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لزمان على نفي الصفات اال   ختيارية نقض استدالل املتكلمني 

احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 
  بعد:

ا ذريعة لنفي ا أهل البدع، ويتخذو الصفات االختيارية    ثبوت   فإن من الشبه اليت يلبس 
ألنه خملوق؛ فيقولون: لو أثبتنا قيام  و   ،عنه  الستغنائه   تعاىل: دعواهم تنزيه هللا عن الزمان؛

األفعال االختيارية بذات الرب سبحانه للزم حدوث الفعل يف الزمان، والزمان خملوق قائم بغريه،  
  قدمية.  :أفعال هللا ذا؛ فتعّني أن، وهو سبحانه منزه عن هبذات هللا فاستلزم هذا قيام املخلوق

، )١( وموضوع الزمان قد كثُر ختبط الفالسفة واملتكلمني فيه، وعظم اختالفهم يف حقيقته
إليه حاجة، لكن هذا   م  ، واخلوض الذي خاضوه مل يكنواضح ال يستحق هذا العناءمع أنه  
م   هم من أغمض الغامضات! تجليعمدون إىل الواضحات؛ فتعود بلج !ديد

م يف نفي الصفات الفعلية ول شبها  عن  ومهما يكن من شيء؛ فليست هذه الشبهة 
ا ليست من الشبهات املشهورة عندهم؛ فثمة ما هو أقوى يف نظرهم وأكثر  أ على تعاىل، هللا

  يف كتبهم. ذكرا
، أسوقه يف -بعد سؤال من تعينت إجابته-  ويف األسطر القادمة نقض هلا بتوفيق هللا

  على رسم اإلجياز. األوجه اآلتية

حىت كون الزمان خملوقا: هذه مجلة فيها اشتباه، وال بد من التفصيل  ما يتعلق ب  أوال:
  فهم فهما صحيحا. تُ 

  . )٢( يُطلق ويراد به أحد شيئني: حقيقي خارجي، وتقديري ذهينفالزمان 
  ، كما قال الشاعر: )٣( الليل والنهار هو وجوديٌ  شيءٌ  :(احلقيقي اخلارجي)  فاألول

ارها    وإال طلوع الشمس مث غيارها      هل الدهر إال ليلة و
 

-١/٩٠٩اصطالحات الفنون  ، وكشاف  ٤٨٧- ٤٨٦الكليات  طرفا من هذا اخلالف يف:    انظر       ) ١(  
  . ١١٣- ٢/١١٠، ودستور العلماء ١٢٩

  . ٣٢٢-٢/٣٢١اإلشارت اإلهلية للطويف  و  ،٢٨٧-٢/٢٨٢بيان تلبيس اجلهمية  انظر:      ) ٢(  
  . ٣/٣٧٧، واإلشارت اإلهلية للطويف ٢٨٤ -٢/٢٨٢انظر: بيان تلبيس اجلهمية      ) ٣(  
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فا تعاىل خلق الشمس والقمر، وخلق حركتهما، وخلق ما حيدث خملوق؛  الزمان وهذا
والنهار؛   الليل  تعاىل: {اخملوق  فثبت كونهحبركتهما من  قال  َوالنـََّهاَر  ،  اللَّْيَل  َخَلَق  الَِّذي  َوُهَو 

  }.َوالشَّْمَس َواْلَقَمرَ 
عن أن هو األول الذي ليس قبله شيء، ويتنزه  حادث بعد أن مل يكن، وهللا تعاىل  وهو

  . يقوم بذاته خملوق

الذهين)  واآلخر حلوادث «  وهو  :(التقديري  التقدير  يقال  ،جمرد  هذا   :كما  قبل  هذا 
  .بني احلوادث حبوادث أخر تقدير ما :فيكون املراد به  ؛وهذا بعد هذا بكذا وكذا ،بكذا وكذا

لعدد يُ   ؛وهذا التقدير من جنس العدد للمعدودات  دة  فإنه  املعدودين على حد  أظهر ز
مث مع ذلك فليس العدد للمعدودات أمرًا موجوًدا يف اخلارج    ، اآلخر ونقصانه عنه ومساواته له

ب الفصل والتمييز بني بعضها وبعضها   ؛ قائم فيها  قائم بنفسه أو عرضٍ   جلوهرٍ    ، وإمنا هو من 
ا ال بشيء غري ذلك  ا وأعيا   .)٤( »هلا والعدد هلا كاحليز ،وهي ممتازة ومنفصلة بذوا

؛ ال    -ذا املعىن-  الزمانفتبني أن   ْدُر  وال عرضا، وإمنا هو: قَ   جوهراليس شيئا وجود
الوقت أو املدة أو الظرف أو الوعاء الذي وقع فيه الفعل، وهو  ، أو هو  الفعل، أو مقداُر احلركة

الفعل  -بديهيا- ألنه مكياٌل  «،  من ضرورات وجود  النُّحاُة: ظرفًا؛  الزمان]  وهلذا مسَّاه [أي 
خره، وقربه وبعده، وطوله وقصره، وانقطاعه  وِمْعَياٌر يُعلم به مقدار احلركة والفعل وتقدُّمه و

