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  الشريط الخامس الشريط الخامس     
 متعلق بكل شيء: هللا  م  ل  ع   ،، لهذا قال علماؤناهو بكل شيء عليم 

-   ما سيكون م  ل  ع 

-   ما ال يكون م  ل  ع. 

-   ما ق دَّر  أال يكون، لو حصل كيف يكون. م  ل  ع 
 فهذه الثالث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم.

ألنه اختار أن يكون األمرر علر   ، ه  م  ل  ع   ي ال يكون أيضا  يعني والذ ،ما سيكون وما لم يكن م  ل  ع  

ما لم يكرن لرو كران كيرف كران  م  ل  ، وع   ه  م  ل  ع   ما سيكون والذي ال يكون أيضا   م  ل  نحو كذا، وهو ع  

ِيملَ ََولْووووووَمَو  ووووو﴿ يكررررون، كمرررررا قرررررال  وووووَهمَأ  َِ ِيمَولَووووِوم َ وووووَهمَأ  َِ َ َْ َم َل َِلووووو ََ ِيم َّللاهووووَيمْم مَهوووووَلأه ََ ِيمَولَوووووِوم

ض ونَم َه ِم  [.﴾]األنفال:ه 
َل ههبمدمذلكم)م/قالم ََِنمَهِمصه ،مونََأا  يم ََ ههه ََ  يمبهَطا م(مو ََه

 هذا تعليق لألشياء باألمور الشرعية.
ْ  اجارال هرذا نافرذ فريهم، ومرأ ذلر  أ   م  ل  والع   ق  ل  الخ   يعني أنَّ  رر  روالتقدير السابق وض  سربحانه  م  ه  ر  م 

 .  بطاعته ونهاهم عن معصيته

األمررر بالطاعررا   نَّ وهررذا األمررر بالطاعررة والنهرري عررن المعصررية أراد منرره مخالفررة المعتزلررة فرري أ  
إنمرا اراء فري الشررف ال فري  ه  ، ولكرن الحرق أنَّرولريس شررعيا   والنهي عن المعاصي أنه اراء عقليرا  

 العقل.
 لبسط هذه المسائل تفصيل يأتينا إن شاء هللا في موضعه. 

ََِبد ه مَلهصَطفىإواه من أول العقيدة إل  اجن وإل  قوله )هذه كلها الذي قدمن َحْهدَلم ( هرذه كلهرا ْنمه 
 مقدما  ما دخلنا في تفصيل الكالم عل  معتقد أهل السنة والاماعة في مواضعه. 

 ومسائله في موضعه حت  يكون ل  في مكانه ماتمعرا   ر  د  لذل  أنا أرائ الكالم عل  تفصيال  الق  
 ه في هذا الموضأ. غير ما ذكرنا

مََْئَّللاة
فيه كثير من االخوة سألني في المسائل التري كنرا تكلمنرا فيهرا األسربوف الماضري كمسرألة التسلسرل  
التسلسل الماضي والمسرتقبل وحلرول الحروادث، وكرالم الشرارح أيضرا فري هرذا الموضرأ، فري هرذا 

فهمهرا، فينبيري أن ال تكثرر  الموطن، والمسألة يعني شائكة لكن ما ذكرته ل  هرو الحرد األدنر  فري
 من الخوض فيها ألنها عسرة بعض الشيء.

 يقول: ما أفضل كتاْ تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه واميأ ما يتصل به؟  /س
ج/ أفضل كتاْ: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليرل البرن القريم ومرن الكترْ 

ْ فيره المسرألة لطالرْ العلرم فهرو المعاصرة كتاْ القدر للردكتور عبرد الرر حمن المحمرود كتراْ قررف
 .كتاْ نافأ في هذا الباْ ادا  

مكه َوووا  مأال نسرررتفيد مرررن قولررره سررربحانه ﴿ /س ووولا ٍَ م َ ِنوووَده م  ي م لهك ووولأه َه مَو  ُ ووووَمْم مَهوووامَلََوووواب مَوَل عِبهووو َلَِهح 

وَ[, أال نستفيد منه تييير األال لقوله سبحانه)9-8﴾]الرعد:َِلكه َا هم  (؟ َلَِهح 

مكه َا  مج/ ال، ) لا ٍَ م َ ُ م لهك لأه وَمْم مَهامَلََواب مَوَل عِبه ( يعني ما في صحف المالئكة أمرا اجارال فهري َلَِهح 
 ثابتة.

 ؟.1(المَلَدمَلقدَمإالمَلدَاب) /س

 ج/ هذا ااء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح.

لرق فري الليرة يشرمل مراترْ منهرا التقردير، فرأراو إيضراح الخ ذكرتم فري الردرس السرابق أنَّ  /4س
 هذه المرتبة بتفصيل أكثر؟

                                                
 (90(/ ابن ماجه )2139الترمذي ) 1
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 ج/ لعل  تراأ إليها ألنها تحتاج إل  تفصيل.

