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 الرحيم الرحمن هللا بسم

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

وأرشفه ما يتعلق بالعلم بأسامئه وصفاته سبحانه , وجل هو أرشف أبواب الدين فإنه قد تقدم أن باب العلم باهلل عز

ح الصدور, وبحمده  .فإن يف ذلك حياة القلوب وانرشا

فإن مقام التقريب يقتيض أن , مقام التقريب ومقام املحاجة واملناظرة وينبغي أن يفرق طالب العلم ىف هذا املقام بني

, من اإلثبا  املفصل,  لعباهه من صفا  المام  ونعو  الجلا  عىل طريقة القرننيبني ما بينه اهلل سبحانه وتعاىل

فإن هذا القدر كاٍف حلياة القلوب ويوافق الفطر السوية والعقو  املستقيمة وال حموج لذكر , والنفي املجمل

 .الشبها  واإلعرتاضا  وغري ذلك

الذي يقرره للناس والعامة والحيتاج إىل ذكر شيٍئ سوى فهذا هو الذي يعالج املرء به قلبه أو يصلح به قلبه وهو 

كام هي طريقة القرنن حني نفى اهلل تعاىل عن , أو ومهًا متوقع,شبهٍة فاشية: ذلك إال أن تدعوا لذلك حاجة كوجوه

لد يف سورة اإلخلاص وحينام نفى ومهًا متوقعًا يف قوله تعاىل  وَمَا وَالْأَرْضَ مَاوَاتِالسَّ خَلَقْنَا وَلَقَدْ}  :نفسه الولد والوا

 .فهذا يبنين بام تدعوا إليه احلاجة[ 83/ق] {لُغُوبٍ مِنْ مَسَّنَا وَمَا أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي بَيْنَهُمَا

 .وأما يف مقام املناظرة واملحاجة فإن األمر يتطلب أن يفنِّد خصوم املخالفني

األحاهيث ويبينوهنا للناس وال خيلطوهنا بملاٍم يمتبون الرتمجة وقد كان أهل السنة والجامعة يتلون اآليا  ويروون 

حتى نبغت نابغُة  -رمحهم اهلل-عندهم يف هذا الباب من مروياٍ  ونثار وهذه هي طريقة السلف  ثم يرسهون ما

فمان من طريقة السلف أن يعرضوا عنهم لتمو  , الجهمية وصاروا يقولون يف هين اهلل ويف كتاب اهلل بغري علم

 .بدعتهم يف مهدها

وإال لرشق هبا من يف قلبه , لره عليها وكشف عوارها وتزييفهاوا االنتصارولمن ملا فشل وانترش  كان البد من 

ومناقشِة بدعهم عىل سبيل , فألجل ذلك صار األئمة املتقدمون الذين عارصوا الجهمية ينتصبون للره عليهم, فتنة

ة التفصيل ويقرأ اإلنسان يف كتاباهتم كلام ًا ربام يستشنعه حينام يقرؤه ألو  مرة اضطروا إليه وألجئوا إليه؛ بسبب جرأ

ومن ذلك ما كنا بصدهه ليلة , القوم أعني هؤالء املبتدعة عىل هذه املقاما  العلية واشتغاهلم هبذه احلامقا  احلاهثة

ليست كذلك وهل اإلسم عني  البارحة مما يتعلق بمقاال  املتملمني يف زعمهم بأن الصفا  زائدٌة عن الذا  أو
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 .املسمى أم اإلسم غري املسمى ونحو هذا

يباهئ هبا  ومن ذلك أيضًا مسألة حلو  احلواهث أو مسألة تسلسل احلواهث فإن هذه املسائل من املسائل التي ال

م أن حييط هبا علاًم لمن ينبغي لطالب العلم املتقد, العامة وال خياطبون هبا ألهنم يف غنًى عنها وعافية فلا تفتتح عليهم

بًا ألجل ذلك كان البحث فيها وهذه كام سميت , حتى ال تفجأه مثل هذه اإلراها  يف مقاٍم من املقاما  فلا حيري جوا

هورٌة متقدمة فينبغي أن حتيطوا علاًم هبذه املقاال  التي قذف هبا أهل البدع بني ظهران املسلمني وسوهوا هبا 

ا ويستعمل معها أسلوب التبيني وخيرجها من اإلمجاع ويبني حماملها املختلفة؛ حتى الصفحا  فيحيط طالب العلم هب

 .ال يستطيل هبذه الجمل العامة عىل إبطا  حق أو إحقاق باطل

كام مثلنا لمم بدعواهم نفي حلو  احلواهث فإن هذه اللفظة التي كثرياً ما يلوح هبا املتملمون عقيدة نفي حلو  

وهلة أهنا من تنزيه الرب سبحانه وتعاىل ولمنهم يتخذوهنا مدخلًا إلنمار الصفا  احلواهث تبدوا من أو  

ٌه عن احلدوث فيتعني إنمارها ورهها وتأويلها  .اإلختيارية والفعلية بدعوى أن هذه أوصاٌف حدثت والرب منزن

 حلواهث؟ماذا تريدون باحلواهث؟ ماذا أرهتم با: ويأيت العامل احلميم الراسخ يف العلم فيقو  هلم

 .فنعم نحن ننزه اهلل تعاىل عن هذا, اتريدون باحلواهث شيٌئ حدث أو وصٌف نشأ له بعد ألم يمن متصفًا به

ئه  أم أنمم تريدون باحلواهث منع أن يفعل اهلل ماشاء متى شاء كيف شاء من أنواع فعله سبحانه كنزوله وإستوا

 ؟وعجبه وضحمه وفرحه وجميئه وإتيانه مما نطقت به النصوص

فإن كانت الثانية فلا وال كراهة بل نثبت لربنا ما أثبت لنفسه وال نعد هذا احلاهث إن واضعناكم عىل هذا اإلستعام  

  :مذمومًا بل هو عني المام  أن يفعل الرب مايشاء ال أن يمون معطلًا من أفعاله وهو الذي وصف نفسه وقا 

