بسم اهلل الرحمن الرحيم

طريق الوصول إلى العمم المأمول البن سعدي (كتب ابن تيمية)
 - ٔ1العقل والنقل (القواعد ٕٕٓ)ٕٓ2-

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
فالميم اغفر لشيخنا ولنا ولمحاضرين.

قال المؤلف -رحمو اهلل :-القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقميات ىما مجمع الكذب والبيتان.
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

فيذا الكالم ذكره شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -بعد أن بين أن اهلل قد أمرنا بتدبر القرآن وأن نتعقمو ،وىذا ال يمكن
أن يكون إال إذا كان موجياً إلى كالٍم قد بين المتكمم مراده منو ،أن يكون الخطاب بشيء نعقمو ونفيمو ،ليس من

قبيل الطمسمات واألحاجي واأللغاز ،وما أشبو ذلك ،فال يمكن أن يتدبر إال ما كان كذلك ،وىكذا ما كان محتمالً
من غير بيان لم يبينو في موضع آخر ،فإن ذلك أيضاً ال يمكن أن يعرف المراد منو.

ويقول :ولذلك فإن ىؤالء الذين يدعون ىذه الدعاوى ،وأن الكالم -أعني كالم الشارع أو كالم اهلل -عز وجل-
يحتمل المعاني المتناقضة ،أو المتعارضة ،أو المختمفة من غير بيان من قبل الشارع ،ينتيي أمرىم إلى القرمطة

في ىذه السمعيات ،وذكر الطائفتين قبل ذلك ،الذين ينتيون إلى التفويض أو التأويل ،والطائفة األخرى الذين
ينتيي أمرىم إلى القرمطة في السمعيات ،والقرمطة نسبة إلى القرامطة ،وىم طائفة من الطوائف الباطنية،

وحاصل ما يقولون :أن القرآن لو ظاىر وباطن ،ىذه النصوص ليا ظاىر وباطن ،وأن ىذا الظاىر غير مراد،

وانما المراد الباطن ،وأن ذلك يكون ألىل الحقيقة ،وأىل المعرفة ،والبصر ،وأما العوام والجميور -كما يسمونيم-

فيؤالء الذين يأخذون بظواىر النصوص ،وقد مضى الكالم عمى ذلك ،وأنيم يقولون :إن ىذه الظواىر -ظواىر

ٍ
معان غير مرادة لمشارع ،ولكن ىي تشير إشارات إلى معان باطنة ،وأما الظواىر حتى
النصوص -دلت عمى

في ما يتصل باليوم اآلخر فإنيا غير مرادة ،ولكن لما كان ىؤالء العامة ال ينضبطون إال مع مثل ىذا -يعني

ذكر الوعد والوعيد -فإنو قد جاء ذلك في نصوص الكتاب والسنة ،فيؤالء أىل القرمطة في السمعيات

والسفسطة في العقميات ،السفسطة خالصتيا وحاصميا ىو أن يغالط اإلنسان في البديييات واألمور الواضحات،
ىذه ال يغالط فييا أحد ،فيذا الذي يغالط في مثل ىذه األمور كما يذكر شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -في مواضع

أخرى أن مثل ىذا إما أن يكون يقصد المغالطة فيذا ال يرد عميو ،ال يستحق الرد عميو ،وال المكالمة ،واما أن
يكون مصاباً في عقمو ،فيو شيء ،فيذا يعالج ويداوى باألدوية الربانية ،يعني كالرقية الشرعية ،أو األدوية

األخرى المادية التي عند األطباء؛ ألنو ال يمكن أن يصدر ذلك إال من إنسان غير سوي.

يقول :القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقميات ىما مجمع الكذب والبيتان ،والكذب والبيتان يعني ىذا
ال نياية لو ،إذا قرمط في السمعيات فيمكن أن يحرف كل شيء ،ويقول :إن الظاىر غير مراد ،كما مثمنا من

قبل ،حينما يقول :الحج ىو قصد الولي ،والصالة ىي مناجاة الولي ،والغسل من الجنابة ىو التوبة من إفشاء

سر المذىب ،والصفا عمي ،والمروة فاطمة ،وال جنة ،وال نار ،وال حساب ،وال عقاب ،وال شيء من ىذا القبيل،
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ىذا منتيى الضالل ،وىكذا ىذا الذي يغالط في األمور البدييية األمور الواضحة مما تدركو العقول ،ويتفق عميو
العقالء ومع ذلك يغالط فيو ،فيذه ىي السفسطة ،ولذلك مثل ىؤالء تجد أنيم يقعون في أمور من اإللحاد ،وانكار

المسمّمات.

الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -فعمينا أن نتأدب بأدب اهلل لنا حيث قالَ{ :ال
خاطبنا
قال -رحمو اهلل :-إذا
َ
ْ
اء بع ِ
ِ
س ِ
ضا} [النور ،]3ٖ:فال نقول :يا محمد ،يا أحمد ،بل نقول :يا
اء َّ
ض ُك ْم َب ْع ً
ول َب ْي َن ُك ْم َك ُد َع َ ْ
الر ُ
تَ ْج َعمُوا ُد َع َ
رسول هلل ،يا نبي اهلل ،واذا كنا في مقام اإلخبار عنو قمنا :أشيد أن ال إلو إال اهلل ،وأن محمداً رسول اهلل،
فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام اإلخبار فرق ثابت بالشرع والعقل ،وبو يظير الفرق بين ما ُيدعى اهلل بو
خبر عنو -عز وجل -بما ىو حق ثابت ،إلثبات ما يستحقو من صفات الكمال
من األسماء الحسنى وبين ما ُي َ
ونفي ما ينزه عنو من العيوب والنقائص.

ىنا في مقام المخاطبة ومقام الدعاء -الطمب أو النداء -ومقام اإلخبار عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم-

تجدون نصوص القرآن التي فييا ذ ْكر النبي -صمى اهلل عميو وسمم -مجرداً ىي في مقام اإلخبارَ { :و َما ُم َح َّم ٌد
َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم} [األحزاب ،]ٗٓ:وىكذا في سائر المواضع يأتي
سو ٌل} [آل عمرانَ { ،]ٔٗٗ:ما َك َ
ان ُم َح َّم ٌد أ ََبا أ َ
إَِّال َر ُ
س ُل} [آل عمران ،]ٔٗٗ:ىذا
سو ٌل قَ ْد َخمَ ْت ِم ْن قَ ْبمِ ِو ُّ
الر ُ
باسمو الصريح -عميو الصالة والسالمَ { :-و َما ُم َح َّم ٌد إَِّال َر ُ
في مقام اإلخبار؛ ألنو يخبر عن شخصو -صمى اهلل عميو وسمم ،-ولكن إذا كان المقام مقام مخاطبة فينا
اء بع ِ
ِ
س ِ
ضا}
اء َّ
ض ُك ْم َب ْع ً
ول َب ْي َن ُك ْم َك ُد َع َ ْ
الر ُ
ُيطمب األدب في المخاطبة ،كما قال اهلل -عز وجلَ{ :-ال تَ ْج َعمُوا ُد َع َ
[النور ،]ٖٙ:وىذا يدخل فيو المعاني التي ذكرىا السمف -رضي اهلل تعالى عنيم ،-فمن ىذه المعاني {َال تَ ْج َعمُوا
اء بع ِ
ِ
س ِ
ضا} يدخل فيو أن ىذا الدعاء موجو من قبل النبي -صمى اهلل عميو
اء َّ
ض ُك ْم َب ْع ً
ول َب ْي َن ُك ْم َك ُد َع َ ْ
الر ُ
ُد َع َ
وسمم -إلينا ،فيجب أن نجيبو ولو كنا في الصالة ،وكذلك أيضاً في دعائو -صمى اهلل عميو وسمم -عمى أحد من
الناس فميس كدعاء غيره فال تفعموا ما يسخطو فيدعو عمى أحدكم ،فيستجاب دعاؤه فيكم ،ىذه ٍ
معان ُذكرت.

