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  الرحيم الرحمن هللا بسم

 ,,أما بعد, وصحبه أمجعني احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وبارك عىل عبده ونبيه حممد وعىل آله

مميٌت بال , رازٌق بال مؤونة, خالٌق بال حاجة, نامقيوٌم ال ي, حٌي ال يموت) : -رمحه اهلل تعاىل-قال اإلمام أبو جعفر 

مل يكن قبلهم من صفته وكام كان بصفاته , مل يزدد بكوهنم شيئاً , مازال بصفاته قدياًم قبل خلقه, باعٌث بال مشقة, خمافة

, اسم البارئ ليس منذ خلق اخللق استفاد اسم اخلالق وال وال بإحداث الربية استفاد, أزليا كذلك ال يزال عليها أبديا

وكام أنه حميي املوتى بعد ما أحيا استحق هذا اإلسم قبل , ومعنى اخلالق وال خملوق, له معنى الربوبية وال مربوب

ٍئ إليه فقري وكل أمٍر عليه يسري يٍئ قدير وكل شيذلك بأنه عىل كل ش, كذلك استحق اسم اخلالق قبل انشائهم, إحيائهم

 (.وهو السميع البصري  ليس كمثله شئ, ئيال حيتاج إىل ش

ده بذلك أن اهلل ( ال تبلغه األوهام وال تدركه األفهام)يف ثنائه عىل اهلل عز وجل  -رمحه اهلل-قال الطحاوي  مرا

اهلل سبحانه وتعاىل أعىل ف  [111/طه] {عِلْمًا بِهِ يُحِيطُونَ وَلَا} : نفسه كام قال عن سبحانه وتعاىل ال حياط به علامً 

فمهام توهم املتومهون وختيل املتخيلون فأنى هلم أن يبلغوا ذلك وهلذا  ,تدرك كيفية صفاته عقول البرشوأجل من أن 

 .ليت شعري بأي شٍئ يوزن ما يكون هلل أو نحواً مما قال: -رمحه اهلل-قال اإلمام مالك 

وليس , ن إدراك كله وذاتهوذلك لعلو جنابه وكامل صفاته وقصور عقولنا ع ؛فاهلل سبحانه وتعاىل ال تبلغه األوهام

من مقتىض هذا أال نعلم معنى ما أخرب به عن نفسه فإنه فرٌق بني أن نعقل املعنى الذي سمى به نفسه أو وصف به 

 .نفسه وبني أن ندرك الكيف

 .وأما إدرك املعنى فإنه ممكن بل ال يتم التعبد هلل عز وجل إال بذلك, "أي التكييف"فاملنفي هو إدراك الكيف 

ء فقال له السائل -رمحه اهلل-ا سئل اإلمام مالك ومل  كيف استوى؟ : عن كيفية اإلستوا

ء معلوم والكيف جمهول واإليامن به واجب والسؤال عنه بدعة: أطرق ورفع رأسه وقال : ويف رواية أنه قال, اإلستوا

ء غري جمهول والكيف غري معقول ء وأن معناه ت معنى اإلسيثب -رمحه اهلل-وهذا يعني أن اإلمام مالك , اإلستوا توا

  :هو الذي قال,  [11/الزخرف] { ظُهُورِهِ عَلَى لِتَسْتَوُوا}  :فالذي قال عن الفلك واألنعام, هو العلويف اللغة معلوم ف

ية يعني الكيف"لكن الكيف , عال فالعرب تعرف من لغتها أن استوى بمعنى,  [5/طه] {اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَنُ}

الكيف غري معقول فينبغي أن نفرق بني : فلذلك قال, يف الواقع ال تبلغها األوهام ال يمكن أن يدركه" التي هو عليها
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املقامني ومن مل يفرق بينهام وقع يف شبهة التجهيل التي يدعيها أهل التجهيل املفوضة فيزعمون أنه ال سبيل للعلم 

فكل ما خطر ببالك من الكيفيات واهليئات فاعلم أن اهلل  خرب عنه نبيه بمعنى ما أخرب اهلل تعاىل به عن نفسه أو أ

 .ليس كذلك

ليه أن يستبعدها وأن يستعيذ باهلل أ معه منذ الصغر كيفية املعينة فعفكثري من الناس يرتاءى له يف خميلته لعله أمٌر نش

ً فإن هذا ال فقد , لكن ال حيل له أن يستدعيها, قدح يف دينهيؤثر عليه وال ي منها وال يتخيلها لكن إن خطرت بباله قهرا

إذ جعل يف , حدثني بعض الناس أنه ال حيصل له خشوع إال إذا ختيل هيأًة عظيمة وشكاًل معينًا فهذا كمن يعبد صنامً 

 خميلته صورًة مهام بلغت من العظم فهذا ال حيل بل يكفيه أن يعتقد املعاين الالئقة باهلل سبحانه وتعاىل ليحصل له

 .التعبد

نعم هو سبحانه وتعاىل ال يشبه األنام واملقصود باألنام اخللق , ( ال تبلغه األوهام وال تدركه األفهام وال يشبه األنام)

 :ينقسم إىل قسمنيوقد أسلفنا القول يف أن التشبيه املذموم 

 نفاً ملخلوق باخلالق لعلنا ذكرنا هذا آوتشبيه ا, تشبيه اخلالق باملخلوق. 

