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. <نفي الرشيك> بمعنى ،ّوهو صفة سلبية .صفات اهللا تعاىلمن  ،التوحيد
 .ّاألصل األول من أصول الدينهو ف، رى األخّوهو مقدم عىل الصفات
 عىل إثبـات وجـود يسلو ، عىل التوحيدًّانصبم ّالدينيولذا كان االهتامم 

ّليس هناك من لديه شك ـ هم املالحدة ـ  فام خال رشذمة من الناس .اهللا تعاىل
 .يف وجود اهللا سبحانه وتعاىل

ليكون هناك مـا ّإن اإلنسانية ال تعيش مشكلة إحلاد عىل املستوى النظري 
فالواقع اإلنساين كـان وال ، ّيسوغ تركيز اجلهود عىل إثبات وجود اهللا سبحانه

ًواملوكب البرشي متجه صوب اإليامن دائام، يزال يعيش اإليامن باهللا ّ. 
ّوإذا كانت البرشية تعيش مشكلة عىل هذا الـصعيد منـذ فجـر وجودهـا 

  والـرشك يـرسي ،ونفي الرشيكّفإنام هي يف جمال التوحيد ، ّحتى قيام الساعة
ْوما يؤمن أ ـ هم { : قال تعاىل؛ حتى يف كثري من املؤمننيـّ ولو بشكل خفي ـ ُ ُُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ

َبا  إال وهم    ون ُ
ِ
ْ ُ ْ ُ َ  ِ ِ ّ لذلك خلـص اإلمـام عـيل بـن أيب .)١٠٦: يوسف( }ِ 

 .)١(<و مال ا صديق به توحيده>: ّكل القضية بقوله× طالب 
ّ القرآن الكريم نراه يعنى بالتوحيد ويؤكـوعند العودة إىل ده يف نفـسه ويف ُ

ّآثاره الرتبوية والنفسية واالجتامعية بام ال يوازي تأكيده وعنايته بأي ّ  موضـوع ّ
ّده ويعنى به يف نفسه وما يرتتب عليه من آثـار ّاملعاد الذي يؤكَّ إال ،َعقدي آخر ُ

ّتربوية واجتامعية بام يفوق تأكيده وتركيزه عىل  . التوحيدّ
                                                 

 .١: هنج البالغة، اخلطبة رقم )١(
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ُل الـرشك ِوإذا ما أرشفنا عـىل املـسألة مـن جهتهـا األخـرى حيـث يقابـ
ّستربز جتليات وآثار أخرى للتوحيد يف احلياة العملية، َالتوحيد ّ. 
ًسب اإلنسان نفسه موحداحي ًيتحـرك حتركـا ، ّبيد أنـه يف الواقـع مـرشك، ِّ ّ ّ
 مـصاديقه فـبعض، ّوكل ما هناك هو االختالف يف مـصداق الـرشك، ًرشكيا

ّوقـد تظـافرت األحاديـث يف أن ، وبعـضها ملتـبس، ّواضح وبعضها خفـي
ّالرشك ينقسم إىل جيل وخفي ّوأنه أخفى مـن دبيـب النمـل عـىل الـصفا يف ، ّ

ّلـذلك ال ينبغـي أن ينحـرص تـصور الـرشك يف أذهاننـا عـىل ! الليلة الظلـامء
ّي يتجـه إىل وإال فهل الذ، مصداقه الواضح الذي ينرصف إىل عبادة األصنام

ّأما الذي يتجـه إىل عبـادة املـال أو إىل ، ّالصنم ويتوسل إليه هو وحده املرشك ّ
 !ّعبادة هواه وإطاعته فهو موحد؟

 التـي يرسـمها بـني التوحيـد َّالبد من العودة إىل كتاب اهللا لننظر احلدود
ُأفرأيت من ا ـذ إ هـه هـواه{:  يقول تعاىل؛كوالرش َ َ َُ َ َ

ِ
َ َ  ْ َ َ ْ َ ْومـن {، )٢٣: ثيـةاجلا( }ََ َ َ

ِأضل  من ا بع هواه بغ  هدى من ا  ِ ِ  َ ً َُ
ِ ْ َْ

ِ ُ َ َ َ َ  َ
  .)٥٠: القصص( }

َفال ت بعوا ا هوى{: ّتباع اهلوىنهي عن اَّثم يأيت ال َ ْ ُ ِ  
َ َ َوال {، )٣٥: النـساء( }َ َ
ُتطع من أ فلنا قلبه  ن ذكرنا وا بع هواه َ َ َ َ َ ََ  ََ َ

ِ
ْ ْ ِْ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ ِ  .)٢٨: الكهف( }ُ

وهل هنـاك مـشكلة تعـود ،  يتساءل بعض الناس عن فائدة هذا البعدقد
هناك مشكلة تنبـع مـن ، أجل : نقولعىل اإلنسان إذا ما جهل مراتب الرشك؟

ِإن ا  ال  غفر أن   ك به{: قوله سبحانه ِِ َ َ
ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ  .)٤٨: النساء( }ِ  

 

يف إثبـات وجـود  ـ كام أسلفنا  ـ البحثّ يتجنباملنهج القرآين يف التوحيد
ّ ويتناول موضوعه يف زاوية توحيد وجوده وألوهيته وربوبيته وغريها من ،اهللا ّ

ٍ ومغزى ذلك أن القرآن يتعامـل مـع وجـود اهللا كـأمر ثابـت مراتب التوحيد؛ ٍ ّ
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َفطرة ا  ال   طر ا اس عليها ال{مودع يف فطرته ، ُجبل عليه اإلنسان ََ َ َْ َ  َ ََ ِ
 ِ  َْ َ  بـديل ِ ِ ْ َ

َِ لق ا  ذ ِك ا ين القيم ول ن أ   ا اس ال  علمون َُ َ َْ َ َ َ َِ  َ ْ ْ َْ  ِ َ ُ  َ ُ  َ ِ  .)٣٠: الروم( }ِ 
 .ٌواألحاديث متظافرة يف تفسري الفطرة بالتوحيد

ِفطرة ا  الـ  {: ×قلت لإلمام الصادق >: قال، عن هشام بن سامل* 
 ِ  َْ َ ِ

َ طر ا اس عليها َ َْ َ  َ َ  .)١(<ا وحيد: ؟ قال}َ
قـول اهللا ، أصلحك اهللا: × قلت أليب جعفر الباقر>: قال، عن زرارة* 

ّعز وجل يف كتابه  َفطرة ا  ال   طر ا اس عليهـا{ّ َ َْ َ  َ ََ َ ِ
 ِ  َْ فطـرهم   : × قـال }ِ

ّا وحيد عند ا يثاق   معرفته أنه ر هم َّثـم ، وخاطبوه؟ فطأطأ رأسـه: قلت. ّ
َن ر هم وال مَ ك  م يعلموا م وال ذ: قال  .)٢(<ن رازقهمّ

َو ذ أخـذ ر ـك {:  إشارة إىل قوله تعـاىل<عند ا يثاق>: ×وقول اإلمام   َ َ َ َ ْ
ِ َ

َمن ب  آدم من ظهورهم ذر تهم وأشهدهم   أنفسهم أ ست بـر  م قـا وا بـ    ْ  َ َ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َِ ُِ َ َ َ
ِ ُ َ َ َ َُ ُ ُْ  ُ ِ ِ ِِ ِ

ُ ْ َْ

ُشهدنا أن  قو  ُ َ ْ َ َ ْ ِ
َوا يوم القيامة إنا كنا  ن هذا  فل َ ِ ِ َ  َ َ َ َ َْ  ُ ِ ِ َ ِ

ْ َ  .)١٧٢: األعراف( }ْ
ّ عن قول اهللا عـز وجـل ×سألت أبا جعفر الباقر >: قال زرارة*  ْو ذ {ّ ِ َ

َأخذ َ ْ ر ك من ب  آدم من ظهورهمَ ِ ِ ِِ ِ
ُ ُ ْ َْ ََ َ ّأخرج من ظهر آدم ذر ته إ  يـوم : × قال }َ 

ّو وال ذ ك  م يعرف أحد ر ه، ُفهم وأراهم صنعهّفعر، ّالقيامة فخرجوا   ر ٌ>)٣(. 
ً يف ظالل هذه اآلية أيضا حيـث ×وهذا ما ورد عن اإلمام الصادق * 

ٌو ـوال ذ ـك  ـم يـدر أحـد، فث تت ا عرفة و سوا ا وقف وسيذكرونه>: قال ن َ مـِ
 .)٤(<خالقه ورازقه

                                                 
 .١ح، باب فطرة اخللق عىل التوحيد، كتاب اإليامن والكفر، ١٢ ص٢ج: الكايف )١(

ّب فطرة اهللا عز وجل اخللق عىل التوحيدبا، ٣٣٠ص): للصدوق(التوحيد  )٢(  .٨ح، ّ

 .٢ح، ١٣ ص٢ج: الكايف )٣(
 .٢٤٨ ص١ج: ّتفسري القمي )٤(
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ًوإذا كان كل إنسان مولودا عىل الفطرة  ّ >: ’ كـام عـن رسـول اهللا ـ ّ
ّعز وجل ّ املعرفة بأن اهللا : يعني، و ود يو    الفطرة ّ إذن فكـل ــ )١(<خالقـهّ

 .ّإنسان مولود عىل التوحيد؛ ألن الفطرة هي التوحيد ومعرفة اهللا سبحانه
 ال ل من أصول الدين توحيد وجـود اهللا تعـاىلّوهكذا صار األصل األو

 .إثبات وجوده
 

فاإلنـسان مـشدود يف حركتـه . ّهناك صلة بني الكامل واملعرفة التوحيدية
َّوثم نقطة يلتقي عندها الكامل بالتوحيد ينبغي معرفتها، ّاحلياتية إىل كامله َ. 

ٍلقد أشار القـرآن الكـريم يف آيـات عديـدة إىل أن كـل يشء ّ ٌ مـسخرّ  ألجـل ّ
ِوسخر ل م ما   ا {: قال تعاىل ؛اإلنسان َ ْ ُ َ َ ُسماوات وما   األرض ِ يعـا منـهَ َ ْ ِ ً َ ِ ْ

َ
ِ َ َ َِ َ  { 

ِفا مـدبرات {ّوحتى املالئكـة مـسخرة لتـدبري أمـور اإلنـسان ، )١٣: اجلاثية( َ  َ ُ ْ َ

ًأ را ْ ًفيام تقوم به وفاقا لـدورها يف إنـزال الـوحي والـرزق ، )٥:  النازعات( }َ
ن صـوب ّما هتدف إليه حركة التسخري هذه هو أن يتحرك اإلنسا. وغري ذلك

 .كامله النهائي
يواجهنـا قـول اهللا ،  اخللـقفدهـوعندما نأيت إىل القـرآن لنـستنطقه عـن 

ِومـا خلقـت ا ـن واإل ـس إال ِ عبـدون{: سبحانه ُ ُ ْ َ  ِ َ ِ َ َ ِ
ْ ُ ْ َ َ وهـذه . )٥٦: الـذاريات( }َ

 لبلوغ الكـامل ّلوجود اخللق وإنام هي وسيلة فقطّالعبارة ال متثل اهلدف النهائي 
ُوا بد ر ك ح  يأ يك ا ق {ّتمثل يف اليقني باهللا النهائي امل ِ َ

ْ َ َ ََ َِ
ْ   َ ْ ُ ْ  . )٩٩: جراحل( }َ

حيـث ، ّوالذروة يف هذا اليقني هو ما بلغه أنبياء اهللا العظام عىل هذا اخلط
َو ذ ِك نري إبراهيم  لكوت {: يصف القرآن الكريم مقام خليل الرمحن بقوله ُ َ َ ََ ِ َ َْ

ِ ِ
ُ َ َ

َا سماوات و َِ َ َاألرض وِ كون من ا موقن   ِ ِ ُِ ْ ْ ِ َ ُ َ َ ْ  .)٧٥: األنعام( }َ
                                                 

 .٤، باب فطرة اخللق عىل التوحيد، ح١٣ ص٢ج: الكايف) ١(
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ٌفكل يشء إذن مسخر ّ ٍ ُل اإلنـسان يف معرفـة وكام، َ لإلنسان كي يبلغ كاملهّ
 . اليقني هبذه املعرفةِوبلوغ، اهللا

َ باملعرفـة التوحيديـة وفـقُوهنا يلتقي الكامل  ُ أمـريُ اإلمـامُ يرسـمٍ مـسارّ
ٍ بدقـةِ خطواته×  بن أيب طالبُّاملؤمنني عيل ُأول ا يـن معرفتـه>:  يف قولـهّ ّ ،

 ُ توحيده اإلخالصُو مال، هُ به توحيدِ ا صديقُو مال،  بهُ معرفته ا صديقُو مال
 .)١(< ا صفات عنهُ اإلخالص   ن ُو مال،  

 
ّوحيـد وأنواعـه ومقومـات تقبل الدخول يف تفاصيل البحث العلمي لل

ِنمر عىل إضاممة من األحاديث الرشيفة يف هذا املجـال؛ ملـا حتدثـه ، وعّكل ن ٍ ّ
ّلدى اإلنسان املوحد من شحنة مكثفـة مـن األحـس س التوحيـدي ترشـد اِّ

بـام حتدثـه مـن انـرشاح يف ، ّومتهد السبيل للبحث العمـيل، ّملكانة املوحدين
 .النفوس والصدور

ّوحدين يقوم عـىل أسـاس يف األحاديث الرشيفة تركيز كبري عىل ثواب امل
ٍفإذا ما أجلنا الطرف يف كتاب. ّ معرفة توحيديةمنِّما حيمله املوحدون  ْ  ٍ واحـدَ
ّ املحدثني وهو أبـو جعفـر حممـد بـن عـيل بـن احلـسني نائمن كتب أحد علام ّ ّ

ً بابـا <التوحيـد>راه يفرد يف كتابه النفـيس  ن)هـ٣٨١: ت(املشهور بالصدوق 
ً يرسد فيه عددا كبريا من األحاديث تصل إىل مخـسة <ِّثواب املوحدين>بعنوان  ً

 :منها، ًوثالثني حديثا
مـا قلـت وال قـال : ’قال رسول اهللا >: قال، ّعن أيب سعيد اخلدري* 

 .)٢(<اهللا  إال القائلون قب  مثل ال  
                                                 

 .١: هنج البالغة، اخلطبة رقم )١(
 .١٨ص: توحيد الصدوق )٢(
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قـال >:  قـال^ عن آبائـه، ×وعن اإلمام جعفر بن حممد الصادق * 
 .)١(< اهللا ل ال   إالخ  العبادة قو: ’ رسول اهللا

 .)٢(<اهللا خ  العبادة  إال االستغفار وقول ال  >: ’ ّوعن النبي
َفـاعلم  نـه ال{: وفيه إشـارة إىل قـول اهللا سـبحانه ُ  َ ْ َ ْ ا  واسـتغفر ِ إال   َْ ِ ْ َ ْ َ ُ  

َِ نبك ِ
ْ  .)١٩: دّحمم( }َ

: ّ أنـه قـال’عن النبـي ، ويف السياق ذاته ما ورد عن جابر بن عبد اهللا
، ّدخـل ا نـة] وحـده ال   ـك  [اهللا   إال َا وجبتان؛ من مات  شهد أن ال  >

 .)٣(<ومن مات   ك باهللا دخل ا ار
ّواملقصود من املوجبة يف احلديث هو ما يوجب دخول اجلنة وما يوجـب 

ولكن ليس مطلـق التوحيـد بـل ، ّفالتوحيد يوجب دخول اجلنة. دخول النار
ْإن ا  ال  غفـر أن {والرشك يوجب دخول النـار ، برشطه ورشوطهالتوحيد  َ ُ ِ ْ َ َ َ   ِ

ُ  ك به و غفر ما دون ذ ِك  ِمن  شاء َ َ َْ َ َ ََ َ ُ َ ُ ِ ِْ َ ِ َ ْ  .)٤٨: النساء( }ُ
ّما يكون قيدا لكلمة التوحيد لكي يـستوجب صـاحبها اجلنـة ويف جـاء ، ً

ّمـة كر مـة   اهللا عـز اهللا  مة عظي  إال ّإن ال  >:  قوله’عن رسول اهللا 

َ من قا ا  لصا استوجب،ّوجل  .)٤(<ّ ا نةً
ًفليست هذه الكلمة تستوجب اجلنة مطلقا ّوإنام تستوجبها لصاحبها مع ، ّ

و مـال ، و مـال توحيـده اإلخـالص  >: ×وكام قال اإلمام عيل ، اإلخالص
 .<اإلخالص   ن  ا صفات عنه

                                                 
 .١٨ص: املصدر نفسه )١(
 .٥٠٥ ص٢ج: األصول من الكايف )٢(
 .٢٠ص: لصدوقاتوحيد  )٣(
 .١٣، الباب الثالث، ح٥ ص٣ج: بحار األنوار )٤(
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َحلديث يشري يف تتمته إىل أن جزاءه هبـا فا، ًذبا غري خملصاّأما من يقوهلا ك ّّ
اخلـزي َّ إال وال يشء لـه يف اآلخـرة، يف هذه الدنيا أن تعصم ماله ودمـه فقـط

 .)١(<و ن  ص ه إ  ا ار، ًومن قا ا  ذبا عصمت ما  ودمه>: والنار
ّوبذلك يتضح أن ما يرجى يف كلمة التوحيد من ثواب للموحدين لـيس  ُ ّ ّ

 وإن كان للذكر اللساين ثوابـه يف حـال تـوافر ـلذكر اللساين مطلق اللقلقة وا
، ّوأمههـا أن يقوهلـا النـاطق هبـا بـإخالص، قرتن برشوطهات بل أن طه ـرشو

نت اآليات والروايـات ّ حدوده يف املعرفة والنفس والسلوك كام بيولإلخالص
 .ّكام مر

ً  لصا دخل اهللا  إال من قال ال  >:  قال×عن أيب عبد اهللا الصادق * 

ّاهللا عما حرم اهللا عز وجل  إال و خالصه أن  جزه ال  ، ّا نة ّ ّ ّ>)٢(. 
ّوما يمكن املصري إليه أن التوحيد هو األساس الذي به يتميز أهـل اجلنـة  ّ ّ

 .من أهل النار
 

، يــدراد بالتوح عــن املــباحــث ضــوء األحاديــث املتقدمــة يتــساءل اليف
 ّ يوحد اهللا سبحانه؟َوبم، واملطلوب منه

ّعى إىل تقريب صورة املسألة من خـالل مثـال نـستمده مـن اإلنـسان سن
َإذا ما قمنا بعملية حتليل للمركب الـذي يطلـق عليـه . ّنفسه كموجود طبيعي ُ ّ

فلهـذا املوجـود ذات ، <ذات وصفات وأفعال>ّ وجدناه يتألف من <اإلنسان>
ً أن له أفعاالكام، وله صفات، وهوية ّأما الذات أو اهلوية فاملقصود منهـا هـو . ّ

                                                 
 .٢٣ص: )للصدوق(التوحيد  )١(

 .٢٧ص: املصدر نفسه )٢(
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فلـو دخلنـا بعمليـة مقارنـة بـني اإلنـسان ، ّما يتميز بـه اإلنـسان عـن غـريه
ًواملوجودات األخرى لرأينا أن هناك عددا من العنارص املـشرتكة بيـنهام كـام ، ّ

ّأن هناك أمرا يميز اإلنسان عن بقية املوجودات ّ ً ّ اجلسمية وأن لو بدأنا بعنرص. ّ
ّلرأينا أن هذا ليس مما خيتص باإلنسان، اإلنسان جسم من األجسام بـل هـو ، ّ

ولـه َّ إال ّ فـام مـن موجـود مـادي.ّعنرص مشرتك بني مجيع املوجودات املاديـة
ّولو الحظنا يف عمليـة املقارنـة . وله طول وعرض وعمق ونحو ذلك، جسم

بل هو عنرص مـشرتك موجـود ، دهّ لرأيناه ال خيتص باإلنسان وحّعنرص النمو
 .ًيف احليوان والنبات أيضا

    فيام يقال عـن اإلنـسان،يدارّكذا احلال لو انطلقنا من عنرص التحرك اإل
ّ من أنه جسم حساس متحرك باإلرادة ـ يف املنطقـ  ّ ّفإن هذا أيضا ال خيـتص ، ّ ً ّ

ّباإلنسان وحده بل احليوانـات هـي األخـرى موجـودات متحركـة بتحـرك  ّ
ّرادي؛ لذلك راح املناطقة والفالسفة يبحثون عام يميز اإلنسان عن غريه فيام إ ّّ

ّفاستقروا عـىل النطـق عنـدما ذكـروا يف حقيقـة ، وراء هذه العنارص املشرتكة
 .ّاإلنسان أنه حيوان ناطق

ّ النطـق؛ أهـو القابليـة عـىل الـتكلم مـنومع اختالفهم يف حتديـد املـراد 
ٌأهـو أمـر : ّ إدراك املفـاهيم الكليـة؟ بعبـارة أخـرىّأم القابلية عىل، واحلديث

ّأم بتعقله وإدراكه؟ بغـض النظـر عـن ، ّمرتبط بنطق اإلنسان وتكلمه اللساين ّ
َقوا عىل أن ما يميز اإلنسان عـن ّفقد اتف،  كان املراد هذا أو ذاك وسواء،ّهذا كله ّّ

 ال  ـرضكاحلجر والشجر والبقر والغـنم والـسامء واأل ـ غريه من املوجودات
ّيتمثل يف عنارصه اجلسمية أو النمو أو احلركـة اإلراديـة ونحـو ذلـك ّ ّ ّوإنـام ، ّ

ُّيكمن بتلك احلقيقة التي أطلقوا عليها خاصة الن  .طقّ
ّهذه احلقيقة التي متيز اإلنسان عن غريه هي التي يعرب عنها هبوية اإلنسان  َِّّ
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ّومن أهم خصائصها أهنا لو أخذت من اإلنسان، وذاته ُ وسلبت عنـه ملـا بقـي ّ
ّإنسانا؛ ألن إنسانيته متقومة هبا ّ ً. 
ّفحقيقة املاء أنـه مركـب مـن عنـرصين مهـا ، يمكن توضيح املسألة باملاء ّ

، ه أحد هذين العنرصين ملا بقي مـاءُولو سلب من، األوكسجني واهليدروجني
ّومعنى ذلك أن حقيقـة املـاء مركبـة مـن هـذين ا كـذلك حقيقـة ، لعنـرصينّ

ِّته فهي أيضا قائمة وخمتصة باخلصلة التـي يعـرب عنهـا املناطقـة ّين وهواإلنسا ّ ً
َّ وهذه اخلصوصية هي التي يعرب عنها بـ،<ّالناطقية>بـ َّثـم يف مقابـل . <الـذات>ّ

ّفلو أخذنا اهلوية اإلنسانية كمثال. َّالذات أمر آخر يعرب عنه بالصفات َّفإن هلا ، ّ
ًوتـارة ،  يكـونوأخـرى ال، ًنسان عاملـاًفتارة يكون اإل، جمموعة من الصفات

، ًوتـارة يكـون رحـيام وأخـرى ال يكـون،  ال يكـونًيكون شـجاعا وأخـرى
والفـرق بـني الـذات ، َّيعـرب عـن هـذه اخلـصال بـصفات اإلنـسان. وهكذا

ّوالصفة أن الذات إذا فقدت تلك احلقيقـة املقومـة هلـا فلـن تبقـى بـل تتغـري  ِّ ّ
 .ًإلنسان إنسان سواء كان عاملا أم مل يكنبخالف الصفة؛ فا، ّوتفقد هويتها

فـالربودة واحلـرارة مهـا صـفتان مـن ، األمر نفسه ينطبق عىل مثـال املـاء
ًإذ قد يربد املاء وقد يكون حارا، صفاته ولكن لو ارتفعت احلـرارة والـربودة ، ّ

ّفال ترتفع حقيقة املائية عن املاء؛ ألهنـا متقومـة بـيشء آخـر ّوهـذا معنـاه أن ، ّ
 . يشء غري الذاتالصفة

ّوهذه املقولـة تـصح مـادام احلـديث يـدور حـول املوجـودات املمكنـة 
ّأما يف الواجب سبحانه فإن صفاته عني ذاته، احلادثة ّ. 

إذن الصفة هي عبارة عن تلك اهليئات واألمور التي قد توصف هبا ذات 
ٌوفرق الصفة عن الذات أن الصفة سواء كانـت . من الذوات وقد ال توصف ّ

ّأي تبقى للموجود هويته بـام هـي ، ُودة أو رفعت تبقى الذات عىل حاهلاموج
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 .عليه دون أن يطرأ عليها تغيري
 نسق ثالـث يـدخل يف تركيبـة اإلنـسان باإلضـافة إىل الـذات هناكلكن 
ّفعالوة عىل أن اإلنسان حيوان ناطق من صفاته أنه عامل. والصفات ، جاهـل، ّ
ًفإن له أفعاال ،  وما إىل ذلكٍسقا، رحيم، جواد، بخيل، جبان، شجاع ُتنسب  َّ

وبـذلك . إليه كالقيام واجللوس والنوم واليقظة واألكـل والـرشب ونحوهـا
 .ب اإلنساين إىل ذات وصفات وأفعالّنتهي املركي

ّيف ضوء هـذه املقدمـة يتبـني أن احلـديث عنـدما جيـري عـن توحيـد اهللا  ّ ّ
تقـع فيهـا الوحـدة كـصفة سبحانه فهو تارة يدور عن الوحـدة الذاتيـة التـي 

ّوثانية عن التوحيد الصفايت بام يـدل عـىل أن ، ّبام يعني أن ذاته واحدة، للذات ّ
ّوأن كـل مـا يف ، ّوثالثة عن األفعال بام يفيد أن أفعالـه واحـدة، صفاته واحدة ّ
 .ُوهو ما يصطلح عليه بالتوحيد األفعايل، فعلهَّ إال الوجود إن هو

َّوبناء عىل ذلك فإن عقي ِّدة التوحيد هي إيامن املوحـد بتوحيـد اهللا الـذايت ً
ّوالصفايت واألفعايل؛ وقد أشارت اآليات القرآنية إىل هذه املراتب التوحيديـة 

 .الثالث
ّومما جاء يف الروايات يف الداللة عـىل هـذه املراتـب مـا ورد عـن اإلمـام 

 ،’ جـاء ج ائيـل إ  رسـول اهللا>: ّ أنـه قـال×جعفر بن حممد الصادق 
فمع . )١(<هاهللا وحده وحده وحد  إال ال  : ّمن أمتك ّيا  مد طو   ن قال: فقال

 قـد جـاء لغـرض <وحـده، وحـده، وحـده>ّأنه من املحتمل أن يكون تكرار 
 أن يكون يف الروايـة إشـارة إىل التوحيـد يف  ـواهللا العامل ـ ُلكن حيتمل، التأكيد

َّومـن ثـم تكـون ، ًووحده فعال، ًفةووحده ص، ًأي وحده ذاتا، مراتبه الثالث
 .قد استوعبت التوحيد الذايت والصفايت واألفعايل

                                                 
  .٢١ص): للصدوق(التوحيد ) ١(
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حتديـد ، ّومن األمور املهمة التي جتدر اإلشـارة إليهـا يف مـسألة التوحيـد
 .موقع التوحيد يف التصنيف املألوف للصفات

ّإىل مجاليـة َّاهللا سـبحانه؛ منهـا أن تقـسم  ة لصفاتّتوجد تقسيامت متعدد
ُإىل صفات ثبوتية تثبت هللا: ٍأو بتعبري آخر، ّليةوجال ّْ ُوأخرى سلبية ي، َ ّزه عنهـا َنّ

ّومن الواضح أن التوحيد يـدخل يف عـداد الـصفات الـسلبية التـي ، سبحانه ِ ّ
وذلك عىل غـرار نفـي اجلهـل عنـه وتنزهيـه عـن ، تعني نفي الرشيك عن اهللا

ّاجلسمية ونحو ذلك من الصفات السلبية ّ. 
ِو ـب  وجـه ر ـك ذو ا ـالل {: بام كان يف قوله تعاىلر، سياقويف هذا ال َ ْ ُ َ  َ ُ ْ َ ََ ْ َ

ِواإلكرام َ َْ
حيـث ،  الـصفاتمـنني وعين النـذٌإشارة إىل هـ، )٢٧:  الرمحن( }ِ

،  إشارة إىل الصفات السلبية<اجلالل> و،ّ إشارة إىل الصفات الثبوتية<اإلكرام>
 .واهللا أعلم

ّابطيـة حمكمـة بـني مراتـب التوحيـد وجتدر اإلشارة إىل وجود عالقـة تر
فإذا ما ثبت التوحيد الذايت فسوف يثبت التوحيد الصفايت والتوحيد ، الثالث
ّوإن ما يتشعب عىل التوحيد األفعايل من فـروع وبحـوث تفـصيلية ، األفعايل ّ ّ

 .يرجع أساسه إىل التوحيد الذايت
 

لتوحيد هو حتديد املراد من توحيـده  إن األصل الذي تقوم عليه معارف ا
: وفهم معنى الوحدة والواحد فيام تشري إليه اآليات مثل قولـه تعـاىل، سبحانه

ٌوما من إ  إال إ  واحـد{ ِ َ ٌ ََ َ
ِ ِ ِ
 ٍ ْ ِ ُوهـو ا واحـد القهـار{، )٧٣: املائـدة( }َ  َ ْ ُْ ِ َ َ ُ : الرعـد( }َ

َوما من إ  إال ا  ا واحد الق{، )١٦ ْ ُْ ِ َ ُ   ِ ٍِ
َ ْ ِ َ ُهارَ  .)٦٥: ص ( } 

ّفام مل يتم فهم مسألة الواحد ال تتيرس عملية فهم بقيـة معـارف التوحيـد َّ ّ ،
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ّفاخلالقية واملعبودية والرازقية وكل األسـامء احلـسنى التـي وردت يف القـرآن  ّ ّ ّ
 .ّيتعذر فهمها حال إغفال تلك املسألة

يف معتقـدنا ّ أساس املعرفة التوحيدية الوحدة يواملراد من الوحدة التي ه
ًوالواحد قـد يكـون واحـدا حقيقيـا وقـد ال يكـون، <ّإن اهللا واحد>: وقولنا ً ،

 .ّوالواحد احلقيقي قد تكون وحدته حقه وقد ال تكون
ّوألن طبيعة البحث يف التوحيـد تفـرض عـىل الباحـث فهـم املـراد مـن 

ٍ كان البد من توضيح املسألة بـيشء مـن اإلمجـال الـذي نـرتك فيـه <الواحد> َّ
ّلقـد قـسموا الوحـدة إىل وحـدة غـري : فنقـول، ةّلتفصيل إىل الكتب املختصا

ّعددية وهي الوحدة احلقة احلقيقية والتـي هـي عـني الـذات ال صـفة زائـدة  ّ
ويف حال وصف اهللا تعاىل بالواحد فيكون املراد من الواحـد هـو هـذا  ،عليها
ّوإىل وحدة عددية تقع يف قبال الوحدة احلقـة احلقيق، املعنى ، ّلعدديـةيـة غـري اّ

ّوإذا انـضم إىل ،  إليهـا يشء آخـر صـارت اثنـنيّوهي الوحدة التي إذا انضم
 : خـصائص الوحـدة العدديـةّومـن أهـم، االثنني يشء صارا ثالثـة وهكـذا

فـال يقـال ، ّ األول ال تصل النوبـة إىل الثـاينِفام مل ينته، )١(نتهاءاملحدودية واال
ّأما لو كان هناك كتـاب ال هنايـة لـه فـال ، ّولعندما ينتهي األَّ إال ٍللكتاب ثان

ٍيكون ثم جمال لكتاب ثان ٍ ٍن؟ لـذلك جـاء ّ فمتى انتهى األول ليكون هناك ثا،َّ
ّ ما يربط بني احلد والعديف كالم اإلمام عيل ّفإذا ما حد الـيشء فـسيتعدد، ّ َّ أي ، ُ
ّومن وصفه فقد حده>: ×قال  ؛يقبل الثاين والثالث َ  .)٢(<ّ عدهّومن حده فقد، َ

ّ منطق الوحدة العددية؛ إذ ال جيـوز ×عىل األساس نفسه رفض اإلمام 
 يف ×ّأن يوصف اهللا سبحانه وتعاىل بالوحدة العددية؛ وذلك حيـث يقـول 

                                                 
  . تفسري أشمل ملعنى هذه الوحدة<ّاحلد>ًسيأيت معنا الحقا يف مبحث ) ١(
 .١٥٢: هنج البالغة، اخلطبة رقم )٢(
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فقول القائل واحـد يقـصد >أتقول أن اهللا واحد؟ :  يوم اجلملهسألمن جواب 
 .)١(<ال يدخل   باب األعدادّفهذا ما ال  وز؛ ألن ما ال ثا    ، به باب األعداد

، ّفمفتاح املعرفة التوحيديـة هـو االعتقـاد والتمييـز بـني معـاين الوحـدة
ّوحتديد املراد من وحدة اهللا عز وجل ٍ وخري شاهد عىل ما نقول مـا وقـع فيـه .ّ

ّألنـه كـام ســيأيت معنـا يف هــذه ،  هللا سـبحانه وتعــاىلّأصـحاب القـول باحلــد
ّدة العددية وصل هبـم األمـر إىل القـول بإثبـات أن القائلني بالوح، األبحاث

ّ هللا عز وجلّاحلد ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، ّ ً ّ.  

                                                 
  .٨٤ ـ ٨٣ص: لصدوقتوحيد ا) ١(
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ّضوء ما تقدم تبني لنا أن التوحيد ينقسم إىل أقسام ثالثة وهي يف ّ ّ: 

ًأوال بام يعنـي ، وهو الذي تقع فيه الوحدة كصفة للذات، التوحيد الذايت: ّ
 .ّأن ذاته واحدة

 . عىل أن صفاته واحدةّبام يشري ويدل، التوحيد الصفايت: ًثانيا
ّوأن كل مـا يف الوجـود ، ةبام يفيد أن أفعاله واحد، التوحيد األفعايل: ًثالثا ّ
 .فعلهَّ إال إن هو

ِّ وتدور عقيدة التوحيد حول إيامن املوحد بتوحيـد اهللا الـذايت والـصفايت 
 .واألفعايل

وعندما نصل إىل التوحيد الذايت يواجهنـا البحـث الكالمـي والفلـسفي 
 :ُبتناول املوضوع من خالل بعدين ينقسم إليهام التوحيد الذايت ومها

ًأوال  .لتوحيد الواحديا: ّ
 .التوحيد األحدي: ًثانيا

: كـام يف قولـه تعـاىل، وقد استخدم القرآن الكريم يف آياته هذين البعدين
ٌإ ه م إ  واحد{ ِ َ ٌ َ ِ ِْ ُ ُ ْوال تصل   أحد مـنهم{: وقوله تعاىل، )١٦٣: البقرة( }َ ُ ْ ِ ٍ َ َ ََ َ  ُ َ{ 
 .)٨٤: التوبة(

ّا اجلهة التي يرتكز عليها متييز املتكلّأم ّمني بـني الواحـد واألحـد فتتمثـل ّ
ٍبطبيعة الذات اإلهلية ومعرفة هل هلذه الصفات ثان أو رشيك أو شبيه كام لـو ، ّ

ًفرضنا أن لعيل شبيها ونظريا يف اإلنسانية هو زيد ً ّ. 
ّهل هللا سبحانه شبيه ونظري؟ إن مهمـة النفـي يف هـذه املقولـة هـي التـي  ّ ٌ

 القـسم مـن التوحيـد نفـي الثـاين فوظيفة هذا، ينهض هبا التوحيد الواحدي
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 .والنظري واملثيل والشبيه والرشيك
ٍفيتحـرك باجتـاه آخـر، ّأما التوحيد األحـدي مفـاده البحـث يف الـذات ، ّ

ّأهي بسيطة أم مركبة؟، ّاإلهلية نفسها ٌ 
ونفـي ، فالتوحيد الذايت الواحدي يرجع إىل نفي الثاين هللا سبحانه وتعاىل

ّالوحدة العددية ويرتتب ع عدم تنـاهي : ّمون ومن أمههاّليه نتائج ذكرها املتكلّ
ّوإثبات كونه هو األول واآلخـر ، تهّته وأبديّوإثبات أزلي، ّاحلق سبحانه وتعاىل
ّأما التوحيد الـذايت األحـدي فمعنـاه نفـي ، ونفي التثليث، والظاهر والباطن

 .ّ وإثبات بساطة احلق سبحانهيبكالرت
 

 هـلّوقع اخلالف بني املدارس واملذاهب اإلسالمية يف أقسام التوحيد، و
ٌقسم واحد أم له ّ أقسام متعددةٌ ٌ. 

التوحيـد  ّ إىل أن التوحيـد ينقـسم إىل^ذهب علامء مدرسة أهل البيت 
مها  الذايت والتوحيد الصفايت والتوحيد األفعايل، والتوحيد الذايت عىل نحوين

 .ّوتوحيد الواحديةّتوحيد األحدية 
 ّوذهب غريهم إىل تقسيم آخـر فقـسموه إىل توحيـد األسـامء والـصفات
ّوتوحيد الربوبيـة وتوحيـد األلوهيـة أو توحيـد العبـادة، ومل جيعلـوا توحيـد  ّ

 .من هذه األقسام ًالذات قسام
 ِوهذا التقسيم مل يرد بشكله الواضح والرصيح يف القرآن الكـريم، وال يف

 .ّاستقرائي ٌ، بل هو بحث اجتهادي’ّ النبي األكرم رواية معتربة عن
حتقيـق (يف كتـاب  كام ، مجلة من الباحثنيتاملكيف كر هذا التقسيم ُ وقد ذ
 :وفيه) معرفة األسامء والصفاتّالعبودية ب

 ....ّأقسام التوحيد عند أهل السنة واجلامعة: املطلب الثالث(
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 ّتوحيـد الربوبيـة، وتوحيـد: ّوهلذا قسم العلامء التوحيد إىل ثالثـة أقـسام
 .األسامء والصفات، وتوحيد العبادة

ًأوال  تعـاىل بـاخللق والـرزق واإلحيـاء  اهللا وهـو إفـراد :ّتوحيد الربوبية: ّ
وسـائر أنـواع التــرصيف والتـدبري مللكـوت الــساموات واألرض،  واإلماتـة

 ....سل وإنزال الكتبروالترشيع بإرسال ال وإفراده باحلكم
 تعـاىل  اهللاوهـو إفـراد : ّ ويـسمى توحيـد العبـادة:ّيد األلوهيةتوح: ًثانيا
َفال يعبد غريه، وال يدعى سواه، وال يستغاث بالعبادة، ُبـه، وال ينـذر وال ّ إال ُ

َيذبح وال ينحر ُ  .لهّ إال ُ
 تعـاىل وتـسميته بـام  اهللا وهـو وصـف :توحيد األسامء والـصفات: ًثالثا
ّوسمى به نفسه، وبام وصـفه وسـام وصف   يف األحاديـث’ه بـه رسـوله ّ

الصحيحة، وإثبات ذلك له من غري حتريف وال تعطيـل، ومـن غـري تكييـف 
 .)١()متثيل وال

ّوقسم ابن قيم اجلوزية التوحيد إىل قسمني ّ  التوحيد النظـري والتوحيـد: ّ
ّمدارج السالكني بني منازل إيـاك نعبـد وإيـاك (العميل، وذكر ذلك يف كتاب  ّ

نوع يف العلم واالعتقـاد، ونـوع يف اإلرادة : توحيد نوعانال( :فقال ،)نستعني
التوحيــد القــصدي : التوحيــد العلمــي، والثــاين: ّاألول ّوالقــصد، ويــسمى

ّ لتعلق األول باإل؛اإلرادي  وهـذا .واملعرفـة، والثـاين بالقـصد واإلرادة خبارّ
 .)٢()ثة أنواعّوتوحيد يف اإلهلية، فهذه ثال ،ّتوحيد يف الربوبية: ً أيضا نوعانالثاين

 يكـشف عـن كـون هـذه ،فكالم ابن قيم وتقسيمه التوحيـد إىل قـسمني
ّمنصوصة، وإنام هي جمرد اجتهادات ّالقضية غري ّ. 

                                                 
 .١٠٥ ص:ّحتقيق العبودية بمعرفة األسامء والصفات )١(

ّزل إياك نعبد وإياك نستعني مدارج السالكني بني منا)٢(  .٢٥ـ٢٤ ص١ج: ّ
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  يقـول عبـد،ّنة واجلامعةس عليها عند أهل الًاّتقسيامت متفقولكون هذه ال
ّالرحيم السلمي يف ك ِّنة واملتكلمنيحقيقة التوحيد بني أهل الس(تابه ُّ ّ:( 

ّوهذه املعاين ـ أي أقسام التوحيد ـ متفق عىل حقيقتها عند أهـل الـسنة.(.. ٌ ّ 
 .ّالعملية ’ّنة وحياة الرسول تها مستفيضة يف القرآن والسّواجلامعة، وأدل

ّوقد عرب عن هذه املعاين أهل السنة واجلامعة بذكرهم ألقـسام التوحيـد،  ّ
 التوحيـد نفـسه، ولكـن اختلف تقسيمهم هلذه املعاين؛ ال الختالفهم يف وقد

 :ألمرين ذلك يعود
ته، فمن نظـر إىل التوحيـد مـن ه اختالفهم يف زاوية التقسيم وج:أحدمها

ّ تعـاىل قـسمه  اهللاعلمي وعميل، ومن نظر إليه من جهـة : ّالعبد قسمه إىل جهة
 .ّواأللوهية واألسامء والصفات ّالربوبية: إىل

ًوهذا ال يعترب اختالفا معنويا بل هو اخ ّتالف تنوع وليس اختالف تضادًّ ّ. 
 بعـضهم ِّرب يعفظي عن املعنى الصحيح كام اختالفهم يف التعبري الل:الثاين

توحيـد يف العلـم واالعتقـاد، أو التوحيـد يف العلـم : التوحيد العلمي بــ عن
 .ونحو ذلك. ..التوحيد القويل، أو التوحيد االعتقادي واالعتقاد، أو

توحيـد القـصد والطلـب، أو : يد العميل بــّوكام يعرب بعضهم عن التوح
 ....القصدي الطلبي، والتوحيد يف العمل، أو التوحيد الفعيل التوحيد

 ....وهذه التعبريات املختلفة ليست متباينة بل هي متوافقة
ّواملشهور عند أهل العلم أهنم يقسمون التوحيد إىل ثالثة أقـسام، وهـي ّ: 

ّتوحيد الربوبية وتوحيد األلوهية  وتوحيد األسامء والـصفات، أو إىل قـسمني ّ
 .)١()توحيد املعرفة واإلثبات وتوحيد القصد والطلب :ومها

ّويبقى السؤال عن الذي ذكر هـذا التقـسيم الثالثـي ألول مـرة، وهنـاك  ّ
                                                 

 .٨٨ـ٨٧ص: ّحقيقة التوحيد بني أهل السنّة واملتكلمني )١(
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ّمفصلة يف هذا املجال لسنا بصدد الدخول فيها، وتكفـي اإلشـارة إىل  أبحاث
) ّ الرد عىل من أنكر تقسيم التوحيـدالقول السديد يف(صاحب كتاب  ما ذكره

ًعبد املحسن البدر، حيث كتب هذا الكتـاب ردا عـىل حـسن  ّلرزاق بناعبد  ّ
ّبن عيل السقاف مؤلف ّالتنديد بمـن عـدد التوحيـد، وإبطـال حماولـة (كتاب  ّ َ

ّ، فهو بعد أن يذكر أن عقيدة التثليث )ّاإلسالمية التثليث يف التوحيد والعقيدة
ّالقرآن عـىل أهلهـا بـالكفر، وأن صـاحب   يف اهللاة فاسدة حكم ّعقيدة نرصاني

ّ يف ربوبيتـه وأسـامئه  ّاملوحـدين هللا ّكتاب التنديد حكـم عـىل عامـة املـسلمني
ّوصفاته وألوهيته بأهنم ثلثوا يف عقيدهتم، فهو ّ ينكر عـىل الكاتـب ربطـه بـني  ّ

 ينقـل عـن ّاملنحرفـة، ثـم تقسيم التوحيد إىل أقـسام ثالثـة وعقيـدة التثليـث
ُوخصوصا أن هذا التقسيم ال يعرف عنـد. .: (.الكاتب قوله ّ  ،ّالـسلف البتـة ً
ُوإنام اخرت  أي بعـد ابـن[ع هذا التقسم وانترش بعـد القـرن الـسابع اهلجـري ّ

ّ يف سـنته أن’ّ تعـاىل يف كتابـه وال النبـي  اهللاومل يـذكر ... ]ّتيمية التوحيـد  ّ
 ّة وتوحيــد ألوهيــة وتوحيــد أســامءّ توحيــد ربوبيــ:ينقــسم إىل ثالثــة أقــسام

ٌوصفات، بل مل ينطق هبذا التقـسيم أحـد مـن الـصحابة، بـل وال أحـد مـن  ٌ
ّ بـل إن  ـ عـن اجلميـع اهللاريض ــ  د من السلف الصالح حوال أ التابعني، بل

مذمومة حدثت يف القرن الثـامن اهلجـري؛ أي بعـد  ّهذا التقسيم بدعة خلفية
ابـن . ..ٌ سنة، ومل يقل هبذا التقسيم أحد من قبـلبنحو ثامنامئة ’ّزمن النبي 

ّتقسيم التوحيد إىل ألوهية وربوبية ّتيمية الذي اخرتع ّ(...)١(. 
ّثم يشري عبد الرزاق بن عبد املحـسن البـدر إىل  ُ ّأن األدلـة مـن الكتـاب (ّ ّ

 يعرفها من لديه أدنى إملام بنـصوص ،ٌ كثرية ال حترصعىل هذا التقسيم ّوالسنة
                                                 

 .١٣ص: ّالقول السديد يف الرد عىل من أنكر تقسيم التوحيد )١(
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 .)١(..).ّالسنةو الكتاب
ً إذا كـان هـذا التقـسيم مـوردا للـنقض واإلبـرام هبـذه :قد يقـول قائـل

 ّفلامذا نرتب أبحاثنا عىل هذا التقسيم؟ الطريقة،
ّ إن حمور هذه األبحاث هو ما يقولـه ابـن تيميـة وأتباعـه، وهـو :اجلواب ّ

ي األساس ملثل هذه العقائد، فاستوجبت مناقـشته أن نـذكر مبانيـه التـ ّاملنظر
 .جتري هذه املناقشة وهذه األبحاث عىل أساسها

 

إىل  ّتفاق عىل تقسيم التوحيدّعى إمجاع علامء السنة عىل االّيف مقابل من اد
ًاألقسام الثالثة املتقدمة، نجد من أنكر هـذا االتفـاق واعتـربه خمالفـا لعقيـدة  ّ َّ

 .ّالسنة واجلامعة أهل
َالتنديد بمـن (ّشار إليه حسن بن عيل السقاف الشافعي يف كتابه وهذا ما أ

الكتـاب إثبـات إبطـال التثليـث يف تقـسيم  ، وحـاول يف هـذا)التوحيد ّعدد
ّالتوحيد إىل توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسامء وصـفات، والقـول  ّ

ّبأن هذا التقسيم ال يعرف عند السلف البتة، وأنه ّ ُ عـد القـرن ُاخرتع وانتـرش ب ّ
 :ّالسابع اهلجري، ومما قاله

ٌ تقسيم غري صـحيح، ةّأن تقسيم التوحيد إىل هذه األقسام الثالث: فاعلم(
ّبه بعض متأخري املصنفني منهم صاحب رشح العقيدة الطحاويـة ابـن  ّتكلم ّ ّ

ّاملنسوب للحنفيـة خطـأ، الـذي رد عـىل صـاحب الكتـاب األصـيل  ّأيب العز ًّ
ّوي احلنفي أثناء رشحه عىل كتابه ـ متن الطحاوية ـ يف الطحا اإلمام أيب جعفر

ّفزيف ابن أيب العز بعض كالم اإلمام أيب جعفر الطحـاوي، وظهـر  التوحيد، ّ
                                                 

  .٣١ـ ٣٠ ص: نفسهاملصدر )١(
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ّمذهب السلف الصالح، فخالف رصيـح الكتـاب والـسنة  بثوب الدعوة إىل
واجلامعـة الـوارد يف كـالم اإلمـام أيب جعفـر  ّواإلمجاع وعقيـدة أهـل الـسنة

 .)١()الطحاوي
ّثم استعرض السقاف األدلة عىل عدم صـحة هـذا التقـسيم مـن خـالل  ّ ّ ّ

ّمن اآليات القرآنية، وبعثة النبي حممد  جمموعة ّ كلمة   القائمة عىل أساس’ّ
 ). اهللاّ حممد رسول  اهللاّ إال ال إله(التوحيد 

فمـن هـذه اآليـات الكريمـة واألحاديـث الـرشيفة ( :ّثم قال بعد ذلـك
ًيتضح وضوحا جل ّيا أن ّ ً ّسـبحانه بـني لنـا أن التوحيـد هـو   اهللاّ   اهللا ّال إلـه إال>ّ

ّ أن :ّ يف سـنته’ّيف كتابـه، وال النبـي   تعـاىل اهللا، ومل يذكر < اهللاّحممد رسول 
ّ توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية :أقسام التوحيد ينقسم إىل ثالثة أسـامء وتوحيد ّ

صحابة، وال مـن التـابعني، بـل من ال ٌوصفات، بل مل ينطق هبذا التقسيم أحد
ّبل إن هذا التقسيم بدعـة   عن اجلميع، اهللاٌوال أحد من السلف الصالح ريض 

 ’ّزمـن النبـي  ّخلفية مذمومة حدثت يف القرن الثامن اهلجـري، أي بعـد
 .)٢()قبل ٌبنحو ثامنامئة سنة، ومل يقل هبذا التقسيم أحد من
َويشري املؤلف إىل األسباب التـي دعـت الـ َ بعض إىل مثـل هـذا التقـسيم ّ

ّمن وراء ذلك، ويضع يف أولويـات هـذه األسـباب تكفـري املـسلمني  والغاية
ّوحــدوا توحيــد ربوبيــة ومل يوحــدوا توحيــد ألوهيــة، فقــال ّبــدعوى أهنــم ّ ّ ّ: 

يـسريون  واهلدف من هذا التقسيم عند من قال به هو تشبيه املؤمنني الذين ال(
ّ بل تكفريهم بـدعوى أهنـم وحـدوا توحيـدّعىل منهج هذا التقسيم بالكفار، ّ 
ّربوبية كسائر الكفار بزعمهم ّومل يوحـدوا توحيـد ألوهيـة ـ وهـو توحيـد !! ّ ّ

                                                 
ّالتنديد بمن عدد التوحيد )١(  .٧ـ٦ ص:َ
 .٨ ص:املصدر نفسه )٢(
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ّالذي يدعونـه ـ وبـذلك كفـروا املتوسـلني باألنبيـاء  العبادة ّ علـيهم الـصالة ّ
ّباألولياء، وكفروا أيضا كثريا ممن خيـالفهم يف   أووالسالم ً ً مـور كثـرية يـرون أّ
ّعىل خالفها، وكل ذلك سـببه احلـر ّب أو احلقالصوا اين، وعـىل ذلـك سـار ّ

ّشــارح الطحاويــة ابــن أيب العــز فخــالف اإلمــام احلــافظ بــاحلنفي ّامللقــب  ّ
 .)١(!)عديدة الطحاوي احلنفي يف عقيدته يف مواضع
ّفهذا كالم رصيح يف االجتاه العام   الذي سلكه البعض يف تكفـري خمـالفيهمٌّ

ًن الـسقاف رصحيـا وواضـحا يف كالمـه يف اعتبـار املـصدر ألدنى مسألة، وكا ً ّ
ّلوضع أسس التكفـري لكـل خمـالف يف الـرأي هـو احلـر األساس ّ أي ابـن (اين ُ

 ).ّتيمية
 ّوما هو املهم يف هذا الكتاب هو اإلشارة إىل املخالفات الـرصحية لإلمـام

ّالطحاوي حيث شيدت مدرسة ابن تيمية أركاهنا عـىل أقـوال نـسبتها ألئ ّمـة ّ
ًوكان من بينها العقيدة الطحاوية التي نالت اهتاممـا كبـريا لـدى علـامء  كبار، ً ّ

ّولكــن الــسقاف فنــد هــذه اال هــذه املدرســة، ّ ّدعــاءات املنــسوبة إىل اإلمــام ّ
  اهللاّ صــاحب املــتن الطحــاوي ينفــي احلــد عــن ّأن :الطحــاوي والتــي منهــا
 صاحب املتن ينفـي اجلهـة ّومنها أن! ّعليه فيثبت احلد ّسبحانه، والشارح يرد

ّحتـى قـال ! ّهبـا، والـشارح يـرد عليـه فيثبتهـا ُ سبحانه أن يوصـف اهللاّوينزه 
ــرب  ّالعالمــة عــيل القــاري عــن شــارحها ابــن أيب   ّالعــز يف رشح الفقــه األك

 .)٢()املبتدعة صاحب مذهب باطل، تابع لطائفة من: (ّ بأنه ـ١٧٢ص ـ
ّومن مجلة األدلة التي ذكرها السقاف   :عىل إبطال هذا التقسيمّ

ًأوال( ّال يعرف يف الرشع إطالق اسم موحد عىل من كفر ولو بجزء مـن: ّ ُ 
                                                 

 .٩ ص:املصدر نفسه )١(

 .٩ ص:املصدر نفسه )٢(
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ّ وذلك بنص الكتاب والسنة، بل ال جيوز أن نقول الـرشع ؛ّالعقيدة اإلسالمية ّّ
 ....ومل يرد ما مل يقل
ّابن تيمية الذي اخرتع تقسيم التوحيد إىل ألوهية وربوبية يقـول إن: ًرابعا ّ ّ ّ 

ّاملرشكني كانوا يقرون بتوحيـد الربوبيـة دون توحيـد ألوهيـة، وأن املـسلمني  ّ ّ ّ
ّخيالفونـه يف آرائـه كـذلك وحـدوا ربوبيـة ومل يوحـدوا ألوهيـة، فهـو  الذين ّ ّ ّ

 .)١(...)وهذا مراده من هذا التقسيم ّيكفرهم بذلك،
 

يقابلـه الـرشك عـىل إذا كان التوحيد عـىل مـستوى األسـامء والـصفات 
األسامء والصفات، فهنـا ينبغـي عـدم اخللـط يف مفهـومي التوحيـد  مستوى

 عـىل مـستوى ًااعتبار املرشك عىل مستوى العبادة مرشك والرشك، إذ ال ينبغي
ًإذا كان مرشكا يف التدبري ال يمكن تصنيفه ضـمن  األسامء والصفات، وهكذا

 .املرشكني يف العبادة
 جممـوع فتـاوى(شكل واضـح ورصيـح ابـن بـاز يف وهذا ما يشري إليه ب

 :وعند التفصيل تكون أنواع التوحيـد ثالثـة: (حيث يقول) ّومقاالت متنوعة
ّ الربوبية وتوحيـد األلوهيـة وتوحيـد األسـامء والـصفاتتوحيد  وهـذا يف. ..ّ

َول  سأ هم من خلقهم  {:  كام قال تعاىل،َّاجلملة أقر به املرشكون َ ْ ُْ َُ َ ََ ْ َْ َ َْ َ َ ُ قولن ِ   .}  اهللاُ
ّمور، لكنهم مل يـستفيدوا مـن هـذا فهم معرتفون هبذه األ... )٨٧: الزخرف(

 .)٢(...)وإخالصها له سبحانه  بالعبادة، اهللاإلقرار يف توحيد 
ّفهذا التقسيم إنام نذكره وفقا ملا أسس عليه ابن تيميـة وأتباعـه نظريـاهتم ّ ّ ً ّ 

 .ومنهجهم يف عقيدة التوحيد
                                                 

 .١٣ـ١٠ ص:املصدر نفسه )١(
 . التوحيد وما يلحق به٣٤ ص١ ج:ّجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )٢(
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 ويعتربون أنفـسهم أبطالـه نجـدهم ّ يتحدثون يف التوحيد،وكون هؤالء
ّخلطا شديدا يف أقسام التوحيد، ومل يميزوا بينهـا، وكـان مـن نتـائج  خيلطون ً ً

َلغريهم بالرشك واإلحلاد، وهذا مـا حـصل ملـن أسـموه شـيخ  ّذلك اهتامهم
ّاإلسالم املجدد حممد بن  ّكتاب التوحيد الذي هو حـق(اب يف كتابه ّعبد الوه ّ

ّأتباعه رشوحا متعددة، ولكن حممد بـن عبـد  والذي كتب فيه)  عىل العبيد اهللا ّ ً
ُ جمدد وحمييّم إياه رغم اعتباره ـابّالوه خلط بـني هـذه األقـسام ـ التوحيد  ّ

ًوكأنه مل يقرأ كتابا واحدا  ً ذلـك مـن خـالل العنـاوين   التوحيد، ونكتـشفيفّ
فضل التوحيـد ومـا ( :ل املثالواألبواب التي وضعها للكتاب، فقال عىل سبي

ّر من الذنوب، من حقق التوحيد دخل اجلنة بغـريّيكف حـساب، اخلـوف مـن  ّ
ّ إال شهادة ال إله عاء إىلالد(ًوذكر أيضا . ني هذه األبحاثوال رابط ب) الرشك

ّالتوحيـد البـد  ّحيث جعله يف الباب اخلامس، مع أن تفسري)  تفسري التوحيد، اهللا
ونحومهـا  من الرشك لبس احللقـة واخلـيط(ّ ثم ذكر .ّ األولأن يكون يف الباب
ً، فقد خلط بني أبحاث التوحيد خلطا عجيبا غريبا)١()لرفع البالء ودفعه ً ً. 

ًومما ذكره أيضا  ّمن تربك بشجر أو حجر ونحومها، مـا جـاء يف الـذبح ( :ّ
 .هذين األمرين والبحثني ببعضهام فام عالقة)  اهللالغري 

 بمكان يذبح فيه  باب ال يذبح هللا ، اهللاا جاء يف الذبح لغري باب م: (ًوأيضا
، مـن  اهللاسـتعانة بغـري اال ، من الرشك اهللا، باب من الرشك النذر لغري  اهللالغري 

ٍرجل صـالح فكيـف   عند قرب اهللاَما جاء يف التغليظ فيمن عبد  اهللالرشك بغري 
ٌ إىل غري ذلك مما فيه خلط واضـح وفـو)٢()إذا عبده اجلهـل عـن  ىض تكـشفّ

 .عدم املعرفة بالتوحيدو
                                                 

 .١٢ ص: عىل العبيد ّكتاب التوحيد الذي هو حق اهللا )١(

 .املصدر نفسه) ٢(
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ّمـضمونه مـن حيـث الـصحة  ّ وبغض النظر عنـّولذا فإن هذا الكتاب 
ّمن الناحية العلمية واملنهجية والفنية  ال قيمة له ـوعدمها ّ ّ. 

ّالشيخ حممـد بـن صـالح العثيمـني يف : ومن الذين ذكروا أقسام التوحيد
 .)حيدالقول املفيد عىل كتاب التو( :كتاب
ّمـشتق : غـةيف الل :تعريف التوحيـد( :ّد عرف العثيمني التوحيد بقولهفق

ّمن وحد اليشء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحـد، أي ّ جعـل الـيشء  ًّ
ّ سبحانه بام خيتص بـه مـن الربوبيـة، واأللوهيـة  اهللاإفراد : ويف الرشع .ًواحدا ّ ّ

 .والصفات واألسامء
 :ثالثة أقسامينقسم التوحيد إىل  :أقسامه

 .ّ توحيد الربوبية.١
 .ّ توحيد األلوهية.٢
 .)١() توحيد األسامء والصفات.٣

ّثم عرف هذه األقسام بام خمترصه ّ: 
ّ عز وجـل بـاخللق، وامللـك، والتـدبري اهللا هو إفراد :ّتوحيد الربوبية( ّ ...
ُالقسم من التوحيد مل يعارض فيه املرشكون الذين بعث فـيهم الرسـول  وهذا
 ّإن: ّوأنكر توحيد الربوبية عىل سبيل الترشيك املجوس حيث قـالوا. ..’

َللعامل خالقني ِ.. 
 ويقال له توحيد العبادة باعتبـارين؛ فباعتبـار إضـافته :ّوتوحيد األلوهية

ّتوحيد األلوهية، وباعتبـار إضـافته إىل اخللـق يـسمى توحيـد : ّيسمى  اهللاإىل  ّ
ّ عز وجل ب اهللا العبادة، وهو إفراد  ....العبادةّ

ّ عز وجـل بـام لـه مـن األسـامء اهللا وهو إفراد :توحيد األسامء والصفات ّ 
                                                 

 .١٢ـ٥ ص١ ج:القول املفيد عىل كتاب التوحيد )١(
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 .)١(.)..والصفات
ّثم بني موقع هذا التوحيد بقوله وهذا القسم مـن التوحيـد هـو الـذي ( :ّ

ّمة اإلسالمية وانقسمواّضلت فيه بعض األ ِفيه إىل فرق كثرية، فمـنهم سـلك  ّ
ٌات زاعام أنه منزهّمسلك التعطيل فعطل ونفى الصف ِّ ُ ّ ّ، وقد ضل؛ ألن املنـزه  هللا ً ّ ّ

ّحقيقة هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب وينزه كالمه مـن أن يكـون  ً
 .)٢(...)ًتعمية وتضليال

ّوأيضا الشيخ العثيمني يف رشح العقيدة السفارينية حيـث قـال واعلـم : (ً
ّأللوهية، وتوحيد األسـامء ّتوحيد الربوبية، وتوحيد ا: أقسام التوحيد ثالثة ّأن

ّفأما توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية فلم خيتلف فيه أهل القبلـة؛  والصفات، ّ ّ
ّوأما توحيـد األسـامء والـصفات فهـو الـذي . ..فيه املسلمون يعني مل خيتلف

ًاختلف فيه املنتسبون إىل اإلسالم اختالفـا يمكـن   أي،اختلف فيه أهل القبلة
 .)٣()إجراء النصوص ّتة أوجه يفّإنه عىل س: أن نقول

 

 توحيد األسـامء والـصفاتـ ّاتفقت كلامت القائلني هبذا التقسيم الثالثي 
ّوتوحيد الربوبية وتوحيد األلوهية والعبـادة ّ عـىل أن األصـل واألسـاس يف  ـّ

ّاألقسام الثالثة هـو توحيـد األسـامء والـصفات، ويتفـرع عنـه توحيـد  هذه
 .ّعنهام توحيد األلوهية والعبادة ّ ويتفرع،ّلربوبيةا

 فهـذا ،فإذا كان هناك توحيد حقيقـي عـىل مـستوى األسـامء والـصفات
ّإجيابا عىل توحيـد الربوبيـة وكـذلك عـىل توحيـد العبـادة، وهكـذا  ينعكس ً

                                                 
 .١٢ـ٥ ص١ج: القول املفيد )١(
 .نفسهصدر امل )٢(
 .٩ص: ّرشح العقيدة السفارينية )٣(
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هناك انحراف يف الفهم التوحيدي عىل مستوى األسـامء  العكس، فإذا ما كان
ّسلبا عىل الربوبية والعبادة ذلكوالصفات فسينعكس  ً. 

من هنا كانت احلاجة عنـد احلـديث عـن التوحيـد الربـويب أو التوحيـد 
 إذ ؛لتفات إىل األصل يف ذلك وهو التوحيد األسـامئي والـصفايتاال ،العبادي

 .والتجزئة بني هذه األقسام وأساسها ال يمكن التفكيك
ّونحن نجد يف كثري من الكتب التي تعرضت ملـسأ لة التوحيـد يف العبـادة ٍ

 .ّمبتورة وناقصة ألهنا مل تنظر إىل التوحيد األسامئي والصفايت ّأهنا
ّومن الذين رصحوا هبذه احلقيقة ابن تيميـة يف َّوى احلمويـة االفتـ(كتابـه  ّ

 .وفيها سؤال وجواب) الكربى
 مـا: ّسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف سنة كذا، فقال الـسائل: ّأما السؤال

َا ر ن   العرش استوى{:  يف آيات الصفات كقوله تعاىلقولكم َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ ، )٥: طه( } 
ٌاستوى إ  ا سماء وِ  دخان ُ  م{ َ ُ َ َ ِ َ  َ

ِ َ َ  إىل غري ذلك مـن اآليـات )١١: ّفصلت( }ْ
ابع صـّإن قلوب ب  آدم بـ  إصـبع  مـن أ: (’كقوله  وأحاديث الصفات

 ؟... إىل غري ذلك من األحاديث)   ا ارّيضع ا بار قدمه : (وقوله ،)ا ر ن
ِّفإن معرفـة هـذا أصـل الـدين وأسـاس اهلدايـة ...(: ويف اجلواب يقول ّ

 .)١()ّاكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول وأفضل ما
ّفإذن أصل الدين إنام هو يف األسامء والصفات وليس يف التدبري والعبادة ِّ. 

ّيم اجلوزية يف كتاب ًوأيضا أشار إىل ذلك ابن ق  الـصواعق املرسـلة عـىل(ّ
ِّاجلهمية واملعطلة وجعل مفتاح دعوهتم ـ أي دعـوة األنبيـاء ـ ( :حيث يقول) ّ

سبحانه بأسامئه وصفاته وأفعالـه، إذ عـىل هـذه  وزبدة رسالتهم معرفة املعبود
ّمجيعها، وإن اخلوف والرجاء واملحبـة والطاعـة  املعرفة تنبني مطالب الرسالة ّ

                                                 
 .١٧٥ص: ّ الفتاوى احلموية الكربى)١(
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ّالعبودية تابعة ملعرف املرجو،و  .)١()املخوف، املحبوب، املطاع، املعبود ّ
ّ فكل من حياول التصوير بأن التوحيد ينحرص يف العبـادة، وأن:وعىل هذا ّ ّ 

هنـا   ال يوجد عندهم توحيد، فهو خمطئ، ومـن^أتباع مدرسة أهل البيت 
ًكان البحث مع ابن تيمية وأتباعه يف أصل التوحيد وفقا الع تقـاداهتم والـذي ّ

 .توحيد األسامء والصفات  هو
 وسـالمه علـيهم  اهللافأساس دعوة الرسـل صـلوات : (ّثم يقول ابن قيم

 .)٢()ّسبحانه بأسامئه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصالن آخران  اهللامعرفة 
ّوأيضا إىل ذلك أشار الشيخ حممد بن صالح العثيمني يف كتاب   القواعـد(ً

  اهللامنزلـة العلـم بأسـامء ( :حيث يقـول)  وأسامئه احلسنى اهللات ُاملثىل يف صفا
توحيـد : الثالثـة  بـه أحـد أقـسام التوحيـد اهللاِّوصفاته من الـدين، وتوحيـد 

ّالربوبية وتوحيد األلوهيـة وتوحيـد األسـامء والـصفات، فمنزلتـه يف ِّالـدين  ّ
ًعالية وأمهيته عظيمة وال يمكن أحدا أن يعبد   ّه األكمـل حتـى عـىل الوجـ اهللاّ

وهـذا يـشمل دعـاء املـسألة ودعـاء . .. وصـفاته اهللايكون عىل علـم بأسـامء 
 .)٣()العبادة

ّألجل ذلك كانت دعوتنا يف هـذه األبحـاث إىل املعرفـة احلقيقيـة باإللـه 
ّ عـز وجـل،  اهللاألحد، فمعرفته سبحانه وتعـاىل أساسـها يف توحيـد  الواحد ّ

ّخلل فكل األ والتي إذا وقع فيها ّعامل تصبح ال قيمة هلا، والعبادة إنـام تكـون ٌ
 .كانت عىل أساس املعرفة الصحيحة  تعاىل إذا اهللاذات قيمة عند 

 ّحتقيـق العبوديـة(طيف الكردي يف ا ما أشارت إليه فوز بنت عبد اللوهذ
                                                 

ِّ الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة)١(  .١٥١ـ١٥٠ ص١ ج:ّ
 .١٥١ ص:املصدر نفسه )٢(
 .١٧ ص: وأسامئه احلسنى القواعد املثىل يف صفات اهللا )٣(
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ًحيـث قالـت بعـد الـنص الـذي نقلنـاه سـابقا) بمعرفة األسامء والصفات ّ: 
  .)١()وأساس التوحيد توحيد األسامء والصفاتِّفالتوحيد أساس الدين، (

ّ ألن كـل املراتـب ؛وهذا هو الكـالم الـصحيح، والـذي ال إشـكال فيـه ّ
 تعـاىل سـتقع عبادتـه  اهللاوتنبني عىل هذه املرتبة، ومن جهل  ّحقة إنام تقومالال

ّ ألهنم ؛ٌ تعاىل له يد ولكن ال كاأليدي اهللاّالذين قالوا بأن   كأولئك،عىل جمهول
 اليـد ّ بـأناجلارحـة فهـذا توحيـد التجـسيم، وإن قـالوا ّ قالوا بأن اليد هيإن

 تعاىل، فكيف يعبدون من ال يعرفونه؟  كانوا جاهلني به،جمهولة ال نعرفها
ً وصفاته عـرف إهلـا  اهللاومن عرف أسامء ( :الكردي قوهلافوز ولذا تتابع 

ًحقا، خالقا رازقا، ربا منعام ِ ُ ً ً ً ً يامن بمجهول، فكيف بمعـدوم، ّيتصور اإل فال... ّّ
ًسبحانه وتعاىل عن ذلك علوا كبريا ً ّ. 

 تعـاىل  اهللاّواخلطر احلقيقي الذي يتهدد العبادة الناشئة عن غـري معرفـة بـ 
ًالعابد إذا جهل معبوده فقد يتقرب إليـه بـام يـبغض، أو يـبغض شـيئا  ّهي أن ّ

 يكرهـه، وملـا يريـده أو ّيستجيب املرء يف العبادة ملا حيبه تعـاىل أو ّحيبه، وكيف
 .)٢()يعرف مواله احلقيقي؟ ينهى عنه وهو ال

 كـام ،املعرفة ُ ما يشري إىل رضورة هذه^ّويف أحاديث أئمة أهل البيت 
العا ل   غ  بص ة   سائر > :×ّيف احلديث املروي عن اإلمام الصادق 

ًبعداّ إال ، فال تز ده  عة ا س طر ق  غ   ُ>)٣(.  
ُ اإلنسان أنه حيوقد حيسب ّسن صنعا ولكنه يكون من اخلارسين كـام قـالّ ً 

َقل هل ن بئ م باألخ  ن أ ماال ا ين ضل سعيهم   ا يـاة ا  يـا {: تعاىل َ َ َْ  ِ َ ْ ِ ْ ُْ ُ ُْ َْ  َ َ َِ  ً َ َ
ِ

ْ َ ْ
ِ ُ  َ ُ ْ ْ ُ

                                                 
 .٦٣ ص:ّحتقيق العبودية بمعرفة األسامء والصفات )١(

  .٨٩ ص:املصدر نفسه )٢(

 .٣٦٢ ص:حتف العقول عن آل الرسول )٣(
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ْوهم ُ ْ سبون   هم  سنون صنعا َ ُ َ َ َُ ُ ُِ ْ ُْ ْ  َ  .)١٠٤ـ١٠٣: الكهف( }َ
ّأشارت إىل األخرسين يف العمـل، ألن العقيـدة كانـت ّوامللفت أن اآلية 

  والتوحيد كان خمتال، وهل تنفع الصالة أو الصوم يف مثل ذلك؟ باطلة،
ِّفدعوتنا تتمثل يف رضورة جعل األساس يف هذا الدين ونظامه معرفة    اهللاّ

تـه، معرف ّ أول ا ين«: × ّ كام قال اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب،تعاىل
 .)١(»و مال معرفته ا صديق به، و مال ا صديق به توحيده

ّيبدأ اإلنـسان، وكـل مـا عـدا ذلـك يتفـرع عـن هـذا ينبغي أن فمن هنا  ّ
ٍوقـدمنا إ  مـا عملـوا مـن  مـل {: تعاىل يف حمكم كتابهاهللا  األصل، ولذا قال

َ َ َ َْ ِ ُ ِ َ َ
ِ ْ ِ َ َ

ًفجعلناه هباء َ َ َ َُ ْ َ ُمنثورا َ ْ ًذا العمل مل يكـن بـاطال يف أساسـه فه. ) ٢٣: الفرقان( }َ
ّيف ظاهرها تامـة الـرشوط، ولكـن مثـل  ّألنه عبارة عن صالة وصوم وعبادة

ُمـا قـدروا {هؤالء بنوا أعامهلم عـىل أسـاس  َ َ ِحـق قـدره   اهللاَ ِ
ْ َ ، ٩١: األنعـام( }َ 

ّ حـق معرفتـه، فقـالوا مثـل قـول  اهللا ومـا عرفـوا )٦٧: ، والزمر٧٤: ّواحلج
َوجالس، ومستقر، وشاب أمرد، وله يـد وقـدم  كالوجوه،وجه ال: البعض ٌ ّ ..

ّوما شاكل ذلك، ولكنهم حتـى ّيتخلـصوا مـن مـشكلة التجـسيم والتـشبيه  ّ
 ...).ال كالوجوه، وال كاأليدي، وال (:قالوا

 ّومن هنا نجد أن الكثري من العلامء يف مدرسة الـصحابة اسـتنكروا هـذه
 .ًافيها هتافتّاألقوال ـ كام سيأيت ـ واعتربوا أن 

األصـل  ّ قامت عـىل أسـاس أن^ّومرتكزات مدرسة أئمة أهل البيت 
ّهو املعرفة وليس العبادة، وليس كام يتوهم البعض أنه ورد يف القرآن : الكريم ّ

ْوما خلقت ا ن واإل{ َ َ ِ
ْ ُ ْ َ َ ِ س إال ِ عبـدونَ ُ ُ ْ َ  ِ يقـول يف آيـة  هّألنـ )٥٦: الـذاريات( }َ

َ وا بد ر {: أخرى ْ ُ ْ ُك ح  يأ يك ا ق َ ِ َ
ْ َ َ ََ َِ

ْ  فغاية العبادة هي اليقني )٩٩: احلجـر( } 
                                                 

 .وىلُ األ هنج البالغة، اخلطبة)١(
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 .واملعرفة
 :نذكر ^ األحاديث التي أشارت إىل ذلك يف أقوال أهل البيت ومن
ًأوال  سـنة ّللـشيخ الـصدوق، املتـوىف) علل الـرشائع( ما ورد يف كتاب :ّ
 عـىل خـرج احلـسني بـن عـيل« :ّ أنـه قـال×هـ، عن اإلمام الصادق ٣٨١

ّأيها ا اس إن : أصحابه فقال  عرفـوه، فـإذا ّ إال خلـق العبـاد ّ جل ذكـره مـا اهللاّ
 .)١(»سواه َعرفوه عبدوه، و ذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من

ّللعالمة املجلـيس حـول جـواب لإلمـام ) بحار األنوار(ما ورد يف : ًثانيا
ل الـسبب يف  عن سـؤال يمكـن أن خيطـر يف ذهـن الـبعض حـو× الرضا
ّ عز وجل لنفسه باألسامء احلسنى والتي ندعوه من خالهلا اهللا تسمية ّ. 

فلـ س : قـال ...×ِّسألت أبا احلسن الرضا >: ّعن حممد بن سنان، قال
ّ تاج إ  أن  س  نفسه، و كنه اختار  فسه أسماء لغ ه ّيدعوه بها، ألنه إذا  م  ّ

َيدع باسمه  م يعرف ُ َُ«)٢(. 
 :للشيخ الصدوق) التوحيد( ورد يف كتاب  ما:ًثالثا

وانـصب  يا أبا احلسن اصعد املنـرب: ×ِّقيل لإلمام أيب احلسن الرضا >
ً املنرب فقعد مليا ال يتكلم مطرقا،× عليه، فصعد  اهللاًلنا علام نعبد  ًُ ّ  :ّثم قـال ّ

  عرف من عـرف اهللافل س .. . توحيده اهللا معرفته، وأصل معرفة  اهللاّأول عبادة 
ّبال ش يه ذاته، وال إياه وحد من اكتنهه، وال حقيقته أصاب من مثلـه، وال بـه  َ َُ ّ ّ

َصدق من  .)٣(»اهّنه ّ

                                                 
 .١ّ، باب علة خلق اخللق واختالف أحواهلم، ح٩ ص١ج: علل الرشائع) ١(
 .٢٦، ح٨٨ ص٤ ج:بحار األنوار) ٢(
 .٤٠، ح٢٢٨ ص٤ج: املصدر نفسه) ٣(
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َومـا{: اهلدف من خلق اإلنسان حيث قال تعـاىلأشار القرآن الكريم إىل  َ 
ِخلقت ا ن واإل َ  ِ

ْ ُ ْ َ ِ س إال ِ عبدونَ ُ ُ ْ َ  
ِ ّ، فكامل إنـسانية اإلنـسان )٥٦: الذاريات( }َ

 تعـاىل،  ً سبحانه وتعاىل، وما مل يكن اإلنسان عابـدا هللا هللا بالعبادةّ إال ّال تتحقق
ّ إال ّلوصـول إىل مقـام اإلنـسانيةّولن يتمكن من ا .ّفسيبقى يف مرحلة البهيمية

 .ّق مقام العبوديةّبأن حيق
مجيـع  ّ، واملقـدم عـىل^ّوأول وصف نجده يف القرآن الكريم لألنبيـاء 

  سبحانه وتعاىل، وهلذا قـال هللاًصفاهتم ومقاماهتم وفضائلهم هو كوهنم عبادا 
ِســبحان ا ي أ ى بعبــده{: ’يف الرســول األكــرم  ِ ْ َْ ِ َ ْ َ ِ  َ َ ، ومل )١: اءاإلرس( }ُ

، »خاتم األنبياء واملرسـلني«، أو »ّإمام األولني واآلخرين«أو » رسوله«ُيقل بـ
ّوصل إىل كل هذه املقامات والفضائل بالعبوديةّإنام  ’ّألنه  ّ. 

ًوأشـهد أن حممـدا عبـده : (ـّيف تـشهد الـصالة  ـ نقـولًأيضا نحن ولذا  ّّ
 .ّ واخلامتية إىل مقام الرسالة’ ّفمن العبودية وصل ،)ورسوله
ّحقيقة اإلنـسانية ال يـصل إليهـا اإلنـسان، وال يـستحق أن يكـون فإذن  ّ

 .ّإذا كان قد وصل إىل مقام العبوديةّ إال يف أرضه  اهللاخليفة 
ُّلكن هذه العبودية ال تعطي أكلها وثامرها يف الدنيا واآلخـرة ُُ ّ بمعرفـة ّ إال ّ

ُ سبحانه وتعاىل، ولو عبد اإلنسان اهللا  ال يعرفـه فـسيكون كـام قـال اإلمـامً إهلـا َ
 عـة  العا ل   غ  بص ة   سائر   غ  طر ـق، ال تز ـده«: ×الصادق 

ًبعداّ إال ا س  ً ألنه يسري عىل غري هدى، ولن يزيده السري)١(»ُ ًبعداّ إال ّ  ً.وضالال ُ
ّ وإىل مقام القـرب اإلهلـي، البـد مـن  اهللاولكي تكون العبادة موصلة إىل  ُ

                                                 
 .٥ ص١ج:  الصدوقتوحيد )١(
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 ،»ّ أول ا يـن معرفتـه«: ×ّ سبحانه وتعاىل، ولذا قال اإلمام عـيل  اهللا معرفة
ّفاملعرفة هي املقدمـة األساسـية للعبـادة، ومـا مل تتحقـق املعرفـة فـال معنـى  ّ ّ

ًوكلام ازداد اإلنسان معرفة ب .للعبادة   اهللاً تعاىل كانت عبادته أكثر قيمة عنـد  اهللاّ
 .تعاىل

ْمثل ا يـن ينفقـون أ ـوا هم {: قرآن الكريموكمثال عىل ذلك ما يقوله ال ُ َُ َ ْ َ َ ُ ِ َ ِ  ُ َ َ

ِس يل  ِ  ِ َ كمثل حبة أن تت سبع سنابل     س بلة مائة حبة و  اهللاَ ٍ ٍ ٍ  َ َ َ َ َُ َ ُِ َ َُ ْ ُ  
ِ َ

ِ َ ََ َْ ْ ْ َ
ِ
ُ يضاعف   اهللاَ ِ َ ُ

ْ ِمن َ شاء و َ ُ َ ٌ واسع عليم  اهللاَ ِ َ ٌ ِ  .)٢٩١: البقرة( }َ
 :بعةمقامات أر هذه اآلية إشارة إىل ففي
ّ يشري القرآن يف بعض آياته إىل أصل كيل وهو أن من جاء باحلـسنة:ّاألول ّ 

 . يعطي للبعض يف مقابل احلسنة عرش أمثاهلا اهللافله عرش أمثاهلا، ف
ّ أنه يف هذه اآلية ال يعطي مقابل احلسنة عرش أمثاهلا، بل يـضاعفها :الثاين

 .سبعامئة ضعف إىل
ُ يـضاعف  ِمـن  ـشاء  اهللاَو{هـو مقـام : الثالث َ َ َْ َ ُ ِ  تعـاىل يـضاعف  اهللا، فـ}ُ
 .ّولئك الذين يستحقون ذلكّولكن ليس للكل، بل أل السبعامئة،

  تعـاىل قـائم عـىل أسـاس احلكمـة ال عـىل اجلـزاف اهللاعل فّوالسبب أن 
ّوالعبثية، فهو يضاعف ملن يستحق، واملستحق هو من عرف  ّ ّ حق معرفتـه،  اهللاّ

 . قدرهّ حق اهللا َوقدر
ٌ واسع عليم  اهللاَو{مقام : الرابع ِ َ ٌ ِ  ّ فإنه تعاىل يعطي البعض عىل قـدر سـعة}َ

ٌ واسع حكيم، أو واسع عزيز، أو غفور، بـل قالـت  اهللاو: رمحته، واآلية مل تقل ٌ
ّهو اإلشارة إىل أن الـبعض يـستحق» عليم«وسبب جميء لفظة » عليم ٌواسع« ّ 

 ّ يــستحق بغــري حــساب،أوسبعامئة، العــرشة، أو الــسبعامئة، أو مــضاعفة الــ
 . سبحانه وتعاىل اهللاّومرجع ذلك كله إىل قدر معرفة 
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ّفمن أراد أن يرفع عمله وعبادته، ال يرفعه من خالل البعد الكمي، بـل  ُ
ّخالل البعد الكيفي، ويتحصل ذلك برفع درجة املعرفـة بـ من  سـبحانه  اهللاُ

 .وتعاىل
ّومن هذه املقدمة يت  :نضح لنا أصالّ

 .ّ أن اهلدف من خلق اإلنسان هو العبادة:ّألصل األولا
 وإىل مقــام  اهللاّ أن هــذه العبــادة ال يمكــن أن توصــل إىل :األصــل الثــاين

 . تعاىل اهللاإذا كانت ناجتة عن معرفة ّ إال ُالقرب
ّوبناء عىل ذلك، انبثق اجتاهان أساسيان يف معرفة  ّ  : سبحانه وتعاىل اهللاً

ّاالجتاه األول ّالجتاه الذي اعتقد به غالبية علامء املسلمني، من علـامء هو ا:ّ ّ 
ّاإلماميــة والــصوفية، ومــن واملعتزلــة مــن ، ومــن األشــاعرة، وّأهــل الــسنة ّ

 .من مجهور املسلمني وعلامئهموهم الغالبية العظمى ِّواملتكلمني،  الفالسفة
نهم والتعبـري عـ ـ ّأقليـة مـن العلـامءوهو الذي ذهـب إليـه : ّاالجتاه الثاين

ِّوبعض املتكلمني، وهؤالء ال يتجاوزون  ـ باب املساحمة يف التعبري  منبالعلامء
 .اليد، وإذا ما أردنا احتساهبم فلن يصلوا إىل الثالثني عدد أصابع

ّونقاشنا هنا ليس مع أصحاب االجتـاه األول بـل مـع أصـحاب االجتـاه  ّّ
 .الثاين

  تعاىل؟ هللاّفام الذي يقوله أصحاب هذا االجتاه يف معرفة 
ّيعتقد أصحاب االجتاه الثاين بأن مجيع الصفات الواردة يف القرآن الكريم  ّ

ّتعاىل، وكذلك الـصفات اإلهليـة التـي وردت يف األحاديـث املنـسوبة إىل   هللا
 ُ، والتي بظاهرها توحي بالتشبيه، أو بالتجسيم، ينبغي محلهـا عـىل’ ّالنبي

 سـبحانه وتعـاىل لـه جـسم، ولـه  اهللاّظاهرها، ونتج عن ذلك االعتقـاد بـأن 
ّحيز، وله جهة، ويشار إليه باإلشارة احلسية، وأنه سـبحانه وتعـاىل  مكان، وله ّ ّ
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ّيف مكان ويـشار إليـه، وأن لـه حركـة  قاعد أو جالس ّ، كـام يتحـرك ًنـزوالوُ
 ينـان له ساق وله صورة ولـه وجـه وعّأنه تعاىل ّاإلنسان، وأن من لوازم ذلك

ّوأن الثوب الـذي يلبـسه إىل نـصف  خرى،األع رجله عىل ّوأصابع، وأنه يض
 .ه من ذهبءّقدميه، وأن حذا

ْلـ س كمثلـه  {: وعندما وصلوا إىل قولـه تعـاىل َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  )١١: الـشورى( }ٌء ْ
ّاضطروا إىل القول بأنه ٌجسم ال كاألجسام، ويـده ال كاأليـادي، وحركتـه ال  ّ

 ....كاحلركات
 

ّاه من معتقـدات ألصـحاب نظريـة االجتـاه الثـاين القائمـة عـىل ما ذكرن ّ
ٍالتجسيم ليس افرتاء أو ادعاء بال مستند أو دليل أساس ً ًّ. 

ّبل إن التأمل يف كلامهتـم ومـا ذكـروه يف كتـبهم يفيـد أو يفـيض إىل هـذه  ّ
 نقل كلامت هؤالء، ليقـف القـارئ الكـريم عىلبحثنا ّسيرتكز وهلذا  النتيجة،

سس التـي صول القرآن الكريم والقواعد واألمعتقداهتم املنافية أل عىل حقيقة
 .رسالة اإلسالم من أجلها كانت

  ّابن تيمية: ّولاأل
ــأن  ّيف معــرض مناقــشته ألصــحاب االجتــاه األول القــائلني ب ّ  لــيس  اهللاّ

ّوأما يف النفـي، فنفيـتم عـن : (يقول... ال يشار إليهوليس له جهة، و بجسم،
ّينطق هبا كتاب وال سنة، وال إمام مـن أئمـة املـسلمني، بـل  اء مل تعاىل أشي اهللا ُّ ٌ

ّالتحقيـق، وقلـتم إن العقـل نفاهـا فخـالفتم  والعقل ال يقـيض بـذلك عنـد
وقلـتم لـيس هـو بجـسم وال  وخالفتم العقول الرصحية،... الرشيعة بالبدعة

 .)١()...ّجوهر وال متحيز وال يف جهة
                                                 

 .٤٥ـ٤٤ ص٣ج: ّة يف تأسيس بدعهم الكالميةّبيان تلبيس اجلهمي) ١(
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ّة أن القول بأنـه سـبحانه وتعـاىل لـيس ّفمن وجهة نظر ابن تيمية الرصحي ّ
ٍ وال أي إمـام مـن،’ّ وسـنة رسـوله  اهللاهو قول مل ينطق به كتاب  بجسم، ّ 

ًأئمة املسلمني، مع العلم بأن هذا الرأي يتنـاقض متامـا مـع كتـاب  ّ ّ وسـنة  اهللاّ
 . باإلضافة إىل خمالفته جلمهور علامء املسلمني’ ّالنبي

ّثم يرتقى ابن تيمية أكثر ّ ّ ليعترب ذلك خمالفا للعقل الذي يرى بأنـه يمكـن ّ ً
 .ً تعاىل جسام، وال حمذور يف ذلك اهللايكون  أن

 ًاّويضيف إىل ذلك كله ليجعل رأيه هو رأي الرشيعة، ورأي غـريه خمالفـ
 !!بدعةـ املخالف لرأيه ـ ّللرشيعة، وخيتم كالمه بأن هذا الرأي 

  اهللاّد مـن نـسبة اجلـسمية إىل ّولنأيت إىل حتديد معنى اجلـسم ليتـضح املـرا
ّتعاىل؛ يقول حمقق كتاب بيان تلبـيس اجلهميـة الـدكتور أمحـد معـاذ حقـي يف  ّّ

ّاجلسم هو كل جوهر مـادي قابـل لألبعـاد الثالثـة؛ وهـي ( :للجسم تعريفه ّ
 .)١()ّوالعمق، ويتميز بالثقل واالمتداد، ويقابل الروح الطول، والعرض،

ّذا االجتاه أهنم يقولـونوهلذا نرى يف كلامت أصحاب ه  جيلـس  اهللاّبـأن : ّ
ًيكون للكـريس أطـيط، والزم هـذا الكـالم أن لـه ثقـال والكريس عىل ّ، وأن ّ

ّ تعاىل يشعرون بثقله، وإال فإنه إذا مل يكـن لـه مـادة،  اهللاُيعىص  املالئكة عندما ّ ّ
 !ومن أين جاء هذا األطيط؟! أين سيأيت هذا الثقل ًومل يكن جسام فمن

املـراد   بعد ذلك إىل املصادر التي اعتمد عليها يف حتديـديّيشري الدكتور حقّثم 
جاين، للجر اف اصطالحات الفنون للتهانوي، والتعريفاتّكش: من اجلسم، وهي

 .صليبا ّغة العربية، واملعجم الفلسفي جلميلواملعجم الفلسفي ملجمع الل
ّولكي يتخلص أو يتهرب ابن تيمية من هذه الشبهة الت ّ يزعم  ،ي وقع فيهاّ

ٌجسم ال كاألجسام، فهو تعاىل له جسم ولكـن جـسمه خيتلـف عـن  هو: هّأن
                                                 

 .، احلاشية١٥ ص٣ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )١(
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ُاملتعارفة، وكأن القرآن الكـريم مل ينـزل بلـسان عـريب مبـني شكل األجسام ٍّ ٍ  ؛ّ
ّحتى يأيت ابن تيمية ّوأمثاله ليتأولوا آيات الكتاب حسب فهمهم اخلاص ّ ّ. 

ّاملعرفـة ويـدعون بأنـه شـيخ وهذا اإلنسان الـذي ينـسبون لـه العلـم و ّ
ّيعلم ويدري بأن اجلسم إذا كان يف حمل معني ال يمكنه أن يكون  اإلسالم، أال ٍّ ّ
َو ذا سـأ ك {: ٍّيف حمل آخـر، وكيـف يفهـم معنـى قولـه تعـاىل يف الوقت ذاته َ َ َ َ

ِ َ

ٌعبادي    فإ  قر ـب ِ
َ َ 

ِ  َ َِ ِأجيـب دعـوة ا ا  إذا د ن ِ َِ َ ََ
ِ ِ  ََ ْ ُ ُ

فلـو . )١٨٦: البقـرة( }
 من الـذي يف ًا تعاىل قريب اهللاملرشق، وكان  ًفرضنا شخصا يف املغرب وآخر يف
ً تعاىل أن يكـون قريبـا مـن ذاك  هللايمكن  ّاملرشق، فبمقتىض كالم ابن تيمية ال

ّدعوة الداعي، وإذا ما دعاه إثنان  ًالذي يف املغرب، فكيف يكون إذن قريبا من
ّمـنهام معـا، وهلـذا فـرس  ً يمكن أن يكـون قريبـاٌأحدمها بعيد عن اآلخر، فال ً

ٌهؤالء معنى القرب بأن علمه حميط هبـام، وكيـف ينـسجم ذلـك ّ مـع املعنـى  ُ
 !القرآين الرصيح؟

ّ وال يتميـز منـه يشء مـن ّوال يشار إليـه بحـس: (ّويتابع ابن تيمية القول
ّوعربتم عن ذلك بأنه تعاىل ليس بمنقسم وال مركب، وأنـه ال يشء، ّّ ّ حـد لـه ّ َ

َتريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حـد وقـدر أو يكـون لـه  وال غاية، ٌّ َّ
ْقدر ال يتناهى  .)١(.)..وأمثال ذلك َ

  ابن القيم ا وز ة: ا ا 
ّوهو الذي حذا حذو سيده ابن تيمية يف اعتبـار كـل مـن خالفـه جهميـ ّ  ًاّ

ًومعطـال ًومــؤوال ّ بــائس ال ينتمــي إىل ٍومــا إىل ذلـك، بأســلوب . ..ًا وفاســقّ
ّن كل من خالف رأيه فهـو كـافر وفاسـق، وكأنـه إ األسلوب العلمي، بحيث ّ ّ

                                                 
 .٤٥ ص:املصدر نفسه )١(



 ٥١ ..........................................................................    تعاىل   اهللا  معرفة يف اجتاهات

ّالتوحيد، ليكون هـو املوحـد وغـريه الكـافر  عطوا الوكالة يفُوحده وأمثاله أ
 .واملرشك، وهو منطق العاجز الضعيف

ّالصواعق املرسلة عىل اجلهميـة واملعطلـة(يقول ابن القيم يف كتابه   ّإن( ):ّ
 سـل، ويقولـون نحـنفهذا توحيدهم، وهـذا إيامهنـم بالر. ..توحيد البعض

ّننزهه عن األعراض واألغراض، واألبعاض واحلدود، واجلهـات، وحلـول 
ّفيسمع املخدوع هذه األلفاظ، فيتوهم منها أهنـم ينزهـون  احلوادث، ّ ّ عـام  اهللاّ

ّ يـشك عند اإلطالق من العيوب والنقـائص واحلاجـة، فـال يفهم من معانيها
ّأهنم يمجدونه ويعظمونه، ّ ، ويكشف الناقد البـصري مـا حتـت هـذه األلفـاظ ّ

ّوتعطيل الـرب تعـاىل عـام يـستحق مـن  سلفريى حتتها اإلحلاد وتكذيب الر ّ ّ
كـسمعه، وبـرصه، وحياتـه،  كامله، فتنزهيه عن األعراض هو جحـد صـفاته

 .)١()بجسمّ إال ّوعلمه، وكامله، وإرادته، فإن هذه أعراض ال تقوم
ّأن املنزهة القائلني بـأن : وتقرير كالمه ّ تعـاىل ال حتـل فيـه احلـوادث،  اهللاّّ

 من يستمع إىل أقواهلم ويأخذ هبا ،ّبمركب من أجزاء، وليس له جهات وليس
ّألنه يتصور بأهنم يمجدون  فهو خمدوع ّّ ّ ويعظمونه، ألنه بحسب رأي ابـن  اهللاّ ّ

 .عىل اإلحلاد القيم كالمهم ينطوي
ّ ممـن يعتقـدون بأنـه ال يوجـد ّعجيب منه ومـن ابـن تيميـة وأمثـاهلاموال ّ

ّالنبي حممد  معصوم بعد ، نـراهم يعطـون العـصمة ألقـواهلم وآرائهـم، ’ّ
ًوافقهم يكون مؤمنا، ومن خالفهم يكون كافرا فاسقا ملحدا فمن ً ً ًُ َ. 

ّ عن اجلسمية يعطله عن كامله، ومن يقـول بأنـه تعـاىل لـي اهللاّومن ينزه  ّ  سّ
ًمتصفا باألعراض  ) واألعـراض زائـدة عـىل ذاتـه، أي زائـدة عـىل اجلـوهر(ّ

 ؟! سبحانه وتعاىل اهللا فهو جاحد بصفات ،لألعراض  وليس حمال
                                                 

ّالصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة )١(  .٩٣٤ ص٣ ج:ّ
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  اإلمام ا ار : الثا 
، )العنيـد ّرد اإلمام الدارمي عثامن بن سعيد عىل بـرش املريـيس( كتاب له

ّواملرييس من أصحاب االجتاه األول  ّ. 
 ّأهيا املعارض، ما أبقيت غاية يف نفي: ُفيقال لك: (لدارمي يف كتابهيقول ا

ّ ال نقـول إنـه عـىل العـرش ويف :استواء العرش واستوائه إىل الـسامء إذ قلـت
ّباألينية، ومن مل يعرف أن إهله فوق عرشه،  السامء ّفوق سـامواته، فـإنام يعبـد وّ

قـصد بعبادتـه إىل إهلـه يف ويقصد بعبادته إىل إهلـه يف األرض، ومـن  ، اهللاغري 
 .)١()ّكعابد الوثن؛ ألن الرمحن عىل العرش، واألوثان يف األرض األرض كان

ّأنه البد من االعتقـاد بـأن : وتقرير كالمه ّ ه يف مكانـ سـبحانه وتعـاىل  اهللاّ
وكذلك بيته، وهو جالس فوق العرش وينـزل إىل الـسامء، ولـيس إىل  السامء،

ًك اجلهـة، وإال إذا مل يكـن معتقـدا بـذلك فهـو حتديده يف تل األرض، وينبغي ّ
 .يعبد الوثن

  أبو إسماعيل ا روي: رابعا 
ّإن مـا ورد يف هـذا الكتـاب هـو  ).األربعني يف دالئل التوحيد( كتاب له

ّوألن كل مـا ورد يف الكتـاب  عجائب وغرائب ما ذكره أصحاب هذا املنهج، ّ
ّمن أوله إىل آخره هو موضع تأمل، ويصلح شاهد ما نقوله، نقتـرص هنـا  ًا عىلّ

املـشهد  عىل إيراد عناوين األبـواب املـذكورة فيـه لكـي يقـف القـارئ عـىل
ّاإلمجايل لتصور هؤالء ملعنى التوحيد، بل لتصورهم عن  وتعـاىل،   سبحانه اهللاّ

ّطالع عىل هذه املعرفة التي يدعون أهنا معرفة توحيديةواال ّ ّ ّ)٢(. 
وين مـن خالهلـا يعـرف القـارئ رؤيـة ّوأبواب الكتاب موزعة عىل عنا 

                                                 
 .٩٥ ص: اإلمام الدارمي عثامن بن سعيد عىل برش املرييس العنيدُّرد )١(
 .الفهرست: راجع كتاب األربعني يف دالئل التوحيد )٢(
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 :ّهذا االجتاه، ومن هذه العناوين أصحاب
ّباب الدليل عىل أنه تعاىل يف السامء، الدليل عىل أنـه عـىل العـرش، بـاب ّ 

ه عىل الكـريس وعنـدما يّحيث يقولون بأن قدمـ  قدمه عىل الكريس  اهللاوضع 
 تعـاىل، بـاب إثبـات  هللاّ، باب إثبـات احلـد  ـ رجليه تقعان عىل الكريس ّيمدد

، باب إثبات الصورة له، باب إثبات العينـني  هللاإثبات الوجه  ، باب هللاجلهات 
،  هللاباب إثبات األصابع لـه، بـاب إثبـات الـضحك  ّله، باب إثبات اخلط له،

ِّعىل أن القدم هو الرجل، باب اهلرولة  ، باب الدليلهللاباب إثبات القدم   .... هللاّ
 .ّبواب ينقل الروايات الدالة عليهاويف مجيع هذه األ

   يع  الفراءوالقا  اإلمام أب: ا سا 
اء ّينقـل الفـر ).إبطال التـأويالت ألخبـار الـصفات(صاحب كتاب هو 

ّإن >:  يقـول’  اهللاسمعت رسـول : ُعن قتادة بن النعامن، قال: رواية وفيها

ْ  ما فرغ من خل اهللا اسـتوى   ّأيـام ـ  ّق الـساموات واألرض يف سـتةْ ـ خلقهّ
ُتصلح ل   ّقال إنها الوخرى، عرشه، واستل  ووضع إحدى رجليه   األ ُ«. 

ٌوهو   العرش العظيم متكـئ> : قال؟ّسألت أين ربنا: خرى فيهاأورواية  ّ 
 .<خرىٌواضع إحدى رجليه   األ

ّوقد اضطر حمقق الكتاب أبو عبد  ّتضعيف كل الروايـات اىل  النجدي  اهللاّ
ًاء، نظرا الحتوائها عىل أبـرز مـصاديق التجـسيم والتـشبيه، ّأوردها الفر يالت

ّصحة سندها، ومن ذلك ما قاله يف تعقيبه عىل الروايـة الثانيـة  اءّبعد ذكر الفر
ّقال أبو حممد اخلالل« :أعالهالتي ذكرناها   ،ّسناده كلهم ثقـاتأٌ هذا حديث :ّ

 .)١(»الصحيحني رشط عىلوهو مع ثقتهم 
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  ّا شيخ  مد بن صالح العثيم : سادسا 
، وهو من املعـارصين، ومـن مدرسـة )ّرشح العقيدة الواسطية(صاحب 

ّوأما أدلة نفاة الرؤية العقلية، فقالوا: (ّتيمية، يقول ابن ّ  لـزم ،ُ يرى اهللالو كان : ّ
ّ تعاىل؛ ألنه يـستلزم التـشبيه والتمثيـل،  اهللاًجسام، واجلسم ممتنع عىل  أن يكون

ً تعـاىل أن يكـون جـسام؛ فلـيكن  اهللاّأنه إن كان يلزم مـن رؤيـة  :عليهمّوالرد 
 .)١()ّاليقني أنه ال يامثل أجسام املخلوقني ّكذلك، لكننا نعلم علم

: ّفهو يرى أنه تعاىل جسم ولكن ال كاألجسام، والسؤال للشيخ العثيمني
ٌسم بطـول ّ وهل برأيك أنه تعاىل له جـ؟ّمن يقول بأن هناك مماثلة يف األجسام

ٍآالف، وقـدماه كـل واحـدة ألـفمرت، وعرض مخسة آالف  سبعة ... مـرت و ّ
ًعن ذلك علوا كبريا  اهللاتعاىل  ً ّ. 

ٌوإال فام معنى القول بأنه جسم ال كاألجسام، وله أعني ال كـاألعني و ّ ّ ...
ّ، ومؤدى ذلك ثبوت التشبيه واجلـسمية، وإذا مل  اجلسميةّكلها خصائص فهذه ّ

ًفالتسمية باطلة أوال، وثانيا يثبت اجلهل بـه تعـاىل،  جسمية صيكن هلا خصائ ً ّ
 . تعاىل اهللاب والنتيجة هي عدم العلم واملعرفة

  ع اضات أصحاب هذا ا نهج   كتاب فتح ا اريا: سابعا 
البــن حجــر ) فــتح البــاري بـرشح صــحيح البخـاري(ونعنـي بــه كتـاب 

ّأحـد كبـار رشاح صـحيح ) ّابـن بطـال(ويف هذا الكتـاب أشـار  .العسقالين
ّحجـر العـسقالين إىل أن غـرض البخـاري الـرد يف بعـض  البخاري قبل ابن ّ

ّنظرية التجسيم وتعلقهم بالظواهر، وينقل ابـن  أبواب الكتاب عىل أصحاب ّ
ّحجر أيضا عنه أنه كان بصدد إبطال ّنظرية املجسمة ً ّ. 

                                                 
 .٤٥٨ ص١ج: ّرشح العقيدة الواسطية )١(
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ّوعىل كل حال فقد ذكر ابن بطال يف رشح ًورا ال مـأ لصحيح البخـاري هّ
ّمع أصحاب نظرية التجسيم لريدوا عىل  تتوافق مـا ورد يف كلـامت البخـاري ّ
التنبيـه عـىل ( عديدة منهـا كتـاب ًاّوابن حجر، وألفوا يف ذلك كتب الّبطوابن 

ٌالذي وافق عليه مجع غفـري مـن أصـحاب ) يف فتح الباري ّاملخالفات العقدية
الشيخ عبـد العزيـز بـن : أمثال منهم من يناملعارص ّمنهج التجسيم، وال سيام

ّالعلامء يف الـسعودية، و الـشيخ صـالح بـن   ورئيس هيئة كبارّباز املفتي العام
وعـضو هيئـة كبـار العلـامء،  جنـة الدائمـة لإلفتـاءللفوزان الفوزان عـضو ا

 بـن  اهللاوالشيخ عبد   بن سليامن املنيع عضو هيئة كبار العلامء، اهللاوالشيخ عبد 
 بـن  اهللاعبد  ًة الدائمة بمجلس القضاء األعىل سابقا، والشيخعقيل رئيس اهليئ

ّحممد الغنيامن رئيس قسم الدراسات العليا واملدرس باملسجد النبوي  .ًسابقا ّ
ّفهؤالء مجيعا كتبوا يف مقدمة الكتاب املذكور ما يـدعم ويـشيد بكـل ّ  مـا ً

 .فيه من مضامني ورد
 د من اعرتاضات ألهـلوألجل أن يقف القارئ الكريم عىل بعض ما ور

ــاري ــتح الب ــاب ف ــذه ،التجــسيم عــىل كت ــن ه ــدة م ــوارد عدي ــشري إىل م  ن
 :االعرتاضات، ومنها

ّوقد تقرر أن : (ّيقول ابن بطال :ّاملورد األول  ليس بجـسم فـال حيتـاج  اهللاّ
ومعنى االرتفاع إليه اعـتالؤه مـع ... فيه، فقد كان وال مكان ّإىل مكان يستقر
 .)١()تنزهيه عن املكان

ّويف كالمه رد عىل مـن قـال بـأن  ّ حيتـاج إىل مكـان؛ ألن الزم ذلـك أن  اهللاٌّ
 .ٌله جسم، وهو سبحانه موجود قبل املكان، واملكان خملوق من خملوقاته يكون

ّوكام ذكرنا فإن ابن حجر وافق عىل هذا الكـالم، ومل يبطلـه، ولكـن ابـن 
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ّعىل املخالفات العقدية يف فـتح التنبيه (مل يسلم من النقد الوارد يف كتاب  ّبطال
هم، فكـان التعليـق عـىل ءّواملؤيد من قبل العلامء الذين أوردنـا أسـام )الباري

 :كالمه بام ييل
 ّمنها نفي اجلـسمية:  فيه منكرات ـ عنه اهللاا  عفـ  ّهذا النقل عن ابن بطال (

ّالسنة وهو نفي مل يرد يف الكتاب و، اهللا عن ،واالستقرار يف مكان ودعـوى . ..ُّ
 عـىل العـرش،  اهللا نفي استواء  ـّابن بطالأي  ـ    منهايعن املكان يرم  اهللاتنزيه 
ً مستو عىل العرش حقيقة كام ذكر  اهللاليس بسديد، بل  وهو  وذكره رسـوله  اهللاٍ

ّ، ففـي نظـرهم أن ابـن بطـال ...) من غري متثيل وال تكييف وال تعطيل’ ّ
 يف مكـان، بـل اعتـربوه  هللاالسـتقرار ّيف اخلطأ والذنب لنفيه اجلـسمية و وقع

ّألن نفيه مل يرد يف كتاب وال سنة صاحب بدعة ُ ٍ ِ ّ. 
 :أورد يف فتح الباري رواية منقولة عن البخاري وفيها :املورد الثاين

ّاستدل ابن قتيبة بذكر الصورة عـىل أن   يف صورة، اهللافيأتيهم (  صـورة  هللاّ
ّمتسك به : ّوقال ابن بطال. ّاء وتعقبوهكاألشي ّ كام ثبت أنه يشء ال،ال كالصور

 الحـتامل أن يكـون بمعنـى ؛هلـم فيـه ّ صـورة، وال حجـة هللاّاملجسمة فأثبتوا 
 ،ّيسمى الدليل والعالمة صورة  كام،ً هلم دليال عىل معرفته اهللالعالمة وضعها 

واحلـديث واألمـر ال   صورة حديثك كذا، وصـورة األمـر كـذا،:وكام تقول
 .)١(...)ًقةصورة هلام حقي

 ّوعلق الشيخ عيل بن عبد العزيز بن عيل عىل هذا الكالم، ووافقه العلـامء
ٌهذا متحل من ابن بطـال ونبـز ألهـل . .: (.فقال ّ ّالـسنةّ  واجلامعـة وللـسلف ُّ

ّباجلسمية، ألهنم يثبتون  الصالح ّ عز وجـل صـورة حقيقيـة تليـق بجاللـه  هللاّ ّ ّ
                                                 

 ــ٥٢٦ ص١٣ ج:راجع هذه املطالب يف كتاب فـتح البـاري بـرشح صـحيح البخـاري )١(
  .٧٤٤٧ و ٧٤٣٤، ح٢٤ :، كتاب التوحيد، باب٥٢٧
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ّني البتـة، كـام وصـفه بـذلك رسـوله مماثلة صور املخلوق وعظمته، ال تقتيض
 .)١()...ّرأيت ر    أحسن صورة: احلديث وغريه كحديث معاذ  يف هذا’

ٌإن هذا احلديث من املؤكد أنه كذب عىل رسول : ونحن نقول ّ ّ  .’  اهللاّ
ًيقول يف فتح الباري تعليقا عـىل االخـتالف املوجـود بـني  :املورد الثالث
ّاملجسمة يف قضية  : اهللارؤية  ّ

ّ يـرى يـوم القيامـة بـالعني املجـردة والبـارصة،  اهللاّفمنهم من يرى بأن ( ُ
ّيقول بأنه يرى يف جهة معينـة إمـا يف اليمـني أو يف اليـسار، وإمـا يف  وبعضهم ّ ّ ُ ّ

ًوبعضهم يقول بأنه يرى ال يف جهة هربا مـن حمـذور ... األسفل األعىل أو يف ّ
  اهللاّمة إىل جواز رؤيـة مجهور األّذهب أهل السنة و: ّبطال التجسيم، يقول ابن

 .)٢(.)..به فاسد ّوما متسكوا... يف اآلخرة
 ّالتنبيه عىل املخالفـات العقديـة يف فـتح(ّويعلق هؤالء األعالم يف كتاب 

ّاحلـق : (بـالقول ّ بعد العبارة املتقدمة، بقلم عيل بن عبد العزيز بن عيل)الباري
ُعز وجل يرى يف اآلخرة باأل  اهللاّأن  ّ ونفي اجلهة يف الرؤيـة باطـل، إذ . ..بصارّ

ّجهة، وهو سبحانه يرى وهو يف علوه، يرونـه مـن فـوقهم كـام  يفّ إال ال رؤية ُ
من فوقنـا، فالتـشبيه للرؤيـة بالرؤيـة ال املرئـي بـاملرئي  نرى الشمس والقمر

 .)٣()كيف  ويراه املؤمنون بال.فافطن
ّل املـشكلة ونخـرج  وهل تنحـ!؟وهل يوجد تشبيه أكثر من هذا التشبيه

 .!؟ّجسم ال كاألجسام وال كالكيفياتّنه أّحمذور التجسيم بمجرد القول  من
 ّ أهنم أهـل التوحيـد، هـل هـذا هـومهتاصوأفهؤالء الذين ينادون بأعىل 
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توحيـد التجـسيم، ّ إال توحيدهم؟ وهـل هـذا مـا يـدعون إليـه؟ وهـل هـذا
اجلهـة، واالسـتلقاء، وتوحيد الـصورة، وتوحيـد املكـان، و وتوحيد التشبيه،

 م؟ه هل هذا هو معبود؟اليرسى ووضع الرجل اليمنى عىل
ّتضمنت ترمجة الباب أن : (ّقال ابن بطال يف فتح الباري :املورد الرابع   اهللاّ
ّاجلسم مركب من أشياء مؤلفة ّليس بجسم ألن ويوافق ابن حجر عـىل هـذا ) ّ
 .ّالكالم وال يرده

ّأييـد كبـار علـامء املدرسـة الـسلفية أو ويف تعليق عيل بن عبـد العزيـز بت
ّابن تيمية أو أتباع حممد بن عبد الوه مدرسة ّ  يقول بعد أن يذكر كالم ابـن ،ابّ
 مل تنطـق بـه النـصوص ٌّ بـدعيٌ حمدثٌ نفي اهللالنفي للجسم عن  هذا: (ّبطال

 .)١()ّاستعامله يف حقه سبحانه ّالرشعية، وال جيوز
 هـوف تعاىل هبذه الطريقة  اهللاّسمية عن ّفبحسب رأي هؤالء أن من نفى اجل

ّصاحب بدعة، وليس من حق أحد نفي هذه اجلسمية ّ. 
 وعدم نفيهم للرتكيب يستلزم أن يوجد له تعاىل أجزاء، وهذا ينايف الغنـى

ّونلفت نظر القارئ الكريم إىل أننا وإن اقتـرصنا عـىل هـذه املـوارد، !! الذايت
 فالكتـاب حيتـوي عـىل جمموعـة ّ وإالمن باب إيراد بعض األمثلة، لكن ذلك

 .املوارد التي ال حاجة لذكرها كبرية من هذه
 

ّإن األمانة العلمية تقتيض   جتهـاد أن حيرتمـوا أصـحاب الـرأي واالمـنّ
ّالرأي اآلخر واجتهاد من خالفهم، ولكننا مع األسف الـشديد نـرى أن هـذه  ّ

ت يف زماننـا عـىل خّرس قبل ذلك، وتوربام ّابن تيمية، التي بدأت مع  املدرسة
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 القـائم عـىل ّمـويي ينتمي يف حقيقته إىل اهلوى األأيدي أتباع هذا املنهج الذ
ّإقصاء اآلخر والقضاء عليه، نراهم يرصحون بتكفري كل من خـالفهم  أساس ّ

ع وإىل  والتجسيم والتشبيه، ونسبتهم إىل البـد اهللامسألة معرفة  ومل يوافقهم يف
ّنجدهم يف فتاواهم حيكمون عىل مـن ال يتفـق معهـم  الكفر واالرتداد، وهلذا

ّبأنه مرتد وكـافر يف توحيد األسامء والصفات  ّضـد أحكـامهم نحـرصتال  و.ّ
 حيـث يعتـربوهنم ؛األشـاعرة ّحتىتشمل ّالشيعة اإلثني عرشية فحسب، بل 

ّبأهنم ليسوا من أهل السنة واجلامعة، مع العلم بـأن  ّ ّاملـسلمني يتبعـون  عمـومّ
 .ّواملتكلمني منهج أيب احلسن األشعري، وكذلك املاتردية

املـنهج  ّومن املوارد التكفريية للمسلمني التي وردت يف كلامت أتباع هذا
 :نذكر

ّورد يف فتاوى اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء  :ّاملورد األول
: ويش يف جواب عن هـذا الـسؤالالدّأمحد بن عبد الرزاق  ّالتي مجعها ورتبها

ّ يف كل مكان، تعاىل عن ذلك، وما هـو حكـم  اهللاّبأن  ّكيف الرد عىل القائلني(
ّ يف كل مكان فهو مـن احللوليـة  اهللاّمن اعتقد أن : (يقول يف اجلواب ).قائلها؟ ّ

ُّفإن انقاد ملا دل عليـه الكتـاب والـس... ّبام تقدم ويرد عليه ّنة واإلمجـاع، وإالّ ّ 
 ).اإلسالم ّ مرتد عنٌفهو كافر

ٍ يف جهة العلو وأنه مستو عىل عرشه بائن مـن خلقـه اهللاّعىل أن : (ّثم قال ّ ّ، 
 ) .ّ مرتد عن اإلسالمٌ فهو كافرّإنقاد وإال فإن

 بـن غـديان، وعبـد  اهللا وعبـد ، بن قعود اهللاعبد : ّووقع عىل هذه الفتوى
ّبـن بـاز، ألن هـؤالء هـم أعـضاء   اهللاعفيفي، وعبد العزيز بـن عبـد  ّالرزاق

 .)١(ّللبحوث العلمية واإلفتاء جنة الدائمةالل
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ّجمموع فتاوى ورسائل فضيلة الـشيخ حممـد (ورد يف كتاب  :املورد الثاين
ُأنه سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس( :)العثيمني بن صالح ُإذا سئل : ّ

ذه اإلجابة صـحيحة عـىل  فهل ه،ّيف كل مكان، أو موجود  اهللا: ؟ قال اهللاأين 
 إطالقها؟

هذه إجابة باطلة ال عىل إطالقهـا وال تقييـدها، فـإذا سـئل أيـن : فأجاب
ٌ فهذا حيد عن اجلـواب ، فقط<موجود>: ّوأما من قال. ..فليقل يف السامء ؟ اهللا

 فهــذا ، وأراد بذاتــه<ّ يف كــل مكــان اهللاّإن >: ّوأمــا مــن قــال ومراوغــة منــه،
 .)١(.)..كفر

ّحجـة ، وهـل فقط هل اجتهاده فهذا اجتهاده وفهمه للنصوص، إذا كان 
ّمعصوم عن اخلطأ ملجرد أنه من أتباع ابن تيمية وحممد بن عبـد الوهـ هو ّ ّّ اب؟ ّ

ّيكون فهم اآلخرين أيضا حجة؟ وملـاذا فهمـه توحيـد وفهـم غـريه  وملاذا ال ً
 رشك وكفر؟

جنـة وى اللفتـا(ا املنهج التكفـريي يف ّرصح أصحاب هذ :املورد الثالث
ّبأن الذي يمثل أهل) واإلفتاء الدائمة للبحوث ّ السنة ّ ّواجلامعة هو ابـن تيميـة ُّ

 .ّمضل ٌّوأتباعه، وغريهم ضال
ّإن ابن تيميـة لـيس مـن أهـل: يقول الناس: ( سؤال يف الكتابفقد ورد ّ 

ّالسنة  ّواجلامعة، وأنه ضال مضل، وعليه ابن حجـر وغـريهُّ ٌّ ، وهـل قـوهلم ...ّ
 ).ال؟ ٌصدق أم

ّإن الشيخ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية إمام من أئمة أهـل: (ويف اجلواب ّ ّ 
ّالسنة  ّ الـسنة  بـه اهللاّواجلامعة، يدعو إىل احلق وإىل الطريق املستقيم، قـد نـرص ُّ ُّ

                                                                                                                   
 .٥٢١٣ : الفتوى رقم ـشبهة احللول

 .٥٥ :، الفتوى١٣٣ـ١٣٢ ص١ ج:العثيمنيالشيخ جمموع فتاوى ورسائل  )١(
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ّبه أهل البدعة والزيغ، ومن حكم عليه بغري ذلك فهـو املبتـدع الـضال  وقمع
ً فظنوا احلـق بـاطال، والباطـل حقـا، يعـرف ُعميت عليهم األنباء ّاملضل، قد ّ ً ّ ّ

وقـرأ كتبـه وكتـب خـصومه وقـارن بـني سـريته   بـصريته اهللاذلك من أنـار 
 ).الفريقني ٍوسريهتم، وهذا خري شاهد وفاصل بني

ّووقع عىل هذه الفتوى مجيـع األعـالم، ألهنـ ّ مـن حقهـم أن ّم يـرون أنّ
ّتبـاع اّ احلقـوق احلـرصية يف م أصحابّأهن، وبالكفر والبدعة ّيتهموا اآلخرين

 .)١(ّاحلق دون سواهم
ّمن املـوارد التـي اعتـرب فيهـا أصـحاب هـذا املـنهج أهنـم  :املورد الرابع

ّ الــسنة ّوحــدهم يمثلــون أهــل رشح العقيــدة (واجلامعــة مــا ورد يف كتــاب ُّ
ّمن هم أهـل الـسنة : فإذا سألنا: (العثيمني، وفيه ّملحمد بن صالح) ّالواسطية
باإلسالم املحض اخلـالص عـن الـشوب،  ّهم املتمسكون: ؟ فنقولواجلامعة

ّيقتـيض أن األشـاعرة واملاتريديـة  ّوهذا التعريف من شيخ اإلسالم ابن تيمية ّ
ّ السنة ونحوهم ليسوا من أهل ّمتسكهم مشوب بام أدخلـوا فيـه  ّواجلامعة ألنُّ

ّمن البدع، وهذا هو الصحيح؛ أنه ال يعد األشاعرة فيام ذهبـوا إليـه واملاتردية  ّ
 .)٢()ّ وصفاته من أهل السنة واجلامعة اهللايف أسامء 

ّوملجــرد أن األشــاعرة وغــريهم مل يقولــوا بالتجــسيم وال بالتــشبيه، ومل  ّ
 ! صاروا من أهل البدع،ّبام قاله ابن تيمية وأتباعه يقولوا

اد، م السابقة من البدعة والكفر واالرتدَهُّباإلضافة إىل الت :املورد اخلامس
ّ لعموم علامء املسلمني ممن خـالفهم  ـوهي هتمة الرشك ـ هناك هتمة أضافوها
 .الرأي يف الصفات

                                                 
 .٩٠٢٧ :، الفتوى رقم١٧٣ ص٢ج: ّفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )١(

 .٣٧٢ ص٢ج: ّاسطيةرشح العقيدة الو )٢(
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 ّاإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل(ومن ذلك ما ورد يف كتاب 
 ستاذ باملعهد العـايل للقـضاء يفللدكتور صالح الفوزان، األ) الرشك واإلحلاد
ت من املحكـم ال مـن املتـشابه، يقرأهـا ونصوص الصفا( :ّالسعودية، يقول

ّويتدارسوهنا ويفهمون معناها وال ينكرون منها شيئا، وإنام ينكرهـا  املسلمون ً
ّاجلهمية واملعتزلة واألشاعرة الذين سـاروا عـىل مـنهج مـرشكي  املبتدعة من

 .)١()قريش
ّوقد رتبوا عىل ذلك أن من قـال بـأن  ّ  فالـصالة خلفـه ،مكـان ّكـل يف  اهللاّ

) ّجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاءفتاوى الل(ما ورد يف   وهذا.لةباط
 .الدويش مجع وترتيب أمحد

 سـؤال عـن ووه) ّالصالة خلف احللولية (٦٨٢٥ :يقول يف الفتوى رقم
ّاجلامعة خلف من يعتقد باحللولية، وأن  صالة ّ يف كل مكـان، ويف اجلـواب  اهللاّ
 .)٢()ّة خلفهم وال تصحّكفار وال جتوز الصال ّإهنم: (يقول

ًفهؤالء أضافوا إىل رشوط إمام اجلامعة رشطا جديدا، وهو كونه من غـري ً 
 .ّالقائلني باحللولية
 

ّيعترب ابـن حجـر يف مبانيـه الفكريـة مـن نفـس املدرسـة التـي ابتـدعها  ُ
سائل كالتجـسيم ّاملنهج السلفي، ولكنه اختلف معهم يف بعـض املـ أصحاب

ّدعاهم إىل التشنيع عليه وكيل االهتامات  والتشبيه، وهذا ما ْ  .هّضدَ
ّوأيضا مل يسلم هؤالء من تقريع ابن حجر يف اعتباره أن الذي يمثل أهـل ّ ًَ 

                                                 
 .١٤٤ص:  صحيح االعتقادإىلاإلرشاد ) ١(

 .٢: ، رقم٣٦١ ص٧ج: ّجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتاوى الل)٢(
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 ....ّالسنة واجلامعة أتباع أيب احلسن األشعري وأيب منصور املاتردي
ِّب الـدين ابـن حجـر لـشها) زيـةّاملـنح املكيـة يف رشح اهلم(ففي كتاب 

 :ويف ذيل هذا البيت من الشعر ميتاهلي
  مل ختف بعدك الـضاللة وفيهـا

 

  وارثو نور هـديك العلـامء 
 

ّوهؤالء العلامء الذين هم أهل السنة واجلامعة وهـم أتبـاع : (إىل أن يقول
 وذلك كام أخربتنا به بقولك يف.. .احلسن األشعري وأيب منصور املاتردي أيب

 .)١()صحيحةاألحاديث ال
 اجلـوهر(ّ هجومه عىل ابن تيمية وأتباعه يف كتابه  اهليتميويتابع ابن حجر

ّاملتضمن لبحث قيم حول قصد زيارة قـرب النبـي) ّم يف زيارة القرب املكرمّاملنظ ّّ 
ّ والرد عىل ابن تيمية الذي حيرم مثـل هـذه الزيـارة واعتبارهـا’ ّ معـصية،  ّ

 .ّوجيب عىل الزائر أن يتم الصالة
ّوأما ختيل بعض املحرومني أن منـع الزيـارة أو الـسفر : (يقول ابن حجر ّ ّ

ٌمن باب املحافظة عىل التوحيد وأن فعلها مما يؤدي إىل الرشك، فهو ختيل  إليها ّ ّ ّ ّ
ّدال عىل غبـاوة متخيلـه وخ باطل كيـف حتكـي اإلمجـاع : فـإن قلـت. ..الـهبّ
ّهـا، وابـن تيميـة مـن والـسفر إليهـا وطلب ّعـىل مـرشوعية الزيـارة )٢(السابق

ّمتأخري احلنابلة منكر ملرشوعية ذلك كله كـام ّ ٌ  ّرآه الـسبكي يف خطـه وأطـال ّ
ِّوتنفر عنه الطباع، بل زعـم  ّيف االستدالل لذلك بام متجه األسامع] ّابن تيمية[

ّحرمة السفر إليها إمجاعا، وأنه ال تقرص فيهـا الـصالة، وأن مجيـع األحاديـث  ًّ
                                                 

 .٦٦٤ص: ّاملنح املكية يف رشح اهلمزية )١(

ّألن ابن حجر يدعي إمجاع املسلمني عىل أن الزيـارة أمـر مرغـوب بـه وحـث اإلسـالم  )٢( ّ ٌّ ٌ ّ
 .ّيها، وادعى اإلمجاع عىل ذلك عل’ّوالنبي 
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 ).ّة وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبهالواردة فيها موضوع
: قلـت: (مي، فيقولتّلسبكي، ويعلق عليه ابن حجر اهليًكان هذا كالما ل

ُابن تيمية حتى ي َمن هو  ؟ِّمـور الـدين عليـهأّنظر إليـه، أو يعـول يف يشء مـن ّّ
ّقال مجاعة من األئمة الذين تعقبوا كلامتـه الفاسـدة وحججـه  كامّ إال وهل هو ّ
ّ أضـله ٌ عبـدَّعوار سقطاته وقبائح أوصافه وغلطاته إال ّة حتى أظهرواالكاسد

فـرتاء والكـذب مـا ّه من قـوة االأّاخلزي وأرداه، وبو  وأغواه وألبسه رداء اهللا
 .)١()احلرمان أعقبه اهلوان وأوجب له

  محلـة شـنيعة عـىل ابـنبـن تيميـةمنهج اأتباع ويف مقابل ذلك فقد محل  
 :ذلك نذكر ما ييل تلفة، ومنٍحجر ونعتوه بأوصاف خم

ّيقول حممد فـؤاد عبـد البـاقي يف مقدمـة حتقيقـه لكتـاب : ّولاأل هـدي (ّ
أي ابـن  ـ ُوقـد أويت: (البـن حجـر العـسقالين) ّمقدمة فتح البـاري الساري
ّكثرة بحوثه وتنوعها وضخامة الكتاب وجاللة املهمة، كام أنـه   يف ـ & حجر ّ ّ

ّ، يف الصفات والقدر فقلد غـريه فوقـع يف ّمذهب أهل السنة خفي عليه بعض
ّأن أظن فيه أنه قصد خمالفة احلـق، ومل يتيـرس لـه مـن   اهللاما وقع فيه، وأبرأ إىل  ّ ّ ّ

ّمن ينشئه عىل العقيدة السلفية الصحيحة ويوقفـه  واجلامعة املحضةّعلامء السنة 
ذا أعلـن  وهب ،هللا وما شاء فعل، واحلمد  اهللا  ودقائقها، وهذا قدرعىل وضوحها

ّأين ال أبيح أحدا اختذ من هذه التنبيهات ً ًمطعنا عىل احلافظ أو أنقص هبـا مـن  ّ
ًدينه وقدره أو سخرها سهام يف تكفريه أو نـصح للحـافظ ّ إال تبديعه وما هـي ّ

 .)٢()وكتابه
ّفألن احلافظ ابن حجر خفي عليه بعض مذهب ابن تيميـة يف الـصفات،  ّ

ّب كمحمـد بـن عبـد الوهـّيتوفر له أحـد علـامء املـذه ومل ّاب حتـى يعلمـه ّ ّ
                                                 

 .٥٦ص: ّ املكرم القربّاجلوهر املنظم يف زيارة )١(
 .١٠٠ ص:ّ الساري مقدمة فتح الباريىهد )٢(
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ّعليه ويتهمونه، ومن هنا ال نستغرب اهتاماهتم وهجـومهم   يطعنون،ويرشده ّ
 .^البيت  عىل أتباع مذهب أهل

ّومل يقبلوا منه رده لبعض األحاديث التي تفيد التجسيم، كالـذي ورد يف  
ًا عىل مـا قالـه ابـن تعليق) ّالتنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري( كتاب
 يف األرض  اهللاّحديث عمر هذا يرد عـىل مـن قـال إن احلجـر يمـني ( :حجر

ّ وهنا يعلـق عـيل بـن عبـد .) جارحة هللا أن يكون  اهللاومعاذ  يصافح به عباده،
 مـن  اهللانفـي اجلارحـة عـن : (الشيخ ابن باز بالقول العزيز بن عيل وبموافقة

 واالستفـصال فيـه إن كـان املـراد ،رشعـي ٌالنفي املجمل الذي مل يرد به دليل
  اهللابنفي اجلارحة نفـي اليـد عـن  باجلارحة كام للمخلوق نعم، وإن كان املراد

وهلذا أنكر عـىل ابـن حجـر  ّ تعاىل بزعمه له يد حقيقية، اهللا ف.)١()ٌم باطلفكال
 .ّنفي اجلسمية عنه تعاىل

 ّ والـذي يتـضمن)ّجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة( ورد يف كتاب :ثاينال
ّسـتفتي هبـا ابـن بـاز وأمثالـه، وقـد مجعـه ورتبـه اسـتفتاءات جمموعة من اال
ــه ــض  وأرشف علي ــشويعر، وممــا جــاء يف بع ــن ســعد ال ــد ب ــدكتور حمم ّال ّ
ّسائل يقول هناك من حيذر مـن كتـب اإلمـام  :السؤال الرابع: (اإلستفتاءات ٌ

جلامعـة، فـام الـصحيح ة واّأهل السن ّالنووي وابن حجر ويقول إهنام ليسا من
 .)يف ذلك؟

 هلم أشياء غلطوا فيها يف الصفات ليسوا فيها من أهـل: (ويف اجلواب يقول
ّ فيام سلموا فيه ومل حيرفوه هم وأمثاهلم ممن غلط وهم من أهل السنة،ّالسنة ّ ّ()٢(. 