 . [61/الربوج] {يُرِيدُ لِمَا فَعَّالٌ}
إنا نقو  إنام وصف الرب به نفسه من الصفا  الفعلية جنسها قديم ونحاهها متجدهة كام هي صفة الملام وهلذا ف

فقد تملم , فهو سبحانه وتعاىل مل يز  وال يزا  متملامً , فإن كلام الرب سبحانه وتعاىل قديم النوع حاهث اآلحاه

 أَأَنْتَ}  :القران ويملم عيسى يوم القيامة ويقو  لهوكلم األبوين يف الجنة وتملم بالتوراة وتملم باإلنجيل وتملم ب

 .إىل غري ذلك, ويملم املؤمنني, [ 661/املائدة] {لِلنَّاسِ قُلْتَ

هذه اآلحاه متجدهة لمن جنس الملام قديم؛ إذ هو وصٌف يف أصله من صفاته اللازمة له سبحانه فهو وصٌف ذايت 
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 {رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ لِمِيقَاتِنَا مُوسَى جَاءَ وَلَمَّا} : وهلذا قا  ربنا سبحانه, هبإعتبار أصل الصفة ووصٌف فعيل بإعتبار جتده

 وَكَلَّمَهُ لِمِيقَاتِنَا مُوسَى جَاءَ وَلَمَّا}فمل عاقل وعريب قح يفهم من هذه الجملة أن التمليم وقع بعد املجيئ[ 648/األعراف]

هؤالء املغالطون من املتملمني من أنه ال يتملم متى شاء إما أهنم ينمرون بخلاف ما يتومهه , [648/األعراف] {رَبُّهُ

أو , الملام ويزعمون أن ما سمعه موسى عليه السلام صوٌ  خلقه يف الفضاء أو عند الشجرة أو نحو ذلك يف الطور

ون إىل مقالة ما يدعيه األشاعرة ومن عىل شاكلتهم من أنه معنًى قديم قائم يف نفسه وأن الصو  خملوق فيؤول

هه سبحانه عىل وجهه ومل يضيقوا بذلك ذرعًا  املعتزلة فربأ اهلل أهل السنة والجامعة من هذه التعسفا  وفهموا مرا

 .وأجروا النصوص عىل ظاهرها

ئه عىل عرشه فلا  كذلك الصفا  الفعلية فإنا نقو  إنام وصف اهلل تعاىل به نفسه من األوصاف املتجدهة من إستوا

  خلق الساموا  واألر  مل يمن مستويًا ملاذا؟ريب أنه حني

 .وثم يف لغة العرب تفيد الرتتيب[ 92/البقرة] {اسْتَوَى ثُمَّ } : ألنه قا 

إذًا هذا وصٌف فعيل فلا يقولن قائل إذًا أنتم قلتم , فهو حني خلق الساموا  واألر  مل يمن مستويًا ثم استوى

حانه وتعاىل ال ينايف كامالً؛ ألن أصل الفعل كونه تعاىل فعاالً وصٌف ذايت نقو  هذا الذي أحدثه اهلل سب, باحلدوث

ًء وتارة تمون جميئًا أو إتيانًا , ملازم له سبحانه هه تتجده فتارًة تمون نزواًل وتارًة تمون استوا لمن صوره ونحاهه وأفرا

 .أو فرحًا وهذا عني المام  ليس فيه منقصة بوجٍه من الوجوه

يف هذه املسائل قضية أفعا  الرب سبحانه وتعاىل وهل هي متسلسلٌة يف املايض ومتسلسلٌة يف ونتج عن البحث 

 .املستقبل أم ال

وذكرنا لمم اخللاف يف هذه املسألة ولعلنا اقرتحنا أن نقرأ هذه القطعة لتزهاه وضوحًا من رشح ابن أيب العز احلنفي 

 .فى من كلام الشارعلعقيدة الطحاوي فلنمر عليها مرورًا ونبني ما قد خي

مل يزهه بموهنم شيئًا مل يمن قبلهم من , مازا  بصفاته قدياًم قبل خلقه}رمحه اهلل-عىل كل حا  هي تتعلق بعبارة الشيخ 

ــــــ من املجلد 402وره ذلك يف أثناء رشح هذه القطعة صـ( صفته وكام كان بصفاته أزليًا فمذلك اليزا  عليها أبدياً 

 .األو 

نًا هعوى الجهمية وقوله  وأصل هذا الملام من الجهمية بعدها بثلاث أو أربع صفحا  لعلك جتد يف اهلامش عنوا
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 .492النسخ األخرى 410امتناع حواهث ال أو  هلا يف صفحة 

وأصل هذ الملام من الجهمية فإهنم قالوا إن هوام احلواهث ممتنع وإنه جيب أن يمون : )قا  الشارح غفر اهلل له

مبدأ إلمتناع حواهث ال أو  هلا فيمتنع أن يمون البارئ عز وجل مل يز  فاعلًا متملاًم بمشيئته بل يمتنع  أن للحواهث 

 (.يمون قاهرًا عىل ذلك ألن القدرة عىل املمتنع ممتنعة

جيب أن يمون للحواهث مبدأ واحلواهث هي : هذه القطعة تبني مقالة الجهمية وتنقضها فإن الجهمية قالوا 

وكذلك يف , البد أن يمون هلا مبدأ بمعنى أنه البد أن يمون حٌد مل يمن ثمَّ شيٌئ حاهث,   املخلوقا املوجوها

 .املستقبل البد أن يمون هلا منتهى فيمون ثمَّ حٌد ال يمون بعده حاهث

ا ماهو الزم هذ, همذا قرر  الجهمية إمتناع تسلسل احلواهث يف املايض وإمتناع تسلسل احلواهث يف املستقبل

 القو ؟

فيمتنع أن يمون البارئ عز وجل مل يز  فاعلًا متملاًم يف مشيئته؛ ألنه : قا  -رمحه اهلل-الزم هذا القو  ما بينه الشيخ 

يف حا  منع ذلك يف املايض فهذا يعني أنه يف وقٍت يف املايض قد خلا الرب سبحانه من أن يمون فاعلًا متملاًم قاهرًا 