لكن الذي ييمنا منيا ىنا ىو أن يكون ىذا الدعاء بمعنى النداء موجياً إلى النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
فيراعى فيو:

أوالً :أن ال ُيدعى باسمو ،ويقال :يا محمد ،فيذا خالف األدب معو ،وانما يقال :يا رسول اهلل.
ص ْو ِت َّ
الن ِبي
َص َواتَ ُك ْم فَ ْو َ
ُّيا الَِّذ َ
آم ُنوا َال تَْرفَ ُعوا أ ْ
واألمر الثاني :في رفع الصوت ،وطريقة المخاطبةَ { :يا أَي َ
ق َ
ين َ
وَال تَ ْجيروا لَو ِبا ْلقَو ِل َكجي ِر بع ِ
ض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
َص َواتَي ْم
َع َمالُ ُك ْم َوأَ ْنتُ ْم َال تَ ْ
ض أْ
ين َي ُغض َ
ون * إِ َّن الَِّذ َ
ش ُع ُر َ
َن تَ ْح َبطَ أ ْ
ُّون أ ْ
َ ْ َْ
ْ
َ
َُ
ادوَن َك ِم ْن ور ِ
ِ
ِ
س ِ
اء
ين ُي َن ُ
يم * إِ َّن الَِّذ َ
ول المَّ ِو أُولَ ِئ َك الَِّذ َ
وبي ْم لِمتَّ ْق َوى لَي ْم َم ْغ ِف َرةٌ َوأ ْ
امتَ َح َن المَّو ُقمُ َ
ع ْن َد َر ُ
ين ْ
ََ
َجٌر َعظ ٌ
ا ْلحجر ِ
ون} [الحجرات ،]ٗ-ٕ:فخفض الصوت وأيضاً أن يتأدب معو في طريقة الخطاب ،وان
ات أَ ْكثَُرى ْم َال َي ْع ِقمُ َ
ُ َُ
خفض اإلنسان صوتو فإنو ال يكون أعمى من صوت النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-وال يناديو من بعيد بطريقة
اء ا ْلحجر ِ
ِ
ِ
ات} ،يا محمد ،اخرج إلينا ،فيذا من الجفاء.
ىؤالء األعراب {م ْن َو َر ُ ُ َ
إذن إن رأيت ذلك في القرآن فإنو في مقام اإلخبار عنو -صمى اهلل عميو وسمم-؛ ألنك ُمخبِر عن شخصو ،لكن
إذا كنت مخاطباً لو فينا ُيطمب أمر زائد عمى ىذا القدر ،إذا ُعرف ىذا فكذلك أيضاً فيما يتصل باهلل -تبارك
وتعالى.
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قال :وبو يظير الفرق بين ما ُيدعى اهلل بو من األسماء الحسنى ،وبين ما ُيخ َبر عنو ،فإذا قمت :يا اهلل ،يا
ِ
س َنى فَ ْاد ُعوه ِب َيا} [األعراف ،]ٔٛٓ:فإنما يدعى بأسمائو -
اء ا ْل ُح ْ
رحمن ،يا عزيز ،يا رحيم ،يا كريم { َولِمَّو ْاأل ْ
َس َم ُ
تبارك وتعالى -التي سمى بيا نفسو ،وسماه بيا رسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-وباب الوصف أوسع من باب

التسمية ،والوصف موقوف أيضاً عمى النقل ،فصفاتو -تبارك وتعالى -أكثر من أسمائو ،وانما تُشتق الصفات
من األسماء ،وال تُشتق أسماؤه من صفاتو.

وباب الخبر أوسع من باب الوصف ،ومن ثَّم فيو أوسع من باب التسمية ،فإذا أُخبر عنو -تبارك وتعالى-
لمتعريف والبيان ،أو التعميم فإنو ال يشترط في ذلك أن يكون مما ورد في الكتاب أو السنة ما لم يكن ذلك
يتضمن ما ال يميق ،واال فاألمر أوسع ،فيمكن أن تقول :اهلل -تبارك وتعالى -مثالً يريد أن يظير لنا حقيقة

الكافرين ،أن اهلل -تبارك وتعالى -مثالً يقرر لنا ىذا المعنى تقري اًر متنوعاً بأن اهلل -تبارك وتعالى -يحكي ما
وقع من أقوال ىؤالء المكذبين ،فاألمر في اإلخبار أوسع من باب الوصف ،وباب الوصف أوسع من باب

التسمية ،قال :بما ىو حق ثابت إلثبات ما يستحقو من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنو من العيوب
ادةً قُ ِل المَّو} [األنعام ،]ٜٔ:ىل نقول في دعائنا :يا شيء؟.
والنقائصُ { :ق ْل أ ُّ
ش ْي ٍء أَ ْك َب ُر َ
َي َ
ش َي َ
الجواب :ال.
قال -رحمو اهلل :-ولفظ التسمسل يراد بو التسمسل في العمل والفاعمين والمؤثرات بأن يكون لمفاعل فاعل،
ولمفاعل فاعل إلى ما ال نياية لو ،وىذا متفق عمى امتناعو عند العقالء.

الثاني :التسمسل في اآلثار بأن يكون الحادث الثاني موقوفاً عمى حادث قبمو ،وذلك الحادث موقوف عمى
حادث قبمو ،وىمم ج ارً ،فيذا في جوازه قوالن مشيوران لمعقالء ،وأئمة السنة والحديث مع كثير من النظار أىل

الكالم ،والفالسفة يجوزون ذلك ،وعمى ىذا دالالت الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح ،وأما التسمسل في
الشروط ففيو قوالن مشيوران لمعقالء ،والصواب المنع كالتسمسل في العمل.

ىذه مسألة تسمسل الحوادث تكمم عمييا شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل -ىنا طويالً في ىذا الكتاب ،أطال
ًّ
جدا فييا ،وفرق الكالم فييا في مواضع ،وكذلك تكمم عمييا في الكتاب الذي سيأتي بعده وىو "منياج السنة"
باإلضافة إلى مواضع أخرى من بعض كتبو ،ولكنو أطال ًّ
جدا في ىذا الكتاب ،ما الذي قاد إلى مسألة التسمسل

ىذه؟.

ىو لما ذكر في الوجو الثامن عشر من الوجوه التي رد بيا عمى الرازي في القانون الكمي :أن ما يعارضون بو

األدلة الشرعية من العقميات أنو فاسد متناقض ،كل ىذه العقميات التي يعارضون فييا األدلة ،وعرفنا قانونيم

الكمي :أنو إذا تعارض المعقول والمنقول قُدم المعقول ،وعرفنا حجتيم في ىذا ،فشيخ اإلسالم يبطل ذلك ،ففي
وحججا عقمية يعارضون بيا ىذه
الوجو الثامن عشر ذكر أن جميع ىذه األشياء التي يعتبرونيا دالئل عقمية
ً
المنقوالت ىي أباطيل ،وىي حجج فاسدة ،وشبيات باطمة ومتناقضة ،ىذه األشياء التي يسمونيا عقميات ،ثم بدأ

يتكمم عمى الصفات وما قالوه فييا ،وما رتبوه من الموازم في إثبات الصفات ،وما أثبتوه ،وما نفوه ،وطريقة

اإلثبات ،وطريقة النفي ،بكالم طويل.
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ثم ذكر الوجو التاسع عشر في بطالن االستدالل بحدوث الحركات واألعراض ،وما أورده عمييم الفالسفة ،فحينما
يقررون باطميم يتسمط عمييم الفالسفة ،ولنقص معرفة ىؤالء بالمنقول يمتزمون لوازم باطمة ،ويقعون في انحرافات

عظيمة ال تتفق مع ما يدعون من اتباعيم لممعقول وأنيم أصحاب المعقول ،وما شابو ذلك ،فيذا اإليراد الذي
أورده عمييم الفالسفة مثالً :قالوا :إذا كانت األفعال جميعيا حادثة بعد أن لم تكن فالم ِ
حدث لذلك إما أن يكون
ُ
ٍ
بسبب حادث يقتضي الحدوث ،واما أ ّال يكون ،فإن لم يكن صدر عنو سبب حادث يقتضي الحدوث
صدر عنو

لزم ترجيح الممكن بال مرجح وىو ممتنع في البديية ،وان حدث عنو سبب فالقول في حدوث ذلك السبب كالقول

في حدوث غيره ،ويمزم التسمسل الممتنع باتفاق العقالء ،بخالف التسمسل المتنازع فيو ،مع أن كال النوعين باطل

عند ىؤالء المتكممين ،يعني أن المتكممين يبطمون النوع المتفق عميو في التسمسل ،والنوع المتنازع فيو ،فيقولون:

كل ىذا ممتنع ،يقول :فيم مضطرون في ىذا الدليل إلى الترجيح بال مرجح تام ،يعني ىذا الذي يقول الفالسفة

بأنو ُمحال ،والمتكممون أيضاً يمنعون منو في أصل كالميم ومقاليم -الترجيح بال مرجح تام ،-أو إلى القول

بالتسمسل والدور ،وكالىما ممتنع عندىم ،ىذا ممتنع ،وىذا ممتنع ،فوصموا إلى طريق مسدود ،ىؤالء أىل
الكالم كالرازي وغيره لما ناظرىم الفالسفة ،وردوا عمييم.