ّفمن وافقهم يف رؤيتهم التجسيمية اعتربوه من أهل السنة واجلامعـة، أمـا  ّ ّ
                                                 

 .٥٨٤ ص٣ج: ّلفات العقدية يف فتح الباريالتنبيه عىل املخا )١(
 .٤٧ ص٢٨ج: ّجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )٢(
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ّم فحتى لو كان من كبار أعالمهم فعىل الفور يعترب ويصنف عـىل مل يوافقه من ُ ُ
 .أهل البدعة والرشك والكفر ّأنه من
وهـو ) األجوبة املفيـدة عـن أسـئلة املنـاهج اجلديـدة( يف كتاب :ثالثال

ّ الفوزان، مجعه وعلـق عليـه وخـرج  اهللالشيخ صالح بن فوزان عبد  إجابات ّ
ّ وفيه سؤال ال خيتص بابن حجر فقـط، بـل فرحيان احلارثي، أحاديثه مجال بن

ع ّاس يبـدبعـض النـ: (عالم، وجاء يف الـسؤالمن األ ّيتوسع األمر ملجموعة
وابـن حـزم والـشوكاين والبيهقـي، فهـل  ّبعض األئمة كابن حجر والنووي

 )قوهلم هذا صحيح؟
: والسؤال رصيح عن كون هـؤالء مـن أهـل البدعـة أم ال؟ ويف اجلـواب

ّ تدعي السلفيةنبتت نابتة لقد( ّفأصبح مههم التنقيـب عـن هفـوات األئمـة . ..ّ ّ
ّ ونبـه ،ّوقع ابن حجر والنووي يف بعض أخطـاء األشـعرية نعم، لقد. ..الكبار

اإلمام ابن باز عىل فتح الباري معروفـة مـشهورة،   وتعليقات،عىل ذلك العلامء
لس ًجمــاال للتــشهري هبــم وابتــداء املجــا ولكــن ال نجعــل مــن هــذه األخطــاء

 .)١()ّبذمهم
ّإذن تبني أن بعض السلفية كانوا يبدأون املجالس بذم أهل البدعـة أمثـال  ّّ ّ

ّحجر والنووي وابن حزم والشوكاين والبيهقي ألهنـم مل يتفقـوا مـع ابـن  ابن ّ
 .مسألة الصفات ّتيمية يف

ّثم قال يف تتمة اجلواب ّمع أهنم مل يكن ديدهنم البدعة بل إهنـم: (ّ نـرصوا  ّ
ّومع هذا فإننا نقول وسـبق أن قلنـا إن اخلطـأ واملخالفـة ال. ..ّوحققواّالسنة  ّ 

ّبني حسب مقتىض احلال واملقام، ومع هذا فإن الرتحم عـىل ُت عنها بل تَسكُي ّ ّ
                                                 

 .٢٠٠ص: جلديدةاألجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج ا )١(
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 ).البدع جائز ما داموا يف دائرة اإلسالم وال دليل عىل املنع أهل
ّوهنا نرى أن الرتحم عىل مثل هؤالء جائز وإن كانوا من أ   ّهل البدع، أمـاّ

ال  ّهتامهم بأهـل البـدعاّ فمجرد ^ّعندما تصل القضية إىل أتباع أهل البيت 
 .ّ عندهم للرتحم عليهمًجماال ييبق

ّومل تقف القضية عند هذا احلد، بل إهنـم مل يـوفروا كبـار علـامء الـسلفية ّّ ّ ّ 
ّفرتاءاهتم واهتاماهتم ملجرد االختالف معهم يف مسألة الـا  مناملحدثني صفات ّ

ّ كالعالمة شعيب األرناؤوط املوافـق لإلمـام النـووي، فقـد ،بعض املوارد يف
ّاهتام من أتباع ابن تيمية والسلفية، ففي كتاب  م بألفُّاهت ّ استدراك وتعقيـب (ّ

بقلم خالـد ) األرنؤوط يف تأويله بعض أحاديث الصفات عىل الشيخ شعيب
 بـن بـاز  اهللالعزيز بن عبـد الشايع وتعليق الشيخ عبد  بن عبد الرمحن بن محد

ّاملفتي العام ّالسعودية، يقـول يف مقدمـة هـذا الكتـاب عـن  ّ للمملكة العربيةُ ّ
ّاألرنؤوط قـد قـرر يف بعـض تعليقاتـه  ّإن الشيخ شعيب: (الشيخ األرنؤوط

ّإننـي يف هـذه (: ّثـم يقـول )...عقيدة األشاعرة يف بـاب األسـامء والـصفات
 .)١(...)بذكر مجيع تلك األخطاءُالرسالة مل أرد االستقصاء 

ّواملتابعة الدقيقة لكالم األرناؤوط تفيد أنه مل يفعل شيئا سوى أنه خـالف ًّ 
 .ّابن تيمية يف بعض موارد الصفات

ّوها هو العالمة األلباين أحد أعالم السلفية املحدثة يتابع عىل هذا املنوال ّ 
 ّإن راعيـة غـنم يف صـدر: (ّويقول عن علامء األزهر املخالفني ملنهج ابن تيمية

 .)كبار شيوخ األزهر ال يعرفون ذلكاإلسالم تعرف التوحيد، و
ّوهبذا يتضح أن املدرسة السلفية ومدرسة ابن تيميـة ومـن سـار يف هـذا ّ ّ ّ 

                                                 
 .١٠ـ٩ص: استدراك وتعقيب عىل الشيخ شعيب األرنؤوط يف تأويله بعض أحاديث الصفات )١(
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ّاالجتاه، ليس هو اجتاه أهل السنة واجلامعة، وإال هل يوجـد شـك أن مدرسـة ّ ّ ّ ّ ّ 
اجلامعـة، وهلـم ذلـك التـاريخ ّها هـي مدرسـة أهـل الـسنة وءاألزهر وعلام

 .الزعامة والريادة للعامل اإلسالمي الطويل، وتلك
ّأما كالم األلباين املتقدم ذكره فقد ورد يف كتابه   ّسلـسلة قـضايا عقديـة،(ّ

ًالتوحيد أوال يا دعاة اإلسالم ويقرب هـذا حـديث اجلاريـة ..: (.حيث قال) ّ
 احلـديث ـ حيـنام سـأهلا ٌ وهو مشهور معروف ـ والشاهد يف،راعية غنم وهي

 لو سألت اليوم كبـار شـيوخ. ..يف السامء: ؟ قالت له اهللا أين ’  اهللارسول 
 .)١()ّ يف كل مكان:؟ لقالوا لك اهللا أين ً:األزهر مثال

ّفكبار علامء األزهر بحسب هذا الكـالم مـن املعتقـدين باحللوليـة، وإذا 
 .ن وجهة نظر األلباينّمن أهل احللولية فهم أهل البدعة والكفر م كانوا

يف جـواب  ًوالشاهد عىل ذلك ما ذكرناه سابقا يف فتاوى اللجنة الدائمـة،
ّكيف الرد عىل القـائلني بـأن (عن سؤال   ّ يف كـل مكـان، ومـا هـو حكـم اهللاّ
ّ يف كل مكان فهو من احللوليـة، فـإن  اهللاّمن اعتقد أن (:  ويف اجلواب)قائلها؟ ّ
ّلسنة واإلمجاع وإال فهو كافر مرتد عن اإلسالمّدل عليه الكتاب ا انقاد ملا ٌ ّ ّ. ( 

 فاجلارية إذن أعلم من كبار علامء األزهر يف جمـال التوحيـد، ولـذا يتـابع
ّبينام اجلارية أجابت بأنه يف السامء، وأقرها النبـي : (األلباين القول ّ ّ ألهنـا ’ّ

مل  ّلفية،ّأجابت عىل الفطرة، وكانت تعيش بام نسميه بتعبرينـا العـرصي بالـس
ّتتلوث بأي بيئة سيئة ألهنا خترجت من مدرسة الرسول  ّ ّ ّ ّ’.(... 

                                                 
ًالتوحيد أوال يا دعاة اإلسالم )١(  .٢٢ص: ّ



 
 
 
 
 
 

)٤( 
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)١(  

 سـبحانه  اهللالقد نشبت معركة كبـرية يف حيـاة املـسلمني حـول صـفات 
ّأدت إىل توزعهم ملدارس واجتاهات متعددة ربام كان أشـهرها االجتـاه  وتعاىل ّّ ّّ ّ

ّواألشعري واإلمامي، وحمل النـزاع األسـايس بـني هـذه املـدارس  االعتزايل
ّالكالمية املتعد ّواالجتاهات   تعاىل؟ هللاّهل هناك صفة ذاتية : دة، هوّ

 :ّيف اإلجابة عن هذا السؤال يمكن رصد االجتاهات التالية
ّ اجتــاه أنكــر اتــصاف الــذات اإلهليــة بالــصفات، وهــم املعتزلــة، :ّاألول ّ ّ
 سبحانه ليس بعامل ولكـن فعلـه  اهللاّأن : هؤالء يف صفة العلم كمثال فمذهب

 ). ال بعلمٌعامل(ّثم فهو  فعل العامل، ومن
ّإن الذي أدى باملعتزلة إىل هـذا الطريـق الـوعر هـو مـشكالت علميـة مل ّ ّ 

ّفالبحث العقيل الذي سلكوه بلغ هبم هذه التخـوم، مـع أنـه . ّيستطيعوا حلها
ّمن انتبه إىل عدم إمكان االلتزام بذلك وجتريـد الـذات اإلهليـة عـن  فيهمكان 

 .صفاهتا
  اهللاّنيابة الذات عن الصفات، التـي تعنـي أن ّلقد انتهى املعتزلة إىل نظرية 

 .ّال يملك الصفة وإنام ذاته سبحانه هي التي تقوم مقام الصفة تعاىل
ّ اجتاه ذهب إىل أن :الثاين  ّ سبحانه صفات ذات، لكنهـا حادثـة ليـست هللاّ

ً مل يكن عاملا ثم صار عاملـا،  اهللاّمعنى ذلك يف صفة العلم ـ كمثال ـ أن . قديمة ًّ
                                                 

ّا يف التوحيد، انظـر التوحيـد، بحـوث حتليليـة يف مراتبـه ثن هذا البحث مقتطف من أبحا)١(
 . وما بعدها١٦١ ص١ ج:ّكسارّومعطياته، السيد كامل احليدري، بقلم جواد 
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ّنظرية الكرامية هوهذ ّ. 
ّ لقد تقدم النزاع النظري خطوة إىل األمام مع هذا االجتاه بإثبـات:الثالث ّ 

ّ سـبحانه، لكـن وقـع االخـتالف هـذه املـرة يف أن هـذه  هللاّالصفات الذاتيـة  ّ
 يشء غري املوصوف أم هي عني ذاته ؟ الصفات أهي

 هي يشء غـري ذاتـه،ّ الذاتية  اهللاّ من علامء املسلمني أن صفات فريقاختار 
ّألن الصفة غري املوصوف، وهذه نظرية األشاعرة ّ. 

ّ سـحبانه وأن هـذه  هللاّ هو الـذي اختـار إثبـات الـصفات الذاتيـة :الرابع
ّعني الذات، وهذه نظرية الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية الصفات هي ّ ّ. 

ّ 

ّلتــي أكــدهتا مدرســة الــشيعة اإلماميــةمــن احلقــائق الثابتــة ا  مــسألتان :ّ
 :ّأساسيتان
ّ عدم إمكان معرفة الذات اإلهلية بام هي هـي، ألن اكتنـاه الـذات :وىلُاأل ّ

ّ كام يعرب عن ذلـك األدب التوحيـدي، بعكـس املوجـودات ،غري معقول ٌأمر
ً وإن كـان متعـرسايمكن معرفة حقائقها عىل مـا هـي ّاإلمكانية التي  ، كـام يفّ

 .حال اإلنسان، والشجر، وغري ذلك 
 ّ سبحانه يمـر عـرب خيـار وحيـد هـو األسـامء اهللاّ أن طريق معرفة :الثانية
 .والصفات

 ٌيف ضوء ذلك سيربز رضب من االلتباس بـني مـا تفـيض بـه احلقيقتـان 
 .ًاملذكورتان آنفا وبني اإلدراك اإلنساين هلذه املفاهيم

ّفأهم خصوصيتني تتسم هبام الصفا ّ  ّت مثل احلياة والعلـم والـسمع، أهنـاّ
ّمستمدة من مصداق مادي، وأهنا حمدودة، ومن ثم ستكون اإلشكالية ّّ ّ ّ: 
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ّ سبحانه بمثل هذه املفاهيم عىل حمـدوديتها ومـا حتملـه  اهللاَكيف يوصف 
 ّخصائص مادية؟ من

ّيــسوق باحــث متخــصص بالقواعــد الفلــسفية يف الفلــسفة اإلســالمية  ّ ّ
إذا كانت ذات واجـب : اآلن ينبثق هذا السؤال(: جلهة بقولههذه ا َالكالم عن

ٍك مع أي يشء يف أي أمـر مـن األتشرت ّالوجود املقدسة ال ّ ّمـور، فكيـف يـتم ّ
ــة ــاهيم العام ــارك وتعــاىل وســائر  ّتفــسري إطــالق املف ــشأن ذات احلــق تب ّب

 .)١()ُاملوجودات األخر؟
ّأما السيد حممد حسني الطباطبائي فيطل عـىل اإل ّ  ّشـكالية ذاهتـا يف بحـثّّ

فاإلنسان عـاش . ةّحتلييل يسوقه حول ظاهرة عبادة األصنام يف احلياة االنساني
َبداية اخلليقة مطمئنا إىل احلس، قد ارتبط به برباط وثيق، وألفه كام يـألف  منذ َ ًِ ّ ّ

 .األشياء إليه أقرب
ِلقد ألقت هذه النزعة احلسية العميقة يف اإلنسان ظالهلـا عـىل معقوال تـه ّ

ّختطت الدائرة الطبيعية حينام صار اإلدراك اإلنساين يقحم احلس فـيام ال  ّحتى ّ ّ
ًللحس إليه مطلقا طريق ّ. 
ّإن مزاولـة اإلنـسان للحـس(: يقول الطباطبائي يف توضيح هذه احلالـة  ّ 

َّواملحسوس مدى حياته وانكبابه عـىل املـادة وإخـالده إىل األرض، عـوده أن  ّ
ّيتـصوره متثـيال حـسيا، وإن كـان ممـا ال طريـق للحـس ّكل ما يعقله و ّيمثل ّ ّّ ْ ً ً

ّكالكليات واحلقائق املنزهة عن املادة ،ّواخليال إليه البتة ّّ()٢(. 
ّثم راح يعرض آلثار هذه النزعة احلسية وما تفيض إليه من خلـط نظـري ّ ّ 
ّومشكالت عملية حتى داخل نسق الثقافة التوحيدية ويف صفوف املوحـدين ّ ّّ 

                                                 
ّالقواعد الفلسفية الكلية يف الفلسفة اإلسالمية )١( ّ  .٤٦٢ـ٤٦١ ص٣ ج:ّ

 .٢٧٢ ص١٠ ج:امليزان يف تفسري القرآن )٢(
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ُ، كام يكشف عن ذلك تأريخ األديان، حيث تـصور بعـض أنـساق وسلوكهم ِّ َ ُ
ًالثقافـة القـدرة الكائنـة وراء هـذا الوجـود تـصورا حـسيا عـىل شـاكلة  هذه ًّ ّ َ

 .)١(ّأهنا أقدر وأعظم َاإلنسان ذاته، بيد
 

ّانكب الفكر التوحيدي عـىل معاجلـة هـذا االلتبـاس بتقـديم عـدد مـن 
ّبحيث يمكن فرز ثالثة اجتاهات كالمية سامهت بتقديم تكييفـات  ت،اإلجابا ّ

ّإشكالية إطالق املفاهيم املادية املحدودة إزاء الواجب سبحانه ّنظرية حول ّ. 
 :ّهذه االجتاهات هي

ّ املشبهة، ويطلق عليهم أيضا املجسمة واحلشوية وغري ذلك :ّاألول ُ ّّ ً. 
 .ّ املعطلة:الثاين
 . ال من مجيع الوجوه،ٍرفة بوجه إمكان املع:الثالث
  هةّا شب: و ا ظر ة األ

ّتتلخص نظرية املشبهة يف أن املفهوم يصدق عىل الواجب وعـىل املمكـن ّ ّ ّ 
ِ ـ يف زعمهم ـ يسمع بأذنني، ويبرص بعينني وهكـذا اهللاف. ًسواء بسواء ُ ً قياسـا ؛ُ
 .ًاملطلق باإلنسان املحدود وتشبيها له به  للواجب

ّ يعرف هؤالء باملجسمة واحلشوية،ّت املختصة بامللل والنحلّيف األدبيا ُّ. 
                                                 

ّمن طريف ما يسوقه الطباطبائي يف هذا املجال التـصور النفـيس ـ الـذي يتخيلـه بعـض  )١( ّ
ه بصورة إنسان فوق الساموات جالس عـىل ًكثريا ما حكاه يف نفس«: ؛ يقولّاملوحدين ـ هللا

ّعرش امللك، يدبر أمر العامل بالتفكر، ويتممـه بـاإلرادة واملـشيئة واألمـر والنهـي، وقـد  ّ ّ
ّرصحت التوراة املوجودة بأن اهللا . ّ سبحانه كذلك، وأنه تعاىل خلق اإلنسان عـىل صـورته ّ

  .٢٧٣ ص١٠ج: امليزان: ينظر. »ًوظاهر األناجيل أيضا ذلك



 ٧٥ ................................................................................    اإلهلية  الصفات  معرفة

ّأما مـشبهة احلـشوية فقـد أجـازوا عـىل رهبـم(:  عنهم الشهرستاينيقول ُ ّّ ِّ 
ُّاملالمــسة واملــصافحة وأن املــسلمني املخلــصني يعانقونــه ســبحانه يف الــدنيا  ّ

ّإذا بلغوا يف الرياضة واالجتهاد إىل حد اإلخالص واآلخرة َ()١(. 
ًثم يستفيض السبحاين يف احلديث عنهم يف موضع آخر معززا مـا يـذكره ّ ٍ ّ 
ّبنصوص مكثفة من كتب الفرق وامللل والنحل، حيـث يلخـص رؤيـتهم يف  ِ ّ

  اهللا عـىل  ـالـصفات ـوهـو إجراؤهـا (: ٍعـىل نحـو أوضـح بقولـه الصفات
ّاملرتكزة يف أذهان الناس من دون أي ترصف فيها سبحانه بنفس املعاين  وهو .ّ

 .)٢()ّقول املشبهة
ــصوص  ــن الن ــدد م ــة بع ــذه النظري ــات ه ــذ يكــشف عــن مكون ّبعدئ ّ ٍ

ّحكى الكعبي عن بعضهم أنـه كـان جيـوز الرؤيـة يف دار ( :ّالتوضيحية؛ منها ّ
ّالدنيا، وأهنم يزورونه  .ويزورهم ُّ

ّوحكــي عــن داود اجلــورايب أنــه قــال ّاعفــوين عــن الفــرج واللحيــة، : ُ
ٌإن معبوده جـسم وحلـم ودم، ولـه جـوارح : وقال .كّعام وراء ذل واسألوين ّ

ِوأعضاء من يد ورجل ورأس ٌجـسم ن، وهو مع ذلـك اذنُأ، ونانولسان وعي ٍ
لـصفات، وكذلك سـائر ا. ِّكالدماء ٌحوم، ودم الٌال كاألجسام، وحلم ال كالل

 .ًوهو ال يشبه شيئا من املخلوقات وال يشبهه يشء
ّوحكي عنه أنه قال عاله إىل صدره، مصمت مـا سـوى هو أجوف من أ: ُ

 !ّوأن له وفرة سوداء وله شعر قطط ذلك،
 ّوأما ما ورد يف التنزيل من االستواء والوجه واليـدين واجلنـب واملجـيء

ُ فأجروها عىل ظاهرهـا، أعنـي مـا يفهـم عنـد ،ّواإلتيان والفوقية وغري ذلك
                                                 

 .سبحاين، املصدر السابقالً نقال من ،١٠٥ ص١ ج:امللل والنحل، الشهرستاين) ١(

ّ دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب اإلسالمية،بحوث يف امللل والنحل )٢(  .٩٣ ص٢ج: ّ
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ضـعوها وزادوا يف األخبـار أكاذيـب و... األلفاظ عىل األجسام إطالق هذه
ّ وأكثرها مقتبسة من اليهود، فـإن التـشبيه عليه الصالة والسالم ّونسبوها إىل النبي

 .)١()ِفيهم طباع
  ةّهمناقشة ا شب 

ّتنطلق مناقشة هذا القول من مستويني عقيل ونقيل ُيرتكـز البعـد العقـيل . ّ
 .ّمبدأ الوحدة غري العددية التي ثبتت للموىل سـبحانه يف التوحيـد الـذايت عىل

ً سبحانه ال يمكن أن يكون حمـدودا، فـضال عـن  اهللاّتلك الوحدة أن  فمقتىض ً
ًوقد مر البحث تفصيال .ًأن يكون جسام َّ. 

َّأما من جهة الدليل النقيل الذي يناهض هذا الفهم، فثم كثرة من اآليـات ّ 
ْلـ س كمثلـه  {: ًوالروايات التي تدحضه رصاحة، نظري قولـه سـبحانه َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ٌء  ْ

ُوه ُو ا سميعَ ِ ُا ص  َ  ِ ُال تدر ه األبصار وهـو يـدرك {: ، وقوله)١١: الشورى( }َ ِ ِ
ْ ُْ َُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ

ُاألبصار وهو ا لطيف ا ب  ِ َ
ْ ُ ِ  َ َُ َ َ ْ َ  .)١٠٣: األنعام( }ْ

 كـذب العـاد ون بـك إذ«: ×ّومن احلديث الرشيف قول اإلمام عـيل 
ــامهم، ــوق  بأوه ــة ا خل ــوك حلي ْشــبهوك بأصــنامهم، و ل ــة ّ  وجــزأوك  زئ

ُ ّ

. ّ واطرهم، وقدروك   ا لقـة ا ختلفـة القـوى بقـرائح عقـو م ّا جسمات
َساواك   ء من خلقك فقد عدل بك، والعـادل بـك  فـر بمـا  ّوأشهد أن من ٍ

ُلت به  كماتّت  ُ  .)٢(»ّآياتك، ونطقت عنه شواهد حجج ب ناتك ْ
ًال حيتمــل الــنص العلــوي التباســا يف إشــارته إىل ّ  التنزيــل، كمثــل قولــه ّ

                                                 
امللـل : ّوالنصوص يف املتن نقلها املؤلف عـن. ٩٤ـ٩٣ ص٢ج: بحوث يف امللل والنحل )١(

 .١٠٦ـ١٠٥ص ١ ج:والنحل، للشهرستاين

 .١٢٧ ـ١٢٦، ص٩١ : رقم هنج البالغة، اخلطبة)٢(
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ْل س كمثله  { :سبحانه َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  .ٌ وهو رضب من البيان والتفصيل له}ٌء ْ
ّيعكس نص علوي آخر املعنى ذاته، حيث يـصل إىل املالئكـة وتنـزهيهم  ّ

ُال يتوهمون ر هم با صو ر، وال  رون عليـه صـفات ا ـصنوع ، «: فيقول ، هللا ّ ّ

 .)١(» إ ه با ظائرّ دونه باألما ن، وال  ش ون وال
األوهـام  ال تقع«: ّ يتحدث هبا عن صفات اجلالل، يقول×ٍيف خطبة له 

ّ    صفة، وال تعقد القلوب منه   كيفية، وال تنا  ا جزئـة وا بعـيض، ُ ُ وال  ُ
 .)٢(» يط به األبصار والقلوب

ّهذا املعنى التنزهيي الرفيع يلتقي يف الداللة مع نص علوي آخر يقول   فيهّ
   ا ي  م ت ناه   العقول، فتكـون   مهـب اهللاّو نك أنت «: اإلمام أمري املؤمنني

ًفكرها  كيفا، وال   رو ات خواطرها فتكون  دودا   فا ًّ ً ّ ّ«)٣(. 
ُ ا ي ال يبلغـه بعـد ا مـم، وال ينـا  حـدس اهللافتبـارك «: ×كام يقول  ْ ُ 

َالفطن ِ«)٤(. 
ّام فتقـدره، وال تتوهمـه الفطـن فتـصوره، وال ال تنـا  األوهـ«: ًوعنه أيضا ُ ِ ّ ّ

ّا واس فتحسه، وال تلمسه األيدي فتمسه، وال يتغ   ال، وال ي بدل    ُتدر ه ّ  ُّ

ٍوال تبليه ا ليا  واأليام، وال يغ ه ا ضياء والظالم، وال يوصـف  ـ ء  األحوال، ُ ّ ّ ّ

ّعـراض، وال بالغ  ـة وال با وارح واألعـضاء، وال بعـرض مـن األ من األجزاء،

 .)٥(»واألبعاض
                                                 

 .٤٢ـ٤١وىل، صُ األ هنج البالغة، اخلطبة)١(

 .١١٥ ، ص٨٥ : الرقمهنج البالغة، اخلطبة )٢(

 .١٢٧، ص٩١ : الرقمهنج البالغة، اخلطبة )٣(

 .١٣٨، ص٩٤ : الرقمهنج البالغة، اخلطبة )٤(

 .٢٧٤، ص١٨٦ : الرقمهنج البالغة، اخلطبة )٥(
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ّ ا ق ا بـ ، أحـق اهللاهو «: ×من نصوصه يف املجال ذاته قوله  َوأ ـ   ّ ْ

ُ ما ترى العيون،  م تبلغه العقول بتحديد فيكون  شبها، و م تقع عليه األوهام ً  َ ُ ْ ّ 
ًبتقدير فيكون  ثال  َ«)١(. 

ِال تدر{: ّ يف متثـل قولـه سـبحانه×كام يقول 
ْ ُ ُ ـه األبـصار وهـو يـدركَ ِ

ْ ُ َُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ 
َاألبصار َ ْ َ  .)٢(»َ م ي ته إ ك نظر، و م يدر ك ب ، أدر ت األبصار «:}ْ

ّأخريا نختم بنص علوي خيرب فيه اإلمـام أن  ًّ ّ سـبحانه ال يـشبه بخلقـه  اهللاّ
َال ينظ«: ×ُيقاس هبم، حيث يقول  وال ُر بع ، وال  ـد بـأين، وال يوصـفُ ّ َ ُ 

َلق بعالج، وال يدرَال  باألزواج، و ُك با واس، وال يقاس با اسُ ّ«)٣(. 
ّيتبني من السياق أن نظريـة التـشبيه والتجـسيم تتعـارض مـع الرباهـني  ّ ّ

ّوأهنا غري معقولة يف نفسها، كام أهنا تصطدم بجالء مع النقـل، باطلـة  ّالعقلية، ّ
 .معايريه يف ضوء

  لةّا عط: ا ظر ة ا انية
ّكرد فعل فكري  ّ املشبهة انطلقت يف أجـواء املـسلمني نظريـة ،ّعىل نظريةّ ّ

ّعىل الطرف املقابل، تؤمن بإثبات الـصفات واألفعـال، بيـد أهنـا تلـوذ  تقف َ
 .اإلنساين عن إدراكها ومعرفتها بتعطيل العقل

ّيؤمن أنصار هذه النظرية بأن  ّ عامل، بيد أهنم ال يتوغلون يف معرفة هـذا اهللاّ ّ َ 
ّكرون فيه مطلقا، إنام يكتفون بتصور أويل يفيد إثبـات الـضد، العلم، بل ال يف ّّ ّ ً ّ

خـرى ومـا وهكـذا بالنـسبة للـصفات األ. ّمعنى عامل أنه غري جاهـل ليكون
                                                 

 .٢١٧، ص١٥٥ : رقم هنج البالغة، اخلطبة)١(

 .٢٢٥، ص١٦٠ : رقمهنج البالغة، اخلطبة )٢(

 .٢٦٢، ص١٨٢ : رقمهنج البالغة، اخلطبة )٣(
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 .الفكر التوحيدي من معارف يدخل يف منظومة
ّبرز هذا املنحى واضحا يف الرعيل األول من الـصحابة والتـابعني ومـن  ً

ّعية لتصور بثتـه مؤسـسة اخلالفـة ودافعـت عنـه ًوقد جاء نتيجة طبي ّاتبعهم، ّ ّ ّ
 .)١(املعرفة واالكتفاء بالظواهر يقيض بغلق باب

ً مل يذعن هلذا التوجـه الـذي رآه معارضـا^ ّلكن خط أهل البيت مـع  ّ
ّنداء الوجدان ومتطلبات العقل وروح اإلسالم، ففجر ينابيع احلكمة يف هـذا ّ 

ًائد هذا احلقل وسيده، حيث فـتح أبوابـا املضامر، وكان اإلمام أمري املؤمنني ر ّ
 .ّاملعرفة لواله لظلت مؤصدة أبد اآلبدين من

ّكلاممة عن هذه النظرية وتصوراهتا يف املعرفـة التوحيديـة، يقـول باحـث ّ ّ َ ُ َ 
 ّ متهـورة يف تـشبيهها ومفرطـة يف]ّالطائفة املشبهة[فإذا كانت تلك (: معارص

ًجتسيمها، فإنا نجد يف مقابلها طائفة ّخرى أرادت التحرز عن وصمة التـشبيه أ ّ
                                                 

ّينظر يف هذا املجال التحليل الذي قدمه السيد الطباطبائي لطبيعـة الـدوافع التـي محلـت  )١( ّ
ّمؤسسة اخلالفة إىل اعتامد هذا النهج بعد النبي  بادرت إىل غلق جمال البحـث  عندما’ ّ

ًالعلمي يف شؤون اإلسـالم بـاألخص اجلانـب العقـدي، وفتحـت املجـال واسـعا أمـام  ّ
 .ّالفتوحات العسكرية

ّكام يقول يف تصوير احلالة العلمية يف ظل سياسة مؤسسة اخلالفة ّ كان البحـث املنطقـي (: ّ
َاحلر يف املسائل االعتقادية جير الويالت عىل من جيرؤ عىل ّ ً ممارسته، ويكون سـببا يف إنـزال ّّ

ّأشد العقوبات به، كام حصل لذلك الرجل الذي جرؤ وناقش اخلليفة يف مسألة، فام كـان 
ّمن اخلليفة إال أن أشبعه رضبا بالسوط وبجريد النخـل حتـى سـالت الـدماء مـن بدنـه ً ّ .

ُيظهـر وحصل يف جملس آخر أن تناول اخلليفة معنى آية من آيـات القـرآن وأوضـحه بـام 
َّ فاعرتض عليه رجل، فغضب اخلليفة عليه حتـى هـم بقتلـه، إىل أن أطفـأ <اجلرب> معنى  ّ ٌ

 .)ّبعض احلضار ثائرة اخلليفة وغضبه
 .١١٢ـ١١١ ص:ّ التشيع يف العامل املعارصرسالة: ينظر
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التجسيم فوقعت يف إسارة التعطيـل، فحكمـت بتعطيـل العقـول عـن  وعار
ِفهذا مالك عندما سئل عـن معنـى ... ومعرفة صفاته وأفعاله معرفته سبحانه ُ
َ ـم اسـتوى{: قوله سبحانه َ ْ ِ  العـرش ُ  ْ َ ْ َ االسـتواء معلـوم، والكيـف :  قـال}َ

 .عنه بدعة  واجب، والسؤالجمهول، واإليامن به
 بـه نفـسه يف  اهللاّكـل مـا وصـف : ّوقد نقل عن سفيان بن عيينة، أنه قـال

 .)١()فتفسريه تالوته والسكوت عليه كتابه،
َ ـم اسـتوى {: ّعندما يصل السيد الطباطبائي يف تفسريه إىل قوله سـبحانه َ ْ  ُ

ِالعـرش ََ  ْ َ ّذي وطد أركانه يف حيـاة ّ يشري إىل هذا االجتاه ال)٥٤: األعراف( }ْ
للناس يف معنى العـرش، بـل يف معنـى (: وىل، فيقولاأل املسلمني منذ القرون

َ م استوى  {: قوله َ َ َ ْ ِالعرش ُ  ْ َ واآليات التي يف هذا املساق مـسالك خمتلفـة،  }ْ
يشاكلها من اآليات من املتـشاهبات التـي جيـب أن  ّفأكثر السلف عىل أهنا وما

ّوهـؤالء يـرون البحـث عـن احلقـائق الدينيـة   سـبحانه، اهللايرجع علمها إىل 
ّالسنةّوالتطلع إىل ما وراء ظواهر الكتاب و  .)بدعة ُّ

ِّثم يشري إىل جمافاة منطق هؤالء للعقل والدين، فيقول ّوالعقل خيطـئهم (: ّ
ــاب حتــرض كــل  يف ــات الكت ــسنة ال يــصدقاهنم، فآي ــاب وال ّذلــك، والكت ّ ّ ّ

ُ وبذل اجلهد يف تكميـل معرفـة  اهللا آيات ّالتدبر يف التحريض عىل  ومعرفـة  اهللاْ
ّآياته بالتذكر والتفكر ّوالنظر فيها واالحتجاج بـاحلجج العقليـة، ومتفرقـات  ّ ّ

ًالــسنة املتــواترة معنــى توافقهــا، ّوال معنــى لألمــر باملقدمــة، والنهــي عــن  ّ
 .)٢()النتيجة

                                                 
ّوالنصان عن مالك وسفيان أخذمها املؤلف عن . ٨٧ ص١ج: ّاإلهليات )١(  :امللل والنحـل: ّ

 .٣٢ ص١ ج:ّ الرسائل الكربى، ابن تيمية.٩٣ ص١ج
 .١٥٣ ص ٨ج: امليزان يف تفسري القرآن )٢(
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ٌة الـصحابة بحـث مل ينقل عن طبقـ(: خرى، ليقولأًيعود إىل هؤالء تارة 
ّعن مثل العرش والكريس وسـائر احلقـائق القرآنيـة، وحتـى  ّحقيقي ّ صـول أّ

ّالتوحيد وما يلحق هبا، بل كانوا ال يتعدون الظواهر الدينيـة  املعارف كمسائل ّ
ّثـم ينقـل . )١()ّجرى التـابعون وقـدماء املفـرسين وعىل ذلك. ويقفون عليها

 .كالم مالك وسفيان
َّالباب املعريف الوحيد الذي أمد األّبعد ذلك يذكر أن   ّمة بالعلم عـىل هـذاّ

ّيل وآل عيلالصعيد، هو باب ع يف ذلـك مل  ـ الـسلف ـ فهذا نحو سـلوكهم(: ٍّ
ّما يوجد يف كالم اإلمام عيل بن أيب طالب واألئمـة مـن ّ إال منهم يشء يورث ّ

 .)٢()^ ولده بعده
َينتهي التحليل املـدعم بالنـصوص والـشواهد التأ  ّرخييـة املكثفـة إىل أن ُ ّ ّ

ّالتشبيه والتعطيل كانتـا تلقيـان بظـالل مكثفـة عـىل أجـواء الـسلف  نظريتي
 .ما خرج بدليل، وهو قليلّ إال ّالتوحيدية وتتقاسامن ثقافتهم

ّأكثر من ذلك، يمكن تلمس آثار نظرية التعطيـل يف نـصوص فريـق مـن ّ 
ْحمدثي اإلمامية، وإن جاءت بال هذا العنوان  ّ ّ. 

 بعد انتهائه من نقـل) هـ٣٨١: ت( سبيل املثال نقرأ للشيخ الصدوق عىل
ِّقال حممد بن عيل مؤلف هـذا الكتـاب، ريض (: روايات صفات الذات قوله ّ

ّ تبارك وتعاىل بصفات الذات فإنام ننفي عنه بكل صـفة  اهللاإذا وصفنا  : عنه اهللا ّ
ّفمتى قلنا إنه حي نفينا عنه ضد احلياة ّمنها ضدها، ّ إنـه  وهو املوت، ومتى قلناٌّّ

ّعليم نفينا عنه ضد  . إىل آخر ما يذكره من صفات)٣()العلم وهو اجلهل ٌ
                                                 

 .١٦١ ص ٨ ج:امليزان يف تفسري القرآن )١(
 .١٦١ ص:املصدر السابق )٢(
 .١٤٨ ص:توحيد الصدوق )٣(
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ّإن هذا النسق الذي حيـرص املعرفـة بنفـي الـضد يـصب يف اجتـاه نظريـة  ّّ ّ ّ
أجل، يمكن توجيه الكالم برصفه إىل عـدم معرفـة املـصداق، فلـو  .التعطيل

ّاملفهوم لكان الكالم صحيحا جزما، وإال معرفة املصداق دون  كان املراد نفي ً ً
ًالقول بـأن اإلدراك اإلنـساين ال يفقـه معنـى ملفـاهيم العلـم  من غري املعقول ّ
 .واحلياة والسمع

ــسيد  ــدو واضــحا أن ال ــصدوق يب ــشيخ ال ــول لل ــة هــذا الق ّمــن معرف ّ ً
قد عناه ـ عىل األرجح ـ ومن يذهب إىل هذا املذهب عندما  الطباطبائي يكون

األربع التـي تبلـورت يف فكـر املـسلمني إزاء الـصفات  ّض النظرياتاستعر
ّيظهر من بعـضهم امليـل إىل قـول آخـر، وهـو أن  ربام(: ّالذاتية، ليعقبها بقوله ٍ

فمعنى إثبـات احليـاة والعلـم والقـدرة  معنى إثبات الصفات نفي ما يقابلها،
 .)١() نفي املوت واجلهل والعجزً:مثال

ّ إن معنى الـصفات الذاتيـة :ًهبذا يبطل أيضا ما قيل(: ليقول بعد مناقشته ّ
ّ مرتكزا إىل أن هذا املعنى يلـزم منـه خلـو الـذات )٢()سلب مقابالهتا ،ّالثبوتية ّ ً

ُالكاملية، وهو حمال من الصفات ّ. 
  ّمناقشة ا عطلة

ّشأن مناقشة نظريـة التعطيـل، مـن الواضـح أهنـا تتنـاقض والوجـدان ب
 التفكـري املنطقـي ّبالوجدان بإمكان املعرفة، بل يعداإلنسان حيكم فاإلنساين، 
ّحلر بلوغا إىل املعرفة من مكنونات اجلبلة اإلنسانية، ومـن مجلـة مـا اوالبحث  ً ّ
  .ن غرائز يف النوع البرشيمأودع اهللا 

                                                 
 .١٨٥ص: هناية احلكمة) ١(
 .٢٨٧ ص:السابقاملصدر  )٢(
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َّما لو انتقلنا إىل اآليات والروايات، فثم منها كثري يتصادم مع هذا أ ّ
  .يدحضهواملنطق 

ريم عدد وافر من اآليات يذكر هللا سبحانه الصفات يف القرآن الكو
َسبح{: األسامء؛ من ذلك قوله سبحانهو ِا سماوات ِ  َما ِهللا َ  َ َ ِواألرض   ْ َوهو َ ُ َ 

ُالعز ز ِ
َ ُا كيم  ْ ِ ُ لك َُ * َ ِا سماوات ُْ َ َ ِواألرض   ْ َ   ِ

ْ ُو ميت ُ ِ ُ َوهو َ ُ ٍ ء ُ   ََ  َ ْ َ 
ٌقدير ِ ُهواألول* َ  َ ُاآلخرَو ُ ُوالظاهر ِ ِ ُوا اطن َ  ِ َ ْ َوهو َ ُ ُ ب ل َ ٍ ء ِ ْ ٌعليم َ ِ : احلديد (}َ
َهو{: ذلك قوله تعاىلك .)٣ـ١ ِا ي ُاهللا ُ َهو  إال   ال   ُ  ِم ُ ِالغيب َ

ْ َ ِوا شهادة ْ َ َ َهو َ  ُ 
ُا ر ن ْ ُا رحيم    ِ َهو*   ِا ي ُاهللا ُ َهو إال    ال   ُا ملك ُ ِ َ ُالقدوس ْ  ُ ُا سالم ْ ُا مؤمن   ِ ْ ُ 

ُا مهيمن ِ ْ َ ُالعز ز ُ ِ
َ ُا بار ْ  َ ُا متك  ْ  َ َ َسبحان ُ َ ْ َ   ون  َ  ما ِاهللا ُ ُ

ِ
ْ َهو* ُ ُا الق ُاهللا ُ ِ َ 

ُا ارئ
ِ َ ُا صور ْ  َ ُاألسماء َُ  ْ َ َا س  ْ ْ ُ سبح ُ  َ ِا سماوات ِ  َما َُ  ُ َ َ ِواألرض   ْ َوهو َ ُ ُالعز ز َ ِ

َ ْ 
ُا كيم ِ   .)٢٤ـ٢٢: حلرشا( }َ

هل من املعقول أن يذكر القرآن عرشات بل مئات الصفات واألسامء ف
ًن يكون هلا معنى؟ أو أن يكون املراد منها نفي مقابلها فقط؟ لو كان أدون 

ملقصود ألشار القرآن إليه رضورة، وألشارت إليه الروايات االثاين هو 
 .ًأيضا
ففي .  مغاير لذلك املدلولّذا فيام تتحرك النصوص الروائية يف اجتاهه

ّلروايات التي تقدمت عن الصفات كان يكفي اإلمام ـ لو كان نفي املقابل ا
ّإن اهللا ليس بجاهل، وليس بعاجز، وليس بميت : ملقصود ـ أن يقولاهو 

ًدال من الصيغة التي جاءت هبا فعالبونحو ذلك،  ، »و نور ال ظلمة فيهه«: ً
  .» فيهلم ال جهلع«، »ياة ال موت فيهح«

جل، ما ال يمكن معرفته هو الذات أو اكتناه الذات، والنهي الذي أ
. دد من الروايات واقع عىل هذه املعرفة، ال عىل الصفات واألسامءعّتضمنه 
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عاية هذه املوازنة بني املعرفة املحالة واملعرفة املمكنة ساهم يف رّإن عدم 
  .اللتباس الذي نشأ يف هذا املجالابعض 

ّ لإلمام عيل بن أيب طالب يرسم احلدود بني املنطقتني ّطالعنا نصي
ِ م يطلع العقول    ديد صفته، و م «: × ملحالة واملمكنة، بقولها جبها  ُ

  .»عن واجب معرفته

ّام أن هناك رواية مشهورة عن اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني ك
ُفعندما سئل . ة العميقةّلسجاد تتجاوز إمكان املعرفة إىل املعرفة التوحيديا

ّ علم أنه ي ون   آخر ا زمان ّ وجلّإن اهللا عز«: ×لتوحيد، أجاب اعن 

ٌل هو اهللا أحدُق{ ّتعمقون فأنزل اهللا تعا مأقوام  َ ُ َ ُ واآليات من سورة  }ْ
َهو َو{ ا ديد إ  قو  ُليم بذات ا صدورَعُ  ِ َ

ِ فمن رام وراء ذ ك فقد  }ٌ
  .»هلك

ّم نص جيل َث ّ ًيبني بوضوح إمكان املعرفة، بيد أنه يرتسم هلا مسارا َّ ّ ّّ َ
ُابطا يقيدها بني حدي التعطيل والتشبيه، فقد سئل اإلمام أبو جعفر الثاينض َّ ّ ً 

ّ حد ا عطيل :ّنعم،  رجه من ا دين«: ّجيوز أن يقال هللا إنه يشء؟ قال: ×

  .»ّحد ال ش يهو

ويف نفي مذهب التعطيل ّلعل من أوضح الروايات يف هذا الباب، و
 حيث ×ًصوصا ما ذكره شيخنا الصدوق، ما ورد عن اإلمام الرضا خ
وهم ( ّإن  لناس   ا وحيد ثالثة مذاهب، مذهب إثبات ب ش يه«: الق

فمذهب . ومذهب إثبات بال  ش يه )ّوهم املعطلة( مذهب ا  و )ّاملجسمة
طر ق   ا ذهب ا الث وز، ومذهب ا   ال  وز، وال اإلثبات ب ش يه ال 

                                                 
 .٨٨، ص٤٩ :هنج البالغة، اخلطبة رقم) ١(
 .٣ :، احلديث٩١ ص١ج: ألصول من الكايفا) ٢(
 .٢: ، احلديث٨٢ ص١ج: األصول من الكايف) ٣(
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  .»إثبات بال  ش يه

تعطيل اإلدراك اإلنساين عن التعاطي مع املعرفة : ملراد بالتعطيلا
ّحد «: لتوحيدية، كام أشار إليه الشيخ املجليس يف تعليقه عىل احلديث بقولها
 والصفات الكاملية والفعلية واإلضافية له  لتعطيل هو عدم إثبات الوجودا

 التشبيه احلكم باالشرتاك مع املمكنات يف حقيقة الصفات ّحدوتعاىل، 
  .)٢(»ملمكناتاوعوارض 

عرصه يسعى الـسائل إىل   حوار بني اإلمام الصادق وأحد الزنادقة يفيف
ّلق باب املعرفة التوحيدية عرب مداخل متعددة، منهـا احتجاجـه بقـدرات غ

ّإلنساين، وأن ما يكواالعقل  املجال ال تزيـد عـىل نه من صور إدراكية يف هذا ّ
ًفإنا مل نجد موهوما: ًوهاما، حيث يقول السائلأكوهنا  ًخملوقا؟ قـال أبـو ّ إال ّ
ّ و  ن ذ ك كما تقول   ن ا وحيد عنا  رتفعا ألنا  م ن لف «: ×اهللا  عبد ًّ ّ

  .»وهوم غ  

ّتلخص منطق اإلمام يف الرد أن األمر لو كان كام صوره السائل الرتفع ي ّّ ّ
ّ ومعرفة اهللا عنـا، والتـايل باطـل، فـسيثبت بالداللـة االلتزاميـة أن لتوحيدا ّ

  .معرفة اهللا ليست مرتفعةوالتوحيد 

ّم يوضح له أن هذا تعطيل، والتعطيل يساوق إنكار الربوبية، فالبد مـن ث ّ ّ
ّل ن البد من ا روج من جهة ا عطيـل «: ًاشيه وحتايش التشبيه معا؛ يقولحت

ّه فقد أن ره ودفع ر و  ته وأبطله، ومن شبهه بغـ ه فقـد ن نفامّوال ش يه، ألن 

 .)٣(» صنوع اأث ته بصفة ا خلوق  
                                                 

 .١٠: ، احلديث١٠١ ص : توحيد الصدوق)١(
 .٢: ، احلديث٢٨٤ص ١ج : مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول)٢(
 .٦ : ، احلديث٨٥ـ٨٤ ص١ج: صول من الكايف األ)٣(
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 ّ مع من دخل عليه وقـال إنـه مـن×كذلك ما ورد عن اإلمام الصادق 
ّحمبيه، فذكر له معرفة التوحيد كأول عالمة عىل حب أهل البيـت، حتـى قـال ّ ّ ّ 

 صـوف إ  ا ـصفة فقـد صـغر ّومن زعم أنـه يـضيف ا و«:  يف سياق ذلك×

فكيـف الـسبيل إىل التوحيـد؟ : قيـل لـه» ّ حـق قـدره اهللاوما قـدروا  با كب ،
ّومـا أدل التعبـري . )١(<باب ا حث   ن، وطلب ا خرج  وجود> :×فأجاب

 .ومناهضة التعطيل املعرفةمكان إعىل 
ّنختم أخريا بنص وجيز لإلمام أمـري املـؤمنني حيـث يقـول   ّ يف أول×ً

فلو مل تكن املعرفة ممكنـة » ّ أول ا ين معرفته«: »هنج البالغة«بة من خطب خط
ِّمعنى أن يعدها اإلمام أول الدين فال َّّ)٢(. 

 ّاملعرفة ممكنة، واالكتناه حمال، وباب املعرفة مفتوح غري مسدود، إنام: إذن
ّتكمن اإلشكالية يف طبيعة التوفيق بـني اإلمكانيـة والكيفيـة، بـاألخص و ّ ّ ّإن ّ

ّالــصفات مــأخوذة مــن مــصاديق ماديــة حمــدودة يف نطــاق اإلدراك  مفــاهيم
 .ّيضعنا عىل مشارف النظرية الثالثة هذا ما. اإلنساين

  إ  ن ا عرفة: ة ا ا ةظر ا 
ّوقد يطلق عليها نظريـة املعرفـة املمكنـة ّتعـرب هـذه النظريـة ـ بحـسب . ُ ّ

 .^ البيت ّعن موقف القرآن الكريم وأئمة أهل ـ اعتقادنا
ّبدهيي عندما تبني هـذه النظريـة موقفهـا بإمكـان املعرفـة، فـال تعنـي أن  ّ ّ ُّ

ُ سـبحانه بـتامم حقيقتـه وكنهـه فهـذا  اهللاإلدراك اإلنساين أن يعرف  بمقدور
ّحمال، إنام هدفها ّاألسـايس أن تنـاهض النظريـة التعطيليـة التـي تغلـق بـاب  ُ ّ

                                                 
 .٣٢٧ـ٣٢٦ ص:حتف العقول )١(

 .٣٩، ص١ : رقمالغة، اخلطبة هنج الب)٢(
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 تعاىل وحترمه من عطـاء  اهللامعرفة اإلنسان عن واجب  املعرفة بتاممه لتحجب
 .التوحيد

ّحيدد بعض املحققني ثغور املعرفة املمكنة بأهنا معرفـة  ّ   بوجـه، ال مـن اهللاّ
ّمجيع الوجوه، ألهنا إذا كانت من مجيع الوجوه صارت اكتناهية، وهي ممتنعـة،  ّ

ْأهنا لو أسقطت الوجه املمكن هلوت إىل التعطيل كام َ ّ. 
حيـث قـول  ـ  مـع الزنـديق×  اإلمام الـصادقٍيف تعقيب عىل حديث

ً و  ن ذ ك كمـا تقـول  ـ ن ا وحيـد عنـا  رتفعـا«: × اإلمام  يقـول  ـ)١(»ّ
ٍمعنى احلديث، أنا مل نكلف بعبادة يشء مل ندركه أصال بـل بـيشء « :الشعراين ً َّ ّ

ّوهذا نظري الـنفس فـإن وجـوده معلـوم وإال مل . ونجهل حقيقته ندركه بوجه ّ
ّوامليت، ولكن حقيقته جمهولة ألكثـر النـاس، وكثـري مـن  ّني احلييكن فرق ب

العالج وآثارهـا وال نعـرف حقايقهـا، وكـذلك  ّاألدوية نعرفها بخاصتها يف
ّ بوجه وال نعرفه بكل اهللانعرف   .)٢(»الوجوه ٍ

  ا فكيك ب  ا فهوم وا صداق
ّوازم املرتتبة عىل إيامن هذه النظرية بإمكان املعرفةمن الل  ّ أن تتحمل أعبـاءّ

ّمواجهة إشكالية الكيفية؛ إذ كيف يكون بمقدور املفاهيم اإلنـسانية بطابعهـا  ّ ّ
 ّاملتالبس مع املادة أن تكون أداة ملعرفة صفات املطلق وأسامئه؟ املحدود

                                                 
 .٦ : ، احلديث٨٥ـ٨٣، ص١ ج:صول من الكايفُاأل:  يفينظر احلديث )١(

ّهو املريزا أبو احلسن الشعراين من األساتذة البارزين يف الفلسفة، مارس مهامـه العلميـة  )٢( ّ
ّصـول الكـايف والروضـة للمـوىل حممـد صـالح أّيف طهران، له تعليقـة قيمـة عـىل رشح 

 .)هـ١٠٨٦ أو ١٠٨١: ت(راين املازند

 .٩٥ـ٩٤، ص٣ ج:ّصول والروضة، رشح للموىل حممد صالح املازندرايناأل: الكايف: ينظر
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ّيتمثل إنجاز هذه النظرية علميا أهنا تؤمن باالشرتاك املعنـوي للمفـاهيم  ً ّّ ّ
ّأهنا متيز بينهام باملصداقَاملمكن والواجب، بيد  بني ّ. 

 ّ سبحانه فـإن اهللاَعندما تطلق أوصاف العلم والقدرة واحلياة وغريها عىل 
ّعـيل «و»  عـامل اهللا«ففـي مقولـة . معاين هذه املفاهيم واحدة بينه وبني اإلنسان

ّيكون معنى العلم بينهام واحدا عىل سبيل االشـرتاك املعنـوي، ال أنـه يف  »عامل ً
ًبمعنى ويف عيل بمعنى آخر نه سبحا اهللا ًّ. 

 !ّأجل، ما خيتلف هو املصداق، فأين الرتاب ورب األرباب
ّممكن، فقري، حمدود، جمـسم، لكنـه يف : املصداق يف اإلنسان  : سـبحانه اهللاّ

 .ّ، واجب وغنيٍمطلق، غري متناه
ّتعتقــد هــذه النظريــة أن هــذا املــسار القــائم عــىل التمييــز بــني املفهــوم  ّ

ّهو الرصاط السوي يف معرفة الصفات الذاتيـة، فـاملفهوم مـشرتك  واملصداق ّ
ّمعنوي، بيد أن َ  .أحدمها غري اآلخر يف املصداق ّ

 ّ سبحانه من حيث املفهـوم، لكنـه يف املـصداق هللاعىل هذا يوجد مشارك 
ْل س كمثله  { َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  .)١١: الشورى( }ٌء ْ

ًلقد مر التنظري هلذه الفكرة وصياغتها نظريا  ّ ّبعدد من املحطات، منهـا مـا َّ
ــه ــشريازي  ّقدمت ــدين ال ــد صــدر ال ــة عــىل ي : ت(ِّمدرســة احلكمــة املتعالي
ّاملعارصين فقد تناوهلـا الـسيد حممـد حـسني الطباطبـائي  ّ، أما من)هـ١٠٥٠ ّ

ّأن الواجـب «عنوانـه » هنايـة احلكمـة«ّمـستقل مـن  ٍبفصل) هـ١٤٠٢: ت(
ّ، وقـد عقـب )١(»من حيث املصداقاملفاهيم  بالذات ال مشارك له يف يشء من
ّألن (: التمييز املذكور بوضوح، حيث قـال ّعليه أحد الرشاح بتعليقة تشري إىل
                                                 

 .٢٨٣ـ٢٨٢ ص:هناية احلكمة )١(
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الواجـب واملمكنـات كاحليـاة والعلـم  ًبعض املفاهيم وإن كان مـشرتكا بـني
مـن حيـث املـصداق، فهـذه  ّأن املمكنات ختتلـف عنـهّ إال والقدرة وغريها،

ّفإهنـا عـني [الواجـب  ات املمكنـات بخالفهـا يفًالصفات مثال زائدة عىل ذو
ّ، مـضافا إىل أن للواجـب مـن حقيقـة هـذه املفـاهيم]الذات وأشـباهها مـن  ً

ّاملفاهيم الوجودية هو املرتبة الغري املتناهية يف الشدة والتـي ال خيالطهـا نقـص  ّ
 .)وال عدم بخالف املمكنات

 ُه تفصيل ملـا أمجـل يفّفهذا الفصل كأن: ّثم خيتم بإشارة مجيلة عندما يقول
ْل س كمثله  {: قوله تعاىل َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  .)١( }ٌء ْ

ًإىل احلقيقة ذاهتا أشار باحث آخر، فبعد أن أوضح أن عددا مـن املفـاهيم ّ ٌ 
ــضا، عــاد ليميــز بــني  ّالعامــة تطلــق عــىل واجــب الوجــود وعــىل غــريه أي َ ً َ ُ ّ

ّ أن مفهـوم خالصة الكـالم يف هـذا البـاب(: انتهى للقول ّاالستخدامني، ثم
ًالوجود وإن كان يعد مفهوما ًأن مصاديقه متفاوتة جـدا وخمتلفـةّ إال ًواحدا، ّ ّّ .

ّمـصاديق مفهـوم مـا أن متتـد مـن حـدود  يمكن للتفاوت أو االختالف بني
التـشكيك يف : التفـاوت واالخـتالف َيطلق عىل. ّالنقص حتى الكامل املطلق

لتشكيك يصدق عىل سـائر ا مراتب الوجود ـ بحسب لغة االصطالح ـ وهذا
ًاملفاهيم العامة أيضا، فلمفهوم العلم والقدرة ومجيع ّالصفات الكاملية مراتب  ّ

 .)٢()تشكيك كذلك
ّيف هذا الضوء يتبني أن عناية البحث الفلسفي بدراسة االشرتاك املعنـوي ّ 

ًهلذه املفاهيم ليس أمرا اعتباطيا أو ملحض أن يكون أمرا نظريا جتريديا،  ً ً ً ًّ ّ  بل ملـاّ
                                                 

 .٤٣٧ ص:تعليقة عىل هناية احلكمة )١(

ّالقواعد الفلسفية العامة يف الفلسفة اإلسالمية )٢(  .٤٦٢ ص:ّّ
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ّيرتتب عليه من آثار يف حقل اإلهليات باملعنى األخص ّ ّفلـو آمنـا باالشـرتاك . ّ
ّاللفظي ّبشأن هذه املفـاهيم كـام ينـسب ذلـك إىل بعـض املتكلمـني لكانـت  ّ

 .باب املعرفة احلصيلة انسداد
ً يطلق عليه عامل، واللفظ نفسه يطلـق عـىل املمكـن أيـضا، فالنتيجـة اهللاف ُ ُّ َ 

ّالشرتاك اللفظـي أن العـامل يف املمكـن معلـوم ويف الواجـب بحسب مقولة ا ّ
 .ّبحيث نعرف اللفظ وال نعرف املراد منه ومعناه، وهذا هو التعطيل جمهول

َهلذا السبب نسب احلكيم السبزواري من ال يؤمن باالشرتاك املعنـوي يف َ 
ّالوجود إىل التعطيل، كالزمة البد وأن ترتتب عليه، كام يدل عليه قوله ّ ّ: 

 )١(وخصمنا قد قال بالتعطيل               يلـلـة اجلـ ال آيـّوإن ك
ًسبقت اإلشارة إىل أن السيد الطباطبائي خصص فصال للبحث ذاته وإن  ّ ّ ّ

ّأن الواجـب «: التعبري فيه يوحي بيشء من اإلهيام، فعنـوان الفـصل هـو كان
 : واملقـصود)٢(< من حيث املـصداق يف يشء من  املفاهيممشارك له بالذات ال

ّوأمـا محـل (: ّ، كام يدل عليه قولـه يف الـرشحال مشارك له من حيث املصداق
املفاهيم عىل الواجب بالذات وغـريه ـ كـالوجود املحمـول باشـرتاكه  بعض

ّوعىل غريه، مع الغض عـن خـصوصية املـصداق، وكـذا سـائر  املعنوي عليه ّ
ّ مـع الغـض عـن بمفاهيمها فحسب كالعلم واحلياة والرمحة صفات الواجب

ّاخلصوصيات اإلمكانية ـ  .)٣()فليس من االشرتاك املبحوث عنه يف يشء ّ
 ّبمعنى أن محل تلك املفاهيم ليس من االشرتاك املصداقي، بـل هـذا هـو

                                                 
 .٤ص: رشح غرر الفوائد) ١(

 .٢٨٢ص: اية احلكمةهن) ٢(

 .٢٨٣ ص:املصدر السابق )٣(
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ّاالشرتاك املفهومي، وإال فأحدمها بحسب املـصداق واجـب غنـي واآلخـر  ّ
 .فقري ٌممكن

ًينبغي إذن التمييز جيدا بني فضاء املفـاه يم وعـامل املـصاديق، وربـام كـان ّ
ّمعاين إخراجه سبحانه من حدي التعطيـل والتـشبيه وسـلوك الـرصاط  أحد

ــرب  ّالــسوي يف ــإلدراك البــرشي ع ــوم ل ــة أن املفهــوم معل ــة التوحيدي ّاملعرف ّ
 .ُواملصداق جمهول الكنه  االشرتاك املعنوي،

َّلكن مع ذلك كله ثم تقييد يف عامل املفاهيم ينبغي لنـا مر َ  اعاتـه يف الـدائرةّ
 .ّالتوحيدية

 





 
 
 
 
 
 
 

 
 

ّ اهللا تعاىل له حدّأن .١ َ 
 ةز وحجم وجهّ اهللا تعاىل له حيّأن .٢
  اهللا تعاىل له جسمّأن .٣
  اهللا تعاىل له وزن وثقلّأن .٤
  اهللا تعاىل له صورةّأن .٥

 
 





 
 
 

ّ  
ّ ّ  

 متهيد •
 ّداملراد باحل •
 ّاألقوال يف مسألة احلد •
 ة؟ّف هو موقف الكتاب والسنّهل التوق •
 ّأسباب القول باحلد •
 تعاىلهللا  ّ احلداثباتبة عىل ّاآلثار املرتت •
 ّالقائلون باحلد •
 ّ احلدمنابن حنبل وحقيقة موقفه  •
 ّالطحاوي وخمالفته البن تيمية يف إثبات احلد •
 ّ احلدباتابن حجر العسقالين وخمالفته البن تيمية يف إث •
ّاملنكرون للحد •  ةّ من أئمة السنَ
ّحكم املنكرين للحد • ِ   عند مثبتيهُ
 ّ من احلد^موقف أهل البيت  •
  واخللق املسافة بني اهللا •
 





 
 
 

 سـبحانه وتعـاىل،  اهللاّضحت لنا أهم مالمح التجسيم يف معرفة ّتابعد أن 
 .ستند إليهاصول التي تّمن التعريف بأهم أركان هذه املدرسة واأل ّالبد

ّواألركان األساسية الجتاه التجسيم والتشبيه هي   :كام ييلّ
 . حمدود اهللاّ أن :ّالركن األول

ٍبمعنى أنه سبحانه حمدود، غري مطلق، وغري متناه ّ. 
ّوهو ناتج عن القول األول، حيث قـالوا بـأن املحـدود لـه :الركن الثاين ّ

 .ّوحيز وحجم واستواء ونحو ذلك  جهة
ّ أن هذا املحدود الذي له حد، جسم ولكن ال كاألجسام:الثالركن الث َ ّ. 

ّواملــراد أنــه جــسم يــشبه األجــسام، ولكــن ختتلــف بعــض خــصوصياته  ّ
ّفيكون االختالف يف الكيفية ال يف أصـل اجلـسمية، وبـذلك قـالوا  .ّوكيفياته ّ

ّبأنه تعاىل له حيز  .وحجم ّ
 .ّأن هذا اجلسم له وزن وثقل: الركن الرابع

 للبحـث التفـصييل يف مـا ورد يف احلـديث الـذي ًاا سيكون موردوهذا م
ّن   أو«: ّبه ابن تيمية وأتباعه، وهو احلديث املعروف بحديث األطـيط ّاستدل
 .»...لح كأطيط ا رً أطيطا

 آدمّأن عىل شكل صورة آدمـي، أو ه صورة اهللا تعاىل ل ّأن: الركن اخلامس
ّعىل صورة الرمحن، فإما أهنم يقولون    اهللا عىل صورة آدم، وهذا تـشبيه  اهللاّبأن ّ

، فيكون من بـاب تـشبيه املخلـوق باخلـالق،  اهللاّبخلقه، أو أن آدم عىل صورة 
 .النتيجة هناك تشبيه ويف
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ّوليكن معلوما أن نظرية أكثر ع ّ ّتتفـق  ـ ّبل األعم األغلـب ـ لامء املسلمنيً
ّ سبحانه وتعاىل ليس له حد، وليس لـه اهللاّأن  عىل  جـسم، ولـيس لـه شـكل، َ

 .ذلك وسيأيت بيان
ّ سبحانه وإثبات احلد له، مسألة ال ترتبط بتوحيـد األسـامء اهللاوتوصيف  َ 

ّوالصفات، وال بتوحيد الربوبية، وال بتوحيد األلوهية، بل هي مسألة مرتبطة  ّ
 . تعاىل، وبالتوحيد الذايت، ال بالتوحيد األسامئي والصفايت اهللا بحقيقة

حيـث ) ّبيـان تلبـيس اجلهميـة(ّن تيمية هبذا املعنى يف كتابه ّوقد رصح اب
ّإن هذا الكالم الذي ذكره ـ املستشكل ـ إنـام( :يقول ّ يتوجـه لـو قـالوا إن لـه ّ ّ

ّاحلد>صفة هي  ّكام تومهه هذا الراد ،<َ  عليهم؛ وهـذا مل يقلـه أحـد، وال يقولـه ّ
التـي يوصـف هبـا حقيقة له، إذ لـيس يف الـصفات  ّعاقل، فإن هذا الكالم ال

ّاحلـد>ّ صفة معينة يقال هلا  ـباليد والعلم كام يوصف ـ يشء من املوصوفات َ> ،
ّوإنام احلد ما يتميز ّ َّ...()١(. 

ّإذن، احلد ليس من التوحيد الصفايت، وإنام يرتبط بالتوحيد الذايت ّ َ. 
ّوهـذا األصــل والـركن األول يف نظريــة املجــسمة  ّ ّأن لـه حــد(ّ َ يعتــرب ) ًاّ

ّاألساسية لإليامن بأن  ّيةاألرض ّ فبعد أن آمن أتبـاع هـذه النظريـة . له مكان اهللاّ
ّحد، التزموا بأن له مكان  تعاىل له اهللاّبأن  ّ ه عـىل العـرش ؤ، ومكانه هـو اسـتواًاَ

 .وجلوسه عليه
ّ 

ّمعنى احلد لليشء ًأن له انتهاء :َ ّأن   سـتجد، فلو وضعت يدك عىل جـسم.ّ
َ يف منطقة معينة، وإذا رست ووصلت إىل هنايته يصبح هـذا اجلـسمًاوجودله  ّ 

                                                 
 .٤٢، ص٣ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )١(
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ّ، فإذا أرشت إليه يف مكان وجوده تقول بأنه موجود، وإذا أرشت إليه ًامعدوم
 .ّمكان عدم وجوده تقول بأنه معدوم يف

ّ له حد اهللاّومن قال بأن   ٍيف ظـرف معـدوم، وٍيف ظـرفموجود ّ يعني أنه ،َ
 يف األرض  اهللاّمن اعتقد بـأن ّأن ًمني ـ كام أرشنا سابقا ـ يالعث زعمآخر، وهلذا 
، يف األرضّأنه ليس بموجـود  مكانه سبحانه يف السامء، وّأن: يريد ّفهو ضال،

 .معدومفيها  هو بل
ّفالقول بأنه تعاىل له حد، من أهم حماور وأركـان ومفاصـل معرفـة  ّ  يف  اهللاَّ

 .االجتاه التجسيمي
ّثم إننا إذا ن  وهنايـة، ولكـن لـيس مـن ًاّظرنا إىل هذا اجلسم سنجد له حدّ

ّواحدة بل من جهات متعددة، فمن األعىل له حد، ومـن اليمـني، ومـن  جهة َّ
ّكـل  حمدود عندهم مـن  ـسبحانه ـ هوالشامل، ومن األسفل، ف اجلنوب، ومن

ّ ست كأي جسم مادي آخرٍ حمدود من جهات اهللاّبأن  ّ وهلذا يعربوناجلهات، ٍّ ّ. 
ّ نأخذ مسألة الوجود والعـدم، حيـث إن مـن لـوازم :وبالتعبري الفلسفي

ً سبحانه وجودا حمـضا، بـل  اهللاّالنظرية أن ال يكون  هذه ، ّوجـود مركـبهـو ً
ٍ له وجود، ويف ظرف آخـر لـيس لـه ٍوالعدم، ففي ظرف وتركيبه من الوجود

 .وجود
يـوم األحـد،  يـدك عـىل َلو وضعت: ّولتقريب الفكرة نبني املسألة بمثال

ًيوم السبت يكون معدوما، وهكذا يوم االثنني، ويوم األحـد موجـود  ّفإنه يف
ًزماين معني، وما قبله وما بعده يكون معدوما ٍفقط يف ظرف ّ. 

ً سبحانه أيـضا كـذلك، فقبلـه معـدوم، وبعـده  اهللاّوهؤالء يعتقدون بأن 
 .ّ النظريةّوازم املهمة هلذهوهذا من الل .وهكذا أعاله وأسفله معدوم،

، ًا، وعمقـًا، وعرضـً، وطـوالًحجـامسـبحانه ّومن لوازم كالمهم أن لـه 
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ّبأنه عندما جيلس عىل كرسـيه يكـون للكـريس أطـيط، وال  ، ولذا قالواًاووزن
 ....ّ ضم أصابعه’  اهللاّأربعة أصابع، وأن رسول ّ إال يبقى من الكريس

ّهذا هو اإلله الذي تصوره لنا مدرسة ابن تيمية وأت  !!باعهّ
ّوقال املثبتون ملسألة احلد بأن معنى قوهلم بأن  ّ ّ ّ حد هللاَ  ّ يعنـي إثبـات علـوهًاَ

 .سبحانه وتعاىل، وبينونته عن خلقه، واستوائه عىل عرشه
ّاتفقـت الكلمـة مـن ( :نقل الدشتي عن عثامن الدارمي يف كتاب النقض

ّاملريـيس الـضال ّ إال ّ وحـدوه بـذلك،، يف الـسامء اهللاّاملسلمني والكـافرين أن 
 .)١()وأصحابه

ّ 

ّ، يف مادة حدالنهايةقال ابن األثري يف  َ ومنه احلـديث يف وصـف القـرآن > :ّ
ّلكل حرف حد أي هناية، ومنتهى كل يشء ّّ َ  .)٢(<ّحده ٍ

ّ يف مادة حد)معجم املقاييس(ّوقال ابن فارس أبو كريا يف  َ احلاء والدال ( :ّ
ّ طرف اليشء، فاحلد: والثاين املنع،:ّ، األولأصالن  .)٣()...شيئني احلاجز بني: َ

ّاحلـد(: ّ يف مادة حدد)تاج العروس(وقال الزبيدي يف  الفـصل احلـاجز : َ
ّ يتعـدى أحـدمها عـىل اآلخـر، ّ خيتلط أحدمها باآلخر، أو لـئالّشيئني لئال بني

ّوفصل ما بني كل شيئني حد بينهام، واحلد. حدود ومجعه َّ َ  .)٤()ءمنتهى اليش: ّ
ّ وجوده ينتهي عند مكان حمـدد، وهلـذا  اهللاّهذا املنهج فإن  وبحسب أتباع
ّومن حده فقد عده>: × قال أمري املؤمنني ّ ّ ألنه عندما ينتهي يبدأ الثاين، ثـم <َ ّ

                                                 
 .٢٤ص: ّإثبات احلد هللا تعاىل )١(
 .١٩٣ص :النهاية يف غريب احلديث) ٢(
ّمادة حد: غة مقاييس الل)٣( َ  .١١ ص٢ ج:ّ
 .٨ ص٨ج: تاج العروس من جواهر القاموس) ٤(
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 . له ثان ـحسب هذا املنطق ـ  اهللاف. ..الثالث
ّحول معنى احلدابن تيمية يقول  ّوأما وصفه باحلد والنهايـ(: َ َ ّفيفـرس  )١()ةّ

ّاحلد بالنهاية، ومنتهى اليشء، وكذلك الز  ّين أحد أعالم هذا االجتاه يقـولغواَ
ّوهذا بعينه هو احلد والنهاية، وإضـافة احلـد (): ِّصول الدينأاإليضاح يف (يف  َّ َ

ّوهذا بعينه يعطـي احلـد (: خرى يقولأويف عبارة . )والنهاية إليه تعاىل والغاية َ
 .)٢() إليهينتهي والنهاية ملا

ّونقل القائلون واملثبتـون للحـد أقـوال أهـل اللغـة يف تعـريفهم للحـد،  َّ ُ
ّإثبات احلد (يف كتاب  كالذي ورد ّ عز وجل وبأنه قاعد وجالس هللاَ ّ للدشتي، ) ّ

 :يقول
ّحد: قال اخلليل( ٌّ ما بني كل شيئني حد بيـنهامُفصل: َ َ ّ ومنتهـى كـل يشء ،ّ ُ
ّحـد>املقـاييس وقال ابن فـارس يف معجـم  ُّحده، : ّاحلـاء والـدال أصـالن: <َ

ّوالثاين طرف اليشء، فاحلد احلاجز بني شيئني، وقال أبو القاسـم  ّاألول املنع،
ّحد كل يشء موضع بينونته عن غريه، فكل موجـود لـه : األصبهاين التميمي ّ ّ َ

ّحد ينتهي إليه، ّ، وكل هـذه املعـاين تفيـد )٣()ّويميزه عن غريه يف صفته وقدره َ
ّ ما له حد له هنايةّأن َ.  

وهذا املضمون نفـسه ذكـره يف الرسـالة التـي أوردهـا يف آخـر الكتـاب 
ّامللحق، وفيه الرد عىل منكر احلد من كالم شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  بعنوان ّّ َ

ّتلبيس اجلهمية أنه كتب رسالة وكتاب من كتابه بيان  لإلنكار عـىل مـن ً مستقالًاّ
                                                 

  .٢٨٧ ص١ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )١(
 .٣٢٥ ص٢ج:  الزاغوين،اإليضاح يف أصول الدين) ٢(
ّ عز وجل وبأنه قاعد وجالس  هللاّإثبات احلد )٣( ّ  .٢٣ ص:ّ



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ١٠٢

ّينكر احلد، ثم نقل قال عـثامن :  عبارة الدارمي يف هذا املجال، حيث يقولفيها َّ
ّوادعى املعارض ـ أي املنكر للحد ـ  بن سعيد الدارمي َ ِّ ّنه لـيس لـه حـد وال أُ َّ

 .غاية وال هناية
 ّرد اإلمام الدارمي عثامن بن(والكالم املنقول عن الدارمي ورد يف كتاب 

 :وفيه يقول) سعيد عىل برش املرييس العنيد
ّ قال أبـو سـعيد وادعـى املعـارض، وهـذا األصـل .ّد والعرشَباب احل(

  .)...عليه جهم مجيع ضالاللته الذي بنى
ّفمن ادعى أنه ليس (: إىل أن يقول ّحد فقـد رد القـرآن وادعـى أنـه ال   هللاّ ّّ ّ َ

 .)يشء
ّففي نظره هناك مالزمة عقلية بني املحدودية ّوبني املوجوديـة، فمـن هـو  ّ

ًواجبـا أو ممكنـا، أو  ، وال فـرق بـني أن يكـونًاحمـدودّموجود البد أن يكون  ً
ًخالقا أو خملوقا ً. 

ّوادعـى أنـه ال يشء( :لذلك يتابع الدارمي قولـه ّ وصـف حـد  اهللاّ ألن ؛ّ َ
 .)١()مكانه يف مواضع كثرية من كتابه

ًوإذا كان املكان حمدودا، هل يمكن أن يكون اجلالس والقاعد عىل مكـان 
 .ُحمال هذا ؟غري حمدود حمدود

ّغة يف احلد أنه منتهى اليشء، وغايته، وطرفه، فحدوحاصل كالم أهل الل ّ ّ َ 
 .يل حيث ينتهي عندهًر مثال ينتهي عند دخول الليل، فغاية النهار اللالنها

ّبأن احلد يمنع اليشء من االمتداد بعد حـده(: غةٌوقال مجع من أهل الل ّ َ ّ( ،
ًطبيعي جدا وهذا ّ. 

                                                 
 .٢٤ـ٢٣ ص:ّرد اإلمام الدارمي عىل برش املرييس )١(
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ّ 

ُ سبحانه وتعاىل حمدود بحد، وأنه لو مل ي اهللاّأن  :ّالقول األول  َّ ّحد ملاـّ كـان  َ
 .ًموجودا

ال  مساوقة يف ذلـك  أصحاب هذا القول جعل:ويف االصطالح الفلسفي
ّواملساوقة أعمق فلسفيا من املالزمة، ألنـه يف املالزمـة أحـدمها  ؛فقطًمالزمة  ً ّ

ّفقـالوا إن املوجوديـة ؛ ًمـصداقاعـني اآلخراملساوقة أحدمها  غري اآلخر، ويف ّ
ّيتعقلوا وجودا لـيس لـه حـد، فـاملوجود  ّهنم ملألّتساوق املحدودية له تعاىل،  َ ً ّ

 تعاىل القديم الواجـب، أو كـان  اهللا يعني املحدود، سواء كان هذا املوجود هو
 ً موجودا وليس اهللاوجود املمكنات احلادثة، ويف اعتقادهم يستحيل أن يكون 

ّله حد ومنتهى وغاية ينتهي عنده  .اَ
ّرد (ّوهذا ما ذكره اإلمـام الـدارمي أحـد أقطـاب هـذا االجتـاه يف كتابـه 

ّفقال يف باب احلد والعرش) ...الدارمي عثامن بن سعيد  اإلمام َ: 
ّوادعى املعارض أيضا ـ أي الذي ينفـي أن : قال أبو سعيد( ً ّ لـه حـد ـ  اهللاّ َ
ّ حد وال غ هللاليس  ّأنه اية وال هناية، وهذا األصل الذي بنى عليـه جهـم مجيـع َ

ًغلوطاته، وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق جهام إليهـا أحـد أّواشتق منه  ضالالته، ّ
 .من العاملني

ّ قد علمت مرادك أهيا األعجمي، وتعنـي أن :ّفقال له قائل ممن جاوره ّ   اهللاّ
ّ ألن اخللق كلهم علموا أنه ليس يشء يقع ع؛يشء ال ّ ولـه ّ إال ليه إسـم الـيشءّ

ّحد وغاية ًفة، فالـيشء أبـدا ّوأن ال يشء ليس له حد وال غاية وال ص. وصفة َ
ّوال يشء يوصف بال حد وال غاية، وقولـك  ،موصوف ال حمالة ّال حـد لـه>َ َ> 
 .)١()ّيعني أنه ال يشء

                                                 
 .٢٣ ص:ّرد اإلمام الدارمي عثامن بن سعيد عىل برش املرييس )١(
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 إثبـات(ومن املفارقات العجيبة يف هذا البحث حماولة الدشـتي يف كتابـه 
ّاحلد ّالدعاء بأن إمجاع أهل السنة قائم عىل إثبات احلـد ا) َ َ ّ ّ  تعـاىل، وهـذا مـا  هللاّ
ّ الـسنة واجلامعـة عـىل أمجع أهـل( :يف املبحث الثاين من كتابه حيث قال ذكره

ّاحلد>إطالق لفظ  ّعلوه سبحانه وتعاىل، وبينونته عـن   بمعنى إثبات، تعاىل هللا <َ
ّاتفقت الكلمـة (: ّ الدارمي قولهنُعثامونقل عن  .)خلقه، واستوائه عىل عرشه
ّاملريـيس الـضالّ إال ّدوه بـذلك،َيف السامء وح  اهللاّمن املسلمني والكافرين أن  ّ 

 .)١()يبلغوا احلنث قد عرفوه بذلك ّوأصحابه، حتى الصبيان الذين مل
ّويقــع يف قبــال القــول األول مبــارشة، وهــو القــول بأنــه  :القـول الثــاين ً ّ ِ

ّ حد، فمن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزلـه، كـام  هللايكون  يستحيل أن ّ ّ ّ َ
 . إىل ذلك يف هنج البالغة× أشار أمري املؤمنني

 :ومنها  إشارات كثرية إىل هذا الرأي،^ّويف كلامت األئمة املعصومني 
ّال  شمل  د وال  سب بعـد، و نمـا«: ×ّما ورد عن اإلمام عيل  •   َ ُ َ ّد ُ ـ ُ

َاألدوات أنفسه  َ وال يقـال   حـد وال نهايـة، وال. ..ا، و ـش  اآلالت إ  نظائرهـاُ
َألشياء  و ه فتقله أو  ّانقطاع وال  ية، وال أن ا  ِ  .)٢(»و هُ

ُّ حد األشياء عند خلقـه  ـا إبانـة  ـا   شـبهها، ال تقـدره«: ×وعنه  • ً َ 
 .)٣(»األوهام با دود وا ر ت، وال با وارح واألدوات

ّل س   حد ي ت  إ  حده«: ×ه وعن •  َ«)٤(. 
ُ  يدرك بوهم، وال يقدر بفهمال«: ×وعنه  • ٍوال  د بأين. ..َُ

ّ ُ«)٥(. 
                                                 

 .٢٤ص: ّإثبات احلد هللا تعاىل )١(
 .١٨٦ : رقماخلطبة هنج البالغة، )٢(
 .١٦٣ : اخلطبة رقم،املصدر نفسه )٣(
 .وىلُ اخلطبة األاملصدر نفسه، )٤(
 .١٨٢ : اخلطبة رقم،املصدر نفسه )٥(
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ُ ا ي ال يبلغه بعد ا مم، وال ينا  غوص اهللافتبارك «: ×وعنه  • الفطن،  ُ
ٌوتعا  ا ي ل س   وقت معدود، وال أجل  دود، وال نعت  دود ٌٌ«)١(. 

  اهللا معرفتـه، وأصـل معرفـة  اهللاّأول عبـادة «: ×ام الرضـا وعن اإلم •
ٍ  شهادة العقول أن    ـدود  لـوق،؛توحيده، ونظام توحيده ن  ا حديد عنه ّ ّ 

ًوشهادة    لوق أن   خالقا ل س بمخلوق، وا متنع من ا دث هو القـديم   ّ ّ 
 .)٢(»األزل

 ×  بني اإلمام الرضـاويف علل الرشائع ينقل الشيخ الصدوق حماورة •
؟  اهللاحتجـب  ملـا: × يسأل الزنديق فيقـول لإلمـام: وأحد الزنادقة وفيها

ٌ   عليه خافيـة  ّ فأما هو فال،ّإن ا جاب عن ا لق  ك ة ذنو هم: × فقال

ِ  آناء ا ليل وا هار  :إىل أن يقول... َ
ّفحده يل؟ قال : قال ّإنه ال  د: ×ِ ُ َمل: ، قالّ ّ   ـدود  ّألن: ×؟ فقال ِ

ّمتناه إ  حد َ فهو غ    فإذا احتمل ا حديد احتمل ا ز ادة، و ذا احتمل ا قصان،ٍ
 .)٣(»ّ وال متوهم  دود وال م ائد وال متجز

ّوهو التوقف يف املسألة، بمعنى أن ال نقـول بـأن لـه حـد :القول الثالث ّ  ًاّ
 .ّحدله  ّوال نقول بأنه ليس

ّ له حد اهللاّ أن :ّاألول :وخالصة األقوال ّ لـيس لـه حـد اهللاّأن : الثـاين و.َ َ. 
 .ّالتوقف يف املسألة : الثالثو

ّوقد أشار ابن تيمية إىل هذه األقوال يف املسألة، وال سيام الـرأي الثالـث  ؛ّ
ّوأما وصفه باحلد والنهاية، الذي تقـول أنـت ( ):ّبيان تلبيس اجلهمية(يف  قال َ ّ

                                                 
 .، باب جوامع التوحيد١٣٦ ص١ج: الكايف )١(

 .٤٠ ح٢٢٨، ص٤ج: بحار األنوار )٢(

 .٣، ح١٥ ص٣ج: ً نقال عن بحار األنوار)٣(
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ُإنه معنى اجلسم، فهم َ : كسائر أهل اإلثبات عىل ثالثة أقـوالفيه   ـالعلامء أي ـ ّ
ومـنهم مـن نفـى . ّعن السلف واألئمـة ُمنهم من يثبت ذلك، كام هو املنقول

ٍ ومنهم من ال يتعرض له بنفي وال.ذلك  .)١()إثبات ّ
 )رشح العقيـدة الـسفارينية(ّوكذلك الشيخ حممد بن صالح العثيمـني يف 

ّ احلـدوضوعأي م ـ ّف كالم من تكلم بهولذلك اختل(: إىل ذلك فقال أشار   ـَ
ّ حيد أو ال حيد، فمنهم مـن أنكـر احلـد وقـال اهللافيه، هل  من السلف ّ ّ إنـه ال :َّ

 حمدود، ومـنهم مـن  اهللاّحمدود، بل يستحيل أن نقول إن   اهللاّجيوز أن نقول إن 
ًحمدود وأن له حدا  اهللاّن أ جيب أن نقول :قال ّّ(. 

ٌاملثبتني واملنكرين نزاع لفظـيّالقول بأن النزاع بني وهنا حاول العثيمني  ِ ُ. 
ً إذ كيف يمكن أن يكون النزاع بني النفـي واإلثبـات نزاعـا ؛ٌوهذا غريب منه

ًلفظيا، ّفهام نقيضان، والنقيضان ال يمكن أن يكون بينهام نزاع لفظـي، ولعـل  ّ
ول، ولـذا ّ فاضطر ملثل هـذا القـ،ّاخلناق عىل العالمة العثيمني ذلك من ضيق

ًنعلم أن اخلالف يكاد يكون لفظيا، فالواجب السكوت  ولكن جيب أن(: قال ّّ
ُإنه يعن ذلك، فال يقال  ّحدـّ ّوال أنه ال حيد، ولـيس هنـاك رضورة أن نقـول  ،َ ّ

ّإنه حيد أو ال حيد ّ ّأنه من القائلني بالتوقف  ويظهر من كالمه)٢()ّ ّ. 
ّعنـدما كـان يـصور معبـوده ّألنـه ! ّوهذا من غرائب العالمـة العثيمـني

ّوهو احلق سبحانه وتعاىل، هل كان يتصوره ويتومهه يف ذهنه وعنـد  ومعروفه ّ ّ
ّبحد أو كان يتصوره بأنه ال حد له؟ ًالعبادة حمدودا ّ َّ ّ 

ًفال يعقل أن يكون متوقفا، وإال لكان جاهال ب ّ ً  سـبحانه وتعـاىل، هـذا  اهللاّ
ًأوال ّ. 

                                                 
 .٧٢ ص١ج: ّ بيان تلبيس اجلهمية)١(

 .٢٣٧ص: ّرشح العقيدة السفارينية )٢(
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ّف عرضـوا هلـذه املـسألة، فهـل حيـق لـه أن ّ إذا كان األئمة والسل:ًوثانيا
ّفيام عرض له هؤالء، وهذا معناه أنه ليس تابعا ألئمة السلف ّيتوقف ً ّ. 

اإليـضاح (ًوأيضا من الذين نقلوا هذه األقوال الزاغوين يف تعليقة كتاب 
ّاختلف املتكلمون يف نـسبة  (:ويف حاشية الكتاب حيث قال) ِّصول الدينأ يف

ّاحلد إىل  ّوغريهم ممـن قـال بنفـي علـو   فنفاه األشاعرة واملعتزلة، تعاىل اهللاَ   اهللاّ
إثباتـه وهـو قـول أمحـد  ّتعاىل واسـتوائه عـىل العـرش، وأئمـة الـسلف عـىل

ّثالث قالوا بأنـه  وإسحاق بن إبراهيم والدارمي وابن املبارك وغريهم، وقول
ّنحن من املتوقفني، ال أن نثبت أن له حد َ ّ ّحد  ليس لهّ، وال نقول إنهًاّ َ()١(. 

 

ّحاول أصحاب الرأي األول هربا من بعـض املحـذورات االدعـاء بـأن  ًّ ّ
ّ سببه عدم ورود مسألة احلد يف الكتـاب  ـ ّأي القول بالتوقف ـ الثالث القول َ

ّالسنةو ّفيهام، فضال عن أنـه مل يـؤثر يف كلـامت أصـحاب ا مل تطرحّأنه  وُّ ّلنبـي ً
 .ّتكلموا فيها ّ أهنم’

  سـنةّ بـن املبـارك، املتـوىف اهللاّوقالوا بأن هذه املسألة بدأت عىل يـد عبـد 
ّإثبـات احلـد وبأنـه قاعـد وجـالس عـىل ( كام قال الدشتي يف كتابـه ،هـ١٨١ ّ َ
: قلـت( : بـن املبـارك، يقـول اهللاّأول من عرض هلذه املسألة عبـد  ّبأن) عرشه

ّأول من رصح بإثبات  ّاحلد ّ ّ الـسنة  تعاىل كـام يـذكر أهـل هللاَ بـن   اهللاهـو عبـد ُّ
ّاملبارك، ثم تتابع إمجاع أهل السنة من بعده عىل ذلك ّ()٢(. 

ّومن الذين قالوا بأن املسألة مل تكن مطروحة ال يف الكتـاب وال يف الـسنة ّ 
                                                 

 .٣٢٥ ص:ِّصول الدينأاإليضاح يف  )١(

 .١١٤ص: ّإثبات احلد هللا تعاىل )٢(
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ّد َوكلمة احل( :حيث قال) ّرشح العقيدة السفارينية(ّالعالمة العثيمني يف كتابه 
ّ حيـد  اهللاّالكتـاب أن  ّمن األلفاظ التي مل ترد يف الكتاب وال يف السنة، فليس يف

ّوال أنه ال حيد، وال يف السنة أن  ّ ّ ّ حيد وال أنه ال حيـد،  اهللاّ ّ أن نقـول  رضورةفـال ّ
ّإنه حيد أو ال حيد، ولو كان من الرضوري أن نعتقد أن  ّ ّ ّ حيد أو ال حيـد اهللاّ ّلبينـه  ّ

ّىل أو بينته السنة، ألن  تعا اهللا ّ ُ ونز ا عليك الكتاب ت يانا لـ {:  تعاىل يقول اهللاّ ِ َِ َ َْ َ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ 
ٍ ء ْ َ{()١(. 

مـسألة  ّ يف جوابه عىل من اعرتض بـأنّحلال بالنسبة إىل ابن تيميةوهكذا ا
ّاحلد مل ترد يف الكتاب والسنة، فلم يذكر أهنا وردت يف كتـاب أو سـنة ّّ  ّوإنـام. َّ

ّر فقط أسباب القول باحلد وأنـه لـوال القـول باحلـد ملـا متيـز اخلـالق عـنذك ّ ّ َّ 
ّ، فهو إذن مل يستند إىل الكتاب والـسنة لطـرح هـذه املـسألة، وإنـام )٢(املخلوق ّ

ّإىل قضية عقلية فقط ستندا ّ. 
ّرد اإلمـام (ًومن الذين أشاروا إىل ذلك أيضا اإلمـام الـدارمي يف كتـاب 

كلمـة ( :يف احلاشـية يقـول) يد عىل برش املرييس العنيـدعثامن بن سع الدارمي
ّاحلد مل ترد يف الكتاب وال السنة، ونحن ال ننسب إىل  ّ ّ إال ،ًالفظـ  صـفة وال اهللاَ

ًما ورد نصا عن  ّ ورسوله، مع أنا ال نقول فيها بـالرأي وال القيـاس، وإنـام اهللاّ ّ 
 .)٣() اهللاّنرد علم حقيقتها إىل 

ِإذا كانت املسألة مل تـرد يف الكتـاب  :ء السؤال التايلُوهنا يطرح عىل هؤال
ّأصحاب هذا االجتاه إلثبـات أن  ّوال يف السنة، فلامذا هذا اإلرصار من  لـه  اهللاّ

ّحد، وملاذا رتبوا كل هذه ّ ّ  النتائج اخلطرية عىل هذه املسألة؟ َ
                                                 

 .) من السلسلة١٧: رقم(، ٢٣٦ ص:ّرشح العقيدة السفارينية )١(

 .٤٣ـ٤٢ ص٣ج: ّ بيان تلبيس اجلهمية)٢(

 .٢٣ ص:اإلمام الدارمي عىل برش العنيدّرد  )٣(
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ّهذا فضال عن القول بأنه يف اعتقادنا قد ورد ما يتنـاىف مـع رأهيـم يف سألة املـ ً
 .×أيب طالب  ّ اإلمام عيل بنباخلصوص و’ّعىل لسان كبار صحابة النبي 

ّ 
ّل باحلـد، ومـن مجلـة هـذه األسـبابّهناك دوافع وأسباب أدت إىل القو َ  

التمييز بني اخلالق واملخلوق، وحتقيق التبـاين  ـ أصحاب هذا الرأي بحسب ـ
 .واملخلوقني بني اخلالق

 : يمكن تركيب قياس استثنائي عىل الشكل التايل:هل املنطقوبتعبري أ
ّلو مل يكن للحق تعاىل حد وهناية ومنتهى َ  . يف خلقه ًّ لكان حاال،ّ

ًواحللول يف خلقه حمال وممتنع عقال ُ. 
ّفإذن البد أن يكون له تعاىل حد  َّ. 

ّفعن طريق احلد يمتاز اخلالق عن املخلوق، وال نقع يف احللوليـة، وتثبـ ّ  تَ
 .البينونة بني اخلالق واملخلوق

ّوهذا ما رصح به أعالم القائلني باحلد  َ   سبحانه وتعاىل، ومـنهم اإلمـام هللاّ
: وفيـه يقـول) سلـسلة عقائـد الـسلف( يف كتابـه ٢٨٠ سـنة ّالدارمي املتوىف

ّالبزاز البغدادي، حدثنا عيل بن احلسن بن شقيق عن ابـن املبـارك أنـه  ّحدثنا( ّ ّ
ّبأنه فوق العرش، فوق السامء السابعة عىل العـرش : ّربنا؟ قال سئل بام نعرف

ّقلـت بحـد؟ قـال :بائن من خلقه، قال ٌوهـذا كـالم . )١()...ّفبـأي يشء إذن: َ
ّومل نميزه بحد ّرصيح من الدارمي بأنه إذا مل نفصله َ  فال تبقى بينونة بينـه وبـني ّ

 .خلقه
ّقولون إنه ال يبـاين غـريه، وي(): ّبيان تلبيس اجلهمية(ّويقول ابن تيمية يف 

                                                 
 .٩٨، ص١ : رقم):سلسلة عقائد السلف(ّعىل اجلهمية ّالرد  )١(
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ال داخـل العـامل وال خارجـه، وال : ّإما أن يصفوه بصفة املعدوم فيقولـون بل
ّ يف املخلوقات، أو وجود املخلوقات، فبني ابـن ّحاالً أو جيعلوه  كذا وال كذا،

ّاملبارك أن الرب ّتعاىل عىل عرشه مباين خللقه منفصل عنـه، وذكـر احلـد ألن  ّ ّ َ
ّليس له حد، وما ال حد له ال يباين املخلوقات : يقولونّاجلهمية كانوا ّ َ...()١(. 

ّوابن تيمية الذي ارتكز يف ذهنه أن   ّ تعـاىل البـد أن اهللاّ جسم يعتـرب أن  اهللاّ
ّيكون إما يف داخل هذا العامل أو يف خارج هذا العـامل، وإال إذا مل يكـن كـذلك  ّ

 .جسيمّمعدوم وغري موجود، وهذا من أهم آثار الت فهو
ّأما الدشتي فقد علل سبب ذكر أهل السنة  ّ ّاحلـد>ّ ّملـا  (: تعـاىل بقولـه هللا <َ

ّكانت اجلهميـة ينفـون علـو   ه عـىل عرشـه،ء تعـاىل عـىل خلقـه، واسـتوا اهللاُّ
ّ تعاىل ال يباين خلقـه، ولـيس بينـه وبيـنهم حـد، وال يتميـز  اهللاّإن : ويقولون َ ٌُّ

ّلف الصالح، واشـتد نكـريهم علـيهم، ّأنكر عليهم أهل السنة من الس، عنهم
ّكفروهم، وحذروا منهم، وبينـوا للنـاس أمـرهم وتلبيـسهم ّحتى ّ قـال ابـن ؛ ّ

ّتيمية يف بيان تلبيس اجلهمية ّملا كان اجلهميـة يقولـون مـا مـضمونه ...>: ّ ّإن : ّ
ّفيجحدون صفاته التي متيز هبا، وجيحدون قـدره،  َّاخلالق ال يتميز عن اخللق،

ّحي، عامل، قدير، قد عرفنا حقيقته وماهيتـه ّإذا عرفوا أنه: املعتزلةّحتى يقول  ٌ ٌٌّ .
ّإنه ال يباين غريه، بل إمـا أن: ويقولون ُ ال : يـصفوه بـصفة املعـدوم فيقولـون ّ

 يف املخلوقـات، ً ّجيعلوه حاال داخل العامل، وال خارجه، وال كذا، وال كذا، أو
ّفبني ابن املبارك أن .أو وجود املخلوقات  سـبحانه وتعـاىل عـىل عرشـه َّ الربّ
ٌمباين خللقه، منفصل ُ ُِ ّعنه، وذكر احلد، ألن اجلهمية كانوا يقولـون ٌ ّ لـيس لـه : ّ

ُحد، وما ال حد له ال يبـاين َ ََّ ّاملخلوقـات، وال يكـون فـوق العـامل، ألن ذلـك  ّ
ّمستلزم للحد َ. 

                                                 
 .٤٣، ص٣ ج:ّبيان تلبيس اجلهمية )١(
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ّفلام سألوا أمري املؤمنني يف كل يشء عبد   امذا نعرفه؟ب:  بن املبارك اهللاّ
ِبأنه فوق سامواته عىل عرشه، بائن من خلقه: قال ٌ ّ. 

 ّفذكروا الزم ذلك الذي تنفيه اجلهمية، وبنفهيم له ينفون ملزومه الـذي هـو
ُموجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات  .)١()<ٍّبحد: ٍّبحد؟ قال: فقالوا له .ٌ

َوخالصة ما ذكره أن سبب القول باحل ّد هو الرد عىل اجلّ بيـنام نـرى ّهمية، ّ
ّأصحاب القول باحلد فروا من حمذور إىل آخر أكرب منهّأن  ّ. 

وال هـو  ال هـو داخـل العـامل:  تعـاىلفإن اهللاّ املدرسة اإلمامية ا حسبّأم
 ّمن العامل حتى يكون يف داخلـه أو خارجـه، بـلًا ّخارج العامل، ألنه ليس جزء

ًيل أن يكـون داخـال أو ستحهو سبحانه خالق العامل، وليس كمثلـه يشء، فيـ
اجلسم هو الـذي فّموجود، بل ألنه ليس بجسم،  ّليس ألنه غري وهذا .ًخارجا

 .اخلارج ّيتصف بكونه يف الداخل أو
 :ّالصدوق أنـه قـال  يف كتاب التوحيد للشيخ×ورد عن اإلمام الرضا 

ه، ال ـش ي باإلخالص، وال إخالص مـعّ إال معرفةبعد ا عرفة، وال ّ إال وال ديانة«
ّف  ما   ا لق ال يوجد   خالقه، و  ما يم ن فيه يمتنع     ـ أي يف اخللق ـّ

   صانعه، ال  ري عليه ا ر ة وا سكون، و يف  ـري عليـه مـا هـو أجـراه
 .)٢(»...خلقه

ّأما املجسمة فقد خالفوا ذلك كله،وهذا هـو الفـارق بـني مدرسـة أهـل  ّ ّ
ً ابن تيمية وأتباعه التـي جتعلـه مـشاهبا ومدرسة ّ التي تنزه اخلالق،^البيت  ّ

 .ملخلوقاته
ًوممن رصح بذلك أيضا الشيخ العثيمني يف  ّ ؛ )ّرشح العقيـدة الـسفارينية(ّ

                                                 
ّإثبات احلد هللا )١(  .٢٩ـ٢٨ ص: تعاىل َ

 .٤١ ص:لصدوقاتوحيد  )٢(
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ٌ حمدود أراد أنه بائن من خلقه اهللاّفمن قال إن ( :قالإذ  ّ()١(. 
ّوقد خلط العثيمني بني الالزم وامللـزوم، ألن مـن قـال إن   حمـدود ال  اهللاّ

ّيثبت البينونة، بل يريد القـول بـأن احلـد لـه هنايـة مـن أجـل إثبـات أن  يريد َ ّ
ّالبينونة، فاحلد ال زم يشء وامللـزوم يشء ّ البينونة، وفرق كبري، فـإن الـاليعني َ

ّلوازم احلد فالبينونة إذن من. آخر َ. 
ّأن أتباع هذا املنهج تصوروا أنه ال طريق إلثبات البينونـة بـني: واحلاصل ّ ّ 

ّباحلد، وّ إال خلقهوبني اهللا   يف ً ّوا بذلك سـيكون سـبحانه حـاالّأنه إن مل يلتزمَ
ّخلقه، فإذن البـد مـن االلتـزام يف  ّحاالً ّنه يستحيل أن يكون إ خلقه، وحيث

ّباحلد َ. 
ّوقد وقع هؤالء يف اشتباه كبري، ألهنم لو تأملوا وحققوا ملا وصـلوا إىل أن ّ ّ ّ 

ّبإثبات احلدّإال  ّطريق املباينة واملزايلة ال يتحقق َ. 
ّومما ال ريب فيه أن احللولية باطلة، وهـذا مـا نطقـت بـه كلـامت أعـالم  َّ ّ

ّن أو الفقهاء، فكـل وّ سواء الفالسفة منهم أو املتكلم^أهل البيت  مدرسة
ّمل يلتزموا القول بأنه تعاىل حال يف األشـياء، ورغـم ذلـك مل يثبتـوا لـه  هؤالء ّ
ّاحلد َ. 

واضـحة يف هنـج  ٍ بكلامت×أمري املؤمنني اإلمام ّوهذا هو ما رصح به 
 .)٢(<ٌمازجة، وخارج عنها ال بمزايلةا ال ب  األشياء ٌداخل >: البالغة بقوله

 ئـن، و ـم ينـأ ُ فيقال هـو فيهـا؛فلم  لل فيها>: ًأيضاويف كتاب التوحيد 
َ
 

 .)٣(<ُ فيقال هو منها بائن؛عنها
                                                 

 .٢٣٧ص: ّرشح العقيدة السفارينية )١(

 .، احلاشية٤٣ ص:لصدوق اتوحيد )٢(

 .٤٣ ص:توحيد الصدوق )٣(
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 قـات عـن بعـضها، أو كبينونـةفليست بينونته عن خلقـه كبينونـة املخلو
ّكتاب عن كتاب آخر، حيث يبني أحدمها عن اآلخر بحده الذي ينتهي عنده ٍ ٍ. 

ٍبـشكل   تعـاىل وخلقـه اهللا تعتقد بالبينونـة بـني ^فمدرسة أهل البيت 
ّقاطع، ومع ذلك ال يقولـون بـأن البينونـة ال تتحقـق ّباحلـد، وإال لـصار ّ إال ّ ّ َ

ْل س كمثله  {دأ القرآين ، وهذا خالف املب)يشء كمثله( َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  .}ٌء ْ
ّومباي ته إياهم مفارقته إن تهم« :×ّيقول اإلمام عيل الرضا  ّ«)١(. 

 .)٢(»ّي   ّبامتناع األز  أنّ إال وال   إبانته عن ا لق ضيم«: ًأيضاويقول 
ّويبني اإلمام عيل   املشاهبة   حقيقة التاميز بني اخلالق واملخلوق وعدم×ّ
ّحد األشياء  ها عند خلقه إياها إبانة     شبهها«:  بقولهبينهام ّ  شبهه  فال   ـ ّ

ُ فيقال هو فيها  ئن، و م ينأ عنها فيقال هو فلم  لل فيها ـوال هو  شبهها منهـا  ُ
 بائن، داخل   األشياء ال كدخول  ء    ء، و ائن مـن األشـياء ال كمباينـة

 .)٣(<...كذا غ ه ء   ء، سبحانه هو هكذا وال ه
يمكـن   ومـا ورد عنـه يف هنـج البالغـة×وبحسب كلامت اإلمام عيل 

ّأيضا استكشاف أسباب ومنشأ القول بإثبات احلد بأنه نتيجة طبيعيـة للجهـل ّ ّ َ ً 
 . سبحانه وتعاىل  اهللاّوعدم املعرفة احلقيقية ب

رفتـه ّ أول ا ين معرفته، و مال مع« : يف هنج البالغة×يقول اإلمام عيل 
اإلخـالص  ، و مـال  توحيده، و مـال توحيـدهو مال ا صديق به  ،ا صديق به

ّقرنه فقـد ثنـاه،   فقد قرنه، ومن اهللافمن وصف . ..اإلخالص   ن  ا صفات عنه

                                                 
 .٣٧ ص: املصدر نفسه)١(

 .٤٢ ص:صدر نفسهامل )٢(

 .٢، ح٢١٤ ص١ج: ، والكايف٤٣ ص:صدر نفسهمل ا)٣(
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ّومن ثناه فقد جز  .)١(»ّحده ومن جهله فقد أشار إ ه، ومن أشار إ ه فقد... أهّ
ّروا إليه، وأثبتوا له احلد، وبـذلك فهؤالء عندما جهلوا حقيقة اخلالق أشا َ

ّلدهيم عمود العقائد يف الدين وهو توحيد اخلالق، وملـا كـان توحيـدهم  َهنارا ِّ
ّمل يستطيعوا التعرف عـىل معنـى النبـوة احلقيقـي، ألن الرسـول  غري صحيح ّ ّ

ِمرسل من قبل املرسل ِ َ سـول أو رِ ومن مل يعرف املرسـل مل يعـرف ال، اهللاوهو  ُ
ّحقيقة الرسالة مل يتعـرف عـىل اإلمامـة وال عـىل  ّومن مل يتعرف عىلَاملرسل، 

 .بالنسبة إىل العدل املعاد وحقيقته، وهكذا احلال
ِّولذا يقول اإلمام عيل بـن موسـى الرضـا    عـرف مـنَ اهللافلـ س «: ×ّ

ّعرف بال ش يه ذاته، وال إياه وحد من اكتنهه، وال به صـدق مـن نهـ ّّ  ّاه، وال إيـاهَّ
ّبهه، وال   تذ ل من بعضه، وال إياه أراد من توهمهع  من ش ّ ّ َّ  و العقول تعتقـد... ّ

 .)٢(»ّ بت حجتهَمعرفته، و الفطرة ت
ّوهذا كالم واضح ورصيح يف أن منشأ اإليـامن بـأن  ّ  ٌ حمـدود يف ذاتـه، اهللاٌ

 .ٌوحمدود يف صفاته، هو اجلهل به سبحانه وتعاىل
ّ 

ّأن اخلالف يف مسألة احلد ال طائل منه، فهـياألذهان بعض قد يتبادر إىل  َ ّ 
ّمسألة فرضية أو نظرية ال ثمرة هلا ّ. 