 املستقبل يقتيض و يستلزم أن يمون الرب سبحانه يف فرتة من املستقبل معطٌل عن ألنه ليس ثمن حمدث وكذلك يف

 .هذه األوصاف عن فعله وقدرته ومشيئته

 :هلذا قا , ألجله ره السلف مقالة الجهمية, والشك أن هذا الزٌم باطل

حمدثًا فلابد أن يمون وهذا فاسد فإنه يد  عىل امتناع حدوث العامل وهو حاهث واحلاهث إذا حدث بعد ألم يمن )

مممنا واإلممان ليس له وقٌت حمدوه وما من وقٍت يقدر إال واإلممان ثابٌت فيه فليس إلممان الفعل وجوازه وصحته 

مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه مل يز  الفعل مممنًا جائزاً صحيحا فيلزم أنه مل يز  الرب قاهرًا عليه فيلزم جواز حواهث ال 

 (.هناية ألوهلا

فساه مقالة الجهمية وأنه ينتج عنها إمتناع حدوث العامل والعامل حاهث أنه يلزم عىل قوهلم  -رمحه اهلل-بني الشيخ : إذاً 

 امتناع حدوث العامل والعامل حاهث ماوجه ذلك؟

ا وجه ذلك أن احلاهث إذا حدث بعد ألم يمن حمدثًا فلابد أن يمون مممنًا ماهاموا مقرين بأن هذا العلم قد حدث فهذ

 .يد  عىل أن حدوثه من املممنا ؛ ألن املتملمني يقسمون األشياء إىل مممن وممتنع وواجب
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فواجب الوجوه هو اهلل سبحانه وتعاىل هو الواجب بذاته سبحانه وتعاىل وما سواه فهو مممن احلدوث فإذا كانوا قد 

 .ملممنأقروا بأن هذا العامل حاهث إذًا معنى ذلك أنه مممن الوجوه يلتحق بقسم ا

حتى يتناهى األمر , واإلممان ليس له زمٌن خيتص به كل ماقدر  زمن أنه مممن فام قبله مممن وما قبله مممن وهمذا

كام أنه يتسلسل من حيث اآلخرية هلذا قا  , فهذا يفيض إىل أن هذا اإلممان متسلسٌل من حيث األوليه

 (.زم أنه مل يز  الرب قاهرًا عليهفيجب أنه مل يز  الفعل مممنًا جائزاً صحيحًا فيل:)الشيخ

وال شك أن اهلل سبحانه وتعاىل كذلك فهذا ينتج أن يوجد حواهث ال هناية ألوهلا ال بأفراهها وأعياهنا ولمن بجنسها 

ونوعها بمعنى أن اهلل سبحانه وتعاىل مل يز  خلاقًا مل يز  حمدثًا هلذه املحدثا  مل خيلوا وقت من األوقا  من فعله 

وإمل تمن كل حاهثة أو كل حمدث قديٌم بذاته فإنه اليممن أن يمون شيٌئ ال أو  له , وخلقه سبحانه وبحمده وتقديره

 .إال اهلل سبحانه وبحمده

نحن ال نسلم أن إممان احلواهث ال بداية له ولمن نقو  إممان احلواهث برشط : قالت الجهمية ومن وافقهم: )ثم قا 

له وذلك ألن احلواهث عندنا متتنع أن تمون قديمة النوع بل جيب حدوث نوعها ويمتنع كوهنا مسبوقًة بالعدم ال بداية 

فإممان احلواهث برشط كوهنا مسبوقًة بالعدم ال أو  له بخلاف , قدم نوعها لمن ال جيب احلدوث يف وقٍت بعينه

 (.جنس احلواهث

اهث مممنه ولمن البد أن تمون مسبوقًة بعدم أي أهنم نقلوا املناظرة إىل مقاٍم نخر وقالوا نحن نقو  بأن هذه احلو

يعني نسلم بإممان احلواهث وأن هذه احلواهث مممنة وليست من قبيل الواجب وال من قبيل املمتنع بل هي مممنة 

 .لمن نشرتط أن تمون مسبوقة بعدم ليس نحاهها فقط حتى النوعها وجنسها البد أن يمون مسبوقًا بعدم

هذا أنمم تقولون ذلك ولمن يقا  إممان جنس : فيقا  هلم: )بالره عىل شبهتهم فقا همذا قرروا ثم عاه الشيخ 

احلواهث عندكم له بداية فإنه صار جنس احلدوث عندكم مممنًا بعد ألم يمن مممنا وليس هلذا اإلممان وقٌت معني بل 

الجنس من اإلمتناع إىل اإلممان من ما من وقٍت يفر  إال واإلممان ثابٌت قبله فيلزم هواُم اإلممان وإال لزم انقلاب 

ومعلوٌم أن انقلاب حقيقة جنس احلدوث أو جنس احلواهث أو جنس الفعل أو جنس األحداث أو , غري حدوث شيئ

ما أشبه هذا من العبارا  من اإلمتناع إىل اإلممان هو يصري ذلك مممنًا جائزاً بعد أن كان ممتنعًا من غري سبب جتده 

 (.العقل وهذا ممتنٌع يف رصيح
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أعاه إلزامهم باحلجة قا  وإن قلتم بأن حتى نوع احلواهث البد أن يمون مسبوقًا بعدم فإنمم  -رمحه اهلل-الشيخ : إذاً 

م السابق وهو أن يمون ذلك اإلممان ال يتحده بزمن بل كل زمٍن يفر  فهو حاصٌل فيه  مل تتخلصوا من اإللزا

فدعواكم بأهنا البد أن تمون مسبوقًة بالعدم ال خيرجمم من هذا , اإلممان وهذا يؤهي إىل التسلسل يف املايض

م بل هذا ممتنٌع برصيح العقل  .اإللزا

وهو أيضًا انقلاب الجنس من اإلمتناع الذايت إىل اإلنمار الذايت فإن ذا  جنس احلواهث عندهم تصري مممنة :)ثم قا 

فيلزم أنه مل يز  , امن وقٍت يقدر إال واإلممان ثابت ٌقبلهبعد أن كانت ممتنعة وهذ اإلنقلاب الخيتص بوقٍت معني فإنه م

