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  الشريط الرابع الشريط الرابع     
 ( لم يَزَدْد بَِكْونِِهم َشْيئاً، لم يكْن قَبلَُهم ِمْن ِصفَتِهِ ) ثم قال

  تركيب هذه الجملة كالتالي:

ليم ييزدد  -يعميي بوجيودهم وجيجيادهم وهلق يم  -من صفاته، لم يزدد شييئا بكيوم م  لم يزدد شيئا 
 .شيئا  

 وهذا الشيء ُوِصْف بأمه لم يكن قبل م من صفته.

لم يكن عليه سيبحامه قبيأ أن يهلقيهل بيأ هيو سيبحامه بصيفاته قبيأ  ما ازداد شيئا   يعمي أّن الرب 

تعطييأ  مين صيفاتهل ننا  الهليقل نميه ي يجيوز أن يُع طايأ اليرب  ق  ل يوبعد أن ه   قْ لْ اله   ق  لُ هْ أن ي  
 الرب من صفاته مقص، وهللا سبحامه متمزه عن المقص بأمواعه.

بعيد بييان معمي   ه مع ما بعده متصأ ولذلك سمذكر ما يتعلق به من المسائأ متتابعا  وهذا الكالم مم
 هذه الجمأ اآلتية:

 ( وكما كاَن بصفاته أَزليًّا، كذلك ال يزاُل َعلَْيها أبديًّاقال)

 .آهٌر بصفاته  كما أمه لم يزأ علي ا وهو أوٌأ بصفاته ف و أيضا  يعمي أّن صفات الرب 

 بدية أزلية ي يمفك عمه الوصف في الماضي البعيد وي في المسيتقبأ، بيأ هيو أ فصفات الرب 

 لييم يييزأ بصييفاته أوي   لييم يييزدد بهلقييه شيييئا ي فييي ج يية انولييية وي فييي ج يية اآلهرييية، بييأ هييو 
 .سبحامه وآهرا  

 (ْلبَِريَِّة اْستَفَاَد اْسَم "اْلبَاِري"لَْيَس بَْعَد َخْلِق اْلَخْلِق اْستَفَاَد اْسَم "اْلَخاِلِق"، َواَل بِِإْحَداِث اقال)

من أسمائه الهالق ومن صفاته الهلق قبأ أن ي ْهلُْق، فلم ي ِصْر اسمه الهيالق بعيد  أراد بذلك أمه  

الهليقية بييأ  أ  ر  ، وليم يكيين اسيمه البييارأ بعيد أن ب ييقْ لُييهْ قبيأ أن ي   ل بيأ هييو اسيمه الهييالق ق  ل يأن ه  
 ليقة.اسمه البارأ قبأ أن يبرأ اله

بُوبيَِّة وال َمْربُوَب، ومعنى الخالق وال مخلُوقَ لهذا قال بعدها )  ( له معنى الرُّ
 .يعمي قبأ أن يكون ث ما مهلوق هو هالق، فقبأ أن يكون سبحامه هالقا للهلق

 . الرب  وقبأ أن يكون ث ما مربوب هو 
 (ذَا االْسَم قَْبَل إِْحيَائِهموكما أنَّه ُمحيِي المْوتَى بَْعَدما أَْحيَا، استحقَّ هَ قال )

ْيييْت، قبييأ أن يُ   المييوت  هييو المحيييي، وكييذلك هييو  يييت  مِ ف ييو سييبحامه المحيييي قبييأ أن يكييون ث ييما م 
 ذلك بأمه عل  كأ شيء قدير. ،المستحق يسم الهالق قبأ جمشائ م

 ة عل  المعم  الذأ ذكرته لك.ل  هذه الجمأ مترابطة في الِدي  
 في هذا الموضع.  عليه كالم الطحاوأ يرتبط به مسائأ م مة جدا  وهذا المعم  الذأ دأّ 

هالف ما عليه أهأ الحيدي  وانثير فيي هيذه المسيألة  /وهذا الموضع مما يظ ر ممه أّن الطحاوأ 
 العظيمة.
أصييوأ هيييذه المسييألة قديمييية فييي البحييي  بييين الج ميييية وبييين المعتزلييية وبييين الكالبيييية  وذلييك أنا 

 ريدية وبين أهأ الحدي  وانثر، والمذاهب في ا متعددة.وانشاعرة وبين المات
 للمقام. يِّن ما في هذه الجمأ من مباح  عل  مسائأ جيضاحا  ب  ول ذا مُ 

 : المسألة انول 
وأسييماء  ،ب ييا بعييد ظ ييور آثارهييا فٌ ِصييتا بصييفاته هييأ هييو مُ  أّن الميياا اهتلفييوا فييي اتصيياف هللا 

ي  ب ا بعد ظ ور آثارها الرب   أم قبأ ذلك عل  مذاهب: سُّمِ
  :المذهب األول 

ليم ي ِصيْر ليه صيفات وي أسيماء جي بعيد  هو مذهب المعتزلة والج مية ومن محا محوهم ِمْن أمايه 

 صارت له صفة الهلق، وصار من أسمائه الهالق. ق  ل  أن ظ رت آثاُرها، فلما ه  

ليه  ق  ل يالمياا الهيالق، وه   اهُ ما س   ق  ل  ه  مهلوقة، فلما  أسماء هللا  نا وذلك عل  أصأ عمدهم، وهو أ  
 اسم الهالق.
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زق أو اإلمشاء صار بعده ليه اسيم الهيالق، وقبيأ ذليك  نا فعمدهم أ   الزمان لما ابتدأ فيه الهلق أو الرا
 لم يكن له هذا ايسم ولم تكن له هذه الصفات.

يلا ك  ت  لكالمه فليا هو سبحامه مُ  عْ امِ فقبأ أن يكون ث ما س   ل يق  سياِمعا  لكالميها ، فم   -كالميا  ق  ل يه   ،لميا ه 
يْن يسيمع لما  ،فأسمع م جياه، فصار له اسم المتكلم أو صفة الكالم -عمد المعتزلة والج مية  ا هلق م 

 كالمه.
والميمعم والمحييي والممييت كيأ  ،مع  كذلك صفة الرحمية علي  تيأويل م اليذأ ينولوميه أو أميوا  اليمِّ 

 جي بعيد أن ُوجيد الفعيأ مميه علي  انصيأ اليذأ ذكرتيه لكيم عيم م أنا هذه ي تطلق عل  هللا عمدهم 
 انسماء عمدهم والصفات مهلوقة.

 المذهب الثاني : 

 ا  ف  ِصيتا كيان مُ  هو ميذهب انشياعرة والماتريديية وميذهب طوائيف مين أهيأ الكيالم فيي أّن اليرب 
ئه بيأ كيان زمميا  طيويال ط يويال آثيار صيفاته وي آثيار أسيما رْ    ظْ بالصفات وله انسماء، ولكن لم ت  

 .ُمع طاال  عن انفعاأ 

، ليه صيفة اإلرادة وأراد أشيياء له صفة الهلق وليا ث ما ميا يهلقيه، ليه صيفة الفعيأ وليم يفعيأ شييئا  
 كومية منجلة غير ُممجزة وهكذا.

م فمن أسمائه عمد هينيء الهيالق، ولكميه ليم يهليق، ومين أسيمائه عميدهم أو مين صيفاته الكيالم ولي
يتكلم، ومن صفاته الرحمة بمعم  جرادة اإلمعام وليا ث ما ُمْمع ٌم علييه، ومين أسيمائه المحييي ولييا 

هييذا الهلييق   ق  ل ييوه   هللا  أ  ش ييمْ ، وهكييذا حتيي  أ  أْ رْ ث ييما ميين أحيييا، وميين أسييمائه البييارأ وليييا ث ييما ب يي
بعد ذليك ظ يرت آثيار  ما ه، ثُ الممظور الذأ تراه من انرض والسموات وما قصا هللا عليما في كتاب

 أسمائه وصفاته.
فعمدهم أنا انسماء والصفات متعلقة ب ذا العال ْم الممظيور أو المعليوم دون غييره مين العيوالم التيي 

 سبقته.
المهلوقييات قديميية  نا هييذا العييالم قييديم، أو أ   وقييالوا هييذا فِييرارا  ميين قييوأ الفالسييفة الييذين زعمييوا أنا 

 .ج ة انوليةل من ج ة القدم، مع الرب متماهية أو دائمة من 

 المذهب الثالث : 

ٌأ وا أ   ثيير وأهييأ السييمةل أعمييي عاميية أهييأ السييمة وهييو أّن الييرب هييو مييذهب أهييأ الحييدي  وان

ٌأ  بصفاته، وصفاته   بصفاته. قديمة، يعمي هو أوا
 (.بصفاته كانَ كما عبر الماتن هما بقوله )-وأمه سبحامه كان من ج ة انولية بصفاتِه 

 يبد أن تظ ر آثارهال نمه سبحامه ف عااٌأ لما يريد. وأّن صفات الرب 

 .له صفات الكماأ المطلق، ومن أموا  الكماأ المطلق أْن يكون ما أراد  والرب 
 فما أراده كوما  يبد أن يكون.

 ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن.
مين المهلوقيات  أمواعيا   ق  ل يه سيبحامه يجيوز أن يكيون ه  ومن مذهب أهأ السمة والحدي  وانثر أمّي

 من العوالم غير هذا العالم الذأ مراه. وأمواعا  

 أعييّم ميين أن تكييون هييذه المهلوقييات الموجييودة اآلن، فييال بييد أن يكييون ث ييما  فجييما مهلوقييات هللا 

 .ت في ا آثار أسمائه وصفاته ر     وأفماها ظ   مهلوقات أوجدها هللا 

 .يبد أن يكون ل ا أثُرهال نمه سبحامه فعّاأ لما يريد وجّن صفات الرب  اء الرب أسم فإنا 
مفسه ب ذه الصفة علي  صيي ة المبال ية الدالية علي  الكمياأ بقوليه  ف  ص  و  ، و  هُ ل  ع  فما أراده سبحامه ف  

 فما أراده سبحامه كان.، 1فَعَّاٌل ِلَما يُِريُد﴾﴿
اليزمن انوأ، يعميي فيي انوليية وفيي اآلهريية ف يو سيبحامه فيي  -كما سيأتي بيامه-وهذا متسلسأ 

 .(وكما كاَن بصفاته أَزليًّا، كذلك ال يزاُل َعلَْيها أبديًّا)

                                                
 .16، البروج:107هود: 1
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 .هذا القوأ مم م نجأ جثبات الكماأ للرب  -يعمي من أهأ الحدي  وانثر والسمة-وهذا مم م 
 وقوأ المعتزلة والج مية فيه تعطيأ للرب عن أسمائه وصفاته.

يا ف   هللا  عمي أنا ي ، وهيذا مسيبة ُوِجيد ت صيفات اليرب  أ  ع يكان بال صفات وبيال أسيماء، وأمايه لما

 كمايته بصفاته.  نّن الصفات هي عموان الكماأ، وهللا  المقص هلل 

 نا بيالمقصل ن    فييه وصيف اليرب  أّما قوأ انشياعرة والماتريديية ومين محيا محيوهم، ف يذا أيضيا  

 ن أمه متصف وي أثر للصفة.أولئك يزعمو
 د  هييذا العلييم الممظيور الييذأ تعلقييت بييه عميدهم انسييماء والصييفات، هيذا العييالم جممييا ُوِجيي نا ومعليوم أ  

 .قريبا  
ي  -اليزمن المطليق-فوجوده قريب وجن كامت مدته أو عمره طويأ لكمه بالمسبة جل  اليزمن بعامية 

خالئدددق قبددل أن يخلدددق السدددموا  واألر  إن هللا قددددر ميددادير ال) ملسو هيلع هللا ىلصشييك أميييه قريييب ل يييذا قيياأ 

 .  2(بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء

قبيأ أن يهليق السيموات وانرض بهمسيين أليف سييمة،  فالتقيدير كيان قبيأ أن يهليق هيذه الهالئيق،

 .ليا قبله شيء  ه زمان، ف و أوأ ُُ د  حُ ي ي   وهي مدة محدودة، وهللا 

ة يتميياه  الزمييان فييي جدراك المهلييوق، وممتقييأ ميين الزمييان وفييي هييذا جقييرار نمييه ميين ج يية انولييي
 الممسوب جل  الزمان المطلق، وهذا تتقاصر عقولما عمه وعن جدراكه.

 وأما هذا العالم الممظور فإمه ُمْحد ٌ  وحدوثه قريب. 
بصيفات وليه انسيماء، ولكين ليم تظ ير  ول ذا مقوأ جن قوأ اآلشاعرة والماتريدية بأمه كان متصفا  

يوْ جي بعيد أن أ   ها ولم يفعأ شييئا  آثار  طيويال   طيويال   مطلقيا   ث يما زماميا   نا هيذا العيالم، مقيوأ معمياه أ   د  ج 

 فاعال، ولم يكن لصفاته أثر وي نسمائه أثر في المربوبات. ولم يكن الرب  جدا  

بحامه فعّياأ مهلوقياتل نميه سي من هلقه، وي بد أن يكون له  من يعبده  له  هللا  وي بد أنا 
)ما( اسم موصوأ وأسماء الموصيوأ تعيم  لما يريد، وهذه صفة مبال ة مطلقة في الزمن كلهل ننا 

 ما كان في حيّز صلت ا. 
يمْ ة غيير مُ ق يلا ع  أراد ولكين جرادتيه كاميت مُ )ب قي أْن يقاأ جن قيول م  ومقيوأ هيذا تحكيمل نن هيذا  (ةز  ج 

ِم هذا العال م الممظور.مما ي دليأ عليه جي الفرار من قوأ الفال  سفة ومن محا محوهم بِِقد 
العواِلْم التي سبقت هذا العالم كثييرة  وهذا اإللزام ي يلزم أهأ الحدي  والسمة وانثر نمما مقوأ جنا 

 يعلم ا.  متعددة ي معلم ا، هللا 

                                                
 (2156(/ الترمذي )6919مسلم ) 2
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ِم جما المهلوقات، أو ميا يسيم  بالِقيدم الميو عي للمهلوقيات، وهيذه مين وهذا ما قِيأ  جماهُ يُس م  بِقد 
 المسائأ الكبار التي مكتفي في تقريرها بما أوردما لك  في هذا المقام المهت ص ْر.

، مذهب أهيأ الحيدي  وانثير فيي هيذه المسيألة نجيأ كمياأ اليرّب  الم م أن يتقرر في ذهمك  أنا 

أن يفعيأ وأن  ال   طايع  مُ   عين صيفاته أو بكوميه طايال  ع  بكوميه مُ  وأنا غ ْير  قيول م فييه تيمقّص لليرب 
ْلق هذا العالم المعلوم أو الممظور.  تظ ر آثار أسمائه وصفاته قبأ ه 

 :المسألة الثامية 
 كأمّه يميأ جل  المذهب الثاميل وهو مذهب الماتريدية. أّن الطحاوأ 

 وهذا من أغالط هذه العقيدة التي هالف في ا منلف ا مم ج أهأ الحدي  وانثر.
 ُر كالمه كما اعترف به الشارح.هذا ظاهِ 
كالمه موافق لكيالم أبيي ممصيور  هذه العقيدة من الماتريدية قّرروا هذا الكالم عل  أنا  ح  ر  ومن ش  

 الماتريدأ وانشعرأ ومن محا محوهم.

 :المسألة الثالثة 
متصلة ب ذا البح ، وهذا البح  مين أصيعب المباحي  التيي سيتعرض ليك فيي شيرحما ل يذه وهي 

 عقيدة، لكن معرض ا بشيء من الوضوح وايهتصار، وهو ما يسم  بمسألة التسلسأ. ال
والتسلسأ معماه: أمه ي يكون شيء جي وقبله شيء ت رتاب  عليه، أو ي يكون شيء جي و بعده شييء 

 ترتب عليه.
 والتسلسأ عل  اعتبارات: 

ا  الرب صفالتسلسل في  :الجهة األولى الُمْعتَبََرة في بحث التسلسل. 

 مذاهب: وللماا في التسلسأ المتعلق بصفات الرب 

  األولالمذهب : 

 :يمتمع تسلسأ صفاته في الماضي، ويمتمع تسلسأ صفاته في المستقبأ من قاأ جنا الرب 
أ ْت صيفاتُه، وي بيد أيضيا   أ  في صيفاته أو قيد اْبت يد  مين زمين تمت يي جلييه  فال بد من أمد يكون قد اْبت د 

وقييوأ طائفيية مين المعتزليية كييأبي ال ييذيأ العييالاف  -والعييياذ بيياهلل-ه، وهييذا هييو قييوأ الج ميية صيفات
 وجماعة مم م.