ّولكن واقع القضية ليس كذلك؛ ألهنا من القـضايا اهلامـة التـي يرتتـب  ّ ّ ّ
ًنعكاسات خطرية تتمثل أوال وبالذات بوجود طـرفني اكبرية، وهلا  عليها آثار ّ ّ

ِ املثبتـ مها ٍللحد، واملنكر له ـ يكفر كل واحد منهام اآلخر ُ ِّ ُّ ّ َ. 
                                                 

 .١ : رقم هنج البالغة، اخلطبة)١(

 .٣٧ص ): للصدوق(التوحيد ) ٢(



 ١١٥ ..................................................................................   ّحد له تعاىل   اهللا ّأن

ّأما بالنسبة ملثبت احلد فم َ ِ تقدم صار واضحا لدينا كيفيـة تكفـريه ملنكـرّامّ ُ ّ ً ّ 
ّاحلد، إذ اعترب ذلك إنكـار ّ لوجـوده سـبحانه وتعـاىل، وأنـه صـاحب بدعـة ًاَ

ّي يف رده عـىل بـرش ّامللة، وهـذا مـا أرشنـا إليـه يف كـالم الـدارم وخارج عن
ّومـن مل يعـرتف بـه ـ أي باحلـد ـ فقـد كفـر بتنزيـل . ..(: قوله املرييس يف   اهللاَ

 .)١() اهللاوجحد آيات 
ّواحتجـوا يف إثبـات احلـد (: ًوأيضا ما قاله الدشتي ّ عـز وجـل بـنص  هللاّ ّ ّ

ُفمن خيالفهم وال يقول ما قالوه . ..ّوالسنة، وما قالوا يف ذلك واآلراء الكتاب ُ
ّاعتقدوه، فهو مبتدع ضال مضل وال يعتقد ما ٌِّ ُ()٢(. 

ً موقفــا عنيفــا^ويف مقابــل ذلــك وقفــت مدرســة أهــل البيــت  جتــاه  ً
ّأصحاب القول بإثبات احلد، وقالوا بأن مـن أثبـت احلـد  ّّ  فقـد أبطـل أزل  هللاَ

ّومن حده فقد عـده،«: ^سبحانه، وروي عن أهل البيت  ّاحلق ّ ّومـن عـده  َ

ً وإذا بطلت أزليته صار حادثا، وإذا كان حادثا فيكون)٣(»فقد أبطل أز  ً ًممكنـا  ّ
ًال غنيا وال واجبا ً ّ. 

ّوهبذا يتبني لنا حجم وأمهية هذه املسألة، واآلثار املرتتبة عليها ّ   سواء ملـن،ّ
 ،ّأثبتها أو ملن نفاها، ألهنا تعترب األساس لباقي املسائل املرتبطة بعلم التوحيـد

حيــد األســامء والــصفات، أو عــىل مــستوى توحيــد عــىل مــستوى تو ســواء
ّمستوى توحيد العبودية، أو توحيد األفعال، ونحو ذلك مـن  ّالربوبية، أو عىل

 .األقسام
                                                 

 .٢٤ـ٢٣ص: ّرد اإلمام الدارمي عىل برش املرييس )١(
 .١٠٠ص:  ّد هللا إثبات احل)٢(
 .هنج البالغة، اخلطبة األوىل )٣(
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ّ 
ّليست قضية إثبات احلد من القضايا التأرخيية املرتبطة بالعلامء الـسابقني، ّّ َ 

ّوقد رصح أصحاب هذا الرأي بأن  ّ مـن الكتـاب والـسنة،ّ ال يوجد فيها نصهّ
ٌ إىل قوهلم بأنه ال يوجد هلا أثرًآنفاوقد أرشنا   .يف كلامت ابن املباركّ إال ّ
 يمنع ذلك وقوع أصحاب هذا الـرأي بالتهافـت أو التنـاقض، ففـي ومل
ّالذي ينفون وجود نص يف املـسألة يعـودون إىل القـول بوجـود نـص  الوقت ّ

 العزيـز فيـصل الراجحـي دعبكتاب الشواهد عىل ذلك ما ورد يف  فيها، ومن
ّوهـو رد عـىل ) اإلسـالم احلنابلـة ّقمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقـد أئمـة(

ّبل صـنف ( : يقول؛)العقائد قراءة يف كتب(حسن بن فرحان املالكي يف كتابه 
ّإثبات احلـد  ّ يف ذلك سامهًااإلمام حممود بن أيب القاسم بن بدران الدشتي جزء َ

املبـارك،  ق فيه ما ورد يف الباب من أحاديث وآثار ومنها أثر ابن تعاىل، وسا هللا
ّفإذا عرفت ذلك علمت أنـه قـد دل عليـه الكتـاب والـسنة الـصحيحة، بـل ّ ّ 

 .)١()املتواترة وآثار السلف وإمجاعهم يف املسألة
وهذا اشتباه وغلـط وقـع فيـه الكاتـب، ويمكـن توجيـه كالمـه الـذي 

ّبأن مـراده : ّاملنهج بعدم وجود نص يف املسألةقول كبار علامء هذا  يتناقض مع
ّعليه، أي دل عىل علوه يف مكان، ويستفاد من هذا التعبري القول  ّدل: من قوله َّ

ّباحلد، ويكون ّليس للحـد، وإنـام علـو ) عليه(الضمري يف  َ َّ  واسـتوائه عـىل  اهللاّ
 .عرشه

  اهللاّني بـأن ّبعد هذه املقدمة نشري إىل أقوال جمموعـة مـن األعـالم القـائل
 : ومنهم،ّله حد تعاىل

                                                 
  .٢٤٠ ص:قمع الدجاجلة )١(



 ١١٧ ..................................................................................   ّحد له تعاىل   اهللا ّأن

مسائل اإلمـام أمحـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن (ما ورد يف كتاب : ّولاأل
 سبع ساموات بعـضها فـوق بعـض، وسـبع أرضـني  اهللاخلق (: قال )راهويه

ُّبعض، وبني األرض العليا والسامء الـدنيا مـسرية مخـسامئة  بعضها أسفل من ُ
 تبارك وتعـاىل  اهللا وعرش الرمحن فوق املاء، والسابعة، عام، واملاء فوق السامء

ّموضع قدميه، فإن احتج مبتدع أو خمـالف أو زنـديق   والكريس،عىل العرش
الوريد، وهو معكم أينام كنتم، ما يكون مـن  ونحن أقرب إليه من حبل: فقال

العـرش اسـتوى، ونحـو ذلـك مـن  هو رابعهم، الرمحن عىلّ إال نجوى ثالثة
ّإنـام يعنـي بـذلك العلـم، ألن : ُقـلمتشابه القرآن، ف تبـارك وتعـاىل عـىل   اهللاّ

وللعـرش   عرش، هللاٌوهو بائن من خلقه ال خيلو من علمه مكان، و. ..العرش
َمحلة حيملونه، ول  .)١()...ّ حدهَ

ّفانظر وتأمـل يف هـذا املنطـق الـذي بمجـرد أن ختتلـف معـه يف الفكـر  ّ
ّيتهمك مبارشة بأنك زنديق أو ك والعقيدة ً  .ّافر أو مبتدع وخارج عن امللةّ

 تأويـل خـالفّ إال ّومن أين له تفسري اآليات بأن املراد منها العلم، وهل هذا
ِو ن أقرب إ ه مـن حبـل ا ور ـد{: الظاهر لآليات، فقوله تعاىل ِ َ

ْ ْ
ِ
ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ ََ ُ  )١٦: ق( }َ

 .علمال يشري إىل ال) هو( مل تقل علمنا أقرب، والضمري فاآلية  وواضح،ٌرصيح
ّالرد عىل اجلهمية( ما ورد يف كتاب :ثاينال لإلمام أيب سـعيد الـدارمي يف ) ّ
 ّ تبارك وتعاىل عىل العرش وارتفاعـه إىل الـسامء، وفيـه يـردّاستواء الرب باب

ّ يف كل مكان، ويستدل بأدلة واهية وضعيفة، ومـن لـوازم  اهللاّبأن  عىل من قال ّ ّ
ّكل ما استدل به أن ّ حمدودا بحد، ومما يقوله تعاىل اهللايكون  ّ ّ َ ً: 

ّولو كان عىل ما يدعي هؤالء الزائغة أنه حتـت األرض وفوقهـا كـام هـو ( ّ
                                                 

 .٣٥٩ ص:، رواية حرب بن إسامعيل الكرماينبن راهويهابن حنبل وامسائل اإلمام  )١(
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ّإنـا : ّالعرش فوق الـسامء الـسابعة، لقـال جـل ذكـره يف بعـض اآليـات عىل
ُأطلعناه إليك، َوما ن  ل إال بـأ ر ر ـك{: وقال. ورفعناه إليك، وما أشبهه ْ  َ ِ

ْ َ ِ
 
ِ
ُ  َ َ َ َ َ{ 

ُنزل به ا روح{ و)٦٤ :مريم(  ِ ِ
َ َ ُاألمـ  َ ِ

َ فظـاهر القـرآن ... )١٩٣: الـشعراء( }ْ
  اهللابإيامنـه وعبادتـه إىل  فمن مل يقصد... ّوباطنه يدل عىل ما وصفناه من ذلك

،  اهللاّفـإنام يعبـد غـري  َالذي استوى عىل العرش فوق سامواته، وبان من خلقه،
ُثم ما قد روي يف...  اهللاوال يدري أين  املالئكـة هبـا   قبض األرواح، وصـعودّ

رسي بـه ُأّقـصته حـني   مـن’  اهللا تعاىل من السامء، وما ذكر رسول  اهللاإىل 
ّفعرج به إىل سامء بعد سامء، حتى انتهي به إىل السدرة التي ِ ُ ينتهـي إليهـا علـم  َ

والـرباق،  ّولو كان يف كل مكان كام يزعم هؤالء، ما كان لإلرساء،... اخلالئق
 .)١()ًراج، إذا من معنىواملع
ّالبـن بطـة ) اإلبانة عن رشيعة الفرقـة الناجيـة( ما ورد يف كتاب :ثالثال

قلـت : قـال حـرب( : هــ، وفيـه يقـول٣٨٧ سـنة ّاحلنبيل، املتـوىف العكربي
هـو : املبارك قال نعم، وذكر عن ابن: ّالعرش بحد؟ قال: إلسحاق بن راهويه

ّعىل عرشه بائن من خلقه بحد َ ٌ()٢(. 
بـن إمـام ا  اهللالإلمام أيب عبد الرمحن عبد ) ّالسنة( ما ورد يف كتاب :رابعلا
ّالسنة أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل، املتـوىف أهل ّ  :، وفيـه يقـولهــ٢٩٠ سـنة ّ

 ّنعرف ربنا فـوق سـبع سـاموات عـىل:  ـ بن املبارك ـ يقول اهللاوسمعت عبد (
ّالعرش بائن من خلقه بحد َ ٌ()٣(. 

                                                 
ّالرد عىل اجلهمية )١(  .٥٧ـ٥٤ ص:ّ

 .١٦١ ص٣ج: ناجيةاإلبانة عن رشيعة الفرقة ال )٢(

 .١٧٥ ص١ ج: بن أمحد بن حنبل اإلمام أبو عبد الرمحن عبد اهللا: السنّة )٣(



 ١١٩ ..................................................................................   ّحد له تعاىل   اهللا ّأن

درء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقــة (تــاب  مــا ورد يف ك:امساخلــ 
: قلت ألمحـد بـن حنبـل( :ّالبن تيمية، وفيه) قولعاملنقول لرصيح امل صحيح

يف الـسامء الـسابعة : قال ّكيف نعرف ربنا؟ ـ: حيكى عن ابن املبارك ـ وقيل له
ّعىل عرشه بحد، فقال أمحد  .)١()هكذا هو عندنا: َ

للـذهبي الـشافعي ) ّعـيل العظـيمّالعلـو لل(مـا ورد يف كتـاب : سادسال
 .)٢(هـ، حيث يشري فيه إىل نفس املطلب٧٤٨ سنة ّاملتوىف األثري،
لإلمام ابـن القـيم، ) ّاجتامع اجليوش اإلسالمية( ما ورد يف كتاب :سابعال
ًورد فيه أيضا نفس املطلب، مع بيان موقف ابن القيم من بعـض الفـرق،  فقد

 .)٣(فراجع
ّ عز وجـل وبأنـه قاعـد وجـالس  هللاّإثبات احلد ( ما ورد يف كتاب :ثامنال ّ ّ
ّالذي صنفه الدشتي املتوىف) عرشه عىل وقـد أحـىص واسـتقرأ .  هـ٦٦٥ سنة ّ

ّمن رصح بإثبات احلد  يف الكتاب  .هـ إىل وقتنا احلارض١٨١ تعاىل من سنة  هللاّ
  بن الزبري، سعيد بن منـصور، اهللا بن املبارك، احلميدي عبد  اهللاعبد : وهم

محد بن حنبل، إسحاق بن راهويه، حرب بن إسامعيل الكرماين، األثـرم بـن أ
ّ بن أمحد بن حنبـل، اخلـالل  اهللابن هانئ، عثامن بن سعيد الدارمي، عبد  ّحممد

ّعـامر  ّ بـن بطـة العكـربي، حييـى بـن اهللا أبـو عبـد ،ّأمحـد بـن حممـد أبو بكر
ري اهلـروي، أبـو السجستاين، أبو القاسم ابـن منـده، أبـو إسـامعيل األنـصا

، أبو العالء اهلمداين، أبـو القاسـم التيمـي، زري، القايض أبو يعىلاجل احلسن
                                                 

 .٣٤ ص٢ج: قولعقول لرصيح املنافقة صحيح املدرء تعارض العقل والنقل أو مو )١(

 .١١٢٢ ص٢ج: ّ العلو للعيل العظيم)٢(

 .٢٢٦ص: ّاجتامع اجليوش اإلسالمية )٣(
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ّالدشتي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، ابـن القـيم، ابـن أيب العـز  ابن الزاغوين، ّ
اهلادي، الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيـسى النجـدي،  احلنفي، يوسف بن عبد

شيخ عبـد العزيـز بـن بـاز، الـشيخ النجـدي، الـ الشيخ سليامن بـن سـحامن
 .)١(الفوزان

ّوجمموع هؤالء من املتقدمني واملتأخرين القائلني بإثبات احلد ال يتجـاوز َّ ّ 
 .عددهم الثامنية وعرشين

ّويف مقابلهم اآلالف مـن علـامء مدرسـة أهـل الـسنة مل يوافقـوهم عـىل 
ّفكيف حيق هلم أن يدلسوا ويك رأهيم، ّومهـوهم بـأن ّمـة ويبوا عىل مجهور األذّ

 ؟!ّهو رأي أهل السنة واجلامعة هذا الرأي
 أم ونّولو اطلع مجهور املـسلمني عـىل مثـل هـذه احلقيقـة هـل سيـسكت

ّ وافـرتى وادعـى أنـه يمثـل مـنهج أهـل الـسنة ممن كـذب علـيه ونسيحاسب ِّ ّ ّ
 واجلامعة؟

ّإثبات احلـد(ّإذن هذه النظرية  ّبغـض النظـر عـن مدرسـة أهـل البيـت ) َ
ّ بـن املبـارك، ثـم  اهللاّ، وإنـام ابتـدأت بعبـد السنة واجلامعـةة أهل ّنظري ليست

 إىل أن أحياهـا ،وصلت إىل البعض من قبيل الدارمي والزاغوين جاءت إىل أن
ّدعي أنيي ذ الايبّاالجتاه الوهّثم  ّمن جديد ابن تيمية، . ّ من أتبـاع ابـن تيميـةهّ

ّخمتلف التعابري بحق من خالفهم، حتى و واستعملوا صل األمـر بأحـدهم إىل ّ
ٌـ مجع دجال ـ وهل هـذا تعبـري ينـسجم ) قمع الدجاجلة( عنونة كتابه بعنوان ّ

 حيرتم نفسه؟ َمع تعابري أهل العلم ومن
                                                 

ّمن رصح من أهل العلـم بإثبـات (س املبحث اخلام، ٣١ص:  تعاىلّراجع إثبات احلد هللا )١(
 ).ّاحلد هللا تعاىل
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ّ 
 بـن املبـارك، فكـام نقـل  اهللاختلفت األقـوال يف القـول املنـسوب لعبـد 

ّ القول بأنه أو ـ كام ذكرناـ  البعض ّل من نـسب إليـه القـول بإثبـات احلـد ّ   هللاَُ
 .ّالبعض اآلخر عدم صحة هذه النسبة إليه تعاىل، كذلك نقل

 وهكذا احلال بالنسبة إىل اإلمام أمحد بن حنبل، وقد نقلنا فيام سبق بعـض
ّكلامته التي يثبت فيها رأيه بإثبات احلـد  َ ّأن هـذه النـسبة مل تكـن ّ إال . تعـاىل هللاُ

 .ّيث أشار البعض إىل عدم صحة هذا الكالمإمجاع ح موضع
ّإذن يوجد يف الكلامت الواردة عن اإلمام أمحد بن حنبـل يف مـسألة احلـد َ 

 :وجهان
 ّ سبحانه وتعاىل، وهبذا يتفـق مـع مجهـور اهللاّ ينفي احلد عن :ّالوجه األول

 .ّاملسلمني بمختلف اجتاهاهتم
ّبإثبات احلـد ُ هو الرأي الذي ينسب إليه وقوله :الوجه الثاين  . سـبحانه هللاَ

 :والشواهد عىل ذلك كثرية منها
ّإثبات احلد (ما ذكره الدشتي يف كتاب  ٌ وأنه جالس وقاعد عىل عرشه هللاَ ّ(، 

ًوممن ورد عنه النفي واإلثبات سويا اإلمام أمحد بن حنبل(: يقول ّ ّ()١(. 
، وفيـه )درء تعارض العقل والنقل(يف كتاب ّوهذا ما أشار إليه ابن تيمية 

ّإنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شـاء«: فقول أمحد( :يقول : ، وقولـه<ّ
ّوهو عىل العرش بال حد كـام «: ، وقوله»العرش كيف شاء وكام شاء هو عىل« َ

َ م استوى{: قال َ ْ ِ  العرش ُ  ْ َ ْ َ ، املشيئة إليه، واالستطاعة له، لـيس < كيف شاء}َ
 .)٢()كمثله يشء

                                                 
ّإثبات احلد هللا )١(  .٢٥ ص...:ّوأنه جالس  َ

 .١٣٣ ص٢ج: درء تعارض العقل والنقل )٢(
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ّيمية عن ابن حنبل قوله بأنـه تعـاىل عـىل العـرش، ولكـن فهنا ينقل ابن ت ّ
ٍحد، ويف موضع آخر من الكتاب يقول ليس له قلت ألمحـد بـن حنبـل . ..( :ّ

يف السامء السابعة عـىل : قال ّحيكى عن ابن املبارك، وقيل له كيف نعرف ربنا؟
 .)١()هكذا هو عندنا: ّعرشه بحد، فقال أمحد

 .ّالذي يثبت فيه احلد له تعاىل اآلخروهبذا ينقل عنه الرأي 
ّوهذا ما أفسح املجال أمام مجلة من احلنابلة، وممن هيتمـون بكلـامت ابـن ّ 

ّحنبل إلجياد خمرج له بالقول باحلد أو عدمه َ َ. 
ّ الفـراء املعـروف بالتجـسيم، ًن الـشواهد أيـضا مـا ذكـره أبـو يعـىلوم

ّيخ ابن تيمية ، ونحن ننقل كالمه عن الش)إبطال التأويالت(كتاب  وصاحب
، حيث يقول عندما يـأيت عـىل ذكـر رأي أمحـد بـن )ّاجلهمية تلبيس(يف كتابه 
 :حنبل
 وجيب أن حيمل اختالف كـالم أمحـد يف:  ـأي القايض أبو يعىل ـ  قالّثم(

ّإثبات احلد عىل اختالف حالتني، فاملوضع الذي قال ّإنه عـىل العـرش بحـد : َ ّ
ٌهو حد له وجهة له، واملوضع الذي قـالما حاذى العرش من ذاته  ّ أن:معناه َ ِ ٌّ :

ُما عدا اجلهة املحاذية للعرش، وهي الفـوق، : ّبغري حد، معناه هو عىل العرش
ّفهذه كلها ليس هلا حد ـ َواليمنة واليرسة واخللف واألمام َ  وكان الفرق بـني  ـّ

ُللعرش وبني غريها ما ذكرنـا أن جهـة التحـت حتـاذي  جهة التحت املحاذية ّ
والعرش حمدود، فجاز أن يوصف مـا حـاذاه  رش، بام قد ثبت من الدليل،الع

ّمن الذات أنه حد وجهة، وليس كـذلك ّفـيام عـداه؛ ألنـه ال حيـاذي مـا هـو  ّ
إىل غـري . ..واليـرسة، والفـوق  يف اليمنـة، ـّأي مـستمر ـ ّحمدود، بل هو مـار

                                                 
 .٣٤ ص٢ املصدر نفسه، ج)١(
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ّهناية، فلهذا مل يوصف واحد من ذلك باحلد واجلهة َ>)١(. 
 نـشري ،ّذكر ما نقله ابن تيمية بعد ذلك عن القايض أبو يعىل الفـراءوقبل 

ّمراد ابن تيمية هو أن قول ابن حنبل بأن  ّإىل أن ّ ّ حمدود صحيح، وقوله بأنـه  اهللاّ
 :صحيح، وبيان ذلك بام ييل غري حمدود

ٌ تعاىل هبذا اجلـسم، فـإن هـذا اجلـسم لـه جهـات  اهللاّلو فرضنا أن وجود  ّ
ّوعندما يقـول ابـن حنبـل بأنـه . ، يمني، شامل، أمام، خلفحتت، فوق ّست،

ّأو مقصوده أنـه حمـدود مـن جهـة التحـت ألنـه جـالس عـىل  حمدود فمراده ّ
، ٍهناية، أما لو جئنا إىل سائر اجلهات فهو غري متنـاه العرش، فمن هذه اجلهة له

 تعـاىل  اهللاف... ، وهكذا من الرشق وٍغري متناه ّوال حد له، فمن األمام وجوده
 .مخس من جهات ٍغري متناه  من جهة واحدة، وٍ ومتناهحمدود

 ّوهبذا مجع أبو يعىل الفراء بني كلامت أمحد بن حنبل الذي قال بأنـه تعـاىل
 .ّحمدود وغري حمدود بحسب نقل ابن تيمية

ّ أن ابـن تيميـة مل يوافـق عـىل توجيـه الفـرّإال ّ ّاء واعتـرب أنـه مـشتبه، وأن ّ ّ
ّعاىل حمدود من مجيع جهاته الـست كـأي جـسم، وهـذا مـا ّهو أنه ت الصحيح ّ

ّوأما ما ذكره القـايض ( :، وفيه يقول)ّتلبيس اجلهمية(الكتاب  نفسّرصح به يف 
ُمن إثبات احلد من ناحية العرش فقط، فهذا قد اختلف ّ فيه كالمـه، وهـو قـول  َ

ٌد مـن ّأنـه حمـدو  أي)٢() وهو الـصواب،ّطائفة من السنة، واجلمهور عىل خالفه
 .مجيع اجلهات

 :ٍوكذلك ذكر هذا املعنى وأشار إليه يف موضـع آخـر مـن الكتـاب، قـال
ًولو كان مراد أمحد احلد من جهة العرش فقط لكـان ذلـك معلومـا لعبـاده،( ّ َ 

                                                 
 .٢٥ـ٢٤ ص٣ج: ّ بيان تلبيس اجلهمية)١(
 .٧٣٧ ص٣ ج:املصدر نفسه )٢(
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ُفإهنم قد عرفوا أن حده من هذه اجلهة ـ أي من التحت ـ هـو العـرش، فعلـم  ّ ّ ّ
ّأن احلد َ  .)١()ّص بجهة العرشالذي ال يعلمونه مطلق ال خيت ّ

خرى عىل االخـتالف يف النقـل عـن اإلمـام أمحـد بـن ومن الشواهد األ
ًوممـن ورد عنـه النفـي واإلثبـات سـويا(: ذكرناه من قول الدشتي  ما،حنبل ّ َ ّ :

 .)٢()حنبل اإلمام أمحدبن
ّوتعليقا عىل هذا الكالم من الدشتي جاء يف كتاب إثبات احلد تعليق آخر َ ً 

ّة منقول عنه من كتـاب تلبـيس اجلهميـة، بعـد أن نقـلّللشيخ ابن تيمي كـالم  ٌ
ّ أمحـد يبـني  اهللافهذا الكالم من اإلمام أيب عبد ( :ّاإلمام أمحد يف نفي احلد، قال ُ

ّأنه نفى أن العباد حيدون  ّتعاىل، أو صفاته بحد، أو يقد  اهللاّّ ٍرون ذلك بقـدر، أو ٍّ
ّ ما تقدم من إثبات أنه يف نفسه لـه ُال ينايف أن يبلغوا إىل أن يصفوا ذلك، وذلك ّ

ّحد يعلمه هو ال يعلمه غريه، أو أنه هو ٌّ ّيصف نفسه، وهكذا كالم سائر أئمـة  َ
ُالسلف، يثبتون احلقائق، وينفون علم العباد  .)٣()بكنهها َّ

ّفهذا مثاله مما نقل عن األئمـة ( :ًوقال أيضا يف درء تعارض العقل والنقل ّ
ّاملوضع وبينوا أن ماكام قد بسط يف غري هذا  ّأثبتوه له من احلد ال يعلمه غـريه،  ّ َ

ّ، فبـني أن <والكيف جمهول اإلستواء معلوم،>: كام قال مالك وربيعة وغريمها ّ
نفس األمر، ولكن نفـوا  ّكيفية استوائه جمهولة للعباد، فلم ينفوا ثبوت ذلك يف

 املاجـشون هللا علم اخللق به، وكذلك مثل هذا يف كالم عبد العزيـز بـن عبـد
ّوغري واحد من السلف واألئمة ينفون علم اخللق بقدره وكيفيته ّ َّ ٍ()٤(. 

                                                 
 .٢٦ ص٣ ج:املصدر نفسه )١(
 .٢٥ص: تعاىلهللا ّ إثبات احلد )٢(
 .٢٥ ص:املصدر نفسه )٣(
 .٣٥ ص٢ج : درء تعارض العقل والنقل )٤(



 ١٢٥ ..................................................................................   ّحد له تعاىل   اهللا ّأن

ّ 
ّدعـاء بـأن نظريتـه وقولـه بإثبـات ًحثيثا لالًسعيا ّسعى ابن تيمية وأتباعه  ّّ

ّاحلد   نتائج خطرية عـىل ّ واجلامعة، وبالتايل رتبّالسنةّتعاىل هي نظرية أهل   هللاَ
فرتاء عليه باالبتداع والرشك وما شابه ّتكفري املخالف واهتامه واال ذلك، منها

 .ذلك 
ّاقعـا نظريـة أهـل الـسنةهل هذه هي و: ولنا هنا أن نسأل ّ أقـوال  ّ؟ أم أنً

  حيث نجـد يف مـوارد كثـرية كلـامت هلـم،ّعلامئهم تتناىف مع ما قاله ابن تيمية
ّحلدود واجلهـات واألعـضاء واألركـان واملكـان واحليـز  تعاىل ا اهللاتنفي عن 
 .واجلسم

ّتيميـة   وبني ابنّاالختالف بني أهل السنةّواملؤيدات والشواهد عىل هذا  
ُال تعد وال حتىص نكتفي ببعضها، وهي ما ورد يف  ّ  )ّرشح العقيدة الطحاويـة(ُ

ّتأليف اإلمام القايض حممد بن أيب العز الدمشقي، حقق الكتاب  ّ ّوعلـق عليـه ّ
 بن عبـد املحـسن الرتكـي وشـعيب  اهللاّأحاديثه وقدم له الدكتور عبد  ّوخرج

 .األرناؤوط
ًويعترب صاحب رشح العقيدة الطحاوية واحدا من كبـار أعـالم مدرسـة  ّ

ًكان ثبتا فقيها فهام عاقال: (ّالسنة واجلامعة، وفيه يقول ابن اجلوزي أهل ً ً ً()١(. 
 .)٢()ّإلمام العالمة احلافظ الكبريا: (وقال فيه اإلمام الذهبي

الفقيـه احلنفـي صـاحب التـصانيف املفيـدة والفوائـد : (وقال ابن كثـري
 .)٣()ّوهو أحد الثقات األثبات واحلفاظ اجلهابذة الغزيرة،

                                                 
 .٣٣ص: اويةرشح العقيدة الطح) ١(
 .٢٧ ص١٥ج: سري أعالم النبالء) ٢(
 .١٨٦ ص١١ج : البداية والنهاية) ٣(
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ّأما بعد، فقد ألـف ( :ّوعن قيمة كتابه يقول املحققان الرتكي واألرناؤوط ّ
ّاملكلـف إىل معرفتـه  نها ما حيتـاجّاإلمام أبو جعفر أمحد الطحاوي رسالة ضم

والصفات والقـدر  ِّصول الدين كمسائل التوحيدأواعتقاده والتصديق به من 
ّوالنبوة واملعاد يف قضايا االعتقاد ومسائله وما يمت إليها بسبب، عىل طريقـة  ّ

 .)١()ّأهل السنة واجلامعة من السلف الصالح
ة وهي أصـل هـذا الـرشح، ّالعقيدة الطحاوي(: ٍن يف موضع آخرّثم يقوال

ّوقد حظيت بشهرة ونالت قبول أهل السنة وإعجاهبم عىل اختالف مذاهبهم 
 .)٢()فتناولوها بالرشح والبيان

ّإذن ما ورد يف رسالة اإلمام الطحاوي هـو نظريـة أهـل الـسنة واجلامعـة  ّ
 .السلف ّوأئمة

ال وتعاىل عن احلدود والغايات واألركان واألعـضاء، ( :يقول الطحاوي
 .)٣()املبتدعات حتويه اجلهات كسائر

ّ 
ٌكام هو معلوم يف هوية ابن حجر وانتامئه العقائدي والفكري، فإنه واحـد ّ ّ 
ّمن األعالم الذين خالفوا أصحاب نظريـة احلـد، ومل يوافـق عـىل مـا قـالوه،  َ ّ

ّدعاء بأن مـسألة إثبـات ة الذي حاول وغريه االّس ابن تيميُتنهدم أس وبالتايل ّ
ّاملسائل املتفق عليها بني علامء أهل السنة ّاحلد من ّ. 

ّأما رأي العسقالين، فقد ورد يف تعليق الـذهبي عـىل قـصة إخـراج ابـن  ّ
ّحبان من سجستان بسبب إنكاره احلد  َ يعنـي  ـ وقـال هـو( :قـالإذ  تعاىل،  هللاّ

                                                 
 .٧ص: رشح العقيدة الطحاوية) ١(
 .٣٥ ص: املصدر نفسه)٢(
 .٢١١ص: املصدر نفسه )٣(
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ّاملعدوم ال حد له ّساويت ربك باليشء املعدوم، إذ:  ـ للنايف،ّاملثبت للحد َ(. 
ًفقال ابن حجر العسقالين يف لسان امليزان، معلقا عىل قول ِّ  :الذهبي هـذا ُ

َساويت ربك باليشء>: قوله( َّ ّ املعدوم، إذ املعدوم ال حد لهَ  ٌأي كـالم ـ ٌ، نازل<َ
ُفإنا ال نسلم أن القول بعدم احلـد يفـيض إىل   ـٌساقط ّ ُ َّ ّ مـساواته باملعـدوم بعـد ّ
 .)١()وجوده حتقيق

ًوقال ابن حجر معلقا عىل قول الذهبي  ِّ فوة طعنـوا هّبدت من ابن حبان >ُ
ّوىل التي صدر كالمه ـ أي إخراجه من سجـستان ّإن أراد القصة األ(: <فيه هبا
ّإنكاره للحد ـ فليست هذه هبفوة، واحلق أن احلق مع ابن حبان فيها بسبب ّ ّّ ّ!! 

 فقد اعتذر هـو عنهـا  ـّالنبوة والعلم: ّأي قول ابن حبان ـ اد الثانيةوإن أر
ًأوال، ّتعصب زائد عىل املتأولنيّ إال اذهما !ّفكيف حيكم عليه بأنه هفا؟ ّ ٌ ٌّ!! 

ُوابن حبان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط وحفظ واسع ّ...()٢(. 
ّ 

ّ تعـاىل لـدى الـبعض أن هـذا  هللاّول باحلـد ّتبني لنا من خالل أسباب القـ
ّه ما اشتهر عن اجلهميـة إنكـارهم احلـد عـن ُؤكان منش القول ّ تعـاىل، ثـم  اهللاّ

ٌتلقفها عنهم كثري ّممن تأثر منهم ّ ّقال ابن تيمية يف بيان تلبيس اجلهميـة؛ ّ هـذه ( :ّ
 لـيس فـوق العـامل، وال هـو: ّالصفات السلبية، وإبطال نقيضها، مثـل قـوهلم

ّمتحيـز، وال بٍداخل العامل، وال خارجه، وليس يف مكان دون مكـان، ولـيس 
ّوال جسم، وال له هناية، وال حد، ونحـو هـذه العبـارات، فـإن هـذه  جوهر، ّ َ

ٍأشبهها ال تؤثر عن أحـد مـن الـصحابة والتـابعني، وال  العبارات مجيعها وما ُ َ ُ
                                                 

 .١١٤ ص٥ج: لسان امليزان) ١(

 .٤٩ـ٤٨ص:  تعاىل ّنقاش انظر إثبات احلد هللالللتفصيل يف هذا ااملصدر نفسه،  )٢(
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ِّمن أئمة الدين املعروفني، وال ، وال ’  اهللارسـول ٌيروى هبـا حـديث عـن  ّ
ّ املنزلة من عنده، بل هذه هي من أقـوال اجلهميـة،  اهللا ُتوجد يف يشء من كتب َ ُ

َّومن الكالم الذي اتفق السلف  ملا أحدثه من أحدثه، فحيث ورد يف ؛ّعىل ذمه ّ
ّكالم السلف ذم اجلهمية كان أهل هذه العبارات داخلـني يف ذلـك، وحيـث  ّ

ِّورد عنهم ذم الكالم واملتكل هـذه العبـارات داخلـني يف ذلـك؛  مني كان أهلّ
ِّفإن ذلك ملا أحدثه املبتدعون كثر ذم أئمة الدين ّ ّ َ هلم، وكالمهم يف ذلـك كثـري  ّّ

ّقد صنف فيه مصنفات، حتى إن أعيان هذه العبارات ّ ّ َ ُِّ وأمثاهلا ذكرها الـسلف  ُ
َواألئمة فيام أنكروه عىل اجلهمية وأهل الكالم املحدث ّ ّ()١(. 

ِ يعترب ابن تيمية بأن مسائل متعددة ومنها نفي احلد مل تـؤثر ومل تـرد يفإذن َ ُّ ّ َّ ّ 
ّعبارات الصحابة والتابعني، ومل ينقل فيها أحاديث عن النبي  بـل هـي  ،’ُ

ّمن أقـوال اجلهميـة، وأن أئمـة الـسلف اتفقـوا عـىل ذم كـالم اجلهميـة ومـا  ّّ ّ ّّ ّ
 .أبدعوه

ّبرية من علـامء الـسلف وأئمـةّولكن ماذا يفعل ابن تيمية بطائفة ك ّ الـسنة ّ ُّ
ّأنكروا إثبات احلد  ّممن  . تعاىل هللاَ

ّواألعجب من ذلك أن هذا اإلنكار الوارد عن علامء السنة نقله الدشـتي  ّ
 : تعاىل فقال هللاّكتابه إثبات احلد  يف

ّوممن ذكر عنه نفي احلد > َ ِ ُ  :ّ تعاىل من اجلهمية وغريهم من الطوائف هللاّ
 ).هـ١٢٨(اجلهم بن صفوان : ّاجلهمية إمام .١
ّ برش املرييس .٢  ).هـ٢١٨(ِ
 ).هـ٢٤٠( أمحد بن أيب دؤاد القايض .٣

                                                 
 .٦٨٣ ص٦ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )١(
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األسـامء (ّنكـر احلـد يف كتابـه أ .)هــ٤٦٨( البيهقـي  أمحد بن احلسني.٤
 ).والصفات
ُوالذي بسبب إنكاره للحد أخـرج وطـرد مـن). هـ٣٥٤(ّ ابن حبان .٥ ّ 

 .سجستان
ّقال يف عقيدته الطحاوية. )هـ٣٢١( الطحاوي .٦  وتعاىل عن احلدود،( :ّ

 ِّوالغايات، واألركان، واألعضاء، واألدوات، ال حتويه اجلهات الست كسائر
 .)املبتدعات
ّأنكــر احلــد ). هـــ٣٨٨( اخلطــايب .٧ : ّ تعــاىل يف رســالته التــي ســامها هللاَ

ًومـن هـذا البـاب أن قومـا مـنهم زعمـوا أ(: ، فقال)الناصحة الرسالة(   هللاّن ّ
ًحدا، وكان أعىل ما  ...) .ّاحتجوا به يف ذلك، حكاية عن ابن املبارك ّ

 ّاملنسوب للمطهر بن طاهر املقـديس) البدء والتاريخ( صاحب كتاب .٨
 ).هـ٣٥٥(

 .)هـ٥٤٤( عياض .٩
 ).رشح صحيح مسلم(وتبعه النووي كعادته يف . ١٠
ــ.١١ ــد الوه ــسبكي ّ عب ــيل ال ــن ع ــه ) هـــ٧٧١(ُّاب ب طبقــات (يف كتاب
 ).ّالشافعية
 . ابن حجر العسقالين.١٢
ّ وقد زعم بعض املعارصين من الروافض ممن ينسب نفسه للحنبليـة.١٣ ّ 

ًوالسلفية تدليسا يف كتابه وهـذا مـن ضـالله وتلبيـسه . .).قراءة يف العقائد: (ّ
ّعىل اجلهال  ...ُّوالضالل أمثاله ُ
ّالسفاريني قال يف :  ومنهم.١٤ َّدرته(َّ ُ:( 

َه قد ا ستوى كام وردُسبحان ّمن غري كيف قد تعاىل أن حيد         َ َ ُ ٍ ِ 
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ّوالسفاريني وإن كان يـدعي احلنبليـة والـسنة،... ّ ُأنـه أخـذت عليـه ّ إال ّ ّ
ّالسنة خالف فيها أهل السنة، شأنه شأن كثري من املتأخرين الذين مل  مسائل يف ّ ّ

ّن تـبعهم، وإنـام ِمن املعني الـصايف مـن الـسلف الـصالح، ومـ ّيأخذوا السنة
 .األشاعرة والكالم أكثروا القراءة يف كتب

ّحممد حامد الفقـي ـ مؤسـس مجعيـة أنـصار الـسنة بمـرص:  ومنهم.١٥ ّ ّ 
 .)طبقات احلنابلة(اشية حتقيقه عىل والسودان ـ يف ح

ّمقدمة ترتيب صحيح ابـن حبـان(شعيب األرناؤوط يف :  ومنهم.١٦ ّ( ،
 .)١(<٢٤ـ٢٣ص ،١ج

ّقيق لكتاب إثبات احلد ّويف مقدمة التح األلباين  ّ تعاىل ينقل حمقق الكتاب عن هللاَ
عنـد ذكـره  ّأنه قال يف فهرست الكتاب) ّخمطوطات دار الكتب الظاهرية: (يف كتابه

ًلكتاب إثبات احلد معلقا ّ ّ  .)٢()ّليس فيه ما يشهد لذلك من الكتاب والسنة( :َ
ّ 

 ان حـاهلمّب مدرسة التجسيم كل من خالفهم يف الرأي، كّكام كفر أصحا
ّيف تكفريهم لكل من أنكر احلد   . تعاىل هللاّ

ّحكـم مـن أنكـر احلـد )  تعاىل هللاّإثبات احلد (ونقل الدشتي يف كتاب    هللاُ
 :ّوموقف أهل السنة منهم ـ بحسب دعواه ـ فقال تعاىل،
ّأنكر أئمة أهل السنة عىل اجلهمية نفيهم احل> ّ  : تعاىل، ومنهم هللاّد ّ
 :ّ قال عثامن الدارمي يف النقض عىل املرييس.١

ّ حـد فقـد رد القـرآن، وادعـى أنـه ال يشء، ألن هللاّمن ادعى أن لـيس ( ّ ّّ   اهللاّ
                                                 

ّإثبات احلد هللا: انظر للتفصيل )١(  .٥١ـ٤٤ص:  تعاىل َ

 .٨ ص:املصدر نفسه )٢(
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ِا ـر ن   العـرش {: ّحـد مكانـه يف مواضـع كثـرية يف كتابـه فقـال وصف ْ َ ْ َ َ َُ ْ  

َاستوى َ ِ ءأمنتم من   ا س{ ،)٥: طه( }ْ ْ َ ْ ُ ِ
َ ِماءَ ْ ـافون ر هـم مـن { ،)١٦: امللـك( }َ ِ ْ ُ  َ َ ُ َ َ

ْفوقهم ِْ ِ
ّشواهد ودالئل عىل احلـد، ومـن مل  ّفهذا كله وما أشبهه. )٥٠: النحل( }َ

َ، وجحد آياته اهللايعرتف به فقد كفر بتنزيل  َ.( 
ّفنفي احلد عند الدارمي يستلزم نفي علو : قلت ُ ّ َ عىل خلقـه واسـتوائه  اهللاَ

 .ٌذلك كفر بإمجاع املسلمنيعرشه، ونفي  عىل
 : بن منده اهللا قال أبو القاسم عبد الرمحن بن احلافظ أيب عبد .٢
َوال دين ملن ال يرى ( ُ احلد، ألنـه يـسقط مـن بينـه وبـني  هللاَ ّ ّ   احلـاجز، اهللاَ

 ).واحلجاب، واإلشارات، واخلطاب
ّفمن مذهب أصحاب احلديث الـذين هـم أهـل الـسنة :  قال الدشتي.٣ ِ
ّ حـد هللالـيس : (ّهم؛ يعتقدون ويشهدون أن من قـالؤاملسلمني وعلام ّوأئمة َ (

ّفقـد ارتـد عـن ديـن اإلسـالم، وحلـق . ..ّ يف كـل مكـان اهللا ّيعني بـذلك أن
 ). وآياته اهللاباملرشكني، وكفر ب

ّوأما موقف بعض أهل السنة ممن أنكر احلد ّ ّ ّ: 
 ّعـامر عـن أيبسـألت حييـى بـن : ّقال أبو إسامعيل اهلروي يف ذم الكالم

ُحاتم بن حبان البستي، قلت  رأيته؟: ّ
ٌكان لـه علـم كثـري، ومل ! كيف مل أره، ونحن أخرجناه من سجستان: قال

ّله كبري دين، قدم علينا، فأنكر احلد  يكن  .، فأخرجناه من سجستان هللاِ
ِّوحييى بن عامر من األئمة، وأما ابن حبان فهو من معطلـة الـصفات كـام  ّّ ُ ّ ّ ّ

 .)١(< يف كتابه الصحيحظاهر هو
                                                 

 .٤٤ـ٤٢ص:  تعاىل ّإثبات احلد هللا )١(
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^ّ 
ّوجل  ّ عز اهللاّ أن ^ّ أئمة أهل البيت مدرسةّمن البدهييات الواضحة يف 

ّليس له حد، ينتهـي عنـده، بـل إن ذلـك مـن رضوريـات مـذهبهم ّ ّاملتمثلـة  ّ
ًنظـرا لتواترهـا  بالروايات الصادرة عنهم، والتي ال حتتاج إىل البحث السندي

هـو  ي واملعنوي، ومن أنكر ذلك عليهم فقد خـرج مـن املـذهب، كـاماللفظ
 .ِّاحلال يف إنكار عصمتهم التي تقيض اخلروج من املذهب وليس من الدين 
 :ّوهذه طائفة من الروايات الواردة يف مسألة التجسيم واحلد وما شاكل

ورد ، يف مـا )الكـايف(رواها ثقة اإلسالم الكليني يف كتابه  :وىلالرواية األ
 : به نفسه وفيها اهللاباب النهي عن الصفة بغري ما وصف  يف كتاب التوحيد،

كمثلـه  ّسبحان من ال  د وال يوصـف، لـ س: ×ّفكتب بخط يده ...>
 .)١(<ا ص : ، أو قال ء وهو ا سميع العليم
ــة ــة الثاني ــضا الكلينــي يف  :الرواي ــاب احلركــة )الكــايف(ًرواهــا أي ، يف ب

ٌذكر عنده قوم : ، قال)×اإلمام الكاظم (عن أيب إبراهيم > :واالنتقال وفيها
 ال يـ ل وال  اهللاّ إن :ُّ تبارك وتعاىل ينزل إىل السامء الدنيا، فقال اهللا ّيزعمون أن
ُي ل، و نما منظره   القرب وا عد سواء،  م يبعد منـه قر ـب، و ـم   تاج إ  أن ُ ّ

  ....اج إ هتُو م  تج إ   ء، بل   ُيقرب منه بعيد،
ّفإنما يقول ذ ـك مـن ي ـسبه إ   ّإنه ي ل تبارك وتعا ،: ّ أما قول ا واصف 

ّنقص أو ز ادة، و  متحرك  تاج إ  من  ركه أو ّ   اهللاّ يتحرك بـه، فمـن ظـن بـ ّ
ّ دونه بنقص أو ز ادة   الظنون هلك، فاحذروا   صفاته من أن تقفوا     حد

ّ جل وعز عـن  اهللاّقعود، فإن  و زوال أو اس  ال، أو نهوض أوّأو  ر ك أو  رك، أ ّ

                                                 
 .٥، ح١٤٦ ص١ج:  الكايف)١(
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ّصفة ا واصف  ونعت ا اعت  وتوهم ا توهم ، ّوتو    العز ز ا ـرحيم ا ي  ّ

 .)١(<ّيراك ح  تقوم وتقلبك   ا ساجدين
 :، وفيهـا)التوحيـد(رواهـا الـشيخ الـصدوق يف كتـاب  :الرواية الثالثـة

 ًوما خطبة بعد العرص، فعجب الناس من حسن صـفتهخطب أمري املؤمنني ي>
قلـت للحـارث أمـا : ّ جل جالله، قـال أبـو إسـحاق اهللا ذكره من تعظيم وما

  هللا مـد  :ّقد كتبتها فأمالها علينا من كتابه، وممـا جـاء فهيـا :حفظتها؟ قال
ة وال  ال ـس وا تعا    ا لق بال تباعـد مـنهم.. .ا ال س ا ك  اء بال  سيد

ّمنه  م، ل س   حد ي ت  إ  حده ّ َ...«)٢(. 
عـن  :وفيهـا) التوحيـد(ًأيضا رواها الصدوق يف كتـاب  :الرواية الرابعة

فـإذا  ن ال  ٍبل هـو ا ـالق  ألشـياء ال  اجـة،>: ّ أنه قال×اإلمام الصادق 
 .)٣(» تعا  اهللاّ اجة استحال ا د وا كيف فيه، فافهم إن شاء 

 ىل ما ذكرناه من روايات يف مطاوي هذا البحث، وكـذلكهذا باإلضافة إ
  اهللاّ يف نفي احلد عـن ًاّكلامت علامء الشيعة اإلمامية الذين كان موقفهم واضح

َوعدم موافقتهم بأي شكل مـن األشـكال عـىل هـذا املعتقـد الفاسـد،  تعاىل، ُ ٍ ّ
 . تعاىل، وتنزهيه اهللاّوحدانية  والذي يتناقض مع

 

 ّكام اعتقد ابن تيمية وأتباعه بتاميز اخلالق عن خملوقاته كتاميز بعـضها عـن
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ّبعض، فأثبتوا له احلد، كذلك اعتقدوا بالتاميز بينه وبيـنهم باملـسافة والتباعـد  َ
 . واملخلوقات اهللابذلك، فقالوا بوجود مسافة بني  عنهم

َومما يبني لنا حقيقة هذا املعتقد ما ورد يف كتـا َ ّ  لإلمـام ابـن) التوحيـد(ب ّ
 هـ، حيث أوضح لنا املسافة بني اخلالق واملخلوقـات٣١١ سنة ّخزيمة املتوىف

ما بني السامء واألرض مسرية مخسامئة عام، وما بـني :  قال اهللاعن عبد > :فقال
ّ فـإذا فرضـنا أهنـا سـبع سـاموات،  ـخرى مسرية مخسامئة عامسامء إىل األ ّكل

وما بـني الـسامء الـسابعة إىل الكـريس  ـ ف ومخسامئةاملسافة ثالث آال فتكون
مخسامئة عام، وما بني الكريس إىل املاء مسرية مخـسامئة عـام، والعـرش  مسرية
 .)١(<... عىل العرش اهللاملاء، و عىل

ّوالرواية املذكورة ال تبني لنا أن هـذه املـسافة هـل التباعـد فيهـا بالـسنة   ّ
 أم بغريها؟ ّالضوئية

ٌ عز وجل لـه مكـان موجـود فيـه، وهـو  اهللاّساس قالوا بأن وعىل هذا األ ٌ ّ ّ
 . تعاىل يف مكان، واملكان اآلخر خيلو منه اهللاٍمكان آخر، ف ليس يف

ْوهو مع م أ نما كنتم{: فامذا يفعل هؤالء بقوله تعاىل ُْ ُْ ُْ َ َ ََ ُ َ َ  ؟)٤: احلديد( }َ
َو ن أقرب إ ه من حبل ا و{: وقوله تعاىل ْ ْ

ِ
ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ ََ ُ ِر دَ  ؟)١٦: ق( }ِ

ِو ذا سأ ك عبادي    فإ  قر ب أجيـب دعـوة ا ا {: وقوله تعاىل  ََ ْ َ َُ ِ
ُ ٌ ِ ِ

َ َ َ 
ِ  َ َِ ِ َ َ َ َ...{ 

 ؟)١٨٦: البقرة(
 :ناّن هامتاّوإىل هنا يتبني لنا نقطت

ّ أن القائلني بشكل عام إن :وىلاأل هـم نـسبة قليلـة،  ّ تعاىل حمدود بحد اهللاّ
ين من علامء املسلمني، وليس هـذا هـو رأي أهـل يتجاوز عددهم العرش وال
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ّالسنة، وال رأي أئمة السلف، وليس عليها إمجاع وال اتفاق، بـل هـي مـسألة ٌ ّ ّ 
َمستحدثة ُ. 
ّ أن القائلني بأنه تعاىل حمدود هم عىل اجتاهني:الثانية ّ ّ: 
ّأنه حمدود من جهة التحت فقط، أما من سائر اجلهات ف: ّاألول   لـيس اهللاّ

 .ّ، كام نقلنا عن كالم ابن حنبل وأيب يعىل الفراءًاحمدود
ّأنه تعاىل حمدود من مجيع اجلهـات الـست: الثاين ، وهـذا مـا اختـاره ابـن ّ

 .رين واملعارصينّ من املتأختبعهومن  ّتيمية





 
 
 
 

 

ّ  
 

 ز واحلجم هللا يف رأي ابن تيميةّالتحي •
  تعاىل يف رأي ابن تيمية اجلهة هللا •
  عند ابن تيمية الثقل والوزن هللا •
  تعاىل مكان اهللا •
 ّستواء عىل العرش يف نظر املجسمةاال •
 ابن تيمية وصفات اخلالق واملخلوق •
 
 





 
 

 

ّمور التي تعترب من مرتكزات فكر وعقيدة ابن تيمية القـول بـاحليزمن األ ّ 
ّ تعاىل، والتحيز أحد نتائج القول بـأن  هللاواحلجم   حمـدود بجهاتـه الـست،  اهللاّ

 .ّمتالزمان وال ينفك أحدمها عن اآلخر فهام
ّواملراد من التحيز هو أن له  ٌ يشغله، كالكتاب الذي لـه طـول ًحجامتعاىل ّ

ً ويـشغل حجــام معينــا، فلـيس ،قوعمــ وعـرض ّ الكتــاب يشء َّاملقــصود أن ً
 .ّوالتحيز من ذات اليشء وحقيقته ّن احليازةواحلجم يشء آخر، أل

 :ّيف مقـام بيانـه ملعنـى التحيـز) ّبيان تلبـيس اجلهميـة(ّيقول ابن تيمية يف 
 ّهـو الفـراغ املتـوهم: ِّز عنـد املتكلمـنيّز، واحليّهو احلصول يف احلي: ّالتحيز(

ّالذي يشغله يشء ممتد كاجلسم أو غري ممتد كاجلوهر الفرد ّ(. 
ّيشري إىل التالزم بني القول باحلد والتحيـز فيقـول يف ّثم بعد ذلك  ّ بيـان (َ

ّ وهي هنايتـه وحـده ّحيز،ّأتعني بالتحيز ما هو من لوازم املت( :)ّاجلهمية تلبيس
ّفيقال له بل جيب يف سـائر الـذوات املتحيـزة، أن يكـون .. .ّمسامه الداخل يف ُ

ّلكل منها حتيز  .)١()ته التي حتيط به وهناي ـأي مقداره ـ ّخيصه، وهو قدره ّ
ّوفقا البن تيمية  ـفيستحيل ّتكون هناك ذات إهليـة ولـيس هلـا حيـز   أن ـً ّ

ّخاص هبا، لتتميز عن الذوات األ  .خرىّ
ّويلزمه احليز الذي هو تقـدير املكـان، أو ال نـسلم أنـه ممتنـع( :يقول ّثم ّ ّ، 

ّالداخل يف مسمى املتحيز الذي هو من لوازمه ـ أ ّوالقدر احليز ّي لوازم احلـق ّ
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ّفهو ال يسلم بأن احليز . )ّصفاته الذاتية تعاىل ـ أبلغ من ّ ممتنع عليه سبحانه، بل ّ
ّالذاتية التي ال تنفك عنه، من قبيل الزوجية التي ال تنفـك عـن  مورهو من األ ّّ ّ

ّلوازم اجلسم احلجم، كذلك من لوازم احلـد  ّاألربعة، وكام أن من  تعـاىل أن  هللاَ
ّثـم  .له تعاىل أبلغ وأقوى من لزوم العلم له تعاىل ّ، والتحيز الزمّيكون له حيز

ّفإن كل موجود متحيز بدون احليز الذي هو جوانبه( :يقول بعد ذلك  ّ ّ ّ()١(. 
 

ّبعد أن ثبت يف رأي ابن تيمية وجود التحيـز واحليـز  ّ  تعـاىل، فهـل لـه  هللاّ
ّجهة معينة؟ يفهو، أم ّيف كل اجلهات أوإذا كان له جهة جهة يف رأيه؟  تعاىل ٍ 

ّيرى ابن تيمية بأنه من املستحيل أن ال يكون   . تعاىل يف جهة اهللاّ
 .... أن يكون يف األعىل أو األسفل أو األمام:واملقصود من اجلهة هي

 :فيقـول) ّبيـان تلبـيس اجلهميـة(ّابن تيمية املقصود من اجلهة يف  ّويعرف
 ّيف األصل هي اجلانب والناحية، واملوضع الذي تتوجه إليه وتقـصده،اجلهة (

ّز متالزمان يف الوجود؛ ألن كالّواجلهة واحلي   ّ منهام مقصد للمتحـرك األينـيً ّ
ّأن احليـز مقـصد للمتحـرك ّ إال ــ ُمن األين ما يسأل به عـن املكـان  ـ واملراد ّ

 .)٢()رب منهاُواجلهة مقصد له بالوصول إليها والق باحلصول فيه،
 )ّبيان تلبيس اجلهمية(ّوعن التالزم بني هذين األمرين يقول ابن تيمية يف 

ّنقال عن القايض أبو يعىل الفراء ّفاذا ثبت أنه تعاىل عىل العرش، فالعرش يف ( :ً
منعنا يف كتابنا هذا يف غـري موضـع إطـالق اجلهـة  جهة وهو عىل عرشه، وقد

ّألن أمحد قد أثبت هذه الصفة التي هـي  عليه، والصواب جواز القول بذلك؛
                                                 

 .٧٩٨ و ٧٩٦ ص٣ ج:املصدر نفسه )١(
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ّالـسامء، وكـل مـن أثبـت هـذا أثبـت  ّاالستواء عىل العـرش، وأثبـت أنـه يف
ّخالف، وقد ثبت بنص القـرآن  ّوالداللة عليه أن العرش يف جهة بال... اجلهة

ّأنه مستو عىل العرش، فاقتىض أنه يف جهة، وألن كل ّ ّ عاقل من مـسلم وكـافر  ٍّ
  ....ّعاىل فإنام يرفع يديه ووجهه إىل نحو السامء ت اهللاإذا دعا 

ّواحتج ابن مندة عىل إثبات اجلهة بأنه ملا نطق القـرآن بـأن  ّ ّ  تعـاىل عـىل  اهللاّ
ّنه يف السامء، وجاءت السنة بمثل ذلك، وبأن اجلنة مـسكنه، وأنـه أو العرش، ّّ ّّ

ّاألشياء أمكنة يف أنفسها، فدل عىل أنه يف مكان يف ذلك، وهذه ّ()١(. 
ّويقرر ابن تيمية جهة العلو  ّ   تعاىل يف أكثر من موضع، ومنهـا مـا ينقلـه هللاّ
ّاملعلق عىل كتاب إثبات احلد وفيه َ ّوالذي تقرر يف قلوب العامة هو مـا فطـر ( :ّ ّ

عاء ّرهبــا عنــد النــوازل والــشدائد والــد ّ عليــه اخلليقــة مــن توجههــا إىل اهللا
ُوال يـرسة، مـن غـري موقـف  ةيلتفت يمنّ تعاىل نحو العلو، ال والرغبات إليه

ّ التي فطر الناس عليها، وما من اهللاّوقفهم عليه، ولكن فطرة  وهـو ّ إال ٍمولـود َ
َيولد عىل هذه الفطرة حتى جيهم ِّ َ ُ َّه وينقله إىل التعطيل من يقيّ ُ  .)٢()...له ُضُ

يف  تعـاىل  اهللاإشـارة إىل وجـود ) ّوالرغبات إليه تعاىل نحو العلـو: (فقوله
 .ّالعلو جهة

ّ عز وجل فهي يف رأي ابن تيميـة الـسامء، اهللاّأما عن مكان ومنطقة سكن  ّ ّ 
ٍوكأنه تعاىل بنى لنفسه قرصا يف الـسامء حماطـا بحديقـة خـرضاء، ولـذا قـال ً ًُ ّ: 

ّوأنه يف السامء وجاءت السنة بمثل ذلك، وبأن اجلنة مسكنه، وأنـه يف ذلـك( ّّ ّّ، 
ّها، فدل عىل أنه يف مكانوهذه األشياء أمكنة يف أنفس ّ()٣(. 
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ّوبحسب التسلسل املنطقي للبحث، فإن إثبـات احلـد  َ  تعـاىل يـستلزم  هللاّ
ّاحليز له، وهذا بدوره يستلزم إثبات اجلهة والناحية لـه تعـاىل، وإثبـات  إثبات

ّإثبات املوضع واملكان له عز وجل، وإال لو مل يكـن لـه موضـع  اجلهة يستلزم ّ ّ
ّوألن العـوام (: ّكام جاء يف تلبيس اجلهمية حيث يقـول ،ًاومكان لكان معدوم

ٍطلبته فلم أجده يف موضع ما، وبـني قولـه طلبتـه  :بني قول القائلّال يفرقون 
 .)١()فإذا هو معدوم

ًوأكد ابن تيمية أيضا عىل هذا املعنى يف كتابه  ّ  )رشح الرسـالة التدمريـة(ّ
ّويقال ملن قال إن ( :بقوله  فـوق العـامل،  اهللاّأتريد بذلك أن : جهة تعاىل يف  اهللاُ

ًباجلهة شيئا موجودا فيكـون  أم تريد ً تعـاىل داخـال يف املخلوقـات؟ فـإن  اهللاً
ْفحق، وإن أردت الثاين فباطل ّأردت األول ّ()٢(. 

  تعاىل فوق هـذا اهللاّفهنا يصور عامل اإلمكان وله سطح، وال يشء فوقه، و
ّن عرشـه عـىل سـطح الـساموات واألرض، العامل، وسيأيت معنى القول منه بأ

 .ّمستقر فوقه  اهللاو
  تعـاىل هللا عىل إثبات اجلهة رصارّومن الذين سلكوا منهج ابن تيمية يف اإل

 جمموع فتاوى ورسائل العثيمني، فتـاوى(ّالشيخ حممد بن صالح العثيمني يف 
ّوأمـا ( : تعاىل هللا، حيث قال يف مناقشته واعرتاضه عىل النافني للجهة )العقيدة

ٍ تعاىل عن اجلهات الست خال، فهذا القول عـىل عمومـه اهللاّقوهلم إن   ؛باطـل ّ
 ّ تعاىل لنفسه، وأثبته له أعلم خلقـه بـه وأشـدهم اهللاّألنه يقتيض إبطال ما أثبته 

ّتعظيام له، وهو رسوله حممد   ّ، من أنه سبحانه يف السامء التي هي يف جهة’ً
ّالعلو، بل إن ذلك يقتيض وص ّ تعاىل بالعدم، ألن اجلهـات الـست اهللاف ّ  هـي ّ
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ٍوالتحـت، واليمـني، والـشامل، واخللـف، واألمـام، ومـا مـن يشء  الفـوق،
ٌنسبة إحـدى هـذه اجلهـات، وهـذا أمـر معلـوم ببداهـة  ّتتعلق بهّ إال موجود

ْ لزم أن يكون معدوما، والـذهن وإن  اهللاعن  العقول، فإذا نفيت هذه اجلهات ً
ّجودا خاليـا مـن تعلـقكان قد يفرض مو ً  لكـن هـذا يشء ،هـذه النـسب بـه ً

ّونرى لزاما عىل كل مـؤمن   وال يوجد يف اخلارج، ونحن نؤمنيفرضه الذهن ً
ّ أن يؤمن بعلوه تعاىل فوق خلقه، كام دل عىل ذلك اهللاب ّالكتاب والسنة وإمجاع  ّ

 .)١()السلف
ّوتابع الشيخ حممد بن عبد الوه  سألة إثبات اجلهـةّاب إمامه ابن تيمية يف مّ

ّالفواكه العذاب يف معتقد الشيخ حممد بن عبـد الوهـ(كام جاء يف كتاب   اب يفّ
ّتأليف الشيخ محد بن نارص بن عثامن آل معمر، حيث يشري املؤلف ) ِّالصفات

ّنظرية حممد بن عبد الوه إىل  لـيس يف  اهللاّومن قـال بـأن ( :اب يف اجلهة فيقولّ
ٌّلـيس فـوق الـساموات رب  ّ؟ فإن أراد بذلك أنـه ما تريد بذلك:جهة، قيل له

َيعبد، وال عىل العر ّ إله يصىل له ويسجد لـه، وحممـدشُ َ ُ ُ ُمل يعـرج بـه إىل  ’ ٌّ
 .)٢()ّ، فهو معطل اهللا

ّإذن نفس النظرية التي آمن هبا ابن تيمية يف إثبات املكـان واجلهـة واحلـد ّ َ ّ 
ّونحو ذلك يؤمن هبا بشكل رصيح الشيح حممد بن ع اب وأتباعـه يف ّبد الوهـٍ

 .َاحلارض، وال زالوا عىل إرصارهم يف تكفري من خالفهم عرصنا
 مجـع عبـد الـرمحن بـن) ّة يف األجوبة النجديةّالدرر السني(جاء يف كتاب 

ّحممد العاصمي النجدي احلنبيل، املتوىف يف  ’ ّوذكر النبي( :هـ١٣٩٢ سنة ّ
ُهو األول {:  تعاىل اهللامعنى قول   َ ْ َ ُخر والظاهرآلَواُ ُِ  َ ُوا اطن ِ ِ َ ْ  م ُا له  ـ٣:  احلديدـ  }َ

                                                 
  .١٣١ـ١٣٠ ص١ج: ّجمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني )١(

  .٩٥ص: ّاكه العذاب يف معتقد الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الصفاتالفو )٢(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ١٤٤

وأنـت الظـاهر  ّأنت األول فل س قبلك  ء، وأنت اآلخـر فلـ س بعـدك  ء،
فوقـك  فلـيس>: ، فقولـها اطن فلـ س دونـك  ء وأنت، فل س فوقك  ء

ّ نص يف أنه تعاىل فوق مجيع املخلوقات، وهو الذي ورد عن<يشء الـصحابة،  ٌّ
ِا ــر ن   العــرش{: ّبعني، مــن املفــرسين وغــريهم، يف معنــى قولــهوالتــا ْ َ ْ َ َ َُ ْ   
َاستوى َ ّ اسـتقر وارتفـع وعـال، وكلهـا بمعنـى :ّن معنى اسـتوىأ  ـ٥: طهـ  }ْ ّ

 .)١()...ّ أنى يؤفكون اهللاقاتلهم ... جهمي زنديقّ إال واحد، ال ينكر هذا
ّوقد خلط هذا الكاتب بني العلو واالرتفاع؛ ألن م  عانيهام ليست واحدة،ّ

ّوعىل أي حال فإن الشاهد يف قوله ّجهمي زنديق، فتأملّ إال ال ينكر هذا: ّ ّ.! 
 

  تعاىل عندما جيلس هللاّوزاد ابن تيمية عىل إثبات اجلهة مسألة وجود الثقل 
َسبحانه عىل العرش، وأول من يشعر هبذا الثقل محلة العرش َ َ ّ. 

ّإثبات احلد(قل الدشتي يف كتاب ين ّإن الرمحن عـز وجـل ( :هذه الرواية) َ ّ ّ
ّسبحانه ليثقل عىل محلة العرش من أول النهار إذا قام َُ ّاملرشكون حتـى إذا قـام  ُ

َاملسبحون خفف عن محلة العرش َ َ ِّ ُ ّ()٢(. 
يف قسم العقيـدة، اإلمـام ) ّالسنة(خرى ينقلها صاحب كتاب أويف رواية 

ّهـل الـسنة أمحـد بـن حنبـل، املتـوىفبن إمـام أا  اهللارمحن عبد عبد ال وأب  سـنة ّ
ّحتقيق الدكتور حممد بن سـعيد بـن سـامل القحطـاين، ومـع أن هـذا  هـ،٢٩٠ ّ

ّأن أصحاب املدرسة السلفية احلديثة يتقبلونهّ إال الكتاب مشكوك فيه ّ ّ. 
ّإن ا ر ن يثقل    لة العرش   أول>: ّومما جاء يف الرواية  .)٣(<ا هار ّ

                                                 
 .٢١٨ ص٣ ج:ّة يف األجوبة النجديةّالدرر السني )١(
ّإثبات احلد هللا )٢(   .١٦٤ ص: تعاىل َ
  .١٠٢٦ :، الرواية رقم٤٥٥ ص٢ج: )قسم العقيدة(السنّة  )٣(
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يف (: ّويف حاشية الكتاب يعلق الدكتور القحطاين عىل احلـديث بـالقول
 .)عبدة بنت خالد مل أقف هلا عىل ترمجة سنده

ٍما رأى وأهنا ليست مورد قبـول وحينام التفت إىل هذه الرواية ورأى فيها ّ 
ّوالذي أراه أن هذا كالم يف كيفية الصفة ال(: قال ٌ مـا ٌيدعمه دليل صـحيح، و ّ

ُ وسنة رسوله يغنينا عن هذا اهللاّصح يف كتاب  نحتـاج إىل القـول  ّ؛ أي أننـا ال)ّ
 .ٌ خفيف أو ثقيل اهللاّبأن 

ًومما ينقله أيضا عبد    بن أمحد احلنبيل يف كتابـه جمموعـة مـن الروايـات اهللاّ
ًالتي يصححوهنا وفقا ملعتقداهتم، كام يف قولـه تعـاىل ِا ـسماء منفطـر بـه{: ّ ِِ ٌ

َ ْ ُ ُ َ  { 
ّأن الـسامء ثقيلـة بـسبب ثقـل ( :أي) مثقلة به(بالقول  ّ فيفرسها)١٨ :ّاملزمل(

عــىل الــساموات، فيكــون الثقــل عــىل  ّالعــرش، والعــرش منــصوب كالقبــة
 .)١()الساموات فتنفطر

ّلكن املغالني يف نظريات ابـن تيميـة مل يتقبلـوا مـا قالـه املحقـق للكتـاب  ّ ّ ّ
 .ادالقحطاين، ووقفوا له باملرص الدكتور

ّإثبات احلد(ّولذا فإنه يف كتاب  ّالذي قدم له وعلق عليه أبو معاذ مسلط ) َ ّ
 بعـد نقـل نّ املعلقـان آل محدان، قال هذا اهللابندر العتيبي، وعادل بن عبد  بن

ّقلت إن كان مراده إنكار ما دل عليـه هـذا األثـر مـن نـسبة ( :القحطاين كالم
  هللاف ملا عليه السلف الـصالح، واحلمـد ٌكالم مردود خمال  تعاىل، فهو هللالثقل 

ّإىل حمض رأيه، أما ما دل عليـه هـذا األثـر مـن  فقد أراحنا ونسب هذا القول ّ
النـصوص، وتـواردت عليـه عبـارات   تعاىل فقـد شـهدت لـه هللانسبة الثقل 

ّثـم عـدد )٢()...السلف وأهل العلم من غري نكري ومن ذلك ولئـك الـذين أ اّ
                                                 

 .٤٥٧ ص٢ ج:املصدر نفسه )١(

 .١٦٤ص : تعاىل ّإثبات احلد هللا )٢(
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 .)ّتلبيس اجلهمية ّومنهم ابن تيمية يف بيان(: ثقل فقاال صفة ال هللاّقبلوا أن 
ّويف مراجعتنا البن تيمية نرى صحة هذه النسبة إليه ّيقول ابـن تيميـة يف ؛ ّ

ًأتى رجل كعبا( ):ّبيان تلبيس اجلهمية( يا أبـا إسـحاق >: وهو يف نفر، فقال )١(ٌ
ل فـإن كـان دعوا الرج>:  فأعظم القوم قوله، فقال كعب.<ّاجلبار ّحدثني عن

ّجاهال تعلم، وإن كان ًعاملا ازداد علام ً  خلـق  اهللاّأخـربك أن >: ّ، ثم قال كعب<ً
ّمثلهن، ثم جعل ما بني كل سامئني كام بني الـسامء  سبع ساموات ومن األرض ّ ّ

ّذلك، وجعل بني كل أرضني كـام بـني الـسامء  ُّالدنيا واألرض، وكشفهن مثل
هلـا ّ إال فاستوى عليه، فام يف الساموات سـامء ّثم رفع العرش... رضواألُّالدنيا 

ّأطيط كأطيط الرحل العاليف أول ما ُ ّيرحتل من ثقل اجلبار فوقهن ّ ّ ، وهذا األثـر <ُ
يكون من علوم أهـل الكتـاب، وحيتمـل  وإن كان هو رواية كعب، فيحتمل أن

ّأن يكون مما تلقاه عن الصحابة، ورواية أهل الكتاب التـي لـيس عنـدنا شـاهد  ّ
ّو ال دافعها وال يصدقها وال يكذهبا، فهؤالء األئمةه ّ املـذكورة يف إسـناده هـم  ّ

ّمن أجل األئمة، وقد حدثوا به هم وغريهم، ومل ينكروا ما ّ مـن >فيـه مـن قولـه  ّ
ّثقل اجلبار فوقهن عنـدهم مل  ً، فلو كـان هـذا القـول منكـرا يف ديـن اإلسـالم<ّ

 .)٢()ّحيدثوا به عىل هذا الوجه
ّوالعجيب الغريب أن بعـض  .ّضح نسبة هذا الرأي إىل ابن تيميةّإىل هنا يت

فأشـاروا مـن بعيـد إىل رضورة  ّأعالم مدرسته مل يتحملوا مثل هـذا الكـالم،
. النايف لـذلك مبتـدع  ورسوله، واعتبار اهللاعدم نفي وإثبات ما ال يوجد عند 

ّوهذا الكالم منهم يالزمه القول بأن ابن تيمية مبتـدع الـذين  ان مـنّ ألنـه كـ؛ّ
                                                 

ّ واملعلق عـىل الكتـاب وحمققـه يقـول يف الـصفحة ،كعب األحبار اليهودي هو )١( ّ)٢٣١ :(
 .< خمرضم ثقة من أوعية العلمّيكعب تابع>

  .٢٦٨ـ٢٦٧ ص٣ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )٢(
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 .ّأثبتوا القول بمثل هذه القضايا، وكان عليه أن يتوقف
 الدرر الـسنية يف األجوبـة(ّوما ذكرناه تؤيده شواهد كثرية منها ما ورد يف 

ّوفيه ينقل عن حممد بن عبد الوه) ّالنجدية ّوذلـك أن مـذهب ...( :اب قولـهّ
ّ أهنم ال يتكلمون يف:اإلمام أمحد، و غريه من السلف ّبـام تكلـم ّ إال  النوعهذا ّ

ّالفوقيـة، : مثـل  لنفسه، أو أثبتـه رسـوله، أثبتـوه؛ اهللا به ورسوله، فام أثبته  اهللا
ونفاه عنـه   عن نفسه، اهللاواالستواء، والكالم، واملجيء، وغري ذلك؛ وما نفاه 

ّاملثل، والند، والسمي، وغري ذلك: رسوله، نفوه؛ مثل ّ. 
 اجلوهر، واجلـسم،: له إثباته وال نفيه؛ مثل ورسو اهللاّوأما ما ال يوجد عن 

فهـو عنـد أمحـد ... والعرض، واجلهـة، وغـري ذلـك، ال يثبتونـه، فمـن نفـاه
 .)١()...السكوت عن هذا النوع: والواجب عندهم. ..مبتدع والسلف

 ّوكم حيتوي هذا الكالم عـىل شـبهات ومغالطـات واهتامـات وأباطيـل
،  اهللا جواز نفـي اجلـسم واجلهـة عـن وافرتاءات، ويكفينا من ذلك قوله بعدم

ّعىل حد زعمه مبتدع ّوأن النايف َ!! 
سـتاذ فتـاوى األ(ّويف كتاب أحد أعالمهم املعـارصين العالمـة اهلـراس 

ّالعالمة حممد خليل اهلراس الدكتور مـا هـو التفـسري : يف جواب عن سؤال) ّ
َا ر ن   العرش استوى{: تعاىل الصحيح لقوله َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ ال تفـسري لقولـه (: يقول، } 

َا ر ن  {تعاىل  َ َُ ْ َالعرش استوى   َ َْ ِ ْ ّأنه عال وارتفع، وكل ما قيـل بخـالف ّ إال }ْ ّ
ّ عز وجل اهللاٌوحتريف لكالم  ٌذلك فهو تفسري باطل، ّ()٢(. 

ّوباملالزمة فإن هذا الكالم يثبت أن ابن تيميـة وأتباعـه فـرسوا كـالم  ّ ّ   اهللاّ
 .َّباطل وحمرف ٍبتفسري

                                                 
  .٦ ص٣ج: ّة يف األجوبة النجديةّالدرر السني )١(

  .٢٧ص: هلراسّمة حممد خليل اّستاذ الدكتور العالفتاوى األ )٢(
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ًمن لوازم القول بأنه سبحانه وتعاىل يف جهة ويشغل حيـزا وحجـام كونـه ً ّ ّ 
ًموجودا يف مكان معني، بل إنه سبحانه وتعاىل وفقا لذلك بحاجة إىل مكان ًّ ّ ٍ. 

ّ لــه أمــاكن متعــددة، وأحاديــث الــصحاح ّ أنّأهــل الــسنةويف روايــات 
ّىل متحيـزا يف مكـان معـني، منهـا سبحانه وتعا اهللاّتدلنا عىل كون  وغريها ٍ ً ّأن : ّ

ّالصالة فإن مكانـه تعـاىل إىل جهـة القبلـة وأمـام العبـد، ويف  العبد إذا كان يف
 العرش كـان اهللاتعاىل هو فوق العرش وقبل أن خيلق  ّبعضها اآلخر أن مكانه
 .السحاب مكانه تعاىل يف قطعة يف

 ّ وجوده تعاىل نرى أهنـموإذا أردنا متابعة ما ورد يف الروايات حول مكان
ٌيقولون بأنه موجود يف األماكن التالية ّ: 

     ا سماء اهللا  ـأ
ّعن معاوية بن حكم السلمي أنه سأل النبي ُفأتيت > :ته فقالَ عن أم’ ّ

 قـال ؟ ـأي اجلاريـة ـ  أفـرتى أعتقهـا اهللايـا رسـول :  فقلـت’ اهللارسول 
 أنـا؟ َمـن: قال. يف السامء:  قالت.؟ اهللاأين :  فأتيته هبا، قال هلا.ائ   بها: ’
 .)١(»ّإعتقها فإنها  ؤمنة: ’ قال. أنت رسول: قالت
     العرش اهللاب ـ 

ّعن ابن عباس بن عبد املطلب قال • كنت يف البطحاء يف عصابة فـيهم >: ّ
:  قـالواّما  ـسمون هـذه؟: ّ، فمرت به سحابة فنظر إليها، فقال’  اهللا رسول

                                                 
بـاب حتـريم  (٧ :، كتاب املساجد ومواضع الصالة، بـاب٢٣٢ ص١ج: صحيح مسلم )١(

، كتــاب الــصالة، بــاب ٣٨٢ ص١ج: ، وســنن أيب داود٣٣ذيــل ح) الكـالم يف الــصالة
 .٩٣٠تسميت العاطس يف الصالة، ذيل ح
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 قـال .والعنـان: ؟ قـالواوالعنـان: قـال. واملزن: قالوا! ؟وا زن :قال. السحاب
بعد ما ب نهمـا : قال .ال ندري: قالوا ؟هل تدرون ما ب  ا سماء واألرض: ’

ّما واحدة أو اث تان أو ثالث وسبعون سنة، ثم ا سماءإ ّ حتـى عـدد .فوقها كذ ك ّ ّ
اء إ  بـ  سـم ّثم فوق ا سبعة  ر ب  أسـفله وأعـاله مثـل مـا .سبع ساموات

ّإ  سماء، ثـم  ّسماء، ثم   ظهورهم العرش، ب  أسفله وأعاله مثل ما ب  سماء

 .)١(»!! تبارك وتعا  فوق ذ ك اهللا
 أعـرايب، ’  اهللاأتـى رسـول >: ّعن جده، قـال... ّعن جبري بن حممد •
، جهدت األنفس، وضـاعت العيـال، وهنكـت األمـوال،  اهللارسول  يا: فقال

ّفاستسق لنـا، فإنـا نستـشفع بـك عـىل  وهلكت األنعام،   اهللا ونستـشفع بـ اهللاِ
، فـام زال ’  اهللاّ؟ وسـبح رسـول و ك أتدري ما تقول: ’ قال .عليك
ُحتى ع ّيسبح، ّإن !!  اهللاو ك أتدري مـا : ّرف ذلك يف وجوه أصحابه، ثم قالّ

ّ و نه  ـئط.ّ وقال بأصابعه مثل القبة عليهسماواته هكذا، عرشه   طـيط  بـه أّ
 .)٢(»...با راكب ّا رحل

، < فـوق سـماواتهوعرشـه فـوق عرشـه،  اهللاّإن >:  حديثـهّقال ابن بـشار يف
 .)٣(احلديث وساق
ُّبني السامء الدنيا والتي تليها مخسامئة عام، وبـني : وعن ابن مسعود قال •
سامء وسامء مخسامئة عام، وبني السامء الـسابعة والكـريس مخـسامئة عـام،  ّكل
 فـوق العـرش، ال  اهللاريس واملاء مخسامئة عام، والعرش فوق املـاء، والك وبني

                                                 
 .٤٧٢٣ّ، كتاب السنّة، باب يف اجلهمية، ح٢٣١ ص٤ج: سنن أيب داود )١(

ّ احلديث ورد بألفاظ متعددة، وهو املعروف بحديث األطيط، وسيكون مورد بحـث هذا )٢(
  .ّمفصل يف األبحاث القادمة

  . سنن أيب داود:ّراجع املصدر املتقدم )٣(
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 .)١(يشء من أعاملكم خيفى عليه
     ا سحاب اهللا  ـج

 ّ، أين كان ربنا قبل أن خيلق خلقـه؟ اهللايا رسول : قلت>: ابن زرين قال •
   ّ ن   غماء ما  ته هواء، وما فوقه هواء، ومن ثـم خلـق عرشـه: ’ قال
 .)٢(»ا اء

 :واملستفاد من األحاديث
ّ متحيز وله مكان، وقبل أن خيلق اخللق كان يف ظلة من الغامم اهللاّن أ )أ ّ. 

ّ تعاىل ملا خلق اخللق استقر عىل عرشه وفوقـه، وكـان العـرش  اهللاّن أ )ب ّ
 . املركب من ثقل راكبهّمن ثقله تعاىل كام يئط ّيئط

ّ تعاىل أماكن متعـددة يـستقر  هللاّن أ )ج ّ فمـرة جتـده عـىل .ّفيهـا أنـى شـاءّ
ّخرى يعتيل العرش، وثالثة ينزل مـن العـرش، وتـارة يـستقر يف أو السحاب، ً

 . ـّاملصيل والقبلة ـ ّخرى يتوسط بينهامأو ّجهة قبلة املصيل،
ا ّد ـ عالوة عىل ما حكته لنا هذه األحاديث من التجـسيم والتـشبيه فإهنـ

ريس، واسـتقرار العـرش فـوق مسائل حول الساموات والعرش والكـ تذكر
... ّتفصل بني أظالف كل منهـا وركبتهـا مـسافة مخـسامئة عـام األوعال التي

ّتستقر، كل ذلك عىل املاء  هذه األشياءّوكل ّ. 
وعليـه أن حيكـم . ّ اللبيب املحقـقعّمور ليست خفية عىل املطاله األوهذ

 .)٣(مثل هذه األحاديث عىل
                                                 

  .٢١٣ ص:)ّحممد بن عبد الوهاب(التوحيد  )١(

  .١٨٢ّ، فيام أنكرت اجلهمية، ح١٣ :ّ، املقدمة، باب٦٤، ص١ج :سنن ابن ماجة )٢(
  .١٥٥ص: أضواء عىل الصحيحني: انظر )٣(
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ّ، ومن أصـحاب القـول بأنـه سـبحانه ّوإبن تيمية وإن كان رائد التجسيم
فوق سامواته عىل عرشه، وعـىل خلقـه، كـام ذكـر ذلـك يف أكثـر مـن  وتعاىل

لكن ذلك مل يمنع من وجود هذه اآلراء الباطلة والفاسدة يف  موضع من كتبه،
 .ّعلامء أهل السنة ّكتب الصحاح وأئمة

 :من ذلك تعاىل، و اهللاوقد حفلت هذه املصادر باحلديث عن مسألة مكان 
 :ما ينقله صاحب تفسري املنار عن أمحد بن حنبل يف تفسريه لقوله تعـاىل •

ْوهو مع م أ نما كنتم{ ُْ ُْ ُْ َ َ ََ ُ َ َ ّ عز وجـل، هللاّ، والتي تثبت عدم اختصاص املكانية }َ ّ 
ّ، وأن املـراد  اهللا يقوم ابن حنبل بتأويل اآلية بعلـم ،ّوعدم خلو مكان منه تعاىل

 .)١(ّيعلم مجيع األعامل، وال خيفى عليه يشء وليس املراد املعية  اهللاّهو أن  منها
: حنيفة إلحـدى الروايـات وينقل الذهبي عن البيهقي قوله يف تفسري أيب •

ّ عـز وجـل مـن الكـون اهللالقد أصاب أبو حنيفـة فـيام نفـى عـن ( يف األرض،  ّ
 .)٢()السامء يف تعاىل  اهللاّوأصاب فيام ذكر من تأويل اآلية وتبع مطلق السمع بأن 

ا ـسماء،     اهللا>:  روايـة عـن ابـن حنبـل وفيهـاويروي مالك بن أنس •
 .)٣(<ّوعلمه       ن، وال  لو منه  ء

ّهذا فضال عن إمجاعهم يف تفسري آيات االسـتواء بـأن االسـتواء مـن    اهللاً
ِّعرشه عىل احلقيقة ال عىل املجاز، وهذا مـا نقلـه احلـافظ شـمس الـدين  عىل
ّالعلـو ( سـبحانه وتعـاىل، ووضـع كتابـه  هللايرى القول باملكان  ذهبي الذيال

ّللعيل الغفار ّإن املسلمني من أهـل الـسنة وأتبـاع احلـديث ( :فيه حيث يقول) ّ ّ
ّ عز وجل اهللاّجممعون عىل أن  ّبذاتـه فـوق العـرش وأن أول مـن أنكـر ذلـك  ّ ّ

                                                 
  .١٣١ ص٩ج:  تفسري املنار)١(
ّالعلو للعيل الغفار )٢( ّ   .١٢٠ص: ّ
  .٤٠١ ص:ّانظر رشح العقيدة الواسطية )٣(
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 .)اجلعد بن درهم
 ّاث أن نسبة اإلمجاع إىل علـامء أهـلولكن كام علمنا من مطاوي هذه األبح

ٌالسنة عىل هذا الرأي هو قول غري صحيح، ويتناىف مع رأي الكثريين منهم ّ. 
ّواحلفـاظ   سبحانه هو ما رواه بعـض الـرواة هللاّولعل منشأ القول باملكان 

 .كتبهم يف كتبهم عن أيب هريرة وأقرانه، وما ذكره بعض أرباب الصحاح يف
 

ّاعتمد الـشيعة اإلماميـة يف إثبـاهتم لعقيـدة التوحيـد عـىل جمموعـة مـن 
ّتشكل الدعامة األساسية هلذه العقيدة، والتي نذكر منهـا مـا يتعلـق  الروايات ّ ِّ

 :تعاىل  اهللابنفي املكان عن 
 تبــارك وتعــا  ال  اهللاّإن « : قـال×  اهللاعـن أيب بــصري، عـن أيب عبــد  •

سكون، بل هو خـالق ا زمـان  وال حر ة وال انتقال واليوصف بزمان وال   ن، 
ًالظا ون علوا كب ا ّ عما يقول اهللاوا  ن وا ر ة وا سكون، تعا   ً ّ«)١(. 

ّ عـز وجـل اهللا عـن قـول ×  اهللاسألت أبا عبد >: ّعن داود الرقي قال ّ: 
ِو ن عرشه   ا ماء{ َ َْ َ ُ ُ ْ َ َ َ  العـرش ّإن:  قلـتمـا يقو ـون؟: × قال )٧: هود( }َ

ً  مـوال،  اهللاّكذبوا، من زعم هذا فقـد صـ  : فقال .ّعىل املاء والرب فوقه كان

 .)٢(»...ّو زمه أن ا  ء ا ي  مله أقوى منه ووصفه بصفة ا خلوق،
ّ خـالق    اهللاو...« : يقـول فيـه×ٍيف حديث طويل لإلمام الـصادق  •

ّ ء، ال يقاس بالقياس وال  شبه با اس، ال  لـو  ـ ن، وال  ـشتغل بـه   منـهُ
ُ  ن، قر ب   بعده، بعيد   قر ـه، ذ ـك  ٌ ُ   اهللافمـن أراد  ّ ر نـا، ال   غـ ه، اهللاٌ

                                                 
نفي الزمـان واملكـان واحلركـة ( ١٤ :، كتاب التوحيد، باب٣٣٠ ص٣ج:  بحار األنوار)١(

ّ عز وجل عن اهللا   .٣٣ ح)ّ
ّ أنه عز وجل ليس بجسم وال صورة، ح٦ :، باب١٠٣ص :لصدوقاتوحيد  )٢( ّ ّ١٩.  
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ّوأحبه بهذه ا صفة فهو من ا وحدين، ومن أحبه بغ  هذه ا صفة ف ٌمنه بريء   اهللاّّ

 .)١(»ُو ن منه براء
ّإن « :× قول مع أحد أحبار اليهود، ي×ٍويف حديث ألمري املؤمنني  •

ّّ  عز وجل أين األين فال أين  ، وجل من أن  و ـه  ـ ن، وهـو   اهللا ّ   ـ ن  ّ
ًبغ   اسة وال  اورة،  يط علما بما فيها، وال  لو  ء من  .)٢(»...تدب ه ّ

 ‘ّسألت زين العابدين عـيل بـن احلـسني >: وعن ثابت بن دينار، قال •
َ جل جالله هل يوصف اهللاعن  ام ِفلـ :قلت.  عن ذ ك اهللاتعا  :  بمكان؟ فقالَّ
ّ نبيه حممد ىأرس ل  ه  لكوت ا سماوات وما فيها : ×قال   إىل السامء؟’ّ

 .و دائع خلقه من عجائب صنعه
ّ عز وجل اهللافقول : قلت َ م دنا  تـد  فـ ن قـاب قوسـ  أو أد {: ّ َ َ َْ َ َْ  ِ ْ َ َ َْ َ ََ  َ َ َ  ؟}ُ

ّ لكـوت ا ـسماوات، ثـم  من حجـب ا ـور فـرأى ادن ’  اهللاذاك رسول : قال

ّاألرض حـ  ظـن أنـه   القـرب مـن األرض   فنظر من  ته إ   لكـوت،ّتد  ّ ّ

 .)٣(»كقاب قوس  أو أد 
 

ٍلتزم أصحاب نظرية احلـد واجلهـة واحليـز واملوضـع واملكـان بتفـسري ا  ّ ّّ َ
َر ن   العــرش اســتوىا ــ{: ملعنــى قولــه تعــاىل ّخــاص َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ  بــام ينــسجم مــع } 

ّالفكرية، ودفعا لبعض الشبهات فإننا ال نختلـف معهـم  معتقداهتم ومبانيهم ً ّ
ّتعاىل، وإنام الكالم كـل الكـالم مـع ابـن تيميـة   هللايف أصل وثبوت االستواء  ّ ّ

 .ّستواء وكيفيتهاال ومنهجه التجسيمي التشبيهي يف معنى
                                                 

 .١٤ :، كتاب التوحيد، باب٣١١ ص٣ج :بحار األنوار )١(
  .٢، ح١٤ :، باب٣٠٩ ص٣ ج:املصدر نفسه )٢(
 .٨، ح٣١٤ ص٣ ج:املصدر نفسه )٣(
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ٍعدة معـان لالسـتواء تـصل إىل )  هللاّإثبات احلد ( كتاب وقد نقل صاحب ّ
  هللاستواء صفة ثابتـة ّستواء عند أهل السنة االتفسري اال( :أو مخسة، فقال أربعة

ّوقد أمجع السلف الصالح عىل إثباته، إنام الكالم ما هـو  ،ّتعاىل بالقرآن والسنة
 :املعاين ّ ثم ذكر.)١()املراد من االستواء

 أي عـال )استوى عـىل العـرش( استوى بمعنى عال، فقوله :ّولاملعنى األ
 .العرش عىل

 . ارتفع:الثايناملعنى 
 . صعد:الثالثاملعنى 
 .ّ استقر:الرابعاملعنى 

ّوقبل بيان املراد من هـذه النظريـة نـشري إىل معنـى االسـتقرار لغـة، ألن  ً ّ
ّنزل بلسان عريب مبني، فالبد القرآن ّ  .غة أهل الل أن نرجع يف تفسريه إىل ٍ

ّأفـضل األيـام ( ):النهاية يف غريب احلـديث واألثـر(قال صاحب كتاب 
ّيوم النحر، ثم يوم القر، هـو الغـد مـن يـوم النحـر ذي   وهـو حـادي عـرش،ّ

ُاحلجة، ألن الناس يقـرون فيـه بمنـى، أي يـسكنون ويقيمـون ّّ   معنـىنفـإذ[ ّ
 ّ قـار:ث ابن مسعودومنه حدي. ]ِاالستقرار واإلقامة والسكون يف قبال احلركة

... ّالصالة أي اسكنوا فيها وال تتحركوا، وال تعبثوا وهو تفاعـل مـن القـرار
ّابن عباس وذكر عليا وقال كالقرارة، القرارة املطمئن يف األرض  وفيه حديث ّ ًّ
 .)٢()املطر ومجعها القرار ّتستقر فيها ماء

 ّدمة ؟ّفام هو الذي خيتاره ابن تيمية من بني هذه املعاين املتق
ّإن ابن تيمية يـرى أن املـراد مـن االسـتواء االسـتقرار، بمعنـى : اجلواب ّّ

                                                 
 .٥٧ص: ّإثبات احلد هللا) ١(

 .ّمادة قرر ،٥٨ ص٤ج: النهاية يف غريب احلديث واألثر )٢(
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ٌّتقر يف مكانـه باسـتثناء بعـض ّ تعاىل بنظر ابن تيمية مس اهللايف املكان، ف الثبوت
ّينزل هبا إىل السامء الدنيا، والزم ذلك أنـه كـان مـستقر يايل التيالل ّ  يف مكـان ًاُّ

ّأنه يرى بأنه تعاىل مستقر :  مشكلة كبرية مفادهاهنا وقع يف ّويتحرك منه، ومن ّ ّ
ُّيشء، وعندما ينزل عـن عرشـه إىل الـسامء الـدنيا تعلـوه  عىل عرشه ال يعلوه

يمكن أن يعلوه يشء فوق وجوده وجـسمه يف  السامء، وهذا تناقض، إذ كيف
ّمقابل قوله بأنه مستقر عىل عرشه ال  !!يعلوه يشء؟ ّ

ّية والدليل عىل أنه يرى أن املراد مـنأما كلامت وأقوال ابن تيم ّ االسـتواء  ّ
ّوقال أهل الـسنة يف > ):جمموعة الفتاوى( يف كتابه هقول االستقرار، فنذكر منها

َا ر ن   العرش استوى{قوله  َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ عىل عرشه املجيد   اهللا االستواء من )٥: طه( } 
 .)١(<عىل احلقيقة ال عىل املجاز
 ّغة أن االستواء هو السكون واالستقرار، مـعقيقة يف اللّوقد ذكرنا بأن احل

ّاإلشارة إىل أن ابـن تيميـ غـة، وال يف القـرآن ة ال يعتقـد بوجـود املجـاز يف اللّ
 .ّوبنظره كل األلفاظ فيها هي عىل نحو احلقيقة ّوالسنة،

َفإذا استو ت أنت ومن معك  {  اهللاّواستدلوا بقول >: ّثم تابع َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ الفلـكَ

ْ ُْ{ 
ِل ـستووا   ظهـوره{: بقـو و )٢٨: املؤمنون( ِ

ُ ُ َ َ ُ َ َْ :  وبقولـه)١٣: الزخـرف( }ِ
ِ واستوت   ا ـودى{ ُ ْ َ َ ْ َْ َ  بن املبارك ومـن تابعـه مـن  اهللا وقال عبد. )٤٤: هود( }َ

َاســتوى  {ّإن معنــى : أهــل العلــم ـ وهــم كثــري ـ  َ َ َ ِالعــرش ْ ْ َ  )٣: يــونس( }ْ
 .)٢(<ّاستقر

ّىل طريقته ينسب ابن تيمية هـذا القـول إىل أهـل الـسنة، مـع أن هـذا وع ّ ّ
ّيقل به أحد من أهل السنة الرأي مل ٌ. 

                                                 
  .٣٠٩ ص٥ج: جمموعة الفتاوى )١(
 . املصدر نفسه) ٢(
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ّ ال يقـول بـأن املـراد مـن هّ بأنـ ابن تيميـة توجيه كالموقد حاول األلباين
 .ّاالستواء االستقرار، وكأنه مل يقرأ كالمه

ّخمترص العلو للعيل(ّولذا فإنه يف حتقيقه لكتاب   للحـافظ شـمس) ّ الغفارّ
ّالدين الذهبي، يرد عىل اإلمام حممد أبو زهرة الذي نسب إىل ابن تيمية تفـسري ّّ ِّ 

ّرويدك يا شـيخ، فأنـت تعلـم أن ابـن تيميـة ال ( :االستواء باالستقرار، فقال ّ
ّيفرس االستواء بام ذكرت، وإنام ّبالعلو، فلامذا أومهت القراء خالف الواقـع ّ ّ ...

ٌعىل العرش، علام بأنـه أمـر زائـد عـىل  ّبن تيمية يقول باالستقرارفأين رأيت ا ّ ً
ّالعلو، وهو مما مل يرد به الرشع ّ...()١(. 

ِاسـتوى   العـرش{ّومراده أن اآليـة  ْ َ َْ َ َ َ  غـة مل يـرد يف احلـديث وال يف الل}ْ
ّداللتها عىل االستقرار، ألن االستقرار أمر زائد عىل العلو، وهذا ما مل يـرد بـه  ٌ ّ

 .الرشع
ّوألن هذه املحاولة الدفاعية من األلبـاين بـاءت بالفـشل، نـراه يقـول يف  ّ

 ):ّمـة يف األّئسلسلة األحاديـث الـضعيفة واملوضـوعة وأثرهـا الـسي( كتابه
  من معنى املغالبة، فقد أبطلـتم تـأويلكم مـن<االستيالء>ّإذا جردتم : فأقول(

ًأصله؛ ألن االستيالء يالزمه املغالبة عادة كام ّ يدل عليه البيت املشار إليه، فـإذا ّ
ّالبد من التجريد متسكا بالتنزيه، فهال قلـتم كـام قـال الـسلف كان ً ّ : اسـتوى: ّ

ّجــردتم االســتعالء يف كــل مــا ال يليــق بــ ّاســتعىل؛ ثــم  تعــاىل، كاملكــان،  اهللاّ
ّواالستقرار، ونحو ذلك، السيام وذلـك غـري الزم مـن االسـتعالء حتـى يف  ّ

 .)٢()املخلوق
ّأي لينظر أن قولنا بأن السامء مستعلية عىل األرض وعالية عنها، ال يعنـي  ّ

                                                 
ّخمترص العلو للعيل الغفار )١( ّ   .٤١ص: ّ

ّ يف األمةئّسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السي )٢(  .٥٠٦ ص١١ج: ُ
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ّبالرضورة أن السامء مستقرة فإذا مل تكن املالزمة بني االسـتعالء عىل األرض،  ّ
بالـك يف اخلـالق، فـإذن ال مالزمـة بـني  فـام ، ثابتة يف املخلوقاترواالستقرا

األرض ومـستعلية عليهـا،  وقفالسامء فـ(: االستعالء واالستقرار، لذا يقول
 تعـاىل أوىل بـأن  اهللاف ّومع ذلك فهي غري مستقرة عليها، وال هي بحاجة إليها،

حاجتـه إليهـا  ّال يلزم من استعالئه عىل املخلوقات كلهـا اسـتقراره عليهـا أو
ّ أي إىل االستقرار عىل املخلوقات، ألنه إذا جعلناه مستقر)سبحانه عليها فهو  ًاّ

 .)١()ّوهو الغني عن العاملني(ّ استقر إليه حمتاج إىل ما
ًلنـا جليـا ّإىل هنا يتضح  ّأن توحيـد ابـن تيميـةّ ابيـة ّمـن الوهومـن تبعـه  ّ

مراتبـه، بـل هـو   ليس هو أعىل مراتب التوحيـد وأصـفى وأخلـصوغريهم
ٍحددوه بجهات حيثًمرتبة؛  اهاأدن ّ، وأثبتوا لـه اجلهـة واحليـز واملكـان ّ ستّ

درجة ما اسـتطاع معهـا األلبـاين وغـريه توجيـه  لعرش، إىلواالستقرار عىل ا
 .ّكالم ابن تيمية أو الدفاع عنه

  اهللاّستواء باالستقرار، ومل يعتقد فقـط بـأن ّومل يكتف ابن تيمية بتفسري اال
ّمستقر عىل عرشه، بل أضاف إىل ذلك القول بأنه تعـاىل جـالس وقاعـد عـىل  ّ

ّستقرار، ألن قولنـا بـأن فالنـّوذلك إشارة منه إىل كيفية اال العرش، ّ مـستقر ًاّ
ّيتضمن بيان كيفية االستقرار، ولكن إضافة القول بأنـه جـالس  عىل املكان ال ّ ّ

 .ّكيفية االستقرار ّتدل عىل أو قاعد
) ّإثبـات احلـد(واالستقرار غري اجللوس والقعـود كـام ذكـر الدشـتي يف 

انيه اجللوس والقعـود، ّذكر بأن من معاين االستواء االستقرار، ومن مع حيث
 .)٢(يشء إضايف فاجللوس فيه

                                                 
  .املصدر السابق )١(
  .٦٣ ص: تعاىل ّد هللا إثبات احل)٢(
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اجللوس، مـا ورد يف كتابـه وّومن الشواهد عىل اعتقاد ابن تيمية بالقعود 
الذي حياول فيه التوفيق بني كونه تعـاىل قبـل النـزول ) حديث النزول رشح(

ّبالساموات واألرض، ولكنه بعد النـزول سـوف حتـيط بـه الـسامء  ًكان حميطا
ّحل هذه اإلشكالية قال ألجلواألرض، و ّوإذا كـان قعـود امليـت يف قـربه ( :ّ

 مـن لفـظ ’ّعـن النبـي  ليس هو مثل قعود البدن، فام جـاءت بـه اآلثـار
، )١(كحـديث جعفـر بـن أيب طالـب  تعـاىل؛ اهللاّ يف حق <اجللوس> و<القعود>

يامثـل صـفات أجـسام   وغريمهـا؛ أوىل أن ال)٢(ّوحديث عمـر بـن اخلطـاب
 .)٣()العباد

ّفهو يريد لنا القول بـأنكم إذا تـصورتم أن امليـت لـه جلـوس وقعـود ال  ّّ ّ
 . ال كجلوس املخلوقنيًا وجلوسًا قعود هللاّوقعودنا، فاقبلوا أن  كجلوسنا

التـي مهـام  ، وتالعب يف األلفـاظ،ّحماولة للفرار والتهربّ إال هذهوهل 
ّحاولوا تزويقها فإهنا ال حمالة تدل عىل اجلسمية ّ ّ. 

ٍظهر أن من رشح كتب ابـن تيميـة مل يفهـم مـراده بـشكل دقيـق، كـام وي ّ ّ
ّلبعض رشاح كالم ابن تيمية يف  حصل وهو الـشيخ ) ّرشح العقيدة التدمرية(ّ

َّوقـد فـرس الـسلف االسـتواء ( :ّنـارص الـرباك حيـث يقـول عبد الرمحن بن َّ
                                                 

ّأن >: ، ولفظـه٧٣ص: ّد عىل املريـيس أخرجه الدارمي يف الرحديث جعفر بن أيب طالب )١(
مـا شـأنك؟ : جعفر بن أيب طالب جاء إىل أسامء بنت عميس وهم باحلبشة يبكي، فقالـت

ُرأيت فتى مرتفا من احلبشة شابا جسيام، مر عىل امرأة، فطرح دقيقا كان معها فـسفته : قال ًّ ً ًَّ ً
ُأكلك إىل يوم جيلس امللك عىل الكريس فيأخذ: الريح، فقالت ِ ِْ   .< للمظلوم من الظاملَ

ّأن >: ، ولفظـه٧٩ ص: بن أمحد يف كتاب السنّة ّحديث عمر بن اخلطاب، أخرجه عبد اهللا )٢(
ّإذا جلس تبارك وتعاىل عىل الكريس سمع له أطيط كأطيط الرحـل : ّعمر بن اخلطاب قال ُ

 .<اجلديد
  .٤٠٠ ص:سؤال يف حديث النزول وجوابه أو رشح حديث النزول )٣(
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لـم يـذكر ، أما لفظ القعود ف<الصعود> و<االستقرار> و<االرتفاع> و<ّالعلو>بـ
ّيف اآلثار املروية يف تفسري االستواء، وأما لفـظ اجللـوس، فقـد ورد يف بعـض  ّ

وسـياق كـالم الـشيخ . ..ًأيـضا ّوربام أطلق بعض األئمة هذا اللفظ... اآلثار
ّيشعر بأن اال ّستواء يتضمن القعود، لكن األوىل التوقفُ  ّيف إطالق هذا اللفظ ّ

 .)١()أن يثبتّإال 
  : قاعد عىل عرشه اهللاّي نقلوها وتثبتوا فيها أن ومن الروايات الت

أتـت : عن ابـن عمـر قـال( :هذه الرواية) ّدإثبات احل(ذكر الدشتي يف  •
ّاجلنـة، فعظـم الـرب، وقـال   أن يدخلني اهللاُدع ا:  فقالت’ ّامرأة إىل النبي ّ ّ

ّإن كرسيه فوق ا سماوات واألرض، و نه يقعد عليه«: ’ ّ فما   ـعىل الكريس ـ ّ
  ـّللكـريس ـ   ّو ن :ّ ثم قـال بأصـابعه جيمعهـا.يفضل منه مقدار أر ع أصابع

َأطيطا كأطيط ا رحل ا ديد إذا ركب ِ ُ رواتـه  ٌهذا حـديث صـحيح: ّ ثم قال.<ً 
 .)٢()عىل رشط البخاري ومسلم

أتـت > :هذه الرواية عن ابن عمر قال) العرش: (وذكر الذهبي يف كتابه •
ّ أن يدخلني اجلنة، فعظـم الـرب، فقـال اهللا ُادع:  امرأة فقالت’ ّالنبي ُّ ّإن  :ّ

ّكرسيه فوق ا سماوات، و نه يقعد عليه فما يفضل منه  .)٣(<أر عة أصابعّ إال ّ
 ّفقـال النبـي...> :هـذه الروايـة) ّإثبـات احلـد(ًوذكر الدشتي أيضا يف  •
َ، فام زال يسبح حتى عـرف ذلـك يف وجـوه اهللاسبحان : ’ ِ ُ ّ  ّأصـحابه، ثـم ّ
ُ؟ إن شأنه أعظم مـن ذ ـك، ألنـه ال  س ـشفع   اهللاأتدري ما ! و ك: قال َ ُ ّ ّ   
ّ، إنه لفوق سماواته   عرشه، و نه عليه  كذا اهللا   بيـده مثـلبهـووأشـار  ـ ّ

                                                 
ّ الرسالة التدمرية أو العقيدة التدمريةرشح )١(   .٢٨٣ـ٢٨٢ص: ّ

  .١٤٩ ص: تعاىل ّ إثبات احلد هللا)٢(

  .١١٦ ص٢ج:  العرش)٣(
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ّالقبة عليه ّإنه  ئط به أطيط ا رحل با راكبً وأشار أبو األزهر أيضا ـ  ـُ  ِ ّ>)١(. 
ّبام ذكره الشيخ حممد بن عبد الوهـّوتفسري هذه الرواية يتبني   اب يف كتابـهّ

ّإن عرشـه عـىل سـامواته هلكـذا، وقـال ( :حيث يقـول) صول اإليامنأرشح (
ّكالقبة ألن العرش هو سقف املخلوقـات ّبأصابعه مثل القبة، أي أشار بيديه ّ. 

ّألن املخلوقـات عـىل سـعتها  ٌفإذا كان هو كذلك، ففيـه دليـل عـىل عظمتـه،
ّكلها سقفها العـرش، ـ  بام يف ذلك الساموات واألرض وما بينهامـ وامتدادها 

 .)٢() يف العظمٍفهو عرش متناه
أن يكـون  حمـدود، والزم ذلـك  اهللاّاعتقـادهم أن  ّ ألنه يف؛ٍ متناهشفالعر

 .ًياالعرش متناه
ّيذكر ابن تيمية هـذه الروايـة عـن أم الطفيـل ) ّبيان تلبيس اجلهمية(ويف  ُ ّ

ّرأى ر ـه ّ يذكر أنه ’  اهللاسمعت رسول : ّإهنا قالت...> :كعبّيب بن ُأ امرأة

عليه نعـالن   ـأي أرض خرضاء ـ    وفر رجاله   خ ّا نام   صورة شاب  
 .<ذهب،   وجهه فراش من ذهب من

ّم الطفيل أهناأخرى ينقل عن أويف رواية   ’  اهللاسـمعت رسـول ...> :ّ
ّيذكر أنه رأى ربه يف املنام يف ّحسن صورة شـابا مـوفأ ّ ًرا رجـاله مـن خـرض، ً

ّرأيـت ر    ا نـام   ... مـن ذهـب عليه نعالن من ذهب، عىل وجهه فراش

 .<رجليه نعالن من ذهب خ  من الفردوس إ  أنصاف ساقيه  
ّوهذا احلديث الذي أمر أمحد بتحديثه قد رصح فيـه بأنـه رأى (: ّثم يقول ّ

 .)٣()يف املنام ذلك
                                                 

  .١٣٨ ص: تعاىل ّد هللا إثبات احل)١(

  .١٧٧ص: صول اإليامنُأ رشح  )٢(
  .١٩٣ ص٧ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )٣(
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ّإن املجسمة مل يرصحوا بأن  :يستشكل هنا بام ييلّولعل البعض  ّّ  تعـاىل  اهللاّ
ّوإن كانوا قد وصفوه بأنه له حيـز ولـه  جسم، بل أنتم نسبتم إليهم هذا األمر، ّ

ًيقولوا بأنه جسم رصاحة ّجهة وله موضع ومكان وهو حمدود، ولكنهم مل ّ. 
يف ّإننــا سنــشري إىل اجلــواب التفــصييل عــن هــذا اإلشــكال : واجلــواب

ًبأن هـؤالء حـاولوا مـرارا : الالحقة، ولكن من باب اإلشارة نقول األبحاث ّ
ّأنفسهم ونفي شبهة التجسيم عن أنفـسهم، ولكـنهم مـع  ًوتكرارا الدفاع عن

ّالقـول بأنـه جـسم، وإن كـانوا قـد نفـوا بعـض  ذلك مل يستطيعوا الفرار عن
 .شابه ذلك   وماًباّ مركًاملسائل مثل كونه تعاىل جسام

ّ الـشيخ حممـد بـن صـالح العثيمـني يف  قـول:ري شاهد عىل ما نقـولوخ
قـولكم إثبـات اجلهـة يـستلزم التجـسيم، نحـن ( :)ّالعقيدة الواسطيةرشح (

ّاجلـسم الـذي تنفـرون النـاس عـن إثبـات  ّنناقشكم يف كلمة اجلسم، ماهيـة
ّاملكـون مـن أشـياء مفتقـرة   من أجلـه، أتريـدون باجلـسم الـيشء اهللاصفات 
  .)١()األجزاء باجتامع هذهّ إال إىل بعض ال يمكن أن يقومبعضها 

ْأي هذا اجلسم املركب من أجزاء واملركب حمتـاج إىل أجزائـه، فـإن كـان ّ ّ 
ً لـيس مركبـا مـن أجـزاء،  اهللاّمقصودكم من اجلسم هذا املعنى، فنقـول بـأن  ّ

ّ فنحن ال نقـره، ونقـول إن ًتاجا إىل أجزائه، فإن أردتم هذاحم وليس  لـيس  اهللاّ
 .املعنى  هبذاًجسام
ّومن قال إن إثبـات علـوه يـستلزم هـذا اجلـسم، فقولـه جمـرد دعـوى، ( ّ ّ

ّنقول ال، أما إذا أردتم باجلسم الذات القائمـة فـنحن نقبـل ذلـك  ويكفينا أن
 .)٢()ًجسام ّولكن ال نسميه

                                                 
 .١٤٤ ص:رشح العقيدة الواسطية )١(
  .١٤٥ص: املصدر نفسه )٢(
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ّوأما أدلة نفاة الرؤية العقلية، فقالوا لـو كـان (: وبعد ذلك يقول ّ  يـرى  اهللاّ
ّ تعـاىل، ألنـه يـستلزم التـشبيه  اهللاًيكـون جـسام، واجلـسم ممتنـع عـىل  لزم أن

ً تعـاىل أن يكـون جـسام اهللاّ أنه إن كان يلزم من رؤيـة :عليهم ّوالتمثيل، والرد
مل ينـف ـ بكالم رصيـح ـ أي ال حمذور من ذلك، وهو هنا  .)١()فليكن كذلك

 .ّاجلسمية
 ّرشح القـصيدة النونيـة،(د يف والترصيح األوضح ألتباع هذا املـنهج ور

لإلمام ابن القـيم اجلوزيـة ) ّاملسامة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية
ه عىل العرش ليس كاستواء املخلوق عـىل املخلـوق، ءّإن استوا( :يقول حيث

ّيلزمها، عىل أن ما ذكروه من اللـوازم لـيس كلـه فاسـدا، كاحلـد  فال يلزمه ما َ ً ّّ
ّواإلشارة احلسية، وادعا الصورةّوالتحيز و  ّهم أن هذا مـن لـوازم األجـسامؤّ

ّاالصطالحية التي هـي مركبـة أو اهليـوىل والـصورة  إن أرادوا تلك األجسام ّ
 .)٢()فممنوع

ّأي أن هذا النوع من اجلسم املركب من األجزاء، أو املركب من املـادة أو ّ ّ ّ 
نوع اآلخر فـال يمنعـه، ّالصورة بحسب اصطالح الفالسفة، أما اجلسم من ال

 .ّالعالمة العثيمني كام قال
ًولكنا مع ذلك ال نعقل موجودا لـيس يف مكـان . ..>: ّثم بعد ذلك يقول ّ

ّله وال جهة وال يشار إليه، وال يوصف بقـرب وال بعـد وال اتـصال  ّوال حيز ُ
ً الذي تسمونه جمردا، دوجوخر ما ذكرمتوه من نعوت هذا املآ وال انفصال، إىل ّ ّ

ّيكون وجود الرب عىل هذا النحو الذي يقتـيض نفـي  هل من الرضوري أنو
                                                 

   .٣٨٩ص: ّرشح العقيدة الواسطية )١(

  .١٧٧ص ١ج: ّرشح القصيدة النونية )٢(
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ّكل صفة حمضة، وإال لكان ًجسام، أو ليس أحسن من ذلك وأقوم أن نثبت له  ّ
ًخاصا بهًسبحانه وجودا   .)١(<نة؟ وهو أكمل من هذه املوجودات املمكّ

 ِّسـسّ ابن تيمية املؤت هؤالء نجد أصله وأساسه يف كالموما ورد يف كلام
: ّ جسم، وأراد باجلسم هذا املركب اهللاّفمن قال بأن ( :هلذا املنهج، حيث يقول

ّ ألنـه )٢() فقد أصاب يف نفيه: اهللاهذا الرتكيب عن   نفي، ومن قصدئفهو خمط
 .ّغري مركب يف نظره جسم، ولكن جسم بسيط

 

ّتبني لنا مما تقدم أن  ّ ّ ه وتعاىل خـارج عـن األشـياء ال كخـروج  سبحان اهللاّ
ّعن يشء، وداخل يف األشـياء ال كحلـول أو دخـول يشء يف يشء، ألن  يشء

عـن يشء، خروج يشء  يشء يف يشء أو دخولوهذا الدخول،  ذلك اخلروج
 . سبحانه وتعاىل هللاملمكنة املخلوقة  ّوهو من خواص املوجودات

ُ بأننا نلـزم أنفـسنا :قد يقول قائلوهنا  بـيشء وننكـره عـىل غرينـا، مثـل ّ
ًعــىل ابــن تيميــة وأتباعــه قــوهلم مــثال إنكارنــا يــد ال كاأليــدي، ورجــل ال : ّ

ّنه كام يمكن القول واالعتقـاد بـأن إإذ  ...كاألجسام كاألرجل، وجسم ال   اهللاّ
ُوحي، وعـامل، ومريـد، و سميع، وبصري، ّ، فـإن الـسمع والبـرص واحليـاة ...ّ

معه ليس كـسمع املخلوقـات، وهكـذا بـرصه فس ،الصفات ال كهذه صفات
ّفإذا صح ذلك يف هذه الصفات بأهنا موجـودة  .ا من الصفاتوحياته وغريمه َّ

ّاملخلوقني، فلامذا ال يـصح القـول بـأن لـه سـبحانه  يف اخلالق وتغاير صفات ّ
ال كهـذه األرجـل، وأصـابع ال كهـذه ً  ال كهذه األيـدي، ورجـالًاوتعاىل يد

                                                 
 .١٧٧ص ١ج: ّرشح القصيدة النونية )١(
 .٢٣٧ ص:رشح حديث النزول )٢(
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  كهذه الوجوه ؟ الًااألصابع، ووجه
ّوهذا ما رصح به ابن تيمية وأتباعه يف الكثري من املواضع، ومنها ما ورد  :ّ

فإذا قيـل سـمعه لـيس كـسمعنا، وبـرصه ( :حيث قال) جمموعة الفتاوى(يف 
: قيـل لـه. وكـذلك علمـه وقدرتـه ليس كبرصنا، وإرادته ليـست كإرادتنـا،

ه لـيس كفرحنـا وفرحـ وكذلك رضاه ليس كرضائنا، وغضبه ليس كغضبنا،
 .)١() ليس كنزولنا واستوائناؤهونزوله واستوا

ّويقول الشيخ حممد بن عبد الوه الفواكـه العـذاب يف معتقـدات (اب يف ّ
ّحممد بن عبد الوه الشيخ ٍفأما إثبات يد ليست كاأليـدي،( :)اب يف الصفاتّ ّ 

ٍليـست كالـذوات، وحيـاة ليـست  ذاتٍووجه ليس كالوجوه، فهو كإثبـات 
ٍمن احلياة، وسمع وبرص ليس كاألسامعكغريها   .)٢()واألبصار ٍ
ّأفضل ما يمكن أن نقـرب ونوجـه بـه نظريـة ابـن تيميـةا البيان هو وهذ ّ ّ ّ 

ّوأتباعه، وحاصلها أنـه كـام أنـتم تقولـون يف الـسمع والبـرص بأنـه سـمع ال  ّ
ِّوبرص ال كاألبصار، كذلك نحن نقول يف اليـد والرجـل والوجـه  كاألسامع، ٌ

 ....ٌورجل ال كاألرجل و ٌد ال كاأليدي،ّبأنه ي
ّإن مفـاد كلـامت وأقـوال ابـن تيميـة هـو عـدم التفريـق بـني : واجلواب ّ

 .ّالصفات اإلهلية وصفات املخلوقني
ّوهذا هو االشتباه الكبري واخللط بني املفاهيم الذي وقـع فيـه ابـن تيميـة 

ّاعتقد بأنه كام يصح القـول بـأن سـمعه تعـاىل ال كاألسـ ّحتى ّ امع، وبـرصه ال ّ
ّيصح القول بأن له يد كاألبصار، كذلك  ال كاألجـسام، ً ال كاأليدي، وجسامًاّ

 ....وهكذا
                                                 

  .٣٥٣ ص٣ج: ُ، ويف نسخ أخرى٢١٢ ص٥ ج:ّابن تيمية: جمموعة الفتاوى )١(

 .٥١ص:  الوهابّالفواكه العذاب يف معتقدات الشيخ حممد بن عبد )٢(
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ّن إ :ّولتوضيح ذلك وبيـان االشـتباه الـذي وقـع فيـه ابـن تيميـة نقـول
 :ُاملفاهيم التي تطلق عىل األشياء هي عىل ثالثة أنحاء

  يـشاركه فيهـا أحـد عـىل تعـاىل، وال اهللاّ املفاهيم املختصة ب:ّالنحو األول
 تعـاىل، وبـاقي املوجـودات  اهللاّ إال اإلطالق، مثل القديم، فـال يوجـد قـديم

ًوواجب الوجود، الغني، عامل الغيب، فال يمكن ألحد أن يكون عاملـا حادثة، ٍ ّ 
ًإذا أراد تعاىل أن يطلع نبيا أو إماما معصوما عىل يشء من الغيـب،ّ إال بالغيب ً ً ّ 

ّوكذلك احلي القي  ....وم، وّ
ُ املفاهيم املختصة باملخلوقات، وال يصح أن تطلـق عـىل :النحو الثاين ّ   اهللاّ

ٍبأي نحو من األنحاء، حتى لو أضفنا إليها ألف قيد وقيد، مـن قبيـل الفقـري،  ّ ٍ ّ
ّ واملفاهيم املختصة هي التي بطبيعتهـا ال .الناقص، املخلوق، العاجز احلادث،

ف إليها ألف قيد، ولـذا يّالوجود حتى لو أضلصدق عىل واجب ا ّمتلك قابلية
  الجــسم( وهكــذا هوحــال .ّ ال يــصح)كــاحلوادث  حــادث ال اهللا( :قلنــالــو 

ٌ ألنـه مفهـوم ؛وال تكييـف وال متثيـل  ولو أضفنا إليـه بـال تـشبيه)كاألجسام ّ
 .ّخمتص باملخلوقات
ّ املفاهيم املشرتكة، وهـي التـي فيهـا قابليـة الـصدق عـىل :النحو الثالث

ّوعىل احلـادث، وعـىل الغنـي والفقـري، والكامـل والنـاقص، مثـل  لواجبا
 .واملخلوقات موجودة، كالسامء واألرض  موجود اهللالوجود، ف

ّنعم، حتى نميز هذه الصفات نقول وجود ال كهذه الوجودات، وسـمع : ّ
ــذه ــذه اإلرادات،  ال كه ــصار، وإرادة ال كه ــذه األب ــرص ال كه ٌاألســامع، وب
ــ...وهكــذا ّأن املفهــوم بنفــسه قابــل للــصدق عــىل كــال  ّه مــن املؤكــدّ، ألن

 .الوجودين
وبعد توضـيح هـذه األنحـاء الثالثـة للمفـاهيم نأخـذ مفهـوم اجلـسم، 
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وننظـر ّاملكان، واحليز، واجلهة، واليد، واألصابع، والساق وغريهـا،  ومفهوم
املشرتكة بـني الواجـب واملمكـن، أم هـي مـن املفـاهيم  هل هي من املفاهيم

 ّختصة؟امل
ّهنا وقع ابـن تيميـة وأتباعـه يف االشـتباه حيـث مل يميـز  بـني املفـاهيم واّ

إذا كـان : وا واملفاهيم املشرتكة بينه سبحانه وبني خملوقاتـه، فقـال اهللاب ّاملختصة
ًفليكن األمر يف اليد كـذلك، ولـيكن اجلـسم أيـضا كـذلك،  ًالسمع مشرتكا،

ّ، وهذا ما رصح به الشيخ حممد بن ٌجسم ال كاألجسام :ّوحتل املشكلة بالقول ّ
وجـه، وللبعـري ألـيس لآلدمـي ( : حيث قالاهالعثيمني يف جمموع فتاو صالح

 وجـه وال  إذن ملاذا ال تقول هللا ؛احلقيقة ّسم، لكن مل يتفقا يفا يف االّوجه؟ اتفق
 .)١() يد وال متاثل أيدي املخلوقني؟ يامثل أوجه املخلوقني، وهللا
 هذه املفاهيم هـي مـن  يلتفتوا إىل الفرق بني كون  ملفأصحاب هذا املنهج

 مـن املفـاهيم املـشرتكة بـني اخلـالق وكوهنـاّاملختـصة بـاملخلوقني،  املفاهيم
 .واملخلوق

اجلـسم  ولكي نكشف عن عدم التفاهتم إىل هذا الفارق ننظر إىل تعريـف
ّحيث ذكـر حمقـق الكتـاب تعريـف ) ّبيان تلبيس اجلهمية(يف جاء بحسب ما 

ّاجلسم هو كـل جـوهر مـادي، قابـل لألبعـاد الثالثـة، وهـي ( :جلسم بقولها ّ
 .)٢()ّوالعمق، ويتميز بالثقل واالمتداد الطول والعرض

                                                 
ومقصوده من احلقيقة الشكل والتخطيط واحلجم، فكام لآلدمـي وجـه كـذلك للبعـري،  )١(

ّواالختالف بينهام ليس يف أصل الوجهية، بل خيتلفـان يف الطـول ويف القـرص ويف اجلـامل 
ّ عز وجل، فأصل الوجهية موجود ولكن واحلجم، وهكذا احلال بيننا وبني اهللا ّ  االختالف ّ

 .اصيليف التف

  .٥ ص٣ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )٢(
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ّوبناء عىل هذا التعريف، فإن قوهلم   حفـظنـاه جسم ال كاألجسام مع اهللا: ً
ّخصوصية اجلسمية،  ، وهـذا شكلن االختالف يف احلجم والصورة واليكووّ

 .م الذي حياولون الفرار منهالتجسي عني
ّمع عدم حفظ خصوصية اجلسمية، فإن هذاا ّأم ّ يكون من قبيل اسـتعامل  ّ

ًضع له، ويكون استعامال جمازيا، بـلُفظ يف غري ما والل ّ ًاسـتعامال خاطئـا ً ّ ألن ؛ً
ّأي اشرتاك بني مـا  ّاملجازية حتتاج إىل قرينة، وإىل يشء مشرتك، وهنا ال يوجد

 .ًجسم وبني ما هو جسم حقيقةه ّأنقولون عنه ي
ّوأما اجلهة فيعرفها بقوله إهنا  ّ  يف األصل هي اجلانب والناحية، واملوضـع(ّ

ّ تعاىل يف العلو يعني أنـه يف جهـة،  اهللاّ، فإذا قلنا بأن )ّالذي تتوجه إليه وتقصده ّ
ّأردنا تقديم يشء له البد أن نصعد أربعة آالف سـنة أو سـتة آالف سـنة  وإذا ّ

 .إليه نصلّحتى 
ّوأما عن التحيز فيقول ّواجلهة واحليز متالزمان، فإذا كان لليشء جهة، : (ّ

ّله حيزا ألن كال منهام مقصد للمتحرك األيني كان  ّ ً ّ.( 
 جهة ال كاجلهات، فـال معنـى هلـذه  هللاّفإذا قلت ـ حسب اعتباراهتم ـ إن 

 . هذا هو معنى اجلهةّفقري ال كالفقراء، ألن: ّألهنا تصبح من قبيل القول اجلملة
ّثم يقول أيضا عن التحيز ً ّهو احلـصول يف احليـز، وهـو الـذي يـشغله : (ّ

ّممتد كاجلسم أو غري ممتد كاجلوهر يشء ّ( )١(. 
ّتتحمل أن تـشمل مـا لـيس بجـسم  ّومعنى هذا أن هذه األلفاظ بطبيعتها ال

 .... تشبيه وحتريف، وال تأويل، وال بال تكييف، وال:  عبارةّحتى لو أضفت إليها

                                                 
  .املصدر السابق )١(
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  شواهد
ّأصــحاب مــنهج ابــن تيميــة يعتقــدون  ّ عــىل أنوهنــاك شــواهد كثــرية

ّويرصحون بأن هذه املفاهيم هي من املفـاهيم قني وليـست ّاملختـصة بـاملخلو ّ
 .مع ذلك يثبتوهنا هللا تعاىلو ،من املفاهيم املشرتكة

 مـن  هـذه املفـاهيم هـيّغـوي يفيـد بـأنً فضال عن كون البحث اللهذا
ّغة العربية وضـع ّرجع إىل لفظ اليد، فإن واضع اللن  فعندما.ّاهيم املختصةاملف

 .لفظ األصبع، والقدم، والساق لفظ اليد هلذه اليد اجلارحة، وهكذا
أحـد أعـالم مدرسـة  ـ ّذكره اإلمام حممد أبو زهـرةيما : فمن الشواهد •
ما ينـاقش عنـد) وفقهـه هؤ آرا، حياتـه وعـرصه:ّابن تيمية(يف كتابه   ـاألزهر

ّاملجسمة من أتباع ابن تيمية يبني يف نقاشه عىل كون هذه املدرسـة تقـوم عـىل  ّ
وننتهـي ( :من املفاهيم املشرتكة، فيقـولهي  ّأساس االعتقاد بأن هذه املفاهيم

ّمن هذا إىل أن ابـن تيميـة يـرى األلفـاظ يف اليـد والنـزول والقـدم والوجـه  ّ
 : وهنـا نقـف وقفـة.يق بذاته الكريمةٍواالستواء عىل ظاهرها ولكن بمعان تل

ّإن هذه األلفاظ وضعت يف أصل معناها هلذه املعاين احلسية، وال تطلـق عـىل  ّ
ٌطلقت هذه األلفاظ عـىل غريهـا سـواء أكـان ُأاحلقيقة عىل سواها، وإذا  وجه

ٍجمهوال فإهنا قد استعملت يف غـري معناهـا، وال تكـون بحـال مـن  ًمعدوما أم ّ ً
ّيف ظواهرها، بل تكون مؤولة، وعىل ذلك يكون ابن تيمية  األحوال مستعملة ّ

ٍيف تأويل آخر، وفر من التفسري املجازي ليقع يف تفسري  َّقد فر من التأويل ليقع ّ ٍ
ّفإن ابن تيمية يتهم اآلخرين بالتأويل واملجاز ، ومع هذا)١()ّجمازي آخر ّ ّ! 