فيلزم أنه مل يز  املمتنع مممنا وهذا أبلغ يف اإلمتناع من قولنا مل يز  احلاهث مممنا فقد لزمهم فيام , هذا اإلنقلاب مممنا

 (.فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيام فروا منه

م فإهنم قد قلب وهذا أشد امتناعًا من أن يقا  أن , وا األشياء املمتنعا  إىل مممنا هذه الجملة تد  عىل مزيد إلزا

احلاهث مممن فهذا يزيد يف بيان أو يف عوار ما ذهبوا إليه ويد  عىل أن هذه احلواهث مل تز  مممنة يف املايض لمون اهلل 

 .تعاىل مل يز  حيدثها

أما كون املمتنع مممنا فهو ممتنع يف نفسه فميف إذا قيل و, فإنه يعقل كون احلاهث مممنا ويعقل أن هذا اإلممان مل يز )

مل يز  إممان هذا املمتنع وهذا مبسوٌط يف موضعه فاحلاصل أن نوع احلواهث هل يممن هوامها يف املستقبل واملايض 

ٍ  معروفة ألهل النظر من املسلمني وغريهم قو  : فهاأضع, أم ال؟ أو يف املستقبل فقط أو املايض فقط؟ فيه ثلاثة أقوا

قو  من : وثانيها, من يقو  ال يممن هوامها ال يف املايض وال يف املستقبل كقو  جهم بن صفوان وأيب اهلذيل العلام

: والثالث, يقو  يممن هوامها يف املستقبل هون املايض كقو  كثرٍي من أهل الملام ومن وافقهم من الفقهاء وغريهم

ستقبل كام يقوله أئمة احلديث وهي من املسائل المبار ومل يقل أحٌد يممن قو  من يقو  يممن هوامها يف املايض وامل

 (. هوامها يف املايض هون املستقبل

هذه خلاصة األقوا  يف هذه املسألة قو  من منع التسلسل يف املايض واملستقبل وهم الجهمية ومن وافقهم من : إذاً 

 .من لوازم فاسدة باطلة يف حق الرب سبحانه وتعاىل وهذا أضعف االقوا  ملا يرتتب عليه, املعتزلة كالعلاف

هو قو  املتملمني من األشاعرة ومن وافقهم من الفقهاء من منع التسلسل يف املايض وإممانه يف : القو  الثاين

 .املستقبل
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منئى  هو مذهب أئمة احلديث من إممان التسلسل يف املايض ويف املستقبل وأن هذه املقالة بمعزٍ  و: وأما الثالث

عن مقالة الفلاسفة الذين يقولون بقدم العامل فإنه شتان بني هذا وبني مقالة ملاحدة الفلاسفة الذين يقولون إن العامل 

 .قديم وإن العامل ال يفنى

ه متناهية يف القدم وباقيٌة إىل األبد كام  فإن هذا عنٌي للحاهث وذلك أهنم يعتربون أن ذوا  األشياء وذوا  املوا

فأهل السنة وأئمة احلديث يقولون إن اهلل تعاىل مل يز  ,  نظريتهم الفيزيائية املاهة ال تفنى وال تستحدثيقولون يف

 .[ 61/الربوج] {يُرِيدُ لِمَا فَعَّالٌ}  :فاعلًا مل يز  قاهرًا مل يز  يشاُء يف خلقه وكونه ما يره كام قا  تعاىل
عىل كل حا  لعلمم تقرؤون هذه القطعة عىل روية وأعيد القو  والتقرير أن هذه املسائل من املسائل التي الحيتاج 

وتعاىل قد أغناهم عن اخلو  يف هذه التفاصيل لمن ملا كان إليها نحاه الناس وال يفاتح هبا العامة؛ ألن اهلل سبحانه 

وقد فعل ذلك أئمة , يط هبا علاًم وحيسن إهراكها وكشف عوارهاالشبهة قد ألقيت فلا بد لبعض أهل العلم أن حي

الره عىل برش )و( الره عىل الجهمية)يف كتابيه  -رمحه اهلل-الدين من املتقدمني واملتأخرين كام فعل اإلمام الداريب 

-ع شيخ اإلسلاموكام صن( الره عىل الجهمية والزناهقة)يف كتابه  -رحم اهلل-وكام فعل ذلك اإلمام أمحد ( املرييس

, ومن قرأ الصواعق املرسلة لـ ابن القيم, وتلميذه ابن القيم كثرياً يف كتبهم فمن قرأ هرء التعار  العقل -رمحه اهلل

 .هرء تعار  العقل لـ ابن تيمية وجد هذا اللون من احلجاج والجدا  الذي يقيض عىل الشبها  القوية

ليس منذ )العبارة السابقة قوله بعدها  -رمحه اهلل-لنا من كلام الطحاوي ثم لنعد إىل ما كنا بصدهه فمان نخر ما تناو

وذلك يد  عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل أسامؤه ( خلق اخللق استفاه اسم اخلالق وال بإحداث الربية استفاه اسم البارئ

فاهلل , ء والصفا وأقصد بالقدم هنا القدم املتناهي وباب األخبار أوسع من باب األسام, قديمة وصفاته كذلك

بل هو سبحانه وتعاىل قد تسمى باألسامء احلسنى , سبحانه وتعاىل مل يصطنع له الناس أسامًء ومل يفرضوا له صفا 

 .واتصف بالصفا  العىل ال أن اخللق أحدثوا له ذلك

يضًا تصبان يف املعنى هاتان الجملتان أ( ومعنى اخلالق وال خملوق, له معنى الربوبية وال مربوب) -رمحه اهلل-ثم قا  

ومعنى اخلالق واخلالقية قبل أن , أي أن اهلل سبحانه وتعاىل له وصف الربوبية ومعناه قبل أن يمون مربوباً "السابق 

 .بمعنى أن هذه اسامء وصفا  قائمٌة يف ذاته سبحانه ملازمٌة ألفعاله" يمون خملوق

الرب هو الذي يريب خلقه بنعمه فالرب هو اخلالق املالك والرب كام قد تقدم معنا هو اخلالق املالك املدبر هذا 
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فمدار الربوبية عىل هذه املعاين الثلاث ويندرج حتتها كل , املدبر بل له اخللق وهو اإلنشاُء من العدم وامللك والتدبري

