بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح نظم عقيدة السفاريني ()7
مبحث في صفاته سبحانه وتعالى
الشيخ /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد :فيقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-

في الباب األول :في معرفة هللا تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف ،ويريد
بذلك األشاعرة ،وأسماءه تعالى كالمه وغير ذلك.

هذه الصفات التي يثبتها المتكلمون وهي السبع ذكرها الناظم -رحمه هللا -تعالى بقوله:
لههههههههه الحيهههههههههاة لالرههههههههه م لالب هههههههههر

سهههههههههههههمو قرادة لع هههههههههههههم لا هههههههههههههدر

"ل " يعني يثبت له هذه الصفات التي أولها الحياة ،ودليل إثباتها النص ،السمع ،ه ُ ِ ِ َّ
لم}
{ّللا ال قَل َ قال ُه َل اْل َح ُّي اْلَقُّي ُ
[( )2سورة آل عمران]" ،الحي" :حياة كاملة ال يعتريها نقص بوجه من الوجوه" ،ل الحياة" ويثبتها المبتدعة بالعقل،
من أثبتها منهم أثبتها بالعقل كما أنه أثبتها أيضاً بالدليل القطعي وهو القرآن ،وجاء اسمه الحي الذي منه صفة
ِ
له ِلْ َح ِي اْلَقُّيلمِ}
{ل َعَنت اْل ُل ُج ُ
الحياة ،مقروناً بالقيوم ،في ثالثة مواضع ،في آية الكرسي ،وفي مطلع آل عمرانَ ،
ه
[( )111سورة طـه] ،وفي سورة طه ،ثالثة مواضع ،وبعضهم يرى أن هذا االسم المقرون بالقيوم الحي القيوم هو
االسم األعظم ،وقال :إنه في ثالثة آيات من القرآن.

على كل حال حياة هللا -جل وعال -صفة أزلية ثابتة بالكتاب والسنة ،واجماع سلف هذه األمة كما أنها مما يدل

لها العقل ،مما يدل لها العقل ،إذ كيف يتصرف في المخلوقات ويخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت ،وهو غير
حي؟ فإثباتها بالنقل بالكتاب والسنة واجماع سلف األمة وأئمتها إضافة إلى داللة العقل.

"ل الحياة لالر م" ،والكالم فاهلل -سبحانه وتعالى -تكلم في األزل ،ويتكلم متى شاء بحرف وصوت ،يسمع ،فقد

نادى القريب ،وناجى ،نادى البعيد وناجى القريب على ما يليق بجالله وعظمته ،ال نقول أنه مثل نداء المخلوق
ّللا َيا ِعيسى ْاب َن َمْرَي َم} [( )110سورة المائدة] ،أو نقول :إنه يناجي القريب على الصفة التي
ال ه ُ
يا فالنَ َ { ،
نعهدها عند المخلوق أبداً ،إنما تثبت له الصفة على ما يليق بجالله وعظمته ،والكالم وان كان قديم النوع ،لكنه
متجدد اآلحاد فهو يتكلم ،تكلم في األزل ،ويتكلم متى شاء إذا شاء ،وال نتعرض لهذه الصفة ببيان الكيفية وال

نقول :إنه يلزم من الكالم كذا ،يلزم أن يكون هناك شفتان ،ولسان وأضراس ،تعالى هللا ،ما نثبت هلل إال ما أثبته
لنفسه ،وال نتعدى القرآن والحديث ،وال نتعدى القرآن والحديث.

كالم هللا منه ما نزل على األنبياء ودون في الصحف وفي األلواح ،ونقل عن جبريل عن النبي -عليه الصالة
والسالم ،-ما يتعلق بنا في المصحف الموجود بين الدفتين كله كالم هللا ،تكلم به ،أوحاه ،أو تكلم به إلى جبريل،

وجبريل نزل به إلى النبي -عليه الصالة والسالم ،-منجماً في ثالث وعشرين سنة حسب ما تقتضيه األحوال،

وكونه نزل كامالً إلى السماء الدنيا كما أثر عن ابن عباس ،ثم صار ينزل حسب األحداث والوقائع من أهل

العلم من يقول :إن هذا منكر.

هاه منكر ،لماذا؟ ألنه يدل على أنه تكلم به مرة واحدة ،وهو موقوف على ابن عباس ،ومنهم من يثبته ويقول :ال

مانع أن يكون هللا -جل وعال -تكلم به ،كما يقدر األشياء قبل وقوعها ،ثم بعد ذلك تقع حسب ما تقتضيه
األحوال.
هاه؟

طالب........:
يأتي.