ويمكن أن ألخص مسألة التسمسل بطريقة تريح الجميع ،ويفيميا الجميع ألني ال أحب اإليغال في ىذه القضية،
والذين ألفوا فييا أعرف اثنين ألفوا في ىذه المسألة ال أعرف ليم ثالثاً ،وكل ىؤالء كنت نصحتيم أن ال يفردوا

ىذه بمؤلف؛ ألن الناس الذين يقرءون ىذا الكالم قد يقعون في أحد محظورين:

المحظور األول :أن يفيموا الكالم عمى غير المراد ،فيعتقد التسمسل الممنوع باالتفاق ،ويحصل ليم انحراف في

االعتقاد إحساناً منيم الظن بشيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل ،-وظنًّا منيم أنيم إنما قمدوه ،ولم يفيموا كالمو
في الواقع ،فيذه مشكمة.

المحظور اآلخر :أن ينسبوا إلى شيخ اإلسالم ابن تيمية عقيدة باطمة ىي كفر ،وشيخ اإلسالم يصرح ببطالنيا،
َّى ُر}
وأنو لم يقل بيا أحد إال فئة قميمة ،حفنة من الذين ينتسبون ،أو ينسبون إلى الدىر { َو َما ُي ْيمِ ُك َنا إَِّال الد ْ
[الجاثية ،]ٕٗ:الدىرية.
ويترك ما وراء ذلك من
اضحا وال إشكال فيو ،ويتحقق بو المرادُ ،
واالعتقاد الذي ينبغي أن يكون سيال وو ً
التفصيالت ألىل االختصاص ،وقد تأممت كثي اًر في ىذه القضية ما الذي يمكن أن يقال في مجمس كيذا؟.

فرأيت أن صدري ينشرح إلى االجتزاء بيذا القدر بحيث ال يبقى عند أحد إشكال :العقيدة الصحيحة عقيدة أىل

اإلسالم ،عقيدة أىل السنة والجماعة التي صرح بيا األئمة ،وىي منقولة عن جماعة كثيرة منيم :ىي أن اهلل -
تبارك وتعالى -لم يزل متصفاً بصفات الكمال منذ األزل ،فإذا نظرنا إلى صفاتو -تبارك وتعالى -المتعمقة
بالمشيئة واإلرادة -ىذه التي تحتيا خط اآلن ،ىذا موضع اإلشكال عندىم ،ىذه التي يسمونيا الصفات

االختيارية ،-فصفة الكالم مثالً كما يقولون :أزلية قديمة النوع ،حادثة اآلحاد ،حادثة اآلحاد ال يقصدون أنيا

مخموق ،ال ،كالم اهلل صفة من صفاتو ،لكن يقصدون أنو يتكمم متى شاء ،آحاد الكالم يعني لما كمم موسى عند
الشجرة ىذا يسمى آحاد الكالم ،يعني مفردات الكالم ،وكممو عند الشجرة ىل ىذا التكميم كتكميمو -تبارك
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ت لِ َّمن ِ
اس اتَّ ِخ ُذوِني َوأُمي إِلَ َي ْي ِن ِم ْن ُد ِ
ون المَّ ِو}
ت ُق ْم َ
وتعالى -عيسى -صمى اهلل عميو وسمم -في القيامة {أَأَ ْن َ
َ
[المائدة ،]ٔٔٙ:ىل ىذا حصل في وقت واحد أو في أوقات؟.
فيصعق أىل السموات إلى آخره ىل ىذا كالم واحد أو كالم؟ ،يتكمم متى شاء
اهلل حينما يتكمم من وحيو بما شاء ُ
وكيف شاء عمى الوجو الالئق بجاللو وعظمتو أليس كذلك؟ ،ىذا ىو اعتقاد أىل السنة والجماعة ،يتكمم متى
شاء كيف شاء ،فكالمو متعمق بمشيئتو وارادتو ،وأصل الصفة أزلية ،إذا عرفنا ىذا فقل ذلك في الصفات المتعمقة

بالمشيئة واإلرادة ،فاهلل يخمق واضح؟ ،متصف بالخمق ،يخمق متى شاء وال يزال يخمق خمقًا بعد خمق أليس
كذلك؟.
فيناك أناس ما ُوجدوا ونحن وجدنا وكنا قبل ذلك عدماً ،فمم يزل اهلل -عز وجل -يخمق خمقاً بعد خمق ،ىذه

ال
الصفة ىي صفة كمال اهللُ متصف بيا منذ األزل ،وىي صفة ثابتة هلل -تبارك وتعالى ،-إذن لم يكن اهلل معط ً
من شيء من ىذه األوصاف ثم ط أر لو ،فمم يزل -سبحانو وتعالى -متصفًا بصفات الكمال ،فيذا الخمق الذي
نراه من أولو إلى آخره آحاده حادثة بعد أن لم تكن ،السموات ،العرش ،زيد ،عمرو ،آدم -عميو الصالة والسالم-

 ،ىذا الشجر والجبال ،كل ىذه حادثة مخموقة بعد أن لم تكن ،ىذه المخموقات التي ترونيا متشخصةً -أعيان
المخموقات التي نشاىدىا -ال يوجد منيا شيء أزلي ،ما نشاىده وما ال نشاىده ،المالئكة ،الجن ،كل ىذه

المخموقات كائنة بعد أن لم تكن.

وىناك فرق بين آحاد وأعيان المخموقات ،يعني المفردات زيد ،عمرو ،العرش ،الكرسي ،جبريل -عميو السالم،-

ميكال -عميو السالم -فيذه كائنة بعد أن لم تكن ،مخموقة ،مسبوقة بعدم ،فاهلل ىو األول الذي ليس قبمو شيء

وىو اآلخر الذي ليس بعده شيء ،نعيم أىل الجنة ىل يزول؟ ال يزول،
يتجدد { ُكمَّ َما ُر ِزقُوا ِم ْن َيا ِم ْن ثَ َم َرٍة ِرْزقًا قَالُوا َى َذا الَِّذي ُر ِزْق َنا ِم ْن قَْب ُل
القولين أنو يشبو بعضو بعضاً ،فإذا جيء بو قالوا :ىذا الذي جاءنا

يتجدد أو ال يتجدد؟.
شا ِب ًيا} [البقرة ،]ٕ٘:عمى أحد
َوأُتُوا ِب ِو ُمتَ َ
قبل ذلك ،في الجنة يعني ،لكن الطعوم

تختمف ،أو ىذا الذي رأيناه في الدنيا ،الذي ُرزقناه في الدنيا ،لكن الصورة متشابية والحقيقة مختمفة ،ففي الجنة

لم يزل اهلل -عز وجل -أيضاً يخمق ليم ،ويجدد ليم من ألوان النعيم ،فيذا ال ينقضي في المستقبل ،شيخ
اإلسالم يقول :قولوا في الماضي في النوع ال في اآلحاد بأنو لم يزل اهلل -عز وجل -يخمق ،كل مخموق فيو

مسبوق بالعدم ،كل مخموق بال استثناء ،فجميع المخموقات التي خمقيا اهلل -تبارك وتعالى -ىي مسبوقة بالعدم،
فمم يزل اهلل -عز وجل -يتصف بأوصاف الكمال منذ األزل ،كما أنو -تبارك وتعالى -يكون كذلك إلى األبد،
ىذا القدر ىو الذي تدور عميو مسألة تسمسل الحوادث ىذه كميا ،وشيخ اإلسالم يتكمم عمى النوع وىم يفيمون

