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  الشريط الثانيالشريط الثاني  
  .دائما   ، أو ليس مفهوما  دائما   نفُي الِمثْليِِة األولى ليس مستقيما  

أما الثاني فإنه واضح من جهة العربية، وواضح من جهة العقيدة، وواضح منن جهنة دتلتنه علنى 
 تأكيد النفي الذي جاء في اآلية.
 (.َوال شيَء مثْلُهُ هذا خالصة الكالم على قوله )

 ( َوال َشْيَء يُْعجُزهُ ) /ثم قال 

 ت شننيء ممننا يصننح أن يُطلننن عليننه أنننه شننيء يعجننز   ( يعننني أنننه َوال َشييْيَء يُْعجييُزهُ ومعنننى )

ويُْكِرثُهُ ويُثِْقلُهُ وت يكون قادرا عليه، بل هو سبحانه الموصوف بكمال القدرة وكمال العلنم وكمنال 

 .اتصافه بالصفات وكمال القوة، فلذلك ت شيء يعجز  
(فيها تقرير لتوحيد الربوبية كما ذكرنا آنفا؛ ألن نفي العجز ألجل كمنال القندرة، َوال َشْيَء يُْعجُزهُ )

 ، وهذا راجع إلى أفراد توحيد الربوبية.كمال الغنى، وكمال قوته 

 ( مسائل:َوال َشْيَء يُْعجُزهُ وفي الكالم على قوله )

 :المسألة األولى 
َْضِ  نِههيهُ ﴿  أن هذا منتزع من قوله هللا َْ ِِ َواَل فِيي ا ُ ِليُْعِجَزهُ ِمْن َشْيٍء فِي السهيَماَوا َوَما َكاَن َّللاه

[، فنفى سبحانه أن ثَمَّ شيٌء يعجز  في السماوات وكذلك فني األر،، 44﴾]فاطر:َكاَن َعِليًما قَِديًضا
 (.َعِليًما قَِديًضاوعلََّل ذلك بكونه )

 العجز في الجملة:  عَلَّال  بكمال علمه وقدرته؛ وذلك ألنَّ ونفي العجز في اآلية جاء مُ 

  .إما أن يرجع إلى عدم علم، فألجل عدم علمه باألمر عجز عنه 
  َولكن ت يقدر على إنفاذ ما علم أو ما يريد.  مَ لِ عَ وإما أن يرجع لعدم القدرة، ف 
  .وإما أن يرجع إليهما معا 

ُ ِليُ ﴿ولذلك لما قال  َْضِ  َوَما َكاَن َّللاه َْ ِِ َواَل فِيي ا نِههيهُ ﴿َعلَّلَنه بقولنه  ﴾ْعِجيَزهُ ِميْن َشيْيٍء فِيي السهيَماَوا
، ومن المتقرر في علم األصول في مسالك العلة منن أبنواا القيناس: أنل التعلينل ﴾َكاَن َعِليًما قَِديًضا

( بعد الخبر أو بعد األمر  والنهي. في القرآن والسنة يُستفاُد من جهات؛ ومنها مجيء )إنَّ
وهنا لما أخبر عن نفسه بعدم العجز، وعلل ذلك بكونه سبحانه عليما قنديرا، َعِلْمنَنا أنَّ سنبا عندم 

 العجز هو كمال علمه سبحانه وكمال قدرته.

 :المسالة الثانية 
النفنني إذا كننان فنني  أن هننذ  الجملننة نأخننذ منهننا قاعنندة قَعَّنندها أئمننة أهننل السنننة والجماعننة وهنني أنَّ 

 والسنة فإنه ت يُراد به حقيقة النفي، وإنما يُراد به كمال ضد .الكتاا 

ّل كل نَْفيٍ نُِفَي عن هللا   .يعني أنل

فنُِفننَي عنننه سننبحانه مننا ت يليننن بجاللننه فنني القننرآن أو فنني السنننة، فننإن  أنَّ كننل نَْفننيٍ أُِضننيَف   

د.  المقصود منه إثبات كمال الضلِ
يُنفَننى عننن الشنيء اتتصنناف بالصننفة؛ ألنننه لننيس بأهننٍل لهننا،  النفني المحنن، لننيس بكمننال، فقنند ألنَّ 

فيقال: فالن ليس بعالم. ألنله ليس أهال  ألن يتلصف بذلك، ويقال: فالن ليس بظالم ألننه لنيس بقنادر 
 أصال، كما قال الشاعر في وصف قوم يذمهم: 

ــةٍ  ةَ َوالَ يَْظِلُموَن الههاَس َحبه  قُبَي ِلَةٌ ال يَْغِدُضوَن بِِذمه
 َخْضذَلِ 

ألنهم ت يسنتطيعون أصنال أْن يظلمنوا أو أن يعتندوا لعجنزهم عنن ذلنك؛ ألن العنرا كاننت تفتخنر 
 بأنل من لم يَظِلْم يُظلَم كقول الشاعر وهو زهير:

وميييين لييييم يييييذد عيييين حو ييييه 
 بسالحه 

يهدم ومن ال يظلم الهاس 
 يظلم

 الهفي فيي الكاياو والسيهة نهميا  يو أن  النفي المح، ليس بكمال، ولذلك نقرر القاعدة:  فتقرر أنَّ 
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 . إلثباِ كمال ال د

َْضِ  نِههيهُ َكياَن ﴿ ذلك من قوله وأخذنا  َْ ِِ َواَل فِيي ا ُ ِليُْعِجَزهُ ِمْن َشيْيٍء فِيي السهيَماَوا َوَما َكاَن َّللاه

 ، فصار النفي نفي العجز عنه سبحانه فيه إثبات كمال علمه وقدرته.﴾َعِليًما قَِديًضا

فني أول آينة  [، وفني قولنه 255﴾]البقنرة:َواَل يَُؤوُدهُ ِحْفظُُهَما﴿ ُخْذ ُ مطلِردا  في مثله قوله وهذا 

َواَل ﴿[،  لكمنال حياتننه وكمنال قيوميتننه سننبحانه، 255﴾]البقننرة:اَل اَأُْخييذُهُ ِسيهَةٌ َواَل هَييْوٌم لَيهُ الكرسني ﴿

َواَل يَْظِلييييُم َضب ييييَ  ، وفنننني قولننننه ﴿وكمننننال قوتننننه فيننننه إثبننننات كمننننال قدرتننننه  ﴾يَييييُؤوُدهُ ِحْفظُُهَمييييا

[ وذلنك 4﴾]اإلخنال::َولَيْم يَكُيْن لَيهُ كُفُيًوا أََحيدٌ [ لكمال عدله سبحانه، وفني قولنه ﴿49﴾]الكهف:أََحًدا

 [ لكمال استغنائه سبحانه.3﴾]اإلخال::لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْ لكمال اتصافه بصفاته، و في قوله ﴿

 لسنة تأخذ إثبات الصفة التي هي بضد ذلك النفي.ففي كل نفيٍ جاء في الكتاا وا
ولهذا تُثْبَُت بع، الصفات وتُثبُت بع، األسماء عند طائفة من أهل العلم بألفاظ لنم تنرد صنراحة 

 وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاا والسنة.

 :المسألة الثالثة 
 يد الربوبية.( كما ذكرُت لك من أفراد توحَوال َشْيَء يُْعجُزهُ أنل قوله )

ِدتلننة الخننا: علننى العننام م كَّنندةٌ  والتمثيننل عننن العننام بننبع، أفننراد  فنني التوحينند صننحيح؛ ألنَّ 
 واضحة ت يمكن أن تخرج دتلة الخا: عن األمر الكلي العام.

فنني جمينع الصننفات حننن،  ولهنذا يجننيء اإلثبنات مفصننال كمننا ذكرننا ألجننل أنَّ اإلثبنات العننام   

 ضع بحسبه.فيُثْبَُت في كل مو
فمننن مثَّننل فنني موضننع بننبع، أفننراد الربوبيننة، فننإن تمثيلننه لننذلك حننن وإْن لننم يَُمثلِننل بجميننع أفننراد 

 الربوبية، بخالف األسماء والصفات فإنَّ األسماء والصفات تَُمثلِل عليها بأنواعها.
اء فنني هننذا المقننام فننإنهم يننذكرون تلننك األسننم أهننل السنننة إذا ذكننروا األسننماء والصننفات تمثننيال  
 والصفات واألفعال التي تدل على أنواع الصفات.

للصنفات الفعلينة حتنى يكنون  للصنفات اتختيارينة، ومثنات   للصفات الذاتينة، ومثنات   فيذكرون مثات  
ا ألجل أن ت يشترك أهل السنة مع أهل البدع في التعبير.   ذلك عامل

كالحيناة والقندرة والسنمع  لنرا فإذا أتى منثال فني إثبنات الصنفات ت يقولنون إنننا نثبنت صنفات ا

بِيَّنة واألشنناعرة  والعلنم والبصنر واإلرادة والكنالم ويسنكتون، ألنَّ  هنذ  السنبع هني التني أثبتهنا الكُالَّ
 وطائفة، وت يقولون نثبت الحياة والكالم   والسمع والبصر ويسكتون، ولكن يذكرون هذا وهنذا،

بحانه سنميع بصنير أو موصنوف بالسنمع والبصنر فإذا ذكروا هذ  السبع يقولون أيضا معها فهو س
-والقنندرة والكننالم واإلرادة والحينناة واتسننتواء والنننزول والرحمننة والغضننا والرضننا فيجمعننون 

 -ذكر الصنفات منا جنرل علينه اتتفنا  ومنا لنم يجنِر علينه اتتفنا  فن –والوجه واليندان، إلنى آخنر 

ا لقول أهل السنة -يعني بينهم وبين أهل البدع   عن غيرهم. تمييز 
 وأما في الربوبية ألجل أنه لم يَْجِر فيها الخالف فإنه يسوغ أن يمثل لها ببع، أفرادها. 

