نقض استدﻻل اﳌتكلمﲔ لزمان على نفي الصفات اﻻﺧتﻴارﻳﺔ
ﺑعد:

اﳊمد رب العاﳌﲔ ،والصﻼة والسﻼم على نبينا ﳏمد ،وعلى آله وصحبه أﲨعﲔ ،أما

فإن من الشبه الﱵ يلبس ا أهل البدع ،ويتخذو ا ذريعة لنفي ﺛبﻮت الصفات اﻻﺧتيارية
تعاﱃ :دعﻮاهم تنزيه ﷲ عن الزمان؛ ﻻﺳتﻐناﺋه عنه ،وﻷنه ﳐلﻮق؛ فيﻘﻮلﻮن :لﻮ أﺛبتنا ﻗيام
اﻷفعال اﻻﺧتيارية ﺑذات الﺮب ﺳبحانه للزم ﺣدوث الفعل ﰲ الزمان ،والزمان ﳐلﻮق ﻗاﺋم ﺑﻐﲑﻩ،
فتعﲔ أن أفعال ﷲ :ﻗدﳝة.
فاﺳتلزم هذا ﻗيام اﳌخلﻮق ﺑذات ﷲ ،وهﻮ ﺳبحانه منزﻩ عن هذا؛ ّ
ومﻮﺿﻮع الزمان ﻗد ﻛﺜُﺮ ﲣبﻂ الفﻼﺳفة واﳌتﻜلمﲔ فيه ،وعﻈم اﺧتﻼفﻬم ﰲ ﺣﻘيﻘته)،(١

مﻊ أنه واﺿﺢ ﻻ يستحﻖ هذا العناء ،واﳋﻮض الذي ﺧاﺿﻮﻩ ﱂ يﻜن م إليه ﺣاﺟة ،لﻜن هذا
ديد م! يعمدون إﱃ الﻮاﺿحات؛ فتعﻮد ﺑلﺠلﺠتﻬم من أﻏمﺾ الﻐامﻀات!
ومﻬما يﻜن من شيء؛ فليست هذﻩ الشبﻬة ول شبﻬا م ﰲ نفي الصفات الفعلية عن
ﷲ تعاﱃ ،على أ ا ليست من الشبﻬات اﳌشﻬﻮرة عندهم؛ فﺜمة ما هﻮ أﻗﻮى ﰲ نﻈﺮهم وأﻛﺜﺮ
ذﻛﺮا ﰲ ﻛتبﻬم.
وﰲ اﻷﺳﻄﺮ الﻘادمة نﻘﺾ ﳍا ﺑتﻮفيﻖ ﷲ -ﺑعد ﺳﺆال من تعينت إﺟاﺑته ،-أﺳﻮﻗه ﰲ
اﻷوﺟه اﻵتية على رﺳم اﻹﳚاز.
أوﻻ :ما يتعلﻖ ﺑﻜﻮن الزمان ﳐلﻮﻗا :هذﻩ ﲨلة فيﻬا اشتباﻩ ،وﻻ ﺑد من التفصيل ﺣﱴ
تُفﻬم فﻬما صحيحا.
فالزمان يُﻄلﻖ ويﺮاد ﺑه أﺣد شيﺌﲔ :ﺣﻘيﻘي ﺧارﺟي ،وتﻘديﺮي ذهﲏ).(٢

وﺟﻮدي هﻮ الليل والنﻬار) ،(٣ﻛما ﻗال الشاعﺮ:
ٌ
ﻓاﻷول )اﳊﻘيﻘي اﳋارﺟي( :شيءٌ
وإﻻ ﻃلﻮع الشمس ﰒ ﻏيارها

