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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (كتب ابن تيمية) صول إلى العمم المأمول البن سعديطريق الو 

 (2ٕٓ-ٕٕٓ القواعد) والنقل العقل - 1ٔ
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 :أما بعد ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 .الميم اغفر لشيخنا ولنا ولمحاضرينف

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

وىذا ال يمكن  ،وتدبر القرآن وأن نتعقمب بعد أن بين أن اهلل قد أمرنا -اهلل ورحم-فيذا الكالم ذكره شيخ اإلسالم 
ليس من  ،وونفيم وء نعقمأن يكون الخطاب بشي ،وتكمم مراده منمقد بين ال مٍ إلى كال اً أن يكون إال إذا كان موجي

 وىكذا ما كان محتمالً  ،فال يمكن أن يتدبر إال ما كان كذلك ،وما أشبو ذلك ،سمات واألحاجي واأللغازم  قبيل الط  
 .منوفإن ذلك أيضًا ال يمكن أن يعرف المراد  ،خرفي موضع آ ومن غير بيان لم يبين

 -عز وجل-أعني كالم الشارع أو كالم اهلل -وأن الكالم  ،وىان ىؤالء الذين يدعون ىذه الدعولذلك فإ :يقولو 
ينتيي أمرىم إلى القرمطة  ،أو المختمفة من غير بيان من قبل الشارع ،أو المتعارضة ،يحتمل المعاني المتناقضة

 نوالطائفة األخرى الذي ،الذين ينتيون إلى التفويض أو التأويل ،وذكر الطائفتين قبل ذلك ،في ىذه السمعيات
 ،طوائف الباطنيةالمن  ةئفوىم طا ،رمطة نسبة إلى القرامطةالقو  ،في السمعيات رمطةىم إلى القينتيي أمر 

، غير مراد وأن ىذا الظاىر ،ىذه النصوص ليا ظاىر وباطن ،ظاىر وباطن والقرآن ل أن :وحاصل ما يقولون
 -كما يسمونيم-وأما العوام والجميور  ،والبصر ،وأىل المعرفة ،أن ذلك يكون ألىل الحقيقةو  ،المراد الباطننما وا  

ظواىر -ن ىذه الظواىر إ :وأنيم يقولون ،وقد مضى الكالم عمى ذلك ،يأخذون بظواىر النصوص الذين فيؤالء
 وأما الظواىر حتى ،ةباطن إلى معانشارات إكن ىي تشير ول ،مشارعل دلت عمى معاٍن غير مرادة -النصوص

يعني -مع مثل ىذا  ىؤالء العامة ال ينضبطون إال ولكن لما كان نيا غير مرادة،فإ خراليوم اآلب ما يتصل في
السمعيات  أىل القرمطة فيفيؤالء  ،قد جاء ذلك في نصوص الكتاب والسنة وفإن -الوعد والوعيد ذكر

 ،خالصتيا وحاصميا ىو أن يغالط اإلنسان في البديييات واألمور الواضحاتالسفسطة  ،والسفسطة في العقميات
مواضع  في  -اهلل ورحم- شيخ اإلسالم األمور كما يذكر ي مثل ىذهف يغالط فيذا الذي ،ىذه ال يغالط فييا أحد
ما أن ا  و  ،وال المكالمة ،ال يستحق الرد عميو عميو، ال يرد   يذاد المغالطة فيقص ما أن يكونإأخرى أن مثل ىذا 

األدوية أو  ،يعني كالرقية الشرعية ،فيذا يعالج ويداوى باألدوية الربانية ،فيو شيء ،يكون مصابًا في عقمو
  .سوي غير يصدر ذلك إال من إنسانيمكن أن ألنو ال  ؛عند األطباء األخرى المادية التي

الكذب والبيتان يعني ىذا و  ،السمعيات والسفسطة في العقميات ىما مجمع الكذب والبيتان في القرمطة :يقول
كما مثمنا من  ،ظاىر غير مرادن الإ :ويقول ء،كن أن يحرف كل شيمات فيإذا قرمط في السمعي ،ال نياية لو

فشاء من إ توبةالوالغسل من الجنابة ىو  ،ليوالصالة ىي مناجاة الو  ،الولي الحج ىو قصد :ما يقولحين ،قبل
 ،وال شيء من ىذا القبيل ،وال عقاب ،وال حساب ،وال نار ،وال جنة ،والمروة فاطمة ،والصفا عمي   ،سر المذىب
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و يويتفق عم ،العقول واألمور الواضحة مما تدرك ييةيغالط في األمور البديذا الذي وىكذا ى ،ىذا منتيى الضالل
نكار ا  و  ،لحاديقعون في أمور من اإل يمولذلك مثل ىؤالء تجد أن ،فيذه ىي السفسطة ،يغالط فيو العقالء ومع ذلك

 .ماتالمسمّ 
 الَ } :فعمينا أن نتأدب بأدب اهلل لنا حيث قال -صمى اهلل عميو وسمم- نا الرسولَ إذا خاطبْ : -رحمو اهلل-قال 

يا  :بل نقول ،يا أحمد ،يا محمد :فال نقول، [3ٖ:النور] {َبْعًضا َبْعِضُكمْ  َكُدَعاءِ  َبْيَنُكمْ  الرَُّسولِ  ُدَعاءَ  َتْجَعُموا
ذا كنا في مقام اإلخبار عنو قمنا ،يا نبي اهلل ،رسول هلل  ،رسول اهلل اً وأن محمد ،أن ال إلو إال اهلل أشيد :وا 

هلل بو اى دعما يُ  الفرق بين يظير وبو ،العقلومقام اإلخبار فرق ثابت بالشرع و فالفرق بين مقام المخاطبة 
ستحقو من صفات الكمال إلثبات ما ي ،بما ىو حق ثابت -عز وجل-ر عنو خبَ ما يُ  من األسماء الحسنى وبين

 .ه عنو من العيوب والنقائصونفي ما ينز 
  -صمى اهلل عميو وسمم-ومقام اإلخبار عن النبي  -طمب أو النداءال-مقام الدعاء و مقام المخاطبة  ىنا في

 ُمَحمَّدٌ  َوَما}: مجردًا ىي في مقام اإلخبار -صمى اهلل عميو وسمم-ر النبي تجدون نصوص القرآن التي فييا ذكْ 
وىكذا في سائر المواضع يأتي ، [ٓٗ:األحزاب] {ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحدٍ  َأَبا ُمَحمَّدٌ  َكانَ  َما} ،[ٗٗٔ:عمران آل] {َرُسولٌ  ِإالَّ 
ىذا ، [ٗٗٔ:عمران آل] {الرُُّسلُ  َقْبِموِ  ِمنْ  َخَمتْ  َقدْ  َرُسولٌ  ِإالَّ  ُمَحمَّدٌ  َوَما}: -والسالمعميو الصالة -سمو الصريح اب

فينا لمقام مقام مخاطبة ولكن إذا كان ا ،-صمى اهلل عميو وسمم-يخبر عن شخصو  وألن ؛في مقام اإلخبار
 {َبْعًضا َبْعِضُكمْ  َكُدَعاءِ  َبْيَنُكمْ  الرَُّسولِ  ُدَعاءَ  َتْجَعُموا اَل } :-عز وجل-كما قال اهلل  ،دب في المخاطبةطمب األيُ 
 َتْجَعُموا اَل } ىذه المعاني نفم ،-رضي اهلل تعالى عنيم-السمف  اىيدخل فيو المعاني التي ذكر ىذا و  ،[ٖٙ:النور]

صمى اهلل عميو -يدخل فيو أن ىذا الدعاء موجو من قبل النبي  {َبْعًضا َبْعِضُكمْ  َكُدَعاءِ  َبْيَنُكمْ  الرَُّسولِ  ُدَعاءَ 
من  عمى أحد -صمى اهلل عميو وسمم- وكذلك أيضًا في دعائو ،فيجب أن نجيبو ولو كنا في الصالة ،إلينا -وسمم

  .كرتذُ  ىذه معانٍ  ،فيكم هفيستجاب دعاؤ  ،أحدكمعمى  فيدعو وما يسخط وافال تفعم كدعاء غيره الناس فميس
 -صمى اهلل عميو وسمم-موجيًا إلى النبي  ون ىذا الدعاء بمعنى النداءالذي ييمنا منيا ىنا ىو أن يك لكن

