ا
ل
ل
ا
ع
ط
ق
ح
شرح يدة اوية
ادلرس الرابع
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أما بعد...
مفعىن اليوم ادلرس الرابع من دروس رشح العقيدة الطحاوية ،وقد وصلنا عند قول
املؤلف( :وال ا هل غه ْ ري ره)
الضمي هنا يف قول( :غيه) عائد اىل لفظ اجلالةل املتقدم؛ أي :ال اال للا؛ هذه لكمة
التوحيد ،ومعناها :ال معبو هد حبق اال للا.
(ال ال)؛ أي :ال معبود ،واالل :هو املعبود يف لغة العرب؛ وهبذا َفّسه أهل الس نة
وامجلاعة؛ فقالوا( :ال ال)؛ أي :ال معبود ،وقدروا خرب (ال) احملذوف بـ" :حق"؛ أي :ال ال
حق اال للا؛ فيكون املعىن :ال معبود حبق اال للا ،وأخذو هذا من قول للا تبارك
ون كم ْن ردو كن كه ه هرو الْ هبا كط رل} [احلج ]62 :هذا
وتعاىل { :هذ ك هِل كبأَ َن َ ه
اَّلل ه هرو الْ هح ُّق هو َأ َن هما يهدْ رع ه
معىن لكمة التوحيد عند أهل الس نة وامجلاعة.
وأما املؤلف فأخذ قول( :ال ال غيه) من قول النبياء لقواهمم ملا أرسلوا الهيم ،قال للا
اَّلل هما له ر ُْك كم ْن ا ه ٍل غه ْ ري ره}
س بحانه وتعاىل عهنم يف كتابه الكرمي{ :قها هل هَيقه ْو كم ا ْع ربدر وا َ ه
[العراف ]65 :من هنا أخذ املؤلف هذه امجلةل اليت ذكرها ،هذه اللكمة قالها نوح ،وقالها
هود وصاحل وشعيب ،والنبياء مجيعا اكنت هذه دعوهتم؛ كام تقدم ذكر ذِل.
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وقد ذكران أن أهل الس نة وامجلاعة وكذِل أهل اللغة يفّسون االل ابملعبود؛ لن هذا ما
هدل َت عليه اللغة العربية وهو ما دلت عليه الآَيت يف كتاب للا وكذِل الحاديث يف
اَّلل هما له ر ُْك كم ْن ا ه ٍل غه ْ ري ره} املعىن
سنن النيب ﷺ ويه كثية؛ ومهنا هذا اذلي ذكران{ :ا ْع ربدر وا َ ه
حبق.
واحض؛ ما لُك معبود اال هو اذلي ير ْع هبدر ٍ
خالف املتلكمون يف معىن لكمة التوحيد؛ فقالوا :االل مبعىن القادر عىل الاخرتاع؛ فه هر ُّدوا
املعىن اىل الربوبية ،وال شك أنه ال خالق اال للا ،وأنه ال رازق اال للا ،وأنه ال رمده كب هر اال
للا؛ ال شك يف هذا ،وهذا من التوحيد أيضا ،لكن مل يكن هذا هو سبب الزناع بني
النبياء وأقواهمم ،فلو اكن هذا املعىن هو املراد من لكمة التوحيد؛ ملا حصل اختالف بني
النبياء وأقواهمم ،وال حصل نزاع وال فرقة وال عذاب عىل الرشك يف هذا؛ لن أقواهمم
اكنوا يعتقدون أن للا س بحانه وتعاىل هو اخلالق الرازق املدبر؛ فال يأيت نيب يدعو القوم
اىل أمر مه يؤمنون به؛ ولكنه يدعومه اىل أمر أرشكوا فيه وخالفوا فيه؛ وهبذا حيصل الزناع
بني النبياء وأقواهمم ،النيب ﷺ ملا بعث اىل قومه قالَ" :ي قوم قولوا ال ال اال للا
اب} [ص:
َش ٌء ر هُع ٌ
تفلحوا"؛ مفاذا ردوا عليه؟ قالواَ { :أ هج هع هل ْال آ كلهه هة الهها هوا كحدا ا َن ه ههذا له ه ْ
 ،]5وقالوا :ما يريد هذا الرجل اال أن يرصفُك عن أ آلهتُك؛ أي :عن معبوداتُك اليت
تعبدوهنا من دون للا؛ بيامن ذكر للا س بحانه وتعاىل عهنم يف كتابه الكرمي؛ قال { :هوله ك ِْئ
اَّلل} [لقامن]25 :؛ فليس عندمه اشاكل يف
الس هم هاو كات هو ْ َال ْر هض له هي رقولر َن َ ر
هسأَلَْته ر ْم هم ْن هخله هق َ
هذا؛ ذلِل اكنت أعظم دعوة النبياء اىل هذا التوحيد -توحيد افراد للا س بحانه وتعاىل
ابلعبادة-؛ لن الرشك اكن حاصال فيه ،وال شك أن اذلي يردعى اىل عبادة للا وحده هو
اذلي يؤمن بأن للا خالق رازق مدبر ،وأن للا موجود ،ولو مل يكن يؤمن هبذا؛ فتبدأ
معه ابالميان بوجود للا س بحانه وتعاىل -هذا رم هس َ ٌّل به-؛ فادلعوة اىل افراد للا س بحانه
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وتعاىل ابلعبادة يه متضمنة ادلعوة اىل افراد للا س بحانه وتعاىل بربوبيته وأسامئه وصفاته
أيضا ،وتوحيد الربوبية يس تلزم توحيد اللوهية.