كونه في لوح محفوظ ،في لوح محفوظ في هذه ظرفية واللوح ظرف له ،فهل كتب كامالً في اللوح المحفوظ أو
كتب ذكره ،ذكره كما كان في زبر األولين ،ال يمكن أن يكون كتب بحروفه في زبر األولين ،وانما ذكر ،كتب

ذكره وبيان شرفه ،وشرف الداعي إليه وهو النبي -عليه الصالة والسالم ،-منهم من يقول هذا ،وأن اللوح

المحفوظ ليس فيه من القرآن إال الذكر ،واإلشادة به ،ومنهم من يقول :ما يمنع أن يكون كتب كامالً في اللوح
المحفوظ ،وينزل به جبريل حسب ما تقتضيه األحوال ،فمثالً يكون هللا -جل وعال -كتب سورة المجادلة كما أنه
كتب القرآن دفعة واحدة ،وأنزله إلى السماء الدنيا أو البيت المعمور ،هاه؟

طالب........:

في حديث ابن عباس ،خبر ابن عباس ،نعم؟

طالب........:
نعم ،ها.

إلى البيت المعمور ،دفعة واحدة وجبريل ينزل منه بما تقتضيه الحال ،وال يمنع أن يكون مكتوباً في اللوح

المحفوظ ،ومنزالً إلى البيت المعمور ويلقيه هللا -جل وعال -على جبريل ،يلقي منه ما تقتضيه الحاجة ،واختيار

شيخ اإلسالم -رحمه هللا -أنه مكتوب بحروفه في اللوح المحفوظ ،ال أن ذكره في اللوح ،وأما بقيته فلم تصدر

من هللا -جل وعال -إال بعد ذلك حسب الوقائع.
هاه.

طالب.....:
إيش فيه؟

طالب....:
هو تلفظ حال النزول ،تلفظ حال النزول ،يلقيه هللا -جل وعال ،-يتكلم به الرب -جل وعال -بصوت يسمعه

جبريل ،هذه الحادثة سبب لنزول قوله تعالى ،فلما حصلت هذه الحادثة أوحى هللا إلى جبريل ،تكلم به الرب -

جل وعال ،-وسمعه جبريل منه بدون واسطة بصوت يسمع ،فنزل به القوي األمين إلى النبي -عليه الصالة

ابتداء ،ومرة يضاف
والسالم -وهذه القرآن الذي نزل به جبريل مرة يضاف إلى هللا؛ ألنه كالمه ،وهو الذي قاله
ً
إلى جبريل؛ ألنه هو الذي نزل به من عند هللا ،ومرة يضاف إلى محمد -عليه الصالة والسالمِ{ ،-قَّن ُ َلَق ْل ُل

لل َك ِريمٍ} [( )40سورة الحاقة] ،وكونه يضاف إلى أكثر من واحد وهو كالم واحد يدل على أن اإلضافة هذه
َر ُس ٍ
ليست إضافة ابتداء ،إذ لو كانت إضافة ابتداء ألضافه إلى محمد أو إلى جبريل فقط ،لكن لما أضافه إليهما دل
على أنهما وسائط ومبلغين عن هللا -جل وعال ،-فجبريل واسطة بين الرب -جل وعال -ومحمد ،ومحمد واسطة

بين جبريل وأمته ،قد يقول قائل :كيف تمنعون الواسطة وتثبتونها ،هللا -جل وعال -ليس بينه وبين خلقه واسطة،
نقول :نعم تثبت الواسطة فيما عند ،ما ينزل من هللا -جل وعال -إلينا ،وتنفى الواسطة فيما يرفع إلى هللا -جل

وعال -منا ،فال واسطة بيننا وبين هللا في أعمالنا ،نعبد هللا مباشرة ،ندعو هللا مباشرة ،نتقرب إلى هللا -جل وعال-
بدون واسطة ،وأما بالنسبة لما ينزل منه ،فال بد من واسطة.
لههههههههه الحيهههههههههاة لالرههههههههه م لالب هههههههههر

