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 قوله وال شيء يعجزه( 5)
 ِفي َشْيء   ِمنْ  لِي  ْعِجَزه   اللَّه   َكانَ  َوَما}إي واهلل   (وال شيء يعجزه: )قال بعد ذلك 
 شيءسبحانه وحبمده ربنا مل يزل وال يزال ولن يزال على كل   [44: فاطر]{  اْْلَْرضِ  ِفي َواَل  السََّماَواتِ 

يف األرض وال  شيء،  فاهلل تعاىل ال يعجزه [ 565: عمران آل]{  َقِدير   َشْيء   ك ل   َعَلى اللَّهَ  ِإنَّ }قدير  
: البقرة]{ ِحْفظ ه َما يَ ئ ود ه   َواَل } :يف السماء وال يلحقه من ذلك تعب وال إعياء كما قال سبحانه وتعاىل

نَ ه َما َوَما َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ }:  وقال  [555 : ق]{ ل غ وب   ِمنْ  َمسََّنا َوَما أَيَّام   ِستَّةِ  ِفي بَ ي ْ
ما ضد العجز؟ القدرة، والقوة ما ضدها؟ . شيء،  أي من تعٍب وإعياء، فاهلل تعاىل ال يعجزه [83

 .الضعف
، هي التمكن من الفعل من غري عجز: القدرة -عندنا لفظ القوة والقدرة–البد أن منيز بني الوصفني  :إذا  

أي –منفٌي عن اهلل، وكالمها  -أي العجز والضعف–هي التمكن من الفعل من غري ضعف وكالمها : والقوة
 .مثبٌت هلل على أكمل ما يكون -القوة والقدرة

نكرة يف سياق النفي فتدل على العموم، فهذا حيتاج أن  شيءال : نقول ومرة  أخرى( الشيء يعجزه: ) إذا  
قدير وأن أي أمٍر خطر  شيءثق متام الثقة أن اهلل على كل ، يعجزه شيءمنأل قلوبنا منه أن اهلل سبحانه وتعاىل ال 

ة أحيانا  يغيب عنه ببالك فاهلل سبحانه وتعاىل قادٌر على ذلك حينما يقع اإلنسان يف هٍم أو غٍم أو مرٍض أو فاق
 فَ ه وَ  ِبَخْير   َيْمَسْسكَ  َوِإنْ  ه وَ  ِإالَّ  َله   َكاِشفَ  َفَل  ِبض ر   اللَّه   َيْمَسْسكَ  َوِإنْ } : هذا املعىن واهلل سبحانه وتعاىل يقول

هذا متام التوحيد أن تعتقد بقدرة اهلل التامة  ، امأل قلبك هبذا يا عبد اهلل،[51: اْلنعام]{ َقِدير   َشْيء   ك ل   َعَلى
رمبا ، حينما ترى هؤالء الطغاة يعيثون يف األرض فسادا  ويهلكون احلرث والنسل ويقتلون األبرياء وحيرقون ويدمرون

يتسلل إىل بعض نفوس املؤمنني شك يف قدرة اهلل عز وجل بسبب الذهول وبسبب تتابع األشياء، لكن اهلل على كل 
ه مْ  اَلنْ َتَصرَ  اللَّه   َيَشاء   َوَلوْ  َذِلكَ }دير ق شيء لكن اهلل حكيم يف قدره كما هو حكيٌم يف ، [4: محمد]{  ِمن ْ
 .شرعه

فإذا نفى اهلل عن نفسه العجز  ، وال بد لنا أن نعلم أن كل ما نفاه اهلل تعاىل عن نفسه فهو صفة نقص
فهو نقص، وأن الواجب علينا أن ننفي ما نفاه اهلل عن نفسه  [44: فاطر]{  َشْيء   ِمنْ  لِي  ْعِجَزه   اللَّه   َكانَ  َوَما}