هل الدهﺮ إﻻ ليلة و ارها

)  ( ١اﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳋﻼف ﰲ :اﻟﻜﻠﻴﺎت  ،٤٨٧-٤٨٦وﻛﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن -٩٠٩/١
 ،٩١٢ودﺳﺘﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء .١١٣-١١٠/٢
)  ( ٢اﻧﻈﺮ :ﺑﻴﺎن ﺗﻠﺒﻴﺲ اﳉﻬﻤﻴﺔ  ،٢٨٧-٢٨٢/٢واﻹﺷﺎرت اﻹﳍﻴﺔ ﻟﻠﻄﻮﰲ .٣٢٢-٣٢١/٢
)  ( ٣اﻧﻈﺮ :ﺑﻴﺎن ﺗﻠﺒﻴﺲ اﳉﻬﻤﻴﺔ  ،٢٨٤ -٢٨٢/٢واﻹﺷﺎرت اﻹﳍﻴﺔ ﻟﻠﻄﻮﰲ .٣٧٧/٣

١

وهذا الزمان ﳐلﻮق؛ فا تعاﱃ ﺧلﻖ الشمس والﻘمﺮ ،وﺧلﻖ ﺣﺮﻛتﻬما ،وﺧلﻖ ما ﳛدث
ِ
ﱠﻬ َار
ﲝﺮﻛتﻬما من الليل والنﻬار؛ فﺜبت ﻛﻮنه ﳐلﻮﻗا ،ﻗال تعاﱃَ } :وُه َﻮ الﱠذي َﺧلَ َﻖ اللﱠْي َل َوالنـ َ
س َوالْ َﻘ َمَﺮ{.
َوالش ْ
ﱠم َ
وهﻮ ﺣادث ﺑعد أن ﱂ يﻜن ،وﷲ تعاﱃ هﻮ اﻷول الذي ليس ﻗبله شيء ،ويتنزﻩ عن أن
يﻘﻮم ﺑذاته ﳐلﻮق.
واﻵﺧﺮ )التﻘديﺮي الذهﲏ( :وهﻮ »ﳎﺮد التﻘديﺮ ﳊﻮادث ،ﻛما يﻘال :هذا ﻗبل هذا
ﺑﻜذا وﻛذا ،وهذا ﺑعد هذا ﺑﻜذا وﻛذا؛ فيﻜﻮن اﳌﺮاد ﺑه :تﻘديﺮ ما ﺑﲔ اﳊﻮادث ﲝﻮادث أﺧﺮ.
وهذا التﻘديﺮ من ﺟنس العدد للمعدودات؛ فإنه لعدد يُﻈﻬﺮ ز دة أﺣد اﳌعدودين على
مﻮﺟﻮدا ﰲ اﳋارج
أمﺮا
ً
اﻵﺧﺮ ونﻘصانه عنه ومساواته له ،ﰒ مﻊ ذلﻚ فليس العدد للمعدودات ً
ﳉﻮه ٍﺮ ﻗاﺋم ﺑنفسه أو ٍ
عﺮض ﻗاﺋم فيﻬا؛ وإﳕا هﻮ من ب الفصل والتمييز ﺑﲔ ﺑعﻀﻬا وﺑعﻀﻬا،
وهي ﳑتازة ومنفصلة ﺑذوا ا وأعيا ا ﻻ ﺑشيء ﻏﲑ ذلﻚ ،والعدد ﳍا ﻛاﳊيز ﳍا«).(٤
فتبﲔ أن الزمان  -ذا اﳌعﲎ -ليس شيﺌا وﺟﻮد ؛ ﻻ ﺟﻮهﺮا وﻻ عﺮﺿا ،وإﳕا هﻮ :ﻗَ ْد ُر
مﻘدار اﳊﺮﻛة ،أو هﻮ الﻮﻗت أو اﳌدة أو الﻈﺮف أو الﻮعاء الذي وﻗﻊ فيه الفعل ،وهﻮ
الفعل ،أو ُ
مﻜيال
ﺑديﻬيا -من ﺿﺮورات وﺟﻮد الفعل» ،وﳍذا ﲰﱠاﻩ ]أي الزمان[ النﱡحاةُ :ﻇﺮفًا؛ ﻷنهٌ
ِ
وم ْعيَ ٌار يُعلم ﺑه مﻘدار اﳊﺮﻛة والفعل وتﻘدﱡمه و ﺧﺮﻩ ،وﻗﺮﺑه وﺑعدﻩ ،وﻃﻮله وﻗصﺮﻩ ،وانﻘﻄاعه
ودوامه«).(٥

