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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

(8 ) 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

, وعلى اله وصحبه أجمعينالحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد 
 :أما بعد

وأشرفه ما يتعلق بالعلم بأمسائه وصفاته  ,فإنه قد تقدم أن باب العلم باهلل عز وجل هو أشرف أبواب الدين
 .فإن يف ذلك حياة القلوب وانشراح الصدور, سبحانه وحبمده

فإن مقام التقريب , مقام التقريب ومقام احملاجة واملناظرة وينبغي أن يفرق طالب العلم ىف هذا املقام بني
من , نعوت اجلالل على طريقة القرآنيقتضي أن يبني ما بينه اهلل سبحانه وتعاىل لعباده من صفات الكمال و 

فإن هذا القدر كاٍف حلياة القلوب ويوافق الفطر السوية والعقول املستقيمة وال , والنفي اجململ, اإلثبات املفصل
 .وغري ذلك واالعرتاضاتحموج لذكر الشبهات 

 ءٍ حيتاج إىل ذكر شي والفهذا هو الذي يعاجل املرء به قلبه أو يصلح به قلبه وهو الذي يقرره للناس والعامة 
كما هي طريقة القرآن حني نفى اهلل , أو ومهاً متوقع,شبهٍة فاشية: سوى ذلك إال أن تدعوا لذلك حاجة كوجود

َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت }:  تعاىل عن نفسه الولد والوالد يف سورة اإلخالص وحينما نفى ومهاً متوقعاً يف قوله تعاىل
نَ ُهَما يف ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ َواْْلَْرَض َومَ   .فهذا يبنين مبا تدعوا إليه احلاجة[ 83/ق]{ ا بَ ي ْ

 .وأما يف مقام املناظرة واحملاجة فإن اْلمر يتطلب أن يفنِّد خصوم املخالفني
يكتبون  هملطوهنا بكالموقد كان أهل السنة واجلماعة يتلون اآليات ويروون اْلحاديث ويبينوهنا للناس وال خي
حىت نبغت  -رمحهم اهلل-الرتمجة مث يسردون ما عندهم يف هذا الباب من مروياٍت وآثار وهذه هي طريقة السلف 

فكان من طريقة السلف أن يعرضوا عنهم لتموت , نابغُة اجلهمية وصاروا يقولون يف دين اهلل ويف كتاب اهلل بغري علم
 .بدعتهم يف مهدها
وإال لشرق هبا من يف , وانتشرت كان البد من االنتصار والرد عليها وكشف عوارها وتزييفها تولكن ملا فش

ومناقشِة بدعهم على , فألجل ذلك صار اْلئمة املتقدمون الذين عاصروا اجلهمية ينتصبون للرد عليهم, قلبه فتنة
ه ْلول مرة اضطروا إليه وأجلئوا إليه؛ بسبب سبيل التفصيل ويقرأ اإلنسان يف كتاباهتم كالماً رمبا يستشنعه حينما يقرؤ 

ومن ذلك ما كنا , جرأة القوم أعين هؤالء املبتدعة على هذه املقامات العلية واشتغاهلم هبذه احلماقات احلادثة
عني  االسمبصدده مما يتعلق مبقاالت املتكلمني يف زعمهم بأن الصفات زائدٌة عن الذات أو ليست كذلك وهل 

 .غري املسمى وحنو هذا ماالساملسمى أم 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ومن ذلك أيضاً مسألة حلول احلوادث أو مسألة تسلسل احلوادث فإن هذه املسائل من املسائل اليت ال 
لكن ينبغي لطالب العلم املتقدم أن , يبادئ هبا العامة وال خياطبون هبا ْلهنم يف غىًن عنها وعافية فال تفتتح عليهم

ذه اإلرادات يف مقاٍم من املقامات فال حيري جواباً ْلجل ذلك كان البحث حييط هبا علماً حىت ال تفجأه مثل ه
وهذه كما مسيت دورٌة متقدمة فينبغي أن حتيطوا علماً هبذه املقاالت اليت قذف هبا أهل البدع بني ظهران , فيها

ويبني  الن اإلمج وخيرجها ماملسلمني وسودوا هبا الصفحات فيحيط طالب العلم هبا ويستعمل معها أسلوب التبيني
 .حماملها املختلفة؛ حىت ال يستطيل هبذه اجلمل العامة على إبطال حق أو إحقاق باطل

