هي لنفي الوجود بل اآليوجد ء :إذا  

 .ال إهل حق إال اهلل, وهذه كلمة التوحيد التي سبقت اإلشارة إليها وبيان معاين التوحيد: إهل غريه أي

  (قديم بال ابتداء دائٌم بال انتهاء: )قال -رمحه اهلل-ثم إن الشيخ 

سمه األول فقد قال النبي اوالقديم ليس من أسامء اهلل احلسنى ويغني عنه ( قديٌم بال ابتداء )  -رمحه اهلل-هكذا عرب 

:" قديم ودائم : فهذا خرٌي من قول املؤلف, "شيءوأنت األخر ف ليس بعدك    شيءأنت األول ف ليس قبلك  مهللا

, يشءوال ريب أن اهلل سبحانه وتعاىل هو األول فليس قبله , وهو أراد هنا السجع( قديم بال ابتداء دائٌم بال انتهاء)

زال  وجماراة  لغريهم يف التعبري به, إال أنه ليس من األسامء احلسنى؛ ألن ولفظ القديم وإن استعمله بعض العلامء تن

وباب األخبار أوسع من باب األسامء  ,األسامء احلسنى هي التي بلغت يف احلسن غايتة, لكن ربام جاز اإلخبار به

 .والصفات

والقمر } :ر إىل أن اهلل تعاىل قد قالملا مل يكن القديم من األسامء احلسنى؟ ألن القديم مسبوق ملا هو أقدم منه ألم ت

هو أقدم منه فلذلك كان هذا اللفظ  وكونه قديام  ال يمنع ما [ 23/يس]{قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

 اسمهفإن (: دائٌم بال انتهاء)كذلك  يشءقارصا  ويغني عنه وأبلغ منه إسم اهلل األول فهو األول سبحانه ليس قبله 

وذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل يفني مجيع خلقه ,  "شيءخر ف ليس بعدك  وأنت ال ": بقوله قد فرسه النبي  (خراآل)
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ووضح [  34/الرمحن]{ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام}[  36/الرمحن]{كل من عليها فان} :كام قال تعاىل

أين  , يطوي اهلل السماوات بيمينه ويقبض األراضين ويقول أنا الملك أنا الجبار": ذلك يف السنة فقال النبي 
فيجيب الجبار  , فينادي لمن الملك اليوم؟ ف ال يجيبه أحد, أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ف ال يجيبه أحدالملوك؟  

 .فهو الدائم سبحانه وتعاىل بال انتهاء " [ 16/غافر]{هلل الواحد القهار}  نفسه

 ( ال يفنى وال َيبيد: )لقا 

والبيد ومها بمعنى  واحد معنامها متقاربان فهو سبحانه ال يضمحل وال , الفناء: نفى الشيخ عن اهلل عز وجل صفتي

 .يتالشى وال يفنى سبحانه كاملخلوقات ويلحقها البيد, بل هو سبحانه الباقي املستغني عام سواه

 (وال يكون إال مايريد ) 

أحد نوعي اإلرادة ( وال يكون إال مايريد: )واملقصود بقوله, ت املتعلقة بباب القدر يف الواقعهذه الكلمة من الكلام

 .وإرادة رشعية, إرادة كونية: وهي اإلرادة الكونية, وذلك أن إرادة اهلل تعاىل تنقسم إىل قسمني

ينهام فرق من مل يتنبه له التبس عليه هي اإلرادة الدينية, وب :واإلرادة الرشعية, هي اإلرادة القدرية: الكونية اإلرادة

 .وإما إىل القدرية؛ وأما من ميز بينهام فقد استبان له احلق, إما إىل اجلربية: األمر وآل إىل أحد فرقتي الضالل

 :فلو أردنا أن نجري مقارنة بني النوعني نقول

 .املحبة :واإلرادة الرشعية معناهااملشيئة,  :اإلرادة الكونية معناها .1

 .قد تقع وقد ال تقعواإلرادة الرشعية البد من وقوعها,  دة الكونيةاإلرا .3

قطعا  حيبها اهلل  أما اإلرادة الرشعيةقد حيبها اهلل ويرضاها وقد ال حيبها اهلل وال يرضاها  اإلرادة الكونية .2

 .ويرضاها

فإهنا  اإلرادة الرشعية وأما, قد تكون مقصودة لذاهتا وقد تكون مقصودة لغريها اإلرادة الكونية: الفرق الرابع .4

 .مقصودة لذاهتا

 :من التفصيل يشءنعود عىل هذه الفروق األربعة ب

 إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ } : اإلرادة الكونية معناها املشيئة قال اهلل تعاىل :الفرق األول

