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 تمهيد

ا مممنا  جوهعيمم  ا  صممعا     تشممل    التممي  القضمماياأهمم      منمسألُة األفعال االختيارية هي   يف   زمنالمم   ردحمم 

ا  وهي  ،اإلسالمي  التاريخ  ُلطمم     مممن  فيهمما  لممما  ة؛حساسممي    وأكثعهمما  العقمم    الصممعا   قضايا  أه   من  أيض 

 مصممافات  مممنا كبيممع  ا حيممز   وشممت ت ،مخالفيمم  ممم   تيميممة  ابن  خالف  معاق   أه   ا تبارها  يملنو  ،وخفاء

  امم  القضممية همم   بممأ  القممول يملاامما بمم  ،ونقممال    قممال     يهمما التمم لي  أو هبمما بالتصممعي  سممواء ةاللالميمم  

 .التعطي  وأه   اإلثبات أه   افرتاق  جوهع  هي  التحقيق

   مم   وهممو  ،ويختار  يشاء  ما  يفع   فاهلل،  فيها  الفاص ة  الاهائية  ك مت   قال  ق   الحلي   الشع      أ  ورغ 

 اللممال  و  مم  الف سفة يف المس مين بعض ب خول أن  إال ،يعي  لما فعال، وهو سبحان  الق يع  شيء  ك 

 .سيأيت  كما  له    ا ت  كالمية  لشبهات    اهلل؛   ن  ذلك  بعضه    نف  

 مممن غيعهمما أو واألرض السممموات أ  المع ممو  مممن أنمم  االختيممار    الفعمم    مم  العق يممة األدلممة مممن

 بمم  ال وجمم   ممز اهلل خ قهمما فحممين معين، وقت يف حادثة هي ب  األزل،  ما   مخ وقة  ليست  المخ وقات

ا؛ أل  السممماء لمم  وهو التخ يممق،  ا  ا معي    فعال    وج    ز  اهلل  يفع   أ  فبخ قمم  السممماء قمم  فعمم  ف عممال  ج يمم  

 تلممن لمم  التممي (1)الحممواد  بمم  تح     اهلل  أ   اللال   أه   تعبيع  حسب  ذلك  ومعا   ،تلن مخ وقة من قب 

 .قب   من  موجودة

 قييد ربيي  إن» :نبي ك  يقول األنبياء، إل  القيامة يو  الااس  يهع   حياما  الطوي   الشفا ة  ح يث  ويف

 يف همم ك    فقممواوات   األنبيمماء وصممف  فقمم  .(2)«مثليي  بعييد   يغضييب  وليي   قبليي   يغضييب  ليي   اغضب    اليوم  غضب

 ،مث مم  بعمم   يتضممب ولممن  قبمم ،  من  غضب   ق   يلن  ل   غضب ا  اليو ذلك    يتضب  أن        الشفا ة  ح يث

 .األفعال  صفات تج د  يف صعي   وه ا  ،بع     يفع   ولن  قب ،  من  يفع    ل   فعال    فع ف

ا  األمر  دام  ما  نفس :  يطرح  الذي  السؤال   لك   صييفا   مييونالمتكل    نفيي   فلمييا ا  الشييك    بهذا  واضح 

 ؟االختيارية  األفعال 

ا  أكثع  بشل     المسألة  فه   يابتي  السؤال  ه ا   ن   جوابلو ، وقب  ذلك يحسممن بيمما  أقسمما  وضوح 

 

 مصطلح حلول احلوادث اصطالح كالمي فيهه تفصيل. (1)
 (.194)ومسلم  (،3340) رواه البخاري (2)
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 صفات اهلل تعال  با تبار تع ُّقها بمشيئت  سبحان  وتععي  ك   قس :

 أقسام صفا  اهلل تعال :

 :قهمما بمم ات اهلل سممبحان  وتعممال  ومشمميئت  واختيممار  إلمم تاقسمم  با تبممار تع ُّ  ممز وجمم  صممفات اهلل 

 صفات ذاتية، وصفات فع ية.

وأبمم ا، كممالع  ، والحيمماة، والقمم رة،   صممفات التممي تممالز  ذات البممار  أزال  : هممي الفالصفات ال اتية

 تيار.واإلرادة، وال تتع ق بالمشيئة واالخ

، كاالسممتواء، والاممزول، وإرادتمم ق بمشمميئت  تعممال  : هممي الصممفات التممي تتع مم  والصممفات الفع يممة

 .، وغيعهاوالمجيء

فهممي صممفة ذاتيممة ، فتلو  صفة ذات وصفة فع ، مثمم : صممفة اللممال  وهااك نو  ثالث من الصفات

قمم  ما، وصفة فع ية با تبار آحاد اللممال  لتع   إذ اهلل سبحان  وتعال  ل  يزل وال يزال متل     ؛با تبار أص ها

 .(1)بمشيئت  واختيار ، فيتل   مت  شاء، بما شاء، كي  شاء

 مسألة حلول الحوادث واألقوال فيها:

 بعممض  ب اخ مم   يحمم      وأ   ب   ال  فإن   ؛اللال   مث   نمعي    بفع     يقو   أ   قب   اإلنسا     أ   المع و   من

 سمممع ، أو رآ  قمم  لشمميء باالنفعممال فيبمم أ، صمموت  مامم   ليصمم ر  نفسممُ   أتتهيمم    للممي  والتجهيزات  التتيعات

ا يلن ل  االنفعال  وه ا  موجممودة تلممن لمم  اإلرادة وهمم   اللال ، إرادة ب اخ   تاشأ ث  ج ،وُ  ث  موجود 

ا  يلن  ل   اله     وه ا  باللال ،  اله     ياشأ  ث   ج ت،وُ   ث   إلمم  إشممارة يعطممي المممخ   إ  ثمم   ج ،وُ   ث   موجود 

 . يتل     الاهاية يف  ث   باللال ،  ال سا 

 وهممي ال اتيممة، التتيممعات همم    ممن  ماممز   وجمم    ممز  واهلل  وحادثممة،  ج يمم ة  الرتتيبممات  ه    كانت  فإذا

 واالسممتواء الاممزول مث : االختيارية  األفعال  المتل مو   نف   ول لك  ة؛موجود    تلن  ل   مخ وقة  حواد 

 اهلل صممفات بقيمماس قمماموا أهن  مو المتل     في   وق   ال    الجسي   الخطأ  ومص ر  ،ذلك  ونحو  والتضب

 .وال يف أفعال   صفات  يف  وال ذات   يف  ال  ،شيء  كمث    ليس  اهلل  أ  ومع و   البشع،  صفات     

