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 مستخلص البحث
 .لسعيد فودة( نقض الرسالة التدمرية)نقد كتاب  :موضوع البحث

قضية : ااي منهجية يف ابب األمساء والصفاتنقد منهج املؤلف يف ثالث قض :أهداف البحث
الذات والصفات والنفي واإلثبات، قضية حلول احلوادث والصفات الفعلية، قضية التجسيم والرتكيب 

 .والصفات اخلربية

 .املنهج النقدي :منهج النقد

 جرى شيخ اإلسالم ابن تيمية، على سنن السلف املتقدمني؛ إبثبات ما أثبته هللا :أهم النتائج
لنفسه، أو أثبته له رسوله، من األمساء والصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله من صفات 
النقص والعيب ومماثلة املخلوقني، من غري متثيل وال تكييف، ومن غري حتريف وال تعطيل، سواٌء كانت 

القدر املشرتك املطلق "من خالل صفات ذاتية أو فعلية، وأنه أخرب هبا عباده ليتعقلوها، ويفهموا معناها، 
يف األذهان، الذي به يفهم اخلطاب، وحيصل به التعبد من العباد، والذي يتخصص يف " العام الكلي

جرى سعيد فوده، على  بينما. اخلارج واألعيان عند اإلضافة والتقييد، فريتفع االشرتاك، وينتفي التمثيل
املعنوية إثباًتا عقلياا صرفاا غري متوقف على األدلة النقلية، طريقة األشاعرة املتأخرين، من إثبات الصفات 

. وأتويل الصفات اخلربية والفعلية، وحسبان إثباهتا جتسيماا وتشبيهاا، ومحلها على صفيت اإلرادة والقدرة
 .وأنكر االشرتاك يف أصل املعىن، وأثبت االشرتاك اللفظي فقط

ته على طاطق الكتاب، وصيي  السنة، وفهم اعتمد شيخ اإلسالم يف مجيع تقريراته، وسجاال
، وأنى عن املهاترات والطعن يف "ابليت هي أحسن"السلف الصاحل، والتزم يف جمادالته األدب القرآين 

وخلت مجيع ". النظر العقلي"اعتمد سعيد فودة على تقريرات أئمة املتكلمني، القائمة على  بينما. النيات
 .واستعمل أسلوب القذف والتهكم والتخوين. لشرعيةتقريراته وسجاالته من األدلة ا

إخراج تراث السلف الصاحل، ليقف املسلمون على حقيقة الدين، وسبيل السابقني  :أهم التوصيات
والتصدي لفلول املتكلمني، وكشف عوارهم، وتزييف دعاواهم، وبيان مفارقتها ملذهب السلف، . األولني

 .أساليب الشغب والتهويش، وعن أساليب الرخاوة والتلفيق مع االلتزام أبدب احلديث، والبعد عن

 .األشاعرة. املتكلمون. السلف. األمساء والصفات. عقيدة :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

والصالة ، ه وكفى ابهلل شهيداالذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلاحلمد هلل 
ََل ِإَلَه ِإَلى للا , : "َحَّتى ي ِقيَم ِبِه اْلِملىَة اْلَعْوَجاَء, أبَِْن يَ ق ول وا للا   َلْن يَ ْقِبَضه  ) :أخرب أنه ى منوالسالم عل

ا ،(1)(فَ يَ ْفَتَح ِِبَا َأْعي  ًنا ع ْمًيا, َوآَذاًًن ص مًّا, َوق  ل وًًب غ ْلًفا  :أما بعد ،وسلم تسليماا مزيدا
ا رسول هللا، االعتقاد اجلازم أبناميان، و فإن من ضرورات اإل      هللا تعاىل قد  لوازم شهادة أن حممدا

 ،[98: النيل] ڇڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڇأنزل عليه الكتاب 

ٿ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڇ  :وأفص  عن احلكمة من وراء ذلك فقال

ألمة، وجاهد يف هللا حق جهاده فبلغ الرسالة وأدى األمانة، ونص  ا ،[44: النيل]  ڇڦ   ڦ  
حىت أًته اليقني، واستنطق أمته يف أعظم حمفل مرَّ به، يف حجة الوداع، يوم عرفة، وبني يديه مائة ألف أو 

, َفَما أَنْ ت ْم َقائِل وَن؟ َقال وا: )يزيدون، فقال َنَصْحَت, َنْشَهد  أَنىَك َقْد بَ لىْغَت َوَأدىْيَت وَ : َوأَنْ ت ْم ت ْسأَل وَن َعّنِِ
َماِء َويَ ْنك ت  َها ِإََل : فَ َقالَ  بىابَِة, يَ ْرفَ ع َها ِإََل السى َثاَلَث .اْشَهدْ  الله مى اْشَهْد,  الله مى : النىاسِ ِبِِْصَبِعِه السى
 .(2) (َمرىات  

فإنه أشرف العلوم على . ابب العلم ابهلل؛ أبمسائه وصفاته وأفعاله ، ،مر ببيانهوكان أعظم ما أ  
فبني للناس ما ن  ز ِّل إليهم يف هذا الباب غاية  .وتعاىل سبيانه ، لتعلقه أبشرف معلوم؛ وهو هللاطالقاإل

البيان، بلسان عريب مبني، ومل حي ِّلهم إىل أوهام العقول، وآراء الرجال ابلتأويل، ومل يوصد عليهم ابب العلم 
اضعه، ومن بعد حذرهم من تغيري الكلم عن مو عن هللا مراده، و  أن يعقلوا بل ندهبم إىل. والتعقل ابلتجهيل
األميني الذين ال يعلمون الكتاب إال أماين  يبدوهنا وخيفون كثرياا، وعاب "قراطيس" لهمواضعه، ومن جع  

قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال  من عنده وإن هم إال يظنون، وعلى املنافقني احملجوبني الذين إذا خرجوا
 .!آنفاا

، إال وقد أحكم هذا الباب، وترك أمته على البيضاء؛ ليلها كنهارها، ال يزيغ ل هللا فما تويف رسو 
إبحسان من أهل القرون الثالثة وسار على َسَننه أصيابه من بعده، والتابعون هلم . عنها إال هالك

قرار بل كانت طريقتهم اإلثبات واإل .ضلة، ال يفسدونه بتمثيل وال تعطيل، وال حتريف وال جتهيلافال
  .م توهم، وال معىن م دَّعى واإلمرار كما جاءت، ال كيفَ 

                                                             
 (.2119)رقم ( 2/747)يف السوق ابب كراهية السخب  –صيي  البخاري كتاب البيوع  (1)
 (.1219) رقم (2/998 )ابب حجة النيب  –كتاب احلج   صيي  مسلم (2)
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: "الرد على اجلهمية"مقدمة كتابه  قال اإلمام أبو سعيد، عثمان بن سعيد الدارمي، رمحه هللا، يف
احلمد هلل الذي له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى، عامل الغيب ال يعزب عنه )

 السموات وال يف األرض، يعلم سر خلقه وجهرهم، ويعلم ما يكسبون، محمده جبميع مثقال ذرة يف
حمامده، ونصفه مبا وصف به نفسه، ووصفه به الرسول، فهو هللا الرمحن الرحيم، قريب، جميب، متكلم 
 ،قائل، وشاء مريد، فعال ملا يريد، األول قبل كل شيء، اآلخر بعد كل شيء، له األمر من قبل ومن بعد

تبارك هللا رب العاملني، وله األمساء احلسىن، يسب  له ما يف السموات واألرض وهو  ،وله اخللق واألمر
العزيز احلكيم، يقبض ويبسط، ويتكلم، ويرضى ويسخط، ويغضب، وحيب، ويبغض، ويكره، ويضيك، 

ليدين والقبضتني، والبصر البصري، والكالم املبني، وا ،وأيمر وينهى، ذو الوجه الكرمي، والسمع السميع
والقدرة والسلطان والعظمة، والعلم األزيل، مل يزل كذلك وال يزال، استوى على عرشه فبان من خلقه، ال 

فبهذا . ختفى عليه منهم خافية، علمه هبم حميط، وبصره فيهم طافذ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصري
دته إىل إله خبالف هذه الصفات، فإمنا يعبد الرب نؤمن، وإايه نعبد، وله نصلي ونسجد، فمن قصد بعبا

 .(1)(غري هللا، ليس معبوده إبله، كفرانه ال غفرانه

أصياب احلديث، حفظ هللا تعاىل أحياءهم، ورحم أمواهتم، : )قال أبو عثمان الصابوين، رمحه هللاو 
فاته اليت نطق هبا وحيه ، ويعرفون رهبم عز وجل بصيشهدون هلل تعاىل ابلوحدانية، وللرسول ابلرسالة والنبوة

. ، على ما وردت األخبار الصياح به، ونقلت العدول الثقات عنهوتنزيله، أو شهد له هبا رسوله 
، وال يعتقدون تشبيهاا لصفاته ويثبتون له جلَّ جالله ما أثبته لنفسه يف كتابه، وعلى لسان رسوله 

ۈ   ڇ :ه عليه يف قوله، عز من قائلإنه خلق آدم بيديه؛ كما نص سبيان: بصفات خلقه، فيقولون

وال حيرفون الكلم عن مواضعه؛ حبمل اليدين على  ڇٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  
، وال يكيفوهنما، بكيف أو شبهها، أبيدي النعمتني، أو القوتني؛ حتريف املعتزلة اجلهمية، أهلكهم هللا

لسنة من التيريف، والتشبيه، والتكييف، ومنَّ وقد أعاذ هللا أهل ا. املخلوقني، تشبيه املشبهة، خذهلم هللا
عليهم ابلتعريف والتفهيم، حىت سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول ابلتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول 

 ڇ: وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله ڇٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ ڇ: هللا 

، ووردت األخبار الصياح عن  ڇۆئ       ۈئۈئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ڇ : ، وقوله ڇۉ  ۉ  ېې  
وكذلك يقولون يف مجيع الصفات اليت نزل بذكرها القرآن، ووردت به األخبار ... بذكر اليد  رسول هللا 

الصياح؛ من السمع، والبصر، والعني، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة، والعزة، والعظمة، واإلرادة، 
، والرضى، والسخط، واحلب، والبغض، والفرح والضيك، وغريها؛ من غري واملشيئة، والقول، والكالم

                                                             
 (.32-31)الدارمي ، كتاب الرد على اجلهمية  (1)
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تشبيه لشيء من ذلك بصفات املربوبني املخلوقني؛ بل ينتهون فيها إىل ما قاله هللا تعاىل، وقاله رسوله 
 ال ، من غري زايدة عليه، وال إضافة إليه، وال تكييف له، وال تشبيه، وال حتريف، وال تبديل، وال تغيري، و

إزالة للفظ اخلرب عما تعرفه العرب، وتضعه عليه؛ بتأويل منكر يستنكر، وجيرونه على الظاهر، ويكلون 
علمه إىل هللا تعاىل، ويقرون أبن أتويله ال يعلمه إال هللا؛ كما أخرب هللا عن الراسخني يف العلم أهنم 

ى  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې      ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ڇ : يقولونه

 .(1)(ڇائى

يد، متخر سفينتهم عباب الفنت املتالطمة، ، واملهيع الرشيدنهج السدوما زال أهل السنة على هذا امل
، اليت تعصف ًترة، وتسكن أخرى، حىت آلت النوبة على رأس القرن الثامن اهلجري واألهواء املتناقضة،

بدعية، وجدد ما اندرس من طريقة خضم املناهج الكالمية، واملسالك ال إىل رابن ماهر، استنقذها من
 احلليم بن عبد السالم ابن تيميةحقاا، وإمام السنة صدقاا، أمحد بن عبد  السلف؛ أعين شيخ اإلسالم

ف طرائق احلراين، رمحه هللا رمحة واسعة، فأماط اللثام عن مذهب السلف، وهز عروش املتكلمني، وزيَّ 
وكان من أحسن وأقعد مصنفاته يف ابب التوحيد . ه الديناخلرافيني، فأل ف، ودرس، وطاظر، وجدد هللا ب
 .، اليت نسفت أصول املتكلمني، وهجنت طرائقهم"التدمرية" والصفات، والشرع والقدر، رسالته املوسومة ب

مبياولة ايئسة، أشبه ما  سعيد عبد اللطيف فودة،: ، وهو املدعوبعض األشاعرة املعاصرينوقد قام 
نقض )، فاستيالت رفاًتا تذروه الرايح، وألف ما ظنَّه مترِّ الروح يف جثث أَ  فخون بنفثات مصدور، لنتك

وتسليكها بني املسلمني،  كرار شبه أسالفه، وحماولة أتنيسها،فلم أيت جبديد، سوى ت(! الرسالة التدمرية
 .تبني الصب  لذي عيننيو  عفا عليها الزمن، بعد أن

اقتصرت فيه على بعض القضااي  ،س نقضاا تفصيليااوهذا البيث عبارة عن نقد منهجي للنقض، ولي
 :وقد رتبت هذا البيث على النيو التايل .األساسية

 ."التدمرية الرسالة" التعريف بتعريف موجز بشيخ اإلسالم ابن تيمية، و : املبحث األول
 ."نقض الرسالة التدمرية" ريف مبدعي النقض، والتعريف بتع :املبحث الثاين
 . ألساسيةا الصفات قضاايمدعي النقض يف منهج نقد : املبحث الثالث

 :ويتضمن عدة مطالب
 .والنفي واإلثبات الذات والصفات قضية :املطلب األول
 .حلول احلوادث والصفات الفعلية قضية :املطلب الثاين
 .التجسيم والرتكيب والصفات اخلربية قضية :املطلب الثالث

                                                             
 (.181 -181)الصابوين ، عقيدة السلف وأصياب احلديث (1)
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 .النتائج والتوصيات
 .ليه التكالن، ومنه اهلدى والسداد، وال حول وال قوة إال ابهللوع ،وهللا املستعان

 
 أمحد بن عبد الرمحن بن عثمان القاضي. د: كتبه 

 جامعة القصيم. كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. قسم العقيدة

 ه11/2/1439



 بن عبد الرمحن القاضيأمحد .د                                           نقد نقض الرسالة التدمرية                     

8 

 املبحث األول
  ( )ترمجة موجزة لشيخ اإلسالم ابن تيمية

 "ةالرسالة التدمري" والتعريف ب
 :مولده, وأسرتهامسه, و 

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضر بن دمحم ابن تيمية احلراين، مث 
فأبوه  ه يف بيت علم ودين؛881ولد سنة  .الدمشقي، احلنبلي، تقي الدين، أبو العباس، شيخ اإلسالم

ه، حبران، وهاجر إىل 827فقيه حنبلي، ولد سنة  شهاب الدين، أبو احملاسن، أبو أمحد،: عبد احلليم
تويف سنة . كان صاحب دين، وخلق، وكرم. ه، وتوىل مشيخة دار احلديث السكرية887دمشق سنة 

جمد الدين، أبو الربكات، فقيه حنبلي، من أئمة املذهب، وإمام : وجده عبد السالم. ه، يف دمشق892
ه، وأقام 813ه، حبران، وارحتل إىل بغداد سنة 181ة ولد سن. مفسر، وأصويل، محويو مقرئ، وحمدث، 

املنتقى من )وله تصانيف كثرية، منها . 812وتويف حبران، سنة . هبا ست سنني يف طلب العلم، وبرع فيه
كما كان إخوته وأعمامه وبنو عمه، من أهل الفضل، . وغريها(. احملرر يف الفقه)و ( أحاديث األحكام
 .والعلم، والدين

 :طلبه للعلم نشأته, و 
نشأ، رمحه هللا، يف تصون ًتم، وعفاف، : قال احلافظ أبو عبد هللا الذهيب: قال ابن عبد اهلادي

 وكان حيضر املدارس، واحملافل يف صغره، ويناظر، ويفيم . وأتله، وتعبد، واقتصاد يف امللبس، واملأكل
وشرع يف اجلمع . سع عشرة سنة، بل أقلفأفىت وله ت. الكبار، وأييت مبا يتيري منه أعيان البلد يف العلم
ومات والده، وكان من كبار احلنابلة، وأئمتهم، فدرس . والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على االشتغال

 واشتهر أمره، وبعد صيته يف العامل، وأخذ يف تفسري الكتاب . بعده بوظائفه، وله إحدى وعشرون سنة

                                                             
: ، والذهيب يف(397/ 2: )الذيل على طبقات احلنابلة: ن رجب يف، واب(14/183: )البداية والنهاية : ابن كثري يف: ممن ترجم له قدامياا (1)

: فوات الوفيات: ، والكتيب يف(1/114: )الدرر الكامنة: ، وابن حجر يف(78/ 1: )، وسري أعالم النبالء(4/1488: )تذكرة احلفاظ 
، والشوكاين (1/338:)، واملنهل الصايف( 8/271: )النجوم الزاهرة : وابن تغري بردي يف، (277/ 4: )مرآة اجلنان: ، واليافعي يف(1/82)
العقود : ومما أفرد يف ترمجته من كتب املتقدمني، ، وغريها(413-2/418: )ًتريخ ابن الوردي: ، وابن الوردي يف(1/83: )البدر الطالع: يف

م العلية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية، الدرية يف مناقب ابن تيمية، البن عبد اهلادي، الرد الوافر، البن طاصر الدين الدمشقي، األعال
، للبزار، الصارم املنكي يف الرد على السبكي، البن عبد اهلادي، جالء العينني يف حماكمة األمحدين، غاية األماين يف الرد على النبهاين

خاري، الكواكب الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم لأللوسي، القول اجللي يف ترمجة الشيخ تقي الدين، ابن تيمية احلنبلي، لصفي الدين احلنفي الب
وأما ما كتبه املعاصرون من الكتب واملقاالت، فيصعب . ابن تيمية، والشهادة الزكية يف ثناء العلماء على ابن تيمية، ملرعي بن يوسف الكرمي

( 211-199: ياة شيخ اإلسالم ابن تيميةأوراق جمموعة من ح: )حصره، وقد ذكر الشيخ دمحم بن إبراهيم الشيباين، حفظه هللا، يف كتابه
 . مسرداا بنيو ستني مؤلفاا معاصراا، فضالا عن عشرات البيوث، والندوات املعقودة، حول تراثه رمحه هللا
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وكذا كان الدرس بتؤدة، وصوت . ثمعفكان يورد اجمللس، وال يتل. العزيز، يف اجل َمع، على كرسي، من حفظه
 .جهوري، فصي 

أما مبدأ أمره، ونشأته، فقد نشأ، من حني : وقال بعض قدماء أصياب شيخنا، وقد ذكر نبذة من سريته
ا يف رايض التفقه، ودوحات الكتب اجلامعة لكل فن من ا كؤوس الفهم، راتعا نشأ، يف حجور العلماء، راشفا 

لفنون، ال يلوي إىل غري املطالعة، واالشتغال، واألخذ مبعايل األمور، خصوصا علم الكتاب العزيز، والسنة ا
ومل يزل على ذلك خلفاا صاحلاا، سلفياا، متأهلاا عن الدنيا، صي ِّناا، تقياا، براا أبمه، ورعاا، . النبوية، ولوازمها

ا، طاسكاا، صواماا، قواماا، ذاكراا هلل  تعاىل يف كل أمر، وعلى كل حال، رجاعاا إىل هللا تعاىل يف عفيفاا، عابدا
سائر األحوال، والقضااي، وقافاا عند حدود هللا تعاىل، وأوامره، ونواهيه، آمراا ابملعروف، طاهياا عن املنكر 