يشاؤه  يشءمايشاء اهلل كان ومامل يشأ مل يكن كل : فلهذا مل يزل أهل السنة واجلامعة يقولون [ 23/يس]{فَيَكُونُ
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يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم  } الرشعية معناها املحبة, اهلل البد أن يقع فاإلرادة الكونية معناها املشيئة 

 ألنه لو قال يشاء آلمن الناس كلهم مجيعا  لكن يعني حيب اهلل لكم اليرس ومل يقل يشاء اهلل" [ 120/البقرة]{العسر

 .من آمن حظي باليرس ومن كفر أو عىص حلقه العرس

 إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن } اإلرادة الكونية البد من وقوعها كام أسلفنا :الفرق الثاين

وال راد ملا قضيت وال ملا منعت فال بد من وقوعها مهللا ال مانع ملا أعطيت وال معطي [ 45/النحل]{فيكون

 .ينفع ذا اجلد منك اجلد

آمنوا ), وقد ال يَصيل وال يَزكي[ 42/البقرة]{وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة} أما اإلرادة الرشعية قد تقع وقد ال تقع 

 .وقد يكفر هبام إذا  هذه إرادٌة رشعية مل يلزم وقوعها( باهلل وبرسوله

 وإنزال الكتب, الكونية قد تكون فيام حيبه اهلل ويرضاه كإرادة اهلل كونا  إرسال الرسلأن اإلرادة  :الفرق الثالث ,

ووجود املعايص ووجود السموم واحليات والعقارب واألمراض , وقد تكون فيام ال حيبه سبحانه كخلق إبليس

تعلق اإلرادة الكونية بام حيبه اهلل والرشور والزالزل والرباكني فقد تتعلق اإلرادة الكونية بام حيبه اهلل ويرضاه وقد ت

أما اإلرادة الرشعية فقطعا  تتعلق بمحبوباته فكل ما أراده اهلل رشعا  , ويرضاه وقد تتعلق بام ال حيبه اهلل وال يرضاه

 .فإنه حمبوٌب له

 دة لذاهتا كإنزال الكتب وإرسا :الفرق الرابع , ل الرسلوأخريا  وهو يفرس ما سبق اإلرادة الكونية قد تكون مرا

دة ملآالهتا ال لذاهتا, لكن إىل ما تؤول إليه كخلق إبليس, ووجود املصائب واألآلم والكفر والعصيان  وقد تكون مرا

وغري ذلك, فهذه ليست مقصوده لذاهتا ولكن ملا يرتتب عليها من مصالح فإنه ال يتاميز املؤمنون من الكفار وال 

النار وال تظهر معاين أسامء اهلل احلسنى إال هبذا التنوع فبهذا يعبد اهلل األبرار من الفجار وال أهل اجلنة من أهل 

دة لذاهتا, ويعرف  .أما اإلرادة الرشعية فإهنا دوما  مرا

أن من مل يفرق بني هاتني اإلرادتني, فنظر أن اإلرادة ال تكون إال إرادة رشعية آل إىل قول القدرية, ومن نظر  :ونختم

 .-إن شاء اهلل-إال إرادة كونية قال بقول اجلربية, وهذا ما سيأيت تفصيله الحقا   إىل أن اإلرادة ال تكون

ثم إنا نقول إن اإلرادتني جتتمعان يف حق املؤمن املطيع وهذا رس سعادته, وتفرتقان يف حق الكافر الفاجر وهذا رس 

 .شقائه
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تأملوا معي مؤمن خاضع إلرادة اهلل الكونية ألنه أحد خملوقات اهلل تعاىل ال حميد له عام أراد اهلل كونه فهو مؤمن 

عية  من تلقاء نفسه فلهذا تلتقي اإلرادتان يف حقه  خاضع إلرادة اهلل الكونية ثم هو مستجيب إلرادة اهلل الرشعية طوا

 .رض وال اضطرابعنده تعا فيتصالح مع نفسه ويكون سعيدا  ما

أما الفاجر أو الكافر فإنه خاضٌع رغم أنفه إلرادة اهلل الكونية لكنه مصادٌم إلرادة اهلل الرشعية بعصيانه لربه 

فتتعارض اإلرادتان يف حقه فهذا رس شقائه, فكلام كان العبد أتقى لربه كان أطيب عيشا  وأهنى وأرس, والعكس 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا } كام قال ربنا عز وجل  بالعكس فمن كان أبعد عن ربه كان أشقى

 [134/طه]{وحنشره يوم القيامة أعمى

 ..وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

 


