بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح نظم عقيدة السفاريني ()1
المقدمة
الشيخ /عبد الكريم بن عبد هللا
سم.

بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله ،وأصحابه أجمعين ،أما بعد :وعلى آله

وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ،ولشيخنا ،وللحاضرين ،والمستمعين ،برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما بعد :فهذا متن الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ،للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان

الس ّفاريني ،المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة وألف من الهجرة ،قال -رحمه هللا -تعالى:
الحمددددددددددددددد هلل القددددددددددددددديم البدددددددددددددداقي

مسددددددددددددددددددبب األسددددددددددددددددددباب واألرزاق

جج

مسبب واال مقدر؟

مسبب.

طالب.........:
وهنا مسبب ،شرح الشطي مسبب األسباب ،وهنا مقدر اآلجال ،نعم.
الحمددددددددددددددد هلل القددددددددددددددديم البدددددددددددددداقي

مسددددددددددددددددددبب األسددددددددددددددددددباب واألرزاق

دلدددددددد علددددددددى وجددددددددود الحددددددددواد

سدددددددبحانه فهدددددددو الحكددددددديم الدددددددوار

حدددددددددددي علددددددددددديم قدددددددددددادر موجدددددددددددود

قامدددددددد بدددددددده األشدددددددديا والوجددددددددود

ثددددددددم الصددددددددالة والسددددددددالم سددددددددرمدا

علدددى النبدددي المصدددطفى كندددز الهدددد

وبعدددددددددد فدددددددددداعلم أن كددددددددددل العلددددددددددم

كددددددالفر للتوحيددددددد فاسددددددمع نظمددددددي

وآلدددددددددددددددده وصددددددددددددددددحبه األبددددددددددددددددرار

ألنددددددددده العلدددددددددم الدددددددددذ ال ينبغدددددددددي

فدددددددددددددديعلم الواجددددددددددددددب والمحدددددددددددددداال

وصددددددار مددددددن عددددددادة أهددددددل العلددددددم
ألنددددددددددده يسدددددددددددهل للحفددددددددددد كمدددددددددددا

فمددددددن هنددددددا نظمدددددد لددددددي عقيدددددددد

معددددددددادن التقددددددددو مددددددددع األسددددددددرار

لعاقددددددددددددل لفهمدددددددددددده لددددددددددددم يبتدددددددددددد

كجدددددددددددائز فدددددددددددي حقددددددددددده تعدددددددددددالى

أن يعتنددددددوا فددددددي سددددددبر ذا بددددددالنظم
يددددروق للسددددمع ويشددددفي مددددن ظمددددا

أرجددددددددددددددددوزة وجيددددددددددددددددزة مفيددددددددددددددددد

نظمتهددددددددا فددددددددي سددددددددل ها مقدمدددددددده

وسددددددددد أبدددددددددواب كدددددددددذاك خاتمددددددددده

علددددى اعتقدددداد ذ السددددداد الحنبلددددي

إمدددام أهدددل الحددد ذ القددددر العلددددي

وسددددددددددددددمتها بالدددددددددددددددرة المضدددددددددددددديه

حبدددددر المددددددال فددددددرد العلددددددى الربدددددداني

فدددددي عقدددددد أهدددددل الفرقدددددة المرضددددديه
رب الحجددى مدداحي الدددجى الشدديباني

فإندددددددددددده إمددددددددددددام أهددددددددددددل األثددددددددددددر

سدددددددددقى ضدددددددددريحا حلددددددددده صدددددددددوب

الرضدددددا

وحلددددده وسدددددائر األئمدددددة

فمدددددن نحدددددا منحدددددا فهدددددو األثدددددر

والعفدددددو والغفدددددران مدددددا نجدددددم أضدددددا
مندددددددازل الرضدددددددوان أعلدددددددى الجندددددددة

يكفي ،يكفي.
إيش التحقيق اللي معاك؟

طالب........:

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمـد ،وعلى آله ،وأصحابه أجمعين.

أما بعد :فيقول الناظم -رحمه هللا -تعالى في مقدمة منظومته ،هذه المنظومة الوجيزة المحررة المختصرة التي
جمعت من أبواب العقيدة ما لم يجمعه مختصر في حجمها ،افتتحها -رحمه هللا -بالحمد ،فقال -رحمه هللا-

تعالى:

الحمددددددددددددددد هلل القددددددددددددددديم البدددددددددددددداقي

.....................................