تدل عىل ذم تشبيه اخلالق باملخلوق وهو أن يعتقد بأن صفة اخلالق عىل  (اليشبه األنام)ال هذه اجلملة عىل كل ح

وقد أبطله اهلل , ماهو معهوٌد يف األذهان من صفات املوجودات وهذا هو التشبيه الذي يذكره العلامء غالبًا أو التنفيذ

 كُفُوًا لَهُ يَكُنْ وَلَمْ} ومما يدل عليه أيضاً   [11/الشورى] {الْبَصِريُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ } :تعاىل بنص القران بقوله

 .كل هذه نصوٌص ناسفة لشبهة التنفيذ [44/النحل] {الْأَمْثَالَ لِلَّهِ تَضْرِبُوا فَلَا} : وقوله,  [4/اإلخالص] {أَحَدٌ

تناع التامثل بني اخلالق الكامل من مجيع الوجوه واملخلوق الناقص أما من ناحية العقل فإن العقل الرصيح يقطع بإم

املربوب من مجيع الوجوه فأي عقٍل سوي يأبى أن يكون اخلالق الكامل من مجيع الوجوه كاملخلوق الناقص من مجيع 

فالعقل الرصيح يقطع , ال سواء [14/النحل] {تَذَكَّرُونَ أَفَلَا يَخْلُقُ لَا كَمَنْ يَخْلُقُ أَفَمَنْ} الوجوه وهلذا قال اهلل عز وجل 

داوود فإن أوائل الرافضة كهشام بن احلكم و , وهذا األمر قد وقع فيه من هذه األمة أوائل الرافضة عدم املامثلة

ليقي وغريهم من متقدم الرافضة فاهوا بأمٍر عظيم وقد اثببت مقاالهتم أبو احلسن األشعري  رمحه -اجلواريب واجلوا

حتى  -عز وجل-يف مقاالت اإلسالميني بعباراٍت يستشنعها اإلنسان وتقشعر هلا األبدان من جرأهتم عىل اهلل  -اهلل

 .قويل عني كل شئ وأعفوين من الفرج واللحية: أن أحدهم قال
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ٌة بالغة عىل اهلل عز وجل وإن كان متأخروا الرافضة قد ءالوا إىل التعظيم وهذا من العجب ن أ! وهذا الشك أنه جرأ

 .أوائلهم مشبهة وأواخرهم معظمة

د من  -رمحه اهلل-وأشار شيخ اإلسالم بن تيمية  إىل وجود فئاٍت أخرى وقعت يف التشبيه كجامعاٍت من األكرا

 .اليزيدية وغريهم وقعوا أيضًا يف هذا التشبيه ويكاد أن يكون هذا النوع قد انقرض لشناعته وبشاعته

 ه املخلوق باخلالق يف احلقوق والصفات واألفعال وهو أن يقع غلو يف صفات من التشبيه هو تشبي النوع الثاين

يف احلقوق كام يفعله املرشكون من رصف حق العبادة لغري اهلل , املخلوقني ويثبت للمخلوق ماال ينبغي إال للخالق

الذين يمدحون  احنيويف الصفات مثل ما يفعله غالة املد  , عز وجل ألصنام كالدعاء والنذر والذبح وغري ذلك

ء بعبارات فيها غلو أو حتى يف مدح النبي  لد  ممدوحيهم من سالطني وكرباء وأمرا كالذي يدبج القصائد يف املوا

 .ويصفه بامال ينبغي إال هلل ولعلنا أرشنا إىل أمثلة من هذا يف دروٍس ماضية يمدح النبي 

هيم ومعظميهم ترصفًا يف الكون بعض املرشكني من ويف األفعال كام يقع من بعض املرشكني الذين يثبتون ملعبود

 يثبتون ألقطاهبم ترصفًا يف الكون وأهنم يرزقون, غالة الصوفية :مثالً املتقدمني الوثنني ومن املتأخرين اخلرافيني 
ق فكل هذا نوع من التشبيه لكنه تشبيه معاكس تشبيٌه باملخلوق بامال ينبغي إال للخال, ويمنحون ويمنعون وغري ذلك

تدل عىل نفي النوع األول وهو تشبيه اخلالق ( وال يشبه األنام)وكال النوعني مذموم إال أن عبارة املؤلف هاهنا

 .سبحانه باملخلوق

إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب : فإن اهلل خلق آدم عىل صورته فإن اهلل قال وبعض الناس يشكل عليه قول النبي 

ويذهبون يف تأويلها تأويالٍت مستكره فمنهم من جيعل مرجع الضمري إىل األخ  الوجه فإن اهلل خلق آدم عىل صورته

املرضوب ومنهم من جيعله إىل آدم والصحيح أنه ال إشكال فاهلل تعاىل خلق آدم عىل صورته ومرجع الضمري إىل اهلل 

 {شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ}  :عز وجل وليس املقصود بأنه خلقه عىل صورته أنه مثله حاشا وكال فهو الذي قال

ً وجعل له وجهًا وجعل له يدين وهلل عز وجل  [11/الشورى] د أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل له سمعًا وبرصا وإنام املرا

من ذلك املثل األعىل هذه هي الصورة وليس املقصود بالصورة هو املطابقة بني اخلالق واملخلوق فال إشكال يف 

 .احلديث عىل غري وجههذلك وال ينبغي التعسف يف محل 

وربام ساغ يف تأويله أن يقال خلق آدم عىل صورته التي جعلها اهلل سبحانه وتعاىل عليها فتكون الصورة مضافة إىل 
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اهلل من باب إضافة املخلوق إىل خالقه لكن ما قررناه أوالً هو الذي عليه أهل السنة وأنه ليس يف ذلك ما يستوجب 

ً وقدرًة وعلاًم وكالمًا وغري ذلك مما هلل منه املثل األعىل فال يلزم من التنفيذ بل غاية ما فيه أن ه جعل له سمعًا وبرصا

 .ذلك مماثلة

ملا نفى التشبيه عن اهلل عز وجل ومماثلته للمخلوقني بني وجه املفارقة بشٍئ واضٍح جيل  -رمحه اهلل-ثم إن الشيخ 

, واملقصود من هذه اجلملة  نفي التشبيه ال نفي الصفات( ينام  قيوٌم ال, حٌي ال يموت) -رمحه اهلل -لكل أحد فقال 

 كيف ذلك؟

 الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ} : احلي وصٌف للرب ووصٌف للعبد فقد سمى اهلل نفسه حيًا وسمى عبده حيًا فقال سبحانه

وليس حٌي كحي وذلك أن حياة الرب سبحانه وتعاىل   [11/لروما] {الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيَّ يُخْرِجُ} [2/عمران آل] {الْقَيُّومُ