ّ ومن الشواهد أيضا النص التايل الذي يرويه • عـرش (ة يف كتابه ّابن تيميً
                                                 

  .٢٣٤ و٢٣٣ص: ه وفقههؤّابن تيمية حياته وعرصه ـ آرا )١(
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 ):واألحاديث الرمحن وما ورد فيه من اآليات
ِواألرض ِ يعا  بضته يوم القيامة{> َ َ َ َِ

ْ َ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َ ْ ّ مطوية يف كفه، يرمـي )٦٧: الزمر( }َ ّ
ّيأخذ ا بار سـماواته وأرضـه بيـده : ٍالغالم بالكرة، ويف لفظ آخر هبا كام يرمي

 . ا واحـد اهللا أنـا :ا تقول ا صبيان با كرةّثم يقول بها هكذا كم ّفيجعلها   كفه،
مـا  :ٍويف لفظ آخر. ُ عليهما فما يرى طرفاهما بيـده اهللايقبض : ّوقال ابن عباس

ّ إال   ا سماوات ا سبع، واألرضـون ا ـسبع، ومـا فـيهن، ومـا ب ـنهن، بيـد ا ـر ن

 .)١(<  يد أحد م خردلةك
ّفعندما يقول ابن تيمية بأن األلفاظ حتمل عىل  ّ ظواهرها، البد أن يقـصد ّ
ّاجلارحة، وإال فأي متثيل هذا الذي يفرضه بقوله يـد ال كاأليـدي، وأي  باليد ٌّ ّ
 للتمثيل هبذا املطلب؟ عالقة

أتـى :  بـن مـسعود، قـال اهللاويف الصحيحني، عن عبد >: ّثم يتابع فيقول
ّرجـل هيـودي، فقـال ّالنبي ّيـا حممـد إن : ٌ ع،  جيعـل الـساموات عـىل إصـب اهللاّ

إصبع، واجلبـال والـشجر عـىل إصـبع، واملـاء والثـرى عـىل  واألرضني عىل
ّإصبع فيهزهن، فيقول إصبع، وسائر اخللق عىل فـضحك : أنـا امللـك، قـال: ّ

َ حتى بدت’ّالنبي   .<ًنواجذه تصديقا لقول احلرب ّ
ّفهل يف رأي ابن تيمية عندما يروي مثـل هـذه الروايـات أن النبـي  ّ ّ’ 

 ! واملرشكني يف اعتقاداهتم؟ّكان يؤيد اليهود
ّواملعلق عىل الكتاب يبدو منه أن هذه الرواية غري مقبولـة  : لـذا يقـوللديـه، ّ

ّتصديقا، قال بعض رشاح الصحيحني إن هذه زيادة من الراوي قوله(  .ّفتأمل) ًّ
ّوقد نقلنا سابقا قول الشيخ حممد بن عبـد الوهـ • ّ اب الـرصيح يف كـون ً
َاأللفاظ حتمل عىل هذه ّفأمـا إثبـات يـد ليـست كاأليـدي، (:  ظاهرها بقولـهُ

                                                 
  .٨٢ـ٨١ ص١ج: ورد فيه من اآليات واألحاديثعرش الرمحن وما  )١(
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 .)١()ذات ليست كالذواتكالوجوه، فهو كإثبات   ليسٍووجه
 التجـسيم الـذي ال ة عـىلّوهي دالّ ابن تيمية، الشيخفهذه هي اعتقادات 

 ها، فقـد حـاربوا وأنكـروا هـذاؤ وعلام^ّفيه، أما مدرسة أهل البيت  َلبس
ّاهيم والصفات، فاملفـاهيم املختـصة باملخلوقـات ّاملنهج، وميزوا بني هذه املف ِّ

 سـبحانه وتعـاىل، وقـالوا هـو سـبحانه لـيس بجـسم، ولـيس  اهللاعن  نفوها
ُيسمع ال بأداة، ويبـرص : ويف السمع والبرص قالوا... حتديد بصورة، وليس له

 .والبرص من الصفات املشرتكة ّال بجارحة، ألن السمع
 سبحانه من ال يعلم أحد كيف هو> :× قول اإلماميروي الشيخ الصدوق 

ّا ـسميع ا ـص ، ال  ـد وال  ـس وال  ـس هو، ل س كمثله  ء، وهـوّإال  ّ ّ َ  وال ُ
 .)٢(<...وال صورة، وال  طيط وال  ديد ّيمس، وال  يط به  ء، ال جسم

  مـناّومن املعلوم أن صفتي السمع والبرص مها من صفات الذات وليـس
ّت اآليـات القرآنيـة هـاتني الـصفتني يف مواضـع صفات الفعـل، وقـد ذكـر

َ ذ ِك بأن {: قوله تعاىل ّمتعددة، منها ِ َ ِ يولج ا ليل   ا هـار و ـولج ا هـار     اهللاَ َِ َ َ  ُ ُِ ُِ َُ ِ
َ ْ  

َ ا ليل وأن  َ ِ
ْ ٌسميع بص    اهللا  ِ َ ٌ ِ ْ يـصط  مـن   اهللا{: وقولـه تعـاىل .)٦١: ّاحلـج( }َ ِ ِ َ ْ َ

ُا مالئ ة ر ِ َِ َ َ ِ سال ومن ا اس إن ْ ِ  ْ ِ َ ً ٌ سميع  اهللاُ ِ ٌبص  َ ِ : وقولـه تعـاىل .)٧٥: ّحلجا( }َ
ِ ما خلق م وال  عث م إال كنفس واحدة إن { ٍِ َ َِ َ ٍَ ْ َ

َ  ْ ُْ ُُ ُْ َ ْ َ ٌ سميع بص   اهللاَ ِ َ ٌ ِ  .)٢٨: لقامن( }َ
ّوقام اإلمجاع بني علـامء الـشيعة عـىل أن الـسمع والبـرص مـن الـصفات 

ّال حتتاج إىل إثبات، بل فيهم من ختطى ذلـك ليفيـد أن رضوري التي  ّالقطعية ّ َ
ِّالعقل، بعد أن قرر أهنام من رضوريات الدين ِّالدين كرضوري ّ ّ ّ. 

 كتابـهيف ) هـ١٠٥٠: ّاملتوىف(ِّعىل سبيل املثال يقول صدر الدين الشريازي  
                                                 

 .٥١ص: الفواكه العذاب) ١(

 .٤، ح٩٨ ص٦ب: توحيد الصدوق) ٢(
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ِّقد وردت يف رشيعتنا احلقة، بل من رضوريات هـذا الـدين( ):األسفار( ّ ُ املبـني ّ
ٌمــة أن البــاري ســميع بــالقرآن واحلــديث املتــواتر واإلمجــاع مــن األ املعلومــة ّ ّ
 .)١()بصري

 :ّعىل نص الشريازي بقوله) هـ١٢٨٩: ت(ّويعقب السبزواري 
أو صار يف هذه األوان بحيث ال حيتاج إىل الـدليل يف إثبـاهتام لـه تعـاىل، (
ّرضوري الدين كرضوري العقل ّألن ِّّ()٢(. 

ّلقناعة ذاهتا موجودة عند علـامء أهـل الـسنة، فقـد كتـب الفخـر وهذه ا
ّحمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلـامء (يف كتاب ) هـ٦٠٦ت( الرازي ّ
ّاتفق املـسلمون عـىل ): (ّاملحصل(ًاملعروف اختصارا بـ) ِّواملتكلمني واحلكامء

ٌأنه تعاىل سميع  .)٣()بصري ّ
ف يف كـون هـاتني الـصفتني مـن فعىل مستوى الثبوت لـيس هنـاك خـال

ّ سبحانه وتعاىل، وإنام الكالم هو يف حتديـد متعلـق الـسمع والبـرص  اهللا صفات ّ
َّالصفتني إىل متعلق، حيث حيتـاج الـسمع إىل مـسموع، والبـرص  وحاجة هاتني َ َ ُ

ّإىل مبرص، وإال كيف َ ُيكون سبحانه سميعا إذ ال مسموع، وبصريا إذ ال مبرص ُ ً ً. 
 تعـاىل  اهللاان الصفتان من الصفات املشرتكة، فهـل سـمع وإذا كانت هات

 مثل سمع اإلنسان وبرصه؟ وهل حيتاج إىل اآللة أو األداة يف ذلك؟ وبرصه
ّفلو أخذنا اإلنسان كمثال لوجدنا أن السمع والبرص ال يتحققان يف هـذا ّ 

ّمن خالل اآللة واألداة، ومن ثم فإن السؤال الـذي يواجهنـا هـوّ إال الكائن َّ :
ُحتقق األداة واآللة أوال كلام حتقق السمع والبرص، أم يمكن أن يصار  ُأيشرتط ّّ ّّ ً

                                                 
 .٤٢٢ـ٤٢١ ص٦ج: ّفار العقلية األربعةيف األساحلكمة املتعالية  )١(

  .٤٢١ :املصدر نفسه، هامش صفحة )٢(

  .٢٨٧ص: ّتلخيص املحصل املعروف بنقد املحصل: ينظر )٣(
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 ّن السمع والبرص اإلهليني؟ خرى بشأأ إىل صيغة
ته أقالم علامء الشيعة يف اإلجابة عـن هـذا الـسؤال ّسطرباإلضافة إىل ما 

ّ به النـصوص الروائيـة هـو املفـصل األسـاس يف اجلـواب، تّرصح يبقى ما
ٌ سبحانه وتعاىل منـزه عـن اآلالت واألدوات  اهللاّقاطعة أن  تي ذكرت بلغةوال ّ

ّبآلة، وبصري ال بحاسة ٌ، فهو سميع الّواحلواس ٌ)١(. 
 

                                                 
 ٤٢ ص١ج: التوحيد، السيد كامل احليدري: انظر) ١(
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 سـبحانه  اهللاّ بـأن اه ابـن تيميـة يقـولّاالجتاه الـذي يتبنـّبعد أن أثبتنا بأن 
ّوتعاىل له حد، وتبني ّ ٍساد هذا املعتقد باألدلة والرباهني، ندخل يف بحـث لنا ف َ ّ َ َ

املثبـت اه ّاالجتـّأن أصـحاب هـذا :  وهـواهّا االجتـجديد حول معتقدات هذ
ّللحد، هل يعتقد  ؟سبحانه وتعاىل له جسم  اهللاّ بأن ونَ

ّوليس هناك مالزمة بني القول باحلد والقول باجلـسمية، ألن الـيشء قـد  ّ ّ َ
ّحمدودا ولكنه ل يكون  .يس من األجسامً

ّ عز وجل ينقسمون إىل فريقني هللاّ باجلسمية نيالقائلَّإن  ّ: 
ٌتعاىل جسم كهذه األجسام، وهؤالء هـم َّهم القائلون بأن اهللا  :ّاألولالفريق 

ّإىل كوهنم جمسمة هم أيضا مشبهة، ألهنم شبهوه بخلقه  فباإلضافة.ّاملشبهة ّّ ًّ. 
ً فـرارا مـن ؛م ولكـن ال كاألجـسامّقالوا بأنـه جـسالذين  :الثاينالفريق 

 .مل ينجوا من حمذور التجسيم ّحمذور التشبيه، ولكنهم
ّعن أصل اجلسمية بغض النظر عن كونه كاألجسام، أو لـ وبحثنا هو  يسّ

ّكاألجسام، ثم البحث عن معتقد ابن تيمية وهل ه ّولئك القـائلني بـأن أ من وّ
باإلضـافة إىل كونـه مـن  ـ وهـل ؟ٌ جسم ال كاألجـسام لهسبحانه وتعاىل  اهللا

ّن بعض الباحثني قالوا بأن ابـن تيميـة هـو فإ، ً أيضاّمن املشبهة  هو ـّاملجسمة ّ ّ
ة يـابـن تيم(إليه ذلك أبو هشام الـرشيف صـاحب كتـاب  كذلك، كام نسب
ّعقيـدة ابـن تيميـة هـي عقيـدة التجـسيم ( :يقـول  حيث)ذلك الوهم الكبري

 .)١(<والتشبيه
فكتبـوا الرسـائل  ّ تيمية من املعارصين الدفاع عنـه،أتباع ابنل ولقد حاو

                                                 
  .٢٣ص...: ّابن تيمية ذلك الوهم الكبري، خمالفاته ألهل السنّة )١(
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كام سـنذكر  والكتب لكي يدفعوا شبهة التشبيه عنه فقط دون شبهة التجسيم،
عـرض  :ّدعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة(ًالحقا ما ورد يف كتاب 

 .)١( بن صالح بن عبد العزيز الغصن اهللاللدكتور عبد ) ونقد
 : الفصل أمام مجلة من األبحاث، منهاهلذا سنكون يف هذه

ًأوال  التـشبيه ّابن تيمية عىل التجسيم، أم تـشتمل عـىلّتقترص نظرية  هل :ّ
 ؟ًأيضا

 ّ ما هو املراد من اجلسم الذي وقـع النـزاع فيـه بـني االجتـاه املثبـت:ًثانيا
ّ عز وجل، والنايف هلا؟ هللاّللجسمية  ّ 
ّ هل اهتام ابن تيمية بالتجسيم :ًثالثا  ٌوالتشبيه صحيح، أم هو افرتاء عليـه،ّ

ّهو بريء من هذه التهمةمن ثم و  ؟ٌ
؟ ّ ما هي أقوال علامء املسلمني بحق مـن آمـن بالتجـسيم والتـشبيه:ًرابعا

 وما هو احلكم الـذي أصـدره علـامء املـذهب ؟َ آمن بالتجسيم بال تشبيهومن
ّواحلنبيل والشافعي والزيدي والصوفية واإلمامية املالكي  ّ بحق هؤالء؟...ّ

 . تعاىل اهللاخرى سنعرض هلا إن شاء أٌوهناك أبحاث 
ّجه ارتباط هذا البحث بابن تيمية خاصة، مع كون نظريـة التجـسيم وّأما  ّ ّ

ّختتص به وحده، فذلك لعاملني أساسيني ال ّ: 
ّ أن الشيخ ابن تيميـة نظـم كـل منظومتـه املعرفيـة والدينيـة عـىل :ّاألول ّ ّّ ّ ّ

 املؤمن عن الكافر واملرشك، وقال عن ّميزً وبناء عىل ذلك هذه املسألة، أساس
ّبأنه صاحب بدعة، وفالن مـرشك، وفـالن كـافر أو صـاحب ضـاللة،  فالن

ًمنظومته التي تدور وفقا هلذا املدار، وسيأيت معنا الحقـا قـول  ًفضال عن باقي ً
ّابن تيمية إن النايف ّمبتـدع ضـال، ولكنـه يفكلـيهام ّواملثبـت للجـسمية  ّ  آخـر ّ

                                                 
 .٦٣ :الرسالة رقم: ّ لشيخ اإلسالم ابن تيمية، عرض ونقددعاوى املناوئني: انظر )١(
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ّاملطاف صب كل جهده العلمي ّإلثبـات اجلـسمية، فتنـاقض بـذلك مـع مـا  َّ
 .ّيدعيه 

ٌهـات معـارصة أن تبنـي ااجتّ أن هذا الفكـر التجـسيمي حاولـت :الثاين
الديني والفكري والعقائدي والسيايس بل واجلهادي عىل أساسـه،  مرشوعها

َدينيـة جلميـع مـن ُواعتدوا عىل احلرمـات، وانتهكـوا القـيم ال وقتلوا الناس، ّ
ّخالفهم بحجة أن ّمن يمثل خط أهـل فقط ّضالل وبدعة، وأهنم   أهل أولئكّ ّ

 .ّالسنة واجلامعة 
ّمور البد من التعرض هلا،أّ؛ هناك عدة وبالعودة إىل نقاط بحثنا األسايس ّ 

 :وهي
 

ّونـتهم  ّأننـا نفـرتيّأو ادعاء الـبعض ّهم والغرض من هذا األمر دفع تو
ّال سيام السنة   كبار علامء املسلمنيد أدركقل .ّوننسب إىل ابن تيمية ما ال يقوله

ّأن بداية هذا الفكر املنحرف، واملؤسس هلذا املرشوع التهديمي ِّملعارف الدين  ّ
 :م وأقواهلمّاإلسالمي هو ابن تيمية، وهذه ترصحياهت

 )املختـرص يف أخبـار البـرش: ّتـأريخ أيب الفـداء املـسمى(ما ورد يف  )١(
وفيهـا اسـتدعي تقـي . ..ويف هـذه الـسنة( :هـ ، حيث قـال٧٣٢ سنة ّاملتوىف

ّالدين أمحد بن تيمية من دمـشق إىل ُمـرص وعقـد لـه جملـس وأمـسك وأودع  ِّ
ٌبالتجسيم عىل ما هو منسوب إىل ابـن  ّاالعتقال بسبب عقيدته، فإنه كان يقول

 .)١()حنبل
ًوالذين اعتقلوه وحبسوه مل يكونوا من علامء الشيعة، فـضال عـن الناقـل 

                                                 
  .٣٩٢ ص٢ ج:ّتأريخ أيب الفداء املسمى املخترص يف أخبار البرش )١(
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 .للخرب
 لإلمـام أمحـد) ّم يف زيارة القرب املكرمّاجلوهر املنظ( ما ورد يف كتاب )٢(
ّهـ، حيث يبدأ كالمـه يف مقدمـة الكتـاب بـاهلجوم ٩٧٣ سنة ّمي، املتوىفتاهلي

ًعىل ابن تيمية قائال العنيف ّن تيمية حتـى ينظـر إليـه، أو يعـول يف من هو اب( :ّ ُ ّّ
ّكام قال مجاعة من األئمة الذي تعقبـوا ّ إال وهل هو ِّمور الدين عليه،أٍيشء من  ّ

ّحتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامـه  كلامته الفاسدة وحججه الكاسدة
ّعبـد أضـله ّ إال وغلطاته، وهل هو ُوأغـواه وألبـسه رداء اخلـزي وأرداه،   اهللاٌ

 .)١()...وأوجب له فرتاء والكذب ما أعقبه اهلوانّه من قوة االأّووب
ّلعل هذا التشدد من اإلمام اهليو ٍمي عىل ابن تيمية يعود ألسـباب ثالثـةتّ ّ 

 :ُبحسب ما يفهم من كالمه، وهي
ّوقد بـني  ،’  اهللاّ موقف ابن تيمية من أهل بيت رسول :ّالسبب األول

ّن تيمية يف حق رسول أخطاء اب(ًذلك تفصيال صاحب كتاب   ) وأهل بيتـه اهللاّ
ّالسيد الـرشيف الـدكتور حممـود الـسيد صـبيح، أحـد كبـار علـامء أفريقيـا،  ّ

 ).ّة يف كشف ضالالت أمحد بن تيميةّاملقاالت السني( كتاب وكذلك يف
ّ خمالفات ابن تيمية ألهل الـسنة يف التوحيـد، ويف شـخص:السبب الثاين ّ 

ّعه بأهنم يعظمون النبي ه وأتبائّ مع ادعا’ ّالنبي ّّ’. 
ًولكي يكون القارئ الكريم عىل بينة مـن األمـر، وتوضـيحا لنظـرة ابـن  ٍ ِّ

ّ ننقـل بعـضا ممـا يقولـه يف حـق خـاتم’  األكـرمللشخص الرسو ّتيمية ّ ً 
بـل أنكـروا إذا كـان ( ):جمموعة الفتـاوى(يقول يف ؛ ’األنبياء واملرسلني 

يقـصد الـصالة يف  ّ النبـي ـ مـن غـري أنّمقصوده بالسفر جمرد القرب ـ أي قـرب
                                                 

  .٥٧ص: ّم يف زيارة القرب املكرمّاجلوهر املنظ )١(
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فـيمن سـافر  ٍوتنـازعوا حينئـذ... ّاملسجد، وجعلوا هذا من السفر املنهي عنه
. )١(...)قـولني ّملجرد زيارة قبور األنبياء والصاحلني هل يقرص الـصالة؟ عـىل

ّثم إنه يعترب أن القول اآلخر هو أنـه البـد أن يـتم الـصالة، ألن الـسفر سـفر ّّ ّّ ّ ّ 
 .معصية

تـدخل يف  ’ّفهل من مسلم عاقل يوافق عىل كـون زيـارة قـرب النبـي 
 ! عنه؟ّإطار السفر املنهي

ّويف موضع آخر يتحدث عن مضمون احلديث ِّال تشد الرحـال: (ٍ  إىلّ إال ّ
ُنه لو كان قرب نبينا يزار كام تزار القبور لكان أهـل مدينتـه إ( :فيقول...) ثالث ُّ ّ

ّل كـل مدينـة أحـق بزيـارة مـن عنـدهم مـن ّكـام أن أهـ ّأحق الناس بذلك، ٍ ّ
ّالصاحلني، فلام اتفق السلف ّوأئمة الدين عىل أن أهل مدينته ال يزورون قربه،  ّ ِّ ّ

 هـذا َّدخلـوا املـسجد وخرجـوا وإن مل يـسم بل وال يقفون عنده للـسالم إذا
ّمالك وبني أن ذلك من البدع ُزيارة، بل يكره هلم ذلك كام ذكر ذلك ّ(. 

فيـشري إىل عـدم رضورة الـسالم ) جمموعة الفتاوى(ع منكراته يف ّثم يتاب 
ّوأما إتيان القـرب للـسالم عليـه، فقـد اسـتغنوا عنـه ( : فيقول’ّالنبي  عىل

 .)٢()بالسالم عليه يف الصالة
َومن هو ابن تيمية حتى ينظـر إليـه( ً:مي قائالتويتابع اهلي ُ ّوأمـا ختيـل ... ّّ ّ

 مـن  ـّإشـارة إىل ابـن تيميـة ـ  أو السفر إليهـاالزيارة ّبعض املحرومني أن منع
ٌفعلها مما يؤدي إىل الرشك، فهو ختيـل باطـل  ّباب املحافظة عىل التوحيد، وأن ّ ّ ّ
ّدال عىل غباوة متخيله وخباله ّ()٣(. 

                                                 
  .١٨٤ـ١٨٣ ص٢٧ج: جمموعة الفتاوى )١(

 .٢٢١ ص٢٧ج: جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٥٧ص: مّاجلوهر املنظ) ٣(
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ّ جتاوزات ابـن تيميـة بحـق اخلـالق كـالقول بالتجـسيم، :السبب الثالث ّ
ّحتى جتاوز ـ أي بعـد تعديـه ( :ّيميةّمي قوله بحق ابن تتاإلمام اهلي حيث يتابع ّ

ّاألقـدس املنـزه عـن كـل نقـص   ـ إىل اجلنـاب’ عىل حرمـات الرسـول ّ
َواملستحق لكل كامل أنفس، فنسب إليه العظائم ّ والكبـائر، وخـرق سـجاف  ّ

دعـوى اجلهـة  ّعظمته وكربيـاء جاللتـه بـام أظهـره للعامـة عـىل املنـابر مـن
ّمن املتقـدمني واملتـأخرين، حتـىوالتجسيم، وتضليل من مل يعتقد ذلك  قـام  ّّ

عليه علامء عرصه، وألزموا السلطان بقتلـه أو حبـسه وقهـره، فحبـسه إىل أن 
 .)١()...ّومخدت تلك البدع، وزالت تلك الظلامت، ثم انترص له أتباع مات،
لإلمـام )  وفقهـهؤه آرا، حياتـه وعـرصه:ّابن تيمية( ما ورد يف كتاب )٣(
ّهذا كـالم ابـن تيميـة بنـصه، وال تتـسع عقولنـا ( :الأبو زهرة حيث ق ّحممد ّ ّ

ّاحلسية باألصـابع واإلقـرار بأنـه يف الـسامء، وأنـه  إلدراك اجلمع بني اإلشارة ّ ّ
 .)٢()ّاملطلق عن اجلسمية واملشاهبة للحوادث  عىل العرش، وبني التنزيهيستوي

 حّالبن تيميـة، حيـث نجـد التـرصي) ّمنهاج السنة( ما ورد يف كتاب )٤(
 :الواضح منه بذلك، فيقول

ُوقد يراد باجلسم ما يشار إليه أو ما يرى، أو ما تقوم بـه الـصفات، و(   اهللاُ
ّيرى يف اآلخرة، وتقوم به الـصفات، ويـشري إليـه النـاس عنـد الـدعاء  تعاىل ُ

ّووجوههم وأعينهم، فإن أراد ـ أي العالمـة احلـيل ـ بقولـه بأيدهيم وقلوهبم ّ ْ :
ّهذا املعنى الذي قصدت نفيه هبـذا اللفـظ : قيل له عنى، هذا امل<ليس بجسم>

 .)٣()ورصيح املعقول معنى ثابت بصحيح املنقول
                                                 

 .املصدر نفسه) ١(

 .٢٢٨ ص:ه وفقههؤّابن تيمية، حياته وعرصه آرا )٢(

 .١٣٥ ص٢ج: منهاج السنة) ٣(
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املقـاالت الـسنية يف كـشف ضـالالت أمحـد بـن ( ما ورد يف كتاب )٥(
ّ الواقعـة يف املنطقـة الداخليـة مـن هررً نسبة إىل اهلروي  اهللاللشيخ عبد  )ّتيمية

ّقوله باجلسمية، وأمـا قولـه باجلـسمية يف حـق : لثالثةاملقالة ا( :فيقول أفريقيا، ّ ّّ
ّذكر ذلك يف كتابه رشح حديث النزول ونصه ـ أي نص كـالم   تعاىل، فقد اهللا ّ

ّاحلديث ـ وأما الرشع فمعلـوم أنـه مل ينقـل عـن أحـد مـن  ّابن تيمية يف رشح ّ
ّمـة أن التـابعني وال سـلف األ األنبياء وال الصحابة وال   اهللاّو أن  جـسم، أ اهللاّ

 .)١()يف الرشع ليس بجسم، بل النفي واإلثبات بدعة
ّفهنا ابن تيمية يرصح بام ال يدع جماال للشك بأن النفي للجسمية عـن  ّّ ّ ً َ   اهللاّ

 .بدعة يف الرشع
لقـد ( ):ّابـن تيميـة ذلـك الـوهم الكبـري(كتـاب ّمقدمـة  ما ورد يف )٦(

ومـن  ّن يف شـخص ابـن تيميـة، واختزلوا دين اإلنساّوهابيةّتيمية اللاخترص ا
ّاب حتـى أنـك إذا طالعـت كتـبهم أو سـمعت دروسـهم ّبعده ابن عبد الوه ّ

ّ، وكـأن <ّقال ابن تيميـة>، <قال شيخ اإلسالم> ّال تقرأ وال تسمع إال وخطبهم
ِّرسوال آخر للمسلمني ال يؤخذ الدين ّابن تيمية هذا صار منـه وال تعتمـد ّ إال ً

  .بتقريرهّ إال األحكام
ًأمــرا مبتــدعا وال  ّوالكــالم عــىل معتقــد ابــن تيميــة وخمالفاتــه لــيس... ً

ّمستحدثا، بل إنه قد رد عليه وانتقده الكثريون يف عرصه وحتـى ّ َّ يـوم النـاس  ً
 ،ل احللبـيبـ وابـن جه،ِّهذا، ومن هؤالء نذكر احلافظ شمس الدين الـذهبي

ّيض صـفي ا والقـ،ي وابن شاكر الكتب،ِّ وابنه تاج الدين،ِّوتقي الدين السبكي
ِّ وكامل الـدين ،ِّ وعالء الدين البخاري،ِّ وجالل الدين القزويني،اهلندي ِّالدين

 ، واحلافظ ابن رجـب احلنـبيل،ِّواحلافظ صالح الدين العالئي ،ابن الزملكاين
                                                 

  .٩٢ص: ّة يف كشف ضالالت ابن تيميةّاملقاالت السني )١(
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ّوأبو حيان األندليس املفرس ،ِّوبدر الدين بن مجاعة  ،ِّ وعفيف الـدين اليـافعي،ّ
 واحلـافظ ابـن حجـر ، العـسقالينحجـر واحلـافظ ابـن ،والفرغاين احلنفـي

 وزيـد ،واحلـافظ الـسخاوي ، واحلـافظ العراقـي،يصن واإلمام احل،ميتاهلي
ّ وحممد بن عيل بن عـال، واجلالل الدواين،ِّالدين املناوي ّ ومـال ،يقيّالـصد نّ
ّ والعالمـة حممـد،ّ والعالمة الزرقاين، والشهاب اخلفاجي،عيل القاري زاهـد  ّ

 .)١(. ..يالكوثر
ّوبعد، فإنه ال عداوة بيننا وبني ابن تيمية...  ّ()٢(. 
 .)والتشبيه ّعقيدة ابن تيمية هي عقيدة التجسيم(: موضع  آخريقول يف و

ّما يصل إليه الباحث يف كل حتقيق يقوم به يف تراث ابن تيمية هذا ّ. 
ات ّاملؤلفـّدافعون عنه، بـل يؤلفـون ّ ابن تيمية ي هذا نجد أنصارّكلومع 

املناوئني لـشيخ اإلسـالم  دعاوى(ّلدفع ما يسمى بالشبهات عنه كام يف كتاب 
 :يقـول  الغـصن حيـث اهللاتـأليف الـدكتور عبـد ) ّابن تيمية، عـرض ونقـد

ّدعوى أن شيخ اإلسالم جمسم ومشبه: ّاملطلب األول( ّ ّ(. 
ّالكلـامت لعلـامء املـسلمني الـذين اهتمـوه بالتجـسيم  ّثم ينقل عـرشات

ّفمنها رميه بأنه جمسم(: فيقول ّواحلاصـل أنـه وأتباعـه مـن : كام قال احلصني ّ
 .)٣()الغالة يف التشبيه والتجسيم

ّفإذا كانت هذه جمرد اهتامات، لنا أن نسأل عن السبب يف هذه العـرشات  ّ
ٌالكتب للدفاع عنه، وهل كل ما قاله هؤالء األعالم افرتاء عليه؟ من ّ 

                                                 
ّمئات علـامء املـسلمني مـن خمتلـف االجتاهـات وقـالوا بـأن هـذا الرجـل وعرشات بل  )١( ّ

 .٨ص: ّ ابن تيمية ذلك الوهم الكبري.صاحب بدعة

  .٦ص: ّابن تيمية ذلك الوهم الكبري، خمالفاته ألهل السنّة )١(

 .١٣٩ص: ّدعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية) ٢(



 ١٨٣ ................................................................................   جسم له تعاىل   اهللا ّأن

ّمنها أن ابن تيمية(: ّثم يقول ّومنها أنه يشبه...  أثبت النزولّ ّ(. 
ًكنـا جلوسـا يف : (احلسن عيل الدمـشقي عـن أبيـه قولـه ّثم ينقل عن أيب ّ

ّجملس ابن تيميـة فـذكر ووعـظ، وتعـرض آليـات  صحن اجلامع األموي يف ّ ّ
عرشه كاستوائي هذا، فوثب الناس عليـه   عىل اهللاواستوى : ّاالستواء، ثم قال

ًوثبة واحدة وأنزلوه عن   وغـري )١()ًإليه رضبا باللكم والنعال الكريس وبادرواً
 .ذلك 
ّ ما ورد أيضا يف كلامت ابـن تيميـة يف )٧(  والـذي) رشح حـديث النـزول(ً

ّفيه الفرار من حمذور التجسيم ولكنه مع ذلك وقع ومل يـستطع الفـرار، حاول 
 :فقال

ومـن ، ّ جسم، وأراد باجلسم هذا املركب، فهـو خمطـئ اهللاّإن : فمن قال(
ولفظ الرتكيـب  .. اهللافقد أصاب يف نفيه عن :  اهللاقصد نفي هذا الرتكيب عن 

ّأنه ركبه مركب أو أنه كانت: ُقد يراد به ّّ ُّ...()٢(. 
ّفابن تيمية يعتقد أن  ّ سبحانه وتعاىل مركب، ولكنه مل يركبه أحـد، بـل  اهللاّ ّّ

ّمن األزل مركب، وقد ثبـت يف حملـه أن كـل مركـب حمتـاج هو ّّ ه، ئـ إىل أجزاّّ
 .ًحمتاج، فيكون حادثا  اهللاّفيثبت أن 

 .ًاّمعين ًا، بل نفى عنه تركيبه مطلق الرتكيب وال أصل اهللاِفهو مل ينف عن 
ّوهو ما نختاره أيضا مـن كلـامت وعبـارات ابـن تيميـة الـوارد )٨(  يف ةً

ّاجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية تلبيس(  :حيث يقول) ّ
ّ ألفاظ إصطالحية،،ّرض واملتحيز ونحو ذلكّإن لفظ اجلسم والع( وقـد  ٌ

ّقدمنا غري مرة أن السلف واألئمة مل يتكلموا يف ذلك يف حـق  ّ ّ ّّ  ٍ ال بنفـي وال اهللاّ
                                                 

  .١٤١ص: املصدر نفسه )١(
  .٢٣٨ـ٢٣٧ص: رشح حديث النزول )٢(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ١٨٤

ّبإثبات، بل بدعوا أهل الكالم بذلك، وذموهم غاية الذم ّ ّ()١(. 
 ّفإىل هنا ابن تيمية ال يثبت اجلسم وال ينفيه، فمن أيـن ننـسب لـه القـول

ٌومل يذم أحد من السلف (: ّ هذا ما نثبته من تتمة كالمه حيث يقول؟ّميةباجلس ّ
ّبأنه جمسم، وال ذم املجسمة، وإنام ذموا اجلهميـة النفـاة لـذلك وغـريه،  ًأحدا ّ ّ ّ ّّ ّ

ًوذموا أيضا عرض ونحو ذلـك لاّومن أسباب ذمهم للفظ اجلسم و.. .ّاملشبهة ّ
ّلكـن أي ... كام قال اإلمام أمحـدّمن االشتباه ولبس احلق،  ما يف هذه األلفاظ

ّ وال سنة رسوله وال قول أحد مـن سـلف  اهللايف كتاب  حمذور يف ذلك، وليس
ّوأئمتها أنه ليس بجسم،ّمة األ ًوأن صـفاته ليـست أجـساما وأعراضـا ّ ً فنفـي  .ّ

ٌألفـاظ مل ينـف معناهـا رشع وال عقـل  بالرشع والعقـل، بنفـياملعاين الثابتة ٌ، 
 .)٢() وضاللٌجهل
ّيـة، رباخل ّوإن أردت أهنـم وصـفوه بالـصفات(: قول يف نفس الكتابيو
 ّالوجه واليد، وذلك يقتيض التجزئـة والتبعـيض، أو أهنـم وصـفوه بـام: مثل

ّيقتيض أن يكون جسام، واجلسم متبعض ومتجزئ، وإن مل يقولوا هو جـسم،  ّ ً
م، ال اختصاص للحنابلة بذلك، بل هو مذهب مجاهري أهل اإلسـال: له ُفيقال

ّمة وأئمتهاامللل وسلف األ بل وسائر ّ()٣(. 
ّالبن تيميـة أن ينـسب ذلـك ألئمـة الـسلف وعلامّأنى و  ، وكـذلكئهـمّ

ّ حـذوه ورصحـوا بـأن احـذوالـذين تالمذته ومن هم عىل شاكلته   تعـاىل  اهللاّ
 :حيث يقول) ّرشح العقيدة الواسطية(الشيخ العثيمني يف  جسم، ومنهم

ّوأما أدلة نفاة الرؤي( ً يرى لزم أن يكون جـسام، اهللاّة العقلية فقالوا لو كان ّ ُ 
                                                 

  .٣٧٢ ص١ج: ّ بيان تلبيس اجلهمية)١(
  .٣٧٣ ص١ج: املصدر نفسه )٢(

  .٢٥١ص ١ج:  املصدر نفسه)٣(
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ّ تعاىل ألنه يستلزم التشبيه، والرد عليهم أنه إن كان يلـزم  اهللاواجلسم ممتنع عىل  ّّ
 .)١()ً تعاىل أن يكون جسام فليكن كذلكاهللارؤية  من

ّذات تتـصف بالـصفات   هللاّإن أردتم بأنه ليس (: الكتاب ًويقول أيضا يف
قلـتم يمتنـع أن  مة والالئقة هبا، فقولكم باطل، وإن أردتم باجلسم الذيالالز

ّ جسام اجلسم املركب من العظام واللحـم والـدم ومـا أشـبه اهللايكون  ذلـك،  ً
 .)٢()اهللاٌفهذا ممتنع عىل 

 

ّ اآلخرين بأن ابن تيمية كـان أن يومهواتباع الشيخ ابن تيميةأ بعض حاول ّ 
ّالتوحيد احلق، وأنه كان إماما ألهل السنة واجلامعـة، وأن  ًيف زمانه رافعا لراية ًّ ّّ
 .حصلت له بعد وفاته ومنها نسبة القول له بالتجسيم هناك افرتاءات عليه

ًولكننا عندما نرجع إىل تأريخ هذا الرجل نجـد أنـه يف زمانـه كـان مـتهام ّ ّ ّ 
َبالتجسيم والتشبيه، وسجن عىل هذا األ ِ ّساس، ومن املـصادر التارخييـة التـي ُ

)  املختـرص يف أخبـار البـرش:ّ املسمى،أيب الفداء تأريخ(أشارت لذلك كتاب 
ّأيوب املتوىف ّتأليف امللك املؤيد شاهنشاه بن وقد وردت ترمجة . هـ٧٣٢ سنة ّ

حلنـبيل البن عـامد ا) هب يف أخبار من ذهبالذ شذرات(صاحب الكتاب يف 
ِّوفيهـا صـاحب محـاة امللـك املؤيـد عـامد الـدين (: نـه وفيه يقول ع،الدمشقي ّ
ّشاهنشاه أيوب العامل العالمة املفنن، الـشافعي الـسلطان، وذكـر لـه  إسامعيل ُ ّ ّ

ًكـان جامعـا ألشـتات العلـوم، : طبقاتـه ترمجـة عظيمـة، وقـال األسنوي يف
ًالـدنيا، مـاهرا يف الفقـه، والتفـسري، والنحـو، وعلـم  عجوبة من أعاجيـبُأ ُّ

                                                 
  .٣٨٩ص: ّرشح العقيدة الواسطية )١(

  .٣٢١ ص:املصدر نفسه )٢(
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والعروض، والتاريخ، وغري ذلك مـن  ّقات، والفلسفة، واملنطق، والطب،املي
ّالعلــوم، شــاعرا، مــاهرا، كــريام إىل الغايــة، صــنف ً ً ًيف كــل علــم تــصنيفا أو  ً ّ

ّ وكان هذا املؤلف معارصا البن تيمية، باعتبار)١()...تصانيف ً ّأن وفاته كانت  ِّ
 .هـ٧٣٢يف سنة 

 ):وقد ذكرنا بعضه(ّن ابن تيمية يقول صاحب كتاب تاريخ أيب الفداء ع
ّ هـ ـ اسـتدعي تقـي الـدين أمحـد بـن تيميـة يف ٧٠٦وفيها ـ أي يف سنة ( ِّ ّ
ّإىل مرص وعقد له جملس وأمسك وأودع االعتقال بسبب عقيدتـه فإنـه  دمشق ِ ُ ُ

 .)٢()بالتجسيم كان يقول
 ّومثل هذا الشاهد ذكره من املعارصين اإلمام حممد أبو زهـرة، مـن كبـار

ّتــأريخ املــذاهب اإلســالمية يف الــسياسة (ء األزهــر الــرشيف يف كتابــه علــام
ّوعىل ذلك يقرر ابـن تيميـة (:  حيث يقول)ّوتأريخ املذاهب الفقهية والعقائد ّ

ّهو إثبات كل ما جاء يف القرآن الكريم مـن فوقيـة وحتتيـة  ّأن مذهب السلف ّ ّ
ُووجه ويد وحمبة وبغض، وما جاء يف واستواء عىل العرش، ّ الـسنة مـن ذلـك ّ
ًوبالظاهر احلريف، فهل هذا هـو مـذهب الـسلف حقـا؟  ًأيضا من غري تأويل، ّ

سبقه هبذا احلنابلة يف القرن الرابـع اهلجـري  لقد: ونقول يف اإلجابة عن ذلك
ّكام بينا، وادعوا أن ذلك مذهب السلف، ّ وناقشهم العلـامء يف ذلـك الوقـت،  ّ

ّوأثبتوا أنـه يـؤدي إىل التـشبيه واجلـ ّوكيـف ال يـؤدي إلـيهام  ّسمية ال حمالـة،ّ
ّواإلشارة احلسية إليه جائزة، وقد تصدى هلم اإلمام الفقيـه احلنـبيل اخلطيـب  ّ

 .)٣()...ابن اجلوزي
                                                 

  .١٧٢ ص٨ج: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )١(

  .٣٩٢ ص٢ ج:ّتأريخ أيب الفداء املسمى املخترص يف أخبار البرش )٢(

ّتاريخ املذاهب اإلسالمية يف الـسياسة والعقائـد وتـأريخ املـذاهب الفقهيـة )٣( ، ١٨٢ص: ّ
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ّوباإلضافة إىل تاريخ هذا اإلنسان الذي سجن بسبب خمالفاتـه العقائديـة َ ِ ُ 
ًألكثر أهل السنة واجلامعة، نجـده أيـضا حيـاول اخـرتاع مـسائل يف  التوحيـد ّ

ّمترير معتقداته وتكفري خمالفيه، يقول صاحب كتاب التنديد بمـن عـدد  ألجل َ
ّوأما القسم الثالث من التوحيد وهو مـا سـموه بتوحيـد ( :ذلك التوحيد عن ّ

ّأشار إليه وذكـره ابـن تيميـة يف منهـاج سـنته باسـم األسامء والصفات فقد ّ :
هـذا التقـسيم إثبـات التـشبيه واملـراد مـن  . وصـفاته اهللاإثبات حقائق أسامء 

 .)١()...ّوالتجسيم وبيان أنه غري مذموم
ّإذن دعوى أن هذه النظرية هـي نظريـة أهـل الـسنة واجلامعـة، ونظريـة  ّ ّّ ّ

 .هي دعوى باطلةالسلف، 
 

 وا مـن خالهلـارامّهناك حماوالت قام هبا بعض أصحاب نظرية التجسيم 
سهم بسبب ما ورد يف أقواهلم، وهذا خري شاهد عـىل وقـوعهم الدفاع عن أنف

ّالتشبيه والتجسيم، وإال ملاذا مل يدافع األشاعرة عن أنفسهم يف هذا املجال،  يف
ّاملعتزلة والصوفية واإلمامية، وال وكذلك  إىل ذلك، والدليل واضح ن حيتاجوّ

 .جتسيمه أو يب تشهؤالء ال توجد فيه رائحة  ّوهو أن ما قاله
 :ومن هذه املحاوالت نذكر

إن اهللا  >: ّ أهنـم قـالوا:ّ وقد تقدم الكالم عنها، وحاصـلها:وىلاملحاولة األ
 مـرادهم أن مّ اجلـسمية، أ اهللا، فهل مرادهم أن ينفوا عن <كاألجسام جسم ال

ّأنه ال يشاهبه جسم وإن كان جسام؟ فأي منهام مرادهم؟  اهللاينفوا عن  ً ّ 
                                                                                                                   

  .٢٤٤ :ة رقمالفقر

ّالتنديد بمن عدد التوحيد )١(  .١٩ ص:َ
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ّد نفي الشبه فقط أم نفي أصل اجلسمية؟ هل املرا:وبتعبري آخر ّ 
ّكان املراد نفـي اجلـسمية فليقولـوا إذن بأنـه لـيس بجـسم، وبتعبـرين فإ ّ 
 كـام قـال ،لـيس بجـسم: ، وقولـواضـوعجعلوها سالبة بانتفاء املوا :منطقي

ّ، وإال فرصيح كالمهم هو إثبات أصـل اجلـسمية ^ ّبذلك أئمة أهل البيت ّ
ِونفي شبهه بسائر َ ًام، وأن هـذا اجلـسم ال يـشبه جـسام آخـر، فأصـل األجس َ ّ

ّيف كالمهم، وهم رصحوا بأن قوهلم  انّاجلسمية وخصائصها ثابت )  جـسم اهللا(ّ
 .ًعليه لفظ اجلسم ومعنى اجلسم أيضا  فظ واملعنى، فيطلقاملراد منه الل

ّالتنبيه عىل املخالفات العقديـة (ومن الشواهد عىل ذلك ما ورد يف كتاب 
: ّقال إمـام احلـرمني يف الرسـالة النظاميـة(: ورد يف املتن فقد ).باريفتح ال يف

بعـضهم تأويلهـا، والتـزم   فـرأى.)١(العلامء يف هذه الظواهر اختلفت مسالك
ّذلك يف آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إىل االنكفـاف  ّ

 .)٢()تعاىل  هللاعن التأويل وإجراء الظواهر عىل مواردها وتفويض معانيها إىل 
ٍيطلقون اللفظ ولكن يقولون إن املعنى غري مرادفهم إذن  ّفيكـون اللفـظ  ّ

 .ّاستعمل يف غري ما وضع له، وهذا هو املجاز، وهذه نظرية السلف قد
ّلكن عيل بن عبد العزيز يقول معلقا عىل هذه النظرية ً  نسبة تفويض معـاين(: ّ

بة هذا الكالم مـن إمـام احلـرمني ّ أي أن نس)الصفات للسلف الصالح خطأ بالغ
ّوجتهيل هلم، وتقول عليهم بام مل يعتقدوه، وإنـام مـذهبهم  (غري صحيحة للسلف ّ

 .)٣()...ّالصفات وفهمها ومعرفتها، وتفويض كيفياهتا فقط إثبات معاين
                                                 

 ....من قبيل استوى عىل العرش، وله يد ووجه )١(

 :، كتـاب التوحيـد، بـاب٥٠١ ص١٣ج: ّالتنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح البـاري )٢(
 .٧٤٢٨ ـ ٧٤١٨، ح٢٢

 .املصدر نفسه) ٣(
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ّن لفـظ اليـد اسـتعمل يف أ ،له يـد  اهللاّأن ب ـ ًمثالـ  قولنايف : وتقرير كالمه
ّ اللغة هي اجلارحة، نعم نحن ال نعـرف كيفيـة اليـد هـل هـي واليد يف معناه، ّ

ّهذه الكيفية فقط جمهولة، وإال فإنه تعاىل له يد... عرش خمس أصابع أوب ّ ّ. 
  لـيسَّا إنـهلواقـل. ..ّفهؤالء لو مل يعتقدوا باجلـسمية أو باليـد أو بالوجـه

ًلكنهم رصحوا أن اليد لفظا ومعنى موجـودة . بجسم، وليس له يد ً ّ ّ  تعـاىل،  هللاّ
 .ّيف الكيفية فقط واختلفوا

ّوهبذا يثبت مدعانا يف أن هؤالء قالوا رصاحة بالتجـسيم، وإنـام نفـوا ًّ أن  ّ
ّيكون مشاهبا ألجسام اآلخرين، ونفي التشبيه ال ينفي أصل اجلسمية ً. 

 هةّشب واملـةمّجـس أصـحاب هـذا املـنهج باملّسمي عندما :املحاولة الثانية
ّه الصفات جتري بظاهرها اللفظـي واللغـوي واملعنـوي هذ ّ أنصحيح: قالوا ّ
بال تشبيه وال متثيل وال تعطيـل وال تأويـل وال :  هوٍولكن بقيد  تعاىل، اهللاعىل 

 .تعريف
 فمفـاد زعمهـم وقـوهلم ،لة إىل سابقتهاحاوّوإذا ما أردنا أن نضم هذه امل

 بـال تـشبيه  تعاىل جـسم ال كاألجـسام، اهللا: تصويره عىل الشكل التايل يمكن
 .متثيل وبال تكييف وبال حتريف وبال تعطيل وبال

ًورصحوا يف كلامهتم كثريا هبذا األمر، ومن ذلك ما ورد يف كتـاب   رشح(ّ
ّ حممد بن حممود بن حممـد  اهللاوهو رشح عقيدة خمترصة أليب عبد ) ّاألصبهانية ّ

ّبن تيميـة،  هـ، تأليف ا٦٨٨ سنة ّالعجيل األصبهاين األشعري املتوىفعباد  بن
ّمة وأئمتهاّفالذي اتفق عليه سلف األ( :وفيه يقول  بام وصف  اهللا أن يوصف :ّ
 ومن غـري تكييـف ، من غري حتريف وال تعطيل،وصفه به رسوله به نفسه وبام
 .)١()وال متثيل

                                                 
  .٢٥ـ٢٤ ص:ّرشح األصبهانية )١(
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ّالبـن تيميـة، حيـث ) جمموعـة الفتـاوى( ما ورد يف كتـاب :املورد الثاين
 أي معانيهـاـ فات وإجراؤها عىل ظاهرها فمذهب السلف إثبات الص( :يقول

ّونفي الكيفية عنهـا ألن الكـالم يف الـصفات فـرع عـن الكـالم يف   ـّاألصلية ّ
 .)١()...الذات

 :البن باز، حيث يقول) جمموع الفتاوى(ما ورد يف : املورد الثالث
عىل املـسلم أن يـسلك يف هـذه اآليـات ومـا يف معناهـا مـن  والواجب(

ّ وصـفاته مـسلك أهـل الـسنة  اهللاعـىل أسـامء  ّ الدالـةاألحاديث الـصحيحة
ّصحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه عىل  واجلامعة، وهو اإليامن هبا، واعتقاد ّ
تعطيل وال تكييف وال متثيل، وهـذا هـو  الوجه الالئق به من غري حتريف وال

 .)٢()...ّواتفقوا عليه املسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح
بل يثبتـون (: وفيه) فتاوى اللجنة الدائمة( ما ورد يف كتاب : الرابعاملورد

ّوال شك أن احلق مع السلف ومن تبعهم يف إثبـات . ..ّدلت عليه حقيقة  ما هللا ّ ّ
ًالنصوص حقيقة من غري تكييف وال متثيـل لـه بخلقـه وال تأويـل وال  معاين
 .)٣() وال دليل عىل العدول عنها،األصل احلقيقة ّ ألن؛تعطيل

ّوالغريب أن كل هؤالء يقولـون ال متثيـل وال تكييـف، ولكـن ال أحـد : ّ
 .ّوهذا ما يكشف باملالزمة عن قوهلم باجلسمية. ..وال جتسيم: يقول منهم

 عقيدة السلف وأصـحاب احلـديث أو(ما ورد يف كتاب : املورد اخلامس
ّالرسالة يف اعتقاد أهل السنة وأصحاب احلديث واألئمة ام عبـد تأليف اإلمـ) ّ

. هــ٤٤٩ سـنة ّأيب عثامن إسامعيل بن عبد الرمحن الـصابوين، املتـوىف الرمحن
                                                 

 .١٣٩ ص١١ ج:جمموع الفتاوى) ١(

  .١٣٧ ص١ج: جمموع فتاوى ومقاالت البن باز )٢(

 .١٨٠ـ١٧٩ ص٣ج: ّفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية )٣(



 ١٩١ ................................................................................   جسم له تعاىل   اهللا ّأن

تـشبيه املخلـوق باخلـالق، كتـشبيه : التـشبيه ينقـسم إىل قـسمني( :وفيه يقول
تـشبيه اخلـالق : والثاين.  اهللا، وتشبيه املرشكني أصنامهم ب اهللاب النصارى عيسى
ّوبعـد أن يتعـرض . )ٌينا وسمع كأسامعناٌ يد كأيد هللا :ّاملشبهة باملخلوق، كقول

 أهل  ـ تعاىل اهللاوقد أعاذنا ( :واملعنوي يتابع القول ّلتعريف التحريف اللفظي
 .)١()...والتكييف من التحريف والتشبيهـ ّالسنة 

ّوىل ال تنفـي اجلـسمية، وإنـام ّأن املحاولة األ :فالفرق إذن بني املحاولتني ّ
 الثانية ال يوجد فيها بال جتسيم، بـل يوجـد فيهـا واملحاولة .تنفي التشبيه فقط

 .)تكييف وبال تعطيل وال متثيل بال حتريف وبال(
ّوهذا يكشف عن أهنم يؤمنون باجلسمية، ولكن ال يشبهون جسمه تعاىل ّ ّ 

ّبأجسام املخلوقني، وأما أصل اجلسمية فيؤمنون هبا ّ. 
ّوهبذا يتضح أن هذه املحاوالت فيهـا خلـل ّنفـي اجلـسمية  لكوهنـا ال ت؛ّ

ًأوال، ّا تنفي الكيفية واملثليةّألهنو ّ  .ً ثانياّ
ّ 

ّانتقد الشيخ حممد عبـده أحـد كبـار أعـالم األزهـر نظريـة ابـن تيميـة يف  ّ ّ
دفـع شـبهة (ّملا تؤدي إليه من التجسيم والتشبيه، ويف حاشية كتاب  ؛الصفات
ّهــ، يعلـق ٥٩٧ سـنة ّاحلسن اجلوزي، املتوىفعبد الرمحن أيب  لإلمام) التشبيه

ّيف حاشيته عىل الكتاب فيام كتبه عىل العضدية عنـد الكـالم  ّالشيخ حممد عبده
 ’ّ وكالم النبـي  اهللاّإن كالم : ْفإن قلت( :ّمة، فيقولاأل عىل حديث افرتاق

ّمؤلف من األلفاظ العربيـة  فيجـب ،ومـدلوالهتا معلومـة لـدى أهـل اللغـة َّ
ٍّبمقتىض نزول القـرآن بلـسان عـريب [  مدلول اللفظ كان ما كانّحاقاألخذ ب ٍ

                                                 
 .١٦٤ـ١٦٢ ص:عقيدة السلف وأصحاب احلديث )١(
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ّتيميـة الـذين قـالوا بـأن  ّأي بنظريـة أتبـاع ابـن [قلت لو التزمنـا هبـذا] ُمبني ّ
ّيف اللفـظ  ّالصفات يف القرآن والروايات نحملها عـىل ظاهرهـا بـال تـرصف

 طائفـةّ إال ًاجيـاٍ حينئـذ مل يكـن ن: قلـت]ّواملعنى وإال للزم التأويل املرفوض
ّ لكانت كل النظريـات واملـدارس ،ّ ومراده أن األمر لو كان كذلك.)ّاملجسمة ّ
ّوالفكريـة مؤديـة إىل النـار، وباطلـة ملـا فيهـا مـن الـرشك، وبالتـايل  ّالعقدية ّ

 .ّاملجسمة فقط ّفاملوحدون هم
ّطائفـة املجـسمة الظـاهريون القـائلّ إال ًمل يكن ناجيا(: ّثم يتابع القول  ونّ

ّبوجوب األخذ بجميع النصوص وترك طريق االستدالل رأسـا، مـع أنـه ال  ً
ًيف آراء هذه الطائفة من االخـتالل مـع سـلوكهم طريقـا لـيس يفيـد  خيفى ما

ّحتـى إىل االسـتدالل ّ إال للتخاطبات مناسبات، فال سـبيل ّاليقني بوجه، فإن
 .)١()ًبظاهره نقصا إىل ما يفيد الكامل ل ما يبديّونؤ وننقل

ّ 

ّيعترب ابن اجلوزي أحد أعالم املذهب احلنبيل، ولكنه أنكر عىل أتبـاع ابـن ُ 
ّتيمية قوهلم بالتجسيم والتشبيه، وحاول الدفاع عـن اإلمـام أمحـد بـن حنبـل 

ّنسب إليه املجسمة أمورا هو بريء منها، كام ادعى ابن اجلوزي الذي ٌ ًّ ُ. 
   ورأيـت مـن أصـحابنا( ): التـشبيهبهُدفع شـ( كتابه ول ابن اجلوزي يفيق

ورأيتهم قد نزلوا إىل مرتبـة  ،صول بام ال يصلحّ من تكلم يف األ ـ أي احلنابلةـ
 آدمخلق  سبحانه  اهللا ّ فسمعوا أن،ّ فحملوا الصفات عىل مقتىض احلسّالعوام

ً عىل صورته فأثبتوا له صورة ووجها زائـدا عـىل الـذات×  ًوفـام  وعينـني،ً
ً وأضـواء لوجهـه هـي الـسبحات ويـدين وأصـابع وكفـا ًاوهلوات وأرضاس ّ َ َ

                                                 
 .٢ : ، احلاشية رقم٨ص: ّ بأكف التنزيهبه التشبيهُدفع ش) ١(
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ًوإهباما وصدرا وفخذا وساقني ورجلني ًوخنرصا ً  مـا سـمعنا بـذكر : وقالوا،ً
ّأن يمس  جيوز:الرأس، وقالوا ّ ويمسَ  : ويدين العبد من ذاتـه، وقـال بعـضهمَُ

ّويتنفس، ثم إهنم يرضون العوام ّ ّ  .) ال كام يعقل:بقوهلم ّ
 )بتكييـف ال( و)ال كاألجـسام(التي أضافوها إىل قوهلم ) ال(أي هذه الـ

 . وللتعمية والتمويهّهي برأي ابن اجلوزي خلداع العوام
ّخلق مـن العـوام وقد تبعهم(: ّثم يتابع ، وقـد نـصحت التـابع واملتبـوع ٌ
 وإمامكم األكـرب أمحـد بـن ،نقل وأتباع يا أصحابنا أنتم أصحاب: فقلت هلم
ّيقـل، فإيـاكم أن تبتـدعوا يف   كيف أقول مـا مل:ول وهو حتت السياطحنبل يق

 فظـاهر القـدم ،ظاهرها ُ حتمل عىل:ّمذهبه ما ليس منه، ثم قلتم يف األحاديث
 .)اجلارحة

ًثم يذكر شاهدا فيقـول ّفإنـه ملـا قيـل يف عيـسى( :ّ  اعتقـدت <اهللاروح > :ّ
ه، ومن قـال اسـتوى سبحانه وتعاىل صفة هي روح وجلت في  هللاّالنصارى أن 

 .)ّأجراه سبحانه جمرى احلسيات ّبذاته املقدسة فقد
ّثم يتأمل ابن اجلوزي  فـال تـدخلوا يف (: بعض علـامء احلنابلـة فيقـولمن ّ

هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه، فقـد كـسيتم هـذا املـذهب  مذهب
ًشيئا قبيحا ـ وهو ّـ حتى صار ال يقال عن حنبيل إالالتجسيم  ً  .)١()مّ جمسّ

 ّومن كالم اجلوزي وإنكاره عىل أتباع احلنابلة وعموم مدرسة ابـن تيميـة
ّوحممد بن عبد الوه ّاب، يتبني لنا رأي علـامء الـسنة يف التوحيـد الـذي شـوه ّ ّ ّ

ّابن تيمية وأتباعه الذين يقومون يف عـرصنا احلـارض بتبـديل املنـاهج  حقيقته
 . فيهااملدارس وإدخال منهج التجسيم ّالدراسية يف

ّثم زينتم مذهبكم أيضا بالعـصبية ليزيـد بـن (: ويتابع ابن اجلوزي القول ًّ ّ
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  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ١٩٤

 .)١()...ّوقد علمتم أن صاحب هذا املذهب أجاز لعنته معاوية،
ّهذه شهادة من ابن اجلوزي نضعها بني يدي القارئ الكريم ليطلـع عـىل 

ّموقف علامء السنة، وال سيام أئمة احلنابلة من مدرسة ا حقيقة ّ  .لتجسيمّ
 

ّمن األساليب املهمة التي ابتدعها البعض يف الدفاع عن ابن تيميـة ونفـي  ّ
ّ حماولة القول بأن منهج ابن تيمية وأتباعه ينفـي:بالتجسيم عنه القول التـشبيه  ّ

 .تعاىل ّ، وهذا يتضمن نفي التجسيم عنهاهللاأو التكييف والتمثيل عن 
ّجابة عن ذلك نشري إىل أننا سنكتفي بام قاله ابن تيمية مـنويف معرض اإل ّ 

عدم وجود مالزمة بني نفي التشبيه والتمثيل وبني نفي التجسيم ـ كـام ذكرنـا 
 التمثيـل والتـشبيه عنـه سـبحانه ينفـي ىّوبالتايل فليس كـل مـن نفـ ًسابقا ـ

 .لتجسيمّينفي البعض التشبيه والتمثيل ولكنه يلتزم با ّاجلسمية عنه، فقد
ّولكي ال نتهم بأنا نقتطع من كالم ابن تيمية ما يتناسب مع هدفنا وغايتنـا  ّ َّ ُ

 :ّكلامته وكلامت أتباعه من موارد متعددة ومنها ننقل
ويف ( ):درء تعــارض العقــل والنقــل(مــا ورد يف كتــاب  :ّاملــورد األول

التجـسيم   يف مقام، والكالم اهللاجلملة الكالم يف التمثيل والتشبيه، ونفيه عن 
 .)٢()ٌونفيه مقام آخر

التمثيـل (ّومفاد هـذا الكـالم أنـه مـن خـالل عطـف التفـسري يف قولـه 
ًيتبني أن املراد من التمثيل والتشبيه أمر واحد، وثانيا )والتشبيه ٌّ ّأنـه ال يتبـادر : ّ

ّ تعاىل يالزم نفي اجلسمية، فـالقول  اهللانفي التمثيل والتشبيه عن  ّإىل الذهن أن
                                                 

 .١٠٢ص: املصدر نفسه) ١(
  .٤٠٥ ص٢ج:  درء تعارض العقل والنقل)٢(
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ّمثيل أو شبيه، ال يلزم منـه أنـه لـيس لـه جـسم، ولكـن   تعاىل ليس له اهللا ّبأن ٌ
 .جسم ال كاألجسام

ضـمن سلـسلة منـشورات ) ّرشح األصـبهانية(مـا ورد يف  :املورد الثاين
  اهللاللنرش والتوزيع، وهـو رشح عقيـدة خمتـرصة أليب عبـد  مكتبة دار املنهاج
 سـنة ّاألصبهاين األشـعري، املتـوىفلعجيل ّبن حممد بن عباد ا ّحممد بن حممود

ّمـة ّفالـذي اتفـق عليـه سـلف األ( :ّابن تيمية، وفيـه ، ومن تأليف)هـ٦٨٨(
وصـفه بـه رسـوله مـن غـري   بام وصف به نفسه، وبـام اهللاّوأئمتها أن يوصف 

 .)١()حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل
 .)وبال جتسيم(ّواملالحظ هنا أنه ال يضيف قيد 

 ّإن هذا ال يثبت عدم نفيه للتجسيم؟: لايققد 
ّ ألنه يف مقـام بيـان عقيدتـه، وإذا صـار يف مقـام ؛ بل هو يثبت:واجلواب

ّفالبد أن يذكر كل القيود التي يعتقد هبا، وحيث  البيان ّنه ال يعتقد بالتعطيـل إّ
ّوال بالتمثيل وال بالتحريف فقد ذكرها، أمـا حيـث أنـه يعتقـد  وال بالتكييف ّ

 .مل يرش إليها هنا ـ كاألجسام  ولو بجسم الـ سم باجل
ّإن : فقـال  يف مقام بيان حقيقة الصالة،’وهذا من قبيل كون الرسول 

 ّالصالة هلا هذه األجزاء، والذي يبطلها هـذه املوانـع، فـال يمكـن أن نقـول إن
ّخرى مل يرش إليها، ألنه يف مقام البيان، سواء كان اإلطـالق حكميـأأجزاء  هناك  ًاِ
 .ًامقامي أو

مـن غـري حتريـف ( :، وفيهـا)جمموعة الفتاوى(ما ورد يف  :املورد الثالث
 .)٢(...) ومن غري تكييف وال متثيل،وال تعطيل

                                                 
 .٣٤ص: ّرشح األصبهانية )١(
   .١٣٩، ص١١، ج٦ّ املجلد :جمموعة الفتاوى )٢(
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بـن بـاز، ال) ّجمموعة فتاوى ومقـاالت متنوعـة(ما ورد يف  :املورد الرابع
والواجـب عـىل املـسلم أن يـسلك يف ( : املعارصين، يقولّوهابيةّأئمة ال أحد
  اهللاّاألحاديـث الـصحيحة الدالـة عـىل أسـامء  ذه اآليات وما يف معنـاه مـنه

ّهبا واعتقاد صـحة مـا دلـت ّوصفاته مسلك أهل السنة، وهو اإليامن مـن ... ّ
 وبـال :وكام تالحظ مل يـذكر .)١()غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل

 .جتسيم
لإلمام ابن باز، وفيـه ) فتاوى نور عىل الدرب(ما ورد يف  :املورد اخلامس

ُوإنام ي( :يقول وال  ون آيات الصفات وأحاديثها كـام جـاءت بغـري حتريـفُّرِمّ
 .)٢(.)..تعطيل وال تكييف وال متثيل

ّوهذا إرصار منهم عىل أن احلقيقة هي ما نقلناه وأهنـم مل ينفـوا اجلـسمية،  ّ ّ
دائمـة  مـن خـالل اللجنـة المعتقـدهم التعبري بوضوح عن ميمكنهّمع أهنم 
ّالعلمية واإلفتاء يف اململكة العربية الـسعودية، والتـي متثـل االجتـاه  للبحوث ِّ ّ ّ ّ

ّابــن تيميــة، وإصــدار بيــان واضــح بكــوهنم ال يؤمنــون  ايب ومدرســةّالوهــ
 .بالتجسيم

ّ أنه بمجرد هذا اإلعالن نكون عـىل:وهذا ما يدفعنا إىل اإلعالن بوضوح ّ 
ٍيد وتبني ما يقولونه حينئذ صفحات هذا البحث وتأيّطياستعداد ل ّ. 

ّفتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء(يف  :املورد السادس ّ (
ّعبـد الـرزاق الـدويش، وبعـد أن يـشري إىل الـصفات  مجع وترتيب أمحد بـن ّ

ّوال شك أن احلق مع الـسلف ومـن تـبعهم يف إثبـات معـاين ( :ّاخلربية يقول ّ ّ
 وال متثيل له بخلقه وال تأويل وال تعطيـل، ٍمن غري تكييف ًالنصوص حقيقة،

                                                 
 .١٣٧ ص١ج: ّموعة فتاوى ومقاالت متنوعةجم )١(

   .٥٠ ص١ج:  فتاوى نور عىل الدرب)٢(
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دليل عىل العدول عنها، فكان السلف بذلك أسـعد  ّألن األصل احلقيقة، وال
 بن غـديان،  اهللا بن قعود، عبد  اهللاعبد : الدائمة  اللجنة. التوفيق اهللابالدليل وب

 .)١()ّعبد الرزاق العفيفي، وابن باز
 

 ّ اإلمـام حممـد أبـو زهـرة يف:التجـسيمالقائلني بن اعرتضوا عىل من الذي
ّيقول بعد أن ينقل نظرية ابن تيميـة). ّابن تيمية حياته وعرصه(كتابه  ويعمـل  ّ

ّعىل تقييمها جلهة عدم صالحيتها لدفع إشكالية التشبيه والتجسيم ّ: 
ّوننتهي من هذا إىل أن ابن تيمية يرى األلفاظ يف اليـد والنـزول (  والقـدمّ

والوجه واالستواء عىل ظاهرها، ولكن بمعاين تليق بذاته الكريمـة، وهنـا نقـف 
ّإن هذه األلفـاظ وضـعت يف أصـل معناهـا هلـذه املعـاين احلـسية :وقفة وإذا ... ّ

ّغريها سواء أكـان معلومـا أو جمهـوال فإهنـا قـد اسـتعملت يف غـري  أطلقت عىل ًٌ ً
 .)٢()معناها

ّ حماولة ابـن تيميـة وقولـه بأنـه تعـاىل جـسم الّفاإلمام أبو زهرة يعترب أن ّ 
ّ أننـا لـو :ً جتديه نفعا يف دفع شبهة التجسيم، والدليل عىل ذلـككاألجسام ال

ّأهل اللغة لرأيناهم يقولـون بـأن الواضـع عنـدما وضـع مثـل هـذه  إىلجئنا  ّ
أصـل : ( يقول الراغب يف مفرداتهًثالمفّاحلسية،  وضعها ملعانيهاّفإنام األلفاظ 

 .)٣()اليد األصل فيها اجلارحة: (موضع آخر يقول ويف) الوجه اجلارحة
  فإطالق الوجه عىل.ُوهذه األلفاظ ال تطلق عىل وجه احلقيقة عىل سواها

                                                 
  .١٨٠ـ١٧٩ ص٣ج: ّلمية واإلفتاءدائمة للبحوث العفتاوى اللجنة ال )١(

  .٢٣٣ص: ّابن تيمية، حياته وعرصه، آراؤه وفقهه )٢(

  .الوجه، واليد: ّ املفردات، الراغب األصفهاين، مادة)٣(
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ًغري اجلارحة ال يكون حقيقيا، وهـو اسـتعامل  فـظ يف غـري مـا وضـع لـه، للاّ
 .ًجمازا فيكون

ّولو سألنا أتباع ابن تيمية واملدرسة السلفية عـ  ًا، وجهـ هللاّن قـوهلم بـأن ّ
 هذافوجه ال كالوجوه، :  املعنى املتعارف له؟ فإن قالوا:بالوجه هل مرادكم 

غري معـروف، فهـذا : ٌالوجه الذي هو ال كالوجوه معروف أم ال؟ فإن قالوا
... ّ تعاىل، ألهنم مل يعرفوا ما هو الوجـه، وهكـذا اليـد اهللاجيهلون  ّيعني أهنم

، وبالتـايل تكـون عبـادهتم عـن  اهللاّك أهنـم مل يعرفـوا ذل فهو جمهول، ومفاد
 .جهل ال عن معرفة

ّوأما لو قالوا بأهنم يعرفون ذلك الوجـه، فيكـون مـرادهم منـه اجلارحـة  ّ
ٍاملعنى اللغوي، فحينئذ يثبت التجسيم بحسب ّ. 

وهبذا تكون حماوالت أتبـاع هـذه املدرسـة فاشـلة وغـري نافعـة يف دفـع 
 .التجسيم ّإشكالية
 

ِّهناك نقاط اشرتاك كثرية بني مجيـع املـدارس اإلسـالمية تـشكل اإلطـار  ّ
 ّ الجتاه املسلمني وتساملهم عـىل جمموعـة مـن األفكـار واملعتقـدات مـعّالعام

ّثنـي عـرشية، االختالف يف بعـض التفاصـيل، كاألشـاعرة، واملعتزلـة، واال
 ....و ّوالصوفية

ّطبق أبدا عىل مدرسة ابن تيمية واإلسالم األوهذا األمر ال ين   موي الـذيً
ّأسس له رأس النفاق معاوية بن أيب سفيان، ومـن جـاء بعـده، حيـث هنـاك 

الواسعة النطاق التي ال جمال معها للتقريب والتوفيق بينهـا وبـني  التقاطعات
ّاإلسالمية، ويف اآلونة األخرية جرت حماوالت حثيثـة وجـادة  سائر املدارس ّ
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ِّ وأتباعهم بأهنم الوحيـدون الـذين يكفـرون ^البيت  تصوير مدرسة أهلل ّ
ّوبأن باقي املذاهب اإلسالمية ال يوجد عندها يشء مـن هـذا  مجيع املسلمني، ّ

 وعلامئهـا الـذين ^اختصاص مدرسـة أهـل البيـت  ّالقبيل، وإنام هذا من
 .ن يف الناريّ خملدًاّاملسلمني كفار يعتربون سائر

ٌ عند بعض علامء الشيعة، لكنه ليس مورد إمجاع، فهـو رأيْوهذا إن وجد ّ 
 .ّاجتهادي قابل للموافقة وقابل للمخالفة

ّوللرد عىل هذه املغالطة والشبهة كان البد من اسـتعراض بعـض املـوارد  ّ
ّنتبني من خالهلا أن املسألة عـىل النقـيض متامـا، وأن املدرسـة التكفرييـة  التي ّ ً ّ ّ

  عـىل وللتـدليلّهي مدرسة ومنهج ابن تيمية وأتباعـه،بني املسلمني  الوحيدة
 : الشواهد التاليةذلك نذكر

ّمــا ورد يف كتــاب إثبــات احلــد، للدشــتي :ّالــشاهد األول  ســنة ّاملتــوىف َ
ّهـ، وبذيله الرد عىل منكر احلد، يقول٦٦٥ َ  عـىل العـرش  اهللا>ّفمن زعم أن ( :ّ

ّ عىل خالف مـا تقـرر يف قلـوب العامـة<استوى ّكفـر وارتـد عـن ديـن فقـد  ّ
 .)١()اإلسالم
ّبـأن  ّ عىل خالف ما يعتقده العامة القائلني قالعلامء اإلسالم عامل من ّفأي

ّ مستو وجالس وقاعد عىل العرش، فقد كفـر وارتـد عـن ديـن  اهللا اإلسـالم، ٍ
ّالعامل بنظرهم البد أن يأخذ علمه من عوام وهل  .هون الناس، وما يفهمّ

ّمـن اجلهميـة؟ : <هــ٢٠٦> هـارون  بـنقيل ليزيد(: ّثم يقول يف احلاشية َ
ّ عىل خالف ما يقـر يف قلـوب <الرمحن عىل العرش استوى>ّزعم أن  من: قال

 بـن  اهللا وعبـد <خلـق أفعـال العبـاد>ورواه البخاري يف . ّجهمي ّالعامة، فهو
                                                 

ّ عز وجل وبأنه قاعد وجالس عىل عرشه ّد هللا إثبات احل)١( ّ   .١١٨ص: ّ
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 .)١()<ّالعلو>تعليق الذهبي يف  ، وانظر<ّالسنة>أمحد يف 
ّوالذي تقرر يف قلوب العامة أن (: ّتيميةقال ابن  :الشاهد الثاين ّ ٍ مـستو  اهللاّ

 .)٢()عىل العرش
 اّفهمه العامة وما يفهمه أتباع هـذّوكالمهم واضح يف أن من مل يعتقد بام ي

ّ، فهو كافر ومرتد عن اإلسالم االجتاه ٌ. 
يف فتاوى اللجنـة الدائمـة، قـال يف جـواب عـن سـؤال  :الشاهد الثالث
 تعـاىل عـن ذلـك ومـا حكـم <ّ يف كـل مكـان اهللا>ّبأن  لنيّحول الرد عىل القائ

ّيف كل مكان فهو من احللولية  اهللاّمن اعتقد أن ...(: قائلها؟ فقال ِ ويرد عليـه .ّ
ّما تقدم من األدلة عىل أن  ّ َّفإن انقاد ملـا دل عليـه الكتـاب ... ّالعلو  يف جهة اهللاّ ْ

ّ فهو كافر مرتد عنّ وإال،ّوالسنة واإلمجاع  .)٣()سالماإل ٌ
ّفية واإلسـامعيليةيع األشاعرة، وكذلك املعتزلة والصوّ أن مجونحن نعلم ّ 

ّومجيع الزيدية، فضال عن اإلماميـة، بمختلـف اجتاهـاهتم يعتقـدون أن  ّ ّ  ال  اهللاًّ
ّمكان، فهؤالء إذن كلهم كفار ومرتدون حيويه ّ ّ!! 

، وهـو مـن ّمن الذين رصحوا هبذا املعتقد صالح الفوزان :الشاهد الرابع
ونـصوص (): اإلرشـاد إىل صـحيح االعتقـاد(يقول يف  علامئهم املعارصين،

ّاملبتدعة مـن اجلهميـة واملعتزلـة واألشـاعرة الـذين  ّوإنام ينكرها. ..الصفات
 .)٤()قريش ساروا عىل منهج مرشكي

ّ، القسم املتعلق بسورة الشيخ العثيمنيتفسري  ما ورد يف :الشاهد اخلامس
                                                 

  .١١٩ـ١١٨ ص:املصدر نفسه )١(

  .١١٩ ص:هاملصدر نفس )٢(
  .١٦٠ ص٣ج: ّجنة الدائمة للبحوث العلميةفتاوى الل )٣(
  .١٤٤ص: اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد )٤(
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ّكالما أوضح من كل الكالم املتقـدم لذاريات، حيث يقولاحلجرات و ق وا ّ ً: 
ّواعلم أن من الضال(  يف  اهللاّ وينكـرون أن ،أمكنتنـا  معنا يف اهللاّل من يقول إن ّ

 :، الثانيـة اهللاّإنكـار علـو  :وىلًالسامء عاليا، فهؤالء أتوا داهيتني عظيمتـني؛ األ
ًفـضال عـن  ن يعتقـد عاقـل هـل يعقـل أ اهللاسبحان . ..ّاعتقاد أنه يف األرض

  الـذي يعتقـد هـذا .اهللا معـه، أعـوذ بـ اهللاّمؤمن أنه إذا كان يف املرحاض كان 
 .)١()ّ أنه كافر. اهللاأشهد ب

ُلو افرتضنا أن مثل هذا الكالم نقل عن بعض علـامء مدرسـة أهـل البيـت ّ 
كلـامت  ّ فام الذي سيجري، وكيف ستكون ردة فعلهم؟ وهـل يوجـد يف^

ًملدرسة من املعارصين من يكفر أحدا من املسلمني؟علامء هذه ا ِّ 
ّأما إمامهم ومعلمهم و ّستاذهم ابن تيمية فقد أسس هلذا املـنهج وجتـاوز أّ ّ

ّ بكيل اهتامات الرشك والكفر، بل أفتى بوجوب قتل ِ فلم يكتف،املراحل ّكل
ّوهذا ما رصح به ابن تيمية يف مـوارد متعـددة ومنهـ. جدواُو الشيعة أينام ّ ا مـا ّ

الصارم املسلول عـىل (الروايات املكذوبة التي أوردها يف كتابه  نقله من بعض
 :وفيه ينقل بعض الروايات، ومنها ،)شاتم الرسول
ّويف الـسنة مـن وجـوه صـحيحة عـن حييـى بـن >: يقول :وىلالرواية األ

ّي ء قـوم قبـل قيـام ا ـساعة  ـسمون : يرفعه قال ّعن أبيه، عن جده. ..عقيل

 .<ٌبراء من اإلسالما رافضة 
ّفقد أخرج ابن تيمية الشيعة من اإلسـالم، ومـن العجيـب إرصاره عـىل 

ّبالرافضة خالفا لعلامء السنة اآلخرين، وال سي تسميتهم ّ  .ام علامء األزهرً
ّيا   > :’ّقال النبي :  وفيها×ّينقلها عن اإلمام عيل  :الرواية الثانية

                                                 
ّتفسري القرآن الكريم، سلسلة مؤلفات الشيخ حممد بن صالح العثيمني، القـسم املتعلـق  )١( ّّ

  .بسورة احلجرات وق والذاريات
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ًأنت وشيعتك   ا نة، وأن قوما   ّ فـاقتلهم،  م ن  يقال  م ا رافضة إن أدر ـتهمّ
 .<ّفإنهم    ون

 أال>: ’  اهللاقال رسول : ×ّ عيل منسوبة لإلمامًأيضا  :الرواية الثالثة 
ٍأد ك   عمل إن عملته كنت من أه

ّل ا نة، و نك من أهل ا نة، ّ  ّنه سيكونإّّ
ُا قوم  م ن  يقال  م ا رافضبعدن ، <ّاقتلوهم فـإنهم  ـ  ونة فإن أدر تموهم فـٌ
ّسيكون بعدنا قوم ي تحلون  ودتنا>: ّعيل وقال  .)١(< ي ذبون علينا،ٌ

 

َحاول بعض املفرتين واملكذبني ممن دأب عىل خماصمة املـذهب اإلمـامي ّ ّ 
ّي عـرشي االدعـاء زورا وهبتانـا بـأن هـشام بـن احلكـثناال ً ًُ ّم أول مـن قـال ّ

ّوهشام متكلم شيعي من تالميذ اإلمام جعفر بـن حممـد الـصادق  بالتجسيم، ٌ ِّ
×. 

ّاملؤلـف الوهـذلك زعم  صـول مـذهب أ(ايب نـارص القفـاري يف كتابـه ّ
ّوقد حدد شيخ اإلسالم ابن تيمية أول من تواىل كـرب ( :قال؛ )ّالشيعة اإلمامية ّ ّ

ُوأول من ع: فقال هذه الفرية من هؤالء ّف يف اإلسالم أنه قال إن رّ  جـسم  اهللاّ
 .)٢()هو هشام بن احلكم

ّ سبحانه بخلقـه كـان يف اليهـود وتـرسب إىل  اهللاإذن تشبيه ( :ًوقال أيضا
ّالتشيع، ألن التشيع ّكان مأوى لكل من أراد الكيد لإلسالم وأهله، وأول من  ّّ ّ

ُثم تعدى أثـره إىل آخـرين ع ّتوىل كربه هشام بن احلكم، ّ  بكتـب الفـرق رفـواّ
ّثنـي عـرشية يـدافعون عـن هـؤالء اال ّبمذاهب ضالة غالية، ولكـن شـيوخ

                                                 
  .١٠٩٤ ص٣ج:الصارم املسلول عىل شاتم الرسول )١(

  .٥٢٩ ص١ج: أصول مذهب الشيعة اإلمامية )٢(
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ّرشهم، ويتكلفون تأويـل كـل  هم واستطالتّالضالل الذين استفاض خرب فتن ّ ّ
ّبائقة منسوبة إليهم أو تكذيبها، حتى قال املجلـيس ّولعـل املخـالفني نـسبوا  :ٍ

 .ًإليهام هذين القولني معاندة
 ار بعض الشيعة لذلك فقد عهد منهم التكذيب باحلقـائقّأما إنك: وأقول

ّالواضــحات، والتــصديق باألكاذيــب البينــات، وأمــا دفــاعهم عــن هــؤالء  ّ
من معدنه ال يستغرب، فهم يدافعون عـن أصـحاهبم، وقـد  ّالضالل فاليشء

ّاذ اآلفـاق ومـن اسـتفاض رشه وتناقـل ّعن شـذ ّختصص طغام منهم للدفاع
 .)١()لهالناس أخبار مروقه وضال

  التي ال تـستند إىل أسـاساالهتاماتونحن ال نستغرب صدور مثل هذه 
 . هؤالء يف قلوب أمثالعلمي، بل إىل ضغينة يف الصدور، وحقد امتأل
مـور كـام هـي وبتاممهـا، ال أن ِّوكان من اجلدير هبذا املؤلف أن ينقـل األ

 .مبتورة ناقصة يروهيا
  :^ ة أهل البيتّن أئم النصوص الواردة ع:الشاهد عىل ما نقول

ّالتوحيد، أيب، عن أمحد بن إدريس، عن حممـد بـن عبـد اجلبـار، عـن > • ّ
 سـمعت: ×  اهللاقلت أليب عبد : ّبن حييى، عن عيل بن أيب محزة قال صفوان

ٌّ جل وعز جسم صمدي نـوري، معرفتـه  اهللاَّهشام بن احلكم يروي عنكم أن  ٌّ ٌ ّ َّ
سـبحان مـن ال يعلـم : ×فقـال . قـهّيمن هبا عىل من يشاء من خل رضورة،
ّهو، ل س كمثله  ء وهو ا ـسميع ا ـص ، ال  ـد وال  ـس وال ّ إال كيف هو ّ

 ال جسم وال صورة وال  طيط وال ،ّتدر ه ا واس، وال  يط به  ء ّيمس، وال
 .)٢( ديد

                                                 
  .٥٣١ـ٥٣٠ ص١ج:  املصدر نفسه)١(
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دخلـت : سمعت يونس بن ظبيان يقول> :ّويف رواية حممد بن زياد قال •
ًإن هشام بن احلكم يقول قـوال عظـيام: له  فقلت×  هللاعىل أيب عبد  ً ّأين ّ إال ؛ّ

ّأخترص لك منه أحرفا؛ يزعم أن  جسم، وفعـل : ّجسم ألن األشياء شيئان  اهللاً
الفعـل، وجيـوز أن يكـون بمعنـى  اجلسم، فال جيوز أن يكون الصانع بمعنـى

ٌعلم أن ا سم  دود أما! و له: ×  اهللافقال أبو عبد . الفاعل ، وا صورة ٍ متناهّ
ّ دودة متناهية، فإذا احتمل ا د احتمل ٌ ا ز ادة وا قصان، و ذا احتمـل ا ز ـادة  ٌ

 ً.وا قصان  ن  لوقا
ّال جسم وال صورة، وهو  سم األجـسام، : ×قال  فام أقول؟: قلت: قال

  ـم  و م ي ايد و م ي ناقص،  و  ن كما يقول،ّ م يتجزأ أو  م ي ناه  و صور ا صور
 هو ا  شئ، فـرق ق، وال ب  ا  شئ وا  شأ، ل نوا خلوق فر ي ن ب  ا الق
 .)١(ً< هو ش ئا ال  شبهه  ء، وال  شبهّوصوره وأ شأه، إذ  ن ّب  من جسمه

ّ عىل نفي جسميته تعاىل بأنه لو كـان×ّاستدل (: قال املجليس • ًجـسام  ّ
ًان حمدودا بحدود متناهيا إليهالك  ّة ال تناهي األبعاد، وكـل حمتمـل الستحال؛ً

ّللحد قابل لالنقسام بأجزاء متشاركة يف االسم واحلد، فله حقيقـة كليـة غـري ّ َّ 
ّمتشخصة بذاهتا وال موجودة بذاهتا أو هو مركب من أجزاء حال كـل واحـد  ّ ّ

ٌذكر فيكون خملوقا، أو بـأن كـل قابـل للحـد والنهايـة قابـل للزيـادة  منها ما ّّ ّ ً
َّعنهام يف حد ذاته، وإن استقر عىل حـد معـني فـإنام اسـتقر  ّيتأبىوالنقصان ال  ّ َّّ ٍّ ِّ

 .)عليه من جهة جاعل
ّثم استدل  املوجـد  ما حيكم به الوجدان مـن كـون( بوجه آخر وهو ×ّ

ّأعىل شأنا وأرفع قـدرا مـن املوجـد، وعـدم املـشاهبة واملـشاركة بيـنهام، وإال َ ً ً 
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ًخر؟ وكيـف صـار هـذا موجـدا هلـذا ّفكيف حيتاج أحدمها إىل العلة دون اآل
العكس؟ وحيتمل أن يكون املراد عدم املشاركة واملـشاهبة فـيام يوجـب  بدون

ّإىل العلة فيحتاج إىل علة  االحتياج  .)١()خرىأّ
 : نقول يف اجلواب، فاذا كان األمر كذلك

ًأوال ّ لقــد تبــني لنــا ممــا ســبق أن الكــالم عــىل فــرض صــحة نــسبته إىل :ّ ّ ّ ّ
ِوعىل فرض عدم قبول اخلصم بام أورده املجليس، فإن ما نقـل عـن  اهلشامني، ُ ّ

ّيمثل وجهة نظر ورأي األئمة املعصومني  اهلشامني ال ً نظرا لعدم قبـوهلم ^ِّ
 .بذلك الواضح
ّ إن ما ورد عن الشيعة هو ما متسك به اخلـصم مـن كـالم اهلـشامني :ًثانيا ّ
ألورده اخلصم، وهو مـع ولو ثبت أو ورد كالم عن غريمها من الشيعة  فقط،

ّكل ما ورد عن املدرسة التي أسس هلا ابـن تيميـة وتبعـه مجهـور  ِذلك مل يورد ّ ّ
 .املدرسة كبري من علامء هذه

ّهتام من اتفاق علامء الشيعة وما نقل عن أئمتهم من نفي أين هذا اال:ًثالثا ُ ّ ّ 
 .ّالتجسيم وما يستتبعه من مسائل أنكرها الشيعة باالتفاق

ّ من الواضح ملن له أدنى اطـالع أن مقـوالت التجـسيم وأحاديثـه :ًرابعا ّ
ّ وأن أصلها هيود املدينة وكعب األحبار، ثـم ظهـرت’ّبعد النبي  ظهرت ّ 

ّمن بعض الصحابة بصورة أحاديث نبوية، ثم تعصب هلا بعض إخواننا حتـى  ّ ّّ
 .ًمذهبا جعلوها

ّوقد اختصت بروايتها وتصحيحها مصادر إخواننا أهل الـسن  ة، ومل تـروّ
ّمصادرنا منها شيئا، بل روت رد أهل البيت   .ّ هلا واستنكارهم إياها^ً

ّولو أن هذا الكاتب قرأ صحيح البخاري وغريه مـن مـصادر احلـديث، 
                                                 

 .٣٠٣ ـ ٢٠٣، ص٣ج: بحار األنوار )١(
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َللمس ٍبيديه قبل عينيه أن مقولة التجسيم ظهرت يف النـاس يف زمـن مل يكـن  َ ّ
 .لدُاحلكم قد و فيه هشام بن

يث أطيط العرش ورصيره وأزيـزه مـن ثقـل فقد روت هذه املصادر حد
 .تعاىل بروايات صحيحة  اهللا

ّ ملا سـيأيت مـن بحـث مفـصل ؛ّولن نذكر هذا احلديث ومصادره املتعددة ٍ
مـي يف جممـع توسنكتفي برواية واحدة رواهـا اهلييف البحوث القادمة،  حوله

ّعن عمر بن اخلطاب أن امرأة أتت النبي ( )١(:وفيها الزوائد ّ  ُادع: ت فقال’ّ
ّ أن يدخلني اجلنـة، فعظـم الـرب تبـارك وتعـاىل وقـال اهللا ّ ّإن كرسـيه وسـع : ّ ّ

ّواألرض، و ن   أطيطا كأطيط ا رحل ا ديد إذا ر ب من ثقله ا سماوات ً ، رواه  
 ).جال الصحيحر  ورجالهرّالبزا

ّورواه أيضا السيوطي يف الدر املنثور ً)٢(. 
 .)٣(وكذلك البغدادي يف تاريخ بغداد
ّويالحظ يف احلديث نفسه واملروي ّإن >: ّ عن طريق ابن عمر أنـه ورد فيـهُ

ّعز وجل  أل عرشه، يفضل منه كما يـدور العـرش أر عـة أصـابع، بأصـابع   اهللا ّ

 .<ّوجل ّا ر ن عز
  بأربع أصـابع بأصـابع اهللا بن عمر جعل العرش أكرب من حجم  اهللافعبد 

 تعـاىل  اهللام الـصحيحة خملـوق عـىل صـورة ّ تعاىل، وبام أن آدم يف روايـاهت اهللا
ًستون ذراعا ويف بعضها سبعون ذراعا، فتكون إصبع معبـودهم أكثـر  وطوله ً ّ
 .من مرت

                                                 
  .٨٣ ص١ج:  جممع الزوائد ومنبع الفوائد)١(

 .٣٢٨ ص١ج: راملنثور يف التفسري باملأثوّالدر  )٢(
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ّأصـواهتا وحنينهـا، أي إنـه : صوت األقتاب، وأطـيط اإلبـل: واألطيط
ّعظمته، إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنـام يكـون لمحله  ليعجز عن ّ ّ ً
 .وعجزه عن احتامله هّلقوة ما فوق

 ّوقد اقرتب الشيخ حممد زاهد الكوثري وهو باحث من علامء األزهر من
ّاحلقيقة عندما اعرتف بأن جذور التشبيه والتجسيم إنام هي مـن رواة إخواننـا  ّ

ّولكنه محل مسؤوليتها ملجسمي التابعني ومن بعـدهم، ومل جيـر ّالسنة، ّ ّ  عـىل ؤّ
 ....إىل الصحابة نسبة رواياهتا

ّللمحـدثني ورواة ( :ّقال يف مقدمته لكتاب األسامء والـصفات للبيهقـي
ّتعدى طوره وألـف  ُاألخبار منزلة عليا عند مجهرة أهل العلم، لكن بينهم من ّ

ّيـسايره ويتقلـد   بـالغ الـرضر ملـن،فيام ال حيسنه، فأصبح جملبة للعار لطائفته
 .!رأيه

 ّسبحانه، فدونك مرويات  اهللاّومن هؤالء غالب من ألف منهم يف صفات 
ٍمحاد بن سلمة يف الصفات جتدها حتتوي عىل كثري من األخبار التالفة يتناقلهـا ّ 
ّالرواة طبقة عن طبقة، مع أنه تزوج نحو مائة امرأة من غري أن يولـد لـه ولـد  ّ

ّوقد فعل هذا التزواج والتناكح يف الرجل فعله، بحيث أصـبح يف غـري  ّمنهن،
ّ يميز بني مروياته األصلية وبني ما دسه يف كتبـه أمثـال البناين ال حديث ثابت ّ ّ ّ
ّ بابن محاد، بعد أن كـان جليـل ّالعوجاء وربيبه اآلخر زيد املدعو ربيبه ابن أيب

ّقويا يف اللغة، فضل بمروياته الباطلة كثري من بسطاء الرواة القدر بني الرواة َّّ ّ ً. 
 واهية يف باب التوحيـد مـنّوجيد املطالع الكريم نامذج شتى من أخباره ال

ُكتب املوضوعات املبسوطة، ويف كتب الرجال، وإن حاول أناس الدفاع عنـه  ِّ
ّ الدفاع عن شخص، وال سيام عنـد منّ أحق بالدفاع  اهللاجدوى، ورشع  بدون

ًوفعلت مرويات نعيم بـن محـاد أيـضا مثـل . ّالقاطعة لكل عذر ّتراكب التهم ّ ّ



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٢٠٨

 إىل التجسيم كام وقع مثـل ذلـك لـشيخ شـيخه ّأدى به ّذلك بل حتمسه البالغ
 .مقاتل بن سليامن

ّوجيــد آثــار الــرضر الوبيــل يف مرويــاهتام يف كتــب الــرواة الــذين كــانوا  ّ
سـتقامة خلـشيش من غري معرفة منهم ملا هنالك، فدونك كتـاب اال ّيتقلدوهنا

ّالتـي تـسمى الـسنة لعبـد  بن أرصم، والكتب ّ وللخـالل، وأليب الـشيخ،  اهللاّ
ّوللطـرباين، واجلـامع، والـسنة واجلامعـة  ّللعسال، وأليب بكر بـن عاصـم،و

 البن خزيمة والبن منده، والـصفات  بن إسامعيل السريجاين، والتوحيدحلرب
سـعيد الـدارمي، والـرشيعة  للحكم بن معبد اخلزاعي، والنقض لعـثامن بـن

أليب التـأويالت  ّلآلجري، واإلبانة أليب نرص السجزي، والبن بطة، ونقـض
 ....ّيعىل القايض، وذم الكالم والفاروق لصاحب منازل السائرين

ّجتد فيها ما ينبذه الرشع والعقل يف آن واحد وال سـيام الـنقض لعـثامن بـن ٍ 
ّ فإنه أول من اجرتأ من املجسمة بالقول ،ِّسعيد الدارمي املجسم ّ  لـو شـاء  اهللاّن أّ

 !!ٍيف عىل عرش عظيمت به بقدرته، فكّعىل ظهر بعوضة فاستقل ّالستقر
ّ كـام جتـد نـص كالمـه يف ، يف ذلـك ـّابـن تيميـةـ وتابعه الشيخ احلراين 

 .هـ بمطبعة احللبي١٣٥١ملطبوع سنة  ا<العباد غوث>
 !إثبات احلركة له تعاىل وغري ذلك ات مثلّوكم هلذا السجزي من طام

ة مـا وكم من كتب من هذا القبيل فيها من األخبار الباطلة واآلراء السافل
 وعظم اخلطب إىل أن قام علـامء ،ّعليم، فاتسع اخلرق بذلك عىل الراقع  به اهللا
ًدع نظرا وروايـة، وكـان مـن هـؤالء العلـامء اخلطـايب، وأبـو َّالص مناء برأبُأ ً

سـتاذ فورك، واحلليمي، وأبو إسحاق االسفرايني، واأل احلسن الطربي، وابن
 .)١()ًقادة الذين ال حيصون عددامن السادة ال عبد القاهر البغدادي، وغريهم

                                                 
  .٧١ـ٦٢ص: ة والتوحيدابيّ راجع الوه)١(
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ّوهكذا يعرتف املنصفون من علامء إخواننا الـسنة بـأن مـا يف صـحاحهم  ّ
ّأحاديث الرؤية والتشبيه والتجـسيم ترجـع كلهـا أو جلهـا إىل محـاد بـن  من ّ ّ

ً وأسـتاذهم مجيعـا ،ّمحاد ومقاتل بن سليامن ووهب بـن منبـه سلمة ونعيم بن ُ
 !كعب األحبار

  العجيبة انتشار مذهب التجـسيم عـىل يـد بعـض الفئـاتومن املفارقات
 ّاحلاكمة والسلطات التي كان هلا طابع مذهبي وسيايس معروف بتأييده للخـط

 .وتقويته َ، حيث سعت إىل دعمه^موي واملعادي ألهل البيت واملنهج األ
 فقد قوي مذهب التجسيم يف عرص السالجقة عىل يد أيب املعايل اجلـويني

الذي طرده أهـل نيـشابور ) هـ٤٧٨ت (ملعروف بإمام احلرمني النيشابوري ا
ّتبناه السالجقة وعينوه شيخا يف املدرسة النظاميـة ببغـداد، فتبنـى يف  ّمنها، ثم ّّ ًّ

ًاملذهب بعد أن كان متأوال آخر عمره هذا ّ. 
ّثم جاء الغزايل بعده فخالفه وأحدث موجة ملصلحة املتـأولني، وإن كـان ّ 

 .ّيل حاول إرضاء املجسمة يف عدد من تفسرياتهّاملالحظ أن الغزا
ّمـة اإلسـالمية، ّ فقـد حتـول التجـسيم إىل مـذهب يف األ،ّوعىل كل حال ّ

ّله دعاة ومروج وأصبح  .ن بل وقادة وعلامء يدافعون عنهوُ
ّوقد أشار الـشهرستاين يف امللـل والنحـل إىل كيفيـة حتـول هـذا املعتقـد  ّ

ّاعلـم أن مجاعـة ( :ة وراء ذلـك، فقـال واألسباب الكامنـ،إىل مذهب الفاسد
العلـم والقـدرة  ّ تعـاىل صـفات أزليـة؛ مـن هللاكثرية من السلف كانوا يثبتون 

ــرص والكــالم واجلــالل واإلكــرام واجلــود ــسمع والب ــاة واإلرادة وال  واحلي
ّواإلنعام والعزة والعظمة، وال يفرقون بني صفات الذات وصـفات الفعـل،  ّ

ّاحدا، وكذلك يثبتون صفات خربية مثـل اليـدين ًالكالم سوقا و بل يسوقون ً
ّأهنـم يقولـون هـذه الـصفات قـد وردت يف ّ إال ذلـك، لونّوالوجه وال يؤو
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ّالرشع فنسميها صفات خربية ّ. 
ُوملا كان املعتزلة ًمي السلف صفاتيةُثبتون، سي ُ ينفون الصفات والسلفّ ّ ّ، 

َ معطلة، فبالغ بعـض الـسلف يف إثبـات الـصفاُواملعتزلة ّت إىل حـد التـشبيه ّ
ّاملحدثني، واقترص بعضهم عىل صفات دلت األفعال عليها ومـا ورد  بصفات
ّفافرتقوا فيه فرقتني؛ فمنهم من أوله عىل وجه حيتمـل اللفـظ ذلـك،  به اخلرب، ٍ ّ

 تعـاىل لـيس  اهللاّيف التأويل وقال عرفنا بمقتـىض العقـل أن  ّومنهم من توقف
 وقطعنـا ،ملخلوقـات وال يـشبهه يشء منهـامـن ا ًكمثله يشء، فال يشبه شـيئا

ّأنا ال نعرف معنى اللفظّ إال بذلك، َا ـر ن   {: الوارد فيه، مثل قوله تعـاىل ّ َ َُ ْ  

َالعرش استوى َ َْ ِ ْ ُخلقت{: ، ومثل قوله}ْ ْ َ َ  يدى َ َ َوجـاء ر ـك{: ، ومثل قولـه}ِ َ َ َ َ{ 
ويلها، بل التكليـف اآليات وتأ ّ غري ذلك، ولسنا مكلفني بمعرفة تفسري هذهإىل

 .ًوذلك قد أثبتناه يقينا ،ورد باالعتقاد بأن ال رشيك له وليس كمثله يشء
ّثم إن مجاعة من املتأخرين زادوا عىل ما قالـه الـسلف فقـالوا ّ  ّالبـد مـن: ّ

ّإجرائها عىل ظاهرها، والقول بتفسريها كام وردت، من غري تعـرض للتأويـل 
تـشبيه الـرصف، وذلـك عـىل خـالف مـا ّتوقف يف الظاهر، فوقعوا يف ال وال

ّولقد كان التشبيه رصفا خالصا يف اليهود ال يف كلهم، بـل يف  اعتقده السلف، ً ً
ّيف التوراة ألفاظا تدل عىل ذلك  إذ وجدوا؛ّالقرائني منهم ً()١(. 

ّيدل عىل أن املجـسمة أخـذوا) ٥٤٨ـ ٤٦٩(ّهذا النص من الشهرستاين  ّ ّ 
ً مذهب ولكنه كان حمدودا شكل ًوطارئا عىل علامء السنة، وأهنم ظهروا متـأخراّ ًّ ّ ّ 

 وجتاوزوا ما رسـمه القـدماء مـن حتـريم تفـسري آيـات الـصفات وأحاديثهـا،
 !ّبظاهر اللغة ووقعوا يف التجسيم ّففرسوها

                                                 
 .٩٣، ص١ ج:لشهرستاينلامللل والنحل  )١(
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ّذلك شبههم بالقرائني اليهود الذين كان التشبيه فيهم خالصا عىل حـد لو َ ًّ ّ
ً هـؤالء املـسلمني كـان خملوطـا غـري ّوهو يشري بذلك أن التجـسيم يف قوله،

 !خلوفهم من املسلمني خالص، وذلك
ّوشهادة الشهرستاين تتوافق مـع شـهادة ابـن خلـدون وغـريه ممـن أرخ  ّ

ّهذا املذهب، أو هذا الدين الذي آمن بامدية  لنشوء  !! تعاىل اهللاِّ
ّ 

ُل النزاع ملعرفة املعنى املراد مـن التـشبيهمقصودنا من هذا األمر حترير حم ّ 
 والتجسيم، وذلك من أجل أن نكون مصيبني يف توجيه النقد ملن قال بالتشبيه
ّوالتجسيم، وبالتايل الوقوف عىل مغالطات ابن تيمية وأتباعه الـذين حـاولوا 

ِباأللفاظ فرارا من االهتام املوجه إليهم مـن قبـل طائفـة كبـرية مـن  التالعب ّ ّ ً
 .علامء املسلمني

َّفالتشبيه هو أن يشبه  ّإن :  سبحانه وتعاىل بمخلوقاته، كأن يقـول قائـل اهللاَُ
ٌيد كيدي، أو له وجه كـوجهي، أو لـه اسـتواء كاسـتوائي، أو لـه علـم   له اهللا ٌ

ّكجسمي، وله صورة كـصوريت ومـا شـابه ذلـك، فكلـه  ٌكعلمي، وله جسم ٌ
 .يدخل يف إطار التشبيه

ٍن االطـالع عليـه بـشكل تفـصييل يف كتـاب وهذا البحث يمكـ مقالـة (ّ
ّ جملـدات، ة، وهـو رسـالة دكتـوراه يف ثالثـ)ّوموقف أهل السنة منها التشبيه

 :ّإدريس عيل، يقول تأليف جابر بن
ٍ بيشء من خصائص املخلـوقني،  اهللاوصف : ّالتشبيه عند أهل السنة هو(
اخلـصائص مثـل مـا يثبـت  يف ذاته أو صفاته وأفعاله مـن  هللاُبأن يثبت  وذلك

 مثـل أيـدي املخلـوقني،  اهللاّإن يـد : ُالـصفات، مثـل أن يقـال للمخلوق من
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ّيعطي ملخلوق من خصائص الرب تعـاىل التـي ال  أو. ..واستوائه كاستوائهم ٍ
ّ تعاىل كام بني هـؤالء  اهللافالتشبيه املنفي عن  ...يامثله فيها يشء من املخلوقات
ٍ تعاىل بـيشء مـن  اهللاُيطلق عىل وصف  ّ أهل السنةّاألئمة األعالم يف اصطالح

ّمن مثل : ّواملشبه عندهم هو !!ّخصائص املخلوقني وصفاهتم اخلاصة هبم   اهللاَ
ّ إال  تعـاىل اهللامن صفات  بخلقه، وقايس صفاته بصفات خلقه بحيث مل يفهم

صـفات املخلـوقني،   عـىل اهللاما عند املخلوقني من الصفات، فحمل صفات 
ّاخلاصـة   تعـاىل بـصفات الـنقص اهللاً يف معنى التشبيه أيـضا وصـف ويدخل

ّباملخلوق التي يتنزه عنها الباري عز وجـل ّ  ّ كوصـفه بـضد صـفات الكـامل،ّ
َكالسنة والنوم واللغوب والعجز ونحو ذلك ِ...()١(. 

ّوهذا املعنى الوارد للتشبيه هو ما اهتم به ابن تيمية، وقـد مـر معنـا أنـه يف  ّ ّ ُّ
: ّقـال ابـن تيميـة يف املـسجد األمـوي يف دمـشق) عـاوى املنـاوئنيد( كتاب

ً، وأنـه أيـضا أثبـت )عىل العرش يستوي كاستوائي(  تعـاىل صـفة خالـصة  هللاّ
ّوخاصة باملخلوقني كاحلد َ  .ّوكذلك أنه جسم ّ

ّومن هنا أيضا يتضح السبب يف اهتام اإلمام حممد أبو زهـرة البـن تيميـة  ّ ّ ّ ً
ّيم، وكذلك اهتام أبو هاشم الرشيف الـذي قـال عنـه بالتشبيه والتجس القول

ّبأنه جمسم بل من ّغالة املشبهة واملجسمة ّ ّ ُ. 
ّ سبحانه وتعاىل بأنه جسم، فمن قـال ذلـك  اهللا فهو وصف :ّأما التجسيم

ّجمسم حتى ولو حاول التخلص من لوازم هذا القول فهو ّ ٌالقول إنـه جـسم ب ،ّ ّ
 .كاألجسام ال

 :ّددة، وهيّوللجسمية خصائص متع
                                                 

  .٨٢ـ٧٩ ص١ج: تشبيه وموقف أهل السنّة منهامقالة ال )١(
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ًأوال ٌ أن اجلسم له أبعاد ثالثة:ّ  ِّالطول والعرض والعمق، وهي متثل حجم: ّ
ٍاجلسم، ألنه إذا كان له طول وعرض بال عمق فال يوجد حينئذ حجم ّ. 

ّ أن كل جسم له مكان يمأله:ًثانيا ّ. 
ّ أن كل جسم له جهة يكون فيها:ًثالثا ّ. 
ّ أن كل جسم يشار إليه باإلشارة :ًرابعا  .ّاحلسيةّ

ً أن كل جسم قابل لالنقسام، فتقـول مـثال:ًخامسا ّ يمينـه غـري يـساره، : ّ
 ....غري أسفله، وأمامه غري خلفه وأعاله

ًأن له كثافة وثقال: ًسادسا  .ًا ووزنّ
ُوإذا فقدت واحدة من هذه اخلصائص فهو لـيس بجـسم، ويكـون مـن 

ّاملعلوم أن ابن تيمية وأتباعـاالستعامل املجازي، و باب ّ يـرصحون ّوهابيـةاله ّ
الصفات حممولة عليه عىل نحـو احلقيقـة، ال املجـاز وال الكنايـة وال  ّبأن هذه
 .والتحريف ونحو ذلك  التأويل

 :ا اجلسم بام ذكرنا، منهموّفرس وهناك الكثري من أعالم هذا املنهج
 صولأاإلحكام يف ( احلافظ ابن حزم األندليس الظاهري يف كتابه :ّولاأل
ّاجلسم هو كل طويل عـريض عميـق، فـإن الطـول ( :، حيث يقول)األحكام ّ

ّاجلسم لو ارتفعت عنـه ارتفعـت عنـه اجلـسمية  والعرض والعمق هي طبائع
ّالعبارة خمربة عن طبيعة اجلسم ومميزة لـه  ًرضورة ومل يكن جسام، فكانت هذه

 .)١()ّمما ليس بجسم
 ت ليس لـه طـول جسم ويف نفس الوق اهللاّفال يستطيع أحد أن يقول بأن 

ّق، وإال مل يكن جسام، ويكون إطـالق اجلـسمية عليـه باملجـاز، وعرض وعم ً ّ
                                                 

  .٣٦ـ٣٥ ص١ج: صول األحكامأ اإلحكام يف )١(
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 .ّخالف ترصحياهتم القائلة بأنه إطالق حقيقي وهذا
ّاجلسم كـل ( :حيث يقول) ّبيان تلبيس اجلهمية(ّابن تيمية يف كتابه : ثاينال

ّتميـز وي ،ّجوهر مادي قابل لألبعاد الثالثة وهـي الطـول والعـرض والعمـق
 .)١()بالثقل واالمتداد، ويقابل الروح

ُ تعاىل يف نظر ابن تيمية ـ وكام سيأيت مفصال ـ له وزن، ووزنـه يقـاس اهللاف ّ ًّ 
 !!ًباالمتداد، ومع كونه جسم فله أيضا روح
  ا سم    مات ا لغو   والفالسفة

غة والفلسفة وردت هذه التعريفات نفسها للجـسم، وقـد ويف معاجم الل
 :ًبعضا منها ااخرتن
اجلـسم ( :جلميل صليبا، قـال) ّاملعجم الفلسفي لأللفاظ العربية (:ّولاأل

شكل ووضع  ّيف بادئ النظر هو اجلوهر املمتد القابل لألبعاد الثالثة، وهو ذو
مـن   وله مكان إذا شغله منـع غـريه]أي له يمني ويسار وأعىل وأسفل [ّمعني

 .)٢()سد وهو مقابل الروحالتداخل فيه معه، ويطلق اجلسم عىل اجل
للـدكتور سـميح ) الكالم اإلسالمي موسوعة اصطالحات علم( :ثاينال

اجلسم ما له يمني وشامل وظهر وبطـن وأعـىل : قال أبو اهلذيل( :دغيم، يقول
ا يمـني واآلخـر شـامل ّما يكـون اجلـسم سـتة أجـزاء أحـدمه ّوأسفل، وأقل

اجلـسم هـو ...  أسـفلوأحـدمها أعـىل واآلخـر وأحدمها ظهر واآلخر بطن،
ًسامه أهل اللغة جـسام هـو مـا كـان  اجلسم الذي. ..الطويل العريض العميق ّ ّ

ًطويال عريضا عميقا ونحو ذلك ً ً()٣(. 
                                                 

  .١٥ ص٣ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )١(

 .٤٠٢ ص١ ج:ّاملعجم الفلسفي لأللفاظ العربية )٢(

ّسلسلة موسـوعات املـصطلحات العربيـة واإلسـالمية، موسـوعة ا )٣( صـطالحات علـم ّ



 ٢١٥ ................................................................................   جسم له تعاىل   اهللا ّأن

ّملحمـد عـيل ) ّموسوعة كشاف اصـطالحات الفنـون والعلـوم (:ثالثال
 .)١( فراجع،ّالذي قال نفس الكالم املتقدم التهانوي
ّلـصهيب الـسفار، الـذي قـال يف ) سالميالتجسيم يف الفكر اإل (:رابعال
السادس يف تعريف اجلسم وبعض املصطلحات التي ترتبط به، وهـو  املبحث

ّأما اجلسم فهـو ( :ّمطبوع، ولكنه موجود عىل مواقع االنرتنت، قال كتاب غري
خيفـى متييـزه عـىل  ّاملصطلح الذي خصوا به أظهر هذه املوجـودات الـذي ال

يقـع حتـت  ّجمية والثقل وشغل الفراغ، وهو الـذيّأحد بام يتصف به من احل
ًإدراك احلس وقوعا ّ أي يرى بالعني املجردة وباإلشارة احلسية،ّ ُّ(. 