 المذهب الثاني : 
 :هو أنا التسلسأ في الماضي ممتمع، والتسلسأ في المستقبأ ي يمتمع

ليق هيذا ايتصاف بالصفات ي بد أن يكون له زمين ابتيدأ فييه، وهيذا اليزمن قرييب مين ه يعمي أنا 
العييال م الييذأ تعلّقييت بييه انسييماء والصييفات أو الييذأ ظ ييرت فيييه آثييار انسييماء والصييفات، و فييي 
المسييتقبأ هميياك تسلسييأ فييي الصييفات يعمييي عييدم امقطييا  للصييفات، وهييذا هييو قييوأ أهييأ الكييالم 

 وانشاعرة والماتريدية.
 المذهب الثالث: 

لتسلسيأ ثابيت فيي الماضيي وثابيت فيي المذهب الثالي  هيو ميذهب أهيأ السيمة والحيدي  وهيو أّن ا
لييق  ت ت س ْلس ييُأ فييي م الصييفات أو تظ يير فييي م آثييار  المسييتقبأ، وثبوتييه فييي الماضييي غييير متعلييق به 

يعمييي فييي  -الصييفات، بييأ يجييوز أو مقييوأ بييأ تتمييو  التعلقييات بيياهتالف العييوالم، وفييي المسييتقبأ 

 .، ف ماك التسلسأ في ج ة المستقبأآهر بصفاته  هو  -اآلهرة

: وهييو أمييه ي تسلسييأ فييي المسييتقبأ وهميياك تسلسييأ فييي مقتضيي  القسييمة أن يكييون ث ييما قسييم رابييع
 .الماضي

ُف  هذا مقتض  السبر والتقسيم في القسمة، وهذا ي قائأ به مين الميذاهب المعروفية، يعميي ي يُْعير 
 قاأ ب ذا القسم. ا  د  ح  أ   أنا 
قبدل بحدث المسدألة األولدى التدي  -مسدألة التسلسدل-إذا تبين لك ذلك، فهذه المسألة بُحثَْ  أوال * 

يعندي الثالثدة المدذاهب التدي  -ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفا  وتعليهدا بدالخلق 
 فلما بُِحَث التسلسل نتج منه البحث األول. -ذكرناها 
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الًّ من هداتين كُ  ولهذا إذا أرد  أن تفهم جهة التسلسل تفهم أثرها الذي ذكرته لك في األول؛ ألنَّ 
 المسألتين مرتبطٌ بالمسألة األخرى.

  المخلوقا  في تسلسلال :الُمْعتَبََرة في بحث التسلسل الثانيةالجهة  : 
 و التسلسأ في المهلوقات للماا فيه مذهبان فيما أعلم:

  األولالمذهب : 
ميه ي ع يال م جي هيذا تسلسيأ فيي الماضيي، وهيذا ممتميع عميد عامية المياا جي الفالسيفة اليذين قيالوا ج

ثرة لمعلييوأ فيييه  العيالم، وأنا  هييذا العييالم ليم يييزأ فييي الماضيي، وأمييه مييا مين ِعلايية فيييه جي وهيي ُميين 
 ، وأنا هذا العالم ترتب التسلسأ فيه اآلهر عن انوأ والثامي عما قبله وليا ث ما غيره.أيضا  

معتزلية ال  ميا ذكرميا، يعميي اتفيق علي يا مقوأ جنا هذا من هذه الج ة عامة الماا عدا الفالسفة علي
 التسلسأل تسلسأ المهلوقات في الماضي أمه ممتمع جي قوأ الفالسفة. نا وأهأ السمة عل  أ  

م  هيذا العيالم  والفالسفة كما هيو معليوم مين قيالوا ب يذا القيوأ هيارجون عين المليةل نم يم ييرون قِيد 
 مهتلفة يبحثوم ا.أ ل  عِ المنثر فيه انفالك بِ  نا ، وأ  ا  ق  ل  طْ مُ 
 المذهب الثاني : 

فييي المسييتقبأ التسلسييأ فييي المهلوقييات غييير ممتمييع عمييد الجم ييور جي فييي هييالف ج ييم وبعييض 
المعتزلة في أّن تسلسأ الحركات والمهلوقات في المسيتقبأ أيضيا ممتميع وأم يم ي بيد أن يصييروا 

م  أو جل  عدم تأثيرل جّما عدم محض أو عدم تأثير.  جل  ع د 
 ؛ تسلسل األثر والمؤثر والسدبب والدُُمَسبَّْب والعلدة الُمْعتَبََرة في بحث التسلسل الثالثةلجهة ا

 :والمعلول
 وهذا يبد من المظر فيه وأيضا مقوأ أش ر المذاهب فيه اثمان:

 المذهب األول:  
ثير لسيبب  فييي ميذهب مفياة التعلييأ والِعل يْأ وانسيباب اليذين يقولييون ي أثير لعلية  فيي معلول يا، وي أ

 عمد وجود العلة ي لكوم ا علة. ُمس ب ْب، وجمما يفعأ هللا 
 وهذا هو مذهب مفاة التعليأ، كقوأ اآلشاعرة، القدرية، وابن حزم، وجماعات.

 المذهب الثاني : 
 -وازا  يعميي جي -معليوي  ويتسلسيأ ذليك  جُ تِ ْميالعلية تُ  نا ُمسباباتِ ا ويتسلسأ ذلك، وأ   جُ تِ مْ انسباب تُ  أنا 

له، وأّن التسلسأ في اآلثار ماتجيا عين المينثرات لييا ليذات ا بيأ لسيمة  ولكن ذلك كله بهلق هللا 

ِ تَْحِويالً التي أجراها في هلقه ﴿ هللا  ِ تَْبِدياًل َولَْن تَِجَد ِلسُنَِّ  َّللاَّ  [.43﴾]فاطر:فَلَْن تَِجَد ِلسُنَِّ  َّللاَّ

 :المسألة الّرابعة 
( كداَن بصدفاته(، وهيذا القيوأ فيي قوليه )َن بصفاته أَزليًّا، كذلك ال يزاُل َعلَْيهدا أبدديًّاوكما كاقوله )

 بصفاته. بأمه  أهأ السمة يعبرون عن هللا  هذا حقل ننا 

 لم تمفكا عمه صفاته. فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبةل نن هللا 

 صفاته.وي صفة، بأ كان ب فلم يكن  ( وكما كاَن بصفاته)

 موصوف ب ا.  بصفاته التي هو  كان أزليا   والباء هما للمصاحبةل يعمي أمه 

والمعتزلة وأشباه م يعبِّرون في مثأ هذه المسائأ عن الصفات بيالواو، فيقوليون: هللا وصيفتُه، هللا 
 وعلمه، وهللا وقدرته، هللا وِحلمه، هللا ورحمته، هللا وق ره، وهكذا.

الصفة عمدهم ممفكة عن الموصوف، فعمدهم الصفة غير مالزمة للموصوف  نا و ِن  بالوا ون  رُ بِّ ع  فيُ 
 وليست قائمة به.

 ،الشيارح عميدك هيأ الصيفات غيير اليذاتم وايسيم هيأ هيو عيين المسيم  ومحيو ذليك    ح  ول ذا ب  
 لذلك بما مستفيده من بحثه نمه مو  من ايستطراد. ض  ر  ع  

 ( هو ايسيتعماأ اليذأ يسيتعمله أهيأ السيمة، وي مقيوأ هللا اتهكاَن بصفلكن ممب ك جل  أنا قوله )

وعلميه، هيذا اسيتعماأ اليواو فيي هيذا المقيام ي يسيوس، بيأ تُسيتعمأ  وقدرته مثال  ، أو مقيوأ هللا 

بقدرتيهل نن البياء تيدأ علي  المصياحبةل نن هيذه الصيفات قائمية  بعلمه، هللا  الباء، فمقوأ هللا 
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 .بذات الرب 
 ( مّر معما البح  فيه وأمه ممحوت من كلمة )لم يزأ(.أَزليًّا) قوله

 :المسألة الهامسة 
ذلك بأنَّهُ على كل ِ َشْيٍء قديٌر، وكلُّ َشْيٍء إليِه فَِييٌر، وكدلُّ أْمدٍر َعلَْيدِه يَسديٌر. قوله في آهر الكالم )

 ( هذا تعليأ لما مّر.[11]الشورى:﴾البَِصيرُ  لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوهَُو السَِّميعُ ﴿ ال يحتاُج إلى َشْيٍء،

زق المهلوقيات وجمييع ذلك بأنَّهُ على كل ِ َشْيٍء قديرٌ ) ( عل  جحياء الموت  وعل  جفمائ م، وعل  ر 
 ذلك.

 ( تتعلق به المسألة الهامسة هذه.ذلك بأنَّهُ على كل ِ َشْيٍء قديرٌ وقوله )

بكأ شيء، واسيم هللا القيدير متعليق بكيأ شييء،  متعلقة وهي أّن أهأ السمة يجعلون قدرة الرب 

 .غير محصورة، بأ هو سبحامه قادر عل  ما شاء وعل  ما لم يشأ  وقدرة هللا 

فكيّأ ميا فيي القيرآن تعلييق القيدرة  ،وهذا هو مذهب أهأ الحدي  والسمة، وبيه جياء القيرآن العظييم

ُ َعلَى كُل ِ َشْيٍء قَِديرٌ بكأ شيء ﴿ ُ َعلَى كُل ِ َشْيٍء ُمْيتَدِدًرا َوَكانَ ﴿ ﴾َوَّللاَّ ُ [، ﴿45﴾]الك يف:َّللاَّ َوَكداَن َّللاَّ

َ َعلَدى كُدل ِ َشدْيٍء قَدِديرٌ [، ﴿133﴾]المسياء:َعلَدى ذَِلدَك قَدِديًرا ﴾ ومحيو ذليك مين اآلييات التيي في يا إِنَّ َّللاَّ

 تعليق القدرة بكأ شيء.