فلام خالف املتلكمون يف هذا املعىن؛ بنوا عىل ذِل أمورا عظمية؛ فصار التوحيد عندمه
ينقسم اىل :توحيد اذلات ،وتوحيد الفعال ،وتوحيد السامء والصفات ،وليس عندمه ذكر
لتوحيد اللوهية يف أقسام التوحيد اليت عندمه ،نعم يوجد بعض املتلكمني -ومه كق َ ٌةل-
يذكرون توحيد اللوهية ،توحيد العبادة؛ لكن ليسوا مه الكرث ،وال هو التوحيد المه
عندمه؛ وهذا يفّس انتشار الرشك يف البالد اليت يوجد فهيا من علامء املتلكمني ومن
الصوفية؛ ملاذا؟ لهنم ال يرفعون رأسا بتوحيد اللوهية ،وال هيمتون به الاهامتم املطلوب،
حىت توحيد الربوبية اذلي يدندنون به؛ ليس التوحيد اذلي أراده الرسل ،وال هو التوحيد
اذلي عليه أهل الس نة وامجلاعة؛ ال؛ امنا أدخلوا يف ذِل من أنواع الضالل والفساد
والتحريف الَشء الكثي؛ أدخلوا يف ذِل :نفي الصفات؛ فنفي الصفات عندمه من
التوحيد.
اَّلل هو هال
والتوحيد ابرك للا فيُك :نفي واثبات؛ ال ب َد من النفي واالثبات؛ { هوا ْع ربدر وا َ ه
رش ركوا كب كه هشيْئا} [النساء { ،]36 :هوقه هَض هرب ُّ هك َأ َال ته ْع ربدر وا ا َال ا ََي ره} [االرساء { ،]23:هولهقهدْ
تر ْ ك
اَّلل هوا ْجتهنك ربوا َ
وت} [النحل]36:؛ هذا لكه فيه
الطاغر ه
ب ه هعثْنها كيف ر ك
ك ُأ َم ٍة هر رسوال َأ كن ا ْع ربدر وا َ ه
نفي واثبات ،وابراهمي واذلين معه ماذا قالوا لقوهمم؟ قال تعاىل{ :ا ْذ قهالروا كلقه ْو كمه ْكم اانَ رب هرأ آ رء
رون َ ك
اَّلل هك هف ْرانه كب ر ُْك هوب هده ا ب ه ْينهنها هوب ه ْينه ر رُك الْ هعده هاو رة هوالْ هبغْضه ا رء َأبهدا هح َىت
ون كم ْن د ك
كم ْن ر ُْك هو كم َما ته ْع ربدر ه
ت ْرؤ كمنروا كاب َ كَّلل هو ْحده ره} [املمتحنة ]4:هنا أيضا نفي واثبات؛ هبذا يتحقق معىن التوحيد.