  :فيراعى فيو
 .يا رسول اهلل :نما يقالوا   ،فيذا خالف األدب معو ،يا محمد :ويقال ،دعى باسمون ال يُ أ :أوالً  

 النَِّبي   َصْوتِ  َفْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا} :وطريقة المخاطبة ،في رفع الصوت :مر الثانيواأل
ونَ  الَِّذينَ  * ِإنَّ  َتْشُعُرونَ  الَ  َوَأْنُتمْ  َأْعَماُلُكمْ  َتْحَبطَ  َأنْ  ِلَبْعضٍ  َبْعِضُكمْ  َكَجْيرِ  ِباْلَقْولِ  ولَ  َتْجَيُروا َواَل   مْ يَأْصَواتَ  َيُغضُّ
 َورَاءِ  ِمنْ  ُيَناُدوَنكَ  الَِّذينَ  َعِظيٌم * ِإنَّ  َوَأْجرٌ  َمْغِفَرةٌ  مْ يلَ  ِلمتَّْقَوى مْ يُقُموبَ  والمَّ  اْمَتَحنَ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  المَّوِ  َرُسولِ  ِعْندَ 

ن وا   ،الخطاب ةفي طريق وفخفض الصوت وأيضًا أن يتأدب مع، [ٗ-ٕ:الحجرات] {َيْعِقُمونَ  اَل  مْ ىَأْكَثرُ  اْلُحُجرَاتِ 
من بعيد بطريقة  يناديووال  ،-صمى اهلل عميو وسمم-ال يكون أعمى من صوت النبي  ونصوتو فإ انسنخفض اإل
 .فيذا من الجفاء ،اخرج إلينا ،يا محمد ،اْلُحُجرَاِت{ َورَاءِ  }ِمنْ عراب ىؤالء األ

لكن  ،شخصور عن خبِ ألنك مُ  ؛-صمى اهلل عميو وسمم- وفي مقام اإلخبار عن ونإن رأيت ذلك في القرآن فإ نإذ
تبارك -يتصل باهلل  فيما رف ىذا فكذلك أيضاً إذا عُ  ،أمر زائد عمى ىذا القدر طمبإذا كنت مخاطبًا لو فينا يُ 

 .وتعالى
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يا  ،يا اهلل :فإذا قمت ،ور عنبَ خما يُ  نوبي ،دعى اهلل بو من األسماء الحسنىوبو يظير الفرق بين ما يُ  :قال
-فإنما يدعى بأسمائو  ،[ٓٛٔ:األعراف] {ِبَيا هَفاْدُعو  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َوِلمَّوِ } يا كريم ،يا رحيم ،يا عزيز ،نرحم

وباب الوصف أوسع من باب  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وسماه بيا رسولو  ،التي سمى بيا نفسو -تبارك وتعالى
 الصفاتشتق تُ نما ا  و  ،أكثر من أسمائو -تبارك وتعالى- وفصفات ،والوصف موقوف أيضًا عمى النقل ،التسمية

 .ه من صفاتوؤ شتق أسماوال تُ  ء،سمااألمن 
 -تبارك وتعالى- وخبر عنفإذا أُ  ،من باب التسميةوسع أيو ف مّ ومن ثَ  ،وباب الخبر أوسع من باب الوصف

ن ذلك ورد في الكتاب أو السنة ما لم يكنو ال يشترط في ذلك أن يكون مما أو التعميم فإ ،متعريف والبيانل
ال فاألمر أوسع ،ال يميقيتضمن ما  مثاًل يريد أن يظير لنا حقيقة  -تبارك وتعالى-اهلل  :فيمكن أن تقول ،وا 

يحكي ما  -تبارك وتعالى-هلل أن ابيقرر لنا ىذا المعنى تقريرًا متنوعًا  مثالً  -تبارك وتعالى-أن اهلل  ،الكافرين
أوسع من باب وباب الوصف  ،الوصف خبار أوسع من باباإلاألمر في ف ،ؤالء المكذبينأقوال ى وقع من
 العيوب من وقو من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنبما ىو حق ثابت إلثبات ما يستح :قال ،التسمية

  .؟يا شيء :ىل نقول في دعائنا، [ٜٔ:األنعام] {والمَّ  ُقلِ  َشَياَدةً  َأْكَبرُ  َشْيءٍ  َأيُّ  ُقلْ }: والنقائص
 .ال :الجواب
 ،كون لمفاعل فاعلمؤثرات بأن يوالفاعمين وال التسمسل يراد بو التسمسل في العمل ولفظ: -رحمو اهلل-قال 

 .وىذا متفق عمى امتناعو عند العقالء ،ما ال نياية لو ولمفاعل فاعل إلى
وذلك الحادث موقوف عمى  ،مى حادث قبمو: التسمسل في اآلثار بأن يكون الحادث الثاني موقوفًا عالثاني

السنة والحديث مع كثير من النظار أىل  وأئمة ،ا في جوازه قوالن مشيوران لمعقالءفيذ ،وىمم جراً  ،موبحادث ق
وأما التسمسل في  ،وعمى ىذا دالالت الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح ،والفالسفة يجوزون ذلك ،الكالم

  .والصواب المنع كالتسمسل في العمل ،الشروط ففيو قوالن مشيوران لمعقالء
أطال  ،ي ىذا الكتابىنا طوياًل ف -رحمو اهلل-بن تيمية اتسمسل الحوادث تكمم عمييا شيخ اإلسالم ىذه مسألة 

 "منياج السنة"وىو  هبعد الكتاب الذي سيأتي وكذلك تكمم عمييا في ،الكالم فييا في مواضع وفرق ،فييا جدًّا
لة التسمسل لذي قاد إلى مسأما ا ،في ىذا الكتاب ولكنو أطال جدًّا ،ع أخرى من بعض كتبوضافة إلى مواضباإل
 . ؟ىذه

يعارضون بو  أن ما :ىو لما ذكر في الوجو الثامن عشر من الوجوه التي رد بيا عمى الرازي في القانون الكمي
قانونيم عرفنا و  ،فييا األدلةيعارضون كل ىذه العقميات التي  ،متناقض فاسد ولة الشرعية من العقميات أناألد

ففي  ،فشيخ اإلسالم يبطل ذلك ،وعرفنا حجتيم في ىذا ،دم المعقولتعارض المعقول والمنقول قُ  إذا ونأ :الكمي
يعارضون بيا ىذه  ا عقميةالوجو الثامن عشر ذكر أن جميع ىذه األشياء التي يعتبرونيا دالئل عقمية وحججً 

ثم بدأ  ،ىذه األشياء التي يسمونيا عقميات ،تناقضةوشبيات باطمة وم ،وىي حجج فاسدة ،المنقوالت ىي أباطيل
وطريقة  ،وما نفوه ،هو وما أثبت ،الصفات ثباتإالموازم في  وما رتبوه من ،يتكمم عمى الصفات وما قالوه فييا

 .بكالم طويل ،وطريقة النفي ،اإلثبات
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حينما ف ،وما أورده عمييم الفالسفة ،حدوث الحركات واألعراضستدالل بلتاسع عشر في بطالن االثم ذكر الوجو ا
ت ويقعون في انحرافا قول يمتزمون لوازم باطمة،ىؤالء بالمن ولنقص معرفة ،سمط عمييم الفالسفةيقررون باطميم يت

الذي راد فيذا اإلي ،بو ذلكاوما ش ،حاب المعقولتباعيم لممعقول وأنيم أصاعظيمة ال تتفق مع ما يدعون من 
ما أن يكون ذلك إلث حدِ مُ التكن ف لم إذا كانت األفعال جميعيا حادثة بعد أن :واقالعمييم الفالسفة مثاًل:  هأورد

سبب حادث يقتضي الحدوث  وصدر عن نن لم يكفإ ،يكون الّ ما أ، وا  حادث يقتضي الحدوث بسببٍ  وصدر عن
فالقول في حدوث ذلك السبب كالقول سبب ن حدث عنو وا   ،البديية رجيح الممكن بال مرجح وىو ممتنع فيلزم ت

مع أن كال النوعين باطل  ،بخالف التسمسل المتنازع فيو ،تفاق العقالءاويمزم التسمسل الممتنع ب ،في حدوث غيره
 :ونيقولف ،والنوع المتنازع فيو ،في التسمسليعني أن المتكممين يبطمون النوع المتفق عميو  ،عند ىؤالء المتكممين