كما مثلنا لكم بدعواهم نفي حلول احلوادث فإن هذه اللفظة اليت كثرياً ما يلوح هبا املتكلمون عقيدة نفي 
ولكنهم يتخذوهنا مدخالً إلنكار الصفات حلول احلوادث تبدوا من أول وهلة أهنا من تنزيه الرب سبحانه وتعاىل 

 .والفعلية بدعوى أن هذه أوصاٌف حدثت والرب منزنٌه عن احلدوث فيتعني إنكارها وردها وتأويلها االختيارية
 ماذا تريدون باحلوادث؟ ماذا أردمت باحلوادث؟: ويأيت العامل احلكيم الراسخ يف العلم فيقول هلم

فنعم حنن ننزه , أو وصٌف نشأ له بعد أمل يكن متصفاً به ,اته سبحانهيف ذ حدث ءٌ اتريدون باحلوادث شي
 .اهلل تعاىل عن هذا

شاء مىت شاء كيف شاء من أنواع فعله سبحانه كنزوله  أم أنكم تريدون باحلوادث منع أن يفعل اهلل ما
 وعجبه وضحكه وفرحه وجميئه وإتيانه مما نطقت به النصوص؟ واستوائه

 وال كراهة بل نثبت لربنا ما أثبت لنفسه وال نعد هذا احلادث إن واضعناكم على هذا فإن كانت الثانية فال
يشاء ال أن يكون معطالً من أفعاله وهو الذي وصف  مذموماً بل هو عني الكمال أن يفعل الرب ما االستعمال
 [ .61/الربوج]{ فَ عَّاٌل ِلَما يُرِيدُ }:  نفسه وقال

به نفسه من الصفات الفعلية جنسها قدمي وآحادها متجددة كما هي صفة  وهلذا فإنا نقول إمنا وصف الرب
فقد , فهو سبحانه وتعاىل مل يزل وال يزال متكلماً , الكالم فإن كالم الرب سبحانه وتعاىل قدمي النوع حادث اآلحاد

:  القيامة ويقول لهتكلم وكلم اْلبوين يف اجلنة وتكلم بالتوراة وتكلم باإلجنيل وتكلم بالقران ويكلم عيسى يوم 
 .إىل غري ذلك, ويكلم املؤمنني, [ 661/املائدة]{ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنَّاسِ }

 هذه اآلحاد متجددة لكن جنس الكالم قدمي؛ إذ هو وصٌف يف أصله من صفاته الالزمة له سبحانه فهو
َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا }:  سبحانهوهلذا قال ربنا , جتدده باعتبارأصل الصفة ووصٌف فعلي  باعتباروصٌف ذايت 
َوَلمَّا َجاَء }ءاجلملة أن التكليم وقع بعد اجمليفكل عاقل وعريب قح يفهم من هذه [ 648/اْلعراف]{ وََكلََّمُه َربُّهُ 

لمني من أنه ال يتكلم مىت خبالف ما يتومهه هؤالء املغالطون من املتك, [648/اْلعراف]{ ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُّهُ 
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شاء إما أهنم ينكرون الكالم ويزعمون أن ما مسعه موسى عليه السالم صوٌت خلقه يف الفضاء أو عند الشجرة أو 
أو ما يدعيه اْلشاعرة ومن على شاكلتهم من أنه معىًن قدمي قائم يف نفسه وأن الصوت خملوق , حنو ذلك يف الطور

أ اهلل أهل السنة واجلماعة من هذه التعسفات وفهموا مراده سبحانه على وجهه ومل فيؤولون إىل مقالة املعتزلة فرب 
 .يضيقوا بذلك ذرعاً وأجروا النصوص على ظاهرها

على  استوائهكذلك الصفات الفعلية فإنا نقول إمنا وصف اهلل تعاىل به نفسه من اْلوصاف املتجددة من 
 يكن مستوياً ملاذا؟ عرشه فال ريب أنه حني خلق السماوات واْلرض مل