 .أهأ البد  وأهأ الكالم يُعلِّقون القدرة بما يشانه الرب 

 .بما يشانه قدرة الرب  قْ ل  ع  يقولون ت  ف

ُ َعلَدى كُدل ِ َشدْيٍء قَدِديرٌ ﴿ أوقيولذلك ترى أمه يعيدلون عميا جياء فيي القيرآن، ب جلي  قيول م وهللا  ﴾َوَّللاَّ
 عل  ما يشاء قديرل نن القدرة عمدهم متعلقة بما شاءه هللا وليست متعلقة بما لم يشأه.

 يحصأ أما ما لم يشأ أن يحصأ فإمه ي تتعلق به القدرة.فعمدهم قدرة هللا تتعلق بما شاء أن 
ْد جبليام فيقولون: ي غير قادر.   فإذا قيأ هأ هللا قادر عل  أن ي يُوج 

هيأ هللا قيادر علي  أن ي توجيد السيمواتم يقولييون: ي، غيير قيادر. نّن القيدرة عميدهم متعلقية بمييا 

يحصيأ بعيد أو مميا حصيأ هالفيه فيإّن القيدرة ، وما لم يشأه في كومه وفي ملكوته مما ليم شاءه 

 غير متعلقة به.
 ولذلك فييول قائلهم: ليس في اإلمكان أبدع مما كان. * 

 .القدرة عمدهم متعلقة بما شاءه هللا  ننا 
 وهذا القوأ باطأ بوضوح وذلك لدليلين:

  ء في اآليات التيي : فإن الذأ جاء في القرآن كما ذكرما لك، تعليق القدرة بكأ شياألولالدليل
 ذكرت لكم طرفا مم ا.

  هللا  : أنا الثانيالدليل ﴿ قُْل هَُو اْليَاِدُر َعلَى أَْن يَْبعَدَث َعلَدْيكُْم َعدذَابًا ِمدْن قاأ في سورة انمعام

 تْ ل يز  [، ولميا م 65انمعيام:﴾]فَْوقِكُْم أَْو ِمْن تَْحِ  أَْرُجِلكُْم أَْو يَْلبَِسكُْم ِشيَعًا َويُِذيَق بَْعَضكُْم بَأَْس بَْعٍ  

أعدوذ ) ملسو هيلع هللا ىلصقياأ  ﴾قُدْل هُدَو اْليَداِدُر َعلَدى أَْن يَْبعَدَث َعلَدْيكُْم َعدذَابًا ِمدْن فَدْوقِكُمْ ﴿فقياأ  ملسو هيلع هللا ىلصهذه اآلية تالهيا 
أَْو يَْلبَِسدكُْم ِشديَعًا َويُدِذيَق ﴿ثيم تيال  (أعدوذ بوجهدك) ملسو هيلع هللا ىلصفقياأ  ﴾أَْو ِمْن تَْحِ  أَْرُجِلكُدمْ ﴿ثم تال  (بوجهك

 .3(هذه أهون) ملسو هيلع هللا ىلصقاأ  ﴾كُْم بَأَْس بَْعٍ  بَْعضَ 

م بس ييم ة  كُ ك  لِ  ْ لييم يشييأ أن يبعيي  عليي  هييذه انميية عييذابا ميين فوق ييا أو ميين تحييت أرجل ييا، فيييُ  وهللا 

 العظيمة العلية. بعاّمة، بأ جعأ بيم م بأس م شديد، لحكمته 

اْليَاِدُر َعلَى أَْن يَْبعََث َعلَدْيكُْم  قُْل هُوَ ﴿تتعلق بما لم يشاء أن يحصأ  فدلت اآلية عل  أّن قدرة هللا 

 ومع ذلك تعلقت به القدرة. ، وهذا لم يشأه هللا ﴾َعذَابًا ِمْن فَْوقِكُمْ 

وهددذه مددن الكلمددا  التددي يكثددر عنددد أهددل العصددر اسددتعمالُها فليتنبدده أنهددا مددن  ثددار قددول أهددل * 
 االعتزال. 

                                                
 (3065(/ الترمذي )4628البخاري ) 3
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وهيذا الجيواب 4(ندي علدى مدا أشداء قدادرإ)و (وهللا علدى مدا يشداء قدادر)في بعض انحادي  جياء 

عميه معيروف بأميه متعليق بأشيياء مهصوصية، وليسيت تعليقيا للقيدرة بالمشييئة، أو أن يقياأ قدرتيه 

 .عل  ما يشاء ي تمفي قدرته عل  ما لم يشأ 

 لي ولكم التوفيق والسداد. مكتفي ب ذا القدر، وأسأأ هللا 

 5.انسبو  القادم جن شاء هللا وفقكم هللا جميعافي هذا القدر كفاية وجن شاء هللا ملتقي في 
 

 
 
 
 
 
 
 

ْلق  بِعْلِمِه  ل ق  اله  اي  .   ه  ب  ل ُ ْم آج  ض ر  ا ، و  ق دار  ل ُ ْم أ ْقد ار   و 
ا ُهْم ع اِملُون  ق ْبأ  أ ْن ي ْهلُق ُ ْم.   ع ِلم  م  ل ْم ي ْهف  ع ل ْيِه ش ْيٌء ق ْبأ  أ ْن ي ْهلُق ُ ْم، و   و 

ْعِصي تِِه.   م   اُهْم ع ْن م  ُهْم بِط اع تِِه، و  ر  أ م   و 

المتعلقية بقيدره السيابق، وبمشييئته العامية، وأميه  في ذكر بعض صفات الرب  /شر  الطحاوأ 
سبحامه ذو العلم الكامأ المطلق الذأ ي يعتريه مقص بوجه من الوجوه، وأمه سبحامه الذأ أجيرى 

 شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كأ شيء عل  وفق ما أراد، ما 
، والمنليف الطحياوأ ليم يجميع الكيالم فيي رْ د  وهذه المسائأ التي سمعتم والجمأ متصلة ببحي  الق ي

 في موضع واحد، بأ فرقه في محو ثالثة مواضع. رْ د  الق  
ول ذا كان من عيوب هذه الرسالة أم ا جرت عل  وفق ميا تيسير لمنلف يا، والترتييب يمفيع الُمت ل قِّيي 
لكن بالمسبة لما سمجرأ عل  وفق ما جرى هو عليه، وميذكر ميا يفييد جن شياء هللا فيي كيأ موضيع 

 بحسبه.
 ( َوَضَرَب لهم  َجاالً ، َوقَدََّر لهْم أَْقَداًرا، َخلََق الَخْلَق بِعْلِمهِ قال هنا )

هيي علييه ومتي  ب يا غيير جاهيأ بميا  ( هو سبحامه هليق المهلوقيات عالميا  َخلََق الَخْلَق بِعْلِمهِ قاأ )
 ينوأ جليه أمرها.

 لصيفات هللا  أهأ ايعتزاأ الذين ي يجعليون العليم مصياحبا   وأورد هذه الجملة الطحاوأ مهالفا  

 ونفعاله.

، يرحم من يشاء  صفة مالزمة، هو  هللا  مُ لْ وعِ  ، وقادر بعلم، ورحيم بعلم  ، وهالق بعلم  عالم بعلم 

، وهذا العلم صفته   زمة له ي تمفك عمه.المال عن علم 

 ، بما يصلح ل م وما تقتضيه حكمته في م.ا  م  قبأ هلق الهلق كان عالِ  ،أْ وا وعلمه سبحامه أ  
( ففي هذا رد عل  المعتزلية مين ج ية الصيفات، وفييه رّد أيضيا علي  َخلََق الَخْلَق بِعْلِمهِ ل ذا قاأ )
العليم  الذين يقوليون جنا  -ال الة مفاة القدر القدرية  ،أعمي ب م الذين يمفون علم هللا السابق -القدرية 

  م  ِليع  المياا ف   أ  ع يف  ف   قْ ْلياله   ق  ل يه  بعيد وقيو  انشيياء، ف   م  ِليبعد وجود انشياء ف و سيبحامه ع      د  ح  
 ذلك.