 :المسالة الرابعة 
باألشنياء، وِدتلنة اآلينة علنى النفني أبلنم وأعظنم فني  أنَّ العجز هنا كما في اآلية؛ جاء نفينه متعلقنا  

( التني تنقنل العمنوم منن ظهنور  ِمينْ ي اآلينة زينادة )(، ألنه جاء فَوال َشْيَء يُْعجُزهُ قول المصنف )
نننيَّة فينننه، فقنننال سنننبحانه ﴿ ِِ َواَل فِيييي إلنننى النَّصلِ ُ ِليُْعِجيييَزهُ ِميييْن َشيييْيٍء فِيييي السهيييَماَوا َوَميييا َكييياَن َّللاه

َْضِ   َْ ُ ِليُْعِجَزهُ ِميْن َشيْيءٍ ﴿[، فقوله 44﴾]فاطر:ا شنيء  لنو قنال: ومنا كنان هللا ليعجنز  ﴾َوَما َكاَن َّللاه

نا قنال ) ( هنذ ، لتنقنل ِمينْ ( جناءت زينادة )ِميْن َشيْيءٍ لَصحَّ النفي وصار ظاهرا في العموم، وأمنا لمَّ
يَّة فيه.  العموم المستفاد من مجيء النكرة في سيا  النفي من ظهور  إلى النَّصلِ

 ومعنى الظهور في العموم: أنله قد يَتََخلَُّف بع، األفراد على سبيل النُّْدَرة. 
يَّة في العموم: فإنه ت يتخلَُّف عن العموم شيء. وأما  النَّصلِ

( التنني دلنت علننى انتقنال هننذ  النكننرة ِمينْ فلمنا نفننى بمجنيء النكننرة فني سننيا  النفني وجنناء بزيننادة )
 المنفية من ظهورها في العموم إلى كونها نصا  صريحا  في العموم. 
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 األشياء. إذا تقرر هذا فالَمْنِفيُّ أن يعجز  سبحانه وتعالى هو
ُ ِليُْعِجيَزهُ ِميْن َشيْيءٍ ﴿واألشياء جمع شيء، والشيء الذي جاء فني اآلينة  ، وفني قولنه ﴾َوَميا َكياَن َّللاه

أه ه ما يصي  (، تعريف شيء عندنا: َوال شيَء مثْلُهُ (، وكذاك في قوله قبل )َوال َشْيَء يُْعجُزهُ هنا )
 .عيان والذ واِ، أو كان من الصفاِ واَحوالأن يُْعلََم أو يَُؤوُل نلى العلم، سواًء كان في اَ

ميا يصي  أن يُعليم أو ييؤول فكلمة )شيء( في النصو: تُفَسَّر عند المحققين من أهل السنة بأنها: 
 . نلى العلم

مما هو موجود أمامك أو ما ي ول إلى العلم لعدم وجود  ذَاتا  ولكننه موجنود  (يص  أن يعلم)قولنا 

هَساِن ِحيٌن ِمَن الدهْ ِض لَْم يَكُْن َشْيئًا َميْذكُوًضا﴿ في القََدْر، كقول هللا  [، 1﴾]اإلنسنان:َ ْل أَاَى َعلَى اإْلِ

، وسني ول إلنى وقد كان شيئا لكن ت يذكر  الناس؛ ألنهم لم يرو ، ولكنه شيء يُْعلَُم في حنن هللا 

ْكْر.  العلم في حن المخلو  والذلِ
ِِ َواَل فِيي (، وقوله)َوال َشْيَء يُْعجُزهُ ولهذا في قوله ) ُ ِليُْعِجيَزهُ ِميْن َشيْيٍء فِيي السهيَماَوا َوَما َكاَن َّللاه

َْضِ   َْ ( راجع هنا إلى منا هنو موجنود وإلنى منا لنيس بموجنود منن النذوات والصنفات واألحنوال؛ ا
 ألنها جميعا إما أن تكون معلومة، أو تكون آيلة إلى العلم.

 .(َوال نلهَ َغْيُضهُ ) /قال بعد ا 

َ َما لَكُْم ِميْن نِلَيٍه َغْييُضهُ ﴿ ( هذا ُمْنتََزع من قول هللا َوال نلهَ َغْيُضهُ وقوله )  ﴾ هنذ  جناءت اْعبُُدوا َّللاه
بها الرسل جميعا؛ جاء بها نوح، وجاء بها هود، وجناء بهنا صنالح، وجناءت بهنا األنبيناء والرسنل 

 جميعا.

ِْ َيَا﴿ وهذا في المعنى كقوله  ِْ ِميْن لَيُدْن َحِكييٍم َخبِييٍض)ِكاَياٌو أُْحِكَمي يلَ (أاَله اَْعبُيُدوا ناِله 1اُيهُ ثُيمه فُص ِ

 َ َِ ﴿ [، وكقولننه 2-1﴾]هننود:َّللاه ُهيياغُو َ َواْجاَهِبُييوا ال َوَمييا ﴿ [، وكقولننه 32﴾]النحننل:أَْن اُْعبُييُدوا َّللاه

 [.25﴾ ]األنبياء:نِلَهَ ناِله أَهَا فَاْعبُُدونِ  أَْضَسْلهَا ِمْن قَْبِلَ  ِمْن َضسُوٍل ناِله هُوِحي نِلَْيِه أَهههُ الَ 
 ( مسائل:َوال نلهَ َغْيُضهُ وفي قوله )

 :المسألة األولى 
 .(ال نله نال هللا)أنَّ هذ  الكلمة هي معنى كلمة؛ أو هي مطابقة لكلمة التوحيد 

 (.ال نلهَ َغْيُضهُ معناها ) (ال نله نال هللا)وكلمة التوحيد 
 ( هذا دخل عليه النفي.ال نلهَ َغْيُضهُ التوحيد وفي قوله )واإلله في كلمة 

كمنا سنيأتي بياننه فني -ليس داخال في هذا النفي  فالَمْنِفيُّ جنس اآللهة التي تستحن العبادة، وهللا 

 .-إعراا كلمة التوحيد

 (؛ ألن الغَيِريَّْة:َغْيُضهُ موافقة لـ) (إت هللا)وكلمة 

 فهننا ذات الرجنال غينر  ،ولنك: منا دخنل رجنل غينُر زيندذوات كقربما كانت غيرينة فني الن
 ذات زيد.

 .أو في الصفات كقولهم: جاءكم بوجه غير الذي ذها به 
 الوجه من حيث هو واحد لكن من حيث الصفة اختلف.

 فإذن الغَيِريَّْة قد ترجع إلى غيرية الذات، وقد ترجع إلى غيرية الصفات.

 المنفي هو جنس اآللهة التي تستحن العبادة.هنا اإلله (ت إله إت هللا)وفي النفي 

فيهيا حايى يخيضن مههيا َن الهفيي  ليس  ذا ُمْخَضجاً من اآللهة؛ َهه ليم ييدخل أصيالً  (نال هللا)و* 

 ضاجع نلى اآللهة الباُلة. 

 :المسألة الثانية 
 اس في تفسير .( هذ  اختلف الناإلله( وكلمة )نله( مشتمل على كلمة )ال نلهَ َغْيُضهُ قوله ) أنَّ  
 نا فالافسيض اَول لها : أنل اإللنه هنو النرا، وهنو القنادر علنى اتختنراع، أو هنو المسنتغني عمَّ

 سوا ، المفتقر إلى كل ما عدا . 
وهننذا قننول أهننل الكننالم، فنني أنل اإللننه هننو الننرا؛ يعننني هننو الننذي يَْقننِدُر علننى الَخْلننِن واتختننراع 
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ا سوا   وكل شيء يفتقر إله. واإلبداع، وهو الذي يستغني عمَّ
 كما ذكرنا إليكم مرارا عبارة صاحا السَّنوسية وعبارة أهل الكالم في ذلك.

وهننذا التفسننير بكننون اإللننه هننو القننادر علننى اتختننراع وهننو الننرا ألهننل الكننالم، مننن أجلننه صننار 
اتفترا  العظيم في فهم معننى كلمنة التوحيند وتوحيند العبنادة وفني فهنم الصنفات وفني تحديند أول 

 واجا على العباد.
 اإلله، إلنه ) فِعَناْل ( بمعننى َمْفعُنوْل يعنني  وأنل  (1) ..[...] نأتي للجملة هذ  :لها الافسيض الثاهي

 َمأْلُوْ .
َي إله  ألنه مألو ٌ.  سُملِ

 .والمألُو ُ مفعول من المصدر وهو اإللَهةْ 
 الحا والذل والرضا. واإللهة مصدر أَلَهَ يَأْلَهُ إِلََهة  وأُلُوَهة  إذا َعبََد مع

صننارت كلمننة اإللننه هنني المعبننود، واإللهننة واأللوهيننة هنني العبوديننة إذا كانننت مننع المحبننة  ا  فننإذ 
 والرضا.