المر الخي اذلي نريد أن ننبه عليه هنا؛ هو:
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قلنا ان معىن لكمة التوحيد (ال ال اال للا)؛ أي :ال معبود حبق اال للا( ،ال) هذه انفية
للجنس ،لها امس وخرب ،امسها( :ال)( :ال ال) ،وخربها حمذوف ل تقدير؛ قدَره بعض
النحاة؛ فقال( :ال ال موجود اال للا)؛ وهذا التقدير خطأ وابطل؛ اذ الآلهة املوجودة
كثية؛ املعبودات اليت عبدت من دون للا كثية ،انظر ماذا قال املرشكون للنيب ﷺ :
{ َأ هج هع هل ْال آ كلهه هة الهها هوا كحدا} ،وقد ذكر للا س بحانه وتعاىل اذلين اكنوا يعبدون أنواعا من
املعبودات؛ مفن الناس من اكن يعبد القمر ،ومهنم من يعبد الشمس ،أو يعبد الكواكب أو
يعبد الصنام ،أو يعبد اجلن ،أو املالئكة؛ فاملعبودات كثية ومذكورة يف كتاب للا
س بحانه وتعاىل؛ فال يصح أن يقال معىن( :ال ال اال للا) ال ال موجود؛ لن هذا يكذبه
الواقع.
أو أنك تريد أن ك املوجودات يه للا( ،ال ال موجود)؛ أي :ك املعبودات يه للا؛
وهذا القول كفر ،وهو قريب من قول اذلين يقولون ابحللول والاحتاد.
اذا ما هو التقدير الصحيح؟
ري ْر هج رع اىل كتاب للا وس نة رسول للا ﷺ حىت نصل اىل التقدير الصحيح ،وقد وجدان
ون كم ْن ردو كن كه ه هرو الْ هبا كط رل}
قول للا تبارك وتعاىل { :هذ ك هِل كبأَ َن َ ه
اَّلل ه هرو الْ هح ُّق هو َأ َن هما يهدْ رع ه
[احلج]62 :؛ مفن هنا أخذ العلامء التقدير؛ فقالوا :ال ال حق اال للا؛ فيكون خرب ال
النافية للجنس" :حق"؛ هذا ما أردان أن نذكره يف هذه امجلةل.
مث قال املؤلف رمحه للا( :قه كد ٌمي كبال ابْ كتدا ٍء ،هد ك ٌائ كبال ا ْنَتك ا ٍء ،ال ي ه ْفىن وال يهبيكدر )
ماذا يعين الطحاوي بقول عن للا س بحانه وتعاىل( :قدمي بال ابتداء)؟
يريد من هذا أن للا س بحانه وتعاىل موجود من القدم وموجود أبدا؛ يعين :ال يوجد
وقت من الوقات ال يكون للا س بحانه وتعاىل موجودا فيه؛ ال يف السابق وال يف
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احلارض وال يف املس تقبل؛ فاهلل س بحانه وتعاىل وجوده دائ ال ينقطع أبدا ،ال انقطع يف
املايض وال ينقطع يف املس تقبل.
فقول( :قدمي بال ابتداء)؛ ال يوجد نقطة يف املايض ابتدأ هبا وجود للا س بحانه وتعاىل؛
ال ،أبدا؛ للا س بحانه وتعاىل دامئا موجود.
قول( :دائ بال انَتاء) يبقى دامئا ال ينَتيي وجوده أبدا( ،ال يفىن) فناء :ال يزول؛ يعين :ال
يصي عدما.
وقول( :وال يبيد) بنفس معىن ال يفىن؛ أي :ال يصي عدما أبدا؛ فالعدم مس تحيل عليه
تبارك وتعاىل؛ هذا املعىن املراد؛ وهو معىن متفق عليه حبمد للا بني املسلمني ،وحىت
الكثي من الكفار.
لفظ القدمي وادلائ؛ مل يردا يف الكتاب والس نة؛ امنا الوارد :الول والآخر؛ كام يف قول للا
تبارك وتعاىل{ :ه هرو ْ َال َو رل هو ْالآ كخ رر هو َ
َش ٍء عه كل ٌمي} [احلديد،]3:
الظا كه رر هوالْ هبا كط رن هوه هرو كب ر ك
ك هْ
وفّس هذا حديث يف "الصحيح" :قال النيب ﷺ " :اللهم أنت الول فليس قبكل َشء،
وأنت الآخر فليس بعدك َشء"؛ وهذا احلديث يفّس معىن الول والآخر؛ وهو املعىن
اذلي أراده املؤلف بقول( :القدمي وادلائ) ،لكن التعبي ابلقدمي وادلائ مل يرد ،الوارد:
الول والآخر ،والصوب :أن يعرب هبذا اللفظ؛ فيقال :هو الول والآخر؛ لكن هل حيرم
اس تعامل هذا اللفظ كخرب عن للا تبارك وتعاىل؟
أجاز العلامء اس تعامل مثل هذا يف الخبار ،اللفاظ اليت تدل عىل معان حصيحة يف حق
للا س بحانه وتعاىل؛ مثل هذا أجازوه يف الخبار؛ يعين :خترب عن للا س بحانه وتعاىل
هبذا؛ فتقول :للا قدمي بال ابتداء دائ بال انَتاء ،أما التسمية؛ فال؛ لن أسامء للا تبارك
وتعاىل توقيفية؛ فال جيوز أن تقولَ :ي قدمي َي دائ.