 :األفعال  إثبا   م  للهروب نرئيسّيا نمسلكا للمتكلمي   وأصبح

 

 (.26-25 :(، وشرح ملعة االعتقاد البن عثيمني )ص63 :انظر: القواعد املثلى )ص (1)
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،  ،  المخلوق  المفعول   هو  الفع   يقولوا:  نأ  -1  هو  يوالتج   واالستواء فع  يف الععش سما  استواء 

 قممولي لوأو   ،(1)األشممععية قممول وهمم ا ،نممزوال   سممما  مخ وق فع  هو والازول  ،اتج ي    ا سم    مخ وق  فع 

 .(2)القاضي

  شيء     داللة غيع من ،ةالمحض   اإلضافا و بس  الن   باب م   يجعلوها  أن  -2
 
 دتجمم    أو ،حقيقممي

 يلشمم   يتج مم   أو يجمميء أ  أراد وإذا، األزل مامم ا متج يمم   يممزال وال األزل، مامم ا آتيمم   يممزال فممال ف عمم ،

 .امسممتوي   فيصمميع حممتالت   بصممفة العممعش  يخ ممق  أو  ،امتج يمم    أوا  جائي    فيصيع  خ ق   وبين  بيا   التي  الحجب

 .(3)الحااب ة  مةومتل     والسالمية  اللالبية  قول  وه ا

 إلمم  يصممع  اإلنسمما  أ  كما ،نسبة وال إضافة غيع من المخ وقات يف محضة  أفعال  ه    :يقولو   أو

 وتممارة والع ممو، بالفوقيممة تممارة صمم مت   والسممط  تحتمم ، فيصمميع   يمم  يج ممس ثمم  فوقمم ، فيصمميع السممط 

 ا، ممم    أخممو   فيصمميع  مولود،  لإلنسا   ول   إذا  وك لك.  عتتي    وال  في   صفة  قيا   غيع  من  والسفول،  بالتحتية

 .(4)فيه   تتي ع  غيع  من  واإلضافات  الاسب  ه    له   وتاسب  ،خاال    زوجت   وأخو  أخا،  وابا   ،اج     وأبو 

 :االختياري  بالفع   الحديث أئمة تصريح

 جعمم   فقمم   الس  ،   قائ   من  باالضطعار  المع و من  و  بملا   الوضوح  من  القضية  ه    كانت  لما

   بين  ما  فص   أ   حماد  ب   نعي 
 
 حممماد بن نعي  بي ن ولق " :البخار  اإلما  قال،  الفع   هو  والميت  الحي

 فهممو فعمم  لمم  كمما  فمممن ،بالفعيي  إال  المييي   ميي   الحيي ّ   تعرف   ال  العرب  وأن  ،بخ ق  ليس  العب  كال   أ 

 
 
  وتوجمم   لسبي  ، مض  حت    ي  قفُضي   مخ وقة، العباد أفعال وأ  ميت، فهو فع  ل  يلن ل   ومن  ،حي

 وال  بمفممارق  لمميس  نحممو   نحمما  ومممنا  نعيممم    أ     مم   دليمم   المسمم مين  اتفمماق  ويف  بمم ،  نممزل  لممما  الع    أه 

 

وذهب أبو احلسن علي بن إمساعيلل اششلعري إأ أهللا ت تعلاأ ثلل ه لاله فعلل ش العلرا فعلال مسلاه االتوا ، كملا يقول البيهقي: "  (1)
(. ويقللول شلليس ا اللالت ابللن تيميللة: 410 :ص)اشمسللا  والصللفا  ". فعللل ش هللعه فعللال مسللاه رعمللا أو نعمللة أو هع للا مللن أفعاللله

"وكثللع مللن هلليبال  كللوأ احلسللن وأتباعلله ومللن وافقهللم مللن متللوفري أصلل اث مالللع والوللافعي وأ للد مثللل ابللن عقيللل وابللن ا للوعي 
 .(229/ 5وأمثاهلما يقولوهللا: إهللا اخللق هو املخلوق، والفعل هو املفعول". جمموع الفتاوى )

فقلال: "واملخللوق وللوق ال  (،132 :ص)يعللى ا هميلة واششلعرية ش أهللا اخلللق هلو املخللوق ش كتابله املعتملد   قاضي أبلووافق ال  (2)
ه من  لكن شيس ا االت نقل ع ه رثوع    .خبلق، واخللق هو املخلوق، فالفًا شأ اهلذيل والكرامية ش موهلم: املخلوق ولوق خبلق"

 (.505/ 3)جمموع الفتاوى  :انظركتابه املفقود )عيوهللا املسائل(، 
 .(149/ 6)جمموع الفتاوى ي ظر:  (3)
 (.149/ 6)جمموع الفتاوى ي ظر:  (4)
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 وقممال ."اهلل بمم  يأذ  ل  مما المخت فة  باآلراء  يفتو   إذ  أول ؛  بتيعه   بالجه   سرتؤ  وال  الب    ب   ، مبت   

 هممو الخ ممق :الجهميممة وقالت" :اأيض   وقال ."الخ ق من غيع  والمفعول اهلل، صفة اهلل  ففع "  البخار :

 .(1)"اهلل فع   التخ يق  :الع    أه   وقال  المخ وق،

   بشع  أراد  لما  المأمو   الخ يفة  حضعة  يفو
 
، الفعمم  تجمم د نفممي اللامماي العزيممز  ب   ُي ز   أ   المعيسي

 المخ مموق  أ   ثبممت  ذلممك  ق ممت  فإذا  ،ويخ ق  يفع   يزل  ل   اهلل  إ   :تقول  أ   أيضا  أنت  وي زمك  :بشع  قال

  تحل  أ  لك ليس :ل  فق ت"فقال اللااي:  .اهلل م   يزل  ل 
 
  اممي وتحلممي ي زماممي ال ممما وت زماممي   ي

 يممزل لمم  إنمم  :ق ممت وإنممماق ت!  ما فت زماي ،يفع  الفا   يزل ول  ،يخ ق الخالق يزل ل  إن   أق ،  ل   ما

 .(2)"مان   ما   يماع   وال  ،  ي   يق ر  ،هلل  صفة  الفع   أل   ؛سيخ ق  الخالق يزل  ول   سيفع ،  الفا  

 ألزممم   كممما-  أوقاتمم   كمم   يف  ويممتل    أوقات   ك   يف  يفع   اهلل  يلو   أ   نف   اللااي  العزيز   ب   أ   وفي 