وحياة املخلوق حياٌة قارصة مسبوقٌة بالعدم ويلحقها فناء قال اهلل عز , حياٌة كاملة غري مسبوقة بعدم وال يلحقها فناء

يلحقها الفناء فإن اهلل تعاىل هو اآلخر إذًا هي مسبوقٌة بعدم  [1/مريم] {شَيْئًا تَكُ وَلَمْ قَبْلُ مِنْ خَلَقْتُكَ وَقَدْ}  :وجل

فليس بعده شئ وينادي يوم القيامة بعد أن يطوي الساموات بيمنه ويقبض األراضني أنا امللك أنا اجلبار أين 

 .هلل الواحد القهار, ملن امللك اليوم؟ فال جييبه أحد, املتكربون؟ فال جييبه أحد

خلوقني كام أن حياته مستلزمٌة بجميع صفات احلياة من السمع والبرص فاهلل سبحانه وتعاىل ال يلحقه فناء بخالف امل

والكالم والقدرة والعلم فإن هذه صفات احلياة فكلام كانت احلياة أكمل كانت هذه الصفات أكمل فلام كان اهلل تعاىل 

الصفات ما يناسب  ة نسبية كان له من هذهاله احلياة املطلقة كانت صفاته صفات كامل مطلق وملا كان للمخلوق حي

 .حياته فهو سبحانه وتعاىل حٌي اليموت قيوٌم ال ينام

والقيوم أبلغ يف التبليغ من قيام , مامعنى قيوم؟ قيوم هكذا ورد يف القران وورد يف السنة قيام السموات واألراضني

و عند النحاة أو عند أهل العربية أقوى من األلف  .ألن الوا

أما أنه قائٌم بنفسه فهذا بإتفاق املفرسين وأما هل يقتيض ذلك أن يقيم , فسه مقيٌم لغريهفمعنى أنه قيوم أنه قائٌم بن

غريه ففيها قوالن والراجح أهنا تدل عىل ذلك أيضًا أي هل لفظ القيوم يدل عىل إقامته لغريه أم يدل عىل قيامه بنفسه 

 .ريه وعىل إقامته لغريه وقيامه عليهفقط؟ الصحيح أنه يدل عىل األمرين عىل أنه قائٌم بنفسه مستغٍن عن غ

 {الْقَيُّومُ الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ}  أحدها أول آية الكريس, وقد ورد هذان اإلسامن يف كتاب اهلل يف ثالثة مواضع
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  والثالث يف سورة طه,  [2/عمران آل] {مُالْقَيُّو الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ}  الثاين مطلع سورة آل عمران,  [255/البقرة]

 . [111/طه] {الْقَيُّومِ لِلْحَيِّ الْوُجُوهُ وَعَنَتِ}

وكذلك  . [55/الفرقان] {يَمُوتُ لَا الَّذِي الْحَيِّ عَلَى وَتَوَكَّلْ}  وكذلك نفي املوت قد ورد يف القرآن قال اهلل عز وجل

 { نَوْمٌ وَلَا سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لَا}  :املخلوقني فلهذا نفى اهلل عن نفسه النوم فقالنفي النوم ألن النوم مناٍف للقيام عىل 

وهو سبحانه وتعاىل قد , ( إن اهلل ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه: ) وقال نبيه  ,[255/البقرة]

الصفات وهي احلياة والقيومية ونفى اهلل تعاىل وما تضمناه من  (القيوم ,احلي)أثبت لنفسه هذين اإلسمني الكريمني 

اقرتان هذين اإلسمني من أعظم صور اإلقرتان ألن  (حٌي اليموت قيوٌم الينام),عن نفسه وصفني ومها املوت والنوم

اقرتاهنام أدى إىل حسن املضاعفة فإن أسامء اهلل تعاىل كل اسٍم عىل حده قد بلغ يف احلسن غايته فإذا انضم اسٌم إىل 

 فَإِنَّ}  :ذيل كثري من اآليات باسمني اجتامعهام يعطي معنًى مضاعفًا كقول اهلل عز وجلاسم زاد ذلك حسنًا كام ت  

, فإجتامع العفو مع املقدرة يعطي معنًى أبلغ ألن أعظم العفو ماكان مع املقدرة  [141/النساء] {قَدِيرًا عَفُوًّا كَانَ اللَّهَ

فإقرتان اإلسمني مع بعضهام يعطي , كام أن قدرًة مع طيش ليست قدرًة حممودة, تاماً  فإن عفواً مع عجز ليس عفواً 

فاهلل تعاىل حٌي قيوم فوجه الكامل يف اقرتاهنام أن اسم احلي دل عىل كامل صفاته , حسن املضاعفة وهكذا هاهنا

 .وفعلية وما صفات اهلل إال صفات قولية, واسم القيوم دل عىل كامل صفاته الفعلية, الذاتية
فصار مدار الصفات يرجع إىل هذين اإلسمني ألن الصفات إما صفاٌت ذاتية مالزمٌة لذات الرب سبحانه أو صفاٌت 

 .فعلية متعلقٌة بمشيئته واصلٌة إىل خلقه

ً وكالمًا وعلاًم وقدرًة  من إىل غري ذلك ...فاسمه احلي يدل عىل النوع األول إذ احلياة تستدعي أو تستلزم سمعًا وبرصا

وغري ذلك من الصفات الواصلة ...كام أن اسمه القيوم يستدعي أو يستلزم خلقًا ورزقًا وإحياًء وإماتًة , صفات اهلل

 .إىل املخلوقني

 .وألجل ذا قال بعض العلامء أن احلي القيوم هو اسم اهلل األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب

هو سبحانه وتعاىل خلق اخللق ال ليستقوي هبم ( رازٌق بال مؤونة, ٌق بال حاجةخال: )قال -رمحه اهلل-ثم إن املؤلف 