تأملوا هذا لكن ال يكفي، البد أن نضيف إىل ذلك إثبات كمال ضده، صلى اهلل عليه وسلمأو نفاه عنه نبيه 
إذ أن  ,لى اهلل عليه وسلمصفي مقام النفي يجب علينا أن ننفي ما نفاه اهلل عن نفسه أو نفاه عنه نبيه : املعىن

ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه فهو قطعا  صفة نقص لكن ذلك ال يكفي بل البد أن نضم إليه إثبات كمال 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

يدل على كمال إال إذا تضمن إثبات الضد،  ؛ فإذا نفينا عنه العجز أثبتنا له كمال القدرة ألن النفي اجملرد الضده
ال تقصد ، حاشاك لست ببخيل ماذا تقصد؟ أنه كرمي: أنت مثال  حينما تقول لصاحبك وهذا أمٌر حىت عند الناس،

: أنك لست بكرمي ولست ببخيل ما يكون مدحه إال إذا ضمنت قولك هذا إثبات كمال الضد، أو إذا قلت له
لعدها  ةعنه اجلنب لكن ال تثبت له الشجاعأنك شجاع، ولو فهم أنك تنفي : حاشاك أنت لست جببان تريد بذلك

وذلك ألن النفي -سبحانه وتعاىل -منقصة ومل تطب نفسه بذلك، هذا تأملوه عند الناس فكيف يف جناب الرب 
مث إن النفي اجملرد رمبا ، نفي، والنفي ال يدل على كمال على حد ذاته حىت يتضمن إثبات الضد امسهرد على اجمل

لو قال قائل اهلل : أصال  هو ال يتصف بذلك يعين: يكون بسبب نقص كأن يكون لعدم القابلية، بأن يقول قائل
فرمبا قال أحٌد من القرامطة بأن العجز والقدرة ليست أصال  من الصفات، فنحن نقطع عليه  شيءتعاىل ال يعجزه 

 .نثبت كمال الضد هلل عز وجل: الطريق ونقول
الطاولة أنعم وأكرم لقلتم يل  هذه الطاولة ال تظلم لو قلت لكم هذه: يعين ينظر ذلك بقول القائل مثال  

فقد يدعي أحد أن ما ، الظلم والعدل ليست من صفات الطاوالت وصدقتم يف ذلك فإنه ال يضاف إليها هذا
نفيناه عن اهلل عز وجل ناتٌج عن عدم القابلية لذلك نضمنه إثبات كمال الضد لنقطع عليه هذه الدعوى الباطلة 

نعم أنتم نفيتم عن اهلل الظلم ولكن أحيانا  يكون الظلم : أحيانا  قد يقول قائل، وقد يكون النفي اجملرد بسبب العجز
 :بسبب العجز كما قال القائل يهجو قبيلة

 وال يظلمون الناس حبة خردل قبيلٌة ال يغدرون بذمةٍ 
يعين أنه كان  يبدو ألول وهلة أنه ميدحهم نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم لكن الواقع أنه كان يذمهم؛

يقول أهنم بلغوا من الضعف واملهانة لدرجة أهنم ال جيرؤون على الغدر وال يستطيعون الظلم وذلك بسبب ضعفهم 
 :وهلذا حقرهم وقال( قبّيلة)

 وال يظلمون الناس حبة خردل قبيلٌة ال يغدرون بذمةٍ 
م قادرين على الغدر لكنهم ربأوا قادرين على الظل الو كانو  همدحفكان ذلك ناجتا  عن ضعفهم وإمنا يكون 

م   رَبُّكَ  َوَما} :  فنحن حينما نقول عن ربنا مدحهبأنفسهم عن ذلك لكانت يف ذلك  : فصلت]{  لِْلَعِبيدِ  ِبَظلَّ
 تَْأخ ذ ه   اَل }[ 83: ق]{ ل غ وب   ِمنْ  َمسََّنا َوَما}و   [44: فاطر]{  َشْيء   ِمنْ  لِي  ْعِجَزه   اللَّه   َكانَ  َوَما}و  [ 46
إىل غري ذلك من النفي؛ فإن ذلك مقرون بإثبات كمال ضده فهو سبحانه وتعاىل [ 555: البقرة]{ نَ ْوم   َواَل  ِسَنة  
  [44: فاطر]{  َشْيء   ِمنْ  لِي  ْعِجَزه   اللَّه   َكانَ  َوَما}، لكن له كمال القوة[ 83/ق]{وما مسنا من لغوب}: قال