   مم  قممادر :أ  سيفع ، فا   اهلل أ  القص  ب  مقص  ، ليس ه ا أ   اللااي  ل   وض   بياما  ،-المعيسي

 .بمشيئت   الفع 

 زاد  إنمم   بمم   اهلل،  رحممم   البخيياري  اإلمييام  هممو  هلل  اآلحمماد  الحادثة  األفعال  دتج     أثبت  من  أوض   وإ   

 كتمماب يف أوال   فقممال الجهميممة، إلمم  فاسممبها قممعر ، لممما المخالفممة المقالممة مممن موقفمم  بممي ن بممأ   ذلك     

ال    البخار   كال   وسيأيت.  (3)"المخ وقين   ح     يشب   ال  ث ح     وأ "  صحيح :  من  التوحي   .مفص 

 وغيعهمما واألرض السممموات تخ يممق يف جمماء ممما بمماب" صحيح : من التوحي   كتاب  يف  ك لك  وقال

 الخممالق وهممو ،وكالممم  وأمممع  وفع مم  بصفات  فالعب ،وأمع  وتعال  تبارك العب فع   وهو  ،الخالئق  من

 .(4)" ملو   مخ وق  مفعول  فهو  وتلويا   وتخ يق   وأمع  بفع    كا   وما  ،مخ وق  غيع  ، الملو  

 :مذهبه   بخالف  العلماء  بعض حصرّ  الكالبية شبهة  انتشر  ولما

اوأن  يجيء يو  القيامة بع  أ  ل  يلن جائي ا والم   "فقال ابن أبي زي  القيعواي:   ا صف   .(5)"ك صف 

    بممُّ ر      مم  ج  ت    اممم     ف  }  :وجمم    ممز  اهلل  قممول  ويف"  :اللالبيممة     ا  رد    الرب   ب   ابن  الحافظ  قالو
 {   بمم  ج     ل 

 

 (.112فلق أفعال العباد )ص:  (1)
 (.١٨٤ :ص)احليدة واالعتذار  (2)
 .[29}ُكله يل ْوٍت ُهو  ِِف ش ْوهللٍا{ ]الر ن: : ابث مل ْوِل اَّللِه تل ع اأ  ، كتاث التوحيد  ،( ص يح البخاري3)
 (.373/ 13) -مع الفتح-ص يح البخاري  (4)
 (.151 اثتماع ا يوا ا االمية )ص:ي ظر:  (5)
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 .(1)"ل جب   متج يا  ذلك قب   يلن  ل   أن   واضحة  داللة  [143]األ عاف:  

جيأبو أحم  محم  بن   ي    المجاه   الحافظ  وقال ع  اب:  الل   كمما   إذا  االسممتيالء  أ   الثانية:"  القص 

 األول، يف غالممب قاهع وتعال  ج  ألن  ؛احادث   اهلل يف يلو  أ  يجوز فال  والقهع،  الت بة       واقعا  اسما

ت و   ثممُ   } فقول :  ،العرش  خلق  بعد  يحدث   أن  يجوز  واالستواء ش      مم   اسمم  ع  عمم   بعمم  االسممتواء أ  بممي ن {ال 

 .(2)"واألرض  السموات خ ق

 بمشمميئت  يفع مم  أنمم  وقصمم  ، "العممعش خ ممق بعمم  يح ثمم  أ  يجمموز" :هممو اللعجي قول يف  والشاه 

 .فع    يلن  ل   أ   بع   وق رت 

 ،منادييي  غييير كييان موسمم  يامماد  أ  قبمم  وتعممال  جمم  اهلل أ  نالممع ال ونحممن" :اأيض    القصاب  قالو

 .(3)"امخ وق    يلو   أ  يجز  ل   نعت ،  من  نعت  واللال   بلالم ، نادا   لما  وللا 

، األفعممال أفممعاد بقمم   القممول   مم  ياممت    ال  القممول  وهمم ا  ،"ماادي   غيع  كا "  قول :  الشاه   وموض 

 .اللال   صفة يف  ذلك  بيا   وسيأيت

 طائفممة وجمماءت" قالمم : مممماف حابمم ، بممن أحممم  مااقممب يف همم ا إلمم  األنصار  إسما ي   أبو  وأشار

 ابممن يعاممي-بلممع أبممو اإلممما  ذلممك الفتاممة لت ممك فطممار .احادث   كالم  فيلو   تل     ما  بع    يتل     ال  فقالت:

 وتملممن  المم فاتع،  يف   دو    حتمم   جممي ،  ما ر  كأن   هارد    يف  ويصا   بتشويهها،  يصي   يزل  ف    ،-خزيمة

 سمملت، شاء  وإ ،  تل    اهلل  شاء  إ    ،متل     اهلل  إ   المحاريب:  يف  ونق   اللتاتيب،  يف  نولق  ،  السعائع  يف

 .  (4)"اخيع    نبي   وتوقيع ديا  صعةنُ    ن  عالتُ   الافع    وأولئك  اإلما  ذلك  اهلل فجز 

 يجمموز  ال  ألنمم   الحمم و ؛  مامم   ي ز   اللال   دتج     أ   اللالبية  قول  استالع  الهعو   أ   نالح    ومما

 .هو  كما  الساةثيت يف و  القعآ  ب   جاء بما  ؤمنن  أ   الواجب ب   مين،المتل     بعق يات  الشع   بنل     أ 

 كمم لك، يممزل لمم   سواء،  أسمائ   ك   -اسم   وتق س  تعال -  واهلل"  ال ارمي:  قال   ماا  أيض    ذلك  ومن

ا كمما  كمم لك، يلممن لمم  اسمم  وال صممفة لمم  تحمم   لمم  ،يممزال وال ا المخ مموقين، قبمم  خالقمم   قبمم  ورازقمم 

ا  المع ومين،  قب   ام  و ال    المعزوقين، ا  المخ مموقين،  أصوات  يسم   أ   قب   وسميع   يممع   أ   قبمم   وبصمميع 

 

 (.158/ 7) التمهيد (1)
 .(428/ 1أنواع العلوت واشحكات ) نكت القرآهللا الدالة على البياهللا ش (2)
 .(٥٢١/ 3أنواع العلوت واشحكات )نكت القرآهللا الدالة على البياهللا ش  (3)
 (. وايويت كالمه كاماًل.179/ 6م امب ا مات أ د للهروي، ونقله ع ه شيس ا االت ابن تيمية ش جمموع الفتاوى ) (4)
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 .(1)"مخ وقة  أ ياهن 

ا  :قول   هو  االختيار   ل فع   ثبات إ  ومح  ا  المخ وقين،  أصوات  يسم   أ   قب   )وسميع   قبمم   وبصيع 