هو الغني سبحانه عن خلقه لكنه خلق اخللق لعبادته كام قال , وال ليستعز هبم من ذلة وال ليستكثر هبم من قلة
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 {يُطْعِمُونِ أَنْ أُرِيدُ وَمَا رِزْقٍ مِنْ مِنْهُمْ أُرِيدُ مَا}  [55/اتالذاري] {لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا} سبحانه وبحمده 

هو يطعم وال يطعم سبحانه وبحمده فهو خالق اخللق بال حاجة وهو رازقهم بال مؤونة قال اهلل ,  [54/الذاريات]

وهذا اخللق والرزق يدل عىل  [55/الذاريات] {الرَّزَّاقُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ} [ 14/العنكبوت] {الرِّزْقَ اللَّهِ عِنْدَ فَابْتَغُوا}  :تعاىل

قه ومرزوقه ويدل أيضًا كامل ربوبيته سبحانه وتعاىل كام أنه يدل أيضًا عىل كامل غناه ألن اخلالق الرازق غنٌي عن خملو

ة مما يدل عىل توحيد فتقار اخللق إليه فال قيام للخلق إال بخالقهم وال غنى هلم عن رزقه  فهذه اجلملعىل كامل ا

 .ومعنى مؤونة أي كلفة ومشقة (خالٌق بال حاجة رازٌق بال مؤونة )الربوبية يف مقام التوحيد هلل تعاىل 

 ياعبادي): وتأملوا يارعاكم اهلل احلديث القديس العظيم الذي يقال إنه فخر حديث أهل الشام يقول اهلل عز وجل

, شيئا ملكي في ذلك مازاد منكم واحد   رجل   قلب أتقى على كانوا وجنكم وإنسكم وأخركم أولكم أن لو

 ملكي من ذلك نقص ما منكم واحد   رجل   قلب أفجر على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو ياعبادي

 واحد   كل فأعطيت فسألوني واحد صعيد   على اجتمعوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو ياعبادي شيئ

 (  البحر أدخل إذا المخيط ينقص كما إال شيئا   ملكي من ذلك نقص ما مسألته

 املخيط معروف اإلبرة التي خياط هبا حينام تغمسها يف البحر وتنزعها مالذي نقص من ماء البحر؟

األولني واآلخرين  شيئ ال يكاد يذكر هو فقط ما مأل جب هذه اإلبرة فقط فهكذا لو اجتمع من بأقطارهم من

يف املسألة وأعطى اهلل تعاىل كاًل مسألته ما نقص ذلك من ملكه إال هبذه النسبة الضئيلة التي  واإلنس واجلن وأبلغوا 

م ويا أيتها األخوات ومن بلغ جيب أن تعمر القلب وتشعره بكامل غنى  ال تكاد تذكر فهذه املعاين أهيا اإلخوة الكرا

ئنه ال تنفذ سبحانه وبحمده وغناه اهلل عز وجل وأال شئ يعجزه وأنه مهام سألت مهام رجوت مهام طلبت  منه فخزا

 :قيلمستمد ال ينقطع فسال اهلل ما شئت من خري الدنيا واآلخرة فاهلل تعاىل حيب أن يسأل فلهذا 

 وبني آدم حني يسأل يغضب   * *  الرب يغضب إن تركت سؤاله                            

ومن عجٍب أن ترى كثرياً من الناس إذا ألمت به مصيبه ونزلت , (ليس شيٌئ أكرم عىل اهلل من الدعاء)ويف احلديث 

به نازلة وقف يبحث يمنة ويرسة عن الوساطات وعن األطباء وعن الرقات وال يتبادر إىل ذهنه الغني سبحانه 

ينبغي أن يكون مفزع قلبك يف كل ضائقٍة حتل بك إىل ربك وأن تكون قبلتك أن ترفع يديك وتقول يارب , وبحمده

رب قبل أن تذهب إىل أي شيئ  من االسباب ثم ال يمنعك ذلك من أن تفعل األسباب التي نصبها اهلل تعاىل أسبابا يا

لكن متسك بأوثق عروة وهو اليقني باهلل سبحانه وتعاىل والتوكل عليه فإنه سبحانه ال يضيع من تعلق بسبٍب من 
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 .أسبابه

مميٌت بال خمافة هو سبحانه إذا أمات خلقه ال , سبحانه وبحمده( قةباعٌث بال مش, مميٌت بال خمافة) -رمحه اهلل-قال

قبها سبحانه وبحمده وهو سبحانه وبحمده إذا بعثه من جديد فليس يف األمر كلفة بل كام قال سبحانه  خيشى عوا

فال كلفة يف إعادهتا فالعقول القارصة كعقول   [24/الروم] {عَلَيْهِ أَهْوَنُ وَهُوَ يُعِيدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ يَبْدَأُ الَّذِي وَهُوَ} : وبحمده

ويفته  فيأيت أيب بن خلف بعظٍم رميم إىل , املرشكني يظنون أن يف إعادت اخللق مشقة ألهنم يقيسون بأنفسهم

أتزعم يا حممد أن ربك حيي هذا بعد أن صار رمياًم هكذا يعني يبدوا له أن األمر شاق وصعب وأنه كيف : ويقول

 بِكُلِّ وَهُوَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَهَا الَّذِي يُحْيِيهَا قُلْ*  رَمِيمٌ وَهِيَ الْعِظَامَ يُحْيِي مَنْ قَالَ خَلْقَهُ وَنَسِيَ مَثَلًا لَنَا وَضَرَبَ} ىل إعادته السبيل إ

 ؟وهاهنا مسألٌة من مسائل النظر وهي هل املوت أمٌر وجودي أم أمٌر عدمي [41/يس]( عَلِيمٌ خَلْقٍ

 هل املوت صفٌة وجودية أم صفٌة عدمية؟ 

 ملاذا؟, أما الفالسفة فإهنم يقولون املوت فناء فهو صفٌة عدمية لكن احلق أنه صفٌة وجودية

إذًا ,   [1-2/امللك] {وَالْحَيَاةَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذِي(*)قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ الْمُلْكُ بِيَدِهِ الَّذِي تَبَارَكَ} :ألن اهلل تعاىل قال