الحمد هلل القديم الباقي ،الحمد :وأل هذه لالستغراق ،جميع أنواع المحامد هلل -جل وعال ،-والالم في هلل كما هي
في مفتتح كتابه لالستحقاق ،فالحمد كله مستحق هلل -جل وعال ،-الحمد ذكر صفات المحمود ذكر صفات

المحمود مع تعظيمه ،مع تعظيمه ،نعم ،نعم وحبه ،فكثير من أهل العلم يفسرون الحمد بالثناء بما في ذلك

السفاريني ،يفسرون الحمد بالثناء ،والمختصر يقول :الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل االختيار على جهة
التعظيم والتبجيل ،تفسير الحمد بالثناء كما قرر ابن القيم -رحمه هللا -تعالى في الوابل الصيب يرده حديث أبي
هريرة(( :قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ،فإذا قال العبد :الحمد هلل رب العالمين ،قال هللا :حمدني
عبدي ،فإذا قال :الرحمن الرحيم ،قال :أثنى علي عبدي)) فجعل الثناء هو التكرار لهذه المحامد ،تكرار المحامد

يقال له :ثناء.

يقول :الحمد عرفا ،أوال لغة :الثناء باللسان على الجميل االختيار على جهة التعظيم والتبجيل.

وعرفا :فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره ،هم يضيفون في هذه المحامد ،وهو ما يمكن أن يحمد

عليها وما يمدح بها إنها ال بد أن تكون أوصاف جميلة؛ ألن الشيء ال يمدح بالقبيح ،الذي ليس بجميل.

األمر الثاني :أن يكون هذا الوصف الجميل اختياريا ،فال يمدح بما هو إجباري ،كما أنه ال يذم بما جبل عليه
وأرغم عليه وأجبر عليه.

يقولون :فال مدح ببياض الخد ،وال بجمال القد ،أو ما أشبه ذلك؛ ألن هذا ليس من صنعه ،كما أنه ال ذم بضد

ذلك ،يعني ما يمدح اإلنسان بجماله اإلجباري الذي ال يد له فيه ،ال يستطيع أن يتركه ويعدل عنه إلى غيره،

كل
كما أنه ال ذم بما كان هذا شأنه ،اإلنسان ولد طويل أو قصير ،لكنه ال يمدح وال يذم{ ،صْنع ّ
ّللا اّلذ أ ْتقن ّ
شي ٍ } [( )88سورة النمل] ،خلق اإلنسان في أحسن تقويم ،فالجميل االختياري هو الذي يمدح به ،األخالق التي
ْ
يمكن أن يتخلق بها ،ويمكن له أن يتركها إلى غيرها.
"الحمد هلل القديم الباقي" "القديم" لم يرد في أسماءه الحسنى ما يدل على وصفه بهذا اللفظ ،وال على تسميته،

يعني إذا كان الوصف أوسع من دائرة التسمية فإن الوصف لم يرد فضال عن أن يسمى به ،لم يرد ومفهومه في

لغة العرب أنه المتقدم على غيره ،ولو كان حادثا ،فلو اشتريت قلما قبل عام وفي هذه السنة اشتريت قلما ،أنت
اشتريت قبل األول عشرات األقالم ،لكن العام الماضي اشتريت قلما ،وهذه السنة اشتريت قلما آخ ار ،وعندك
القلمين كالهما ،فهل يسوغ لك أن تقول لولدك أو لزوجتك :أعطيني القلم القديم؟ طيب قبله عشرات األقالم ،إذا
كان األمر كذلك لكان يطلق على المتقدم على غيره بغض النظر عن تقدمه المطلق ،فإنه ال يسوغ إطالقه على

هللا -جل وعال ،-كالعرجون القديم ،العرجون القديم إذا وضع في الشمس ،أخذ ما عليه من تمر ووضع في
الشمس التوت أغصانه ،وصار قديما بالنسبة للعذق الجديد األخضر.

بعضهم ينفي هذا المحظور أو المحذور بإضافة أزلي ،القديم األزلي ،يعني المتناهي في القدم ،واذا كان المعنى

كذلك واألمر كذلك فمعناه صحيح ،لكن يبقى أن استعمال األلفاظ التي جاءت بها النصوص هو األولى ،بل
المتعين ،فبدال من أن نقول :القديم ،أو نقول :القديم األزلي ،نقول :األول ،هو األول واآلخر ،كما قال هللا -جل

وعال -عن نفسه ،وفسره نبيه -عليه الصالة والسالم(( ،-األول الذي ال قبله أحد)) ،أو((ليس قبله شيء)).