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

له بصر يبصر به جميع المبصرات ،له عينان على ما يليق بجالله وعظمته ،وعظمته ،مع اعتقاد التنزيه ،وعدم
ِ ِِ
الس ِميو ِ
ير} [()11
س َكم ْث َش ْي ٌء َل ُه َل َّ ُ َ
الب ُ
مماثلة المخلوقين ،فإثباتها ينفي التعطيل ،والتنزيه ينفي التمثيلَ{ ،لْي َ
سورة الشورى] ،والسميع البصير هذا البصر تدرك به المبصرات ،وهللا -جل وعال -ال يحول شيء دون بصره،
يعني إذا كان المخلوق يبصر بعينين لكن هذا البصر قاصر مسافته محدودة ،ويحول دون المبصر ما يحول من
األجسام الكثيفة ،بينما هللا -جل وعال -ال يحول دون بصره شيء ،وله -سبحانه وتعالى -سمع وارادة.
لههههههههه الحيهههههههههاة لالرههههههههه م لالب هههههههههر

سههههههههههههمو قرادةر لع ههههههههههههم لا ههههههههههههدر

له أيضاً سمع وهو السميع ،يسمع ،يسمع السر وأخفى ،يسمع دبيب النمل ،سبحان من سمع من وسع سمعه
األصوات ،تقول عائشة -رضي هللا عنها ،-قد كانت في الحجرة والمجادلة تشتكي إلى النبي -عليه الصالة

والسالم -فلم تسمع ،ثم نزل القرآن من السماء.

ال هِل َما ُي ِريُد} [( )16سورة البروج] ،واإلرادة نوعان:
"سمو قرادة" ،له إرادة حقيقية ،ثابتة له بالنص واإلجماعَ { ،ف َّع ٌ
إرادة كونية ،وارادة شرعية ،فالكونية هي التي ترادف المشيئة ،والدينية الشرعية هي التي ترادف المحبة ،ترادف
{لما َخَ ْق ُت اْل ِج َّن َل ِْ
نس ِقَّال لَِي ْعُب ُدل ِن} [( )56سورة
اْل َ
المحبة ،فاهلل -جل وعال -يريد من الخلق أن يعبدوهَ َ ،
الذاريات]  ،هذه إرادة شرعية ،ويحب أن يعبد لكن هل يلزم من هذه اإلرادة الوقوع أو ال يلزم؟ ال يلزم؛ ألن هناك
إرادة كونية ،ألن هناك إرادة كونية ،فاستجابة المدعو يجتمع فيها اإلرادتان ،مثالً :إيمان أبي بكر أو عمر إيمان
من آمن بالنبي -عليه الصالة والسالم -اج تمعت فيه اإلرادتان ،وطلب اإليمان ممن لم يؤمن كأبي جهل وأبي
لهب ،فيه اإلرادة الكونية ال الشرعية ،فيه اإلرادة الكونية التي ترادف المشيئة ،فما شاء كان من جميع الحوادث،

وما لم يشأ لم يكن ،أما ما يحبه هللا -جل وعال -مما يطلق عليه اإلرادة الشرعية فال يلزم من إ اردته شرعاً أن
يحصل ،ولو كان األمر كذلك آلمن الناس كلهم؛ ألنه يحب أن يعبد ،يحب أن يؤمنوا به ،فاإلرادة ثابتة هلل -جل

وعال -بالنص واإلجماع.

وهي نوعان :إرادة كونية ،وهي التي ترادف المشيئة ،وال بد من تحقق ما أريد بها ،ال بد من التحقق ،لكن اإلرادة

الشرعية الدينية قد يحصل المراد وقد ال يحصل ،كما ذكرنا من أن هللا -جل وعال -أراد من العباد من الجن

واإلنس أن يعبدوه ،فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب ،فالذي استجاب اجتمعت فيه اإلرادتان ،والذي لم

يستجب تحققت فيه اإلرادة الكونية ،وتخلفت اإلرادة الشرعية لكن هل هناك شيء ،بالعكس تحقق إرادة شرعية

دون إرادة كونية؟ يتصور واال ما يتصور؟ ما يتصور ،يعني بعض المبتدعة يقولون :كيف يريد شيئاً وال يقع في

ملكه؟ كيف يريد شيئاً وال يتحقق؟ والملك إذا طلب من رعيته شيئاً ولم يحققوا مطلوبه صار هذا نقص في ملكه،
وهللا -جل وعال -يطلب من الجن واإلنس أن يعبدوه ،ويخالف أكثر الناس فهل يلزم من ذلك نقص في الملك؟