ّاجلسد وكل ما لـه طـول وعـرض وعمـق : اجلسم: ويف املعجم الوسيط
ّكـل : شخص يدرك من اإلنسان واحليـوان والنبـات، وعنـد الفالسـفة ّوكل

ّيشغل حيزا ويتميز ّجوهر مادي ّ بالثقل واالمتداد ويقابل الروح، وقـد عرفـه ًّ
 .قابل لألبعاد الثالثة الطول والعرض والعمق ّاجلرجاين بأنه جوهر

ّوهذه الصفات التي هي احلجمية والثقل وشغل الفـراغ هـي التـي يقـع  
ّفيها حتت إدراك احلس، والتي قال عنها اإلمام أبو زهرة بأنه ال يمكـن  اجلسم ّ

ّأن نتعقل أنه ّراك احليس، ومع ذلك ينزه عن اجل حتت اإلديقع ّ  .ّةميسّ
ًويتابع صهيب السفار قائال  ّتكلمني يف تعريـفّفاختار املحققون من امل(: ّ

ّهو املتحيـز بالـذات، القابـل للقـسمة، واملـراد بالقـسمة يف تعريـف : اجلسم
ّيعم القسمة الفعلية والقسمة الومهية، فقـسمة الكـل إىل أجـزاء إذ اجلسم ما ّ ّ ا ّ

ّاألجزاء فهي قسمة فعلية، وإن مل ينفصل ومل ينفك أوجبت انفصال هذه  فهي ّ
                                                                                                                   

 .٤١٩ ص١ج: الكالم اإلسالمي

  .٥٦١ ص١ ج:ّموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم )١(
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ّقسمة عقلية وومهية  سـبحانه وتعـاىل ينقـسم  اهللاّأن عـىل  ّابن تيمية ّ ويرص)١()ّ
 . اإلشارة إليهستأيت كام ،ّالقسمة الفعلية ّبالقسمة الومهية، وينفي عنه تعاىل

ّأن مـن اعتقـد بالتجـسيم، : ّيةّفتحصل إىل هنا بعد بيان خصائص اجلسم
: يعتقد هبذه اخلصائص، وبالتايل لـو وضـع ألـف قيـد وقيـد، وقـال ّالبد أن

 قـد خيتلـف هـذا ، نعـم.يستطع الفرار من املحـذور  مل)جسم ال كاألجسام(
ّوإال فلـيكن إطـالق .  جسم عـن آخـرّأي اجلسم عن ذلك اجلسم كام خيتلف

واالجتـاه ّبـه أتبـاع ابـن تيميـة   يلتـزماجلسم باملجاز ال باحلقيقة، وهـذا مـا مل
 .مييالتجس

ّوبالرجوع إىل واحد من أهم كتب ابن تيمية يتبني لنا رؤيـة ونظريـة هـذا ّّ ّ ٍ 
 ّبيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بـدعهم(الرجل بوضوح، حيث ينقل يف كتابه 

 : التاليةالرواية) ّالكالمية
ٍأتى رجل كعبا ـ كعب األحبـار ـ وهـو يف نفـر،( ً يـا أبـا إسـحاق :  فقـالٌ
دعوا الرجـل فـإن كـان >: ّعن اجلبار، فأعظم القوم قوله، فقال كعب ّحدثني

ّجاهال تعلم، وإن ًكان عاملا ازداد علام ً  خلـق  اهللاّأخـربك أن : ّ، ثم قال كعـب<ً
ّمثلهن، ثم جعل ما بني كل سامئني كام بني الـسامء  سبع ساموات ومن األرض ّ ّ

ّوجعــل بـني كــل أرضـني كــام بـني الــسامء  ،ّواألرض، وكـثفهن مثــل ذلـك
هلـا ّ إال يف الـساموات سـامء ّثم رفع العرش فاسـتوى عليـه، فـام.. .واألرض

ّأطيط كأطيط الرحل العال يف أول ما يرحتل من ثقل ُ ّاجلبار فوقهن ّ ّ.( 
ّثم يوجه ابن تيمية هذه الروايـة التـي مل تنقـل عـن النبـي  ُّ ّ : فيقـول ’ّ

 و رواية كعـب، فيحتمـل أن يكـون مـن علـوم أهـلوهذا األثر وإن كان ه(
                                                 

  .اجلسم، املبحث السادس يف تعريف ١٣٩ص: التجسيم يف الفكر اإلسالمي )١(
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ّالكتاب، وحيتمل أن يكون مما تلقاه عـن الـصحابة  وروايـة أهـل الكتـاب .)١(ّ
ّيصدقها وال يكذهبا، فهـؤالء األئمـة   الهو ال دافعها،التي ليس عندنا شاهد  ّ ّ

ّاملذكورة يف إسناده هم من أجل األئمـة، وقـد ّحـدثوا بـه هـم وغـريهم، ومل  ّ
ّمن ثقل اجلبار فوقهن>: ما فيه من قولهينكروا  ًهـذا القـول منكـرا  ، فلو كان<ّ

 .)٢()ّيف دين اإلسالم عندهم مل حيدثوا به عىل هذا الوجه
ُخرى، وهي الطامة الكربى أّثم ينقل رواية  وذكـر : قال القايض( :فيقولّ

ّفإن : مسعود وذكر فيه ّ حدثنا عن ابن:أبو بكر بن أيب خيثمة يف تأرخيه بإسناده
ّمقدار كل يوم من أيامكم عنده  َ ساعة، فتعـرض عليـه١٢ّ أعاملكـم بـاألمس  ُ

فيغـضبه   فينظر فيه ثالث ساعات، فيطلع منها عىل مـا يكـرهّأول النهار اليوم
 ّذلك، فأول من يعلم غضبه الـذين حيملـون العـرش جيدونـه يثقـل علـيهم،

 .)ّفيسبحه الذين حيملون العرش
ّثم يعلق ابن تيمية عىل ّ ّإعلم أنه غري ممتنع محل اخلرب عـىل ( : الرواية فيقولّ

ّظاهره، فإن قيل حيمل عىل أنه خيلق وجعـل ، )٣(ًيف العرش ثقال عىل كـواهلهم ْ
ّهذا غلط ألنه يفيض أن يثقل عليهم : هلم يف بعض األحوال، قيل لذلك أمارة

 مؤاخـذة  ملا فيه؛ّوخيفف عنهم بطاعة املطيعني، وهذا ال جيوز بكفر املرشكني،
 .)٤()تهما حييل صفاذلك   إذ ليس يف؛بفعل اخلري

 :ّومحل الرواية عىل الظاهر بحسب ما يريد ابن تيمية يفيض إىل ما ييل
                                                 

ّفاحتامل أنه من أهل الكتاب هذا، كيف تصححها؟ يقول: فإن قلت )١( ال دليل عندنا عـىل : ّ
ّأن كل ما جاء من أهل الكتاب ليس بصحيح ّ. 

 .٢٦٨ و ٢٦٧ ص٣ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )٢(

 .ّأي ال أنه ثقيل بل خيلق الثقل )٣(

 .٢٧٠ ص٣ ج:ّ بيان تلبيس اجلهمية )٤(
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 . ساعة٢٤ ساعة وليس ١٢ تعاىل  اهللاّ أن النهار عند .أ 
ٌ أنه تعاىل يعيش يف الزمان، وعنده ليل وهنار.ب ّ. 
 .عندما تعرضها املالئكة عليهّ إال ّيةّ  أنه تعاىل ال يعلم بأعاملنا اليوم.ج
ّ أنه تعاىل يعيش كامللوك، وتأتيه التقارير عن أعـامل العبـاد، وخيـصص.د ّ 

ّثالث ساعات كل يوم من أيامه لالطالع عىل تلك التقارير، وإذا مل تنتـه لديـه  ّ ّ
 .إىل اليوم الثاين  ّيؤجلها
 . يعلم بالواسطةّ أن املالئكة تكون أعلم منه سبحانه وتعاىل، وهو.هـ 
ٌ أنه تعاىل له ثقل ووزن.و ّ. 
 ّ أن غضبه تعاىل يزيد من وزنه حيث يصبح له ثقل من معايص العبـاد،.ز

َوهذا ما يشعر به محلة العرش َ. 
  سبحانه وتعـاىل الـذي تنـادي بـه هـذه هللافهل هذا هو التوحيد احلقيقي 

 !املدرسة؟
 يف الـشيخ األصـبهاين أيبتـأل) العظمة( منقولة يف كتاب التاليةوالرواية 

ّ حممد بن جعفر بن حيان، املتوىف بن اهللاّحممد عبد  هـ، وينقلهـا عـن ٣٦٩ سنة ّ
ٌإن ربكم ليس عنده ليل وال هنـار، نـور الـساموات مـن ( :مسعود، وفيها ابن ّ ّ

ٍكل يوم عنده ثنت ّنور وجهه، وإن مقدار  عرش ساعة، فيعرض عليـه أعاملكـم اّ
لـع فيهـا عـىل مـا يكـره ّفيها ثالث سـاعات، فيط يومّباألمس أول النهار وال

الـذين حيملـون العـرش واملالئكـة  ّفيغضب كذلك، فأول من يعلـم بغـضبه
ّال يـسبحه إالعرش، فال يبقى يشء  ّاملقربون وسائر املالئكة، فينفخ جربئيل يف

ّ فيسبحونه ثالث ساعات حتى يمتلئ،غري الثقلني ًالرمحن عـز وجـل رمحـة،  ّ ّ ّ
ُساعات، ثم يـؤتى بـام يف األرحـام فينظـر فيهـاّفتلك ست  ثـالث سـاعات  ّ

مـا  هـو العزيـز احلكـيم، خيلـقّ إال ّفيصوركم يف األرحام كيف يشاء، ال إلـه
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ً هيب ملن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فتلـك تـسع سـاعات، ،يشاء ً ّ
هـو ينظر يف أرزاق اخللق ثالث ساعات، فيبسط الرزق ملن يشاء ويقـدر و ّثم

 .)١()...يشء عليم فتلك ثنتا عرش ساعة ّبكل
وليس يف اخلـرب مـا يمتنـع بظـاهره : (ّونحن هنا نناقش ابن تيمية يف قوله

حيث يذهب إىل تصحيح مضمون الرواية والتي من مضامينها )  تعاىل اهللا عن
ّسبحانه وتعاىل ال يعلم أعامل العباد يف وقتها، وإنـام يكـون علمـه بعـد   اهللاّأن 

 ؟فهل هذه الرواية صحيحة .جهل
ّ املعلـق عـىل رأيّواجلواب سنأخذه من أتباع مدرسة ابـن تيميـة، حيـث 

وقـال البيهقـي يف : (ّبأهنا روايـة غـري مقبولـة، وقـال) ّتلبيس اجلهمية( كتاب
: قلـت. هذا موقوف وراويه غري معروف:  عقب احلديث،والصفات األسامء

 .)٢()ّملؤلف من باب الشواهداحلديث هبذا السند ضعيف وقد ذكره ا هذا
 ّإن: بـام مـضمونهّحيث علق عىل الروايـة ) العظمة(ق كتاب ّوكذلك حمق

ّ فابن تيمية مل يناقش سـند الروايـة، ولـو افرتضـنا ،إسنادمها موقوف وجمهول
ّفهل يمكن القبول بام جاء يف مضموهنا مـن أنـه تعـاىل يعلـم أعـامل  ّصحتها،

 ؟العباد بعد جهل
ّإن يف متن الرواية غرابة حيـث حـدد فيـه): العظمة(تاب ّويقول حمقق ك ّ 

 .ّفكل ذلك يكفي لضعف احلديث وبطالنه... الساعات
ّخرى هو يريد القول بأنه حتى لو كان احلديث صـحيح الـسند، أوبعبارة  ّ

ٍاملضمون ال يمكن القبول به بأي شكل من األشكال لكن ّ. 
                                                 

  .٤٧٩ ص٢ج: العظمة)١(

 .٢٢٦ ص٣ ج:ّبيان تلبيس اجلهمية )٢(
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 تلبـيس(ّحمقـق كتـاب وال مـع ) العظمـة(ّونقاشنا ليس مع حمقق كتـاب 
 ؛ عـىل الظـاهروحيملهاخلرب ّ، بل مع ابن تيمية الذي مل يمنع مثل هذا )ّاجلهمية

ّيرصح بشكل واضح باعتقاده بام يتهم ويفرتي به وبمثله عىل الشيعة ّألنه ٍ ّ. 
 فام هو هذا األمر؟

 

ّبأن من نتائج الرواية املتقدم : قلنا ّذكرها اعتقاد ابـن تيميـة بـأن علـم ّ   اهللاّ
ّبالعباد إنام يكون بعد اجلهل به، فإذا كان األمـر كـذلك فإنـه ينـسب إىل  تعاىل ّ

ّمنهاج السنة يف نقض كالم الشيعة القدريـة(يف كتابه  ّالشيعة اإلمامية قـوهلم ) ّ
 ويتحامل عليهم بسبب هذا املعتقـد، وهـذا األمـر ،بذلك ّبأن الشيعة يقولون

ُتعد وال حتىص من عجائبه وغرائبه التي ال ّ ُ. 
يقـول يف منهـاج ؛ ّواملرجع األساس الهتامه هـو اعتقـاد الـشيعة بالبـداء

ّوكذلك هشام بن احلكم وزرارة بن أعني وأمثاهلام ممـن يقـول إنـه ...( :ّالسنة ّ
ّمل يكن عاملا به، ومعلوم أن هذا مـن أعظـم النقـائص يف حـق الـرب  يعلم ما ّ ّ ً
 .)١()تعاىل

ّفإذا كان هذا من أعظم النقائص ويتهم به أجالء تالمذة اإلمـام الـصادق ّ 
  فكيف يقول به هنا وال يمنع من محل اخلرب عىل الظاهر؟×

 فكثـري مـن شـيوخ الرافـضة مـن ًاضيأو( :الكتاب نفسهًويقول أيضا يف 
ه، وأمثاله يقولون جيوز البداء عليـ  تعاىل بالنقائص، فزرارة بن أعني اهللايصف 

ّفإنه حيكم باليشء ثم يتبني له ما مل يكن ّ  .)علمه ّ
ّوليس خافيا أن كبار علامء ال ّ املعارصين إنام كفروا الشيعة، وقـالواّوهابيةً ّ 
                                                 

 .٧٥، ص٢ج: منهاج السنّة )١(
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ّبأهنم أبطنوا الكفر وأظهروا اإلسالم ألهنم يؤمنون بالبداء ّ. 
ّواحلق أن املؤمن بالبداء بالتفسري واملعنى املغاير ملا يقـول بـه الـشيعة  هـو ّ

ّتيمية وهو البداء الباطل الذي يعني بأن  ابن  . تعاىل علمه يكون بعد اجلهل اهللاّ
ِثم يتبني لـه مـا مل يكـن علمـه فينـتقض ...( :خرى وفيهاأّثم ينقل عبارة  َ ّ ّ

ًأمثال هشام كان يقول يعلم ما مل يكـن عاملـا  ّنإ. ..هئحكمه ملا ظهر له من خط
 .)١()النقائص ّبه، ومعلوم أن هذا من أعظم

ّ يتبـني ،ابن تيميةوعند إجرائنا ملقارنة بسيطة بني ما يقوله الشيعة وما يقوله 
ّبوضوح ما هو مراد كال الطرفني، وأهيام حمق، وأهيام يعظم علم  لنا ّ  . تعاىل اهللاّّ

 

ّنشري أوال إىل أن لفظ البداء ورد رصحيـا يف مـصادر الـسنة، وإىل أن هـذا ً ّّ ً ّ 
 :ّاملصطلح غري خمتص بالشيعة، ومن ذلك

 باب حديث أبرص وأعمى وأقرع يف بنـي) صحيح البخاري( ما ورد يف .١
ّإن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول  :إرسائيل، قال ّ    ّإن ثالثـة>:  يقـول’   اهللاّ

ّ عز وجل أن ي تليهم فبعث إ هم هللاب  إ ائيل أبرص وأقرع وأع  بدا   .)٢(ً< ل  ّ
 .» ء    هللاما بدا >:  يقول فيها×سيأيت معنا رواية عن اإلمام الصادق و
  اهللاسـمعت رسـول ( :يقـول) مسند اإلمام أمحد بن حنبل( ما ورد يف .٢
ًإن أول اآليات خروجا طلوع> : يقول’ ّ ّا شمس من مغر ها وخـروج ا ابـة  ّ

ّض ، فأيتهما ما  نت قبل صـاحبتها فـاألخرى  ن يقـرأ ا كتـب و...   أثرهـا ً
ًوأظن أو ا خروجا طلوع ا شمس من مغر ها ّ ّأنها  ما غر ت أتـت  ـت   وذ ك،ّ ّ

                                                 
  .٧٤ ص٢ ج:املصدر نفسه )١(

 .١٠٩ ص١ج: ًنقال عن النهاية يف غريب احلديث واألثر )٢(
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 أن  هللاّا رجـوع حـ  إذا بـدا  العرش فسجدت واستأذنت   ا رجوع، فأذن  ا  
 .)١()الشيخني  إسناده صحيح عىل رشط<...تطلع من مغر ها

ّهذا غيض من فيض مما ورد يف كتب وصحاح أهل الس ّنة، أما يف مـصادرٌ ّ 
 :ّالشيعة اإلمامية فننقل طائفتني من الروايات

ّ عز وجل اهللاحول علم : وىلالطائفة األ ّ. 
 .^ّما ورد حول البداء يف كلامت أئمة أهل البيت : الطائفة الثانية
 : فنذكر بعض الروايات، ومنهاوىلّأما الطائفة األ

  اهللاّإن « :ّ أنـه قـال×ؤمنني  ما ورد يف هنج البالغة عن اإلمام أمري امل.١
ًلطف به خ ا  سبحانه وتعا  ال    عليه ما العباد مق فون    لهم ونهارهم،

عيونـه،  ًوأحاط به علمـا، أعـضاؤ م شـهوده، وجـوارح م جنـوده، وضـمائر م
 .)٢(<وخلوات م عيانه سبحانه وتعا 

منقولـة  وهـي روايـة) صول الكايفأ( يف كتاب ×ً ما ورد عنه أيضا .٢
 وال  ء غـ ه و ـم يـزل  اهللا ن «: سمعته يقول : وفيها×عن اإلمام الباقر 

 .)٣(<كونه كعلمه به بعد كونه ً  ا بما ي ون، فعلمه به قبل
ِّأنه كتب إىل أيب احلسن الرضا : ّ رواية ورد يف أوهلا.٣   اهللاعـن   يسأله×ّ

ّعز وجل أكان يعلم األشياء قبل خلق األشياء، وكوهن  ّا، أو مل يعلم ذلك حتـىّ
ّخلقها وأراد خلقها؟ فوقع بخطه  ّ×: 

 ً   ا باألشياء قبل أن  لق األشياء كعلمه باألشياء بعدما خلق اهللا م يزل «
                                                 

  .٦٨٨١ :، الرواية٤٦٩ ص١١ج: مسند اإلمام أمحد بن حنبل )١(
 .١٩٨ : رقم هنج البالغة، اخلطبة)٢(
  .٢ح، ١٠٧ ص١ج: الكايف )٣(
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 .)١(»ّاألشياء،   م ال يعزب عن علمه مثقال ذرة   األرض وال   ا سماء
 الـصادق  هللاسألت اإلمام أبـا عبـد : الق : ورد يف كتاب بحار األنوار.٤

أكان يعلم املكان قبـل أن خيلـق املكـان، أم علمـه  : تبارك وتعاىل اهللا عن ×
ً بـل  ـم يـزل   ـا بـا  ن قبـل  اهللاتعـا  > :عندما خلقه وبعدما خلقه؟ فقال َ

 .)٢(» ميع األشياء كعلمه با  ن ّت و نه كعلمه به بعدما كونه، و ذ ك علمه
 ^ عقيــدة مدرســة أهــل البيــت هــذه الروايــات وغريهــا تظهــر لنــا

ّ يعلم كل يشء قبل خلقه، ال يعزب عـن علمـه مثقـال ذرة  اهللاّواعتقادهم بأن  ّ
ّاألرض وال يف السامء، ال أن أعامل العباد يعلمها بعد وقوعها، بـل يعلمهـا  يف
 .)٣(وقوعها قبل

من   عناية كبرية بموضوع البداء̂ ويل أحاديث أهل البيتُت :الطائفة الثانية
بعـض  ّيث اإلقرار بوجوده، وأمهية اإليامن به، باإلضافة إىل معاجلة ما يطرأ عىلح

 :الباقةلتباسات حول املسألة، ومن هذه األحاديث نختار هذه ااألذهان من 
ّ عز وجل يبـدو اهللاّمن زعم أن «: ّ أنه قال× عن اإلمام الصادق .١ ّ     

 .)٤(» فابرؤوا منه، ء  م يعلمه أ س
:  علمـ  هللاّإن « :ّ أنـه قـال×اه أبو بصري، عن اإلمام الصادق  ما رو.٢

ّوعلـم علمـه  هـو، مـن ذ ـك ي ـون ا ـداء،ّ إال ٌعلم  كنون  زون ال يعلمه ٌ

                                                 
  .٤، ح١٠٧ ص١ ج:املصدر نفسه )١(

 .٢٠ ، ح٨٥ ص٤ج:  بحار األنوار)٢(

ومعطياتـه،  ّالتوحيد، بحوث حتليلية يف مراتبـه:  تعاىل، راجع للتفصيل يف بحث علم اهللا )٣(
  .، العلم الذايت٢٠٥ ص١ ج:ّالسيد كامل احليدري

  .٣٠، ح١١١ ص٤ ج:بحار األنوار )٤(
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 .)١(»ه فنحن نعلمهء الئ ته ورسله وأن يا
 .)٢(»   من جهلُ  م يبد اهللاّإن « :ّ أنه قال× عن اإلمام الصادق .٣
 ـشاء،  ّ يقدم ما  شاء، و محو ما اهللاّإن «: ل، قا×عن اإلمام الصادق . ٤
ٍف  أ ر ير ده «:  وقال»ّم ا كتابأ ما  شاء وعنده و  بت

قبل أن   فهو   علمه اهللاّ
 .)٣(»جهل  ال يبدو   من اهللاّوقد  ن   علمه، إن ّ إال يضعه، ل س  ء يبدو  

اليوم  نهل يكو: ×  اهللاسألت أبا عبد >:  عن منصور بن حازم، قال.٥
 :قلـت. اهللاَال، مـن قـال هـذا فـأخزاه :  باألمس؟ قال اهللايشء مل يكن يف علم 

بـ ، قبـل : ؟ قال اهللاأرأيت ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة، أليس يف علم 
 .)٤(» لق ا لق أن

 ّونالحظ كيف أن هذه الروايات نظرت إىل معاجلة ما يمكن أن يقـع فيـه
  سبحانه وعدم العلم نتيجة اإليامن اهللا نسبة اجلهل إىل البعض من االلتباس يف

ّبالبداء، لذلك تصدى األئمة   .واضح ٍ لدرء هذه الشبهة ومعاجلتها ببيان^ّ
ٍ من الروايات نـاظر إىل بعـد آخـر يف املـسألة، وهـو مـا وهناك نمط آخر ُ

ّبأمهية اإليامن بالبداء يف العقيدة اإلسالمية، ومن ذلك ّيتعلق ّ: 
 .)٥(» بمثل ا داء اهللاُ ما  ظم « : قال×هشام بن سامل، عن الصادق  عن .١
 ـو علـم « : يقـول×  اهللاسـمعت أبـا عبـد : ّ عن مالك اجلهني، قال.٢

                                                 
  .٨، ح٢٤٧ ص١ ج:الكايف )١(
  .١٠، ح١٤٨ ص١ ج:املصدر نفسه )٢(
  .٦٣، ح١٢١ ص٤ ج:بحار األنوار )٣(
  .١١، ح١٤٨ ص١ ج:الكايف )٤(
  .١، ح١٤٦ ص١ ج:املصدر نفسه )٥(
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 .)١(»ّا اس ما   القول با داء من األجر، ما ف وا عن ا  م فيه
ّما ت بأ نـ « : يقول×  اهللاسمعت أبا عبد : عن مرازم بن حكيم، قال. ٣ ّ 

ّقط ح  يقر  ّ  .)٢(»ّوالعبودية والطاعة با داء وا ش ئة وا سجود:   مس خصال هللاّ
  اهللاما بعـث « : يقول×ِّسمعت الرضا : ّ عن الريان بن الصلت، قال.٤

ًن يا  .)٣(» با داء هللاّبتحر م ا مر، وأن يقر ّ إال ّ
ه هـذ ّ الربيئـة مـن كـل^ّوهكذا هي تعبريات كلامت أئمة أهل البيت 

ّاالفرتاءات التي حتامل عليهم هبا أئمة الـضالل مـن أمثـال عبـد الـرزاق بـن  ّ
ّفتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة (ّبن عطية صاحب كتاب  عفيفي ّ

لإلمــام ) صــول األحكــامأاإلحكــام يف (ّحقــق كتــاب  ، والــذي)واإلفتــاء
د إعتـذر اآلمـدي عـن اليهـو( :عـىل الكتـاب اآلمدي، حيث قال يف تعليقته

 بـني رضغـالورشائعه بخفـاء  ، وطعنهم يف أفعاله هللاوالرافضة يف انتقاصهم 
جاء بعد موسى مـن  ّومن تبني أمر اليهود وحسد اليهود ملن. ..النسخ والبداء

عـىل فـساد  ّاألنبياء وكيدهم لرشائع اإلسالم، وتبني حـال الرافـضة ووقـف
عـن  م ورثوا مبادئهمّدخيلتهم وزندقتهم بإبطان الكفر وإظهار اإلسالم، وأهن

 ّاليهود، وهنجوا يف الكيد لإلسالم منهجهم ـ أي منهج اليهـود ـ وتبـني حـال
ّالرافضة علم أن ما قالوه من الزور والبهتان ـ أي يف مسألة البـداء ـ إنـام كـان  ُ ّ

                                                 
  .١٢، ح١٤٨ ص١ ج:املصدر نفسه )١(

  .١٣، ح١٤٨ ص١ ج:املصدر نفسه )٢(

لنظـر ملالحظة أحاديث البداء بـشكل عـام يمكـن ا. ١٥، ح١٤٨ ص١ ج:املصدر نفسه )٣(
، باب البداء والنسخ، حيث استقـىص املجلـيس سـبعني ١٢٢ـ٩٢ص ٤بحار األنوار، ج: إىل

ّخربا من مصادر متعددة، كذلك  بـاب البـداء، ،١٤٩ ــ١٤٦ ص١صول مـن الكـايف، جُاأل: ً
 .ًحيث أورد مخسة عرش حديثا
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ّ وحـسد للحـق وأهلـه وعـصبية ممقوتـة دفعـتهم إىل الـدس ّئقصد سـي عن ّ ّ
ًا وعلنا للرشائع ودوهلا القائمة عليها، ومـن ّمعاول اهلدم رس واخلداع وإعامل ً

ما هم عليه مـن الفريقني ـ اليهود والرافضة ـ ظهر له  قرأ آيات القرآن وتاريخ
 .)١()ّئالدخل واملكر السي
ُ الواردة يف روايات السنة ال يراد منها نفـس <بدا>ّإن كلمة : قد يقول قائل ّ

 . هذا اشرتاك لفظيّاملستعمل واملقصود عند الشيعة، فلعل املعنى
 الواردة يف نـصوص  <هللابدا >لقد فهم األلباين واألرناؤوط من : واجلواب

 :ّالسنة نفس معنى البداء الوارد يف نصوص الشيعة، والدليل عىل ذلك أهل
 ّتأليف حممد نـارص األلبـاين، حيـث) صحيح اجلامع الصغري(ما ورد يف 

: الثـة نفـر مـن بـ  إ ائيـلّأن ث>: ينقل رواية جامع صحيح البخاري وفيها
 .<... هللاوأقرع وأع ، بدا  أبرص

ّثم يعلق عليها األلبـاين بـالقول ّهـذه روايـة البخـاري، وكأهنـا روايـة ( :ّ
. <أي قـىض>ّفـرسها ابـن األثـري بقولـه   مستحيل، ولـذا هللاّباملعنى فإن البداء 

 .)٢()ّأصح وهي رواية للبخاري فهي. ّويؤيده رواية مسلم
ٍن قول األلباين ينم عن جهـل كبـريًعلام بأ ُّ ّ ألن قولـه إن الروايـة منقولـة ؛ّ ّ

ّيؤدي إىل عدم وجود أي قيمة للكتاب ألنه مل ينقل ألفـاظ رسـول  باملعنى ّ  اهللاّ
 ينقل األلفاظ فكيف يمكن االعتامد عليه ؟ ، وإذا مل’

 مسند اإلمـام(ّوهكذا احلال مع العالمة شعيب األرناؤوط يف تعليقه عىل 
مـن » بـدا«قوله فإذا بـدا هكـذا يف النـسخ : قال السندي( :حيث يقول) دأمح

واألقـرب : قلـت. ..ّوجمرور متعلق به، أي ظهر لـه تعـاىل جار»  هللا«ّالبدو، و
                                                 

 .١٣٦ ص٢ج: صول األحكامُأاإلحكام يف  )١(

  .٢٠٥٢، ح١١ ص١ج:  الكبريالصغري وزيادته الفتحصحيح اجلامع  )٢(
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ّألن الرواية صـحيحة الـسند، وهـي يف البخـاري  [التأويل بال ختطئة الرواية
 .) أعلم اهللابعد ثبوهتا و ]ومسند أمحد عىل رشط الشيخني

ّال ندري أي منهج يعتمد هؤالء، ففي موضع يقولون بأن العقـل يقـولف ٍ ّ 
ٍباالستحالة فال يمكن القبول بظاهر الرواية والبد من التأويـل، ويف موضـع  ّ

 .يقولون نعمل بظواهر اآليات والروايات آخر
الروايـات،   فمنهجنا واضح يف مجيع^ّأما نحن يف مدرسة أهل البيت 

ُويف أي صفة تذكر  ً عز وجل يف آية أو رواية، فالبد أوال للعقل  هللاّ ّ ّ  ّجيوزهـاأن ّ
ّ فمثال لو دلت آية أو رواية عـىل أن .وال حييلها ّ    علـم بعـد جهـل، فنقـول اهللاً

ّ تعاىل ال يتصف باجلهـل الـذي هـو نقـص، فننفـي  اهللاّغري معقول، ألن   هذا
  هللا صتنسب الـنقّ فال قيمة هلا، ألهنا كانت صحيحة السند ًالرواية رأسا، وإن

 .تعاىل
ّويف مسألة اجلسم نريد أن نصل إىل مثـل هـذه احلقيقـة؛ وهـي أن صـفة 

ّ عز وجل كاجلهل والعجز، وهلذا مل نوافق عىل مثـل هـذا  هللاهي نقص  اجلسم ّ
ّبأن أي قول يرد فيه بأن  الوصف، وقلنا ّ فبمقتىض القاعـدة العقليـة ، جسم اهللاّّ

 .فظّهذا الل ّالبد من تأويل ظاهر
 

 ّينتهي بنا البحث يف البداء بعـد هـذه املقـدمات إىل بيـان املحـاور التاليـة
 :ّلتوضيح حقيقته عند السنة والشيعة

  ّحول مع  ا داء   ا لغة: ّا حور األول
 فكلمة. ًغة يف القديم واحلديث عىل معنى مشرتك للبداءتلتقي معاجم الل

ًبدا اليشء يبدو بـدوا : قوهلم ف.بمعنى ظهر» بدا« الثالثي مصدر الفعل» بداء« ِ
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ًوبدوا وبداء ً  )٣( والزبيـدي)٢(واألزهـري )١(هذا مـا ذكـره ابـن فـارس. ظهر: َ
 .)٦( واجلوهري)٥( وابن منظور)٤(والفيومي

ًبدا بـدوا وبـداء> :وعن املعاجم احلديثة، جاء يف املعجم الوسيط  . ظهـر: ً
الـرأي بعـد أن مل يكـن،  ظهـور: البداء.  له فيه رأيَّجد: وبدا له يف األمر كذا

يف هـذا األمـر  بـدا يل: ُاستصواب يشء علم بعد أن مل يعلم، وكذلك: ًوأيضا
 .)٧(ٌأي ظهر يل فيه رأي آخر: بداء

بدا الـيشء (: فقد ذكر يف املفردات) هـ٥٠٢: ت(ّأما الراغب األصفهاين 
ًبدوا ًظهر ظهورا بينا، قال : ًوبداء ْ ْو دا  هم من {:  تعاىل اهللاًّ ِ ْ ُ َ َ َ ُ ما  ـم ي ونـوا   اهللاَ ُ َ ْ َ َ

َ  ــسبون ُ ِ َ ْ ُو ــدا  هــم ســ ئات مــا كــسبوا{ ،)٤٧: الزمــر( }َ َُ ََ ََ ُ َ َ ْ َ ، )٤٨: الزمــر( }َ
َ بدت  همـا سـوآ هما{ َ َُ ُُ ْ َ َ ْ َ القـرآن الكـريم  وقـد ورد املعنـى يف. )١٢١: طـه( }َ

ّإحدى وثالثني مرة موزعا عىل ست عرشة سور ً ّ  .)٨()ةّ
ًمن الواضح أن اللغة تتفق عىل معنـى واحـد، بيـد أن هنـاك اختالفـا يف  ّ َّ ًّ ّ

ٌزيـد «: م وربطها للظهور، فعندما يقـالواملصداق يأيت من ناحية الال التطبيق
ّظهر له ما كان خمفيا عنه، أما عندما يقال: فمعناه »بدا له يف الرأي ً ّبـرز عـيل «: ّ

                                                 
  .٢١٢ ص:ّمعجم مقاييس اللغة )١(

 .ّمادة بدا: هتذيب اللغة )٢(

  .٣١ ص١ج: تاج العروس، الزبيدي )٣(

  .٥٥ ص١ ج:املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري )٤(

 .ّ مادة بدا:لسان العرب )٥(

 .٢٢٧٨ ص٦ج:  الصحاح)٦(

 .٤٥ـ٤٤ ص:املعجم الوسيط )٧(
 .١٤٨ ـ١٤٧ص: عجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريمنظر املُ أ)٨(



 ٢٢٩ ................................................................................   جسم له تعاىل   اهللا ّأن

ًر من شجاعته ما كان خمفيا عن الناسظه: فمعناه »فبدا له من الشجاعة ّ. 
ّالبداء باالستخدام األول الذي يعني ظهور األمر بعد أن مل يكن، والعلـم 

ٌأن مل يعلم، أي العلـم الـذي يـسبقه جهـل، هـو أمـر مـستحيل عـىل  بعد   اهللاُ
ّ، فضال عـن عـامل، فكيـف بأئمـة  اهللاِّبه عاقل موحد مؤمن ب سبحانه، ال يلتزم ً

 !ِوهم عدل القرآن؟ ^ أهل البيت
ّ جل شأنه، إنام هو بمعنـى املثـال الثـاين، أي اهللافالبداء املنسوب إىل «إذن  ّ 

 هـذا مـا. ٌّ من املشيئة ما هو خمفي عىل الناس، وعىل خالف ما حيسبون هللاظهر 
ّ كام يرصح بذلك العالمة حممد جواد البالغي)١(»يقتضيه العقل ّ ّ. 
  ^اديث أهل ا يت حول ا داء   أح: ا حور ا ا 

ّونكتفي بام ذكرناه سابقا من روايات وأحاديث عـن األئمـة املعـصومني ً 
 : ضوئها تسجيل ما ييليف والتي يمكن لنا ^

ًأوال ً ليست روايات البداء خربا واحدا، بل هـي:ّ متكـاثرة مستفيـضة، «: ً
ٌبام نقل عن بعضهم أنه خرب واحد ُفال يعبأ ّ ُ«)٢(. 

  اهللا منه املعنى الباطـل الـذي ينـسب اجلهـل إىل بإزاء ذلك ليس املقصود
ّسبحانه، ألن هذا مما جيزم العقل والنقل ببطالنـه، بـل لـه يف القـرآن الكـريم  ّ

ّ معنى آخر ـ كام تبني لنا ـ^أهل البيت  وروايات ً. 
ّ تفيد النصوص احلديثية بداللة واضحة ال ختطئهـا العـني أن البـداء :ًثانيا ّ ُ
ّمجيعا، مل تشذ عنه نبوة قط ّن الديني رافق نبوات السامء مشرتك يف اإليام عنرص ّ ًّ

ّ إىل خاتم النبيني حممد × آدم  اهللابعث  نذم ّ’.  
                                                 

  .٢٠ص: رسالتان يف البداء )١(
   .٣٨١ ص١١ج: امليزان يف تفسري القرآن )٢(
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ّ تكشف النصوص بلغة رصحية ال يشوهبا إلتبـاس عـن حـذر أئمـة :ًثالثا
توضـيح  ّ مما ستلوكه ألسنة البعض يف خمالفة البداء، فسعوا إىل^البيت  أهل

ّبهة، واستئصال سوء الفهم من اجلذور، هذا لـو قـدر أنااللتباس، ودرء الش ُِّ 
ًمناوءة البداء ترجع إىل سوء فهم والتباس يف التلقي فعال، ولـيس إىل غـرض  ّ

 .)١(!جاجة والعنادّوموقف مبني عىل أساس الل ّمبيت
   وقع ا داء من العلم اإلل : ا حور ا الث

  اهللايف كالمهـم عـن علـم ّمور املهمة التـي ذكرهـا علـامء الـشيعة من األ
ّوتعاىل أن الـدليل العقـيل والـنقيل إلتقيـا عـىل أن  سبحانه  سـبحانه يعلـم  اهللاّ

ًتفـصيال قبـل أن يوجـدها، وهـذا هـو العلـم التفـصييل  األشياء قبل اإلجياد
 .باألشياء يف مقام الذات

ّكام أنه ال يشذ عـن علمـه يشء يف مقـام العلـم الفعـيل، وال تعـزب عنـه  ّ
ّبل كل يشء عنده يف الكتاب املبني الذي هو الكتاب املكنـون واللـوح  غائبة، ُ ّ

ٍم الكتاب، إذ ما من يشء ال رطب وال يابسُأو املحفوظ ٍيف كتـاب مبـني، ّ إال ّ
 .ذلك وال أكرب وال أصغر من

ّوبإزاء ما أكده األئمة  اإلجيـاد يف  ّ من أن علمه سبحانه باألشياء قبـل^ّ
ّ يف الكتاب املبـني، كيـف نوفـق بـني هـذه احلقيقـةمقام الذات، ومع اإلجياد ُ 

ّوالبداء، باألخص حني تؤخـذ بنظـر االعتبـار األحاديـث املستفيـضة عـنهم 
ّليس يف إثبات البداء وحسب، بل يف أنه من أفـضل مـا )  عليهم اهللا صلوات(

َعبد  ِ  . به اهللاُ
ُ إن من الرضوري لتوضيح عدم التعـارض بـني مـا ذكـر عـن :واجلواب ّ

                                                 
  .٣٢٤ ص١ج: ّالسيد كامل احليدري: التوحيد )١(
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 .تعاىل باألشياء والقول بالبداء تبيني املنطقة التي حيصل هبا البداء  اهللا علم
ّفمن العلم اإلهلي ما هو ذايت باألشياء قبـل اإلجيـاد، والبـداء ال يقـع يف  
 .ّومن ثم ال جمال للتغيري فيه. الرضب من العلم الذي هو عني الذات هذا

ّ ومظاهر عـدة، األوىل ّكام أن هناك العلم الفعيل الذي ينطوي عىل مراتب
ّيطلق عليها مرتبة الكتاب املبني واللوح املحفـوظ  منها وهـذه ) وغـري ذلـك(ُ

ّم ُأّفيها البداء، وهي ال حتتمل التغري والزيادة والنقـصان، وهـي  املرتبة ال يقع
 .الكتاب

خرى من العلم الفعيل أطلق عليه القرآن الكـريم لـوح ألكن هناك مرتبة 
ً التي يقع فيهـا البـداء، وهـو يـتم أيـضا يف إطـار مـا هـو واإلثبات هي املحو ّ

ُالكتاب وبام ال يشذ عن نطاق الـسنن املكنونـة التـي ال حتتمـل  ّمُأموجود يف  ّ
ّوبذلك ال يستدعي البداء وال يالزم التغري يف العلم، وإنام  التحويل والتبديل، ّ

 .الفعيل التي تنعكس فيها تقاديره التغيري يف مظاهر علمه
   ا داء با شيعة ؟ّهل  تص: حور ا رابعا 

ًالبــداء بــاملعنى الــذي ذكرنــاه الــذي ال يعنــي تغيــريا يف العلــم واإلرادة 
ّخيـتص بالـشيعة وحـدهم، فأحاديـث الفريـق اآلخـر مـشحونة  ّاإلهليني، ال

ّاآلجــال املعلقــة وتــأثري العمــل يف تغيــري املــصري،  ّبروايــات نبويــة تــشري إىل
 :بعض ما ورد يف هذا املجال، ومنها كرناه، نضيفوباإلضافة إىل ما ذ

ُ محو {: يف ظالل قوله سبحانه) ّالدر املنثور( عن السيوطي يف .١ ْ  َ مـا  اهللاَ
ِ شاء و  بت وعنده أم الكتاب َ َِ ِْ  ُ ُ َ ْ َ َُ ِ

ْ ُ ُ ّ أنـه سـأل  عنه اهللاريض ّعن عيل : )٣٩: الرعد( }َ
ّي يـك بتفـس ها، وألقـرن  ألقـرن ع>:  عن هذه اآلية فقال لـه’  اهللارسول 

أ ع 
ُ

ّا صدقة   وجهها، و ر ا وا ين، واصطناع ا عروف، : ّم  بعدي بتفس ها
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ِا شقاء سعادة، و ز د   العمر، و    صارع ا سوء ّ ول َ«)١(. 
ّ وعنه أيضا، عن ابن عباس، قال.٢ ّال ينفع ا ذر مـن القـدر، ول ـن «: ً

 .)٢(»قدر ء ما  شاء من اليمحو با   اهللا
ّال يـرد القـدر إال«:  قـال’  اهللا عن ثوبان، عـن رسـول .٣ ّا  ء، وال  ّ

ُ ال ، و ن ا رجل  حرم ا رزق با نب يصيبهّيز د   العمر إال ُ ّ ّ ّ«)٣(. 
عن األقـرع  ’ّبل ورد لفظ البداء يف كتبهم كام ذكرنا يف حديث النبي 

 .واألبرص واألعمى
ّ بل حتى اللفظي كام يف حـديث األقـرعيف ضوء هذا االشرتاك املعنوي ـ ّ 

ّواألبرص واألعمى ـ تتبني دقة املالحظة التي أبداها علامء الشيعة وباحثوهم  ّ
ّ النزاع حـول البـداء لفظـي، وإالّالقدم من أن منذ ّ فالنـصوص الروائيـة مـن ّ

وجود رضبني من األجل، كام هي مستفيضة يف الكـشف عـن  ّالفريقني تؤكد
 .املصري تغيريتأثري العمل يف 

 عنـدما يـصل إىل )أوائل املقـاالت(يف ) هـ٤١٣: ت(يقول الشيخ املفيد 
ّوليس بيني وبني كافة املسلمني يف هذا الباب خـالف، وإنـام خـالف ( :البداء ّ
 .)٤()ّخالفهم يف اللفظ دون سواه من

ّومن املعارصين كرر املالحظة ذاهتا السيد الطباطبـائي  ) هــ١٤٠٢: ت(ّ
ّوالذي أحسب أن النزاع يف ثبوت البداء كام يظهر من أحاديـث ( :كتب عندما

                                                 
 .٦٦١ ص٤ج: ّالدر املنثور يف التفسري باملأثور )١(
  .٦٦١ ص٤ ج:املصدر نفسه )٢(
ــه يف )٣( ــن ماج ــننه رواه اب ــام رواه ، ٤٠٢٢، ح١٣٣٤ ص٢، وج٩٠، ح٣٥ ص١ج: س ك

 .٤٩٣ ص١ج: احلاكم يف املستدرك
  .٩٣ـ٩٢ص: أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات )٤(
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ّ ونفيه كام يظهر من غريهم، نزاع لفظي^البيت  ّأئمة أهل ومـن الـدليل ... ٌ
ّالنزاع لفظيا استدالهلم عىل نفي البداء عنه تعاىل بأنه يـستلزم التغـري  عىل كون ّ ً ّ

البداء فينا، ال البداء بـاملعنى ّالزم البداء باملعنى الذي يفرس به  ّيف علمه، مع أنه
 .)١()األخبار فيه تعاىل ّالذي يفرسه به

ٍمع ذلك كله مل يسلم الشيعة من الغائلة والتهم تكـال هلـم دون متحـيص  ُ ّ ّ
ّمنذ الصدر األول حتى اآلن، مـن دون أن يكلـف املـشنعون أنفـسهم  وعلم ّ ّ ّ

 .واإلصغاء إىل الدليل عناء الفهم
ّلف آثار الـسلف مـا دام األمـر يتعلـق بالـشيعة، وال غرابة أن يقتفي اخل

ّكــل يشء تطــور( ّذلــك أن ٍالكتابــة عــن الــشيعة، ولكــل بدايــة هنايــةّ إال ّ  ّ إال ّ
ٍولكل حكم مصدره ودليله اإلفرتاء عىل الشيعة،  )٢()األحكام عىل الـشيعةّ إال ّ

 .ّالشيخ حممد جواد مغنية ّكام يقول ـ بحق ـ املرحوم
ّواهد من كلامت علامء أهل الـسنة تتوافـق مـع مـا ونختم هذا البحث بش

 .علامء الشيعة يف بيان حقيقة املعنى واملراد من البداء ذكره
  هللابدا ( :للعسقالين قوله) فتح الباري يف رشح صحيح البخاري(ورد يف 

 فأراد إظهاره، ولـيس  اهللا سبق يف علم :أي ،)٣(بتخفيف الدال املهملة بغري مهز
ّألن ذلك حمال يف حق  ًر له بعد أن كان خافيا،ّاملراد أنه ظه ُ  .)٤() تعاىل اهللاّ

                                                 
 .٣٨٢ـ٣٨١ ص١١ج: امليزان يف تفسري القرآن )١(
ّينظر النص يف مقدمة الشيخ حممد جواد مغنية لكتاب عبد اهللا )٢( ّ خـرى، أ بن سبأ وأسـاطري  ّ

 .١١ ص١ ج:ّيف السيد مرتىض العسكريتأل
ّ، بحيث تتحول اجلملة مـن  وهذا احرتاز منه عن إرادة البعض بتحريف اللفظ إىل بدأ اهللا )٣(

 .عالً فا اإلضافة إىل كون اهللا
  .٦١٣ ص٦ج: فتح الباري يف رشح صحيح البخاري )٤(
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) عمدة القاري رشح صحيح البخـاري(ًوأيضا نفس هذا الكالم ورد يف 
؛ بتخفيف الـدال املهملـة بغـري مهـزة، كـذا  هللابدا ( :العيني، حيث قال لإلمام

ّنه ظهر لـه  فأراد إظهاره، وليس املراد أ اهللاعلم   سبق يف:أي. ..ضبطه بعضهم
ُبعد أن كان خافيا، ألن ذلك حمال يف ّ  .)١() تعاىل اهللاّحق  ً

 ّوأما خامتة البحث يف كالم الشيعة فنذكر ما ورد يف رسـالة حتـت عنـوان
ّتأليف العالمة املجدد البالغي، وآيـة ) رسالتنا يف البداء( ّ العظمـى الـسيد  اهللاّ

ّوهي من إعداد السيد حممد عيل احلكيم، اخلوئي، ّوأمـا البـداء فهـو ( : وفيهـاّ
ًبمعنى الظهور لغة، مأخوذ من بدا يبدو بـدوا وبـدوا وبـداءة ً ُداء وبـَوبـ ً ، اًدؤً

ً ظهر له ما كان خمفيا عنه، وفالن برز: فالن بدا له يف الرأي، أي:فيقال فبدا لـه  ّ
ًمن الشجاعة ما كان خمفيا عن الناس، فمعنى بـدا يف املثـالني واحـد، فالبـداء ّ 

ّ جل شأنه إنام هذا املعنى الثاين، أي ظهر  اهللاب إىل املنسو   من املشيئة مـا هـو هللاّ
 :ّخمفي عىل الناس، وهذا ما يقتضيه العقل ويشهد له رصيح األحاديث، منها

ّ إال     ء هللامـا بـدا >: × بن سنان، عن الـصادق  اهللاصحيح عبد  •

 .<قبل أن يبدو    ن   علمه
 .<   من جهلُ  م يبد اهللاّإن >: خرىأورواية  •
  بـاألمس؟ قـال اهللاهل يكون اليوم يشء مل يكن يف علـم >: ورواية ثالثة •
 أرأيت ما كان وما هـو كـائن إىل يـوم: ، قلت اهللاال، من قال هذا فأخزاه : ×

 .<ب ، قبل أن  لق ا لق: ×؟ قال  اهللالقيامة، أليس يف علم 
ّفأين ابن تيمية وأتباعه من كل هذ  !ا؟ّ

                                                 
 .٦٦ ص١٦ج:  رشح صحيح البخاريئعمدة القار )١(
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ّذكرنا سابقا بأنه يوجد اجتاهان يف مسألة التجسيم ّ ً: 
ّاالجتاه األول ّهو االجتاه العام :ّ ّ والقائـل بـأن ة،ّعامـ لدى علامء املسلمني ّ

ّالتجسيم والتشبيه من صفات النقص والبد أن ينزه  . تعاىل عنها اهللا ّ
 .التجسيم والتشبيهّ وهو اجتاه :ّاالجتاه الثاين

 :ّوأصحاب هذا االجتاه انقسموا إىل طوائف ثالث
 .ّ الطائفة التي قالت ورصحت بالتجسيم والتشبيه:وىلاأل

  الطائفة التي قالت بالتجسيم ونفت التشبيه، وقد أجبنا عـىل هـذه:الثانية
 .ّالطائفة بأنه ال يمكن الفصل بني التجسيم والتشبيه

ّتثبـت اجلـسمية ومل تنفهـا، ولكنهـا التزمـت مل ي  وهي الطائفة الت:الثالثة ّ
ّأدت إىل التجسيم، واستدلوا عىل قوهلم بأنه مل يرد يف الكتاب والـسنة  بصفات ِ ّ ّ ّ

ِوبالتايل مل يرد ما ينفـي ومـا يثبـت، ومـع ذلـك التزمـوا بلـوازم  ،لفظ اجلسم
 ....ّواملكان، والتحيز، والصعود والنزول  اجلهة،:التجسيم من قبيل

 ّن موقع ابن تيمية من هذه الطوائف؟فأي
ًيف الواقع أن ابن تيمية يقـف موقـف املـرتدد، فنجـده تـارة مـع الطائفـة  ّ ّ ّ

ّوحمل بحثنا هو بيان حقيقة موقف ورأي ابن  .وىلًوتارة مع الطائفة األ الثانية،
 .والذي هو القول بالتجسيم ّتيمية وتبيني موقعه احلقيقي،

ّ ابـن تيميـة تـدرج يف كالمـه وخطـّمن هنا جتـدر اإلشـارة إىل أن  ّ عـدةاّ
ّوىل مل يثبت ومل ينف اجلـسمية، وقـد تعرضـنا إىل خطوات، فهو يف اخلطوة األ ّ ِ
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 .فيام سبق ذلك
ّثم يف اخلطوة الثانية تصاعد يف رأيه وقـال بـأن الـسلف الـصالح وأئمـة ّّ 

ّاملسلمني ذموا من نفى اجلسمية، دون أن يشري إىل أقوال الذامني ّّ. 
، حيـث )ّبيـان تلبـيس اجلهميـة(ٍا الرأي ورد بشكل رصيح يف كتابه وهذ

 ووجهـه  اهللاًجسام، فيـد ّ إال ّإن اليد والوجه ال تكون: ًوقالوا أيضا...( :يقول
 تعـاىل جـسم ال  اهللاًجـسام، فـّ إال واملوصوف هبذه الصفات ال يكون كذلك،

ّوهذا مما ال يمكـن النـزاع فيـه لكـن أي  :قالوا. كاألجسام حمـذور يف ذلـك، ّ
ّمـة وأئمتهـا، رسوله وال قول أحد من سـلف األ ّ وال سنة اهللاوليس يف كتاب  ّ

ّأنه ليس بجسم، وأن صفاته ليست ًأجساما وأعراضـا؟ فنفـي املعـاين الثابتـة  ّ ً
 .)١()ٌرشع وال عقل، جهل وضالل  معناهاِ والعقل، بنفي ألفاظ مل ينفبالرشع

ّن دون تسميتها، وكل ذلك فقط مـن ّفهو يريد أن يثبت اجلسمية ولكن م
ّمغالطة القارئ وإهيامه بأنه ال يثبت اجلسمية  أجل ّ. 

ّثم يرتقى ابن تيمية يف اخلطوة الثالثة بعد أن مل ينف اجلـسمية ليقـول بـأن  ّّ ِّ ّ
ّمن أنكر جسمية احلق سب ّكل ّة، وكـل اللحانه وتعـاىل فهـو مبـتىل ببدعـة ضـّ

ًنه لو تنزلنا وقلنا بأن إثبات اجلسمية أيـضا وبعد ذلك يقول بأ ضاللة يف النار، ّّ ّ ّ
ّسمية بدعة أقـل مـن بدعـة ّاجلسمية بدعة، لكن القول باجل ّبدعة، كام أن نفي ّ

ّة، ثم يرتقىجلسميانفي  ّليقول بأن القـول باجلـسمية بدعـة حـسنة يف مقابـل  ّ ّ
ّيرتقى أكثر ليقول بأن إثبات اجلـسمية  ّالنفي لكوهنا بدعة مذمومة، ثم ّ  هـي  هللاّ
ّأقرب للسنة من نفي اجلسمية ّ. 

ٍوكل ذلك قاله ابن تيمية بكالم رصيح يف  ّ ) درء تعارض العقـل والنقـل(ّ
 :ّوهذا نصه

                                                 
 .٣٧٣ ص١ج: ّمية بيان تلبيس اجله)١(
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ًفليكن هذا الزما للرؤية، وليكن هو جسام«: قال لكمو( : ، أو قال لكـم»ً
ٌأقول إنه جسم أنا« أنـت مبتـدع يف إثبـات «: مل يكـن لكـم أن تقولـوا لـه» ...ّ

، فالبدعة يف نفيه كالبدعة <وأنتم مبتدعون يف نفيه>: يقول لكم ّ، فإنه»ّاجلسمية
ّأعظم، بل النـايف أحـق بالبدعـة مـن املثبـت، ألن املثبـت  يف إثباته، إن مل تكن ّ

ًوذكر هذا معاضدة للنصوص، وتأييدا هلا، وموافقة  أثبت ما أثبتته النصوص،
ّفإن قدر أنه ابتدع يف ذلك... هلا ّ ّأخف من بدعة مـن نفـى ذلـك كانت بدعته  ُ

َنفيا عارض به النصوص َ بدعـة خالفـت : البدعـة بـدعتان :قال الـشافعي... ً
ًكتابا أو سنة أو إمجاعا أو أثرا عن بعض أصحاب ً ً  فهذه بدعـة ’  اهللارسول  ًّ

: فهذه قد تكـون حـسنة، لقولـة عمـر ًضاللة، وبدعة مل ختالف شيئا من ذلك
البيهقي بإسـناده الـصحيح يف  ونحوه رواه، هذا الكالم »نعمت البدعة هذه«

 .)١()املدخل
ّفإذا كان األمر كذلك فإننا نقول البن تيمية بأن الكثري من األعـامل التـي  ّ ّ

ّ ختالف كتابا وال سـنة، مـن قبيـل ّسلمون تعتربها بدعة، مع أهنا الهبا امل يقوم ً
 .، وغريها من الشعائر× زيارة القبور، والبكاء عىل احلسني

ّعتقادنا اجلازم بأهنا ليست بدعة، ولكن وفقا لقول ابن تيميـة البـد مع اف ّ ً ّ
ّنلزمه بام ألزم به نفسه من أن البدعة بدعتان، ولعل هذه األ أن مور من البدعـة ّ

 .احلسنة
ّمن أين البن تيمية مثل هذه القاعدة، ومن أين جاء هبـا؟ فـرغم ال ندري 

ّيرص عـىل اعتبـار نفـاة اجلـسمية  نراه ،النصوص ال تثبت وال تنفي ّتأكيده أن ّ
ّ يف نفس املـصدر بـأن يزعموتعاىل أهل بدعة وضاللة، حيث   سبحانه اهللاعن 

 :يقولابتلوا ببدعة الضاللة، ف ّنفاة اجلسمية
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 <ّأي العينيـة> والـصفات <ّأي البرصية>ّومن املعلوم أن قول نفاة الرؤية (
ّوالعلو عىل العرش، والقائلني بأن  ّونفـيهم ذلـك ألن إثبـات ... ّلم مل يـتك اهللاّ

ُجتسيم، هو إىل خمالفة الكتاب والسنة واإلمجاع الـسلفي واآلثـار أقـرب  ذلك ّ
ْمن قول من ّإهنـا توافـق معنـى :  ألفـاظ يقـول ـمع ذلـك ـ أثبت ذلك وقال َ

ّالكتاب والسنة، ال سيام ّوالنفاة متفقـون عـىل أن ظـواهر النـصوص جتـسيم  ّ ّ
ّفهم ـ أي النافون ـ معرتفون بـأن قـوهلم  ّي نص،عندهم، وليس عندهم بالنف

 .)١()ّالسنة ُهو البدعة وقول منازعيهم أقرب إىل
ّوإىل هنا تبني للقارئ الكريم بشكل تفصييل أن ابن تيميـة يعتقـد بـأن ّّ ٍ   اهللا ّ

ّسبحانه جسم، وصفاته أعراض جسمية، وإذا قال قائـل بـأن نفـي اجلـسمية ّّ 
 ّ القول باجلـسميةبدعةّبدعة، فاجلواب عنده أن ّبدعة وكذلك إثبات اجلسمية 

 .ّ اجلسمية، بل هي بدعة حسنةمن بدعة القول بنفيّبدعة أخف 
ّثم ينتقل ابن تيمية إىل خطواته األخرية يف تأكيده عىل التجسيم،    وإنوإنـاّ

ً قد نقلنا سابقا ترصحيات وأقواالّناك ّ صادرة عنه تشري إىل ذلـك، ولكننـا هنـا ً
ّني استدالله عىل هذه العقيدة من خـالل تقـسيمه للموجـود األعـم نب ّنود أن ّ

ًالوجود أو ممكن الوجود، أو كونه خالقا أو خملوقا، أو فقـريا  من كونه واجب ً ً
ًأو غنيا، فهذا  تعـاىل ال يمكـن أن  اهللاّاملوجود إما هو جسم أو قائم باجلـسم، و ّ

ّألنه يكون حمتاج إىل حمله، فيث ًيكون قائام بجسم  .ّبت أنه جسمّ
ّبل قامت القواطـع العقليـة >: ويقولون( ):ّبيان تلبيس اجلهمية(يقول يف 

ًجـسام، ومـا ّ إال القائم بنفسه ال يكون ّعىل نقيض هذا املطلوب، وأن املوجود
ّاملعلوم أن هذا أقـرب إىل الفطـرة  ، ومن<ًمعدوماّ إال ًال يكون جسام ال يكون
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 .)١()ّوالعقول من األول
 ّوهو جسم، وما ال جسمية لـه فهـوّ إال ّمه أنه ما من موجودوحاصل كال

ّمعدوم، وإن قلت البن تيمية بأن الزم هذا الكالم أن يكـون  ّ حادثـا، ألن  اهللاّ ً
ّال نوافق عىل أن كل مـا هـو جـسم فهـو : فهو حادث، سيقول لك ّكل جسم ّ

تنقسم إىل قـسمني؛ فمنهـا حـادث وهـي املخلوقـات،  ّحادث ألن األجسام
ٌتعاىل بحسب رأي ابن تيمية جسم قديم  اهللا، ف اهللاقسم منها قديم وهو و ّ. 

ّإذا كانت هذه احلجة التي عارضـتموين : فأقول( :ً أيضاّيف تلبيس اجلهمية
ًاألجسام قديمة، من غري أن تعني جـسام، أمكـن أن  هبا مستلزمة لكون بعض ّ

حانه، كـام يقولـه  سـب اهللاجلـسم القـديم هـو  ّيكون ذلك الذي يعنونـه، بأنـه
ّاملثبتون، وأن ذلك هو مالزم لقولنا إنه موصوف وقائم بنفـسه ونحـو ذلـك،  ّ

ًفتكون هذه احلجة التي عارضتم هبا، دلـيال عـىل  تعـاىل جـسم بـاملعنى  اهللاّأن  ّ
 .)٢()الذي ذكرمتوه

ٍثم يقول يف موضع آخر من نفس الكتاب  إذا كانـت :يف الوجه العـارش( :ّ
ّمتني الـرضوريتني تـستلزم أنـهّإحدى هاتني املقـد خـرى مبـاين للعـامل، واأل ّ

ّتستلزم أنه جسم، فقد ثبت بموجب هـاتني املقـدمتني صـحة ّ قـول القـائلني  ّ
ًباجلهة، وقول القائلني بأنه جسم وكونه جسام يستلزم القول باجلهة وقـول  ...ّ

 .)٣()ًالقائلني باجلهة يستلزم أيضا القول باجلسم كام تقولون أنتم
ّيعترب ابن تيمية أن نفـي اجلـسمية هـو قـول أهـل ) ّالتسعينية(كتاب ويف  ّّ
 :وينسب إىل البعض آراء ال يعتقدون هبا حيث يقول الباطل،

                                                 
  .٣٥٩ ص١ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )١(
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مــا : ّقلــت أليب العبــاس: ســمعت أيب يقــول: قــال أبــو عبــد الــرمحن(
،  اهللاّ إال أشـهد أن ال إلـه: توحيد أهل العلم ومجاعة املـسلمني: قال التوحيد؟
ــ ّوأن حمم ــولّ ــلاهللا ًدا رس ــل الباط ــد أه ــراض : ، وتوحي اخلــوض يف األع
 ).واألجسام

ّوهذا الكالم كام ترى هو أليب عبد الرمحن، ولكن ابن تيميـة يعلـق عليـه ّ 
ّهذا موافق ملا تقدم، فبني(: بالقول  ّ أن اخلـوض يف اجلـسم ـأبو عبد الـرمحن ـ ّ

 .)١()لباطلوالعرض ونفي ذلك، وجعل ذلك من التوحيد هو من قول أهل ا
 ّيضيفها ابن تيمية إىل كالم أيب عبد الرمحن وهي غـري) ونفي ذلك(ومجلة 

ّموجودة، ألنه ـ أي ابن تيمية ـ  ّأن يقول بأن نفي اجلسمية هو قـول أهـل يريد ّ ّ
 .ًوجيعل كالم أيب عبد الرمحن مستندا لذلك الباطل

 ّأم أن، ّقول أهل الباطل، فام هـو قـول أهـل احلـق ّنفي اجلسميةوإذا كان 
ًإثبات اجلسمية أيضا هو قول ّأهل الباطل؟ وهذا حمال ألنه يلـزم منـه ارتفـاع  ّ

 .النقيضني
ّومن هنا جتد أن ابن تيمية ال يثبت وال ينفي، ويتهرب مـن ذلـك بـالقول  ّ ّ

ّإن نفي اجلسمية هو ق فقط  .ول أهل الباطلّ
ل، وجعل ذلك من التوحيد هـو مـن قـول أهـل الباطـ (:ّثم يتابع القول

ِّأي جعل نفي اجلسمية من أصـل الـدين[ِّالدين  فكيف بمن جعله أصل  كـام ]ّ
 .)٢() ـإسامعيل اهلروي  أبو: أيـاإلسالم قال شيخ 

 
ّما هو السبب يف طرحكم ملسألة التجسيم واحلد، مـع أن هنـاك: قد يقال ّ َ 
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 ّ مثل مسألة التوسـل،ّد نقاش دائم ومستمرّمسائل ذات أولوية أكثر وهي مور
والــشفاعة واالســتغاثة وزيــارة القبــور، أفلــم يكــن مــن األوىل طــرح هــذه 

 املسائل؟
ّها مزيـد أمهيـة، ءّإن هذه املسائل وإن كان البعض حياول إعطا :واجلواب
ّبأمهية مسائل التجسيم واحلد والتحيز واملكان بالنسبة إىل  ّلكنها ليست ّ ّ عز  اهللاّ

ّوجل، وذلك أن ِّأصل الدين هو يف معرفة توحيد األسامء والـصفات، وإذا مل  ّ
ّوتعاىل من خالل أسامئه وصفاته فال قيمـة ألي عبـادة،   سبحانه اهللاّتتم معرفة 

 .ّوال قيمة ألي توحيد آخر
ِوهذه املسائل هي من قبيل الصالة وكوهنا عمود الدين، وإن قبلـت قبـل  ُ ُ ِّ

ّ تعـاىل فإهنـا األصـل يف  اهللاّد ما سواها، كذلك معرفـة ُرّسواها، وإن ردت  ما
ّاملعارف الدينية، فإذا كانت املعرفة صحيحة فكل ما يرتتب عليها يكـون  مجيع ّ ّ

 . كانت باطلةلوذا العكس كوه ًصحيحا،
ّأيها ا اس إن « :ً يوما إىل أصحابه فقال هلم×وقد خرج اإلمام احلسني  ّ ّ

فإذا عبـدوه اسـتغنوا   عرفوه، فإذا عرفوه عبدوه،ّ إال لقّ جل ذكره ما خلق ا  اهللا
 .)١(»بعبادته عن عبادة غ ه

ِ وآثاره أن اإلنسان قد يرشك ب اهللاومن تداعيات عدم املعرفة ب ُ   وهـو ال اهللاّ
ًيعلم أنه مرشك، وعند ذلك يكون مصداقا لقوله تعـاىل ْ ال  غفـر أن   اهللاِ إن {: ّ َ ُ ِ ْ َ َ

ِ  ك به ِ َ َ
ْ َو  ُ َغفر ما دون ذ ِكَ َ َ ُ َ ُ ِ  .)١١٦، و٤٨: النساء( }ْ

ّوهذا املعنى يؤكد عليه ابن تيمية نفسه وأتباعه، بل كل علـامء املـسلمني، ّ ّ 
ّولذلك ننقل بعض ما ورد عنـه لكـي نؤكـد للقـارئ الكـريم رضورة عـدم 
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ّبالقضايا الفرعية كالشفاعة والتوسل واالسـتغاثة ورصف العنـان إىل  انشغاله ّ
 .ذلك بكثري  منّما هو أهم

يف ) ّالفتـاوى احلمويـة الكـربى(ّ يقول ابن تيمية يف كتـاب :ّاملورد األول
مـا قـولكم يف آيـات الـصفات : سأله سائل فقـال الـسائل: (وجواب ٍسؤال

َا ر ن   العرش استوى{ :كقوله تعاىل َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ ِ ـم اسـتوى إ  ا ـسماء {، )٥: طه( }  َ  َ
ِ َ َ ْ  ُ

ٌوِ  دخـان َ ُ َ  ومـا قالـت ؟غـري ذلـك مـن األحاديـث إىل... )١١: ّفصلت( }َ
 . تعاىل اهللا العلامء وأبسطوا القول يف ذلك مأجورين إن شاء

وأسـاس  ِّ أصـل الـدين ـ أي األسـامء والـصفات ـّفإن معرفة هـذا: فأجاب 
 .)١()ّاهلداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب، وحصلته النفوس، وأدركته العقول

 الـصواعق املرسـلة عـىل(ول ابن قيم اجلوزيـة يف كتـاب  يق:املورد الثاين
ّاجلهمية واملعطلة  معرفـة املعبـود :وجعل مفتاح دعوهتم وزبـدة رسـالتهم( ):ّ
وصفاته، وأفعاله، إذ عىل هذه املعرفة تنبني مطالب الرسـالة  سبحانه بأسامئه،

بحانه  سـ اهللا معرفة < وسالمه عليهم اهللاصلوات >سل الر فأساس دعوة... مجيعها
 :يتبع ذلك أصالن عظيامن ّبأسامئه، وصفاته، وأفعاله، ثم

 .ّتضمنة ألمره وهنيهتعريف الطريق املوصلة إليه، وهي رشيعته امل: أحدمها
 ...تعريف السالكني ما هلم بعد الوصول إليه من النعيم الذي ال ينفد: الثاين

 .)٢() وتعاىل سبحانه اهللاّوهذان األصالن تابعان لألصل األول وهو معرفة 
ّ الشيخ حممـد  وهو املعارصينّوهابية ما يقوله أحد أعالم ال:املورد الثالث

 ): وأسامئه احلسنى اهللالقواعد املثىل يف صفات (العثيمني يف كتاب  صالح
                                                 

 .١٧٧ـ١٧٥ص: ّموية الكربىالفتاوى احل )١(

ّالصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة )٢(   .١٥١ـ١٥٠ ص١ج: ّ
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ّفمنزلته يف الدين عالية وأمهيتـه عظيمـة، ... وتوحيد األسامء والصفات( ِّ
ٍجه األكمل حتى يكون عىل علـم بأسـامء  عىل الو اهللاًيمكن أحدا أن يعبد  وال ّ
وهـذا يـشمل دعـاء املـسألة ودعـاء ... وصفاته، ليعبده عىل بصرية  تعاىل اهللا

 تعـاىل مـا  اهللاّأن تقدم بني يـدي مطلوبـك مـن أسـامء : املسألة العبادة، فدعاء
 .)١(.).. بمقتىض هذه األسامء هللاّالعبادة أن تتعبد  ودعاء. ..ًيكون مناسبا

 ):ّمتنوعة جمموع فتاوى ومقاالت( ما يقوله ابن باز يف :الرابعاملورد 
ّهناك طائفة من املنتسبني للدعوة اإلسالمية يـرون عـدم التحـدث عـن ( ّ
ّاألسامء والصفات بحجة أنه يسبب فرقة بني املسلمني ويـشغلهم عـن  توحيد ّّ

 )ّاجلهاد اإلسالمي، ما مدى صحة تلك النظرة؟ واجبهم وهو
فالواجـب عـىل أهـل . ..هذه النظـرة خاطئـة( :يف اجلوابيقول ابن باز 

ّوصفاته وأن يذكروها يف خطبهم ومؤلفاهتم  هءالعلم واإليامن أن ينرشوا أسام
َيعرف وهبا يعبد، فـال جتـوز الغفلـة   سبحانه هبا اهللاّووعظهم وتذكريهم؛ ألن  ُ ُ

ّعنها وال اإلعراض عن ذكرها بحجة أن بعض ألمـر، ّالعامة قد يلتبس عليه ا ّ
ّأو ألن بعض أهل البدع قد يشوش عىل العامة يف ّ ذلك، بل جيب كشف هـذه  ّ

ّ جل  اهللائق بالوجه الال  عىل اهللاّالشبهة وإبطاهلا وبيان أن الواجب إثبات أسامء 
 .)٢(.)..وعال من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل

ّ سبحانه رضورية وأساسية لـدى مجيـع الفـ اهللافمعرفة  رق واملـذاهب، ّ
أو ليس بجسم، ًكونه جسام  وصفاته، ومن صفاته  اهللانبحث يف أسامء  ونحن

ّالقول باجلسمية أو نفيها يرتتب األثر الكبري للعبادة الصحيحة  وعىل أساس ّ
                                                 

  .٢٢ـ٢٠ص:  وأسامئه احلسنى ُرشح القواعد املثىل يف صفات اهللا )١(

  . جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، مصدر سابق)٢(
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 .والفاسدة
ّال نتهم ابن تيميـة عـىل ـ ّكام يتلمس القارئ الكريم ـ يف أبحاثنا هذهإننا و ّ 

ّ مورد معني، بل منهجنا يف البحث هو متابعة أقوالـه أساس مجلة أو قول له يف ٍ
ّمجيع ما كتبه أو ورد عنه، وذلك من أجل أن ال جيد أحد أية ثغـرة والقـول  يف

ًنقتطع ونجتزئ من كلامته ونجعل منها مربرا للتحامل عليه ّبأننا ّ. 
 

ّميـة يف مـسألة التجـسيم يمكـن بعد هذا العرض التفصييل ملا قاله ابن تي
 :ٍه يف هذه املسألة بنقاط ثالثةئّنظريته وآرا إجياز

ًيعتقد ابن تيمية أن كل موجود إذا كـان قـائام بنفـسه فهـو : وىلالنقطة األ ّ ّ ّ
 سـبحانه وتعـاىل موجـود قـائم  اهللاًوإن مل يكن جسام فهـو معـدوم، و جسم،

ّحي قيوم، ومعنى القي ّبنفسه ال بغريه ألنه ّ م ّووم هو القائم بنفسه وبذاتـه واملقـّ
 . سبحانه وتعاىل جسم اهللاّفالنتيجة هي أن  .لغريه

ّوهذا ما رصح به ابن تيمية يف  ّومعلـوم أن ( :بقوله) ّبيان تلبيس اجلهمية(ّ
ّبمقـدمات  ّ ليس هو مما تعرفه الفطـرة بالبدهيـة، وال،ًكون البارئ ليس جسام

ّقريبة من الفطرة، وال بمقدمات بي  ّنـة يف الفطـرة، بـل بمقـدمات فيهـا خفـاءّ
ًوطول، وليست مقدمات بينـة، وال متفقـا عـىل قبوهلـا بـني العقـالء ّ ّوأن . ..ّّ

ًجـسام، ومـا ال يكـون جـسام ال يكـونّ إال بنفسه ال يكون املوجود القائم ّ إال ً
ّمعدوما، ومن املعلوم أن  .)١()ّهذا أقرب إىل الفطرة والعقول من األول ً

 .أقرب إىل الفطرة والعقول من نفيهاعنده ّت اجلسمية فإذن إثبا
ّوإن أردت أهنم وصفوه بالصفات اخلربية، مثل(: وكذلك يقول الوجـه : ّ

                                                 
 .٣٥٩ ص١ج: ّ بيان تلبيس اجلهمية)١(
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ّوذلك يقتيض التجزئة والتبعيض، أو أهنم وصفوه بام يقتيض أن يكـون  واليد،
ال اختصاص للحنابلة بذلك، بل هو مـذهب مجـاهري أهـل : له ًجسام، فيقال
ّمة وأئمتهاامللل وسلف األ ل وسائر أهلاإلسالم، ب ّ...()١(. 

ّ إال ّوقـالوا إن اليـد والوجـه ال تكـون(: ًويقول أيضا يف نفـس الكتـاب
وقـد أرشنـا . )٢()...ّوأن صفاته. ..ّقالوا وهذا مما ال يمكن النزاع فيه ...ًجسام

 .فراجع ًإىل كالمه هذا سابقا
ّ أن ابن تيمية جييب :النقطة الثانية  ّ بأنه جسمالقولّبأن : ٍكال مفاده إشعنّ

ُيفيد أنه تعاىل حادث، وإذا كان حادثا ال يكون قـديام، وإذا بطـل قدمـه ثبـت  ًَ ً ّ
 .ّوبطلت أزليته ودوامه حدوثه

ّوجييب بأننـا ال نقبـل أن كـل جـسم حـادث، بـل األجـسام تنقـسم إىل  ّ ّ
أجسام حادثة وهي الساموات واألرض وغريها، وجسم قديم وهـو  :قسمني

 .وتعاىل  سبحانه اهللا
 :فقال) ّبيان تلبيس اجلهمية(ّوذكر ابن تيمية هذا املعنى يف كتاب 

ّوإنام دلت عىل قدم ما هـو جـسم أو مـستلزم جلـسم، وهـذا ممـا يمكننـي( ِ ّ ّ 
ّالتزامه، فإنه من املعلوم أن طوائف كثرية من املسلمني وسائر أهل امللـل، ال  ّ

ــون ــأقول. ..ّبحــدوث كــل جــسم يقول ــي إذ: ف ّا كانــت هــذه احلجــة الت
ّلكون بعض األجسام قديمـة، مـن غـري أن تعـني  عارضتموين هبا مستلزمة

  اهللاّيعنونـه، بأنـه اجلـسم القـديم هـو  ًجسام، أمكن أن يكـون ذلـك الـذي
 .)٣()...سبحانه، كام يقوله املثبتون

                                                 
 .٢٥١، ص١ ج:املصدر نفسه )١(

 .٣٧٣، ص١ ج:ملصدر نفسها )٢(
  .٤٠١ـ٣٩٩، ص١ ج:املصدر نفسه )٣(
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ّ أن ابن تيمية يرصح يف مواضع متعددة بأن إثبات اجلـسمي:النقطة الثالثة ّّ ّّ  ةّ
ّبدعة وكذلك نفي اجلسمية، ولكنه خيـرج عـن هـذا املبـدأ ويثبـت اجلـسمية  ّّ

ّإن لفـظ اجلـسم ( ):ّبيـان تلبـيس اجلهميـة(يقول يف ؛ واضح ورصيح بشكل
ّوالعرض واملتحيز ونحو ذلك ألفاظ اصـطالحية، وقـد قـدمنا ّ ّغـري مـرة أن  ّ ّ

ّالسلف واألئمة مل يتكلموا يف ذلك، يف حق  ّ ّبـدعوا  ال إثبات، بل ال بنفي و اهللاّ
ّأهل الكالم بذلك وذموهم غاية الذم ّ()١(. 

ّوعندما التفت ابن تيمية إىل ذلك مع كونه يثبت اجلسمية حاول حل هذه ّ ّ 
ّمن خالل اجلواب بأنه لـيس ) درء تعارض العقل والنقل(ّاإلشكالية يف كتابه 

وإثبـات بدعة ضاللة، وبدعة حسنة، : بدعة ضاللة، فالبدعة عىل قسمني ّكل
 .ليس بدعة ضاللة، بل بدعة حسنة ّاجلسمية

ّننا نقلنـا كالمـه فـيام إّوقد رصح هبذا الكالم يف الكتاب املذكور، وحيث 
 .)٢( فراجع،ال نعيده ّتقدم

ّوهذا هو مبنى ومعتقد كل من تبع ابن تيمية وأيد منهجه، وعـىل رأسـ ّ  همّ
ّحممد بن عبد الوه أتباع ّج ابـن تيميـة كـام يقـول ًاب الذي يعتـرب امتـدادا لـنهّ

ّوالواقـع أن (): ّرشح العقيـدة الواسـطيةبـّالسبائك الذهبيـة ( صاحب كتاب
ال نـزال . ..ّلدعوة الشيخ ابن تيمية وأثرة من آثارهـا ٌمتداداّدعوة الشيخ حممد 

ّنميز بني أهل التوحيد والسنة يف ّحمبة ابن تيمية، فمن كـان يبغـضه عرفنـا أنـه  ّ ّ ّ
ّومن كان حيبه عرفنا أنـه مـن أهـل  ّد وال من أهل السنة،ليس من أهل التوحي ّ

 .)٣()ّالتوحيد والسنة
                                                 

 .٣٧٢ ص١ ج:املصدر نفسه )١(
 .٢٤٩ـ٢٤٨ ص١ج: درء تعارض العقل والنقل )٢(

 .٣٩ص: السبائك الذهبية) ٣(
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ّوهؤالء مل ينكروا هذا املعتقد من ابن تيمية، بل حاولوا الدفاع عنـه بكـل ّ 
ّالوسائل بعدما شاهدوا النقد املوجه هلذه املنظومة العقدية التـي أسـسها ابـن  ّ ّ

مـنهج (كتـاب  : شـاهد عـىل ذلـك مسألة التشبيه والتجسيم، وخري ّتيمية يف
ّحممد بن عبـد  إلبراهيم بن) ّشيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقريره عقيدة التوحيد

ّنسبة التشبيه والتجـسيم البـن تيميـة، وهـي مـن ( : الربيكان حيث يقول اهللا
ّالبن تيمية، وذلك ألهنا موجهة العتقـا ّأعظم خصال النقد املوجه ده يف بـاب ّّ

 .)...ًصيالًالصفات مجلة وتف
ّوفيام تقدم تبني لنـا أن هـذه ( :ّثم يبدأ باملناقشة والدفاع عنه، إىل أن يقول ّ ّ

ّمنقوضة من أصلها، وقد تتبعت مـا  الدعوى ـ أي دعوى التشبيه والتجسيم ـ
ّواحدة ال نصا وال ظـاهرا تـدل  ّ من كتب ابن تيمية فلم أظفر بكلمةَّبني يدي ً ً ّ

 .)١()ًعىل التشبيه املذموم رشعا
ّويف الواقع أنه من املؤسف أن يكتب بعضهم رسائل جامعية كالربيكـا  ،نّ

ًوهو ال يستطيع التمييز بني التشبيه والتجسيم، وبـدال مـن الـدفاع عـن ابـن 
ًنفسه يف حمذور آخر إذ ابتدع شبهة  ّتيمية أوقع ّخـرى عنـدما اعتـرب أن هنـاك أٍ

ًتشبيها مذموما ّباعتبار أن ذلك يفيد أن هناك تش ً ًبيها ممدوحاّ ً!! 
الـذي ال ) درء تعـارض العقـل والنقـل(ّونحن نضع كالم ابن تيمية يف 

ّ التشبيه املمدوح، وأيضا يفرق فيـه بـني مـسألتي يالتجسيم، وال ينف  فيهيينف ً
 الكـالم يف التمثيـل والتـشبيه :ويف اجلملـة( :والتجسيم، حيث يقول التشبيه

ّ ونفيه مقام آخر، فإن األول دل عـىل التجسيم  مقام، والكالم يف اهللاونفيه عن  ّ ّ
 واستفاض عـنهم اإلنكـار عـىل ،ّواألئمة ّنفيه الكتاب والسنة وإمجاع السلف

                                                 
 .٧٨٣ ص٢ج: ّمية يف تقرير عقيدة التوحيدمنهج شيخ اإلسالم ابن تي )١(
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ّاملشبهة، فأما الكالم يف اجلـسم واجلـوهر ونفـيهام أو إثبـاهتام بدعـة لـيس هلـا  ّ
 .)١()أصل

ّولكي ال يقع القارئ يف االلتباس نشري إىل أن ابن تيمية حاول الفرار مـن ّ 
حمذور التشبيه بالقول بعدم وجود مالزمة بينهام، ولكـن يف احلقيقـة والواقـع 

ّالحقا أنه هناك مالزمة بني األمرين، وال يمكن التفكيك بينهام سنثبت ً. 
ّفالقول باجلسمية مالزم للعجز واحلدوث، وجمرد أن يثبت عند ابن تيمية  ّّ ٌ

 .ًذا إثبات للتشبيه أيضا فه<ال كاألجسام>ّ تعاىل جسم حتى بإضافة  اهللا ّأن
مقالـة التـشبيه (إليه ا لدكتور جـابر بـن إدريـس يف كتـاب  وهذا ما أشار
  اهللاًويدخل يف معنى التشبيه أيضا وصـف ( :يقول حيث) ّوموقف أهل السنة

ّ، ومعنـى ذلـك أنـه إذا ثبـت أن )٢()بـاملخلوق ّتعاىل بصفات النقص اخلاصـة ّ
 تعـاىل، فـال يلـزم منـه فقـط  اهللاىل إ ّهناك صـفة خاصـة بـاملخلوق ونـسبناها

 .ًالتجسيم بل يلزم التشبيه أيضا
ّوال يكتفي ابن تيمية هبذا القـول بـل ينـسبه إىل مجـاهري أهـل اإلسـالم، 

ّعنهم مجيعا بأهنم من القـائلني بالتجـسيم، وهـذه واحـدة مـن أعظـم  ويقول ً
ًعىل املذاهب اإلسالمية التي سنرى الحقا أ هفواته بل افرتاءاته ُهنا تنكر عليـه ّ ّ

 .ّنظرياته وأقواله
ّوإن أردت أهنـم وصـفوه . ..( ):ّبيان تلبيس اجلهمية(ّيقول ابن تيمية يف 

التجزئـة أو التبعـيض، أو  ّبالصفات اخلربية مثل الوجه واليد، وذلك يقتـيض
ًأهنم وصفوه بام يقتيض أن يكون جـسام، فيقـال لـه اختـصاص للحنابلـة  ال: ّ

                                                 
 .٤٠٥، ص٢ج: درء تعارض العقل والنقل )١(

  .٨٢، ص١ج: الة التشبيه وموقف أهل السنّة منهامق )٢(
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 .)١()هري أهل اإلسالمبذلك، بل هو مذهب مجا
ّولكن علامء السنة مل يرتـضوا هـذه النـسبة، ونحـن وإن كنـا سنـشري إىل  ّ

ّالحقا، لكننا نكتفي هنا بذكر مورد واحد من مواقـف علـامء الـسنة،  كلامهتم ّ ً
ّأئمتهم املعارصين، ومـن مدرسـة األزهـر الـرشيف، وذلـك يف  ولواحد من

 :فيهو) عبد احلليم حممود فتاوى اإلمام(كتاب 
 الـذي يقفـه مـن أراد متابعـة  ـأي مـن األسـامء والـصفات ـ واملوقف(
ّالصالح إذن، جتاه كلامت الصورة واليد، والنزول، إنام هو اإليامن هبـا  السلف

ّتعاىل عن اجلسمية وتوابعها، وليس معنى ذلك أن هذه األلفـاظ   هللامع التنزيه  ّ
ّعظمتـه، ممـا لـيس بجـسم، و  اهللا لبل هلا معنى يليق بجال ّمعطلة عن املعنى،

هو مذهب السلف يف الصفات، وهو مـذهب ال  هذا... وال عرض يف جسم
ّطبيعتـه ذلـك، إنـه مـذهب العبوديـة  ًيثري جـدال وال خـصومة، ولـيس مـن ّ

ّعنـده نزعـة التـدين  ّ يتمـذهب بـه كـل مـنالـذيالصحيحة، وهو املذهب 
بـن  اإلمـام أمحـدالسليمة، وهو مذهب اإلمام مالـك، واإلمـام الـشافعي، و

 .)٢()حنبل والسلف الصالح، ومن الطبيعي أن يكون مذهب الفرقة الناجية
ّفلامذا يصدق الناس ابـن تيميـة يف قولـه بـأن التجـسيم مـذهب مجـاهري  ّ ّ

َّوال يصد اإلسالم،  !ق اإلمام عبد احلليم حممود؟ُ
 

ّموقـف أتبـاع مدرسـة ابـن تيميـة مـن بحثنا يف هذه الفقرة سنتناول فيـه 
 ّبالتجسيم، لنرى أهنم وافقوه عىل معتقداته أم ال؟ القول

                                                 
 .٧٨٩ ـ ٧٨٣ ص٢ ج:املصدر نفسه )١(

 .٩٠ـ٨٩ ص١ج: اإلمام عبد احلليم حممودفتاوى ) ٢(
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 ّعندما نراجع تراث علامء املسلمني نجد أن هناك جمموعة منهم آمنت بـام
ّآمن به ابن تيمية، وهم بالتحديد تالمذته وأتباع املذهب الوه ّ تبنـوا نايب الـذيّ

ّامل اإلسـالمي بذريعـة أنـه رأي أهـل الـسنةالـرتويج ألفكـاره يف العـ ّعملية ّ 
 .واجلامعة

ّأما عندما نرجع إىل سائر املـدارس اإلسـالمية الـسنية، واملراكـز الدينيـة  ّ ّ ّ
 كام هـو حـال علـامء مـرص والـسودان ؛ فال نراها كذلك،هلذا املذهب التابعة

ّوأندونيسيا والعراق وسائر دول اخلليج إىل عامن بمختلف اجتاه وماليزيا اهتم ُ
ّالعقدية والفقهية ومدارسهم ّ. 

ّولئك الذين التزموا مباين ونظريـة ابـن تيميـة يف مـسألة التجـسيم أومن  ّ
 :املوارد التالية نذكر

ّالصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلـة(ما ورد يف كتاب  :ّاملورد األول ّ (
ّاجلوزية، حيـث يقـول بعـد نقلـه ألقـوال أصـحاب نظريـة  تصنيف ابن قيم

عـن   هللاّأي خـصوم املنـزهني [فلو كان خـصومكم (: تجسيم وأقوال النفاةال
ّ كام زعمتم ـ وحاشاهم ـ كانوا مشبهة، ممثلة، جمـسمة، لكـانوا أقـل]ّاجلسمية ّ ّ ّ 

ّتنقصا لرب العاملني، وكتابه، وأسامئه، وصفاته، منكم بكثـري كثـري ً  لـو كـان .ّ
ّيقتيض التنقص، فكيف وهو ال يقتضيه، ولو رص قوهلم ّحوا به فإهنم يقولـون ّ

ّغاية الكامل، ونعوت اجلالل، ووصفناه بكل صـفة كـامل، فـإن   هللانحن أثبتنا 
ٍتشبيه مل يكن هذا نقصا، وال عيبا، وال ذمـا، بوجـه مـن  لزم من هذا جتسيم أو ً ً ًّ
ّالوجوه، فإن الزم احلق  .)١()ّحق ّ

ــة امل ــن الناحي ــائس م ــيم والب ــتدالل العق ــذا االس ــانظروا إىل ه ــة ف ّنطقي
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ّفمتى نستطيع القول بأن هذا الالزم حق ألن امللزوم حق؟ فهـل إذا  ّوالفلسفية، ّّ ّ
ّوهو اجلسمية نكتشف منه بالكشف اإلين أن امللزوم ً كان الالزم باطال ّ  ؟ّحقّ
ّمنتهى اجلهل وعدم املعرفة بالقواعد العقليـة واملنطقيـة، أوّ إال وهل هذا ّ 

 القواعد السليمة للتفكري ؟
ألحـد أعـالم ) ّرشح العقيـدة الواسـطية(ما ورد يف كتـاب  :رد الثايناملو

قولـه > :ّالشيخ حممـد بـن صـالح العثيمـني الـذي يقـول  املعارصينّوهابيةال
ِاستوى   العرش{ ْ َ َْ َ َ َ   .< عال:، قوله استوى بمعنى}ْ

ّثم إنه يرصح بأن هذا ّ ّ ّالعلو حيس ال معنوي  ّ والدليل عـىل ذلـك كلمـة (ّ
ّيف إثبات العلو املاديّ إال استوى  ال تستعمل يف<عىل> ّ ألن؛<عىل> ّ(. 

ّثم يعرف لنا العرش بقوله املحـيط باملخلوقـات، وال  هو ذلك السقف(: ّ
ّنعلم مادة هذا العرش ألنه مل يرد عن النبي ِ ّ ّصحيح يبني من أين   حديث’ ّ

 .)١()ُخلق هذا العرش
ّوهذا إقرار رصيح بأن العرش خملوق مادي، ولك ّ ّننا نجهل طبيعـة املـادة ٌ ّ

 .ُخلق منها التي
 قبل أن توجد الساموات واألرض هل كان: ّوالسؤال املوجه إىل العثيمني

 ّ حتى خيلق العرش منه؟ اهللاهناك يشء قبل أو مع 
 تعـاىل لألشـياء  اهللا ّ يعربون عن خلق^ّومن هنا نجد أئمة أهل البيت 

معنـى البـديع  ّألن ؛ابتدعها: قوهلمّإنه ال من يشء خلق األشياء، أو ب: بالقول
ّأنه خلقها ال من مادة سابقة، وال عىل صورة سابقة ّ. 

ّلكننـا نعلـم أنـه أكـرب املخلوقـات التـي نعرفهـا( :ّثم يقول العثيمـني ّ(. 
ّواألكربية واألصغرية هي وصف ّلألجسام، وإال فام ليس بجسم ال يوصـف  ّ
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ّ، ألن العلم صفة معنـى ال وعمر  علم زيد أكرب من علم: مثل أن تقول؛بذلك
 .صفة عني

ّثم يعرف العرش بقوله ّ الرسير الـذي خيـتص :وأصل العرش يف اللغة(: ّ
ّامللك، ومعلوم أن الرسير الذي خيتص به ًيكون رسيرا عظيام ضـخام  به امللك ّ ً ً
ــه ال ــل ل ــدهم.مثي ــى االســتواء عن ــا معن ــألت م ــإن س ــاه؟ ف ــو : فمعن ّ العل

ّإن العلـو نوعـان: ٌذا جواب آخر، أن نقـوله فعندنا يف... واالستقرار ّعلـو : ّ
ّحيس كاستوائنا عىل الرسير، وعلـو ّمعنـوي بمعنـى الـسيطرة والغلبـة، أمـا  ّ َ َ

ّقولكم إنه يلزم من تفسري االستواء بالعلو، فجوابه ّكل يشء يلزم مـن كتـاب  ّ
ّ وسنة رسوله فهو حق، وجيب علينـا أن نلتـزم بـه اهللا م ّثبـت أنـه الز فـإذا... ّ

 .)١()فليكن وال حرج علينا إذا قلنا به
 إن أردتـم(:  تعاىل به فيقـول اهللاّثم يناقش يف معنى اجلسم املمتنع وصف 

ّ جـسام، اجلـسم املركـب مـن العظـام  اهللاباجلسم الذي قلتم يمتنع أن يكـون  ً
 .)٢()اهللا فهذا ممتنع عىل ،والدم وما أشبه ذلك ّواللحم

 :نيحظتّونسجل عىل الشيخ العثيمني مال
ّ أن هذا الذي قاله مل يرد فيـه نفـي ال يف كتـاب وال سـنة وال مـن :وىلاأل ٍ ٌ ِ ّ
ّلذا البد أن ال يتكلم به وفقا ملبانيه، ونحن عندما اعتقدنا وقلنـا بـأن  السلف، ً ّ ّ

. ّ ألن الـسلف الـصالح مل يقـل بـه؛ أنتم أهل بدعة:قالوا لنا ، ليس بجسم اهللا
كليهام مل يقل به السلف الـصالح، فلـامذا نحـن  ّن مشابه لقولنا يف أإذن فقوهلم
 ؟ كذلكتموأنتم لسأهل بدعة 
لتزمون هنـا بـالقول ي جسم ال كاألجسام، ملاذا ال  اهللاّبأن الوا كام ق: الثانية
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ِّحوم، ودم ال كالدماء وغري ذلك؟ٌ حلم ال كالل اهللا ّبأن ٌ! 
ّوأما أدلة نفاة الرؤية العقلية، ف(: ويتابع العثيمني ّ رى ُ يـ اهللا لو كـان :قالواّ

ّ ألنه يلزم التشبيه والتمثيـل، والـرد اهللاًيكون جسام، واجلسم ممتنع عىل  لزم أن ّ 
ّ أن يكون جسام فليكن ذلك، لكننا نعلـم اهللاكان يلزم من رؤية  ّإنه إن: عليهم ً

 .)١()يامثل أجسام املخلوقني ّعلم اليقني أنه ال
ّه القرآن ويتدبر معانيه، أم هـو مـن فهل مثل هذا الكالم هو كالم من يفق

َأم   قلوب أ فا ها{: من قال فيهم القرآن كالم ُ ُ َُ ْ َ َ
ٍ

َ َ  !؟}ْ
ّالريــاض النديــة عــىل رشح العقيــدة (مــا ورد يف كتــاب  :املــورد الثالــث

ّعيل بـن عـيل بـن حممـد بـن أيب العـز الدمـشقي،   لإلمام القايض)ّالطحاوية ّ
 اجلربيـل، وفيـه يقـول  اهللالـرمحن بـن عبـد   بن عبد اهللاوتعليق الدكتور عبد 

ّثم ذكر أن(: ّالشارح واملعلق عىل الكتاب ّ تعاىل فوق العرش، وأن العرش  اهللا ّ
 .)العرش ّحل، يعني أنه تعاىل فوقَّ به أطيط الرّطئي

ًفالنتيجة هي أنه تعاىل حممول، وحممـول اسـم مفعـول، فيكـون حمتاجـا،  ّ
 .ّ يدل عىل النقصّمن حيث االستعامل اللغوي وهذا

ّ ـ وهم النافون للجـسمية ـ نيقرأت لبعض املبتدع(: ّويتابع املعلق القول
ُت اد ا ـسماوات {: ً خيالف معتقدا عىل تفسري قوله تعاىلًاّتكلموا ونقلوا أثر ّملا َُ َ  َ َ

َ تفطرن ْ  َ َ ِْ من فوقهن َ ِ
َ ْ تكـاد الـساموات :  عنه قال اهللاّ فنقل عن ابن عباس ريض }ِ

 تعاىل، فكربت هذه الكلمة عند هذا اجلهمي، فقـال مـن ّالرب ّطر من ثقلتتف
هذا األثر عن الظاهر وجعل املراد من الثقـل اهليبـة،  نظر كيف رصفأهيبته، 

ّألنه ال يدين بأن  ّالساموات، وال يدين أن الساموات تتفطـر مـن   تعاىل فوق اهللاّ ّ
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ًثقله، ويكذب أيضا ما ورد يف  .)١() بهّطئ يّاحلديث أن العرش ّ
ّوبعيدا عن كل الرباهني العقلية التي تتناىف مع هـذا الكـالم املتقـدم، لـو  ّ ّ ً

 عن املوجود الذي له وزن وثقل هـل يمكـن  وسألناهمعلامء الفيزياء جئنا إىل
ًأن يكون أبديا، أزليا، ًّ ًصمديا، أحـدا؟  ّ ً   اهللافهـل هـؤالء يقبلـون أن ال يكـون ّ
ّاألوصاف، وهل ملجرد االختالف معهم يتهم بمثل هذه  ّكذلك حتى يصفوه ُ ّ
ّاإلنسان بأنه جهمي  ّومكذب لألحاديث؟ ّ معطل،ّ
ّاملرصية عـىل الفتيـا  جواب االعرتاضات(ما ورد يف كتاب  :املورد الرابع

ّوالكتاب من تأليف ابن تيمية ومن حتقيق حممد عزيز) ّاحلموية شمس، وهـذا  ّ
 .ّنه ناقص كام يقولونّالكتاب يعترب من كتبه األساسية، ولك

ّذكرنا فيام سبق أن الكتاب كان يف أربعة جملدات، ويعد من املؤلفاتوقد  ّّ ّ 
ّخرى، ويعترب بيان تلبـيس اجلهميـة  وقد أحال عليه يف كتبه األ،الكبار للشيخ

ّ هذا شأنه البد أن يكون من أهم مؤلفاته يف باب العقيـدة ٌملباحثه، وكتاب ّتتمة ّ ّ
 . يف الصفاتمذهب السلف وبيان

ّوهو إن قال ظاهر النصوص أن صانع العامل متميـز ( :لكتاباّيقول حمقق  ّ
ّعنها، وأن ذاته وحقيقته فوق حقيقة املخلوقات وذواهتـا  عن املخلوقات بائن
 تعـرج املالئكـة والـروح إليـه، ،أبصارهم وأيـدهيم إليـه بحيث يرفع الناس

النـاس يمكـن أن يـروه يـوم ّأرواح العباد، وأن  وعرج بالرسول إليه وتصعد
ّويشريون إليـه بأبـصارهم وأيـدهيم، وأنـه  القيامة بأبصارهم فوق رؤوسهم،

ّفوق األمكنة كلها، وأنه خلق آدم بيديه ّاللتني مها اليدان، وأنـه اسـتوى فـوق  ّ ّ
وهـو ... العرش ونحو ذلك العرش فارتفع عليه وعال عليه، وذاته فوق ذات
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 .)١()...ّهذا مسلم:  قلنا...إن قال
ًفاملعلق يسلم جدال ومطلقا، وال يوجد عنده بحث   ً ّ  ّ أنه تعاىل جسم أويفّ

ّليس بجسم، ويثبت أنه تعاىل له مكان وجهة وأنه يف موضع معني ّ ّ. 
 :، وفيـه)جمموع فتاوى الشيخ العثيمني(ما ورد يف كتاب  :املورد اخلامس

 ً:بالتـشبيه؟ فأجـاب قـائال أم التعبـري ،التعبري بالتمثيـل: ّأهيام األوىل: ُوسئل(
ّأن : والوجـه الثـاين.. ٌالتعبري بالتمثيل خري من التعبري بالتـشبيه لوجـوه ثالثـة

ّيصح نفيـه عـىل اإلطـالق، ألنـه مـا مـن شـيئني التشبيه ال ٌوبيـنهام قـدر ّ إال ّ
 .)٢()مشرتك

ٌ يوجد قـدر مـشرتك، ومـع كونـه تعـاىل لـيس  اهللابيننا وبني ّفهو يرى أن 
 . بال متثيل وبال تشبيه:ّاملهم عند أصحاب التجسيم القول ّأنّإال  كمثله يشء،

نثبـت اليـد واإلصـبع : ّوإىل هنا ثبت لنا من كلامت هؤالء أهنـم يقولـون
ِّوالوجه والرجل واجللوس والقعود والقيام والثقل ولكن بال تعطيـل  والقدم

 .متثيل وبال تكييف وال حتريف وبال
 فة املـراد منهـا يمكـن الرجـوع إىل كتـابوملراجعة هذه املصطلحات ومعر

 ّعقيدة السلف وأصحاب احلديث أو الرسالة يف اعتقاد أهل الـسنة وأصـحاب(
التشبيه عىل ( : يقول يف حاشية الكتاب؛تأليف اإلمام الصابوين) ّاحلديث واألئمة

 )....اخلالق باملخلوق تشبيه:  والثاين...تشبيه املخلوق باخلالق: ّاألول ؛قسمني
ُتعيني كنه الصفة، واملـراد  التحريف هو التأويل، واملراد بالتكييف(: لوقي ّثم

 .)٣() ـ تعاىل  هللابالتعطيل جحد الصفات ـ أي إنكار الصفات الثابتة 
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ِّجرت حماوالت حثيثة من أتباع ابن تيمية لتصويره عـىل أنـه يمثـل الوجـه ّ ّ 
ًالــصحابة وأهــل الــسنة واجلامعــة، ولــذلك أعطــوه ألقابــا احلقيقــي ملدرســة  ّ

 مـة واإلمـامّ الناس، مثل شيخ اإلسالم والعال شأنه بنيمنلإلعالء  وتسميات
 .وغري ذلك

ّويف بعض األحيان جعلوه امليزان احلقيقي للدين، فمـن أحبـه كـان عـىل ِّ 
َطريق أهل السنة واجلامعة، ومن أبغضه مل يكن كذلك ّ. 

ّهل مدرسة ابن تيمية مدرسـة مـستقلة عـن أهـل: روح هووالسؤال املط ّ 
ّالسنة، أم هي املدرسة ذاهتا وال ختتلف عنها إال  مور؟ُ يف بعض األّ

ّن الوهإ: واجلــواب ّابيــة وأتباعهــا عنــدما وجــدوا أن العــامل اإلســالمي ّ
ّوفقهه يسري باجتاه معاكس الجتاهاهتم ومعتقداهتم بعقيدته  حاولوا التـسويق ،ّ
ّتيمية وحممد بن عبد الوه ج البنوالرتوي ّ ّاب عـىل أهنـام مدرسـة أهـل الـسنة ّ ّ

ّاحلقيقية، وصوروا األمر ّعىل أهنم أكثرية املسلمني، ومن خالفهم األقلية، مـع  ّ ّ ّ
ًأن األمر عكس ذلك متاما ّ. 

ّوقد ذكرنا فيام سبق هذا التالحم والرتابط املوجود بني ابن تيميـة وحممـد  ّ
ّ بن حممد الغنيامن يف كتاب  اهللاخالل ما ذكره الشيخ عبد  من ،ابّعبد الوه بن

ّالذهبية برشح العقيدة الواسطية السبائك(  :جلنيُّحيث يقول عن الر) ّ
ّولكن الناس سموه بذلك، ومثله مثل حممد بن عبـد الوهـ( ّ اب مـا كـان ّ
ّنفسه ذلك، وإنام سمي لألثر الذي قام بـه، والواقـع أن دعـوة الـشيخ  ّيسمي ّ ّ
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ّلدعوة الشيخ ابن تيمية وأثر من آثارها ألنه خترج عىل كتبه ٌ امتداددّحمم ٌّ ّ...()١(. 
ّابية أهنم أتباع ابن تيميـة يـستنكرون بـالقولّفلامذا عندما نقول عن الوه ّ :

ّ، واحلق أن حممد بن عبد الوه<نحن أتباع السلف الصالح بل> ّ ّ ّ إال اب مـا هـوّ
ّمما زرعه ابن تيمية يف  غرسة وبذرة  .عقول املسلمنيّ

ّستياء من عدم انجـرار عامـة املـسلمني والسـيوقد انعكست طبيعة اال ام ّ
ــاع ــ أتب ــدوا ةاملــذاهب األربع ــة يف كتــب أتباعــه، وأب ّ وراء أفكــار ابــن تيمي

 .لتحاق املذاهب باألشاعرة وغريهم ا استنكارهم من
ّيف واحد من أهم كتبهم يف هـذا املجـال وهـو   نقـض عقائـد األشـاعرة(ٍ

َّفهـذا مـصنف ( :ّيقول املؤلف خالد بـن عـيل املـريض الغامـدي) ّاتريديةوامل
املـسلمني مـن أهـل  عظيم النفع وضعته ملـسيس احلاجـة إىل مثلـه إلخـواين

 ،األشـعري  احلـسنوموضوعه يف بيان عقيـدة األشـاعرة أتبـاع أيب... ّالسنة
صـوله يف ُأو ينِّ ومذهبهم يف أركان الد،ّواملاتريدية أتباع أيب منصور املاتريدي

مـن  أبواب االعتقاد ومسائل التوحيد والعقيدة ومنهجهم يف ذلك، وموقفهم
 ّوأما سبب تـأليف هـذا... التوحيد والشهادتني وبيان تلبيسهم عىل املسلمني

ّالكتاب انتشار هذا املذهب ـ أي األشاعرة واملاتريدية ـ حتى عـم أكثـر بـالد ّ ّ 
ًاملسلمني، حتـى ال تكـاد تـرى حنفيـا ّ َّ ماتريـديا وال شـافعيا ومالكيـا إالَّ إالّ ً ً ًّ ّ ّ 

ًأشعريا ًأصبح مذهب أهل السنة والسلف مقصورا عند كثـري مـن هـؤالء  ...ّ ّ
ٍشيخ اإلسالم يف كثـري مـن  وأفضل من كتب يف هؤالء القوم يف احلنابلة فقط،

 .)...ّمصنفاته
ّثم يبني الغاية التي مـن أجلهـا صـنف الكتـاب ّ   وهـي اجلهـل بحقيقـة،ّ

                                                 
 .٣٩ص: السبائك الذهبية) ١(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٢٥٨

ّحتى ظن الكثري أن املخالفات معهم يسرية، وأدخـل هـذين (: وقال املذهب، ّ ّ
ٌالسنة، وهذا كالم باطل ودعوى كاذبـة، إذ ليـسوا مـن أهـل  املذهبني يف أهل ّ

ّالسنة، وأهل السنة من كل ّ ّمبتدع براء، وإن كان يطلق عليهم السنة يف مقابـل  ّ
 .)١()الرافضة

 
 ٍم للغامدي، يشري بوضوح إىل وجود تغاير وخـالف بـنيّما تقدم من كال

ّمدرسة ابن تيمية ومدرسة األشاعرة التي متثل معظـم مـسلمي أهـل الـسنة،  ّ ّ
ّرسمته أقالم مدرسة ابن تيمية وأتباعه، وجـاهروا بـه، ورصحـوا  وهو تغاير ّ

ّوجود تباعد بينهام، لذا مل يكن تعبرينا عن ذلـك جمـرد هتمـة أو  يف كلامهتم عن
ّصحيحة، ولذلك نجد املوارد الكثرية التـي رصح فيهـا أتبـاع ابـن  نسبة غري

 :ونحن نشري إىل بعضها ّتيمية عن هذا األمر،
االخـتالف  حتكيم الناظر فيام جـرى مـن(ما ورد يف كتاب  :ّاملورد األول

ّتأليف الشيخ صالح بن أمحد، يقـول ابـن بـاز يف مقدمـة ) ّمة أيب القاسمُأبني 
ّ فقد اطلعت عىل هذه الرسالة املباركـة املوسـومة بتحكـيم ،ا بعدّأم( :الكتاب
مـة الـشيخ صـالح بـن أمحـد نزيـل املدينـة ّ العال اهللالفـضيلة األخ يف  الناظر،

 قد اشـتملت عـىل ،ّأغلبها، فألفيتها رسالة قيمة عظيمة الفائدة ّاملنورة، فقرأت
ّوالطريقة املحمدية والرد ّإيضاح العقيدة السلفية ّ  .)٢()... من خالفها عىلّ

ّويتابع ابن باز نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة حديثه عـن ّ 
ّالصفات، باعتبار أن الكتاب عبارة عن مناظرة بني هنج ابـن تيميـة وال  ّوهابيـةّ

                                                 
  .٧٥ص: ّنقض عقائد األشاعرة واملاتريدية )١(

 ،ّمـة أيب القاسـمُأسلسلة من تراث العلامء، حتكيم الناظر فيام جرى من االخـتالف بـني  )٢(
  .ّراجع مقدمة الكتاب



 ٢٥٩ ............................................................   السنة أهل علامء من تيمية ابن  موقف

وإذا قلـت فـيهام ـ أي يف الـصفات (: ّاألئمة األربعة ومـذاهبها، فيقـول وبني
 وإذا قلـت .ّ أعني به أهل احلديث عدا النجـديني،<لفياخل قال> :  ـّوالتوسل
 <دِّاملقلـ> :، وإذا قلـت فقـطبه أهل احلديث  أعني،<قال السلفي> :يف الفروع

 .)١()ًأعني به أهل املذاهب األربعة املذكورة آنفا
ّومن هنا يتضح أن هناك فريق ّ النجـديون، والطـرف ّوهابيـة ال:ّاألول :نيّ

 .ّ املذاهب األربعة وكثري من احلنابلة عدا النجدينياخللفيون وأهل اآلخر هم
ّهو من أوضح املوارد الدالة عىل هذه احلقيقة، والذي أورده  :املورد الثاين

سـئل ( :وفيـه ،)ه ورسـائلاهجمموع فتـاو(بن صالح العثيمني يف  ّالشيخ حممد
، وتالميـذه ّ مدرسة ابن تيميـة:ّوهل تقسيم أهل السنة إىل قسمني: الشيخ قال

ٌومدرسة األشاعرة واملاتريديـة، تقـسيم صـحيح؟ ومـا موقـف املـسلم مـن ّ 
 ّمن املعلوم أن بـني هـاتني املدرسـتني: فنقول: ... ]ُفيجيب[ّالعلامء املؤولني؟ 

ّاختالفا بينا يف املنهاج فيام يتعلق بأسـامء  ً  ّوىل يقـرر وصـفاته، فاملدرسـة األ اهللاًِّ
  اهللاّهرهــا فــيام يتعلــق بأســامء ّمعلموهــا وجــوب إبقــاء النــصوص عــىل ظوا

 مـن التمثيـل أو التكييـف، واملدرسـة  اهللانفي ما جيب نفيه عـن  وصفاته، مع
ّالثانية يقرر معلموها ّوجـوب رصف النـصوص عـن ظواهرهـا فـيام يتعلـق  ّ

ًاملنهجان متغايران متاما، ويظهـر تغايرمهـا باملثـال   وصفاته، وهذان اهللابأسامء 
ُبل يداه{: قال تعاىل: التايل َ َ ُم سوطتان ينفق كيف  شاء َْ َ َ ََ ْ َ ُ ِ ُ ِ َ ُ ْ ، وقـال )٦٤: املائدة( }َ
ُما منعك أن  ـسجد  ِمـا خلقـت{: تعاىل ْ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ َ  يـدى َ َ ، فقـد اختلـف )٧٥: ص( }ِ

فقال أهل املدرسـة   لنفسه، اهللاتني أثبتهام املدرستني يف املراد باليدين اللّمعلمو 
 عـىل وجـه  هللا ّ عىل ظاهره، وإثبات يـدين حقيقيتـنيوىل جيب إبقاء معنامهااأل

وحيـرم  جيب رصف معنامها عـن ظـاهره،: يليق به، وقال أهل املدرسة الثانية
                                                 

  .١١٥ ص١ ج:ر نفسهاملصد )١(
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ّثم اختلفوا يف املـراد هبـام هـل هـو القـوة، أو.  تعاىل هللاّإثبات يدين حقيقيتني  ّ 
 النعمة؟

َوهبذا املثال يتبـني أن منهـاجي أهـل املدرسـتني خمتلفـان متغـ ّ ايران، وال ّ
ّإذ البـد  ؛ »ّأهل السنة«بعد هذا التغاير أن جيتمعا يف وصف واحد، هو  يمكن

ّأن خيتص وصف أهل السنة بأحدمها دون اآلخر ّ. 
  اهللابالعدل، ولنعرضهام عـىل ميـزان القـسط وهـو كتـاب  فلنحكم بينهام

ّمـة  بإحـسان مـن سـلف األهمتبعمن  وكالم الصحابة، و’ّوسنة رسوله 
ٍامليزان ما يدل بأي وجه من وجـوه الداللـة وليس يف هذا. ّوأئمتها ّ  املطابقـة، :ّ

ًأو التضمن، أو االلتزام رصحيا ًأو إشـارة عـىل مـا ذهـب إليـه أهـل املدرسـة  ّ
ّرصحيـة أو ظـاهرة أو إشـارية عـىل مـا  ّالثانية، بل يف هذا امليزان ما يدل داللة

ّأن يكون وصف أهل الـسنة ّفيتعني  وىل، وعىل هذاذهب إليه أهل املدرسة األ
ًخاصا هبم، ال يشاركهم فيه أهـل املدرسـة الثانيـة، ّألن احلكـم بمـشاركتهم  ّ

ًإياهم جور ومجع بني الضدين، واجلور ممتنـع رشعـا، واجلمـع ّ ٌ ّبـني الـضدين  ّ
 .)١(ً)ممتنع عقال

ّوالكل يعرف أن الشيخ العثيمني من كبـار أعـالم ال  املعـارصين، ّوهابيـةّ
ّددة، وها هو يعلن برصيح العبارة االختالف والتغـاير التـام بـني متع وله آثار ُ ّ

ّومدرسة األشاعرة، ومفاد هذا الكالم أن واحدة منهام عـىل  ّمدرسة ابن تيمية
 .ّحق والثانية عىل باطل

 :وفيهًأيضا ) حتكيم الناظر(ما ورد يف كتاب  :املورد الثالث
ّصـف لنـا ربنـا>: وىل يف بحث الصفات، قال السلفياجللسة األ( ، قـال <ِ

                                                 
 .١١٧ـ١١٥ ص١ج: ّجمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني )١(
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ّ احلي القيوم ليس بعرض وال جسم وال جوهر اهللا>:)١(اخللفي : قال السلفي ،<ّ
وإن مل  ،)٢(ّعن الوجود بالكليـة  وتعاىلنهكالمك هذا يقتيض نفي الباري سبحا

 .)٣()تعتقد ذلك
ّهبذه الشواهد وغريها يتبني لنا عمق اخلـالف والتغـاير بـني املدرسـتني، 

ّ أتباع ابن تيمية يف كـوهنم هـم أهـل الـسنة فقـط، أمـا اعتقادشاهد عىل  وهي ّ ّ
 .ّأهل السنةمن فليسوا  الباقون

 

ّوجود التاميز واالختالف بني مدرسـة ابـن تيميـة ومدرسـة أهـل الـسنة  ّ
ُعىل الباحـث الوقـوف عـىل معرفـة أهـل الـسنة مـن خـالل بعـدين  يفرض ّ

 .ُالبعد العقائدي واإليامين: الفقهي، والثاين عدُالب: ّأساسيني مها
ٍولعل هذين البعدين يشكالن األساس املعريف لكل مدرسة ّ ّّ   مـنٍ ومـنهجُ

ٍمناهجهم، وبالتايل يمكن احلكم عىل كل منهج ُ من خالل معرفة البعد الـذي ّ
 .عليه يرتكز

ّوأما لناحية البعد الفقهي، فمن املعلوم أن املدارس املعروفـة وا ُ ملـشهورة ّ
 هـي املـدارس ـ ^العامل اإلسـالمي ـ غـري أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت  يف

ّاملالكية واحلنفية والشافعية واحلنبلية، إىل جانب مدارس : األربعة ّ ّ  خرى مثـلأّ
ّالزيدية واألباضية فضال عن مدرسة الشيعة اإلماميـة، وكالمنـا هنـا فقـط يف  ّ ًّ

ّالفقهية السنية املدارس ّ. 
                                                 

 .أي أتباع املذاهب األربعة )١(

ّأي أنك إذا نفيت اجلسمية )٢(  . سبحانه وتعاىل اهللانفيت  ّ

 .٢٦ ص:ّمة أيب القاسمأناظر فيام جرى من االختالف بني حتكيم ال )٣(
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ُأما يف الب  ُعد العقائدي فهناك خلط والتباس حيـث جتعـل هـذه املـدارسّ
ّاألربعة يف قبـال األشـاعرة مـثال، والـصحيح أن هـذه املـدارس مـن حيـث  ً ِ

ّتنقسم إىل أشاعرة وماتريدية وغري ذلك، فاألئمة األربع االعتقاد ّ تكلمـوا يف ةّ
ّالفقهية، أما أتباعهم فلهم انـتام األبحاث قـة لـه هم العقائـدي الـذي ال عالؤّ

 يف الفقـه أتبـاع احلنابلـة، ويف ّوهابيـةّابـن تيميـة وال باالنتامء الفقهي، فأتبـاع
 .ّالعقائد أتباع ابن تيمية

ّوواقع احلال يدل عىل أن أتبـاع ابـن تيميـة هـم القلـة بالنـسبة إىل أتبـاع ّّ ّ 
ّاألشاعرة واملاتريدية وغريهم، وكلامت أعالمهم تدل عـىل ذلـك، ومنهـا مـا  ّ

للغامـدي ) ّنقـض عقائـد األشـاعرة واملاتريديـة(ما ورد يف كتاب يف  ذكرناه
ّاألشاعرة وكثرهتم وأتباع ابن تيمية وقلتهم حيث يقول عن ّ: 

ّ وأعـده ملـسيس احلاجـة ملثلـه، ، اهللاَّفهذا مصنف عظـيم النفـع إن شـاء (
ّ واملاتريديــة أتبــاع ،يف بيــان عقيــدة األشــاعرة أتبــاع األشــعري وموضــوعه
ِّصـول الـدين وأبـواب االعتقـاد أأركـان اإليـامن و ذهبهم يف ومـ،املاتريدي

يف ذلــك، ومــوقفهم مــن التوحيــد  ومــسائل التوحيــد والعقيــدة ومــنهجهم
َّانترش هذا املذهب حتى عم أكثر بالد... والشهادتني ّاملسلمني حتـى ال تكـاد  ّ
ًترى حنفيا َّماتريديا وال شافعيا ومالكيا إالّ إال ّ ً ً ًّ ّ ً أشعريا،ّ ح مذهب أهـل وأصب ّ

ًالسنة والسلف مقصورا عند كثري من هؤالء يف احلنابلـة، بـل يرمـى املـذهب  ّ
ّاحلق بالتجسيم واحلشوية لغربته وقلة أتباعه ّ ّ()١(. 