ربك} [( )27سورة الرحمن] ،والبقاء بمعنى
{ويبقى ْ
"الحمد هلل القديم الباقي"":،الباقي" مثل القديم ،نعم جاء ْ
وجه ّ
الدوام الذي ال نهاية له ،هو معنى اآلخر الذي ال شيء بعده ،استعمال المؤلف لهذين اللفظين ،عدول عن
األولى الذي هو استعمال ما دلت عليه النصوص.
هنا في هذه النسخة يقول:

..................................

مقدر

وأكثر النسخ بما فيها النسخ األصلية التي مع الشرح يقول :مسبب األسباب.
...................................

مسبب

اآلجال
األسباب

واألرزاق
واألرزاق

ج

أيهما أولى مقدر اآلجال واألرزاق ،أو مسبب األسباب واألرزاق؟
طالب..........:

اآلن ما نستطيع أن نقول :مسبب األرزاق ،أو مقدر األرزاق؟

طالب.........:

اآلن هذه النسخة معكم من النسخ المطبوعة ما يوافق مقدر اآلجال؟ها ،مقدر اآلجال؟

طالب.........:

إيه طيب شوفوا لنا الصورة اللي عن الهندية األصلية ،مطبوعة ،مع ،مصورة ،عندك.

طالب....:

ال ،ال قبل ،قبل ،الهندية" ،مقدر اآلجال واألرزاق" ،مسبب األسباب ماشي ،لكن مسبب األرزاق ال شك أنها قلقة،
وأن األولى أن يقال :مقدر ،كل شيء بقدر ،سواء كان من اآلجال واألرزاق ،وهي تكتب يؤمر الملك بكتابتها
والجنين في بطن أمه ،فهي مقدرة ،اآلجال مقدرة ،حين يبعث الملك إلى الحمل الجنين وهو في بطن أمه ،فيكتب

أجله ورزقه وشقي أم سعيد ،كل هذا يكتب وهو في بطن أمه ،فهي مقدرة.

"مسبب األسباب" ،جاعل هذه األسباب مؤثرة في مسبباتها ،جاعل هذه األسباب مؤثرة في مسبباتها ،وال شك أن
الذي يجعل التأثير في الشيء هو هللا -جل وعال ،-من عداه ال يستطيع أن يجعل الشيء سببا وهو في الحقيقة

ليس بسبب ال شرعي وال عادي ،ويعدون هذا ضرب من الشرك ،إذا تعلق بشيء يظن تأثيره ولم يثبت في النص
وال العادة المطردة تأثيره هذا شرك ،فالمسبب لألسباب هو هللا -جل وعال ،-كما أن المقدر لآلجال هو هللا -جل

وعال ،-هو الذي ضرب هذه اآلجال ،فإذا جاءت هذه اآلجال ال يتقدم اإلنسان وال يتأخر.

طالب..........:

يقول هنا..........

طالب.....:

الشيخ ابن مانع ،طيب.

يقول" :مسبب األسباب" المتوصل بها إلى مسبباتها ،هذا كالم الشيخ ابن مانع ،وفي نسخة مقدر اآلجال ،وهو

أولى ألمرين.
األول :أن المقدم من صفات أفعاله المعبر عنها بالفواضل ،وفي نسخة بدل اآلجال األقدار ،وهي أهم.

والثاني :الداللة على تقدير اآلجال ،جمع أجل محركة ،غاية الوقت بالموت ،وحلول الدين ،ومدة الشيء قال

يس ْتقدمون} [( )34سورة األعراف].
تعالى{ :فإذا جا
يستأْخرون ساعة وال ْ
أجلهم ال ْ
ْ
"مقدر األرزاق" جمع رزق إلى آخره ،وهو ما ينتفع به من حالل أو حرام.

هذه المختصر هو مأخوذ من شرح المؤلف ،في أحد معه شرح المؤلف" :لوامع األنوار"؟

هو مأخوذ بحروفه من شرح المؤلف ،مسبب األسباب واألرزاق ،وهنا مقدر اآلجال؛ ألن التسبيب ال يتسلط على
المعطوف والمعطوف عليه ،بينما التقدير يمكن تسليطه على المتعاطفين ،ومعلوم أن العطف على نية تكرار

العامل ،مقدر اآلجال ومقدر األرزاق ،لكن إذا قلنا :مسبب األسباب صحيح ،لكن هل نستطيع ومسبب األرزاق؟

نستطيع نقول :مسبب األرزاق؟ ال ،العبارة مضطربة.