ي يقول الفالسفة ، يعني ىذا الذتام الترجيح بال مرجحفيم مضطرون في ىذا الدليل إلى  :يقول ،كل ىذا ممتنع
القول لى أو إ، -الترجيح بال مرجح تام-مقاليم والمتكممون أيضًا يمنعون منو في أصل كالميم و  ،حالمُ  وبأن
ىؤالء أىل  ،فوصموا إلى طريق مسدود ،وىذا ممتنع ،ىذا ممتنع ،وكالىما ممتنع عندىم ،سمسل والدورالتب

    .وردوا عمييم ،الكالم كالرازي وغيره لما ناظرىم الفالسفة
 ،اإليغال في ىذه القضية ويفيميا الجميع ألني ال أحب ،لجميعبطريقة تريح امسألة التسمسل يمكن أن ألخص و 

كنت نصحتيم أن ال يفردوا  وكل ىؤالء ،ثالثاً م يثنين ألفوا في ىذه المسألة ال أعرف لاوالذين ألفوا فييا أعرف 
 :ون ىذا الكالم قد يقعون في أحد محظورينألن الناس الذين يقرء ؛مؤلفىذه ب

ويحصل ليم انحراف في  ،تفاقفيعتقد التسمسل الممنوع باال ،مرادأن يفيموا الكالم عمى غير ال :المحظور األول
ولم يفيموا كالمو  ،قمدوهنما إنيم أمنيم  اوظنًّ  ،-اهلل ورحم-بن تيمية امنيم الظن بشيخ اإلسالم  اً حسانعتقاد إاال

 .فيذه مشكمة ،في الواقع
 ،وشيخ اإلسالم يصرح ببطالنيا ،ىي كفر بن تيمية عقيدة باطمةاأن ينسبوا إلى شيخ اإلسالم  :خرالمحظور اآل

 {الدَّْىرُ  ِإالَّ  ُيْيِمُكَنا َوَما} أو ينسبون إلى الدىر ،الذين ينتسبون من حفنة ،م يقل بيا أحد إال فئة قميمةوأنو ل
   .الدىرية ،[ٕٗ:الجاثية]
ا وراء ذلك من ترك مويُ  ،ويتحقق بو المراد ،وال إشكال فيو اواضحً و  سيالون كينبغي أن ي عتقاد الذياالو  

 .؟يقال في مجمس كيذافي ىذه القضية ما الذي يمكن أن كثيرًا  تممأوقد ت ،ختصاصالتفصيالت ألىل اال
ىل العقيدة الصحيحة عقيدة أ :حد إشكالجتزاء بيذا القدر بحيث ال يبقى عند أصدري ينشرح إلى اال أن رأيتف

-أن اهلل  يى: وىي منقولة عن جماعة كثيرة منيم ،عقيدة أىل السنة والجماعة التي صرح بيا األئمة ،اإلسالم
المتعمقة  -تبارك وتعالى-فإذا نظرنا إلى صفاتو  ،األزل بصفات الكمال منذ اً لم يزل متصف -تبارك وتعالى

ي يسمونيا الصفات تلاىذه  ،ىذا موضع اإلشكال عندىم ،اآلن ىذه التي تحتيا خط-بالمشيئة واإلرادة 
أنيا ال يقصدون  حادثة اآلحاد ،حادثة اآلحاد ،أزلية قديمة النوع :فصفة الكالم مثاًل كما يقولون ،-ختياريةاال

حاد الكالم يعني لما كمم موسى عند آ ،شاء يتكمم متى ون يقصدون أنلك ،كالم اهلل صفة من صفاتو ،ال ،مخموق
تبارك -لتكميم كتكميمو عند الشجرة ىل ىذا ا ووكمم ،الكالم مفردات يعني ،الكالم حادىذا يسمى آالشجرة 
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 {المَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  ِإَلَيْينِ  َوُأم يَ  اتَِّخُذوِني ِلمنَّاسِ  ُقْمتَ  أََأْنتَ } في القيامة -صمى اهلل عميو وسمم- عيسى -وتعالى
  .؟في أوقات وأل في وقت واحد ىل ىذا حص، [ٙٔٔ:المائدة]

يتكمم متى شاء  ،؟كالمو أخره ىل ىذا كالم واحد آصعق أىل السموات إلى فيُ  بما شاء وحيو تكمم مني اهلل حينما
يتكمم متى  ،ىذا ىو اعتقاد أىل السنة والجماعة ،؟وعظمتو أليس كذلك الالئق بجاللو وكيف شاء عمى الوجو

رادتوكالمو مف ،شاء كيف شاء تعمقة إذا عرفنا ىذا فقل ذلك في الصفات الم أصل الصفة أزلية،و  ،تعمق بمشيئتو وا 
بعد خمق أليس  ايخمق متى شاء وال يزال يخمق خمقً  ،متصف بالخمق ،؟اهلل يخمق واضحف ،بالمشيئة واإلرادة

  .؟كذلك
ىذه  ،يخمق خمقًا بعد خمق -عز وجل-فمم يزل اهلل  ،جدوا ونحن وجدنا وكنا قبل ذلك عدماً ناس ما وُ فيناك أ

لم يكن اهلل معطاًل  نإذ ،-تبارك وتعالى-صفة ثابتة هلل  وىي ،األزل ذمتصف بيا من الصفة ىي صفة كمال اهللُ 
خمق الذي فيذا ال ،بصفات الكمال امتصفً  -وتعالى وسبحان-فمم يزل  ،من ىذه األوصاف ثم طرأ لومن شيء 

-عميو الصالة والسالم-آدم  ،وعمر  ،زيد ،العرش ،السموات ،أن لم تكن خره آحاده حادثة بعدآنراه من أولو إلى 
أعيان - متشخصةً ىذه المخموقات التي ترونيا  ،بعد أن لم تكنكل ىذه حادثة مخموقة  ،ىذا الشجر والجبال ،

كل ىذه  ،الجن ،المالئكة ،ما نشاىده وما ال نشاىده ،ال يوجد منيا شيء أزلي -المخموقات التي نشاىدىا
      .بعد أن لم تكن ةنالمخموقات كائ

 ،-عميو السالم-جبريل  ،الكرسي ،العرش ،وعمر  ،يعني المفردات زيد ،وىناك فرق بين آحاد وأعيان المخموقات
ليس قبمو شيء  الذي اهلل ىو األولف ،مسبوقة بعدم ،مخموقة ،فيذه كائنة بعد أن لم تكن -عميو السالم-ال يكم

  .؟يتجدد أو ال يتجدد ،ال يزول ؟نعيم أىل الجنة ىل يزول ،خر الذي ليس بعده شيءوىو اآل
عمى أحد  ،[ٕ٘:البقرة] {ُمَتَشاِبًيا ِبوِ  َوأُُتوا َقْبلُ  ِمنْ  ُرِزْقَنا الَِّذي َىَذا َقاُلوا ِرْزًقا َثَمَرةٍ  ِمنْ  ِمْنَيا ُرِزُقوا ُكمََّما} يتجدد
لكن الطعوم  ،الجنة يعنيفي  ،نا قبل ذلكءي جاذىذا ال :بو قالوا ءفإذا جي ،يشبو بعضو بعضاً  ولين أنالقو 

ففي الجنة  ،والحقيقة مختمفة ةالصورة متشابيلكن  ،في الدنيا هزقناالذي رُ  ،أو ىذا الذي رأيناه في الدنيا ،تختمف
شيخ  ،يذا ال ينقضي في المستقبلف ،ويجدد ليم من ألوان النعيم ،أيضًا يخمق ليم -عز وجل-لم يزل اهلل 
كل مخموق فيو  ،يخمق -عز وجل-لم يزل اهلل  وحاد بأناآلال في  النوع الماضي في قولوا في :اإلسالم يقول
 ،ىي مسبوقة بالعدم -تبارك وتعالى-فجميع المخموقات التي خمقيا اهلل  ،ستثناءكل مخموق بال ا ،مسبوق بالعدم
 ،يكون كذلك إلى األبد -تبارك وتعالى- وكما أن ،األزل يتصف بأوصاف الكمال منذ -عز وجل-فمم يزل اهلل 

يمون  وشيخ اإلسالم يتكمم عمى النوع وىم يف ،ىذا القدر ىو الذي تدور عميو مسألة تسمسل الحوادث ىذه كميا
 يقول بو إال الىذا  :ويقول ،وشيخ اإلسالم ما يقول بيذا ،قدم العالميقول ب ونإ :وليذا قالوا ؛اآلحاد كالمو عمى