م   رَبُّكَ  َوَما} ،  لكن له كمال القدرة { نَ ْوم   َواَل  ِسَنة   تَْأخ ذ ه   اَل }، وله كمال العدل [ 46: فصلت]{  لِْلَعِبيدِ  ِبَظلَّ
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 .فينتبه هلذا املعىن، له كمال احلياة والقيومية [555: البقرة]
فمن تأمل يف آي الكتاب  واعلموا أيضا  أن طريقة القرآن هي النفي المجمل واإلثبات المفصل,   

وجد أن اهلل سبحانه وتعاىل يتعرف إىل خلقه بالصفات الثبوتيِة املفصلة، ويكتفي بنفي صفات العيب والنقص 
 اْلَمِلك   ه وَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  الَِّذي اللَّه   ه وَ }جتد يف القرآن ترسد  ، ومماثلة املخلوقني جبمٍل عامة هذا واضح ملن قرأ القران

 اْلَخاِلق   اللَّه   ه وَ ( 58) ي ْشرِك ونَ  َعمَّا اللَّهِ  س ْبَحانَ  اْلم َتَكب  ر   اْلَجبَّار   اْلَعزِيز   اْلم َهْيِمن   اْلم ْؤِمن   السََّلم   وس  اْلق دُّ 
تفصيل يف اإلثبات يعدد اهلل تعاىل أمساءه احلسىن  [54 ,58: الحشر]{  اْلح ْسَنى اْْلَْسَماء   َله   اْلم َصو ر   اْلَباِرئ  

 َله   َيك نْ  َوَلمْ } و  [11: الشورى]{ َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ  لَْيسَ } : ألن اإلثبات به مزيد علم مث إذا جاء إىل النفي قال
 .فيكون إثباتا  مفصال  ونفٌي جممال  ، وحنو ذلك [4: اإلخلص]{ َأَحد   ك ف و ا

أن املتكلمني قلبوا األمر وعكسوا اآلية فصاروا إذا عرفوا باهلل عرفوا بالنفي املفصل واإلثبات ! العجيب   
اجململ فتجد يف مقدمات كتبهم إذا تكلموا عن اهلل عز وجل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا ليس جبسم وال 

، وسلسلة من ...ف وال وال والني وال يوصف بالكيعلله مساٌخ وال حذقٌة وال يوصف باشبٍه وال جثٍة وليس 
صاروا يفصلون يف النفي ويف اإلثبات يتكلمون بكالٍم : الالآءات اليت يعرفون هبا اهلل عز وجل، هكذا عكسوا اآلية

 .جممل فهذا من شؤم طريقتهم
أو بسبب توهم ، إما بسبب شبهة واقعٍة أو متوقعة :وإنما وجد نفي  مفصل في القرآن العظيم ْلسباب   

نَ ه َما َوَما َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ }:  من األمور فمثال  حني قال اهلل تعاىلأمر   َمسََّنا َوَما أَيَّام   ِستَّةِ  ِفي بَ ي ْ
نفى اهلل تعاىل عن نفسه التعب واإلعياء ألنه قد يتوهم متوهم أن هذا اخللق العظيم هذه  [83: ق]{  ل غ وب   ِمنْ 

أو بسبب شبهٍة واقعة مثل قول اهلل ، رض خلقها يستدعي أو يوجب تعبا  فلذلك بادر إىل النفيالسماوات واأل
، ألنه قد كان فاشيا  يف الناس من كتابيني ومشركني أن اهلل تعاىل له الولد [8: اإلخالص]{ يُوَلدْ  وملَْ  يَِلدْ  ملَْ }  :تعاىل