الشارح المختصر الشطي يقول :مسبب األسباب المتوصل بها إلى مسبباتها ،أي خالق األسباب المتوصل بها
إلى المطلوب ،فإن قلت :هل من أسماءه تعالى المسبب؟ حتى أطلقه عليه مع أن األسماء توقيفية ،أم كيف

الحكم؟ قلت :ذكر غير واحد من المحققين منهم اإلمام المحقق في بدائع الفوائد أن ما يطلق عليه -سبحانه

وتعالى -في باب األسماء والصفات توقيفي ،وما يطلق عليه في باب األخبار ال يكون توقيفيا كالقديم ،والشيء،
والموجود ،والقائم بنفسه ،ال شك أن دائرة اإلخبار أوسع ،أوسع من دائرة الوصف ،والوصف أوسع من التسمية،

فاالسم يؤخذ منه صفة ،والصفة يخبر بها عن هللا -جل وعال ،-وال عكس ،وال عكس.

طالب..........:
هاه؟

طالب..........:
يسمونه ،لكن مثل هذا إذا كان عن طريق اإلخبار ال بأس ،لكن اآلخر الذي ليس بعده شيء ،وفي أيضا عندنا،

ربك ذو اْلجالل و ْاْل ْ رام} [( )27سورة الرحمن] ،هو باق بال شك ،لكن التسمية ال بد لها من نص،
{ويبقى ْ
ْ
وجه ّ
اإلخبار أمره واسع.

وهنا يقول :وما يطلق عليه في باب اإلخبار ال يجب أن يكون توقيفيا هذا كالم ابن القيم كالقديم ،والشيء،
والموجود ،والقائم بنفسه ،هذا ال يحتاج إلى نص ،بمجرد اإلخبار ،حتى أنه في تفسير الشيخ ابن سعدي في

حسرة على اْلعباد} [( )30سورة يــس] ،يقول :ثم قال متحس ار على العباد ،أو متوجعا قال :متوجعا،
سورة يس{ ،يا ْ
حسرة على اْلعباد} ،التوجع بالنسبة إليه -جل وعال -هذا ليس بوارد وفي بعض
متوجعا على العباد ،قائال{ :يا ْ
النسخ :مترحما ،والصورة واحدة في الكتابة ،قريبة جدا ،متوجعا ومترحما ،الصورة قريبة ،ال سيما عند بعض
الناس الذي ال يحقق الحروف ،وأثبت في بعض النسخ هذا وأثبت هذا ،والذي حقق الكتاب يدافع عما أثبته

بقوله :متوجعا ،إن هذا من باب اإلخبار عن هللا -جل وعال ،-لكن مسألة التوجع فيها شيء من النقص ،التوجع

فيه شيء من النقص ،بينما الترحم ال ،فال شك أن الترحم أولى من التوجع.
طالب..........:
ويش يقول.

الشيخ عبد هللا بن بطين -رحمه هللا -في حاشيته يقول :ليس في كالم المؤلف ما يدل صراحة على أن الباقي
من أسماء هللا الحسنى ،ولم أجد حتى ساعتي هذه ما يدل على أنه من أسماء هللا ،وان كان في القرآن قد أضيف

ربك} [( )27سورة الرحمن] ،لكن التعبير عن الصفة بالفعل ال يعني أن
{ويبقى ْ
البقاء إلى هللا تعالى في قولهْ :
وجه ّ
ّللا} [()30
{ّللا َي ْس َت ْهز ُ
ِئ ِب ِه ْم} [( )15سورة البقرة]َ ،
{وَي ْم ُكُر ّ ُ
نشق له منها اسم ،ولذلك لم يشتق هلل اسم من نحو ّ ُ
ض َفَر ْشَنا َ } [()48
{و َّ
{و ْاألَْر َ
{وأَ ِ ُ
الس َما َبَنْيَن َ
اها} [( )47سورة الذاريات]َ ،
يد َكْيًدا} [( )16سورة الطارق]َ ،
سورة األنفال]َ ،
سورة الذاريات] ،وأمثال ذلك ،لكن الباقي إن ثبت أنه من أسماء هللا وجب إثباته ،واال فال نطلقه على هللا ،وان كان
اإلخبار به عنه سائغا فباب اإلخبار أوسع ،وفي القرآن ما دل على هذا المعنى وزيادة ،وهو قوله" :اآلخر" فإن
معناه الذي ليس بعده شيء ،وهللا أعلم.