يﻮﺿﺢ ما ﺳبﻖ :أنه لﻮ ﻗُ ّدر أن ﷲ تعاﱃ ﱂ ﳜلﻖ الشمس والﻘمﺮ -اللذين تتﻮﻗّت اﻷوﻗات
عند الناس ما -لﻜان يُعﻘل أن الشيء يﻜﻮن ﻗبل الشيء أو ﺑعدﻩ ،وأن للفعل مدة يﻘﻊ فيﻬا؛
فالزمان  -ذا اﳌعﲎ -شيءٌ مﻘ ّدر ﰲ الذهن ،وﻻ يعدو أن يﻜﻮن نسبةً ﺑﲔ شيﺌﲔ أو مﻘارﺑةً
ﺑﲔ شيﺌﲔ ،أو مدة مﻘ ّدرة؛ فﻬﻮ ذا ُمدرك لذهن ﻻ ﻏﲑ ،وليس شيﺌا ﳐلﻮﻗا مﻮﺟﻮدا ﺧارج
الذهن.

)(٤
)(٥

اﻧﻈﺮ :ﺑيان تلبيس اﳉﻬمية .٢٨٧/٢
اﻧﻈﺮ :ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ .٩٠٢/٣

٢

وﻗد أﺧﻄﺄ ﻗﻮم من الفﻼﺳفة من أتباع أفﻼﻃﻮن -الذين أﺛبتﻮا الﻜليات ا ﺮدة ﺧارج
الذهن -فﻘالﻮا :إن الزمان ﺟﻮهﺮ ﻗاﺋم ﺑنفسه! وﲨاهﲑ العﻘﻼء يدرﻛﻮن أن هذا الزمان -ﻛما
تبﲔ -ﻻ ﺣﻘيﻘة له ﰲ اﳋارج ،وأنه ليس ﰲ ﺧارج الذهن إﻻ اﻷعيان وما يﻘﻮم ا من اﻷعﺮاض؛
ﻛاﳊﺮﻛة واﳊﺮارة واﻷلﻮان وﳓﻮ ذلﻚ.
نﻴا :ﻗد ﺛبت ﻷدلة الﻘﻄعية أن ﷲ تعاﱃ فاعل ﲟشيﺌته ،وﱂ يزل فاعﻼ؛ فلم يﻜن معﻄﻼ
عن الفعل ﰒ اﺑتدأﻩ ،وما فعله ﲟشيﺌته ﻗبل ﺧلﻖ السمﻮات واﻷرض والليل والنﻬار :فعله ﰲ وﻗت
هﻮ مدة الفعل ،وهذا -ﻛما ﺳبﻖ -من ﺿﺮورات وﺟﻮد الفعل ،مﺜاله :ﺧلﻖ السمﻮات واﻷرض
ﰲ ﺳتة أ م.
وﻛذا ما فعله وﻗام ﺑه -من آﺣاد الصفات اﻻﺧتيارية -ﺑعد ﺧلﻖ السمﻮات واﻷرض؛
مﺜﻼ -ﰲ ﻗﻮله تعاﱃ} :لََﻘ ْد َر ِﺿ َي
فإنه مﻘارن للزمان اﳌعﲔ )الليل والنﻬار( وله مدة ،ﻛما ﺟاء ً -
ِِ
ﱠﺠ َﺮةِ{.
ﲔ إِ ْذ يـُبَايِعُﻮنَ َ
ا ﱠُ َع ِن الْ ُم ْﺆمن َ
ﻚ َْﲢ َ
ت الش َ
فعاﻻ
ﻗال شيﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن تيمية» :فالﺮب تعاﱃ إذا ]ﻛان[ ﱂ يزل متﻜلما ﲟشيﺌتهّ ،
ﲟشيﺌته؛ ﻛان مﻘدار ﻛﻼمه وفعاله الذي ﱂ يزل هﻮ الﻮﻗت الذي ﳛدث فيه ما ﳛدث من
مفعﻮﻻته«).(٦
وﺳﻮاء ﻛان فعله تعاﱃ مﻘار للزمان اﳌعﲔ أو ﻏﲑ مﻘارن له :فإنه ﻻ يستلزم ﻗيام ﳐلﻮق
ﺑه؛ فﻬذا ما ﻻ يﻘتﻀيه عﻘل وﻻ شﺮع وﻻ لﻐة ،ﺑل هﻮ ﺳبحانه ﺋن من ﺧلﻘه :ذوا م وأماﻛنﻬم
وأزما م ،وﱂ يﻘم ﺑه ﺳبحانه إﻻ فعله وﻛﻼمه ،وليس ﲦة شيء ﳐلﻮق ﻗام ﺑه ،ﻻ ما يسمى زما ،
وﻻ ﻏﲑﻩ.
لثا :ﺛبتت معية ﷲ تعاﱃ مﻊ ﺧلﻘه ﲨيعا ٍ
ﲟعية علمية عامة ،ومﻊ ﺑعﻀﻬم ﲟعية التﺄييد
اﳋاصة؛ فلِ َم ﳝتنﻊ أن يﻜﻮن مﻊ الزمان -على الﻮﺟه الذي يليﻖ ﺑه -مﻊ مباينته ﳉميﻊ
اﳌخلﻮﻗات؟!