 هو الذي يُْعبَُد مع المحبة والرضا والذل. ا  له إذفصار معنى اإل

لنى المصندر هذ  لها اشنتقاقها الراجنع إ (إله)وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة؛ وذلك ألنَّ كلمة 

[ يعنني 127﴾]األعنراف:َويَذََضَ  َونِلََهاَ إلهة، الذي جاء في قراءة ابن عباس في سورة األعراف ﴿

 ويذرك وعبادتك، وأما مجيُ ها في اللغة فهو كقول الشاعر كما ذكرنا لكم مرارا:
ِه ـُــهلل دض  الغاهياِ الم  سب حن واساضجعن من األهِ  د 

 يعني من عبادتي.
 .المعبود، وت يصح أن يفسَّر اإلله بمعنى الرا مطلقا   فاإلله هو

 الخصومة وقعت بين األنبياء وأقوامهم، بين المرسلين وأقوامهم في العبودية ت في الربوبية. ألنَّ 

ِ َِلَهيييةً ِليَكُوهُيييوا لَُهيييْم ﴿ فالمشنننركون أثبتنننوا آلهنننة وعبننندوهم، كمنننا قنننال  َوااهَخيييذُوا ِميييْن ُدوِن َّللاه

ا) ا(81ِعزًّ أََجعَيَل اآْلِلَهيةَ [، وكقولنه ﴿82-81﴾]منريم:َكاله َسييَْكفُُضوَن بِِعبَياَداِِهْم َويَكُوهُيوَن َعلَيْيِهْم ِ يدًّ

 .واحدا   [ يعني أََجعََل المعبودات معبودا  5﴾]::نِلًَها َواِحًدا
 ( راجٌع إلى نفي العبادة.َوال نلهَ َغْيُضهُ وهذا يدلك على أنَّ هذا النفي في قوله )

ذا القننول الثنناني هننو قننول أهننل السنننة وقننول أهننل اللغننة وقننول أهننل العلننم مننن غيننر أهننل البنندع وهنن
 ، وهو المنعقد عليه اإلجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنى اإلله.جميعا  

 يعهي ال معبود بحق نال هللا جل جالله. (ال نله نال هللا)و ذا  و معهى كلمة الاوحيد 

 :المسألة الثالثة 
 ما معناها؟  (ت إله إت هللا)جعة إلى كلمة التوحيد را

  .ال معبود حق نال هللا معناها: 
 وكما هو معلوم الخبر في قوله )ت(، خبر )ت( النافية للجنس محذوف )ت إله(، ثم قال )إت هللا(.

َوالَ ، ْدوىَ الَ َعي) وحْذُف الخبر؛ خبر )ت( النافية للجنس شائع كثير في لغنة العنرا كقنول النبني 

يََضةَ   فالخبر كله محذوف. 2(َوالَ غُولَ ، َوالَ هَْوءَ ، َوالَ َصفَضَ ، َوالَ َ اَمةَ ، ُِ

وخبر )ت( النافية للجنس يحذف كثيرا وبشيوعٍ إذا كنان معلومنا لندل السنامع، كمنا قنال ابنن مالنك 

 :-سيعني باا ت النافية للجن–في األلفية في البيت المشهور: وشاع في ذا الباا 

 اُُ قَ ْسيييينِ  اوِ بَييييا الْ ي ذَ فِيييي اعَ َشييييوَ 
 ض بَ الخَ 

ُِ قُ سُييييي عْ َميييي ادُ ضَ ُمييييا الْ ذَ نِ   هِ و
 ــضهَ ظَ 

                                                
 جد كالم مقطوع.يو   1
 (5920(/ مسلم )5707البخاري ) 2
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 فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز اإلسقاط.

أنل المشنركين لنم يننازعوا فني وجنود إلنه  (إت هللات إله حن )وسبا اإلسقاط؛ إسقاط كلمة )حن(، 

 بالعبادة دون غير ، وأنل غير  ت يستحن العبادة.  ، وإنما نازعوا في أحقلِيِة هللامع هللا 

ا كان في اتستحقا  دون الوجود، جاء هنذا النفني  ا كان في الثاني دون األول؛ يعني لمَّ فالنزاع لمَّ
 بحذف الخبر ألن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي األحقية.

َ  ُيَو اْلَحيق  ﴿تعالى أو صار الخبر تقدير  حن كما قال  في )ت إله( صار الخبر راجعا   ذَِلَ  بِيأَنه َّللاه

يلُ  ُِ َ  ُيَو ﴿ [، وفني اآلينة األخنرل قنال 92]الحن::﴾َوأَنه َما يَْدعُوَن ِمْن ُدوهِيِه  ُيَو اْلبَا ذَِليَ  بِيأَنه َّللاه

لُ  ُِ َ  ُيَو اْلَحيق  َوأَنه  ذَِلَ  بِأَنه ﴿فلما قال سبحانه [، 30]لقمان:﴾اْلَحق  َوأَنه َما يَْدعُوَن ِمْن ُدوهِِه اْلبَا َّللاه

لُ  ُِ قرن بين أحقلية هللا للعبنادة وبطنالن عبنادة منا سنوا ، دلل علنى أن  ﴾َما يَْدعُوَن ِمْن ُدوهِِه  َُو اْلبَا

 .هو نفي استحقا  العبادة ألحد غير هللا  (ت إله إت هللا)المراد في كلمة التوحيد 

 من جهتين: صوابا (حن)صار تقدير الخبر بكلمة  ا  فإذ 

 أنل النلزاع بين المشنركين وبنين الرسنل كنان فني اسنتحقا  العبنادة لهنذ  اآللهنة، الجهة اَولى :
 ولم يكن في وجود اآللهة. 

  أنل اآليننة بننل اآليننات دلننت علننى بطننالن عبننادة غيننر هللا وعلننى أحقيننة هللا ةالثاهيييالجهيية : 

 بالعبادة دون ما سوا .

 ؛ )ت إله حن(.(حن)لك الخبر مقدر بكلمة  إذا تقرر ذلك فكما ذََكْرتُ 

 و)ت( نافية للجنس، فنفت جنس استحقا  اآللهة للعبادة.
نفت جنس المعبودات الحقلة، فال يوجد على األر، وت في السماء معبود َعبََد ُ المشركون حنن، 

 وحد  وهو الذي عبد  أهل التوحيد. ولكن المعبود الحن هو هللا 

كما ذكرنا لك هو المتعين خالفا لما عليه أهل الكنالم المنذموم، حينث قندروا  (نح)وتقدير الخبر بـ

 )ت إله في الوجود( أو )ت إله موجود(. (في الوجود)أو بشبه الجملة بقولهم  (موجود)الخبر بـ

ألنهم فهموا من  (اإلله)وهذا منهم ليس من جهة الغلط النحوي، ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنى 

 ، وجعلوا آية األنبياء دليال على ذلك وهي قولنه الرا، فنفوا وجود را مع هللا  (هاإلل)معنى 

ُ لَفََسَداَا﴿ قُيْل لَيْو َكياَن َمعَيهُ َِلَهيةٌ [، وكقوله في آية اإلسراء ﴿22﴾]األنبياء:لَْو َكاَن فِيِهَما َِلَهةٌ ناِله َّللاه

[، ففسنروا آينة األنبيناء وآينة اإلسنراء 42﴾]اإلسنراء:ِش َسبِيالً َكَما يَقُولُوَن نِذًا اَلْباَغَْوا نِلَى ِذي اْلعَضْ 

 باألرباا؛ بالرا، ولكن هي في اآللهة كما هو ظاهر لفظها.

 إنما هي بالبغي والظلم والعدوان والتعدي ت باألحقية. إذا تقرر ذلك فنقول: إن عبادة غير هللا 

 :المسألة الرابعة 
 .(نال هللاال نله )في إعراا كلمة التوحيد 

 نافية للجنس. (ال)
 هو اسمها مبني على الفتح. (نله)

 ( النافية للجنس مع اسمها: في محل رفع مبتدأ.الو)
وحن: هو الخبر؛ وحن المحذوف هو خبر، والعامنل فينه هنو اتبتنداء أو العامنل فينه )ت( النافينة  

 للجنس على اتختالف بين النحويين في العمل.
 (نال هللا)و
 ستثناء؛ أداة استثناء.ا (نال)
مرفوع، وهو بدل من الخبر، ت من المبتدأ؛ ألنه لم يدخل في اآللهة حتى يُخنَرج منهنا؛ ألن  (هللا)

حتنى يكنون بندت منن اسنم ت  -كمنا يقولنه منن لنم يفهنم-المنفي هي اآللهنة الباطلنة، فنال يَندخل فيهنا 
 النافية للجنس، بل هو بدل من الخبر.

تسم هذا مرفوعا، يُبنيلُِن ذلنك أن التنابع منع المتبنوع فني اإلعنراا والنفني وكون الخبر مرفوعا وا
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 واإلثبات واحد.

َر بـ  للعبادة. صار الُمثبَْت هو استحقا  هللا  (حن)وهنا تَْنتَبِْه إلى أن الخبر لما قُدلِ

 ومعلوم أنل اإلثبات بعد النفي أعظم دتلة في اإلثبات من إثباٍت مجرد بال نفي.

( هنذا أبلنم فنني اإلثبنات منن قنول: هللا إلننه ال نليه غييض هللاوقننول ) (ت إلنه إت هللا)ر قولنه ولهنذا صنا

 واحد، ألن هذا قد ينفي التقسيم و لكن ت ينفي استحقا  غير  للعبادة.