 عقيدة إلى المنسوبين لذين قالوا بقدم العالم وبعضء اىؤال :يقول ،تباع أفالطونأىم  نيالذبعض الفالسفة 
المعنى فرموه ففيم بعضيم من كالمو ىذا  ،ن ىذاأبعد ما يكون عفشيخ اإلسالم  ،وىؤالء كفار باالتفاق ،الدىرية

يكفي فقط  ،بطاليا في كتبو الشيء الكثيرا  من نقضيا و  وفي كالمو ،ىو أول من ينقضياو  ،ةبيذه العقيدة الباطم
 .بعد أن لم يكن كمال لم يطرأ عميو ووأن ،األزل متصفًا بصفات الكمال أن اهلل لم يزل منذأن تفيم ىذا السطر 
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 ،كان معطالً  ،ال :إلى ىذه القضية التي يقولون ىمبو ل كالم شيخ اإلسالم يريد أن يصل كفإذا فيمت ىذا 
العالم  جدفيل وُ  ،كان معطالً تقولون:  :يقولون ،فالفالسفة يحتجون عمييم ويقولون ىذا الكالم الذي سمعتم آنفاً 

أو  ؟ما الذي أوجد العالم ،فيكون ذلك من قبيل ترجيح أحد الممكنات من غير مرجح ؟ىكذا من غير سبب
 ،؟-سبحانو وتعالى-خمقو و والخمق صادرًا عن إرادتو  فيكون ىذا العالم ،هوجدأن اهلل أراد ذلك وخمقو و إ :تقولون

اآلحاد  :شيخ اإلسالم يقول ،قق قبل خمْ ق قبل خمْ خمْ  قمتم ىذا فيذا يقتضي التسمسل إذا :الفالسفة يقولون ليمف
 وأن -تبارك وتعالى-هلل صفة كمال  وو من جية أنفيو الذي يتكمم عن النوع أما ،مفردات ىذا الخمق ،يا حادثةمك

 ،من الفالسفة ألزموىإ :يكن فيقول جديدًا من أوصاف الكمال بعد أن لم اً لم يكتسب وصف ووأن ،لم يزل يخمق
  .يمبيا مطموب وا بأجوبة ال يحصلءفوقفوا متحيرين فجا ،وىؤالء من أىل الكالم يمنعون ىذا وىذا

يراد بو التسمسل في العمل  -لفظ محتمل أنو يعني-تسمسل اللفظ  :ىذه المسألة يقول فشيخ اإلسالم يفرق في
عند ى امتناعو وىذا متفق عم ،ولى ما ال نياية لولمفاعل فاعل إ ،والمؤثرات بأن يكون لمفاعل فاعل ،والفاعمين
 .العقالء
ناقشو  وشيخ اإلسالم ،والمؤثرات الذي جاء فيو الحديث ،والفاعمين ،التسمسل في العمل :معنى ىذا الكالم خالصة

حتى يصل  ،؟كذا من خمق ،؟من خمق كذا ،؟كذا قَ ن خمَ الشيطان يأتي مَ أن ىو و ىذا الكتاب  مواضع من في
وىذا التسمسل في الفاعمين  ،نفيذا من الشيطا ،-تعالى اهلل وتقدس وتنزه- ،؟من خمق اهلل :أن يتساءل ويقولإلى 

   .فيذا ممتنع
صمى اهلل عميو -ولذلك أرشد النبي  ،شيء هليس بعد الذي خراآل ووى ،ليس قبمو شيءاألول الذي  ىو فاهلل
 ،في الحديث القدسي أيضاً  وجاء ىذا ،إلى أن يقف اإلنسان عند ىذا ويستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم -وسمم
    .خرهآإلى  ،؟ومن خمق كذا ؟من خمق كذا :ال يزال الناس يتساءلون فيقول وأن :أعني

صمى اهلل -فأرشد النبي  ،فيذا أمر من الشيطان ،-عن وقوعو يعني- خبر بذلكأ -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 
 عمال يسترسل  ،أن ينتيي هأمر  ثم ،والوساوس الفاسدة ،إلى االستعاذة لقطع مصدر ىذه الخواطر -عميو وسمم
كالم شيخ  يأتي من وولعم ،مورىذه ثالثة أ ،(ٔ)((آمنت باهلل)) :إلى أمر ثالث وىو أن يقول هوأرشد ،ىذا التفكير
أنا جالس  ،-اهلل ورحم-جبل  شيخ اإلسالم وأنت تقرأ لو ،ىذه القضيةفي مثل الرازي  عمىرد بو  الذياإلسالم 

من نموذج  ىذا :وأقول من مثل ىذه الجمل كأني آتي بحفنة ووما يمكن أن أقدم ،شيخ اإلسالمأتخيل عمم 
 نةوىذه حف ،نموذج من الربع الخالي ىذا :وأقول لكم وىذه حفنة ،انم  من الصّ  نموذج ىذا :وأقول ةوحفن ،الدىناء

وىذه  ،موذج من الصحراء الكبرىن ىذا :وأقول لكم وىذه حفنة، -ىىذه صحارَ - نموذج من النفوذ ىذا :وأقول لكم
أنا ىكذا  ،؟ن أن تقدمماذا يمك ،وىذه من المحيط األطمسي ،ىذه من المحيط اليندي :وأقول لكم ،من ماء حفنة

يقة أن ما أنا مع نفسي أفكر بيذه الطر  ،بن تيميةاشيخ اإلسالم  عمم أقدمو وأقربو من أحاول أن ماأصور حالي في
ىو  أقربو ول أناما أح وأن ما أقدم أفكر بيذه الطريقة أمس أوالسيارة العصر اليوم ب وأنا ،ةالمثاب أذكره لكم بيذه

                                                           

 ومسمم ،(ٜٕٙٚ) برقم يعنيو، ال ما وتكمف السؤال كثرة من يكره ما باب والسنة، بالكتاب االعتصام كتاب البخاري، أخرجو - ٔ
 (.ٖٗٔ) برقم وجدىا، من يقولو وما اإليمان في الوسوسة بيان باب اإليمان، كتاب لو، والمفظ
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مثل الصحراء ت يالحفنة ىي التقد يتصور البعض أن ىذه  ،ن ىذام وحفنة ،حفنة من ىذابمثل الذي يأتي 
- يرستانيثم يستمم الش   ،يرد عمى الرازي ود أنفحينما يتكمم عمى ىؤالء تج ،لكن ىي شيء يسير ،الكبرى كميا

يرد و ، ديمويستطرد فيما ذكره اآل ،مديثم بعد ذلك يتكمم عمى اآل ،ويمَ ألرْ ثم بعد ذلك يتوجو إلى ا ،-بالفتح
 .عميو

من كالم الفالسفة  وثم بعد ذلك يرجع إلى الشيرستاني وما فيم ،ويبدأ في الرد عميو بن سينااثم يتولى 
غاية ما  مانا  و  ،ال يعرف الفمسفة عند المتقدمين ووأن ،لم يطمع عمى كتبيم ون، وألم يفيم كالميم ون، وأالمتقدمين

 ،ويضرب ىذا ،جبل يضرب ىذا وى ،الفالسفة ال تمثل كالم بن سينااوأن كتب  ،بن سينااقرأ كتب أنو  ىنالك
 .ىؤالء الناس مساكينن أ كشعر تُ  اوتجد ردودً  ،ويضرب ىذا

مما  احدً او  اجً سأذكر لكم نموذ ويتدحرج بال مبالغة، خراآل ويخبط ،يخبط ىذا ويتدحرج كيف اأذكر لكم نموذجً سو 
 ،-كما ترون- ازيفي الر  كتابالوىذا  ،عندىم من كبار أئمة عمماء الكالم ي يعتبرفعمو مع الشيرستاني الذ

  .(ىــٓٔٚ) :سنة ،مدة متقاربة ، أو فيواحدة إما في سنة "نةمنياج الس" والظاىر أنو ألفو و
أو  ،دون ما يشبع حاجتيم في كتب مترجمةويرون أنيم يج ،يحبون المباحث العقميةأولئك الذين  نإ :وأنا أقول