ُ َمددْن يََخافُددهُ بِاْل َْيددبِ ﴿ واسييتدلوا عليي  هييذه المِّحليية بقولييه  فييي  [، وبقولييه 94﴾]المائييدة:ِلدديَْعلََم َّللاَّ

دْن يَنيَِلدُب َعلَدى تحوييأ القبلية ﴿ سُدوَل ِممَّ َوَمدا َجعَْلنَدا اْلِيْبلَدةَ الَّتِدي كُندَ  َعلَْيَهدا إاِلَّ ِلدنَْعلََم َمدْن يَتَّبِدُع الرَّ

[، ومحيو ذليك مين اآلييات التيي في يا تعلييأ بعيض انحكيام الكوميية أو انحكيام 143﴾]البقرة:َعِيبَْيهِ 

                                                
 (481مسلم ) 4

 ألول من الشريط الرابع.انتهى الوجه ا 7
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 .ذلك الشرعية وحصوأ انشياء بأن يعلم هللا 

 .﴾َوَما َجعَْلنَا اْلِيْبلَةَ الَّتِي كُنَ  َعلَْيَها إاِلَّ ِلنَْعلَمَ ﴿في هذه اآلية  قاأ 

 ي يعلم انشياء جي بعد أن تقع. تدّأ عل  أمه فزعموا أّن هذه اآليات وأشباه هذه اآليات 

التفصييلي بيأجزاء انشيياء وحوادث يا  هللا  مِ ْليعِ ي بانشيياء ولِ لِّيالكُ  وأهأ السمة مثبتيون لعليم هللا 

 المفردات.

بميا دليت   -ذلك الشيء فيإن معمياه عميدهم  وجذا عُلِّأ  شيء في القرآن أو في السمة لكي يعلم هللا 
هللا فيي انشيياء فيي هيذه انميور ليقيع حسيابُه وليقيع تعذيبيه أو  مُ لْ عِ  ر     ظْ معماه حت  ي   -لة عليه اند

 تمعيمه أو محو ذلك، يعمي جظ ار ما تمقطع به الحجة.

دْن ﴿فقوله سبحامه  سُدوَل ِممَّ يَنيَِلدُب َعلَدى َوَما َجعَْلنَدا اْلِيْبلَدةَ الَّتِدي كُندَ  َعلَْيَهدا إاِلَّ ِلدنَْعلََم َمدْن يَتَّبِدُع الرَّ

لييو آهييذ  هللا  يعمييي جي ليظ يير علممييا فيييمن اتبييع الرسييوأ مميين امقلييب عليي  عقبيييهل ننا  ﴾َعِيبَْيددهِ 
 العباد، وآهذهم وحاسب م عل  علمه السابق في م لكان ل م حجة.

 ف و سبحامه جعأ هذه انشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكي يظ ر علمه في م.
 ُم فيكون ذلك حجة عل  الماا.لْ ( حت  يظ ر العِ ِلنَْعلَمَ ما )لكي( في قوله )ه ا  فجاء جذ

َ يَْعلَددُم َمددا فِددي لألشييياء قبييأ وقوع ييا، قيياأ سييبحامه ﴿ علييم هللا  أنا  نْ يِّ وهييذا ظيياهر ب يي أَلَددْم تَْعلَددْم أَنَّ َّللاَّ

اَواِ  َمددددددددا فِددددددددي السَّددددددددمَ [، هييييييييذا وفييييييييي اآلييييييييية انهييييييييرى ﴿70﴾]الحييييييييج:السَّددددددددَماِء َواأْلَْرِ  

ع ِلم قبأ الكتابة، والكتابة متيأهرة علي  العليم،  هللا  [، وهذا يدلك عل  أنا 52﴾]العمكبوت:َواأْلَْرِ  

 أوأ بانشياء. وهذا الذأ يجعلما مقوأ أّن علم هللا 

 .بما أراده  وهما يُق ياُد ذلك بعلم هللا 

فييق علييم تفصيييالته، وهلييق المهلوقييات وه شيييئا   فييإذا أراد هللا  لييق انشييياء بعلمييهل يعمييي عليي  و 

 ب ا، وهو عالم ب ا غير جاهأ ب ا. علمه 

المعتزلية يقوليون فيي  ول ذا قرأتم أو قرأ بعضكم ما في مماظرات المعتزلة ميع أهيأ السيمة فيي أنا 

عييالم ب ييير علييم، وهييالق ب ييير هلييق، وحييي ب ييير حييياة، وهكييذا،  جمييه سييبحامه مييثال   أسييماء هللا 

 مهلوقات ممفصلة.يجعلون الصفات 
 فعمدهم العلم هو المعلومات.

 ، ي لعلم حد  فيه.فتعلقت الصفات التي يثبتوم ا بالمعلوم فصار عالما  
 وذلك فرارا مم م من مسألة حدو  مفردات العلم.

معمياه أميه حيأ بيه ِعْليٌم ب يذا الشييء  -يعمي ع ِليم  هيذه  -العلم له مفردات وجذا حلت المفرداتل  ننا 

ْلُق هذا الشيء، فكأمه الذأ حص  صارت له صفة لم تكن له من قبأ. أ، أو تعلق به ه 

كميا هيو  وهذا يسيتلزم والتركييب، والتركييب يسيتلزم الجسيمية، والجسيمية تميافي ألوهيية اليرب 
 مقرر في موضعه.
 ( ظاهر.َخلََق الَخْلَق بِعْلِمهِ المقصود أنا قوله )

ع ِلييم  قبيأ هلق ييا، وأيضييا يعلم ييا بعييد  الم ب ييا، وهييو معمياه أمييه هلييق سييبحامه المهلوقييات وهيو عيي

 هلق ا.
 (َوقَدََّر لهْم أَْقَداًراتعالى ) /ثم قال 

[، ولقوله سيبحامه 49﴾]القمر:إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَْينَاهُ بِيََدرٍ ﴿ ، وذلك لقوأ هللا للهلق أقدارا   ر  دا يعمي ق  

(الَّدِذي َخلَدَق 1َسب ِْح اْسَم َرب ِدَك اأْلَْعلَدى)أيضا ﴿ [، وقاأ 2﴾]الفرقان:اَوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَيَدََّرهُ تَْيِديرً ﴿

ى) هييذا ركيين ميين أركييان صييحة  هللا  رِ د  ق يي[، واإليمييان بِ 3-1﴾]انعليي :(َوالَّددِذي قَدددََّر فََهددَدى2فََسددوَّ

 في موضعه. التكذيب به باطأ كما سيأتي مفصال   اإليمان، ف و واجب ننا 
يأ المهلوقيات ميا هيي ( يعمي أمه جعأ للمهلوقيات أقيدارا  َوقَدََّر لهْم أَْقَداًرافقوأ المنلف ) ّصِ ، ي تُح 
 سابق، بال تقدير سابق. عليه بال ترتيب  

 يشمأ أشياء: -يعمي تقدير انقدار ل م-وهذا يشمأ أشياء 
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 هللا  : تقدير ما به تمام هلق م، فإنا األول لي يا، ووصيوله جلي  ق دار  لكأ مهلوق ِهلق يْة يكيون ع
غاييية هييذه الِهْلق يية أيضييا يحتييار جليي  تقييدير، فييالجمين ي يهييرر ميين بطيين أمييه جي وقييد سييبقه تقييدير 

ُ يَْعلَدُم َمدا ﴿ عِرُض له من كماأ أو مقص، كما قياأ تفصيلي لكأ المراحأ التي سيمر ب ا وما ي   َّللاَّ

 [.8﴾]الرعد:ْزَداُد َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدهُ بِِمْيَدارٍ تَْحِمُل كُلُّ أُنثَى َوَما تَِ يُ  اأْلَْرَحاُم َوَما تَ 
 ة فيي الصيفات التيي تكيون علي يا المهلوقيات مين ال رائييز ق يمقيادير المهلوقيات مُ  : أنا نيالثدا دار 

 عييِرُض عليي  الييذوات هللا وانحييواأ التييي يسييمي ا اآلهييرون انعييراض، فكييأ انعييراض التييي ت  
 ر  دا بتفصييالت ا، و ق يدار  الصييفات مين الحيرارة واليبوسيية، و ق يدار  اليذكاء، وق يي انلييوان ر  ق يدا ا، ف  ه  ر  دا ق ي

تفصيالت الحياة التي في المهلوق بجميع أحواله، سواء في ذلك المهلوقات التيي حيات يا بيالروح، 
 أو المهلوقات التي حيات ا بالمماء، أو المهلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة.