ِحيمُ ﴿ ولهذا صار قوله  ْحَمُن الضه بنل  (ت إلنه إت هللا)[، وقول القائنل 163﴾]البقرة:اَل نِلَهَ ناِله  َُو الضه

ُ يَْسياَْكبُِضونَ قوله تعنالى ﴿ [ جمعنت بنين النفني 35﴾]الصنافات:نِههُهيْم َكياهُوا نِذَا قِييَل لَُهيْم اَل نِلَيهَ ناِله َّللاه

 واإلثبات، وهذا يسمى الحصر والقصر، ففي اآلية حصر وقصر.
غ وهنذا لنيس بجيند، بنل الصنواا فيهنا أن  يقنال هنذا وبع، أهل العلم يعبر عنها باتسنتثناء المفنرل

وقصر، فجاءت )ت( نافية وجاءت )إت( مثبتة ليكنون ثَنمَّ حصنٌر وقصنٌر تسنتحقا  العبنادة فني هللا حصر 

  غير .دون 
وهنذا عنند علمناء المعناني فني البالغنة يفينند الحصنر والقصنر والتخصني:، يعنني أنَّنهُ فينه ت فنني 

 غير .
 وهذا أعظم دتلة فيما اشتمل عليه النفي واإلثبات.

ى كلمننة التوحينند وتفصننيل الكننالم عليهننا ترجعننون إليننه فنني موضننعه مننن كننالم أئمننة النندعوة ومعننن
 رحمهم هللا تعالى.

  الخامسةالمسألة: 
 كما ذكرنا. هذ  الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة    ( أنَّ َوال نلهَ َغْيُضهُ على قوله )

 بنفي وبإثبات.ت يستقيم إت بشيئين كما ذكرنا:  وتوحيد العبادة    

، حتنى يجمنع منا ، واإلثبات وحد  ت يكون به المنرء موحندا  فالنفي وحد  ت يكون به المرء موحدا  
 بين النفي واإلثبات.

وحند  دون منا  نفي اسنتحقا  العبنادة ألحند منن هنذ  اآللهنة الباطلنة، وإثبنات اسنتحقا  العبنادة الحقنة   
 سوا .

 بالطاغوت، فال يستقيم توحيد أحد حتى يكفر بالطاغوت وي من با . وهذا هو معنى اإليمان با  والكفر

 ومن كان إيمانه با  صحيحا كان كفر  بالطاغوت صحيحا، إذ ثَمَّ مالزمة ما بين هذا وهذا.
 وإثبات توحيد اإللهية علنى هنذا المعننى بنين النفني واإلثبنات يتضنمن إثبنات توحيند الربوبينة؛ ألنَّ 

؛ فني الربوبينة، وكنذلك مسنتلزم إلثبنات صنفات الكمنال    هية موحند   كل موحد   في اإلل

 ألنه ت يُعبد إت من كان متصفا بصفات الكمال.
 (. َوال نلهَ َغْيُضهُ هذا خالصة ما يشتمل عليه قوله )

لي ولكنم الننور فني الندنيا وفني اآلخنرة واإلهتنداء التنام واألمنن  في هذا القدر كفاية وأسأل؛ هللا 
 التام إنه كريم جواد سميع الدعاء، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد. 

 اَسئلة

 لينتمثالحها ويتوضن نرجنوا كالم على مسألة التشنبيه منن حينث الكيفينة والمعننى، واألصنلال/1س

 عليها؟
هذ  المسنألة كمنا هنو معلنوم بسنطها أهنل السننة وخاصنة شنيخ اإلسنالم ابنن تيمينة فني مواضنع /ن

 كتبه، وكذلك هو في شروح الواسطية المطولة تذكر هذ  المسألة: كثيرة من
التشبيه من حيث الكيفية هو التمثيل كقول المجسمة: إن هللا جسنم كأجسنامنا، ويند  كأيندينا، وقدمنه 
كأقنندامنا، واسننتوائه كاسننتوائنا، فنني كيفيننة اتسننتواء مماثننل لنننا ومشننابه لنننا. فهننذا تشننبيه مننن حيننث 

 الكيفية.
حيث تمام المعنى كنأن يقنول معننى اسنتواء هللا هنو معننى اسنتوائنا تمامنا، المعننى فني وتشبيه من 

هذا هو هنذا، معننى سنمع هللا هنو معننى سنمعنا تمامنا، ت فنر  بنين هنذا وهنذا، وهنذا أيضنا تشنبيه 
 مذموم باطل.
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ولكن المشابهة التي ت تُنفى هي منا كنان منن جهنة اتشنتراك فني أصنل المعننى؛ ألن المعننى كمنا 
هو معلوم يوجد كليا في األذهان، وأما في الخنارج فيكنون مختلفنا بحسنا اإلضنافة والتخصني:، 

 فإذا كان المعنى الكلي هذا له جهتان: 
أقل درجات المعنى، فهذ  هني، أو هنذا هنو القندر المشنترك بنين كنل منن ، جهةُ مطلن المعنى -

مع، والضنأن لنه سنمع، اتصف بالصفة، فمثال في السمع: البعوضنة لهنا سنمع، والنذباا لنه سن
والنمل له سمع، واإلنسان له سمع، ه تء اشنتركوا فني أصنل معننى السنمع؛ لكننهم يتفناوتون 
فيننه بقنندر مننا هننم عليننه، بقنندر مننا يناسننا ذواتهننم، بقنندر مننا يناسننا أبنندانهم، بقنندر مننا يناسننا 

ل لهننم، فسنمع البعنو، لنيس هننو كسنمع اإلنسنان، وسنمع النمنن اسنتعداداتهم التني جعلهنا هللا 

لننيس كسننمع اإلنسننان، لكننن أصننل معنننى السننمع مشننترك بننين هننذ  المخلوقننات، فكننذلك جنننس 

يناسننا  المخلوقننات التنني لهننا سننمع نُثبننت لهننا أصننل السننمع كمننا هنني عليننه؛ ولكننن سننمع هللا 

ذاته، كما أن ما بين اإلنسان ومنا بنين النمنل فني السنمع قندر مشنترك فني هنذا المعننى؛ معننى 

 .هو قدر مشترك في أصل المعنى بين المخلو  وبين هللا السمع ومعنى البصر، فما 

يناسا ذاتنه العلينة العظيمنة الجليلنة اتتصناف  أما في تمام المعنى فكل له ما يناسبه؛ فا    -

بالصننفات الكاملننة المطلقننة؛ الكمننال المطلننن الننذي ت يعتريننه نقنن: فنني وجننه مننن الوجننو ، 
هذا معنى الكيفية تمام المعنى أصنل اتتصناف والمخلو  له ما يناسا ذاته من نق: وحال. ف

 بالصفات.

 كيف نفر  بين الكيفية وتمام المعنى ؟ /2س
 تمام المعنى غير مضاف كلي والكيفية تمثيل:
 فإذا قلت السمع هو كالسمع صار هذا تمثيال.

أو بصنر  فني كيفينة اتتصناف هنو ككيفينة اتصناف المخلنو  بالسنمع والبصنر  وإذا قلت سمعه 

 .ذا تكييفاهصار 
 فإذا قلت السمع والسمع صار هذا تمثيال، تمثيال في المعنى.

وإذا قلت اتصف بالسمع بكيفية اتصافنا بالسمع، واتصف بالبصنر بكيفينة اتصنافنا بالبصنر، صنار 
 تجسيما أو صار هذا من جهة الكيفية. 

 خنر ، وهللا السمع إدراك المسموعات، أننت تندرك المسنموعات بواسنطة أذن وطبلنة إلنى آ ألنَّ 

ليسنت  إدراكه للمسنموعات لنيس بكيفينة إدراك المخلنو  للمسنموعات، كنذلك البصنر؛ عنين هللا 
كمنا يلينن بجاللنه وعظمتنه؛ لكنن ت نقنول عيننه سنبحانه  كعين المخلو  في الكيفية، نثبنت   عيننا  

 كعين اإلنسان في الكيفية؛ فيها سواد، بيا،، أو لها حدقة، شبكية إلى آخر . 

، والكيفية التمثيل فيها هذا تجسيم وهو منن المكفنرات، ألننه ثبات المعنى هذا كمال المعنى   فإ

 تمثيل للمخلو  بالخالن.

 ما رأيك في كتاا المنحة اإللهية في تعريف شرح الطحاوية؟/2س
 ج/ ما شفت الكتاا هذا.

 قولك المنفي جنس اآللهة التي تستحن العبادة؟/3س

ن العبنادة فني ظنن العابندين وإتل )ت إلنه حنن( فنفنت كلمنة التوحيند أحقينة المقصود بقنول تسنتح/ن
 اآللهة في العبادة، المقصود بحسا ظنهم، أو نقول المنفي جنس استحقا  اآللهة للعبادة.

 ﴾ ؟َكِمثِْلهِ هذا س ال في األصول ومتعلن بكلمة الكاف في ﴿/4س
ي ونقن: وزينادة ونقنل واسننتعارة ج/والجنواا عليهنا تقسنيم األلفناظ إلنى شننرعي ووضنعي وعرفن

 . هذا البحث فيه معروف لكن هذا يحتاج إلى بسط آخر.َكِمثِْله(وكازدياد الكاف في ) (3)[.....]

قنال أهننل السنننة كمننا ذكنرتم قاعنندة أهننل السنننة: أن النفني مجمننل واإلثبننات مفصننل، وأنَّ أهننل /5س
بنندع )امنأل الكننون نفينا وت تقننل البندع عكنس ألهننل السننة، فمننا القنول عننندما يقنول أحند مننن أهنل ال

                                                
 كالم لم أفهمه.  3
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 بإثبات( فيكون اإلثبات عندهم واإلثبات مجمل؟
امأل الكون نفيا يعني اْنِف كما تريد ) وت تقل بإثبات( يعني ت تفصنل، هنذا -ج/ أنا ما أفهم الكالم 

 موافن لقولهم إن النفي مفصل واإلثبات مجمل.
 (4) .نكتفي بهذا القدر وصل اللهم وبارك على نبينا محمد

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اٍء  َدائٌِم باَِل اْنتَِهاٍء.قَِديٌم باَِل اْبتِدَ 
 َت يَْفنَى َوَت يَبِيُد.  