ذكرررتم فرري الرردرس السررابق أن صررفا  هللا سرربحانه وتعررال  متالزمررة ولرره الكمررال المطلررق،  /5س

 ( ؟.ابمقدَلَإنمهللامََّللاىمهامَلومعن  قولكم متالزمة؟ وهل تاوز هذه العبارة ) 
ج/ أما كون الصرفا  متالزمرة فرنعم الصرفا  بعضرها مرالزم لوخرر، أو الصرفة تردل علر  الصرفة 
ر  أن هنرا  صرفة  روَّ ر  أن صفة الرحمة بال صفة الحيراة، وال ي ت ص  وَّ األخرى بالتالزم  يعني ال ي ت ص 

ر  أن هنا  صفة علم بال صفة إرادة، وال وَّ أن هنا  صرفة كرالم برال  قهر بال صفة القدرة وال ي ت ص 
 صفة إرادة ومل  وقوة. 

االسرم مرن  متالزمة، لهذا أهل العلم لمرا تكلمروا علر  األسرماء الحسرن  قرالوا إنَّ  فصفا  هللا  ا  إذ

 أسماء هللا الحسن  يدل عل :
 .مسماه ومعناه اميعا بالمطابقة 
 .ويدل عل  أحدهما بالتضمن 
 خر باللزوم، كما هو معروف في موضعه.ويدل عل  الصفة األخرى أو عل  االسم اج 

( كنرا ذكرنرا لكرم تفصريال  الكرالم عليهرا، إنمهللامََّللاوىمهوامَلووابمقودَلَقال هل تاوز هذه العبرارة )

بمرا يشراؤه،  ( هذه عبارة األشاعرة وأشباههم  ألنهم علَّق وا القدرة، قدرة هللا ََّللاىمهامَلوابمقدَلَ)

 .در عليه، هذا كالم األشاعرةليس بقا وأما ما لم يشأه فعندهم أن هللا 

المعتزلة علقوا القدرة بما هو مقدور له، وما لم يكن مقدورا له فليس بقادر عليه، يعني عنردهم أنَّ 

 ، فليس بقادر عليها.ث مَّ أشياء ليس  بمقدورة هلل 
 لم؟ مثل الظلم، أصل الظلم هو ليس قادر عليه،

 .أن يظلم  ألنه ليس ظالما فليس بمقدور له 

مره علر   وعندنا هللا  قادر عل  كل شيء، ما يشاؤه وما لم يشأه، والظلم لم يشأه سربحانه برل حرَّ

وَمإني)نفسه  ا؛مَاَلَم ََظالَه  هل َْ َح مََّللِا  ه مبََِلنَك ِيمه  ٍَ ي،مَو َه َََّللاَىمنَِف َّللِاَيم مَلظ   ُ ِه َْ   .2(َح

ت   نإذ ، العلررم لرره متعلَّررق فتعلُّررق  القرردرة، هررذه مسررائل تعلررق الصررفا ، يعنرري القرردرة لهررا م  عنررد -ع لَّررق 

الكرالم لره متعلرق، الرحمرة لهرا متعلرق، وهكرذا فتعلرق الصرفا  هرذه تختلرف فيهرا  -الطوائف اميعا
 الفرق المختلفة، وهو معلوم في موضعه. 

المقصود أن قول القائل إن هللا عل  ما يشاء قدير هذا من البدف التري ال تاروز، وقائلهرا ينبره علر  
َ مااء في القرآن ﴿مخالفته بما  َل مقَده مَوِيبا َََّللاَىمك لأه  .﴾إهْنمْمَم

هل أوضحتم ثمرة الخالف المرتبرة الناتارة عرن االخرتالف لكرون المرو  صرفة واوديرة أو  /6س
 عدمية؟
المقصررود الكررالم علرر  هررل المررو  صررفة واوديررة أو صررفة عدميررة؟ هررذا متعلررق بحيرراة الررروح ج/ 

ل السررنة وبررين الفالسررفة الررذين يقولررون إن المررو  عرردم أو بررين أهرروالعررذاْ والنعرريم، هررذا الخررالف 
 المو  حياة، يعني هل أن المو  حياة اديدة أو هو عدم حياة وزوالها؟

الفالسفة لهم مذهْ في هذا، في أن المو  هنا مرو  البردن، الرروح هرذه ترذهْ إلر  مكران لهرا ثرم 
 تعود في اسد اديد تناسبه، فعندهم المو  عدم الحياة، انته . 