ال تكاد نفسه تشبع من العلم؛ فال تروى من املطالعة، وال متل من االشتغال، وال تكل من . ابملعروف
أن يدخل يف علم من العلوم من ابب من أبوابه، إال ويفت  له من ذلك الباب أبواب،  يث، وقلَّ الب

ولقد مسعته، يف مبادئ . مقصوده الكتاب والسنة. ويستدرك مستدركات يف ذلك العلم على حذاق أهله
تعاىل ألف مرة،  والشيء، واحلالة اليت تشكل علي، فأستغفر هللا املسألة،إنه ليقف خاطري يف : أمره، يقول

أو  السوق،وأكون إذ ذاك، يف : قال. أو أكثر، أو أقل، حىت ينشرح الصدر، وينيل إشكال ما أشكل
 . (1)(واالستغفار، إىل أن أطال مطلويب الذكر،أو املدرسة، ال امينعين ذلك من  الدرب،أو  املسجد،

 :مصنفاته
، واستيضار املعاين، ووفرة احلافظة، مع كان شيخ اإلسالم آية يف سعة االطالع، وقوة البديهة      

سيولة القلم، وسرعة الكتابة، فمأل الدنيا تصنيفاا؛ فرمبا كتب جواابا لسؤال، املصنفات الطوال، وهذا هو 
يكتب يف اليوم والليلة من التفسري، أو من الفقه، : )قال الذهيب. األكثر، ورمبا كتب ابتداءا يف مسألة رآها

وما أ بعِّد أن ! ن الرد على الفالسفة واألوائل، محواا من أربعة كراريس، أو أزيدأو من األصلني، أو م
، فهي أشهر من أن : )وقال ابن رجب. (2)(تصانيفه إىل اآلن تبلغ مخسمائة جملدة وأما تصانيفه، رمحه اّلل 

  جاوزت  قد. سارت مسري الشمس يف األقطار، وامتألت هبا البالد واألمصار. تذكر، وأعرف من أن تنكر
وقد  (3)(حد الكثرة، فال اميكن أحد حصرها، وال يتسع هذا املكان لعد املعروف منها، وال ذكرها

عدَّ ابن عبد اهلادي العشرات من مؤلفاته؛ ما بني مصنف كبري، ومتوسط، وصغري، وقاعدة، وإجازة، 
 .(4) ووصية، وعرَّف بعامتها

                                                             
 (.11-8)ابن عبد اهلادي املقدسي ، العقود الدرية يف ذكر بعض مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية (1)
 (.38)نقالا عن العقود الدرية   (2)
 (.344/ 1)ابن رجب ، ذيل طبقات احلنابلة (3)
 (.111-39: )انظر العقود الدرية  (4)
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 :ثناء العلماء عليه
لم والفضل واإلنصاف، من معاصريه والحقيه، من خمتلف املذاهب، أطبق الراسخون يف الع     

وهو أكرب من أن ينبه على : )قال فيه الذهيب، وحسبك به. على فضله وتقدمه ومتكنه ونصيه وتنسكه
نفسه يف فلو حلفت بني الركن واملقام، حللفت أين ما رأيت بعيين مثله، وال هو رأى مثل ! سريته مثلي

ا أعلم بكتاب هللا، وسنة . ما رأيت مثله، وال رأى هو مثل نفسه: )يوقال املز (. العلم وما رأيت أحدا
كان إذا سئل عن فن من العلم، ظن الرائي، والسامع، : )وقال ابن الز ِّملِّكاين(. رسوله، وال أتبع هلما منه

ا ال يعرفه مثله ائف، إذا وكان الفقهاء، من سائر الطو . أنه ال يعرف غري ذلك الفن، وحكم أن أحدا
ا فانقطع . جلسوا معه، استفادوا يف مذاهبهم منه، ما مل يكونوا عرفوه قبل ذلك وال يعرف أنه طاظر أحدا

معه، وال تكلم يف علم من العلوم، سواء أكان من علوم الشرع، أم غريها، إال فاق فيه أهله، واملنسوبني 
وأمثال . (1)(، والرتتيب، والتقسيم، والتبينيوكانت له اليد الطوىل يف حسن التصنيف، وجودة العبارة. إليه

 .هذا كثري يف كل عصر ومصر

 :ابتالؤه وسجنه
سار، رمحه هللا، على طريق األنبياء، فناله ما ينال أتباعهم من االبتالء والألواء، حىت آواه طلب      

، قال ابن رجب، ما عند هللا إىل سجن القلعة، بدمشق، بسبب كيد الكائدين من املبتدعة، واملخالفني
وبقي مدة يف القلعة، يكتب العلم ويصنفه، ويرسل إىل أصيابه الرسائل، ويذكر ما فت  هللا به : )رمحه هللا

قد فت  هللا علي يف هذا احلصن، يف : وقال. عليه يف هذه املرة، من العلوم العظيمة، واألحوال اجلسيمة
ء، كان كثري من العلماء يتمنوهنا، وندمت على من معاين القرآن، ومن أصول العلم أبشيا ،هذه املرة

مث إنه منع من الكتابة، ومل يرتك عنده دواة، وال قلم، وال ورق، . تضييع أكثر أوقايت يف غري معاين القرآن
 .فأقبل على التالوة، والتهجد، واملناجاة، والذكر

ية، قدس هللا روحه، ونور مسعت شيخنا شيخ اإلسالم، ابن تيم: بن القيماقال شيخنا أبو عبد اّلل  
 ما يصنع : وقال يل مرة: قال. إن يف الدنيا جنة، من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة: ضرحيه، يقول

أطا جنيت، وبستاين يف صدري، أين رحت فهي معي، ال تفارقين، أطا حبسي خلوة، ! أعدائي يب؟
لو بذلت ملء هذه القلعة، : يقول وكان يف حبسه يف القلعة. وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة
. ومحو هذا -بوا فيه من اخلري بَّ ستما جزيتهم على ما : أو قال. ذهباا ما عدل عندي شكر هذه النعمة
. اللهم أعين على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك، ما شاء هللا: وكان يقول يف سجوده، وهو حمبوس

وملا دخل إىل القلعة، وصار داخل . من أسره هواهاحملبوس من حبس قلبه عن ربه، واملأسور : وقال مرة
 " .فضرب بينهم بسور له ابب، ابطنه فيه الرمحة، وظاهره من قبله العذاب : " سورها نظر إليه، وقال

                                                             
 (.13-12)العقود الدرية  (1)
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وعلم هللا، ما رأيت أحداا أطيب عيشاا منه قط، مع ما كان فيه من احلبس، : قال شيخنا     
الناس عيشاا، وأشرحهم صدراا، وأقواهم قلباا، وأسرهم نفساا،  والتهديد، واإلرجاف، وهو مع ذلك أطيب

أتيناه، : وكنا إذا اشتد بنا اخلوف، وساءت بنا الظنون، وضاقت بنا األرض. تلوح نضرة النعيم على وجهه
. فما هو إال أن نراه، ونسمع كالمه، فيذهب عنا ذلك كله، وينقلب انشراحاا، وقوة، ويقيناا، وطمأنينة

أشهد عباده جنته، قبل لقائه، وفت  هلم أبواهبا يف دار العمل، فأًتهم من َروحها ونسيمها  فسبيان من
 .(1)(وطيبها، ما استفرغ قواهم لطلبها، واملسابقة إليها

 :وفاته
، كما كانت حياته بياطاا مدوايا        وظهر فيها . كانت وفاة شيخ اإلسالم، ابن تيمية، حدًثا جملجالا

وقد وصف ابن رجب تلك اخلامتة السعيدة، . ، ما يليق مبجدد من جمددي الدينمن كرامات الصاحلني
كانت وفاته يف سير ليلة االثنني، عشري ذي القعدة، سنة مثان وعشرين : )واجلنازة املهيبة، بقوله

وذكر مؤذن القلعة على منارة اجلامع، وتكلم به احلرس على األبراج، فتسامع الناس بذلك، . وسبعمائة
هم أ علم به يف منامه، وأصب  الناس، واجتمعوا حول القلعة، حىت أهل الغوطة، واملرج، ومل يطبخ وبعض

 .وفت  ابب القلعة. أهل األسواق شيئاا، وال فتيوا كثرياا من الدكاكني اليت من شأهنا أن تفت  أول النهار

فعزاه به، وجلس عنده،  وكان طائب السلطنة غائباا عن البلد، فجاء الصاحب إىل طائب القلعة،     
واجتمع عند الشيخ يف القلعة خلق كثري من أصيابه، يبكون، ويثنون، وأخربهم أخوه، زين الدين عبد 
 الرمحن، أنه ختم، هو والشيخ، منذ دخال القلعة، مثانني ختمة، وشرعا يف احلادية والثمانني، فانتهيا إىل 

 .(2)(ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڇ : قوله تعاىل

  

                                                             
 (344/  1)ذيل طبقات احلنابلة  (1)
 (.344-1/343)ذيل طبقات احلنابلة  (2)
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 :الرسالة التدمرية
، كما وصفها (حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع: الرسالة التدمرية)
، من أحسن وأقعد ما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ إذ الغالب على رسائله اإلسهاب، ووقوع (1)مؤلفها
.  يكتبها يف احلالمن التبويب والتقسيم، لكونه، رمحه هللا أليف؛راد، وعدم التشاغل بصنعة التاالستط

دامغة، نسفت قواعد يعاا، وضمنها أدلة قاطعة، وحججاا حتبرياا، ورتبها ترتيباا بد الرسالة لكنه حربَّ هذه
ها من من جذورها، واجتثت والصوفية االحتادية، القرامطة الباطنية، واملعتزلة اجلهمية، واألشاعرة والصفاتية،

أن أكتب هلم مضمون ما مسعوه مين يف  ،فقد سألين من تعينت إجابتهم: )قال يف سبب أتليفها. أصوهلا
بعض اجملالس، من الكالم يف التوحيد والصفات، ويف الشرع والقدر، ملسيس احلاجة إىل حتقيق هذين 

هل النظر والعلم، واإلرادة مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أ ،األصلني، وكثرة االضطراب فيهما، فإهنما
ما حيتاجون معه إىل بيان اهلدى من الضالل،  ،والعبادة، ال بد أن خيطر هلم يف ذلك من اخلواطر واألقوال

ال سيما مع كثرة من خاض يف ذلك ابحلق ًترة، وابلباطل ًترات، وما يعرتي القلوب يف ذلك من الشُّبه 
ويتبني هذا أبصلني شريفني، ومبثلني : )بعد مقدمة متينةوقال . (2)(اليت توقعها يف أنواع الضالالت

  .وقد ضمن اخلامتة اجلامعة سبع قواعد طافعة. (3)(مضروبني، وهلل املثل األعلى، وخبامتة جامعة
، كان من أوائلهم الشيخ فاحل املهدي، رمحه وقد عين مجع من األفاضل بشرحها، والتعليق عليها     
أمحد آل عبد اللطيف، وقرَّهبا . ، كما شرحها الشيخ عبد الرمحن الرباك، والشيخ د(التيفة املهدية)هللا، يف 

 (.تقريب التدمرية)شيخنا دمحم بن صاحل العثيمني، رمحه هللا يف 

 

 

 

 

 

                                                             
 (.2)التدمرية عن مقدمة حتقيق . عبد الصمد شرف الدين: حتقيق. جمموعة تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية (1)
 (. 3)ابن تيمية ، التدمرية (2)
 (.31)تدمرية ال (3)
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 املبحث الثاني
 ( )مدعي النقض سعيد فودةترمجة 

 "نقض الرسالة التدمرية" والتعريف ب
 :امسه ومولده وأسرته

. ه1887ينة الكرامة، يف األردن سنة اللطيف فودة، أبو الفداء، ولد يف مد سعيد بن عبد     
، إثر االحتالل اليهودي لفلسطني، وسكنت مدينة عمان، مث انتقلت إىل من مدينة ايفا أسرته هاجرت

 .مدينة الرصيفة واستقرت فيها، وتلقى فيها دراسته االبتدائية واملتوسطة والثانوية
 :نشأته وطلبه العلم

واللغة،  وبعض الفقه ،القرآنأكثر اء وعلماء بلدته الرصيفة، فقرأ طلب العلم يف صباه على قرَّ      
ا بتعريفي أبهل السنة : )قال عنه .وأكمل القرآن على ابنه على الشيخ حسني الزهريي، وأفادين جدا
عنتباوي، الذي وعلم الكالم لدى الشيخ سعيد ال وأخذ بعض القراءات(. واجلماعة، ومبواقفه يف ذلك

فيفظت عنده وأطا يف املدرسة حتفة األطفال، مث اجلزرية، وقرأت عليه : )، قال عنهأواله عناية خاصة
وجوهرة  ا بقراءة تالمذته، مث حفظت عنده حوايل ثلثي القرآن، مث اخلريدة البهية،ومسعته مرارا  القرآن

وأحضر يل من  .واهتمامي به من حرصي عليه التوحيد، ومل يقم بتدريس علم التوحيد لغريي آنذاك ملا رآه
حبيث  ،ا يفيد الطالب هلذا العلمخمتصرا  مصر شرح الدردير على اخلريدة، وطلب مين أن أقوم ابختصارها

. عليه، وطلب مين أن أقوم بتدريسها لطالب العلم وعرضته ،ا، فقمت بذلك بفضل هللا تعاىليكون موجزا 
بعض املتون، وفرش احلروف، وقرأت  عنده سورة الفاحتة والبقرة  منا ودرست عليه أصول قراءة ورش حفظا 

، وصرت أوجه معظم وقيت لتدريسه ،ا بعلم التوحيدمث ازداد اهتمامي جدا  .ورش وأوائل آل عمران على
 (.وتدريس األصول والنيو

ند هللا وله مواقف تشهد له ع: )وقال عنه الفقه والتصوٌّف، كما قرأ على الشيخ أمحد اجلمال     
عنها، يف األردن ويف غريها، وقد درست عند حوايل  تعاىل لتثبيت مذهب أهل السنة ضد من امحرف

  (.على املذهب احلنفي ثالثة أرابع كتاب االختيار للموصلي

، من كتاب واتصل مبفيت اململكة األردنية الشيخ نوح القضاة، ودرس عليه بعض الفقه الشافعي     
 ،البارع ،املدقق ،احملقق الشيخ: )من وصفه ب وأتثر هبم  الحقاا ن أبرز من لقيهموم. املنهاج للنووي

يف علوم التفسري واألصول واملنطق  البارع ،بقية السلف من علماء أهل السنة ،إبراهيم خليفة ،العالمة
 الذي أمَرطا  يزال شيخنا ومرجعنا إىل هذا اليوم، وهو والبالغة والنيو، كل ذلك على طريقة املتقدمني، وما

                                                             
على الشبكة العنكبوتية  ( املستنري)، وترمجته لنفسه يف موقع (ويكيبيداي)املوسوعة احلرة : انظر يف ترمجته  (1)

http://www.almostaneer.com 
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وقد أجازين  !وقد انقلبوا على أعقاهبم ،املنيرفني عن طريقة أهل السنة ابلوقوف يف وجه املبتدعة
وشرح احلديث، وعلم التوحيد وكتبه املشهورة،  ،كعلم التفسري ودقائقه  ،العلوم إجازة يف خمتلف

مثلها، وأمرين يف  ا قبليمل جيز أحدا األصول واملنطق والبالغة، وغريها من العلوم الراسخة، وقال إنه  وعلم
 ،وقوته ،مل أَر أحداا مثله يف علمه ،وأطا وهللا. اإلجازة ابلوقوف ضد املبتدعة واملخالفني ألهل السنة

وابحثين يف بعض ما كتبت، وسرَّ  ،عليه كتيب وقد عرضت .وضوح رأيه يف الدقائق من املسائلو  ،وحزمه
قبل نشرها  ،اليت وجهها إيل بعض اإلخوة يف منتدى األصلني وبيتا، وقد عرضت عليه بعض أجمنها كثريا 

وابحثته يف العديد  ،وتعددت لقاءايت معه ملا كان يف األردن. األردن، وأجازها يل وقرأهتا عليه ملا كان يف
اا من يسرُّ كثري   مباحثة، وكانيف بعض دقائق املسائل، وأحياطاا  ،أحياطاا  ،وكان يسألين امتياطاا  .املسائل من

 .(قدره وأطا ما زلت أعتربه قدويت يف ذلك، وأعلي من شأنه وأعرف له. أجوبيت
وقد التقيت العديد من املشايخ الذين : )، فقالم األشاعرة واملتصوفة املعاصرينوعدَّد مجعاا من أعال
س، يف الشيخ عبد اهلادي اخلرسا، والشيخ أديب الكال: جتمعين هبم، ومنهم ما زالت العالقة الوطيدة

، أحد تالمذة الشيخ عبد الكرمي املدرس، شيخ (من العراق)عبد القادر العاين  سوراي، والشيخ
الباعث  العراق، والشيخ العالمة، مفيت الداير املصرية، شيخنا الشيخ علي مجعة، والشيخ عبد مشايخ

نهم الدكتور الفاضل عمر  وم .الكتاين، وقد أجاز بعض تالمذيت، وما زالت عالقتنا وطيدة وحمبتنا أكيدة له
الشيخ العالمة : تركيا، وراسلين بعض املشايخ، منهم كامل، والتقينا ابلشيخ الفاضل دمحم صاحل الغرسي، من

، وعلى كتيب، وطلب مين أن أكتب بعض الكتب دفاعاا عن مذهب أهل السنة،  وهيب الغاوجي، وأثىن عليَّ
وتربطنا العالقة األكيدة، واحملبة الوثيقة، منذ . م َلب ِّساورداا لبعض من هتجم على اإلمام الرازي راداا و 

كاحلبيب عمر، واحلبيب علي، وغريمها من املشايخ والعلماء يف اليمن وغريها، : ابملشايخ الفضالء سنوات،
  .(يف العديد من البالد

يف جمال  التيق جبامعة العلوم والتكنولوجيا لدراسة اهلندسة الكهرابئية حيث ختصصوكان قد      
االتصاالت واإللكرتونيات يف مدينة إربد، وعمل يف إحدى الشركات يف عمان، حىت استقل بعمٍل 

مث التيق بكلية الشريعة يف اجلامعة األردنية، وأهنى درجة البكالوريوس يف الشريعة، مث طال درجة . خاص
وقد أفص   .إلسالمية، فرع عم اناملاجستري، يف العقيدة، فيما كانت شهادة الدكتوراه من جامعة العلوم ا

هذا العصر، فقد صارت هي املعتمدة يف  لليصول على الشهادة الرمسية املعتمدة يف): عن السبب بقوله 
 .(نشر مذهب أهل السنة مستقبالا العديد من اجملاالت، وذلك لتسهيل العمل يف 

 :ملذهبه نشاطه العلمي والدعوي
الذي يشرف  "منتدى األصلني"اإلنرتنت من خالل  نشاط علمي على شبكة لسعيد فودة     
وله موقعه اخلاص على الشبكة يعرف مبوقع . دية والفقهيةو منتدى متخصص يف الدراسات العقعليه، وه

وطاظر العديد ممن عد هم خمالفني لعقيدة أهل السنة واجلماعة، وأغلب هؤالء املخالفني  . "اإلمام الرازي"



 بن عبد الرمحن القاضيأمحد .د                                           نقد نقض الرسالة التدمرية                     

13 

 ، واملشاركةقام إبلقاء بعض احملاضراتكما . نبزهم  ابلوه ابيني ويعتربهم جمسمةكانوا من السلفيني الذين ي
الذي عقد بغرض ( غروزين)، كان من أواخرها مشاركته يف مؤمتر يف بعض البلدان ،يف املؤمترات والندوات

وحضره مجع من املوتورين، من خصوم ! وإخراج السلفيني منه" أهل السنة واجلماعة"إعادة تعريف 
 .لسلفية، من األشاعرة والصوفيةا