ر  ما خيطر ببالك من أفعا  الرب عز وجل من اإلحياء واإلماتة والصحة واملر  و إنزا  املطر وإنبا  األ

ر الرضع وغري ذلك من األمور المونية فهو الرب سبحانه رب العاملني الذي ربى مجيع خلقه بنعمه فلا قيام , وإرضا

 .ألحٍد إال به سبحانه

 :تنقسم إىل قسمنيواعلموا أن ربوبيته سبحانه 

 تشمل مجيع اخللائق من إنٍس وجٍن مؤمٍن وكافر بٍر وفاجر نهميني وهبائم فهذه الربوبية ال خيرج  ربوبيٌة عامة

ون كل من سوى  ه مربوب هو رب العاملني فالعاملم عنها أحد فام يف المون إال رٌب أو مربوب فاهلل الرب وما سوا

بحانه وتعاىل أوجد من العدم واإلعداه ركب يف هذه الربوبية العامة تقتيض اإلجياه واإلعداه واإلمداه فاهلل س, اهلل

   .[ 05/طه] {هَدَى ثُمَّ خَلْقَهُ شَيْءٍ كُلَّ أَعْطَى } :خملوقاته مابه قوامهم كام قا  سبحانه وتعاىل
فقد ركب اهلل تعاىل يف خملوقاته األسباب التي متمنها من البقاء والعيش وهذا ملن تأمله وتدبره يف المائنا  بحٌر ال 

ثم اإلمداه أنه امدها بأسباب البقاء فإىل جانب أنه أعدها يف ذاهتا بأسباب بقائها , ساحل له وأفٌق واسع ال هناية له

 .فقد أمدها بام يقيمها من مطعٍم ومرشٍب ونحو ذلك

 فالربوبية , فهي التي تمون للمؤمنني وأخص هذه الربوبية ما تمون لألنبياء واملرسلني أما الربوبية اخلاصة

فالربوبية اخلاصة لعموم املؤمنني فاهلل سبحانه وتعاىل رهبم برعايته , اخلاصة منها خاصة ومنها خاصة اخلاصة

 .وكلاءته وحفظه وهفعه

من ذلك القدح املعىل والسهم األوفر ألهنم أعظموا  وال شك أن هذا حاصل للمؤمنني وألولياءه من أنبيائه ورسله

طواعيًة هلل وتعبدًا له فبمقدار حسن العباهة يقابلها ربوبيٌة خاصة وكذلك اخللق فاهلل تعاىل خالق كل شيئ وال 

ذا إثبا  خالٍق مع اهلل فإن ليس يف ه[ 64/املؤمنون] {الْخَالِقِنيَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَكَ } :يشمل عىل هذا قو  اهلل عز وجل

ه باخلالقني هنا  [64/املؤمنون] {الْخَالِقِنيَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَكَ } عز وجل بمعنى اإلجياه من العدم وإنام اآلية املرا

فإنه قد يبتدر بعض الناس تشميل صورة وختطيطها ونحتها ويتفنن يف ذلك لمن اهلل تعاىل , املصوريني املشملني

القني فليس اخللق املذكور يف اآلية هو اإلجياه من العدم فإنه ال يقو  للشيئ كن فيمون إال اهلل سبحانه أحسن اخل

 .وتعاىل
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 (. كذلك استحق اسم اخلالق قبل إنشائهم, وكام أنه حمي املوتى بعدما أحيا إستحق هذا اإلسم قبل إحيائهم: )قا 

واألسامء قبل وجوه نثارها كام انه حمي املوتى بعدما أحيا وهذا أمٌر هذا أيضًا مزيد تأكيد إلتصاف اهلل تعاىل بالصفا  

يتفق عليه مجيع العقلاء أنه حمي املوتى بعد ما أحيا فلام أحياهم بدا لمل أحد أنه حمي املوتى استحق هذا اإلسم قبل 

أي قبل وجوه هؤالء إحيائهم هو سبحانه مستحٌق إلسم املحي قبل اإلحياء كذلك استحق اسم اخلالق قبل إنشائهم 

 .اخللق هو سبحانه خالق

وهذه الجمل كلها تد  عىل ما تقدم من ثبو  األسامء احلسنى والصفا  العىل له سبحانه وتعاىل منذ األز  وبقاؤها 

 عَلَى هُأَنَّ} هذه من أخص خصائص اإلالهية والربوبية [  1/احلج] {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى أَنَّهُ} إىل األبد ثم قا  ذلك

أما الرب سبحانه , بخلاف املخلوقني فإهنم ال ينالون أو ال يقدرون إال ما أقدرهم اهلل عليه[ 1/احلج] {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ

 [ 60/فاطر] {الْحَمِيدُ الْغَنِيُّ هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاءُ أَنْتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا}  وكل شيٍئ إليه فقري, فهو عىل كل شيٍئ قدير

 كَمِثْلِهِ لَيْسَ }  ال حيتاج إىل شئ وذلك لمام  غناه [ 44/فاطر] { شَيْءٍ مِنْ لِيُعْجِزَهُ اللَّهُ كَانَ وَمَا } وكل أمٍر عليه يسري 

 .[ 66/الشورى] {الْبَصِريُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ

أما املعتزلة فإهنم يقولون غري ذلك , اهلل عىل كل شيٍئ قدير نحن نقو  وكل مؤمن عىل الفطرة السوية يقو  أن

نية الثابتة التي جاء  يف المتاب والسنة وأقرها , يقولون إنه قاهٌر عىل كل ماهو مقدوٌر له ينرصفون عن الجملة القرن

 العقل والفطرة إىل هذا اإلنحراف فيقولون إنه قاهٌر عىل كل ماهو مقدوٌر له أتدرون ملاذا؟

م يزعمون أن أفعا  العباه ليست من مقدورا  اهلل ينمرون القدر فيقولون إن طاعة الطائع ومعصية العايص ألهن