   .َوَت يَُكوُن إِتَّ َما يُِريدُ 
 َت تَْبلُغُهُ اأْلَْوَهاُم، َوَت تُْدِرُكهُ اأْلَْفَهاُم.  

وأجزل له المثوبة، اشتملت علنى  /هذ  الجمل من هذ  العقيدة المختصرة؛ عقيدة اإلمام الطحاوي 

أو فني  ، وهي ليست راجعة إلى ترتيا معين؛ يعني في ذكر صفاٍت   جملة من صفات هللا 
ذكر قواعند فني الصنفات، أو فيمنا يخنالف فينه أهنل السننة والجماعنة غينرهم، إت فني بعضنها كمنا 

يندة علنى ترتينا موضنوعي سيأتي، وهذا كما ذكرنا لك من قبل راجع إلنى أننه لنم يرتلنا هنذ  العق
منهجنني بحيننث ينتقننل مننن أنننواع اإليمننان إلننى غيرهننا وبننين أنننواع اإليمننان يعننني أركننان اإليمننان 
وهكذا، ولهذا نذكر البيان علنى كنل جملنة بحسنا منا اشنتملت علينه، وفني ذلنك إن شناء هللا تعنالى 

 فوائد.
 ( َدائٌم بال اْهاهاء، قَديٌم بال اباَداء) /قال 

ننا َخلننن، فهننو سننبحانه َخلَننَن الزمننان، والزمننان ت يحويننه،  هللا  نَّ أَ  نْ يلِ بَننيُ  نْ بننذلك أَ  /أراد  منننزل ٌ عمل

سنبن الزمنان، وأيضنا سنيدوم بعند  ، وذكر هنا أنل هللا وكذلك خلن المكان، والمكان ت يحويه، 

 انتهاء الزمان بال انتهاء.
 بدية الزمان في الماضي وفي المستقبل.وهذا المعنى الذي أراد  عبََّر عنه بتعبير المتكلمين في أ

ا جاء في الن: من التعبير عن أبدية الزمنان منن الجهتنين؛ وذلنك أنل أبدينة  وهذا خروج منهم عمل

ت يُوَصننُف بأنننه ابتنندأ فنني زمننان وت أنننه ينتهنني فنني زمننان؛ ألن الزمننان  الزمننان يعننني أنل هللا 

 ه بال انتهاء.كان قبل خلقه، وسيبقى سبحان محدود مخلو ، وهللا 

بُنر عننه المتكلمنون ويعبنر عننه أهنل العقائند المختلفنة بنأنواع منن التعبينر منهنا هنذا  هذا المعننى يُعلِ
 الذي ذكر  الطحاوي.

ُل َواآْلِخييُض ﴿ ومننن المعلننوم أن التعبيننر الننذي جنناء فنني الكتنناا والسنننة هننو قننول الحننن  َوه َْ  ُييَو ا

نُ  ُِ  [.3﴾]الحديد:َوالظهاِ ُض َواْلبَا

ُل َواآْلِخضُ ﴿وله سبحانه وق َوه َْ فني  ملسو هيلع هللا ىلصهذا في المعنى الذي أراد  الطحناوي، لهنذا فسَّنَر ُ النبني  ﴾ َُو ا

 فلنيس قبنل النرا  5(أهيِ اَول لييس قبلي  شييء، وأهيِ اآلخيض فلييس بعيد شييء)دعائه بقوله 

ن زمنان، كمنا أننه لنيس قبلنه شنيء منن المخلوقنات، وت بعند  أيضنا شنيء من زمان، ولنيس بعند  
                                                

 انتهى الوجه األول من الشريط الثاني. 4

 (3873(/ ابن ماجه )3400(/ الترمذي )5051(/ أبو داود )7064مسلم ) 5



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     
   

 الشريط الثاني  

31 

 المخلوقات.
ُل( َو)اآْلِخضُ وهذان اتسمان ) َوه َْ -َدائيمٌ ( وأننه )بيال ابايَداء -كما ذكر- قَديمٌ ( دتَّ على أنه سبحانه )ا

 (.بال اْهاهاء -سبحانه

هو األكمل؛ بنل هنو الصنحيح، وأمنا  في القرآن وفي سنة المصطفى  وما جاء في وصف هللا 

 المسائل المتعلقة بهذ  الجملة. ما ذََكْر من الوصف، فسيأتي ما فيه في
 ( من جهة المعنى ومن جهة الدليل عرفتها.َدائٌم بال اْهاهاء، قَديٌم بال اباَداءقوله ) ا  فإذ

 ى بها في اللغة.( غير ما يُعنَقَديمٌ والمتكلمون يعنون بكلمة )
َم على غير .  فإنهم يعنون بالقديم الذي تَقَدَّ

 يعني من جميع المخلوقات. تشمل كل ما هو غير هللا والغيريلة هنا مطلقة بال تقييد ف
م قَيديمٌ فيكون قنولهم فني وصنف هللا بأننه ) ( أو فني أسنماء هللا بأننه سنبحانه القنديم يعننون بنه الُمتَقَندلِ

 .على غير  مطلقا  
 وهذا التقدم يشمل كل األزمنة الماضية وزيادة.

على غير  قد يكنون منن جهنة  ن كونه متقدما  (؛ ألقَديٌم بال اباَداءبقوله ) /ولذلك احترز المصنف 

لنننا بعلمننه، وت تدركننه  التقسننيم العقلنني أنل لننه ابتننداء سننبحانه معننروف، وهننذا ممننا لننم يننأذن هللا 
( وهذا هو معننى كمنا ذكنرت لنك اسنم هللا قَديٌم بال اباَداءأوهامنا وت عقولنا وت قلوبنا فلذلك قال )

 (. )اَول الذي ليس قبله شيء

عنن اسنمه األول بكوننه قنديم وأننه القنديم هنذا أرادوا بنه غيننر  تعبينر المتكلمنين عنن النرا  ا  فنإذ

 المعنى اللغوي.
وأمننا المعنننى اللغننوي فننإنل القننديم هننو الننذي صننار متقنندما علننى غيننر ، وسننيعقبه غيننُر ، وقنند سننبقه 

ْضهَاهُ َمهَاِزَل َحاهى َعاَد َكاْلعُْضجُ ﴿ غير ، كما قال   [ وكقولنه الحنن 39﴾]ينس:وِن اْلقَيِديمِ َواْلقََمَض قَده

 [، وأشبا  ذلك.11﴾]األحقاف:َونِْذ لَْم يَْهاَُدوا بِِه فََسيَقُولُوَن َ ذَا نِْفٌ  قَِديمٌ ﴿

ْم أو القََدْم في اشتقا  هذ  المادة في اللغة راجعة إلى ما تقدم علنى غينر ، وهنذا فني  والِقَدْم أو التَقَدُّ
 اللغة.

موضوعة لألشياء المحسوسة التي رآها، أو عرفها العرا، ولهذا دخل فني اسنم  اللغة ومعلوم أنَّ 
 القديم المخلوقات.

 به كما سيأتي في المسائل. القديم ت يوصف هللا  وإذا كان كذلك فإنَّ 

( هنذ  عنند المتكلمنين لهنا معننى  غينر المعننى فني اللغنة، ومعناهنا عنند قَيديٌم بيال ابايَداءفكلمة ) ا  إذ
 كما ذكرُت لك هو المتقدم على غير . المتكلمين

َمنهُ غينُر ، وهنذا يجنوز فني  وفي اللغة المعننى أخن:، المتقندم أو منا كنان متقندما   علنى غينر  وتَقَدَّ
اللغة، وهم لم يريدوا هذا المعننى، ولنذلك جعلنوا القنديم منن أسنماء هللا، وجعلنوا الِقنَدَم صنفة للحنن 

. 

َي باألزلية؛ بأزلينة النرا اَداءقَديٌم بال ابإذا تبين لك ذلك فقوله ) ، وقولنه ( هذا راجع إلى ما سُملِ

 .( راجع إلى أبديته َدائٌم بال اْهاهاء)

ولفننظ )أزليننة( هننذا مركننا أو منحننوت مننن )لننم يننزل(، فلمننا أرادوا النسننبة جعلوهننا لننألزل؛ يعننني 
 الزمان الماضي القديم جدا الذي لم يزل، ت يعرف له بداية.

أزلية، والتعبير عن هنذ  األشنياء بمنا جناء  صفات الرا  ، أو أنَّ ون بأنه أزلي فيُقَاُل هم يعبر
في الكتاا والسنة هو الحن، فال يُعبَّنر عنن هنذ  األشنياء بمنا لنم ينرد فني الكتناا والسننة؛ ألننه قند 
 يشتمل على باطل، والمرء ت يعلم ذلك، حتى من جهة اتحتماتت العقلية أو اتحتماتت اللغوية. 

