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شرح قيد ِة طح ِاوَّي ِة
ادلرس العاش
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا؛ أما بعد ...
معنا اليوم درس جديد من دروس شح العقيدة الطحاوية؛ وهو ادلرس العاش.
اّلل ،همنْ ُه بَدَ ا ب َهال َك ْي هفيَّ ٍة قَ ْو الَ ،و َأ ْن َز َ َُل عَ َىل َر ُس ه ه
وقفنا عند قول املؤلف رمحه هللا(َ :وا َّن الْ ُق ْرأ َن َ َلَك ُم َّ ه
وَل
ون عَ َىل َذ ه َِل ِ َحقّ ااَ ،و َأيْ َقنُوا َأن َّ ُه َ َلَك ُم َّ ه
وق َك َ َلَك هم
اّلل تَ َع َاَل هِبلْ َح هقي َق هة؛ لَيْ َس هب َم ْخلُ ٍ
َو ْحي ااَ ،و َص َّدقَ ُه الْ ُم ْؤ همنُ َ
اّلل َوعَاب َ ُه َو َأ ْوعَدَ ُه ب َهس َق َر؛ َح ْي ُث قَا َل تَ َع َاَل:
الْ َ هَبي َّ هة ،فَ َم ْن َ هَس َع ُه فَ َز َ َع َأن َّ ُه َ َلَك ُم الْبَ َ ه
ش؛ فَ َق ْد َك َف َرَ ،وقَ ْد َذ َّم ُه َّ ُ
ش} [الْ ُم َّد هثّ هر]32 :؛
اّلل ب َهس َق َر هل َم ْن قَا َل{ :ا ْن ه ََذا ا َّل قَ ْو ُل الْبَ َ ه
َ{سأُ ْص هلي هه َس َق َر} [الْ ُم َّد هثّ هر ،]26 :فَلَ َّما َأ ْوعَدَ َّ ُ
ِ
ِ
ش)
شَ ،و َل ي ُْش هب ُه قَ ْو َل البَ َ ه
عَ هل ْمنَا َو َأيْ َقنَّا َأن َّ ُه قَ ْو ُل خَا هل هق الْبَ َ ه
قوَل(َ :وا َّن الْ ُق ْرأ َن َ َلَك ُم َّ ه
اّلل) هذه عقيدة أهل الس نة وامجلاعة يف القرأن ،هذا القرأن اذلي بني أيدينا
ِ
اذلي نقرأه ،اذلي يبدأ ِبلفاحتة وينهتي بسورة الناس؛ عقيدتنا فيه أنه لَكم هللا.
وقول املؤلف(َ :وا َّن الْ ُق ْرأ َن َ َلَك ُم َّ ه
اّلل)؛ هذا معطوف عىل ما تقدَّم؛ بأننا نقول يف القرأن؛ ُمعتقدين بتوفيق
ِ
َدين هللا به ،ن َ ْعتَ هقدُ ه ونُ هق ُّر به ونقوَل؛ ا ّن القرأن
هللا :ان القرأن لَكم هللا؛ أي :هذا ُمعتقدُ ان ،هذا اذلي ن ُ
هذا الكتاب امل ُ ّ َّّنل عىل محمد ﷺ؛ هو لَكم هللا؛ تَ ََكَّم به ُس بحانه وتعاَل.
قول َل ( ،هم ْن ُه بَدَ ا)؛ أيَ :ظه ََر منه ،ا
قوَل ( :هم ْن ُه بَدَ ا) ا
قول َل؛ قاَل وأنزَل س بحانه وتعاَل عىل نبيه ،فاهلل
وَس َع ُه منه جَبيل َ ،ه
س بحانه وتعاَل قاَل -تَ ََكَّ َم به َ ،-ه
وَس َع ُه نب هيّنا محمد ﷺ من جَبيل ،وبَلَّغَ ُه لمته ،وها مه
يتناقلونه؛ مجع اا عن َمجع ٍ اَل زمننا هذا.
مفنه بدا؛ أي :انه تَ ََكَّ َم به وقاَل وأنزَل س بحانه وتعاَل ،كام قال هللا تبارك وتعاَل{َ :وا ْن َأ َح ٌد هم َن
ِ
ش هك َني ْاس َت َج َاركَ فَأَ هج ْر ُه َح ََّّت ي َْس َم َع َ َلَك َم َّ ه
اّلل} [التوبة]6:؛ فهو لَكم هللا تَ ََكَّ َم به.