ّ إقـرار بـأن أتبـاع ابـن تيميـة هـم )ّلغربته وقلة أتباعه(: والعبارة األخرية ّ ٌ
ًالقلة نسبة  .لغريهم ّ

ّلعقائديـة والعلميـة يف القـرنني االنحرافـات ا(وكذلك ما ورد يف كتاب  ّ
                                                 

  .٥ص: ّ واملاتريديةنقض عقائد األشاعرة )١(
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، عيل بن بخيـت الزاهـريل) ّمةعرش والرابع عرش وآثارمها يف حياة األ الثالث
ّوتعترب فرقتا األشاعرة واملاتريدية من أكـرب الفـرق اإلسـالمية، ( :يقولحيث  ّ

ِّطوائف املتكلمة، والتـي ال تـزال إىل اليـوم متثـل نـسبة كبـرية بـني  من أعظم ّ
 .)١()املسلمني

املـدارس  من أتباع) ّالسنة(ّأن أكثر املسلمني كبري ّإىل هنا اتضح لنا بشكل 
ّاألربع وهي املالكية والشافعية واحلنفية واحلنابلة، وهؤالء هم ما بني ّ أشاعرة  ّ

 ّهل هؤالء هم أهل السنة أم ال ؟: والسؤال هو .ّوماتريدية
ّن مجلة من األعالم قالوا بأن أهل الـسنةإ: واجلواب ّ  ّ إنـام هـم األشـاعرةّ

ّواملاتريدية، ومنهم العالمة امل ِّحقق شهاب الدين ابن حجر اهليّ مـي الـشافعي تّ
ّاملنح املكية يف رشح اهلمزية(يف كتاب ، هـ٩٧٤سنة  ّاملتوىف  :يقولحيث ) ّ
 ّالذين هم أهل السنة واجلامعـة وهـم أتبـاع أيب احلـسن األشـعري وأيب(

 .)٢()...منصور املاتريدي
 

ّإذا كان األشاعرة وغريهم من الفرق يمثلون اجلمهور األكرب للمـسلمني 
ّعىل مستوى وامتداد العامل اإلسالمي، فام هي نظرة القلة مـن املـسلمني  ّالسنة

ّابن تيمية إىل األكثرية العظمى والساحقة من املسلمني؟ من أتباع ّ 
ّهل يعتقدون أهنم عىل حق؟ ّ 

  أهل وعيد ومبتدعة؟ برأهيمّ الناجية، أم أهنمةّرون أهنم من الفرقهل ي 
                                                 

ّنحرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عـرش واال )١( الرابـع عـرش وآثارمهـا يف حيـاة ّ
  .٣٧ ص١ ج:ّمةاأل

ّاملنح املكية يف رشح اهلمزية )٢(    .٦٦٤ ص:ّ



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٢٦٤

ّهذه مجلة من كلامت ابن تيمية وأتباعه بحـق األشـاعرة، وكـذلك بحـق  ّ ّ
ّمــن الفــرق اإلســالمية التــي ختتلــف معهــم يف املبــاين واملعتقــدات  غــريهم
 :واألفكار
ًأوال ّاالنحرافات العقدية والعلمية( ما ورد يف كتاب :ّ  :لزهراين، يقولل) ّ

 وقد وصل األمر باألشاعرة يف بعض األحيان إىل حماربة عقيدة الـسلف(
ُوالنيل من علامئها، واستعداء السلطة عليهم، كام فعـل باحلـافظ عبـد الغنـي 

حني طردوه من البلد ومن قبله بأيب إسامعيل اهلروي، والذي جـرى  املقديس
ٌاإلسالم ابن تيميـة أمـر مـشهور حيـ منهم لشيخ ّث تـسببوا يف نفيـه وسـجنه ّ

ٌوأتباعه أشد اإليذاء، حتى صار كثري منهم خيفـي عقيدتـه  وحرق كتبه، وآذوه ّ ّ
ّاملبتدعة من األشاعرة وغـريهم، واسـتمر هـؤالء  ّحتى ال تطوله أيدي هؤالء

ّاملتكلمة يف نرش عقائدهم الكالمية، وحماربة العقيدة الصحيحة، ومنع القـراءة  ِّ
ن كـان أّوغـريه، وممـا يؤسـف لـه  ّ وعلامئها كابن تيميـةيف كتب هذه العقيدة

مل يكـن حلـاميل هـذه  ّلألزهر من هذه العداوة أوفر احلـظ والنـصيب، حيـث
َالعقيدة من العلامء فيه مكان يذكر، ومل ترتفع راية هذه العقيـدة ُ عـىل منـربهم  ٌ

ّيوما من األيام ً()١(. 
ّفمن رفع الراية ضد ابن تيمية مل يكونوا من ال ًرفعهـا عقائـديا مـن شيعة، بـل ّ ّ

ًوفكريا  .وجاهر باملحاربة هم علامء األزهر، ومنعوهم من دخوله بأفكارهم ّ
ّاهلداية الربانية يف رشح العقيدة الطحاوية( ما ورد يف :ًثانيا ّ  تـأليف عبـد) ّ

 :يقولحيث  الراجحي،  اهللالعزيز بن عبد 
ّ يف الكتـب حتـى نوؤ يقرّوأن يتأمل حينام... فهذه املسألة مسألة الكالم(

ّيلتبس عليه معتقد أهـل الـسنة واجلامعـة املـأخوذ مـن نـصوص الكتـاب  ال
                                                 

ّاالنحرافات العقدية والعلمية )١(    .٣٨ ـ ٣٧ ص١ج: ّ
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 عــىل اآلراء واألهــواء ّبخــالف مــذهب املعتزلــة واألشــاعرة املبنــي ّوالــسنة،
 .)١()والشبهات
 تـصنيف ابـن بـداء احلنـبيل،) ّالرد عـىل املبتدعـة(ما ورد يف كتاب : ًثالثا
 :ّفي مقدمة الكتاب يقولف، )هـ٤٧١( سنة ّاملتوىف
ّوآل مندة فيهم حرص عىل اتباع السنة والسلف الصالح، وشـدة: قلت( ّّ ٌ 

َاإلنكار عىل مـن خـالف الـسنة أو مـال إىل األشـاعرة أو غـريهم مـن أهـل  ّ
 .)٢()البدع

َفعموم املسلمني ومن مال إىل األشاعرة وغريهم من أهل البدعـة، ومـن 
 !ّ ليسوا عىل طريقة ابن تيمية وأتباعهّالفسق، وذنبهم الوحيد أهنم أهل

ّفتـاوى ورسـائل الـشيخ حممـد بـن إبـراهيم آل ( ما ورد يف كتاب :ًرابعا
 ؛ّمجع وترتيب وحتقيق حممد بن عبد الرمحن بـن قاسـم، وفيـه مـسائل )الشيخ

ّولكـن أقـل ..(. :هجواز إمامة األشاعرة ومـا شـاكل ذلـك، وفيـ منها حول
ال : اجلـواب متهم، وهل جتوز الصالة خلفهم؟أحواهلم أشاعرة فهل جتوز إما

ّجيوز تقديم مبتـدع إمامـا يف الـصالة، وإن كـان نـص الوقـف ورشطـه كـام  ً
 .)٤()ٍخاف عليك حكم إمامة الفاسق، فكيف باملبتدع؟ وغري .)٣(ذكرته

 ّمة إىلّ ما ورد يف ترصحياهتم حول الروايات الدالة عىل افرتاق األ:ًخامسا
ّرقة واحدة ناجية، فهل األشاعرة واملاتريديـة داخلـون  فرقة، فثالث وسبعني

                                                 
ّاهلداية الرباني )١(  .٢٠٣ـ٢٠٢ ص١ج: ّحاويةة يف رشح العقيدة الطّ
  .١٢ص: ّالرد عىل املبتدعة )٢(
ًأي حتى لو كان يف صيغة الوقف أن اإلمام ينبغي أن يكون أشعريا )٣( ّّ ّ. 

ّ املجلد األول، ج:ّفتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )٤( ، مـسألة ٢٩٨ ص٢ّ
 .ّ إمامة األشاعرة بالسنيني،٦٨٥ :رقم
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 ّ أهنم من أهل النار؟ماإلهلي، وهل هم من الناجني يوم القيامة، أ يف الوعيد
ّ البهيـة يف رشح العقيـدة الواسـطيةئلالآل(ورد يف كتاب  ّالبـن تيميـة، ) ّ

 :ّللشيخ صالح بن عبد العزيز حممد إبراهيم آل الشيخ، قال والرشح
 الفرقـة :لط طائفة من أهل العلـم مـن احلنابلـة وغـريهم فقـالواوقد غ(
وىل أهـل احلـديث، والثانيـة األشـاعرة، األ: عبارة عن ثـالث فئـات الناجية

ّكام قال ذلك السفاريني يف لوامع األنوار البهية وغـريه مـن  ّوالثالثة املاتريدية،
ّاعلـم أن أهـل الـسنة واجلامعـة ثـالث طوائـف> :ّاملتأخرين ل احلـديث أهـ: ّ

ــة ــر، واألشــاعرة، واملاتريدي ــري،.<ّواألث ــط كب ــول باطــل وغل ّألن  ٌ وهــذا ق
 ّ ملخالفتهم أهـل الـسنة يف؛ّاألشاعرة واملاتريدية من الفئات التي عليها الوعيد

ّمنهج التلقي ويف تقديم النصوص عـىل العقـل ألهنـم يقـدمون العقـل عـىل  ّ ّ
ُقــدر ويف مــسائل أخــر وكــذلك يف الــصفات ويف اإليــامن ويف ال النــصوص،

الصالح، بـل هـم ّمن أهل السنة واجلامعة أتباع السلف  ّخالفوا السنة، فليسوا
 .)١()لّمن املبتدعة الضال

ّوكيف لعاقل أن يتصور أن من بني أكثر من مليار مسلم سيكون هناك ما ّ ٍ 
 نسبته واحد باملئة من الناجني، والباقون إىل النار؟

ًحقا لقد كان الشيخ العثي ّمني شجاعا وجريئا عندما بني الواقع واحلقـائق ّ ً ً
ٍأرشنا إليها سابقا عندما قال يف جـواب عـن سـؤال حـول تقـسيم أهـل  التي ً

ّقسمني بأنـه تقـسيم صـحيح، وأن بـني مـنهج ابـن تيميـة وأتباعـه  ّالسنة إىل ّ ٌ ّ
ًاختالفا بينا عن منهج ٌاألشاعرة واملاتريدية، وأن اجلمع بيـنهام هـو مجـع بـني ًّ ّّ 

 .ّالضدين
                                                 

  .٦٦١ ص٢ج: ّ رشح العقيدة الواسطيةة يفّ البهيئلالآل )١(
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ّالدرر السنية يف األجوبة النجدية( ما ورد يف كتاب :ًسادسا  مجعهـا عبـد) ّ
وهذه الطائفة التي تنتـسب ( : يقول؛)هـ١٣٩٢( سنة ّالرمحن النجدي، املتوىف

... بـصفات املعـدوم واجلـامد ّإىل أيب احلسن األشعري، وصفوا رب العـاملني
ّفاألئمة من أهل السنة وأتباعهم هلـم املـصن ّ  عـىل هـذه ّيف الـرد فات املعروفـةّ

 .)١()...هلم ّالطائفة ـ أي األشاعرة ـ الكافرة املعاندة، كشفوا فيها كل شبهة
 

ّحتدثنا فيام سبق عن حماولة أتباع ابن تيمية التأسيس لنظرية أهنم هم فقـط ّ ّ ّ 
ّتلـف اجتاهـاهتم وعقائـدهم بـاقي املـسلمني بمخّأن ّأهل السنة واجلامعـة، و

 .ّالفكرية أهل بدعة وضالل ومبانيهم
ّوذكرنا أيضا مقوالهتم بحق واحدة من أكرب الفرق اإلسالمية وهي فرقة ّ ً 
ّاألشاعرة، ولكنهم مل يقترصوا يف اهتاماهتم عىل األشاعرة فقط، بل جتـاوزا إىل ّ 

ًاهتام املاتريدية واملعتزلة والصوفية فضال عـن الـشيعة ا ّ ّ ّإلثنـي عـرشية بمثـل ّ
 .كان تركيزهم يف الوقت احلارض عىل الشيعة وعقائدهم ذلك، وإن

ّوقد رصح هؤالء بأن األشـاعرة واملعتزلـة عـىل هنـج املـرشكني، وأهنـم ّ ّ 
ٌملحدون، بل كفار معاندون ّ. 

ِّوهذه هي الرتبية التي يـريب عليهـا هـؤالء أوالدهـم مـن الـصغر، فلـم  ّ
ّة واجلامعات والكتـب، بـل علمـوا أطفـاهلم يف ّعىل األروقة العلمي يقترصوا

 .عىل مثل هذه الرتبية البائسة ّمناهجهم الدراسية
 :ّأما املوارد التي أشاروا فيها إىل مثل ذلك فهي كثرية، منها

 عـىل ّاإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والـرد(ما ورد يف كتاب  :ّاملورد األول
                                                 

 .٢١١ـ٢١٠ ص٣ج: ّالدرر السنية يف األجوبة النجدية )١(
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 الفـوزان،  اهللا فـوزان بـن عبـد بقلم الدكتور صالح بن) واإلحلاد أهل الرشك
ُّللقضاء، وعضو هيئة كبار العلامء، حيث ينـسب الـتهم  ستاذ باملعهد العايلاأل

ِاملتعددة لبعض الفرق  :يقولمن هذه التهم؛ كام ّاإلسالمية و ّ
 ّوإنام ينكرها املبتدعة... ونصوص الصفات من املحكم>: وىلالتهمة األ(

ّ فــالعنوان األول الــذي أعطــوه ألكثــر .<ّمــن اجلهميــة واملعتزلــة واألشــاعرة
 .ّأهنم أهل بدعة املسلمني هو

 وهـذا هـو .<الذين سـاروا عـىل مـنهج مـرشكي قـريش>: التهمة الثانية
 .ّالثاين وهو أهنم أهل رشك يف منهجهم العنوان

  .)١()<... اهللالذين يكفرون بالرمحن ويلحدون يف أسامء >: ّالتهمة الثالثة
ّد أنـه وصـف اجلهميـة واألشـاعرة واملعتزلـة بـأهنم يف هذه الكلامت نج ّ ّ

ّوأهنم عىل منهج مرشكي قريش، وأهنم كفار ملحدون مبتدعة، ّ ّ. 
ّكام أرشنا بأن هؤالء جتـاوزوا يف اهتامـاهتم حـدود األروقـة  :املورد الثاين ّ

األوالد واألطفال وأدخلوها إىل برامج التعليم يف املدارس، ومـن  ّالعلمية إىل
ّ األول ثانوي، منهج اململكة العربيـة ّالصف) التوحيد(كتاب  رد يفذلك ما و ّ

 :والتعليم، وفيه ّالسعودية، وزارة الرتبية
ّاجلهميـة، املعتزلـة : الذين ينكرون األسـامء والـصفات ثالثـة أصـناف(

ّوأول مــن عــرف عنــه إنكــار األســامء ... ّواملاتريديــة ومــن تــبعهم األشــاعر،
 ما أثبته لنفسه، أو أثبتـه  اهللاّفكل من نفى عن .. .مرشكي العرب والصفات بعض

 .)٢()ٍوصفاته فقد شارك املرشكني يف حال من أحواهلم له رسوله من أسامئه
                                                 

 .١٤٤ص: ّاإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل الرشك واإلحلاد )١(

ّالتوحيد، الصف األول الثانوي )٢( ّ، منهج اململكة العربية السعودية٦٦ ص:ّ ّ.  
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ّوالعجيب أن كل علامء املسلمني ال ينفون هذه الصفات، وإنـام خيتلفـون   ّ ّ
 .بعضهم البعض يف تفسري هذه األسامء والصفات مع

سلـسلة دراسـات يف مباحـث توحيـد (تـاب ما ورد يف ك :املورد الثالث
) ّمعتقد أهل السنة واجلامعة يف توحيد األسامء والـصفات األسامء والصفات،

 املنتـسبون لإلسـالم :ُفيقـال( :التميمي، حيث يقول ّللدكتور حممد بن خليفة
الرافـضة، فيـدخل هنـا مـع  :ّ أهل السنة، القسم الثـاين:ّ القسم األول؛قسامن

أدخلـوا هنـا  وائف املبتدعـة كاألشـاعرة وغـريهم، وقـدّأهل السنة بعض ط
 .)١()ملوافقة قوهلم لقول السلف يف مسألتي اخلالفة والصحابة

ّفاعرتافهم باألشاعرة هو فقط ملجرد االتفـاق معهـم يف هـاتني املـسألتني ّ 
ّ وإال فإن األشاعرة حاهلم حال الشيعة يف سـائر املـسائل<اخلالفة والصحابة> ّ 

 .ريهاّالعقائدية وغ
 

ّلعلنا نكون قد استفرغنا احلديث عن رأي ابن تيمية يف التجسيم، وكـون  ّ
ّهذا املعتقد إليه مل يكن عن فراغ أو اهتام بال دليل، وحيث  نسبة ّنه اسـتدل يف إَ ّ

ّمتفرقة من كتبه عىل التجسيم بأدلة واهنة وضعيفة، نشري إىل  مواضع مجلة مـن ّ
 :التي ذكرها يف كتبه، ومنها ّهذه األدلة

  د ل الفطرة والعقل: لّاالستدالل األو
ّرصح ابن تيمية أن إثبات اجلسمية هو أقـرب إىل الفطـرة والعقـول، وأن  ّّ ّ ّ

ٍاجلسمية ال تثبته ال الفطرة وال العقول وال أي يشء آخـر، وهـذا مـا ورد  نفي ّ ّ
                                                 

يد األسامء والصفات، معتقـد أهـل الـسنّة واجلامعـة يف سلسلة دراسات يف مباحث توح )١(
  .٥٥ ـ ٥٤ص: توحيد األسامء والصفات
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 :يث يقولح) ّبيان تلبيس اجلهمية( يف كتاب
ّومعلوم أن كون البارئ ليس جسام ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبدهيـة، وال( ً ّ 

ّبمقدمات قريبة من الفطرة، وال بمقدمات بينـة يف الفطـرة، بـل بمقـدمات فيهـا  ّ ّّ
ّوطول، وليست مقدمات بينة خفاء ّويقولون بل قامت القواطع العقليـة عـىل . ..ّ

ًجسام، وما ال يكـون ّ إال القائم بنفسه ال يكونّاملطلوب، وأن املوجود  نقيض هذا
 أقـرب إىل  ـّأي إثبات اجلسميةـ ّومن املعلوم أن هذا . ًمعدوماّ إال يكون ًجسام ال
 .)١() ـ ّالذي هو نفي اجلسميةـ ّوالعقول من األول  الفطرة

ّا سنة ا بو ة: االستدالل ا ا  ّ  
ّيف النص املتقدم  ّ ابن تيمية أن التجيزعمّ ّسيم أقرب إىل الفطرة، ثم يـدعيّ ّ 

ّأيضا أنه أقرب إىل السنة، وهذا ما ورد يف كتابه  ّ ) ء تعارض العقل والنقـلدر(ً
عنـد مـن ينفـي ـ ّعـىل أن ظـواهر النـصوص جتـسيم عنـدهم ( :حيث يقول

ّعندهم بالنفي نص، فهم معرتفون بأن قوهلم البدعة، وليسـ ّاجلسمية  وقـول  ّ
 .)٢()ّ أقرب إىل السنة ـجسيم للتنياملثبتـ منازعيهم 

  ّن  ا سمية  ستلزم القول  دوث ا الق: االستدالل ا الث 
ّقضية كلية مفادهاابن تيمية ّيؤسس  ًأن كل من قـال إن األجـسام مجيعـا : ّ ّ ّّ

 ؟ذه املالزمةهب حادث وال نعلم من أين جاء  اهللاّيلزمه أن يقول إن  ،حادثة
يف مناقـشته للـرازي، ) ّن تلبيس اجلهميـةبيا(هذا الكالم أورده يف كتاب 

 :كام ييل بعد أن ينقل كالم الرازي
                                                 

  .٣٥٩ ص١ج :ّبيان تلبيس اجلهمية )١(

 .٢٤٩ ص١ج:  درء تعارض العقل والنقل)٢(
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 :)١(قلـت... ّأن أهـل التـشبيه يقولـون: التاسع:  الرازي اهللاقال أبو عبد (
 . ...ّ وهو من وجوه مناقشة املؤلف للرازي)والكالم عىل هذا الوجه

ّيقول املعلق عىل كالم ابن تيمية يف نفس  أن إىلّويستمر  الوجـه ( :الكتابّ
ّ غاية إلزام الرازي ملثبتة العلو من حجة الدهريةّالثامن يف الرد ّ ّ(. 

ّمن املعلوم أن طوائف كثرية من املـسلمني وسـائر (: ّوهنا يقول ابن تيمية
ّامللل، ال يقولون بحدوث كل جسم، إذ اجلسم عندهم هو القائم بنفسه،  أهل

ّلك يستلزم القول بحدوث كـل أو املوصوف، فالقول بحدوث ذ أو املوجود،
 .)٢() تعاىل حمدث اهللاّوقائم، وذلك يستلزم بأن  موجود وموصوف

ّومن هنا اضطر ابن تيمية يف الصفحة    ّأن يقر ويعرتف بوجود جسمالتالية ّ
ّقديم ألجل حل اإلشكالية  ،ّ وذلـك يف الوجـه التاسـع مـن رده عـىل الـرازي،ّ

لتـي عارضـتموين هبـا مـستلزمة لكـون ّإذا كانت هذه احلجـة ا: فأقول( :فقال
ًاألجسام قديمة، من غري أن تعني جـسام، أمكـن أن يكـون ذلـك الـذي  بعض ّ

 .)٣()  سبحانه، كام يقوله املثبتون ـ للجسم ـ اهللا هو ،اجلسم القديم ّيعنونه، بأنه
ًوهذه املناقشة مع الرازي تفتح لنا بابا آخر للـدخول إىل معرفـة أو تأكيـد 

ّقا من أن ابن تيمية وإن حاول مرارا الفـرار مـن التجـسيم، لكنـه قلناه ساب ما ً ّ ًّ
ّعىل جوهر رأيه والذي ينفي فيه نحوا خاصا من اجلسمية من قبيـل  ّكان يؤكد ًّ ً

                                                 
ّ هي البن تيمية كام يفهم من عبارة حمقق الكتاب حيـث يقـول يف هـامش <قلت>كلمة و )١( ُ ّ

ّف ـ أي ابن تيمية ـ للرازي يف دعواه ورده عليه من وجوهّمناقشة املؤل>: الكتاب  فيـورد ،<ّ
ًإىل أن يصل إىل تاسعها، وهذه كلها وجوه البـن تيميـة ردا عـىل ... أحدها وثانيها وثالثها ّ ّ ّ

  .٣٧٨ـ٣٧٦ ص١ج: ّبيان تلبيس اجلهمية .الرازي
 .٣٩٩ ص١ ج:املصدر نفسه )٢(
  .٤٠١ ص١ ج:املصدر نفسه )٣(
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ًاجلسمية احلادثة، أما إذا كان هو جـسام خصائص ّ ، وال ًا ولـيس حادثـً وقـديامّ
 .احلدوث فال حمذور عنده يف ذلك توجد فيه لوازم

 حيـث) ّبيان تلبـيس اجلهميـة(ما أشار إليه يف كلامته مثل ما ورد يف وهذا 
 أي علـامء[وهو قول علامئهـم : أحدمها: ّوالذين قالوا إنه جسم نوعان( :قال

ّوهـم الغالبيـة الـذين : ّأمـا النـوع الثـاين.. ّ إنه جسم ال كاألجسام]التجسيم
 .)١()...ٌهو حلم وعظم ونحو ذلك: ّأهنم قالوا حيكى عنهم

 ّيشري ابن تيميـة يف مناقـشته مـع) ّبيان تلبيس اجلهمية(ٍويف مورد آخر يف 
 :لوقـيالرازي إىل رأيه الواضح يف قبول التجسيم مـع نفـي بعـض اللـوازم، 

 ّإهنـم التزمـوا األجـزاء> ]أي الـرازي[ َالوجه الثالث واألربعون الذي قلت(
ّسميه جسام، وأهنـم ّغايته أهنم يثبتون ما هو املوصوف الذي ت: )٢(<واألبعاض ًّ

ما جيوز عىل األجسام من الفناء واآلفـات، ومـضمون ذلـك  ّال جيوزون عليه
يوصف بام توصف به سائر األجسام، بل هو خمتلـف  ّأنه جسم يمتنع عليه أن

 .)٣()عنها يف احلقيقة
ّإذن يف أصل اجلسمية ال نقاش عند ابن تيمية، ولكن اجلسمية هنا ختتلف ّ ّ 

ّعليها الفناء، وال تقع عليها اآلفات واألمراض، ومعنى ذلك أنه ّبأهنا ال جيوز 
 .ال كاألجسام ٌجسم

ّوكـذلك مـا ذكرتـه مـن أهنـم (: ولذلك يـشري إىل هـذه احلقيقـة بقولـه
ًمـا متـسكوا بآيـة أو خـرب يـوهم ظـاهره شـيئا مـن األعـضاء  ّيرصحون متى ّ

  هللا فـأثبتوا ،للخلـق عىل خالف ما هو ثابت  هللاملعنى  ّواجلوارح بأنا نثبت هذا
                                                 

  .٢٨٤ـ٢٨٣ ص١ ج: نفسهاملصدر )١(

ٌألن الرازي يقول إن بعض احلنابلة قالوا بأنه جسم له أجزاء وأبعاض )٢( ّ ّ ّ. 

 .٣٦٠ ص١ ج:السابقاملصدر  )٣(



 ٢٧٣ ............................................................   السنة أهل علامء من تيمية ابن  موقف

ًوجها بخالف وجوه اخللق ويدا بخالف أيـدي اخللـق، فهـذا الـذي ذكرتـه  ً
ًغايته أهنم يثبتون وجها ويدين خمالفا لوجوه ً ٌ وأيدهيم كام يقال جـسم ال قاخلل ّ ُ

 .)كاألجسام
ٌفهو يثبت األعضاء واألجزاء ويثبت الصفات اخلربية، ولكنه تعاىل له يـد ال ّ ّ ُ 

ٌجل ال كاألرجل، وإصبع ال كاألصابع، ووجهِكاأليدي، ور ٌ  .... ال كالوجوهٌ
ٌثم بعد ذلك يشري ابن تيميـة إىل أن احلـق تعـاىل فيـه قـدر مـشرتك وهـو ّّ ّ ّ 

ٍكام أن كل األجسام تشرتك مع بعـضها بنحـو فٌ وفيه قدر يمتاز به، <ّاجلسمية> ّ ّ
ّاالشرتاك، ولكن لكل جسم خصوصية يتميز هبـا عـن سـائر األجـ من ّ ٍ سام، ّ

ّبـأن  ـ كام يف علـم املنطـق  ـّ تعاىل، وكأنه يريد القول هللاّاجلسمية بالنسبة  هكذا
ّجنس وفصل، وجنسه هو اجلسمية، وله فصل يميز هـذا اجلـنس   تعاىل له اهللا ٌّ

ٌاألجـسام بينهـا قـدر ( :ّخـرى، ويـرصح بـذلك بقولـهاأل عن باقي األنـواع
  ـفرض األبعاد الثالثة فيـه مكنوهو جنس املقدار، كام يقولون ما يـ مشرتك 

ّوبينها قدر مميز  ٍوهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاتهـ ٌ التـي امتـاز هبـا عـن  ّ
ّالعلـم بـأن  ّ كام يعلم أن اجلبل والبحر مـشرتكان يف أصـل القـدر، مـع ـغريه

ّخمـتص  ّبل هذا القول ـ أي أنـه تعـاىل لـه... حقيقة احلجر ليست حقيقة املاء 
ّفق عليه العقالء من أهل اإلثبات والنفـي؛ اتفقـوا عـىل أنّومشرتك ـ الذي ات ّ 

ًالوهم واخليال ال يتصور موجودا ّمتحيـزا أو قـائام بمتحيـز وهـو اجلـسم ّ إال ّ ًّ ً
ّثم املثبتة ـ للجسمية ـ قالوا وصفاته، ّوهذا حق معلوم أيضا، باألدلة العقليـة : ّ ّ ً ّ

 .)١()...مّبالرضورة، وقال النفاة إنه قد يعل ّوالرشعية، بل
   ً:ويتابع يف نفس الكتاب مناقشته للرازي قائال

ّوإن أردت أهنم وصفوه بالصفات اخلربية، مثل( وذلك ... واليد الوجه: ّ
                                                 

 .٣٦٥ـ٣٦٣ ص١ ج:املصدر نفسه )١(
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ًجـسام،  ّيقتيض التجزئـة والتبعـيض، أو أهنـم وصـفوه بـام يقتـيض أن يكـون
ّواجلسم متبعض ومتجزئ، وإن مل يقولـوا هـو جـسم ًردا عـىل[: ُفيقـال لـه. ّ ّ 

ــراز ــذلكا ال ]يال ــة ب ــصاص للحنابل ــسبة . )١()خت ــه يف ن وهــذه هــي عادت
 .مجهور املسلمني معتقداته إىل

 

ّيقوم املنهج القرآين عىل حقيقة ثابتة وهي الدعوة إىل كلمة التوحيد، فـإن 
ثمرة هذه الكلمة املباركة أثقـل مـا يوضـع يف ميـزان العبـد يـوم القيامـة، ومل 

ّقترص دعوة القرآن الكريم عىل الدعوة إىل التوحيد بني الفـرق واالجتاهـات ت ِ
ٍاإلسالمية، بل تعداها إىل عموم أهل الكتاب الـذين نختلـف معهـم يف كثـري  ّ ّ

 .ّمن احلقائق، وإن كنا نجد مشرتكات بني مجيع الرشائع
ٍقل يا أهل الكتاب  عا وا إ   مـة {: يقول تعاىل َ ِ َ

َ
ِ ِْ َ َ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ْ َ سـواء ب ننـا و  ـن م أال ُ ْ ُ َ َ َ َ َْ َْ ٍ َ َ

  عبد إال اهللا
ِ َ ُ

ْ ِ وال   ك به ش ئا وال  تخذ  عضنا  عضا أر ابا من دون اهللا  َ ُ ْ ِ َ َ َْ َ ْ ْ َْ َ َُ َ ِ  َ ََ َْ َ ِ ِ ِ
آل (  }  ُ

 .)٦٤: عمران
ّ إذن توجد هناك مشرتكات حتى عىل مستوى الرشائع املتعددة، فـام بالنـا  ّ

 .ّلفكرية واملذاهب داخل اإلسالم نفسه ّباالجتاهات واملدارس ا
ّوإذا كانت هذه هي حقيقة املنهج القرآين، فإننـا يف مقابـل ذلـك نـرى أن ّ 
ّالتوحيد الذي أسس له النهج األموي، ونظر له ابن تيمية وأتباعه من السلفية  ّ ّ ّ
املحدثني قـد أوصـلهم إىل إجيـاد الفرقـة بـني املـسلمني، ولـيس إىل توحيـد 

ّموا مجيع املسلمني من خمالفيهم بمختلـف االهتامـات، وكفـروا ّالكلمة، واهت ّ
ــة وغــريهم،  ــصوفية واإلمامي ــن األشــاعرة وال ــرق اإلســالمية م ــع الف ّمجي ّ ّ

                                                 
 .١٥١ ص١ ج:املصدر نفسه )١(
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 .وجعلوهم ضمن فرق الضالل واملبتدعة والفرق املرشكة
ّويف متابعتنا لكلامت املعارصين من أتباع ابن تيميـة نجـدهم ال خيتلفـون 

 :واهد عىل ذلك ّعن أئمتهم، ومن الش
 يف )هــ١٤١٣( سـنة ّري املتـوىفجي التـو  الشيخ محود بن عبد اهللازاعمم •
ّوأما الطامات يف أكثر األقطار اإلسالمية ( :حيث يقول) غربة اإلسالم(كتابه  ّ ّ

ٌوالسيام يف العراق ومرص، فأمر ال يـضبطه الوصـف، وال حتـيط بـه العبـارة،  ّ
ًوحسبك رشا من مرصين، ومها كالبحر وهـذا مـا )  املحـيط ألنـواع الـرشكّ

ّيكشف عن اهتامهم ليس للشيعة فحسب بل ألهل الـسنة واجلامعـة يف دولـة  ّ
ّمرص، فمعركتهم العقائدية والفكرية هي أيضا مع السنة ً ّ ّ. 

ّ تعـاىل يف ربوبيتـه وإهليتـه اهللاألنواع الرشك ب: (ّثم يقول ّومـا ضـم إىل ... ّ
ت والتـصديق باألكاذيـب واخلرافـات ًذلك أيضا من أنواع البدع والـضالال
ّ وما ضم إليه من مزيد املشاهبة ألعداء ،واإلصغاء إىل اجلهاالت واخلزعبالت

ــصارى واملجــوس اهللا ــود والن ــن اليه ــاىل م ــاع ...  تع ّيف كــل أحــواهلم واتب ّ
ّ وأعني هبذا حال األكثرين منهم، فأما أهل اإلسالم احلقيقي فإهنم ،الشهوات ّ

إشـارة خمتـرصة عـن حميطـي  ونذكر هنا. ..ن يف األرضٌنزر قليل مستضعفو
ّمـور اجلاهليـة أّ تعاىل، ثم نتبعها بذكر ما شاهبها يف كثرة األوثـان و اهللالرشك ب

ّليعرف املوحدون ـ أي أتباع ابن تيمية ـ فأما العراق ففيـه مـشاهد كثـرية قـد  ّ ِّ
َاختذت أوثانا تعبد مـن دون  ُ ً ّممـا كـان أهـل ، ويفعـل عنـدها وهبـا أعظـم  اهللاّ

ّاجلاهلية يفعلونه عند الالت والعزى ومناة الثالثة األ خرى، فمنها مشهد عـيل ّ
ّومشهد احلسني ومشهد العباس ومشهد موسى الكـاظم ومـشهد أيب حنيفـة 
ومشهد معروف الكرخي ومشهد عبد القادر اجليالين وغري ذلك من املشاهد 

 إبلـيس غرضـه مـن هـذه  اهللاّوالقبور التي عظمت الفتنة هبا وأدرك هبا عـدو 
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ّمة بعدما كان قد أيس من ذلـك يف أول اإلسـالم، وقـد افتـتن سـاأل أهـل ة ّنّ
ّ منهم، وأعادوا هبا املجوسـية  اهللامن شاء ّ إال العراق ورافضتهم بتلك املشاهد

ّوأحيوا هبا معاهد الالت والعزى ومناة ونحوها من معبودات أهل اجلاهليـة،  ّ
ّهم يف كثـري مـن األقطـار اإلسـالمية، كالـشام ومـرص ًوافتتن هبا أيـضا غـري ٍ

حساء وغري ذلك مـن واملغرب وبالد العجم واهلند والبحرين والقطيف واإل
 .)١()األمصار املتباعدة

) ّنقض عقائد األشاعرة واملاتريديـة(ًومن الشواهد أيضا ما جاء يف كتاب 
العزيز بـن بـاز، تأليف خالد بن عيل املريض الغامدي أحد تالمذة الشيخ عبد 

ّ والشيخ حممد العثيمني ومجلة من أعـالم املدرسـة ن بن جربي اهللاوالشيخ عبد 
ّالسلفية، والـذي يقـول عـن األشـاعرة واملاتريديـة الـذين يمثلـون الغالبيـة  ّّ

ّوكـل مـن يعتقـد بعقيـدة هـذه الفرقـة ( : ما يـيلّالعظمى من املسلمني السنة
ًوينتسب إليها يسمى أشعريا سواء كـ ّ ًان شـافعيا أو مالكيـا وهـو الغالـب أو ّ ًّ ّ

ّحنفيا أو حنبليا واملاتريدية وأتباعه احلنفية وغري ذلك ّ ًّ ً()٢(. 
ًفإذن هو هنا يعترب أن مجيع املسلمني تقريبا هم أتباع أيب احلسن األشعري  ّ

 .وأيب منصور املاتريدي
 ّ من الكتاب، ثـم ينـسب إلـيهم مـاموضع آخرويشري إىل هذه احلقيقة يف 

ّبيه، اعتنيت بأقوال الصوفية وخمالفتهم يف العقيـدة يف هـذا نت( :ينسبه من قوله
ًالكتاب، وذلك ألن الصوفية كلهم إما أشاعرة أو ماتريدية، وال أعلم صـوفيا  ّّ ّّ ّ
ّمن املعتزلة أو اخلوارج، وقد يوجد من املنتسبني ألهـل الـسنة مـن هـو عـىل 

ًمذهب الصوفية متأثرا  ّ ّر ـ كـام يوجـد قبوريـة عنـد و القبةبدع ّبالقبورية ـ أيّ
                                                 

  .٢١٧ و٢١٦ص، ١ج: غربة اإلسالم) ١(

 .٢١ص: نقض عقائد األشاعرة واملاتريدية )٢(
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ّأن التـصوف سـمة ألكثـر هـاتني الفـرقتني ّ إال املعتزلة والرافـضة وغـريهم، ّ
ــة  ــة عــىل طريق ــة، كــام أن أغلــب األشــاعرة واملاتريدي ّاألشــاعرة واملاتريدي ّّ
ّالصوفية، ويندر وجود أشعري أو ماتريدي ليس بصويف أو سلم من جنايات 

 .)١()ّالقبورية
ّمه رصيح يف أن كل الصوفية قبورية ـ يعبدون القبفكال ّ ٌّ ّر ـ ، ثـم يـتكلم وّ ّ

ّاملالكية والشافعية واحلنفية وكثري من احلنابلة عن  ّ ّألن بعـض احلنابلـة أتبـاع ـ ّ
ّابن تيمية وحممد بن عبد الوه ّ ّ مضافا إىل الصوفية ـابّ ً. 

ّفامذا يقول هذا الكاتب عن هؤالء الذين يمثلون غالبية أ ّالسنةهل ّ  ؟ُّ
 من نفس الكتاب بعد أن يعـرتض عـىل أهـل عنهم يف موضع آخريقول 

ّاألول اجلهـل بحقيقـة : مور كثـريةأالذي جعلني أكتب هذا الكتاب ( :العلم
ّهذا املذهب من كثري من طلبة العلم، حتى ظن الكثري أن املخالفات، إما أهنـا  ّ ّ ّ ّ

 وصـل األمـر بـالبعض أن ِّيسرية أو حمصورة يف باب من أبـواب الـدين، بـل
ّالسلف واألشاعرة واملاتريدية، وأدخـل هـذين : ّجعل أهل السنة ثالث فرق

ٌاملذهبني ـ األشاعرة واملاتريدية ـ يف أهل الـسنة، وهـذا كـالم باطـل ودعـوة  ٌ ّ
ٍكاذبة، إذ ليسوا من أهل السنة، وأهل السنة مـن كـل مبتـدع بـراء، وإن كـان  ّ ّ ّ

ّأهنـم ليـسوا مـن أهـل الـسنة ّ إال الرافضة الشيعة،ّيطلق عليه السنة يف مقابل  ّ
 .)٢()ّالناجني من البدعة واملخالفة، وهذا ما سنبينه يف هذا الكتاب

ّب بعـد ذلـك بمـذاهب أهـل الـسنة ّأعق: ًسادسا: (بعد ذلكولذا يقول 
ًمـة يف املـسألة وعقيـدهتم يف البـاب خمتـرصا، وأذكـر مـا واجلامعة وسلف األ ّ
شـري ُ باألشاعرة واملاتريديـة، وقـد أًئاّن الفرق الضالة مبتدخالفوا به غريهم م

                                                 
 .١١ ص:املصدر نفسه )١(

  .٨ ص:املصدر نفسه )٢(
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ّخلالف غريهم خصوصا خالف املعتزلة واجلهمية ً()١(. 
هم الشيعة، ومبتدعة من ووىل فهؤالء إذن عندهم مبتدعة من الدرجة األ

ّ ويعنـون هبـم األشـاعرة والـصوفية ،ّهم أهل السنة واجلامعةوالدرجة الثانية 
 .م رأس الضاللةوغريهم، وهم بنظره

ّهنم أقل األقلية يف العامل اإلسالمي، وهـذا مـا فإ ترصحياهتم إذن وحسب ّ ّ
ّوأما سبب تأليف الكتـاب ( :حيث يقول ّينص عليه صاحب الكتاب املذكور

ّفيأيت ألسباب منها انتشار هذا املذهب حتى عم أكثر بالد املـسلمني، حتـى ال ّّ ٍ 
ً حنفياجتد ّماترديا وال شافعيّ إال ّ ًا ومالكياً ًأشعرياّ إال ًّ وأصبح مذهب أهـل ... ّ

ًالسنة والسلف مقصورا عند كثري من هؤالء يف احلنابلة أو بعض احلنابلة ّ()٢(. 
ّوحاصل ما يمكن استنتاجه من هذا الكالم أن هؤالء املكفـرين ألغلبيـة  ِّ ّ

، ّالقلة القليلة من املـسلمني ـ بحسب ما يقوله الكاتب املذكور ـ املسلمني هم
ّولكنهم يف اآلونة األخرية حاولوا أن يظهـروا أن املعركـة الفكريـة والعقديـة  ّ ُّ ّ
ّبني أهـل الـسنة والـشيعة، مـع أنـه ال توجـد عنـدنا أي مـشكلة مـع عمـوم  ّ ّ

ّاملسلمني، وإن كنا ال نتفق معهم يف  ّعقائدهم ومبـانيهم الفكريـة كل تفاصيل ّ
 .ّوالفقهية

فقـوا أصـحاب املـنهج الـسلفي عـىل ًونظرا لكون بعض األشاعرة مل يوا
نقـض (معتقداهتم يف الصحابة نرى حتاملهم عليهم، وذلك كام ورد يف كتاب 

عقيــدة ( :خلالــد الغامــدي حيــث يقــول يف هــذا الــشأن) عقائــد األشــاعرة
 ةّتقـدمي األشـاعرم،  علـيهم اهللاألشاعرة واملاتريديـة يف الـصحابة رضـوان 

ّوأكثر متأخرهيم عىل مذهب أهل السن ّة، وأما بعض املتأخرين وعـىل رأسـهم ّ ّ
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 صهم لـبعض الـصحابةّاهلـوان يف تنقـّ إال الرازي وبعـض املعـارصين فـأبوا
ّومقاربتهم للرافضة، أوال طعنهم يف معاوية وذمهم وسبهم وتفسيقهم وعدم  ّّ ً
ّتعديلهم حتـى زعمـوا أن عدالـة الـصحابة ليـست عامـة هلـم كلهـم، وإنـام  ّّ ّ ّ

قع يف الفسق، وهذا يف غاية الضاللة وإسـاءة األدب ّن بعضهم وألبعضهم، و
ّ ومع نبيه بـالتعرض للـصحابة الـذين اصـطفاهم  اهللامع  ّوتقـدم . ..ّ لنبيـه اهللاّ

ّزعمهم أن عدالة الصحابة ليست عامة وإنـام خاصـة، وال يـصح إطـالق أن  ّّ ّ ّ ّ
ّأن الصحابة عدول كلهـم، وأن هلـمّالصحابة عدول، والذي عليه أهل السنة  ّّ 

ّ وكلهم يف اجلنةمنزلة لن يبلغها أحد، ّ()١(. 
ّفانظر إىل مبلغ دفاعهم عن معاوية بن أيب سفيان، وأما بقيـة الـصحابة ال  ّ

 .الطعن يف معاوية وأمثالهعدم ّمشكلة فيهم، ومههم األكرب هو 
ًثم إهنم ينظرون لعدالة كل صحايب، وأنه يف اجلنة حتى ولو كـان فاسـقا،  ّ ّّ ّ ّ ّ

ّوهذا ليس كالمنا بل هو كالم أئمتهم الكبار كالـشيخ حممـد .. .ًشاربا للخمر ّ
بن صالح العثيمـني الـذي يعـرتف بـصدور املعـايص والكبـائر مـن بعـض 

 .الصحابة
ّوال شك أنـه حـصل مـن ( ):ّرشح العقيدة الواسطية(يقول العثيمني يف  ّ

  بغـريا بإحـصان وزنـابعضهم ـ الـصحابة ـ رسقـة ورشب مخـر وقـذف وزنـ
 يف جنــب فــضائل القــوم ورةفــمغّن كــل هــذ األشــياء تكــون لكــإحــصان، 
 .)٢()وحماسنهم

ّفالعجب كل العجب من هذا التناقض الرصيح، إذ كيف يمكـن اجلمـع 
ّاالعرتاف بصدور مثل هـذه الكبـائر عـنهم، ثـم القـول بـأهنم كلهـم يف بني  ّ ّ

                                                 
  .٥٥٣ ص:املصدر نفسه )١(
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ّاعتبارهم أفضل ممن جاء من بعدهم، فهـل هـؤالء وأمثـاهلم  وكذلك! ّاجلنة؟
 !؟^ّضل من أئمة أهل البيت أف

ّإن الصحابة كلهم عدول، و: (ّثم يقول الغامدي ّهنم أفضل ممن بعـدهم إّ ّ
ّوال يلحقهم يف الفضل من بعدهم أحد، وال جيوز ذمهم وسبهم ّ()١(. 

ّوهذه النظرية لبعض األشاعرة هي نظرية أهل البيت  تقـول  التي ال ^ّ
 .ّباملوجبة الكليةوال تعتقد بعدالة مجيع الصحابة، فال تقبل 

ّ ’ 

ّومن الغريب أيضا إرصار هؤالء القوم عىل كون مجيع الصحابة يف اجلنة،  ً
ّ ألنه والد معاوية فهو يف اجلنة، أما رسـول اهللا؛وأبو سفيان رأس النفاق ّ ّ  ’ 

ّفأبوه يف النار يف نظر هؤالء، ومل يقولوا بأنه مرجو ألمر اهللا  بل حكمـوا عليـه ، ّ
 .ّوعىل والدته بأهنام يف النار 

ّوهذا احلكم الصادر عن األمويني بحـق أبـوي رسـول اهللا  ذكـره ’  ّ
ّعبد العزيز بن باز، مفتي عام اململكة العربيـة الـسعودية يف كتـاب  ّ فتـاوى (ُ

: يقـول الـسائل : فتوى، وفيه)٢٢٠٠(ّاملتضمن ألكثر من ) نور عىل الدرب
ّ من أهل اجلاهلية، أي قبل مبعث النبي ّنعلم أن من كان  فهو من أهـل ’ّ

ّأي معذور ألنه مل تبلغه احلجةـ الفرتة  ّ وسؤايل عن حكم أهل الفـرتة، ألين  ـّ
ٌ أنـه جـاء رجـل فقـال’  ًسمعت حديثا عن رسول اهللا أيـن أيب؟ فقـال : ّ

ّإن أ  وأبـاك   «: فـذهب الرجـل يبكـي، فنـاداه فقـال لـه»   ا ار«: ’

 فهل هذا احلديث صحيح؟ .»ارّا 
ُالصحيح من أقوال العلامء أن أهل الفـرتة يمتحنـون : (يقول يف اجلواب  ّ
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ّإن أ  وأباك   ا ار«ّوأما حديث ... يوم القيامة فهـو حـديث صـحيح رواه » ّ
ًمسلم يف صحيحه، أن رجال قال ّ، فلـام »  ا ار«:  أين أيب؟ قال اهللايا رسول : ّ

ّإن أ  وأباك   ا ار«: هّوىل دعاه، وقال ل ّ، واحـتج العلـامء هبـذا عـىل أن أبـا »ّ ّ
ّالنبي كان ممن بلغته الدعوة وقامت عليه احلجة فلهذا قال يف النار، وهكذا ملـا  ّ ّ ّ

ُاستأذن ربه أن يستغفر أل  .)١(.)..ّمه هني عن ذلكّ
 ممـنهوّوقد اجتمعت كلامت أصحاب منهج ابـن تيميـة عـىل مثـل ذلـك، 

، يف ذيـل )سلـسلة األحاديـث الـصحيحة(مامهم يف احلديث يقـول يف األلباين إ
ّاملـسلم أن بعـض ّواعلم أهيـا األخ  (<ّإن أ  وأباك   ا ار> :)٢٥٩٢(احلديث 

الـصحيحة، الناس اليوم وقبل اليوم ال استعداد عندهم لقبول هـذه األحاديـث 
َوتبني ما فيها من احلكم بالكفر عىل والدي الرسول ّ ’.( 

ّبني األلباين مضمون هـذه األحاديـث يف داللتهـا عـىل كفـر والـدي ّثم ي
 .’الرسول 

ّومل يكتف هذا النهج األموي هبذا القدر، وإنام وسع الـدائرة، وقـال بـأن  ّ ّ ِ
ُيا   ها ا يـن آمنـوا أطيعـوا {: املراد من قوله تعاىل ُِ

َ ََ َ ِ  َ ِ وأطيعـوا ا رسـول وأو    اهللا َ ْ
ُ َ ََ ُ  ُ ِ

َ

ْاأل ر من ِ ِ
ْ َ ْ مْ ُ، وأن الـذين جتـب طـاعتهم هـم احلكـام وأويل )٥٩: النساء( }ُ ّ ّ

َكانوا من الفسقة، والفجرة، ومن شاريب اخلمر وّاألمر حتى ول َ َ َ...)٢(. 
ّوالسبب الذي دفعهم هلذا املعتقد هو أهنم وجدوا أن كل حكام بني  ّ ّ ّميـة ُأّ

 .مّفجرة، وكذلك من جاء بعدهم، ففرسوا القرآن كام حيلو هلفسقة 
ّوهذا املعتقد أيضا رصح به الشيخ العثيمني يف  ) ّرشح العقيدة الواسـطية(ً

ًفأهل السنة خيالفون أهل البدع متاما، وكان الناس فيام سبق جيعلـون ( :بالقول ّ
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ّعىل احلج أمريا، كام جعل النبي  ً ّ أبا بكر أمريا عىل احلج يف العـام التاسـع ’ّ ً
ًعلون للحج أمريا قائـدامن اهلجرة، وما زال الناس عىل ذلك جي ً    فهـم يـرون ،ّ

ُإقامة احلج مع األ ًمراء وإن كانوا فساقاّ ّحتـى وإن كـانوا يـرشبون اخلمـر يف  ،ّ
ّال يقولون هذا إمام فـاجر ال نقبـل إمامتـه ألهنـم يـرون أن طاعـة ويل  ،ّاحلج ّ ٌّ

ذا إّ إال  برشط أن ال خيرجه فسقه إىل الكفر البـواحًاألمر واجبة وإن كان فاسقا
ًكفر كفرا رصحيا ً.( 

 هـذا األمـر املـستلزم ّحتى مع )١(ّلكن أهل السنة واجلامعة( :ًأيضايقول و
ّكان يرشب اخلمر ويظلم النـاس بـأمواهلم، نـصيل خلفـه فاألمري إذا . ..هلذين

ّحتى أن أهل الـسنة واجلامعـة يـرون صـحة اجلمعـة  ...ّاجلمعة وتصح الصالة ّ ّ ّ
ّكيف نصيل خلـف : بدعته إىل الكفر، فإن قلت لخلف األمري املبتدع إذا مل تص ُ

واجلهاد واجلمع واألعياد وهـم أهـل فـسق وفجـور ّهؤالء ونتابعهم يف احلج 
ّورشب مخر حتى يف احلج ُيا   ها ا ين آمنوا {ّ باآلية املتقدمة ّفيربر ذلك )٢()...ّ َ َ ِ  َ َ َ

ْأطيعوا ا  وأطيعوا ا رسول وأو  األ  َ ُْ
ِ َ ََ ُ  ُ ُِ ِ

َ ََ ْر من م  ُ ْ ِ ِ...{. 
ًثم يستعرض العثيمني جمموعة مـن الروايـات ليؤيـد هبـا كالمـه، وفقـا  ّ ّ

 .للمنطق السفياين األموي
ومن املوارد التي يتابع أصحاب هـذا املـنهج محلـتهم عـىل مجيـع الفـرق 

ّاإلسالمية، وليس عىل الشيعة اإلماميـة  رشح ( مـا جـاء يف كتـاب وحـدهم،ّ
ّ بن حممد الغنيامن، رئيس  تأليف عبد اهللا) اريكتاب التوحيد من صحيح البخ

ّقسم الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، حيث يقول وقـد ( :ّ
انتسب إىل األشعري أكثر العامل اإلسالمي من أتباع املـذاهب األربعـة، وهـم 

                                                 
ّوهذا من التدليس الواضح ألهنم ليسوا أهل السنّة واجلامعة بل هم أتباع ابن تيمية )١( ّ.  

 .٦٥٩ـ٦٥٧ ص:ّرشح العقيدة الواسطية )٢(
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ًيعتمدون عىل تأويل نصوص الصفات تأويال يصل أحيانـا إىل التحريـف ً  ...
َورثة رسول اهللاّنا البد لعلامء اإلسالم وه  ّ أتبـاع ابـن تيميـةوهم برأيـه[ ’  َ
ّمن مقاومة هذه التيارات اجلارفة، عىل حـسب مـا تقتـضيه احلـال مـن  ]فقط

ّمناظرات، أو بالتأليف، وبيان احلق بـالرباهني العقليـة والنقليـة، وقـد يـصل  ّ ّ
 .)١()ًاألمر أحيانا إىل شهر السالح

ّ البهيــة يف رشح العقيــدة ئلــالآل(ل مــا ورد يف كتــاب ومــن هــذا القبيــ
ّبن تيمية، والشارح هو الشيخ صـالح الّوكتاب العقيدة الواسطية ) ّالواسطية

وقـد غلـط مـن (  :ّبن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ، وفيه يقـول
ّ فأدخـل يف أهـل الـسنة واجلامعـة بعـض ،ّغلط يف معنى أهل السنة واجلامعة

 كاألشاعرة واملاتريديـة، ومـن أمثـال مـن غلـط مـن ّالضالة يف املدح،ق الفر
ّاملتقدمني السفاريني، يف رشحه لوامع األنـوار البهيـة، فقـال ّاعلـم أن أهـل : ّ

أهـل احلـديث واألثـر، : ّ ومقـصوده أهنـم)٢()ّالسنة واجلامعة ثالث طوائـف
 .ّواألشاعرة، واملاتريدية

إدخالــه لألشــاعرة ـ  الــشيخ آل عنــد ـ فــإذن مــن عيــوب الــسفاريني
ّواملاتريدية ضمن أهل السنة واجلامعة، ألن أهل السنة واجلامعة يف نظـره هـم  ّّ

 .ّطائفة واحدة، وهم من اعتقد بأفكار وهنج ابن تيمية
ّقال ـ ابن تيمية ـ صار املتمسكون باإلسالم املحـض اخلـاص: (ّثم يقول ّّ 

ّعن الشوب هم أهل السنة واجلامعة، فأما أهـ   ّل الـسنة واجلامعـة فئـة واحـدة ّ
ـ وليس كـام قـال الـسفاريني ـ وفرقـة واحـدة وطائفـة واحـدة، وهـم أهـل 
احلديث، وهم أهل األثر، وهم أتباع السلف الصالح، وهذا شـبه إمجـاع مـن 

                                                 
  .١٩ ص١ج: تاب التوحيد من صحيح البخاريرشح ك )١(

ّ البهية يف رشح العقيدة الواسطيةئل الآل)٢(  .٨٧ ص١ج: ّ
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ّالسلف عىل أن أهل السنة واجلامعة هـم أهـل العلـم وأهـل احلـديث وأهـل  ّ
العلـم مـن احلنابلـة فقـالوا الفرقـة األثر وما شابه، وقد غلط طائفة من أهـل 

وىل أهـل احلـديث، والثانيـة األشـاعرة، الناجية عبارة عن ثـالث فئـات، األ
ّوالثالثة املاتريدية، كام قال ذلـك الـسفاريني، وهـذا قـول باطـل وغلـط ألن  ٌ

 .)١()األشاعرة واملاتريدية من الفئات التي عليها الوعيد
ّ العقديـة والعلميـة يف القـرنني نحرافاتاال(ومثل ذلك ما ورد يف كتاب  ّ

تـأليف عـيل بـن ) ّمـةّعرش والرابع عرش اهلجريني وآثارها يف حياة األالثالث 
وتعترب فرقتا األشاعرة واملاتريدية مـن أكثـر الفـرق ( :الزهراين، يقول بخيت

ِّاإلسالمية، ومن أعظم طوائف املتكلمة، والتي ال تزال إىل اليـوم متثـل نـسبة  ِّ ّ
املسلمني، وقد وصل األمر باألشاعرة يف بعض األحيـان إىل حماربـة كبرية بني 

ِعقيدة السلف والنيل من علامئها، واستعداء السلطة عليهم، كام فعل باحلافظ  ُ
والذي جرى منهم لشيخ اإلسالم ابـن ...  حيث طردوه)٢(عبد الغني املقديس

ّتيمية أمر مشهور، حيث تسببوا يف نفيه وسجنه وحـرق كتبـه، وآ ذوه وأتباعـه ٌّ
ّأشد اإليذاء، حتى صار كثري منهم خيفي عقيدتـه حتـى ال تطولـه ّ وحماربـة ... ّ

ّ يف كتب هذه العقيـدة وعلامئهـا كـابن تيميـة ةالعقيدة الصحيحة ومنع القراء
ّوغريه، ومما يؤسف له أن كان لألزهر من هذه العداوة أوفر احلظ والنـصيب،  ّ

ٌابـن تيميـة ـ مـن العلـامء مكـان عقيدة حيث مل يكن حلاميل هذه العقيدة ـ أي  ّ
ّيذكر، ومل ترتفع هذه العقيدة فوق منربه يوما من األيام، ألن املتكلمني ورثـوه  ّ ًّ ُ

ّبعد زوال مؤسسيه من العبيدي ّن ـ أي الفاطميني ـ وعملوا عىل نـرش مـذهبهم ّ
                                                 

  .٦٦١ـ٦٦٠ ص١ ج:املصدر نفسه )١(

،  هــ٥٤١هو احلافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن عيل بـن رسور املقـديس، ولـد سـنة  )٢(
ّامتحن غري مرة بسبب ع  .هـ٦٠٠ّقيدته السلفية، ومات سنة ُ
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 .)١()دون مذهب السلف
ّنجديـة مـن شـيخ ّفتاوى األئمة ال(خرى ما ورد يف كتاب ومن املوارد األ

ّاإلسالم حممد بن عبد الوه  بـن  اهللااب إىل سامحة الشيخ عبد العزيز بـن عبـد ّ
 .مجع وإعداد أبو يوسف مدحت بن حسن آل فراج )باز

ّفبعد أن يبني يف الكتـاب أن املعتزلـة واألشـاعرة هـم تالميـذ اجلهميـة،  ّ ّ
صفه بـه رسـوله  ما وصف به نفسه، أو و اهللاّاملعطلة وهؤالء نفوا عن ( :يقول

ّمن صفات الكامل زاعمني أن إثباهتا يقتـيض التـشبيه والتجـسيم، فهـم عـىل 
ّطريف نقـيض مـع املـشبهة، ومـذهب التعطيـل مـأخوذ مـن تالمـذة اليهـود 
ُواملرشكني وضالل الصابئني، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل يف اإلسـالم  ّ ّ

ذا املـذهب اخلبيـث عنـه م يف أوائل املئة الثانيـة، وأخـذ هـههو اجلعد بن در
ّاجلهم بن صفوان، وإليه تنسب اجلهمية، ثم انتقـل هـذا املـذهب إىل املعتزلـة  ّ ُ
واألشاعرة، وهذه أسانيد مذهبهم ترجـع إىل اليهـود والـصابئني واملـرشكني 

 .)٢()والفالسفة
 بن سبأ، هـا  فهم كام نسبوا إىل الشيعة أخذ مذهبهم وعقيدهتم من عبد اهللا

ّن كل عقائد الفرق اإلسالمية مأخوذة من اليهود واملـرشكني ّيرصحون بأهم  ّ ّ
 .والصابئني

ّوالعجيب كام قلنا مرارا أن أصحاب املدرسة السلفية ال يرصحو ّ ّ  بمثـل نً
هذه األفكار واملؤاخذات عىل األشاعرة واملعتزلة من عـىل املنـابر وشاشـات 

                                                 
ّنحرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجري اال)١( ّ ني وآثارمها يف ّ

ّألمةحياة ا   .٦٩ـ٦٨ ص١ج: ُ

ّفتاوى األئمة النجدية من شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهـاب إىل سـامحة الـشيخ عبـد  )٢( ّّ
  .٥١٤ ص١ ج: بن باز العزيز بن عبد اهللا
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 .التلفزة، ولكن كتبهم تشهد عىل نظرهتم ألمثال هؤالء
ّالذي ينتقد فيه مؤلفـه فيـصل ) ّاألشاعرة يف ميزان أهل السنة( كتاب ويف

ٍعى ذلك يف رجـل قـىض أربعـني ّثم يقال كيف يد( :اجلاسم األشاعرة، يقول
ّ ثـم تـاب يف أواخـر ] احلـسن األشـعرياأي أبـ[سنة من عمره عىل االعتزال 

ّمعتزليا كافرا ثـم تـابكان ّباعتبار أنه [حياته  ً ً ة التوبـة مـا  وعـاش يف مرحلـ]ّ
ًيقرب عرشين سنة تزيد قلـيال أو تـنقص قلـيال عـىل اخـتالف الروايـات يف  ً ُ

ّ متى تعلم العلـم ؟ًمولده، كيف يكون مثل من كان هذا حاله إماما للمسلمني
ّورسخ فيه حتى يتخذ إماما دون أئمة السنة وأهل احلديث ّ ً ّ ٌ هـذا رضب مـن ؟ُّ

 .)١()ُاملحال بل من اجلنون
 !ّشاعرة يف هذا العامل اإلسالمي كلهم جمانني؟فهل أتباع األ

ّوإذا أردنا االنتقال إىل مـواقفهم مـن الـشيعة، فـإهنم اعتـربوهم خنـازير 
ّيمسخون كام مسخ اليهود من قبل، كام رصح بذلك حممد بن عبد الوه ّ ُّ اب يف ُ

ّأن اليهود مسخوا  :)٢ (ومنها( :حيث يقول) ّرسالة يف الرد عىل الرافضة(كتابه 
ّدة وخنازير وقد نقـل أنـه وقـع ذلـك لـبعض الرافـضة يف املدينـة املنـورة قر ّ

ُإنـه متـسخ صـورهم ووجـوههم عنـد املـوت، و: وغريها، بـل قـد قيـل   اهللاّ
 .)٣()أعلم

ِّهذا كالم إمام السلفية، واملجدد ملعتقداهتم، والذي يوز ّ عـون وينـرشون ّ
 .ّكتابه املذكور يف كل مكان يف عرصنا احلارضله 

ًالتأسـيس النظـري ملثـل هـذه املعتقـدات مل يكـن أمـرا طارئـا يف َّن بيد أ ً
                                                 

 .٧٤٦ص: األشاعرة يف ميزان أهل السنّة )١(
 .أي من مشاهبة الشيعة الرافضة لليهود )٢(

 .١٠٦ص: ّرسالة يف الرد عىل الرافضة )٣(
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ّابن تيمية الـذي يقـول  ّ ورثوه عن إمام أئمتهم الشيخّألهنم ؛معتقدات هؤالء
ّفكلام كثر الرب والتقوى قوي احلـسن واجلـامل( ):االستقامة(يف كتابه  ّ وكلـام ،ّ

مـا كـان للـصورة ّقوي اإلثم والعدوان قوي القبح والشني حتى ينسخ ذلك 
ّمن حسن وقبح، فكم ممن مل تكن صورته حسنة ولكن من األعـامل الـصاحلة 

ًه حتى ظهر ذلك عىل صورته، وهلذا يظهر ذلك ظهـورا ءما عظم به مجاله وهبا ّ
ًبينا عند اإلرصار عىل القبائح يف آخر العمر عند قـرب املـوت، فنـرى وجـوه  ّ

ّأهل السنة كلام كربوا تكون أمجل، ووجـوه  ّأهـل القبـائح كلـام كـربوا تكـون ّ
ّأقبح، وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعتـه وفجـوره مثـل الرافـضة مـن 
ّالرتك ونحوهم، فإن الرافيض كلام كرب قبح وجهه وعظم شـينه، حتـى يقـوى  ّ ّ

ًشبهه باخلنزير، وربام مسخ خنزيرا وقردا كام تواتر ذلك عنهم ً ُ()١(. 
ّوهذا كتاب آخر من كتبهم التدريـسي رشح العقيـدة (ّة األكاديميـة وهـو ٌ

ّللشيخ عبد الرمحن بن نارص الرباك، من إعـداد عبـد الـرمحن بـن ) ّالطحاوية
وتعـاىل عـن احلـدود : (صالح السديس، حيث ينقل قول اإلمـام الطحـاوي

والغايات واألركان واألعضاء واألدوات، ال حتويه اجلهـات الـست كـسائر 
ّ، ثــم يقــول الــشارح الــرب)املبتــدعات واألركــان واألعــضاء > :وقولــه( :اكّ
 لنـا  اهللاّ عـن املؤلـف وغفـر  اهللا عفـا ، اهللابَّإال ّ ال حول وال قوة <...واألدوات

 .)٢() سبحانه وتعاىل اهللا كيف ينفي األعضاء عن ،وله
ّ سبحانه وتعاىل ألن الطحاوي نفـى   تعاىل من تنزيه اهللا ّفالرباك يستغفر اهللا
 !عاىلاألعضاء عنه سبحانه وت

فهل هذا هو املنطق العلمي يف البحث؟ وهـل هـذه هـي طريقـة القـرآن 
                                                 

  .٣٦٥ ص١ ج:ّ ابن تيمية،االستقامة )١(

  .١٤١ص: ّرشح العقيدة الطحاوية )٢(
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 الكريم يف التحاور؟
ُوملاذا يعمل هذا املنهج عىل رصف األنظار عن القضايا األساسية لأل  ّمـة،ّ

ّمورا عىل وسائلهم اإلعالمية والفضائيات ال واقعأحيث نجدهم خيرتعون  ّ ً 
ّ السيدة عائشة، وشنوا احلمـالت ’ّي مثل دفاعهم املزعوم عن زوج النبهلا،  ّ

ّالدعائية عىل من يتهمهـا ويفـرتي عليهـا، وتـاجروا هبـذه املـسألة، وادعـوا أن  ّ ّّ
 .ّفرتاءات، والشيعة بريئون من ذلك كلهالشيعة ينسبون إليها بعض اال

 عائـشة ـ بحـسب أّبـروّدث عنها القرآن الكريم  مسألة اإلفك التي حتّأما
ّ ألن القرآن الكريم أمرنا برصيح العبـارة ؛هاخل يف نقاش ندفنحن الزعمهم ـ 
َو وال إذ سمعتموه قلتم ما ي ون  ا أن  ت م بهذا سبحانك هذا {: بقوله تعاىل َ ََ َ َ ََ َ ْ ُْ ُ ُِ َ

 َ َ ْ َ َ ََ َْ ْ ُْ ُْ ُ ُ ُ ِ َ ِ
َ َ

ٌ هتان عظيم ِ َ ٌَ ْ ْيعظ م * ُ ُ ُ ِ ِ أن  عودوا  ِمثله  اهللاَ ِ ْ ِ ُ ُ َ ْ  .)١٧ـ١٦: النور( }...َ
 ال شأن لكـم أنـتم كمـؤمنني وكمجتمـع إسـالمي :تعاىل يقول لناّوكأنه 

 .ّبمثل هذه القضية، وال ينبغي لكم اخلوض يف مثل هذا احلديث
ّلكن الفضائيات املأزومة واملنهزمة فكري ّا وعقائديا نرشت هذه القضيةّ ًّ ً. 

ّوقد توضحت الغايـة مـن وراء هـذه الـضجة اإلعالميـة، ومـا كـان ّ ّ إال ّ
ّ كـل مـا يف األمـر أن بعـض علـامء الـشيعة ، نعـم.ّهتامفرتاء واالالاملتاجرة وا ّ

أشاروا إىل هذه املـسألة يف مطـاوي كتـبهم يف الوقـت الـذي جتـد فيـه آالف 
ّالكتب لعلامء ومراجع الشيعة ضعفوا مثل هذه األحاديـث وأسـقطوها عـن 

ّاالعتبار تنزهيا وصونا للنبي ً ّكـل ّه، ألن معتقدهم هو التعامل بجازوأ و’ ً
 خرجت عىل اإلمام أمـري املـؤمنني رغم أن عائشةّمهات املؤمنني، ُأاحرتام مع 

 وهـي ،لإلصـالحـ كام يقول البعض ـ  يف معركة اجلمل، وهل خرجت ×
ّالتي رصحت بأهنا أحدثت بعد النبي  ّ  وندمت وبكـت إىل آخـر عمرهـا ’ّ

سلة األحاديـث سلـ>األلبـاين يف به ّرصح ّهو ثابت يف حمله وألجل ذلك، كام 



 ٢٨٩ ............................................................   السنة أهل علامء من تيمية ابن  موقف

 .<الصحيحة
ّإذن كان األجدر هبؤالء عـدم احلـديث عـن هـذه القـضية، ومثـل هـذه 

ّمهات املؤمنني، ألن الباطل يموت بموت ذكـره، وإذا ُأاملسائل التي تيسء إىل  ّ
َإن ا يـن  بـون أن  ـشيع {: نوا مـن أوضـح مـصاديق اآليـةاعادوا ملثله كـ ِ َِ ْ  َ َ ُ َ ِ   ِ

ِالفاحشة   ا   ْ
ِ ُ َ ِ َين آمنوا  هم عذاب أِ ـم   ا  يـا واالخـرة وَ َ َِ ِ ْ َ َْ  ٌِ

َ ٌ َ ْ ُ َُ َ َ  علـم وأ ـتم ال   اهللاَ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ

َ علمون ُ َ ْ  .)١٩:  النور( }َ
 ^وملاذا هذه املحاوالت الدائمة واحلثيثة إلبراز مدرسـة أهـل البيـت 

ّوأتباعها أهنم يمتلكون عقائـد فاسـدة مثـل اعتقـادهم أن كـل مـن ال يـؤمن  ّ ّ
ّال فرصة له للنجاة يف اآلخرة، وأنـه مـن  ^ ّعصمة وإمامة أئمة أهل البيتب

ٌأهل النار، وأنه خملد فيها، مع كون ذلك خمالف ّ لالجتاه العام ملعتقـدات علـامء ًاّّ
هذه املدرسة، يف الوقت الذي ال ينظرون فيـه إىل كلـامت أعالمهـم الـرصحية 

 الزندقة وما شاكل ذلك؟ّوالواضحة يف تكفري من خالفهم، ويف اهتامه ب
ّوأين هم من أقوال أمثال السفاريني التي ذكرناها سابقا بأنه فرقة واحـدة  ً
ّوطائفة واحدة وهم أهـل احلـديث وأتبـاع الـسلف الـصالح، وأهـل الـسنة 
ّواجلامعة هم الفرقة الناجية، ومضافا إىل ذلك اعتبارهم أن بعض طائفة أهـل  ً

 . عن غري احلنابلةًالعلم من احلنابلة قد اشتبهت فضال
ّومن الطبيعي أهنم عنـدما يكفـرون األشـاعرة واملعتزلـة واملاتريديـة أن  ّ

 !! الشيعة وأتباعهم هماهلالكة ّيعتربوا أن رأس الفرقة
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ّتنقسم الصفات اإلهلية عموما إىل صفات ذاتية وصـفات فعليـة، واملـراد  ّ ًّ
 سبحانه وتعـاىل، مـن قبيـل  اهللاّ الصفات املختصة بذات :ّاتيةالصفات الذ من

 .والسمع، والبرص ونحو ذلك العلم، والقدرة،
ّأما الصفات الفعلية، فهي تلك الصفات التي تـرتبط بفعـل   سـبحانه  اهللاّ

 ة،تـمارزق، واإلعطاء، واملنع، واإلحيـاء، واإلكاخللق، واإلجياد، وال وتعاىل،
 .هاونحو

ّثم إن الصف ّات التي تتعلق بالـذات تنقـسم إىل صـفات ذاتيـة ثابتـة مـن ّ ّ
 تعـاىل، مـن قبيـل احليـاة،  هللاّ بمعنى أن العقل هو الذي يثبتهـا  ـالعقل خالل

ّصفات ال يدركها العقل ـ كام يدعي البعض ـ و  ـوالقدرة والوجود، والعلم،
ّ يكون قرآنيا أو نصّ األعم من أن؛النقيل بالدليلّ إال فال تثبت ًا نبوياًّ ًّ. 

ّ الـصفات الذاتيـة اومن مصاديق ذلك املوارد التـي نبحثهـا، ونعنـي هبـ
ِّالتي هي الوجه، والصورة، واليـد، واألصـابع، واجلنـب، والرجـل،  ّاخلربية

 .كرت يف كلامت القومُالعرشات من الصفات التي ذ َوالقدم، وهكذا
، والقـدرة، ّوليس مورد بحثنا أو نقاشنا مع ابن تيميـة يف صـفات العلـم

ّوالبرص، واحلياة، ونحو ذلك، ممـا قلنـا بأنـه صـفات ذاتيـة خمتـصة  والسمع، ّ ّ ّ
 .العقل  وقد أثبتها اهللابذات 

 ّإذن هناك مجلة من الصفات اخلربية وردت يف القرآن الكريم وكـذلك يف
ّ، وهي مما اتفق عليه علامء’ّ الواردة عن النبي األكرم النصوص  .املسلمني ّ
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وهـذا مـن  تفسريهم هلذه الصفات، ومعانيها، ومـصاديقها، يفوالكالم هو 
ّأهم موارد االختالف بني األشاعرة والشيعة اإلماميـة و  ّوبـني ابـن تيميـة... ّ

 .وأتباعه
ّوعىل أساس املعتقد والرأي الذي تتبناه كل فرقـة يف موضـوع الـصفات  ّ

ّلنا رأهيا يف التجسيم واحلد واحليز وغـري ذلـك بالنـسب ّيتبني ّ  سـبحانه  اهللاة إىل َ
 .وتعاىل

 ّضوئها نفهم الـصفات اخلربيـةيف ّصول واملعارف القرآنية التي ُومن األ 
 مسألة املحكم واملتشابه، وكون هذه الـصفات الـواردة :ومعانيها ومصاديقها

 .مة أم من اآليات املتشاهبةآيات الكتاب الكريم من اآليات املحك يف
ّراء املذاهب اإلسالمية يف هذه املـسألة، ويقودنا ذلك إىل رضورة معرفة آ 
 .ّام ابن تيمية وأتباعهّالسي

  تلك اآليات التي ورد فيها ذكر اليـديّومقصودنا من الصفات اخلربية ه
 .ّ تعاىل ـ كام تقدم ـ  اهللار واملجيء وغري ذلك بالنسبة إىل دوالوجه والص

 

ًكم واملتشابه، فاآليات القرآنية تنقسم إىل قسمني وفقـاّأما بالنسبة إىل املح ّ 
ُهو ا ي أنـزل عليـك الكتـاب منـه { :ملا ورد يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل ْ ِْ َِ ََ َْ  َ َ َ ْ َ ِ َ ُ

ُآيات  كمات هـن أم الكتـاب وأخـر َ ُ َُ ِ َ َِ ْ   ُ ٌ ٌَ َ ْ ٌم ـشابهات فأمـا ا يـن   قلـو هم ز ـغ  ُ َْ َ ْ ِ ِِ
ُ ُ

ِ َ ِ   َ َ ٌ َ َ ُ

َ ي َ بعون ما  شابه منه ابتغاء الفتنـة وابتغـاءَ ََ َ َِ ِْ ْ ْ َْ ِ َِ َِ
ْ ُ َ ََ َ ُ ِ  تأو لـه ومـا  علـم تأو لـه إال   

ِ ُ
َ َ
ِ ِ
ْ َْ َُ ْ َ َ َ ِ    اهللاِ

َوا راسخون   العلم  قو ـون آمنـا بـه   مـن عنـد ر نـا َ  َ ِ ْ ِ ِْ  ُ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ ُ ْ ْ
ِ ُ ُومـا يـذكر إال أو ـوا  َ  ْ ُ  ِ ُ

  َ َ َ

ِاأل ـاب َ ْ َ ّومل يرد يف القـرآن بيـان لكـل آيـة أهنـا حمكمـة أو  .)٧: انآل عمر( }ْ ّ ِ
وقوع االخـتالف يف معنـى اإلحكـام والتـشابه إىل  متشاهبة، وهذا ما أوجب
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ّأقوال متعددة، ثم يف اإلعابة عىل ّيغ واهلوى التبـاعهم مـا تـشابه منـه أهل الز ّ
شابه، حيـث ّالنهـي عـن اتبـاع املتـ ابتغاء الفتنة والتأويل، والذي نستفيد منـه
ًالواضح أن املفهـوم عرفـا  ولكن من. اعتربت اآليات ذلك طريقة أهل الزيغ ّ

ّمن هذا التعبري بعد تلـك القـسمة الثنائيـة أن املقـصودين بـذلك هـم الـذين  ّ
ُخيتصون باتباع املتشاهبات ويلتقطوهنا ويفصلوهنا عن املحكامت ابتغاء ّ الفتنـة  ّ

 .ك التشابهواملشاغبة وتشويش األذهان من خالل ذل
ٌّوظاهر كالم الكثري ممن فرسوا معنى املحكم واملتشابه أن تفسريهم مبنـي ّّ ّ 

ّأن هذا االفـرتاض ّ إال عىل أساس إرادة التشابه املفهومي من التشابه يف اآلية،
 :ـ لنكتتني مها)١(ّيف نفسه ـ كام بينا يف بحثنا عن معنى املحكم واملتشابه ٌبعيد

ًأوال ًفسه بأن آياته إنام نزلت بيانا وتبيانـا وهـدى ونـورا ترصيح القرآن ن:ّ ً ً ًّ ّ 
ُبلسان عريب مبني، وهذا ال ينسجم مع فرض التشابه املفهومي واإلمجال ٍّ ٍ. 

َ ي بعون ما  شابه{: ّ التعبري باالتباع يف قوله تعاىل:ًثانيا ََ ََ َ َ ُ ِ  
ّ فـإن االتبـاع ال }َ ّ

ّ فرع وجود مـدلول ظـاهر يتعـني ُله إذا أريد املتشابه املفهومي، إذ ذلك معنى
ُالتشابه املفهومي ال مدلول ليتبع، وهذا بخالف مـا لـو أريـد  ّفيه اللفظ، ومع ّ
ّأهنـم يتبعـون اآليـات التـي مـصاديقها اخلارجيـة   بمعنـى،التشابه املصداقي ّ ّ
الغيبـي الـذي ينطبـق عليـه مفهـوم   مع املصداق الواقعيبمتشاهبة ال تتناس

ــثال كلمــة ا ــة، فم ــرصاط يف ًاآلي ــ اط{ل َاهــدنا ا  َ  َ ِ ــستقيم ْ َا م ِ َ ْ ُ  أو العــرش }ْ
ّأن ّ إال فيـه، غـوي واضـح ال تـشابهخرى مدلوهلا الل يف اآليات األّوالكريس
هـذه  ّ اخلارجية سنخ مصاديق ال تنسجم أن تكون هي املقصودة يفامصاديقه

ّاآليات، فمن يف قلبه زيغ يتبـع مثـل هـذه اآليـات ليطبقهـا عـىل مـصاديقها ّ 
 .ّاخلارجية املتشاهبة

                                                 
 .، بحث املحكم واملتشابه١ ج:ّ السيد كامل احليدري،صول التفسري والتأويلُأ: نظرا )١(
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ّفاحلق أن ظاهر اآلية يف سورة آل عمـران هـو إرادة التـشابه املـصداقي، ّ 
ّناسا يف قلوهبم زيغ فيتبعون اآليات التي مـصاديق مـداليلهاُأّبمعنى أن هناك  ً 

ّاملفهومية يف اخلارج ال تنسجم مع واقع مصاديقها، ألن هذه من عامل الـشهادة ّ 
ّ الغيـب، فيطبقوهنـا عـىل املـصاديق اخلارجيـة احلـسية ّواملادة وتلك من عـامل ّ ّ

ّعدم معروفية تلـك املـصاديق الغيبيـة وعجـز الـذهن البـرشي عـن  باعتبار ّ
النشأة، وحيـاولون بـذلك إلقـاء الـشبهة والفتنـة والبلبلـة يف  إدراكها يف هذه

 .)١(يف فهم وتفسري اآليات املتشاهبة ّاألذهان، وهذا مسلك عام
ده اخـتالف ّوكيف كان، فهذا االختالف مل يولـ( :طباطبائيّقال السيد ال

اآليـات ـ أي مفهـوم اللفـظ املفـرد أو اجلملـة  النظر يف مفهـوم الكلـامت أو
ّكالم عريب مبـني ال يتوقـف يف فهمـه  ّغة والعرف العريب ـ فإنام هوبحسب الل ُ ٌّ

ّعريب وال غريه ممن هو عارف باللغة وأسـاليب ٌ ّ  بـني ولـيس. الكـالم العـريب ّ
ّبحيث يتحـري الـذهن  واحدة ذات إغالق وتعقيد يف مفهومهاآيات القرآن آية 

ّخلـو الكـالم  ط الفصاحة ومن رش،وهو أفصح الكالم! يف فهم معناها، كيف
ّعن اإلغالق والتعقيد، حتى أن اآليات املعدودة من متـشابه القـرآن كاآليـات  ّ

املـراد  ّوإنـام التـشابه يفالوضوح من جهة املفهـوم، املنسوخة وغريها يف غاية 
 . وهو ظاهر،منها

ّوإنام االختالف كل االختالف يف املصداق الـذي تنطبـق عليـه املفـاهيم ّ 
ّفظية من مفردها ومركبها ويف املدلول التصوري والتصديقيالل ّّ()٢(. 

 إذا سـمعنا ألفـاظ احليـاة والعلـم والقـدرة والـسمع :وعىل سبيل املثـال
ــرص ــذلك اوا والب ــلكــالم، وك ــسامء واألرض والل ــرش ل ــم والع وح والقل

                                                 
 .ّ، بحث املحكم واملتشابه بترصف١ ج:املصدر نفسه )١(

   .٩ ص١ج:  امليزان يف تفسري القرآن)٢(
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ّالــسابق إىل أذهاننــا منهــا الوجــودات املاديــة  والكــريس وغــري ذلــك، كــان
 .ملفاهيمها

ّوهذا شأننا يف مجيع األلفاظ املستعملة، ومـن حقنـا ذلـك، فـإن الـذي ( ّ
ّعلينا وضع ألفاظ إنام هـو احلاجـة االجتامعيـة إىل التفهـيم والـتفهم،  أوجب ّ ّ

ّتعلـق بـه اإلنـسان ليـستكمل بـه يف األفعـال املتعلقـة باملـادة  امّواالجتامع إنـ ّ ّ
ًعالئم ملسمياهتا التي نريد منها غايات وأغراضـا  ولواحقها، فوضعنا األلفاظ ّ

 .)١()عائدة إلينا
ٍهذه احلقائق التي أشري إليها وإن كان كل واحدة منها تنطوي عىل مفهـوم ّ ُ 

ّاملصاديق، بعضها مادي وبعـضها جمـرد، ّأهنا يمكن أن تكون خمتلفة ّ إال واحد ّ
يـزان والقلـم والعـرش والكـريس امل: يستخدم القرآن الكريم ألفـاظ فعندما
الرضوري أن تنطوي هذه املفاهيم عىل مصداق واحد هو  وح، فليس منوالل

ّيمكن للمصداق أن يتنوع وهو يمتـد ليـشمل باإلضـافة  ّاملصداق املادي، بل ّ
خـرى فـوق العـامل أّملألوف يف حياتنا احلسية مصاديق وا إىل املصداق املتداول

 .املشهود
ّ اعتـرب ابـن تيميـة أن مجيـع اآليـات التـي ورد فيهـا ذكـر،ّيف حمل بحثنـا ّ 

ّالصفات اخلربية، هي كلها من اآليات املحكامت، فقال بـأن املحكـامت هـي  ّ ّ
 ســبحانه كــالعليم والقــدير  اهللاّ أعــم مــن صــفات ،ّالــصفات خاصــة آيــات
ُو متـه {: ×وصفات أنبيائه كقوله يف عيسى بـن مـريم  كيم واخلبري،واحل ُ َ ِ َ َ

َألقاها إ   ر م َ َْ َ َ
ِ

َ ْ ُوروح منه َ ْ ِ ٌ ُ  . وما يشبه ذلك)١٧١: النساء( }َ
 وصـفاته أو بعـض ذلـك  اهللاّوأما إدخال أسامء ( :وقال يف التفسري الكبري
ّأن ذلـك هـو املتـشابه الـذي  أو اعتقاد  اهللاّ إال تأويله يف املتشابه الذي ال يعلم

                                                 
 .٩ ص١ ج:ه املصدر نفس)١(
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ّكل واحد من القولني طوائف من أصـحابنا   بعلم تأويله، كام يقول اهللاستأثر 
ّوغريهم، فإهنم وإن أصابوا يف كثري مما ٍ يقولونـه ونجـوا مـن بـدع وقـع فيهـا  ّ

 .)١()...غريهم
ّأن اآليـة إذا كانـت حمكمـة فتبقـى : ّومن النتائج املرتتبة عىل هذا البحث

ّرها وال حتتاج إىل يشء، وإذا كانت متشاهبة فمن أجـل فهمهـا البـد ظاه عىل
ّإىل املحكامت، ومن اتبع املتشاهبات دون إرجاعها إىل املحكامت  من إرجاعها
 .ابتغاء الفتنة، ووقع يف الزيغ كان هدفه

ّبـأن الـصفات املتعلقـة : واّوهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وأتباعه حيث قال ّ
ّلرجـل، والوجـه، واليـد، والـصورة ونحـو ذلـك تعـد مـن َالقدم، وا :بمثل ِّ

ّوإذا كانت من املحكامت فالبد مـن محلهـا عـىل  .املتشاهبات املحكامت ال من
ُيـد {:  فعندما تقـول اآليـة.يف ظاهرها الظاهر، واإليامن هبا كام ورد َ فـوق   اهللاَ ْ َ

ْأيديهم ِ ِ ْ
َ

 املـراد مـن اليـد، تقولـه يف ّغة العربية ومـا نرجع إىل الل)١٠: الفتح( }
هبـا كـذلك، وال  ُوحيث يراد هبا اليد اجلارحة والعضو املخـصوص، فنـؤمن

 . إىل املحكمذلكُنرجع 
ّوهذا بخالف ما لو قلنا بأن هذه الصفات من املتشاهبات التي البـد مـن ّ 
ّإرجاعها إىل املحكامت، والنتيجة ختالف ما تقدم بحيث أنـه ال جيـوز اإليـامن  ّ

 .وفق الظاهر هبا
ٍفاملحكم هو الذي يراد به ظاهره وال نرجعه إىل يشء آخر ُ. 

ّواملتشابه هو الـذي ال يـراد بـه ظـاهره، ولفهمـه البـد مـن الرجـوع إىل  ُ
 .املحكم

ّفأول نتيجة ترتتب عىل كون الصفة حمكمة ـ كام هو رأي ابن تيمية ـ هـ   يّّ
                                                 

  .٩١ ص٢ج:  التفسري الكبري)١(
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ّيراد منها حقيقتها، والبد من إمرارها عىل ظاهرها أن ُ. 
ّاخلربيــة مــن  ّأن آيــات الــصفاتعــىل أتباعــه وّابــن تيميــة ّ أرص وهكـذا
 . ألجل إبقاء معانيها عىل ظواهرها ـّ من غري إقامة أي دليل ـاملحكامت

ّ إذن هو من الناحية العلميـة واملنهجيـةفالبحث األسايس ّأن نـشخص  وّ
ّاآليـات يف كوهنـا مـن املحكـامت إلبقائهـا عـىل ظواهرهـا أم أهنـا مـن  هذه
 .شاهباتاملت

ّومن الذين ساروا عىل منهج ورأي ابن تيمية يف الصفات اخلربية  صـالح ّ
، حيـث بعـد ذكـره )اإلرشاد إىل صحيح االعتقـاد (هكتاب ام ورد يفالفوزان ك

ونصوص الصفات من املحكـم ال ( :لآلية املباركة يف سورة آل عمران، يقول
عناهـا وال ينكـرون ويتدارسـوهنا ويفهمـون م من املتشابه، يقرأها املـسلمون

ّمنها شيئا، وإنام ينكرهـا املبتدعـة مـن ّاجلهميـة واملعتزلـة واألشـاعرة الـذين  ً
 .)١()ساروا عىل منهج مرشكي قريش

فدليله إذن هو قراءة وفهم املسلمني هلا وعدم إنكار يشء منهـا، وبـذلك 
ّ أن عموم أعالم املسلمني السنة باإلضـافًالحقاكوهنا حمكمة، وسنذكر  جيزم ة ّ
 ّ يقولون إن هذه اآليات املرتبطـة بالـصفات^علامء مدرسة أهل البيت  إىل

 .ّاخلربية هي من املتشاهبات
ّأن  ـ يف باطنها ويف ارتكازاهتـا ـ ًأيضاتعتقد  ّوهابيةالحتى  هّ أنرىونحن ن

بـدليل ذلـك ة، وكمـّهنـا حمأ، وإن قالوا يف الظاهر تشاهبةهذه اآليات آيات م
ّ املتكلمة عن الـصفات اخلربيـة ب هذه اآلياتتعقيبهم متثيـل وال بـال >: قـوهلمِّ
فاآليـات  حمكمة فلامذا يـذكرون مثـل هـذه القيـود؟ لو كانتَّإال ، و<تكييف

                                                 
 .١٤٤ص: ّاإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل الرشك واإلحلاد )١(
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 .املتشاهبة هي التي حتتاج إىل مثل هذه القيود
 واألصل القرآين يف مسائل األسامء والصفات هي اآلية املحكمة يف قولـه

ِل س كمثله {: تعاىل ِ ْ ِ َ ََ ّ، ومنها تؤخذ كل هذه القيود}ٌء َْ ْ ُ. 
ّوالتفت علامء املسلمني إىل هذه احلقيقـة بـشكل واضـح وجـيل، ومـنهم  ٍ

 :اه فقـال يف فتـاو،عبد احللـيم حممـود، أحـد علـامء األزهـر الـرشيف اإلمام
 ّإنام هو اإليامن هبا مـع... واملوقف الذي يقفه من أراد متابعة السلف الصالح(

هــذا هــو مــذهب الــسلف يف ... ّىل عــن اجلــسمية وتوابعهــا تعــا هللالتنزيــه 
ًمذهب ال يثري جدال وال خصومة، وليس من طبيعتـه ذلـك،  الصفات، وهو

ّإنه مذهب العبودية ّالصحيحة، وهو املذهب الذي يتمذهب به كل من عنـده  ّ
مذهب اإلمام مالك، واإلمام الـشافعي، واإلمـام  ّنزعة التدين السليمة، وهو

الطبيعـي أن يكـون مـذهب الفرقـة   والسلف الصالح، ومـن،بلأمحد بن حن
 .)١()الناجية

ّوأنـت تعلـم أن طريقـة ( :يقـولحيث ) روح املعاين(يف ومنهم اآللويس 
ًالتأويـل مطلقـا مـع نفـي  كثري من األعالم وأساطني اإلسالم اإلمـساك عـن

 أمحـد التشبيه والتجسيم، مـنهم اإلمـام أبـو حنيفـة واإلمـام مالـك واإلمـام
  بـن اهللاواإلمام الشافعي وحممد بن احلسن وسعد بـن معـاذ املـروزي وعبـد 

 خالد بن سـليامن صـاحب سـفيان الثـوري وإسـحاق بـن ذئاملبارك وأبو عا
. ..ّوحممد بن إسـامعيل البخـاري والرتمـذي وأبـو داود السجـستاين راهويه

 األشـياء، ّوىل اتباع السلف يف اإليـامن هبـذهَواأل: يف الطوالع وقال البيضاوي
 .)٢(.)..يعني املتشاهبات

                                                 
 .٩٠ـ٨٩ص ١ج: فتاوى اإلمام عبد احلليم حممود )١(
  .٢٢٩ ص١٦ج: قرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري ال )٢(
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ّومن الذين تبعوا ابن تيمية يف القول بأن الصفات اخلربية مـن املحكـامت ّّ 
ّأما ظاهرها فهو املعنى ( :فقال) ّرشح العقيدة السفارينية(ّالعالمة العثيمني يف 

تأخــذ  ،ّ يــد حقيقيــةً حقيقــة دون املجــاز، فــاملراد باليــد حقيقــة اهللائــق بــالال
ّف وتقبض وتبسط، وكذلك أيضا املـراد باألصـابع أصـابع حقيقيـة، ّوتترص ً
هـا كـام ّفـنحن نمر. ..ّوهكـذا بقيـة الـصفات...  هبا ما أراد من خلقه اهللا يأخذ

ًجاءت لفظا ومعنى ُألهنا ألفاظ جاءت ملعان، فمن نفى املعنى فإنه مل ي ً ّ ٍ  .)١()هّمرّ
ًية مؤكـدا رأيـهيقول ابن تيم) ّوى احلمويةاالفت(ًوأيضا يف كتاب  ّ فهـذا ( :ّ

ّ من أوله إىل آخره، وسنة رسوله اهللاكتاب  ّثم عامـة  ّ من أوهلا إىل آخرها،’ ّ ّ
ّكالم الصحابة والتابعني، ثم كالم سائر األئمة مملوء بـام هـو إمـا نـص وإمـا ّ ٌ ّ ّّ 

ّ سبحانه فوق كل يشء، وعيل  اهللاّظاهر يف أن  ّ عـىل كـل يشء، وأنـه  ـٍأو عالـ ّ ّ
 .)٢()ّرش، وأنه فوق السامءالع فوق

ُإ ه يـصعد ال ـم{ّثم يشري إىل جمموعة من اآليات مثل  ِ َِ ْ ُ َ َْ ْ َ ُالطيـب والعمـل  ِ َ َ ْ َ ُ   

ُا صالح ير عه ُ َ ْ َ ُ ِ َإ  متوفيـك ورافعـك{و )١: فـاطر( }  َُ ِ َ ََ   َ ُ ّ إ ِ  )٥٥: آل عمـران( }َ
ِءأمنتم مـن  {و ْ َ ْ ُ ِ

َ ِا ـسماء َ َ معنـى ) يف(ّن املـراد مـن أويـرى ، )١٦: امللـك ( } 
 . عرشات اآلياتينقل  عىل السامء، وهكذا:يعني) عىل(

ّ تيميـة مل يـذكر لنـا دلـيال واحـدا عـىل أن هـذه الـصفات مـنابنإذن ف ً ً ّ 
 ّاملحكامت، وبعد أن عرفنا معنى املحكـم واملتـشابه البـد أن نـشري إىل املـالك

 .شابههذا حمكم وهذا متَّإن والضابط الذي عىل أساسه نقول 
ّوالضابط واضح وجيل وإن كان حيتاج إىل بعض التأمل ّ َ ٌ: 

 تعـاىل فهـي صـفة  هللافإذا كانت هناك صفة من الـصفات قابلـة الثبـوت 
                                                 

 .١٠٧ص: ّرشح العقيدة السفارينية )١(
  .١٩٧ص: ّالفتاوى احلموية الكربى )٢(
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 تعـاىل هبـا،  اهللاّأما إذا كات الصفة غري قابلة ألن نثبتها، أو أن نـصف  حمكمة،
 .متشاهبة فهي صفة

 ّوية ونريد أن نعرف كونّوعندما ننظر إىل اآليات القرآنية والنصوص النب
 ًالصفات الواردة فيها، هل هي حمكمة أو متشاهبة أصبح واضحا لدينا مـا هـو

 .املقياس وامليزان يف ذلك
فإن ثبت كوهنا صفة كامل فتكون من املحكامت، وذلك مثل صفة العلم، 

 ًإذا وجدنا فيها نقصا فتكون من املتشاهبات، كام لو وجدناها تنسب اجلهل ّأما
 . تعاىل، وهكذا لو نسبت إليه احلدوث هللاإىل 

ّولو أخذنا مثال اجلسمية، فإن ابن تيمية وفقا ملبنـاه الـرصيح فإهنـا صـفة  ً ّّ ّ
 تعـاىل فهـي مـن  هللاّ تعاىل، وإذا ما ورد يف النصوص ما يثبت اجلسمية  هللا كامل

ّال من املتشاهبات، وهكذا ما يالزم اجلسمية من قبيل املكان واحلي املحكامت ز ّ
  اهللاّذلـك، ولـذلك يـصل إىل تلـك النتيجـة التـي مفادهـا أن  واجلهة ونحـو

ّاإلنسانية كام سيأيت بيان ذلك يف الكالم عن حـديث  سبحانه وتعاىل له صورة
 .»ا ر ن  آدم   صورة اهللاخلق «

ّفمن حقنا إذن أن نسأل ابن تيمية عـن دليلـه يف كـون هـذه اآليـات مـن ّ 
 ّات، والقرآن الكريم قسم آياته إىل هـذين القـسمني، من املتشاهبالاملحكامت 

َ تعاىل قد كتب عىل صدر كل آية بأهنا حمكمـة أو متـشاهبة الرتفـع اهللاولو كان  ُّ ّ 
 .ليس األمر كذلك لكن النزاع، و

ّمثل قصة معراج رسـول ( :إىل الروايات فيقولابن تيمية بعد ذلك ينتقل 
وصـعود املالئكـة إليـه، وقولـه يف  ، اهللا ّإىل ربه ونزول املالئكـة مـن عنـد  اهللا

ّالذين باتوا فيكم إىل رهبم  املالئكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج
 فـوق  اهللالـساموات ـ و والعرش فـوق ـ أي فـوق... فيسأهلم وهو أعلم هبم
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كتاب موضـوع  ّ ملا خلق اخللق كتب يف اهللاّإن . ..عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه
الـصحيح  ، وقولـه يف احلـديثر ـ  سـبقت غـض ّن أده فوق العـرش عن

 :قـال.  اهللارسـول : من أنـا؟ قالـت: قال. يف السامء: ؟ قالت اهللاأين : للجارية
 ).ّإعتقها فإنها  ؤمنة

ّوهنا يأيت نفس اإليراد والسؤال بأنه من قال إن هـذه النـصوص حمكمـة  ّ
 ُيعمل بظاهرها؟ ّحتى

ّ وال يف سنة الرسول، وال عـن أحـد مـن  اهللا كتاب  ليس يفّثم: (ّثم يقول
ِّمة ال من الصحابة والتـابعني، وال عـن أئمـة الـدين حـرف واحـد ُاأل سلف ّ ّ

ً ال نـصا،خيالف ذلك ّوال ظـاهرا، ومل يقـل أحـد مـنهم قـط إن  ّ  لـيس يف  اهللاً
 .)١()السامء

 ،اّ البـد مـن العمـل بظاهرهـ،فلكون هذه اآليات من املحكامت يف رأيه
ّمدعيا أن ً ّالقرآن الكريم والنصوص النبوية تؤيد مدعاه، ثم يـضيف إىل ذلـك  ّ ّ ّ ّ

 . يف السامء اهللاّوالعلامء عىل أن  ّإمجاع األئمة
 )فتح الباري رشح صحيح البخـاري(ّويرد هذا اإلمجاع ما ورد يف كتاب 

 : يقولحيثلإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين 
 الـذي يف  اهللاّ إال ال إلـه>: )٢( من اليهـودولو قال من ينسب إىل التجسيم(
ًعاميا ال يفقه معنى التجـسيم، فيكتفـى منـه  إن كانّ إال ً مل يكن مؤمنا،<السامء ّ

ّ وقـد مـرت هـذه الروايـة )٣(.)..ّالنبـي ّبذلك كام يف قصة اجلارية التي سـأهلا
 .ًسابقا

                                                 
  .١٩٧ص: ّالفتاوى احلموية الكربى )١(
ّوهذا دليل عىل كون نظرية التجسيم منشؤها اليهود )٢( ٌ. 
  .٤٣٩ ص١٣ج: فتح الباري رشح صحيح البخاري )٣(
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ّة عىل رأي ابن تيمية يف الصفات اخلربية، بل ذهبـوا أوّمل يوافق علامء السن ّ 

ّتوافقوا مع رأي مدرسة اإلمامية يف كوهنا من اآليات املتـشاهبة، وهـذا األمـر 
ّأهم الشواهد عىل االخـتالف بـني مدرسـة ابـن تيميـة ومدرسـة علـامء  أحد ّ
 .ّالسنة

 :ومن الشواهد عىل ذلك 
ًأوال  :قـالحيـث زهـرة،  ّلإلمام حممد أبـو) ّابن تيمية( ما ورد يف كتاب :ّ

ٌإن الكالم يف تأويل املتـشابه لـه اتـصال وثيـق بـالكالم يف: ا  شابه وا أو ل( ّ ّ 
ــر،  ــالم يف اآلخ ــه الك ــدمها يالزم ــالكالم يف أح ــة، ف ــصفات والوحداني ّال

ّهذا املوضوع هو أن كلمة متشابه قد وردت يف القـرآن الكـريم  واألساس يف
ّن مجهور املفرسين عىل أن اآليات املتـشاهبات يف أو... تحمكام يف مقابل آيات ّّ

ّاآليات املتعلقة بالصفات واألفعـال املـضافة إليـه سـبحانه  كتابه الكريم هي
 .)١(...)وتعاىل

) املفهـم ملـا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم( ما ورد يف كتاب :ًثانيا
 :قـولالقرطبي، وهو غري صاحب كتـاب التفـسري املـشهور، حيـث ي لإلمام

ّنافيـا لتـوهم الـنقص » وكلتـا يديـه يمـني«: ٍوكذلك قـال يف حـديث آخـر( ً
ّيف حقه تعاىل، وكذلك كل ما أطلـق عـىل  والقصور  تعـاىل ـ أي الـصفات  اهللاّ

ّاخلربية ـ مما يدل ّ عىل اجلـوارح واألعـضاء، كـاألعني، واأليـدي، واجلنـب،  ّ
ُ تدل العقول بأوائلها ُيلزم من ظاهره التجسيم الذي ّواإلصبع، وغري ذلك مما ُّ

ّعىل استحالته، فهي كلها متأولة  .)٢() الستحالة محلها عىل ظواهرها؛ّيف حقه ّ
                                                 

 .٢٣٦ص: ه وفقههؤ آرا، عرصه،ّابن تيمية حياته )١(

  .٣٨ـ٣٧ص ٣ج: ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلماملفهم  )٢(
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 :حيـث قـال) املفهم ملـا أشـكل(ً أيضا ما أورده اإلمام القرطبي يف :ًثالثا
ّثـم . )فاحـذروهم... ّإذا رأيتم الذين يتبعون مـا تـشابه منـه:  اهللاقال رسول (

ّبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجـه، ثـم يف رواه أمحد وال :يقول
ًيتبعونه وجيمعونـه طلبـا للتـشكيك يف القـرآن، وإضـالال ..(. :اهلامش يقول ً ّ

ًوالقرامطة الطاعنون يف القـرآن، أو طلبـا العتقـاد  ، كام فعلته الزنادقة،ّللعوام
ّب والـسنة ممـا ّاملجسمة، الذين مجعوا ما وقع يف الكتا ظواهر املتشابه كام فعلته ّ

ّيوهم ظاهره اجلسمية، حتى ٌاعتقدوا أن الباري تعـاىل جـسم جمـسم وصـورة  ّ َّ ٌُ ّ
َّمصورة ذات وجه، وعني، ويـد،  عـن  اهللاوجنـب، ورجـل، وإصـبع، تعـاىل  ُ

ّفأما من يتبع املتشابه، ال عىل تلك. ..ذلك اجلهتني، فإن كان ذلك عـىل إبـداء  ّ
اخلالف يف جواز تأويلهـا، وقـد  ًبناء عىلفذلك خمتلف يف جوازه . ..تأويالهتا

ّعرف أن مذهب الـسلف تـرك التعـرض لتأويالهتـا مـع َ ّ قطعهـم باسـتحالة  ُ
 .)١()ظواهرها

ّونحن أيضا نضم صوتنا إىل مثل هذه األصوات لنقول  اتركوا التأويـل، :ً
ُتقولوا حتمل هذه اآليات عىل ظواهرها، وهذا ال يعني رفـضنا للتأويـل،  وال َ ُ

ّبأننا نتنزل عن مبدأ التأويل وال نقبل احلمل عىل الظـواهر بـل هـذه  لبل لنقو ّ
 .ّالتي البد من إرجاعها إىل املحكامت من املتشاهبات

ّللمفــرس اإلمــام ) اجلــامع ألحكــام القــرآن( مــا ورد يف كتــاب :ًرابعــا
ّ متبعـو املتـشابه ال خيلـو أن & ّقـال شـيخنا أبـو العبـاس( :يقول القرطبي،
ًعوه طلبا للتشكيك أو طلبا العتقاد ظواهر املتشابهوجيم ّيتبعوه  وهو يـشري )٢()ً

 .وينقل نفس العبارات، فال نعيد) املفهم(ستاذه الذي ذكرناه يف ُأ إىل كالم
                                                 

 .٦٩٧ ص٦ ج:املصدر نفسه )١(

  .٢٢ ص٥ج:  اجلامع ألحكام القرآن)٢(
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 ّالبن سـعيد الطـويف، املتـوىف) رشح خمترص الروضة(ما ورد يف : ًخامسا
 :ملحكـمّأن ا: ّوأمـا معنـى املحكـم فـأجود مـا قيـل فيـه( :هـ، قال٧١٦ سنة

ّ غـري املتـضح :واملتشابه مقابله، وهو... كالنصوص والظواهر ّاملتضح املعنى
ٍأو لظهــور تــشبيه يف ... حمتمالتــه بــبعض لالشــرتاك املعنــى، فتــشتبه بعــض

َو ب  وجه ر ك{وأخبارها، نحو   تعاىل، كآيات الصفات اهللاصفات   َ ُ ْ َ ََ ْ َ ِما {، }َ

َ خلقت  يدى َ ِ ُ ْ َ ُبل يداه {، }َ َ َ ِم سوطتانَْ َ َ ُ ْ ، » ال تغيـضها ا فقـةىأل  ـ اهللا يـد«، }َ
 آدم  اهللاوخلـق «، »يعرفونهـا فيظهر  م   ا صورة الـ «، »ّفيضع ا بار قدمه«

ّالكتاب والسنة، ألن هذا اشـتبه  ّ، ونحو ذلك مما هو كثري يف»  صورة ا ر ن ّ
ّفجسموا وشـب ٌاملراد منه عىل الناس، فلذلك قال قوم بظاهره، ٌهوا، وفـر قـوم ّ ٌّ

َّمن التشبيه فتـأولوا وحرفـوا، فعطلـوا، وتوسـط قـوم فـسلموا ٌ ّ ّّ ُّوأمـروه كـام  ّ
 .)١(.)..جاء

لإلمــام ) عمــدة القــاري رشح صــحيح البخــاري( مــا ورد يف :ًسادســا
ّيتنـزل يف بـاب التفعـل، وهـذا مـن بــاب ( : هــ، قـال٨٥٥ ّاملتـوىف العينـي، ّ

ّالتفـويض وإمـا التأويـل بنـزول ملـك  ّمـاُاملتشاهبات، واألمر فيها قد علم، إ
وأمثالـه، ولـيس يف هـذا البـاب  فعىل هذا األسـاس... الرمحة، ومن القائلني

ّفـإن األخـذ بظـاهره   من ذلـك، اهللالتسليم والتفويض إىل ما أراد ّ إال وأمثاله
 .)٢()ّيؤدي إىل التجسيم

ّونحن ال نريد اهتام ابن تيمية بأنه يتبنى األخذ بالظا  ّ ّ  بل نحيـل ذلـك ،هرّ
 :الـذي يقـول...) ّابـن تيميـة حياتـه وعـرصه(اإلمام أيب زهـرة يف كتابـه  إىل

َوننتهي من هذا إىل أن ابـن تيميـة يـرى األلفـاظ يف اليـد والنـزول والقـدم( ّ ّ 
                                                 

  .٤٥ـ٤٣ ص٢ج:  رشح خمترص الروضة)١(
 .٢٩١ ص٧ج: مدة القاري رشح صحيح البخاريع )٢(
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ّإن هذه األلفاظ وضعت : وهنا نقف وقفة. ..والوجه واالستواء عىل ظاهرها
 وال تطلق عىل وجه احلقيقة عـىل سـواها، ّمعناها هلذه املعاين احلسية، يف أصل

ّ أكان معلوما أم جمهوال فإهنـا قـد اسـتعملت يف ٌءعىل غريها سوا طلقتُأوإذا  ً ً
 .)١()غري معناها

ّوهنا نوجه السؤال إىل ابن تيمية  ً حقيقـة أم اهللاّإن اليد هل تطلق عىل يـد : ّ
ًحقيقة، فهذا هو التجسيم، وإن قال جمـازا: ًجمازا؟ فإن قال ، فـإذن لـيس عـىل ً

ّوهذا ما نريد إثباته من كالم ابن تيمية، وهنا تكمن مشكلتنا املنهجيـة  الظاهر، ّ
 .وأتباعه ّمع ابن تيمية

 ّ إما أن يقول باملجاز والتأويل أو يلتـزم بالتجـسيم، والّـ ابن تيمية ـ ّألنه
ٍهنـا ال تكـون بحـال مـن األحـوال مـستعملة يف إٌيوجد أمامه خيار ثالث، إذ  ّ

 .لة إذا مل حيملها عىل احلقيقةّبل تكون مؤو ظواهرها،
َّوعىل ذلك يكون ابن تيمية قد فر من التأويل ليقـع يف تأويـل آخـر، وفـر  ٍَّ ّ

 .ٍالتفسري املجازي ليقع يف تفسري جمازي آخر من
ّولذلك فإن اإلمام أبو زهرة يستشكل عىل ابن تيمية بأنه حيمل الـصفات ّ ّ 

ّجـسم ال كاألجـسام، ولكنـه ـ أي ابـن :  حقائقها ويقول تعاىل عىل هللاّاخلربية  ٌ
ّ اجلنـة ويـصفوهنا عـىل ّولئـك الـذين يـذكرون مـالذُأيعـرتض عـىل  ّتيمية ـ

ّاملراد حقائق اجلنة، بل هي استعامالت جمازية، لـذا يتـابع  حقيقتها، يقول ليس ّ
 ً:ابن زهرة قائال

ــستنكر ذلــك( ــشديد، وي ــه الغــضب ال  ويف الوقــت الــذي يغــضب في
الـشديد يف مـن حيمـل هـذه األلفـاظ ويرجعهـا إىل حمكامهتـا ـ يف  االستنكار

ّنراه يعترب كل األسامء الواردة يف نعيم اجلنة جمازية ّالصفات اخلربية ـ ّ ّ.( 
                                                 

 .٢٣٤ـ٢٣٣ص: ه وعرصهؤّ ابن تيمية حياته آرا)١(
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، ويف موضـع يف  يف القـرآنٌوهذا غريب منه أن يقول بعـدم وجـود جمـاز
لتناقـضات اإىل  ًا مـضافاذهـبوجـود املجـاز يف القـرآن،   آخـر يقـولموضع

 .املوجودة يف كلامتهاألخرى 
 ّلشيخ اإلسالم املظفر الـسمعاين، أحـد) تفسري القرآن( ما ورد يف :ًسابعا

ّأئمة الشافعية، السلفي  ):ق(من سـورة ) ٣٠( املنهج، حيث قال يف ذيل اآلية ّّ
ّال تزال جهنم تقول هل من  ز ـد حـ  يـضع: وهذا اخلرب ـ إشارة إىل الرواية( ّ 

 .)١(.)..ّـ يؤيد القول الثاين، واخلرب من املتشابه... فيها قدمهّا بار 
 بتعليـق الـشيخ شـعيب) مسند اإلمام أمحـد بـن حنبـل(ما ورد يف : ًثامنا

ّاألرنؤوط املعروف بكونه من أتباع منهج ابن تيمية، ولكنه مل يوافـق عـىل مـا  ّ
ّالصفات اخلربية، فذهب إىل خمالفة ابن تيمية، و قاله يف ّبـأن الـصفات : اعتقدّ

ّالذاتية اخلربية  .)٢() هو من املتشابه ـقدمه وجاء رجلهـ  : (من املتشاهبات ّ
ًسة ابن تيميـة، كتبـوا كتابـا للـروألجل ما قاله األرنؤوط وخمالفته ملدر  ّدّ

استدراك وتعقيـب عـىل الـشيخ شـعيب األرنـؤوط يف تأويلـه (بعنوان  عليه
ّلة، وكتب فيـه مؤلفـه خالـد بـن ّواعتربوه من املؤو) الصفات بعض أحاديث

الشايع، وبتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز ما يـستنكر فيـه  عبد الرمحن بن محد
 .ه يف الصفاترااخت عىل األرنؤوط ما
 

ًنظرا لكون هذا البحث من املباحث التي تعترب مفتاحا من مفاتيح معرفـة ً 
 ّ وابـن تيميـةّوهابية وعلامء ال من جهةّتمييز بني آراء علامء السنةالصفات، وال

                                                 
  .٢٤٥ ص٥ج:  تفسري القرآن)١(

  .٧٧١٨ ، ذيل ح١٥٢ ص١٣ج: مسند اإلمام أمحد )٢(
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التفصيل أكثر يف بيـان حقيقـة وموقـف علـامء  ّ، كان البد منمن جهة أخرى
ّالسنة من الصفات اخلربية، وقد تبـني لنـا ّ مـن الفقـرة الـسابقة عـدم موافقـة  ّ

 .املتشاهباتالصفات من   واعتربوا هذه،ّهؤالء عىل ما ذهب إليه ابن تيمية
ّخرى لعلامء السنة يف مقابل ابن تيمية حيث انقـسمأًوهناك أيضا مواقف  ّ 

 :هؤالء إىل فريقني
 هم الذين قـالوا بإرجـاع الـصفات إىل املحكـامت، وهـذا :ّالفريق األول

ّمجهور املسلمني من املتكلمني والفالسفة واألشاعرة واملعتزلة ـ وهذا  مذهب
 .ـ ّإليه فيام تقدم  ما أرشنا

ُ هم الذين قالوا بأن هذه األلفـاظ أو الـصفات ال يـراد هبـا:الفريق الثاين ّ 
 .التأويل  إىلهم ال نعلم ما هو املراد منها، ولذا ذهب بعض:ظاهرها، أو قالوا

ّأما األدلة والشواهد عىل وجود من قال هبذا القول ـ أي الفريـق الثـاين ـ ّ 
 :فنذكر بعض املوارد، ومنها

) املفهم ملا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم( ما ورد يف :ّاملورد األول
ّإذا رأيتم الذين يتبعـون «: وقوله( :، حيث قال) هـ٦٥٦ت (القرطبي  لإلمام

ّيتبعونـه وجيمعونـه : يعني» فاحذروهم  اهللاّما تشابه منه فأولئك الذين سامهم 
ّطلبا للتشكيك يف القرآن، وإضالال للعوام ً ً والقرامطـة كـام فعلتـه الزنادقـة،  ،ََ

ّكـام فعلتـه املجـسمة؛  ًالطاعنون يف القرآن، أو طلبا العتقـاد ظـواهر املتـشابه
ِالذين مجعوا ما وقـع يف الكتـاب والـسنة ممـا يـوهم ظـاهره ِ ُ ّ ّاجلـسمية، حتـى  ّ ّ

َّاعتقدوا أن الباري تعاىل جسم جمسم، وصـورة مـصورة ذات وجـه، ٌ َّ ٌُ وعـني،  ّ
ٍويد، وجنب، ورجل، وإصبع، تعاىل  ٍ ّ عـن ذلـك، فحـذر النبـي هللاٍ   عـن’َّ

 ....ُسلوك طريقهم
ّفأما من يتبع املتشابه، ال عىل تلك اجلهتـني، فـإن كـان ذلـك عـىل إبـداء ّ 
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ًتأويالهتا، وإيضاح معانيها، فـذلك خمتلـف يف جـوازه بنـاء عـىل اخلـالف يف  ٌ
ِتأويلها، وقد عرف من السلف جواز قطعهـم  ّترك التعرض لتأويالهتا مـع )١(ُ
ّإبداء تأويالهتا، ومحلها عـىل مـا يـصح: ومذهب غريهم. الة ظواهرهاباستح ْ َ 

ِّمحله يف اللسان من غري قطع متعني حممل منها ُ َ ِّ ُ ْ(...)٢(. 
ّفكالم القرطبي رصيح بأن مذهب السلف خمالف ملـا ادعـاه ابـن تيميـة،  ّ ّ

ّعـدم األخـذ بظواهرهـا، أو اعتبارهـا مـن املتـشاهبات التـي البـد مـن  وهو
 .ُاملحكامت  إىلرجوعها

لإلمـام العينـي، والـذي أوردنـا ) عمدة القاري( ما ورد يف :املورد الثاين
ّوهذا من املتشاهبات، واألمر فيها قد علم، إما التفـويض ( :ًسابقا، وفيه كالمه ِ ُ

فعىل هذا األساس وأمثاله، وليس يف هـذا ... ملك الرمحة ّوإما التأويل بنزول
ّ مـن ذلـك، فـإن األخـذ  اهللاوالتفويض إىل مـا أراد  التسليمّ إال الباب وأمثاله

 .)٣()ّبظاهره يؤدي إىل التجسيم
ّإما التفويض وإما التأويل، ولكن اجلميع جيزم بأنه : فهو يشري إىل موقفني ّ ّ

ُيراد منها ظاهرمها، وبعضهم قال ال نعلم، ونرجع علمها إىل  ال ّ فتوقفـوا،  اهللاُ
 .ذهب إىل التأويل وبعضهم

لإلمـام النـووي الـذي ) رشح صحيح مـسلم(ما ورد يف : الثالثاملورد 
مـن مـشاهري أحاديـث ( :ّثم قال» ...فيضع قدمه عليها«احلديث النبوي  ذكر

 ؛أحـدمها :عىل مـذهبني ،ّالصفات، وقد سبق مرات بيان اختالف العلامء فيها
ّ أنـه ال يـتكلم يف:ِّوهو قول مجهور السلف وطائفة من املتكلمـني .. .تأويلهـا ّ

                                                 
 .وهنا موضع الشاهد )١(
  .٦٩٨ـ٦٩٧ ص٦ج: ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلماملفهم  )٢(
  .٢٩١ ص٧ج: مدة القاري رشح صحيح البخاريع )٣(
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ّقول مجهور املتكلمني أهنا تتأول: والثاين ّ  .)١()ّ فأولوا.ِّ
قـال ( :للقـايض عيـاض، قـال) علـمُإكـامل امل( مـا ورد يف :املورد الرابع

وملـا  هذا احلديث من مشاهري األحاديث التي وقعت مومهـة للتـشبيه: اإلمام
ًثبات، واشتهر عند الرواة، كلف العلامء قـديام وحـديثا الكـنقله األ ً  الم عليـهّ

ّوالنظر يف تأويله، فمنهم من محل القدم عىل السابق املتقدم، ويقـال للمتقـدم ّ :
وإذا أمكن محل احلديث عىل هذه التأويالت الـصحيحة اجلـائزة عـىل  ...قدم
  هللاّ محله عىل ما يقوله املجسمة، من إفادته إثبات اجلارحـة ّيصح  سبحانه مل اهللا

قام الدليل القاطع العقيل عىل استحالة ذلك عليـه قوهلم ـ وقد   عن اهللاـ تعاىل 
 .)٢()ّجل وعال

 البن) كشف املشكل من حديث الصحيحني( ما ورد يف :املورد اخلامس
ُال تـزال جهـنم يلـ  فيهـا «: ويف احلـديث التاسـع والتـسعني( :اجلوزي قال ّ

ُ ح  يضع رب العزة فيهـا قدمـه، ز د هل من: وتقول َ ّ ن ِ مـّن تقـدمَكـان مـ )٣(»ّ 
َالسلف يسك ّعلمهـم أن ذات   مـع،ّون عند سامع هذه األشياء وال يفـرسوهناتَّ

ّ تعاىل ال تتبعض، وال حيوهيا مكـان، وال توصـف بـالتغري وال اهللا ُ ُ . باالنتقـال ّ
ُومن رصف عن نفسه ما يوجب التشبيه وسكت عن تفسري ما يـضاف إىل   اهللا َ

َّعز وجل من هذه األشياء فقد سلك طريق الس ّ َلف الصالح وسلمّ َِ َ(...)٤(. 
                                                 

  .١٨٠ ص١٧ج: ح صحيح مسلمرش )١(
  .٣٧٩ـ٣٧٨ ص ٨ج: ى إكامل املعلم بفوائد مسلمّرشح صحيح مسلم املسم )٢(
ّت ا نـة ّ اجـ«: ّ أنـه قـال’  أبو هريرة عـن رسـول اهللامراده من احلديث هو ما نقله  )٣(

ّفأما ا ار فال تمتلئ ح  يضع اهللا. ..وا ار، فقالت ا ار ُ ـ تبارك وتعا  ـ رجلـه، فتقـول ّ َ ْ
ْ ـط : ِ َ

ْ ط  ط، فهنا ك تمتلئ َْ َ...«. 