ما يلزم ،ال يلزم ،نعم ،نعم طيب ما الحكمة في كونه يطلب شرعاً ،وال يريد ذلك كوناً وقد اًر ،وال يشاءه ،الحكمة
اإللهية من افتراق الخلق إلى شقي وسعيد ،ال شك أنها حكمة بالغة؛ ليختبر الناس ويجازون على أعمالهم،
ولذلك خلقت الجنة والنار ،إيه لو شاء هللا -جل وعال -شرعاً وأحب أن يؤمن الناس كلهم آمنوا ولتعطلت كما
يقول ابن القيم :دار الجزاء الثاني ،يعني النار ،تتعطل ،واإلرادة الكونية على ما حصل وما وقع ال شك أنها حكم

ومصالح عظيمة ،فاهلل يريد من فالن أن يؤمن ،يحب من فالن أن يؤمن ،ويريد كوناً أنه ال يؤمن ،هل هذا
تناقض بين اإلرادتين؟ ال ،يعني متى يكون تناقض؟ لو جبر الناس أمرهم باإليمان ،وألزمهم وجبرهم على الكفر،

هل يقال كيف يأمرهم ويجبرهم؟ لكنه ترك لهم حرية اختيار ،وللمخلوق مشيئة وارادة لكنها تابعة إلرادة هللا -

سبحانه وتعالى ،-فالشخص الذي يؤمر بالصالة حي على الصالة ،حي على الفالح ،ثم يجلس في بيته إلى أن
تصلى وينتهون الناس من الصالة ،هل هذا مجبور على البقاء في بيته؟ ال يستطيع القيام؟ في أحد يمنعه؟ نعم

أراد هللا -جل وعال -كوناً أنه ال يستجيب وأنه ال يصلي ،لكنه أراد شرعاً أن يستجيب وركب فيه من الحرية

واإلرادة والقدرة ما يجعله يستطيع أن يصلي ،وبطوعه واختياره ومن غير إجبار ترك الصالة.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يم} [( )29سورة البقرة] ،وله
يم} [( )29سورة البقرة]{ ،ب ُك هل َش ْي ٍء َع ٌ
"قرادة لع مر لع م لا در" ،وعلم {ب ُك هل َش ْي ٍء َع ٌ
ّللا َعَ ى ُك ِهل َشي ٍء َ ِد ٌير} [( )284سورة البقرة] ،فال يعجزه شيء ،واذا أراد للشيء
أيضاً قدرة على فعل ما يشاءَ ،
{ل ه ُ
ْ
أن يكون قال له :كن فيكون ،هذه الصفات لها متعلقات فالقدرة تعلقت بالممكن ،ومثلها اإلرادة.
در هههههههههههههههه

ع قههههههههههههههههت بممكههههههههههههههههن

هههههههههههههههو لاسهههههههههههههههه بن
كههههههههههههههههتا قرادة فه
ِ

" ع قت بممكن" ،هل ا لقدرة تتعلق بمستحيل؟ ألنه ألن وجود إله ثاني مستحيل فهل يمكن أن يقال :إن هللا قادر
ّللا َعَ ى ُك ِهل َشي ٍء َ ِد ٌير}
على أن يخلق مثله؟ لماذا؟ ألنه مستحيل ،والمستحيل عند أهل العلم ليس بشيءَ ،
{ل ه ُ
ْ
[( )284سورة البقرة] ،هذا ليس بشيء ،يعني أورد بعض المبتدعة قوله في مجال القدرة هل هللا -جل وعال -قادر
على أن يخلق صخرة ال يستطيع تفتيتها؟ نقول :هذا جمع بين النقيضين ،جمع بين النقيضين ،كونه يقدر على

خلق هذه الصخرة يناقضه ويعارضه عدم القدرة على تفتيتها ،فهو قادر غير قادر ،هذا محال ،والقدرة ال تتعلق
ّللا َعَ ى ُك ِهل َشي ٍء َ ِد ٌير} [( )20سورة البقرة] ،يقول بعضهم :يدخل المشيئة،
بمستحيل ،وتجدون في التفاسير {ِق َّن َّ
ْ
ّللا َعَ ى ُك ِهل َشي ٍء
إن هللا على ما يشاء قدير ،على ما يشاء قدير ،والتعليق بالمشيئة مخالف إلطالق اآليةِ{ ،ق َّن َّ
ْ
َ ِد ٌير} ،مخالف على سبيل المثال من المختصرات تفسير الجاللين إن هللا على كل شيء يشاءه قدير ،نعم وهذا