املالئكة بنات اهلل، فلما كان األمر  : والعرب تقول، عزيٌر ابن اهلل: واليهود يقولون، املسيح ابن اهلل: فالنصارى يقولون
 .كذلك احتاج إىل نفٍي مفصل وإال فاألصل اإلثبات املفصل والنفي اجململ

 (:وال إله غيره : )قال  
النافية للجنس وحتتاج إىل خرب وقد  (ال)إسم ( إله)و، نافية( ال)و، هذه هي كلمة التوحيد ال إله إال اهلل

فذهب بعض النحاة إىل أن التقدير ال إله موجود أو غري ، ما خربها( ال إله إال اهلل)اختلف يف تقدير ذلك اخلرب 
وملا قلنا ذلك؟ ألن مَثَّ ، ال إله حٌق إال اهلل: والصحيح أن التقدير الذي جيب الصريورة إليه هو، ذلك من التقديرات

{ آِلَهة   د ونِهِ  ِمنْ  َواتََّخذ وا}ال يصلح أن نقول ال إله موجود يوجد هناك آهلة تعبد من دون اهلل  فبد غري اهلل، آهلٌة تع
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ر   م تَ َفر ق ونَ  أََأْربَاب  }  [8: الفرقان]  َسمَّْيت م وَها َأْسَماء   ِإالَّ  د ونِهِ  ِمنْ  تَ ْعب د ونَ  َما( 83) اْلَقهَّار   اْلَواِحد   اللَّه   َأمِ  َخي ْ
ولكن هي  ،هلة فليست هي لنفي الوجود بل اآلهلة موجودةآيوجد  :إذا  ، [44 ,83: يوسف]{ َوآبَاؤ ك مْ  أَنْ ت مْ 

ال إله حق إال اهلل، وهذه كلمة التوحيد اليت سبقت : وال إله غريه أي: موجودة ومعبوده بغري حق، فلهذا نقول
 .اإلشارة إليها وبيان معاين التوحيد

 (قديم بل ابتداء دائم  بل انتهاء: )قال -رحمه اهلل-إن الشيخ  ثم 
والقدمي ليس من أمساء اهلل احلسىن ويغين عنه امسه األول فقد قال ( قدمٌي بال ابتداء )  -رمحه اهلل-هكذا عرب 

فهذا خرٌي ، "أنت اْلول فليس قبلك شيء وأنت اْلخر فليس بعدك شيءاللهم :" صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
وال ريب أن اهلل سبحانه وتعاىل ، وهو أراد هنا السجع( قدمي بال ابتداء دائٌم بال انتهاء)قدمي ودائم  :من قول املؤلف

، ولفظ القدمي وإن استعمله بعض العلماء تنزال  وجماراة  لغريهم يف التعبري به، إال أنه ليس شيءهو األول فليس قبله 
لكن رمبا جاز اإلخبار به، وباب األخبار و ت يف احلسن غايتة، من األمساء احلسىن؛ ألن األمساء احلسىن هي اليت بلغ

 .أوسع من باب األمساء والصفات
: ا هو أقدم منه أمل تر إىل أن اهلل تعاىل قد قالمبمساء احلسىن؟ ألن القدمي مسبوق ملا مل يكن القدمي من األ

ْرنَاه   َواْلَقَمرَ } وكونه قدميا  ال مينع ما هو أقدم منه فلذلك   [83: يس]{  َقِديمِ الْ  َكاْلع ْرج ونِ  َعادَ  َحتَّى َمَناِزلَ  َقدَّ
دائٌم بال )كذلك   شيءاهلل األول فهو األول سبحانه ليس قبله  اسمكان هذا اللفظ قاصرا  ويغين عنه وأبلغ منه 

وذلك ،  "وأنت اآلخر فليس بعدك شيء: "بقوله صلى اهلل عليه وسلم قد فسره النيب( اآلخر)فإن امسه (: انتهاء
َها َمنْ  ك لُّ }: أن اهلل سبحانه وتعاىل يفين مجيع خلقه كما قال تعاىل َقى( 56) فَان   َعَلي ْ  اْلَجَللِ  ذ و رَب كَ  َوْجه   َويَ ب ْ