 ذا قائل كيف يكون خملوق وهو املوت عرض؟و, املوت خملوٌق 

فيجاب عن ذلك بالقول أن اهلل تعاىل يقلب األعراض إىل أعيان وشواهد هذا كثرية لنبتدئ باملوت نفسه قد جاء يف 

ة كبٍش أملح فيجعل بني اجلنة احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام أمحد وغريه أنه يؤتى باملوت يوم القيامة عىل صور

هاهو املوت قد أحيل بصورة كبٍش ( والنار ويذبح ويقال يا أهل اجلنة خلوٌد فال موت ويا أهل النار خلوٌد فال موت

العمل الصالح يصور بصوٍر حسية ففي حديث الرباء بن عازب الذي : مثاٌل آخر, أملح فانقلب العرض إىل عني

إذا جعل يف قربه أتاه عمله الصالح عىل صورة شاٍب حسن املنظر حسن الريح فيقول أنا رواه اإلمام أمحد أيضًا أنه 

 .عملك احلسن وعىل النقيض الفاجر أو الكافر يأتيه عمله السوء عىل صورٍة كرهية ومنظٍر قبيح

ٍب شاحب اللون من األمثلة أيضًا القران جاء يف مسند اإلمام أمحد أن القران يأيت صاحبه يوم القيامة عىل صورة شا

كذلك أيضًا أخرب , ألنه كان حيمله عىل الصيام والقيام ؛ويقول أظمئت هواجرك وأسهرت ليلك هذا رس الشحوب

أن سوريت البقرة وال عمران تأتيان يوم القيامة عىل صورة غاممتني أو غيايتني أو فرقان من طرٍي صواف  النبي 

وهكذا نجد كثرياً يف القران الكريم , تان لكنهام حتولتا إىل هذه الصفةحتاجان عن صاحبهام يوم القيامة مع أهنام سور
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أن األعامل توضع يف امليزان وتثقله و وقد تثقل وقد ختف وأن األعامل ترفع فكل هذه شواهد عىل أن اهلل سبحانه 

 .وتعاىل قد يقلب األعراض إىل أعيان

مازال بصفاته قدياًم قبل ) -رمحه اهلل-ا مجيعًا إىل تركيز قالانتقل إىل بحٍث دقيق حيتاج من -رمحه اهلل-ثم إن الشيخ 

جيب علينا أن ( خلقه مل يزدد بكوهنم شيئًا مل يكن قبلهم من صفته وكام كان بصفاته أزليًا كذلك ال يزال عليها أبدياً 

نى والصفات العىل ل وأن له األسامء احلسمتصفًا بصفات الكامل ونعوت اجلالنعتقد أن ربنا سبحانه وبحمده مل يزل 

استهل كتابه يف الرد عىل برش بن الرييس يف تقرير هذه  -رمحه اهلل-وأن أسامئه قد سمى به نفسه فاإلمام الدارمي 

 .احلقيقة وهي أن أسامء اهلل تعاىل هو الذي سمى هبا نفسه وليس الناس سموه هبا كام زعمت اجلهمية

هلل األسامء وأضافوها إليه ورد عليهم هذا ردًا قويًا وأنكر عليهم  فإن اجلهمية تزعم بأن الناس هم الذين اخرتعوا 

يعني أزالً من , هذا الزعم فاهلل سبحانه وتعاىل مل تزل له األسامء احلسنى والصفات العىل فربنا له الصفات أزالً وأبداً 

 .حيث اإلبتداء وأبدًا من حيث اإلنتهاء

ال جيوز أن يعتقد أحٌد أن اهلل تعاىل اتصف بوصٍف بعد ألم يكن متصفًا وهذا يتعلق بصفاته الذاتية وصفاته الفعلية ف

 ملاذا؟, به ال جيوز أن يعتقد أحٌد أن اهلل تعاىل اتصف بصفٍة بعد ألم يكن متصفًا هبا بل طرأت عليه

لنا أنه البد ألن هذا يقتيض أنه قبل اتصافه هبذه الصفة مل يكن متصفًا بالكامل إذ مجيع صفاته صفات كامل فألجل ذا ق

أن نعتقد بأن مجيع صفات اهلل سبحانه وتعاىل موصوٌف هبا سبحانه وتعاىل منذ األزل وهي دائمٌة باقيٌة إىل األبد وما 

يدعيه ويزعمه املتكلمون من نفي حلول احلوادث ويتوصلون به أو يريدون أن يتوصلوا به إىل إنكار الصفات الفعلية 

 .غري مسلٍم هلم

ن املعتزلة وغريهم من الصفاتية كاألشاعرة وغريهم ينكرون الصفات الفعلية ويتومهون أن إثبات فإن املتكلمني م

ء والنزول والضحك والعجب وغري ذلك أنه يقتيض حدوثًا وإضافة وصٍف إىل اهلل عز  الصفات الفعلية كاإلستوا

 .وجل مل يكن متصفًا به فلذلك يفزعون إىل تأويلها بعد إنكارها

ًء سميناه حدوثًا كام سامه القرانونقول أن هذا   ذِكْرٍ مِنْ يَأْتِيهِمْ مَا} احلدوث املتعلق بمشيئة اهلل عز وجل غري ممتنع سوا

فهذا احلدوث ليس حدوثًا ,  [5/الشعراء] {مُحْدَثٍ الرَّحْمَنِ مِنَ } ويف اآلية األخرى  [2/األنبياء] {مُحْدَثٍ رَبِّهِمْ مِنْ

فإن نوع الصفة قديم ولكن أحداثها تتجدد ونظري هذا يف معقول الناس أنك , معنى التجدديقتيض نقصًا وإنام هو ب
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 .إذا تكلمت بالكالم ال يقال حدث له الكالم ألنك مل تزل متكلاًم وإنام جتدد لك الكالم

 متى يقال حدث الكالم؟

ن هذا اليسمى حدوثًا باملعنى أما حيدث بمعنى يتجدد فإ, لو كان مصابًا بخرص ثم نطق فيقال حينئذ حدث الكالم