 .(مخ وقة  أ ياهن  يع   أ 

 :ةرئيسيّ   مذاهب ثالثة يف  سبق ما  صنلّخ  أن يمك   إ ن

 . ا    مافص   مخ وق  اهلل  فع   أ   :األشععية   هبم -1

 .بالمشيئة  قتتع     ال  ق يمة  األفعال  أ   :الحااب ة  وبعض  والسالمية  اللالبية  م هب -2

 وهو الم هب الصحي .  .مخ وقة  غيع  دةمتج    اهلل  أفعال  أ   :الح يث أه   وجمهور  الس   -3

 مممن  وكثيممع"  :قممائال    الثالممث  الصمما   مممن  همم   الحمم يث  وأهمم   الحااب ممة  جمهممور  أ   تيميممة  ابن  نوُيبي  

 كممال   وأكثممع  المسمم مين،  وجمهممور  والصمموفية  الفقهمماء  من  اتبعه   ومن  ،(2)الح يث  أه   وأكثع  الحاب ية،

 ونحوهمما الفع يممة الصممفات همم   إ  :القممول  همم ا    مم   يمم ل    األشممعع   حت   م هبه   حل   ومن  الس  

 والصممفات المم ات بمازلممة وليسممت  امم ،  ةالمافصمم   المخ وقات من ليست ثالث، قس  اهلل  إل   المضافة

 شمماء، إذا  يممتل    إن  هؤالء: يقول وق . بأ ياهنا وال بأنوا ها ال مشيئت ،  هبا  تتع ق  ال  التي  الواجبة  الق يمة

 مامم  وكالممم  شمماء، إذا ويسمملت شمماء، إذا  يممتل    يممزل لمم   أنمم   بمعا   ما،متل     يزل  ول   شاء،  إذا  ويسلت

ا  ليس  ويقممع  .  ويمقممت  ويتضممب  شمماء،  إذا  يعيمم   فهممو  ق يمممة  مشمميئة  ل   كا   وإ   يقولو :  وك لك.  مخ وق 

ت و   ُث   }  قول :  مث   ظاهع        الاصوص  من  جاء  ما  أكثعه   أو  هؤالء ش         اس  ع  عمم   [4 ]السممج ة: {ال 

 سممماء إلمم  وياممزل ممماه ، ويقممعب  بمماد  إلمم  يمم نو وأنمم    يمم ، مسممتويا يلممن  لمم   أ   بع     ي   استو   أن 

 .(3)"جائي ا  يلن  ل   أ   بع   القيامة، يو   ويج ء  ،ال نيا

 :ه ّ م تنبي 

 القممع  بعمم  سمميما ال- بعضممه  أ  إال، -بي امما كما- األفعال  بتج د  يقولو   المح ثين  جمهور  أ   م 

 وأل  ،ذلممك  ممن أحممم  اإلممما  لاهممي الحمم و ؛  اهمما ويافممي ،ق يمممة : اهمما يقممول ق   -الهجع   العاب 

 ال اآلخممع  والبعض.  مخ وقة  غيعأهنا    هبا  ويقص و   ق يمة  أفعال   أ   ي تزمو   ب   الخ ق،  يوه   الح و 

 

 (.9ص: )رد الدارمي على بور املريسي  (1)
 .شهللا بعضهم أتهر ابلكالبية والساملية ؛مل يقل كل احملدهني (2)
 (.74/ 3)جمموع الفتاوى  (3)
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 .ا حقيقي اخالف    وليس  اصطالحي  لف ي  خالف وهو.  الح و   لف ة  إطالق  منا  حعج    يج 

  بشممل    المسممألة قحقمم   مممن أول هممو تيميممة ابممن اإلسممال  شمميخ أ  اال تبممار يف ضممعااو وإذا
 
 كالمممي

ا  اإلشلال  زال  اصطالحاهتا  قوحق    ُمبهمها  وكش   ال  ممممن  عينالمتأخ    الح يث  أئمة  بعض  من  ورد   م 

 .المصط حات نفس  ي تزمو 

 لمميس وأنمم  قمم ي ،  كالممم   إ   يقولممو :  قمم   القممول  همم ا  وأصممحاب"  :تيميممة  ابممن  اإلسممال   شمميخ  يقول

   اللممال   كا   وإ   شاء،  إذا   يتل     يزل  ل   إذ  اللال ؛  نو     فيعي و   ُمح   ،  وال  بحاد 
 
 بمم    يممتل     العياممي

 نممو  يحمم   لمم  أنمم    مم  بامماء المعامم ، ه ا ب  يعي  فق  ،الحوادُ     ذات    تح     ليست  قال:  ومن  شاء،  إذا

 اهلل أ  والتصمم يق  بمم   اإليممما   يجممب  ومممما  :أصممول   يف  حاممم   بممن  اهلل   ب   أبو  وقال.  ذات   كيفية  يف  اللال 

ا  يزل  ل   وأن   ،ق ي   كالم   وأ   يتل  ،   ،محمم     غيع  ق ي   وكالم   موصوف ا،  ب لك  ،أوقات   ك     يف  متل م 

 .(1)"والق رة  كالع  

 وال الحممواد ، تح مم  ال أو ،قمم ي  اهلل كممال  بممأ  يقممول الحمم يث أهمم  بعممض أ    تيميممة ابممن ومممعاد

 .لف ي  معه   والخالف  بالضعورة،  االختيار   الفع   نفي  ُيعي و 

واآلخممع:  حاممم ، بممن الحسممنأحمم هما:  ، أثييرّيي  إمييامّ  بييي  مقارنيية عقييدنا إ ا المييراد يظهيير ولعليي 

 .القصاب  اللعجي

 بالحمم    األفعممال  يصمم   ال  حاممم   فممابن  ذلممك  وممم   االختيارية،  باألفعال  يقول  اإلمامين  ه ين  كال

 .مواض  يف  ال فظ  ه ا  بإطالقا  بأس    يع  ال  واللعجي  الح و ،  وال

 :حامد ب   الحس   األول:  اإلمام

 -حاممم  ابممن يعاممي- اهلل  بمم  أبو شيخاا ف هب" :والوجهين العوايتين يف يع   أبو القاضي  ا   نق 

 يعاممي االسممتواء، يف قولمم  ن يممع وهمم ا العممعب،  امم   الاممزول  حقيقممة  همم ا  أل   قممال:  انتقممال،  نممزول  أن   إل 

 ،امحييدث    حقييّ   يف  كونيي   يوجييب  ال  وهييذا  امما،حق    يف  الحمم    صممفات  مممن  أنمم   همم ا  يف  ما  أكثع  وأل   ..قع .