الْ ُم ْ ه
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ون َ َلَك َم َّ ه
اّلل ُ َُّث ُ َُي ّ هرفُون َ ُه هم ْن ب َ ْع هد
ون َأ ْن يُ ْؤ همنُوا لَ ُ ُْك َوقَدْ ََك َن فَ هر ٌيق همْنْ ُ ْم ي َْس َم ُع َ
وقال تبارك وتعاَلَ { :أفَتَ ْط َم ُع َ
ون} [البقرة ،]75:والايت يف هذا املعىن كثرية.
َما َعقَلُو ُه َو ُ ْمه ي َ ْعلَ ُم َ
فهو لَكم هللا ( همنْ ُه بَدَ ا) لَك اما َل ،وأنزَل عىل نبيّه ﷺ {ت ْ هَّني ُل الْ هكتَ هاب هم َن َّ ه
اّلل الْ َع هزي هز الْ َح هك همي}
وح الْ ُقدُ هس هم ْن َرب ّ َهك} [النحل]102:؛ فابتدأ من هللا تبارك وتعاَل؛ تَ ََكَّ َم به.
[الزمر{ ،]1:قُ ْل نَ َّز َ َُل ُر ُ
قوَل( :ب َهال َك ْي هفيَّ ٍة) أي :ان القرأن لَكم هللا ،منه بدا بال َك ْي هفيَّ ٍة ن َ ْعلَ ُمها؛ هذا املعىن املقصود هنا ،كام قال
السؤال عنه بدعة).
المام ماِل رمحه هللا يف الاس تواء( :الاس تواء َم ْعلوم ،وال َك ْي ُف َم ْجهول ،و ُ
فنقول :كيفية اللَكم جمهوةل ِبلنس بة لنا ل نعل ُمها؛ لن هللا س بحانه وتعاَل مل ُ ُْيَبان بذِل ،هذه أمور
غيبية ،حنن نؤمن مبا أخَبان هللا تبارك وتعاَل به مْنا ،وما جاء يف الكتاب أمنا به ،وما جاء يف الس نة أمنا
به ،وما َس َك َت هللا س بحانه وتعاَل عنه؛ نسكت حنن عنه.
قول بال َك ْي هفيَّة نعلمها -هذا املقصود ،-أي :بدا من هللا ا
قوَل( :قَ ْو ال) أي :منه بدا ا
قول َل َقاَل ،تَ ََكَّ َم به،
وَسعه منه جَبيل وَسعه الرسول ﷺ من جَبيل.
وقوَل( :قَ ْو ال) أكَّدَ فيه أنه لَكم هللا تبارك وتعاَل؛ حَّت ل تَتَ َو َّمه أن َم ْقصو َد ُه من ذِل :أ ّن منه بدا خلق اا،
ل؛ بل منه بَدَ ا قَ ْو ال.
قوَل(َ :و َأ ْن َز َ َُل عَ َىل َر ُس ه ه
وح ْ َال هم ُني ( )193عَ َىل قَلْب َهك
وَل َو ْحياا)؛ فهو ُم ْ َّنل عىل النيب ﷺ{ ،نَ َز َل هب هه ُّالر ُ
ون هم َن الْ ُم ْن هذ هر َين ( )194هب هل َس ٍان َع َر ه ٍ ّب ُمبهنيٍ } [الشعراء]195 -193:؛ اذن هو ُم ْ َّن ٌل من عند هللا
هل َت ُك َ
تبارك وتعاَل عىل نبيه ﷺ َو ْحي اا من هللا تبارك وتعاَل؛ كام قال هللا س بحانه وتعاَل يف كتابه الكرمي:
وِح ا َ ََّل ه ََذا الْ ُق ْرأ ُن ه ُلنْ هذ َر ُ ُْك هب هه َو َم ْن بَلَغَ} [النعام.]19:
َ{و ُأ ه َِ
ون عَ َىل َذ ه َِل َحقًّا) املؤمنون مه اذلين أمنوا مبا جاء به محمد ﷺ ،فصدَّقوا الرسول
قوَل(َ :و َص َّدقَ ُه الْ ُم ْؤ همنُ َ
ﷺ(َ ،و َص َّدقَّهُ) أيَ :صد ََّق املؤمنون الرسول ﷺ( ،عىل ذِل حقًّا) فصد ََّق املؤمنون ما جاء به النيب
ﷺ من لَكم هللا تبارك وتعاَلَ ( ،حقًّا) واحل َُّق اثبت هضدّ الباطل ،فصدقوه بأن هذا اللَكم هو لَكم
حق ٌ
اثبت ل شك فيه.