القيد صحيح واال غير صحيح؟

طالب.....:

معناه الذي ال يشاءه ال يقدر عليه ،األمر الذي ال يشاءه ال يقدر عليه ،فمعنى هذا أنه ترك ما ترك عجز ،تعالى

هللا عما يقولون ،واإلط الق إن هللا على كل شيء قدير ،جاء التقييد بالمشيئة؛ ليخرج بذلك عن اإلشكال في إيراد

المستحيالت؛ ألنه ال يشاءه ،فإذا قيل :إن هللا على كل شيء قدير ،دخل فيه ما يستحيل عليه -سبحانه

وتعالى ،-لكن إذا قلنا ،وهو ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه هللا -أن المستحيل ليس بشيء ،يعني هل
يمكن أن يقال :هذا موجود معدوم؟ هذا ال يمكن ،واذا لم يمكن انتفى تصوره ،هذا بالنسبة للنقيضين ،طيب إذا
قيل :عندنا ليل ،وعندنا نهار ،عندنا ليل ،وعندنا نهار ،هل القدرة متعلقة بإحداث قسيم ثالث؟ ممكن؛ ألن هذا

ليس بمستحيل.
يقول " :در

ع قت بممكن"  ،يعني أنها ال تتعلق بالواجب ،وال تتعلق بالمستحيل ،ال تتعلق بالواجب ،بواجب

الوجود ،الذي هو هللا -جل وعال ،-وال تتعلق بمستحيل الوقوع ،فاهلل -جل عال -على كل شيء قدير ،وكل
متعلق بكل شيء ،أما الذي ليس بشيء ال تتعلق به القدرة؛ ألنه مما يستحيل وقوعه.
در هههههههههههههههه

ع قههههههههههههههههت بممكههههههههههههههههن

هههههههههههههههو لاسهههههههههههههههه بن
كههههههههههههههههتا قرادة فه
ِ

كذلك اإلرادة تتعلق بالممكن ،تعلقت بالممكن.

هاه؟

طالب......:

تبارك ،يقولون :هذا خاص باهلل -جل وعال -بهذه الصيغة ،واال لفظ مبارك وبركة ممكن ،هو األصل أنه بهذه

الصيغة خاص باهلل -جل وعال ،-وال يجوز إطالق غيره عليه ،إطالقه على غيره.
طالب.....:

تبارك فعل مضارع ،فعل ماض ،تبارك فعل ماض.

طالب.....:

ال  .قد يأتي بصيغة األمر تبارك علينا ،تبارك علينا ،يأمر من يريد أن يكرمه بأن تحصل البركة بحضوره ،وال
شك أن البركة خاصة بمن جعل هللا تعالى فيه البركة ،ليست في كل أحد ،قد يكون عمله مبارك ،وجهوده
مباركة ،لكن شخصه وذاته خاص ،البركة خاصة بمن جعل هللا فيه البركة وهو النبي -عليه الصالة والسالم.-

جاء في كالم بعض العلماء ممن يحسب على التحقيق قوله :إن هللا على ما يشاء قدير ،إن هللا على ما يشاء

قدير ،ومفهوم إدخال هذا القيد أن الذي ال يشاءه هللا وال يريده ال يقدر عليه ،وهذا كالم ليس بصحيح ،وان قاله

الطبري في بعض المواضع وهو من أهل السنة ،وأما بالنسبة لغيره فال يسلم مثل الجاللين قالوا :إن هللا على ما
يشاء قدير في الموضع األول ،التعليق بالمشيئة مفهومه يلزم عليه أن الذي ال يشاءه ال يقدر عليه ،وجاء في

حديث صحيح مسلم في آخر من يخرج من النار إذا تمنى قال -جل وعال(( :-فإني على ما أشاء قادر ،فإني
على ما أشاء قادر)).
ِ
ِ
ُّ
ج ُه ْم} [()50
لر} [( )49سورة الشورى] ،تكميل {أ َْل ُي َزهِل ُ
وجاء أيضاً َ
{ي َه ُب ل َم ْن َي َشاء ِقَنا ًثا َلَي َه ُب ل َمن َي َشاء الت ُك َ
سورة الشورى].