 .ومث يف لغة العرب تفيد الرتتيب[ 92/البقرة]{ مُثَّ اْستَ َوى} :  ْلنه قال
إذاً هذا وصٌف فعلي فال يقولن قائل إذاً أنتم , فهو حني خلق السماوات واْلرض مل يكن مستوياً مث استوى

كمااًل؛ ْلن أصل الفعل كونه تعاىل فعااًل وصٌف نقول هذا الذي أحدثه اهلل سبحانه وتعاىل ال ينايف  , قلتم باحلدوث
لكن صوره وآحاده وأفراده تتجدد فتارًة تكون نزوالً وتارًة تكون استواًء وتارة تكون جميئاً أو , ذايت مالزم له سبحانه

 .إتياناً أو فرحاً وهذا عني الكمال ليس فيه منقصة بوجٍه من الوجوه
فعال الرب سبحانه وتعاىل وهل هي متسلسلٌة يف املاضي ونتج عن البحث يف هذه املسائل قضية أ

 .ومتسلسلٌة يف املستقبل أم ال
وذكرنا لكم اخلالف يف هذه املسألة ولعلنا اقرتحنا أن نقرأ هذه القطعة لتزداد وضوحاً من شرح ابن أيب العز 

 .حاحلنفي لعقيدة الطحاوي فلنمر عليها مروراً ونبني ما قد خيفى من كالم الشار 
لم يزدد بكونهم شيئاً , مازال بصفاته قديماً قبل خلقه}رمحه اهلل-ى كل حال هي تتعلق بعبارة الشيخ عل

 ورد ذلك يف أثناء شرح هذه القطعة  (لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلياً فكذلك اليزال عليها أبدياً 
لوا إن دوام الحوادث ممتنع وإنه وأصل هذ الكالم من الجهمية فإنهم قا): قال الشارح غفر اهلل له

حوادث ال أول لها فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل فاعالً  المتناعيجب أن يكون للحوادث مبدأ 
 .(متكلماً بمشيئته بل يمتنع  أن يكون قادراً على ذلك ألن القدرة على الممتنع ممتنعة

جيب أن يكون للحوادث مبدأ واحلوادث هي : قالواهذه القطعة تبني مقالة اجلهمية وتنقضها فإن اجلهمية 
وكذلك يف , حادث ءٌ البد أن يكون حٌد مل يكن مثَّ شيالبد أن يكون هلا مبدأ مبعىن أنه , املوجودات املخلوقات

 .املستقبل البد أن يكون هلا منتهى فيكون مثَّ حٌد ال يكون بعده حادث
هو الزم  ما, تسلسل احلوادث يف املستقبل وامتناعاضي تسلسل احلوادث يف امل امتناعهكذا قررت اجلهمية 

 هذا القول؟
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 فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل مل يزل فاعالً متكلماً : قال -رمحه اهلل-الزم هذا القول ما بينه الشيخ 
كون شيئته؛ ْلنه يف حال منع ذلك يف املاضي فهذا يعين أنه يف وقٍت يف املاضي قد خال الرب سبحانه من أن يمب

فاعالً متكلماً قادراً ْلنه ليس مثن حمدث وكذلك يف املستقبل يقتضي و يستلزم أن يكون الرب سبحانه يف فرتة من 
 .املستقبل معطٌل عن هذه اْلوصاف عن فعله وقدرته ومشيئته

 :هلذا قال, ْلجله رد السلف مقالة اجلهمية, والشك أن هذا الزٌم باطل
ع حدوث العالم وهو حادث والحادث إذا حدث بعد ألم يكن وهذا فاسد فإنه يدل على امتنا )

محدثاً فالبد أن يكون ممكنا واإلمكان ليس له وقٌت محدود وما من وقٍت يقدر إال واإلمكان ثابٌت فيه 
فليس إلمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحا فيلزم أنه 

 (.قادراً عليه فيلزم جواز حوادث ال نهاية ألولهالم يزل الرب 
حدوث العامل والعامل حادث أنه يلزم  امتناعفساد مقالة اجلهمية وأنه ينتج عنها  -رمحه اهلل-بني الشيخ : إذاً 

 وجه ذلك؟ على قوهلم امتناع حدوث العامل والعامل حادث ما
مل قد اأن يكون ممكناً ماداموا مقرين بأن هذا العوجه ذلك أن احلادث إذا حدث بعد أمل يكن حمدثاً فالبد 