ا  يك   ل   االستواء  هذا  كان  وإن  صفت ،  يف  اختالفاا  م   ب   موصوف    هو  الععش،       كاالستواء  موصييوف 

 يوجبمم  وال صممفاتاا يف الحمم   يوجممب همم ا كا  وإ  وصوت،  بحعف  تل    :نقول  وك لك  ،الِقدم  يف  ب 

 

 .(96/ 6)جمموع الفتاوى  (1)
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 .(1)"الازول  ك لك   ،حق   يف

 لمم  يعاممي ،اأيضمم   والصمموت الحممعف     بقياس  قا  ث  ،اأزلي  ا ق يم    ليس  االستواء  حام   ابن  فجع 

 .الح و    ا   نف   ذلك  وم ،  األزل  يف  المعين  الصوت  بافسا  موصوف    يلن

ج محمد ب  عل    :الثاين  اإلمام ر  اب الك   :القصَّ

 جمم  ألنمم  ؛احادثمم   اهلل يف يلو  أ  يجوز فال والقهع، الت بة       واقعا  اسما  كا   إذا  االستيالء"  قال:

ت و    ثممُ   }  فقولمم :  ،العييرش  خلييق  بعد  يحدث   أ   يجوز  واالستواء  األول،  يف  غالب  قاهع  وتعال      مم    اسمم 

ش   ع  ع   .(2)"واألرض  السموات خ ق  بع   االستواء  أ   بي ن  {ال 

 .المافص   المخ وق معاد   وليس  ،الج ي  أو  الح يث ومعاد ،  بالح    االستواء  فوص 

 فيابتممي الحمم و ، أو الحمماد  لفممظ يط ممق ال لمما ف -احاب يمم   للونمم - حام   بن  الحسن  اإلما   وأما

 لمحممض قائ يها  غيع  إل   الم اهب  ونسبة  ،وال بس  الخ ط  بسببها  يحص   ألن   ؛ا   جي    المسألة  له     التاب  

 .االصطالحات

 :والمخلوق  الحادث بي  التفرقة

 والمخ وق؟  الحاد   بين  بالتفعقة  مسبوق  تيمية  ابن ه 

 اهلل أفعممالأفعاد فمم  المافصمم ، المخ مموق  بمم   يقصمم   ل   الس    من  (الح  )  لفظ  أط ق  من  أ   ذكعنا

 المعتزلممة  لفممظ  لمشمماهبت   ال فممظ   ممن  أحجمم   فإنممما   ن ه ا اإلطالق  أحج   ومن  مخ وقة،  ليست  حادثة

 أثبتمموا المم ين الع ممماء  فممإ   لمم لك  ؛واحمم ا  جميعمم    ممم هبه   ُكامم   للممن    الخ ق،  ب   يعي و   ال    بالح و 

 .المخ وقين  ح    ُيشب   ال باهللا  الئق  ا  ح ث    أثبتوا  حيث  المخ وق،  وبين  بيا   قوافع    الح  

 :والمخ وق  الحاد   بين  فعقوا  ال ين  الع ماء  منبعض الاماذج    وفيما ي ي

 :البخار   إسما ي  بن  محم   :أوال  

   و  هممُ      و  يمم       كُ }  :تعال   اهلل  قول  باب"  البخار :  قال
 اممم  }  :تعممال   وقولمم   [،29]الممعحمن:    {   أ  شمم    يفمم 

 أ  يمم  
  نممم      يه  ت 

 ذ      عمم  ب   ُ     ُيحمم   اهلل      عمم  ل  } تعممال : قولمم و [،2]األنبيمماء:  {      حمم  مُّ     همم  ب  ر   نممم   ع  كمم  ذ 
 {اع  ممم  أ   ك  لمم 

 

 .(60 :ص)املسائل العقدية من الروايتني والوثهني  (1)
 .(428/ 1أنواع العلوت واشحكات ) نكت القرآهللا الدالة على البياهللا ش (2)
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   يمم  اهلل صمم   الابممي  ممن مسممعود ابممن قممال .المخلوقي  حدث ُيشب  ال تعال  حدث  وأن [،1]الطممالق:  

 .(1)"«الصالة يف تكلموا  أال  أحدث  مما وإن ،يشاء  ما أمر   م   ُيحدث اهلل  إن»  :وس  

ن } :تعممال  قولمم  أ  وذكممع المخ مموقين،  حمم    ُيشممب  الا ح ث   هلل أ   البخار   أثبت  فق  يه    ممم 
أ ت  ا يمم  ممم 

ع    حمم   يقصمم  بممأ  كالممم  تأوي  ومحاولة المخ وقين، ح    ُيشب   ال  ال    الح    جم ة  من  هو  {ذ ك 

ُيحييدث ميي  »إن اهلل : األمممع دتجمم        مثاال   ضعب ألن  ؛السياق يأبا  ظاهع تل   هو اهلل خ ق  :أ   اهلل

 تأويمم  يف  يتل مم   مممن   مم  الطعيممق بمم لك فقطمم  ،احسممي  ا  شمميئ    لمميس  األمممع  أ   ومع ممو ،  أمر  مييا يشيياء«

 .ب   ي يق  وج       هلل  إثبات        دلي   المخ وقين  وح   اهلل  ح    بين  التشبي   نفي   أ   كما  كالم ،

 مممين،المتل    بقممول يقممول مممن حتمم  همم ا فهمم  وقمم  التأويمم ، ياالمم  ال واضمم  ظمماهع فهمم  وهمم ا

 .اإلسال   يف  لملانت    و ُيب     ل   للن  البخار ،  كال   واستع موا

 بجميمم  وتعممال  سممبحان  يممزل ولمم  ،صممفات  مممن وهممو  ،محمم    أنمم   فأثبممت"  :العياممي  ال ين  ب ر  قال

 وهييو صييفات  بجمييي  ييي ل  ليي  كييان إ ا ألنيي   علي   يردّ   واستدالل   عظي ،  من   هذا  التين:  ابن  وقال  صفات ،

 يقولمم  كممما المخ مموق، غيممع المح   أ  يعي  أ  إال ؟!بها  ي ل   ل   وهو  ثةمحد    صفت   تكون  فكيف  قدي 

 فأثبممت المخ مموقين، حمم   يشب  ال ح ث  وأ  قال: حيث البخار ، كال  ظاهع وهو تبع ، ومن  الب خي