كالمو عمى اآلحاد؛ وليذا قالوا :إنو يقول بقدم العالم ،وشيخ اإلسالم ما يقول بيذا ،ويقول :ىذا ال يقول بو إال

بعض الفالسفة الذين ىم أتباع أفالطون ،يقول :ىؤالء الذين قالوا بقدم العالم وبعض المنسوبين إلى عقيدة

الدىرية ،وىؤالء كفار باالتفاق ،فشيخ اإلسالم أبعد ما يكون عن ىذا ،ففيم بعضيم من كالمو ىذا المعنى فرموه
بيذه العقيدة الباطمة ،وىو أول من ينقضيا ،وفي كالمو من نقضيا وابطاليا في كتبو الشيء الكثير ،يكفي فقط

أن تفيم ىذا السطر أن اهلل لم يزل منذ األزل متصفاً بصفات الكمال ،وأنو لم يط أر عميو كمال بعد أن لم يكن.
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إذا فيمت ىذا فكل كالم شيخ اإلسالم يريد أن يصل بو إلى ىذه القضية التي يقولون ىم :ال ،كان معطالً،

فالفالسفة يحتجون عمييم ويقولون ىذا الكالم الذي سمعتم آنفاً ،يقولون :تقولون :كان معطالً ،فيل ُوجد العالم
ىكذا من غير سبب؟ فيكون ذلك من قبيل ترجيح أحد الممكنات من غير مرجح ،ما الذي أوجد العالم؟ أو

تقولون :إن اهلل أراد ذلك وخمقو وأوجده ،فيكون ىذا العالم والخمق صاد اًر عن إرادتو وخمقو -سبحانو وتعالى-؟،

فالفالسفة يقولون ليم :إذا قمتم ىذا فيذا يقتضي التسمسل خْمق قبل خْمق قبل خْمق ،شيخ اإلسالم يقول :اآلحاد

كميا حادثة ،مفردات ىذا الخمق ،أما النوع فيو الذي يتكمم عنو من جية أنو صفة كمال هلل -تبارك وتعالى -أنو
لم يزل يخمق ،وأنو لم يكتسب وصفاً جديداً من أوصاف الكمال بعد أن لم يكن فيقول :إن الفالسفة ألزموىم،
وىؤالء من أىل الكالم يمنعون ىذا وىذا ،فوقفوا متحيرين فجاءوا بأجوبة ال يحصل بيا مطموبيم.

فشيخ اإلسالم يفرق في ىذه المسألة يقول :لفظ التسمسل -يعني أنو لفظ محتمل -يراد بو التسمسل في العمل
والفاعمين ،والمؤثرات بأن يكون لمفاعل فاعل ،ولمفاعل فاعل إلى ما ال نياية لو ،وىذا متفق عمى امتناعو عند

العقالء.

خالصة معنى ىذا الكالم :التسمسل في العمل ،والفاعمين ،والمؤثرات الذي جاء فيو الحديث ،وشيخ اإلسالم ناقشو

ق كذا؟ ،من خمق كذا؟ ،من خمق كذا؟ ،حتى يصل
في مواضع من ىذا الكتاب وىو أن الشيطان يأتي َمن خمَ َ
إلى أن يتساءل ويقول :من خمق اهلل؟- ،تعالى اهلل وتقدس وتنزه ،-فيذا من الشيطان ،وىذا التسمسل في الفاعمين
فيذا ممتنع.

فاهلل ىو األول الذي ليس قبمو شيء ،وىو اآلخر الذي ليس بعده شيء ،ولذلك أرشد النبي -صمى اهلل عميو

وسمم -إلى أن يقف اإلنسان عند ىذا ويستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم ،وجاء ىذا أيضاً في الحديث القدسي،

أعني :أنو ال يزال الناس يتساءلون فيقول :من خمق كذا؟ ومن خمق كذا؟ ،إلى آخره.

والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -أخبر بذلك -يعني عن وقوعو ،-فيذا أمر من الشيطان ،فأرشد النبي -صمى اهلل

عميو وسمم -إلى االستعاذة لقطع مصدر ىذه الخواطر ،والوساوس الفاسدة ،ثم أمره أن ينتيي ،ال يسترسل مع
ىذا التفكير ،وأرشده إلى أمر ثالث وىو أن يقول(( :آمنت باهلل))(ٔ) ،ىذه ثالثة أمور ،ولعمو يأتي من كالم شيخ

اإلسالم الذي رد بو عمى الرازي في مثل ىذه القضية ،شيخ اإلسالم وأنت تق أر لو جبل -رحمو اهلل ،-أنا جالس

أتخيل عمم شيخ اإلسالم ،وما يمكن أن أقدمو من مثل ىذه الجمل كأني آتي بحفنة وأقول :ىذا نموذج من

الصمان ،وىذه حفنة وأقول لكم :ىذا نموذج من الربع الخالي ،وىذه حفنة
الدىناء ،وحفنة وأقول :ىذا نموذج من ّ
صحارى ،-وىذه حفنة وأقول لكم :ىذا نموذج من الصحراء الكبرى ،وىذه
وأقول لكم :ىذا نموذج من النفوذ -ىذه
َ

حفنة من ماء ،وأقول لكم :ىذه من المحيط اليندي ،وىذه من المحيط األطمسي ،ماذا يمكن أن تقدم؟ ،أنا ىكذا

أصور حالي فيما أحاول أن أقدمو وأقربو من عمم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أنا مع نفسي أفكر بيذه الطريقة أن ما

أذكره لكم بيذه المثابة ،وأنا بالسيارة العصر اليوم أو أمس أفكر بيذه الطريقة أن ما أقدمو ما أحاول أن أقربو ىو
ٔ  -أخرجو البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب ما يكره من كثرة السؤال وتكمف ما ال يعنيو ،برقم ( ،)ٕٜٚٙومسمم

والمفظ لو ،كتاب اإليمان ،باب بيان الوسوسة في اإليمان وما يقولو من وجدىا ،برقم (ٖٗٔ).
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مثل الذي يأتي بحفنة من ىذا ،وحفنة من ىذا ،قد يتصور البعض أن ىذه الحفنة ىي التي تمثل الصحراء
الكبرى كميا ،لكن ىي شيء يسير ،فحينما يتكمم عمى ىؤالء تجد أنو يرد عمى الرازي ،ثم يستمم الشيرستاني -
ألرَموي ،ثم بعد ذلك يتكمم عمى اآلمدي ،ويستطرد فيما ذكره اآلمدي ،ويرد
بالفتح ،-ثم بعد ذلك يتوجو إلى ا ْ
عميو.
ثم يتولى ابن سينا ويبدأ في الرد عميو ،ثم بعد ذلك يرجع إلى الشيرستاني وما فيمو من كالم الفالسفة

المتقدمين ،وأنو لم يفيم كالميم ،وأنو لم يطمع عمى كتبيم ،وأنو ال يعرف الفمسفة عند المتقدمين ،وانما غاية ما
ىنالك أنو ق أر كتب ابن سينا ،وأن كتب ابن سينا ال تمثل كالم الفالسفة ،ىو جبل يضرب ىذا ،ويضرب ىذا،

ردودا تُشعرك أن ىؤالء الناس مساكين.
ويضرب ىذا ،وتجد ً
حدا مما
وسأذكر لكم
نموذجا كيف يخبط ىذا ويتدحرج ،ويخبط اآلخر ويتدحرج بال مبالغة ،سأذكر لكم نموذ ًجا وا ً
ً
فعمو مع الشيرستاني الذي يعتبر عندىم من كبار أئمة عمماء الكالم ،وىذا الكتاب في الرازي -كما ترون،-
والظاىر أنو ألفو و "منياج السنة" إما في سنة واحدة ،أو في مدة متقاربة ،سنةٚٔٓ( :ى ـ).