 .حدث فهذا يدل على أن حدوثه من املمكنات؛ ْلن املتكلمني يقسمون اْلشياء إىل ممكن وممتنع وواجب
فواجب الوجود هو اهلل سبحانه وتعاىل هو الواجب بذاته سبحانه وتعاىل وما سواه فهو ممكن احلدوث فإذا  

 .العامل حادث إذاً معىن ذلك أنه ممكن الوجود يلتحق بقسم املمكنكانوا قد أقروا بأن هذا 
حىت , قدرت زمن أنه ممكن فما قبله ممكن وما قبله ممكن وهكذا واإلمكان ليس له زمٌن خيتص به كل ما

كما أنه يتسلسل من حيث اآلخرية هلذا   اْلوليةيتناهى اْلمر فهذا يفضي إىل أن هذا اإلمكان متسلسٌل من حيث 
 (.فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه:)الشيخ قال

وال شك أن اهلل سبحانه وتعاىل كذلك فهذا ينتج أن يوجد حوادث ال هناية ْلوهلا ال بأفرادها وأعياهنا ولكن 
هلذه احملدثات مل خيلوا وقت من اْلوقات من  جبنسها ونوعها مبعىن أن اهلل سبحانه وتعاىل مل يزل خالقاً مل يزل حمدثاً 

وإمل تكن كل حادثة أو كل حمدث قدمٌي بذاته فإنه الميكن أن يكون شيٌئ ال , فعله وتقديره وخلقه سبحانه وحبمده
 .أول له إال اهلل سبحانه وحبمده

نقول نحن ال نسلم أن إمكان الحوادث ال بداية له ولكن : قالت الجهمية ومن وافقهم): مث قال
إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقًة بالعدم ال بداية له وذلك ألن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة 

فإمكان الحوادث , النوع بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها لكن ال يجب الحدوث في وقٍت بعينه
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 (.بشرط كونها مسبوقًة بالعدم ال أول له بخالف جنس الحوادث
وا املناظرة إىل مقاٍم آخر وقالوا حنن نقول بأن هذه احلوادث ممكنه ولكن البد أن تكون مسبوقًة أي أهنم نقل

بعدم يعين نسلم بإمكان احلوادث وأن هذه احلوادث ممكنة وليست من قبيل الواجب وال من قبيل املمتنع بل هي 
 .البد أن يكون مسبوقاً بعدم نوعها وجنسهاسبوقة بعدم ليس آحادها فقط حىت ممكنة لكن نشرتط أن تكون م

أنكم تقولون ذلك ولكن يقال  به: فيقال لهم): هكذا قرروا مث عاد الشيخ بالرد على شبهتهم فقال
إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكناً بعد ألم يكن ممكنا وليس 

لهذا اإلمكان وقٌت معين بل ما من وقٍت يفرض إال واإلمكان ثابٌت قبله فيلزم دواُم اإلمكان وإال لزم انقالب 
ومعلوٌم أن انقالب حقيقة جنس الحدوث أو جنس , ءدوث شيإلى اإلمكان من غير ح االمتناعالجنس من 

إلى اإلمكان هو يصير  االمتناعالحوادث أو جنس الفعل أو جنس األحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من 
 (.ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجدد وهذا ممتنٌع في صريح العقل

إلزامهم باحلجة قال وإن قلتم بأن حىت نوع احلوادث البد أن يكون مسبوقاً أعاد  -رمحه اهلل-الشيخ : إذاً 
بعدم فإنكم مل تتخلصوا من اإللزام السابق وهو أن يكون ذلك اإلمكان ال يتحدد بزمن بل كل زمٍن يفرض فهو 

عدم ال خيرجكم فدعواكم بأهنا البد أن تكون مسبوقًة بال, حاصٌل فيه اإلمكان وهذا يؤدي إىل التسلسل يف املاضي
 .من هذا اإللزام بل هذا ممتنٌع بصريح العقل

الذاتي إلى اإلنكار الذاتي فإن ذات جنس الحوادث  االمتناعوهو أيضاً انقالب الجنس من :)مث قال
من وقٍت يقدر إال  يختص بوقٍت معين فإنه ما ال االنقالبعندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة وهذ 