 بممأمع يف   اهلل   يممتل     أ   من  أحقع  )ولشأي  : ائشة  قول  شعح  يف  ذكع   ما  نحو  ال اود   قال  ث   مح  .  أن 

 أنمم  الامماس قول بعض بخالف فيها،  أنزل  حين   ائشة  برباءة   تل     تعال   اهلل  أ   في   ال اود :  قال  ،يت  (

 بكييالم مييامتكلّ  اهلل يكييون أن منيي  يليي م ألنيي   عظييي  الييداودي ميي  هييذا :أيضييا التييي  ابيي   وقال   يتل  .  ل 

 .(2)"الحوادث في   فتحّ    ،حادث

 بأنمم   تعممال   اهلل  كممال   وصمم   بممين  الفممعق  البخممار   غممعض"  :شعح   يف  قال  بطال  ابن  اإلما   قب    ب 

 ،اآليممة   مم  ا تمممادا بالحمم   وصممف  وأجمماز بممالخ ق وصممف   فأحممال،  مح    بأن   وصف   وبين  مخ وق

 .(4)"خطأ  وهو  ال اهع  وأه   (3)المعتزلة  بعض  قول  وه ا

 األمانممة  أل   وذلممك  يوافقممو ؛  ولمم   الممم هب  همم ا  إل   البخار   نسبواا  تقعيب    البخار   شعاح  وجمي 

 

 .ص يح البخاري، كتاث التوحيد (1)
 .(٢١٦/ 32عمدة القاري شرح ص يح البخاري ) (2)
 شهللا املعتزلة يصفوهللا القرآهللا ابحلدث أيًضا، وهو فطو من ابن بطال؛ شهللا مقصود املعتزلة هو اخللق امل فصل. (3)
 .(377 /15)فتح الباري ي ظر:  (4)
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 شممعاح    مم   ورد    كالممم   توجيمم   يف  قات   ال    الوحي   هو  حجع  ابنالحافظ  و  ه ا،  تقتضي  ماه   الع مية

 ،ذلممك يقصمم  ال البخممار  أل  ؛ن ع ففي  ه بالم  ن بطال ابن نق   ما وأما" ، فقال رحم  اهلل:البخار 

 .(1)"ا عف    وال نقال    وال   قال    ال  وحاد  مخ وق  بين فعق  ال إذ  ؛إلي   سبنُ  بما  يعض   وال

 يصمميب  بشممع  فالبخممار ،  باالستع ا   تلو   ال  أه ها  إل   الم اهب  فاسبة،   متل     حجع  ابن  وكال 

ب قمم  لمم لك الشممعاح؛ بقيممةممما قممال  ك  البخممار   أخطممأ  :يقممول  أ   المملممن  مممن  وكا   ،ويخطئ  مممن تعجمم 

 .التل    ه ا   ن  يتاي  البخار  معاد  وضوح  أل   الحافي،  اللشميع   العالمة  صايع 

  مم   مممن نشممأ إنممما وه ا" :حجع ابن الحافظ    ا راد   الحافي  اللشميع   أنور  محم   العالمة  قال

 المحمم   هممو  امم ه   المخ مموق  فممإ   القمم ماء،  اصممطالح    مم   -حجممع  ابممن  اطممال        :أ -  اطال  

 زيمم ، قمما  :تقممول فإنممك ال تممة،  ممين وهمم ا  مخ وق،  إن   :ل   يقال  فال  فا   ،ب  قائما  كا   إذا  أما  المافص ،

 اكانمم   وإ   والعقممود  القيمما   أل   وذلممك  القعممود،   مممعو  وخ ممق  ،القيمما   زيمم   خ ممق  :تقول  وال   معو،  وقع 

. مخ مموق غيممع حمماد  فهممو بفا  مم   قمما   إذا  فالشمميء  و مممعو،  زيمم    ممن  مافصمم ين  ليسمما  أهنما  إال  حادثين

  حيث  الحافظ  من  والعجب
 
ي  .(2)"ابعي   ا بون    ال ف ين  بين  فإ   ،الج ي  االصطالح  ه ا    ي   خف 

 :ال ياور   قتيبة ابن :اثاني  

قواو  البخار   تابعوا  ممن  .اهلل  رحم   قتيبة  ابن  اإلما   والحاد  المخ وق  ينب  فع 

 يف ف يقولمموا  ذلممك  أنلعوا  فإ   مخ وق،  بمعا   موض   يف  هو  ليس  الُمح    وك لك"  قتيبة:  ابن  قال

ا}  اهلل:  قول ع  ك  أ ممم 
لمم  ُ  ب ع    ذ 

ع    اهلل  ُيح     و  أ    و   قممُ ت  ي       هممُ    ع  ل  }  قولمم :  وكمم لك  يخ ممق!  أنمم   [1]الطممالق:    {ل 

 ح  يُ 
      هُ ل    ُ    

 .(3)"يلن  ل   ما   ا ه  ديج     :والمعا   ا،ذكع    القعآ   له   يح    :أ  [113]ط :    {اع  ك  ذ 

 ال تممة  أئمممة  مممن  وهو  ،الح يث  أله   ياتصع  وكا   راهوي ،  بن  إسحاق  ت مي   قتيبة  ابن  أ   يخفي  وال

 فهممم  ممما حلمم  وللامم  الخالف، لحل  ذكع   ما  يخال   الس    م هب  حقيقة  كا   ف و.  قوله   المعترب

 .م هبه   من

 :القصاب  اللعجي  اللبيع  الحافظ  اإلما  :اثالث  

 

 (.415/ 13)فتح الباري  (1)
 (.589/ 6) ص يح البخاريفيض الباري شرح  (2)
 .(39)ص:  االفتالف ش اللفظ والرد على ا همية (3)



11 

 

 والقهممع، الت بممة   مم  واقعمما اسممما كمما  إذا االسممتيالء  إ" :يقول حيث سبق، فيما  كالم   أوردنا  وق 

 بعييد يحدث  أن يجوز واالستواء األول، يف غالب قاهع وتعال  ج  ألن  ،احادث   اهلل يف يلو  أ   يجوز  فال

ت و    ُث   }  فقول : ،العرش  خلق ش          اس  ع  ع   .(1)"واألرض  السماوات  خ ق  بع   االستواء  أ   ُيبي ن  {ال 

 بعممض  أ   يؤكمم   ممما  وهممو  العممعش،  خ ق  بع   االستواء  بح و   اللعجي  صعح  ق   السابق  الاق   ويف