مثل ما قررناه كما سمعتم.

يستأْخرون
اآلجال التي ضربت للمخلوقات بحيث إذا جاءت ال يمكن أن يزاد فيها وال ينقص{ ،إذا جا
أجلهم ال ْ
ْ
يس ْتقدمون} [( )34سورة األعراف] ،إذا جاء ،وهل في هذا ما يمنع من الزيادة بسبب صلة الرحم؟ ((من
ساعة وال ْ
سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره)) هل يعارض هذا ما تقرر من تقدير اآلجال؟ أما على قول أن

الزيادة في الرزق واألجل زيادة معنوية ،وهو أنه يبارك للبار في عمره وفي رزقه هذا ما فيه إشكال ،يعني عمره
ثالثين أربعين خمسين ،ما يزاد فيها ،وقد يبارك فيها ،فينتج فيها ما ينتجه من يعمر مائة سنة فأكثر ،مثل ما

سمعنا في ترجمة الشيخ حافظ- ،رحمه هللا ،-وأنه ولد سنة اثنتين وأربعين ،ومات سنة سبع وسبعين خمس

ثالثين سنة ،وقد يعيش اإلنسان ضعف أو ثالثة أضعاف يزيد على المائة ،وال ينتج في هذا العمر شيء ،وان

كان من ينتسب إلى العلم ،وان كانت لديه أهلية اإلنتاج ،لكن ما يبارك له في عمره ،وأما بالنسبة لألرزاق فكم
من إنسان حصل األموال الطائلة ،ولم يستفد منها ،بل لم يستفد منها البتة ،ومن الناس من يكون رزقه كفافا أو

قريبا من الكفاف ومع ذلك يعيش سعيدا بهذا المال القليل؛ ألنه بورك له فيه ،ومن أهل العلم من يرى أن الزيادة
حقيقية ،الزيادة حقيقية ،وأن اإلنسان قد يكتب له في الصحف التي بأيدي المالئكة عمر ستين سنة ،ثم بعد ذلك

يفعل السبب المقتضي للزيادة فيصل رحمه ثم يزاد عشرة سنين أو عشرين سنة ،فالمتغير هو الذي بأيدي

أم اْل تاب} [()39
وعند ّ

ّللا ما يشا وي ْثب
{يمحو ّ
المالئكة ،وأما ما في علم هللا -جل وعال -فإنه ال يتغيرْ ،
سورة الرعد] ،عمر يقول" :اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني ،واكتبني سعيدا" فالذي بأيدي المالئكة هو الذي
يتغير ،والذي في علم هللا -جل وعال -هذا ال يمكن أن يتغير.

"مقدر اآلجال" على هذا اللفظ مثل ما سمعنا أن اآلجال محددة ومقدرة في اللوح المحفوظ ،ولكنها قد تزيد بفعل
بعض األسباب ،وأما ما عند هللا فال يتغير.

"مسبب األسباب" جاعل التأثير في هذه األسباب ،وال شك أن األسباب لها أثر ،بجعل هللا -جل وعال -هذا

األثر فيها ،وأما كونها تؤثر بنفسها فال ،خالفا لألشعرية الذين يقولون :هذه األسباب ال تؤثر أصال ،ووجودها
مثل عدمها ،حتى قال القائل منهم :إن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة األندلس ،يعني العجب ال ينتهي من مثل

هذا الكالم ،يعني كبار ،كبار جدا في عقولهم وذكائهم ،يعني ما هو بهذيان هذا الكالم ،لكنه بسبب ما أصلوه،

وما قعدوه مما لم يرجعوا فيه إلى الكتاب والسنة ،والعقل إذا لم يكن زمامه وخطامه وسائقه وحاديه نصوص

الوحيين ال بد أن يضل ،ال بد أن يضيع ،أعمى الصين في أقصى المشرق يجوز أن يرى بقة األندلس ،لماذا؟
ألن البصر سبب ،والسبب وجوده كعدمه ،ويأتينا أن المؤلف على ما سيأتي بسطه إن أدركناه ،نعم -إن شاء

هللا ،-تأثر بمثل هذا الكالم وقال في خبر المتواتر :أن العلم يحصل عنده ال به ،هذا كالم األشاعرة ،أن الشبع

يحصل عند األكل ال به ،والري يحصل عند الشرب ال به ،اإلبصار يحصل عند اإلبصار ال به ،السمع يحصل
عند ،أو يحصل عند االستماع أو الحاسة ال بها ،هذا كالمهم ،هاه.