( وهنذا فينه احتنراز، جعنل الجملنة حنن فني نفسنها لكنن فيهنا قَديٌم بيال ابايَداءلم لف احترز فقال )ا
 (.َدائٌم بال اْهاهاءمخالفة، وَعبلر عن األبدية بقوله )

  ايعنني عنند المتكلمنين وعنند األشناعرة وأشنب -الِقنَدْم هنو قِنَدْم النذات  إذا تبين لك ذلك، فعندهم أنَّ 
عندهم الِقَدْم حينما يطلقونه يريدون به قدم الذات، وأما قَِدْم الصفات فهنذا فينه  -ه تء، والمعتزلة 
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 تفصيل.
( يعنون به قَِدَم الذات، ودائم الذات، أما الصفات فلهنم فيهنا َدائٌم بال اْهاهاء، قَديٌم بال اباَداءفقوله )

 تفصيل، وكأنل الطحاوي درج على ما درجوا عليه ألنه عبََّر بتعبيرهم.
 ( مسائل:َدائٌم بال اْهاهاء، قَديٌم بال اباَداءا تقرر لك ذلك، ففي قوله )إذ

 :المسألة األولى 
ى هللاَ   بها المتكلمون. اسم القديم: هذا كما ذكرت من األسماء التي سمَّ

، وإت فالنصنو: منن الكتناا والسننة لنيس فإنهم هم الذين أطلقوا هذا اتسم القنديم علنى النرا 

 تسم.فيها هذا ا
 وإدراج اسم هللا وإدراج القديم في أسماء هللا هذا غلط، وت يجوز، وذلك ألمور.

 :إن القاعنندة التنني يجننا اتلباعهننا فنني األسننماء والصننفات أتل يُتجنناوز فيهننا القننرآن  اَمييض اَول
عندلٍ والحديث، ولفظ أو اسم القديم أو الوصف بالقدم لم يأِت في الكتاا والسننة، فيكنون فني إثباتنه ت

 على الن:.

  أنل اسم القديم منقسم إلنى منا يُمندح بنه، وإلنى منا ت يمندح بنه، فنإنل أسنماء هللا الثاهياَمض : 

أسماء مدح؛ ألنها أسنماء حسننى واسنم القنديم ت يمندح بنه؛ ألن هللا وصنف بنه العرجنون، والقنديم 
 هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم.

  قديم ت يدعا هللا اسم ال : أنَّ الثالثاَمض  به، فنال يندعا هللا بقنول القائنل ينا قنديم أعطنني، وينا

بها فنذلك  أيها القديم، أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني كذا، واألسماء الحسنى يُْدَعى هللا 

َْسَماُء اْلُحْسهَى فَياْدعُوهُ بَِهيالقوله ﴿ َْ ِ ا ْدَعى بهنا؛ يعنني [، فاألسنماء الحسننى يُن180﴾]األعنراف:َوّلِِله

تكون وسيلة لتحقين مراد العبد، ولهذا لم يدخل الوجه في األسماء، ولم تدخل اليدان في األسنماء، 

 بها. وت أشبا  ذلك، ألن هذ  صفات وليست بأسماء، واألسماء هي التي يُْدَعى هللا 

 وإذا تبين ذلك فننتقل إلى:

 :المسألة الثانية 
 ماء الحسنى؟ما ضابط كون اتسم من األس

 اتسم يكون من أسماء هللا الحسنى إذا اجتمعت فيه ثالثة شروط، أو اجتمعت فيه ثالثة أمور:
 يكون قد جاء في الكتاا والسننة، يعنني نُن:َّ علينه فني الكتناا والسننة، نُن:َّ علينه  أن :اَول

 باتسم ت بالفعل، وت بالمصدر، وسيأتي تفصيل لذلك.

 يُْدَعى هللا  : أن يكون مماالثـاهي .به 
 :نا لمدحٍ كامٍل مطلٍن غير مخصو:.  الثالث  أن يكون متضملِ

وهننذا ينبننني علننى فهننم قاعنندة أخننرل مننن القواعنند فنني منننه: أهننل السنننة والجماعننة فنني األسننماء 
 :والصفات وهي

بناا األسنماء الحسننى أو بناا األسنماء أضنين منن بناا الصنفات، وبناا الصنفات أضنين منن  أنَّ 
 عال، وباا األفعال أضين من باا اإلخبار. واعكس ذلك.باا األف

أوسنع، وبنناا األفعنال أوسننع منن بنناا الصنفات، وبنناا الصننفات  فتقنول: بنناا اإلخبنار عننن هللا 

 أوسع من باا األسماء الحسنى. 

( ت بأس بنه ألننه مشنتمل علنى قَديٌم بال اباَداءبأنه ) اإلخبار عن هللا  وهذ  القاعدة نفهم منها أنَّ 

( انتفنى المحننذور فصننار المعنننى حقننا، ولكننن مننن جهننة قَييديٌم بييال اباييَداءمعننى صننحيح، فلمننا قننال )
 اإلخبار.

 أما من جهة الوصف، وصف هللا بالقدم فهذا أضين ألنه ت بد فيه من دليل.
وكذلك باا األسماء وهو تسمية هللا بالقديم هذا أضين فال بد فيه من اجتماع الشروط الثالثة التني 

 ْرُت لك. ذَكَ 
والشنننروط الثالثنننة غينننر منطبقنننة علنننى اسنننم القنننديم، وعلنننى نظنننائر  كالصنننانع والمنننتكلم والمريننند 

 :ــل هموأشباه
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 لم تَِرْد في النصو: فليس في النصو: اسم القديم، وت اسم الصانع، وت اسم المريند، أوال :
 إن شاء هللا.وت اسم المتكلم، وت المريد، وت القديم، أما الصانع فله بحث يأتي 

  ً به؛ يعني ت يُتوسل إلنى هللا بنه؛ ألننه فني ذاتنه ت يحمنل معننى   : اسم القديم ت يدعا هللا ثاهيا

به، فال يقول ينا قنديم أعطنني، ألننه ت يتوسنل إلنى هللا بهنذا اتسنم، كمنا  متعلقا بالعبد فيسأل هللا 

َْسييَماُء اْلُحْسييهَىهنني القاعنندة فنني اآليننة ﴿ َْ ِ ا [، فننثَمَّ فننر  مننا بننين 180﴾]األعننراف:فَيياْدعُوهُ بَِهييا َوّلِِله

 التلوسل باألسماء والتلوسل بالصفات. 
  ً  من الشروط: الذي ذكرنا  هو أن تكون متضمنة  على مدحٍ كامٍل مطلن غير مخت:. :ثالثا

 هي متضمنة لصفات. أسماء هللا  وهذا نعني به أنل المدح، أنَّ 

 ضمنة  للصفات الممدوحة على اإلطال .وهذ  األسماء تبد أن تكون مت
غير الممدوحة في حال والتي قد تذم في حال، أو ممدوحنة فني حنال وغينر ممدوحنة فني حنال أو 

 مسكوت عنها في حال.

 حسنى؛ يعني أنها بالغة في الحسن نهايتَه. أسماء هللا  أنَّ  إلى وذلك يرجع

 المعنى؛ ما اشتملت عليه من الصفة.ومعلوم أن ُحسن األسماء راجع إلى ما اشتملت عليه من 
والصفة التي في األسماء الحسنى والمعنى الذي فيهنا ت بند أْن يكنون دات علنى الكمنال مطلقنا بنال 

 تقييد وبال تخصي:.
فمثننل اسننم القننديم، هننذا ت ينندلل علننى منندحٍ كامننل مطلننن، ولننذلك لمننا أراد المصنننف أْن يجعننل اسننم 

 (.َدائٌم بال اْهاهاء(، وحتى الدائم هنا قال )ديٌم بال اباَداءقَ القديم أو صفة الِقدم مدحا قال )
( وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة إلى إضافة كنالم حتنى بال اباَداءلكن لفظ القديم قيلد  بكونه )

 يُجعل حقا وحسنا ووصفا مشتمال على مدح حن. 
حسننى يجنا أن تكنون مثنل منا قلننا لهذا نقول إنل هذا األسماء التي تُطلن على أنها منن األسنماء ال

ا ما كان مقيَّدا أو ما كنان مختصنا المندح فينه بحنال  صفات مدح وكمال ومطلقة غير مختصة، وأمل
 دون حال، فإنه ت يجوز أن يطلن في أسماء هللا. 

 اإلرادة منقسمة إلى:  ولهذا مثال آخر أْبيَْن من ذلك، مثل المريد واإلرادة، فإنَّ 

 دة الخير إرادة المصلحة، إرادة النفع، إرادة موافقة للحكمة. إرادة محمودة؛ إرا ( 1

، إرادة الفساد، إرادة ما ت يوافن الحكمة، إلى آخر .  ( 2  والقسم اآلخر إرادة الشرل

عليه الفعنل، وهنو  نْ لَ ، فيُطْ يريد  هللا  ، ألنل هذا منقسم، مع أنَّ المضيدباسم  فهنا ت يسمى هللا 
 الكاملة، ولكن اسم المريد ت يكون من أسمائه لما ذكرنا. سبحانه موصوف باإلرادة 

ننع منقسنم إلنى منا هنو موافنن للحكمنة، ت يقال أنه من أسنماء هللا  الصاهعوكذلك اسم  ؛ ألن الصل

ِ الهيِذي أَاْقَيَن يصنع وله الصنع سبحانه، كما قال ﴿ وإلى ما هو ليس موافقا للحكمة، وهللا  ُصيْهَع َّللاه

َ »[ وهو سبحانه يصنع ما يشاء وصانٌِع منا شناء كمنا جناء فني الحنديث 88﴾]النمل:كُله َشْيءٍ  نِن  َّللا 

نع منقسم.  ، ولكن لم يَُسمَّ هللا  6«َصاهٌِع َما َشاءَ   باسم الصانع ألنل الصُّ

المتكلم؛ ألن الكالم الذي هو راجع إلنى األمنر  المتكلم ت يقال في أسماء هللا الماكلم، أيضا اسم 