 .ليس اهلل تعاىل قاهرًا عليها وليس اهلل تعاىل أقدر الطائع عىل الطاعة وال العايص عىل املعصية

 .مقدورًا له فليس قاهرًا عليه والعياذ باهللفألجل ذا يقولون هذا يقولون انه قاهر عىل كل ماهو مقدوٍر له وأما ماليس 

( كل)و [ 632/عمران آل] {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى}  وربام قالوا عىل مايشاء قدير وهذا خروٌج عن لفظ القران بل يقا 

 .نمرة أفاهة العموم فاهلل تعاىل قطعًا عىل كل شيٍئ قدير( شيئ)من ألفاظ العموم و

 [ 610/عمران آل] {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهَ إِنَّ}  نقو  إن قولمم أو تفسريكم لقو  اهلل تعاىلفلذلك نره عىل هؤالء و

يعني عىل كل ما هو مقدوٌر له هذا كلاٌم ال طائل من وراءه وال ثمرة له وال حمصل له هو من جنس أن تقولوا عاملٌ 
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 .د علمهذا ليس فيه مزي, بمل ما يعلمه خالٌق لمل ما خيلقه

لو قا  خالٌق لمل ما خيلقه ما فاه , لو قا  قائل اهلل تعاىل عاملٌ بمل ما يعلمه ما فاه كل شيئًا إضافيًا أو معنًى جديداً 

فقًة للقرنن   كُلِّ عَلَى اللَّهَ إِنَّ}شيٌئ فهم يقولون كذلك قاهٌر عىل ماهو مقدوٌر له هذا بخلاف ما يقوله أهل السنة موا

 .[ 632/عمران آل] {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى} :فيتناو  كل مممن كام قا  اهلل عز وجل [ 610/عمران آل] {قَدِيرٌ شَيْءٍ

أما املحا  لذاته فليس بشيٍئ أصلًا ألن هذا من إراها  املعتزلة عىل أهل السنة قالوا إذا كنتم تقولون أنه عىل كل 

 ًا يف نٍن واحد؟ هل يقدر أن جيعل الشيئ حيًا ميتًا يف نٍن واحد؟شيئ قدير فهل يقدر أن جيعل الشيئ متحركًا ساكن

هل يقدر أن خيلق مثله؟ هل يقدر أن يعدم نفسه؟ " ونقو  هذا ألهنم قالوه"بل يقولون ماهو أشنع من ذلك يقولون 

 .هذه من مقاالهتم التي يريدون هبا نقض هذا العموم أن اهلل تعاىل عىل كل شيٍئ قدير

إجتامع النقيضني هذا حماٌ  لذاته أن يمون الشيئ حيًا ميتًا أن يمون , هذا الذي مثلتم به حما  ال حقيقة لهفيقا  هلم إن 

وهلذا يقا  النقيض والنقيضان مها ماال جيتمعان وال يرتفعان ال يممن , الشيئ ساكنًا متحركًا هذا حماٌ  لذاته

وإذا ارتفع أحدمها ثبت اآلخر  فإذا ثبت أحدمها ارتفع اآلخراجتامعهام يف عنٍي واحدة وال ارتفاعهام عن عنٍي واحدة 

 .فإما حركة وإما سمون وإما حياة وإما مو  فهذا يعترب ممتنع

, وكذلك ما فاهوا به هل يقدر أن خيلق مثله هذا سؤاٌ  فاسد ألن هذا مناٍف للحقيقة وال وجوه له أو غريها مما قالوه

[ 82/فصلت] {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى إِنَّهُ}  :ألنه ال وجوه له واهلل تعاىل قد قا فنقو  هذا الذي مثلتم به ليس بشيئ 

 .وما تزعمونه وتفرضونه يف أذهانمم فهو حماٌ  لذاته ال يعد شيئًا أصلاً 

 معدوم بمعنى أنه مل خيلق فهذا هل يقا  عنه شيئ أم ال يقا  عنه شيئ؟ , أما الشيئ املعدوم لمنه مممن

  :ما يف خارج الذهن فليس بشيئ وأما من حيث العلم والذكر هو شيئ ألم تر أن اهلل سبحانه وتعاىل قد قا فيقا  أ

 .[ 2/مريم] {شَيْئًا تَكُ وَلَمْ قَبْلُ مِنْ خَلَقْتُكَ وَقَدْ }
أما , بشيئ وال حقيقة لهسامه شيئًا مع أنه مل يمن فهذا من حيث العلم فيفرق بني املحا  لذاته فاملحا  لذاته ليس : إذاً 

املعدوم املممن فإنه يقا  عنه شيئ لمن يقا  عنه شيٌئ يف العقل والعلم وليس بشيٍئ يف خارج العقل والعلم وقد 

 كَمِثْلِهِ لَيْسَ }  أوره الشيخ يف هذه الجملة نية هي هستوٌر ألهل السنة والجامعة يف باب األسامء والصفا  وهي قوله



 

 أحمد القاضي   / فضيلة الشيخ الدكتورـــــ  ـــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (5)  العقيدة الطحاوية

 

 11صفحة  www.dwrah.com                               الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي
 

بل إهنا بعض نية ختم اهلل تعاىل هبا نيًة يف سورة الشورى هذه اآلية مجلتان  [ 66/الشورى] {الْبَصِريُ مِيعُالسَّ وَهُوَ شَيْءٌ

 السَّمِيعُ وَهُوَ } رٌه عىل أهل التمثيل وقوله [66/الشورى] {شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ }تقضيان عىل ضلالتني فقوله تعاىل 

ىل أهل التعطيل  فمأن ربنا سبحانه وتعاىل يريد منا من اجتامع هذين املعنيني أن نثبت له رٌه ع[ 66/الشورى] {الْبَصِريُ

أسامءه وصفاته عىل وجٍه ال يامثله خلقه مل يره منا سبحانه متثيله بخلقه ومل يره منا سبحانه تعطيله عن وصفه وإنام أراه 

مع أن [ 66/الشورى] {الْبَصِريُ السَّمِيعُ وَهُوَ } بلا متثيل بدليل قوله منا إثباتًا بلا متثيل وتنزهيًا بلا تعطيل  أراه منا إثباتاً 