طالب.........:

هو كالم دقيق يحتاج إلى فهم ،ومناسبة ذكر األسباب أوال :المعتزلة يرون أن األسباب مؤثرة بذاتها ،وهذا ال شك

أنه قدح في الشرع ،قدح في الديانة ،في ديانة الشخص ،واألشعرية يرون أن األسباب ال أثر لها ،وهذا نقص في

العقل ،طيب ،هذه األسباب األعمى ما يبصر شيئا ،ما يرى شيئا ،والمبصر يرى ،إذن السبب الذي هو الحاسة
السليمة صار لها أثر ،واال ما لها أثر؟ لها أثر ،لكن من الذي جعل فيها هذه األثر؟ هو هللا -جل وعال -الذي
يستطيع أن يسلب هذا األثر ،الذي وضعه ويستطيع أن يسلبه ،طيب.

هم يقولون :ال ،هذه ،السبب ال أثر له ،طيب كيف يشوف؟ كيف يبصر المبصر؟ يقولون :حصل اإلبصار عنده

ال به ،وأهل السنة يقولون :حصل اإلبصار به؛ ألنه سبب ،لكن ال بذاته ،ال بجعل التأثير له ،هللا -جل وعال-

جعله سببا مؤث ار ،فيقولون :عنده ،ما دام وجد هذا وجد هذا ،وان كان تذكرون في مسألة الطيرة والتشاؤم إن كان
ففي الدابة والدار والزوجة ،إن كان الشؤم ففي ثالثة.

وأن ابن القيم -رحمه هللا -في مفتاح دار السعادة قال :إن هذا الشؤم يحصل عندها ال بها ،وقلنا :إن ابن القيم

وقال غيرنا –يعني ممن تقدم :-أن ابن القيم تأثر بكالم األشعرية ،فلما تأملناه وجدنا كالمه صحيحا دقيقا،
ويختلف عن كالم األشاعرة؛ ألنه يريد أن يقرر أن هذه الدار ال أثر لها فيما حصل لساكنيها ،ال أثر لها ،هذا

الشخص سكن هذه الدار ،عشرين سنة هو في هذه المدة عشرين سنة تحصل له خسائر مادية ،يحصل له
أمراض ،ويحصل له كذا ،هل هو بسبب هذه الدار ،أو عند سكناه هذه الدار ،وهو مقدر عليه بحيث لو سكن

دار غيرها حصل له ما حصل ،ومثله لو اقتنى دابة غير هذه الدابة ،أو زوجة غير هذه الزوجة ،فليس األثر

للزوجة ،الزوجة ال أثر لها فيما حصل له ،الدار ال أثر لها ،الدار يعني لو نظرنا إليها بعين البصيرة والواقع هل
لها أثر؟ ليس لها أثر وليست بسبب ،لكن حصل هذا األثر عندها ال بها ،وقلنا في أول مرة ،قلنا :لعل ابن القيم

تأثر نقل هذا الكالم ووجدناه في غاية الدقة؛ ألنه حينما يكون للسبب تأثير ،يكون التأثير به ال عنده ،واذا لم
يكن المقارن له ال أثر له البتة يكون عنده ال به ،واألشعرية يطلبون كل األسباب من هذا النوع ،يعني مثل ما لو
اشتريت دابة وحصل لك خسائر وكوارث وأمراض ،نعم ،يقولون :هذه الدابة ال تؤثر فيك كما أن األسباب

األخرى التي جعل هللا فيها تأثير ال أثر لها فيك.

يقول المؤلف -رحمه هللا -تعالى :مقدر اآلجال :جمع أجل محركة ،واألرزاق :جمع رزق وهو ما ينتفع به،

الرزق ما ينتفع به ،سواء كان من وجه شرعي أو من غيره ،حالال كان أو ح ارما ،المعتزلة يقولون :ال يسمى رزقا

حتى يكون حالال ،وأوردوا عليهم أن مولودا ولد فسرقه لصوص ،يعيشون على السرقات ،وليس لهم أي مصدر
دخل غير السرقات ،وغذوه بهذه األموال المسروقة ،وهذه األطعمة المسروقة ،وعاش مدة طويلة عندهم ال