 :مؤلفاته
: يعد سعيد فودة من أبرز األشاعرة املعاصرين يف جمال التأليف والنشر، فقد قال عن نفسه     

الكاشف  :منها ا، ورداا ا وتوضييا أهل السنة، وشرحا  ا ملذهبقمت بتأليف العديد من الكتب دفاعا )
ح السنوسية، وتدعيم املنطق، وشرح صغرى الصغرى، وهتذيب شر  الصغري، والتعليقات على اإلمخيمي،

الكتب  وأما. حبمد هللا وتوفيقه ،، وكل هذه الكتب مطبوعاملنورق، وغريها ونقض التدمرية، وشرح السلم
رشد احلفيد الفيلسوف يف  الشرح الكبري على العقيدة الطياوية، والرد على ابن: اليت مل تطبع بعد فمنها
وكتاب البداية يف أصول الفقه، وخالصة  ريه، وكتاب املسائل يف علم التوحيد،كتابه مناهج األدلة وغ

هتافت الفالسفة لإلمام الغزايل، وكتاب شرح االقتصاد يف االعتقاد للغزايل، وكتاب يف شرح املقدمات 
يه، يف التعليق على احملاكمات للمال عبد الرمحن اجلامي وحاشية الالري عل األربع لصدر الشريعة، وكتاب

للبيضاوي،  عديدة على شرح الطوالع لألصفهاين على املنهاج، وتعليقات على املنهاج األصويل وتعليقات
للسنوسي، وتعليقات ونقود عديدة  وعلى هتذيب املنطق والكالم للسعد التفتازاين، وكتاب شرح املقدمات

، ات على شرح هداية احلكمة، وتعليقالشيعي الفيلسوف ،على بداية احلكمة وهناية احلكمة للطباطبائي
وشرح  شرح الورقات للجويين،املقتول، وحاشية على  وتعليقات نقدية على هياكل النور للسهروردي

واختصرت العديد من الكتب ألهل السنة  .، واألربعني الغماريةالنووية أصويل خمتصر موجز على األربعني
وقمت بتأليف العديد من . ديد غريهاوالع، للرازي، املعامل يف أصول الدين ككتاب  ،وشرحتها
وبعض  رد على كتاب سفر احلوايل املشؤوم، وبعض كتب ومقاالت لعلي احلليب، :منها والردود، الرسائل

عمران بن حصني،  منها رسالة يف التسلسل النوعي يف شرحه حلديث ،الردود على رسائل البن تيمية
ت رسالة يف التعلقات لصفا ألشاعرة منها، ومنهاوبعض رسائل تتعلق ببيوث يف وحدة الوجود وموقف ا

ا عديدة على بني األشاعرة واملاتريدية، وردودا  هللا تعاىل، ورسالة يف شرح رسالة ابن كمال ابشا يف اخلالف
دود على النصارى، وعلى على نصر حامد أبو زيد، وبعض ر  ردود :بعض الكتب واألفكار احلديثة منها

وقد قمت إبحصاء الكتب والرسائل . ل، وكانت، والدايلكتيكية املاركسيةأفكار الفالسفة، كهيجبعض 
 .(حوايل الثمانني ،بتوفيق هللا تعاىل ،فكانت ،قبل حوايل ثالث سنوات، اليت ألفتها

 :عقيدته ومنهجه
يتض  مما سبق، أن سعيد فودة، نشأ يف بيئة أشعرية حمضة، وتلقى املذهب على أشاعرة      

وجدوا يف شخصيته من الذكاء والنباهة، ويف طبيعته من النشاط واالعتداد، ما  متيمسني ملذهبهم،
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تيار السلفية املتعاظم، الذي بلغ مجيع حواضر يعلقون عليه آماهلم يف جتديد املذهب املندرس أمام 
لة فأولوه عنايتهم، وأذكوا محاسه لنصرة املذهب، ومناز . املسلمني، واستقطب اجليل الصاعد من املتعلمني

كتب املتأخرين من األشاعرة املتكلمني،   اإلحالة على فال جتد يف تكوينه العلمي العقدي سوى. املخالفني
الذين ال يرفعون رأساا ابآلًثر، وال يعريون كتب السلف املتقدمني أدىن اعتبار، فال ذكر هلا عندهم، رغم 

ونعتقد ) :ا املنهج بوضوح ًتم، فيقولويعرب سعيد فودة عن هذ. وفرهتا، وال اشتغال هلم بدرسها وفهمها
واميثله علماء األشاعرة  :علم التوحيد: األول واألهم: ثالثة أطراف أساسية أن مذهب أهل السنة ذو

واملذهب  املذهب احلنفي،: واميثله علماء املذاهب األربعة املعتربة عند أهل احلق :مث علم الفقه واملاتريدية،
كاإلمام   ،املقتدى هبم واميثله علماء الصوفية :والتصوف ذهب احلنبلي،املذهب الشافعي، واملاملالكي، و 

ٌم مبا ، وعلعمٌل بعِّلمِّ التوحيد والفقهصوف  والت .ومحومها ممن مشى على الطريقة املعتربة ،والقشريي ،اجلنيد
ت ج  ابلتصوف عقيدٌة خاصة وال .جيده العامل هبذا العلم اء أهل السنة خمالفة وال مقابلة ملا وضيه علم ؛يَ ن  

 .(األشاعرة واملاتريدية من
ه  والتزمه وتعصَّب، ونبا على مسعه وعقلفيظهر من حاله أنه اعتىن بعلوم اآللة، وأتقن املذهب،      

ما يوغر الصدور، وحيمل  مع خصومه مضايق النقاش والسجال كل ما خالفه، ورمبا صادف ذلك أثناء
 . وهللا يغفر لنا وله. على العزة ابإلمث

يف خامتة الفتوى احلموية  لمفتونني بعلم الكالم، حني قالأصدق وصف شيخ اإلسالم لوما     
إذا نظرت إليهم بعني القدر، واحلرية مستولية عليهم، والشيطان مستيوذ عليهم، رمحَتهم، : )الكربى

، وأ عطوا مسعاا وأبصاراا وأفئدة مااف هو ، وما أ ع ط وا علومااورفقَت عليهم؛ أ وت وا ذكاءا، وما أ وتوا زكاءا، وأ عطوا 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې       ې  ې    ڇ

َ له بذلك حذق السلف  ڇې  ى  ى  ائ              ائ  ەئ    ومن كان عليماا هبذه األمور، تَ بَ نيَّ
وعلم أن من ابتغى اهلدى وعلمهم وخربهتم، حيث حذروا عن الكالم، وهنوا عنه، وذمُّوا أهله، وعابوهم، 

َتقِّيمَ "فنسأل هللا العظيم، أن يهدينا . يف غري الكتاب والسنة، مل يزدد إال بعداا رَاَط ال م س  رَاَط الَّذِّيَن . الص ِّ صِّ
َت َعَلي هِّم  َغري ِّ ال َمغ ض وبِّ َعَلي هِّم  َواَل الضَّال ِّنيَ   .(1)(آمني" أَن  َعم 

  

                                                             
 (.118-111)ابن تيمية ، الفتوى احلموية الكربى (1)
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 :نقض الرسالة التدمرية

"( 1"سلسلة الكاشف الكبري عن عقائد ابن تيمية )مسى الكاتب كتابه، وجعله طليعة هكذا      
، طبعته ونشرته دار الرازي 24يف  17، ويقع يف محو مائة وستني صفية، قياس القطع !على حد رمسه

 .م2114 -ه1421يف عمان، طبعةا أوىل رديئة، سنة 
 :وقد اتسم منهج املؤلف ًبلسمات التالية     
فال تكاد جتد يف ثنااي الكتاب آيةا، أو : اخللو من النص والدليل، والتعويل على النظر والتعليل :أوًَل 
مبناه على مقدمات عقلية، وتعليالت منطقية، قعَّدها ( كالم)بل جمرد ! ل صاحب، أو ًتبعأو قو  حديثاا،

 .ثوها ألتباعهمن ظَّار املذهب، وورَّ 

وقع من املؤلف عدة جمازفات ي قو ِّل فيها شيخ اإلسالم ما مل : بينةلاجملازفة يف االهتام وعدم ا :اثنًيا
ومن . ، كما هو مقتضى األمانة العلمية)(وسي تنصيص ل ذلك بني قيقل، دون إحالة أو توثيق، أو جع  

 :شواهد ذلك قوله
، واحلدود، وقيام احلوادث يف ذاته تعاىل، وغري ذلك من) - مفاسد؛   فإطا نراه قد أثبت اجلهة، واحلدَّ

 .وتكرر هذا يف مواضع عدة ،(1)(كمماسته جل شأنه للعرش، ولغريه من املخلوقات
ا إال جزءاا أو عضواا) -  .(2)(وهذا أساس قوله ابلتجسيم، ألنه مل يدرك على حد ِّ قوله يدا

وهبتان على شيخ اإلسالم، ويعجز الكاتب، وال يكاد، أن أييت بنص يسعفه يف  وهذا إفك     
فإن كالم شيخ اإلسالم بني ِّ واض  حمكم يف األلفاظ اجململة اليت ابتدعها املتكلمون، . اهإثبات دعو 

يلزم على : قالولو أنه . ،كما سيأيتلينفوها، ويتوصلوا بنفيها إىل نفي الصفات الثابتة ابلكتاب والسنة
 .قوله، كذا وكذا لكان أعذر له، ويبقى النظر بعد ذلك يف إثبات التالزم

شبه بنفثات مصدور، جيد القارئ لدى الكاتب نَ َفساا حاداا، أ :وسوء األدب لطعن والتخوينا :اثلثًا
وقد شابه  .آداب العلماء زفرات حقد مطوية، تنايفجييش بمم لفظية، و ، يقذف حبقلب موتور وغليان

 :ومن أمثلة ذلك .بذلك إمام التجهم يف هذا العصر، دمحم زاهد الكوثري
تتي  له التهرب عند املساءلة، وترتك ملن مل يتقن فهم مراده  أساليب لفظية ألنه اعتاد ات ِّباع) -

 .(3)(والرجل ال نظن محن فيه إال أنه تقصد ذلك. التشكك فيما قصده
 .(4)(أي أنه وضعها من أجل حتقيق هدفه الذي خيتزنه يف نفسه.فقاعدته غائية وليست علمية) - 

                                                             
 (.21، 18، 14، 13، 12)وانظر أمثاهلا يف ( . 9. )سعيد فودة، لة التدمريةنقض الرسا (1)
 (.22)نقض الرسالة التدمرية  (2)
 (.8)نقض الرسالة التدمرية  (3)
 (.12)نقض الرسالة التدمرية  (4)
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 .(1)(معترب، بل اكتفى مبجرد الصراخ والتنفريوابن تيمية مل يرد على هؤالء بدليل ) -
يكشف لك مدى السذاجة اليت يتيلى هبا مذهب ابن تيمية، ولكنها ليست عفوية، بل هو ما ) -

 (2)(إال لكونه يعتقد التشبيه، ولو من بعض الوجوه ،قال هبا، وال اتصف هبا
سيم، وإن طادى وصرخ وادعى يف أي واد كان يهيم الرجل، وأنه مل يكن إال داعية ملذهب التج) -

 (3)(ال ينصر إال الكتاب والسنة أنه
فتهكَّم هبم يف غري ما موضع،   وامتد هذا اخللق الذميم إىل أتباع ابن تيمية، كما يسميهم،     

وأما أصيابه وأتباعه فهم أضيع من العدل عند هيئة األمم، وأجهل من البهائم إذا سئلت عن ): كقوله
مسعت أن هذا اجلاهل قد انتدبه مشايخ السعودية : )وقوله عن بعض من خالفه ،(4)(الثقوب السوداء

وهكذا تلعب الدراهم ابلعقول وتفعل فيها . وكثريون من مثله"!!! داعية إىل هللا تعاىل يف بريطانيا"ليكون 
 . (1)(ما تفعل

ال صومة، و وال يفجرون يف اخل. والعلماء املنصفون يعرفون ألهل الفضل فضلهم، وإن خالفوهم
أاب  قاضي القضاة، أن ، رمحه هللا،وملا بلغ احلافظ الذهيب. من جهة احلمية والعصبية ،يطعنون يف النية

أما قَ و ل : )، بدر منه كالم يف ابن تيمية، كتب إليه يعاتبه، فردَّ عليه معتذراااحلسن السبكي، وكان أشعرايا 
وفرط  ،وتوسعه يفِّ العلوم الشرعية والعقلية ،ة حبرهوزخار  ،فاململوك يتيقق كرب قدره ،سيدي يفِّ الشيخ
وقدره يفِّ  ،اواململوك يقول دائما . وبلوغه يفِّ ك ل من َذلَِّك املبلغ الَّذِّي يتجاوز الوصف ،ذكائه واجتهاده

ال  ،هِّ والقيام فِّي ،ونصرة احلق ،والداينة ،والورع ،َمَع َما مجعه اّللَّ َله  من الزهادة ،نفسي أكرب من َذلَِّك وأجل
َبل من . وغرابة مثله يفِّ َهَذا الزََّمان. وأخذه من َذلَِّك ابملأخذ األوىف ،وجريه َعَلى سنن السلف ،لغرض سواه

ما يبغض ابن تيمية إال جاهل، أو صاحب هوى، فاجلاهل ال ! وهللا اي فالن: )، وقال فيه أيضاا(8)(أزمان
 !فلينظر الكاتب من أي الصنفني هو. (7)(معرفته يدري ما يقول، وصاحب اهلوى يبعده هواه عن احلق بعد

 !هو
: ونستدعي يف هذا املقام تعقيباا لشيخ اإلسالم، رمحه هللا، على بعض من شغب عليه، فقال     

هذا الكالم ليس فيه من احلجة والدليل ما يستيق أن خياطب به أهل العلم؛ فإن الرد مبجرد الشتم )
لو أنه يناظر املشركني وأهل الكتاب، لكان عليه أن يذكر من  واإلنسان. والتهويل ال يعجز عنه أحد

                                                             
 (.17)نقض الرسالة التدمرية  (1)
 (.21)نقض الرسالة التدمرية  (2)
 (.22)نقض الرسالة التدمرية   (3)
 (.121)نقض الرسالة التدمرية  (4)
 (.132)نقض الرسالة التدمرية  (1)
 (.4/113)ابن رجب ، ذيل طبقات احلنابلة (8)
 (.24) مرعي الكرمي ، الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية (7)
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ہ  ہ   ہ  ہ  ڇ : هللا لنبيه  احلجة ما يبني به احلق الذي معه، والباطل الذي معهم؛ فقد قال

ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ : وقال تعاىل،  [121: نيلال]ڇۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

 . (1)([48: العنكبوت] ڇپ  پ  پ  
 .(2)هذا املنهج، وسائر آداب اخلالف، مع مجيع خمالفيه وقد التزم، رمحه هللا،

 
 
 
 
 
 

                                                             
 (.197 -198/ 4. )ابن تيمية، جمموع الفتاوى (1)
 . أمحد القاضي. د. دراسة تطبيقية:  تقومي املخالفني يف العقيدةمنهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف: انظر  (2)
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 املبحث الثالث
 األساسيةالصفات قضااي نقد منهج مدعي النقض يف 

حىت  شيخ اإلسالم يف كل صغرية وكبرية، أن يتعقب سلك الناقض يف كتابه مسلك التنقري، وحاول
ه، ويضعف التمس أن يوهن طريقت دقة الباطنية واجلهمية والصوفية،على زطا الشيخ ردَّ فيها  القضااي اليتيف

 :ابن زريق البغدادي فما أشبهه بقول  !مسلكه جتاه أعداء امللة
لٍ  وم رحتٍل               موكٍَّل بفضاء هللا يذرعه  كأمنا هو يف حِّ

ردات عباراته، ونقض نقائضه، وإمنا نكتفي بنقد منهجه ولسنا، يف هذا البيث، بصدد تتبع مف
 :وذلك من خالل القضااي التالية. وأصوله اليت بىن عليها نقضه املزعوم، فإن هلا ما بعدها

 والصفات والنفي واإلثبات الذات قضية :املطلب األول

ينازع فيها مؤمن، ، ال خيطر ابلبال أن يف ابب التوحيد يف الصفات قرر شيخ اإلسالم قاعدة أصلية 
، نفسه، ومبا وصفته به رسله به األصل يف هذا الباب أن يوصف هللا تعاىل مبا وصف: )فقال ، نفياا وإثباًتا

 .(1)(فيثبت هلل ما أثبته لنفسه، وينفي عن هللا ما نفاه عن نفسه
، ال يتوقف صية وصف هللا تعاىل على وجود النص الصري  عندطا: )غري أن الناقض تعقبه فقال

إىل التوقيف يف أوصاف هللا وإن قال بذلك اإلمام األشعري، كما هو ظاهر كالمه من لزوم االستناد 
ولو توقف إدراكنا جلميع . ألن بعض صفات هللا تعاىل اميكننا إدراك ثبوهتا قبل معرفة الشريعة ...تعاىل

وما . ولكن كل ذلك ابطل. صفات هللا على النصوص والشرائع للزم تعطيل العقول، وانتفاء فائدة النظر
فال . فإن النظر ملعرفة هللا تعاىل واجب، وإمنا يكون النظر ابلعقل ال ابلنقل. ادعاه ابن تيمية ابطل إذن

يص  القول إذن بتوقف وصف هللا على ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ألن هذا ال يتأتى إال بعد 
 .(2)(ون قبل ذلك كما هو ظاهرنزول الشريعة وثبوهتا عند املكلف، والنظر يك

فإن الزم ذلك االستغناء عن الوحيني، ! ينة املتكلمني اليت أوردهتم املهالكمِّ إهنا لَ ! ولعمر هللا
؟ وأهل العلم واإلاميان !فلَم أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب إذاا . واالكتفاء مبدارك النظر، وفرضيات العقول
 الفَِّطر، ولكنهم ي عملوهنا على نور من هللا الذي أوحاه إىل أنبيائه، ال يعطلون العقول، وال يلغون النظر، وال

 پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پڇ : قال تعاىل. فيعصمها بذلك من الزلل

                                                             
 (.7 -8)الرسالة التدمرية  (1)
 (.9)نقض الرسالة التدمرية  (2)
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ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ      ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 .[12: الشورى] ڇڦ  
أيب بكر الباقالين، ومن يف طبقتهم، أقرب إىل احلق من متأخريهم، وقدماء األشاعرة، كأيب احلسن، و 

ينتمي إىل مدرسة الرازي واجلويين ومن سار على هنجهم من  ناقضوال. (1)لقرهبم من أهل القرون الفاضلة
 .املتأخرين، الذين غلظت بدعتهم، فلذلك استدرك على شيخ مذهبه

أن أول واجب جيب على املكلف شهادة أن ال إله  الصيي : )قال ابن أيب العز احلنفي، رمحه هللا
بل أئمة . إال هللا، ال النظر، وال القصد إىل النظر، وال الشك، كما هي أقوال ألرابب الكالم املذموم

 .(2)(السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادًتن

ٺ   ڇه نفسه، بال حٍد وال غاية ال نصف هللا أبكثر مما وصف ب: )قال اإلمام أمحد، رمحه هللا

ونقول كما قال، ونصفه مبا وصف به نفسه، وال نتعدى   ڇٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  
، ومبا وصفه به ال يوصف هللا إال مبا وصف به نفسه، أو مبا وصفه به رسول هللا : )وقال. (3)(ذلك