 [.66/الشورى] {شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ } السميع والبصري من أسامء وصفا  املخلوقني لمنه قرهنا

ر و إمرار بمل ما أخرب اهلل [ 66/الشورى] {شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ }وقوله رهًا عىل أهل التمثيل فاجتمع معنى إثبا  وإقرا

لمن مع اإلحرتاز من التمثيل فهذه اآلية املحممة كافيٌة للعبد يف باب األسامء  به تعاىل عن نفسه أو أخرب عنه نبيه 

ي الذي ال يمو  بأسامئه وصفاته والصفا  وذلك أن املمثل يعبد صناًم واملعطل يعبُد عدمًا واملثبت يعبد اهلل احل

مذاهب يف إعراهبا فمنهم من قا  إن الماف يف قوله [ 66/الشورى] {شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ } وللعلامء أو النحاة يف قوله

ألن ليس حتتاج إىل اسٍم وخرب فعد الماف ( مثله)وخربها ( شيئ)إهنا زائدة وصلة فيمون اسم ليس  { كَمِثْلِهِ }

 .وهذا هو أقوى األقوا  يف إعراب هذه الجملة( مثله)قد تأخر وأن خربها ( شيئ)ائدة وأن اسم ليس صلة وز

ئد ليس يف الماف وإنام   .وتقدير الملام  ليس كهو شيئ( مثل)والقو  الثاين إن الزا

ٌب ثالث أنه ليس يف الملام زياهة بل هذا التعبري مثل قولك لصاحبك مثل ك اليفعل كذا وثم توجيٌه ثالث أو إعرا

وكذا وأنت تريد ماذا؟ أنت ال تفعل كذا وكذا لمن يمون هذا من باب املبالغة أن تقو  مثلك ال يفعل كذا وكذا 

ومراهك ماذا؟ أنت ال تفعل كذا وكذا فتمون للمبالغة ولمن اآلية مفهومة املعنى من أن اهلل سبحانه وتعاىل نزه نفسه 

 .عن املثيل وأثبت لنفسه صفا  المام 

ومن وصف اهلل بمعنى من معاين البرش فقد كفر فمن أبرص هذا إعترب وعن مثل قو  المفار انزجر وعلم أنه )ثم قا  

 (بصفاته ليس كالبرش

من شبه اهلل بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف اهلل به : قا  -رمحه اهلل-قا  نعيم بن محاه اخلزاعي شيخ البخاري 

همذا قا  األئمة نعيم بن محاه وشيوخ البخاري يقو  من شبه , اهلل به نفسه تشبيهاً نفسه فقد كفر وليس فيام وصف 
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اهلل بخلقه فقد كفر تنقص الرب ومن جحد ما وصف الرب به نفسه فقد فقد كفر؛ ألنه عطل الرب وليس فيام 

 .وصف اهلل به نفسه ورسوله تشبيهًا إذًا هو إثباٌ  بلا متثيل

ه هبذا من أثبت هلل عز وجل معنًى خيتص ( اهلل بمعنًى من معاين البرش فقد كفر ومن وصف: )إذًا يقو  الطحاوي املرا

به اآلهمي فقد شبه اهلل تعاىل وهذا ال يمنع من اإلشرتاك يف أصل املعنى أرجوا أن تنتبهوا معرش اإلخوان واألخوا  

 هناك اشرتاك يف أصل املعنى وهناك اختصاٌص عند اإلضافة كيف؟

كام قا  شيخ اإلسلام , لك الواقع وقع يف شبها  املتملمني ومن أهركه زالت عنه شبها  املتملمنيومن مل يدرك ذ

 .بن تيمية التدبورية 

العقل والذهن مستقٌر ومستوهٌع للمعاين وهذه املعاين التي تمون يف الذهن والعقل معاٍن جمرهة مطلقة فإذا أضيفت 

 ختصصت والتخصص يقطع التشبيه كيف ذلك؟

القدرة التممن من , البرص يف العقل والذهن وهو إهراك املرئيا , يف الذهن والعقل هو إهراك األصوا  السمع

 .القوة التممن من الفعل من غري ضعف, الفعل من غري عجز

هذه وعليها قصة كل لفٍظ عريب له معنًى يف الذهن ألن العرب وضعت األلفاظ قوالب للتعبري عن املعاين فالذي يف 

سمع اآلهمي : عاين هذه املعاين يف الذهن مشرتكة عامة مطلقة كلية إذا أضيفت ختصصت فحينام أقو  مثلاً الذهن م

 .فإنه يعني سمعًا حمدوهًا بني ذبذباٍ  معينة يعرفها أهل الفيزياء

ثلًا حينام أقو  سمع احليوان أو م, حينام أقو  برص اآلهمي فإنه يعني موجا  ضوئية معينة يعرفها أهل اإلختصاص

فاإلضافة تعطي معنى التخصيص وترفع معنى اإلشرتاك بل , برص الطري كالصقر خيتلف املعنى أنني أضفته إىل شيئ

ونخر , فلان مرهف السمع يسمع األشياء الدقيقة, حتى يف الجنس الواحد خيتلف مدلو  السمع من فلان إىل فلان

أذنه ليتممن من تضخيم األشياء مع أن السمع موجوه يف وثالث حيتاج إىل وضع نلة يف , ثقيل السمع ال يماه يسمع

 هذا وهذا وهذا أليس كذلك؟

ومن الناس , البرص نفس الشيئ من الناس من يمون حاه البرص مثل زرقاء الياممة كام قا  ترى عىل مسافة ثلاثة أيام

مم حيتاج إىل نظارة كي يتممن ومن الناس مثيل ومثل بعض, من برصه معتد  يبرص األشياء هون احلاجة إىل نلة وأهاة

ومنهم من يمون اعمى فيه إممانية البرص لمن مل , من الرؤية ومن الناس من يمون ضئيل البرص ال يماه يبرص شيئاً 
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 .إذًا هناك تفاو  عند اإلضافة لمن أصل البرش فهو إهراك املبرصا , يبرص