 .املذموم

فام يضيفه , كذلك الكتاب حينام يكتب اإلنسان كتابًة ال يقال إنه حدثت له الكتابة ألنه مل يزل كاتبًا وإنام جتدد له ذلك

الرب سبحانه وتعاىل إىل نفسه من االفعال فإنام هو من باب التجدد املتعلق بمشيئته وحكمته وهذا اليدل عىل نقص 

 .ل هو يف الواقع عني الكاملب

فننتبه إىل هذه الشبهة التي , وهلذا سمى الرب نفسه فعاالً , فإن الذي يفعل ماشاء متى شاء أكمل من الذي ال يفعل

فيزعمون بأن نفي حلول احلوادث برب سبحانه , يلبس هبا نفاة الصفات من املتكلمني يف إنكار الصفات الفعلية

ء والعجب والضحك وتعاىل يقتيض نفي النزول و  .اىل آخره.. اإلستوا

دكم بقولكم نفي حلول احلوادث إن أردتم بقولكم نفي حلول احلوادث أنه ال حيل  يف ذاته  فنقول رويدًا رويدًا مامرا

فاهلل سبحانه وتعاىل ال حيل يف ذاته شيٌئ من خملوقاته كذلك ايضًا إن أردتم أن اهلل , شيٌئ من خملوقاته فنعم وحيا هالً 

فاهلل سبحانه وتعاىل كامٌل بأسامئه , بحانه وتعاىل ال يكتسب وصفًا مل يكن قد اتصف به من قبل فنعم وحيا هالً س

لكن إن أردتم بقولكم نفي حلول احلوادث نفي , هذا املعنى معنًى مسلم, وصفاته مل حيدث له شيٌئ بعد ألم يكن له

ل متى شاء كيف شاء إذا شاء فهذا ال يسلم لكم ألنه مصادٌم الصفات الفعلية اإلختيارية من أنه سبحانه وتعاىل يفع

ترة يف الكتاب والسنة من أنه سبحانه وتعاىل قد استوى وينزل ويضحك ويعجب ويفرح  للنصوص الرصحية املتوا

 . [25/التكوير] {تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ} وجييئ ويأيت وغري ذلك 
وتنزلنا معكم يف املقال فإنه حدوٌث غري ممتنع وال يدل عىل نقص فهذا احلدوث الذي تسمونه حدوثًا لو جاريناكم 

يف ذاته تعاىل سبحانه وتعاىل أو إثبات وإنام الذم يف إثبات حاٍد , كاملبأي وجه من الوجوه بل يف احلقيقة يدل عىل ال

 .وصٍف مل يكن قد اتصف به هذا ننزه اهلل تعاىل عنه

ملجمل يرفه اإللتباس ثم الحظوا أن هذه اجلملة التي يلوحون هبا دومًا عىل فلهذا كان دومًا التفصيل املجمل وبيان ا

خمالفيهم نفي حدوث احلوادث مل ترد يف الكتاب وال يف السنة وإنام نحتوها هم عىل هذه الصياغة فيقابلون هبا السني 
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 ويقولون أليس اهلل منزهًا عن نفي حلول احلوادث؟

إىل نفي الصفات الفعلية فحني إٍذ جيب الصريورة إىل التفصيل هلم فتوصلوا هبا فربام شده أول ما ألقيت عليه فسلم 

 .والبيان بداًل من اإلمجال

عبارات وكلامٌت " أي ما يتعلق بعالقة الصفات بذات اهلل سبحانه وتعاىل"ثم اعلموا أن للمتكلمني يف هذا الباب 

نية وال نبوية وال أثرية لكنها أغلو يف رسالته  -رمحه اهلل-طات سامها ابن جرير الطربي مظلمة ليست كلامت قرآ

مثاًل من املباحث التي يذكروهنا هل الصفة زائدٌة عىل , قال هذه من محاقات املتكلمني, الرصيح السنة محاقات هكذا

الذات أم ال؟ أو يعربون بطريقٍة أخرى وهي هل الصفة غري الذات أم هي هي؟ وأحيانًا يقولون هل الصفة عني 

 صوف أو غري املوصوف؟ وأحيانًا يقولون هل اإلسم عني املسمى أم غريه؟ املو

 ألن إطالق القول بالنفي أو اإلثبات يفيض إىل لبس كيف ذلك؟  ؛واحلق يف مجيع هذه املسائل التفصيل والبيان

ن الصفات الذات التي تعربون هبا ذات جمردة عن الصفات قائمة بنفسها منفصلة ع, نقول إن أريد بذات املجردة

ئدة عليها فهذا شيٌئ غري صحيح اليمكن أن توجد ذات منفصلة عن الصفات هذا أمٌر يفرضه الذهن لكن , الزا

الوجود له يف اخلارج والذهن قد يفهم الشيئ املحال الذهن ممكن يتصور أشياء ممتنعة بمعنى أنه اليمكن أن توجد 

 .يف الواقع

الذهن الوجود منفصلة عن الصفات فهذه ال وجود هلا إنام هو أمٌر يفرضه  فلذلك نقول إن أردتم بالذات ذاتًا جمردة

 كيف ذلك؟, ريد أن الصفات زائدٌة عىل الذات بمعنى أن الصفات معنًى يقوم بالذات فهذا حقله يف اخلارج وإن أ

غريها ألن لفظ الغري نقول اهلل سبحانه وتعاىل له ذاٌت كريمٌة رشيفة تقوم هبا صفات ال أن الصفات منفصلٌة عنها أو 

لفٌظ جممل قد تكون هذه املغايرة مغايرة لفظية بمعنى أن الذات تدل عىل الكينونة والصفات تدل عىل معاين أخر 

فهذان األمران ال يتصور انفصاهلام وبيان ذلك أن املخلوقات صفاهتا تقوم يف ذواهتا وال يلزم من ذلك انفصال فلو 