 .(4)(السابقون األولون، ال يتجاوز القرآن واحلديث

وقد ع لِّم أن طريقة سلف األمة وأئمتها، إثبات ما أثبته من الصفات من : )يخ اإلسالموحني قال ش
ا : )تعقبه ابلقول (1)(غري تكييف وال متثيل، ومن غري حتريف وال تعطيل وهو يطلق هذه العبارة دائما
 ، ولكن إذا دقق النظر فيها وجد حتتها معاينهكذا، فيقرأها القارئ، وحيسن الظن به ألول وهلة

 ذلك ألن القارئ الباقي على فطرته األصلية جيد العبارة موافقة للكتاب والسنة، وطريقةِّ  (8)(!ابطلة
وإمنا تنبو على مسع من التاث قلبه ابلشبهات الكالمية، . السوية السليم، والفطرةِّ  السلف الصاحل، والعقلِّ 

 .والنظر األعشى، فأورثه ذلك الظنون الفاسدة

قال علماء السنة قبل ابن تيمية، عن : )حقيقة طريقته يف اإلثبات، فقال عن وقد أفص  يف تعقبه
، وقد أرادوا نفي أصل الكيف عن هللا تعاىل، ولذلك أدخلوا النفي "نؤمن هبا بال كيف: "اآلايت املتشاهبة
 هو وضع : والكيف. ويريدون نفي الكيف أيضاا" بال تكييف"، ورمبا يقولون "كيف"على أصل كلمة 

                                                             
 .عبد الرمحن احملمود. د. موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من األشاعرة: انظر يف ذلك  (1)
  (.23/ 1)ابن أيب العز احلنفي ، شرح العقيدة الطياوية (2)
 (.41)ابن قدامة املقدسي ، ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد: نقالا عن (3)
 (.281)الفتوى احلموية : نقالا عن  (4)
 (.7 -8)الرسالة التدمرية   (1)
 (.8)نقض الرسالة التدمرية  (8)
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، أو وضع أجزائه ابلنسبة إىل بعضها، وهو يستلزم، كما هو ظاهر، ابلنسبة إىل غريهالشيء 
 .(1)(ولذلك فاملنز ِّه ينفي أصل الكيف. التجسيم

بال كيف نتومهه، ال أن هللا ليس له حقيقة يف : أي" بال كيف"مراد السلف، أهل السنة، بقوهلم 
ولذلك عربوا . ي العدم، وذلك غاية التعطيل، فإن ذلك يقتضناقضنفس األمر، كما يلزم على قول ال

، كما أقرَّ ال الذي " التفعيل"وهي تكشف عن مرادهم، وأن احملذور  ،"بال تكييف" :، بقوهلمناقضأحياطاا
قال شيخ اإلسالم،  .ناقضهو توهم الذهن لكيفية معينة، ال أصل الوجود واحلقيقة، كما يلزم على فهم ال

وإمنا . ينفي كل ابطل" من غري تكييف وال متثيل: "قويل: )هورة يف الواسطيةرمحه هللا، يف املناظرة املش
اخرتت هذين االمسني ألن التكييف مأثور نفيه عن السلف، كما قال ربيعة، ومالك، وابن عيينة، وغريهم 

عنه  االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلاميان به واجب، والسؤال: "املقالة اليت تلقاها العلماء ابلقبول
 .(2)(بدعة

: سنة وعنوه، وإال لقالوا، ونفاه، ليس هو الكيف الذي نفاه أهل الوالكيف الذي عرَّفه الناقض
جمهول، فثم كيٌف ال يعلمه إال هو، ال محيط به علماا، كما جاء يف الرواية : بل قالوا. والكيف معدوم

 .ركناأي ال حتيط به عقولنا ومدا" والكيف غري معقول: "األخرى عن مالك

التفضيل " أفعل"، ويعرب بصيغة "املثل األعلى"والقرآن يثبت هلل تعاىل ،"النسبة"الناقض ينفي مسألةو 
  ڱڱ  ڱڇ  :ومن شواهد ذلك. يف مواضع عدة، دون أن يستلزم ذلك حمذوراا، كما يتوهم املتكلمون

ڇ [ 11: املائدة] ڇيئ  جب  حب    ىئمئ  ڇ  ،[139: البقرة] ڇ  ڻں  ڻ  ڻ  ں ڱ 

، [41: يونس] ڇحب  خب  جب    يئ    ڇ ،[18: األنعام] ڇٻپ  پ  پپ  ٻ ٻ  ٻ ٱ  
    . وأمثاله كثري

ن   أَر َحم  ّللَّ  )، (3)متفق عليه( مَِّن اّللَِّّ  أَغ يَ ر  َواّللَِّّ َما مِّن  َأَحٍد : )ومن شواهد السنة الصييية بِّعَِّبادِّهِّ مِّ
 . (4).متفق عليه( َهذِّهِّ بَِّوَلدَِّها

 رأساا ابلنقول، وإال  لتنزيه، مبيض العقول، ومل يرفعوا استصيبوا ما ظنوه قواعد يف الكن املتكلمني

                                                             
 (.8)نقض الرسالة التدمرية   (1)
 (.187/ 3)ابن تيمية ، جمموع الفتاوى (2)
ابب غرية هللا تعاىل وحترمي  –كتاب اللعان   ، صيي  مسلم(1221)رقم( 1/2711)كتاب النكاح ابب الغرية   – بخاريصيي  ال (3)

 (.2781)رقم( 4/2113) الفواحش
ابب يف سعة  –كتاب التوبة   صيي  مسلم( 1888)رقم ( 3133)ابب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته  –كتاب األدب صيي  البخاري   (4)

 (.2714)رقم  (4/2118)، أنه سبقت غضبهرمحة هللا و 
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واملماحكات املتكلفة،  الباردة، تفال حيلة هلؤالء احملجوبني هبذه النصوص الصرحية، سوى التأويال
 !فما أشقاهم ابلقرآن

ابأللفاظ اليت وصف هبا  ألهنم ال يصفون هللا إال" الكيف" لفظ وأهل السنة ال يعربون إبثبات
يف ذاته وصفاته، ال يتومهون هلا كيفية يف عقوهلم، كما ال حيرفون الكلم  نفسه، لكنهم يعتقدون هلل حقيقةا 

هتم يف بعض مقاال "الكيف"عن مواضعه، وال خيرتعون معاين جمازية، وأتويالت فاسدة، وهلذا قرنوا نفي 
على غالة اإلثبات من  فانتظمت عبارهتم هذه الردَّ  .(1)(معىن ال كيف وال)املزعوم، فقالوا  "املعىن"بنفي 

أهل التمثيل والتكييف، الذين حيكون كيفية صفات الرب، أو اميثلونه خبلقه، تعاىل هللا عن ذلك علواا كبرياا، 
  .، ويقولون على هللا بغري علمالكلم عن مواضعهرفون ، الذين حيعلى أهل التعطيل والتيريف والردَّ 

إننا عندما : )تطبيقه ذلك على صفة القدرة، فيقول يكشف طريقة هؤالء املتكلمني يف اإلثباتومما 
نثبت العلم مثالا هلل تعاىل، أو القدرة، فإننا ال نثبتها قياساا على املخلوق، فإننا ال نقول إن املخلوق قادر 

ننظر يف العامل، ونالحظ افتقاره من  بل طريقة إثباهتا هي النظر العقلي؛ فإننا. فيجب أن يكون اخلالق قادراا
د قدير، فيل: جهة حدوثه وإمكانه، فنقول د ذلك يف زم كون هللا قديراا، وال ننظر بعإن املفتقر حمتاج إىل موجِّ

ولو كان الطريق يف إثبات القدرة . حقيقة هذه القدرة، ألن املقدمات الالزمة هلذا النظر غري حاصلة لنا
، للزم التشبيه بني اخلالق واملخلوق، وللزم كون قدرة هللا مشرتكةا مع قدرة املخلوق قياسها على قدرة املخلوق

 .(2)(وهذا الذي يقول به ابن تيمية. يف معىن كلي متواطئ

النص : أحدها: بطرق متعددة ت صفة العلم أو القدرةثبالقرآن قد أ إن: ذلك أن نقول واجلواب عن
توجيه العقول : الثاين. االسم، والصفة، والفعل، مما يشق حصرهالصري ، بتصرفاته املتنوعة؛ من إثبات 

ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  ڇ : واألنظار إىل االستدالل على ذلك، كما قال تعاىل

: الطالق] ڇجت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  جس   

وقد اعتمد شيخ اإلسالم هذا  .وث واإلمكانمن مسألة احلد ناقضويدخل يف ذلك ما ذكر ال ،[12
أنه ال بد من موجود قدمي، غين عمَّا سواه، إذ  قد علم بضرورة العقل: )املسلك يف رسالته التدمرية، وقال

وقد ع لم .  محن نشاهد حدوث احملدًثت؛ كاحليوان واملعدن والنبات، واحلادث ممكن ليس بواجب وال ممتنع
ڤ  ڤ  ڤ    ڇ  :بد له من حمدِّث، واملمكن ال بد له من واجب، كما قال تعاىلأن احملَدث ال  ابالضطرار

 فإذا مل يكونوا خلقوا من غري خالق، وال هم اخلالقون . [31: الطور] ڇڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
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فالقرآن العظيم يتضمن أدلة عقلية، خالفاا ملا يزعمه  .(1)(ألنفسهم، تعنيَّ أن هلم خالقاا خلقهم
 . ن كونه خربايا حمضاااملتكلمون م

ک  گ  گ   ڇ : ، وأثبته القرآن، فقال تعاىلناقضلذي أنكره الا :قياس األوىل: الثالث

ڤ   ڦ  ڇ : ، وقال[81: النيل] ڇڱ  ڱ  ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ

ڇ   ڇ          چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

أن العلم اإلهلي ال جيوز أن : ومما يوض  هذا: )العز احلنفيقال ابن أيب  ،[27: الروم] ڇڇ  ڇ  
يستدل فيه بقياس متثيلي يستوي فيه األصل والفرع، وال بقياس مشويل يستوي أفراده، فإن هللا سبيانه 
. ليس كمثله شيء، فال جيوز أن اميثل بغريه، وال جيوز أن يدخل هو وغريه حتت قضية كلية يستوي أفرادها

مل يصلوا هبا إىل  ،ت طوائف من املتفلسفة واملتكلمة مثل هذه األقيسة يف املطالب اإلهليةوهلذا ملا سلك
اليقني، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي احلرية واالضطراب، ملا يرونه من فساد أدلتهم أو 

ڳ  ڳ  ڇ : اىلولكن يستعمل يف ذلك قياس األوىل، سواء كان متثيال أو مشوال، كما قال تع. تكافئها

مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للميدث، ال نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان   ڇڱڱ  
وكل كمال ال نقص فيه بوجه من . فالواجب القدمي أوىل به: كماال للوجود غري مستلزم للعدم بوجه

وأن  . ومدبره، وهو أحق به منهفإمنا استفاده من خالقه وربه  ،الوجوه، ثبت نوعه للمخلوق واملربوب املدبر
كل نقص وعيب يف نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع 

 .(2)(فإنه جيب نفيه عن الرب تعاىل بطريق األوىل: املخلوقات واملمكنات واحملدًثت
طرائق  نفتبني بذلك أن طرائق السلف، املستمدة من الكتاب والسنة، أوسع وأرحب وأكثر م

املتكلمني الضيقة احلرجة اليت مل تنتفع ابلقرآن العظيم، وال هبدي سيد املرسلني، بل تعتمد على األدلة 
وإن خالفتها سلطوا ! مبنزلة الشهود الزائدين على النصاب ،العقلية، وجتعل النصوص النقلية، إن وافقتها

 .التأويل والتجهيل عليها معاول

فإن ! فهو خيلط بني املعىن والكيفية( ر بعد ذلك يف حقيقة هذه القدرةوال ننظ) :وأتمل قول الناقض
وال اميكن أن يدعي مدٍع أنه يثبت القدرة دون أن . عجزالتمكن من الفعل دون : حقيقة القدرة

أما كيفيتها فتقصر دونه األوهام، وال يعلم كيف هي إال املتصف هبا سبيانه . يستصيب هذا املعىن
 .ه، وتعاىل جدهوحبمده، وتبارك امس
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يتخصص  لصفات الرب وقد أجلأهم شيخ اإلسالم إىل إثبات معىن عام مطلق مشرتك يف األذهان،
وإذا كان : )اليت ال انفكاك ألحد من إثباهتا، فقال" الوجود"بضرب مثال بصفة  عند اإلضافة يف األعيان،

حم  َدث ممكن، يقبل الوجود والعدم، من املعلوم ابلضرورة أن يف الوجود ما هو قدمي واجب بنفسه، وما هو 
أن يكون وجود هذا مثل " الوجود"فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، وال يلزم من اتفاقهما يف مسمى 

وجود هذا، بل وجود هذا خيص ه ووجود هذا خيصه، واتفاقهما يف اسم عام ال يقتضي متاثلهما يف مسمى 
إن العرش شيء : إذا قيل -وال يف غريه، فال يقول عاقل  ذلك االسم عند اإلضافة والتقييد والتخصيص،

، ألنه "الوجود" و "الشيء"إن هذا مثل هذا التفاقهما يف مسمى  -موجود وإن البعوض شيء موجود 
ا هو مسمى االسم ا كليا ليس يف اخلارج شيء موجود غريمها يشرتكان فيه، بل الذهن أيخذ معىن مشرتكا 

منهما خيصه ال يشركه فيه غريه، مع أن االسم  د وهذا موجود، فوجود كل ٍ هذا موجو : املطلق، وإذا قيل
وهلذا مسى هللا نفسه أبمساء ومس ى صفاته أبمساء، فكانت تلك األمساء خمتصة به إذا . حقيقة يف كل منهما

مساء أضيفت إليه ال يشركه فيها غريه، ومس ى بعض خملوقاته أبمساء خمتصة هبم مضافة إليهم توافق تلك األ
إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص، ومل يلزم من اتفاق االمسني متاثل مسمامها واحتاده عند اإلطالق 
والتجريد عن اإلضافة والتخصيص، ال اتفاقهما، وال متاثل املسمى عند اإلضافة والتخصيص، فضال عن 

 .أن يتيد مسمامها عند اإلضافة والتخصيص

ومس ى بعض  [2: عمران لآ]ڇٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ   ڇ: فقد مس ى هللا نفسه حيًّا، فقال

وليس هذا احلي  مثل  [18: الروم] ڇڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڇ : عباده حياا، فقال
يُّ "هذا احلي، ألن قوله  يَّ مَِّن ال َمي ِّتِّ "اسم هلل خمتص به، وقوله " احلَ  اسم لليي املخلوق خمتص " خي  رِّج  احلَ 

ق مسم ى موجود يف اخلارج، ولكن لوإمنا يتفقان إذا أ طلقا وج ر ِّدا عن التخصيص، ولكن ليس للمط به،
العقل يفهم من املطلق قدراا مشرتكا بني املسميني، وعند االختصاص يقي د ذلك مبا يتميز به اخلالق عن 

 .املخلوق، واملخلوق عن اخلالق

ي فهم منها ما دل  عليه االسم ابملواطأة واالتفاق، وما دل  وال بد  من هذا يف مجيع أمساء هللا وصفاته، 
عليه ابإلضافة واالختصاص، املانعة من مشاركة املخلوق للخالق يف شيء من خصائصه سبيانه 

 .من مخسة عشر مثاالا من األمساء، ومحواا من عشرين مثاالا من الصفاتوذكر محواا من  .(1)(وتعاىل

متضعضعاا حياله، وحياول عبثاا أن  وهلذا وجدطا الناقض. ملتكلمنيعد اوهو كالم متني ينسف قوا
ياته أالحظ فيه بعض االضطراب، وعدم : )؛ كقوله، أبنواع املماحكات اللفظيةيتنصل من هذا مقتضِّ

لريدفه بكالم ال حمصلة له، خيلط فيه بني إثبات احلقيقة وإدراك الكنه، ويزعم (! الدقة، وعدم التيقيق
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مل يلزمنا لنيكم عليه ابلوجود ابلعقل،  ومحن إمنا حكمنا ابلوجود على هللا تعاىل: )، فيقولاالتالزم بينهم
بل إن العقل هو عينه حيكم ابختالف حقيقته اخلاصة اختالفاا ًتماا عن سائر احلقائق . إدراك عني حقيقته

فاحلكم . وهذا ابطل املوجودة املخلوقة، ألنه لو اشرتك معها يف شيء ملاثلها، وألخذ حكمها احلادث؛
ابلوجود على هللا تعاىل، إمنا هو من املشرتك اللفظي هبذا املعىن، وال يستلزم مواطأة وال توافقاا يف احلقيقة 

دال على معىن ًثنوي عارض للماهيات ابلنظر إىل حكم " الوجود"وهو أي لفظ . اخلارجية اخلاصة
ود من حيث هو، ال مصداق مطابقياا له يف فهو يف حكم العقل أمر كلي معنوي، ولكن الوج. العقل

فالوجود منتزع . فما يف اخلارج املوجود ال الوجود املطلق. اخلارج، بل هو صادق فقط على ما يف اخلارج
إن الوجود مشرتك معنوي هبذا : وهذا هو املراد بقول اإلمام الرازي. من معان أوىل حصلت عند العقل
نه مع قول الرازي ابالشرتاك املعنوي، إال إنه حيكم ابستيالة كون أل. الوجه، ال كما يقوله ابن تيمية

وهذا ال يتم إال إذا نفى أصل التواطؤ اخلارجي الذي أثبته ابن . حقيقة هللا مثل حقائق املخلوقات
 . (1)(تيمية

 :وهنا يتبني من هو أوَل ًبَلضطراب وعدم الدقة والتحقيق, من وجوه
: تقدم قولهو  بل نفاه، ه مبا اهتمه به الكاتب من التمثيل،ف  ، مل ي َ أن ابن تيمية، رمحه هللا :أحدها

واتفاقهما يف اسم عام ال يقتضي متاثلهما يف مسمى ذلك االسم عند اإلضافة والتقييد والتخصيص، وال )
 (.يف غريه

ف ما احتد لفظه واختل: فاملشرتك. أن القول ابالشرتاك اللفظي فقط، يسلب الكالم داللته :الثاين
؛ تطلق على العني الباصرة، والعني اجلارية، والنقد، واجلاسوس، وليس بني أٍي منها "العني"معناه، كلفظ 

أن كالم الرازي خيالف  وقد شعر الناقض. وع من التجهيلفإثبات الوجود هبذا االعتبار ن. وجه صلة
ستيالة كون حقيقة هللا مثل حقائق حيكم اب"تقريره، بقوله ابالشرتاك املعنوي، فبادر ابالحرتاز أبن الرازي 

إمنا قال، . سبيان هللا! وهل قال شيخ اإلسالم، وغريه، أبن حقيقة هللا كيقائق املخلوقات؟"! املخلوقات
يفرتق واملعىن العام الكلي املطلق، الذي يوجد يف األذهان و  ،الذي يعين اتفاق اللفظ ،رمحه هللا، ابلتواطؤ

، وقول " املوجود، ال الوجود املطلق: فما يف اخلارج: )بقوله رره الناقضوأي فرق بني ما ق. عيانيف األ
 (.ولكن ليس للمطلق مسم ى موجود يف اخلارج: )شيخ اإلسالم

ألنه لو اشرتك معها يف شيء ملاثلها، : )إلسالم، رمحه هللا، عن قول الناقضأجاب شيخ ا :الثالث
إن الشيء إذا شابه غريه من وجه، جاز عليه ما : يلفإن ق: )، بقوله (وألخذ حكمها احلادث؛ وهذا ابطل