لقر  للبقراء، ال تنتقرل مرن فرالن إلر   عندنا ال، الروح كل روح مستقلة، روح المكلف هذه باقيرة، خ 
فالن كما هو قرول الفالسرفة ومرن شرابههم، بعرض مرن ينطرق بهرذه الكلمرة يعنري برأن المرو  صرفة 
عدميررة قررد ال يستحضررر أو قررد ال يقررول بهررذا المررذهْ، لكررن هررو مررن أنشررأ هررذا الكررالم ويقررول بهررذا 

 هْ من أن األرواح محدودة واألاساد متعددة فاألرواح تتنقل فيها.المذ
 يعني مثال عندهم نعيم الروح، كيف روح منعمة؟ 

أعروذ براهلل مرا نريرد أن  -يقول الروح تعذْ بمصيرها في اسد حياته شقاء، يعني اجن فرالن مرثال
لكرن مرا مرن مسرأله نرتكلم عنهرا إال ولهرا ثمررا ، يعنري  -نقلق أسماعكم بهذا الباطل نعوذ باهلل منه 

                                                
  56سبق ذكره ص  2
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 في العقيدة ما فيه خالف ال ثمرة له، خذها كلية.

 مذهْ األشاعرة في مسألة اتصاف هللا بصفاته؟ كيف عرف ميل اإلمام الطحاوي إل  /7س

 ج/ ال، ليس في مسألة الصفا ، مسألة التسلسل.

 هل يصح أن يقال إن العلم باهلل ال يكون إال بالعلم النظري، ال الضروري؟ /8س
ج/ يعني يصح مأ أحد االعتبارا ، لكنه قد يصرل العكرس إلر  أن يكرون علمره براهلل ضرروريا مرا 

رت ق ر  اإليمران يحتاج معه إل  ا ستدالل، صار واضحا عنده بحيث ال يحتاج منه إل  نظر، ن ظ رر  واس 

 ََهويمْمهمضررورة ال يحتراج إلر  اسرتدالل، ﴿ في قلبه واتضرح لره حتر  صرار عنرده وارود الحرق 

م َِ ه َ ِْ مَوَ ُه َْوَهاَوَ مَل َه مََاطه ت راج  0﴾]إبرراهيم:َوكٌّ  [ أصربح ضرروريا  ألن الضرروري هرو مرا ال ي ح 

 له إل  استدالل، والنظري ما يحتاج في إثباته إل  نظر واستدالل.

ذكر  أن الروح لها صفة البقاء، فكيف نوفق بين هذا وبين المراد من المسرتثن  عنرد قولره  /9س

 ( وهل معن  هذا أن أرواحهم غير ميتة؟إالمهنموابمهللاتعال  )
يعنري أرواح الشرهداء أو أشربه ذلر ، األرواح  ( في االستثناءإالمهنموابمهللاج/ ال، ما لها عالقة )

 ال يحلها المو ، تاتمأ في الصور في نفخ فيه فتعود إل  األاساد.

 هل المو  عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه هللا عينا؟ /0س
ي    الصفا  أعراض فال بأس، المو  حياة اديدة  حالة فيها حياة اديردة،  ج/ المو  صفة إذا س مَّ

ال من الحياة الدنيا إل  الحياة البرزخية سرمي موترا، هرو انتقرال إلر  حيراة اديردة، يعني سمي االنتق

َ ق وونَم﴿ َِ وِيمَل  بأهأه ََ ِنوَدم َه م مْمهم َِهَوَ لوامبَوِلم َِحَلَواب  ََوبهَلله َلَنمق  هَّللا ووَمَهويم ََبَْنمَلْوذه [ 69﴾]آل عمرران:َواَلم َِح
 وكذل  كل مؤمن حي عند ربه يرزق.

 أو عرض يقلبه هللا عينا؟هل المو  عرض أو عين؟ 
ْ  إل  عين.  في اجخرة يؤت  بالمو  عل  صفة كبش فيكون قد ق ل 

هل البد أن يكون هلل مخلوقا  ليوصف بالخلق أو أنه يوصف برالخلق ولرو لرم يخلرق شريئا  /س

 أبدا؟
ج/ هذا سؤال في غير مكانه ألنه سبحانه وتعال  خرالق ولره مخلوقرا ، ولرم يرزل سربحانه وتعرال  

 يعني هذه صفة مالزمة له سبحانه. القا خ

 هل ابن حزم من أهل السنة والاماعة؟ /س

ابرن عبرد الهرادي وغيرره يعتبرونره مرن الاهميرة، ، ابن حزم ليس سنيا بل له مذهْ خرا ج/ ال، 
طائفة تعتبره من الفالسرفة يعنري خلريط، هرو فري العقيردة مخلفرط ال يتبرأ مرذهْ مرن المرذاهْ عنرده 

 أشعريا ، وعنده فلسفة يعني مختلط.تاهم، وعنده 

ل  عدم التسلسل فري ع3(إنم ولمويبمََّللاقهمهللامَلقَّللاي)ما هو الرد عل  من استدل بحديث  /س