 هللا  : ق يدار  الثالث  علي  المكلافيين مين مهلوقاتيه ميا هيم علييه مين الشيقاوة ومين الّسيعادة ومين

ى)ال دى ومن الضالأ، ول ذا قاأ ﴿  ب  تاير  [، ف  3-2﴾]انعلي :(َوالَّدِذي قَددََّر فََهدَدى2الَّدِذي َخلَدَق فََسدوَّ
الَّدِذي َخلَدَق ﴿قوليه  ال داية بعد التقدير نمه عمي  بالتقيدير هميا الميرتبتين انُولييينل نميه جعل يا بعيد

ى اه، يعميي جعليه علي  م ايتيه المقيدرة ليه، ثيم قياأ وا يعمي جعيأ الهليق علي  م ايتيه يعميي س ي ﴾فََسوَّ
ا هلق من انشياء ال ريزية والهلقية ف دى للطريقين. ﴾َوالَِّذي قَدَّرَ ﴿  يعمي ِلم 

هذا مماسيب مين ليو ( قَدََّر لهمْ قوله )لألشياء المقادير، وتعبير المنلف ب ر  دا ق   جذا تبين لك ذلك فاهلل 

 التقدير ل م يشمأ ما سيكومون عليه من هير أو شر. قاأ: ق دار  علي م أقدار ننا 
 ( مسائأ:َوقَدََّر لهْم أَْقَداًراجذا تبين هذا فف  قوله )

 : المسألة انول 
 .هُ ت  رْ دا لما يصلح له فقد ق   معماه في الل ة: ت يئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيأت شيئا   رْ د  الق  

ر أن يكون كذا وكذا، يعمي ه ياأْت  هذا انمر عل  أن يكون كذا وكذا، فتكيون داهيال   فيي  وتقوأ أُق ّدِ
 .جذا دهلت فيه بت يئة ،نمر بتقديرهذا ا

اٍم َسددَواًء َوقَدددََّر فِيَهددا أَْقَواتََهددا فِددي أَْربَعَددِة أَيَّددوهييذا هييو المعميي  الل ييوأ العييام كمييا قيياأ سييبحامه ﴿

 [، ومحو ذلك.8﴾]الرعد:َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدهُ بِِمْيَدارٍ [، واآليات في هذا كثيرة ﴿10﴾]فصلت:ِللسَّائِِلينَ 

 عْ ِليطْ ، وليم يُ ا  ب يرا ق  مُ  علييه ملكيا   عْ ِليطْ ، ليم يُ علييه أحيدا   عْ لِ طْ الذأ لم يُ  : سّر هللا رْ د  الق  أما في الشر  ف

 ، الذأ ي يعلمه عل  وجه الكماأ أحد.سر هللا  ، بأ هومرسال   عليه مبيا  
  اهتلف فيه الماا، وحت  تعريفه عمد الممتسبين للسمة ُمْهت ِلْف. رْ د  الق  وتعريف 

ْف بتعريف أُِهذ  من مراتب القدر التي جاءت اندلة عل  مفردات ا.   لكمه عُّرِ
شدياء قبدل وقوعهدا، وكتابتده لدذلك إنه علم هللا السابق باألفقيأ في تعريف القدر عمد أهأ السمة: 

لكدل مدا قددَّر، أو  في اللوح المحفوظ قبل خليها وإيجادها، ومشديئته النافدذة الشداملة، وَخْليُدهُ 

 لكل شيء. َخْليُهُ 

وهذا يشمأ المراتب جميعا وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما مستقبأ من هيذه  
 الرسالة.

 :المسألة الثامية 
ا كان هذا أوأ موضع فيه  - رْ د  الق  ّن أ يْ  مين ج ية المصيوص فقيطل ننا  -ل ما  المبيي  يجب أن يُْبح 

يعمي فأمسيكوا عين الهيوض فييه بميا ليم ي يُدلاكُْم علييه   6(إذا ذُكر اليدر فأمسكوا)صّح عمه أمه قاأ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأو كالم مبيكم  كالم هللا 
بعقلييه وف مييه فيجييب أن ي ي ت ع ييداى مييا دلييت عليييه أو هيياض المييرء فيييه  ْ  رد  فييإذا تكلممييا فييي الق يي

 الماا. أا بسببه ض   ْ  رد  الق  المصوص، وذلك نن تجاوز ما دلت عليه المصوص في باب 
 :-الماظر نمور تسبب له الضالأ في القدر  ض  را ع  جذا ت   ،وهذا الهوض يسبّب الضالأ
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 :الهوض في أفعاأ هللا  األمر األول .بالتعليأ 

صيفاته  بالتعليأ الذأ يظ ر له دون حجة فإمه يضيأ، نّن أفعياأ هللا  في أفعاأ هللا  جذا هاض

 وهي مرتبطة عمدما بعلأ توافق حكمة اليرّب ، والمهليوق ي يف يم مين تعلييأ انفعياأ جي بميا ،

 أدركه أو بما يصأ جليه جدراكه.
ك يهُ بميا شياهد، أو أمايهُ يصيأ جلييه بما أدركه يعمي يرى مثيله، علاأ  هذا ب ذا نميه ميّر علييه، أ و أْدر 

ها. ر  ُُ ُّ  جدراكه بالمعلومات المهتلفة التي يُق ّدِ

ُك  وقد قدمما لكم أّن انساا في صفات هللا  ُك كيفية ايتصياف بالصيفات، كميا ي يُيدر  أمه ي يُدر 

 7كماأ معرفة حكمة هللا وي كماأ التعليأ.

، فإميه يبيد أن يهطيذ جذا تجياوز ميا دأا علييه أْ ل ياأ بالعِ ول ذا من هياض فيي التعلييالت، فيي انفعي
 الدليأ.

 شرعية. أْ ل  كومية وعِ  أْ ل  والعلأ قسمان: عِ 

يعميي أحكيام هللا  -فيي شيرعه  و أفعياأ هللا  ةْ ل يلا ع  مُ أفعاأ هللا فيي ملكوتيه  :يشك ةْ ل  لا ع  وأفعاأ هللا مُ 

  ةْ ل  لا ع  مُ لب ، يعمي الشرعيات في ال اةْ ل  لا ع  مُ في الشرعية - .  
المهتلفية  قْ ر  هيو سيبب ضيالأ الِفي أْ ل يجذا تبين لك ذلك فإن الهوض في التعليالت، في انفعياأ بالعِ 

، هو سبب ضالأ القدرية المشركية، وهو سبب ضالأ القدرية ال يالة المافيية للعليم، رْ د  في باب الق  
ثييال  كمييا  رْ د  الق ييالرئيسييية فييي  قْ ر  الِفيي وهييو سييبب ضييالأ القدرييية المتوسييطون أو المعتزلييةل ننا 

  سيأتي بيامه:

 ﴿ :َما أَْشَرْكنَا َواَل  بَاُؤنَاقدرية مشركية ُ  [. 148﴾]انمعام:لَْو َشاَء َّللاَّ
  انشياء.  مُ ل  عْ وي ي   فْ مُ انمر أُ  وقدرية غالة: مفاة العلم الذين قالوا جنا 
 ليم يمفيوا رْ د  الق يليم يمفيوا كيأ مراتيب  الذين رْ د  الق  وهم المعتزلة في باب  :وقدرية متوسطة ،

 العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه. 
ا لم يف ميوا التعلييأ ضيلوا،  وكأ هذه الفرق هاضوا في مشيئة هللا وجرادته والتعليالت بعقول م، ف ل ما

 كما قاأ شيخ اإلسالم في تائيته القدرية:
وأصدددُل ضدددالِل الَخْلدددِق ِمدددْن كُدددل ِ 

 فِرقَةٍ 

الخوُ  في فْعِل اإللُِه هو 
 بعلَّةِ 

صاروا على نَْوعٍ ِمَن ُف ُُُُهُ لَ  ةً ُمَ كْ ُوا حِ مُ هَ فْ لُم يَ  همُ فإنَّ 
 الجاهليَّةِ 

 انمر انوأ من أسباب الضالأ في هذا الباب الهوض في انفعاأ. ا  فإذ
 م ِلم شير م ِليم جعيأ ِلم  أغم م وِلم  أفقرم وِلم أصّحم ِلم  هل ق  هذا الشيء عل  هذا المحوم ِلم أعط

هذه انمة كذا وهذه انمة كذام ِلم جعأ انرض كذام ِلم جعأ الجمة كذام ِلم جعأ مصير هذا كيذام 

  .سر هللا  رْ د  الق  جل  آهره، كأ هذا جذا هاض فيه العبد فإمه باب ضالأ نّن 

 قياا أفعاأ هللا األمر الثاني : ير هللا علي  وجيه عل  أفعياأ المهليوقين، أو جعيأ مييزان تقيد
  الكماأ والصحة هو ميزان تقدير المهلوقين.