هللا ،وأن َّه أىت به من عند هللا تبارك وتعاَل ،وأ ّن هللا أوىح به اليه ،وأ َّن هذا ٌّ
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قوَل(َ :و َأيْ َقنُوا َأن َّ ُه َ َلَك ُم َّ ه
وق َك َ َلَك هم الْ َ هَبي َّ هة) يعين :أيقَ َن املؤمنون اذلين صدَّقوا
اّلل تَ َع َاَل هِبلْ َح هقي َق هة لَيْ َس هب َم ْخلُ ٍ
به( ،أن ّه) أي :هذا القرأن لَكم هللا عىل احلقيقة ل اجملاز.
امل ُ َع هّطةل بأنواعهم يقولون هو لَكم هللا؛ يقول ِل :أنت تقول :هو لَكم هللا ،وحنن نقول :هو لَكم هللا؛
اذن ل يوجد فَ ْرق؛ لكن ماذا ي َ ْعنون بلَكم هللا؟
يقول اجلهم َّية وامل ُ ْعزتةل :هو لَكم هللا ولكنه َمخْلوق ،واضافته اليه اضافة تشيف؛ َكضافة الناقة ،واضافة
البيت؛ فهو من اضافة َمخْلوق اَل خالقه -هذا لَكهمم-؛ فليس هو لَكم هللا حقيقة ،ليس هو لَكم هللا
اذلي هو صفته تبارك وتعاَل ،يقولون :ل؛ ليس هو كذِل ،يقولون :هللا ل يتَكم؛ فال يُثْبهتون صفة
اللَكم هلل تبارك وتعاَل.
واذلين خالفوا يف هذه املسأةل -ويه مسأةل القرأن وأنه لَكم هللا -ومه امل ُ َع هطةل أهل البدع اذلين قالوا:
القرأن َمخْلوق؛ املسأةل عندمه َم ْبنية عىل صفة اللَكم أساس اا ،مفن نفى صفة اللَكم؛ ي ُْش ه ُ
ِك عليه أمر
القرأن؛ فكيف ي َ ْنف صفة اللَكمُ ،ث يقول القرأن لَكم هللا؟! ل يس تقمي ،فعنده هللا ل يَتَ ََكَّم؛ فكيف
يكون القرأن لَكم هللا؟!! فذلِل قالوا :القرأن َمخْلوق وليس لَكم هللا.
وقالوا :هللا ل ي َ َت ََكَّم؛ فنفوا عنه صفة اللَكم؛ هذا أصل ضالهلم.
وقد تقدم اللَكم يف صفة اللَكم يف مبحث الصفات واثباهتا هلل س بحانه وتعاَل؛ وأ ّن اثباهتا يَلْ َزم منه
التشبيه عند أهل البدع؛ وذلِل ي َ ْنفوهنا عن هللا س بحانه وتعاَل.
اذن امل ُ َع هّطةل يقولون :هو لَكم هللا لكن ل حقيقة ،ليس كام قال املؤلف(َ :و َأيْقَنُوا َأن َّ ُه َ َلَك ُم َّ ه
اّلل تَ َع َاَل
وق َك َ َلَك هم الْ َ هَبي َّ هة)؛ فاملؤلف هنا ينف عقيدة أهل البدع من امل ُ َع هّطةل اذلين يقولون ان
هِبلْ َح هقيقَ هة لَيْ َس هب َم ْخلُ ٍ
اللَكم لَكم هللا ولكنه ليس عىل احلقيقة؛ بل عىل املَجاز ،واضافته اَل هللا اضافة تشيف من اضافة
املَخلوق اَل اخلا هلق؛ هذا قولُهُم؛ هذا قول اجلَهمية وامل ُ ْعزتةل.