ألقل يفيموه لكن عمى ا مع أنيم لن "نقض التأسيس"و ،وا في مثل ىذا الكتابقرء إذا ،في كتب لبعض المنحرفين
 اً تريد شيئ ،وتريد أن تستدرك أحياناً  تقرأيعني  ،وشيء ىائل ،متاىات ،ون فيياضيعون في أبحاث يىم سيقرء
ينقل عنيم أشياء كثيرة ثم  ،كالم ىؤالء ،الكالم المظممقل بخالف ما إذا نَ  ،تجاوز فيو مثل ىذا الكالم :تقول فيو

 ينقل كالميم من ىنا ،قل بحروفوينيو ف ،نده مكتبة حينما ألف ىذا الكتابكان ع ووالظاىر أن ،ميبدأ يرد عميي
ا ،قال قبمو :ثم يقول ،قال بعد ذلك :ثم يقول ،ىناكو  نقمو إذا جاء في و  ،فحينما تنظر في كالمو ،فينقل نصًّ

ذا بدأ يتكمم رأيت كال ،المظمم المتيافت رأيت الكالم كالميم أعطى ىذا  ، اهلل!: سبحان اهللفتقول ،رمًا عميو نو وا 
وكان يذكر  ،ومعرفة بمذاىب ىؤالء ،وسعة نظر ،وعمم ،مدارك ،-عز وجل-فيو آية من آيات اهلل  ،الرجل كثيراً 
في مقام المجادلة والرد والمناظرة حتى ينبير ذلك  نو كان يشرح لمواحد منيم مذىبوأ -اهلل ورحم-عن نفسو 

ذا  ،يم ما يعرفون مذىبيمف ،يعرف عن مذىبو يكن بما لم وفعرّ  وألن ؛مذىبو عظيماً أن فيرى  ،الرجل جد وُ وا 
كان و  ،-ن شاء اهلل في ىذه الميمةلعمنا نتكمم عمى بعضو إ- ىذا "منياج السنة"كتاب  :مثل ،وا بو إليوءكتاب جا

 ،فبدأ يكتب الرد عميو ،لو بالكتاب وافجاء ،موىو معاصر لشيخ اإلسال ،قد كتب "منياج الكرامة" المطيربن ا
ولما ذىب  ،الءوأمثال ىؤ  ،بن سبعيناو  ،أمثال الحالج عمىرده  وىكذا في ،بن المطيراإلى  وووصمت طالئع

 ىا وشرحيا ليم جممةً و ءفقر  ،-أتباعيممن يعني - ىا عميوو وا بكتب ىؤالء وأرادوا أن يقرءإلى اإلسكندرية وجاء
    .حتى رجع بعض كبارىم ةجمم

 .الءىذا أمر ممتنع عند العق فيو يقول ىنا بأن ىذا النوع األول تسمسل الفاعمين
وذلك الحادث موقوف عمى حادث  ،وقبم عمى حادثٍ  اً يكون الحادث الثاني موقوف نالتسمسل في اآلثار بأ :الثاني

 ،أىل الكالمو  ،ان لمعقالء وأئمة السنة والحديث مع كثير من النظارفي جوازه قوالن مشيور فيذا  ،وىمم جرا ،وقبم
وعمى ىذا دالالت الكتاب والسنة  :يقول ،من ىذا الكتابموضع وينقل ىذا في أكثر من  ،والفالسفة يجوزون ذلك

كل مخموق مما نراه  ،حاديتكمم عن اآل ىو يتكمم عمى النوع والو  ،ثارىذا تسمسل في اآل ،ل الصحيحوالعق ،الكثيرة
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يزال  ىو يقصد أن اهلل لم ، لكنيخ اإلسالم وعقيدة المسممينىذه عقيدة ش ،مسبوق بالعدم أو مما ال نراه فيو
 ،األزل وىو متصف ولم يطرأ عميو ىذا الوصف بعد أن لم يكن فاهلل منذ ،الخمق :منياو  بصفات الكمال امتصفً 
النوع ك ،الصواب المنع كالتسمسل في العملو  ،معقالءالشروط ففيو قوالن مشيوران لل في وأما التسمس :يقول

 .؟ما ىو التسمسل في الشروط ،األول يعني
 يذا غير صحيحف :فيقول ،ع ىذاو ال يقع ىذا إال بوق ،ال يحدث حادث إال بحدوث حادث يربط ىذا بيذا :يقولون

ه شيخ اإلسالم بل ينقل في فيذا ينكر  ،وىذا تسمسل في الشروط، [ٛٙ:القصص] {َوَيْختَارُ  َيَشاءُ  َما َيْخُمقُ  َوَربُّكَ }
   .ممتنع عند العقالء وبعض المواضع أن

 .؟اتضح ،تسمسل الحوادث الذي يقرره شيخ اإلسالم يذاف
يكفي في مسألة و ، ىذا ممتنع :فيقول ،ال يحدث حادث حتى يحدث حادث :أما التسمسل في الشروط كقوليم

وما  ،قالو شيخ اإلسالمإذا فيمت ىذا فأنت موافق لما  ،بصفات الكمال اً يزل متصف : أن اهلل لمىذا القدر التسمسل
فجعموا  ،اً يحفيمًا صح وكالم وما فيموا ،يقرون بيا ة التي اليره يريد أن يصل إلى ىذه القضيأطال في تقر 

 .باطل باتفاق العقالء ونإ :كره ويقولوحمموه عمى المعنى الذي ين ،ن عميويشغبو 
الصواب المقطوع بو أن اهلل لم  وينبني عمى القول بجواز التسمسل في اآلثار الذي ىو: -رحمو اهلل-وقال 

  .زل متكممًا فعااًل لما يريد وال يزال كذلكي
 -ىو معمومكما - ىؤالء األشاعرة ،فيم يقولون في مسألة الكالم بأن الكالم قديم ،ىذا الكالم الذي قررناه آنفاً 

يذا كالم األشاعرة في مسألة الكالم ف ،بناء عمى مناظرة وقعت في ذلك المعنى والمقصود ،حادثالمفظ  :يقولون
 تصورال يُ  :يقولون والمعتزلة ،وليس بمفظ عندىم معنى ،ىو معنى واحد :يقولون ،ال تعاقب فيو وال انقضاء ووأن

كن المعتزلة بناء عمى مسألة تعدد القدماء التي ناظروا فييا ل ،وىذا صحيح ،الكالم لفظ ومعنى ،معنىال لفظ ب
وصفاتو  ،ىو مخموق نإذ :-الصفات منفكة عن الذاتأن  :أخرى فاسدة أيضاً  عمى عقيدة بناءً -الفالسفة يقولون 

صفة  وكالمو  ،كالملاهلل متصف با :بينما أىل السنة يقولون ،إلى آخره ،خمق الكالم في الشجرة ووأن ،مخموقة
أولئك و  ،صفات تصور ذات بالوال تُ  ،منفكة عنيا ذات غيرموالصفات مالزمة ل ،من صفاتوصفة  ،غير مخموقة

 ،رىوال يُ  ،ال فوق وال تحت ،ما يصفون اهلل بوم بأبمغ صفوا العدم ما استطاعوا أن يصفوه :المعطمة لو قيل ليم
    .وال يتكمم
 ،عمى العرش ختيارية القائمة بو كاالستواءألفعال االالباري باقد ثبت بالسمع اتصاف : -رحمو اهلل-وقال 

والفعل المتعدي والالزم  ،والمتعدية إلى الخمق ،بنفسو ةالمتعمق ،زقوالرَّ  ،والخمق ،والنزول ،والبسط ،والقبض
وىذه األفعال االختيارية تبع لقدرتو  ،ويمتنع عقاًل وشرعًا أن يقوم بغيره في الحالين ،بالفاعلالبد أن يقوم 

ىذا أصل متفق عميو بين  ،وما شاء فعمو في الحال والماضي والمستقبل ،فما شاء قالو وتكمم بو ،ومشيئتو
    .وعميو دل الكتاب والسنة ،السمف
وىذه  ،ويمتنع أن تقوم بغيره ،يعني الصفة البد أن تقوم بالموصوف ،بالفاعل ىذه األفعال البد أن تقوم :يقول

ىذا  ،وما شاء فعمو في الحال والماضي والمستقبل ،وتكمم بو وقال فما شاء ،لقدرتو ومشيئتو األفعال االختيارية تبع
-أن اهلل  ،هىذا القدر الذي يحتاج اإلنسان أن يعتقد ،دل الكتاب والسنةعميو و  ،صل متفق عميو بين السمفأ
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وىم  ،وفي المستقبل ،وفي الحاضر ،الكمال في األزل بصفة الم يزل متصفً ، ديري فّعال لما -تبارك وتعالى
 .تسمسل الحوادثي مثل ىذه القضايا التي ىي مسألة فيناقشيم فينجر النقاش إلى الدخول ف ،يمنعون من ىذا