لنهي، منقسم: إلى أمر لمنا بمنا هنو موافنن للحكمنة؛ أمنر بمحمنود، وإلنى أمنر بغينر ذلنك، ونهني وا

ا فيه الخير، ونهي عنن منا فينه الضنر، وهللا  ا فيه المصلحة؛ نهي عمل نا فينه الضنرر،  عمل نهنى عمل

 بالمتكلم. بل أمر بما فيه الخير، ولذلك لم يسمَّ هللا  ،ولم ينهَ عما فيه الخير

 بنالمتكلم، وسنموا هللا  ، فسنموا هللا بالقنديم، وسنموا هللا أطلقها المتكلمون على هللا هذ  كلها 

 .بالصانع، إلى غير ذلك من األسماء التي جعلوها    بالمريد، وسموا هللا 

فإذا تبين لك ذلك فإن األسماء الحسنى هي ما اجتمعت فيها هذ  الشنروط، واسنم القنديم لنم تجتمنع 
 بل لم ينطبن عليه شرط من هذ  الشروط الثالثة.  فيه الشروط؛

 (.قَديٌم بال اباَداءوالم لف معذور في ذلك بع، العذر؛ ألنله قال )
                                                

 (6989مسلم ) 6



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     
   

 الشريط الثاني  

34 

ا الخالن غير الصانع وذلك لـ:  أمَّ
  ًالخالن جاء في الن: والصانع لم يأت في الن:. أوال 
  ً َخلنن هنذا إبنداع وتقندير والمن جهة المعنى الصنع فيه كلفة وليس ممدوحا  على كل حنال،  ثاهيا

 فهو ممدوح 
  ً نا الصننع فلنيس كنذلك؛ ﴿  ثالثا ضُ الخلن منقسم إلى مراحل، وأمل ِ ُ اْلَخياِلُق اْلبَياِضُا اْلُمَصيو   ﴾  ُيَو َّللاه

يصنع منا  أ، ممكنف[ فالخلن يدخل من أول المراحل، والصنع ت، الصنع ليس كمات، 24]الحشر:

 ال برء وت إنفاذ، وقد يصنع شيئا ت يوافن ما يريد . هو محمود ويصنع ما هو مذموم، يصنع ب
فلهذا اسم الخالن يشتمل على كمال ليس فيه نق:، وأما اسم الصانع فإننه يطنرأ علينه أشنياء فيهنا 
نقنن: مننن جهننة المعنننى ومننن جهننة اتنفنناذ، فلننذلك جنناء اسننم هللا الخننالن ولننم يننأتي فنني أسننماء هللا 

 الصانع.

 :المسألة الثالثة 
 ( كما ذكرنا عند أهل السنة يُعَبَُّر عنه باألول واآلخر كما جاء في الن:.َدائمٌ ( و)قَديمٌ قوله ) أنَّ 

 أوليته عند أهل السنة في ذاته وفي صفاته، وآِخٌر سبحانه في ذاته وفي صفاته. وهللا 

ه فهو سبحانه لم يزل متصفا بالصفات، وهو أوٌل بصفاته، وهو سبحانه لنن ينقطنع اتصنافه بصنفات
 سبحانه وتعالى من الجهة األخرل.

 آخريته سبحانه آِخِريَةُ ذاٍت وصفات، وأوليته سبحانه أولية ذات وصفات. يعني أنَّ 

ل، ورحمة هللا  فنقول ِعْلُم هللا   أُولى، وخلقه سبحانه أول. أَوَّ
 فني يعني اتصافه بهذ  الصنفات كذاتنه سنبحانه، فهنو األول النذي لنيس قبلنه شنيء ت فني ذاتنه وت

َميا زاَل بِِصيفَااِِه قَيديماً قَْبيَل َخْلِقيِه، ليم يَيزَدْد بَِكيْوهِِهم صفاته، وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قولنه )
 (.َشْيئاً، لم يكْن قَبلَُهم ِمْن ِصفَاِِه، وكما كاَن بصفااه أَزليًّا، كذل  ال يزاُل َعلَْيها أبديًّا

ل بذاتننه وصننفاته هننذا الموافننن  ا أُولننى وهللا بكونهنن المقصننود أنل التعبيننر عننن صننفات هللا  أول

للن:، أما نقول الكالم القنديم أو َخْلقُنهُ القنديم أو حكمتنه القديمنة وأشنبا  ذلنك فنإنل هنذا يَنِرد وأيضنا 
 يحتمل معنى غير صحيح.

 (.ال يَفهَى وال يَبيدُ الجملة الثاهية قوله )

 وكمال قيوميته. اته ( ذلك لكمال حيال يَفهَى وال يَبيدُ وكونه سبحانه )

(َويَْبقَييييى َوْجييييهُ َضب ِييييَ  ذُو اْلَجيييياَلِل 26كُييييل  َمييييْن َعلَْيَهييييا فَيييياٍن)دلل علننننى ذلننننك قولننننه سننننبحانه ﴿

ْكَضامِ  [ فني أحند 88﴾]القصن::كُل  َشيْيٍء َ اِليٌ  ناِله َوْجَهيهُ [ ويدل عليها قوله ﴿27-26﴾]الرحمن:َواإْلِ

ُ ﴿ التفسنننننيرين، ويننننندل عليهنننننا قولنننننه  اَل نِلَيييييهَ ناِله  ُيييييَو اْلَحيييييي  اْلقَي يييييوُم اَل اَأُْخيييييذُهُ ِسيييييهَةٌ َواَل َّللاه

[ وذلك لكمنال حياتنه وكمنال قيوميتنه، وإذا انتفنى األدننى انتفنى األعلنى منن بناا 255﴾]البقرة:هَْومٌ 

 .( ال يَفهَى وال يَبيدُ أولى، ولهذا قال )

 فيما يظهر: ( أراد شيئينال يَفهَى وال يَبيدُ وأراد المصنف بقوله )

 أن هذا فينه مزيند وْصنْف   اَول :  بكمنال الحيناة وكمنال القيومينة( َدائيٌم ، وتفسنير لقولنه
 (بال اْهاهاء

 أنل بع، أهل البدع زعموا أنَّ بع، صفات هللا والثاهي :  تفننى، أو أن بعن، آثنار أسنمائه

 .يبيد 

الى فني ذاتنه وفني أسنمائه وصنفاته، وت ت يفننى وت يبيند سنبحانه وتعن ونحن نطلن القنول بأننه 

نقيلِنُد ذلنك فنني النزمن المسنتقبل بشننيء، بنل نقننول هنو علنى إطالقننه؛ بأننه سنبحانه آخننر فلنيس بعنند  

 .شيء، وأنه لن يزال متصفا  بصفاته بمشيئته وقدرته 

 ( هذا لكمال ربوبيته سبحانه وكمال اتصافه بالصفات.ال يَفهَى وال يَبيدُ قوله ) ا  فإذ
 ( وال يكوُن نال ما يُضيدُ ل )ثم قا

ُ قال ﴿ هللا  وهذ  الجملة األدلة عليها كثيرة من الكتاا والسنة؛ فإنَّ  َوَميا اََشياُءوَن ناِله أَْن يََشياَء َّللاه

َ َكييياَن َعِليًميييا َحِكيًميييا ُ َضو  [، وقنننال سنننبحانه ﴿30﴾]اإلنسنننان:نِنه َّللاه  َوَميييا اََشييياُءوَن ناِله أَْن يََشييياَء َّللاه
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وهللا سننبحانه يشنناء األشننياء 7«مييا َشيياَء هللا َكيياَن َومييا لَييْم يََشييأْ لَييْم يَْكيينْ »[، و29﴾]التكننوير:اْلعَييالَِمينَ 

 لألشياء.  ، وت تخرج مشيئة العبد عن مشيئة هللا فتكون كما شاءها 

فناإلرادة  -يعنني ت يكنون إت منا يشنا   سنبحانه  -( يريند بنه المشنيئة وال يكوُن نال ما يُضيدُ وقوله )
 هنا المعني بها اإلرادة الكونية.

أراد طاعة المطيع، وأراد إيمنان  وأراد بهذ  الجملة الرد على القدرية الذين يزعمون أنل الرا 

 ، الم من؛ أراد إيمان المكلف، ولكن المكلف أراد الكفر وأراد المعصية فكان ما لم يرد هللا 
فعننل نفسنه كمننا هننو قننول المعتزلنة و طوائننف أيضننا مننن  وهنذا قننول الننذين يقولنون إنل العبنند يخلننن

 القدرية.

ألن  ت يخلن فعله، فيحصل في الكون ما ت يريند   يقولون إن العبد يخلن فعل نفسه وأنل هللا 
 هللا سبحانه ت يريد الكفر وت يريد الضالل وت يريد المعصية.

 هنا اإلرادة الشرعية. وهذا القول باطل كما ذكرنا لك ألن اإلرادة المراد بها 
 وهنا نخل: في هذ  الجملة إلى مسائل:

 :المسألة األولى 
 ( أراد باإلرادة هنا المشيئة.وال يكوُن نال ما يُضيدُ أنه أراد بقوله )

 منقسمة إلى:  واإلرادة؛ إرادة هللا 

  يعني فيما يحصل في كون هللا  -إرادة كونية -. 