 الماضي بالنسبة للمخلوقا ؟
إنم ولم)ج/ األخ سألني قبل الصالة أظن عن ذل ، وقل  اتر  المسرألة إلر  وقر  آخرر، وحرديث 

أول هنررا  4(إنم ولمهووامََّللاووامهللامَلقَّللاووي)لفررظ اجخررر المعررروف هررذا لفررظ، وال (ووويبمََّللاووامهللامَلقَّللاووي

 بمعن  حين، إنه حين خلق هللا القلم قال له أكتْ، لماذا فسرنا بهذا التفسير؟
قدَمهللامهقادَلَمَلَالئوامقبولم نمَلََّللاوامَلَوهوَُموََْ م)لحديث عبد هللا بن عمرو بن العا  

 لعلم علم هللا؟هذا التقدير هل هو رااأ إل  ا 5(بَهََلنم لفمَنة

يتعلررق  ا  هللا مررا ي ع لَّررق  بقبررل خلررق السررموا  واألرض بخمسررين ألررف سررنة، إذ م  ل ررالاررواْ: ال  ألن ع  
إنم ولمهوامََّللاوامهللام)بالكتابة، كتْ هللا مقادير الخالئق قبل خلقها بخمسين ألف سنة، هذا الحديث 

                                                
 (3840المستدرك ) 3
 (2155(/ الترمذي )4700أبو داود ) 4
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لقلم فأمره بالكتابرة  يعنري التقردير، هنا يعني خلق ا (َقالملهم ك  )وفي رواية  (َلقَّللايمقالملهم ك  

خلق القلم فأمره بكتابرة المقرادير  هللا  فكتْ ما هو كائن إل  قيام الساعة، فالمراد من الحديث أنَّ 

ر خلقه له، هذا الذي نفهمه مأ حديث عبد هللا بن عمرو بن العا   ألن التقردير هنرا  البرد أن  فو 
ارد قلرم ولريس ثرم مخلروق يكون للكتابة، واألولية هنا إن كان  أو لية مطلقة قبل المخلوقا  يعني و 

وهذا يعني أنه هنا  زمن طويل ما برين م(ََّللاامَقال)تقتضي الترتيْ  (َقالملهم ك  )البتة، فقوله 
 خلقه وما بين ابتداء الكتابة، وهذا يشوش عل  الموضوف. 

رم  منره منرأ التسلسرل فري الماضري كمرا هرو معلروم،  نإذ وأن أول المخلوقرا  القلرم فهذا الحرديث ف ه 
وا األحاديرث فري هرذا البراْ وفهموهرا مرأ  وهذا عند المحققين كشيخ اإلسالم وابن القيم الرذين ضرمف

وما دل عليها من اجيا  وكالم السلف، فهموا أن القلرم فري هرذا الحرديث أوليتره هنرا  صفا  هللا 
لق القلم كتْ،  َقوالملوهم)أو  (هللامَلقَّللاويمقوالملوهم ك و إنم ولمهامََّللاام)بالنسبة إل  الكتابة، فحين خ 

يعني حين خلق القلم قيل له أكتْ فارى بما هو كائن عل  قيام الساعة، فالحديث ليس فري  ( ك  
 أولية المخلوقا ، األولية بالنسبة لييرها وإنما األولية من اهة التقدير والكتابة. 

هررذه المخلوقررا  مررن هررذا العررالم  ولهررذا تنررازف العلمرراء مررأ ورود هررذا الحررديث، تنررازعوا فرري أول
 المعلوم في الكتاْ والسنة. 

 هل أول المخلوقا  من هذا العالم المعلوم العرش أو القلم؟
هللامهقوادَلَمَلَالئواممََمدْمقَم) ملسو هيلع هللا ىلصوالصواْ أنف العرش كان قبل ألنه في حديث عمرو بن العا  قال 

صرار عنردنا خلرق  (لهوابقبلم نمَلََّللاامَلَهوَُموََْ مبَهََلنم لفمَنةموكانمََوهمََّللاوىمَ
 للقلم كتابة المقادير، واود العرش عل  الماء، وهذا هو الذي عقده ابن القيم في النونية بقوله:

 انــك  مَلقضابمبهمهنمَلدَلـ وَلناسمهَ َّللافونمَيمَلقَّللايمَلذي

 قوالنمَندم بىمَلمالمَلأهدَني  لمكانمقبلمَلمَشم وم ومبمده

 انـــدمَلك ابةمكانمذَم َكـَن هـــوَلحام نمَلمَشمقبـلمْنـ

 والمسألة فيها بحث أطول من هذا نرائه إل  وقته إن شاء هللا تعال .

 6موفقكم هللا ونلتقي إن شاء هللا عل  خير وتقوى، وصل  هللا وسلم عل  نبينا محمد.
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