)(٦

اﻧﻈﺮ :ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ .١٧٢/١

٣

ﺧصﻮصا ﳑا أﲨﻊ
عمﻮما أو
ً
ﻗال شيﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن تيمية رﲪه ﷲ» :وﻛﻮن ﷲ مﻊ ﺧلﻘه ً
عليه اﳌسلمﻮن ودل عليه الﻘﺮآن ﰲ ﻏﲑ مﻮﺿﻊ ،فﻬﻮ مﻊ ﻛل شيء معية عامة أو ﺧاصة؛ فلماذا
ﳝتنﻊ أن يﻜﻮن مﻊ الزمان واﳌﻜان على الﻮﺟه الذي يليﻖ ﺑه؟ وذلﻚ أمﺮ واﺟﺐ ﻻ ﳏالة«).(٧
وﻗال رﲪه ﷲ» :فإذا ﻗُ ِّدر أن ما ﺳﻮى ﷲ ﺣادث ،فاﺟتماع وﺟﻮد اﳊﻮادث مﻊ وﺟﻮد

أيﻀا ﺣادث ،وهﻮ ﻛمعية اﳌخلﻮﻗات مﻊ ﺧالﻘﻬا ،وهذﻩ اﳌعية وﳓﻮها هﻮ ﳑا ﳚﻮز
ﷲ هﻮ ً
ﺣدوﺛه تفاق العﻘﻼء.
ﺑل هﻮ متفﻘﻮن على ﺟﻮاز ﺣدوث النسﺐ واﻹﺿافات ﺑﲔ اﳋالﻖ واﳌخلﻮق؛ ﺳﻮاء ﻗيل
إ ا وﺟﻮدية أو عدمية«).(٨
راﺑﻌا :فعل اﳌخلﻮق -الذي هﻮ ﳐلﻮق -ﱂ يستلزم ﻗيام شيء ﺑه ﰲ اﳊﻘيﻘة ﺳﻮى فعله؛
فﻜيف ﳋالﻖ ﺳبحانه؟!
فاعل فعﻼ؛ فما ﰒ إﻻ مﻮﺟﻮدان :الفاعل،
تﻮﺿيحه :أننا نعلم ﺑبداهة العﻘل أنه إن فعل ٌ
وفعله الذي ﻗام ﺑه ،وﻻ وﺟﻮد لشيء آﺧﺮ ﻗام ﺑه وهﻮ الزمان ،وﻻ يﻘﻮل عاﻗل" :اﳌﻮﺟﻮد" هﻬنا
ﺛﻼﺛة أشياء :الفاعل ،وفعل ﻗام لفاعل ،وزمان ﻗام لفاعل!
عاﻗل :فﻼن ﻗام ﺑه شيﺌان :الﻀحﻚ والزمان!
فلﻮ ﺿحﻚ إنسان -مﺜﻼ -ﱂ يﻘل ٌ
فإذا ﻛان هذا ﰲ ﺣﻖ اﳌخلﻮق؛ فاﳋالﻖ -الباﺋن من ﲨيﻊ ﳐلﻮﻗاته -أوﱃ أن ﻻ يﻘﻮم ﺑه
ﺳﻮى فعله.
ﺧامﺴا :ﷲ تعاﱃ »مﻮﺟﻮد مﻊ ﻃلﻮع الشمس وﻏﺮو ا ﻛما أن ﻏﲑﻩ ]من اﳌخلﻮﻗات[
مﻮﺟﻮد مﻊ ذلﻚ ،ووﺟﻮدﻩ أﻛمل؛ فمﻘارنته له أﻛمل ،وليس ﰲ ذلﻚ ما يﻘتﻀي أنه ﳏتاج إﱃ
الزمان ،ﺑل ﻗد ﺑينﱠا أن مﻘارنة اﳌخلﻮق للزمان ﻻ تُ ِ
ﻮﺟﺐ ﺣاﺟة اﳌخلﻮق إليه؛ فاﳋالﻖ أوﱃ أن
ﳏتاﺟا إﱃ الزمان إذا ﻛان الزمان ﻗد ﻗارن وﺟﻮدﻩ«).(٩
ﻻ يﻜﻮن ً

)(٧
)(٨
)(٩

ﺑﻴﺎن ﺗﻠﺒﻴﺲ اﳉﻬﻤﻴﺔ ).(٢٢٤/٥
درء ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻘﻞ .٢٢١-٢٢٠/٣
ﺑﻴﺎن ﺗﻠﺒﻴﺲ اﳉﻬﻤﻴﺔ .٢٢٤/٥