 هب أن األمر كذلك، : قيل. جيوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه
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ولكن إذا كان ذلك القدر املشرتك ال يستلزم إثبات ما اميتنع على الرب سبيانه وتعاىل، وال نفي ما 
: إنه موجود، حي، عليم، مسيع، بصري، وقد مسى بعض املخلوقات: كما إذا قيليستيقه، مل يكن ممتنعاا؛  
 ،حياا ،من جهة كونه موجوداا ،يلزم أن جيوز عليه ما جيوز على ذلك: فإذا قيل. حياا، عليماا، مسيعاا، بصرياا

لك ال يقتضي الزم هذا القدر املشرتك ليس ممتنعاا على الرب تعاىل؛ فإن ذ :قيل. بصرياا ،مسيعاا ،اعليما 
، وال نقصاا، وال شيئاا مما ينايف صفات الربوبية ، وال إمكاطاا  وذلك أن القدر املشرتك هو مسمى .حدوًثا

 أو "البصر" و "السمع" ، أو"العليم" أو "العلم" ، أو"احلي" أو "احلياة" ، أو "املوجود" أو "الوجود"
  ".القدير" أو "القدرة" ، أو"البصري" و "السميع"

ال خيتص أبحدمها دون اآلخر، فلم يقع بينهما اشرتاك ال فيما خيتص  ،ر املشرتك مطلق كلي  والقد
فإذا كان  .ابملمكن احملَدث، وال فيما خيتص ابلواجب القدمي، فإن ما خيتص به أحدمها اميتنع اشرتاكهما فيه

 يكن يف ذلك ما يدل على كالوجود واحلياة والعلم والقدرة، ومل: القدر املشرتك الذي اشرتكا فيه صفة كمال
مل يكن يف إثبات هذا حمذور  ،شيء من خصائص املخلوقني، كما ال يدل على شيء من خصائص اخلالق

أصال، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجوَدين ال بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه 
 .تعطيل وجود كل موجود

ى  ".معط ِّلة"حقيقة قول اجلهمية مسوهم  وهلذا ملا اطَّلع األئمة على أن هذا وكان جهم ينكر أن يسم 
 .لزم التعطيل التام ،هو شيء ال كاألشياء، فإذا نفى القدر املشرتك مطلقاا: هللا شيئاا، ورمبا قالت اجلهمية

 ،واملعاين اليت يوصف هبا الرب سبيانه وتعاىل، كاحلياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت واحلقيقة
ومحو ذلك، جتب له لوازمها؛ فإن ثبوت امللزوم يقتضي ثبوت الالزم، وخصائص املخلوق اليت جيب تنزيه 
الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصال، بل تلك من لوازم ما خيتص ابملخلوق من وجود وحياة وعلم ومحو 

 (1)(ذلك، وهللا سبيانه وتعاىل منزه عن خصائص املخلوق وملزومات خصائصه
القدر )سالم ب  ضية مفصلية بني منهج السلف ومنهج املتكلمني، وهي ما يعرب عنها شيخ اإلق وهذه

فال بد من إثبات حقيقة  .، ويعد إثبات ذلك ضرابا من التشبيه، ويضيق عنها عطن الكاتب(املشرتك
طاب هللا خمتصة به سبيانه، معلومة املعىن يف األذهان، دون تكييف يف اخلارج واألعيان، وإال مل يكن خل

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ڇ  :لعباده أثر، وملا أمكن امتثال أمره بتدبر كتابه وتعقله، بقوله

قال اإلمام عبد العزيز ابن املاجشون، . وهذا ما جرى عليه السلف قاطبة. [3: الزخرف] ڇژ  ژ  
هللا ما  فو: )واخلربيةوهو من أقران مالك، رمحهما هللا، بعد أن ساق مجلة آًثر فيها ذكر صفات هللا الفعلية 
  إن ذلك الذي . دهلم على عظم ما وصف من نفسه، وما حتيط به قبضته، إال صغر نظريها منهم عندهم
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فع لم بذلك أن السلف الصاحل، كانوا يثبتون أصل . (1)(ألقى يف ر وعهم، وخلق على معرفته قلوهبم
، دون أن يستلزم ذلك مماثلة "املثل األعلى" ، وللخالق سبيانهاملعىن، وجيعلون للمخلوق منه املثل األدىن

 .بني اخلالق واملخلوق يف اخلارج
". البصر"، و"السمع"أن كالا من السلف واألشاعرة يثبتون صفيت " القدر املشرتك"ومما جيلي مسألة  

 ر هو إدراكواملعىن العام الكلي املطلق للسمع هو إدراك األصوات، واملعىن العام الكلي املطلق للبص
، وأثبتهما [1: اإلسراء] ڇٿ      ٿ  ٿ  ٹ   ڇ : وقد أثبت هللا السمع والبصر لنفسه، فقال ،املرئيات

وليس مسع كسمع، وال بصر كبصر، مع . [2: اإلنسان] ڇوئ  ۇئ   ۇئ  ڇ : لإلنسان، فقال
رة إىل وهلذا يضطر األشاع. االتفاق يف أصل املعىن الذي حيصل به فهم اخلطاب، وحصول التعقل والتدبر

 .(2)إثبات هاتني الصفتني، مبا يطول ذكره االلتواء يفالتميل و 
وهذا املوضع من فهمه فهما جيدا وتدبره، زالت عنه عامة : )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، رمحه هللا 

أن الق در املش رتك، الكل ي، ال يوج د يف ... الشبهات، وانكشف له غلط كثري من األذكياء يف هذا املقام 
. وأن مع ىن اش رتاك املوج ودات يف أم  ر م ن األم ور، ه و تش اهبها م ن ذل ك الوج  ه. رج إال معين ا، مقي دااخل ا

وأن ذل  ك املع  ىن الع  ام، يطل  ق عل  ى ه  ذا، وه  ذا؛ ألن املوج  ودات يف اخل  ارج، ال يش  ارك أح  دمها اآلخ  ر يف 
 .(3)(شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غريه بذاته، وصفاته، وأفعاله

 :قضية حلول احلوادث والصفات الفعلية: ب الثاينملطلا

من اجلهمية واملعتزلة، فتلقفها بهات الكبار اليت روجها املعطلة؛ إحدى الش" حلول احلوادث"مسألة 
، وابتلعوا الطعم، وانقادوا إللزامات الصفاتية؛ من الكالبية، واألشاعرة، واملاتريدية،  ريوا هلا جواابا فلم حي 

، وما درج عليه سلف األمة، من تلقي األخبار ما أثبته هللا لنفسه، وما أثبته له نبيه  املعتزلة، فنفوا
 .ابلقبول، واإلمرار، واإلقرار، دون تفريق

 ذلك أن صفات الباري، سبيانه، منها ما يدل على وصف الزم، ال ي تصور انفكاكه عن هللا
ومنها ما يفعله مبقتضى . علقها بذاته الكرامية، لت(صفات ذاتية)؛ كيياته، وعلمه، وقدرته، فتسمى سبيانه

صفات )فتسمى  وغضبه، ورضاه، حكمته ومشيئته مىت شاء، كيف شاء، كاستوائه، وجميئه، ونزوله،
كما أن من الصفات الذاتية ما سبيل إثباته اخلرب اجملرد؛ كوجهه، ويديه، . ، لتعلقها بفعله ومشيئته(فعلية

 (.صفات خربية) وعينيه، فتسمى

                                                             
 (.318 -311)احلموية  (1)
 .صاحل سندي. د. إثبات األشاعرة صفيت السمع والبصر هلل تعاىل:  انظر يف هذا (2)
 (.129-127)الر َِّساَلة  التدمرية  (3)
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يفرقون  ، ويطردون املنهج، واليف ابب الصفات  يزل أهل السنة يسوقون الكالم سوقاا واحدااومل
 : ومن مروايهتم الثابتة يف ذلك .يتناقضونوال ،الصفقة

إن هللا تعاىل ذكره، : ، والتابعون متوافرون، نقولكنا: )قول األوزاعي، إمام أهل الشام، رمحه هللا -
 (1)(فوق عرشه، ونؤمن مبا وردت به السنة من صفاته

قول مكيول، والزهري، ومالك، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، واألوزاعي، رمحهم هللا، يف  -
 (2)(أمِّرُّوها كما جاءت، بال كيف: )أخبار الصفات

ما ما سألت عنه من الصفات، وما جاء منها يف الكتاب والسنة، فإن فأ: )قول اخلطايب، رمحه هللا -
مذهب السلف إثباهتا وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما 
أثبته هللا، وحققها قوم من املثبتني، فخرجوا يف ذلك إىل ضرب من التشبيه والتكييف، وإمنا القصد يف 

أن : واألصل يف هذا. الطريقة املستقيمة بني األمرين، ودين هللا تعاىل بني الغايل فيه واملقصر عنهالسلوك 
الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات، حيتذى يف ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوماا أن إثبات 

منا هو إثبات وجود ال الباري سبيانه، إمنا هو إثبات وجود ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إ
يد ومسع وبصر وما أشبهها، فإمنا هي صفات أثبتها هللا لنفسه، ولسنا : فإذا قلنا. إثبات حتديد وتكييف

إهنا جوارح، وال نشبهها : إن معىن اليد القوة أو النعمة، وال معىن السمع والبصر العلم، وال نقول: نقول
إمنا وجب إثبات الصفات ألن : دوات للفعل، ونقولابأليدي واألمساع واألبصار اليت هي جوارح وأ

ف ورد هبا، ووجب نفي التشبيه عنه ألن هللا ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف يف يالتوق
  . (3)(أحاديث الصفات

 .وهذا، حبمد هللا، أمر متواتر مشهور عنهم. (4).وحكى مثله اخلطيب البغدادي -

ق وا ابلصفات الفعلية ه ابلصفات املعنوية، إثباًتا عقلياا حمضاا، وشَ ما مسو وأما املتكلمون فأثبتوا 
فأقروا على أنفسهم ابلوقوع يف التشابه، فسلطوا عليها معاول ، (الصفات املشتبهات)واخلربية، ومسوها 

م، وأقروا على أنفسهم ابلوقوع يف الوه". تفويضاا"والتجهيل الذي يسمونه  ،"أتويالا "التيريف الذي يسمونه 
 :فأنشد طاظمهم

 تنزيهاا م  وكل نص أوهم التشبيها               فو ِّضه أو أو ِّل ور  

                                                             
 (.111/ 2)أبو بكر البيهقي ، األمساء والصفات (1)
 (.317، 111/ 3)ابن منده ، ، التوحيد(118)أبو بكر اخلالل ، ، السنة(189/ 2)مساء والصفاتاأل (2)
 (.173 -172" )العلو"، وقد ذكره الذهيب يف (381 -382)الفتوى احلموية : انظر (3)
 (.294 -293/ 19)الذهيب ، ، سري أعالم النبالء(1143 -3/1142)الذهيب ، تذكرة احلفاظ: انظر  (4)
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القول يف بعض الصفات كالقول يف : )األول يف رسالته التدمرية فيني أصَّل شيخ اإلسالم أصله
جل  من املعلوم أن هناك صفات اتفق مجهور املسلمني على إثباهتا هلل: )، تعقبه الناقض بقوله(1)(بعض

 ابن تيمية حياول يف هذا األصل إثبات أن ال فرق بني هذه الصفات املتفق. شأنه؛ كالعلم والقدرة، وغريها
وابن تيمية يثبت هذه الصفات  . عليها، وبني الصفات اليت يثبتها هو؛ كالعني والوجه، واليد، وغريها

 .كصفات عينية، ال معاين كالصفات األوىل

إذا كنت تثبث الصفات األوىل، فيلزمك إثبات الصفات : للمخالف هوفياصل ما يقوله ابن تيمية 
القول يف بعض : "وهذه هي العبارة اليت بدأ هبا ابن تيمية هذا األصل، فقد قال. الثانية، ألنه ال فرق

 .أه "الصفات كالقول يف بعض

ها، مث تراه يعمم  الصفات األساسية اليت حياول إثباهتا ابن تيمية هنا، هي محو الغضب واحملبة، وغري 
 .(2)(كالمه على االستواء والنزول واليد والعني، وغريها

من الذي أثبت هذه الصفات؟ أهو ابن تيمية، كما : وأول ما يتبادر إىل الذهن حيال هذا الكالم
يف سنته؟ أليس هللا تعاىل هو الذي أضافها إىل نفسه يف  يزعم الناقض، أم هللا تعاىل يف كتابه، ونبيه 

  .كم كتابه، وأخرب هبا نبيه فيما ص  عنه؟حم

، أو من رسوله  !أأنت أعلم ابهلل من هللا، أأنت أعلم ابهلل من رسول هللا؟ أأنت أصدق من هللا قيالا
؟! الذي ال ينطق عن اهلوى؟ أأنت أهدى لعباد هللا ! أأنت أحسن من هللا حديثاا، وأبني من رسوله بياطاا

 ! وله؟من هللا، أم أنص  لألمة من رس

وال جيازف بتيريف  ،أيهما أسعد ابلدليل؛ من يلجأ للتأويل والتجهيل، أم من جيري كالم هللا جمراه
كل هذا من شؤم استصياب   !سبيان هللا! لف األمة؟أي فرق بني كالم ابن تيمية، وكالم س! وتعطيل؟

 .املقدمات الفاسدة، واالستغناء ابلعقل عن النقل

فقد نفى األشاعرة ". لفعليةالصفات ا"، وإثبات "حلول احلوادث"شبهة  والكالم يف هذا املطلب عن
اتصاف هللا ابلصفات الفعلية اليت أضافها إىل نفسه، وأولوها بوصفني معنويني يثبتوهنما هلل إثباًتا عقلياا؛ 

، هو إرادة اال فيزعمون، بال. ومها القدرة، أو اإلرادة نتقام، والرضا بينة وال أًثرة من علم، أن الغضب، مثالا
 .هو إرادة اإلنعام

                                                             
 (.31)لرسالة التدمرية ا (1)
 (.23)نقض الرسالة التدمرية  (2)
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ا عليها وهو الغضب : )ويطبق الناقض مسلكه هذا على صفة الغضب، فيقول ولنأخذ مثاالا واحدا
، لرأينا الغضب ال اميكن تصوره إال كصفة حادثة،  ، فلو نظرطا يف حقيقة الغضب عند اإلنسان مثالا مثالا

واإلرادة، فال يقال على الواحد إنه غاضب  وكنتيجة لسبب خارجي غري ذات الغاضب، خبالف القدرة
دائماا، بل يقال غضب لسبب معني، وهذا السبب ليس راجعاا إىل حقيقته الالزمة له، وإال لزم كونه 

بل هو قادر . ولكن القدرة ال يقال فيها ذلك، فال يقال إنه قادر لسبب معني غري ذاته. غاضباا دائماا
 .هدائماا، فالقدرة تكون صفة ذاتية ل

. وأتمل أيها الناظر يف الغضب مرة أخرى، فإنه يقال غضب فالن على فالن، مث مل يغضب عليه
فتعلق الغضب . غضبت على فالن، مث رضيت عنه: فتقول ،له اسم آخر هو الرضى" عدم الغضب"و

وهذا يدل على أن الغضب ليس صفة ذات، بل هو صفة . والرضى بنفس املتعلق، ولكن اختلف الزمان
فال يقال إن هللا تعاىل قادر . وال يقال هذا يف القدرة، ملن كان قادراا ًتم القدرة. ألهنا تثبت وتزول فعل،

إن هللا رضي على زيد مث غضب عليه، أو غضب على : على زيد، مث يصري غري قادر عليه، ولكن يقال
 .عمرو مث رضي عنه

ويتعلقان مبتعلق واحد، فميلهما هو  إذن، فالغضب والرضى أمران وجوداين يتواردان يف حمل واحد،
 .الذات املتصفة هبما، ومتعلقهما هو زيد وعمرو مثالا 

" املنتقم"هذا الكالم يبني أصول الفرق بني القدرة وبني الغضب، ولو حبثنا بنفس األسلوب يف اسم 
ابلبعض، وال يتعلق  نتقامإن هللا انتقم من فالن، ومل ينتقم من فالن، فيتعلق اال: لرأينا أنه جيوز أن يقال

فتعلقه ابلبعض دون اآلخرين، إما أن يكون بتوسط اإلرادة، أو ال بتوسطها، لو مل يكن . ابلبعض
بتوسطها ملا كان هللا تعاىل فاعالا لالنتقام، بل كان االنتقام واجباا عليه، ولكنه قد حتقق يف علم التوحيد 

فاالنتقام . حتمال األول، وهو أنه ينتقم إبرادتهاالأن هللا تعاىل ال جيب عليه شيء، فال يبقى إذن إال 
متوقف على اإلرادة إذن، وما كان متوقفاا على اإلرادة فهو فعل من األفعال، ال صفة من الصفات، ألن 
وجود الصفة ال يتوقف على صفة أخرى توقف املسبَّب على السبب، وإال لكانت بعض الصفات معلولة 

، . عل ال صفةفاحلاصل أن االنتقام ف. لبعض والفعل يستييل أن يكون قدامياا، بل البد من كونه حادًثا
. وهذا ابطل. والفعل يستييل كونه قائماا بذات هللا تعاىل، ألنه يلزم على ذلك قيام احلادث ابهلل تعاىل

 . (1)(وهو ابطل. ويلزم كون الصفة الثابتة هلل حادثة

 :واجلواب على هذا من وجوه
 ! م، خارج حمل النزاعلَّ سَ ه يف حتصيل حاصل، وإثبات م  لِّ جِّ أجلب خبيله ورَ  أن الناقض قد :أحدها

                                                             
 (.21)نقض الرسالة التدمرية  (1)
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وهو أمر بني ِّ ال ينازع فيه . وهو التمييز بني الصفة الذاتية والصفة الفعلية؛ القدرة والغضب مثاالا 
إمنا وليس الشأن يف هذا و . السلف، بل يقسمون الصفات إىل ذاتية مالزمة للذات، وفعلية تتعلق ابملشيئة

 :يف
أن السلف يثبتون الصفات الفعلية هلل إثباًتا حقيقياا، كما يثبتون الصفات الذاتية، وهو معىن  :الثاين

وقول ( أن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات، حيتذى يف ذلك حذوه: )قول اخلطايب، رمحه هللا
بينما يتوهم . قول يف ذلكويطلقون ال(القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض: )شيخ اإلسالم

إما أن تكون كماالا أو : )كن، وحينئذت الصفات الفعلية يستلزم حدوث صفة مل تاملتكلمون أن إثبا
ولكن . إذن جيب كوهنا كماالا له جل شأنه. نقصاا للذات، ويستييل أن تكون صفات هللا تعاىل نقصاا
تيل حملها صفة أخرى، فيلزم أن يكون كمال إذا قال ابن تيمية إن الصفات حتدث يف ذات هللا، وتزول ل

ه الناقض من فهمه، تَ محََ  هو الزمٌ  وابتداءا فإن هذا األخري ليس لفظ ابن تيمية، وإمنا. (1)(هللا تعاىل حادًثا 
ويلزمه أن يورد ذات اإليراد على نصوص الكتاب والسنة اليت نطقت هبذا، لوال أنه يداريها ابلتأويل 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڇ : يسمع قوله تعاىل   ٍ ق   فما من عريب. املزعوم

ى  ائ     ىۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ۈۆ  ۆ

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ    ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ

جميء موسى، مث تكليم ربه، مث سؤاله الرؤية، مث : ، إال ويفهم الرتتيب التايل[143: األعراف] ڇىئ  
انعه وأمره أن ينظر إىل اجلبل، مث التجلي، مث جع  م وأمثال هذا كثري يف الكتاب  !فأين يذهبون؟. له دكا