وأنا أقول :إن أولئك الذين يحبون المباحث العقمية ،ويرون أنيم يجدون ما يشبع حاجتيم في كتب مترجمة ،أو
في كتب لبعض المنحرفين ،إذا قرءوا في مثل ىذا الكتاب ،و"نقض التأسيس" مع أنيم لن يفيموه لكن عمى األقل

ىم سيقرءون في أبحاث يضيعون فييا ،متاىات ،وشيء ىائل ،يعني تق أر أحياناً وتريد أن تستدرك ،تريد شيئاً
تقول فيو :مثل ىذا الكالم تجاوز فيو ،بخالف ما إذا َنقل الكالم المظمم ،كالم ىؤالء ،ينقل عنيم أشياء كثيرة ثم
يبدأ يرد عمييم ،والظاىر أنو كان عنده مكتبة حينما ألف ىذا الكتاب ،فيو ينقل بحروفو ،ينقل كالميم من ىنا

وىناك ،ثم يقول :قال بعد ذلك ،ثم يقول :قال قبمو ،فينقل نصًّا ،فحينما تنظر في كالمو ،وفي نقمو إذا جاء

كالميم رأيت الكالم المظمم المتيافت ،واذا بدأ يتكمم رأيت كالماً عميو نور ،فتقول :سبحان اهلل! ،اهلل أعطى ىذا

الرجل كثي اًر ،فيو آية من آيات اهلل -عز وجل ،-مدارك ،وعمم ،وسعة نظر ،ومعرفة بمذاىب ىؤالء ،وكان يذكر
عن نفسو -رحمو اهلل -أنو كان يشرح لمواحد منيم مذىبو في مقام المجادلة والرد والمناظرة حتى ينبير ذلك

عرفو بما لم يكن يعرف عن مذىبو ،فيم ما يعرفون مذىبيم ،واذا ُوجد
الرجل ،فيرى أن مذىبو عظيماً؛ ألنو ّ
كتاب جاءوا بو إليو ،مثل :كتاب "منياج السنة" ىذا -لعمنا نتكمم عمى بعضو إن شاء اهلل في ىذه الميمة ،-وكان

ابن المطير قد كتب "منياج الكرامة" ،وىو معاصر لشيخ اإلسالم ،فجاءوا لو بالكتاب ،فبدأ يكتب الرد عميو،
ووصمت طالئعو إلى ابن المطير ،وىكذا في رده عمى أمثال الحالج ،وابن سبعين ،وأمثال ىؤالء ،ولما ذىب

إلى اإلسكندرية وجاءوا بكتب ىؤالء وأرادوا أن يقرءوىا عميو -يعني من أتباعيم ،-فقرءوىا وشرحيا ليم جممةً

جممة حتى رجع بعض كبارىم.

فيو يقول ىنا بأن ىذا النوع األول تسمسل الفاعمين ىذا أمر ممتنع عند العقالء.
ٍ
حادث قبمو ،وذلك الحادث موقوف عمى حادث
الثاني :التسمسل في اآلثار بأن يكون الحادث الثاني موقوفاً عمى

قبمو ،وىمم ج ار ،فيذا في جوازه قوالن مشيوران لمعقالء وأئمة السنة والحديث مع كثير من النظار ،وأىل الكالم،
والفالسفة يجوزون ذلك ،وينقل ىذا في أكثر من موضع من ىذا الكتاب ،يقول :وعمى ىذا دالالت الكتاب والسنة

الكثيرة ،والعقل الصحيح ،ىذا تسمسل في اآلثار ،وىو يتكمم عمى النوع وال يتكمم عن اآلحاد ،كل مخموق مما نراه
7

أو مما ال نراه فيو مسبوق بالعدم ،ىذه عقيدة شيخ اإلسالم وعقيدة المسممين ،لكن ىو يقصد أن اهلل لم يزال
متصفًا بصفات الكمال ومنيا :الخمق ،فاهلل منذ األزل وىو متصف ولم يط أر عميو ىذا الوصف بعد أن لم يكن،
يقول :وأما التسمسل في الشروط ففيو قوالن مشيوران لمعقالء ،والصواب المنع كالتسمسل في العمل ،كالنوع
األول يعني ،ما ىو التسمسل في الشروط؟.
يقولون :ال يحدث حادث إال بحدوث حادث يربط ىذا بيذا ،ال يقع ىذا إال بوقوع ىذا ،فيقول :فيذا غير صحيح

اء َوَي ْختَ ُار} [القصص ،]ٙٛ:وىذا تسمسل في الشروط ،فيذا ينكره شيخ اإلسالم بل ينقل في
ق َما َي َ
{ َو َرب َ
ُّك َي ْخمُ ُ
ش ُ
بعض المواضع أنو ممتنع عند العقالء.

فيذا تسمسل الحوادث الذي يقرره شيخ اإلسالم ،اتضح؟.

أما التسمسل في الشروط كقوليم :ال يحدث حادث حتى يحدث حادث ،فيقول :ىذا ممتنع ،ويكفي في مسألة

التسمسل ىذا القدر :أن اهلل لم يزل متصفاً بصفات الكمال ،إذا فيمت ىذا فأنت موافق لما قالو شيخ اإلسالم ،وما
أطال في تقريره يريد أن يصل إلى ىذه القضية التي ال يقرون بيا ،وما فيموا كالمو فيماً صحيحاً ،فجعموا
يشغبون عميو ،وحمموه عمى المعنى الذي ينكره ويقول :إنو باطل باتفاق العقالء.

وقال -رحمو اهلل :-وينبني عمى القول بجواز التسمسل في اآلثار الذي ىو الصواب المقطوع بو أن اهلل لم

يزل متكمماً فعاالً لما يريد وال يزال كذلك.

ىذا الكالم الذي قررناه آنفاً ،فيم يقولون في مسألة الكالم بأن الكالم قديم ،ىؤالء األشاعرة -كما ىو معموم-

يقولون :المفظ حادث ،والمقصود المعنى بناء عمى مناظرة وقعت في ذلك ،فيذا كالم األشاعرة في مسألة الكالم

وأنو ال تعاقب فيو وال انقضاء ،يقولون :ىو معنى واحد ،معنى وليس بمفظ عندىم ،والمعتزلة يقولون :ال ُيتصور

لفظ بال معنى ،الكالم لفظ ومعنى ،وىذا صحيح ،لكن المعتزلة بناء عمى مسألة تعدد القدماء التي ناظروا فييا

بناء عمى عقيدة أيضاً أخرى فاسدة :أن الصفات منفكة عن الذات :-إذن ىو مخموق ،وصفاتو
الفالسفة يقولون ً -
مخموقة ،وأنو خمق الكالم في الشجرة ،إلى آخره ،بينما أىل السنة يقولون :اهلل متصف بالكالم ،وكالمو صفة
غير مخموقة ،صفة من صفاتو ،والصفات مالزمة لمذات غير منفكة عنيا ،وال تُتصور ذات بال صفات ،وأولئك
المعطمة لو قيل ليم :صفوا العدم ما استطاعوا أن يصفوه بأبمغ مما يصفون اهلل بو ،ال فوق وال تحت ،وال ُيرى،
وال يتكمم.

وقال -رحمو اهلل :-قد ثبت بالسمع اتصاف الباري باألفعال االختيارية القائمة بو كاالستواء عمى العرش،

الرزق ،المتعمقة بنفسو ،والمتعدية إلى الخمق ،والفعل المتعدي والالزم
والقبض ،والبسط ،والنزول ،والخمق ،و َّ
البد أن يقوم بالفاعل ،ويمتنع عقالً وشرعاً أن يقوم بغيره في الحالين ،وىذه األفعال االختيارية تبع لقدرتو

ومشيئتو ،فما شاء قالو وتكمم بو ،وما شاء فعمو في الحال والماضي والمستقبل ،ىذا أصل متفق عميو بين

السمف ،وعميو دل الكتاب والسنة.