مصدر له غير ذلك ثم مات ،وعلى هذا يكون ما نال من رزقه شيء عندهم ،عند هؤالء المعتزلة الذين يقصرون

ناهم ينفقون} [( )3سورة
الرزق على الحالل ،وال يسمون الحرام رزقا ،طيب هللا -جل وعال -يقول:
{ومما رزْق ْ
ّ
ناهم ينفقون} وهللا -جل وعال -طيب ال يقبل إال طيبا ،فهل في هذا ما ينفي أن يكون الحرام
البقرة]،
{ومما رزْق ْ
ّ

ناهم ينفقون}؟ أو
رزقا؟ إذا قلنا :رزق ،وأنفقوا منه ،الحرام رزق ،وأنفقوا منه ،يدخلون في المدح بقوله:
{ومما رزْق ْ
ّ
نقول :إن الحرام ليس برزق؟ إذا قلنا :إن الحرام رزق ،وهذا هو المعتمد وهو قول أهل السنة ،إذا أنفق صاحب

ناهم ينفقون} لكن هذا العموم مخصوص بنصوص أخرى،
الحرام من هذا الرزق دخل في عموم:
{ومما رزْق ْ
ّ
حي؟
حي؟ حي واال ٍ
((إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا)) ،حي واال ٍ
طالب......:

حي أتبعته ما تقدم ،نعم لكن المتعين هنا ال من حيث الجواز اللغوي ال ،لكن في
يجوز الوجهان ،يعني إذا قلتٍ :

النظم مرفوع واال على شان إيش؟ على شان الوجود ،قامت به األشياء والوجود ،ال بد أن تقول:
حدددددددددددي علددددددددددديم قدددددددددددادر موجدددددددددددود

قامدددددددد بدددددددده األشدددددددديا والوجددددددددود

أهل العلم يقررون أن لفظ الجاللة هللا ،ال بد أن يكون متبوعا ال تابعا ،يعني ما يمكن تقول :الحمد للقديم هللا
الباقي ،أو تقول :بسم الرحمن هللا الرحيم ،ال بد أن يكون هذا اللفظ االسم الذي قال بعضهم :إنه االسم األعظم،

هللا ال بد أن يكون متبوعا ال تابعا ،وما جاء في صدر سورة إبراهيم صراط.

طالب.........:

العزيز الحميد هللا ،هنا تابع واال متبوع؟
طالب........:

هذا يرد على كالم ابن القيم وغيره واال ما يرد؟ يعني هل رأيتم في نص غير هذا جاء لفظ الجاللة تابعا؟ نعم؟

في جميع النصوص متبوعا ،لكن على كل حال هذا وارد على إطالقه ،والتابع والمتبوع ،يعني التابع يشمل
الوصف ويشمل البدل ،ويشمل عطف البيان ،في مثل هذا ،لكنه ليس بتوكيد وال عطف نسق ،وهل يختلف األمر

إذا قلنا :إنه بدل أو بيان؟ أو وصف؟ كيف يختلف؟

طالب.........:
ألنه أوضح من اللي قبله ،يعني هو أوضح عند السامع ممن قبله ،فيبين به من قبله ،واذا قلنا :بدل؟

طالب.........:

بيان معناه عطف البيان عنده ،وعندهم أن كل ما يصلح أن يكون بدال ،يصلح أن يكون عطف بيان ،إال مسائل

ثالث ،في أحد يعرفها؟

طالب...........:
هاه؟

طالب..........:

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح لبدليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
ج

ف ـ ـ ــي غي ـ ـ ــر نح ـ ـ ــو ي ـ ـ ــا غ ـ ـ ــالم يعمـ ـ ـ ـ ار

يا هللا هات الباقي؟
على كل حال ما جاء في صدر السورة وارد على كالم ابن القيم ،ويقرره كثير من أهل العلم ينقلونه وال

يستحضرون ما يرد.

على كل حال ما من شخص إال وله وعليه.

قيوم}
ّللا ال إله إالّ هو ال
حي اْل ّ
"حي" ،حي من األسماء الحسنى منصوص عليه في أعظم آية في كتاب هللاّ { ،
ْ ّ
قيوم}
قيوم} [( )2 - 1سورة آل عمران]{ ،وعن اْلوجو لل
ّللا ال إله إالّ هو ال
حي اْل ّ
حي اْل ّ
[( )255سورة البقرة] {آلم* ّ
ْ ّ
ْ ّ
[( )111سورة طـه].