يطوي اهلل السماوات : "ذلك يف السنة فقال صلى اهلل عليه وسلم ووضح النيب [51 ,56: الرحمن]{  َواإْلِْكَرامِ 
أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فل يجيبه , أنا الجبار بيمينه ويقبض اْلراضين ويقول أنا الملك

" [56: غافر]{ اْلَقهَّارِ  اْلَواِحدِ  لِلَّهِ }  فيجيب الجبار نفسه, فينادي لمن الملك اليوم؟ فل يجيبه أحد, أحد
 .فهو الدائم سبحانه وتعاىل بال انتهاء

 ( ال يفنى وال يَبيد: )قال 
والبيد ومها مبعىن  واحد معنامها متقاربان فهو سبحانه ال ، الفناء: نفى الشيخ عن اهلل عز وجل صفيت

 .يضمحل وال يتالشى وال يفىن سبحانه كاملخلوقات ويلحقها البيد، بل هو سبحانه الباقي املستغين عما سواه
 (وال يكون إال مايريد ) 

أحد ( يريد وال يكون إال ما: )واملقصود بقوله، يف الواقع هذه الكلمة من الكلمات املتعلقة بباب القدر
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 .وإرادة شرعية، إرادة كونية: نوعي اإلرادة وهي اإلرادة الكونية، وذلك أن إرادة اهلل تعاىل تنقسم إىل قسمني
له هي اإلرادة الدينية، وبينهما فرق من مل يتنبه  :واإلرادة الشرعية، هي اإلرادة القدرية: الكونية اإلرادة

وإما إىل القدرية؛ وأما من ميز بينهما فقد استبان له ، إما إىل اجلربية: التبس عليه األمر وآل إىل أحد فرقيت الضالل
 .احلق

 :فلو أردنا أن جنري مقارنة بني النوعني نقول
 .احملبة :واإلرادة الشرعية معناهااملشيئة،  :اإلرادة الكونية معناها .1
 .قد تقع وقد ال تقعواإلرادة الشرعية عها، البد من وقو  اإلرادة الكونية .2
قطعا  حيبها  أما اإلرادة الشرعيةقد حيبها اهلل ويرضاها وقد ال حيبها اهلل وال يرضاها  اإلرادة الكونية .8

 .اهلل ويرضاها
وأما اإلرادة ، قد تكون مقصودة لذاهتا وقد تكون مقصودة لغريها اإلرادة الكونية: الفرق الرابع .4
 .مقصودة لذاهتا فإهنا الشرعية

 :من التفصيل شيءنعود على هذه الفروق األربعة ب
 َله   يَ ق ولَ  َأنْ  َشْيئ ا َأرَادَ  ِإَذا َأْمر ه   ِإنََّما}:  اإلرادة الكونية معناها املشيئة قال اهلل تعاىل :الفرق األول 

مل يشأ مل يكن كل  اهلل كان ومايشاء  ما: فلهذا مل يزل أهل السنة واجلماعة يقولون  [35: يس]{ فَ َيك ون   ك نْ 
 َواَل  اْلي ْسرَ  ِبك م   اللَّه   ي رِيد  } الشرعية معناها احملبة ، يشاؤه اهلل البد أن يقع فاإلرادة الكونية معناها املشيئة  شيء
يعين حيب اهلل لكم اليسر ومل يقل يشاء اهلل ألنه لو قال يشاء آلمن الناس   " [535: البقرة]{  اْلع ْسرَ  ِبك م   ي رِيد  

 .كلهم مجيعا  لكن من آمن حظي باليسر ومن كفر أو عصى حلقه العسر
 نَ ق ولَ  َأنْ  َأَرْدنَاه   ِإَذا ِلَشْيء   قَ ْول َنا ِإنََّما} اإلرادة الكونية البد من وقوعها كما أسلفنا  :الفرق الثاين 