يقول :ىذه األفعال البد أن تقوم بالفاعل ،يعني الصفة البد أن تقوم بالموصوف ،ويمتنع أن تقوم بغيره ،وىذه

األفعال االختيارية تبع لقدرتو ومشيئتو ،فما شاء قالو وتكمم بو ،وما شاء فعمو في الحال والماضي والمستقبل ،ىذا

أصل متفق عميو بين السمف ،وعميو دل الكتاب والسنة ،ىذا القدر الذي يحتاج اإلنسان أن يعتقده ،أن اهلل -
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فعال لما يريد ،لم يزل متصفًا بصفة الكمال في األزل ،وفي الحاضر ،وفي المستقبل ،وىم
تبارك وتعالىّ -
يمنعون من ىذا ،فيناقشيم فينجر النقاش إلى الدخول في مثل ىذه القضايا التي ىي مسألة تسمسل الحوادث.
حدث البد لو من م ِ
حدث ،وكل مفعول ومصنوع البد
وقال -رحمو اهلل :-من القضايا الكمية الضرورية أن كل ُم َ
ُ
لو من فاعل وصانع ،وكل ممكن البد لو من واجب ،واآلية والداللة يجب أن يكون ثبوتيا مستمزماً لثبوت
المدلول الذي ىو آية لو ،وعالمة عميو إلى أن تندرج تحت قضية كمية ،واذا كان كذلك فجميع المخموقات

مستمزمة لمخالق بعينو ،وكل منيا يدل بنفسو عمى أن لو محدثاً بنفسو ،والعمم بأفراد ذلك ال يحتاج إلى العمم
محدث فالبد لو من ِ
محدث.
بالقضية الكمية ،وىي أن كل َ
اآلن شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -ذكر ىذا الكالم ضمن الوجو التاسع عشر في الرد عمى الرازي ،الوجو التاسع

عشر ىذا طويل ،فذكره ضمن الرد عمى الرازي ضمن مناقشات لممتكممين ،وألدلة المتكممين في حدوث العالم
األرَموي واآلمدي ثم ناقش الرازي في طرق إثبات الصانع ،وكذلك اآلمدي والجويني
واألجسام ،فرد عمى الرازي و ْ
والشيرستاني ،وفي ضمن ىذا تطرق إلى مسألة تسمسل الحوادث ،وىذه من متعمقات ىذه المسألة وطرق

محدث البد لو من
االحتجاج عند المتكممين يقول :ىذه األفعال االختيارية تبع لقدرتو ومشيئتو ،ىكذا ،وأن كل َ
م ِ
حدث ،ىذه قضية كمية ،بمعنى نحن عرفنا أن عند ىؤالء من أنواع األدلة ما يكون من قبيل الكميات ،يعني
محدث فالبد لو من ِ
محدث ،كل ممكن -يعني ممكن
األدلة المنطقية التي يقال ليا :الكمية المبدوءة بكل ،كل َ

الوجود -البد لو من واجب الوجود.

فينا ىذه قضية كمية ،نحن عرفنا أن األقيسة العقمية عندىم واألدلة العقمية منيا ما يكون من قبيل دليل الشمول
-كل كذا فيو كذا -يبدأ بيذه المقدمة الكمية ،وىناك شيء اسمو قياس التمثيل الذي يكون عند الفقياء إلحاق فرع

بأصل في حكم لعمة جامعة بينيما ،وىناك دليل من األدلة العقمية الذي يسمونو البرىان ،وقد مضى الكالم عميو،

فيو يقول :من القضايا الكمية الضرورية ،الضرورية يعني ال ينازع فييا أحد ،ال تحتاج إلى إثبات ،واذا أردنا أن
محدث البد لو من ِ
محدث؟.
نثبتيا فيذه ىي السفسطة ،لو جاء واحد وقال :ما الدليل عمى أن كل َ
محدث البد لو من ِ
محدث ،أنا عندما أرى ىذا الكالم
نقول :ىذه سفسطة ،ىذه قضية ال ينازع فييا أحد ،كل َ
مكتوبا بخط اليد ،فأقول :ىذه الكتابة البد ليا من كاتب ،وعندما أرى أث اًر في األرض أقول :ىذا األثر البد لو من
ً

إنسانا مر من ىنا ،كما قال اإلعرابي:
مؤثر ،البد أن
ً
البعرة تدل عمى البعير ،وأثر القدم يدل عمى المسير(ٕ).

وقل مثل ذلك عندما أسمع صوتاً فأقول :ىذا الصوت البد لو من مصدر إما إنسان أو حيوان أو سيارة أو رعد

أو طائرة أو غير ذلك ،فيذه األشياء ليا ما ترجع إليو ،مصدر يعني ،فينا يقول :من القضايا الكمية الضرورية
محدث البد لو من ِ
محدث ،فيذه معمومة ،قضية كمية ،قاعدة ويدخل تحتيا كل الجزئيات التي تصمح
أن كل َ
ليذا ،وكل مفعول ومصنوع البد لو من فاعل وصانع ،وكل ممكن البد لو من واجب ،يعني ىذه ثالث كميات،

ٕ  -انظر :تفسير الرازي (ٕ ،)ٖٖٗ /وترجيح أساليب القرآن عمى أساليب اليونان ،البن الوزير (ص.)ٖٛ :
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واآلية والداللة يجب أن يكون ثبوتيا مستمزماً لثبوت مدلوليا الذي ىو آية لو ،وعالمة عميو إلى أن تندرج

تحت قضية كمية.

فيو يذكر ىذا الكالم بعدما قرر أن اآلية والعالمة والداللة عمى الشيء يجب أن يكون ثبوتيا مستمزماً لثبوت

المدلول الذي ىي آية لو وعالمة عميو ،وال تفتقر في كونيا آية وعالمة وداللة إلى أن تندرج تحت قضية كمية،

فيو يريد أن يقرر ىذا يقول :إن المتكممين إذا أرادوا إثبات مثالً أن اهلل -تبارك وتعالى -ىو الخالق ،أو أنو
موجود ،يثبتون وجود اهلل -عز وجل ،-ويتعبون أنفسيم كما حصل لما مر الرازي من عند امرأة عجوز ومعو
كوكبة من تالمذتو قالت :من ىذا؟.

قالوا :ىذا الذي يعرف عمى وجود اهلل ألف دليل ،قالت بفطرتيا :لو لم يكن في قمبو ألف شك لما عرف ألف دليل
عمى وجود اهلل ،يعني ىل وجود اهلل -عز وجل -يحتاج ىذا الجيد حتى نثبتو بألف دليل؟.
(ٖ)

النيار إلى دليل
شيء *** إذا احتاج
وليس يصح في األذىان
ٌ
ُ
ولذلك األعرابي قال" :البعرة تدل عمى البعير ،واألثر يدل عمى المسير ،أرض ذات فجاج ،وسماء ذات أبراج،

أفال تدل عمى العميم الخبير؟" ،فشيخ اإلسالم في ىذا الكالم حينما يقول ىنا :واآلية والداللة يجب أن يكون
محدث البد لو من
ثبوتيا الداللة المعينة يقصد ،اآلن يقول :الدليل الكمي ىذا صحيح ما فيو إشكال أن كل َ
ِ
محدث ،عرفنا ىذا ،لكن يقول :الناس يرون ويشاىدون في كل يوم ،في كل صباح ومساء ما يدل عمى قدرة اهلل

-عز وجل ،-ويقول :ولكنو ما تجدد من ذلك من غير المألوفات كان أدعى إلى إيقاظ ىذا في النفوس ،فيقولون:

سبحان اهلل! ،يقول :لكن اإللف ،ىم يرون ما ىو أعظم مما شاىدوا فال يسبحون اهلل ،يعني السماء واألرض

عظيمة ًّ
جدا لكن حينما يرون أحياناً دليالً جزئياً يدل عمى قدرة اهلل أو عظمتو أو شيء ألول مرة يشاىدونو،

يقولون :سبحان اهلل! ،يعني مثالً يحدثني رجل من العامة -وىو منبير -عنده بقرات فجاء من العمل وقيل لو:

إن إحدى البقرات ستضع اآلن ،فيقول :فذىبت وجمست أرقبيا يقول :بمجرد ما سقط المولود عمى األرض بدأ

يبحث عن ثدييا ،وبدأ يرضع ،يقول :أنا عندىا اعتمدت عمى الجدار ووقفت مندىشاً َمن الذي عمميا ،وىي
خرجت اآلن وأنا أشاىد؟ ،لم تعمميا أميا ىذا األمر ،فجعل يسبح اهلل -عز وجل -ويقدسو ،ووقع في قمبو من

تعظيم اهلل -عز وجل -الشيء الكثير عمى قضية كيذه ،فخمق السموات واألرض أعظم من ىذه ،فشيخ اإلسالم

مستمزما لثبوت المدلول،
يقول :مثل ىذه األدلة التي يسمييا ىنا يقول :واآلية والداللة يجب أن يكون ثبوتيا
ً
يقول :ما يحتاج أن تكون إال قضية كمية ،يقول :وكثير من العوام ال يقوم بقموبيم ىذا -يعني القضية الكمية-
بل قد ال يعرفونيا ،ولكنيم يدركون ذلك بفطرىم ،وليذا فيم يستدلون بيذه األشياء التي يشاىدونيا عمى عمم اهلل

وقدرتو ،أو عمى خمقو ،وأنو ىو الواحد األحد -سبحانو وتعالى.