 .والسنة، يشقى املتكلمون بتيريفه

، كما قال عن :  حبمد للا, وهو ,واجلواب عن شبهتهم سهل إن هللا تعاىل مل يزل، وال يزال فعاالا
فجنس  ،[18: الربوج] ڇۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ڇ ، [117: دهو ] ڇۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ڇ : نفسه أبوض  عبارة

الفعل قدمي، وآحاده متجددة حبسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته، متاماا كما كالمه، سبيانه، قدمي النوع 
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ڇ : ، كما قال سبيانهحادث اآلحاد

: الشعراء]  ڇڄ  ڄ  ڃ    ڄ    ڄڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇ ، [2: األنبياء] ڇٿ  
ونفيه هو املستلزم للنقص . وال يرتتب على هذا اإلثبات نقص بوجه من الوجوه، بل هو عني الكمال[. 1

ولو شاء هللا لعربَّ بذلك، لكنه أعلم بنفسه، وأصدق . أويله بصفة أخرى، كاإلرادةوسلب الرب فعله؛ بت
، وأحسن حديثاا من هؤالء املتهوكني القائلني  . عليه بغري علمقيالا

                                                             
 (.28)نقض الرسالة التدمرية  (1)
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حلول )ومن طرائق املتكلمني محت ألفاظ جمملة، مل ترد يف الكتاب والسنة بنفي وال إثبات، كلفظ 
قال ابن أيب العز . فينفوهنا، فيتوصلون بنفيها إىل نفي ما هو ًثبت هلل تعاىل ابلنصوص احملكمة( احلوادث

يف علم الكالم املذموم، مل يرد نفيه وال إثباته يف   وحلول احلوادث ابلرب تعاىل، املنفي: )احلنفي، رمحه هللا
فإن أريد ابلنفي أنه سبيانه ال حيل يف ذاته املقدسة شيء من خملوقاته احملدثة، : كتاب وال سنة، وفيه إمجال

وإن أريد به نفي الصفات االختيارية، من أنه . فهذا نفي صيي  -أو ال حيدث له وصف متجدد مل يكن 
، وال يتكلم مبا شاء إذا شاء، وال أنه يغضب ويرضى ال كأحد من الورى، وال يوصف مبا ال يفعل ما يريد

وأهل الكالم . فهذا نفي ابطل -وصف به نفسه من النزول واالستواء واإلتيان كما يليق جبالله وعظمته 
ما ال املذموم يطلقون نفي حلول احلوادث، فيسلم السين للمتكلم ذلك، على ظن أنه نفى عنه سبيانه 

وإمنا أيت . يليق جبالله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات االختيارية وصفات الفعل، وهو الزم له
      (1)(السين من تسليم هذا النفي اجململ، وإال فلو استفسر واستفصل مل ينقطع معه

ر د ِّ إذا ق   ) :دود منهاجبملة ر  ،قد أجاب شيخ اإلسالم، رمحه هللا، عن هذه الشبهة املتهافتة :اثلثًا
تفعل شيئاا بعد شىء، وهي قادرة على الفعل بنفسها، وذات ال اميكنها أن تفعل بنفسها شيئاا، بل  ذاتٌ 

فعدم هذه األفعال نقص . كانت األوىل أكمل من الثانية هي كاجلماد الذي ال اميكنه أن يتيرك،
ال ن َسل ِّم أن عدم هذه مطلقاا نقص وال  . .. ويقال .ابلضرورة، وأما وجودها حبسب اإلمكان فهو الكمال
ها يف الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته كمال، وال وجودها مطلقاا نقص وال كمال، بل وجود  

ها حيث ، ووجود  ها كمالٌ ها مع اقتضاء احلكمة عدمَ ، وعدم  ها بدون ذلك نقصٌ هو الكمال، ووجود  
ء الواحد يكون وجوده ًترة كماالا وًترة نقصاا، الشيان وإذا ك. ها هو الكمالاقتضت احلكمة وجودَ 

ء يكون رمحة ابخللق إذا احتاجوا إليه كاملطر، الشيوكذلك عدمه، بطل التقسيم املطلق، وهذا كما أن 
، واحملسن الرحيم متصف ابلكمال، وال  ويكون عذاابا إذا ضرهم، فيكون إنزاله حلاجتهم رمحةا  وإحساطاا

يضرهم، نقصاا، بل هو أيضاا رمحة وإحسان، فهو حمسن ابلوجود حني كان رمحة،  يكون عدم إنزاله حيث
 .(2)(وابلعدم حني كان العدم رمحة

. وهذا ما فهمه سلف األمة، ودرجوا عليه يف مصنفاهتم، قبل ظهور هؤالء املتيذلقني وبعده     
أطا أؤمن برب يفعل : فقل! زلأطا أكفر برب ين: إذا قال لك اجلهمي: )قال الفضيل بن عياض، رمحه هللا

 أطا : فقل! أطا كفرت برٍب ينزل: إذا مسعت اجلهمي يقول: )وقال حيي بن معني، رمحه هللا. (3)(ما يشاء

                                                             
 (.87/ 1)شرح العقيدة الطياوية   (1)
 (.42 -41)ابن تيمية ، الرسالة األكملية (2)
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! لنزول، وما أشبههالنزول غري ا: من قال: )وقال أبو حامت، رمحه هللا. (1)(أؤمن برٍب يفعل ما يريد
  .(2)(فهو كافر جهمي

خلصت له األمساء السَّنِّيَّة، فكانت : )ه، رمحه هللا287، املتوىف سنة كيوقال عمرو بن عثمان امل
، تبارك  واقعة يف قدمي األزل بصدق احلقائق، مل يستيدث تعاىل صفة كان منها خلياا، أو امساا كان منه برايا

مل حيدث له  فكان هادايا سيهدي، وخالقاا سيخلق، ورازقاا سريزق، وغافراا سيغفر، وفاعالا سيفعل،. وتعاىل
قال هللا . االستواء إال وقد كان يف صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به يف مجلة فعله كذلك

، مبعىن أنه سيجي، فلم يستيدث االسم ابجمليء، [22:الفجر] ڇى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ڇ : تعاىل
ليقه الكيفية وال وختلف الفعل لوقت اجمليء، فهو جاٍء سيجيء، ويكون اجمليء منه موجوداا بصفة ال ت

التشبيه، ألن ذلك فعل الربوبية، فتيسر، العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول يف حتصيل كيفية 
فال تذهب يف أحد اجلانبني؛ ال معطالا، وال مشبهاا، وارَض هلل مبا رضي به لنفسه، وقف عند . املعبود

 .(3)(وال مناسبة التنقريخربه لنفسه مسلماا، مستسلماا، مصدقاا؛ بال مباحثة التنفري 

ولكن هؤالء املتكلمني مقطوعون عن نور النبوة، وهدي السلف الصاحل، يقتاتون على كتب 
أما من اغتذى برحيق الكتاب والسنة، واتبع سبيل املؤمنني السابقني، فقد . املتأخرين، وبنات أفكارهم

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڇ : بقولهطاب بذلك نفساا، وقرَّ به عيناا، كالنيل اليت أخرب هللا عنها 

ں    ںڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

: النيل]  ڇہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے    ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

، رمحه هللا، جلَّى فيه صر، هو الشيخ عبد الرمحن السعديفدونك هذا النص البديع، لعامل معا ،[88 -89
نوعها قدمي، مل يزل، وال يزال، وأفرادها، وجزئياهتا ال : صفات األفعال: )ذه احلقائق بعبارة حمكمة، فقاله

فهي اليت مل تزل، : أما الصفات الذاتية. تزال تتجدد، كل وقت، حبسب إرادته، وحكمته، اليت حيمد عليها
، والسمع، والبصر، والعلم، وال تزال، ولكن ليس هلا مفعوالت تتجدد، وحتدث عنها، وذلك كاحلياة

وهبذا عرفت الفرق بني الصفات الفعلية، والذاتية، وأن اجلميع اشرتكا أبن هللا ... والعظمة، والكربايء 
وكلها؛ أي صفات األفعال، . موصوف هبا، وافرتقا أبن صفات األفعال هلا آًثر، ومفعوالت تتجدد عنها

  فاحفظ هذا ...  ا، متصرفا الا ، فعاا يزل، وال يزال متكلما تدخل يف معىن أن هللا فعال ملا يريد، وأنه مل

                                                             
 (.413/ 3) الاللكائي ، رح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةش(1)
 (.131)احلداد ، عقيدة أيب حامت وأيب زرعة (2)
 (.392 -391)الفتوى احلموية الكربى  : نقالا عن  (3)
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يف كتاب على هذا الوجه، ولكن معانيه موجودة يف   االتفصيل الذي ال تكاد، أو ال جتده مسطرا 
 .(1)(كتب احملققني، فسلكناه يف هذا األسلوب الواض ، اجللي، وهللا تعاىل هو امليسر لذلك

 
 :ة الشبهات اليت أاثرها الناقض, مثلوبعد هذه التقريرات تتهاوى بقي

فإمن   ا أجل   أهم إىل ه   ذا املس   لك الض   يق احل   رج، اعتق   اد نف   ي الص   فات  :دع   وى توس   د اإلرادة -1
وبي  ان ذل  ك أهن  م ف  روا م  ن إثب  ات ! واحلقيق  ة أن  ه يل  زمهم فيم  ا نف  وه نظ  ري م  ا ف  روا من  ه فيم  ا أثبت  وه. الفعلي  ة

غري أن شيخ . تقاد هذه الصفات أعراضاا يف املخلوقاتالصفات الفعلية بدعوى نفي حلول احلوادث، واع
ف إن ك ان املخاط ب مم ن يق ر  أبن هللا ح ي : )اإلسالم حاصرهم ابإللزامات اليت ال انفكاك هل م عنه ا، فق ال

وجيع ل ذل ك كل  ه . حبي اة، عل يم بعل م، ق  دير بق درة، مسي ع بس مع، بص  ري ببص ر، م تكلم بك الم، مري  د إبرادة
ت  ه ورض  اه وغض  به وكراهيت  ه، فيجع  ل ذل  ك جم  ازا، ويفس  ره إم  ا ابإلرادة، وإم  ا ب  بعض حقيق  ة، وين  ازع يف حمب

ال فرق بني ما نفيَته وبني ما أثبتَّه، ب ل الق ول يف أح دمها ك القول : قيل له .املخلوقات من النعم والعقوابت
و التمثيل، وإن إن إرادته مثل إرادة املخلوقني، فكذلك حمبته ورضاه وغضبه، وهذا ه: يف اآلخر، فإن قلت

وك ذلك ل ه حمب ة تلي ق ب ه، وللمخل وق : قي ل ل ك. تلي ق ب ه، كم ا أن للمخل وق إرادة تلي ق ب ه له إرادة: قلت
الغض ب غلي ان دم : وإن ق ال .حمبة تليق به، وله رضا وغضب يليق ب ه، وللمخل وق رض ا وغض ب يلي ق ب ه

ه ذه إرادة : أو دفع مضرة، فإن قل ت واإلرادة ميل النفس إىل جلب منفعة: قيل له .القلب لطلب االنتقام
وكذلك ي  ل َزم ابلقول يف كالمه ومسعه وبصره وعلمه وقدرته، إن  .وهذا غضب املخلوق: قيل لك. املخلوق

نفى عن الغضب واحملبة والرضا ومحو ذلك ما هو من خصائص املخلوقني، فهذا منتف عن السمع والبصر 
: قي ل ل ه. يقة هلذا إال ما خيتص ابملخلوقني فيج ب نفي ه عن هإنه ال حق: والكالم ومجيع الصفات، وإن قال

 .(2)(وهكذا السمع والبصر والكالم والعلم والقدرة
وه و الزم عل ى فه م املتكلم ني : دعوى أن َلزم ذلك أن تكون بعض الص فات معلول ة ل بعض -2
فالغض ب . أو الق درة ول ذلك أح الوا مجي ع الص فات الفعلي ة عل ى اإلرادة. ، النافني حلق ائق الص فاتاملعوج

أل  يس يف ك  الم هللا وبيان  ه م  ا ! والرض  ا ه  و اإلنع  ام أو إرادة اإلنع  ام! عن  دهم ه  و االنتق  ام، أو إرادة االنتق  ام
 .!فأي الفريقني أحق هبذا الالزم إذاا؟! يغين عن هذا التطويل والتلبيس؟

ات للا تع اَل بت أثري أن الصفات الثابتة هلل, بناًء على مذهب ابن تيمية, حتدث يف ذ)دعوى  -3
وم ا أدري ه ل  ( )(العباد, وأن حصوهلا يف ذات للا مش رو  ومتوق ف عل ى أفع ال العب اد واملتلوق ات

                                                             
 .(131-128. )السعدي، األجوبة السعدية عن املسائل الكويتية (1)
 (. 32 -31)الرسالة التدمرية   (2)
 (.28)لة التدمرية نقض الرسا (3)
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أبن هللا  ،كأس  الفه األش  اعرة  ،أَو ل  يس يق  ر! س   بق الن  اقض إىل ه  ذه العجيب  ة أم تفتق  ت عنه  ا بن  ات أفك  اره
، فكي ف ي نقض طريقت ه ويض يف هب اجلربي ةخالق أفعال العباد، ويغلون يف ذلك إىل درج ة تق رب م ن م ذ

املتهافتة؛ اليت تقضي أبن العبد ال يوصف أبن ه " الكسب"التأثري إىل أفعال العباد، وهو الذي يقول بنظرية 
 .!على سبيل احلقيقة" فاعل"

واحل  ق أن هللا تع   اىل ق  در املق   ادير يف األزل، وص   درت أفع  ال العب   اد؛ م  ن الطاع   ات واملعاص   ي،       
فريض ى ع ن الط  ائعني . فالعب  د فاع ل حقيق ةا، وفعل ه مفع  ول لل رب تع اىل مق دور ل  ه. اكتس اابا م نهمكس باا و 

 .وليس يف ذلك نقص بوجه من الوجوه. وحيبهم، ويسخط على العاصني ويبغضهم
 

 .قضية اجلسمية والرتكيب والصفات اخلربية: املطلب الثالث

ابن تيمية، رمحه هللا، ابلتجسيم والتشبيه،  قلمه يف مواضع عديدة بوصم شيخ اإلسالم ناقضأطلق ال
لقد عرفنا أن مذهب ابن تيمية هو : )فمن ذلك زعمه .وإىل هللا إايبه، وعلى هللا حسابه! وقوَّله ما مل يقل

التجسيم هلل تعاىل، فهو يقول إن هللا يف جهة، ومستقر على العرش مبماسة، ويتيرك نزوالا وصعوداا، وحتل 
ولو . (1)(له يد وعني ووجه، وغري ذلك من األعضاء اليت يسميها صفات عينيةاحلوادث يف ذاته، و 

إن مذهب ابن تيمية هو اإلثبات، فهو يقول إن هللا يف العلو، مستٍو : أنصف، واإلنصاف عزيز، لقال
على عرشه، ينزل إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، ويفعل ما يشاء، وله يدان مبسوطتان، 

وهذا عني ما نطقت به النصوص، واعتقده السلف، . كراميتان، ووجه موصوف ابجلالل واإلكرام  وعينان
 .والتابعون هلم إبحسان، كابن تيمية

فقد وصف هللا نفسه جبملة من . وسر هذا النبز والقذف، فساد املقدمات، ومتكن الشبهات
ا، وطابوا هبا نفساا، وقرُّوا هبا عيناا، الصفات اخلربية، وهو أعلم بنفسه، فتقبلها سلف األمة قبوالا حسنا 

ٿ     ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿڇ : وأثبتوها لرهبم على وجه التنزيه، على محو قوله تعاىل

 .، فأثبتوا هلل إثباًتا بال متثيل، ونزَّهوا هللا تنزيهاا بال تعطيل [11: الشورى] ڇٹ

مثيل، ففروا منه إىل التعطيل، عرب قنطرة التاثت قلوهبم مبعاين التو وشرِّق املتكلمون هبذه الصفات، 
، وعطلوا ًثنياا. التأويل  .وصدق عليهم أهنم مثلوا أوالا

، "بال متثيل" أما قوله: )، فقال(هالتشبي)و ( التمثيل)وأول شغب الناقض على الشيخ كان يف مسألة 
 املعىن، ونفي هذا املعىن ال  فالتمثيل هو املساواة التامة يف الصفات الذاتية، وهو إمنا ينفي التمثيل هبذا

                                                             
 (.11)نقض الرسالة التدمرية  (1)
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وابن تيمية ال ينفي التشبيه، وإذا ورد يف بعض كالمه . يستلزم نفي التشبيه من جهة من اجلهات
وال يعرف كثري من أتباعه هذا الفرق عند ابن . نفي التشبيه فإمنا يريد به التشبيه التام املساوي للتمثيل

 .(1)(جرف بعضهم وينفي التشبيه غافالا عن مذهب إمامهتيمية بني التشبيه والتمثيل، ولذلك رمبا ين

، ال لفظ التشبيه، فقال وابدئ ذي بدء، يتعني القطع أبن التعبري القرآين جاء بنفي لفظ التمثيل
، ففيم النكري على من التزم ابللفظ القرآين وقدمه على [11: الشورى] ڇ   ٿ        ٺ  ٿ        ٿڇ : تعاىل

قال شيخ اإلسالم، يف  .كما أن الفرق بني اللفظني ًثبت لغةا   !هذا الباب الدقيق؟غريه، ال سيما يف 
ذكرت يف النفي التمثيل، ومل أذكر التشبيه، ألن التمثيل : وقلت له أيضاا: )مناظرته خلصومه يف الواسطية

.  ڇڀ  ڀ   ڀ    ڀڇ  : ، وقال ڇ   ٿٺ  ٿ        ٿڇ : نفاه هللا بنص كتابه، حيث قال
، وإن كان قد ي عىن بنفيه معىن أحب إيل من لفظ ليس يف كتاب هللا، وال يف سنة رسوله وكان 

 .(2)(صيي ، كما قد ي عىن به معىن فاسد

وًثنياا، فشيخ اإلسالم يتعقب أمثال الناقض الذين يفرون عن اللفظ القرآين إىل سواه، ليتوصلوا به 
وقد . الناقض، وال امينعه إبطالق، كما أوهم الناقض يف األذهان، الذي ينكره" القدر املشرتك"إىل نفي 

، "بيدي ال بيد عمرو"أسقط يف يده حني وجد ذلك يف كالمه، فاضطر إىل سوقه، على قاعدة  ، ليصرَّ
وابن تيمية، وإن نفى التشبيه يف كالمه بعد : )ويقول! وكأمنا شق عن قلبه، أنه ال يريد كذا بل يريد كذا

ءٌ "قوله تعاىل ففي: "34ذلك، فقال يف ص  : 33ردٌّ للتشبيه والتمثيل، وقال ص " لَي َس َكمِّث لِّهِّ َشي 
اه ، فمراده ابلتشبيه "فطريقتهم تتضمن إثبات األمساء والصفات مع نفي مماثلة املخلوقات إثباًتا بال تشبيه"

ائماا يف نفي هنا التمثيل أو التشبيه التام، ولذلك قرهنا يف املوضعني مبا يدل على ذلك، ولذلك تراه د
أليس نفيهما مقرتنني أبلغ من نفي كل منهما على حدة، ! وقاتل هللا اهلوى. (3)(التشبيه يقرنه ابلتمثيل