فال بد من وقوعها اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال راد ملا  [44: النحل]{ فَ َيك ون   نْ ك   َله  
 .قضيت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

وقد ال يَصلي وال [48: البقرة]{ الزََّكاةَ  َوآت وا الصََّلةَ  َوَأِقيم وا}أما اإلرادة الشرعية قد تقع وقد ال تقع  
 .وقد يكفر هبما إذا  هذه إرادٌة شرعية مل يلزم وقوعها[ 7: احلديد]{  َوَرُسولِهِ  بِاللَّهِ  آِمُنوا}، يزَكي

 أن اإلرادة الكونية قد تكون فيما حيبه اهلل ويرضاه كإرادة اهلل كونا  إرسال الرسل :الفرق الثالث ،
د السموم واحليات والعقارب ووجود املعاصي ووجو ، وقد تكون فيما ال حيبه سبحانه كخلق إبليس، وإنزال الكتب

واألمراض والشرور والزالزل والرباكني فقد تتعلق اإلرادة الكونية مبا حيبه اهلل ويرضاه وقد تتعلق اإلرادة الكونية مبا 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

أما اإلرادة الشرعية فقطعا  تتعلق مبحبوباته فكل ما أراده اهلل ، حيبه اهلل ويرضاه وقد تتعلق مبا ال حيبه اهلل وال يرضاه
 .رعا  فإنه حمبوٌب لهش

 وأخريا  وهو يفسر ما سبق اإلرادة الكونية قد تكون مرادة لذاهتا كإنزال الكتب وإرسال  :الفرق الرابع
وقد تكون مرادة ملآالهتا ال لذاهتا، لكن إىل ما تؤول إليه كخلق إبليس، ووجود املصائب واألآلم والكفر ، الرسل

لذاهتا ولكن ملا يرتتب عليها من مصاحل فإنه ال يتمايز املؤمنون من والعصيان وغري ذلك، فهذه ليست مقصوده 
الكفار وال األبرار من الفجار وال أهل اجلنة من أهل النار وال تظهر معاين أمساء اهلل احلسىن إال هبذا التنوع فبهذا 

 .أما اإلرادة الشرعية فإهنا دوما  مرادة لذاهتا، يعبد اهلل ويعرف
أن اإلرادة ال تكون إال إرادة شرعية آل إىل قول  إىل رق بني هاتني اإلرادتني، فنظرأن من مل يف :ونختم

إن شاء -القدرية، ومن نظر إىل أن اإلرادة ال تكون إال إرادة كونية قال بقول اجلربية، وهذا ما سيأيت تفصيله الحقا  
 .-اهلل

سعادته، وتفرتقان يف حق الكافر الفاجر  مث إنا نقول إن اإلرادتني جتتمعان يف حق املؤمن املطيع وهذا سر
 .وهذا سر شقائه

ؤمن خاضع إلرادة اهلل الكونية ألنه أحد لخلوقات اهلل تعاىل ال حميد له عما أراد اهلل كونه فهو املتأملوا معي 
إلرادتان مؤمن خاضع إلرادة اهلل الكونية مث هو مستجيب إلرادة اهلل الشرعية طواعية  من تلقاء نفسه فلهذا تلتقي ا

 .يف حقه فيتصاحل مع نفسه ويكون سعيدا  ما عنده تعارض وال اضطراب
أما الفاجر أو الكافر فإنه خاضٌع رغم أنفه إلرادة اهلل الكونية لكنه مصادٌم إلرادة اهلل الشرعية بعصيانه لربه 

، والعكس بالعكس وأهىن أتقى لربه كان أطيب عيشا  فتتعارض اإلرادتان يف حقه فهذا سر شقائه، فكلما كان العبد 
 َوَنْحش ر ه   َضْنك ا َمِعيَشة   َله   فَِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ }فمن كان أبعد عن ربه كان أشقى كما قال ربنا عز وجل  

 [554: طه]{ َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ 
 ..وصلى اهلل على نبينا محمد 

 