٤

ﻗاﺋل -مﺜﻼ :-ﺑعﺚ ﷲ عيسى )ﻗبل( ﳏمد عليﻬما الصﻼة والسﻼم.
سادسا :إذا ﻗال ٌ
وﺧلﻘنا ﷲ )ﺑعد( ِ
ﺧلﻖ السلف الصاﱀ.
وﺑعﺚ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋيل -الذين أﺧذ م الصاعﻘة) -ﺑعد( مﻮ م.
فﻬل ﺳيُﻼم على ما ﻗال ﻷنه ذﻛﺮ اﻷزمنة الﱵ فعل فيﻬا ﺳبحانه ما فعل؟
هل ﺳيﻘال :هذﻩ أفعال ﻻ تﻘﻊ إﻻ ﰲ زمان ،ومن ﻗال إن ﷲ فعلﻬا ﻛما ذُﻛﺮ فﻘد لزمه
ﻗيام ﳐلﻮق ﺑذات ﷲ هﻮ الزمان! وإﳕا هي أشياء ﻗامت ﰲ اﻷزل ﺑذاته ،ﻻ تﻘدم فيﻬا وﻻ ﺧﺮ!
ﻻ إﺧال مسلما عاﻗﻼ ﳚﺮؤ على هذا.
فإذا تﻘﺮر هذا؛ فما الذي ﳝنﻊ أن يﻘال :اﺳتﻮى ﷲ ﺳبحانه على عﺮشه )ﺑعد( ﺧلﻖ
السمﻮات واﻷرض ،ورﺿي عن اﳌﺆمنﲔ )ﺣﲔ( يعﻮا نبيه صلى ﷲ عليه وﺳلم ﲢت الشﺠﺮة،
وﳚيء ﺳبحانه )يﻮم الﻘيامة(؟!
ساﺑﻌا :لﻮ ﺳلمنا ﺟدﻻ ﲟﻘالة اﳌتﻜلمﲔ الباﻃلة من أن ﺣدوث الفعل ﰲ الزمان يﻘتﻀي
اﳌدرك،
ﻗيام الزمان اﳌخلﻮق لفاعل :فإن هذا ﻻ يعدو أن يﻜﻮن وصفا ﳊال اﳌخلﻮق َ
اﳌشاهد َ
ﻗياس تعاﱃ ﲞلﻘه؛
ﺣﻜم أفعال ﷲ َ
وﻻزمﻬاٌ :
الذي عُﺮفت ﻛيفيته وما يﻘﻮم ﺑه ،فﺠعلُﻬم هذا َ
فما يلزم اﳌخلﻮق يلزم اﳋالﻖ ﺑزعمﻬم! وهذا ﻗياس ﻃل ﻇاﱂ؛ فا ليس ﻛمﺜله شيء ،تعاﱃ
وتﻘدس.
فاعل ﲟشيﺌته ،وأن صفاته الفعلية من ﻛماله الﻮاﺟﺐ