المهليوق وفيي تقيديره وتصيرفاته فيإم م يجعليون الصيواب والكمياأ  أِ ْعيالعباد جذا مظروا فيي فِ  فإنا 

فإميه أتي   هللا  أِ ْعيفي حق المهلوق عل  محو  ما، فإذا مقلوا هذا الذأ أدركوه في المهليوق جلي  فِ 

 .-يعمي حصأ باب كبير من أبواب الضالأ  -الضالأ  باٌب كبير من أبواب
كما حصأ للقدرية من المعتزلة وأشباه م، فإم م قاسيوا أفعياأ هللا بأفعياأ هلقيه، فيأوجبوا علي  هللا 

  فعأ انصيلح بميا ع يدوه مين فعيأ اإلمسيان، وأوجبيوا علي  هللا  العيدأ ومفيوا عميه الظليم بميا

 ع دوه من فعأ اإلمسان.

يجييب عليييه فعييأ انصييلح، وأمييه ي حسُييُن فييي فعييأ هللا كييذا، ويقييبح كييذا، فمييا  هللا  جنا ول ييذا قييالوا 
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تْيهُ عقيول م مين أفعياأ المهليوقين  سايمُوهُ فيي فعيأ هللا، وميا قباح  حسام تْهُ عقول م بما رأوه في البشر ح 

 ثة التي ذكرت ا لكم:ثابتة له نجأ هذه المسائأ الثال ق باُحوهُ في فعأ هللا، فمفوا أشياء عن هللا 

 .مسألة التحسين والتقبيح 
 .مسألة الصالح وانصلح 
 .مسألة الظلم والعدأ 

في يا المكليف جي  أ  هُ دْ ف ذه المسائأ الثال  هي أعظيم أبيواب ضيالأ القدريية، ول يذا يجيب أن ي ي ي
 .بما دلت عليه المصوص

لَدْيَس فعاليه وي فيي صيفاته، كميا قياأ سيبحامه ﴿في أ هِ قِ لْ ه  بِ هللا سبحامه ي يُش باهُ  نا وانصأ في هذا أ  

 [.11﴾]الشورى:َكِمثِْلِه َشْيٌء َوهَُو السَِّميُع البَِصيرُ 
 وجذا قيرأت فيي هيذا البياب، أنا العلمياء اليذين  رْ د  الق  مما يمب ي مراعاته في بح  : األمر الثالث

فييه كيابن أبيي داوود، بيأ قبليه من المتقيدمين مين علمياء السيلف، فصيمفوا  رْ د  الق  تكلموا في مسائأ 
ابين المبيارك، وميين ك ت يب  فيي ذلييك فيي مصيمفات مسييتقلة، أو ضيمن كتيب السييمة انهيرى، أو ميين 
ماف  من المتأهرين في هذا انمر يجب أن ت ْمظُر  جل  كالمه عل  أمه قابأ لألهذ واليرد جذا دهيأ  ص 

   عقلي ي دليأ عليه. في أمر  

 نا فتوقيفل نمميا وجيدما أ   أو كيالم رسيوله  أ علييه مين كيالم هللا جذا دهأ في أمر عقليي ي دليي
يا كيان  رْ د  الق يطائفة من الماا أهذوا كالم من وثقوا به من أهأ العلم فيي مسيائأ  علي  أميه ُمس يلاْم ل ما

ممتسبا جل  السمةل لكمه هاض باجت اده في بعض المسائأ من ج ة العقأ، فيأتي الماظر فال ييدرك 
    وجه التمام، أو يكون ذاك مهطئا فيتابعه هذا ويمسبه جل  السمة.كالمه عل

فحسيب، وميا زاد عميه فيجيب  هي ما دأ عليه القيرآن وحيدي  المصيطف   رْ د  الق  والسمة في باب 
 اإلمساك عمه.

قيد يحتييار طاليب العلييم جلي  التفصيييأ العقليي بمييا دليت عليييه المصيوص وايلزامييات، بميا علييم ميين 
 الرد عل  المهالفين، ي في مقام التقرير. المصوص في مقام 

 كالم أهأ العلم عل  مرتبتين: مْ    فْ يمب ي أن يُ  ا  فإذ

 هذا واحد–. رْ د  الق  : مقام تقرير مسائأ ىُالمرتبة األول-. 

 رْ د  الق  : مقام الرد عل  الهصوم في ةالثانيالمرتبة و.  
ز  القيرآن والسيمة، ي  رْ د  الق يفإذا كان المقام مقام تقريير لالعتقياد الصيحيح فيي  ياو  فيال يجيوز أن يُت ج 

ز  كالم هللا  او   .ل نن القدر سر هللا ملسو هيلع هللا ىلصوحدي  المصطف   يجوز أن يُت ج 

 :المسألة الثالثة 
ْق في باب  أنا  قبأ أن مهوض أو مبح  هذا الموضو  معطيك تصيور عيام وسييأتي ليه - رْ د  الق  الِفر 

 :قْ ر  تسبة لألمة ثال  فِ في هذا الباب المم قْ ر  ، فالفِ -تفصيأ
  الق د ِرياة.الفرقة انول : 
 .الفرقة الثامية: الجبرية 
 .الفرقة الثالثة: أهأ السمة والجماعة 

 والقدرية طوائف كثيرة مم م ال الة، ومم م المتوسطون.
ق د ِرياية  ، ممسيب م للقيدرل نم يم مفيوه، قياأ أهيأ العليم عيم مرْ د  الق يوقولما عم م ق د ِرياية، معميي بيه مفياة 

 : رْ د  الق  نم م مفوا 

 مم م من مف  العلم 
 مم م من مف  عموم المشيئة  

  أو عموم هلق هللا لكأ شيء 
 .ومم م الجبرية الذين قالوا جّن العبد مجبور 

 :العبد مجبور وهؤالء الذين قالوا إنَّ 
 يحمم م ال الة كالج مية وغالة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في م ب الر. 
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  وميم م المتوسييطون الييذين قييالوا هيو مجبييور فييي البيياطن ومهتيار فييي الظيياهر وهييم الماتريدييية
 وانشاعرة.

ة جلي  الماتريديية، ول يذا يمب يي أن يُمتبيه ل  كِ ْشيوالمنلف الطحاوأ يمتمي في الجملة فيي المسيائأ المُ 
ه ا عل  وجه رْ د  لكالمه في المواطن ذات الزلأ كمسألة الق   ر  الجبر أم عل  وجه كالم أهيأ ، هأ قرا

 السمة والجماعة كما سيأتي.

 :المسألة الرابعة 
، ولكيأ رْ د  الق يتستعمل ا الطوائف جميعا في مبحي   ( أنا هماك ألفاظا  قَدََّر لهْم أَْقَداًرامهتم ب ا قوله )

 طائفة قصد ومصطلح في استعمال ا،وهذه يجب عليك أن تمتبه ل ا.
 . -في موضع ا جن شاء هللا تعال   ستأتي مفّصلة -مثاأ ذلك 
الكسب عمد أهأ السيمة ليه معمي ، وعميد انشياعرة والماتريديية ليه  ، فإنا (بْ سْ مسألة الك  )مثاأ ذلك 

 معم ، وعمد المعتزلة له معم .
واحييد يييرد فييي كتييب أهييأ السييمة، ويييرد فييي كتييب انشيياعرة والماتريدييية، ويييرد فييي كتييب  ظٌ ْفييل  ف  

 ذا المقام اصطالحه ومعماه. المعتزلة، وكأ له في ه
، هذا عميد المعتزلية ليه معمي ، وعميد انشياعرة والماتريديية ليه (مفوذ المشيئة، مشيئته مافذة)كذلك 

 معم ، وعمد أهأ السمة له معم ، مفوذ المشيئة، عموم المشيئة، شموأ المشيئة.
ييية يصييرفومه لمعتقييدهم، والجبر - رْ د  الق يييعمييي المعتزليية وميين مفييوا  -فالقدرييية يعمييون بييذلك معميي  

  وأهأ السمة يذكرومه عل  ما دلت عليه المصوص.
المقصييود ميين هييذه المقييدمات دهييوأ لييك فييي هييذه المباحيي  الم مييةل نممييا فييي تقرييير هييذه العقيييدة 
الطحاوية مريد أن ممتقأ بك  من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهيأ السيمة جلي  ميا يفيتح 

اليذين يحضيرون معميا سيبق  أهأ العلم في ايعتقاد بعامةل نمما انصيأ أنا  لك آفاقا في رنية كتب
 أن حضروا كتب كثيرة يعمي كالواسطية وما قبل ا في تقرير عقيدة أهأ السمة والجماعة.