يقول :ىذا الدليل الكمي الذي أتعب المتكممون أنفسيم في تقريره مثل ىذا صحيح ولكنو ال ُيحتاج إليو ،فما يوجد
في الفطر ،وما يشاىده الناس أمر يتكرر ،وىو يدل عمى المدلول ،ىذه المشاىدات تدل عمى أن اهلل ىو الذي
ٖ  -البيت لممتنبي ،ديوان المتنبي (ٕ ،)ٜ٘/بواسطة شرح المية العجم ،لمدميري (ص ،)ٔٛ:وانظر :الصبح المنبي عن حيثية
المتنبي (ٕ.)ٖ٘ٓ/
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خمق وأوجد ورزق وأعطى إلى آخره ،بمعنى كما يذكر بعض أىل العمم حينما يأتي قط وىم يأكمون فيذىب
ويعطونو شيئاً ثم يذىب ،ويرجع بسرعة وينتظر فيعطونو أخرى ،وثالثة ورابعة ،ويذىب ويرجع فتتبعو أحدىم،

فنظر فإذا ىذا القط يذىب إلى قط آخر أعمى في مكان خرب قريب منيم فيضع بين يديو ىذه المحمة ثم يأتي

يرقبيم ،فيعطونو فيذىب بيا إليو ،وكانوا يتعجبون انظر كيف أن اهلل ىو الرازق! ،كيف سخر ىذا ليذا! ،ىذا
ش ْي ٍء َخ ْمقَو ثُ َّم َى َدى} [طو ،]٘ٓ:ىدى ىذه المخموقات،
َعطَى ُك َّل َ
مشيد يذكرك بأن اهلل -تبارك وتعالى{ :-أ ْ
ىداىا اليدايتين في أمور معايشيا ،اليداية التي يقال ليا :اليداية الفطرية ،وىدى اإلنسان إلى معرفتو ،فيذا

مثال.

وحينما يذكر بعض أىل العمم شيئاً مما نذكره في األسماء الحسنى مثالً ،أو بعض ما ال أذكره ،يذكرون أشياء

من ىذا القبيل ،طائر ينتقل بين شجرتين يأخذ من ثمر ىذه ثم يمقيو في مكان في األخرى ،فمما صعد أحدىم
ونظر واذا ثعبان أعمى ،وىذا الطائر يمقي في فمو ما يحممو لو ،فمثل ىذه يقف عندىا بعض الناس ،فيذه كانت

سبباً لتوبة أحد المشاىير في الزىد والعبادة.

محدث البد لو من ِ
محدث صحيحة لكنيا ليست ذات أىمية،
فشيخ اإلسالم يقول :إن ىذه القضية الكمية أن كل َ
فما يشاىده الناس من مفردات ووقائع يستدلون بيا عمى الخالق -سبحانو وتعالى ،-يقول :حتى أدلتكم ىذه
الصحيحة وتتعبون أنفسكم كميا إلثبات وجود اهلل ،وىذه قضية بدىية ،بكالم طويل يذكره في ىذه ويمثل ليا ،وال

حاجة إلى التطويل في ذلك.

وقال -رحمو اهلل :-فالفعل يستمزم القدرة ،واإلحكام يستمزم العمم ،والتخصيص يستمزم اإلرادة ،وحسن العاقبة
يستمزم الحكمة ،فميذا كانت المخموقات آيات عميو ،وسماىا اهلل آيات.

ىو ىذا ،شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -قرر قبل ىذا الكالم أن ما يشيده الناس من الحوادث آيات دالة عمى الفاعل
الم ِ
حدث بنفسيا من غير أن يجب أن تقترن بيا قضية كمية ،يعني العوام ما يرجعون يتفمسفون ويقولون :حصل
ُ
ِ
محدث البد لو من محدث ،أنتم اآلن تضحكون من ىذا الكالم ،لألسف ىذا غاية ما
بناء عمى أن كل َ
كذا وىذا ً

عند المتكممين ،فيقول :ال يحتاجون إلى مثل ىذا ،ويقول :ىذه األشياء دالة عميو -سبحانو وتعالى ،-ومعموم أنو
ال يوجدىا إال ىو -تبارك وتعالى ،-فكما أنو يستدل عمى أن المحدثات البد ليا من ِ
محدث قادر عميم حكيم إلى
ُ
آخره فالفعل يستمزم أيضاً القدرة ،يعني ىل يمكن أن يخمق وىو غير قادر؟ ،ىل يمكن أن يخمق وىو غير مريد؟،

ال ،ىذا الخمق المحكم والسموات واألرض واإلنسان بيذه الدقة يدل عمى أن اهلل -تبارك وتعالى -متصف بالعمم،
وأنو خبير.

وحينما خمق زيداً وعم اًر إلى آخره جاء الخمق مقصوداً ،ىذا التخصيص يستمزم اإلرادة ،ىذه العواقب التي تحصل
من الجزاء في اآلخرة ،ومما يقع في الدنيا من ظيور أىل اإليمان ونصرىم وما إلى ذلك ىذه العواقب الحميدة

تستمزم الحكمة ،فمثل ىذه األشياء أمور مدركة ال تحتاج إلى كثير مما يقرره أىل الكالم.

نموذجا من كالمو عمى الشيرستاني ولعل ىذا يكون مفيداً -إن شاء اهلل تعالى ،-انظر مثالً ما
وسأذكر لكم
ً
يقول الشيرستاني وىو يقرر الخمق" :قال النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-خمق اهلل العباد عمى معرفتو فاجتالتيم
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الشياطين))"(ٗ) ،والشيرستاني عندىم يعتبر من كبار النظار ومع ىذا ال يعرف حديثًا يعرفو صغار التالميذ عند

أىل السنة ،يقول شيخ اإلسالم" :قمت :لفظ الحديث في الصحيح يقول اهلل(( :خمقت عبادي حنفاء فاجتالتيم

أحممت ليم ،وأمرتْيم أن يشركوا بي ما لم أنزل بو سمطانا))(٘) ،قال :فتمك المعرفة
وحرمت عمييم ما
الشياطين،
ْ
ُ
ىي ضرورة االحتياج ،وذلك االجتيال من الشيطان ىو تسويمو االستغناء ،ونفي الحاجة ،والرسل مبعوثون لتذكير

وضع الفطرة وتطييرىا -الحظ الكالم المظمم -عن تسويالت الشياطين ،فإنيم الباقون عمى أصل الفطرة- ،يعني
ِ
شى} [األعمى{ ،]ٔٓ-ٜ:فَقُوَال لَو
س َي َّذ َّك ُر َم ْن َي ْخ َ
الرسل ،-وما كان لو عمييم من سمطان {فَ َذك ْر إِ ْن َنفَ َعت الذ ْك َرى * َ
شى} [طو.)ٙ("]ٗٗ:
قَ ْوًال لَي ًنا لَ َعمَّو َيتَ َذ َّك ُر أ َْو َي ْخ َ
سمطانا- ،يعني ما
شيخ اإلسالم يقول" :الذي في الحديث أن الشياطين أمرتيم أن يشركوا بو ما لم ينزل بو
ً
سولت ليم االستغناء عن الصانع ،-وىذا المرض العام في أكثر بني آدم ،وىو الشرك ،وىو كما قال اهلل تعالى:
ون} [يوسف ،]ٔٓٙ:وأما التعطيل فيو مرض خاص ،ال يكاد يقع إال عن
{ َو َما ُي ْؤ ِم ُن أَ ْكثَُرى ْم ِبالمَّ ِو إَِّال َوى ْم ُم ْ
ش ِرُك َ
عناد كما وقع لفرعون.
وليس في الحديث أن الشياطين سولت ليم االستغناء عن الصانع ،فإن ىذا ال يقع إال خاصًّا لبعض الناس ،أو

لكثير منيم في بعض األحوال وىو جنس السفسطة- ،يعني ىل ينكر الصانع إال واحد يسفسط؟ ،-بل ىو شر