أن يصفوه لقال أحدهم هو طويل وقال آخر هو أبيض البرشة وقال ثالث قوي أقمت شخصًا وطلبت من احلارضين 

 .رابع كريم وقال خامس شجاع وهكذاالبنية وقال 

وهل هذه األوصاف تقف إىل جواره وجانبه وتصطف معه أم , ولربام ذكرنا عرشات األوصاف وهي ذاٌت واحدة

 .أهنا أعراٌض قائمٌة فيه؟ أعراٌض قائمٌة فيه
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جب هلذا الغط وهذا الشغب بل يقال أن صفاته سبحانه وبحمده قائمٌة يف ذاته وليست منفصلًة عنه فال يقال ال مو إذاً 

اهلل وصفاته بل يقال اهلل بصفاته؛ ألن العطف يقتيض املغايرة فلهذا أنكر اإلمام أمحد عطف الصفة عىل الذات وعرب 

 .ه ليست منفصلٌة عنهيعني قال بعلمه بسمعه ببرصه ونحو ذلك فهي قائمٌة يف ذات

هذه املباحث التي يطرحها املتكلمون جيب فيها البيان و التفصيل وال ينساق اإلنسان إىل احد األمرين ملاذا؟ ألنه  إذاً 

لو قيل إن الصفات غري الذات ماذا سينشأ عن ذلك؟ سينشأ عن ذلك أن تقول املعتزلة هذا دليٌل عىل أن الصفات 

يتوصلون هبا إىل , ام سوى القديم خملوق وبالتايل كالمه خملوق والقرآن خملوق ونحو ذلكخملوقة ألنه القديم واحد ف

إنكار صفاته الباري سبحانه وتعاىل أو جيعلوهنا هي ذاته ذات الباري سبحانه وتعاىل فيؤدي ذلك إىل تعطيل الصفة 

ألن السميع , وبصرٍي وعليٍم وقديٍر بمعنى أهنم جيعلون الصفات بمنزلة األعالم املخضة فال فرق عندهم بني سميٍع 

ً والقدير ال يتضمن قدرًة  فلهذا نقول اهلل بصفاته وال , إىل آخره... عندهم ال يتضمن سمعًا والبصري ال يتضمن برصا

 .نقول اهلل وصفاته

( البارئ ليس منذ خلق اخللق استفاد اسم اخلالق وال بإحداث الربية استفاد اسم ) -رمحه اهلل -ثم إن املؤلف قال 

فليس خلقه هلذا اخللق نشأ عنه اسم اخلالق , الشك أن ربنا سبحانه وتعاىل مل يزل متصفًا بصفات الكامل ومنها اخللق

وهذا , مل يزل فعاالً , وذلك انه سبحانه وتعاىل مل يزل خالقاً , وال احداثه للربيات استفاد منه أو نشأ عنه اسم البارئ

علامء خاض فيها الناس وهي مسألة تسلسل احلوادث وهي من املسائل الغامضة يف يدخلنا يف مسألة مشهورة عند ال

 .باب اإلعتقاد ولكنها بإذن اهلل تعاىل تتضح

فاعلموا أن للناس يف مسألة تسلسل احلوادث ماملقصود باحلوادث؟ احلوادث يعني املوجودات أن هلم يف ذلك ثالثة 

ومنهم , ومنهم منمنع التسلسل يف املايض وأثبته يف املستقبل, ستقبلفمنهم من منع التسلسل يف املايض وامل: أقوال

واليوجد قسٌم رابع يعني اليوجد قسم يقول بالتسلسل يف املايض , من قال بالتسلسل أثبت يف املايض ويف املستقبل

 .نعود عليها بشيٍئ من البيان,وعدمه يف املستقبل هذا ليس له قائل

يض واملستقبل وهؤالء هم اجلهمية ومن وافقهم من املعتزلة كأيب اهلذيل العالف كيف منهم من منع التسلسل يف املا

 منعوا التسلسل يف املايض؟ 

ثم بعد ذلك خلق , إن هذه املوجودات هلا حد وابتداء وأنه أتى عىل اهلل حنٌي أو حاٌل مل يكن خالقًا بل وال قادر: قالوا 
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 .هذه املقالة مقالة اجلهمية, ا منتهى فال تتسلسل يف املستقبلكام أنه يف املستقبل البد أن يكون هل, وقدر

يعني يقولون جيب أن يكون للحوادث مبدأ ويمتنع وجود حوادث ال أول هلا فمقتىض قوهلم أنه يمتنع أن يكون اهلل 

 يكن عز وجل مل يزل فعااًل إذا كان وجد يف تصويرهم وحني ليس تم حوادث فمعنى ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل مل

 ومقتىض ذلك أنه يمتنع أن يكون قادرًا ملاذا؟, فاعاًل خالقًا هذا معناه

ألن القدرة عىل املمتنع ممتنعة إذا قالوا يمتنع أنه يوجد حوادث متسلسلة يف األزل إذًا معنى ذلك أن يكون فاعاًل 

 .هذا مذهب اجلهمية, وهذا الزٌم هلم ال حمالة, ويمتنع أن يكون قادراً 

ثاين مذهب املتكلمني من األشاعرة ومن وافقهم منعوا التسلسل يف املايض يعني بمعنى أهنم وافقوا املذهب ال

وأن اهلل سبحانه وتعاىل مل يكن فاعاًل ومقتىض ذلك أال يكون , اجلهمية عىل أنه قد أتى حنٌي مل يكن ثم شٌئ حادث

النار وخلود اهل اجلنة وخلود أهل النار قالوا إن  قادرًا لكن يف املستقبل ملا نظروا إىل دوام أهل اجلنة ودوام أهل

 .التسلسل مستمر فإن اهلل اليزال فعاالً قادرًا يف املستقبل فاختلف كالمهم بني املايض واملستقبل

 كيف؟, اما أهل السنة فقد قالوا بالتسلسل يف املايض ويف املستقبل

ااًل خالقًا مريدًا   قادرًا لكن وهذا هو بيت القصيد هذا القدم ال يتعلق بآحادقالوا مل يزل اهلل سبحانه وتعاىل فع 