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فأما االخبار؛ فتخرب هبذا ،وأما التسمية؛ فتسمي :الول والآخر كام مسى للا س بحانه
وتعاىل؛ فكام ذكران السامء والصفات توقيفية؛ يعين :يه موقوفة عىل ما ورد يف الكتاب
والس نة ال نزيد عىل ذِل وال نتجاوز؛ هذا املراد من هذا.
املتلكمون أطلقوا امس القدمي عىل للا س بحانه وتعاىل؛ فيقولون :هذا جيوز عىل القدمي؛
وهذا خطأ؛ لعدم وروده يف الكتاب والس نة ،وبعض أهل العّل قالوا :القدمي ال بد ل من
جديد؛ فال يصح أن يقال يف حق للا س بحانه وتعاىل.
أما تقرير العقيدة؛ فكام ذكران :هذا أمر ال اختالف فيه حبمد للا بني املسلمني؛ لن للا
س بحانه وتعاىل وجوده دائ وال يفىن تبارك وتعاىل { ،ر ُّ
ك هم ْن عهلههيْ ها فه ٍان ( )26هوي ه ْبقهى هو ْج ره
هرب هكك رذو الْ هج هاللك هو ْاال ْك هرا كم} [الرمحن]27 -26 :؛ فالك يفىن اال للا س بحانه وتعاىل،
الفناء -فناء اخمللوقات -بيد للا س بحانه وتعاىل.
يعين :يقول ِل قائل :أهل اجلنة خادلون ال يفنون ،وأهل النار خادلون ال يفنون؛ فهل
هناك فرق بني عدم فناء اخمللوق وعدم فناء للا س بحانه وتعاىل؛ للا ال يفىن وال يبيد؟
نقول :نعم هناك فرق؛ اخمللوق وجوده جائز؛ يعين :ممكن أن يفىن وممكن أن يبقى ،وبقاؤه
وفناؤه بيد للا س بحانه وتعاىل ،أما اخلالق؛ مفس تحيل أن يفىن تبارك وتعاىل؛ هذا الفرق.
اخمللوقات مجيعها مس بوقة بعدم؛ لكن للا س بحانه وتعاىل وجوده غي مس بوق بعدم،
وبعض اخمللوقات تبقى وال تفىن؛ لكن المر بيد للا س بحانه وتعاىل؛ اذا أراد فناءها
أفناها ،أما هو تبارك وتعاىل؛ فال يفىن.
كون ا َال ما ير كريدر )
قال املؤلف محه للا( :وال يه ر
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ال يكون اال ما يريده للا تبارك وتعاىل؛ فهو تبارك وتعاىل فعال ملا يريد ،كام قال س بحانه
وتعاىل{ :فه َعا ٌل كلام ري كريدر }؛ فاهلل س بحانه وتعاىل هو خالق ك َشء ،وهو رب ك َشء،
ويفعل ما يشاء تبارك وتعاىل.
وارادة للا تبارك وتعاىل اراداتن؛ ارادة كونية ،وارادة رشعية.
االرادة الكونية :ك ما حيصل يف هذا الكون؛ فقد حصل ابرادته الكونية؛ وهذه االرادة
هرش ْح هصدْ هر ره
يه املقصودة يف قول تعاىل{ :فه َعا ٌل كل هما ري كريدر }{ ،فه هم ْن ري كر كد َ ر
اَّلل َأ ْن هيه ْ كدي ه ره ي ْ ه
الس هما كء} [النعام:
كل ْال ْس هال كم هو هم ْن ري كر ْد َأ ْن ير كض َ رَّل ه ْجي هع ْل هصدْ هر ره ضه يكقا هح هرجا ه ََكن َ هما ي ه َص َعدر كيف َ
]125؛ هذه ارادة كونية.