وكل مفعول ومصنوع البد  ،ثحدِ ث البد لو من مُ حدَ من القضايا الكمية الضرورية أن كل مُ : -رحمو اهلل-وقال 
واآلية والداللة يجب أن يكون ثبوتيا مستمزمًا لثبوت  ،وكل ممكن البد لو من واجب ،لو من فاعل وصانع

ذا كان كذلك فجميع المخموقات  ،وعالمة عميو إلى أن تندرج تحت قضية كمية ،المدلول الذي ىو آية لو وا 
تاج إلى العمم والعمم بأفراد ذلك ال يح ،أن لو محدثًا بنفسوا يدل بنفسو عمى وكل مني ،مستمزمة لمخالق بعينو

   .ثث فالبد لو من محدِ أن كل محدَ  يوى ،بالقضية الكمية
الوجو التاسع  ،ذكر ىذا الكالم ضمن الوجو التاسع عشر في الرد عمى الرازي -اهلل ورحم-اآلن شيخ اإلسالم 

لة المتكممين في حدوث العالم وألد ،ضمن الرد عمى الرازي ضمن مناقشات لممتكممين هفذكر  ،عشر ىذا طويل
ي والجويني مدوكذلك اآل ،ثبات الصانعإفي طرق  مدي ثم ناقش الرازيوي واآلمَ فرد عمى الرازي واألرْ  ،امواألجس
المسألة وطرق  ىذه من متعمقات ىذهو  ،تسمسل الحوادث، وفي ضمن ىذا تطرق إلى مسألة يرستانيوالش  
ث البد لو من كل محدَ أن و  ،ىكذا ،تبع لقدرتو ومشيئتوختيارية ىذه األفعال اال :د المتكممين يقولحتجاج عناال
يعني  ،من أنواع األدلة ما يكون من قبيل الكمياتعند ىؤالء  أن عرفنا نحنبمعنى  ، ىذه قضية كمية،ثحدِ م

 ممكن يعني-كل ممكن  ،ثث فالبد لو من محدِ كل محدَ  ،بكل مبدوءةال الكمية :األدلة المنطقية التي يقال ليا
  .البد لو من واجب الوجود -الوجود

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

 ،وقد مضى الكالم عميو ،وىناك دليل من األدلة العقمية الذي يسمونو البرىان ،جامعة بينيما حكم لعمةبأصل في 
ذا أردنا أن  ،ثباتإال تحتاج إلى  ،يعني ال ينازع فييا أحدالضرورية  ،من القضايا الكمية الضرورية :يقولفيو  وا 

 .؟ثث البد لو من محدِ الدليل عمى أن كل محدَ  ما :لو جاء واحد وقال ،بتيا فيذه ىي السفسطةنث
ىذا الكالم رى ما أعندأنا  ،ثث البد لو من محدِ كل محدَ  ،ىذه قضية ال ينازع فييا أحد ،ىذه سفسطة :نقول
ثر البد لو من ىذا األ :أرى أثرًا في األرض أقول ماوعند ،ىذه الكتابة البد ليا من كاتب :فأقول ،بخط اليد امكتوبً 
  :كما قال اإلعرابي ،مر من ىنا ابد أن إنسانً ال ،مؤثر
 .(ٕ)القدم يدل عمى المسيرأثر و  ،تدل عمى البعير البعرة

ما إنسان أو حيوان أو سيارة أو رعد إىذا الصوت البد لو من مصدر  :أقولصوتًا ف ما أسمععندوقل مثل ذلك 
 الضرورية من القضايا الكمية :فينا يقول ،مصدر يعني ،فيذه األشياء ليا ما ترجع إليو ،طائرة أو غير ذلكأو 

قاعدة ويدخل تحتيا كل الجزئيات التي تصمح  ،قضية كمية ،يذه معمومةف ،ثمن محدِ  وث البد لأن كل محدَ 
 ،يعني ىذه ثالث كميات ،وكل ممكن البد لو من واجب ،مصنوع البد لو من فاعل وصانعو وكل مفعول  ،ليذا

                                                           

 (.ٖٛ: ص) الوزير البن اليونان، أساليب عمى القرآن أساليب وترجيح ،(ٖٖٗ/ ٕ) الرازي تفسير: انظر - ٕ
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وعالمة عميو إلى أن تندرج  ،آية لوالذي ىو  لثبوت مدلوليا اً واآلية والداللة يجب أن يكون ثبوتيا مستمزم
  .كمية تحت قضية

ثبوتيا مستمزمًا لثبوت  مة والداللة عمى الشيء يجب أن يكونيذكر ىذا الكالم بعدما قرر أن اآلية والعال فيو 
 ،وال تفتقر في كونيا آية وعالمة وداللة إلى أن تندرج تحت قضية كمية ،المدلول الذي ىي آية لو وعالمة عميو

 وأو أن ،ىو الخالق -تبارك وتعالى-ثبات مثاًل أن اهلل إممين إذا أرادوا تكن المإ :يو يريد أن يقرر ىذا يقولف
 تعبون أنفسيم كما حصل لما مر الرازي من عند امرأة عجوز ومعووي ،-وجلعز -اهلل  وجود يثبتون ،موجود

  .؟من ىذا :كوكبة من تالمذتو قالت
ن في قمبو ألف شك لما عرف ألف دليل لو لم يك :قالت بفطرتيا ،ىذا الذي يعرف عمى وجود اهلل ألف دليل :قالوا

  ؟.لف دليلىذا الجيد حتى نثبتو بأ يحتاج -عز وجل-وجود اهلل يعني ىل  ،عمى وجود اهلل
  (ٖ)إلى دليل حتاج النيارُ اإذا  *** في األذىان شيءٌ  وليس يصح  

 ،وسماء ذات أبراج ،جاجأرض ذات ف ،واألثر يدل عمى المسير ،تدل عمى البعير البعرة" :قالولذلك األعرابي 
 اآلية والداللة يجب أن يكونو :ىنا يقول مافشيخ اإلسالم في ىذا الكالم حين "،؟ال تدل عمى العميم الخبيرأف

ث البد لو من شكال أن كل محدَ إالدليل الكمي ىذا صحيح ما فيو  :اآلن يقول ،الداللة المعينة يقصد ثبوتيا
في كل صباح ومساء ما يدل عمى قدرة اهلل  ،ويشاىدون في كل يوم الناس يرون :لكن يقول ،عرفنا ىذا ،ثمحدِ 
 :فيقولون ،النفوسفي  ايقاظ ىذإما تجدد من ذلك من غير المألوفات كان أدعى إلى  وولكن :ويقول ،-عز وجل-

يعني السماء واألرض  ،ىم يرون ما ىو أعظم مما شاىدوا فال يسبحون اهلل ،لفلكن اإل :يقول ،!سبحان اهلل
 ،ول مرة يشاىدونوأل أو شيء يدل عمى قدرة اهلل أو عظمتو اً جزئي لكن حينما يرون أحيانًا دليالً  عظيمة جدًّا

: وقيل لو بقرات فجاء من العمل هعند -روىو منبي-ني رجل من العامة دثيح ، يعني مثالً !سبحان اهلل :يقولون
بمجرد ما سقط المولود عمى األرض بدأ  :يقول اأرقبي فذىبت وجمست :يقولف ،ستضع اآلنى البقرات حدن إإ

وىي  ،ن الذي عممياأنا عندىا اعتمدت عمى الجدار ووقفت مندىشًا مَ  :يقول ،وبدأ يرضع ،يبحث عن ثدييا
ووقع في قمبو من  ،وويقدس -عز وجل-فجعل يسبح اهلل  ،لم تعمميا أميا ىذا األمر ؟،وأنا أشاىداآلن خرجت 

م شيخ اإلسالف ،ىذه من أعظم خمق السموات واألرضف ،الشيء الكثير عمى قضية كيذه -عز وجل-تعظيم اهلل 
 ،لثبوت المدلول اثبوتيا مستمزمً  كوناآلية والداللة يجب أن يو  يقول: يا ىنامثل ىذه األدلة التي يسمي :يقول
 -يعني القضية الكمية- قموبيم ىذاب موكثير من العوام ال يقو  :يقول ة،قضية كميال إما يحتاج أن تكون  :يقول