قبل فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا وهذا أبلغ في , ممكنا االنقالبفيلزم أنه لم يزل هذا , هواإلمكان ثابت ٌ
 (.من قولنا لم يزل الحادث ممكنا فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه االمتناع

ا أشد امتناعاً من أن وهذ, هذه اجلملة تدل على مزيد إلزام فإهنم قد قلبوا اْلشياء املمتنعات إىل ممكنات
يقال أن احلادث ممكن فهذا يزيد يف بيان أو يف عوار ما ذهبوا إليه ويدل على أن هذه احلوادث مل تزل ممكنة يف 

 .املاضي لكون اهلل تعاىل مل يزل حيدثها
وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع , فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا اإلمكان لم يزل)

فسه فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوٌط في موضعه فالحاصل أن نوع الحوادث في ن
هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم ال؟ أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثالثة أقواٍل 

ي الماضي وال في قول من يقول ال يمكن دوامها ال ف: أضعفها, معروفة ألهل النظر من المسلمين وغيرهم
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل : وثانيها, فجهم بن صفوان وأبي الهذيل العال المستقبل كقول
قول من يقول يمكن : والثالث, دون الماضي كقول كثيٍر من أهل الكالم ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم

المسائل الكبار ولم يقل أحٌد يمكن دوامها دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث وهي من 
 (. في الماضي دون المستقبل

هذه خالصة اْلقوال يف هذه املسألة قول من منع التسلسل يف املاضي واملستقبل وهم اجلهمية ومن : إذاً 
انه وهذا أضعف االقوال ملا يرتتب عليه من لوازم فاسدة باطلة يف حق الرب سبح, وافقهم من املعتزلة كالعالف

 .وتعاىل
هو قول املتكلمني من اْلشاعرة ومن وافقهم من الفقهاء من منع التسلسل يف املاضي وإمكانه : القول الثاين

 .يف املستقبل
هو مذهب أئمة احلديث من إمكان التسلسل يف املاضي ويف املستقبل وأن هذه املقالة مبعزٍل و  :وأما الثالث

منئى عن مقالة الفالسفة الذين يقولون بقدم العامل فإنه شتان بني هذا وبني مقالة مالحدة الفالسفة الذين يقولون 
 .إن العامل قدمي وإن العامل ال يفىن

وذلك أهنم يعتربون أن ذوات اْلشياء وذوات املواد متناهية يف القدم وباقيٌة إىل اْلبد   االحلادفإن هذا عنٌي 
فأهل السنة وأئمة احلديث يقولون إن اهلل تعاىل مل , كما يقولون يف نظريتهم الفيزيائية املادة ال تفىن وال تستحدث
 [ .61/الربوج]{ فَ عَّاٌل ِلَما يُرِيدُ }:  ل تعاىليزل فاعالً مل يزل قادراً مل يزل يشاُء يف خلقه وكونه ما يرد كما قا

على كل حال لعلكم تقرؤون هذه القطعة على روية وأعيد القول والتقرير أن هذه املسائل من املسائل اليت 
حيتاج إليها آحاد الناس وال يفاتح هبا العامة؛ ْلن اهلل سبحانه وتعاىل قد أغناهم عن اخلوض يف هذه التفاصيل  ال

وقد فعل , ا كان الشبهة قد ألقيت فال بد لبع  أهل العلم أن حييط هبا علماً وحيسن إدراكها وكشف عوارهالكن مل
الرد )و( الرد على اجلهمية)يف كتابيه  -رمحه اهلل-ي مواملتأخرين كما فعل اإلمام الدار ذلك أئمة الدين من املتقدمني 

وكما صنع شيخ ( الرد على اجلهمية والزنادقة)يف كتابه  -هللرحم ا-وكما فعل ذلك اإلمام أمحد ( على بشر املريسي
ومن قرأ الصواعق املرسلة البن , عقلوتلميذه ابن القيم كثرياً يف كتبهم فمن قرأ درء التعارض ال -رمحه اهلل-اإلسالم
 .مو بن تيمية وجد هذا اللون من احلجاج واجلدال الذي يقضي على الشبهات القدرء تعارض العقل ال, القيم

 وصلى اهلل على سيدنا محمد
 