 .!على اآلخر، كما زعم يف أول كالمه؟حىت ال حيمل أحد النفيني 

 بد  يف ال: أن  لقائل أن يقول: )وحقيقة األمر يف هذا املقام ما قرره، رمحه هللا، يف القاعدة السادسة
هذا الباب من ضابط ي عرف به ما جيوز على هللا سبيانه وتعاىل مما ال جيوز، يف النفي واإلثبات، إذ 
االعتماد يف هذا الباب على جمرد نفي التشبيه، أو مطلق اإلثبات من غري تشبيه، ليس بسديد، وذلك أنه 

 .ما من شيئني إال وبينهما قدر مشرتك، وقدر ممي ز

                                                             
 (.11-8)نقض الرسالة التدمرية  (1)
 (.188/ 3)جمموع الفتاوى ابن تيمية   (2)
 (.11)نقض الرسالة التدمرية  (3)
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إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا : تمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل لهفالنايف إن اع
ابطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، أو مشارك له يف االسم، لزمك هذا يف سائر ما تثبته، 

ما جيوز على وأنتم إمنا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل، الذي فسرمتوه أبنه جيوز على أحدمها 
ومعلوم أن إثبات التشبيه هبذا التفسري مما ال يقوله . اآلخر، واميتنع عليه ما اميتنع عليه، وجيب له ما جيب له

عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، وال يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض 
الناس من جيعل التشبيه مفسراا مبعىن من املعاين، مث ولكن من  .الوجوه، كما يف األمساء والصفات املتواطئة

 .ذلك املعىن ليس هو من التشبيه: ومنازعهم يقول. إنه مشب ِّه: إن كل من أثبت ذلك املعىن قالوا
: ، وذلك أن املعتزلة ومحوهم من نفاة الصفات يقولون« التمثيل»و « التشبيه»وقد يفرَّق بني لفظ 

إن هلل علما قدامياا، أو قدرة قدامية، كان عندهم : و مشب ِّه ممث ِّل، فمن قالكل من أثبت هلل صفة قدامية فه
عند مجهورهم هو أخص وصف اإلله، فمن أثبت هلل صفة قدامية فقد أثبت له  "القِّدم" مشبهاا ممثال، ألن

أخص  :ال يوافقوهنم على هذا، بل يقولون (1)ومثبتة الصفات .مِّث ال قدامياا، ويسمونه ممثال هبذا االعتبار
وصفه حقيقة ما ال يتصف به غريه، مثل كونه رب العاملني، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء 

إذا أطلقوا على  (2)فهؤالء... قدير، وأنه إله واحد، ومحو ذلك، والصفة ال توصف بشيء من ذلك 
ولئك، مث تقول هلم ، كان هذا حبسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أ"التمثيل"و " التشبيه"الصفاتية اسم 

هب أن هذا املعىن قد يسمى يف اصطالح بعض الناس تشبيهاا، فهذا املعىن مل ينفه عقل وال مسع، : أولئك
  .وإمنا الواجب نفي ما نفته األدلة الشرعية والعقلية

الصفة يف لغة : ومحو ذلك، ولكن يقولون" الن ِّد  "و " الكفء"و " املثل"والقرآن قد نفى مسمَّى      
ه، فال تدخل يف النص، وأما العقل فلم ينف مسمَّى ه وال ندَّ ك ف ؤَ العرب ليست مثل املوصوف وال  

 .(3)(يف اصطالح املعتزلة" التشبيه"
، وأنه حبسب االصطالحات احلادثة "التشبيه"و " التمثيل"وهبذا يتبني وجه التفريق بني استعمال 
نفي الصفات الثابتة هلل تعاىل، حىت إن املعتزلة يستطيلون به لدى كلٍ  من املعتزلة واألشاعرة، صار ذريعةا ل

فأي جواب لألشاعرة على املعتزلة، يكون جواابا . على األشاعرة فيما يثبتونه هلل تعاىل من صفات املعاين
 .ألهل السنة على األشاعرة

القدر "م فالتشبيه الذي يقصده هؤالء األشاعرة املتناقضون، وينفونه هو ما يسميه شيخ اإلسال
وأما التشبيه الذي ينفيه شيخ . الذي يكون يف األذهان، واميتنع يف األعيان بني اخلالق واملخلوق" املشرتك

                                                             
 .ويدخل يف ذلك األشاعرة واملاتريدية، ألن األصل عندهم اإلثبات (1)
 .املعتزلة: أي  (2)
 (.118 -118)الرسالة التدمرية  (3)
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وسبب هذا الضالل : )قال رمحه هللا. اإلسالم فهو ما اقتضى إثبات شيء من خصائص املخلوق للخالق
م ومجاهري العقالء، يعلمون أنه ما من وهؤالء أنفسهم، ه. لفظ فيه إمجال" الرتكيب"و " التشبيه"أن لفظ 

التمثيل والتشبيه الذي قام  (1)ونفي ذلك القدر املشرتك ليس هو نفسشيئني إال وبينهما قدر مشرتك، 
ما يستلزم ثبوت شيء من : وإمنا التشبيه الذي قام الدليل على نفيه. الدليل العقلي والسمعي على نفيه

إذ هو سبيانه ليس كمثله شيء؛ ال يف ذاته، وال يف صفاته، وال  خصائص املخلوقني هلل سبيانه وتعاىل،
 .(2)(يف أفعاله

فشرع يف إثبات كل ما خيطر بباله هلل تعاىل، وعلى : )ومما هبت به الناقض  شيَخ اإلسالم قوله عنه
حلركة فأثبت احليز واجلهة ولوازمهما، والرتكيب، وقيام احلوادث يف ذاته جل شأنه وتنزه، وا. وجه تفصيلي

 .(3)(والصوت وغري ذلك

. ؛ فقد نقل عنه أنه ال يثبت هلل إال ما أثبت لنفسه، وقد فعلإنه حملض إفٍك وافرتاء! ولعمر هللا
فليس يف شيء من كالم شيخ اإلسالم من اإلثبات إال ما قام عليه طاطق الكتاب، أو صيي  السنة، أو  

فإن طريقته فيها " اجلسم"و " احلد: "ا شاهبها مثلوم" احلركة"و  "اجلهة"و " احليز"وأما لفظ . كالمها
 .معروفة مشهورة، وهي التوقف يف لفظها، واالستفصال عن معناها

، فليس على أحد بل وال له : )، يف القاعدة الثانيةقال رمحه هللا وما تنازع فيه املتأخرون، نفياا وإثباًتا
ا على إثبات لفظ أو نفيه، حىت يعرف مراد ه، فإن أراد حقاا ق بل، وإن أراد ابطال ر د ، وإن أن يوافق أحدا

اشتمل كالمه على حق وابطل مل ي قبل مطلقاا ومل ي رد مجيع معناه، بل ي وقف اللفظ وي فس ر املعىن، كما 
قد يراد به شيء موجود غري هللا فيكون خملوقا،  « اجلهة»فلفظ . تنازع الناس يف اجلهة والتييز وغري ذلك

وقد يراد به ما ليس مبوجود غري هللا تعاىل، كما إذا . جلهة نفس العرش أو نفس السمواتكما إذا أريد اب
" العلو"وال نفيه، كما فيه إثبات " اجلهة"ومعلوم أنه ليس يف النص إثبات لفظ . أريد ابجلهة ما فوق العامل

 اخلالق واملخلوق، واخلالق وقد ع لم أن ما مث  موجود إال. ومحو ذلك" العروج إليه"و" الفوقية"و" االستواء"و
 .مباين للمخلوق سبيانه وتعاىل، ليس يف خملوقاته شيء من ذاته، وال يف ذاته شيء من خملوقاته

أتريد ابجلهة أهنا شيء موجود خملوق؟ فاهلل ليس داخالا يف املخلوقات؛ أم تريد : فيقال ملن نفى اجلهة
 . مَل، ابئٌن من املخلوقاتابجلهة ما وراء العامل؟ فال ريب أن هللا فوق العا

                                                             
 (نفي)ولعلها ! هكذا يف األصل (1)
 (.327/ 1. )ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل (2)
 (.18)نقض الرسالة التدمرية   (3)
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أتريد بذلك أن هللا فوق العامل؟ أو تريد به أن هللا داخل يف : إن هللا يف جهة: وكذلك يقال ملن قال
 .شيء من املخلوقات؟ فإن أردت األول فهو حق، وإن أردت الثاين فهو ابطل

أكرب، بل قد وسع كرسيه ، إن أراد به أن هللا حتوزه املخلوقات، فاهلل أعظم و "املتييز"وكذلك لفظ 
ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  ڇ : السموات واألرض، وقد قال تعاىل

: أنه قال وقد ثبت يف الصياح عن النيب . [87: الزمر] ڇوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ
: ، ويف حديث آخر"أطا امللك، أين ملوك األرض: يقبض هللا األرض ويطوي السموات بيمينه مث يقول"
ما السموات السبع، واألرضون : "، ويف حديث ابن عباس"حو الصبيان ابلكرةوإنه ليدحوها كما يد"

وإن أراد به أنه منياز عن املخلوقات، أي . السبع، وما فيهن، يف يد الرمحن، إال كخردلة يف يد أحدكم
فوق مسواته، على عرشه، : مباين هلا، منفصل عنها، ليس حاال فيها، فهو سبيانه، كما قال أئمة السنة

 .(1)(ن من خلقهابئ

وإبزاء هذا املسلك احلكيم، مسلك أهل األهواء والبدع والزيغ، متبعي املتشابه، فقد زيَّف مسلكهم، 
كانوا إذا ذكرت هلم أهل   ،كأمحد بن حنبل وغريه  ؛أن أئمة السنة: واملقصود هنا: )وكشف عواره، وقال
وال على  ،مل يوافقوهم ال على إطالق اإلثبات ،كلفظ اجلسم واجلوهر واحليز ومحوها  ؛البدع األلفاظ اجململة

وجعلوها هي  ،إما يف النفي وإما يف اإلثبات ،ابتدعوا ألفاظا ومعاين ؛وأهل البدع ابلعكس .إطالق النفي
فما أمكنهم أن  ؛مث نظروا يف الكتاب والسنة ،الذي جيب اعتقاده والبناء عليه ،األصل املعقول احملكم
فجعلوا . هذا من األلفاظ املتشاهبة املشكلة اليت ال ندري ما أريد هبا :وإال قالوا ،يتأولوه على قوهلم أتولوه

فالواجب أن جيعل ما أنزله هللا ...إذا مل يوافقه ،وما جاء به الرسول فرعا له ومشكال ،بدعهم أصال حمكما
يبني ما يف األلفاظ و  ،مث يرد ما تكلم فيه الناس إىل ذلك ،من الكتاب واحلكمة أصال يف مجيع هذه األمور
 .(2)(املخالفة للكتاب والسنة فرتداملعاين وما فيها من  ،اجململة من املعاين املوافقة للكتاب والسنة فتقبل

أما الصفات الثابتة هلل مبيكم الكتاب وصيي  السنة، فإن أهل السنة ال اميارون وال جيادلون يف 
وانظر كيف حتملهم املقدمات . الف املتكلمني من أهل البدعإثباهتا، وال يرون فيها إيهاماا وال اشتباهاا، خب

إن الكالم يف الذات اإلهلية : )الفاسدة على التشكيك يف قطعية داللة نصوص الكتاب، فيقول الناقض
فمهما كان األمر ظنياا ومشكوكاا فيه، فال يص  . ويف الصفات ال يص  أن يبىن على غري األمور القطعية

، فإننا ننظر يف الدليل النقلي، : الوهكذا يق. اجلزم به إن مل يدل الدليل العقلي على صفة الغضب مثالا
. فإن رأيناه قاطعاا إبثباهتا كصفة متميزة عن غريها من الصفات محو القدرة واإلرادة، فإنه جيب علينا إثباهتا

                                                             
 (.89 -81)الرسالة التدمرية  (1)
 (.318/ 17) البن تيمية، جمموع الفتاوى (2)
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يف يص  منا إثباهتا ولكن إذا رأينا نفس الدليل النقلي غري قاطع بكوهنا مغايرة للصفات املذكورة، فك
 .(1)(صفة مستقلة، أال يكون ذلك حكماا على هللا بغري علم، والقول على هللا تعاىل بغري علم ابطل

ى  ڇ : أليس الذي قال! كك يف احملكماتهذا الذي يفرق بني املتماثالت، ويش أي ورٍع ابردٍ 

ستيون من هللا أن أال ي!. [83: النساء] ڇڱ   ڱ  ڱ  ڇ : ، هو الذي قال[92: الكهف] ڇائ

ڱ       ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڇ جيعلوا عقوهلم حاكمةا على كتاب هللا العزيز الذي 

! ، فإن رأوه قاطعاا أثبتوه، وإن رأوه غري قاطع عبثوا به أبنواع التيريف[42: فصلت] ڇں  ں  ڻ  ڻ  
فضلة، الذين مل يرتددوا يف إثبات ما هل كانوا أشد ورعاا وحتوطاا من السلف الصاحل، من أهل القرون امل

أثبت هللا لنفسه من الصفات املعنوية والفعلية واخلربية، دون تردد وال تشكيك، ومل يؤثر عنهم أتويل صفة 
 .قد تقدم بعض مقوالهتمو ! واحدة منها

يثبت : )ويف حني ينبز الناقض  شيَخ اإلسالم أبلقاب السوء، ويوهم أن ذلك مذهبه وحده، فيقول
، (2)(بن تيمية اليد والوجه والعني وغريها صفات عينية هلل تعاىل ال معنوية، وهذا أساس قوله ابلتجسيما

فقد قال إمام األئمة، ابن خزامية، رمحه هللا، بعد أن ساق اآلايت القرآنية يف جند السلف قاطبةا يثبتوهنا، 
مة واليمن والعراق والشام ومصر، فنين، ومجيع علمائنا من أهل احلجاز وهتا: )ذكر الوجه هلل تعاىل

أطا نثبت هلل ما أثبته هللا لنفسه، نقر بذلك أبلسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا، من غري أن نشبه وجه : مذهبنا
وأسألك لذة : )، مث أتبعه بذكر األحاديث النبوية، ومنها دعاؤه املأثور(3)(خالقنا بوجه أحد من املخلوقني

، ال يسأل أال يعقل ذوو احلِّجا، اي طالب العلم، أن النيب ): قالمث  (4)يرواه النسائ (النظر إىل وجهك
ربه لذة النظر إىل وجهه أبني البيان، وأوض  الوضوح، أن هلل  ، ففي مسألة النيب ربه ما ال جيوز كونه

هؤالء  مث أييت. (1)(، وجهاا يَتلذذ ابلنظر إليه من منَّ هللا، جل وعال، عليه وتفضل ابلنظر إىل وجهه
 .!الثواب: املراد ابلوجه: املتيذلقون ليقولوا

ويعتقدون أن " : )اعتقاد أهل السنة" وقال اإلمام أبو بكر اإلمساعيلي، رمحه هللا، يف مستهل كتابه 
 خلق  ،هللا تعاىل مدعوٌّ أبمسائه احلسىن، موصوف بصفاته اليت مسى ووصف هبا نفسه، ووصفه هبا نبيه 
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 ، وتبعه أبو عثمان  (1)(إذ مل ينطق كتاب هللا تعاىل فيه بكيف... عتقاد كيف بال ا""آدم بيده، و
ويثبتون له جلَّ جالله ما أثبته لنفسه : )يف حكاية عقيدة السلف وأهل احلديث، فقال رمحه هللا، الصابوين،

آدم  إنه خلق: ، وال يعتقدون تشبيهاا لصفاته بصفات خلقه، فيقولونيف كتابه، وعلى لسان رسوله 
ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ڇ : بيديه؛ كما نص سبيانه عليه يف قوله، عز من قائل

وال حيرفون الكلم عن مواضعه؛ حبمل اليدين على النعمتني، أو القوتني؛ حتريف املعتزلة اجلهمية،  ڇې
 .(2)(أهلكهم هللا، وال يكيفوهنما، بكيف أو شبهها، أبيدي املخلوقني، تشبيه املشبهة، خذهلم هللا

بل إن إمام مذهبه، الذي ينمي نفسه إليه، أاب احلسن األشعري، رمحه هللا، قد رجع إىل احلق، وأثبت 
أتقولون إن هلل سبيانه : فمن سألنا فقال: )يه، فقال يف اإلابنةاخلربية، إثباًتا صرحياا ال تردد ف الصفات
ويبقى وجه ربك : "قوله تعاىلذلك على نقول ذلك، خالفا ملا قاله املبتدعون، وقد دل : قيل له وجها؟

  ."ذو اجلالل واإلكرام
پ  پ  ڇ : نقول ذلك بال كيف، وقد دل عليه قوله تعاىل: قيل أتقولون إن هلل يدين؟ :قد سئلنا

: أنه قال وروي عن النيب  ،[71: ص] ڇۉ  ۉ  ېڇ : ، وقوله تعاىل[11: الفت ]  ڇپ  ڀ
وكذا قال يف . وأطنب يف الرد (3)(فثبتت اليد بال كيف" نه ذريتهإن هللا مس  ظهر آدم بيده فاستخرج م"
 ،سبيانه ،وأن هللا...  هذه حكاية مجلة قول أصياب احلديث وأهل السنة": )مقاالت اإلسالميني"

 ڇ: كما قال  ،وأن له يدين بال كيف ،[1: الرمحن] ڇڈ     ژ  ژ  ڑ ڇ : كما قال  ،على عرشه

كما   ،وأن له عينني بال كيف، [84: املائدة] ڇوئ  ۇئ  ۇئڇ : وكما قال ، [71: ص]ڇۉ  ې

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ : وأن له وجهاا كما قال ،[14: القمر] ڇژ  ڑڇ : قال

فهال ذهب الناقض إىل ما ذهب . (4)(وبكل ما ذكرطا من قوهلم نقول، وإليه نذهب... [27: الرمحن] ڇژ
 .!إليه

 ربية، ويدفعون هبا النصوص احملكمة، هي ما يسمونهوالشبهة اليت يدندن حوهلا نفاة الصفات اخل
دث، مل يرد بنفي وال إثبات، فيتوسل  النفاة بنفيه إىل نفي ما أثبت هللا لنفسه(. الرتكيب) . وهو لفظ حم 

 استطال به املعتزلة على نفي عموم الصفات، واستطال به األشاعرة على نفي الصفات اخلربية، اليت أطبق 
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والناقض حياول حماوالت ايئسة، للتفريق بني املتماثالت، والتمييز بني طريقته . االسلف على إثباهت
واملعتزلة عندما نفوا زايدة الصفات يف اخلارج على الذات، إمنا فعلوا ذلك ملا يلزم : )وطريقة املعتزلة، فيقول

 يف الصفات اليت عنه من الرتكيب على تصورهم وفهمهم، وهم إمنا كانوا يتكلمون يف صفات املعاين، ال
ولذلك ملا مل يفهم املعتزلة من ...، فإن هذه عني الرتكيب ونفسه (1)يسميها ابن تيمية بصفات األعيان

وأما السادة . (2)بل الصفات عني الذات: زايدة الصفة إال معىن الرتكيب، نفوا زايدة الصفات، وقالوا
. ب، ولذلك قالوا بزايدة الصفات مع نفيهم للرتكيباألشاعرة فقد انتفى عندهم التالزم بني الزايدة والرتكي

ومل يقل أحد من أئمة املسلمني املعتد بقوهلم إن الرتكيب نفسه ًثبت هلل تعاىل، وأن عني األجزاء 
 . (3)(، فهذا القائل ال ي عد من علماء احلقواألبعاض ًثبتة، وأن هللا موصوف هبا

أي فرق بني . مسةا مميزة ملذهب األشاعرة" التناقض"لقد ابت !  ما أبعد أدعياء العقل عن التعقل
وهلم أن يلزموكم مبا انتقدمتوه عليهم، ويصمونكم . منهجكم ومنهج املعتزلة؟ املعتزلة أطرد منكم لقواعدهم