  .)٥(»ودوامه
اللذين تتوّقت األوقات  -يوضح ما سبق: أنه لو ُقّدر أن هللا تعاىل مل خيلق الشمس والقمر  

، وأن للفعل مدة يقع فيها؛  لكان يُعقل أن الشيء يكون قبل الشيء أو بعده  -ماعند الناس  
  أو مقاربةً   بني شيئني  ، وال يعدو أن يكون نسبةً ر يف الذهنمقدّ   شيءٌ   -ذا املعىن-فالزمان  

ذابني شيئني لذهن ال غري  ، أو مدة مقّدرة؛ فهو  خارج موجودا  خملوقا  ، وليس شيئا  ُمدرك 
  . الذهن

 
  . ٢/٢٨٧بيان تلبيس اجلهمية انظر:      ) ٤(  
  . ٣/٩٠٢انظر: بدائع الفوائد      ) ٥(  
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أفالطون    خطأأ  وقد أتباع  من  الفالسفة  من  ردة خارج  -قوم  ا الكليات  أثبتوا  الذين 
كما  -  الزمان  هذا  قالوا: إن الزمان جوهر قائم بنفسه! ومجاهري العقالء يدركون أنف   -الذهن

ا من األعراض   -تبني   ؛ ال حقيقة له يف اخلارج، وأنه ليس يف خارج الذهن إال األعيان وما يقوم 
  .كاحلركة واحلرارة واأللوان وحنو ذلك 

ألدلة القطعية أن هللا تعاىل فاعل مبشيئته، ومل يزل فاعال  نيا: لم يكن معطال  ف  ؛قد ثبت 
وات واألرض والليل والنهار: فعله يف وقت  عن الفعل مث ابتدأه، وما فعله مبشيئته قبل خلق السم

خلق السموات واألرض    مثاله:،  من ضرورات وجود الفعل  -كما سبق-  ، وهذاهو مدة الفعل
م   . يف ستة أ

لسموات واألرض؛ بعد خلق ا  -من آحاد الصفات االختيارية -وقام به    فعله  كذا ماو 
َلَقْد َرِضَي  يف قوله تعاىل: {  -مثًال -جاء  فإنه مقارن للزمان املعني (الليل والنهار) وله مدة، كما  

ُ َعِن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َحتَْت الشََّجَرةِ  َّ   }.ا
اال فالرب تعاىل إذا [كان] مل يزل متكلما مبشيئته، فعّ «قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  

في  ؛مبشيئته الذي حيدث  الوقت  هو  يزل  مل  الذي  وفعاله  مقدار كالمه  ما حيدث من  كان  ه 
  .)٦(»مفعوالته

ال يستلزم قيام خملوق : فإنه  له  وسواء كان فعله تعاىل مقار للزمان املعني أو غري مقارن
م وأماكنهم  ف  ؛به ئن من خلقه: ذوا هذا ما ال يقتضيه عقل وال شرع وال لغة، بل هو سبحانه 

م ،  ومل يقم به سبحانه إال فعله وكالمه، وليس مثة    ،وأزما شيء خملوق قام به، ال ما يسمى زما
  وال غريه.

علمية عامة، ومع بعضهم مبعية التأييد    مبعيةٍ   مجيعا  ثبتت معية هللا تعاىل مع خلقه  لثا:
الزمان   مع  يكون  أن  ميتنع  فِلَم  به-اخلاصة؛  يليق  الذي  الوجه  جلميع    -على  مباينته  مع 

  املخلوقات؟! 

 
  . ١/١٧٢منهاج السنة انظر:      ) ٦(  
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مجع  أوكون هللا مع خلقه عموًما أو خصوًصا مما  «:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
فلماذا    ؛ فهو مع كل شيء معية عامة أو خاصة  ، عليه املسلمون ودل عليه القرآن يف غري موضع

  . )٧(»وذلك أمر واجب ال حمالة ؟ميتنع أن يكون مع الزمان واملكان على الوجه الذي يليق به
سوى هللا حادث، فاجتماع وجود احلوادث مع وجود ر أن ما  دِّ «فإذا قُ وقال رمحه هللا:  

أيضً  هو  مما جيوز    ،ا حادث هللا  املعية وحنوها هو  وهذه  خالقها،  مع  املخلوقات  وهو كمعية 
تفاق العقالء   . حدوثه 

سواء قيل   ؛بل هو متفقون على جواز حدوث النسب واإلضافات بني اخلالق واملخلوق
ا وجودية أو عدمية»   .)٨( إ

سوى فعله؛   يف احلقيقة  مل يستلزم قيام شيء به  -الذي هو خملوق-عل املخلوق  فرابعا:  
خلالق سبحانه؟!    فكيف 

فعال؛ فما مث إال موجودان: الفاعل،   توضيحه: أننا نعلم ببداهة العقل أنه إن فعل فاعلٌ 
هنا  ه "املوجود"وفعله الذي قام به، وال وجود لشيء آخر قام به وهو الزمان، وال يقول عاقل: 

لفاعل!  لفاعل، وزمان قام    ثالثة أشياء: الفاعل، وفعل قام 
  الضحك والزمان! شيئان:   مل يقل عاقٌل: فالن قام به -مثال- فلو ضحك إنسان