األشياء التي يشاىدونيا عمى عمم اهلل  وليذا فيم يستدلون بيذه ،كنيم يدركون ذلك بفطرىمول ،بل قد ال يعرفونيا
  .وتعالى وسبحان-ىو الواحد األحد  ووأن ،أو عمى خمقو ،وقدرتو
فما يوجد  ،حتاج إليوال يُ  وىذا الدليل الكمي الذي أتعب المتكممون أنفسيم في تقريره مثل ىذا صحيح ولكن :يقول

ىذه المشاىدات تدل عمى أن اهلل ىو الذي  ،وىو يدل عمى المدلول ،وما يشاىده الناس أمر يتكرر ،في الفطر

                                                           

 حيثية عن المنبي الصبح: وانظر ،(ٛٔ:ص) لمدميري ،العجم المية شرح بواسطة ،(ٜ٘/ٕ) المتنبي ديوان لممتنبي، البيت - ٖ
 (.ٖٓ٘/ٕ) المتنبي
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وىم يأكمون فيذىب  حينما يأتي قط  بمعنى كما يذكر بعض أىل العمم  ،خرهآخمق وأوجد ورزق وأعطى إلى 
 ،أحدىم وب ويرجع فتتبعويذى ،وثالثة ورابعة ،أخرى رجع بسرعة وينتظر فيعطونووي ،ثم يذىب ويعطونو شيئاً 

و ىذه المحمة ثم يأتي فيضع بين يدي ميخر أعمى في مكان خرب قريب منيذىب إلى قط آالقط فإذا ىذا  فنظر
ىذا  ،!كيف سخر ىذا ليذا !،نظر كيف أن اهلل ىو الرازقاوكانوا يتعجبون  ،فيعطونو فيذىب بيا إليو ،يرقبيم

 ،ىدى ىذه المخموقات ،[ٓ٘:طو] {َىَدى ُثمَّ  وَخْمقَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْعَطى}: -تبارك وتعالى-مشيد يذكرك بأن اهلل 
فيذا  ،اإلنسان إلى معرفتو وىدى ،اليداية الفطرية :تي يقال لياال اليداية ،ليدايتين في أمور معايشياىداىا ا

    .مثال
يذكرون أشياء  ،رهال أذك مابعض أو  ،األسماء الحسنى مثالً  أىل العمم شيئًا مما نذكره فيحينما يذكر بعض و 

أحدىم صعد  فمما ،األخرىفي مكان ثم يمقيو في طائر ينتقل بين شجرتين يأخذ من ثمر ىذه  ،من ىذا القبيل
ذا  ونظر كانت فيذه  ،فمثل ىذه يقف عندىا بعض الناس ،لو وفي فمو ما يحمم وىذا الطائر يمقي ،ىثعبان أعموا 
    .والعبادة المشاىير في الزىدأحد لتوبة  اً سبب

 ،صحيحة لكنيا ليست ذات أىميةث البد لو من محدِ ث كل محدَ  نن ىذه القضية الكمية أإ :م يقولفشيخ اإلسال
حتى أدلتكم ىذه  :يقول ،-سبحانو وتعالى-وقائع يستدلون بيا عمى الخالق من مفردات و يشاىده الناس  فما

وال  ،يمثل ليابكالم طويل يذكره في ىذه و  ،وىذه قضية بدىية ،وجود اهلل اتثبكميا إل الصحيحة وتتعبون أنفسكم
  .تطويل في ذلكالحاجة إلى 

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

عمى الفاعل  ةقرر قبل ىذا الكالم أن ما يشيده الناس من الحوادث آيات دال -اهلل ورحم-شيخ اإلسالم  ،ىو ىذا
حصل  :يعني العوام ما يرجعون يتفمسفون ويقولون ،ةتقترن بيا قضية كمييجب أن  أن ث بنفسيا من غيرحدِ المُ 

ىذا غاية ما  لألسف ،تضحكون من ىذا الكالمن أنتم اآل ،ثمحدِ  من ول ث البدمحدَ كل أن عمى  كذا وىذا بناءً 
ومعموم أنو  ،-وتعالى وسبحان-عميو  ىذه األشياء دالة :ويقول ،ى مثل ىذا يحتاجون إلال :فيقول ،عند المتكممين

ث قادر عميم حكيم إلى ستدل عمى أن المحدثات البد ليا من محدِ يُ  وأن فكما ،-تبارك وتعالى-ال يوجدىا إال ىو 
 ،؟أن يخمق وىو غير مريدىل يمكن  ،؟يعني ىل يمكن أن يخمق وىو غير قادر ،يستمزم أيضًا القدرة آخره فالفعل

، متصف بالعمم -تبارك وتعالى-بيذه الدقة يدل عمى أن اهلل  واإلنسان السموات واألرضو  المحكم ىذا الخمق ،ال
     .خبير ووأن
ىذه العواقب التي تحصل  ،رادةىذا التخصيص يستمزم اإل ،خمق مقصوداً خره جاء الآوعمرًا إلى  اً ق زيدما خمحينو 

لى ذلك ىذه العواقب الحميدة من ظيور أىل اإليمان ونصرىم وما إومما يقع في الدنيا  ،من الجزاء في اآلخرة
 .لكالمىذه األشياء أمور مدركة ال تحتاج إلى كثير مما يقرره أىل ا مثلف ،تستمزم الحكمة

 ما نظر مثالً ا ،-ن شاء اهلل تعالىإ-مفيدًا لعل ىذا يكون و ستاني ير من كالمو عمى الش   اأذكر لكم نموذجً سو 
 تيملجتاخمق اهلل العباد عمى معرفتو فا)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال النبي " :يقرر الخمقوىو ستاني الشير  يقول



12 
 

يعرفو صغار التالميذ عند  ايعرف حديثً  الومع ىذا ن كبار النظار م يعتبر عندىم والشيرستاني ،(ٗ)"((الشياطين
جتالتيم اخمقت عبادي حنفاء ف)) :لفظ الحديث في الصحيح يقول اهلل :قمت" :يقول شيخ اإلسالم ،ىل السنةأ

عرفة فتمك المقال:  ،(٘)((ما لم أنزل بو سمطانا بي يشركوا نأيم أمرتْ و  ،ليم عمييم ما أحممتُ  وحرمتْ  ،الشياطين
والرسل مبعوثون لتذكير  ،ونفي الحاجة ،االستغناء وجتيال من الشيطان ىو تسويموذلك اال، حتياجىي ضرورة اال

يعني - ،باقون عمى أصل الفطرةال فإنيم ،عن تسويالت الشياطين -الكالم المظمم الحظ-يرىا وتطي رةوضع الفط
 ولَ  َفُقواَل }، [ٓٔ-ٜ:األعمى] {َيْخَشى َمنْ  َسَيذَّكَّرُ الذ ْكَرى *  َنَفَعتِ  ِإنْ  َفَذك رْ } عمييم من سمطانلو وما كان  ،-الرسل
 .(ٙ)"[ٗٗ:طو] {َيْخَشى َأوْ  َيَتَذكَّرُ  وَلَعمَّ  َلي ًنا َقْواًل 

يعني ما - ،االذي في الحديث أن الشياطين أمرتيم أن يشركوا بو ما لم ينزل بو سمطانً " :شيخ اإلسالم يقول
 :وىو كما قال اهلل تعالى ،وىو الشرك ،المرض العام في أكثر بني آدمىذا و  ،-عن الصانع غناءسولت ليم االست

ال يكاد يقع إال عن  ،وأما التعطيل فيو مرض خاص، [ٙٓٔ:يوسف] {ُمْشِرُكونَ  مْ ىوَ  ِإالَّ  ِبالمَّوِ  مْ ىَأْكَثرُ  ُيْؤِمنُ  َوَما}
 .فرعونلعناد كما وقع 

افإ ،الصانعسولت ليم االستغناء عن وليس في الحديث أن الشياطين  أو  ،لبعض الناس ن ىذا ال يقع إال خاصًّ
بل ىو شر  ،-؟ينكر الصانع إال واحد يسفسطىل يعني - ،جنس السفسطة وىولكثير منيم في بعض األحوال 

بعض  في أو لكثير منيم ،ل تعرض لبعض الناسب ،والسفسطة ال تكون عامة لعدد كثير دائماً  ،سفسطةال
 .(ٚ)"شياءاأل