 .٢٤٢ ص٣ج:  كشف املشكل من حديث الصحيحني)٤(
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ّنحيله إىل ابـن تيميـة ...) ّكان من تقدم من السلف يسكتون عند: (فقوله
ّيكن من مجلة الساكتني ـ كام هو حال السلف ـ بـل قـال إهنـا حممولـة  الذي مل

 .عىل ظاهرها
ّأن الشيخ ابن تيمية ال يمثل أهل الـسنة، وال الـسلف : ّوخالصة ما تقدم ِّ ُّ ّ

ُ، بل هو اجتاه يقابل سلف هذه األّمةاأل من ٌ ًمة وأهل السنة، فضال عن الـشيعة ّ ّ ّ
 .ّاإلمامية

ّوكل ما نسبه إىل السلف ومجهور األئمة يف مسألة الصفات اخلربية حمض ّ ّ 
ّافرتاء ال أساس له من الصحة، فتأمل ّ. 

^ 
ّ ابن تيمية قوهلم بأن كل اآليات القرآنيـةمن املفارقات اخلطرية يف مدرسة ّّ ّ 

ّالتي حتدثت عن الصفات، والتي يعربون عنها بالصفات اخلربية، هـي آيـات ّ ّ 
َهـو {: وهذا يتناىف مع رصيح القرآن يف قوله تعـاىل. حمكامت وليست متشاهبة ُ

ِا ي ُ أنزل عليك الكتاب منه آيات  كمات هن أم    ُ ٌ ٌَ َ ََ َْ ُ َ َ َُ ْ ِْ ِ ْ َ َ ْ ٌ الكتاب وأخر م ـشابهاتَ َ َ َِ
َ َُ ُ ُ َ ِ ِ ْ{ 

 .)٧: آل عمران(
ّويف الوقت الذي يقسم القرآن الكريم آياته بنحـو كـيل إىل آيـات حمكمـة ّ 
ّوآيات متشاهبة، يرص ابن تيمية وأتباعه عىل أن مجيع اآليات التي حتدثت عـن  ّ ّ ّ

  الـدكتوريقـول كـام ،ونحو ذلك هي من املحكامت. ..والوجه واملجيء اليد
 .)١()املتشابه ونصوص الصفات من املحكم ال من: (الفوزان

ّمن أين علمتم أن اآلية التي تكلمت عـن : والسؤال املطروح عىل هؤالء ّ
ّ هي آية حمكمة؟ وهل هناك دليل من القرآن أم من السنة أم مـن العقـل  اهللا يد ٌ َ ٌ

                                                 
  .١٤٤ص: اإلرشاد عىل صحيح اإلعتقاد )١(
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 ذلك؟ عىل
 .ّإن هذه دعوى بال دليل : واجلواب

ّالبد من مراجعـة ، بل ّقول بأهنا مجيعها من املتشاهباتّوهذا ال يعني أننا ن
ّالقرآن ملعرفة ما يقوله عن صفات احلق سبحانه، وكل صـول ّذلك يبني لنا األ ّ

ّأصـحاب نظريـة التجـسيم يف   ملواجهة ما قاله^التي اعتمدها أهل البيت 
 .ّالصفات اإلهلية 

َل س ك{: ف عند قوله تعاىلقوبالعودة إىل القرآن ن ََ ْمثله  ْ َ ِ ِ ْ ُء وهو ا سميع ِ ِ  َ ُ َ ٌ 
ُا ص  ِ َ{. 

ّفهذه اآلية بنظر علامء املسلمني قاطبة أهنا من أحكم املحكـامت القرآنيـة، ّ ً 
ّومل خيتلف يف ذلك أحد من علامء االجتاهات املتعددة ٌّ. 

ّفأما علامء اجتاه التنزيه الذين ال يقبلون التجسيم والتشبيه فرأهيم واضح، ّ 
 .بال تكييف وال حتريم وال تشبيه: ّ اجتاه التجسيم والتشبيه فقالوا أصحابّوأما

َملسلمني عىل أن هذه اآلية حمكفإذن هناك إمجاع بني علامء ا ُ  .ةمّ
ْل س كمثله  {: ّوأما لناحية معنى قوله تعاىل َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ّ فهو أن يف هـذا العـامل }ٌء ْ

... ّ األحـد القهـارالواحـد: ّيوجد عندنا تعدد للخالق، وهـو قولـه تعـاىل ال
ٌاخلالق واملخلـوق، وهـذا أصـل ّ إال ّالتحقيق والوجود والشيئية وليس يف دار
 .التوحيد الصفايت والربويب والعبادي أسايس يف فهم

ّاحلـق سـبحانه وتعـاىل، ّ إال  ال يوجـديّفإذا كان يف عامل التحقق الوجود
ّ هو احلق املبني، وكل مـا يف هـذا ا اهللاّنعلم أن  ونحن ّلعـامل هـي أفعـال احلـق ّ

ّوآياته، فقول القرآن الكريم بأنه لـيس كمثلـه يشء، يعنـي أن  سبحانه وتعاىل ّ
، والضمري يف مثلـه يعـود  اهللاواملخلوقات ليست مثل   ليس مثل خملوقاته، اهللا

 .ّإىل احلق تعاىل
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ًه ال يوجد له مثل فقط يف الـذات، بـل أيـضاّنأّوليس املقصود باملثلية هنا  ِ 
ّلصفات ويف األفعال، واملعنى األوسع واألشمل أنه لـيس كمثـل صـفاته يف ا

املخلوقني، أو صفات اخللق ليست كصفات املخلوقني، وليست ذاته  صفات
 .املخلوقني، وليس فعله كفعل املخلوقني كذات

 :ّولتوضيح التاميز وعدم املثلية بني اخلالق واملخلوق نرضب املثال التايل
ٍد القيـام بـأي عمـلنحن البـرش عنـدما نريـ نحتـاج إىل األدوات ّفإننـا  ،ّ

ّالزمان واملكان واحليز واجلهة، ويشار إلينا باإلشارة احلسية واآلالت، وإىل ّ. 
 ّ تعاىل وعىل فعله، وإال لو وجـد يشء اهللاًمور قطعا ال تنطبق عىل وهذه األ

 .ّمنها للزم املثلية
ُ بأن هذا الكتـاب يبـاين ويتاميـز عـنفعندما نقول  هـذا الكتـاب، فـبامذا ّ

 ....يتاميز بحجمه ومكانه وجهته و ّيتاميز؟ إنه
 تعاىل عـن خملوقاتـه، ال نعنـي هبـذا التاميـز نفـس  اهللاوعندما نقول بتاميز 

ّالذي قلناه يف مثال الكتاب، وإال لكان تعاىل مثل خلقه، وصـار بالتـايل  املعنى
 .مثله يشء

ّحيث تصوروا أن وهذا ما اشتبه فيه أتباع مدرسة التجسيم    يتاميز عـن اهللاّ
ٌخلقه كام يتاميز خملوق عن خملوق آخر، فوقعوا يف شـبهة أنـه تعـاىل لـه مكـان ّ 

 ....ّوجهة وعلو و
خملوقاته، فإذا  ّ سبحانه وتعاىل عن كله تنزهي اهللافالطريق الصحيح ملعرفة 

ّفاحلق زمان  ّكان يف املخلوق مكان فاحلق ليس له مكان، وإذا كان يف املخلوق
فهذه  ...ِّمور كالوجه والرجل والصور وّمنزه عن الزمان، وهكذا يف سائر األ

 .ّ ولذا البد من تنزيه اخلالق عنها،ّكلها موجودة يف املخلوقات
 وقد التفت كبار علامء التفسري من القدامى واملعارصين إىل هـذا األصـل
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ّاملهم، فأشاروا إليه، كالعالمة الشيخ حممد   اشور التونيس يف كتابـهاهر بن عطّّ
ْلـ س كمثلـه  { :، حيث قال يف ذيل اآلية)التحرير والتنوير( َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  يف سـورة }ٌء ْ

 :الشورى
ّويلزم من ذلك أن كل ما يثبـت للمخلوقـات يف حمـسوس ذواهتـا فهـو ( ّ
 تعـاىل  اهللاً تعاىل، وبذلك كانت هذه اآليـة أصـال يف تنزيـه  اهللاعن ذات  ٍمنتف

 .)١() واألعضاء عند أهل التأويلّواسواحل عن اجلوارح
ّفاجلوارح املوجودة يف املخلوقات البد من تنزيه الباري عز وجـل عنهـا، ّ ّ 
ّوقد ذكرنا سابقا بأن مدرسة ابن تيميـة واملجـسمة ال تنفـي أصـل اجلارحـة،  ّ ّ ً

ّكيفية اجلارحة وتشبيه اجلارحة، وفرق بني أصـل اجلارحـة وكيفيـة  ّوإنام تنفي ّ
 مثلـه ّمعناه أنه سبحانه، ً مثال<ٌجسم ال كاألجسام>: ّابن تيمية قولاجلارحة، ف

 .يشء
ّومن هذه املقدمات ندخل إىل القاعدة التي أسس هلـا أئمـة أهـل البيـت  ّ ّ

ّ يف هذا املجال، ومن ذلك ما ورد عن اإلمام عيل بن موسى الرضـا ^ ّ× 
، وال إخـالص مـع بإخالصّ إال بعد معرفة، وال معرفةّ إال ال ديانة« :حيث يقول
ّف  ما   ا لـق ال يوجـد   خالقـه، و  مـا يم ـن فيـه يمتنـع    ال ش يه، ّ

ال  ـري عليـه ا ر ـة >:  ببيان بعض املصاديق× اإلمام أخذيّثم . <صانعه
 .)٢(<  ـّألهنا من صفات املخلوقني ـ وا سكون

 ويف ، اهللا يف معرفـة ^ّإذن األصل الذي يسري عليـه أئمـة أهـل البيـت 
ْل س كمثله  {ّ هو أنه  اهللاصفات  َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ُء وهو ا سميع ا ص  ْ ِ َ ُ ِ  َ ُ َ ٌ{. 

                                                 
 .، ذيل اآلية املباركة يف سورة الشورى٢٥ج: تفسري ابن عاشور التونيس )١(

 .٣، ح٢٣٠ ص٤ج:  بحار األنوار)٢(
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ّومن هذا األصل املتقدم يتفرع السؤال التايل ّهـل احلـد واجلهـة واحليـز  :ّ ّ َ
 مـن مواملخلوقـات، أ مـن الـصفات املـشرتكة بـني اخلـالقهي ... واملكان و

 ّالصفات املختصة؟
 : الصفات عىل ثالثة أقسام:واجلواب

 مثـل الغنـىتوجـد عنـد غـريه،  ، والاهللاّ صفات خمتصة بـ:ّالقسم األول
ّوكذلك األزلية واألبدية ّ. 

 صفات مشرتكة بني اخلالق واملخلـوق، مثـل العلـم الـذي :القسم الثاين
ولكـن . ّي، واحلـ، واحليـاةوجـود وعىل خملوقاته، وكـذلك ال اهللاعىل  يصدق

ْل س كمثله  { :بمقتىض قوله تعاىل َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ّ ال يمكن أن نتصور أن هـذه احليـاة }ٌء ْ ّ
  اهللاّاملخلوقني حياة إمكانية حادثـة فقـرية، وعنـد  مثل تلك احلياة، فاحلياة عند
ّحياة قديمة أزلية غنية قائمة  .بالذات ّ

وث، ّ صـفات خمتـصة بـاملخلوق، مـن قبيـل صـفة احلـد:القسم الثالث
 .ّوالعجز، واحلاجة إىل الزمان واملكان واحليز واجلهة واحلاجة،

ّوبالنسبة إىل صفة احلد و ّيرى أصحاب االجتاه التجسيمي بأهنا . ..نحوهاَ ّ
ً أيـضا حمـدود،  اهللاّالـصفات املـشرتكة، فكـام أن املخلوقـات حمـدودة، فـ من

 .كصفة العلم فجعلوها
ّأن  امء اإلسـالم، فـاعتربوا وكذلك أكثـر علـ^ّأما مدرسة أهل البيت 

ّاحلد من صفات املخلوقني، وليس من الصفات املشرتكة َ. 
إىل مجلـة   نشري^ّوبالعودة إىل القاعدة التي ارتكز إليها أئمة أهل البيت 

 :ّمن الروايات الدالة عىل مبانيهم
هـ ، ٣٨١ سنة ّللشيخ الصدوق املتوىف) التوحيد(ما ورد يف كتاب  منها •
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ّ أمري املؤمنني استنهض الناس يف حرب معاوية، فلـام حـشد النـاس ّأن :وفيها
ّ ا واحد األحد، ا صمد ا تفرد، ا ي ال من  ء  ن،  هللا مد «: ًخطيبا فقال قام

َمن  ء خلق ما  ن، قدرتـه بـان بهـا مـن األشـياء و انـت األشـياء منـه،  وال

َ تنال، وال حد ي ب   األمثال،   فل ست   صفة ّ ّ دون صفاته تعبـ  ا لغـات، َ

تصار ف ا صفات، وحار    لكوتـه عميقـات مـذاهب ا فكـ ،  ّوضل هنا ك
جـب ُ ح،َ  علمه جوامع ا فس ، وحال دون غيبه ا كنون وانقطع دون ا رسوخ

 ور، فتبـارك أد  أدانيها طا ات العقول،   لطيفات األ  الغيوب، وتاهت  من
 ا ي لـ س   اهللا مم، وال ينا  غوص الفطـن، وتعـا   ُ ا ي ال يبلغه بعد اهللا

ٌوقت معدود، وال أجل َ كما وصف نفسه، وا واصـفون ٌ دود، وال نعت  دود، هو  ٌ
ّ نعته، حد األشياءونال يبلغ ً ها عند خلقه إياها إبانة  ا من شبهه و بانة   من  َ ً ّ ّ

 .)١(»شبهها
 قـال يف ×الرضـا ، عـن اإلمـام لـشيخ املفيـداومنها ما ورد يف أمايل  •

ّ جل اسمه توحيده، ونظـام  اهللا معرفته، وأصل معرفة  اهللاّأول عبادة « : اهللاتوحيد 

ّ  ـشهادة العقـول أن    ـدود  لـوق، وشـهادة   ؛ن  ا حديد عنـه توحيده ّ ّ

 مـن َ عبدَاهللاًخالقا، ا متنع عن ا دث هو القديم   األزل، فل س  ّ لوق أن  
ّإياه وحد من اكتنهه، وال حقيقته أصاب من مثله، وال بـه صـدق   ذاته، والنعت ّّ َ

 .)٢(»اهّمن نه
ّومنها ما ذكره الشيخ حممد عبده يف رشحه لنهج البالغة، فيام روي عن  •
 .)٣(»ّفا د  لقه   وب، و   غ ه م سوب« : قال×املؤمنني  أمري

                                                 
  .٤٣ص: التوحيد )١(
  .٢٥٣ ص:لمفيد لاألمايل )٢(
  .١٦٣ : رقم اخلطبة،هنج البالغة )٣(
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 ّمـري املـؤمنني عـيل بـن أيبُوهذا املعنى يلمس بغزارة يف نصوص اإلمام أ
 .×طالب 

 :̂ ة أهل البيتّعىل هذا املعنى يف نصوص أئمّمن الشواهد الدالة ًأيضا 
ّ متحدثا عن الصفات اإلهليـة× قال اإلمام أمري املؤمنني .١ ً ا ـسميع « :ِّ

 .)١(»ّال بأداة، وا ص  ال بتفر ق آلة، وا شاهد ال بمماسة
ّ من قول لإلمام عيل .٢ صـانع ال « :ب سؤال ذعلـب الـيامين يف جوا×ٍ
ّبص  ال يوصف با اسة...  ارحة َ ٌ«)٢(. 
ّهنـا أ ّ يف خطبة التوحيد، والتي قال عنهـا الـرشيف الـريض× قوله .٣

وال ... ٌفاعـل ال باضـطراب آلـة« :صول العلم مـا ال جتمعـه خطبـةأجتمع من 
ُ ـ  بـال  ـ... واألعـضاء يوصف   ء من األجزاء، وال با وارح سان و ـوات، ُ

 .)٣(»يلفظ و سمع ال  روق وأدوات، يقول وال
  بـن أيبَّ يف الواقعة املعروفة التي انربى فيها ذعلب يـسأل اإلمـام عـيل.٤
َّكان ممـا رد عليـه اإلمـام ّيا أمري املؤمنني هل رأيت ربك؟: × طالب ّ × :

ــا وال« ــوب، و   ــا وال  ر  ً ن ر  ً ــمي ّ ــوم، وس ــا إذ ال معل ــأ وه، و   ًعا إذ ال ًم

 .)٤(» سموع
ّجـل   اهللا م يـزل «:  يقول×  اهللاسمعت أبا عبد :  عن أيب بصري، قال.٥

ّوعز ر نا والعلم ذاته وال معلوم، وا ـسمع ذاتـه وال  ـسموع، وا ـ  ذاتـه وال ّ 
 .)٥(»ُمب ، والقدرة ذاته وال مقدور

                                                 
  .١٥٢ : رقم هنج البالغة، اخلطبة)١(
  .١٧٩ : رقم اخلطبة،املصدر نفسه )٢(
  .١٨٦ : رقم اخلطبة،املصدر نفسه )٣(
  .، كتاب التوحيد، أبواب أسامئه تعاىل وحقائقها وصفاهتا٣٠٥ ص٦ج: بحار األنوار )٤(
  .، باب صفات الذات وصفات األفعال٢، ح١٣٩ ص:التوحيد، الصدوق )٥(
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ٌهو سميع بص ، سـميع بغـ «:  قال× عن اإلمام الصادق .٦ جارحـة،  ٌ
 .)١(»ٌو ص  بغ  آلة

اجلرجـاين،   عـىل سـؤال فـتح بـن يزيـد×ِّ يف جواب اإلمام الرضا .٧
ّفرجت عني فرج : الذي قال فيه  الـسميع البـصري،: ّ عنك، غري أنك قلـت اهللاّّ

ٌسميع بإذن وبصري بعني؟ فقال   ّإنه  سمع بما يبـ  و ـرى بمـا  ـسمع،«: ×ٌ
ٌبص  ال بع  مثل ع  ا خلوق ، وسميع  .)٢(»ٍ ال  سمع مثل سمع ا سامع ٌ

ّتنفي هذه النصوص اجلوارح واألعضاء واحلواس واألدوات واآلالت 
  ّاختالف فيام بينها يف التعبري، وإنام حيتـاج إىل ذلـك املخلـوق، واخلـالق  عىل

ّـ منزه عن ذلك كله ّـ جل جالله ٌ ّ ُ. 
ٌّوللسمع والبرص عند اإلنسان مدى حمدود، فهناك حد للبرص و َ مـا بعـده ً

ّوهناك حد للسمع وما وراءه صمم، أمـا بالنـسبة إىل  ًعمى، ّ  سـبحانه فـال  اهللاَ
ّمعنى للمديات، بحيث يكون للسمع مدى ثـم بعـده الـال  ّتصح احلدود وال ً

ّالـال بـرص، ومبعـث ذلـك أن الـسمع والبـرص  ّسمع، وللبرص حد وما بعده
ّاإلهليني منزهان عـن اجلارحـة واألداة، ّ، فهـام قـوة مطلقـة غـري ّغنيـان عنهـا ّ

ًمتناهية ألهنام عني الذات أيضا والذات غري  .متناهية ّ
 ّعند هذه النقطة يف تنزيـه املـوىل ـ جـل وعـال ـ عـن اجلارحـة واآللـة يف

ً طبعـا باسـتثناء ؛ّالـسنةالشيعة و التقت نصوص الفريقني من ،السمع والبرص
 .ّتيمية مدرسة ابن

الـذي قـال عـن الـسمع ) هـ٥٠٥: ت (منها ما ذكره أبو حامد الغزايل •
هو الـذي ال يعـزب عـن : السميع( :ّ احلسنى، ما نصه اهللارشحه ألسامء  أثناء

                                                 
  .، باب صفات الذات وصفات األفعال١٠، ح١٤٤ ص:املصدر نفسه )١(

  .٢٩٢ ص٤ج: بحار األنوار )٢(
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ّوالنجوى، بل ما هـو أدق مـن ذلـك  ّإدراكه مسموع وإن خفي، فيسمع الرس
الـداعني فيـستجيب هلـم،  وأخفى، يسمع محد احلامـدين فيجـازهيم، ودعـاء

بغـري لـسان،  ّل بغـري جارحـة ويـتكلمويسمع بغري أصمخة وآذان، كام يفعـ
ّوسمعه منزه عن أن يتطرق إليه احلـدثان ٌ ّومهـام نزهـت الـسميع عـن تغـري. ّ ّ 

ّيعرتيه عند حدوث املسموعات، وقدسته عن أن يـسمع بـأذن أو بآلـة وأداة، 
ّأن الــسمع يف حقــه عبــارة عــن صــفة ينكــشف هبــا كــامل صــفات  علمــت ّ

وقع بالـرضورة يف حمـض التـشبيه، فخـذ ّيدقق نظره فيه  َاملسموعات، ومن مل
 .)١()نظرك ّمنه حذرك، ودقق فيه

 حني قـال يف) األسفار(ِّكام أشار إىل املعنى ذاته صدر الدين الشريازي يف  
حيصل بغـري آلـة، وإن مل حيـصل (ّإن هذا اإلدراك : حديثه عن السمع والبرص

 .)٢()بآلةّ إال لقصورنا فينا؛
ّأن اآللة ليست من اللوازم الذاتيـة للـسمعّففي النص داللة حاسمة عىل  ّ 

ّوالبرص مطلقا، وإنام هي كذلك لبعض مراتب الوجود فقط ً. 
ّوبعد بيان أنحاء املفاهيم، يتضح اخللط الواضح الذي وقع فيه ابن تيميـة ّ 

 ّام يف املفاهيم املشرتكة الصادقة عىل احلق سبحانه وتعاىل وعىلّوأتباعه، والسي
  تعـاىل مـن جتريـدها مـن اهللاّه البـد عنـد إطالقهـا عـىل ّنإاملخلوقات، حيث 

ّاخلصوصيات املوجودة عند املمكنات، وإطالقها عليـه تعـاىل بخـصوصيات  ّ
ّمع وجوب الواجب، والوجود الغني املطلق، واألزيل، والـرسمدي،  تنسجم

 .العناوين ونحو ذلك من
                                                 

  .٩٦ص:  احلسنى املقصد األسنى يف رشح معاين أسامء اهللا )١(

ً، املوقف السادس يف كونه تعاىل سميعا بصريا٤٢٢ ص٦ج: احلكمة املتعالية )٢( ً.  
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ّ، فهنا يأيت الـسؤال عـن مفهـوم احلـد، ةيم عىل أنحاء ثالثإذا كانت املفاه َ
 مـن املفـاهيم و من املفاهيم املشرتكة بـني اخلـالق واملخلوقـات، أم هـوه هل

 ّاملختصة باملخلوقات؟ واألوصاف
ّمن البـدهييات، بـل مـن املـسلامت اليقينيـة أن صـفة احلـد واملحدوديـة  ّ ّّ َ ّ ّ

ّاحلد ليس من الـصفات املختـصة ومفهوم ّ ّ سـبحانه وتعـاىل، ألن هـذه  اهللا بـَ
، وهـي حمـدودة بالوجـدان، فهـي إذن يف مجيـع املخلوقـاتالصفة موجـودة 
 تعـاىل  اهللايدور أمرها بني كوهنا من األوصاف املـشرتكة بـني  فّليست خمتصة،

ّفكام أن املخلوقات حمدودة، كذلك اخلالق عـز وجـل  ـوبني خلقه ّ  وبـني أن  ـّ
 .ة باملخلوقنيّاملختص تكون من الصفات

ّترتكز مدرسة ابن تيمية عـىل االعتقـاد بـأن مفهـوم احلـد مـن املفـاهيم  َ ّ ّ
 .املشرتكة، كصفة الوجود، واحلياة، والعلم وغري ذلك  والصفات

ّأما االجتاه العام لعلامء املسلمني املنكرين للقـول بإثبـات احلـد  َ ُّ   تعـاىل، هللاّ
ّفريى بأنه من املفاهيم املختصة باملخلوق ّني، وهكذا هي نظريـة مدرسـة أهـل ّ

ً التي ترى أنه مـن املـستحيل عقـال بـأن تكـون هـذه الـصفة مـن ^ البيت ّ
 .املشرتكة بني اخلالق واملخلوقني الصفات

ّومن هنا أنكر أتباع ابن تيمية حتى عـىل علـامء الـسنة هـذا الـرأي، ففـي ّ ّ 
  خـاضو( :ّويف مقدمة التحقيق لشعيب األرنـؤوط قـال) ّصحيح ابن حبان(
َ يف أمر كان البعد عن خوض جلجه أسلم لدينه ـّأي ابن حبان ـ ُِ ِ َ ُ ْ ُ ونفـسه، فقـد  ٍ

ّأنكر احلد  ّ، ورصح بذلك يف مقدمة كتابه  هللاَ الـذين  ، فثـارت ثـائرة»الثقـات«ّ
ً احلد، واستشاطوا غضبا، ومل تسرتح نفوسهم هللاأثبتوا  ّ  ًحني رأوه مطـروداّ إال َ

 ّ ويفتخر بطرده حييـى بـن عـامر ذاك الـواعظ يفًوحيدا يغادر بلدته سجستان،
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ُهـل رأيـت ابـن حبـان؟ فيجيبـه : سجستان حني سأله أبو إسامعيل اهلـروي ّ
ًمتعظام رافعـا رأسـه ًمنتفخا ًّ ُوكيـف مل أره، نحـن أخرجنـاه مـن سجـستان، : ُ َ

ّويعلل ابن عامر ّسبب طرده، وأنه تقرب بذلك إىل  ِّ  ِّ، وانترص بزعمه للـدين اهللاّ
فـال يـسمع ...  ّوالزندقة، ذكره بعضهم يف الكـذابني ّفوق اهتامه بالبدعةو... 

   ّهو شـاذ أن يثبـت أمـام احلقـائق الـساطعة ّمنه ما شذ فيه، وليس من شأن ما
ًأي بقي ابن حبان علامـ  ًيف األرض ويـذهب الزبـد جفـاء،   فهي التي متكث ـّ َّ

ًفقد ظل ابن حبان متألقا يف حياته، بـل وبعـد وفاتـ ّ ّحتـى أن النـاس كـانوا  ه،ّّ ّ
 .)١()يزورون قربه رغم أنف احلاسدين

ّونحن هنا وحتى ال يتهمنا أحد، نشري إىل أن الغرض من هـذه األبحـاث  ّ ّ
ّموجها باجتاه املطالبة من أهل السنة أن يتحولوا إىل التشيع، ألننـا نعتقـد  ليس ّ ّ ّّ ّ ً

ُبحث وحقق بمقدار من اجلهد ووصل إىل  ّبأن من  يف االعتقـاد أو ّمعـنيأمـر ّ
ًاالعتقاد به والتعبد به كذلك، وسوف يكـون معـذورا أمـام  الفقه، فيجوز له ّ

ًسيكون ناجيا يوم القيامة، ومثابا عىل علمه  سبحانه وتعاىل، بل اهللا ًُ. 
ْوشـاقوا ا رسـول مـن { ّاحلق واملنطق والربهان ولئك الذين خالفواأنعم،  ِ َ ُ   َ َ

ْ عد ما ت    هـم ُ َ َ  َ ََ َ ِ َ ا هـدىْ  ن، فهـؤالء سـيؤاخذو)٣٢اآليـة : ّسـورة حممـد( }ُ
 . يوم القيامةنوحياسبو

 إذا محلنا ّوإال ،’ّومرادنا من الرسول يف اآلية املباركة هو النبي اخلاتم 
ّالرسول عىل البينة واحلجة وعىل كل زمان، فيكون معنى اآلية ّ ّمعذبني  ّما كنا: ّ

ّحتى نبعث بيانا وحجة ً ّ. 
ّجر أن احلق مع ابن حبان يف إنكاره للحـد، ويقـولويرى ابن ح  َ ّ ّ قـال ( :ّ

َوكان حيسد لفضله... وأبو حاتم: احلاكم ْ ّصدر  وىل التيّإن أراد القصة األ. ..ُ
                                                 

 ).ّمقدمة التحقيق (٢٦ـ٢٣، ص١ج: ّصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان )١(
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ّهبا كالمه، فليست هذه هبفوة، واحلق أن احلق مع ابن حبان ّ ّّ()١(. 
املدرسـة   ينقل أحد كبـار أعـالم هـذه^ويف مدرسة أتباع أهل البيت 

  اهللاحول توحيـد  ×رواية عن اإلمام الرضا ) األمايل(شيخ املفيد يف كتابه ال
توحيـده  ّ جـل اسـمه ونظـام اهللا معرفته، وأصل معرفة  اهللاّأول عبادة «: سبحانه

ٍن  ا حديد عنه،  شهادة العقول أن    دود  لـوق ّ مـن  فاملـسألة لديـه. )٢(»ّ
ّاملسائل العقلية، فضال عام ً  .قل جاء به النّ

 

ّصول املنهجية والعلمية يف مباحث التوحيدمن األ  ّ أن مـسائل املعـارف:ّ
ّالدينية مصدرها الكثري من اآليات القرآنية والروايات الرشيفة التـي يـستطيع  ّ

 صـحيحة أو غـري ّيدرك فيها النفي واإلثبات، فيقـول العقـل بأهنـا العقل أن
 .صحيحة
ّ سبحانه وتعـاىل زود العقـل بقـدرات وإمكانيـات واسـعة فأصـبح  اهللاو ّ
 سـبحانه وتعـاىل، مـع كـون القـرآن مل  اهللاألسـاس إلثبـات وجـود  املصدر

 تعاىل ال يمكن له االعتقـاد بوجـود  اهللايعتقد بوجود  ّيتعرض لذلك، ومن ال
 .بلهِمرسل من ق رسول من عنده وال بكتاب

ّ تعاىل أمر عقيل اهللاذن أصل إثبات وجود إ ٌ. 
ّإذا كان للعقل رأي يف مسألة معينة، ويـستطيع : ُوهنا يطرح السؤال التايل ٌ

ًيثبت فيها شيئا أو أن ينفي فيها شيئا، فهل نحتاج هنا إىل النقل أن  ّحتى لـوو ؟ً
 جاء النقل عىل خالفه، فهل يعتمد عليه أم ال؟

                                                 
  .٥٠، ص٧ج: لسان امليزان )١(

  .٤، ح٢٥٣ص:  املفيدأمايل )٢(
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 : حاصلهاّواجلواب حيتاج إىل مقدمة،
فسيقول ) ٢ × ٢(ّيف علم الرياضيات إذا سألنا العقل عن حاصل رضب 

ّ، فهنا نرفع اليد قطعا عن هذه النتيجـة، ألن إيامننـا)٥(ًمثال فلو قيل لنا  ،)٤( ً 
َمور القطعية التي حكم هبا العقلّبأن النتيجة هي أربعة من األ ّ. 

ت صـحيحة الـسند واحلال نفسه يف الروايات، فلو جاءتنـا روايـة وكانـ
ّخالفت أمرا قطعيا، فإننا نرفع اليد عن الرواية ألهنا أمر ظني خالفـت  ّولكنها ّ ّ ً ًّ

ًأمرا قطعيا، ّوهذا من قبيل إدراك العقل لعدم اجتامع الوجـود والعـدم، ألنـه  ًّ
 وغـري ًاٍاملحال أن يكون الـيشء يف آن واحـد موجـود ٌاجتامع للنقيضني، فمن

 فـال يمكـن ،اجتامع النقيـضني بـ حديثجاءنا :ولنا من يقءموجود، فلو جا
 .القبول به

ّولذا نحن أيضا يف ما تقدم ذكرنا يف قوله تعاىل َ و ذا سأ ك عبادي  ـ {: ً َِ ِ َ َ َ َ َ
ِ َ 

ِفـإ  قر ـب أجيـب دعـوة ا ا  إذا د ن َِ َ ََ
ِ ِِ  ََ ْ ُ ُ ٌ ِ

َ   اهللاّ بأنـه إذا كــان )١٨٦: البقـرة( } َ
، فـإذن هـو )ب(ًال يستطيع أن يكون قريبا من ) أ( من ًاقريب ًجسام، فمع كونه

ٌوإال فلـو دعـاه شـخص يف شـامل األرض، وآخـر يف  ٌموجود غري جـسامين، ّ
ٍيكون قريبا من هذا وهذا، يف آن واحـد، وهـذا  ٍجنوهبا، ال يمكن له حينئذ أن ً

ًليس وجودا جسامنيا  سبحانه وتعاىل اهللاوجود ّيكشف عن أن  ًّ. 
ّوكل مسألة عقلية حك َم فيها العقل بحكم، ال يمكن للنقـل أن يعارضـه ّ

ّوكذلك إذا نفى العقل القطعي ـ ال الظني ـ مـسألة ال يمكـن للنقـل أن  فيها،
ّوهــذا هـو رأي املحققــني، حتــى  حيكـم بخالفهــا، ولئـك الــذين عارضــوا أّ

 .ّوأبطلوا نظرياهتم الفالسفة وأشكلوا عليهم،
ّومن هؤالء ابن تيمية نفسه الـذي يـرصح يف ّ بعـض املواضـع بأنـه عنـد ّ

ّالنقل مع العقل يسقط النقل، ويعترب بأن الديانة املسيحية أو النصارى  تصادم ّ
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 ثالث ثالثة إن قالوا بذلك معتمدين عـىل النقـل، فقـوهلم  اهللا ّالذين قالوا بأن
) ّاجلواب الصحيح ملن بـدل ديـن املـسيح(في كتابه ف باطل ملعارضته للعقل،

ّن ـ أي النصارى ـ بني ما حييله العقل ويبطلـه، ويعلـم أنـه ّوال يميزو( :يقول
ٍ، وبني ما يعجز عنه العقل فال يعرفه، وال حيكم فيـه بنفـي وال تثليثكال ممتنع

ّسل أخربت بالنوع الثاين، وال جيوز أن خترب بالنوع األول، فلم ُّالر ّإثبات، وأن
عقـول، وقـد ضـاهوا النصارى ـ بني حماالت العقول وحمارات ال ّيفرقوا ـ أي

ً ولدا رشيكا هللامن املرشكني الذين جعلوا  يف ذلك من قبلهم ً()١(. 
ّورصيح كالمه أن املسألة إذا كانت من املـسائل العقليـة، فحكـم العقـل  ّ

ّواإلثبات هو احلاكم، أما إذا كانت من املسائل التي ال يدركها العقـل،  بالنفي
عقــل هنــا ال حيكــم بــالنفي الــصبح وأدائهــا ركعتــني، فال مــن قبيــل صــالة

 ثالث ثالثة يستطيع العقـل أن  اهللاّويف مسألة أن  ٌواإلثبات، وليس له دور هنا،
 .حيكم فيها، وال دور هنا للنقل

ًويقول ابن تيمية أيضا يف كتابه  ّإمـا أن ( ):درء تعـارض العقـل والنقـل(ّ
ّيريد ما أحدمها قطعي، فالقطعي هو املقدم مطلقا عىل الظني ً ًعقليا كان أو  )٢()ّ ّ

 .غري عقيل
ً دفعــا لــبعض ؛ّوهنــا البــد مــن توضــيح قاعــدة نــستند إليهــا يف مباحثنــا

ّحول ذكرنا للروايات من دون الـسند، وعـدم بيـان صـحة الـسند  التساؤالت
ّأنه إذا كانت القضية عقلية فـال نحتـاج إىل دليـل عقـيل، وإذا  : وهيوضعفه، ّ ّ

ّمـن قبيـل املؤيـد أو ّ إال  فلـيس ذلـكالـدليل العقـيل روايـة ذكرنا إىل جانب
 .للنقل يف الدليل العقيل ّالشاهد، ألنه ال حاجة لنا

                                                 
  .١٨٥ ص٣ج: ّ الصحيح ملن بدل دين املسيحاجلواب )١(

  .١٣١ ص١ج: درء تعارض العقل والنقل )٢(
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ّبعد هذه املقدمة نـأيت إىل اجلـواب عـن الـدليل عـىل أن املحدوديـة مـن ّ ّ 
ّالصفات املختصة بـاملخلوق، وليـست مـن الـصفات املـشرتكة بـني اخلـالق 

ّإن مرادنـا مـن القـضية العقليـ :فنقول واملخلوق، ّ ّة هـو القـضية الوجدانيـة، ّ ّ
ّفقولنــا بــأن كــل موجــود ّحمــدود، يعنــي أنــه موجــود معــدود وقابــل للعــد  ّ ّ

 إىل جانب موجـود آخـر أصـبح ًاموجود ّواحلساب، وله حد، وإذا ما وضعنا
صاروا ثالثة وهكـذا إىل األربعـة  ًالدينا حمدودان، وهكذا إذا أضفنا إليهام ثالث

ّالـيشء، وحمدوديـة الـيشء  يعني انتهاء وجودّواخلمسة، وهذا هو العد الذي 
ّتكون بجعله قابال للعد، سواء كان موجودا أو أنه ًّ َ  .سيوجد ً

ّوالروايات عندنا أثبتت هذه القاعدة العقلية، ونذكر بعـضها عـىل سـبيل 
ّواملؤيد عىل أن املحدودية تالزم املعدودية، ومنها الشاهد ّ ّّ: 
والفـ ق « :ّ أنـه قـال× املؤمنني عن أمري) صول الكايفأ( ما ورد يف .١

ّا صانع من ا صنوع، وا اد من ا حدود، وا رب من ا ر وب، ا واحـد بـال تأو ـل  ّ
ّ فقد حده، ومن حده فقـد عـده، ومـن عـده فقـد اهللافمن وصف .. عدد ّ ّ َّ أبطـل  َ
 .)١(»...أز 

 .)٢(»ّفا د  لقه   وب، و   غ ه م سوب« :× وما ورد عنه .٢
ّأن  : وفيهـا×عـن أمـري املـؤمنني ) التوحيد(ًرد أيضا يف كتاب  ما و.٣

َأعرابيا قام يوم اجلمل وسأل اإلمام أمري املؤمنني  َ ً  واحـد؟  اهللاّأن  أتقـول: ×ّ
ّأن محلوا عليـه، متـذرعني بـأن الـساحة سـاحةّ إال فام كان من الناس معركـة  ّ
 ّ مـن تقـسم الـنفس؟ّيا أعرايب، أما ترى ما فيه أمري املـؤمنني: وحرب، وقالوا

ّدعوه، فإن ا ي ير ده األعـرا  هـو ا ي نر ـده«: ×فقال أمري املؤمنني  ّ مـن  َ
                                                 

   .٥، ح٢٠٥ ص١ج: الكايف )١(
   .١٦٣ : رقم هنج البالغة، اخلطبة)٢(
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ّالقوم؟ يا أعرا ، إن القول   أن  ّ   واحد   أر عـة أقـسام؛ فوجهـان منهـا ال اهللاّ
ّ عز وجل، ووجهان ي بتان فيه اهللا وزان    ّفأما ا  ان ال  وزان عليه فقـول. ّ ّ 

ّيقصد به باب األعـداد، فهـذا مـا ال  ـوز، ألن مـا ال ثـا    ال ) واحد (القائل

ّ  باب األعداد، أما ترى أنه  فر من قال إنه ثالث ثالثة؟ وقـول القائـل  يدخل ّ

ّير د به ا وع من ا  س، فهذا ال  وز عليه ألنه  ـش يه، ) من ا اس ٌهو واحد(

ّوجل ر نا عن هـو : (ّن ا  ان ي بتان فيه، فقـول القائـلّوأما ا وجها. ذ ك وتعا   
َاألشياء شـبه ٌواحد ل س     ّإنـه أحـدي: (ّ ر نـا، وقـول القائـل اهللا، كـذ ك )َ ّ 

ّ  وجـود وال عقـل وال وهـم، كـذ ك ر نـا عـز  ّ، يع  به أنـه ال ينقـسم)ا ع  ّ

 .)١(»ّوجل
ومـن « :×خرى ما ورد يف هنج البالغة من قولـه ومن الشواهد األ. ٤

ّشار إ ه فقد حده، ومن حده فقد عدهأ ّ َّ«)٢(. 
ّومن وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده«: × ومنها قوله .٥ ّ َّ«)٣(. 

 سـبحانه خلـق الزمـان، فـال  اهللاًوهذا الكالم جيري عىل الزمان أيضا، فـ
ّألنه قبل أن خيلق الزمـان مل يكـن زمـان فيتـصف بـه  زمان له، ، هلـذا قـال  اهللاّ

َ عند خلقه  ا إبانة   من شبههااألشياء ّحد«: × ً«. 
ّفالعقل حيكم بالتالزم بني املحدودية واملعدودية، والروايات تؤيد ذلـك،  ّ ّ

ّاملحذور يف أن يكون الباري معدودا، أو أن تكون وحدانيته تعـاىل وحـدة  ّأما ً
ّفهو أن خصائص الوحدة العددية ال يمكن ملدرسة التوحيد، مدرسـة  أعداد، ّ

ّ أن توافق وتقبل بانطباقها عىل الباري عز وجـل، ألن اآلثـار ^ أهل البيت ّ ّ
                                                 

  .٢٠٦ ص٣ج:  ، وبحار األنوار٨٤ و٨٣ص: لصدوق لالتوحيد )١(

 .١ :هنج البالغة، اخلطبة رقم )٢(

  .١٥١ :، اخلطبة رقمهنج البالغة )٣(
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ّعىل القول بأن وحدة اخلالق عز وجل وحدة عددية ينتج عنها الـرشك  ّاملرتتبة ّ ّ ّ
 .التوحيد ًبدال من

ّوألن االعتقــاد بوحدانيــة  ّ عــز وجــل بالوحــدة احلقــة احلقيقيــة مــن  اهللاّ ّ ّ ّ
ّاألساسية واملهمة يف التوحيد املباحث ّ، كان البد من اإلطاللـة عليهـا ومتييـز ّ

 . وهذا ما سنبحثه يف الفقرة القادمة،ّعن الوحدة العددية ّالوحدة احلقيقية
 

 ّ الوصول إىل واحدة مـن أهـم احلقـائق يف عـامل:ّمن نتائج البحث املتقدم
 .ّعدوديةّالتوحيد واملعرفة، وهي التالزم بني املحدودية وامل

مـا : خرىأّما هو املحذور من القول باملعدودية، أو بعبارة : قد يقول قائل
 .ٌ سبحانه وتعاىل واحد بالعدد اهللاّاملحذور من القول بأن  هو

ّوقد أرشنا أيضا إىل أن مدرسة التوحيد احلقيقي املتمثلة بأهل البيت  ّ ً^ 
 ح األسـباب الكامنـةّال يمكن هلا أن توافق عىل مثل هذه الوحدة، ولكي تتض

ًمـور وصـوال إىل أّوراء عدم القبول بمثل هـذا القـول نحتـاج إىل بيـان عـدة 
 :ّاملتوخاة النتيجة

    مع  ا وحدة: ّاأل ر األول
ّإن األصل الذي تقوم عليه معارف التوحيد، واملنطلـق لـذلك كلـه هـو  ّ

 لاقـ ؛ينفهم مجيع معـارف الـد ه هو األساس يفّألناملراد من الوحدة،  حتديد
ٌومــا مــن إ  إال إ  واحــد{: تعــاىل ِ َ ٌ ََ َ

ِ ِ ِ
 ٍ ْ ِ ُوهــو ا واحــد القهــار{، )٧٣: املائــدة( }َ  َ ْ ُْ ِ َ َ ُ َ{ 

 وما من إ  إال {، )١٦: الرعد(
ِ ٍِ
َ ْ ِ َ ُا واحد القهار   اهللاَ  َ ْ ُْ ِ  .)٦٥: ص( }َ

ّفام مل يتم فهم مسألة الواحد ال تتيرس عملية فهم بقية معارف التوحيد ّ ّ ّ. 
 ّنجـد أن البحـث»  واحد اهللاّإن «: ينام ننتقل إىل معنى الوحدة يف قولناوح
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ًالفلسفي تناول الوحدة والكثرة بأقسام متعددة، فالواحـد قـد يكـون واحـدا  ّ
ًحقيقيا وقد  .ّال يكون، والواحد احلقيقي قد تكون وحدته حقة وقد ال تكون ّ

َّوعند الرجوع إىل القرآن ثم آيات كثـرية تنـسب الوحـد  وتـصفه  اهللاة إىل َ
َو  ه م إ  واحد ال{ :هبا ٌ ِ َ ٌ ََ

ِ ْ ُ ُ َ
َإال هو   ِ ُ  

 .)١٦٣: البقرة( }ِ
ّفام طبيعة هذه الوحدة؟ أهي وحدة حقيقية، أم وحدة غري حقيقية؟ ّ 

ّوإذا كانت حقيقية فهل هي وحدة حقيقية حقة؟ ّ ّ 
  والوحـدة التـي،هذه أسئلة تدخل اإلجابة عنها يف إطار معرفة التوحيـد

ّهبا ابن تيمية وأتباعه ومتييز ما يقولونه يف هذا املجال عن الوحـدة التـي  يقول
  .^ مدرسة أهل البيت قالت هبا

ّقسم العرفاء الوحدة إىل وحدة عددية ووحدة غري عددية ّ  :ّوبعبـارة أدق. ّ
ّوحدة عدديـة ووحـدة حقـة حقيقيـة إىل ّباعتبـار أن للحقيقـة » ّحقـة«فهـي . ّّ

ٍ بأي واحدة من تلك األقـسام، بـل املـراد  اهللاراد أن يوصف امل ًأقساما، وليس ّ
ّاحلقة احلقيقية التي هي عني الذات ال صفة زائدة عليهـا،  أن يوصف بالوحدة ّ

ً بالوحدة ـ ليست شيئا زائدا عىل املوصـوف بـل  اهللا فالصفة ـ يف حال وصف ً
 .هي عني املوصوف

ّحدة ا قة ا قيقيةّا وحدة العددية وا والفرق ب  : األ ر ا ا  ّ  
ّيمكن توضيح الفارق بني الوحدة العددية والوحدة احلقـة احلقيقيـة مـن  ّّ

َّالوحدة العددية هـي التـي إذا انـضم إليهـا يشء آخـر صـارت : ما ييل خالل ّ
 .وهكذا ... إىل االثنني يشء صار ثالثة ّاثنني، وإذا انضم

ّومن أهم خصائص الوحـدة العدديـة املحدوديـة واالن ّ تهـاء، فـام مل ينتـه ّ
ّعندما ينتهـي األول، ّ إال ٍتصل النوبة إىل الثاين، فال يقال للكتاب ثان ّاألول ال



 ٣٢٧ ........................................................   متشاهبة؟ أم حمكمة اخلربية  الصفات هل

ٍكتاب ال هناية له فال يكون ثم جمال لكتاب ثان، فمتى انتهـى  ّأما لو كان هناك َّ
 ثان؟ ّاألول ليكون هناك

ّ ما يربط بني احلـد والعـد،×ّلذلك جاء يف كالم اإلمام عيل  ّ لـتالزم وا َ
ّبني املحدوديـة والعدديـة، فـإذا مـا حـد الـيشء فـسيتعدد، أي يقبـل الثـاين َّ ُ ّ ّ 

 .»َ   ومن أشار إ ه فقد حده، ومن حده فقد عده«: والثالث
 ّعىل األساس نفسه رفض اإلمام منطق الوحـدة العدديـة؛ إذ ال جيـوز أن

 سـأله يف جـواب مـن ×ّ بالوحدة العددية، وذلك حيث يقول  اهللاَيوصف 
فقول القائل واحد يقصد به بـاب األعـداد، «:  واحد؟ اهللاّأتقول إن : يوم اجلمل

 .»ّال  وز، ألن ما ال ثا    ال يدخل   باب األعداد فهذا ما
ّويف ضوء املنطق ذاته كفر القرآن من يذهب إىل أن    ثالـث ثالثـة، كـام اهللاّ

 ّإنه ثالث: ّرى أنه  فر من قالأما ت«: ّاستدل اإلمام أمري املؤمنني للرجل بقوله
ّ يف إشارة إىل نظرية النصارى كـام حكاهـا القـرآن الكـريم، يف قولـه )١(»ثالثة
ِْ لقد  فر ا ين قـا وا إن { :تعاىل

ُ َ ََ ِ  َ َ ٌ ثالـث ثالثـة ومـا مـن إ  إال إ  واحـد  اهللاََ ِ َ ٌ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

 ٍ ْ ِ َ ٍ
َ ُ ِ{ 

ُوال  قو ـوا {: ّقول ويكفوا عنهينتهوا عن هذا ال  حيث أمرهم أن)٧٣: املائدة( ُ َ َ َ

ْثالثة انتهوا خ ا ل م ُ َ ْ َ ُ َ ٌ َ  .)١٧١: النساء( }ََ
ّفاملراد من الوحدة احلقة احلقيقية سنخ واحد ال هناية له، ال يقبل الثاين ّ. 

ٌفثم فرق كبري بني أن يقبل وجود   وجود الثاين، ولكن ال يوجـد ثـان،  اهللاَّ
 .ًاين أساساأن ال يقبل وجوده وجود الث وبني

 :ّيمكن أن نقرب الصورة أكثر من خالل مثال من األلوان
 فلو صار اليشء أبيض، ال يمكن أن يكون أسود يف الوقـت ذاتـه بحيـث

وعـدم اإلمكـان هـذا ال يقتـرص . جيتمع البياض والسواد عىل يشء واحدّأن 
                                                 

  .٢٠٧ـ٢٠٦ ص٣ج: بحار األنوار )١(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٣٢٨

ُهذه بل يـشمل املـايض ويـرسي إىل املـستقبل، فمـن املحـال أن  عىل اللحظة
ًوأسـود يف آن واحـد ال فـيام سـبق وال حـارضا وال فـيام  ن اليشء أبيضيكو ٍ

ّيف اللغة العلمية باستحالة اجتامع الضدين، كذلك  ُسيأيت، وهذا ما يطلق عليه ّ
ًكزيـد مـثال ـ ال يمكـن أن يكـون موجـودا  َحال الوجود والعدم، فالـيشء ـ ً

ًومعدوما يف الوقت نفسه، ال حارضا وال يف ّيـستحيل أن يتحقـق املايض، كام  ً
 ً.هذا األمر مستقبال
ً فعال؟ أم اسـتحالة ٍ ال يوجد له ثانهّ سبحانه هل املراد أن اهللاّويف وحدانية 

ًيكون له ثان أصـال أن ِّاالعتقـاد الـصحيح أن نـؤمن ـ بـصفتنا موحـدين ـ . ٍ
بـرفض أن تكـون وحدتـه ّ إال ّوهـذا ال يتحقـق. ٍ ثـان هللايكـون  باستحالة أن
ّكانت وحدته سبحانه عددية فـإن مـن خـواص هـذه  ّة، وإال فلوّوحدة عددي ّّ

ّيمكـن أن يقـع التعـدد، فـال حمـذور مـن  ّومن ثم. ّالوحدة التكرر واإلضافة
ّاحلقيقية التـي ال تقبـل اإلضـافة  ّحيث اإلمكان، وذلك بعكس الوحدة احلقة

ّوالتكرر، ألن الواحد فيها سنخ واحد ال هناية له ، ويكون لـه يقبل الثاينّ ئالل ،ّ
 .ثان

ّا تائج ا  تبة   ا وحدة العددية: األ ر ا الث  ّ  
  ّا قهور ة والفقدان  لواحد بالعدد: و ا  يجة األ

ّفلو كانت وحدته سبحانه وحـدة عدديـة لكانـت مقهـورة غـري قـاهرة، 
ُوهـو ا واحـد القهـار{: خالف ما نطق به القرآن الكريم بقولـه تعـاىل وهذا  َ ْ ُْ ِ َ َ ُ َ{ 

ٍوما من إ {، )١٦: الرعد(
َ
ِ ْ ِ َ  إال  َ

ُ ا واحـد القهـار  اهللاِ  َ ْ ُْ ِ  وغريهـا مـن )٦٥: ص( }َ
 .اآليات

لو فرض بإزائه فـرد آخـر ) العددي(ّأن مثل هذا الواحد  :وبيان املالزمة
ّمقهـورا باحلـد الـذي حيـده بـه الفـرد اآلخـر، فمحدوديـة  كانا إثنني، وصار ُّ ُّ َ ً
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ًالعددي عىل أن يكون واحدا، وبانسالب هـذه  لواحدالوجود هي التي تقهر ا
ّالوحدة تتألف كثرة عددية ّ. 

ً سبحانه واحدا عدديا، أي موجودا حمـدودا منعـزل الـذات  اهللاولو صار  ً ً ًّ
ًاإلحاطة بغريه من املوجودات، جلاز للعقل أن يفرتض لـه ثانيـا بـرصف  عن

ّارج أم ال، ومن ثم صح عنـد ّكان هذا الثاين جائز التحقق يف اخل ّالنظر عام إذا ّ
 .ُبالكثرة بالنظر إىل نفسه وإن فرض امتناعه يف الواقع ّالعقل أن يتصف

ُبيد أنه سبحانه واحد بحيث إنه ال ي ّ ٌ ّ ٍّحد بحد فيمكن فرض ثان له، وهـذاـَ ّ َ 
ّمعنى اآليات التي تنعته بالقهارية بعد وصفه بالوحدة، إذ هـي تـدل عـىل  هو ّ

ٍوع الذي ال يدع جماال يف أن يفرض له ثانهي من الن ّأن وحدته ُ ً ، ٍ مماثـل بوجـهَ
ٌيظهر مثل هذا الثاين يف الوجود ويكون له حتقق يف اخلارج ًفضال عن أن ّ. 

ُيقول السيد الطباطبائي يف االجتاه الـذي ينفـي الوحـدة العدديـة ويثبـت  ّ ّّ
عـن اإللـه ّوالقرآن ينفي يف عايل تعاليمه الوحـدة العدديـة « :ّالقهارة الوحدة

ّجل ذكره، فإن هذه بتمييز هذا الواحـد مـن ذلـك الواحـد ّ إال ّالوحدة ال تتم ّ
 مـاء احلـوض إذا : مثـال ذلـك،ّواملقدرية التـي تغلبـه ّباملعدودية التي تقهره،

ٍفرقناه يف آنية كثرية ًإناء ماء واحـدا غـري املـاء الواحـد الـذي يف  ّ كان ماء كل،ّ ً
ّء واحدا يتميزّاإلناء اآلخر، وإنام صار ما ً ّعـام يف اآلخـر لكـون مـا يف اآلخـر  ً
 .)١(»ًمسلوبا عنه غري جمتمع معه

ً سبحانه قاهر غري مقهور، وغالب ال يغلبـه يشء مطلقـا،  اهللاّفإذا ثبت أن 
ّتتصور يف حقه وحدة فال َّ ّ عددية وال كثرة عدديةُ ّ يـالزم الوحـدة العدديـة إذ. ّ

ّأما الوحـدة احلقـة احلقيقيـة فيالزمهـا عـدم ّواملقهورية والفقدان،  ّاملحدودية ّ ّ
ّ الثبوتيـة، التـي تعنـي أن  اهللاّوهذه من أهم صفات . التناهي ّاملحدودية وعدم
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ّ حد وال هناية هللاليس  َ. 
  ما مـن كـامل:ّ فهذا معناه أنه،ّوإذا ثبت عدم حمدوديته وعدم تناهيه تعاىل

 .ٌوالواجب سبحانه واجد لهّ إال مفروض
ّأنه ل س بأز : انيةا  يجة ا    ّ وال أبديّ

ًإن القول بوحدته سبحانه العددية يعني أن له ابتداء ّ ، بحيث يبـدأ ً وانتهاءّّ
ًنقطة معينة وينتهي عند نقطة بعينها أيضا  من ّ. 

 .»الـرسمدي«و» األزيل«ّإن بني أيدينا مفهومني يف هذا املجال مها مفهوم 
 .شري الثاين إىل طرف االنتهاءّاألول يشري إىل طرف االبتداء، فيام ي

ًعىل ذلك إذا افرتضنا أن للموجـود بدايـة وهنايـة، فهـو لـيس أزليـا وال  ّّ
ًرسمديا، ًألنه له من طرف البداية نقطة ابتداء مل يكن قبلها موجودا، ولـه مـن  ّ ّ

 .ًانتهاء مل يعد بعدها موجودا طرف النهاية نقطة
َّملقــدم بحالــة كــان فيهــا ّإن هــذا املوجــود مــسبوق يف ا: خــرىأبعبــارة  

وهـذه . ّومن املؤخر يلحق بحالة العدم، فالعدم يسبق وجوده ويليه ًمعدوما،
ّالسهل مالحظتها يف اإلنسان، فزيد مثال ولد يف يـوم معـني مل  ّحالة عرفية من ً

ًوينتهي عمره يف يوم حمدد ال يعود بعده موجودا، وبـذلك  ًيكن قبله موجودا، ّ
ّوهكذا شـأن بقيـة .  امليالد والوفاة:ُّالدنيا ـ بني األجلني ّفوجوده حيد ـ يف هذه

ًتفتقر إىل األزلية قدما وإىل األبدية مستقبال املوجودات احلادثة التي ّ ًّ ِ. 
 ّفمهام توغلنـا مـن حيـث.  سبحانه اهللالكن ليس األمر كذلك بالنسبة إىل 

ثـر مـن حيـث  فيهـا، كـام ال نع اهللاالبتداء ال نصل إىل نقطة كانـت ومل يكـن 
واحلديث عن االبتـداء واالنتهـاء .  فيها اهللانقطة تكون وال يكون  االنتهاء عىل

من خالل حركتنا وعالقتنا بالزمان واملكان، حيـث ننطلـق  ّإنام يكتسب معناه
 .إىل نقطة وحلظة وهكذا من نقطة أو حلظة لنرجع
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ّفإذا ثبت عدم حمدودية احلق سبحانه، وفقا ملبدأ الوحدة احلق ً ّ  ّة احلقيقية الّ
ّالوحدة العددية، فستثبت أزليته وأبديته ّ ّ. 

واحلـرب  ×ّوهذا ما يفرس لنا طبيعة احلوار الذي دار بني أمـري املـؤمنني 
يا أمري املؤمنني متـى كـان  : وسأله×جاء احلرب إىل اإلمام >اليهودي، عندما 
أث لتك : ّربك؟ فقال له

ُ
ّ ك وم   م ي ن ح  ّن ر  قبـل  ! يقال م   ن؟ ّ

لغايته، انقطعت الغايات  القبل بال قبل، و عد ا عد بال بعد، وال  ية وال منت 
 .ّعنده، فهو منت     ية

 !ٌّيا أمري املؤمنني أفنبي أنت؟: فقال
ّو لك إنما أنا عبد من عبيد  مد: ×فقال  ٌ ّ ’«)١(. 

  ن  ا ثليث: ا  يجة ا ا ة
اسـتحدث  ّإنـامو ×ّن عقيدة السيد املـسيح ّبدهيي أن التثليث مل يكن م

نفـسه  ّعىل أن التثليـث. رشائعّمن بعده كام تثبت البحوث التحليلية لتأريخ ال
 األب واالبـن: الثالثـة) األقانيم(صول ّفيام ذهبت إليه املسيحية من إيامن باأل

 .ّوروح القدس، كان وما يزال عرضة لتفاسري متعددة
ّاءة التـي تـذهب إىل أن لكـل أصـل مـن هـذه من التفاسري املعروفة القر ّ

ّالثالثة وجودا مـستقال عـن اآلخـر، بحيـث يظهـر كـل ) األقانيم( صولاأل  ً
ّواحد منها يف تشخص ٌووجود خاص به، ويكـون لكـل واحـد منهـا أصـل  ٍ ّ ّ

ّمستقل وشخصية ولكن يف رتبـة ّفهـم ثالثـة يف عـني أهنـم واحـد، . واحـدة ّ
 .ّوواحد يف عني أهنم ثالثة

ًغض النظر عام إذا كان هذا األمر معقوال يف نفسه أم ال، فهو يـتالب ّ  م مـعءّ
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 سبحانه هـو األب واالبـن وروح القـدس،  اهللاّفإذا ثبت أن . ّالوحدة العددية
ّثالثة آهلة يف عرض واحد ويف رتبة واحدة، فمعنى ذلك أن وحدة  ّوأن هؤالء

ّرآن الكـريم واألدلـة الروائيـة ّتكون وحدة عددية، بينام برهن القـ ّ البد أن اهللا ّ
ّالقطعية عىل أن ّوحدته سبحانه وحدة غري عددية، فيبطل التثليث وفـق هـذه  ّ

 .القراءة
ِْ لقد  فر ا ين قـا وا إن {: القرآن الكريمعندما يقول : خرىأبعبارة 

ُ َ ََ ِ  َ َ    اهللاََ
ُثالث ِ ٌثالثة وما من إ  إال إ  واحد َ ِ َ ٌ ََ َ َ َ

ِ ِ ِ
 ٍ ْ ِ َ ٍ

ّ فقد كفرهم ألهنـم أدخلـوا )٧٣: ائدةامل( }َ ّ
ّاألعداد، ومن اجليل أن اآلية ال تريـد أن   تعاىل يف باب اهللا ّ  سـبحانه يـدخل  اهللاّ

ٍوال تفيد مماثلته هلم يف تتميم العدد، ألن كـل واحـد  يف عددهم ويف وصفهم، ّ ّ
ّجسامين يكو من هؤالء شخص واحد ن بانضاممه إىل مثله االثنني، وإىل مثليـه ّ

ٌ منزه عن اهللالثالثة، و  .ّاجلسمية ّ
ّومن هنا ال حيق لنا القول بأنه ثالث ثالثة، أو رابع أربعة نعـم، القـول ... ّ

ّرابع الثالثة يصح، ألن هذا يعني املعية هلم، ولذلك قـال تعـاىل  اهللاّبأن  َمـا {: ّّ
َي ون من  وى ْ َْ

ِ ُ ُ ٍثالثة إال هو رابعهم وال  ـسة َ ٍَ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ ُِ َ َ
 
ِ
َ ْ إال هـو سادسـهم وال أد  مـن َ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ُ ُُ َ َ  

ِ
َذ ِك وال أ   إال هو ُ  

ِ َ
َ َ َْ َ َ ُمعهم أ نما  نوا َ َ َ َ َْ َ ْ ُ   اهللاوّ إال فام مـن نجـوى. )٧: املجادلة( }َ

ّيف اإلطـالع عـىل مـا يتـسارون بـه ألنـه  يشارك أصحاهبا يف العلم ويقـارهنم ّ ّ
ًعامل بنجواهم، ال أن لـه وجـودا  م،ٌيامثلهم يف تتميم العدد، فهو تعاىل حميط هب ّ ٌ

ٍحمدودا يقبل العد بحيث يمكن أن يفرض له ثان ُ ّ  .وثالث وهكذا ً
 

ّنشري فيام ييل إىل مجلة من كلامت علامء أهل الـسنة ممـن خـالفوا آراء ابـن ّ 
ّتيمية ومعتقداته يف إثبات احلد واجلهة واحليز و ّّ  .، ويف معنى االستواء هللا... َ
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 يف كتـاب )هــ٤٥٨( سـنة ّلإلمام احلافظ البيهقي، املتـوىف :ّ األولوردامل
: حيث ينقل جمموعة من الروايات يف ذيـل قولـه تعـاىل ،) وصفاته اهللاأسامء (

ِ م استوى   العرش{ ْ  َ َْ َ َ َ ْ عـن ابـن ( :ّومنها وما رواه عن ابن عبـاس، فيقـول }ُ
أي  ّ اسـتقر عـىل العـرش، ويقـال امـتأل بـه ـ:ىل العرشّثم استوى ع: ّعباس

. ..فهـذه الروايـة منكـرة... ويقال قائم عىل العـرش وهـو الـرسيرالعرش ـ 
ّجيوز أن يكون مثل هذه األقاويـل صـحيحة عـن ابـن عبـاس، ثـم ال  وكيف ّ

ّأحد من أصـحابه الثقـات األثبـات مـع شـدة احلاجـة إىل  يروهيا وال بعضها ٌ
ّوأمثاله يوجب احلد واحلد يوجب احلـدث ـ أي  ّرد به الكلبيمعرفتها، وما تف َّ َ
 ).ًأن يكون حمدثاـ

ّ بني وجود احلد لليشء وبني أن يكونًافاإلمام البيهقي جيعل هناك ارتباط َ 
ّحادثا ال قديام، ومن أوضح املباين لدى علامء املسلمني املالزمة بني احلد وبني ً ً 

 ..اإلمكان واحلدوث
ّد يوجب احلدث، حلاجة احلد إىل حاد خصه بهَواحل: (ّثم يقول ّ ّ َّ()١(. 

ّ   ّيـا حـاد: ( مثـل قـوهلم^ّوهذا ما ورد يف كلامت أئمة أهـل البيـت 
ولـيس ) أ(ّملـاذا هـذا احلـد :  يربز هذا الـسؤالًاّدحء يشلفإذا وجدنا )  دود
ّاحلد ّ، وملاذا احلد )ب( َ ّوليس احلد ) ب(َ  ّفمن هـو الـذي خـصه هبـذا)... ج(َ

ّاآلخر، والبد من مرجح ّاحلد دون والبـاري : ( البيهقـي بعـد ذلـكلوقي.. .ّ
 ).قديم مل يزل

ِّواملعلق عىل الكتاب حممد حمب الدين أبو زيد يقـول هنـا ّ ّ ومـن أثبـت ( :ّ
ّاحلد  ّ عز وجل وقصد به أنه حمصور وحمدود بيشء من هللاَ ّ األمكنة فهـو مبتـدع  ّ

                                                 
  .١٠٤٤، ١٠٤١ ص٣ ج: وصفاته أسامء اهللا )١(
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 .)١()بل كافر
ّ الشيعة البن تيمية وأتباعه، بل هو مـن أهـل الـسنة منًاّوهذا ليس اهتام  ّ 

 .واجلامعة
لإلمام الـشيخ سـليم البـرشي أحـد كبـار أعـالم مدرسـة :  الثاينوردامل

ّحيـث ينقـل عنـه املحـدث الفقيـه الـصويف الـشيخ  ّالصحابة وأئمة األزهر،
فرقــان القــرآن بــني صــفات اخلــالق ( ســالمة القــضاعي الــشافعي يف كتابــه

ونختم هذا الفصل بـذكر فتـوى هبـذا املوضـوع ( :فيقول) انوصفات األكو
سـتاذ األسـاتذة أّورأس املحققـني األعـالم  ّصدرت من شيخ اإلسالم بحق

ّوأعـىل يف الفـراديس درجاتـه، ونـص   برمحته اهللاّالشيخ سليم البرشي تغمده 
ٍرجل من أهل العلـم هنـا الـذين  ما قولكم دام فضلكم يف: سألوه... السؤال

ِّ بالتفقه يف الدين، تظاهر باعتقاد ثبـوت جهـةيوصفون  سـبحانه،  هللاّالفوقيـة  ّ
ّويدعي أن ذلك مذهب السلف، وتبعه عىل ذلك البعض القليل مـن النـاس،  ّ

ّأنه عثـر  ومجهور أهل العلم ينكرون عليه، والسبب يف تظاهره هبذا املعتقد هو
ّيكن معلومـا أنـهّعىل كتاب البن تيمية يف إثبات اجلهة للبـاري سـبحانه، ولـ ً 

ّيعتقد الفوقية الذاتية، يعني أن ذاته سـبحانه فـوق العـرش بمعنـى مـا قابـل  ّ ّ
ّ لكل من يقول بنفـي اجلهـة مهـام ئّ العلامء وباجلملة هو خمطئّوخيط التحت،
 ).كان قدره

 بتوفيقـه  اهللاّاعلم أيدك : اجلواب: (ّثم يذكر جواب اإلمام البرشي فيقول
ٌ تعـاىل منـزه عـن  اهللاّ أن :ّجية ومـا عليـه أمجـع الـسنيونمذهب الفرقة النا ّأن ّ

ّاحلوادث، خمالف هلا يف مجيع سامت احلدوث، ومن ذلـك تنزهـه عـن  مشاهبة ٌ
                                                 

 .١٠٤٥ ص:املصدر نفسه )١(
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ً أقوامـا أغـواهم الـشيطان  اهللاهذا وقد خذل . ..واملكان ومها من العامل اجلهة
ّوأزهلم اتبعوا اجلهة، تعـاىل ّهم ومتسكوا هبا بام ال جيدي فاعتقدوا ثبوت ءأهوا ّ

ً عن ذلك علوا اهللا ّكبـريا، واتفقـوا عـىل أهنـا جهـة فـوق، ّ ّ ّأهنـم افرتقـوا، ّ إال ً
من أثبـت اجلهـة مـع التنزيـه، فـإن أثبتـوا  وهؤالء ال نزاع يف كفرهم، ومنهم

ّالتنزيه فهم كفار، وهـؤالء  ّفهم فساق، وإن مل يثبتوا اجلهة معالتنزيه اجلهة مع 
ّضالل فساق يف عقيدهتم الـشارع، وال مريـة   ما مل يأذن بـه اهللا وإطالقهم عىل ّ

ّأن فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق اجلارحة بكثري، سيام مـن كـان داعيـة  ّ
ّ وممن نسب إليه القول باجلهة من املتأخرين أمحد بن عبد.أو مقتدى به احللـيم  ّ

يف  رن الثـامنّبن عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي من علامء القـ
ّمور نسبت إليه خالف اإلمجاع فيها عمال برأيه وشنع عليه معـارصوه ُأضمن  ً

 .)١()ّ من الذل واهلوان ما لقييّالبعض منهم كفروه ولق بل
املفهم ملا أشـكل مـن تلخـيص (لإلمام القرطبي يف كتاب  :ثالث الوردامل
ّرف يسأل به عن املكان، كام أنظ <أين>( :، يقول)مسلم ُ ظرف يـسأل <تىم>: ُ ٌ

ّوهو مبني ملا تضمنه به عن الزمان،  تعـاىل  اهللاّوهو ال يـصح إطالقـه عـىل ... ّ
ٌمنزه عن املكان كام هو منزه عن الزمان، بـل هـو خـالق   تعاىل اهللاباحلقيقة، إذ  ٌّ َّ ُ

ًموجودا، وال زمان وال مكان، وهو اآلن عىل مـا هـو  الزمان واملكان، ومل يزل
ّلكان خمتصا به، وحيتاج إىل خمصص، ولكان  ً قابال للمكانعليه كان، ولو كان ًّ

ًفيه إما متحركا وإما سـاكنا، ومهـا ًّ ّ ّأمـران حادثـان، ومـا يتـصف بـاحلوادث  ّ
َحادث، عىل ما يبسط الكالم فيه يف علم ْ  .)٢()الكالم ُ

                                                 
 .٧٣ـ٧٢ص: فرقان القرآن بني صفات اخلالق وصفات األكوان )١(
 .١٤٣ ص٢ج: َأشكل من تلخيص مسلمفهم ملا امل )٢(
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ــرب احلجــر ّ األســاس لكــل املعــارف ّمــن املحــاور األساســية التــي تعت
يف القرآن الكريم، ذلك األصل واألساس الـذي أرشنـا إليـه فـيام  ّالتوحيدية

 .آيات الكتاب إىل حمكم ومتشابه ّتقدم حول تقسيم
َهـو ا ي أنـزل {: ففي اآلية السابعة من سـورة آل عمـران يقـول تعـاىل َ ْ َ ِ  َ ُ

َعليك ْ َ ُ الكتاب منه آيات  كمات هن َ ٌ ٌَ ََ ْ ُ َ َُ ْ ِ ِ ٌ أم الكتاب وأخر م ـشابهاتْ َ َ َِ
َ َُ ُ ُ َُ ِ ِ ْ ، وألجـل } 

ّاإلنـسان يف املتـشابه البـد لـه مـن معرفـة الـضوابط والقواعـد  عدم وقـوع
ولئك الذين قالـت فـيهم أّالقرآين، وإال ألصبح من  الصحيحة ملعرفة املحكم

ْفأما ا ين   قلو هم{: ّتتمة اآلية ِ ِ
ُ ُ

ِ َ ِ   َ َز غ  ي بعـون مـا َ َ ُ ِ  َ
َ ٌ ْ ِ  ـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة َ َِ َْ ْ ِْ

ْ َ َ َِ ُ َ َ

ِوابتغاء تأو له ِ ِ
ْ َ َ َ ِ ْ َ{. 

 فمن أخذ املتشابه القرآين وفصله أو عزله عـن املحكـم القـرآين وقـع يف
 .نحراف، وما إىل ذلكالزيغ، والزلل، والضالل، واال

ّوقد ذكرنا أن الفكر التجسيمي يقوم عىل أساس أن مجيع اآليات القرآنيـة ّ ّ 
ّمل يقـم أي دليـل يثبـت ُهي آيات حمكمة، ومت عن الصفات اخلربية ّلالتي تك
 .ّدعاءهذا اال

ٍثم إن القرآن الكريم اعترب أن املحكامت من آياته ترجع إىل حمكـم واحـد ّ ّ ّ 
ِهـن أم الكتـاب{: أسايس وذلك يف قوله تعـاىل َ ِ ْ  ُ ّ، ومـن املالحـظ أن الـنص }ُ  ّ

ّ، وهـذا إشـارة إىل أن »ّمهـات الكتـابأّهن «ِيرد بصيغة اجلمع مثل  القرآين مل
ٍآيات الكتاب ترجع إىل حمكم واحد أسايس، وهذا املحكم هـو  املحكامت من

: ّللمعـارف القرآنيـة يف التوحيـد، والـوارد يف قولـه تعـاىل األصل األسـاس
ْل س كمثله  { َ ِ ِ ْ ِ َ ََ َء وهو ْ ُ َ ُا سميع ا ص  ٌ ِ َ ُ ِ  {. 

 ّكـامت يف اآليـات القرآنيـة، ومـن هـذاّم املحأوهذه اآلية كام أرشنا هـي 
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ّاملنطلق ركز أئمة أهل البيت  وصـفات   عىل التمييز بـني صـفات اخلـالق^ّ
 .املخلوق

ّ من األسباب األساسية للتجسيم هو عدم فهـم هـذا األصـل ًاّوإن واحد
 .» ليس كمثله يشء«ومبدأ  القرآين

 ن الكريم، مثـل مـاّفقد ذهب أتباع ابن تيمية إىل اآليات املتشاهبة يف القرآ
ُورد حول اليد والرجل والوجه والكريس والعرش، وبـدال مـن أن يرجعـوا  ً ِّ

ْلـ س كمثلـه  {: ّاملحكامت القرآنية وهي قوله تعـاىل ّمُأهذه إىل  َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  وقفـوا }ٌء ْ
 .اآليات، فوقعوا يف هذه املحاذير الكبرية عند ظواهر هذه

ّوليس هذا حتامال واهتاما منا ألتبا ً ّ  ّع هذا املنهج، بل إن كبار علامء مدرسـةً
ّأهل السنة قالوا بام نقول، ومن الذين رصحوا بذلك ّ: 

 .املفهم ملا أشكل من تلخـيص كتـاب مـسلم(اإلمام القرطبي يف كتابه  •
ّمنه فأو ك ا ين سماهم  ّذا رأيتم ا ين ي بعون ما  شابهإ> :وقوله: ( قالحيث

ًالقـرآن، وإضـالال  ًونـه طلبـا للتـشكيك يفّ يعني يتبعونه وجيمع،<فاحذروهم
ّأو طلبا العتقاد ظواهر املتشابه كام فعلت املجسمة...  ّللعوام ً(. 

ّثم يقول بأن هؤالء من مـصاديق  ٌا يـن   قلـو هم ز ـغ{ّ ْ َ ْ ِ ِ
ُ ُ

ِ َ ِ َ ي بعـون   ُ ِ  َ
َ...{ 

 .فاعتمدوا ظواهر املتشاهبات يف القرآن فوقعوا يف التجسيم
ّذين مجعوا ما وقع يف الكتاب والسنة ممـا يـوهم ظـاهره ال: (القرطبي قال ّ

ّاجلسمية حتى َّأن الباري تعاىل جسم جمـسم، وصـورة مـصورة، ذات اعتقدوا  ّ ّ ّ
ٍوجنب، ورجل، وإصبع، تعاىل  َوجه، وعني، ويد، ّ عن ذلك، فحـذر النبـي  اهللاٍ ّ
 .)١()عن سلوك طريقهم

                                                 
  .٦٩٧ـ٦٩٥ ص٦ج: ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلماملفهم  )١(
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ِّام القـرآن واملبـني ملـا اجلامع ألحكـ(ونفس هذا الكالم نقله تلميذه يف  •
ّيف ذيل هذه اآلية، حيث ينقل احلديث املتقدم ) ّمن السنة وآي الفرقان ّتضمنه

ّمتبعو املتشابه ال خيلـو أن يتبعـوه وجيمعـوه: (ّعائشة ثم يقول ذكره عن ًطلبـا  ِّ
، كام فعلته الزنادقة والقرامطة الطـاعنون ّللتشكيك يف القرآن وإضالل العوام

ّو طلبا العتقاد ظواهر املتشابه؛ كام فعلته املجسمة الذين مجعوا مـا القرآن، أ يف ً
ّالكتاب والسنة مما يوهم ظاهره اجلسمية، حتى اعتقـدوا أن البـاري تعـاىل  يف ّ ّ ّ ّ

 .)١(...)ّجمسم ٌجسم
ّهذا اهتام منكم البن تيمية وأتباعـه مـن ال: وقد يقول قائل ّ بـأهنم ّوهابيـةّ

ّابل ذلك يرصحون بأنه جسم ال كاألجسام وبالتجسيم، وهم يف مق يقولون ّ... 
ّإال أن أقوال علامء أهل السنة تـدحض هـذا القـول بحيـث  ّ وعـىل  ـ ّننـاإّ

 الفرج عبد الـرمحن بـن اجلـوزي احلنـبيل انجد اإلمام احلافظ أب ـ املثال سبيل
ّهـ يعترب أن أولئك الذين أخـذوا بظـواهر اآليـات املتـشاهبة ٥٩٧  سنةّاملتوىف
ّحمكامت اآليات القرآنية قد شانوا املذهب احلنبيل وذهبـوا إىل   إىلهاجعوومل ير

 .يرتيض به صاحب عقل التجسيم الذي ال
ًفصنفوا كتبا شانوا هبا املذهب ـ أي احلنبيل ـ ورأيـتهم قـد . .(. :ّومما قاله ّ

  اهللاّ، فـسمعوا أن ّ فحملوا الصفات عىل مقتـىض احلـسّالعوام نزلوا إىل مرتبة
ً ووجها زائدا عىل الذات وعينـني ًصورته فأثبتوا له صورة خلق آدم عىلتعاىل  ً

ٍوفام وهلوات ًوأضواء لوجهه هي السبحات ويدين وأصـابع وكفـا   وأرضاسً ّ
ًوخنرصا وإهباما وصدرا وفخذا ً ً وساقني ورجلني، وقـالوا مـا سـمعنا بـذكر  ً
                                                 

، ذيـل اآليـة ٢٢ ص٥ج: ّاجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنّة وآي القرآن )١(
  .املذكورة



 ٣٣٩ ........................................................   متشاهبة؟ أم حمكمة اخلربية  الصفات هل

ّالرأس، وقالوا جيوز أن يمس ويمس ُ ّ  :ال بعـضهمويدين العبد مـن ذاتـه، وقـ َ
ّويتنفس، ثم يرضون العوام ّ وقـد أخـذوا بالظـاهر يف  . بقـوهلم ال كـام يعقـلّ

ًاألسامء والصفات، فسموها بالصفات تسمية هلـم يف ذلـك   ال دليـلً مبتدعـةّ
إىل  من النقل وال من العقل، ومل يلتفتوا إىل النصوص الصارفة عـن الظـواهر

 .)١(...) تعاىل هللاملعاين الواجبة 
 
 

                                                 
 .١٠٠ـ ٩٩ص: ّدفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )١(





 
 
 
 
 

 

ًً 
 

 طيطحديث األ •
 موقف علامء املسلمني من حديث األطيط •
 مدرسة ابن تيمية و حديث األطيط •
 ثقل اهللا تعاىل يف مدرسة التجسيم •
 ة من حديث األطيطّموقف علامء أهل السن •
 أهل البيت ومقولة الثقل هللا تعاىل •





 
 

 
 حاديث املشهورة يف كتب علامء املسلمني، وقبـلأحاديث األطيط من األ

الدخول يف رسد هذه األحاديث وبيان مضموهنا، وما تشتمل عليه، وكـذلك 
ّوالبحث يف سندها وتوجيهات العلامء هلا، كان البد مـن بيـان املـراد  اخلوض

 .ّمباحث اللغة العربية من األطيط يف
 

 النهايـة يف غريـب احلـديث(ري يف كتـاب  قال اإلمام اجلزري ابن األث.١
، األطـيط صـوت ّطئّ الـسامء وحـق هلـا أن تـتّأط( ):أطط(ّيف مادة ) واألثر

ّل ـ وأطـيط اإلبـل أصـواهتا وحنينهـا، أي أن امِعىل اجلـ األقتاب ـ التي حتمل
ّأثقلها حتى أط كثرة ما فيها من املالئكة قد  ت ـ أي صدر منها هذه األصـوات ـّ

 .)١()ّوإن مل يكن ثم أطيط ذان بكثرة املالئكةهذا مثل، وإي
ّفاألطيط وفقا ملا تقدم هو الصوت اخلاص ّ ً. 

 :ويف احلديث( :األزهري ّحممد اهلروي صاحبأبو عبيد ّ قال العالمة .٢
وأطـيط اإلبـل  ]والرحل هو ما يوضع عـىل اجلـامل[ .  أطيط كأطيط ا رحل

 .)٢()ت اإلبلّال أفعله ما أط: صوهتا، يقال
ّهذا أيضا داللة عىل أن املراد من األطيط هو الصوت اخلـاصيف و ّ  الـذي ً

                                                 
 .ّ، مادة أطط٤٠ص: رالنهاية يف غريب احلديث واألث )١(

  .٨٠ ص١ ج::  يف القرآن واحلديثالغريب )٢(
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ّمن اليشء إذا محل عليه مـا يثقلـه، وإال إذا مل يوضـع عليـه مـا يثقلـه ال  خيرج ُ ُِ ِ ُ
 .الصوت يصدر منه هذا

ِصوت الرحـل واإلبـل مـن ثقـل أمحاهلـا، : األطيط (: قال اجلوهري.٣ ِ ُ
ُال آتيك ما أطت اإلبل: ُيقال ُذلك صوت اجلـوف مـن اخلـوى، وحنـني وك .ّ
 .)١()اجلذع
ِصوت الرحل اجلديد واإلبـل مـن ثقلهـا: واألطيط (: قال الزبيدي.٤  ْ َّ .

ِمن ثقل: ويف الصحاح ُ وإنـام األطـيط،ُّصوت اإلبـل هـو الرغـاء... أمحاهلا ِ ّ :
ِصوت أجوافها من الكظة إذا َِّ ِصـوت الظهـر واألمعـاء : واألطـيط. رشبـت ُ َّ

ْواجلوف من  .)٢()ّ شدة اجلوعَ
ِّاألطيط نقيض صوت املحامـل والرحـال إذا : أطط (: قال ابن منظور.٥ ِ َ ُ ُ

َّثقل عليها الركبان، وأط ِالرحل والنسع يئ ُّ َ ُ ْ َِّّ ًط أطـا وُ ّ ّطيطـا صـوت، وكـذلك أُ َ ً
ّكل يشء أشبه صوت الرحل اجلديد، ّوأطيط اإلبل صوهتا، وأطت اإلبـل ّ ُُ ...

ًأنت تعبا أو حنينا ً َ َ َّْ...()٣(. 
 

 :ّوردت روايات حديث األطيط يف مصادر متعددة، منها
  ما ورد يف جامع البيان يف تأويل القرآن، املشهور بتفـسري الطـربي، يفـ١

 :ذيل آية الكريس قال
الـذي أخـرب » الكريس«ما اختلف أهل التأويل يف معنى : قال أبو جعفر(

                                                 
  .ّ، مادة أطط١٥ ص١ج: ّ الصحاح يف اللغة)١(

  .ّمادة أطط: تاج العروس )٢(

  .ّمادة أطط. ٢٥٦ ص٧ج:  لسان العرب)٣(



 ٣٤٥ ......................................................................................   األطيط  حديث

 . وسع الساموات واألرضّتعاىل ذكره يف هذه اآلية أنه  اهللا
 .... تعاىل ذكره اهللاهو علم : فقال بعضهم
: قـال... ذكـر مـن قـال ذلـك. موضع القدمني: الكريس: وقال آخرون

ّفـإن الـساموات ... ّموضـع القـدمني، ولـه أطـيط كـأطيط الرحـل :الكريس
الكـريس، والكـريس بـني يـدي العـرش، وهـو موضـع  واألرض يف جوف

 ....قدميه
 .هو العرش نفسه:  الكريس:وقال آخرون 

ّحدثني املثنى، قال: ذكر من قال ذلك  ّحدثنا أبو زهري، عن جويرب، عـن: ّ
 .الكريس هو العرش: كان احلسن يقول: ّالضحاك، قال

ٌولكل قول من هذه األقوال وجه ومذهب، غـري : قال أبو جعفر الطربي ّ
: وهـو مـا ،’  اهللالذي هو أوىل بتأويل اآلية ما جاء به األثر عن رسول  ّأن
 أن  اهللا ُادع :، فقالـت’ّ النبـي ٌأتـت امـرأة:  بن خليفة قـال اهللاعن عبد ...

ّفعظم الرب تعاىل ذكره، ثم قـال! ّيدخلني اجلنة ّ ّإن كرسـيه وسـع: ّ ا ـسماوات  ّ
بأصـابعه  ّ ـ ثم قـالّنه  قعد عليه فما يفضل منه مقدار أر ع أصابع واألرض، و
ًو ن   أطيطا فجمعها ـ   .)١()ّكأطيط ا رحل ا ديد، إذا ر ب، من ثقلهّ

 :ّويف هذه الرواية عدة ألفاظ ينبغي اإلشارة إليها 
 ).ّنه ليقعد عليهإو( لفظ القعود، بقوله .١
 ).فام يفضل منه مقدار أربع أصابع( لفظ املكان، بقوله .٢
 ).بأصابعه فجمعها( لفظ التشبيه، بقوله .٣

ّثم بعد ذلك يتضح من الرواية   .ّأن معنى األطيط هو الصوتّ
 من تصنيف اإلمـام) سري أعالم النبالء( ـ ما ذكره املروزي، ففي كتاب ٢

                                                 
  .، ذيل آية الكريس٣٩٩ ص٥ج:  جامع البيان يف تأويل القرآن)١(
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ّالذهبي، يذكره الذهبي ويتحدث عنـه وعـن مقامـه، وحمـل الـشاهد يف هـذا  ّ
اء البغدادي يف طبقات احلنابلة حيـث ينقـل احلـديث ّما ذكره الفر املوضع هو

 ي؟ذفمن هو املرو .يذكر املروبأحاديث رواها أبو ب ويرفض الطعن
اإلمـام، القـدوة، الفقيـه، : يذاملرو (:يقول الذهبي يف سري أعالم النبالء

ّحممد بن احلجاج املـرو ِّاملحدث، شيخ اإلسالم، أبو بكر، أمحد بن ي، نزيـل ذّ
ً، وكـان والـده خوارزميـا، و]حنبـل بـن[بغداد، وصاحب اإلمام أمحـد  ّمـه أّ

 ....ةمروذي
ّأخربنا حممد بن جعفر الراشدي، سمعت إسحاق بـن داود : ّقال اخلالل

 .ًال أعلم أحدا أقوم بأمر اإلسالم من أيب بكر املروذي :يقول
ّما علمت أحدا أذب عن دين : وقال أبو بكر بن صدقة  . من املروذي اهللاً

  ـأمحـد بـن حنبـلـ   اهللاكان أبو عبد : سمعت املروذي يقول: ّقال اخلالل
 ..ُقل ما قلت، فهو عىل لساين، فأنا قلته: ة، فيقوليب يف احلاج يبعث

 ّهو املقدم من أصحاب أمحـد لورعـه وفـضله،: قال اخلطيب يف املروذي
ّوهـو الـذي تـوىل إغامضـه ملـا مـات، [وكان أمحد يـأنس بـه، وينبـسط إليـه  ّ

 .روى عنه مسائل كثرية ،]...ّوغسله
 روى عن أيب. ورعهم، وأ اهللاّاملروذي أول أصحاب أيب عبد : ّقال اخلالل

 مسائل مـشبعة كثـرية، وأغـرب عـىل أصـحابه يف دقـاق ]ابن حنبل[  اهللاعبد 
 وغسله، ومل يكـن أبـو عبـد  اهللاويف الورع، وهو الذي غمض أبا عبد  املسائل

 .)١()ًأحدا ّ يقدم عليه اهللا
 .ّمن وثاقة واعتبار لدى أهل السنة) أي املروذي(فهنا نرى كم هلذا الرجل  

                                                 
  .١٧٥ ـ ١٧٣ ص١٣ج:  النبالءسري أعالم )١(



 ٣٤٧ ......................................................................................   األطيط  حديث

اء يف طبقـات احلنابلـة حيـث ّالشاهد يف النقل هو ما ذكره الفـروموضع 
ا ي  ا كـر : ’  اهللاقـال رسـول :  بـن خليفـة قـال اهللاعن عبـد  (:يقول

ّقـدر أصـابع و ن   أطيطـا كـأطيط ا رحـلّ إال ّ لس عليه ا رب ما يفضل منه ً ّ 
 .ا ديد

 بن أيب مـسلمقال يل عيل بن شبيب، قال يل أبو بكر : قال أبو بكر املروذي
 أخرج ذاك احلديث الذي كتبناه عن أيب محزة فكتبـه أبـو :حني قدمنا إىل بغداد

ًبن مسلم بخطه وسمعناه مجيعا، فقال أبو بكر بن أيب مسلم بكر  املوضـع هّإنـ: ّ
 . ليجلسه عليه ’ ّملحمد الذي يفضل

ّمـن رد هـذا فـإنام أراد الطعـن عـىل أيب بكـر : قال أبـو بكـر الـصيدالين ّ
 .)١()وعىل أيب بكر بن أيب مسلم العابد وذياملر

  تعـاىل، اهللاّواملالحظ أنه يف احلديث السابق ورد لفظ القعـود بالنـسبة إىل 
 .فظ بصيغة اجللوسوهنا ورد الل

ّواملروذي يـشري إىل أن موضـع األصـابع األربـع يفـضل ملحمـد  ّ’ ،
 .ار ٍيستطيع اجللوس عىل موضع هبذا املقد ’ ّال ندري كيف أنه ونحن

ّ ما ذكره اإلمام ضياء الدين عبد الرمحن احلنبيل املقـديس املتـوىفـ٣    سـنةِّ
ّاألحاديث املختارة ممـا مل خيرجـه البخـاري من املستخرج (هـ يف كتاب ٦٤٢

 ذكـر روايـة عـن أيب إسـحاق ١٥١يف احلديث رقـم  ):يف صحيحهام ومسلم
  اهللا ُدعأ:  فقالـت’ ّأتت امرأة إىل النبـي>: عمر، قال  بن خليفة عن اهللاعبد 

ّإن كرسـيه وسـع  :ّالـرب تبـارك وتعـاىل وقـال ّفعظم: ّأن يدخلني اجلنة، قال

ّ، ثـم <ّا رحل ا ديد إذا ر ب من ثقلـه  كأطيطًاّن   أطيط ا سماوات واألرض و
 .إسناده حسن : قال

                                                 
  .١٢٥ ص٣ج:  طبقات احلنابلة)١(
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ّ النبـي ٌأتـت امـرأة>: ً روى أيـضا عـن عمـر قـال١٥٣ويف احلديث رقم 
:... ّ، ثـم قـالّو نه يقعد عليه ما يفضل منه مقدار أر ع أصابع ... ُادع :فقالت

 .)١(<ّ كأطيط ا رحل ا ديد إذا ر ب من ثقلهًاّو ن   أطيط بأصابعه فجمعها،
 .إسناده حسن:  أورد احلديث وقال١٥٣ًوأيضا يف احلديث رقم 

 إذن يف بعض الروايات جاء التعبري بالكريس، ويف بعضها اآلخر العـرش
 ....وهكذا
 ّ عـز اهللالتوحيد ومعرفة أسامء ( روى اإلمام احلافظ ابن منده يف كتاب ـ٤

ّوجل وصفاته عىل االتفـاق والتفـرد ّ  :يف الروايـة رقـم هـذا احلـديث فقـال) ّ
وضـاعت العيـال   جهـدت األنفـس اهللايا رسـول : أتى أعرايب فقال>: ٦٤٣

ّوهلكت األنعام فاشفع لنا إىل ربك فإنا نستشفع بك عىل    اهللاونستـشفع بـ  هللاّ
  اهللا ّ، وسـبح رسـولو ـك أتـدري مـا تقـول: ’  اهللاعليك، فقال رسول 

ُ، فام زال يسبح حتى عرف ذلك يف وجهه أصحابه’ ّو ـك إنـه : ّ، ثم قالّّ

ّ؟ إن  اهللا أعظم، و ك أتـدري مـا  اهللا شأن ،ٍ   أحد من خلقه اهللا س شفع ب ال

ّط أطـيط ئّ و نه  ـّبأصابعه مثل القبة عليها ...  سماواته وأراضيه هكذا عرشه
 .)٢(<با راكب ا رحل
 حيث أشار إىل طائفة من هذه) ّإثبات احلد( ما أورد الدشتي يف كتاب ـ٥

َا ر ن   العرش اسـتوى{: الروايات يف ذيل تفسريه لقوله تعاىل َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ  منهـا مـا ؛} 
 .»حديث األطيط«حتت عنوان  ذكره

ُ، جهـدت األنفـس،  اهللايـا رسـول  :ّ أعـرايب فقـال’  اهللاأتى رسول ( َ ِ
                                                 

 ١ج: ّاملستخرج من األحاديث املختـارة ممـا مل خيرجـه البخـاري ومـسلم يف صـحيحهام )١(
 .١٥٣ ،١٥٢ ،١٥١: ، احلديث٢٦٣ص

ّ عز وجل و التوحيد ومعرفة أسامء اهللا )٢( ّصفاته عىل االتفاق والتفردّ  .١٨٨ ص٣ج: ّ
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َوضاع العيال، وهنكت األبدان، وهلكت ِ َ ُ ُاألموال، فاستسق لنا، فإنا نستشفع  ِ ِ َ ّ َِ
: ’  اهللاقـال رسـول  . عليـك اهللا تبـارك وتعـاىل، ونستـشفع بـ اهللابك عىل 

َو ك« ِّ، فام زال يسبح ’  اهللاَّفسبح رسول  .»تدري ما تقول؟!! َ َحتى عـرف ُ ِ ُ ّ
ٍ   أحد مـن خلقـه،  اهللاال  س شفع ب!! و ك«: فقال .ذلك يف وجوه أصحابه

ّإن عرشـه   سـماواته  ؟ اهللاأتـدري مـا !! َذ ك، و ـك  أعظم من اهللاّفإن شأن 

ِوأرضه هكذا ـ مثل القبة ـ و نه  ئط به أطيط ا رحل  َ  ِ َ ّ ّ  .»با راكب ُ
 .)١()ُّبو داود يف السننرواه البخاري يف التاريخ، ورواه أ

ّويف نص آخر للحديث يروي فيه أنه  أتـدري مـا ! و ـك« : قال لـه’ٍّ
ّ؟ إن شأنه أعظم من ذ ك، ألنه ال  س شفع      اهللا ّإنه لفوق سماواته    ، اهللاّ

ّ ـ وأشار وهب بيده مثل القبة عليه،ّعرشه، و نه عليه  كـذا وأشار أبو األزهر  ٌُ
َإنه  ًأيضا ـ  ّئط به أطيط ا رحل با راكبّ ّ ِ«)٢(. 

ّثم أشار املعلـق واملحقـق للكتـاب ّ ّ رواة احلـديث عنـد أهـل الـسنة،  إىلّ
 .املصادر التي روي فيها حديث األطيط وكذلك

 .ّثم ينقل عن البعض بعض التفسريات هلذا احلديث ومنها
ِ و نه  ـئط بـه«: وقوله(: )٣(ّقال أبو سليامن اخلطايب َ َنـه ليعجـز إ :معنـاه»   َ َ ّ

ِجالله وعظمته حتى يئط به، إذ كان معلوما أن أطـيط الرحـل َّ َ ّ ً ّ ِ َ ُ ّبالراكـب إنـام  َّ
ْعجزه عن احتاملهّقوة ما فوقه، وليكون ل َ()٤(. 

                                                 
ّإثبات احلد هللا )١(   .٢٨ :، حديث رقم١٣٧ـ١٣٦ص:  تعاىل َ

   .٢٩ :، حديث رقم١٣٨ ص:املصدر نفسه )٢(

ُ هو محد بن حممد البستي )٣( ّ كـان يـذهب إىل طريقـة املتكلمـني مـن األشـاعرة ) هــ٣٨٨(ّ
  .وغريهم يف أكثر أبواب األسامء والصفات

ّإثبات احلد هللا )٤(   .١٤٤ ص: تعاىل َ
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ّثم ذكر الدشتي يف بعض التعليقات عىل احلديث بأنه ٌحديث صـحيح،  (:ّ
 .)١()ُرواته عىل رشط البخاري ومسلم

ّويف نص آخر يروي بأنـ  أن  اهللادع :  فقالـت’ّ النبـي ٌأتـت امـرأة (:هٍّ
ّيدخلني اجلنة ّفعظم الرب، ثم قال .ُ َّ ّإن كرسيه وسع ا سماوات واألرض، و نـه «: َّ َ ِ ّ ّ

ُ قعد عليه ما ُ ْ ّو ن   ّثم قال بأصابعه فجمعها ـ  .ُيفضل منه مقدار أر ع أصـابع َ

ُأطيطا كأطيط ا رحل ا ديد إذا ركب من ِ  .»ثقله ً 
 .)٢()ٌديث صحيح، رواته عىل رشط البخاري ومسلمهذا ح

 :ّومما قاله الدشتي بعد إيـراده ملجموعـة مـن نـصوص حـديث األطـيط
ّوقد أخرج هذا احلديث عامـة العلـامء مـن أئمـة املـسلمني يف كتـبهم التـي( ّ 

ّقصدوا فيها نقل األخبار الصحيحة، وتكلموا عىل توثقة رجالـه، وتـصحيح 
 .)٣()طريقه

ّومما يؤكد ّ ذلك أن املعلق عىل الكتاب يقـول حتـت عنـوان ّ  ألفـاظ مـتن«ّ
 :»احلديث

ِ كل الرواة اتفقوا عىل ذكره»األطيط«:  لفظ)١( ّ ُّ ُ. 
ّ ثقات حفاظ منهمامأثبته: »اجللوس« و»القعود«:  لفظ)٢(  سـفيان ــ١ :ُ

 عبـد ـ٤.  وكيعـ٣.  إرسائيل، أثبتها عنه ثقات أصحابهـ٢.  اهللاوحسبك  الثوري،
 .... ـ أبو أمحد الزبيدي٥. رجاء بن  اهللا

 بـن  اهللاعبـد :  عنـهثبتهأإرسائيل، : ، أتى ذكره يف رواية»الثقل«:  لفظ)٣(
                                                 

  .١٤٦ ص:املصدر نفسه )١(

   .٣٤، حديث رقم ١٤٧ ص:املصدر نفسه )٢(

  .١٥٠ـ١٤٩ ص:املصدر نفسه )٣(
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 ....ل بن إسامعيل، وحييى بن أيب بكريّ بن موسى، ومؤم اهللاُوعبيد  رجاء،
مل يـرو هـذا : »قيـد أربـع أصـابع« »مقدار« »فام يفضل عنه«:  لفظ)٤(
 .)١( إرسائيلّ إال ّاللفظ

ّيستفاد من هذه األحاديث أهنا تشتمل عىل أمرين أساسيني ّ: 
ً تعاىل ثقـال هللاّ أن :ّاألمر األول  وذلـك بحـسب ظـاهر الروايـات التـي ،ِ

 .ّط الكريس لثقلهئّاجلالس والقاعد إنام ي ّأثبتت أن
ّ أن له حجام يشغله، ألن الرواية تقول بأنه عندما جلس عـىل:األمر الثاين ّ ًّ 

ّوهذا يعنـي أن . مقدار أربع أصابعّ إال َ جلس عىل العرش مل يبق، أوالكريس
ً، وأنه يشغل حيزا، ولـه طـول وعـرض وعمـق، وأن هنـاك مكانـا ًامكان له ّ ً ّ ّ

 . بهئيمتل
ّومن البدهيي أن هذه اخلصوصيات أو اخلـصائص  .) ..الثقـل واحلجـم(ّ

ّخصائص اجلسمية، وهي من اللوازم العقلية والفطرية والبدهي هي ّ  .ّيةّ
  نحن ال نقـول:فحتى لو حاول أصحاب مدرسة التجسيم الفرار بالقول

إذ ؛ ّ تعاىل هو إثبـات اجلـسمية لـه هللاّباجلسم، فإن الزم قوهلم باملكان واحلجم 
ًن اليشء تارة نعرفه بحقيقته، وتارة إ ً  ّخرى نتعرف عليـه بلوازمـه، وهـذا مـاأّ

ّيسمى يف علم املنطق بالطريق والدليل اللمي، ّ  ّ حيث نتعرف عىل امللزوم ومنهُ
ّنتعرف عىل لوازم امللزوم، فعند علمنـا ومعرفتنـا بوجـود النـار نتعـرف عـىل  ّ

 .ّألهنا من لوازمها حرارهتا
ّومن احلقائق الثابتة عند كل مـن كتـب يف اجلـسم املـادي أن مـن لـوازم  ّ ّ

بـيس تل(ّوهذا ما قاله حمقـق كتـاب . ّالثقل، واحلجم، واملكان، واحليز اجلسم
ّاجلسم هو كل جـوهر مـادي ( :ّالدكتور أمحد معاذ حقي) ّتيمية ّاجلهمية البن ّ

                                                 
  .١٥٣ ص:املصدر نفسه )١(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٣٥٢

ــة وهــي الطــول والعــرض ــز بالثقــل  قابــل لألبعــاد الثالث ّوالعمــق، ويتمي
ّوالتحيز هو احلصول يف احليز، واحليز عند... واالمتداد ّ ّاملتكلمني هو الفـراغ  ّ

ّاملتوهم الذي يشغله يشء ممتد كاجلسم ّ..(.)١(. 
 ، واجلرجـاين يف)نونـّكشاف اصـطالح الف(وكذلك ما نقله التهانوي يف 

هم وأرشنـا ءّالتعريفات، وصاحب املعجم الفلسفي، وغريهم ممن ذكرنا أسام
 .أقواهلم يف املباحث السابقة إىل

 )ِّصـول الـدينأاإليـضاح يف ( اإلمـام الزاغـوين يف كتـاب ومن هنا نجد
م يف االسـتواء عـىل ّفقـد أثبـت( :الستواءتفسري هذه املدرسة ملعنى ا يقول عن

ّالعرش، أحواال ال جيوز مثلهـا يف حـق البـاري تعـاىل يف هـذا الكـالم الـذي  ً
إثبــات املقابلــة  ّأوردمتــوه، وذلــك أن هــذا الكــالم الــذي ذكرمتــوه يقتــيض

وال  اجلــسامن،ّ إال ّ، وذلـك مــن صـفات األجـسام فإنــه ال يتقابـلةواملحـاذا
ّ فأما ما ليس بجسم فال جيوز أن يقابـل مـا هـو جـسم اجلوهران،ّ إال يتحاذى

 .ُحياذيه وال
ّإن البـاري بـصفة الفـوق والعلـو، والعـرش بـصفة التحـت : فإن قلتم ّ
بعينه صفة األجسام واجلواهر، وهذا بعينه الذي دعانـا إىل نفـي  ّوالدنو، فهذا

ٍجيوز أن يتخصص بجهة وال يشار إليـه يف جهـة وال ّاجلهات عنه، وأنه ال  بـام ّ
ّ، والـذي أوردتـم يـؤدي إىل <ذكرناها>ّللعلة التي   اجلهة بحال<بتقدير>ّيتقدر 

 .)٢()ُحمال ّذلك وما يؤدي إىل املحال فهو
ّقد رويتم يف االستواء عـىل العـرش أخبـارا تـدل عـىل التـشبيه ( :ّثم قال ً
 استوى   العرش فما يفضل منـه«: ّ أنه قال’ّفرويتم عن النبي  والتجسيم

                                                 
  .١٥ ص٣ج: ّ تلبيس اجلهمية)١(

  .٣٠٥ص: ِّصول الدينُأاإليضاح يف  )٢(



 ٣٥٣ ......................................................................................   األطيط  حديث

ة والتقدير عـىل ذاتـه تعـاىل؛ يّ، وهذا يوهم دخول الكم»مقدار أر ع أصابع ّإال
خـرى مها عـىل األاحـدإّالذاتني إنام يتساويان يف مـساحة العظـم وتزيـد  ّألن

 وأجزاء، وهـذا مـستحيل <ّبزيادة كمية>ة وانفراد أحدمها ّاجلسمي لتساوهيا يف
ّيف حق الرب تعاىل ّعىل قول املشبهة واملجسّ إال ّ ً تعـاىل ذاتـا  هللامة الذين يثبتون ّ
ّجسمية، وهذا مما اتفقنا عىل تكفري القائل به ّهلا كمية وضخامة ّ ّ()١(. 

ّفــالزاغوين حيــاول توجيــه هــذه الروايــات ألنــه ال يمكــن اإلبقــاء عــىل 
ّوكذلك ال يمكن املوافقة عىل األخذ بظاهرها، وإال فهو تـوهم بـل  ظاهرها، ّ

 .والتشبيه ّتفيد اجلسمية
 

ّإن النصوص املوجودة بني أيدينا والتي أشـارت إىل األطـيط وإن كانـت 
ّلكن ذلك ال ينايف كوهنا مدسوسة وموضوعة حتـى مـع فـرض صـحة  كثرية ّ

ُاملمكن أن خيرتع يف ذلك الزمان سـند صـحيح هلـا، ويكـون  ّسندها، ألنه من
 .املوضوعات مضموهنا من

ّتلخيص االجتاهات العامة لعلامء املسلمني ويمكن    هذه األحاديـث إزاءّ
 :ييل بام

ّاالجتاه األول ّهو االجتاه القائل بصحة سـند هـذه األحاديـث، ويعمـل  :ّ ّ
ًبمضموهنا اعتقاديا، ّ أهنـا حتـى لـو يرىّوجيعلها من املحكامت، وهذا االجتاه  ّ ّ

 فعلـوه يف تفـسري فريجعهـا إىل املحكـامت، وهـذا مـا كانت مـن املتـشاهبات
ّاألبحاث السابقة يف الصفات اخلربيـة، ومعنـى  اآليات الكريمة، كام ذكرنا يف

 .االستواء
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ّفأتباع ابن تيمية اعتربوا مجيع آيات الصفات اخلربية من املحكـامت التـي  ّ
 .خرى أحتتاج إىل أن نرجعها إىل حمكامت  ال

لتايل ال يمكـن األخـذ هو الذي اعتربها ضعيفة السند، وبا :ّاالجتاه الثاين
 .بمضموهنا

ّالذي قال بأهنا حتى لـو كانـت صـحيحة الـسند، ولكـن  :ّاالجتاه الثالث ّ
 .ُاألخذ به، ويرمى بظهورها عرض احلائط ُمضموهنا منكر ال يمكن

 ّالنبـي  القائل برضورة عرض ما ورد عن^وهذا هو منهج أهل البيت 
ن ي أو شـاهدًاعليه شاهد ا تعاىل، فإن وجدن اهللا عىل كتاب ^ّ واألئمة ’

ّ تعاىل نأخـذ بـه، وإال فإنـه زخـرف باطـل مل يقلـه اهللامن كتاب   ’ّالنبـي  ّ
 . ونرضب به عرض احلائط^ّواألئمة 

ّهو االجتاه الذي يعترب هذه الروايات وإن كانت صـحيحة  :ّاالجتاه الرابع
 إىل اعهـّي البـد مـن إرجاتّأن مضموهنا من املتشاهبات الّ إال السند أو حسنة،

 .املحكامت
ْلـ س كمثلـه  {: قوله تعـاىل: ومثاهلا  َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ّ، فالـصفات اخلربيـة سـواء }ٌء ْ

ّيف اآليات القرآنية أو يف النصوص الرشيفة فهي مـن املتـشاهبات  كانت واردة
ِلـ س كمثلـه {:  من قبيـل قولـه تعـاىل،إرجاعها إىل املحكامت ّالتي البد من ِ ْ ِ َ ََ ْ

 .}ٌء َْ 
ّهو اجتاه تلفيقي يعترب أن الرواية حتى لو كانـت ضـعيفة  :خلامسّاالجتاه ا ّ ّ

من حيـث املـضمون، لكـن يـشرتط يف مـضموهنا أن ال  ّالسند وكذلك شاذة
ًالروايات، فإن كـان متعارضـا مـع الروايـات  ًيكون متعارضا مع املتواتر من
 .ّاملتواترة نرفضها وإال فنأخذ هبا

يوم كـان  ’ّصحبة أيب بكر للنبي ّ ورود رواية تؤكد عدم :ومثال ذلك
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 ّيف الغار، فهذه رواية يقول شعيب األرنؤوط بأهنا متعارضة مـع املتـواتر مـن
ّالروايات التي تؤكد وتثبت أن أبا بكر كان مع النبي  ّ  . يف الغار’ّ

ّفإذن هذا االجتاه يقول بأن الرواية وإن كانت صحيحة الـسند أو ضـعيفة ّ 
 . وغري منكرًاّلنظر إىل املضمون يف كونه شاذالسند، لكن ينبغي أن يكون ا

ّوهبذا يتضح لنا أن هنا مخس  ّ اجتاهات يف التعاطي مع نصوص وروايـاتةّ
 .حديث األطيط

 

ّيعترب ابن تيمية رائد االجتاه القائـل بـصحة أسـانيد ومـضامني أحاديـث  ّّ
ّبأن مـا دل فيهـا عـىل أن وبكوهنا من املحكامت، ولو قلت له  األطيط،  لـه  اهللاّّ

: ّوله صوت وأطيط، وكـل ذلـك يلـزم منـه التـشبيه؟ لقـال ثقل، وله مكان،
 .التجسيم نلتزم بذلك كام يف مسألة

ٌفكام قال هناك وأتباعه بأنه جسم ال كاألجسام، وله يد ال كاأليدي، ولـه ٌّ 
ٌمكان ال كمكاننا، ٌله ثقل ال كثقلنا، وله : ٌوجه ال كالوجوه، فكذلك هنا يقول

 .ٌصوت ال كاألصوات وله
ّوهاهنا نكتة البد من االلتفات إليها وهي أن البعض من أمثـال الدشـتي  ّ

ّإثبات احلد (كتاب  يف ّوغريه ممن ذكروا هذا احلـديث واحتجـاج ...)  تعاىل هللاَ
ّالسنة به، قد يكون هناك مغالطة يف حديثهم، والسبب هو أنه لـيس كـل  علامء ّ ّ

ّحديثا أو رواية يف كتاب يعني بالرضورة أنه يلتـزم بـصحة احلـديث من نقل ّ ً. 
ّفليس كل من نقل حديث األطيط من علامء السنة يعنـي أنـه موافـقَّمن ثم و ّ ّ 

ّعىل صحته وعىل مضمونه، أو أنه يقبل بتفـسريه وفقـا ملبنـى املجـسمة، فقـد  ً ّ ّ
 .ّولكنه يرصفه عن ظاهره يرويه
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 واعتربوه»  من كنت  واله فع   واله« حديث ّوهناك الكثريون ممن رووا
ّحديثا صـحيحا متـواترا، ولكـنهم مل يوافقـوا الـشيعة اإلماميـة عـىل تفـسري  ّ ً ً ً

 .×ّبالوالية لإلمام عيل  احلديث
ّإثبات احلد (وهذا ما فعله الدشتي يف كتابه   عندما نقل احتجاج)  تعاىل هللاَ

نهم مـن دون ذكـر مـوافقتهم أو ّأهل السنة هبذا احلديث، حيث رواه ونقله ع
ّموافقتهم عىل صحته ومضمونه، فقال حمقق الكتاب حتـت عنـوان  عدم َمـن (ّ

ّاحلديث وصححه واحتج به َقبل هذا ّالسنةّاحتج هبذا احلديث أكثر أهل ( ):ّ ُّ ،
ّوقبلوه ورووه يف مصنفاهتم يف ُ ّ السنة َُ ّواالعتقاد والرد عىل اجلهميـة، ومـنهمُّ ّ: 

ُبيعي، واألعمش، وسفيان، وشعبة، وإرسائيل، وعبد الـرمحنسأبو إسحاق ال ُ 
 بـن رجـاء، وحييـى بـن أيب  اهللابن مهدي، ووكيع، وأبو أمحد الزبريي، وعبـد 

ُومؤمل بن إسامعيل، وعبيد  بكري، َ ُ بن موسى، وأمحد بـن حنبـل، وعـثامن  اهللاُ
ّوأبو العباس العنربي، وغريهم ممن روى هذا احلديث  بن أيب شيبة، ًحمتجا بـه ّ ّ ُ
 .)١(...)وغريهم من أهل البدع ّعىل اجلهمية

اإلمـام (ّوها هو اإلمام البخاري الذي يقول فيـه حمقـق كتـاب الدشـتي 
ّصاحب الصحيح صححه واحتج به ـ أي بحديث األطيط ـ  البخاري ّ(. 