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أما الشاعرة؛ فهم كعادهتم ُمضْ َط هربون ُمتَ َخبهطون ،يأتون بعقائهد ُملَفَّقة تَأخ ُُذ من هنا وهناك؛ ذلِل َ ْحت َذر
من َ ََت ُبطاهته ه م وأقواهلم اليت ُُياولون اجلَ ْم َع فهيا بني عقيدة أهل الس نة وامجلاعة وعقيدة امل ُ َع هّطةل من اجلَهْ همية
وامل ُ ْع َ هزتةل ،فاهنم حني يُ ْصدَ مون ويُو َاَجون بأدةل الشع من الكتاب والس نة وما َكن يَقوَل السلف الصاحل
ريض هللا عْنم؛ ُُياولون أن يُلَ هفقوا أقو اال ما أنزل هللا هبا من سلطان؛ فيجمعون بني قَول امل ُ َع هطةل وقَول
أهل الس نة من هنا وهناك -ول َ َْي َت همعان طبع اا-؛ ذلِل أتَوا مبا أ ْ َ
ْض َك علهيم ال ُعقَالء؛ مكسأةل الرؤية اليت
س تأيت ان شاء هللا ،ومسأةل َك ْسب الشعري ،وغريها من العقائد اليت اضطرب فهيا الشاعرة اضطرا اِب
شديد اا.
فاجلَهْ هم َّية وامل ُ ْع َ هزت َةل يقولون القرأن لَكم هللا لكنه َمخْلوق.
والشاعرة ُمؤدّى لَكهمم وهنايته أن ّه َمخْلوق أيض اا ،وليس لَكم هللا س بحانه وتعاَل ،فهؤلء الشاعرة
لكن لَكمه عندمه نفيس.
يُثبتون اللَكم هلل؛ يقولون :هللا س بحانه وتعاَل َل لَكم؛ ّ
ما معىن اللَكم النفيس؟
معان قامئة ِبلنفس ،هذا معىن
معىن واحد قدمي قا ٌمئ به س بحانه وتعاَل لز ٌم ذلاتهٍ ،
يعين :أهنّ ا ٍ
معان أو ا
معىن واحد
معان يف النفس ل يتَكّم هبا حبرف وصوت؛ يه ٍ
لَكم نفيس؛ ٍ
معان موجودة يف النفس أو ا
قدمي قامئ يف هللا س بحانه وتعاَل يف نفسه ،واذا أراد أن يُ ْظهر هذا املعىن َخلَ َق َخلْقاا عَ ََّب به عام ُيريد؛
صح هبذا ،وب َ ْعضُ هُم ل
ذلِل يقولون :القرأن عبارة عن لَكم هللا؛ فهو يف احلقيقة َمخْلوق عندمه ،ب َ ْعضُ هُم يُ َ ّه
صح.
يُ َ ّه
اذن يف الْناية عندمه مجيع اا :أ ّن القرأن اذلي بني أيدينا هذا َمخْلوق ،وأن ّه لَكم هللا َمجازا ل حقيق اة؛ هذا
ُمؤدى القول عند الشاعرة وغريمه.
وأما أهل الس نة وامجلاعة؛ ف ُيخالفوهنم يف هذا ،ويقولون بأ ّن هللا س بحانه وتعاَل تَ ََكّ َم هبذا القرأن لَكم اا
حقيقيًّا حبرف وصوت َ ،ه
وَس َع ُه منه جَبيل.
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فالقول بأن القرأن َمخْلوق قول ُم ْبتَدَ ع ،وقد َكفَّ َر السلف من يقول القرأن َمخْلوق يف نصوص كثرية
جاءت عْنم؛ ذكرها اخل َّالل يف "الس نة" ،وعبدهللا بن المام أمحد يف "الس نة" ،وذكرها ال ُجري يف
"الشيعة" ،والاللاكيئ يف "اعتقاد أهل الس نة وامجلاعة"؛ وغريمه أيضا ا ،وقد نقلوا التفاق عىل هذا؛ أ ّن
من قال :القرأن َمخْلوق؛ فهو َكفر.