طالب..........:

ِ
ِ
{ل ُه َل َعَ ى َج ْم ِع ِه ْم ِق َتا َي َشاء َ ِد ٌير}
{ل ُه َل َعَ ى َج ْمع ِه ْم ِق َتا َي َشاء َد ٌير} [( )29سورة الشورى] ،هذا المطلوبَ ،
الَ ،
والمراد بإذا متى ،متى شاء يقدر على جمعهم ،هذه ال أشكال فيها ،لكن فإني على ما أشاء قادر ،فإما أن يقال:

إن مفهومه ،إن مفهومه ملغى؛ ألنه معارض ،ومنطوقه صحيح ،إذا كان يقدر على ما شاءه ويقدر على ما لم

يشأ ،فالقدرة متعلقة بما يشاء وما ال يشاء ،ال يعجزه شيء ،قد يقول قائل :إن الذي ال يشاءه هللا -جل وعال-

ليس بشيء ،نعم فيكون مما ال تتعلق به القدرة " ،در

ع قت بممكن" ،هل نقول :إن الذي ال يشاءه مستحيل،

هل يكون مستحيالً؟ ال ،ليس بمستحيل ،الذي ال يشاءه استحالته؛ ألن هللا -جل وعال -لم يشاءه ،واال فهو في

األصل ممكن ،هللا -جل وعال -لم يشأ أن يؤمن أبو جهل ،لكن هل هذا لعدم قدرته؟ ال ،ليس بصحيح ،وانما
لحكمة بالغة ،خلقه وسواه وهداه النجدين ،وترك له من الحرية واالختيار ما يختار أحد الطريقين ،فاختار سبيل
الضالل بطوعه واختياره ،ال مكره له على ذلك ،فالحكمة اإللهية اقتضت أن يموت على الكفر ،وهكذا جميع

أضرابه ونظرائه ممن مات على الكفر.
در هههههههههههههههه

ع قههههههههههههههههت بممكههههههههههههههههن

هههههههههههههههو لاسهههههههههههههههه بن
كههههههههههههههههتا قرادة فه
ِ
ج

مــنهم مــن يقــول بالنســبة للحــديث :فــإني علــى مــا أشــاء قــادر ،هــذا يمكــن أن يقــال فيمــا وجــد بالفعــل؛ ألن المشــيئة

ارتباطها بالمسـتقبل ،يعنـي إذا كـان الفعـل حاصـالً فتعليقـه بالمشـيئة ال أثـر لـه؛ ألنـه ال يمكـن أن يفهـم منـه أنـه ال
يقــدر عليــه لوقوعــه ،فــانتفى المحظــور ،وهنــا واقــن؛ ألن هللا أعطــاه مــا تمنــى ،هــذا قــول بعضــهم ،وعلــى كــل حــال

الحــديث صــحيح ،وال مفهــوم لــه ،يعنــي ال يفهــم منــه أن الــذي ال يشــاءه ال يقــدر عليــه ،فإمــا أن يقــال :إن المفهــوم

ملغى ،أو أنه في مثل هذا الموضع وقد وقع وانتهى ،المحظور منتفي ،واضح؟

طالب........:

ّللا َعَ ى ُك ِهل َشي ٍء َ ِد ٌير} [( )20سورة البقرة] ،كل شيء ،وهل هذا مخصوص أو
هو النصوص فيها اإلطالقِ{ ،ق َّن َّ
ْ
أريد به الخصوص؟ هو باق على عمومه.

نعم.

طالب.......:
كيف؟

طالب.......:
ال ،بس يلزم عليه ،يلزم عليه أنه ال يقدر على ما ال يشاءه ،وما ترك ما ترك إال عجز ،ترك مشيئة أو خلق

أشياء المفهوم ما هو ،ال يستقيم ،فإما أن يلغى المفهوم ،وكم من مفهوم ملغى لوجود منطوق معارض؟ كم من
المفاهيم ملغاة لوجود ما يعارضها من المنطوقات؟ أو يقال :إن القيد في الحديث قيد ألمر حاصل ،وحينئذ

المحظور من هذا المفهوم منتفي.

 ......................ع قهت بممكهن

ههههههههههههههههههههههههههههو لاسههههههههههههههههههههههههههههه بن
قرادة فه
ِ

ِع :فعل أمر من الوعي ،هاه.

طالب.......:

ويش هي؟ كذا إرادة يعني تعلق بممكن.