عنى ال يلزم منه اشرتاك يف احلقيقة فإذا قلت سمع بناًء عىل هذا فيممن أن يمون هناك اشرتاٌك يف اإلسم وأصل امل

برص املخلوق وبرص اخلالق ما , املخلوق وسمع اخلالق قد مايز  مع وجوه اشرتاك يف السمع وهو إهراك األصوا 

 .يز  بسبب اإلضافة مع وجوه اشرتاك يف معنى البرص أين يقع هذا اإلشرتاك؟ يف األذهان

وال يممن لنا أن نعرف ربنا سبحانه وتعاىل إال عن , اخلارج  املقصوه خارج الذهن إذا قيل, أين يفرتق؟ يف اخلارج

طريق املعاين وهلذا خاطبنا اهلل تعاىل بلساٍن عريٍب مبني وتعرف إىل خلقه هبذه األلفاظ التي يعرفون أصلها يف أذهاهنم 

 .لمنه سبحانه أعلم خلقه بأن له املثل األعىل

أصل املعنى موجوه ولواله ما فقهنا عن اهلل شيئًا فإنه البد من وجوه أصل , املعنى مل ينفي سبحانه وتعاىل أصل

للمعنى يف الذهن فأنا مثلًا لو وعدتمم بشيئ  نحت لمم كلمة وقلت من يتقن منمم رشح هذه العقيدة فسوف 

اه معروفة عند أعطيه كذا وكذا ونحت لمم مجلة مثلُا لو قلت لمم سوف أعطيه سمن مجيل هذه الملمة قد التم

ً ألن الملمة غري معروفة, هل يمثل هذا لمم حافزاً , المثري بل يممن لو عرب  بلغٍة أخرى غري , ما يمثل حافزا

العربية وقلت سوف أعطيه كذا وكذا ملا نشأ عندكم أي حافز أو هافع للسعي هلذا األمر ألنه ال معنى له ماذا تستفيد 

جمي ما تأثر به؛ ألنه ليس ثم معنى فألجل ذا اهلل تعاىل خاطبنا بلساٍن عريب مبني لو قرأ  القران ما بني هفتيه عىل أع

 الْمَثَلُ وَلِلَّهِ } :فقا  يف موضع: وأعلمنا أن هذه املعاين التي يف أذهاننا هلل منها املثل األعىل فقا  يف موضعني يف كتابه

 .[ 92/الروم] {الْأَعْلَى الْمَثَلُ وَلَهُ }  :وقا  يف موضع [ 15/النحل] { الْأَعْلَى

 فام هو املثل األعىل؟

املثل األعىل له توجيهان أحدمها أن هلل سبحانه وتعاىل من كل وصٍف أعلاه وأمته وأكمله فله من العلم أعلاه وله من 

يشاركه فيه غريه  السمع أعلاه وله من البرص أعلاه وله من القدرة والقوة وسائر ما أضافه إىل نفسه أعىل ما يمون ال

 .وهبذا يمون التوحيد

 كيف حصل التوحيد؟

حصل التوحيد بعدم اإلشرتاك فهو وإن كان للمخلوقني شيٌئ من هذا اإلسم لمنهم ال يشاركون اهلل سبحانه وتعاىل 

 .يف المام  املطلق فثبت التوحيد
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ما يمون من جانب العبد وليس من جانب الرب  [ 92/الروم] {الْأَعْلَى الْمَثَلُ وَلَهُ } واملعنى اآلخر للمثل األعىل

 كيف؟

ما يمون من جانب العبد بمعنى مايصدر من العبد من تأله إستعانه إستغاثة هعاء ال يمون إال هلل ال يرشكه معه غريه 

لمن اإلستغاثة التي تبذهلا [ 60/القصص] { عَدُوِّهِ مِنْ الَّذِي عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ الَّذِي فَاسْتَغَاثَهُ}  فالعبد قد يستغيث

ففرٌق بني إستغاثٍة , [ 2/األنفال] { لَكُمْ فَاسْتَجَابَ رَبَّكُمْ تَسْتَغِيثُونَ إِذْ}  ملخلوق تليق به واإلستغاثة التي هلل تليق به

كأن تقو  واستغاثة إستغاثتك للمخلوق مثٌل أهنى وإستغاثتك باخلالق مثٌل أعىل هعاء قد تدعوا مثلًا صاحبك بدعاء 

 .إىل نخره... مثلًا أقرضني امنحني أعطني أعني  

هذه إستعانٌة ال تبذ  وال تستحق إال هلل عز وجل فام طلبته من [ 0/الفاحتة] {نَسْتَعِنيُ وَإِيَّاكَ}لمن حينام تقو   

ر  بينهام أحدمها من املخلوق مثل أهنى وما طلبته من اخلالق مثل أعىل أرأيتم إذًا املثل األعىل له حمملان ال تعا

جانب الرب والثاين من جانب العبد فالذي من جانب الرب أن اهلل تعاىل له الصفا  العىل فله من كل وصف أكمله 

 .إىل غري ذلك... وأعلاه وأمته فله كام  العلم وكام  القدرة وكام  اإلحاطة وكام  الربوبية 

هه بالعباهة ف من األعام  ما ال جيوز رصفه لغري اهلل فهذا هو املثل األعىل من وشيٌئ من جانب العبد الذي يقتيض إفرا

فصار تعلق املثل األعىل من جانب توحيد األسامء والصفا  ومن جانب , جانب العبد فلا يرشك مع اهلل فيه غريه

معنًى ينبغي توحيد العباهة فاملثل األعىل له تعلق بتوحيد املعرفة واإلثبا  وله تعلٌق بتوحيد القصد والطلب وهذا 

وتعاىل عن احلدوه والغايا  )التنبه له ألنه من أحسن املطالب ثم إن الشيخ رمحه اهلل قا  ونختم هبذه الجملة 

 (.واألركان واألعضاء واألهوا  ال حتويه الجها  الست كسائر املبتدعا 

 .يطو  الملام فيها فنرجؤها إن شاء اهلل إىل الدرس القاهم 

 حممدوصىل اهلل عىل سيدنا 