أن ال يقوم به    أوىل  - البائن من مجيع خملوقاته-  فإذا كان هذا يف حق املخلوق؛ فاخلالق 
  .سوى فعله

ا كما أن غريهموجود مع  «هللا تعاىل    خامسا:  [من املخلوقات]   طلوع الشمس وغرو
وليس يف ذلك ما يقتضي أنه حمتاج إىل   ،فمقارنته له أكمل ؛ووجوده أكمل ،موجود مع ذلك 

فاخلالق أوىل أن   ؛بل قد بينَّا أن مقارنة املخلوق للزمان ال ُتوِجب حاجة املخلوق إليه،  الزمان
  . )٩(»ان قد قارن وجودهال يكون حمتاًجا إىل الزمان إذا كان الزم

 
  . )٢٢٤/ ٥بيان تلبيس اجلهمية (     ) ٧(  
  . ٢٢١-٣/٠٢٢  درء تعارض العقل والنقل     ) ٨(  
  . ٥/٢٢٤بيان تلبيس اجلهمية      ) ٩(  
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  .: بعث هللا عيسى (قبل) حممد عليهما الصالة والسالم-مثال- إذا قال قائلٌ  سادسا:
  . السلف الصاحلخلِق وخلقنا هللا (بعد)  

م الصاعقة-وبعث بين إسرائيل  م -الذين أخذ   .(بعد) مو
  ؟ألنه ذكر األزمنة اليت فعل فيها سبحانه ما فعل ُيالم على ما قالسفهل 

فقد لزمه   كما ذُكرهل سيقال: هذه أفعال ال تقع إال يف زمان، ومن قال إن هللا فعلها  
خر!    قيام خملوق بذات هللا هو الزمان! وإمنا هي أشياء قامت يف األزل بذاته، ال تقدم فيها وال 

  ال إخال مسلما عاقال جيرؤ على هذا.
فإذا تقرر هذا؛ فما الذي مينع أن يقال: استوى هللا سبحانه على عرشه (بعد) خلق 

يعوا ، السموات واألرض ، نبيه صلى هللا عليه وسلم حتت الشجرةورضي عن املؤمنني (حني) 
  وجييء سبحانه (يوم القيامة)؟! 

لو سلمنا جدال مبقالة املتكلمني الباطلة من أن حدوث الفعل يف الزمان يقتضي  سابعا:
لفاعل: فإن هذا ال يعدو أن يكون وصفا حلال املخلوق   املشاَهد املدَرك، قيام الزمان املخلوق 

ها: قياٌس  تعاىل خبلقه؛ هم هذا حكَم أفعال هللا والزمَ كيفيته وما يقوم به، فجعلُ   الذي ُعرفت
طل ظامل؛ فا ليس كمثله شيء، تعاىل  فم ا يلزم املخلوق يلزم اخلالق بزعمهم! وهذا قياس 

  وتقدس.

دلت األدلة على أن هللا تعاىل فاعٌل مبشيئته، وأن صفاته الفعلية من كماله الواجب   ا:من
وز  مة ال جيكَ عن كل نقص وعيب، واألدلة الدالة على صفاته أدلة حمُ   هٌ منزّ   سبحانه   له، وأنه 

طل،   ت تعارضه: كالٌم  ا؛ فهذا هو احلق، وما عداه من شبهات وهذ العدول عن اإلميان 
قِّ ِإالَّ الضََّالُل فََأىنَّ سواء ُعرف وجه بطالنه على وجه التفصيل أم مل يُعرف؛ { َفَماَذا بـَْعَد احلَْ

  }.ُتْصَرُفونَ 

ر النيب صلى هللا عليه وسلم من هذه  ذّ ملَْ حي  ملَِ يقال هلؤالء املتكلمني املعطلة:    ا:سع
  ! ؟ولو َمرًة واحدة - عن نزوله تعاىل واستوائه وضحكه وجميئه  -كثريًا- الشبهة وهو حيدثنا 

أغري على حرمات   أمأم أفصح منه؟    صلى هللا عليه وسلم؟  أعلم  من رسوله  أنتمفهل  
  هللا منه؟! 
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عقال وأفصح   أسدُّ   مم من هذه الشبهة العليلة؟ وهالصحابة والتابعون وأتباعه  ِملَ ملَْ حيّذرو 
  لسا وأغزر علما؟!

هذه الشبهة شبهة حادثة بعد عصر النبوة، وبعد عصر السلف الصاحل؛ إذ ال    ا:عاشر 
ا، وما كان هذا شأنه فهو بدعة يف دين هللا، وكل بدعة ضاللة  ال جيوز  فوعليه  ،  عهد هلم 

  .التعويل عليها حبال

ت،هذا   واحملد األهواء  من  املعافاة  وأسأله  أعلم،  تعاىل  إىل   وهللا  السنة  والثبات على 
   على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثريا. وصلى هللا مات،امل

  

  وكتبه: صاحل بن عبد العزيز بن عثمان سندي 
  هـ ١٤٤٢غرة رجب،  -املدينة 