 .مخ وق  غيعا  ح وث    وجع و ،  غضاضة دو   "الح و "  لف ة  استخ موا  الح يث  أه 

 فممالعربة، ف عممال وأ حمم ثا سمياا  فسواء والمباي، باأللفاظ ال والمعاي بالمضامين العربة  يقال:  وكما

 .بالمضامين

 :الوائ ي  السجز   الاصع  أبو  اإلما  :ارابع  

 أنمم  -جاللمم  ج -  فبي ن  ،فيلو   ،كن  :ل   يقول  أ ا  شيئ    أراد  إذا  أمع   إنما"  :يف اإلبانة  السجز   يقول

ا حييدوث    ليي  يقييتضِ  ول  فيلو ، ،كن :ل  يقولا شيئ   أراد إذا وأن  ،كن :تعاب من خ ق  أ  بع   آلد   قال

 .(2)"تعال   اهلل  كال    ن  الخ ق  انتفاء       ال لي   قا   لما الكالم  نوع  حدوث بعدا  خلق    وال

 )حمم و  :بقولمم  فصعح، مخصوصة أوقات   يف اللال  نو   دتج     السجز   يؤك   السابق  الاق   ففي

 اللممال   تجمم د  يقصمم   إنما  اللعامية،  تقول  كما  ذاهتا  الصفة  ح و   ب   يقص   ال  هاا  والاو   ،اللال (  نو 

 .امخ وق  ا  ح وث    ذلك  يست ز  وال  مخصوص، وقت   يف  الواح ة  المعة  ه   يف

 وهمم ا ،(اخ قمم   والا حمم وث   ذلممك يقممتض   )ولمم  :قولمم  االختيممار  الفعمم  تجمم د أراد أنمم  يؤيمم  مممماو

 رتازاالحمم  همم ا  تقتضممي  ال  اإلسممما   بمشمميئة  القممول  فممإ   التجمم د،  يعيمم   يلممن  لمم   إ   لمم   معا   ال  االحرتاز

 .والقي 

  اهمما  ُيعممرب  بعضممه   وأ   هلل،  االختياريممة  األفعممال  إثبممات  هممو  السمم    ممم هب  أ   :سييبق  مييا  وخالصة

  ممن مخت مم  أحممم  اإلممما  ممم هب  أ   الممز    البممي ن  الخطممأ  ومممن  ،بالفعمم    اها  ُيعرب  وبعضه   بالح  

 السمم    جميمم   ب   ،(3)ل س    م هبين  بوجود  واالد اء،  وغيعه   واللعجي  قتيبة  وابن  البخار   م هب

 .واح   م هبه   وُكا ،  آخع  بأس وب  يعرب  واآلخع  بأس وب  ُيعرب  بعضه  إنما  واح ،  م هب     

 

 .(428/ 1أنواع العلوت واشحكات ) كت القرآهللا الدالة على البياهللا شن (1)
 (.280/ 1)در  التعارض ي ظر:  (2)
مبليح، بلل عيلع السللأ عللى ملذهب ( كما ععم بعلض البلاحثني أهللا ملول ابلن تيميلة ش اشفعلال هلو أحلد ملوو السللأ، وهلذا فطلو 3)

 واحد.
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 :تيمية  اب  عند  الحوادث  حلول   مصطلح

 )ح ممول مسممألة يف اللعاميممة بقول يقول أن   -هبا  يق   ول -  تيمية  ابن  إل   نسبت  التي  اإلطالقات  من

 :يقممال  ممماا  فمم ائم  .  مممعاد   وبيا   الشيخ  معاد   ن  التعبيع  يف  تساه   نو   تخ  ها  المسألة  وه    ،الحواد (

 مثمم  ُمجممم  مصط   أن  والصواب دقيق، غيع اإلطالق وه ا الحواد ، بح ول قائ     اإلسال   شيخ   إ

 .والععض  والجوهع  الجس 

 محمم   أنمم     يمم   يط قممو   ال  والحمم يث  السمماة  أهمم   أ   ريممب  وال"  صممعي :  بشممل     يقممول  تيمية  وابن

 .(1)"المبت  ة  األلفاظ  من  ذلك ونحو  لأل عاض  مح  وال  ل حواد ،

 :معايا   ب  وُيعاد  اللال   أه   ُيط ق   الحواد   وح ول

 اللممال ، صممفة تحمم   أ   مثمم   قبمم ،  مممن  موجودة  تلن  ول   اهلل،  ذات  يف  ح ثت  ق   الصفة  أ   :أوال  

 وُيسمممو  اللعاميممة، قممول وهمم ا ،اخالقمم   يلممن لمم  أ  بع  وخالقاا،  متل م    يلن  ل   أ   بع ا  ُمتل م    فيصب 

 .الحواد   بح ول  ه ا

 بمشمميئت ،  ويممعزق  بمشمميئت   ويخ ممق  وإرادتمم ،  بمشيئت   يتل    بأ   وإرادت ،  بمشيئت   األفعال  قيا   :اثاني  

 أهمم   وجمهممور  قاطبممة  السمم    قممول  وهممو.  يعيمم   لممما  فعاال    ارازق  ا  خالق  ا  متل م    يزال  وال  زال  ال  كا   وإ 

 .تيمية  ابن  قول  وهو  الح يث،

 التتيمممعات ح مممول اسمممت زام  ويوهممممو  ،اأيضممم   الحمممواد  بح مممول هممم ا ُيسممممو  اللمممال  وأهممم 

ا معمم    والصممواب  الباطمم   المعا   فيافو   وُتفس ه ،  فُتحي ه   ل بشع،  يحص   ما  جاس  من  واالستحاالت

 .الحواد    ن اهلل  زي ات  قالب يف

 ال أنمم  مممعاده  أ  الامماس أوهممموا الحممواد ؛ تح مم  ال قممالوا: وإذا" :تيميممة ابممن اإلسال  شيخ  يقول

 فتحممي ه   ل مخ مموقين  تحمم    التممي  األحمم ا   مممن  ذلممك  ونحممو  واالسممتحاالت،  ل تتيعات  محال    يلو 

 لمم  وال ،بافسمم  يقممو  اختيممار  فع  ل   ليس  أن   ب لك  مقصوده   وللن  صحي ،  معا    وه ا  وتفس ه ،

 وأ   مجيء،  أو  إتيا   أو  نزول  أو  استواء       يق ر  ال  وأن   وق رت ،  بمشيئت   يتع ق  ب   يقو   فع   وال  كال 

،  فع     خ قها   ا   ما   يلن  ل   خ قها  التي  المخ وقات  هامماك ليس الفع ، هي المخ وقات  ين ب  أصال 

 