: فإن قلتم ال تالزم بني الزايدة والرتكيب، قال لكم أهل السنة احلقة. ابلرتكيب يف إثباتكم للصفات املعنوية
، ، بسبب اعتقادكم التمثيل أوالا وإمنا هو وهم تومهتموه. بني إثبات الصفات اخلربية والرتكيبال تالزم 

 .!ليس إال. ففررمت منه إىل التعطيل ًثنياا

إن أئمة السنة املعتد بقوهلم، من السلف املتقدمني، مل يعربوا يوماا من األايم بنفي الرتكيب وال إثباته، 
، ويثبتون الصفات اخلربية، كما يثبتون الصفات املعنوية، بل كانوا يعربون ابأللفاظ الش رعية نفياا وإثباًتا

 .سواءا بسواء، وال يتقدمون بني يدي هللا ورسوله، بتأويل أو جتهيل

وهو عندما ينفي الرتكيب، ال ينفي مطلق : )ومن مجلة افرتاءات الناقض على شيخ اإلسالم، قوله
 قد ركَّبه غريه، ونفي الرتكيب هبذا املعىن ال يستلزم نفي كون هللا  الرتكب، بل ينفي أن يكون هللا تعاىل

                                                             
له وهذا من مجلة ما تقوَّ ! لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف عدة مواضع( صفات األعيان أو الصفات العينية)تكرر من الناقض نسبة هذا التعبري  (1)

 (.الصفات اخلربية)وإمنا يعرب رمحه هللا عنها ب . عليه
هل هي زائدة على الذات أم ال؟ لفظها جممل، وكذلك لفظ الغري، فيه إمجال، فقد : مسألة الصفة: )قال ابن أيب العز احلنفي، رمحه هللا (2)

سنة رمحهم هللا تعاىل ال يطلقون على صفات هللا وكالمه أنه غريه، وال وهلذا كان أئمة ال. يراد به ما ليس هو إايه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له
ألن إطالق اإلثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطالق النفي قد يشعر أبنه هو هو، إذا كان لفظ الغري فيه إمجال، فال يطلق . أنه ليس غريه

فهذا غري صيي ، وإن أريد به أن  -نفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فإن أريد به أن هناك ذاًت جمردة قائمة ب: إال مع البيان والتفصيل
فهذا حق، ولكن ليس يف اخلارج ذات جمردة عن  -اليت يفهم من معناها غري ما يفهم من معىن الصفة = =الصفات زائدة على الذات

فرض الذهن ذاًت وصفة، كال وحده، ولكن ليس يف اخلارج الصفات، بل الذات املوصوفة بصفات الكمال الثابتة هلا ال تنفصل عنها، وإمنا ي
ولو مل يكن إال صفة الوجود، فإهنا ال تنفك عن املوجود، وإن كان الذهن يفرض ذاًت ووجودا، يتصور هذا . ذات غري موصوفة، فإن هذا حمال

بيان احلكيم ينطبق على عموم الصفات دون تفريق، وهذا التقرير املتني، وال(. وحده، وهذا وحده، لكن ال ينفك أحدمها عن اآلخر يف اخلارج
 .ومن فرَّق طولب ابلدليل والربهان، ال ابلدعاوى اليت هي حمل النزاع

 (.134 -133(نقض الرسالة التدمرية  (3)
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تعاىل مركباا يف ذاته، وأهل احلق إمنا ينفون الرتكيب مبعىن أعم  من أن يكون قد ركبه غريه أو ركب هو 
ذاته بذاته، بل مطلق الرتكب الشامل هلذين االحتمالني ولسوامها، إن كان يعقل سوامها، فهو ابطل 

وهللا املركب اميكن أن يكون قدامياا وأما ابن تيمية فهو يثبته ألنه يعتقد أن الرتكيب ليس نقصاا، وأن . عندطا
 . ونستغفر هللا من نقل هذا االجرتاء.(1)(عنده مركب قدمي

وهو )وقد قطع شيخ اإلسالم على الناقض سعيه، حني تعقب املتكلمني يف تفسريهم للتوحيد، 
لفظ جممل، فإن هللا سبيانه وتعاىل  -له يف ذاته، أو ال جزء له، أو ال بعض له هو واحد ال قسيم : قوهلم

أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق، أو يتجزأ، أو يكون قد ر ك ِّب من أجزاء، 
لك من املعاين لكنهم يدرجون يف هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ومباينته خللقه، وامتيازه عنهم، ومحو ذ

 .(2)(املستلزمة لنفيه وتعطيله، وجيعلون ذلك من التوحيد

، وهي كسابقتها، من األلفاظ "اجلسمية"دعوى  ،عند املتكلمني األشاعرة( الرتكيب)ويقرتن بدعوى 
، وليست من األلفاظ الشرعية اليت يعول على إطالقها نفياا  اليت محتوها ليبطلوا هبا حقاا، وحيقوا ابطالا

ذج أن إثبات ما أثبته الرب لنفسه من الصفات اخلربية؛ كالوجه واليدين وإمنا أرادوا هبا إيهام الس. ًتا باوإث
، فيتبادر إىل ذهنه التمثيل، فيفزع منه إىل ما يقرتحونه من "جسماا"والعينني، ومحوها، يقتضي أن يكون 

    .التأويل

قال شيخ اإلسالم، . ناقض معيار الفسادوهذا شاهد من شواهد تناقضهم، واضطراب طريقتهم، والت
فكل من أثبت شيئاا منهم، ألزمه اآلخر مبا يوافقه فيه من اإلثبات، كما أن كل من نفى شيئاا : )رمحه هللا

فمثبتة الصفات؛ كاحلياة والعلم والقدرة والكالم والسمع . منهم ألزمه اآلخر مبا يوافقه فيه من النفي
هذا جتسيم، ألن هذه الصفات أعراض، والعرض ال يقوم إال : كاملعتزلة  والبصر، إذا قالت هلم النفاة

إنه حي عليم : وأنتم قد قلتم: قالت هلم املثبتة -ابجلسم، فإطا ال نعرف موصوفاا ابلصفات إال جسماا 
ليس جبسم، وأنتم ال تعلمون موجوداا حياا عاملا قادراا إال جسماا، فقد أثبتموه على خالف : قدير، وقلتم

أنتم أثبتم حيًّا عاملا قادراا، بال حياة وال علم وال قدرة، وهذا تناقض : ا علمتم، فكذلك محن، وقالوا هلمم
مث هؤالء املثبتة إذا قالوا ملن أثبت أنه يرضى ويغضب، وحيب ويبغض، أو من وصفه . ي علم بضرورة العقل

هذا يقتضي التجسيم، ألطاَّ ال : ، إذا قالواابالستواء والنزول واإلتيان واجمليء، أو ابلوجه واليد ومحو ذلك
فأنتم قد وصفتموه ابحلياة والعلم والقدرة : نعرف ما يوصف بذلك إال ما هو جسم، قالت هلم املثبتة

والسمع والبصر والكالم، وهذا هكذا، فإن كان هذا ال يوصف به إال اجلسم فاآلخر كذلك، وإن أمكن 
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وهلذا : )وقال. (1)(كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بني املتماثلني  أن يوصف أبحدمها ما ليس جبسم فاآلخر
الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض، وإما التأويل املخالف  ،ال يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض

َ أتولتم هذا وأقررمت هذا، والسؤال فيهما واحد؟ مل يكن هلم : قانون مستقيم، فإذا قيل هلم ،ملقتضى اللفظ ملِّ
 .(2)(واب صيي ج

كل ذلك، وغريه مما هتوَّك فيه املتكلمون، من شؤم املبادئ الفاسدة اليت حرمت القوم من بركة 
ا"النص، واالعتصام ابلكتاب والسنة، اليت امنت هللا هبا على نبيه واملؤمنني؛ فكانت هلم  حييون به، "روحا

پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پڇ : يستضيئون به، كما قال تعاىل"نوراا"و

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 -12: الشورى] ڇڇ     چ       چ  چ  ڇ  چ   ڃڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

13]. 
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  النتائج

مجع هللا له من . رمحه هللا، أحد أئمة الدين اجملددين( ه729-881)شيخ اإلسالم ابن تيمية  -1
كماالت اإلاميانية والعلمية واخللقية، ما هيأه لتجديد الدين، وإحياء مذهب السلف، يف زمن تسيدت ال

فدرَّس وكتب وطاظر، ودعا إىل طريقة السلف أبسلوب عفٍ   . فيه املذاهب الكالمية، والطرق الصوفية
س ملذهب السلف، وابتلي يف ذات هللا، فصرب وصابر، حىت آب كثري من النا. كرمي، وحجج نقلية وعقلية

الرسالة التدمرية يف حتقيق اإلثبات لألمساء : )نفع ما كتبوكان من أقعد وأ. وتبنيَّ هلم عوار مذهب اخللف
 (.والصفات وحقيقة اجلمع بني الشرع والقدر

ترىب . أصليه هللا، أحد األشاعرة املعاصرين الناهبني( ؟ -م1887)سعيد بن عبد اللطيف فودة  -2
، وتلقى العقيدة على كتب املتكلمني املتأخرين، ومل يوفق لقراءة كتب السلف املتقدمني، يف بيئة أشعرية

العداَء، واختذ من شيخ اإلسالم ابن تيمية غرضاا، ي فو ِّق إليه سهاماا كالَّة، وحججاا " السلفيةَ "فناصب 
وألف العديد من  .نامي، اليت اندرست أمام املد السلفي املتداحضة، اجرتَّ فيها شبهات أسالفه األشاعرة

: وكان من مجلة ما ألف ما ظنَّه. املؤلفات يف ذلك، أبسلوب يفتقر إىل األمانة العلمية، وأدب اخلالف
  (.نقض الرسالة التدمرية)

جرى شيخ اإلسالم ابن تيمية، رمحه هللا على سنن السلف املتقدمني يف ابب األمساء  -3
، من األمساء احلسىن أثبته هللا لنفسه، أو أثبته له رسوله  والصفات، من النفي واإلثبات، إبثبات ما

ومماثلة  والصفات العلى، ونفي ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص والعيب
وأن هللا تعاىل له صفات حقيقية يف . املخلوقني، من غري متثيل وال تكييف، ومن غري حتريف وال تعطيل

يف " القدر املشرتك املطلق العام الكلي"باده ليتعقلوها، ويفهموا معناها، من خالل نفس األمر، أخرب هبا ع
األذهان، الذي به يفهم اخلطاب، وحيصل به التعبد من العباد، والذي يتخصص يف اخلارج واألعيان عند 

، وأن النصوص دلت على ذلك ابلنص الصري . اإلضافة والتقييد، فريتفع االشرتاك، وينتفي التمثيل
 .اإلثبات املفصل والنفي اجململ: والحظ أن طريقة القرآن. والنظر الصيي ، وقياس األوىل

لصفات املعنوية إثبات ا، من جرى سعيد فوده يف حماولة نقضه، على طريقة األشاعرة املتأخرين -4
، غري متوقف على األدلة النقلية، دون إثبات ألصل املعىن املشرتك، وح إثباًتا عقلياا صرفاا سبان ذلك متثيالا

. وأتويل الصفات اخلربية والفعلية، وحسبان إثباهتا جتسيماا وتشبيهاا، ومحلها على صفيت اإلرادة والقدرة
، واعترب الذي ليس حتته طائل ، وأثبت االشرتاك اللفظيمع نفي التماثلولو  وأنكر االشرتاك املعنوي

 .تكييفاا ومتثيالا  إثبات املعىن الالئق
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يخ اإلسالم يف مجيع تقريراته، وسجاالته مع اخلصوم على طاطق الكتاب، وصيي  اعتمد ش -1
جمادالته والتزم يف . السنة، وفهم السلف الصاحل، وأنه إما أن يوافق النظر العقلي الصيي ، أو ال يعارضه

 .، وأنى عن املهاترات والطعن يف النيات"ابليت هي أحسن"األدب القرآين 

النظر "لى تقريرات أئمة املتكلمني األشاعرة، القائمة على ما يسمونه اعتمد سعيد فودة ع -8
وخلت مجيع . ، وصرح بتقدمي العقل على النقل، وعدم توقف النفي واإلثبات على وجود النص"العقلي

 . واستعمل أسلوب القذف والتهكم والتخوين. تقريراته وسجاالته من األدلة الشرعية
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 التوصيات

لدؤوب على إخرج تراث السلف الصاحل، ونشره جبميع الطرق، ليقف املسلمون على العمل ا -1
 .حقيقة الدين، وسبيل السابقني األولني من املؤمنني

التصدي لفلول املتكلمني الداعني إىل انتهاج مذهب اخللف، وكشف عوارهم، وتزييف  -2
 .والتدريس واملناظرة، وغريهاهم، وبيان مفارقتها ملذهب السلف، بشىت الطرق من التأليف دعاوا

االلتزام الصارم أبدب احلديث، مع قوة العبارة، والبعد عن أساليب الشغب والتهويش، وعن  -3
 .وزعم أن مصطل  أهل السنة يستوعب السلف واخللف، لدواع عاطفية أساليب الرخاوة والتلفيق
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 ثبت املراجع

 حتقيق. عبد الرمحن بن طاصر السعدي: املؤلف ,األجوبة السعدية عن املسائل الكويتية :
 .والدراسات الكويتية، مركز البيوث: ط. وليد املنيس

 عبد هللا بن دمحم احلاشدي: احملقق ، أمحد بن احلسني أبو بكر: املؤلف ,األمساء والصفات ،
 األوىل: الطبعة ، جدة –مكتبة السوادي : الناشر 

 از الذهيبمشس الدين أ: املؤلف ,تذكرة احلفاظ ، بو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن َقاامي 
 م1889 -ه 1418األوىل، : الطبعة، لبنان-دار الكتب العلمية بريوت: الناشر

 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد : املؤلف. درء تعارض العقل والنقل
، األوىل. جامعة اإلمام: ط. دمحم رشاد سامل. د: حتقيق ، السالم بن دمحم ابن تيمية

 الرايض. م1891ه 1411
 زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، : املؤلف، ذيل طبقات احلنابلة

: الطبعة، الرايض.مكتبة العبيكان: الناشر، د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني: احملقق
 م 2111 -ه   1421األوىل، 

 دمحم حامد : احملقق ،عثمان بن سعيد الدارمي: ؤلفامل، رد الدارمي على بشر املريسي
 1319: سنة النشر ،تصوير)دار الكتب العلمية : الناشر، الفقي

 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن : املؤلف، الرسالة األكملية
: الطبعة مطبعة املدين، املؤسسة السعودية، القاهرة، مصر: الناشر، دمحم ابن تيمية

 .م1893/ه 1413
 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن : املؤلف ,الرسالة التدمرية

 .ه1431الرايض . دار املنهاج: ط.دمحم السعوي. حتقيق د،دمحم ابن تيمية
 الثانية.دار السالم. أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي: املؤلف ,سنن النسائي .

 .م2111ه1421 الرايض
 جمموعة : احملقق، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد الَذَهيب: املؤلف، سري أعالم النبالء

 مؤسسة الرسالة: الناشر ، حمققني إبشراف شعيب األرطاؤوط
 أبو القاسم، هبة هللا بن احلسن : املؤلف ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة

 .الطبعة األوىل. الرايض. دار طيبة: ط، عد محدانأمحد س. د: حتقيق. الللكائي
 أبو احلسن علي ابن عالء الدين ابن أيب العز احلنفي: املؤلف ،شرح العقيدة الطحاوية .
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األوىل . بريوت، مؤسسة الرسالة: ط. عبد هللا الرتكي، شعيب األرطاؤوط. د: حتقيق
 .م1899ه1419

 حتقيق . مرعي بن يوسف الكرمي: املؤلف ،يةالشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيم
. بريوت.عمان، ومؤسسة الرسالة. دار الفرقان: ط، جنم عبد الرمحن خلف: وتعليق
 .م 1893ه، 1414

 الرايض . الثانية.دار السالم: ط: ط. دمحم بن إمساعيل البخاري: املؤلف ،صحيح البتاري
 م2111ه1421

 الرايض . الثانية.دار السالم: ط. يسابوريمسلم بن احلجاج الن: املؤلف ،صحيح مسلم
 م2111ه1421

 علي بن دمحم : حتقيق ،العقود الدرية يف ذكر بعض مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ه 1432. دار عامل   الفوائد: ط. العمران

 ه1419دار الفرقان : ط. حممود بن دمحم احلداد: املؤلف. عقيدة أيب حامت وأيب زرعة. 
  إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين أبو عثمان: املؤلف .أصحاب احلديثعقيدة السلف و ،

 – 1418: سنة النشر ،دار العاصمة: الناشر ،طاصر بن عبد الرمحن بن دمحم اجلديع: احملقق
1889. 

 الناشر ، أبو عبدهللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قاامياز الذهيب: املؤلف، العلو للعلي الغفار
أبو دمحم أشرف بن عبد : حتقيق ، 1881الطبعة األوىل ، ، الرايض –ف مكتبة أضواء السل

 .املقصود
 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد : املؤلف. الفتوى احلموية الكربى

الثانية . الرايض، دار الصميعي: ط. محد التوجيري. د: السالم بن دمحم ابن تيمية حتقيق
 .م2114ه 1421

 مجال .د: حتقيق . أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي: املؤلف. د أهل السنةكتاب اعتقا
 .ه1431األوىل ، الرايض. دار املنهاج: ط.  عزون

 حتقيق . أبو بكر دمحم بن إسياق بن خزامية: املؤلف. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب
 ه1419األوىل . الرايض. دار الرشد: ط، عبد العزيز الشهوان. د: 

 أبو مالك : حتقيق . عثمان بن سعيد الدارمي: املؤلف.  كتاب الرد على اجلهمية
 .ه1431األوىل صنعاء . مكتبة الوادعي: ط. الرايشي

 موفق الدين أبو دمحم عبدهللا بن أمحد بن : املؤلف. ملعة اَلعتقاد اهلادي إَل سبيل الرشاد
ه 1419الثالثة . الرايض. اهلدىدار : ط. عبد القادر األرطاؤوط: حتقيق، قدامة املقدسي
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 .م1899
 عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم: دراسة وحتقيق، اإلصدار الثاين - جمموع فتاوى ابن تيمية ،

جممع امللك فهد لطباعة املصيف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية : الناشر
 م1881/ه 1418 -السعودية 

 مبباي . عبد الصمد شرف الدين: حتقيق. جمموعة تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .ه1374

 شعيب : حتقيق . أمحد بن دمحم بن حنبل الشيباين: املؤلف. مسند اإلمام أمحد بن حنبل
 . م1888ه 1421بريوت . الثانية. مؤسسة الرسالة: ط. األرطاؤوط، وآخرين

 ط. ريرت هلموت: حتقيق . أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري،  مقاَلت اإلسالميني :
 .الثالثة. بريوت، دار إحياء الرتاث العريب

 املؤلف. دراسة تطبيقية :منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقومي املتالفني يف العقيدة :
 ه1438الدمام . دار ابن اجلوزي: ط، أمحد القاضي

  (ويكيبيداي)املوسوعة احلرة. 
  على الشبكة العنكبوتية  ( املستنري)موقع 
 http://www.almostaneer.com 
 مكتبة ابن ، عبد الرمحن احملمود: املؤلف، موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من األشاعرة

 . رشد
 األوىل . دار الرازي: طبعة، سعيد عبد اللطيف فودة: املؤلف: نقض الرسالة التدمرية

 .م عمان2114ه1421
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11 
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