 .احلوادث وإنام بنوعها

الرب سبحانه األول الذي ليس قبله , ال هذا وصف الرب, فليس معنى ذلك أن كل حادث متناٍه يف القدم ال أول له 

ل سبحانه وتعاىل متكلاًم مريدًا وقوله شيئ لكنه سبحانه مل يزل خيلق ويفني فهو مل يزل خالقًا ومل يزل فعااًل ألنه مل يز

 .لشيئ كن فيكون 

فمعنى ذلك ان احلودث , الجيوز أن نعطل اهلل سبحانه وتعاىل من هذا الوصف, فهذا كامٌل مطلق هلل عز وجل

ريدًا كذلك يف املستقبل اليزال اهلل سبحانه وتعاىل خالقًا فعااًل متكلاًم م, متناهية يف القدم ال آلحادها ولكن بنوعها

سبحانه وبحمده وهذا التسلسل يف املستقبل ال يقتيض أن يكون آحاد احلوادث واملخلوقات له صفة الديمومة 

وأنت اآلخر , مهللا األول فليس قبلك شيئ: )ملا فرس األسامء األربعة قال املطلقة التي له سبحانه وبحمده فإن 

السنة وهو إثبات التسلسل يف املايض وإثبات  هذا املذهب هو مذهب أئمة احلديث وأهل( فليس بعدك شيئ

اٌل ملا يريد كام قال عن نفسه يف سورة الربوج  لِمَا فَعَّالٌ}  التسلسل يف املستقبل ومقتضاه أنه سبحانه وبحمده فع 
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القًا هذا وهو سبحانه وبحمده مل يزل واليزال قادرًا خ مل يزل وال يزال فعاالً فهو سبحانه وبحمده  [15/الربوج] {يُرِيدُ

 .هو مبدأ أهل السنة

وقول املتكلمني الذين منعوا , قول اجلهمية الذين منعوا تسلسل املايض واملستقبل :فتحصل إذًا ثالثة أقوال 

, وقول أهل السنة واجلامعة الذين أثبتوا التسلسل يف املايض ويف املستقبل, التسلسل يف املايض وأثبتوه يف املستقبل

السنة واجلامعة ومقالة الفالسفة املالحدة؛ ألن الفالسفة املالحدة يقولون بقدم العامل وخلود  وفرٌق بني مقالة أهل

 -رمحه اهلل-حتى أن بعض من مل يفهم كالم شيخ اإلسالم بن تيمية , العامل وليست هذه مقالة أهل السنة واجلامعة

فإن الفالسفة , لكن هذا من التجني والظلم, نبزه هبذا وقالوا إنه وافق الفالسفة يف القول بقدم العامل وحاشاه

يزعمون قدم اخللق وخلود اخللق ولعلكم تعرفون النظرية الفيزيائية املشهورة املادة ال تفنى وال تستحدث هذه 

نظريٌة اجتهادية املادة ال تفنى وال تستحدث هذا هو قول الفالسفة الذين يقولون بقدم العامل وخلود العامل لكن شتان 

بني مقالة أهل السنة فإن أهل السنة ال يثبتون ذلك آلحاد وجواهر احلوادث واملخلوقات وإنام جلنسها ونوعها بينها و

 .فقط وهذا فرق ما بني األمرين

جئنا نتفقه يف الدين : وقالوا  فام تصنعون باحلديث الصحيح ملا جاء أهل اليمن إىل النبي: طيب فإن قال قائل

 (.غريه)ويف رواية( معه)ويف رواية ( قبله شيئ   يكن ولم هللا كان: ) فقال فأخربنا عن أول هذا األمر؟ 

هذه : أوالً : هذا يدل عىل أن للحوادث مبدأ وأنتم قد قلتم أن احلوادث متسلسلة يف املايض فاجلواب عن هذا يقال

مهللا أنت األول : )  قولألهنا مؤيدة ب( قبله)الثابت منها هو رواية , وغريه, ومعه, الروايات الثالث رواية قبله

, ومعه, فال يمكن أن تفته كل األلفاظ قبله, حدث هذا احلديث مرًة واحدة وال ريب أن النبي ( فليس قبلك شيئ

مهللا أنت )شاهدًا وهو قوله ( قبله)فإذا نظرنا وجدنا لقوله , اليمكن أن تثبت مجيعها البد أنه قال أحدها, وغريه

ثم إنا نقول إن السائلني إنام أرادوا ( غريه)أو ( معه)دم هذه الرواية وال يلتفت لروايةفتق( األول فليس قبلك شيئ

نسألك عن هذا األمر وأشاروا إليه أي هذا األمر الذي : العامل املشهود وليس مجيع خلق اهلل عز وجل؛ ألهنم قالوا 

لذي نبرصه بأعيننا وليس عن كل عن هذا العامل املشهود ا نعيشه وهو خلق الساموات واألرض فحدثهم النبي 

فال ريب أن اهلل سبحانه وتعاىل له خلٌق ال نعلمه وإنام كان سؤاهلم منصبًا عىل هذا العامل املشهود , خلق اهلل عز وجل

بخلق الساموات واألرض وأنه كتب يف الذكر كل شيئ ثم  وهو خلق الساموات واألرض وهلذا أخربهم النبي 
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 .خلق الساموات واألرض

يكون يف  فال, دل عىل أن حمل السؤال واجلواب هو العامل املشهود وال ينفي وجود خلق له سبحانه وتعاىل قبل ذلكف

 .هذا حجًة ملن أراد أن يبطل التسلسل يف املايض

عىل كل حال هذه مسألة من املسائل كام قلت لكم التي يكتنفها بعض الغموض ولعلكم ترجعون إليها يف رشح ابن 

يف عقيدة الطحاوي لتتأملوها أكثر فإهنا من املسائل التي ينبغي لطالب علٍم متخصص أن حيسن  -رمحه اهلل-أيب العز 

 .تصورها

 ..وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

 
 