 .وإرادة شرعية 
ونية فكثيرة في النصو: وهي مرادفة للمشنيئة، فمشنيئة هللا هني اإلرادة الكونينة، فأما اإلرادة الك

 فإذا قلنا شاء هللا كذا؛ يعني أراد  كونا. 
هنو مشنيئة فني  أما المشيئة فال تنقسم إلى مشيئة كونية وإلى مشنيئة شنرعية؛ بنل هني ننوع واحند،

 كونه، أما الشرع فإنما يوصف بإرادة شرعية.
 إلرادة الكونية التي هي المشيئة هي التي ت يخرج أحد عنها.وهذا يعني أنل ا

 .ولم يُرد  دينا   ، ولكنه لم يُرد  شرعا  ا  رَ دَ وقَ  كونا   ؛ شاء  هللا فقد يقع الشيء مأذونا من هللا 

 فتختلف اإلرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي وكفر الكافر.
لكنهننا لننم تقننع بننإرادة هللا الشننرعية، وهللا  فِمننن جهننة معصننية العاصنني وقعننت بننإرادة هللا الكونيننة

ُ يُِضييُد ظُْلًميا ِلْلِعبَيادِ سبحانه قال ﴿ ُ بِكُيْم اْليُْسيَض َواَل يُِضييُد [ وقنال سنبحانه ﴿31﴾]غنافر:َوَما َّللاه يُِضييُد َّللاه

َ ﴿ وفني المشنيئة قنال  [185﴾]البقنرة:بِكُْم اْلعُْسضَ  ََ ُ فِييِهْم َخْييًضا  ْسيَمعَُهْم َولَيْو أَْسيَمعَُهْم َولَيْو َعِليَم َّللاه

فنيهم بأننه سنبحانه منا شناء  كنان  [ وهنذا راجنع إلنى ِعلنم هللا 29﴾]األنفال:لَاََولهوا َو ُْم ُمْعِضُ ونَ 

 .يكن      وما لم يشأ  لم 

َْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَاََولهوا َو ُْم ُمْعضِ ﴿ ََ ُ فِيِهْم َخْيًضا  فيمنا  يعني في ِعلنم هللا  ﴾ُ ونَ َولَْو َعِلَم َّللاه
 لم يقع، ولن يقع، لو وقع، ولو شاء  كيف يكون. 

 هي اإلرادة، واإلرادة مرتبطة بالعلم وبالحكمة. صارت مشيئة هللا  ا  فإذ

 .اإلرادة الشرعية مطلوبة من العبد؛ أَْمرْ  وهذا خالف اإلرادة الشرعية فإنَّ 
 مأمور به والمنهي عنه مرادا  له شرعا.أََمَر بكذا، َونََهى عن كذا، فصار ال 

 ( هذا راجع إلى اإلرادة الكونية فقط.وال يكوُن نال ما يُضيدُ إذا تبين هذا فإذن قولنا )
والنذين لننم يفرقننوا منا بننين اإلرادتننين وقنع منننهم الغلننط فني معصننية العاصنني وضنالل الكننافر فيمننا 

 سيأتي بيانه إن شاء هللا في موضعه من مباحث القدر.

 :المسألة الثانية 
 وإرادة العبد. ( فيه تداخل ما بين إرادة هللا وال يكوُن نال ما يُضيدُ أن قوله )
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 وإرادة العبد هي مشيئته، وهي خارجة عن ر ية الحكمة.

 الكونية فهي منظور فيها بالحكمة. وأما إرادة هللا 

 لحكمة وقد يريد ما يوافن الحكمة.فا  سبحانه يريد بما يوافن الحكمة، والعبد يريد ما ت يوافن ا

 بالعبد موافقة للحكمة سواء تَعَلَّقَْت بالمعين أو تَعَلَّقَْت بالمجموع. وإذا كان كذلك فإرادة هللا 

؛ إذا أراد شيئا في نفسنه لنه وهذا يعني أنل إرادة العبد فيما يريد  خارجة عن مقتضى حكمة هللا 

 .-يعني له بخصوصه  -

، وقند تختلنف العبد ما يوافن حكمته، فقد تجتمنع اإلرادتنان فيمنا فينه ِحكَمنةٌ    يريد من وهللا 

 .اإلرادتان فيما كان يريد  العبد وت يوافن حكمة هللا 

فنني  العبنند قنند يتجننه بإرادتننه إلننى شننيء فيُصننَرُف عنننه لعنندم موافقتننه لحكمننة هللا  وهننذا يعننني أنَّ 
 تعلن بالمجموع.نفسه؛ يعني فيما يتعلن بالعبد أو فيما ي

قنند يرينند الشننيء كونننا ، وت يكننون إت مننا يرينند لموافقتننه للحكمننة فنني خصننو: العبنند فنني  وهللا 

 .-يعني في غير   -نفسه، أو ظهور الحكمة في نفسه أو لظهور الحكمة في المجموع
ولهنذا نقنول منا منن شنيء يريند  هللا سنبحانه وتعنالى فني ملكوتنه إت وهنو موافنن للحكمنة، والشنر 

 ؛ بل هللا سبحانه ت يوصف أو ت يضاف إليه إت الخير.يس إلى هللا ل
فيخرج من هذ  الجهة عن كونه موافقنا للحكمنة  وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرا  

وإرادته يوافن الحكمة التي هني منظنور  ، ولكنه بالنسبة لفعل هللا -يعني حكمة العبد ومصلحته-

 وع.فيها إلى المجم

في ملكه إنما تكون علنى وفنن الحكمنة، وحكمنة هللا هني القاضنية لهنذ   إرادة هللا  وهذا يعني أنَّ 
 األشياء جميعا في اإلرادات.

إن شناء هللا فني  وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر يأتي بيانها مفصنال  
بنيح، وفني أيضنا اإلرادة الكونينة واإلرادة موضعها في تعريف الظلم والعندل، وفني التحسنين والتق

 الشرعية، وفي وقوع المعصية ووقوع الكفر، وفي فعل العبد بنفسه.
 وهذ  مسائل كبيرة تحتاج إلى بيان وتفصيل في موضعها.

أنل منا  -أو تضنيف عليهنا عبنارة-( هذا موافن لمنا ال يكوُن نال ما يُضيدُ المقصود من ذلك أنل قوله )
 تضى الحكمة المطلقة سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع.يريد  موافن لمق

ففعلنه 8(َوالش يض  لَيْيَس نِلَْيي َ )بقولنه فني الندعاء  فا  سبحانه الشر لنيس إلينه كمنا وصنفه بنه النبني 

سبحانه خير مح،، وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبد، وت يكون شرا بالنسبة إلرادته سنبحانه، 
ظلما للعباد، وت يريند شنرا بالعبناد، وإنمنا العبناد أرادوا ذلنك بأنفسنهم، وإذا وقنع ذلنك  فا  ت يريد

 فإنما يقع باإلضافة إلى فعل العباد، وليس مضافا إلى هللا سبحانه ألنل فعله سبحانه خير مح،.
 ( ال اَبلُغُه اَْوَ اُم، وال اُْدِضكُهُ اَْفَهامُ قال في الجملة بعد ا )

 ه على المجسمة والمعطلة جميعا.هذا يَُردُّ ب
ْر ونظَر  بخياله ت يمكن أن يبلم بخياله وفِْكِرِ  وصنف هللا ال اَبلُغُه اَْوَ امُ ) ( يعني أنل تفكير الُمفَكلِ

  وت كُْنننننهَ ذاتننننه﴿ َْبَصيييياُض َو ُييييَو يُييييْدِضُ  ، فليسننننت األفهننننام َموُضننننوَعةٌ إلدراكننننه َْ اَل اُْدِضكُييييهُ ا

َْبَصاضَ  َْ  [ سبحانه. 103ام:﴾]األنعا

، ( يعني مهما فكَّر العبد فلن يبلم كُْنهَ ذاتنه سنبحانه وت كُْننهَ اتصنافه بصنفاته ال اَبلُغُه اَْوَ امُ و)

 وت يمكن لألفهام مهما َعلَت أن تدرك ذلك. 

 جسما كاألجسام.  ففيه رد على المجسمة الذين جعلوا هللا 

ننا َوَصننف بننه نفسننه، ألنننه شننبَُّهوا أوت   وفيننه رد علننى المعطلننة الننذين جعلننوا هللا   مَّ ، ثُننُمعُطَّننال  عمَّ

، فقننام بقلننوبهم فنني صننفات هللا أنهننا علننى صننفة شننيء معننين، فمنعننوا ذلننك، فنندخلوا عطلننوا ثانيننا  
 .بأوهامهم وأفهامهم في تحديد كُْنه اتتصاف بالصفة، ثم عطلوا ونفوا ثانيا  
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وهنني الطائفننة الثالثننة الننذين زعمننوا أنَّ العبنند  ،وفيننه رد علننى المتصننوفة؛ غننالة المتصننوفة أيضننا

، وأننه يمكنن إذا فَنِنَي عنن المحسوسنات أن يندرك بالرياضة قد يبلم إلى مرتبة يرل فيهنا النرا 

، وهذا هو الذي يسمونه الفنناء بالدرجنة العلينا عنندهم، -يعني الغيبيات  -بوهمه غير المحسوسات 

 .لخالن وهو أنه يفنى عن المخلو  ويبقى في ر ية ا
 ( مسائل:ال اَبلُغُه اَْوَ اُم، وال اُْدِضكُهُ اَْفَهامُ إذا تبين ذلك، ففي قوله )

 :المسألة األولى 
بين العقالء والحكماء أنَّ معرفنة اإلنسنان تنشنأ شنيئا  فشنيئا ، وهنذا  عليها القاعدة العقلية المتفن أنَّ  

 (9) قد جاء في القرآن في قوله تعالى
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