وبسبب هذه املسأةل َح َصلَت هم ْحنَ ُة ال ُعلَامء ،يف زمن اخلليفة املأمون العبايس ،ملّا صار َل وزير من امل ُ ْع َ هزتةل
وهو ابن أب ُدؤاد؛ تَبَ ّىن هذه العقيدة -أ ّن القرأن َمخْلوق ،-وتَبَناها معه املأمون؛ فا ْمتَ َح َن ال ُعلَامء علهيا،
وقَتَ َل من قال القرأن لَكم هللا غري َمخلوق وأىب أن يقول :القرأن َمخْلوق؛ فقَتَ َل من قَتَ َل مْنم وعَ ّذ َب من
عَ ّذبّ َ ،
وَنى هللا س بحانه وتعاَل َمن شاء همن هف ْتنَتهه.
فالقرأن لَكم هللا تعاَل حقيقة ليس مبَخلوق كام يَقوَل أهل البدع من أهل اللَكم؛ امل ُ َع هّطةل وامل ُ َت َ هَكّمون
أهل اللَكم اذلين يتَكمون يف دين هللا ِبلرأيِ ،بلعقول؛ العقالنيون ،اجلَهْ هم َّية؛ لكّها أسامء ملن قدّ َم العقل
عىل النَّ ْقل ،ومن نفى شيئ اا من صفات هللا س بحانه وتعاَل الثابتة يف الكتاب والس نة.
اّلل َوعَاب َ ُه َو َأ ْوعَدَ ُه ب َهس َق َر؛ َح ْي ُث قَا َل تَ َع َاَل
قوَل( :فَ َم ْن َ هَس َع ُه فَ َز َ َع َأن َّ ُه َ َلَك ُم الْبَ َ ه
ش؛ فَ َق ْد َك َف َرَ ،وقَ ْد َذ َّم ُه َّ ُ
َ{سأُ ْص هلي هه َس َق َر} [الْ ُم َّد هثّ هر)]26 :
( َمف ْن َ َْس َعهُ) مضري عائد اَل القرأن( ،فزع) أن القرأن لَكم البَ َش ،تَ ََكَّ َم به محمد ﷺ؛ (فقد كفر)؛ هو
َكفر ُم َك ّهذب للرسول ﷺ ،وقد َو َر َد أ ّن الوليد بن املُغرية َسع القرأن ،فأراد ال ُكفّار منه أن يقول فيه قو ال
فقال( :ا ْن هذا ال قول البش)؛ فأنزل هللا فيه الايت اليت يف سورة املدثرَ { :ذ ْر هِن َو َم ْن َخلَ ْق ُت َو هحيدا ا *
َو َج َعلْ ُت َ َُل َم اال َم ْمدُ وداا* َوبَنه َني ُشهُوداا * َو َمهَّدْ ُت َ َُل تَ ْمههيدا ا * ُ َُّث ي َ ْط َم ُع َأ ْن َأ هزيدَ * َ َّلَك ان َّ ُه ََك َن هل َايتهنَا َعنهيدا ا
ِ
َس * َُّثُ
َ*سأُ ْر هه ُق ُه َص ُعوداا * ان َّ ُه فَكَّ َر َوقَد ََّر فَ ُق هت َل َك ْي َف قَد ََّر * ُ َُّث قُ هت َل َك ْي َف قَد ََّر * ُ َُّث ن ََظ َر * ُ َُّث عَبَ َس َوب َ َ َ
ِ
ْ
ه
ه
َّ
َّ
ه
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َأدْبَ َر َو ْاس تَ ْك َ ََب * فَقَال ا ْن َهذا ال ْ
ش * َسأ ْصليه َسق َر * َو َما أد َْراكَ َما
ِس ٌر يُ ْؤث َُر * ا ْن هَذا ال ق ْول البَ َ ه
ِ
ِ
ِ
ِ
َش} [املدثر]29-11 :؛ هكذا توعده هللا
َسقَ ُر * َل تُ ْب هق َو َل ت ََذ ُر * لَ َّوا َح ٌة لهلْبَ َ ه
ش * عَلَهيْ َا ته ْس َع َة ع َ َ
س بحانه وتعاَل عىل قوَل( :ان هذا ال قول البش).