طالب.....:

ِع :فعل أمر ،واألصل أنه بدون ياء؛ ألن هناك أفعال جاءت على حرف واحدِ ،ق من الوقاية ،حرف واحد ،ف ِع
واستبن ،من وعاه يعيه إذا حفظه وجمعه {لَ ِعيها أُ ُت ٌن ل ِ
اعَيةٌ} [( )12سورة الحاقة] ،منهم من يقول :إن أسلوب،
َ ََ
َ

األسلوب الذي يطلق على الوعظ واإلرشاد والتوجيه يسمونه توعية ،يسمونه توعية ،وهو بهذا التعبير ال يوجد في
كالم السلف ،إنما هو حادث ،تسمية حادثة ،واشتقاقها ما فيه إشكال ،إذا قيلِ :ع من الوعي وتعيها ،لكن كل ما

كان اإل نسان في تعبيراته ألزم الصطالحات سلف هذه األمة كان أقرب إلى الصواب ،يعني تجد على كرسي
مدرس مكتوب التوعية اإلسالمية ،التوعية اإلسالمية وفيها دروس ،وفيها علم ،يعني ما هي من األساليب

المطروقة عند سلف هذه األمة ،عرفت حادثاً ،تطلق يعني على التعليم وعلى التوجيه وعلى اإلرشاد وكذا.

أقول :كل ما كان االستعمال واالصطالح موافق الستعمال السلف واصطالحهم ،كان أدق وأبعد عن دخول غير

المراد به ،وعلى كل حال الخطب سهل.

"فو لاس بن" ،السين والتاء للطلب أي أطلب البيان من مظانه ،يعني ابحث في هذه المسألة ،بما تتعلق القدرة
فع واستبن ،اجمع من الكتب واستبن اطلب البيان من
واإلرادة؟ وأعطاك إشارة مختصرة ،لكن إذا أردت التوسع ِ

اء كانوا أمواتاً أو أحياء.
أهل العلم سو ً
لالع هههههههههههم لالرههههههههههه م هههههههههههد ع قههههههههههها

بكههههههل شههههههيء يهههههها خ ي ههههههي مط قهههههها

"لالع م لالر م د ع قا" ،علم هللا -جل وعال -تعلق بكل شيء ،بالواجب ،والممكن ،والمستحيل ،والجائز ،يعلم

{لَل ْل ُرُّدلْا َل َع ُادلْا}
ما كان ،وما يكون ،وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ هللا -جل وعال -يقول عن أهل النارَ :
[( )28سورة األنعام] ،هذا ما كان وال يكون ،ال في الحال وال في االستقبال ،عودهم واال ردهم ال يمكن أن يقع،
ومع ذلك أخبر هللا عن هذا األمر الذي لن يقع أنهم لو ردوا لعادوا ،مما يدل على أنه يعلم ما لم يكن لو كان

كيف يكون؟.

"لالع م لالر م د ع قا" ،فاهلل بكل شيء عليم ،بكل شيء عليم فيتعلق بالواجب وبالممكن قالوا :وبالمستحيل،
{لَل ْل ُرُّدلْا َل َع ُادلْا} ،المستحيل لذاته.
كيف يعلم المستحيل؟ يعلم المستحيل لغيره َ
هاه.

طالب.....:

هم قالوا :حتى المستحيل يعلمه ،هو يعلم االستحالة ،وأنه لو قدر وجوده هذا المستحيل وأمكن وجوده أنه يعلمه.
لالع هههههههههههم لالرههههههههههه م هههههههههههد ع قههههههههههها

بكههههههل شههههههيء يهههههها خ ي ههههههي مط قهههههها

العلم ما فيه إشكال ،متعلق بكل شيء ،لكن الكالم؟ الكالم كاإلرادة ،هل يريد كل شيء؟ وهل يتكلم بكل شيء؟

ال يتكلم إال بما شاء ،وقوله" :لالع م لالر م د ع قا" العلم متعلق بكل شيء ،يعلم ما في السر وأخفى لكن

الكالم هل يتكلم بكل شيء؟

طالب......:

لكن واقع الكالم هل هو بكل شيء ،يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء هل معناه أنه تكلم بكل شيء؟ يقول -
{ما َفَّر ْطَنا ِفي ِ
الر َ ِ
اب ِمن َشي ٍء} [( )38سورة األنعام] ،لكن هل من الزم عدم التفريط أن يكون تكلم
جل وعالَّ :-
ْ
بكل شيء أو تكلم بشيء ،ثم بعد ذلك بقية األشياء من األشباه والنظائر تقاس عليه؟ تقاس عليه ،فاهلل -جل
وعال -لم يتكلم بكل شيء ،نعم.