 ومن رحل إلى :-الشيرستاني يعني- "قال :حتاج إلى عالج يقوليل أن من الناس من أخرى فصّ وفي مواضع 
 -ونوغاية ما يقرر فيذا - ينوتكو حتياجو إليو في فعرف ا ،يث رجع إلى نفسو أدنى رجوعمسافتو ح تاهلل قرب

ستشيد بو عمى الممكوت اثم  ،نفسإلى آيات األ فاقيات اآلآ ثم استبصر من ،أنحائوو  ،حوالوأ في وبقائو وتقمبو
 .(ٛ)"ال بالممكوت عميو

من  ورف يعني عنا عُ بم ،يعني يقصد من ىذا الباب ،(ٜ)"ال يخزيك اهلل ،كال"يحتج بالخالق عمى الخمق  وني أنيع
 {اْلَحقُّ  وَأنَّ  مْ يلَ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى} :في قولو ىو وطائفة معو يظنون أن الضمير" :بن تيميةايقول  ،صفات الكمال

يظنون أن  :يقول ،-{اْلَحقُّ  وَأنَّ  مْ يلَ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى َأْنُفِسِيمْ  َوِفي اآْلَفاقِ  ِفي آَياِتَنا َسُنِريِيمْ }: يعني- ،[ٖ٘:فصمت]
استدل بالخالق ومن  ،طريق من استدل بالخمق عمى الخالق ىذه جمعت :الضمير يعود إلى اهلل تعالى ويقولون

                                                           

 (.ٕٖٔ/ٖ) والنقل العقل تعارض درء - ٗ
 برقم النار، وأىل الجنة أىل الدنيا في بيا يعرف التي الصفات باب وأىميا، نعيميا وصفة الجنة كتاب مسمم، أخرجو - ٘
(ٕٛٙ٘.) 
 (.ٕٖٔ/ٖ) والنقل العقل تعارض درء - ٙ
 (.ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖ)المصدر السابق  - ٚ
 (.ٖٖٔ/ٖ)المصدر السابق  - ٛ
 برقم الصالحة، الرؤيا الوحي من -وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول بو بدئ ما أول باب التعبير، كتاب البخاري، أخرجو - ٜ
 (.ٓٙٔ) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول إلى الوحي بدء باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(ٕٜٛٙ)
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ري عباده ن اهلل يُ وأ ،القرآن الى ر عائد الضميتدل اآلية أن  عميوو  واب الذي عميو المفسرونوالص ،عمى المخموق
  .خر ما ذكرآإلى  ،(ٓٔ)"الرسالة ضمن ثبوتك يتوذل ،حق نآأن القر  ليم من اآليات األفقية والنفسية ما يبين

حتاج إلى الكمية وال يُ اهلل د تدل عمى شاىَ أن ىذه األدلة التي تُ و  ،ستانيالشير  شيخ اإلسالم كيف ناقشن حظ اآلال
  .في ذلك
فيم  ،فإنو ال شيء أحوج إلى شيء من المخموق لمخالق ،اإلقرار بالصانع ضروري فطري: -رحمو اهلل-وقال 

  .ويدفع عنيم المضار ،وىو الذي يأتييم بالمنافع ،إذا كان ىو الذي خمقيم ،يحتاجون إليو من جية ربوبيتو
وذكروا أنواع األدلة لتقريرىا  ،يموالمتكممون أتعبوا أنفس ،اإلقرار بالصانع ،فطرية ضروريةن ىذه قضية أيعني: 

 .ستدالل يحتاج إلى االذا أمر فطري ضروري ى :وشيخ اإلسالم يقول ،ابديييًّ  ايثبتون أمرً  ،ثباتياوا  
وىذه الحاجة التي  ،وكل ما يحصل من أحد فإنما ىو بخمقو وتقديره وتسبيبو وتيسيره: -رحمو اهلل-وقال 

 .لوىيتوأمحتاجون إليو من جية  وىم ،كتابو كما يخاطبيم بذلك في ،توجب رجوعيم إليو حال اضطرارىم
في مسألة افتقار الخمق  بن القيماوكذلك  ،شيخ اإلسالم يرد عمى ىؤالء "لوىيتوأوىم محتاجون إليو من جية "

البد لو من واجب  الممكن أن ،مكانإلى اإل مثالً المتكممون من أن ذلك يرجع و ما يذكره الفالسفة وأن إلى الخالق 
ال  ،فتقاردل عمى االاىر تىذه مظ :يقول ،ثث البد لو من محدِ حدَ عتبار أن الماالحدوث ب أو الى ،الوجود وا 

في وجوده  وأن ومظاىر ىذا الفقر ،(ٔٔ)المخموق فقره ذاتي :يقول ،افتقار ذاتي -جل جاللو-لى المعبود فتقار إفاال
 :فيقول ،لى ذلكوما إ ،لو -عز وجل-البد من إقامة اهلل  في قياموزق، رافي رزقو يحتاج إلى  ،موجد لىإيحتاج 
شير إليو فيذا الذي ي ،وفقر المخموق ذاتي ،غناه ذاتي ،ذاتي ىىو غن -عز وجل-تي كما أن غنى اهلل الفقر ذا

   .ىنا
 ،من قبيل الممكن وأن أو ،مثالً  جادهإيعمى  وجودىم توقفي ونأعتبار ابلييتو ال إليو من جية يم محتاجون إف

   .مظاىر لفقرىم ،فتقارىذه مظاىر لال ،د لو من واجب الوجودفالممكن الب ،وىو واجب الوجود
وال يجعمون لو  ،ويعظمونو ،بونوم إال أن يكون ىو معبودىم الذي يحفإنو ال صالح لي: -رحمو اهلل-وقال 

ومعموم أن السؤال  ،بل يكون ما يحبون كأنبيائو وصالحي عباده إنما يحبونيم ألجمو ،أندادًا يحبونيم كحب اهلل
ل ور ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسئفتقااجة واالعتراف بالحوالتعظيم واال والحب والذل والخوف والرجاء

شيء  فتقار إلى الذي تواضع كلُّ واال ،النفوس بالحاجة إليوي تعترف الذ ،المخوف المعظم المحبوب المرجوّ 
فإذا كانت ىذه األمور مما تحتاج النفوس إلييا  ،وذل كل شيء لعزتو ،واستسمم كل شيء لقدرتو ،لعظمتو

أولى أن  -عتراف بالصانع واإلقرار بووىو اال-فييا كان شرطيا والزميا بل ىي ضرورية  ،والبد ليا منيا
والقمب  ،وعبوديتو لمخالق ،و بالخالقممع :أي ،وعممو ،صل اإليمان قول القمبأو  ،في النفوسيكون ضروريًا 

  .مفطور عمى ىذا وىذا

                                                           

 (.ٖٗٔ/ٖ) والنقل العقل تعارض درء - ٓٔ
ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج: انظر - ٔٔ  (.ٔٔٗ/ٕ) نستعين وا 
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 :قولفي ،معرفتيم بو ت حاجة الناس إلى شيء عظمتلذلك تجد كمما عظمو  ،مخالقوالعبودية ل ،العمم بالخالق
أعظم  -تبارك وتعالى-عرفتيم بربيم ن مإف مّ ومن ثَ  ،فقر ذاتي ،فقرىم إليو ال حد لو -تبارك وتعالى-اهلل لذلك 
وكثرة  ،عند األعاجم -تبارك وتعالى- أسماؤه :قوليو  ،حتى في األمم األخرى ىذا تجده :يقول ،معرفتيم بغيرهمن 

فالخمق  ،سماً انيا ال تحصى في تسعة وتسعين وأ ،السنةالواردة في الكتاب و  -تبارك وتعالى-األسماء هلل 
ة التي وما يجدون من الحاج ،والركون إليو ،عندىم من معرفتو والتعمق بو فيوجد ،فتقارلى ربيم كل االمفتقرون إ

تبارك -ن نثبت وجود اهلل فميست القضية ىي قضية أ ،يمليم واغنائ -عز وجل-سد إال بإقامة اهلل ال يمكن أن تُ 
ثبات إفي تقرير األدلة عمى كممون يطيمون والمت ،عميو ال تحصىدلة واأل ،الفطرذلك أمر مركوز في ف ،-وتعالى

  .تبارك وتعالى-وجود اهلل 

 