حي حياة كاملة ال يعتريها نقص بحال من األحوال.

"عليم" فعيل صيغة مبالغة وعالم ويعلم ،وصفة العلم ثابتة له -جل وعال -والعليم من أسماءه الحسنى ،وهناك

فرق بين العلم والمعرفة هللا -جل وعال -يقال له :عليم ،وهو السميع العليم ،وصف نفسه بذلك ،لكن هل يقال

له :عارف؟ أو يعرف؟ أهل العلم يقولون :ال ،لماذا؟ ألن المعرفة تستلزم سبق الجهل ،بخالف العلم ،وماذا عن
قوله في الحديث(( :تعرف على هللا في الرخاء يعرفك في الشدة))؟

طالب :مقابلة.

نعم مقابلة هذه مقابلة.

"حي عليم قادر" ،قادر وقدير ومن صفاته القدرة ومن أسماءه القدير موجود ،موجود نعم أسماءه وصفاته تدل
على أنه موجود ،لكن هل ورد ما يدل على جواز التسمية بهذا اللفظ أو ال؟ يعني كون معناه صحيح ،ال يعني
أنه يجوز أن يسمى به ،نعم يخبر عنه به ،لكن التسمية تحتاج إلى نص يدل على أن هذا من األسماء الحسنى.

"قام

به األشيا والوجود" هو الحي القيوم ،هو الحي القيوم ،القائم بنفسه المقيم لغيره ،ولذلك قال :قامت به

األشياء ،يعني مقتضى كونه قيوم يعني أنه قام بنفسه فال يحتاج إلى غيره ،وقامت به األشياء لمسيس حاجتها
إليه ،كما أنه قيوم كما في آية الكرسي أيضا هو قيام وقيم كما جاء في الذكر ،ذكر االستيقاظ من النوم ،قبل

الصالة ،أو في افتتاحها ((اللهم أنت قيوم))(( ،اللهم أنت قيام)) ،وفي بعض الروايات ((اللهم أنت قيم)) ،وهي

ألفاظ صحيحة ،معناها واحد.

"قام

به األشيا والوجود" ،بكامله الوجود بكامله قام باهلل -جل وعال ،-فاهلل -سبحانه وتعالى -هو الذي

أقامه ،وبه قامت األشياء كلها؛ ألنها ال تستطيع االستقالل بنفسها ،وال شيء من هذه المخلوقات يستطيع أن
يستقل بنفسه دون موجده ،وهو هللا -سبحانه وتعالى.-
دلدددددددد علددددددددى وجددددددددود الحددددددددواد

سدددددددبحانه فهدددددددو الحكددددددديم الدددددددوار

دلت على وجوده ،من األدلة على وجود هللا -جل وعال -الحوادث؛ ألنه ما من حادث إال وله محدث ،ما من
حادث إال وله محدث ،وما من فعل ومفعول إال له فاعل ،يستحيل أن يحدث الشيء نفسه ،ويستحيل أن يحدث

ويوجد من ال شيء ،جبير بن مطعم لما جاء في فداء األسرى وسمع النبي -عليه الصالة والسالم -يق أر في

صالة المغرب بسورة الطور تأثر ،وكاد عقله أن يطير على ما قال ،وذلك أول ما وقر اإليمان في قلبه ،وفي

غير شي ٍ ْأم هم اْلخالقون} [( )35سورة الطور] ،في شيء ثالث ،نعم؟ هو الخالق -جل
هذه السورة {خلقوا ْ
من ْ
ْ
وعال ،-هو المتعين ،يعني إذا نفي هذا ،ونفي هذا تعين أن يكون هناك خالق ،يعني ال يمكن أن يطلقوا أنفسهم،
وال يمكن أن يخلقوا من ال شيء ،ال بد لهم من خالق وهو هللا -جل وعال.-
دلدددددددد علددددددددى وجددددددددود الحددددددددواد

سبحانه.............................

ج

تنزيه هلل -جل عال -عن النقائص والعيوب التي تلحق هذه الحوادث ،هو منزه عنها.

"فهو الحكيم" فعيل صيغة مبالغة من الحكمة وهي وضع الشيء في مواضعه ،المحكم لمخلوقاته ،الحاكم بينهم
بالعدل ،والقسط.

"الوار " الذي يرث األرض ومن عليها؛ ألنه هو اآلخر الذي ال شيء بعده.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله وأصحابه أجمعين.

