
اهللا علم  لة  حتقيق مسأ لة يف    رسا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا 

  فصل يف مسألة العلم

  الناس املنتسبون إىل اإلسالم يف علم اهللا باعتبار تعلقه باملستقبل على ثالثة أقوال 
ند وجود املعلومات نعت وال صفة وإمنا يتجدد أحدها أنه يعلم املستقبالت بعلم قدمي الزم لذاته وال يتجدد له ع

جمرد التعلق بني العلم واملعلوم وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكالبية واألشعرية ومن وافقهم من الفقهاء 
والصوفية وأهل احلديث من أصحاب أمحد ومالك والشافعي وأيب حنيفة وهو قول طوائف من املعتزلة وغريهم من 

  هؤالء يقولون يعلم املستقبالت ويتجدد التعلق بني العامل واملعلوم ال بني العلم واملعلوم  نفاة الصفات لكن
وقد تنازع األولون هل له علم واحد أو علوم متعددة على قولني واألول قول األشعري وأكثر أصحابه والقاضي 

  أيب يعلى وأتباعه وحنو هؤالء والثاين قول أيب سهل الصعلوكي 
أنه ال يعلم احملدثات إال بعد حدوثها وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون مل يعلم أفعال العباد إال  والقول الثاين

  بعد وجودها وأن األمر أنف 

مل يسبق القد ربشقاوة وال سعادة وهم غالة القدرية الذين حدثوا يف زمان ابن عمر وتربأ منهم وقد نص األئمة 
  ئل هذه املقالة كمالك والشافعي وأمحد على تكفري قا

لكن القدرية صرحوا بنفي العلم السابق والقدر املاضي يف أفعال العباد املأمور هبا واملنهي عنها وما يتعلق بذلك من 
الشقاوة والسعادة مث منهم من اقتصر على نفي العلم بذلك خاصة وقال إنه قدر احلوادث وعلمها إال هذا ألن األمر 

  عنده خبالف ما ال أمر فيه وال هني والنهي مع هذا العلم يتناقض 
ومنهم من قال ذلك يف عموم املقدرات وقد حكى حنو هذا القول عن عمرو بن عبيد وأمثاله وقد قيل إنه رجع عن 

  و ذرين ومن خلقت  ١ذلك قبل إنكاره ألن كون تبت يدا أيب هلب وتب سورة املسد 

  ثال ذلك وحنو ذلك يف اللوح احملفوظ وأم ١١وحيدا سورة املدثر 
والقول الثالث أنه يعلمها قبل حدوثها ويعلمها بعلم آخر حني وجودها وهذا قد حكاه املتكلمون كأيب املعايل عن 
جهم فقالوا إنه ذهب إىل إثبات علوم حادثة هللا تعاىل وقال البارىء عامل لنفسه وقد كان يف األزل عاملا بنفسه ومبا 

ات أحدث لنفسه علوما هبا يعلم املعلومات احلادثة مث العلوم تتعاقب حسب سيكون فإذا خلق العامل وجتددت املعلوم
تعاقب املعلومات يف وقوعها متقدمة عليها أي العلوم متقدمة على احلوادث وذكروا أنه قال إهنا يف غري حمل نظري ما 

  قالت املعتزلة البصرية يف اإلرادة 
  ن قوله ليعلم فتلك النصوص ال تدل على هذا القول وهذا القول وإن كان قد احتج عليه مبا يف القرآن م

فإن هذا القول مضمونة جتدد علم قبل احلدوث والذي يف القرآن إمنا ذكروا داللته على ما بعد الوجود وهذا 
  قوالن متغايران وإمنا حيتج عليه مبثل قوله يف حديث أبرص وأقرع وأعمى بدا هللا أن يبتليهم وليس 



هذا بداء خيالف العلم القدمي كما قاله بعض غالة الرافضة وكذلك أبو احلسني البصري قال بإثبات علوم متجددة 
  يف ذات اهللا حبسب جتدد املعلومات وكذلك أبو الربكات صاحب املعترب اإلمام يف الفلسفة 

قول وكذلك أبو عبداهللا الرازي مييل قال بتجدد علوم وإرادات له وذكر أن إهليته هلذا العامل ال تصح إال مع هذا ال
  إىل هذا القول يف املطالب العالية وغريها 

وأما السمع والبصر والكالم فقد ذكر احلارث احملاسيب عن أهل السنة يف جتدد ذلك عند وجود املسموع املرئي 
  قولني 

لقول بتجدد اإلدراك مع والقول بسمع وبصر قدمي يتعلق هبا عند وجودها قول ابن كالب وأتباعه واألشعري وا
قدم الصفة قول طوائف كثرية كالكرامية وطوائف سواهم والقول بثبوت اإلدراك قبل حدوثها وبعد وجودها قول 

  الساملية كأيب احلسن بن سامل وأيب طالب املكي 

ثاين والساملية والطوائف الثالثة تنتسب إىل أئمة السنة كاإلمام أمحد ويف أصحابه من قال باألول ومنهم من قال بال
  تنتسب إليه 

  وكذلك اإلرادة واملشيئة فيها للصفاتية ثالثة أقوال 
  أحدها أهنا ليست إال قدمية وهو قول ابن كالب واألشعري وأتباعهما 

الثاين أهنا ليست إال حادثة والفرق بني هذا وبني قول املعتزلة البصرية أن املعتزلة يقولون حبدوثها ال يف حمل المتناع 
  ه حمال للحوادث عندهم وهؤالء يقولون تقوم بذاته كما يقوم الكالم بذاته كون

والثالث أهنا قدمية وحادثة وهو قول طوائف من الكرامية وأهل احلديث والصوفية وغريهم وكذلك يقول هؤالء إنه 
  يوصف بأنه متكلم يف األزل وأنه يتكلم إذا شاء كما صرح بذلك األئمة كاإلمام أمحد وغريه 

ن يف حتقيق ذلك نزاع بني املتأخرين فقيل القدمي هو القدرة على الكالم كما قالت الكرامية وقيل بل القوالن لك
  متضادان كما ذكر أبو بكر عبدالعزيز وعبداهللا بن حامد عن أصحاب أمحد 

ل ما أخرب اهللا به فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كوهنا ففي القرآن واحلديث واآلثار ما ال يكاد حيصر بل ك
قبل كونه فقد علمه قبل كونه وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون وقد أخرب بذلك 

  والنزاع يف هذا مع غالة القدرية وحنوهم 
ه وأما املستقبل فمثل قوله وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبي

وقوله أم حسبتم أن  ١٤٢آل عمران  ٢١٤وقوله أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة اآلية سورة البقرة  ٢٤٢سورةالبقرة 
وقوله فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني  ١٦تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم اآلية سورة التوبة 

وقوله ولنبلونكم حىت  ١١وليعلمن املنافقني سورة العنكبوت  وقوله فليعلمن اهللا الذين آمنوا ٣سورة العنكبوت 
   ٣١نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم سورة حممد 

  آخره واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم 
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