منا :دلت اﻷدلة على أن ﷲ تعاﱃ ٌ
منزﻩٌ عن ﻛل نﻘﺺ وعيﺐ ،واﻷدلة الدالة على صفاته أدلة ُﳏ َﻜمة ﻻ ﳚﻮز
له ،وأنه ﺳبحانه ّ
ﻛﻼم ﻃل،
العدول عن اﻹﳝان ا؛ فﻬذا هﻮ اﳊﻖ ،وما عداﻩ من شبﻬات وهذ ت تعارﺿهٌ :
َﱏ
ﱠﻼ ُل فَﺄ ﱠ
ﺳﻮاء ُعﺮف وﺟه ﺑﻄﻼنه على وﺟه التفصيل أم ﱂ يُعﺮف؛ }فَ َماذَا ﺑَـ ْع َد ْ
اﳊَ ِّﻖ إِﱠﻻ الﻀ َ
صَﺮفُﻮ َن{.
تُ ْ
سﻌا :يﻘال ﳍﺆﻻء اﳌتﻜلمﲔ اﳌعﻄلةِ :ﱂَ َﱂْ ﳛ ّذر النﱯ صلى ﷲ عليه وﺳلم من هذﻩ
ﻛﺜﲑا -عن نزوله تعاﱃ واﺳتﻮاﺋه وﺿحﻜه وﳎيﺌه  -ولﻮ َمﺮًة واﺣدة؟!
الشبﻬة وهﻮ ﳛدﺛنا ً -
فﻬل أنتم أعلم من رﺳﻮله صلى ﷲ عليه وﺳلم؟ أم أفصﺢ منه؟ أم أﻏﲑ على ﺣﺮمات
ﷲ منه؟!
٥

وِﱂَ َﱂْ ﳛ ّذر الصحاﺑة والتاﺑعﻮن وأتباعﻬم من هذﻩ الشبﻬة العليلة؟ وهم أﺳ ﱡد عﻘﻼ وأفصﺢ
لسا وأﻏزر علما؟!
عاﺷﺮا :هذﻩ الشبﻬة شبﻬة ﺣادﺛة ﺑعد عصﺮ النبﻮة ،وﺑعد عصﺮ السلف الصاﱀ؛ إذ ﻻ
عﻬد ﳍم ا ،وما ﻛان هذا شﺄنه فﻬﻮ ﺑدعة ﰲ دين ﷲ ،وﻛل ﺑدعة ﺿﻼلة ،وعليه فﻼ ﳚﻮز
التعﻮيل عليﻬا ﲝال.
هذا وﷲ تعاﱃ أعلم ،وأﺳﺄله اﳌعافاة من اﻷهﻮاء واﶈد ت ،والﺜبات على السنة إﱃ
اﳌمات ،وصلى ﷲ على نبينا ﳏمد ،وعلى آله وصحبه ،وﺳلم تسليما ﻛﺜﲑا.
وﻛتبه :صاﱀ ﺑن عبد العزيز ﺑن عﺜمان ﺳندي
اﳌدينة  -ﻏﺮة رﺟﺐ١٤٤٢ ،هـ

٦