 (.351/ 1)در  التعارض  (1)
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 .(1)"ذلك ونحو  الفعُ ،   ين  والمفعول  الخ ق،   ينُ   المخ وق ب   ومخ وق، وخ ق  ومفعول،  فع 

 ح ممول)  مصممط    أممما  بمم ،  الالئممق  الوجمم     مم   وإرادتمم   بمشمميئت   األفعممال  بقيمما   يقولو   الساة  وأه 

 يصمم  ال كممما بمم ، اهلل يصممفو  وال القائمم ، مممعاد يف ُيستفصمم  إنممما يافونمم ، وال يثبتونمم  فممال (الحممواد 

عد الحممق فُيقبمم  المعامم ، جهممة مممن فيمم   ُيفصمم   كمما  وإ ، والعممعض والجمموهع بالجسمم  اهلل وصمم   ويممُ

 .الباط 

 همم   قيا  :قي  وإذا" فيقول: الععب، لتة من ليست  اللالمية  المصط حات  ه    أ   تيمية  ابن  ويع 

 ولفممظ ،بمم  األ ممعاض قيمما  يسممت ز  لمم  الصممفات قيمما  :قيمم  كممما كمما  ؛بمم  الحواد  قيا  يست ز   األفعال

 والحممواد  األ عاض أ  من ال تة أه  يعق   ما ب لك أري   فإ   ،مجمال   لف ا   والحواد   األ عاض

. ..ا  يممم  ا حمم ث   حمم  أ  قمم   وفممال   ،شمم ي   معض  ل    عض  ق   فال   يقال:  كما  واآلفات  األمعاض  هي

 حييدثأ  فإنمييا  خمماص  اصممطالح  والحممواد   بمماأل عاض  أري   وإ   . اها  اهلل  ياز   التي  الاقائص  من  فه  

 لتممة ال ،األممم  مممن أحمم   لتممة  وال  ،العييرب  لغيية  هذ   وليس   ،الكالم  أه   م   أحدث   م   االصطالح   ل 

 االصممطالح  همم ا  مبتمم  و  بمم   ،الع    يف  الخائضين  أكثع  اصطالح  وال  العا   الععف  وال  ،غيع   وال  القعآ 

 .(2)"وس      ي   اهلل ص    الابي ذ   يف  ال اخ ين  األمة يف  المح ثين  الب    أه   من  ه 

  نفيممُ   يممعد  لمم   الممم مو   اللممال     مم   يف  المافي  ل تعا  بالعب  الحواد   ح ول"  :العز  أبي  ابن  ويقول

 مممن شمميء المق سممة ذاتمم   يف  يح     ال  أن   بالافي  أري   فإ   ،إجمال  وفي   ،الساة  يف  وال  اللتاب  يف  إثبات   وال

 الصممفات نفي ب  أري   وإ   ،صحي   نفي  فه ا  يلن  ل   دمتج     وص   ل   يح    ال  أو  المح ثة  مخ وقات 

 الممور ، مممن كأحمم  ال ويعضمم  يتضممب أنمم  وال  ،شمماء  بما  يتل    وال  ،يعي   ما  يفع   ال  أن   من  االختيارية

 نفممي فهمم ا ،و  متمم   بجاللمم   ي يممق  كممما  واإلتيمما   واالسممتواء  الازول  من  نفس   ب   وص   بما  يوص   وال

 نفمم   أنمم     مم   ذلك  ل متل    الساي   فيس     ،الحواد   ح ول  نفي  يط قو   الم مو   اللال   وأه   .باط 

 الفعمم ، وصممفات االختياريممة الصممفات نفممي ألزم  الافي ه ا ل   س    فإذا  ،بجالل   ي يق  ال  ما  سبحان    ا 

 لمم  واستفصمم  استفسممع ف ممو وإال ،المجممم  الافي ه ا تس ي  من الساي ه ا أيت وإنما ،ل  الز   غيع  وهو

 .(3)"مع   ياقط 

 

 (.245/ 1در  التعارض )( 1)
 (.46/ 3)جمموع الفتاوى  (2)
 (.97/ 1)شرح العقيدة الط اوية  (3)
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 مصدر الوه :

 رحممم  الشمميخ كممال  يف االشممتبا  وقممو  تيميممة: ابممن إلمم  ذلك نسبوا من  ا  الوه  ه ا مص ر  إنماو

 لممأةت  المصط    ذلك  واتخاذ  المتل مين   ا   الحواد (  ح ول  )نفي  مب أ       ا رتاض   خالل  من  اهلل،

ا. االختيارية  األفعال  قيا   لافي  قائمم    أنمم  الممبعض ف ه   وأبط ها مةالُمس    بت ك له  تيمية ابن ُيس   ل  ف م 

 اإلسممال ،  شمميخ  إلمم   ونسممبو   األشممععية   امم   القممول  همم ا  شمما   حت   الحواد ،  ح ول  يف  اللعامية  بقول

 رحممم  الشمميخ مممعاد فهمم  يف األشممععية ومممن ممماه  خطأ وهو ك لك،  إلي   ياسبون   الس فيين  بعض  وحت 

 .اهلل

 اللعاميممة وأممما" :اهلل رحممم  فقممال، الحممواد  ح ممول يف اللعاميممة ممم هب   مم  تيميممة ابممن رد وقمم 

 بممال الحمماد  حمم و  وي ممز  ، امم  اللمممال صممفة  انتفمماء  في ممز   ،يلممن  لمم   أ   بعمم   متل ما  صار  :فيقولو 

 وهمم ا ،اللعاميممة تقولمم  كممما كمم لك تلممن لمم   أ   بعمم   الحواد   لاو   محال  صارت  ذات   أ   وي ز   ،سبب

 .(1)"باط 

 فممالمعا   االختياريممة  األفعال  ب   ُأري   فإ   في ،  ُيستفص   مجم ،  لفظ  الحواد   ح ول  أ   فالحاص 

 الحممواد  فيمم  يحمم  اهلل أ  بمم  ُأريمم  وإذا اللممال ، أهمم  ابتمم ا  مممن ذاهتمما ال ف ممة كانممت وإ  صممحي ،

 لمم   صفة  استح    اهلل  أ   أو  واالستحاالت  المخ وقة  ل تتيعات  محال    وتجع    ُتحي    التي  أو  المخ وقة

 ا.مع    خطأ  وال فظ  فالمعا   اللعامية،  تقول كما  قب   من  موجودة  تلن

 وص   اهلل     نبياا محم ، و    آل  وصحب  أجمعين.

 

 (.162/ 3)جمموع الفتاوى  (1)