السفسطة ،والسفسطة ال تكون عامة لعدد كثير دائماً ،بل تعرض لبعض الناس ،أو لكثير منيم في بعض
األشياء"(.)ٚ

فصل أن من الناس من يحتاج إلى عالج يقول" :قال -يعني الشيرستاني :-ومن رحل إلى
وفي مواضع أخرى ّ
اهلل قربت مسافتو حيث رجع إلى نفسو أدنى رجوع ،فعرف احتياجو إليو في تكوينو -فيذا غاية ما يقررونو-
وبقائو وتقمبو في أحوالو ،وأنحائو ،ثم استبصر من آيات اآلفاق إلى آيات األنفس ،ثم استشيد بو عمى الممكوت

ال بالممكوت عميو"(.)ٛ

يعني أنو يحتج بالخالق عمى الخمق "كال ،ال يخزيك اهلل"( ،)ٜيعني يقصد من ىذا الباب ،بما ُعرف يعني عنو من
َّن لَي ْم أ ََّنو ا ْل َح ُّ
ق}
صفات الكمال ،يقول ابن تيمية" :ىو وطائفة معو يظنون أن الضمير في قولوَ { :حتَّى َيتََبي َ
آي ِات َنا ِفي ْاآلفَا ِ
َّن لَي ْم أ ََّنو ا ْل َح ُّ
ق} ،-يقول :يظنون أن
ق َوِفي أَْنفُ ِس ِي ْم َحتَّى َيتََبي َ
سنُ ِري ِي ْم َ
[فصمت- ،]ٖ٘:يعنيَ { :
الضمير يعود إلى اهلل تعالى ويقولون :ىذه جمعت طريق من استدل بالخمق عمى الخالق ،ومن استدل بالخالق
ٗ  -درء تعارض العقل والنقل (ٖ.)ٖٕٔ/
٘  -أخرجو مسمم ،كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا ،باب الصفات التي يعرف بيا في الدنيا أىل الجنة وأىل النار ،برقم
(٘.)ٕٛٙ
 - ٙدرء تعارض العقل والنقل (ٖ.)ٖٕٔ/
 - ٚالمصدر السابق (ٖ.)ٖٖٔ-ٖٕٔ/
 - ٛالمصدر السابق (ٖ.)ٖٖٔ/

 - ٜأخرجو البخاري ،كتاب التعبير ،باب أول ما بدئ بو رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -من الوحي الرؤيا الصالحة ،برقم
(ٕ ،)ٜٙٛومسمم ،كتاب اإليمان ،باب بدء الوحي إلى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-برقم (ٓ.)ٔٙ
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عمى المخموق ،والصواب الذي عميو المفسرون وعميو تدل اآلية أن الضمير عائد الى القرآن ،وأن اهلل ُيري عباده
القرن حق ،وذلك يتضمن ثبوت الرسالة"(ٓٔ) ،إلى آخر ما ذكر.
من اآليات األفقية والنفسية ما يبين ليم أن آ

شاىد تدل عمى اهلل وال ُيحتاج إلى الكمية
الحظ اآلن شيخ اإلسالم كيف ناقش الشيرستاني ،وأن ىذه األدلة التي تُ َ
في ذلك.
وقال -رحمو اهلل :-اإلقرار بالصانع ضروري فطري ،فإنو ال شيء أحوج إلى شيء من المخموق لمخالق ،فيم
يحتاجون إليو من جية ربوبيتو ،إذا كان ىو الذي خمقيم ،وىو الذي يأتييم بالمنافع ،ويدفع عنيم المضار.

يعني :أن ىذه قضية فطرية ضرورية ،اإلقرار بالصانع ،والمتكممون أتعبوا أنفسيم ،وذكروا أنواع األدلة لتقريرىا

ًّ
بديييا ،وشيخ اإلسالم يقول :ىذا أمر فطري ضروري ال يحتاج إلى استدالل.
أمر
واثباتيا ،يثبتون ًا

وقال -رحمو اهلل :-وكل ما يحصل من أحد فإنما ىو بخمقو وتقديره وتسبيبو وتيسيره ،وىذه الحاجة التي
توجب رجوعيم إليو حال اضطرارىم ،كما يخاطبيم بذلك في كتابو ،وىم محتاجون إليو من جية ألوىيتو.

"وىم محتاجون إليو من جية ألوىيتو" شيخ اإلسالم يرد عمى ىؤالء ،وكذلك ابن القيم في مسألة افتقار الخمق
إلى الخالق وأن ما يذكره الفالسفة والمتكممون من أن ذلك يرجع مثالً إلى اإلمكان ،أن الممكن البد لو من واجب
حدث البد لو من ِ
محدث ،يقول :ىذه مظاىر تدل عمى االفتقار ،واال
الوجود ،أو الى الحدوث باعتبار أن الم َ
فاالفتقار إلى المعبود -جل جاللو -افتقار ذاتي ،يقول :المخموق فقره ذاتي(ٔٔ) ،ومظاىر ىذا الفقر أنو في وجوده

يحتاج إلى موجد ،في رزقو يحتاج إلى ارزق ،في قيامو البد من إقامة اهلل -عز وجل -لو ،وما إلى ذلك ،فيقول:

الفقر ذاتي كما أن غنى اهلل -عز وجل -ىو غنى ذاتي ،غناه ذاتي ،وفقر المخموق ذاتي ،فيذا الذي يشير إليو
ىنا.

فيم محتاجون إليو من جية إلييتو ال باعتبار أنو يتوقف وجودىم عمى إيجاده مثالً ،أو أنو من قبيل الممكن،
وىو واجب الوجود ،فالممكن البد لو من واجب الوجود ،ىذه مظاىر لالفتقار ،مظاىر لفقرىم.

وقال -رحمو اهلل :-فإنو ال صالح ليم إال أن يكون ىو معبودىم الذي يحبونو ،ويعظمونو ،وال يجعمون لو

أنداداً يحبونيم كحب اهلل ،بل يكون ما يحبون كأنبيائو وصالحي عباده إنما يحبونيم ألجمو ،ومعموم أن السؤال

والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم واالعتراف بالحاجة واالفتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسئول

المرجو المخوف المعظم ،الذي تعترف النفوس بالحاجة إليو ،واالفتقار إلى الذي تواضع ُّ
كل شيء
المحبوب
ّ
لعظمتو ،واستسمم كل شيء لقدرتو ،وذل كل شيء لعزتو ،فإذا كانت ىذه األمور مما تحتاج النفوس إلييا
والبد ليا منيا ،بل ىي ضرورية فييا كان شرطيا والزميا -وىو االعتراف بالصانع واإلقرار بو -أولى أن

يكون ضرورياً في النفوس ،وأصل اإليمان قول القمب ،وعممو ،أي :عممو بالخالق ،وعبوديتو لمخالق ،والقمب
مفطور عمى ىذا وىذا.

ٓٔ  -درء تعارض العقل والنقل (ٖ.)ٖٔٗ/
ٔٔ  -انظر :مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (ٕ.)ٗٔٔ/
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العمم بالخالق ،والعبودية لمخالق ،ولذلك تجد كمما عظمت حاجة الناس إلى شيء عظمت معرفتيم بو ،فيقول:
لذلك اهلل -تبارك وتعالى -فقرىم إليو ال حد لو ،فقر ذاتي ،ومن ثَّم فإن معرفتيم بربيم -تبارك وتعالى -أعظم
من معرفتيم بغيره ،يقول :ىذا تجده حتى في األمم األخرى ،ويقول :أسماؤه -تبارك وتعالى -عند األعاجم ،وكثرة
األسماء هلل -تبارك وتعالى -الواردة في الكتاب والسنة ،وأنيا ال تحصى في تسعة وتسعين اسماً ،فالخمق
مفتقرون إلى ربيم كل االفتقار ،فيوجد عندىم من معرفتو والتعمق بو ،والركون إليو ،وما يجدون من الحاجة التي

ال يمكن أن تُسد إال بإقامة اهلل -عز وجل -ليم واغنائيم ،فميست القضية ىي قضية أن نثبت وجود اهلل -تبارك
وتعالى ،-فذلك أمر مركوز في الفطر ،واألدلة عميو ال تحصى ،والمتكممون يطيمون في تقرير األدلة عمى إثبات
وجود اهلل -تبارك وتعالى.
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