 متشاب ة لكن المعامي مهتلفة . رْ د  الق  انلفاظ في باب  نا فتمتبه جل  أ  
ات التيي في يا عميوم المشييئة، فيي ال يدى والضيالأ، فيي من كتب التفسيير فيي اآليي جذا قرأت كتابا  

، هللا هيالق كيأ شييء، فيي التفضييأ، جذا قيرأت كالميا لمفسير سيلفي قيد يسيتعمأ عموم هلق هللا 

العبارات التي يستعمل ا انشعرأ أو يستعمل ا المعتزلي، وكأ له اصيطالحه، ول يذا قياأ مين قياأ 

وهييو  رْ د  الق ييمييذهب المعتزليية فييي الصييفات وفييي للزمهشييرأ جمييه دّا فيييه  “الكّشيياف”عيين كتيياب 

 أعظم بحي  ي يدركه جي الماقد البصير. 
  هذه المسائأ بتفصيالت ا تأتي جن شاء هللا تعال  في مواضع ا.

 ( َوَضَرَب لهم  َجاالً بعد ذلك ) /قال 
 ، اآلجاأ جمع أجأ.ضرب ل م آجاي  

ْرُب اآلجاأ معماه: أمه  مت يي جلييه فميا مين شييء جي وليه أجيأ يمت يي ي جعأ لكأ شيء أجيال   وض 

 جليه المراد من هلقه.

 ، ومم يا ميا جعيأ هللا فالسماوات ل ا أجأ وانرض ل ا أجأ تمت ي جليه، وهكيذا مهلوقيات هللا 

 له.  له أجأ يعلمه سبحامه وي يعلمه العباد قد يطوأ جدا وقد ي يكون له م اية، بعلم هللا 

انجيأ فيي  لعمر أهيص مين انجيأ، ول يذا قياأ مين قياأ مين أهيأ العليم جنا اآلجاأ غير انعمار فا

ِلكُدل ِ [، ﴿49﴾]ييوما:إِذَا َجاَء أََجلُُهدْم فَداَل يَْسدتَأِْخُروَن َسداَعةً َواَل يَْسدتَْيِدُمونَ القرآن ي يقبأ الت يير ﴿

ٍة أََجلٌ  ُر ِمْن مُ في العمر ﴿ [ في انمم، وقاأ 49﴾]يوما:أُمَّ ٍر َواَل يُْنيَُص ِمْن عُُمدِرِه إاِلَّ َوَما يُعَمَّ عَمَّ

 .وجعأ أعمارا   اي  آج   ب  ر  ض   هللا  [، وهذا يدلك عل  أنا 11﴾]فاطر:فِي ِكتَابٍ 

انجييأ ي يقبييأ التعييديأ وي  والجمييع بييين هييذا وهييذا عمييد طائفيية ميين المحققييين ميين أهييأ العلييم أنا 

السيابق، كميا قياأ  هِ رِ د  ب ا الت ييير فيي ق ي اط هللا الت يير، وأما انعمار ف ي قابلة لذلك، بأسباب أم

ُ َما يََشاُء َويُثْبُِ  َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ [، ﴿38﴾]الرعد:ِلكُل ِ أََجٍل ِكتَابٌ سبحامه ﴿  [. 39﴾]الرعد:يَْمُحوا َّللاَّ
يقبيأ الت ييير،  انميم هيذا هيو اليذأ فيي الليوح المحفيوظ، ي أْ أج  المهلوقات،  أْ أج  العباد،  أْ أج   ا  فإذ
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، وأميا انعميار فإم يا تقبيأ عل  هذا المحو عل  ما اقتضته حكمتيه  وي يقبأ التبديأ، جعله هللا 
  الت يير.

ممه قيدر عيام وهيو انصيأ العظييم، وهيو  رْ د  الق   وق بُول ا للت يير لما في التقدير السموأ للعبادل ننا 
يخددل السددماوا  واألر  بخمسددين ألددف  قدددر ميددادير الخالئددق قبددل أن) ملسو هيلع هللا ىلصمييا جيياء فييي قولييه 

 .هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ8(سنة

وممه تقدير هاص، التقدير الهاص يهتلف فيه تقدير لكأ مهلوق في رحم أميه، وث يما تقيدير سيموأ 
 في ليلة القدر، وث ما تقدير يومي أيضا لما يفعله العباد.

 .يير هو ما في صحف المالئكةالتقدير الذأ يقبأ الت  جذا تبين ذلك فإنا 

يييُأ علييييه قيييوأ هللا  دددٍر َواَل يُدددْنيَُص ِمدددْن عُُمدددِرِه إاِلَّ فِدددي ﴿ وهيييذا اليييذأ يُْحم  دددُر ِمدددْن ُمعَمَّ َوَمدددا يُعَمَّ

 [.11﴾]فاطر:ِكتَابٍ 
ير   ير  وي يُيمقص مين عمير ُمع ما بعض أهأ العلم في التفسير ف ِ م  اآلية أنا معماها وما يعمر مين ُمع ما

ير، ي آهر  ر هو والتعميير معيا، فيكيون قيد عُّمِ جي في كتاب، وأّن تعمير المعمر يكون بسبب  قد قُّدِ
 بالمسبة جل  أمه كان عمره ليا بطويأ فأطيأ فيه.

ه أن يُبسدط لده فدي ) ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يهيالف ميا جياءت بيه السيمة الصيحيحة مين قيوأ المصيطفي  مدن سدرَّ

 .10(وال يزيد العمر إال  البِر)فيما صح عمه  ملسو هيلع هللا ىلص ، وبقوله9(رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه

ه أن يبسدط لده فدي رزقده وينسدأ لده فدي أثدرهقاأ هميا ) زييادة انرزاق مموطية  ( يعميي أنا مدن سدر 
ر زيادة في عمره م ْاُء انثر هذا مربوط بسبب، وهيذا هيو اليذأ ارتيبط  ،بسبب، وأن تعمير المعما

 بانعمار، باآلثار.
، نم يا هيي الموافقية لميا فيي الليوح المحفيوظ، يعميي انجيأ اأ ي تقبيأ ت يييرا  أما اآلجاأ فال، اآلج

 الذأ جليه الم اية، أما العمر ف ذا يقبأ الت يير.
ُ ول ذا صح عن ابن عباا رضي هللا عم ما أمه قاأ في قوليه تعيال  فيي سيورة الرعيد ﴿ يَْمُحدوا َّللاَّ

[ يعمي الليوح 39﴾]الرعد:﴿َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ مالئكة، [ أمه في صحف ال39﴾]الرعد:َما يََشاُء َويُثْبِ ُ 

 المحفوظ وهذا واضح.
( يعمييي مييا كييان ميين التقييدير السييابق قبييأ هلييق السييماوات َوَضددَرَب لهددم  َجدداالً ) /فقييوأ المنلييف 

 وانرض.
 (َل أْن يَْخلُيَُهمولم يَْخف َعليِه َشْيٌء قَْبَل أَْن يَْخلُيَُهم. َوَعِلَم ما هُْم َعاِملُوَن قَبْ قال )

( هيذا عيام يعميي مين الطاعيات ومين المعاصيي، مين الهيير لم يَْخف َعليِه َشدْيٌء قَْبدَل أَْن يَْخلُيَُهدم)

يعليم أحيواأ الهليق علي   ومن الشر، مما سيعملون، ومما لم يعملوه لو عملوه كيف يكيون، فإميه 

ددا اْل ُدداَلُم فََكدداَن أَبَددَواهُ ﴿  وجييه التفصيييأ، فيمييا سيييعملون وفيمييا لييم يعملييوه، ومثالييه قييوأ هللا َوأَمَّ

(]فَأََرْدنَا أَْن يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنهُ َزَكاةً َوأَْقدَرَب 80ُمْؤِمنَْيِن فََخِشينَا أَْن يُْرِهيَُهَما طُْ يَانًا َوكُْفًرا)

 [. 81-80﴾]الك ف:ُرْحًما

 لق علمه بكأ شيء.ع  ت   فاهلل  ا  جذ

 لمم (ْخف َعليِه َشْيٌء قَْبَل أَْن يَْخلُيَُهم. َوَعِلَم ما هُْم َعاِملُوَن قَْبَل أْن يَْخلُيَُهملم يَ قاأ )

ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليمٌ ﴿ نمه سبحامه بكأ شيء عليم، كما قاأ  ( هيذا عميوم ي كُدل ِ َشدْيءٍ )وقوليه  ﴾َوَّللاَّ

يء، والشييء ميا يصيح أن يعليم أو يهرر ممه شيء، وانشياء كما فّسرماها لكيم قبيأ ذليك جميع شي
 جل  العلم. ينوأ

ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليمٌ ﴿   11يعمي بكأ ما يصح أن يُْعل ْم أو ما ينوأ جل  أن يُْعل مْ  ﴾َوَّللاَّ
                                                

 (67)سبق ذكره  8

 (6687(/ مسلم )2067البخاري ) 9

 (2139الترمذي ) 10
 انتهى الشريط الرابع. 11
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