(عَ هلمنا بذِل أن ّه قَ ُ
ول خا هلق البش ،ول ي ُْش به قَ ْول البش)
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وذم هللا س بحانه وتعاَل هذا اذلي قال( :ا ْن هذا ال قول البش) ،وت ََوعَّده هللا س بحانه وتعاَل؛ اذن
فليس هو بقول البش؛ بل هو قول خالق البش تبارك وتعاَل.
قال(َ :و َل ي ُْش هب ُه قَ ْو َل البش) ل ي ُش به قول البش ل يف فصاحته ،ول يف معناه ،ول يف عدَل ،ول يف
هصدْ هقه يف أخباره؛ ل ي ُش به قول البش ،مع أن ّه نَ َزل ِبللغة العربية ،وهو لَكم حبرف وصوت.
هذا ما أردان أن نذكره يف هذه ال هف ْقرة.
ص ه ََذا؛ ا ْع َت َ ََب،
اّلل هب َم ْع اىن هم ْن َم َع هاِن الْبَ َ ه
ُث قال املؤلف -رمحه هللا(َ :-و َم ْن َو َص َف َّ َ
ش؛ فقد َك َف َرَ ،مف ْن َأبْ َ َ
ش)
َو َع ْن همث هْل قَ ْو هل الكفار ا ْن َز َج َرَ ،وعَ ه َل َأن َّ ُه هب هص َفا هت هه ل َيْ َس ََكلبَ َ ه
(من َو َص َف هللا مبعىن من معاِن البش)؛ يعين من ش َّبه هللا س بحانه وتعاَل خبلقه؛ فقد كفر؛ لن ّه
َش ٌء} [الشورى]11:؛ فاهلل تبارك وتعاَل ليس مكثِل َشء
ُم َك ّهذب بقول هللا تبارك وتعاَل{ :لَيْ َس َ همكث ه هِْل َ ْ
ل يف ذاته ول يف صفاته ول يف أفعاَل.
قال أحد أمئة السلف؛ وهو ن ُ َعمي بن َ ّمحاد( :من َش ّب َه هللا خبلقه َك َفر) لحظ هن َا من ش به هللا خبلقه كام
فعل امل ُ َش ِبه ة؛ َك َفر( ،ومن َج َحدَ ما َو َص َف هللا به نفسه كفر)؛ كام فعلت املعطةل ،قال( :وليس فامي
وصف هللا به ن َ ْف َسه ول رسوَل تَشبيه)؛ أي :أنت عندما تثبت هلل ما أثبت لنفسه من أسامء وصفات؛
َ
ل تكون قد ش ِبَّ ْ َت هللا خبلقه ،وليس يف هذا تشبيه ،وقد تَقَدّم معنا معىن التشبيه عند السلف ومَّت
يكون امل ُ َش ّبهه ُم َش ه ِّب اا.
بصه ببصريته؛ اعتَب؛ فهناك فَ ْر ٌق واحض بني
ص هذا ،من تأمل فيه وأ َ َ
ص ه ََذا ا ْع َت َ ََب) من أبْ َ َ
قالَ ( :مف ْن َأبْ َ َ
صفات اخلالق وصفات املَخْلوق ،وان اشرتكت يف الامس وأصل املعىن؛ لكْنا َتتلف يف احلقيقة وَتتلف
يف الواقع واخلارج؛ فال تشابه بني لَكم هللا ولَكم البَ َش ،وكذِل يف بقية الصفات؛ فَ َف ْرق بني صفات
هللا وصفات املَخْلوق ،ومن مل يُ َف ّ هرق بيْنام؛ فقد َك َفر .
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َ(و َع ْن همث هْل قَ ْو هل الكفار انزجر) انزجر عن مثل قول الوليد بن املُغرية ،وعن مثل قول من َك ّذ َب مبا جاء
يف الكتاب والس نة من اثبات ما أثبت هللا لنفسه.
(وعل أنه بصفاته ليس َكلبش) أ ّن هللا س بحانه وتعاَل بصفاته ليس َكلبش ،ل يف صفة اللَكم ول
ا َلس ْمع ول ال َب َص ،ول غري ذِل من الصفات؛ فليس مكثِل َشء تبارك وتعاَل .وهللا أعل.
وامحلد هلل .ونكتف هبذا القدر.
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