طالب.........:

لتعلقه بكن؟

طالب........:
إيه لكن هل قال لكل شيء :كن؟ أنت ال تنظر إلى الموجودات؛ ألن مقتضى قوله بكل شيء ،أن العلم هذا ما

فيه إشكال يتعلق بكل شيء ،علم هللا -جل وعال -محيط بكل شيء ،لكن الكالم هل تكلم بكل شيء؟ يعني مثالً
ما يستنبط منه الوجوب من القرآن ،وجوب شيء لعلة ،شارك هذا الشيء أشياء كثيرة بعللها ،ونقول :هذا واجب

لالشتراك مع الواجب في العلة ،ويكون الدليل حينئذ القياس ،هل نقول إن هللا تكلم بهذه األشياء التي قسناها على
ما تكلم به الرب -جل وعال-؟ ال ،ولذا يقولون :اإلرادة والكالم ال عموم لهما فإن هللا سبحانه ال يتكلم بكل
شيء ،وال يريد إال ما سبق علمه به ،ال يريد كل شيء بخالف العلم والقدرة ،فإنه بكل شيء عليم ،وعلى كل

شيء قدير.

"يا خ ي يي" يعني يا صديقي.
"مط قاً"

طالب.........:
قدرته ،ال ،ال القدرة غير ،ال ال ،القدرة غير ال.....

طالب......:
إيش هو؟

طالب........:
ال ،تصير تبع القدرة ،صفة القدرة ،ال ،هو يتكلم عن صفة الكالم ،يعني هل كل شيء مرتبط بكالم هللا؟

طالب....:

تكلم بأنواع منها واال بجميعها؟

طالب.....:

إيه ،لكن هذه الثالثة لها أفراد كثيرة ما يخرج عنها شيء مما وجد ،ويوجد مستقبالً ،هل أنت تريد أن تكلم في
أجناس هذه األنواع أو في أفراد هذه األنواع؟ األجناس ما فيها إشكال ،لكن مقتضى اإلطالق بكل شيء يشمل
{ما َفَّر ْطَنا ِفي ِ
الر َ ِ
اب ِمن َشي ٍء} [( )38سورة األنعام] ،مقتضاه أنه تكلم
األفراد ،ولذلك قلنا :إنه قوله جل عالَّ :
ْ
بكل شيء مما يحتاجه الناس ،لكن حتى شيء يدخل فيها ما ال يحتاج إليه ،وهل تكلم فيما ال يحتاج إليه ،وهل
تكلم بجميع ما يحتاج إليه بالحرف؟ ال ما يلزم هذا.

طالب......:

ِ
ات َرهبِي} [()109
ان اْلَب ْحُر ِم َد ًادا هلِ َكِ َمات َرهِبي َلَن ِف َد اْلَب ْحُر َ ْب َل أَن َن َف َد َكِ َم ُ
هللا -جل وعال -تكلم ،ويتكلم { ُل َّل ْل َك َ
سورة الكهف] ،لكن هل مقتضى هذا أنه تكلم بكل شيء؛ ألن المؤلف يقول:
لالع هههههههههههم لالرههههههههههه م هههههههههههد ع قههههههههههها

بكههههههل شههههههيء يهههههها خ ي ههههههي مط قهههههها

يعني إذا أردت دليالً لمسألة من المسائل هل تجد ،كل مسألة من المسائل أن هللا تكلم بما يدل عليها؟ ال.
لسههههههههههههمع سههههههههههههبحان كالب ههههههههههههر

بكهههههههههل مسهههههههههمل لكهههههههههل مب هههههههههر

يعني سمعه تعلق بكل مسموع سبحان من وسع سمعه األصوات ،وبصره كذلك بكل مبصر ،لكن هل عن كون
المتعلق سمعه بالمسموعات وبالبصر بالمبصرات أنه تعلق بكل شيء؟

طالب.....:
نعم.

طالب.....:
غير المعدوم ،يعني ما ال ينطق به.

طالب.....:

نعم ،يعني إذا كان مرئي يمكن تعلقه البصر ،طيب الكالم متعلقه البصر المسموع األصوات ،األصوات متعلقها
السمع ،والمبصرات متعلقها البصر ،فكل مسموع متعلق بالبصر ،بالسمع ،وكل مبصر متعلق بالبصر ،فالسمع

متعلقه المسموعات ،والبصر متعلقه المبصرات ،نقف على الفصل.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.