أما االرادة الرشعية؛ فهيي ما أراده للا رشعا ،مفا أمر للا س بحانه وتعاىل به وأراد منا أن
نتقرب اليه به؛ فهذا مما أراده رشعا ،أراد منا االميان ،أراد منا أن نصيل ،وأن نصوم ،وأن
نزيك؛ هذه لكها ارادة رشعية؛ أرادها رشعا؛ يعين :أراد منا هذه الش ياء ارادة رشعية،
وهذه رمبا حتصل ورمبا ال حتصل ،أمر للا الناس ابالميان؛ مهنم من يؤمن ومهنم من يكفر،
أمرمه ابلصالة؛ مهنم من يصيل ومهنم من ال يصيل.
اذن هذه االرادة الرشعية هلل س بحانه وتعاىل من حيث احلصول؛ رمبا حتصل ورمبا ال
حتصل؛ لكن للا س بحانه وتعاىل حيهبا ويرضاها؛ ذلِل رشعها ،من حيث احملبة؛ للا
س بحانه وتعاىل حيب ما رشعه ويرضاه.
أما االرادة الكونية ،مفن حيث احلصول؛ اذا أراد شيئا حصل ،واذا قَض أمرا؛ فامنا يقول
ون}
ل كن فيكون ،قال س بحانه وتعاىل{ :ان َ هما َأ ْم رر ره ا هذا َأ هرا هد هشيْئا َأ ْن ي ه رقو هل ه رل رك ْن فه هي رك ر
[يس]82 :؛ هذا ارادة كونية ،من حيث احلصول حيصل ما أراده للا ،ومن حيث احملبة
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والرضا؛ مفا حيصل رمبا حيبه ويرضاه ورمبا ال حيبه وال يرضاه؛ فاميان املؤمن اذا حصل حيبه
للا ويرضاه ،أما كفر الاكفر؛ فال حيبه وال يرضاه؛ لكنه حيصل ابرادته تبارك وتعاىل.
وهذه االرادة الكونية يه نفسها املشيئة؛ ما شاء للا اكن وما مل يشأ مل يكن.
هذه من مباحث القدر ،وخالف يف هذه املسأةل القدرية واملعزتةل؛ فهؤالء زمعوا أن للا
أراد االميان من الناس لكهم ،والاكفر أراد الكفر؛ مفا اذلي حتقق؟
حتققت ارادة الاكفر ،ومل تتحقق ارادة للا س بحانه وتعاىل.
وقوهلم هذا خمالف للكتاب والس نة؛ هؤالء يقولون بأن العايص يعيص ابرادته وللا
س بحانه وتعاىل ال يريد منه املعصية ال كوان وال رشعا ،وال يعرتفون ابالرادة الكونية هلل
س بحانه وتعاىل يف مثل هذا؛ يف أفعال العباد؛ العبد عندمه يفعل ابرادته وان مل يرد للا
ذِل.
هؤالء قدرية وس يأيت موضوع القدر يف موضعه ،واملؤلف رمحه للا َفرق مسائل القدر.
أهل الس نة يقولون :ان للا وان اكن يريد املعايص قهده هرا؛ فهو ال حيهبا وال يرضاها وال
يأمر هبا؛ بل يهنيى عهنا ويبغضها؛ لكن عندمه :ما شاء للا اكن وما مل يشأ مل يكن ،وال
اَّلل َأ ْن
َشء يكون يف هذا الكون اال ابرادته تبارك وتعاىل ،وهذه الآية واحضة{ :فه هم ْن ري كر كد َ ر
هرش ْح هصدْ هر ره كل ْال ْس هال كم هو هم ْن ري كر ْد َأ ْن ير كض َ رَّل ه ْجي هع ْل هصدْ هر ره ضه يكقا هح هرجا ه ََكن َ هما ي ه َص َعدر كيف
هيه ْ كدي ه ره ي ْ ه
الس هما كء}؛ اذا حصل االضالل ابرادته أم ال؟ نعم حصل ابرادته ،وللا يفعل ما يريد،
َ
ون ا َال َأ ْن
ويضل من يشاء؛ فال توجد ارادة تغلب ارادة للا س بحانه وتعاىل؛ { هو هما تهشه ا رء ه
اَّلل هر ُّب الْ هعاله كم هني} [التكوير ،]29 :وهذه الآية واحضة وداللَتا رصحية ،وهؤالء
يهشه هاء َ ر
جعلوا ارادة العبد غالبة الرادة للا س بحانه وتعاىل -تعاىل للا عام يقولون ،ونعوذ ابهلل،-
وكام ذكران س تأيت ان شاء للا زَيدة بيان ملسأةل القدر يف موضعها ان شاء للا.
8