ّخلق أفعـال العبـاد والـرد (لقول البخاري يف كتابه  ولكن عند مراجعتنا
نراه ينقل احلديث من دون ذكـر املوافقـة أو  )اب التعطيلّعىل اجلهمية وأصح

ِوقال جبري بن مطعم( :عدم املوافقة عليه، فيقول ُ   اهللاّإن : ’ّ عـن النبـي )٢(ُ
                                                 

ّإثبات احلد هللا )١(   .١٥٤ص:  تعاىل َ

ّ، قدم عىل النبيجبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القريش النوفيل )٢(  يف فـداء ’ ِ
 .يف املدينة) هـ٥٨(عام الفتح، ومات سنة : ّأسارى بدر ثم أسلم بعد ذلك عام خيرب، وقيل
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 .)١()ّفوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة   عرشه
ّونحن هنا بحثنا األساس هـو مـا ذكـره ابـن تيميـة وأتباعـه يف حـديث 

ّإثبات احلد (ّر حمقق كتاب حيث يذك األطيط ّأسـامء املحتجـني هبـذا )  تعاىل هللاَ
ّواملرصحني بصحته ومنهم احلديث ّحممد بن إسامعيل البخـاري يف كتابـه يف : ّ

ًفقد ذكره بغري إسناد حمتجا به) خلق أفعال العباد(كتاب  االعتقاد وهو ّ)٢(. 
مل  ّبوضوح أنـها ـ ـ كام ذكرنُولكن املراجعة الدقيقة ملا قاله البخاري تظهر 

ّيكن من مجلة املحتجني باحلديث وال من املصححني له ّ. 
ّثم ينقل أيضا عن ابن تيمية قوله ً وهذا احلديث قـد يطعـن فيـه بعـض ( :ّ

ّاملشتغلني باحلديث انتصارا للجهمية، وإن كان ال يفقه حقيقة قوهلم ومـا فيـه  ً
كـام فعـل أبـو القاسـم ، <األطـيط> ًمن التعطيل، أو استبشاعا ملا فيه من ذكـر

ّ وحيتجون بأنه تفـرد بـه]يعني ابن عساكر[ّاملؤرخ  ّ ّحممـد بـن إسـحاق، عـن  ّ
ّحـدثني، : إسحاق ومل يقل ابن: ّثم يقول بعضهم. ُيعقوب بن عتبة، عن جبري

ّفيحتمل أن يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكالم بعـضهم يف ابـن إسـحاق،  ً
ً اللفظ واملعنـى مل يـزل متـداوالّمع أن هذا احلديث وأمثاله وما يشبهه يف ُ بـني  ّ

ّمة وأئمتها يروون ذلك روايـةًأهل العلم خالفا عن سالف، ومل يزل سلف األ ّ 
ٍمصدق به،  ّ ًرادا به عىل منُ ّ خالفه من اجلهمية، متلقني لـذلك بـالقبول، حتـى ّ ّ ُ ّ
 الذي اشـرتط فيـه <التوحيد>ّاإلمام أبو بكر حممد بن خزيمة يف كتابه  قد ذكره

                                                                                                                   
 ٢ج :أخرجـه البخـاري يف التـاريخ الكبـري: ّوقال حمقق الكتاب يف تعليقه عـىل احلـديث

ــسنّة٢٤٢ص ــو داود يف ال ــه أب ــم٩٤ ص٥ج: ، وأخرج ــة يف ٤٧٢٦ : رق ــن خزيم ، واب
  .١٤٧ : رقم،٢٣٩ ص١ج: حيدالتو

ّخلق أفعال العباد والرد عىل اجلهمية وأصحاب التعطيل )١( ّ  .٥٦ ص٢ج: ُ

ّإثبات احلد هللا )٢(   .١٤١ص:  تعاىل َ



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٣٥٨

ُّأنه ال حيتج  .)١(...)ّبأحاديث الثقات املتصلة اإلسنادّ إال فيه ّ
ّإثبات احلد(ّويتابع املعلق عىل كتاب   احلكـم عـىل(كالمه حتـت عنـوان ) َ

ِاحــتج أهــل الــسنة بحــديث األطــيط، وســاقوه يف : ّبأنــه) حــديث األطــيط ّ َّ
ّ السنة ىفّمصنفاهتم   .)٢(واالعتقاد مساق القبول واالحتجاجُّ

ً أن يذكر من بني هؤالء اإلمام البخاري الـذي نقلنـا كالمـه سـابقا وبعد 
 :ّأسامء طائفة وجمموعة من هؤالء املحتجني هبذا احلديث وهم ّيعدد
ّالرد عىل اجلهمية(، قال يف )هـ٢٨٠( عثامن بن سعيد الدارمي .١ باب ( )ّ

 ،)٣()لـقّاستواء الرب تعاىل عىل العرش، وارتفاعه إىل السامء، وبينونته مـن اخل
 .وساق األحاديث عىل هذا التبويب، ومنها حديث األطيط

هبـا  ِّمل يزل العلامء يروون هذه اآلثار، ويتناسخوهنا، ويـصدقون(: ّثم قال
ّعىل ما جاءت حتى ظهرت هـذه العـصابة، فكـذبوا هبـا أمجـع، وجهلـوهم،  ّ

 .)٤() هبم اهللاَأمرهم خالف  وخالفوا
ّباب الرد عىل اجلهمية (،)السنن(يف ) هـ٢٧٥( أبو داود .٢ ّ.( 
بـاب اسـتواء (، )٢٣١، ص١ج: التوحيـد(يف ) هـ٣١١( ابن خزيمة .٣

 ).األعىل ّخالقنا العيل
 ).٢٥١٧صحيحه، (يف ) هـ٣١٦( أبو عوانة .٤
ُ ابن بطة العكربي .٥  ).٢٥٦اإلبانة الصغرى، (يف ) هـ٣٨٧(ّ
د وهــو إســنا): ١٨٨ / ٣التوحيــد، (قــال يف ) هـــ٣٩٥( ابــن منــده .٦

                                                 
ّ، نقال عن تلبيس اجلهمية١٤٢ ص:املصدر نفسه )١(    .٢٥٤ ص٣ ج:ً

ّإثبات احلد هللا )٢(   .١٤٠ ص: تعاىل َ

 .٣٣ص  :ّ الرد عىل اجلهمية)٣(

 .٥٦ص  :ّلرد عىل اجلهمية ا)٤(
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ِمتصل من رسم أيب عيسى والنسائي صحيح َ ّ. 
 ّالرد عىل من أنكـر(يف رسالته ) هـ٤٤٤(ِّ بن سعيد السجزي  اهللاُ عبيد .٧

 .)...احلرف والصوت
ّالسنةرشح (يف ) هـ٥١٦(َ احلسني بن مسعود البغوي .٨ ُّ ،١٧٥ / ١.( 
 . ابن الزاغوئي وله جزء يف تصحيحه .٩
 ). هـ٦٦٥( الدشتي .١٠
 .]ً نقلنا كالمه سابقا[) ّبيان تلبيس اجلهمية(يف ) هـ٧٢٨(ّتيمية  ابن .١١

 .إسناده حسن :  قال.)هـ٧٥١(ّ ابن القيم .١٢ 
 رواه البـزار): ١/٨٤جممـع الزوائـد، ( قـال يف .)هـ٨٠٧(مي ث اهلي.١٣

 .ورجاله رجال الصحيح
ّ حممــد بــن عبــد الوهــ.١٤ كتــاب  ّفقــد احــتج بــه يف). هـــ١٢٠٦(اب ّ

 ).ِ عىل خلقه اهللاباب ال يستشفع ب( :)التوحيد(
يف  ّمن أئمة أهل نجد، قال) هـ١٢٩٣(طيف بن عبد الرمحن عبد الل. ١٥

 وهذا احلديث ال يـستطيع سـامعه(): ٢٤٤ / ٣ّالرسائل واملسائل النجدية، (
ّ السنة أهلّ إال ّاجلهمي، وال يؤمن به   بصفات كامله، اهللاواجلامعة الذين عرفوا ُّ

 .)وي عىل ما ال يليق بكامله وقدسه من سائر خملوقاتهّونزهوه أن يست
 .)١()١٠ /١٣عون املعبود، (ّ رشف احلق العظيم آبادي يف .١٦
 

ّتبني لنا أن ابن تيمية كان من املـوافقني عـىل أحاديـث األطـيط، وحيـسن  ّّ ّ
ن االعتامد عليهـا مـن  ويمك، معتربة عندهَّمن ثمتلك األحاديث، وهي  سنادأ

                                                 
  .١٤٤ ـ١٤١ ص:املصدر نفسه )١(
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 .ًاملضمون أيضا  حيث
ّفهو إذن ال يناقش ال بالسند وال باملضمون، وهذا يعني أنـه يلتـزم بكـل  ّ

ّ سـبحانه وتعـاىل، وهـو يؤكـد  هللاّاحلديث والتي من أمهها إثبات الثقل  لوازم
بلوازم أحاديث األطيط، ومن الـشواهد عـىل ذلـك مـا نقلنـاه  التزامه وقبوله

يف حديثـه عـن روايـات كعـب األحبـار ) ّتلبيس اجلهمية بيان(يف ًسابقا عنه 
ّوتوثيقـه لكعـب، واعتبـاره أن هـذه األحاديـث  وغريه يف أحاديث األطيط،

ّمنقولة عن أجل األئمة، وبعد ذلك عن ومل ينكـروا مـا ( :قـولي مسألة الثقـل ّ
ّمن ثقل ا بار فـوقهن>: فيه من قوله ًمنكـرا يف  ، فلـو كـان هـذا القـول<ّ ديـن ُ

 .)١(.)..ّاإلسالم مل حيدثوا به عىل هذا الوجه
ّفهو يؤكد هذه احلقيقـة التـي هـي مـن أخـص وأهـم لـوازم اجلـسمية،  ّّ ّ

ّأهـم لوازمـه وخواصـه فاجلسم من ّ إضـافة إىل مـا تقـدم مـن احلـد،  الثقـل،ّ ّ
 .ّوالتحيز، واحلجم

ّويتابع ابن تيمية تأكيده عىل صحة احلديث ومضمونه يف كتابـه   ةجمموعـ(ّ
ّ، حيث إنه بعد أن ينقـل احلـديث عـن النبـي )الفتاوى ولفـظ ( : يقـول’ّ

ّ ثم يبـني األلفـاظ املتعـددة للحـديث وأنـه)٢(...)األطيط قد جاء ّ ّ   يف ال تنـايفّ
 .مجيعها

ًويف موضع آخر من الكتاب يشري أيضا إىل هذا احلـديث بـشكل واضـح ٍ 
ّوال شك بأن نقـل. )٣(ّورصيح، وينقل احلديث وال يرده  احلـديث وتـصحيح ّ

ٍوعدم رد مضمونه خري شاهد عىل رضاه وقبوله به سنده ّ. 
                                                 

   .٢٦٨ ص٣ج: ّ بيان تلبيس اجلهمية)١(

 .٢٤٢ـ٢٤١ ص١٦ج:  جمموعة الفتاوى)٢(

 .١٠٦ ص٢٥ ج:املصدر نفسه )٣(
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ّوتأييدا ملا فهمناه من كالم ابن تيميـة يف موافقتـه عـىل حـديث األطـيط،  ً
ّإىل أن هذا الفهم نجده يف مجلة من كلامت أعالم املـسلمني، مـن أتباعـه  نشري
ّأتباعه الذين أكدوا قبول ابن تيميـة  وغري ّط ومـنهم ابـن بطـة ديث األطـيحلـّ

ّصـول الـسنة والديانـة أرشح كتاب الرشح واإلبانة عىل (كتاب  العكربي يف
قـال ..(. :حيث يقول يف ذيل هذا احلـديث بعـد أن ينقلـه )وجمانبة املخالفني

ّ عزوجل عىل العرش، وللعرش أطيط كأطيط الرحل اهللاّإن : ّاملؤلف ّ اجلديـد،  ّ
 ّء، وحـسنه بعـضهم كـشيخّوحديث األطيط معـروف ضـعفه بعـض العلـام

 .)١(...)ّاإلسالم ابن تيمية لشواهده
ّ إىل اعتقـاد ابـن تيميـة هبـذا احلـديث وارد التـي أشـارتوكذلك من امل
ّإثبـات احلـد (النصوص ما ورد يف كتاب  واحتجاجه هبذه والـذي )  تعـاىل هللاَ

 .ً سابقاهنقلنا
  هللالثقـل أي ا(ومن الواضح ترصيح أعالم هذه املدرسة بلوازم احلـديث 

ّوقبوهلم بل تأكيدهم عىل القبول هبذا الالزم، وقـد نقـل حمقـق كتـاب  )تعاىل
ّإثبات احلد (  وذلك بعد أن ذكر االعـرتاض ،كلامت مجلة من هؤالء) تعاىل  هللاَ

ّالسنة(ّلوازم احلديث ومنهم حمقق كتاب  الوارد من البعض عىل  بـن  اهللالعبد ) ُّ
ّوالـذي أراه أن هـذا كـالم يف كيفيـة : (القحطـاين ّأمحد، حيث يقول املحقـق ّ

ُ وسنة رسوله يغنينا عـن  اهللايف كتاب  ّالصفة ال يدعمه دليل صحيح، وما صح ّ ُ
 !!)٢()هذا

ّيعقب ويعلق حمقق كتاب إثبات احلـد عـىل هـذا الكـالم مـن القحطـاين  َ ّ ّّ ُ
ّإن كان مراده إنكار ما دل عليه هـذا األثـر مـن : قلت( :كالمه بالقول ًرافضا

                                                 
  .٥٧٠ ص٣ج:  والديانة وجمانبة املخالفنيصول السنّةُأرشح كتاب الرشح واإلبانة عىل  )١(

ّإثبات احلد هللا )٢(  .٤٥٥ ص٢ً، نقال عن كتاب السنّة، ج١٦٤ ص:عاىل ت َ
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ٌكالم مردود خمالف ملا عليه السلف الصالح، واحلمد   تعاىل فهو هللانسبة الثقل 
ٍإىل حمـض رأيـه، ومل ينـسبه إىل أحـد مـن  حنا ونـسب هـذا القـولا فقد أر هللا

 .)١()السلف
  ـّ بحسب املحقـق املـذكور ـ  تعاىل هللافإذن القول بعدم جواز نسبة الثقل 

 .هو كالم خمالف للسلف الصالح
ِحقق  كالمه فيورد شواهد مـن النـصوصاملبع ّثم يتا املتـواترة وكلـامت  ّ

ّأما ما دل عليـه هـذا األثـر ( : تعاىل، فيقول هللاعلامء السلف والتي تثبت الثقل 
وتواردت عليه عبـارات   تعاىل فقد شهدت له النصوص، هللا <الثقل>من نسبة 

 :السلف وأهل العلم من غري نكري، ومن ذلك
 ّوأول من يعلـم غـضبه محلـة... >: بن مسعود، وفيه قوله  اهللاأثر عبد . ١

 .<العرش، جيدونه يثقل عليهم
َت اد ا سماوات  تفطرن{: ّ بن عباس يف تفسري قوله تعاىل اهللا أثر عبد .٢ َْ  َ َ َ ُ َُ َ  َ 

ُمنه ْ  .الثقل: ، قال)٩٠: مريم( }ِ
 :لعظمـةا>، وأبو الشيخ يف <٨٨: ّهميةّالرد عىل اجل>رواه الدارمي يف : قال
 ووافقـه. صحيح اإلسـناد: ، وقال<٢/٤٤٢: املستدرك>، واحلاكم يف <٢٣٥

 .<٢٥/٧: تفسريه>وروى نحوه ابن جرير يف . الذهبي
ّ إال ِفما مـن ا ـسماوات سـماء. ..>:  أثر كعب األحبار الطويل ويف آخره.٣ 

ّأطيط كأطيط ا رحل العال  أول ما ير ل من ثقل ا بار  ا ِ ِ ّ  ِ...>. 
 .اجلديد يريد: <ِالعاليف>:  أبو صالحقال

ــشيخ يف   ــة>رواه ال ــيم : ّ، وصــححه<٢٣٤ :العظم ــن الق اجــتامع >يف ّاب
 .<ّالعلو>، والذهبي يف <١٠٢ص :اجليوش

                                                 
  .١٦٤ ص:املصدر نفسه )١(
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 ّإن الـرمحن سـبحانه وتعـاىل ليثقـل عـىل محلـة:  قال خالد بن معـدان.٤
 .العرش
ٌا سماء منفطر{:  قال احلسن يف تفسري قوله تعاىل.٥ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ بـه   )١٨: ّاملزمـل(  }ِ
ٌمثقلة به: قال ََ ِموقرة ُ ُ. 

ِا سماء منفطر به{:  قال جماهد يف تفسري قوله تعاىل.٦ ِِ ٌ
َ ْ ُ ُ َ ٌمثقلـة بـه:  قـال}  ََ ُ .

ِّتنفطر من ثقل رهبا تعاىل: لفظ ويف َ ِ َ ِ. 
 . وعن عكرمة نحوه .٧
 . وعن قتادة نحوه.٨
ّد عن كثري من الـسلف أنوقد ور: معاين يف تفسريهّ قال أبو املظفر الس.٩ َّ ٍ 
ِمنفطر به>: قوله ِِ ٌ

َ ْ  .، وهو نزول يوم القيامة لفصل القضاء بال كيف اهللاأي ب: <ُ
َفكان مما وصفهم: ّ قال حممد بن إسحاق ـ يف وصف محلة العرش ـ .١٠ َ َ ّ 

َبه أهل الكتاب األول صفة مل ننكرها ملعرفتنا ثقل ما عليهم من عظمته ِ ّ.... 
ِاعلم أنه غري ممتنع محل اخلـرب عـىل ظـاهره أن:  أبو يعىل قال القايض.١١ ِ ُ ّ 

ّثقله حيصل بذات الرمحن، إذ ليس ذلك مما حييل صفاته ّ َ.... 
 .<ًوقد نقلنا قوله سابقا فراجع>ّ قال ابن تيمية .١٢
وذكر قصيدة نظمهـا يف . <١٠٠ ـ ٩٩ ص:ّالنونية> قول ابن القيم يف .١٣

 .)١() تعاىل اهللا ِثقل
 ثبوت نسبةبًئفة من علامء هذه املدرسة نطقت رصاحة وبوضوح فهذه طا

 .ّ تعاىل، وتبنيها هلذا الرأي هللالثقل 
ّوقد وافق ابن تيمية عىل هذا الرأي أتباعه من املعارصين وهم أتباع حممد ّ 

 .اب، واعتقدوا بلوازم حديث األطيطّبن عبد الوه
                                                 

ّإثبات احلد هللا )١(   .١٦٦ ـ ١٦٤ ص: تعاىل َ
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ّومن الكتب األساسية ملدرسة التجسيم وأعالمهـا ممـ ن ذكـروا حـديث ّ
ّوقبلوا بلوازمه، نذكر ما قالـه ابـن قـيم اجلوزيـة يف قـصيدته النونيـة  األطيط ّ ّ

ّحممد خليل هر ورشحها للشيخ  : املعارصين، وفيهاّوهابية أحد أعالم الاسّ
ّواذكر حديثا البن إسحاق الريض  اينـّظ الربـافـدوق احلـذاك الص         ً

 ِانــّه املنــّربـول بــرسـن إىل ال         تشفعوـهم يسـسقائـة استـّيف قص
 ِأنـم شـرش أعظـّ رب الع ن اهللا         أـال شـتعظم املختار ذاك وقـفاس
 ِسبحان ذي امللكوت والسلطان         هـائـمـوق سـرش فـوق العـ ف اهللا
ِقد أط رحل الراكب العجالن         اــل مـثــٌط مـه أطيـه منـرشـولع ّ)١( 

 ّداللة واضحة عىل أنـه) هئ فوق العرش فوق سام اهللا: (ل ابن القيمففي قو
ّيؤمن بمقولة العلو والفوقية املكانية ال املعنوية  ّ ّ  تعاىل، والشاهد عـىل ذلـك  هللاّ

 .)...ولعرشه منه أطيط( :قوله
فابن القيم إذن من املوافقني عىل حديث األطيط وعىل سنده ومـضمونه، 

ّته النونية التي يقولون عنها بأهنا قصيدة التوحيدّملا ضمنه يف قصيدّ وإال ّ. 
ّويعلق شارح القصيدة الشيخ حممد خليل هـراس عـىل كـالم ابـن قـيم، ّ 

ُبعد ما بني سامء وسامء، وبعد ما بـني الـسامء الـسابعة والعـرش، ..(. :فيقول ُ
ًفوق ذلك مستو عىل عرشه، وأن للعـرش منـه أطيطـا وهـو صـوت   اهللاّوأن  ّ ٍ
 .يف سريه ]أي رسيع[كأطيط الرحل لراكب عجالن أي مغذ  ديدحل اجلالر

ّ عـز  اهللابـشأن  ّ إنام يذكر ذلك لألعرايب يف مقام التعليم له’فالرسول 
 ّوجل وعظمته تربية للمهابـة يف قلبـه حـني قـال تلـك القولـة النكـراء التـي

                                                 
ّرشح القصيدة النونية املسامة الكافية الشافية )١(  .٢٧٧ ص١ج:  يف االنتصار للفرقة الناجيةّ



 ٣٦٥ ......................................................................................   األطيط  حديث

ّ بالتسبيح والثناء، فـدل هـذا عـىل أن’  اهللاأطلقت لسان رسول  التعظـيم  ّ
ّالتنزيه ليس بنفي اجلهة واالستواء كام يدعي اجلهمية السفهاءو ّ()١(. 

ّفدل هـذا عـىل أن التعظـيم: (ّوالشاهد املهم يف كالم الشيخ هراس قوله ّ 
ّ التـي يمثلهـا هـراس ال ّوهابيةّوهو دليل عىل أن ال) والتنزيه ليس بنفي اجلهة

 ومـن ال يعتقـد بـذلك ،<الفوق>تعاىل عن اجلهة، واجلهة عندهم هي   اهللاّتنزه 
 .السفهاء يف نظرهم هو من

ٍونفس هذا الكالم نجده يف أقوال علم من أعـالم ال  املعـارصين، ّوهابيـةَ
ّالتعليق املخترص عىل القصيدة النونية املسامة الكافية الـشافية(ورد يف  وهو ما ّ (
ولعرشـه ( بعد مقطـع  الفوزان، حيث يقول اهللاصالح بن فوازن العبد  للشيخ

 قـصيدة ابـن القـيم مـن.) .. رحل الراكب العجـالنّه أطيط مثلام قد أطمن
ّ عز وجل، ويف احلديث نفـسه أخـرب  هللاّوهذا فيه إثبات العلو ( :ًاّعلقماجلوزية 

 .)٢(...)ّط الرحل بالراكبئ واستوائه كام ي اهللاّط من عظمة ئّ أن العرش ي’
  إثبـات اجلهـةومن اللطيف أن نذكر تعليق أحدهم عىل مقولة هـؤالء يف

ّ تعاىل بأن أصـحاب هـذا الـرأي يتـصورون أن الكـرة األرضـية  هللاّوالفوقية  ّّ ّ
ّ تعاىل باجلهة وأنـه فـوق، ولـو كـانوا  اهللاومستوية، وهلذا يشريون إىل  ّمسطحة

ّاألرض كروية ألدركوا أن اإلشارة إىل اجلهة األعىل تكون إشـارة  ّيؤمنون بأن ّ
واحد عندما تـدعوه يكـون يف األعـىل ويف األسـفل؟ ٍيف آن   اهللاإىل األسفل، ف

 تعاىل حالة كونـه  اهللاشامل وجنوب فاإلنسان عندما يدعو  ّويف الكرة األرضية
  تعاىل؟ هللايكون  ًيف اجلنوب ـ مثال ـ فأين

                                                 
   .٢٧٨ ص١ج: املصدر نفسه )١(

  .٤٤٣ـ٤٤٢ ص٢ج :ّالنونيةالتعليق املخترص عىل القصيدة  )٢(
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ّوعىل هذا النهج سار حممد بن عبد الوه  اب فأشار إىل حديث األطـيط يفّ
 ذكـر ’ّسؤال أو مقولة األعرايب للنبـي صول اإليامن، وبعد أن ذكر أكتابه 

ّوسـبح » ؟و ك أتدري ما تقـول...« : حيث قال’  اهللاما أجابه به رسول 
ّيسبح حتى عرف ذلك يف وجوه أصـحابه، ثـم قـال  فام زال’ اهللارسول  ِ ُ ّ ّ 

ّ و نه  ـئط ،ّ وقال بأصابعه مثل القبة عليه،  سماواته  كذا ّإن عرشه«: ’ ّ

ِبه أطيط ا رحل  .»با راكب ّ
 وابـن خزيمـة يف <٤٧٢٦>رواه أبـو داود ( :ّثم ذكر رواة احلديث فقـال 

ّ، وابن عاصـم يف الـسنة <٢٩٣ص>الرشيعة   واآلجري يف<٦٩ص>التوحيد 
 .)١()ِّإسحاق، وهو مدلس ٍ بسند ضعيف، فيه عنعنة ابن<٥٧٥ص>

ّخرى من كتاب حممد بن عبد الوهأٍويف نسخة  صالح بـن فـوزان  قالاب ّ
ّفالعرش مع عظمته وسعته حيصل لـه التـأثر الـذي عـرب ( :زان يف الرشحالفو ّ
 .)٢()حل با راكبّط به أطيط ا رئّنه   و : بقوله’ عنه

ّفهل هذا التأثر احليس يشء غري   ؟<الثقل>ّ
ّأنـه إذا كـان هـذا : بيـان( :ويف موضع آخر من الكتـاب يقـول الفـوزان
ّ عـز وجـل اهللاعظمـة  ر مـنّالعرش عىل عظمته وضخامته يصيبه هـذا التـأث ّ، 

 ).؟فكيف بغريه من املخلوقات
  تعاىل إذا صار عىل بعض املخلوقات فلن يبقـى هلـا اهللاّوهل هذا يعني أن 

  سبحانه وتعاىل؟ هللالتجسيم والتشبيه ّ إال وهل هذا !أثر؟
ّوبالعودة إىل رأي ابن تيمية فإنه   ّ  يعتقد بصحة سند احلـديث ـّكام تقدم ـ ّ

                                                 
  .٨٦ص: صول اإليامنُ أ)١(

  .١٧٢ص: صول اإليامنُأرشح  )٢(
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ّه، وأنه منقول عن األئمة الكبار، وقد حـدثوا بـه هـم وغـريهم، ومل ومضمون ّّ
ّ، وأن هؤالء األئمة مل<ّمن ثقل اجلبار فوقهن>فيه  ينكروا ما  كـان هـذا القـول اّ

 .ّاإلسالم عندهم مل حيدثوا به عىل هذا الوجه  ًمنكرا يف دين
  سـبحانه وتعـاىل لـه جلـوس ولكـن ال اهللاّخرى يثبـت أن أويف مواضع 

 :حيـث يقـول) رشح حـديث النـزول(ّكجلوسنا، كام رصح بذلك يف كتاب 
 ّوإذا كان قعود امليت يف قربه ليس هو مثل قعود البدن، فام جـاءت بـه اآلثـار(

  تعاىل كحديث جعفر بـن اهللاّمن لفظ القعود واجللوس يف حق  ’ ّ النبيعن
 .)١()بادطالب وحديث عمر وغريمها أوىل أن ال يامثل صفات أجسام الع أيب

ّفاجللوس والقعود إذن عند ابن تيمية حقيقي ولكنـه لـيس كجلوسـنا أو  ّ
ّومفاد ذلك أنه أيـضا يفـرس االسـتواء عـىل العـرش بمعنـى القعـود  قعودنا، ً ّ

 .واجللوس
ّقد يقول قائل بأننا نحمل كالم الشيخ ابن تيمية مـا ال حيتملـه، وننـسب  ّ ّ

ّأقواال ال يدعيها وليست هي مراده؟ إليه ً 
 واجلواب نأيت به من أحد أتباع وأقطاب هذه املدرسة وهـو الـشيخ عبـد
ّالرمحن بن نارص الرباك الذي مل حيتمل مثل هذا الكالم الذي قال به ابن تيميـة ّ 

ّأما لفظ القعود فلـم يـذكر يف اآلثـار املرويـة يف ( :فحاول ختليصه منه بالقول ُ ّ
عض اآلثـار بنـسبة اجللـوس فقد ورد يف ب اجللوس ّتفسري االستواء، فأما لفظ

 وربـام أطلـق بعـض ّكرسيه كيف شاء سبحانه، ّ تعاىل، وأنه جيلس عىل اهللاإىل 
ًالقعود، بـل قـد ورد القعـود ـ أيـضا ـ يف  ًفظ أيضا وهو بمعنىّاألئمة هذا الل

ّاالستواء يتضمن القعـود، لكـن  ّبعض اآلثار، وسياق كالم الشيخ يشعر بأن
                                                 

  .٤٠٠ص: رشح حديث النزول )١(
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 .)١()أن يثبتّ إال فظهذا اللّاألوىل التوقف يف إطالق 
ّفمن كالم الرباك يتضح أن نسبة القول البن تيميـة بأنـه يفـرس االسـتواء  ّّ ّّ ّ

ٌواجللوس، وأن هذا القعود واجللوس يكـون لـه أثـر عـىل الكـريس  بالقعود ّ
ّخيرج بصوت كاألطيط، أمر ال ريب فيه، وأنه مـن مبـاين ابـن  ٍوالعرش بنحو ٌ ٍ
 .ّتيمية الواضحة
 

 ّعىل الرغم من املحاوالت اليائسة التي قام هبا البعض ومـنهم ابـن تيميـة
ّ تعـاىل عـىل أهنـا  هللاوأتباعه لتصوير القول بنـسبة الثقـل واجللـوس والقعـود 

ّأن هـذه املحـاوالت مل تـصمد أمـام ّ إال ّاألئمـة وأهـل احلـديث، عقيدة كبار
ٌنة ممن كان هلم رأي خمالف هلذه العقيدةالس ترصحيات كبار علامء ّ ّ. 

وسنحاول يف هـذه الفقـرة مـن البحـث اإلطاللـة عـىل كلـامت هـؤالء 
ّليتضح لنا واقعا فيام إذا كان الرأي الذي اختاره ابن تيميـة يف مـسألة  األعالم ً ّ
ّواجللوس والقعود، هل هو حقـا رأي أهـل الـسنة واجلامعـة، أ األطيط ً ّ أنـه مّ

 .ليس كذلك
ّالعلو للعـيل العظـيم وإيـضاح صـحيح (ما ورد يف كتاب  :ّ األول وردامل ّ

 .للذهبي )األخبار من سقيمها
:  لـه’ ّ مع األعرايب، ومـا قالـه النبـي’ّفبعد أن ينقل رواية النبي 

ٌوأرانا وهـب بيـده هكذا،  ّ، إن عرشه لع  سماواته وأرضه اهللاو ك أتدري ما «
ّوقال مثل القبة ـ أي شبهكذا،  ّط أطـيط ا رحـلئّو نه  ــ  ههّ  ،)٢(<...با راكـب  

                                                 
  .٢٨٣ ص:رشح العقيدة التدمرية )١(
ّ العلو للعيل العظيم)٢(   .٤١٣ ص١ج: ّ
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ًهذا حديث غريب جـدا ( :ّعلق الذهبي عىل هذا احلديث بالقول ٌّ  وابـن ،ٌفـردٌ
ٌإسحاق حجة يف املغازي إذا أسند  أعلـم أقـال  اهللامنـاكري وعجائـب، فـ  وله،ّ

 .)١() ليس كمثله يشء اهللاال، و  هذا أم’ّالنبي 
، ’ّ بسند احلديث ويف نـسبته للنبـي ٌوهذا تشكيك واضح من الذهبي

ّيف قبال من قال بأنه منقول عن أجلة األئمة  ّ ّ. 
، نذكر مـا )غريب فرد(ّولتوضيح ما قاله الذهبي حول هذا احلديث بأنه 

حـول ) نتيجـة النظـر يف نخبـة الفكـر(احلـافظ القـسطنطيني يف كتـاب  قاله
ا ينفـرد بروايتـه ريـب، وهـو مـ الغ:والقسم الرابع( :يقول احلديث الغريب،

 وهـو ،ًنفـراد واقعـا مـن الـسندموضع كان ذلـك اال ّ من الرواة يف أيٌواحد
ّاملسمى بالغريب، سمي بذلك لبعده  .)٢()عن إفادة العلم ّ

 ًا ومـستغرب لـهّنأندما يكون غري موثوق بـه وغـري مطمـفاحلديث إذن ع
 .ًبعيدا عن إفادة العلم  يكون

قـال .. وهـو الغالـب يف الغريـبومنه ما هـو غـري صـحيح : (ّثم يقول
ّرش العلـم : كانوا يكرهون احلديث الغريـب، وقـال مالـك: النخعي إبراهيم

ال : الظاهر الذي قد رواه الناس، وقال أمحد بـن حنبـل الغريب، وخري العلم
ًفإهنا مناكري وعامتها عن الضعاف، وأيضا مـا  تكتبوا هذه األحاديث الغرائب ّ ّ
 .)٣()ًمعا سنادهو غريب من جهة املتن واإل

احلـديث (بـشكل واضـح ورصيـح يف كتـاب ًجـاء أيـضا وهذا املعنـى 
 :يقـول ؛للـدكتور عبـد الكـريم األخـضري) ُوحكم االحتجاج بـه الضعيف

                                                 
ّالعلو للعيل العظيم )١(   .٤١٣ ص١ج: ّ
  .٧١ص: نتيجة النظر يف نخبة الفكر )٢(
  .صدر نفسهامل )٣(
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ًالغريب، والغريب والفرد مرتادفان لغة واصطالحا: النوع الثالث( ً ُ ُ()١(. 
ّوالبد من املقارنة بني ما قاله الذهبي عن هذا احلديث بأنه ًغريـب جـدا (ّ ّ 

ّوما قاله الدشتي يف إثبات احلد عـن حـديث األطـيط) ٌوفرد ٌهـذا حـديث : (َ
ّرواته عىل رشط البخاري ومسلم، وقد أخرج هـذا احلـديث عامـة  صحيح،

املسلمني يف كتبهم التي قصدوا فيها نقل األخبـار الـصحيحة  ّالعلامء من أئمة
 .)٢()رجاله وتصحيح طريقه ّوتكلموا عىل توثقة

ّملحمـد ) سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة(ما ورد يف  : الثاينوردامل
ّإن كرسيه وسع ا سماوات واألرض و نـه  قعـد عليـه مـا ( :األلباين، قال نارص ّ ّ

ًوأن   أطيطا كـأطيط بأصابعه فجمعها : ّ، ثم قالأصابع يفضل منه مقدار أر ع ّ

ُا رحل ا ديد إذا ركب من ّه، وكـذلك رواه أبـو حممـد منكر، وما قالـ... ثقله ّ
ٌأيب بكـري، ولكنـه قـال هـذا حـديث  الدشتي من طريق الطرباين وغريه عـن ّ

ٌقال وهو خطأ بني مـزدوج،  صحيح ورواته عىل رشط البخاري ومسلم، كذا ّ
 بـن خليفـة مل  اهللاعبـد  ّفليس احلديث بصحيح، وال رواته عىل رشطهام، فـإن

ّيوثقه غري ابن حبان ابن خليفـة ال  ّد به، ولذلك قال الذهبي يف وتوثيقه ال يعت،ّ
ُ الـصحة، بـل هـو حـديث منكـر عنـدي، ومثلـهّفأنى للحديثُيكاد يعرف  ٌ ّ 

ّإن عرشـه لعـ  سـماواته : حديث ابن إسـحاق يف املـسند وغـريه، ويف آخـره

ّط بـه أطـيط ا رحـل با راكـبئّو نه  ّهكذا مثل القبة  وأرضه ، وابـن إسـحاق ُ
ّمدلس ومل يرصح ٌ  :ّامع يف يشء من الطرق، ولذلك قال الذهبي يف العلـوبالس ّ

ًهذا حديث غريب جدا َهذا حال هذا احلديث وهو األول من حديث. ..ٌفرد ٌّ ي ّ
                                                 

  .٣٧ص: احلديث الضعيف وحكم االحتجاج به )١(

ّإثبات احلد هللا عز وجل) ٢( ّ  .١٤٩ص: ّ
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 .)١()القعود
ّفيتبني أنه يوجد حديثان، واحلديث األول تبني لأللباين أنه غري صـحيح، ّّ ّّ 

 .ّومدلس، وليس عىل رشط الشيخني
ّوأما احلديث الثاين فيبي  ّ عز وجل  لعلماء يوم  اهللايقول >( :نه األلباين بقولهّ ّ

ّ إال  م أجعل عل  وحك  فـي م ّ إ :ّالقيامة إذا قعد   كرسيه لقضاء عباده

أوأنا أر د أن أغفر ل م ما  ن في م وال 
ُ

رواه ... ٌموضـوع هبـذا الـتامم <با 
ّوهذا سند موضوع فإن مداره عـىل العـال ابـن: فالن، قلت مة أيب سـامل مـسل ٌ

 .:...وقال
ًأن احلديث موضوع هبذا السياق وفيه لفظة منكرة جدا وهي : واخلالصة ّّ

ٍفظـة يف حـديث الكـريس، وال أعـرف هـذه الل تبارك وتعـاىل عـىل  اهللا قعود
ًأحاديث النزول وهي كثرية جدا ّصحيح وخاصة وقد روي احلديث هبـذه . ..ّ
ّأشد ضعفا من بعـض، فالبـد ّكلها ضعيفة، وبعضها  خرىأاللفظة من طرق  ٍّ ً

ٌ يغرت هبا أحدّالئمن ذكرها ل ّلكثرهتا فيقول بعضها يقوي بعـض، كيـف وقـد  ّ
 .)٢()املوضوعات أورد بعضها ابن اجلوزي يف

ظـالل (للحافظ الشيباين، ومعـه ) ّالسنة(ما ورد يف كتاب  : الثالثوردامل
عـد أن ينقـل األلبـاين ّ، بقلـم حممـد نـارص األلبـاين، فب)ّالسنة ّاجلنة يف ختريج
اله ثقات، لكن ابـن إسـحاق جإسناده ضعيف ور( : يقول٥٧٥احلديث رقم 

ّإذا رصح بالتحـديث، وهـذا مـا مل يفعلـه يف مـا ّ إال ّ ومثله ال حيتج به،ّمدلس
احلـافظ ابـن كثـري يف تفـسري آيـة  وقفت عليه من الطـرق، ولـذلك اسـتغربه

                                                 
  .٨٦٦ :، احلديث رقم٢٥٦ص:  الضعيفة واملوضوعة وأثرهاسلسلة األحاديث )١(
   .٨٦٧ :، احلديث رقم٢٥٨املصدر نفسه، ص )٢(
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ّالكريس يف تفسريه، ثم إن يف إسناده اختال  .)١()يأيت ذكره ًفا كامّ
يف ذيـل ...) سلسلة األحاديث الـصحيحة(وخالصة ما قاله األلباين يف  
كحلقـة ملقـاة ّ إال ما الساموات الـسبع يف الكـريس( ):األطيط(احلديث  هذا

ًالروايات أنه موضع القدمني، وأن له أطيطا كـأطيط  بأرض فالة كام يف بعض ّ ّ
ّالرحل اجلديد، وأنه حيمله أربعة ّأمالك لكل ملك أربعة وجوه، فهـذا كلـه ال  ّ ّ

ّيصح مرفوعا عن النبي ً ٍضعفا من بعـض ّ، وبعضه أشد’ ّ ّ وقـد خرجـت ،ً
 .)٢(...)ّبعضها فيام علقناه عىل كتاب

لإلمـام السجـستاين، بتحقيـق ) سـنن أيب داود(مـا ورد يف  : الرابعاملورد
 عن جـرب بـن ،١٠٦ احلديث رقم األرنؤوط أن ينقلفبعد شعيب األرنؤوط، 

:  أعـرايب فقـال اهللاأتى رسول : قال(ّ عن جده هجرب بن مطعم عن أبي ّحممد بن
ّإسناده ضعيف، ثم قـال املنـذري وحممـد : (يقول ـ ...)جهدت  اهللايا رسول  ّ
ّمـدلس، وإذا قـال املـدلس بن إسحاق  أو <ّحـدثنا> : ومل يقـل<ٍعـن فـالن> :ٌّ

ّ، مـع أن ابـن رّىل هـذا أشـار البـزا وإ.بحديثـه ّ ال حيتج<أخربنا> أو >ُسمعت>
ّإسحاق إذا رصح بالسامع اختلف احلفاظ  فكيف إذا مل ،يف االحتجاج بحديثه ّ

ّاألئمة وكذ ٍوقد طعن فيه غري واحد من. ..ّيرصح بالسامع به مجاعة منهم مـن ّ
ّاألئمة، وممن ضعفه من املعارصين الشيخ نارص ّ األلبـاين، وغـري ذلـك وهـو  ّ

 .)٣()كثري
للـشيخ األصـفهاين، ) العظمـة(مـا ورد يف ذيـل كتـاب  : اخلامساملورد

 .بن إدريس املباركفوري ّ بن حممد اهللاحتقيق رضاء 
                                                 

  .٢٦٣ ص:، ومعه ظالل اجلنّةالسنّةكتاب ) ١(
 .١٠٩ :، احلديث رقم٢٢٦ ص١ج: اديث الصحيحة سلسلة األح)٢(

  .١٠٦ :، احلديث رقم١٠٨ـ ١٠٧ ص٧ج: ن أيب داودسن )٣(
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ّو ن   : ( يقـول)١٩٣(ّهذا املحقق للكتاب بعد أن ينقـل احلـديث رقـم 

وهلذا االختالف يف السند واملـتن قـد رمـي احلـديث . ..ّكأطيط ا رحلً أطيطا
ّ هذا حديث ال يـصح عـن رسـول :وزيفقال ابن اجل باالضطراب،  ’  اهللاٌ

ًوإسناده مضطرب جدا ،  اهللاًوتارة يرويه ابن خليفة عن عمـر عـن رسـول  ...ّ
ً، وتارة يوقف عىل ابـن خليفـة،  اهللارسول  ًوتارة يقفه عىل عمر وال يرويه عن

ّوكل هـذا ختلـيط مـن الـرواة فـال  ،أر ع أصابعّ إال فما يفضل منه: ًوتارة يأيت
ّيعو ًعمر موقوفـا، ومـنهم مـن  ّثم منهم من يرويه عن: ل عليه، وقال ابن كثريُ

ومـنهم مـن  ًيرويه عن عمر مرسال، ومنهم مـن يزيـد يف متنـه زيـادة غريبـة،
مل   بن خليفة الـذي عليـه مـدار احلـديث اهللاّهذا باإلضافة إىل أن عبد . حيذفها

ّيوثقه غري ابن حبان وقال فيه  لـيس بـذلك :بـن كثـريُ ال يكاد يعرف، وقال ا:ّ
ًويف سامعه من عمر نظر أصال ،املشهور ٌ()١(. 

ّلإلمـام املحـدث ) الـرشيعة(مـا ورد يف تعليقـة كتـاب  : السادساملورد
فبعد نقل حديث األطيط بكامله يـشري  .الدميجي  اهللاآلجري، للدكتور عبد 

ّاملعلق إىل أن إسناده ضعيف ويقول  ّ ثم العـرش فـوق ذلـكاختالفهنبني ( :ّ
 .)٢()ّ فيه علتان؛إسناده ضعيف...  كذا اهللاّوأن 

لإلمام أيب بكر أمحد بن عمـر بـن ) ّالسنة(ما ورد يف كتاب  : السابعاملورد
سـتاذ أّوخرج أحاديثه الدكتور باسم بـن فيـصل اجلـوابرة،  ّأيب عاصم، حققه

ّبجامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية يف  ِّصول الدينأّاحلديث بكلية  ّ
 .)٣()إسناده ضعيف( :األطيط ّياض، يقول املعلق عن حديثالر

                                                 
   .٥٤٩ ص٢ج:  العظمة)١(

  .١٠٩٠ ص٣ج: الرشيعة )٢(

 .٣٩٣ ص١ج:  السنّة)٣(
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تـاريخ مدينـة (ما ورد يف التعليـق والتحقيـق عـىل كتـاب  : الثامناملورد
ّللخطيب البغدادي، واملحقق هو الـدكتور بـشار .) ..ّحمدثيها السالم وأخبار ّ

ّو ن عليه هكذا و نه  ( :عند نقل رواية األطيط ّعواد معروف الذي يقول   طئّ
 .)١(...)وفالن إسناده ضعيف فيه فالن.. .حل با ر ببه أطيط ا ر

ّوالعجب كل العجب من أمثال الذهبي الذي يعتـرب هـذا احلـديث كـام  
ّسابقا بأنه  ذكرنا ٌغريب جدا فرد(ً ًٌ ّكيف يقول مثل هذا القول ثـم يـذهب إىل ) ّ

ّيف عدم رده هلذه الرواية فقـط ألن الـبعض مـن األعـال تقليد غريه م قبلوهـا، ّ
ٌهـذا حـديث ( :بعـد أن ينقـل روايـة األطـيط) العرش( وهلذا يقول يف كتابه

وقته، سمع من غـري  ّحمفوظ من حديث أيب إسحاق السبيعي إمام الكوفيني يف
ّواحـد مـن الــصحابة، وأخرجـا حديثـه يف الــصحيحني، وتـويف سـنة ســبع  ٍ

من قدماء التـابعني،  بن خليفة  اهللاّوعرشين ومائة، تفرد هبذا احلديث عن عبد 
 .... وال تعديلنعلم حاله بجرح ال

 ّوهذا احلديث صحيح، عند مجاعة من املحدثني، أخرجـه احلـافظ: قلت
ّضياء الدين املقـديس يف صـحيحه، وهـو مـن رشط ابـن حبـان، فـال أدري  ِّ

ٍال؟ فإن عنـده أن العـدل احلـافظ إذا حـدث عـن رجـل مل يعـرف  أخرجه أم ّ ّ ّ
 .صحيح ٌادّبجرح، فإن ذلك إسن

أبـو إسـحاق الـسبيعي، والثـوري، واألعمـش،  ّفإذا كان هؤالء األئمـة
وعبد الرمحن بن مهدي، وأبو أمحد الزبريي، ووكيـع، وأمحـد بـن  وإرسائيل،

ُ الــذين هــم رسج اهلــدى ، وعــددهمّممــن يطــول ذكــرهم حنبــل، وغــريهم ُ
ّومصابيح الدجى، قد تلقوا هذا نكـروه، ومل ّاحلديث بالقبول وحدثوا بـه ومل ي ُّ

                                                 
  .٦٧ ص٥ج: تاريخ مدينة السالم )١(
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ننكره ونتحذلق عليه؟ بل نؤمن بـه ونكـل  ّه، فمن نحن حتىديطعنوا يف إسنا
ّ عز وجل اهللاعلمه إىل  ّ()١(. 

ّواألعجب من ذلك ما يذكره حمقق الكتـاب الـدكتور حممـد بـن خليفـة  ّ
ّستاذ املشارك باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة حيث يعلـق عـىل األ التميمي ّ ّ
وأورده ـ أي حـديث األطـيط ـ  :لذي ذكره الـذهبي فيقـولاألطيط ا حديث

هـذا (: بعـد سـياقه للحـديث وقـال) ١/٥(ابن اجلوزي يف العلـل املتناهيـة 
ّحديث ال يصح عن رسول  ًجـدا، وعبـد   وإسناده مضطرب’  اهللاٌ  بـن  اهللاّ

  اهللارسـول  ًخليفة ليس من الصحابة، فتارة يرويه ابن خليفة عـن عمـر، عـن
 .)ًقفه عىل عمر، وتارة يوقف عىل ابن خليفةً، وتارة ي’

وقـال . ..ّوعزاه للبزار يف مـسنده) ١/٣١٠(وأورده ابن كثري يف تفسريه 
 بـن خليفـة ولـيس  اهللامن حديث أيب إسحاق السبيعي، عن عبـد (: كثري ابن

ًويف سامعه عن عمر نظر، ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفا،  بذاك املشهور، ّ
ًعمر مرسـال، ومـنهم مـن يزيـد يف متنـه زيـادة غريبـة،  عنومنهم من يرويه  ُ
 ).ومنهم من حيذفها
اختالف الروايتني ـ هـذه تنفـي ّ إال فلو مل يكن يف احلديث(: إىل أن يقول

 أراد اإلثبـات، ’  اهللاّأثبتت هذه ـ وال يمكن مع ذلك اجلزم بأن رسـول  ما
 .ّبمن العرش أربعة أصابع ال يستوي عليها الر ّوأنه يفضل

ّوهذا معنى غريب ليس له قـط شـاهد يف يشء مـن الروايـات، بـل هـو 
ّأن يكون العرش أعظم من الرب وأكرب، وهذا باطل، خمالف للكتـاب  يقتيض
 .والعقل ّوالسنة

                                                 
  .١٢٢ـ١١٩ ص٢ج:  العرش)١(
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ّويقتيض أيضا أنه إنام عرف عظمة الرب بتعظـيم العـرش املخلـوق وقـد  ّ ّ ً
مخلوق وهو أعظم من باملقايسة بّ إال ّفام عظم الرب. العرش أعظم منه جعل
 .ّمعنى فاسد، خمالف ملا علم منه الكتاب والسنة والعقل وهذا. ّالرب

ّفإن طريقة القرآن يف ذلك أن يبني عظمة الرب، فإنه أعظـم مـن كـل مـا  ّ ّ ّ ّ
ّفيذكر عظمة املخلوقات ويبني أن الرب أعظم منها. عظمته يعلم ّ ّ(...)١(. 

ّوإىل هنا يكون قد تبني لنا أن رأي أهل   ّالسنة واجلامعة يف حديث األطـيطّ
ّأنه حديث باطل مضمونا، حتى لو كان احلديث صـحيحهو   كيـفً سـندا، فًاًّ

ًواحلديث باطل حتى سندا احلال ّ. 
ّولذا نجد أن شارح العقيدة الطحاوية اإلمام القايض أيب العـز الدمـشقي  ّ ّ

ًضمن كتابه ما حيتاج املكلف إىل معرفته، ونال شهرة واسـعة الذي ّ ّ، وأن كـل ّ ّ
ٍقضايا االعتقاد ومسائله وما يمت إليهـا بـسبب عـىل طريقـة أهـل  ما فيه من ُّ

 عـن احلـدود  اهللاوتعـاىل (ًيقول كام نقلنـا عنـه كالمـه سـابقا  ّالسنة واجلامعة،
ّ ال حتويه اجلهـات الـست كـسائر ،واألعضاء واألدوات والغايات واألركان

 ).املبتدعات
  تعـاىل ال اهللاّامعة ومـوقفهم احلقيقـي يف أن ّوهذا هو نظر أهل السنة واجل

 .ّحتويه اجلهات، ال كام يقول ابن تيمية وأتباعه
 ونختم هذا البحث بام نقله اإلمام أبو زهرة من مناقشة ابن اجلوزي البـن
ّتيمية حيث أنه يذكر كيف جترد العامل الفقيه األثري ابـن اجلـوزي للـرد عـىل  ّّ ّ

 :ّيث كان له عدة مؤاخذات عىل هذه املدرسة ومنهاّابن تيمية وأتباعه ح أمثال
ّأهنم محلوا األحاديث عىل مقتـىض احلـس، فقـالوا ينـزل بذاتـه : السابع( ّ
ّويتحول بذاته، ثم قالوا وينتقل  ال كام نعقل، فغـالطوا مـن يـسمع، وكـابروا :ّ

                                                 
  .١١٨ـ ١١٧ ص٢ ج:املصدر نفسه )١(
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 .ّاحلس والعقل
ّهذا نص كالم ابن اجلوزي، وهو مؤدى كالمهم، ومهـام حيـاولو   نفـينّ

ّفإنه الصق هبم، وإذا جاء ابن تيمية من بعده بأكثر من قرن، وقال إنـه  التشبيه ّّ ٌ
ّفـظ، فـإن ّم إن فرسوا االستواء بظاهر اللّاالسم ال يف احلقيقة، فإهن اشرتاك يف

ّواجلسمية الزمة ال حمالـة، وإن فـرسوه بغـري املحـسوس  االعتقاد واجللوس ّ
ّويف احلالني قـد خـالفوا التوقـف الـذي هنوا عنه،  فهو تأويل، وقد وقعوا فيام

 .)١()سلكه السلف
 

 تعـاىل  هللالثقل   يف هذه املقولة وموقفهم من نسبة^ّإن رأي أهل البيت 
، اإلنكـار والـرفض وهـو ،رأهيم يف التجـسيم والتـشبيهعن ٍال ينفصل بحال 
ّوفقا ملا أسسوه لنا ْل س كمثله  { ه تعاىلقولً اعتامدا عىل ؛ً َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ، وما ذكروه يف }ٌء ْ

ًـ مما ذكرناه سابقا ـ كام جاء كلامهتم  : حيـث قـال×ِّعىل لسان اإلمام الرضا  ّ
ّف  ما   ا لق ال يوجد   خالقه، و  ما يم ن فيـه « يمتنـع    )يف اخللـق(ّ

 .)٢(»...صانعه
ّخلزاز وحممد بن احلـسنيّوكام ورد يف كتاب الكايف عن إبراهيم بن حممد ا ّ 

ً فحكينا له أن حممـدا ×ِّدخلنا عىل أيب احلسن الرضا > :قاال ّ رأى ربـه ’ّّ
ّيف صورة الشاب املوفق  )٤(هشام بن سامل ّإن: ّ يف سن أبناء ثالثني سنة، وقلنا)٣(ّ

                                                 
  .٢٣٠ـ٢٢٩ص...: ّتيمية حياتهابن ) ١(

 .٤١ص: التوحيد للشيخ الصدوق) ٢(
الذي وصل يف الشباب إىل الكامل ومجع بني متام اخللقة وكامل املعنـى يف اجلـامل، : ّاملوفق )٣(

ّأو الذي هي   .ت له أسباب الطاعةئُ

، وصـاحب × وأيب احلـسن موسـى الكـاظم ×  هو من أصحاب أيب عبد اهللاهشام  )٤(
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ّإنه أجـوف إىل الـرسة والبقيـة: ّوصاحب الطاق وامليثمي يقولون ّ ؟ )١(صـمد ّ
ًفخر ساجدا وقا   : لَّ

وصـفوك، سـبحانك  ـو   فمـن أجـل ذ ـك،ّسبحانك ما عرفوك وال وحدوك
طـاوعتهم أنفـسهم أن  عرفوك  وصفوك بما وصفت به نفسك، سـبحانك كيـف

أ بما وصفت به نفـسك والّ إال  م ال أصفكُا لهّ شبهوك بغ ك، 
ُ

ّشـبهك  لقـك، 

ّأنت أهل    خ ، فال  عل مـا  :فقـال نـاّ، ثـم التفـت إلي من القوم الظـا   ٌ
ّتوهمتم من  ء فتوهموا  األوسـط  )٢( ا مـط،ّ  ـن آل  مـد:ّثم قال غ ه،  اهللاّ

ّا ي ال يدر نا الغا  وال  سبقنا ا ا ، يا  مد إن رسول  حـ  نظـر  ’  اهللاّ
ّإ  عظمة ر ه  ن   هيئة ا شاب ا وفق وسن أبناء ثالث  ّ ُ يـا  مـد عظـ!سنة ّ م ّ

ّر  عز وجل أن  ّ  .ي ون   صفة ا خلوق ّ
َجعلت فداك من كانت رجاله يف خرضة؟ : قلت: قال ُ ِ ُ 
ّإذا نظر إ  ر ه بقلبه جعله   نـور مثـل نـور ا جـب  ّذاك  مد  ن: قال

 منه أخـ  ومنـه أ ـر ومنـه أبـيض  اهللاّإن نور  ّح   س ب    ما   ا جب،
 .)٣(<ة فنحن القائلون بهّا كتاب وا سن ّومنه غ  ذ ك، يا  مد ما شهد  

ّصول معتقـدات أئمـة أهـل أهذا هو األساس واألصل الذي نبني عليه 
                                                                                                                   

ّو أبو جعفر حممـد بـن الـنعامن بـن الـنعامن األحـول املعـروف بمـؤمن الطـاق، الطاق ه
ّ التامر، ونسبة هذا  وامليثمي هو أمحد بن احلسن بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم بن عبد اهللا

 .ّإىل هؤالء الثالثة عند أكابر الشيعة غري صحيح كام تقدم...) ّإنه أجوف: (القول

ّ العامل كله شخص واحد وذات واحدة لـه جـسم وروح، فجـسمه ّهذا قول الذين زعموا أن )١(
ّجسم الكل، أعني الفلك األقىص بام فيه، وروحه روح الكل، واملجموع صورة احلق ّ ّ.... 

  .الطريقة والنوع من اليشء واجلامعة من الناس أمرهم واحد: النمط بالتحريك )٢(

  .ري ما وصف به نفسه تعاىل، باب النهي عن الصفة بغ٣، ح١٠٢ـ١٠١ ص١ج:  الكايف)٣(
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  . يف مسائل التجسيم والتشبيه^ البيت
سألني أبو : عن صفوان بن حييى قال( : تعاىل فنذكر هللاّأما عن نسبة الثقل 

ّقرة املحدث  ؟×أدخلـه عـىل أيب احلـسن الرضـا  أن ـ ّوهو مـن املـشبهة ـ ّ
َ فأذن يل، فدخل،ستأذنتهفا ّأفتقـر أن: ّاحلالل واحلرام، ثم قال له  فسأله عن،ِ ُّ 
ول حمـ    مول مفعول به  ضاف إ  غ ه  تاج، وا  :× حممول؟ فقال  اهللا

: فظ مدحة، و ذ ك قول القائل وهو   ا ل،وا ا ل فاعل، )١(فظا ل اسم نقص  
َ األسـماء ا ـس  فـادعوه بهـا   هللاَو{  اهللا وأسفل، وقـد قـال وأ  فوق و ت ِ ُ ُ ْ ْ َْ َ َُ ُْ َ ْ{ 

ّإنـه ا ا ـل   الـ  : ّإنه ا حمول، بل قـال :و م يقل   كتبه )١٨٠: األعراف( ّ

، و م  ـسمع  اهللاتزوال، وا حمول ما سوى  وا حر وا مسك ا سماوات واألرض أن
 .)يا  مول( :ّ وعظمته قط قال   د ئه اهللاأحد آمن ب
ٌو مل عرش ر ك فو هم يومئذ  ما ية{: ّفإنه قال: ّو قرةقال أب َ َ َِ َ ََ

ٍ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َ  َ َ َْ ُ ْ : احلاقة( }َ
َا ين  ملون العرش{ : وقال)١٧ َْ َ ْ  َ ُ ِ ْ َ  ؟)٧: غافر( }ِ

، والعـرش اسـم علـم وقـدرة،  اهللالعرش لـ س هـو  :×فقال أبو احلسن 
د بّخلقـه، ألنـه اسـتعٍخلق مـن : أضاف ا مل إ  غ ه ّ ثم،ّوعرش فيه    ء

ّعلمه، وخلقا  سبحون حول عرشـه وهـم يعملـون  َخلقه  مل عرشه وهم  لة ً

د أهـل األرض بـالطواف حـول بع واست.عباده  و الئ ة ي تبون أعمال،بعلمه
والعرش ومن  مله ومـن حـول العـرش     العرش استوى كما قال، اهللا و،ب ته
ّ    نفس وفوق    ء و      القائم ا ا ل  م، ا افظ  م، ا مسك اهللاو ّ ّ

ّمفـردا ال يوصـل  ـ ء فيفـسد ا لفـظ ً  مول وال أسفل، قوال: ُ ء، وال يقال ً

                                                 
ّليس املراد أن كل ما ورد عىل صيغة املفعول اسم نقص وإال النتقض باملوجود واملعبـود  )١( ّ ّ

  .ّواملحمود، بل ما دل عىل وقوع تأثري من غريه كاملحفوظ واملربوب واملحمول وأمثاهلا
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 .وا ع 
ّفتكذب بالرواية التي جاءت أن : ّقال أبو قرة ّ إذا غـضب إنـام يعـرف  اهللاّ

ّأن املالئكة الذين حيملون العرش جيدون ثقله عىل كواهلهم، فيخـر غضبه ون ّ
ًسجدا،  :×ّذهب الغضب خف ورجعوا إىل مواقعهم؟ فقال أبو احلسن   فإذاّ

  تبارك وتعا  منذ لعن إبل س إ  يو ك هـذا هـو غـضبان اهللاأخ   عن 
 عليه، فم  ر ؟ وهو   صفتك  م يزل غضبان عليه و  أو ائه و  أتباعه،

ّكيف   ئ أن تصف ر ك با غي  من حال إ  حال وأن  ه  ري عليه ما  ـريّ
ّسبحانه وتعا ،  م يزل مع ا زائل ، و م يتغ  مع ا تغ  ن،!   ا خلوق ؟ ّ و ـم  ُ

ّ ي بدل مع ا تبدل ، ومن دونه   يده وتدب ه، و هم إ ه  تاج وهو غـ  ّ ّعمـن  ّ

 .)١(سواه

                                                 
 .، باب العرش والكريس٢ح، ١٣٢ـ١٣٠ ص:الكايف )١(
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ّأثبتنا فيام تقـدم أن مـنهج ابـن تيميـة وأتباعـه يتبنـى القـول بالتجـسيم، ّ ّ ّ 
ّباإلضافة إىل كونه من املشبهة، بمعنى أن    سبحانه وتعاىل يشابه األجـسام، اهللاّ

ّويوجد يشء يشبهه، وبينا مقولة ابن تيمية يف الفصل بني التجـسيم والتـشبيه  ؛ّ
ًلرضورة أن اإلنسان إذا كـان جمـسام ّأشار يف بعض كلامته إىل أنه ليس با حيث ّ ّ

ٍفقد يكون جمسام وال يكون مشبها، وقد يكون جمسام ومـشبها يف آن  ّفهو مشبه، ً ًّ ًّ ًّ ّ
  اهللاويف اجلملة الكالم يف التمثيل والتشبيه ونفيه عن ( :ذلك قوله واحد، ومن

ّالتجسيم ونفيه مقام آخر، فـإن األو مقام، والكالم يف ّ ّدل ــ  نفـي التـشبيهـ ل ٌ
ّوإمجاع السلف واألئمـة واسـتفاض عـنهم اإلنكـار  ّعىل نفيه الكتاب والسنة

 .)١()ّعىل املشبهة
ّوأما الكالم يف اجلسم واجلـوهر ونفـيهام ( :ٍويف موضع آخر يتابع بالقول 

ّأن ننفـي اجلـسمية، كـام أنـه لنا يعني ليس . )٢()أصل أو إثباهتام فبدعة ليس هلا ّ
ّهـو قـد أثبـت اجلـسمية يف الكثـري مـن  ة، وإن كـانّليس لنا أن نثبت اجلسمي

 .كلامته
ّ بطـرق الـبعض عـن النبـي ّيف البحث عن احلديث املـروي إىل  اآلننأيت

النقاش حول مـنهج لكي نستكمل »  آدم   صورته اهللاخلق «: ّ بأنه قال’
ّتيمية وإثبات كونه من املشبهة ابن ّ. 

                                                 
  .٤٠٥ ص٢ج: لل والنق درء تعارض العق)١(

 .٤٠٦ ص٢ج:  املصدر نفسه)٢(
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ّورد هذا احلديث بألفاظ متعد دة ختتلف بعضها يف الـصدر، وبعـضها يف ٍ
وكذلك بعضها فيه عبارة عىل صورة الـرمحن، وبعـضها عـىل صـورة  العجز،

 .ّوسنستعرض كل هذه األلفاظ. من التعابري نفسه وغري ذلك
ً إىل أنه هل يوجد عنـدنا فعـال  ـٍولو بشكل إمجايل ـ ولكن قبل ذلك نشري ّ

ّصحيح يدل عىل أن النبي  ّنص ّ  ؟»صورته  خلق آدم   اهللاّن إ«:  قال’ّ
نعم، هناك روايات وردت عن طـرق املدرسـتني والفـريقني، : واجلواب

نقلـوا  ^ّكانوا من أهل السنة أو كانوا من علامء مدرسة أهـل البيـت  سواء
 .» خلق آدم   صورته اهللاّإن «ّأحاديث فيها مثل هذا النص 
 :ومن هذه املصادر نذكر

 صحيح البخاري يف بـاب االسـتئذان، عـن أيب وردت يف :وىلالرواية األ
ً آدم   صـورته، طـو  سـتون ذرا ،  اهللاخلق «: ّ أنه قال’ ّهريرة عن النبي ّ

 فاسـتمع مـا ،و ك نفر من ا الئ ة جلـوسأ اذهب فسلم    :ّفلما خلقه قال
ّ يونك فإنها  يتك ّو ية ذر تك، فقال ّّ ليك ا سالم ع: ا سالم علي م، فقا وا: ّ

ّ، ف  مـن يـدخل ا نـة   صـورة آدم فلـم يـزل  اهللا ، فزادوه ور ة اهللاور ة  ّ

 .)١(»ّا لق ينقص بعد ح  اآلن
وردت يف صـحيح مـسلم، وهـي ختتلـف بـصيغتها عـن  :الرواية الثانية

صحيح البخـاري الـذي أوردهـا يف بـاب االسـتئذان  الرواية التي وردت يف
ّوردهــا كــذلك يف كتــاب الــرب والــصلة أ ولــيس يف بــاب التوحيــد، ومــسلم

إذا قاتل أحد م «: ’  اهللاقال رسول : عن أيب هريرة قال :واآلداب، وفيها
                                                 

  .٦٢٢٧، ح٤٤٣ ص٤ج: ...مور رسول اهللاُأاجلامع املسند الصحيح املخترص من  )١(
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 .)١(» خلق آدم   صورته اهللاّا وجه فإن  أخاه فليجتنب
ٌيدخل ا نة قوم أفئدتهم>وكذلك ورد احلديث يف صحيح مسلم يف باب  ّ 

 .<مثل أفئدة الط 
 ق الكتاب الشيخ مسلم بـن حممـود عـثامن الـسلفيّونشري إىل ما قاله حمق

ّوأصل اجلملة من احلديث جاء نـصه : (األثري يف حاشيته عىل صحيح مسلم
ّ نعمل اإل سان   صورتنا كشبهنا في ـسلطون   سـمك  اهللاوقال >التوراة  يف

ّو  ط  ا سماء و  ا هائم و    األرض و   يع ا بابات ال  تدب ا حر ّ 
ّويف هذا املوطن أحب أن أنـوه أن. < اإل سان   صورته اهللا  األرض، فخلق  ّ ّ 

ّبعض املنكرين هلذا احلديث قـد يـستندون إىل مـا نـسب إىل مالـك ولكنـه ال  ُ
 .)٢()ّيصح

ّفهو يقبل بأن هذه الرواية منقولة لنا من اليهود عن توراهتم، وفيه ما يـدل  ّ
ًيقبل ما يقوله املنكرون للحـديث اسـتنادا إىل التشبيه، ويف الوقت ذاته ال  عىل

 !مالك؟ ما قاله
عـن أيب  :وردت يف مسند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل وفيهـا :الرواية الثالثة

خلـق آدم   اهللاّإذا  ب أحدهم فليجتنب ا وجـه، فـإن «: ’ّهريرة عن النبي 
 .)٣(هذا احلديث إسناده صحيح عىل رشط الشيخني»   صورته

ّللحافظ أيب بكر عبد الـرزاق ) ّاملصنف(وردت يف كتاب  :بعةالرواية الرا
ّإذا  ب أحد م فليجتنب ا وجه، وال يقولن قـبح > :وفيها بن مهام الصنعاين، ّ

                                                 
  .٢٦١٢، ح٣٩٦ ص٤ج: صحيح مسلم )١(
  . املصدر نفسه)٢(
  .٢٧٥ ص١٢ج:  مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٣(
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أخرجـه . » خلـق آدم   صـورته اهللاّوجهـك، فـإن   وجهك ووجه من أشبه اهللا
 .)١(فردالبخاري يف األدب امل
إذا « :لإلمام اآلجري، وفيها) يعةالرش(وردت يف كتاب  :الرواية اخلامسة

ّ ب أحد م فليتجنب ا وجه، فإن  ّ عز وجل خلق آدم   اهللاّ  .)٢(»صورته ّ
ّ عـز وجـل  اهللالتوحيد ومعرفة أسامء (وردت يف كتاب  :الرواية السادسة ّ
 :لإلمام ابن مندة، وذكر روايات عديـدة، منهـا) ّوالتفرد ّوصفاته عىل االتفاق

ّ عـز وجـل اهللاّ وجهك ووجه من أشبه وجهك، فـإن  اهللاّ قبح ّال يقولن أحد م« ّ 
ّوهذا إسناد مشهور متصل صحيح» خلق آدم   صورته ٌ)٣(. 
 .)٤(وفيها نفس األلفاظ) ّصحيح ابن حبان(وردت يف  :الرواية السابعة

ــة  ــة الثامن ــاب  :الرواي ــسنة أرشح (وردت يف كت ــاد أهــل ال ّصــول اعتق
 .)٥(ًي، وفيها أيضا نفس األلفاظئكالعامل الالال للشيخ اإلمام) واجلامعة

 .إىل غري ذلك من عرشات املصادر التي ورد فيها هذا احلديث
 

للـشيخ ) عيون أخبار الرضا(و) التوحيد (وردت يف كتايب :وىلالرواية األ
يـابن رسـول : ×قلت للرضا : عن احلسني بن خالد قال>: وفيه الصدوق،

! صـورته  خلـق آدم   اهللاّإن :  قـال’  اهللاّالناس يروون أن رسـول  ّإن  اهللا
                                                 

ف )١(   .٤٤٥ ص٩ج: املصنّ

  .١١٤٧ ص٣ج: الرشيعة )٢(

ّ عز وجل و التوحيد ومعرفة أسامء اهللا )٣( ّصفاته عىل االتفاق والتفردّ   .٢٢٣ ص١ج: ّ

  .١٨ ص١٣ح: ّابن حبان برتتيب ابن بلبانصحيح  )٤(

  .٣٣٦ ص٢ج:  املنتخب من مسند عبد بن محيد)٥(
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ّ لقـد حـذفوا أول ا ـديث، إن رسـول  اهللا قاتلهم :فقال    ـر بـرجل  ’  اهللاّ

.  ـشبهك  وجهـك ووجـه مـن اهللاّقـبح : ّي سابان، فسمع أحدهما يقول  صاحبه
آدم    ّ وجـل خلـقّ عـز اهللاّ ال تقل هـذا ألخيـك فـإن  اهللايا عبد  :’ فقال

 .)١(»صورته
عـن  :للصدوق، وفيهـا) التوحيد(ًوردت أيضا يف كتاب  :الرواية الثانية 
 وجهك ووجـه  اهللاّقبح : ٍلرجل ً رجال يقول’ّسمع النبي «:  قال×ّعيل 

ُمه، ال تقل: ’، فقال من يشبهك  .)٢(» خلق آدم   صورته اهللاّهذا فإن  َ
ًقال الصدوق معلقا عىل احلدي ّتركت املشبهة من هذا احلديث أولـه، ( :ثّ ّ

ّفضلوا يف معناه وأضلوا  خلق آدم عىل صورته، اهللاّإن : وقالوا ّ()٣(. 
ّعـن حممـد بـن  :وفيهـا) التوحيـد(ًوردت أيضا يف كتاب  :الرواية الثالثة

ّ عام يروون أن ×سألت أبا جعفر >: مسلم، قال ّعز وجل خلق آدم عـىل   اهللاّ ّ
 واختارهـا   سـائر  اهللاصطفاها   صورة  دثة  لوقة : ×صورته، فقال 

ا كعبـة إ  نفـسه، وا ـروح إ   ا صور ا ختلفة فأضافها إ  نفسه كمـا أضـاف
 .)٤(»نفخت فيه من رو : ب  ، وقال: نفسه، فقال

ًأما موقف علامء الشيعة من هذا احلديث فسيأيت بيانه الحقا ّ. 
 

 ،مـورأّفقه هذا احلديث، والوقوف عىل حقيقة املعنى منه يرتبط بعـدة ّإن 
                                                 

 ١ج: ×، وعيـون أخبـار الرضـا ١١، ح١٢، بـاب ١٥٣ـ١٥٢ ص:توحيد الصدوق )١(
  .١٢، ح١١ :، باب١١٠ص

  .١٠، ح١٢ :، باب١٥٢ ص:توحيد الصدوق )٢(

  .١٠: ديثاحل ذيل :املصدر نفسه )٣(

  .١٨، ح٦ :، باب١٠٣ ص:املصدر نفسه )٤(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٣٨٨

ّأمهها بيان املعنى املراد من الصورة، ألن منها يستوحى ويستفاد التشبيه ومن ّ. 
ّوالبد من اإلشارة إىل أنه من األ ّصول املتسامل عليها لدينا أنّ فهـم املـراد ل هَ

ّاآلية القرآنية أو النص النبوي ينبغـي م من ّراجعـة كلـامت اللغـويني يف هـذا ّ ّ
لتحديد االستعامالت التي استعملت فيها املفردات الـواردة يف اآليـة  املجال،
 .ّأو النص

ّ الواردة يف احلديث املتقدم، البد لفهمهـا مـن الرجـوع <الصورة>وكلمة  ّ
 .ّغويني ومعرفة ما يقولونه فيهاكلامت الل إىل

ِّتعـددة يف كلـامت املتكلمـني،استعامالت م) الصورة(كلمة لكذلك نجد  ّ 
 يقولـه هـؤالء، ّعـامولسنا هنا بصدد البحث التفصييل . والفالسفة، والعرفاء

 .نشري إىل استعاملني هلذه املفردة ّوإنام
ّتطلق الصورة ويراد هبا شكل اليشء، وهيئة اليشء التي يتميز هبـا : ّاألول ُ ُ

رسير، وكـذلك ًفمثال الكريس مصنوع مـن اخلـشب، وكـذلك الـ. غريه عن
ّمور املـادة فيهـا واحـدة وهـي اخلـشب، ولكـن مـع ذلـك األ املنضدة، فهذه

والسبب يف هذا االختالف يف التسمية ليس هو مـن  ّنسميها بتسميات خمتلفة،
الشكل واهليئة التي عىل أساسـها قلنـا هـذا رسيـر،  ّناحية املادة، بل من حيث

 .موراأل وهذا كريس، ونحو ذلك من
 نا إىل اإلنسان وإىل الغنم وإىل البقر وباقي احليوانات، فمنوهكذا لو نظر

ّحيث احلياة كلهـا موجـودات حيـة، ولكنهـا مـن حيـث الـشكل والـصورة  ّ ّ
مرادنا من الصورة صفات اليشء، بل املراد من الصورة شـكل  ختتلف، فليس

 .عن شكل املوجود اآلخر املوجود واختالفه
الصورة، فيقولون عن اإلنسان إذا وهبذا املعنى يطلقون عىل شكل الوجه 

 .رأسه ال صورة له  ُقطع
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ُتطلق الصورة ويراد منها صفة اليشء، فعندما نـسأل عـن صـورة : الثاين
 ًا، بـصريًا، سميعًا، قادرًاال يكون املراد شكله، بل صفاته مثل كونه عامل اليشء

 .ونحو ذلك
 :نيفردة الصورة استعاململّواحلاصل أن 

 .ءشكل اليش: ّاألول
 .صفة اليشء: الثاين

ٍغويني، وأشاروا إىل ذلـك بـشكلت اللكلامستعامالن وردا يف وهذان اال ّ 
 :واضح ورصيح يف مثل املوارد التالية

لإلمــام ) النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر(يف كتــاب  :ّاملــورد األول
يـع َّ وهو الـذي صـور مج،ِّ تعاىل املصور اهللايف أسامء ( :اجلزري ابن األثري، قال

ّفأعطى كل يشء منها صورة خاصة وهيئة منفـردة يتميـز  ،ّاملوجودات ورتبها ّ ٍ ّ
ُ الصورة ترد <ّيلة ر    أحسن صورةأتا  ا ل>وفيه  هبا عىل اختالفها وكثرهتا، ِ

 وهيئتـه عـىل معنـى ،وعىل معنى حقيقـة الـيشء يف كالم العرب عىل ظاهرها
أي : وصورة األمر كـذا وكـذا. هيئته أي: ُيقال صورة الفعل كذا وكذا. صفته
 .)١()صفته

ُإذن الصورة قد تستعمل ويراد هبا هيئة الـيشء وشـكله، وقـد تـستعمل  ُ
 .صفة اليشء ُويراد هبا

ٍونشري إىل أنه عندما تطلق الصورة ويراد الشكل الظاهري، فإنه حينئـذ  ّ ُ ُّ
ُوعندما تطلق ويراد هبا . ّبالعني املجردة واملحسوسة والبارصة ُيدرك الـصفة ُ

بالعقـل وبالـذهن، وال تـدرك بـالعني ّ إال ّأن املعاين ال تدرك اهعنمف ّاملعنوية
 .البارصة

                                                 
  .٥٢٩ ص:النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري )١(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٣٩٠

ّملحمد بـن ) مصطلحات يف كتاب العقائد(ما ورد يف كتاب  :املورد الثاين
ّالـصورة بالـضم الـشكل، وتـستعمل : وقال الكفـوي( :قال إبراهيم احلمد،

 .)١()ّ األعيان ومتيزها عن غريهاالصورة ما تنتقش به بمعنى النوع والصفة،
الصورة ( ):صور(ّقال الزبيدي يف مادة ) تاج العروس(يف  :املورد الثالث

ّمــع صـور بــضم ففــتحاجل ،ِّالــشكل واهليئــة واحلقيقـة والــصفة: ّبالـضم ٌ َ ُ... 
ّأتـا  ا ليلـة ر    >: وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة ومنه احلـديث

الم العرب عىل ظاهرها وعـىل معنـى حقيقـة الـيشء ِ ترد يف ك.<صورة أحسن
صـورة و ،صورة الفعل كذا وكـذا أي هيئتـه: ُصفته، يقالمعنى   وعىل،وهيئته

 .)٢()األمر كذا أي صفته
ّغة التـي أشـارت إىل نفـس املـضمون املتقـدم، إىل غري ذلك من كتب الل

ًجتنباال نرى حاجة لذكرها  والذي  . لإلطالةّ
 بيـان(كتـاب من إىل هذا ما ورد يف قسم الدراسة ّولعل أوضح من أشار 

ة َّملؤلف مـن عـرشا، حيث هناك بعض الطبعات هلذا الكتاب )ّتلبيس اجلهمية
الدراسة عـن كتـاب بيـان تلبـيس (ّاجلزء األول منها بعنوان يف جاء  ّجملدات،
ّالـصورة بالـضم ( :ٍإىل هذا املعنى بشكل واضح، يقول ، وفيه إشارة)ّاجلمهية
والـصفة،  واحلقيقـة. ..ر، وهـي مـا تنـتقش بـه األعيـانَوُ مجعها صالشكل،

ّأحدمها حمسوس يدركه اخلاصة والعامة كـصورة: والصورة رضبان اإلنـسان  ّ
 ّ يـدرك باملعاينـة والرؤيـة احلـسية، والثـاين معقـول يدركـه، وغـريهوالفرس

ّاخلاصة دون العامة كالصورة التي اختص اإلنـسان هبـا مـن العقـل والرؤيـة ّّ 
                                                 

  .٨٥ ص:مصطلحات يف كتاب العقائد )١(

  .ّ، مادة صور٣٠٨١ ص١ ج:تاج العروس )٢(
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 .)١()ّص هبا يشء بيشءُخالتي  واملعاين
ِويف موضع آخر من الكتاب يقول ابن تيمية مشريا إىل الصورة التـي تـرد  ً ّ

بعض األحيـان بمعنـى الـرأس واسـتعامهلا يف املعنـى املحـسوس املـرتبط  يف
ّوقال العلامء كابن عباس، وعكرمة، وأمحد ( :واهليئة واملقدار، فيقول بالشكل
فإذا قطع الرأس مل تبق صورة، وهلذا قـال ابـن  هي الرأس،الصورة : وغريهم

ًإن كنت مصورا: ّعباس ملن استفتاه  .)٢()ر الشجر وما ال روح فيهّفصو ّ
 

 ّ من الطبيعـي أن يتولـد لـدينا، ضوء هذين االستعاملني ملفردة الصورةيف
ّاجتاهات متعددة يف فهم احلديث عىل أسـاس كـل اسـتع ّ امل، وهـذا مـا نـراه ّ

ّيف كلامت علامء املدرستني من أهل الـسنة والـشيعة اإلماميـة حيـث بوضوح ّ 
 .اختلف الفهم للحديث من خالل املعنى املراد من استعامل مفردة الصورة

 ومنهم مـن جعلهـا مخـسة، ،ّوقد أهنى بعضهم هذه االجتاهات إىل عرشة
ّإلشــارة إىل أهــم هــذه ّثالثــة وهكــذا، ومــا هيمنــا يف هــذا البحــث ا ومــنهم

ّيمكن حرصها أو إرجاعهـا إىل ثالثـة؛ أمـا الفائـدة املرتتبـة  ّاالجتاهات والتي ّ
ّفهي أنه إذا ثبـت أن  ّعىل ذكر هذه االجتاهات  سـبحانه وتعـاىل لـه صـورة  اهللاّ

ًوشكل فيكون حينئذ قـابال ُّيـوم القيامـة، أو يف عـامل الـدنيا، وذلـك   للرؤيـةٍ
أمـام عينيـه كالـشمس  املوجـودةاألشياء ام يرى اإلنسان ّبالرؤية البرصية، فك

 بـالعني سـبحانه وتعـاىل  اهللاَّوالقمر وسائر املوجودات اجلسامنية، كذلك يرى 
ُّإما يف هذه الدنيا أو يف النوم أو يوم القيامة ،ّاملجردة ّ. 

                                                 
   .٣٩٨ ص١ج: ّهمية، قسم الدراسةتلبيس اجلبيان  )١(

  .٤٦٤ ص٦ ج:املصدر نفسه )٢(
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ّوقد رصح بذلك بشكل واضح حمقق كتاب   ّبيان تلبيس اجلهمية ـ قـسم(ّ
ّ وهـو الغنـي ، سبحانه وتعاىل أعظم موجود وأكربه اهللاو( :قالحني ) الدراسة

ّبنفسه، والقائم عىل كل يشء بـام يـصلحه، وهـو احلـي  ّعام سواه، وهو القائم ّ
ٌالقيوم ال تأخذه سنة وال نوم، ِ ُّفرؤيته جائزة عقال يف الـدنيا ّ   اهللاّوسـأهلا نبـي  ـ ً

ِأر  َ رب{:  بقوله×موسى  ِ
َ

ّمنني يف اجلنة هلم ولغريهم  وهي واقعة للمؤ ـ}
 .)١()ذلك بني أهل العلم يف املوقف عىل خالف يف

ّفاملسألة ليست مسألة نظرية حمضة، وإنام مسألة عقدية وقع اخلالف فيهـا ّّ 
 سـبحانه  اهللاّبني علامء املسلمني من اليوم األول مـن صـدر اإلسـالم، وهـل 

ّيمكن أن يرى هبذه العني البرصية املحسوس وتعاىل  ال؟ ومن نتـائج مّة املادية أُ
 م ال؟ تعاىل له صورة أ هللاهل ا: املسألة هذه

ّأما االجتاهات   :ةيف هذه املسألة فهي ثالثاألساسية ّ
ّاالجتاه األول  :ّيقوم عىل عنرصين وركنني أساسيني :ّ
ّاالعتقاد بأن املراد من الـصورة الـشكل، ولـيس الـصفة  :ّالعنرص األول

 .أي عىل شكله»  آدم   صورته اهللاخلق «: ’ ولهواملعنى واحلقيقة، فق
 يعود»   صورته...«: ’ّاالعتقاد بأن الضمري يف قوله  :العنرص الثاين

 . تعاىل ال عىل آدم اهللاعىل 
ّ االجتاه األول يف العنرص األول، ويتفـق معـهعنخيتلف  :ّاالجتاه الثاين ّ ّ يف  ّ

 :العنرص الثاين، وبيان ذلك 
ّنه يقول بأنإ  ه ليس املراد من الصورة الشكل، بل املراد من الصورة املعنـىّ

 ّ تعاىل خلق آدم عىل صورته، أي عىل صفاته، وكام أنـه سـبحانه اهللاواحلقيقة، ف
                                                 

   .٣٩٩ ص:املصدر نفسه )١(
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ًعــامل، فاإلنــسان أيــضا عــامل، وهكــذا يف القــادر، املريــد، املختــار، الــسميع، 
 ....البصري

ّوكل الصفات اإلهلية هلا آيات يف وجود اإلنسان    هللاّباعتبار أنـه أكـرب آيـة ّ
َ تبـارك {: سبحانه وتعاىل، ولذا يقول القرآن الكريم َ َ َ َ أحـسن ا ـالق   اهللاَ ِ ِ َ َْ ُ ْ َ{ 

ّاآلية بحسب الظاهر متدح اإلنسان، لكنهـا متـدح   فمع كون.)١٤: املؤمنون(
وعقيـدة احللـول والرتكيـب أو الفـيض  خالق اإلنسان، مع عدم قبول مبـدأ

 .ذلكّوالرتشح وغري 
ّوهو االجتـاه الـذي يتفـق مـع االجتـاه األول يف العنـرص  :ّاالجتاه الثالث ّ ّّ

ّاألول، بخالف االجتاه ّ، ولكنـه ـ أي االجتـاه اختلـف معـه فيـهالثـاين الـذي  ّ ّ
: ّففي االجتـاه الثـاين قـال. يف العنرص الثاين ّاألولاالجتاه الثالث ـ خيتلف مع 

ّالصفة واملعنى، ولكن االجتاه الثالـث  بلّبأن الصورة ليس املراد منها الشكل 
مرجـع الـضمري حيـث قـال  املراد منها الـشكل، واالخـتالف هـو يف: يقول

ّأصحاب االجتاه الثالث بأنه ال يعود عىل   .الضمري هو آدم ، بل مرجع اهللاّ
  اهللا آدم عىل صورته، أي عىل صورة آدم، ال عىل صـورة اهللاخلق : فاملعنى

 .سبحانه وتعاىل
 :ّا الفارق األسايس بني هذه االجتاهات فهوّأم

ّبناء عىل االجتاه األول يلزم أن يكون  ّ   سبحانه وتعـاىل صـورة وشـكل، هللاً
  اهللا تعاىل خلق آدم عىل شبه صـورة  اهللافاجلسم موجود، ولكن يلزم التشبيه، ف

 .سبحانه وتعاىل
ّوعليه، فكل من التزم باالجتاه األول يكون ملزم ّ   بـني آدم وبـني بالتشبيهًاّ

 .صورة الرمحن
ّومن الواضح أن التشبيه ال يمكن تعقله بال جتسيم ـ كام تقدم ـ  ّ ّ. 
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ّفمحذور التشبيه يقـع فقـط يف االجتـاه األول، ألن االجتـاه الثـاين قـال ّّ ّ :
الـضمري : هي الصفة، وبذلك تنتهي مشكلة التشبيه، ويف الثالث قال الصورة

 .إىل آدم  بل اهللاال يعود إىل 
 

ّلن ندخل مسبقا يف احلكم عىل معتقـدات ابـن تيميـة وموقعـه بـني هـذه ً 
ّاالجتاهات، بل نريد أن نرجع إىل كلامته يف مواضـع متعـددة، وعـىل أساسـها  ّ

 .عليه نحكم
 :بعـد نقلـه للحـديث) ّبيـان تلبـيس اجلهميـة(ّيقول ابن تيمية يف كتابـه  

 عىل روايـة هـذا اخلـرب ونحـوه ـ مثـل عطـاء بـن أيب ربـاح،ّفاتفاق السلف (
وحبيب بن أيب ثابت واألعمش، والثوري، وأصحاهبم من غـري نكـري سـمع 

ّملثل ذلك يف ذلك العرص، مـع أن هـذه الروايـات املتنوعـة يف مظنـة  من أحد ّ ّ
ّمة مل تنكر إطالق القول بأن ّعىل أن علامء األ ٌاالشتهار دليل ىل  خلق آدم عـ اهللاّ

 .)١()ّكانوا متفقني عىل إطالق مثل هذا صورة الرمحن، بل
ّ دليل عىل أنه يعيد الـضمري عـىل <صورة الرمحنعىل >فقوله    تعـاىل ال اهللاٌ

 .ّعىل آدم، ثم ينسب ذلك إىل علامء املسلمني عىل طريقته املعتادة
 .ّإن هذا احلديث ضعيف: فإن قلت

 مـا روي: سناحلـاحلـديث ه وهلذا جيعل الرتمذي وغـري( :ُفيجيب بقوله
ًيف طريقـه مـتهام بالكـذب، وال كـان خمالفـا لألخبـار  من الوجهني، ومل يكن ً ّ

 .فظ أن يكون هبذه املنزلةالل املشهورة، وأدنى أحوال هذا
ّفقد ثبت عن الـصحابة أهنـم تكلمـوا بمعنـاه كـام يف قـول ابـن : ًوأيضا ّ

                                                 
  .٤٤٥ ص٦ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )١(
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 .)١()ٍتعمد إ  خلق من خل    صور  :ّعباس
ٍس هذا املعنى واملضمون واملعنى ذكره ابن تيمية يف موضع آخـر مـنونف ّ 

ّال تقبحوا ا وجه فـإن > :نفس الكتاب حيث أورد فيه  خلـق آدم   صـورة  اهللاّ
 .<ا ر ن

ّوكالمه شاهد عىل أن مراده من الصورة الوجـه والـشكل، ويف احلاشـية  ٌ
ّصح أن : (ّالكتاب يقول املعلق عىل :  صورة الـرمحن، وقـال خلق آدم عىل اهللاَّ

ّ املؤلف أن أدنى أحوال هذا ، ويرى<ٌهو حديث صحيح> :أمحد يقول ُسمعت ّ
 .)٢()فظ حسنالل

 .ّإذن فقد عنون احلديث بأنه حسن
ّأما أتباع ابن تيمية ومن مشى عـىل منوالـه وسـلك منهجـه  فقـد كانـت ،ّ

ّرصحيـة وواضـحة يف اعتقـادهم باالجتـاه األول القائـل بالع كلامهتم نـرصين ّ
ّكون املراد مـن الـصورة الـشكل، وأن الـضمري : احلديث ومها ّاألساسيني يف

 :وتعاىل، ومن هؤالء نذكر كلامت األعالم التالية  سبحانه اهللايعود عىل 
 ّأحاديث العقيدة، املتـوهم إشـكاهلا يف الـصحيحني( ما ورد يف كتاب .١

ًمجعا ودراسة  يبّومما ال ر( : يقولحيث) ّ للدكتور سليامن بن حممد الدبيخي،ً
الـضمري يف  ّ تعاىل عىل ما يليـق بجاللـه وعظمتـه، وأن هللاّفيه أن الصورة ثابتة 

  وإضافة الصورة إليه مـن بـاب إضـافة، تعاىل اهللاٌ عائد إىل <عىل صورته>قوله 
 تعـاىل  هللا  ـالـصورة ـ وف، وال فرق بني إثبات هـذه الـصفةالصفة إىل املوص

ات من قبيل اليدين والوجه والعني، وهـذا هـو الـذي باقي الصف وبني إثبات
                                                 

  .٤٤٨ـ٤٤٧ ص٦ املصدر نفسه، ج)١(

  .٣٦٧ ص:املصدر نفسه )٢(
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هذا احلديث مل يكـن : ّقال شيخ اإلسالم ابن تيمية... ّتيمية اختاره الشيخ ابن
ّالثالثة نزاع يف أن الضمري عائد عىل  بني السلف يف القرون ٌ، فإنه مستفيض  اهللاٌ ّ

ٍمن طرق متعددة عن عدد ّمن الصحابة، وسياق األحاديـث كلهـا يـدل ّ  عـىل ّ
ّذلك، ولكن ملا انترشت اجلهمية يف  فيه عائد َ الضمريٌاملئة الثالثة جعلت طائفة ّ

 .)١() اهللاعىل غري 
يف ) هــ٢٧٦ت (وهذه العبارة من الدبيخي إشارة إىل ما قالـه ابـن قتيبـة 

 ).تأويل خمتلف احلديث( كتابه
ّل يعتـرب كــ ّكغـريه مـن أتبـاع ابـن تيميـة ـ ّن الدبيخي أونالحظ كيف  

ِّالعقيدة جهميا ومعطال وخارجا عن الدين خمالف له يف ً ّ ًً ّ.... 
لعبـد ) رشح كتاب التوحيد من صـحيح البخـاري( ما ورد يف كتاب .٢

ّحممـد الغنـيامن، الـذي ذكـر النـصوص املتعـددة بمختلـف ألفاظهـا   بن اهللا ّ
 :غـةيف معنـى الـصورة يف الل: ل الثاينالفص( :لاقّرواته، ثم  للحديث وأسامء
 الـشكل،: الـصورة: غـةء، وحقيقتـه، وهيئتـه، ويف مـتن اللوهو شكل اليش
 .واهليئة، واحلقيقة

 .الشكل، مجعها صور: ّالصورة، بالضم: قال يف القاموس
 .الشكل، واهليئة، واحلقيقة، والصفة: ّالصورة بالضم: وقال يف رشحه
ا، ّما ينتقش به األعيان، ويتميـز هبـا عـن غريهـ: الصورة: وقال الراغب

 :رضبان وذلك
ٌحمسوس، يدركه اخلاصة والعامة، بـل يدركـه اإلنـسان، وكثـري : أحدمها ّ ّ

 .احليوان، كصورة اإلنسان، والفرس واحلامر، باملعاينة والرؤية من
                                                 

  .١٣٧ص: َّأحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني )١(
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ّمعقول، يدركـه اخلاصـة دون العامـة، كالـصورة التـي اخـتص : والثاين ّّ
 ....ّهبا، من العقل والرؤية، واملعاين التي خص هبا اإلنسان

 الصورة ترد يف كالم العرب عىل ظاهرها، وعـىل معنـى: وقال ابن األثري
 .حقيقة اليشء، وهيئته، وعىل معنى صفته

 .الصورة مجعها صور، وهي هيئة خلقتها: وقال ابن فارس
ّوهبذا يتبني أن الصورة يف الل  ّهيئة اليشء القائم بنفسه، وشكله، وكـل: غةّ
ّام بنفسه، تصح رؤيته ومشاهدته، يكون لـه موجود غري مفتقر لغريه يكون قائ ً

ٍ جل وعز أعظم موجود وأكربه، وهو مستغن بنفسه عن  اهللاوحقيقة، و صورة ّ ّ
ٌّالقائم بنفسه، والقائم عىل كل يشء بام يـصلحه، فهـو تعـاىل حـي  غريه، وهو ّ

ٌقيوم ال تأخذه سنة ِ ّوال نوم، ورؤيته جائزة يف العقـل يف الـدنيا؛ ألن كلـيم  ّ   اهللاُّ
 يف اآلخـرة للمـؤمنني ما هو جائز وواقـعّ إال  اهللاّنبي  موسى سأهلا، وال يسأل

ّوأما بعد املوقف فـال  .كام نطقت بذلك األحاديث ًواملنافقني أيضا يف املوقف،
 .)١()ّاجلنة ّاملؤمنون يف اجلنة، واملنافقون ال يدخلونّ إال يراه

ك اعتقاده بجواز رؤيـة ُفهو إذن يثبت الشكل ال الصفة، والشاهد عىل ذل
ًتعاىل من قبل املؤمنني واملنافقني، فضال عن استشهاده بطلب موسى   اهللا ِ× 

 .للرؤية
ّثم يتابع الغنـيامن كالمـه ليؤيـده بـام ذكـره الـشيخ ابـن تيميـة يف معنـى  ّ ّ

ّونحن نورد ما ذكره لنثبـت أن مـا ننـسبه إىل ابـن تيميـة لـيس مـن  الصورة، ّ ِ
قـال شـيخ ( : يقـول الغنـيامن؛رصيـح كـالم أتباعـه وافرتاءاتنا عليه، بـل هـ

َص و«هي الصورة املوجودة يف اخلـارج، ولفـظ : الصورة: اإلسالم ّيـدل » َر َ
                                                 

 .٣٩٠ـ٣٨٩ ص١ج: يح البخاريتاب التوحيد من صحرشح ك )١(
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 لـه صـورة يف اخلـارج، ومـاّ إال ٍعىل ذلك، وما من موجود مـن املوجـودات
 ّمور كثرية صورة موجودة يف اخلارج، ثم تلـكأيكون من الوقائع يشتمل عىل 

ًودة ترتسم يف النفس صورة ذهنيـة، فمـثال صـورة الواقعـة، أو الصورة املوج ّ
ّاملسألة، إما أن يراد هبا الصورة اخلارجية، أو الصورة الذهنية صورة ّ ُ ّ. 

 مـن حـديث ابـن عمـر <املـسند>الوجـه، كـام يف : وقد يقصد بالـصورة
 .» ون  أن ت ب ا صور، يع  ا وجه« :ًمرفوعا

الصورة يف احلـديث كـسائر مـا ورد مـن لفظ : ًوقال شيخ اإلسالم أيضا
ّوالصفات، التي قـد يـسمى املخلـوق هبـا، عـىل وجـه التقييـد، وإذا  األسامء

ّاختصت بـه، مثـل العلـيم، والقـدير، والـرحيم، والـسميع،   اهللاأطلقت عىل 
 .واستوائه عىل العرش، ونحو ذلك  والبصري، ومثل خلقه بيديه،

ّوكام أنه البد لكل م: ًضاوقال أي ّ ّ، فالبـد لكـل اقوم هبيوجود من صفات ّ ّ
بنفسه من صورة يكون عليها، ويمتنع أن يكون يف الوجـود قـائم بنفـسه  ٍقائم

 .صورة يكون عليها ليس له
ّوهبذا يتبني أن الصورة كالصفات األ  تعـاىل  هللاّخـرى، فـأي صـفة ثبتـت ّ

 .)١()وجب إثباهتا واإليامن هبا بالوحي،
ّتعددة عـىل كـون املـراد مـن الـصورة الـشكل ّثم يأيت الغنيامن بشواهد م

الصورة ليست بأعجـب مـن اليـدين، : (ًوينقل كالما البن قتيبة وفيه ،واهليئة
ّ، وكذلك كالما آخر البن تيمية وغـريه وفيـه...)والعني واألصابع، ّأن كـل : ً ّ

 .)٢(ّ إىل آدم فهو جهمي<صورته>يف  من يعتقد بعودة الضمري
ّسائل األنـصارية، رسـائل يف العقيـدة، رسـالة سلسلة الر( ما ورد يف .٣

                                                 
   .٣٩١ـ٣٩٠ ص:املصدر نفسه )١(

  . وما بعدها٣٩١ ص:املصدر نفسه )٢(
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ِن آدم خلق   صورة ا ـر نأ: ّأهل اإليامن بصحة حديث تعريف ُ أليب عبـد ) ّ
ّمحاد بن حممد األنصاري طيف الل اهللا ّ. 

َوقد ذكر املؤلـف أن سـبب هـذه الرسـالة إنكـار ابـن خزيمـة حلـديث   ُ ّ ّ
ّكتابه التوحيد، بناء عىل أنه مل يقف الصورة يف ّ عىل سند ثابت له، فقام املؤلـف ً ٍ
ّعن األئمة يف هذا احلـديث، مـع بيـان طرقـه الدالـة عـىل ثبوتـه  ببيان ما جاء ِ ُ ُّ

 :اإلمام مالك من قبله هلذا احلديث ألمرين ّوصحته، وكذلك إنكار
ًأوال  . لعدم بلوغ الرواية الصحيحة له:ّ
ً عىل فرض بلوغهـا إليـه أنـه أنكـره سـدا للذريعـة:ًثانيا ّ ّ، وإال فحـديث َّ
َليس بأغرب مـن أحاديـث اليـد والرجـل والقـدم ـ بجميع طرقه ـ  الصورة ِّ
 .)١(والعينني

ّمن هنا يفرد األنصاري هذه الرسائل إلثبات صحة احلـديث مـن حيـث  ُ
ّوالسند، وكذلك من خرجه ومن صححه املتن ّ. 

ّأما املتن الذي أسس عليه كالمه فهو قوله  ّفـإن ُ ال تقبحوا ا وجـه، « :’ّ

ِابن آدم خلق   صورة ا ر ن ُ«)٢(. 
ًولفظ احلديث ليس فيه ضمري كام يف املتن الذي ذكرنـاه سـابقا، بـل فيـه 

 . سبحانه وتعاىل اهللاّرصحية عىل أن الصورة تعود إىل  داللة
ّنعم، فقد تبني مما ذكرنا أعـاله أن هـذا احلـديث صـححه : (إىل أن يقول ّ ّ ّ

 حنبل، وزميله إسحاق بـن راهويـه، واحلافظـان احلديث اإلمام أمحد بن ّأئمة
ًحجر العسقالين، وكفى هبؤالء قدوة يف هذا الشأن، وليس مع  الذهبي، وابن ُ

                                                 
ّرسـالة تعريـف أهـل اإليـامن بـصحة (ّسلسلة الرسائل األنصارية، رسائل يف التوحيـد  )١(

ُإن آدم خلق عىل صورة الرمحن: حديث   .١٦٩ص): ّ
  .١٧٠ ص:املصدر نفسه )٢(
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ْاحلديث حجة يديل هبا ّمن أنكر صحة هذا ُ لفه هلذه اللفظة، كـام قـال أعدم ّ إال ٌّ
 .)١() أعلم اهللابن قتيبة، و

ّإثبــات احلــد ( مــا ورد يف كتــاب .٤ للدشــتي، فقــد أورد ...)  تعــاىل هللاَ
ُإذا  ب أحـد م >: ’  اهللاقال رسـول  :فظعن أيب هريرة هبذا الل احلديث ُ

ْفليجتنب ا وجه، وال  قل ُ َ َ ّ بح : َِ َوجهك، ووجه من أشبه وجهك؛   اهللاَ َ ََ َ ّ عـز  اهللاّفإن  ََ

َوجل خلق آدم   صورته ُ َ َ َ َ ّ>. 
ّحديث صحيح، ثم ذكر رو: ّقال املعلق عىل الكتاب  :إىل أن يقول... اتهٌ

ُأهل السنة حيملون هذا احلديث عىل ظاهره، ويثبتون بـه : تنبيه( ّ   تعـاىل هللاُ
 آدم    اهللاخلــق «: ’  اهللالــضمري يف قــول رســول : الــصورة، ويقولــون

ّيعود إىل الرمحن عز وجل »صورته  : ألمرين؛ّ
ّتقبحـواال «: ’  اهللاقال رسول : ل بن عمر، قا اهللا حلديث عبد :ّاألول ُ 
ّالـسنة>رواه ابـن أيب عاصـم يف »  خلق آدم   صـورة ا ـر ن اهللاّا وجه، فإن  ُّ: 

ــري يف <٥٢٩ ــرشيعة>، واآلج ــد <٧٢٥: ال ــن أمحــد يف  اهللا، وعب ــسنة> ب ّال ُّ :
ّ وهو حديث صحيح، قد صـححه <٤٨: الصفات>والدارقطني يف  ،<١٠٢٤ ٌ

أمحد بـن حنبـل، وإسـحاق : ّأهل السنة واحلديث، ومها ّإمامان من كبار أئمة
ّعلام، وات بن راهويه، وحسبك هبام ً ًباعا، وفقهاِ ً. 

ّ إمجاع السلف يف القرون الثالثة املفضلة عىل عود الـضمري إىل :والثاين   اهللاَّ
 .تعاىل

 ُّ وهو يـرد عـىل الـرازي<٦/٣٧٣: ّبيان تلبيس اجلهمية>ّقال ابن تيمية يف 
َّمل يكـن بـني الـسلف مـن : ُ أن يقالوالكالم عىل ذلك> :لتأويله هذا احلديث

ٌ، فإنـه مـستفيض مـن  اهللاّإن الضمري عائد إىل : ُأن يقال ٌالقرون الثالثة نزاع يف ّ
                                                 

  .١٧٨ ص:املصدر نفسه )١(
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ّطرق متعددة عن عدد مـن ُ ُّالـصحابة، وسـياق األحاديـث كلهـا تـدل عـىل  ُ ّ
 ّفعود الضمري إىل الرمحن يف هذا احلديث إمجاع من أهـل الـسنة: قلت .<ذلك

َّخيالف فيه إالواجلامعة، مل  ّ اجلهميـة معطلـة الـصفات، وذلـك بعـد انقـضاء ُ ّ
ّالثالثة املفضلة كام قال ابن تيميـة يف  القرون ّملـا > :<٦/٣٧٦: بيـان التلبـيس>ّ

  اهللا ً عائـدا إىل غـريطائفة الـضمري منـهّانترشت اجلهمية يف املائة الثالثة، جعل 
ّ، وهلذا اشتد نكري أهل الـسنة واجلامعـة عـىل<تعاىل   ّ مـن تـأول هـذا احلـديثّ

ــاد ــه إىل آدم   وأع ــضمري في ــة ×ال ــسبوه إىل البدع ــرضوب، ون ، أو إىل امل
 .)١()...ّواجلهمية

ّثبات احلد إ(ّكان هذا ما نقله املعلق عىل كتاب  ّولكـن حتـى ...)  تعاىل هللاَ
ًنذهب بعيدا، وال يمينا وال شامال ال ً ّ ننظر يف نفس كلامت ابن تيمية يف كتـاب ،ً
ّتلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية بيان( حيث يبدأ بحثه يف مناقـشة ) ّ

ِاملنكر هلذا احلديث، وينقل عن الرازي قوله الرازي ُ: 
 :ّيف تأويل الرازي حلديث الصورة والرد عليه: فصل(

فظـة مـا ّ اعلـم أن هـذه الل:ّالفصل األول يف إثبات الصورة: قال الرازي
 ّما روي عـن النبـي: ّ فاخلرب األول.دة يف األخبارّيف القرآن، لكنها وار وردت

، وروى ابـن خزيمـة عـن أيب » خلـق آدم   صـورته اهللاّإن « :ّ أنه قـال’
ّال يقولن أحد م لعبده قبح «: ّ أنه قال’ ّهريرة عنه عن النبي  وجهـك،  اهللاّ

 .» خلق آدم   صورته اهللا ّووجه من أشبه وجهك، فإن
» صـورته عـىل «’ّاعلـم أن اهلـاء يف قولـه : واجلواب ـ من الرازي ـ 

أن   تعـاىل، وحيتمـل اهللاحيتمل أن تكون عائدة عىل يشء غري صورة آدم وغـري 
ٌطـرق   تعـاىل، فهـذه اهللاً، وحيتمل أن يكون عائدا إىل ×ًيكون عائدا إىل آدم 

                                                 
  .١٦٩ـ ١٦٨ص...:  تعاىل ّد هللا إثبات احل)١(
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 .)١()ثالثة
ّوالرازي يضع هذه االحتامالت ويناقشها بالتفصيل، ولكنه يرجح عـودة ّ 

 ًأن يكون الضمري عائـدا إىل آدم: الطريق الثاين( :، فيقول×لضمري إىل آدم ا
ّالوجوه الثالثة؛ ألن عود الضمري إىل أقرب مذكور واجـب،  ، وهذا أوىل×

، فكـان عـود الـضمري ×األشياء املذكورة هـو آدم  ويف هذا احلديث أقرب
 .)٢()الطريق ففي تأويل اخلرب وجوه ّإليه أوىل، ثم عىل هذا

ّالشاهد الذي نريد أن نأيت به كمؤيد عىل ادعائنـا بـأن ابـن تيميـة يعيـد و ّ ّّ
ّ هو أنه ينقل كـالم الـرازي عـن الطريـق الثالـث  اهللا إىل <صورته>يف  الضمري

ّ تعاىل، وعىل هذا يكمل ابن تيميـة ومـن بعـده  اهللالضمري إىل  والذي هو عود ُ
بحـث عـن االحـتامالت أو الوجـه ويـستفيض يف ال موافقته عىل هذا الطريق

ًأن يكون الضمري عائـدا إىل : الطريق الثالث( :ّواألوجه املؤيدة لذلك، فيقول
  .)٣(): ...ّاألول : تعاىل، وفيه وجوه اهللا

ًأن يقول ابن تيميـة معلقـا عـىل هـذا الطريـق الـذي ذكـره ىلإ ّ  :الـرازي ّ
 قـرونهذا احلديث مل يكـن بـني الـسلف مـن ال: ُوالكالم عىل ذلك أن يقال(

ّ، فإنه مستفيض من طرق متعـددة عـن  اهللاّالثالثة نزاع يف أن الضمري عائد إىل  ٌّ
ّالصحابة، وسياق األحاديث كلها يدل عىل ذلك ٍعدد من ّ. 

 .مذكور فيام عند أهل الكتابني من الكتب كالتوراة وغريها: ًأيضاوهو 
عـضه، ولكن كان من العلامء يف القرن الثالث من يكره روايته، ويـروي ب

 ....يكره رواية بعض األحاديث ملن خياف يفسد عقله أو دينه كام
                                                 

  .٣٥٦ـ٣٥٥ ص٦ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )١(

  .٥٩ ص٦ ج:املصدر نفسه )٢(

  .٣٦٤ ص٦ ج:املصدر نفسه )٣(
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صــول ًفـصار احلــديث متـواترا بــني الطـائفتني ـ أي الفقهـاء وأهــل األ
 ....ّوصاروا متفقني عىل تصديقه، لكن مع تفريق بعضه عن بعض والكالم ـ

ّولكن ملا انترشت اجلهمية يف املائة الثالثة، جعل طائفة الضمري فيـه ًعائـدا  ّ
 ّ حتى نقل ذلك عـن طائفـة مـن العلـامء املعـروفني بـالعلم، تعاىل اهللاإىل غري 

ّوالسنة يف عامة  مورهم، كأيب ثور، وابـن خزيمـة، وأيب الـشيخ األصـفهاين، ُأّ
ّولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغريهم من علامء السنة وغريهم، ِّ ّ()١(. 

ّوباعتبار أن الشيخ ابن تيمية يستند إىل ك ّالم ابن قتيبة، كان البد من إيـراد ّ
ريـب يف يّتأويل خمتلف احلديث والـرد عـىل مـن (ذكره ابن قتيبة يف كتاب  ما

 أعلـم  اهللاوالذي عندي و: ّقال أبو حممد( :حيث يقول) ّاملدعى عليها األخبار
ُاليدين، واألصابع، والعني، وإنام وقع األ ّأن الصورة ليست بأعجب من لـف ّ

ِالوحشة من هذه؛ ألهنا مل تـأت يف القـرآن،   يف القرآن، ووقعتلتلك، ملجيئها ّ
ّمنه بكيفية وال حد ٍونحن نؤمن باجلميع، وال نقول يف يشء َ ّ()٢(. 

ّوإىل هنا يبدو ويظهر لنا بشكل واضح ورصيح أن ابن تيمية من القـائلني ّ 
ّباالجتاه األول الذي يتقوم هبذين العنرصين ّ ّ: 

 .لصورة الشكلّأن املراد من ا: ّاألول
 . سبحانه وتعاىل اهللايعود عىل ) صورته(ّأن الضمري يف : الثاين
 

ّتابع حممد بن عبد الوه  ّاب ومن سار عىل هنجه ابن تيمية رأيه يف حـديثّ
 :جتاه االا، وإليك بعض أقوال أصحاب هذ» آدم   صورته اهللاخلق «

                                                 
  .٣٧٧ـ٣٧٣ ص٦ ج:ّبيان تلبيس اجلهمية )١(

ّتأويل خمتلف احلديث والرد عىل من يريب يف األخبار املدعى عليها التناقض )٢(   .٤١٥ص: ّ
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 مجـع عبـد) ّية يف األجوبـة النجديـةّالدرر الـسن(كتاب  ما ورد يف :ّاألول
وفيـه ) هــ١٣٩٢ت (ّالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجـدي احلنـبيل 

ِوسئل الشيخ عبد ( :سؤال   اهللاخلـق :  بن عبد الرمحن أبا بطني، عـن قولـه اهللاُ
 ....عىل صورته، راجعة إىل آدم: ، هل الكناية يف قوله  صورته آدم بيده
هذا احلديث املسؤول عنه، ثابت يف صحيح البخـاري ومـسلم : جابفأ
ًإذا كان الضمري عائدا عىل آدم، فـال فائـدة يف ذلـك، إذ ال  ... ’ّالنبي  عن

ّيشك أحد أن باع، ّ صورته، وأنه خلـق األنعـام، والـسّ خالق كل يشء عىل اهللا ّ
 .)١()فائدة يف احلمل عىل ذلك؟ ّعىل صورها؛ فأي

  اهللايف أوجه احلديث وتأييده القول برجـوع الـضمري عـىل وبعد مناقشته 
واللفـظ الـذي فيـه عـىل صـورة الـرمحن، رواه الـدارقطني، ( :تعاىل، يقـول

بإسناد رجاله ثقات؛ قاله ابن حجر عـن ابـن عمـر عـن  والطرباين، وغريمها،
من قاتـل «: ، قالًعاصم، عن أيب هريرة مرفوعا ، وأخرجها ابن أيب’ ّالنبي

ّ، وصـحح »اإل سان،   صـورة وجـه ا ـر ن ّ ا وجه، فإن صورة وجهفليجتنب
الـذي : وقـال ابـن قتيبـة... صورة الرمحن إسحاق بن راهويه اللفظ فيه، عىل

 .)٢(...)بأعجب من اليدين ّ أعلم ـ أن الصورة ليست اهللاعندي ـ و
فالـذي ينبغـي يف : (ّومع ما تضمنه كالمه من التشبيه الواضح يتابع قوله

: ّإمرار احلديث كام جاء، عىل الرىض والتـسليم، مـع اعتقـاد أنـه: ونحوه هذا
ِل س كمثله{ ِ ْ ِ َ ََ ُء وهو ا سميع ا ص  َْ  ْ ِ َ ُ ِ  َ ُ َ ٌ{()٣(. 

ِفهو وإن نفى املثلية، ولكنه مل ينف ّ ّ التـشبيه، فـال يتبـادر إىل الـذهن أهنـم ّ
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ْل س كمثله  { بقوهلم َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ّ يوجد له شبيه، ولكنه لـيس ّ ينفون التشبيه، فلعله}ٌء ْ
ّوهؤالء عندما استدلوا عـىل نفـي التـشبيه بنفـي املثليـة برهنـوا عـ .ًمثال له  ىلّ

ّأهل العلم، وال يميزون بني نفـي املثليـة ونفـي التـشبيه، أو  كوهنم ليسوا من ّ
واملخاطب كي ال يكتـشف حقيقـة رأهيـم ومعتقـدهم،  ّأهنم خيدعون القارئ

ّعندما أرصوا عىل قـوهلم بأنـه جـسم ولكـن  لتجسيموهذا عني ما فعلوه يف ا ّ
ّاجلـسمية ونفـوا مثليـة اجلـسم بقـوهلم  ليس كاألجسام، حيث أثبتـوا أصـل ّ

 .<ولكن ليس كمثل هذه األجسام>
ة، ومـن أجـل اجلـواب ّوبالعودة إىل ما جاء يف اجلـواب يف الـدرر الـسني

ًاملتقدم يذكر جوابا آخر وفيه   اهللاّإن «الـصحيح ّوأما السؤال عـن احلـديث ( :ّ
» عىل صـورته«يف قوله » اهلاء«ّإن : عىل من قال وأنكر اإلمام أمحد. ..»...خلق

 خلـق آدم عـىل  اهللاّإن : أيب طالـب، مـن قـال عائدة عىل آدم؛ فقـال يف روايـة
 .)١(...)ّصورة آدم، فهو جهمي

ّفضال عام ذكره بعد ذلك من كالم يزيد هذا االحتامل، فراجع ً. 
 ّجمموع فتاوى ومقاالت متنوعـة، التوحيـد ومـا( ورد يف كتاب  ما:الثاين
 :ّحممد بن سعد الشويعر، وفيه. البن باز، مجع وإرشاف د) يلحق به

ّ خلق آدم عىل صورته، هل معنى ذلك أن مجيع مـا  اهللاّ إن :السؤال الرابع(
 ؟ هللامن صفات تكون  آلدم

  اهللاّإن «:  قـالّ يف الصحيحني أنـه’ رسول اهللاهذا ثبت عن : اجلواب
  «احلـديث  ، وجاء يف رواية أمحـد ومجاعـة مـن أهـل»خلق آدم   صورته

العلم كأمحـد  ، قال أهل اهللاّفالضمري يف احلديث األول يعود إىل » صورة ا ر ن
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الـذي  ه كام جاء عـىل الوجـهّجيب أن نمر: ّوإسحاق بن راهويه وأئمة السلف
 ل وال تعطيل، وال يلـزم مـن ذلـك أن تكـون من غري تشبيه وال متثي اهللايليق ب

  هللاّصورته سبحانه مثل صورة اآلدمـي، كـام أنـه ال يلـزم مـن إثبـات الوجـه 
ِّواألصابع والقدم والرضا والغضب وغري ذلك من صـفاته أن  سبحانه واليد َ

ٌآدم، فهو سبحانه موصوف بام أخرب بـه عـن نفـسه أو  تكون مثل صفات بني
ٍئق بـه مـن دون أن يـشابه خلقـه يف يشء لوجه الالا  عىل’أخرب به رسوله 

ّمن ذلك، كام قال عز وجل َل س{: ّ ْ ْكمثله   َ َ ِ ِ ْ ِ ُء وهو ا سميع ا ص  َ ِ َ ُ ِ  َ ُ َ ، فعلينـا }ٌ
ٍ مـن غـري تكييـف وال ’الرسـول  ه كام جاء عىل الوجه الذي أرادهّأن نمر
 .)١(...)متثيل

ٌ لـه يـد ولكـن  اهللاّيف أن ّفهو إذن بصدد نفي املثلية فقط، وكالمه واضـح 
ّأمـا التـشبيه فـرصيح ...  كأصـابعنا، ولـهتمثل يدنا، وله أصابع ليس ليست

 !ُكالمه يثبت ذلك
 :ويف حماولة منه لرصف األنظار عن حقيقة معتقده يتابع ابـن بـاز القـول

ّ وهـذه قاعـدة كليـة يف هـذا ،وهكذا ال يلزم أن تكون الصورة كالصورة..(.
ّنة واجلامعة، وهي إمرار آيـات الـصفات وأحاديثهـا عـىل عند أهل الس الباب

غري حتريف وال تكييف وال متثيل وال تعطيل، بل يثبتـون أسـامءه  ظاهرها من
ًمتثيل وينزهونه سبحانه عن مشاهبة خلقه تنزهيا بال تعطيـل،  ًوصفاته إثباتا بال ّ

ّاملعطلـة واملـشبهة، فلـيس سـمع املخلـوق وال  ًخالفا ألهل البدع من بـرص ّ
ّ عز وجل، وإن اتفقا يف جـنس العلـم  اهللاعلم  املخلوق وال علم املخلوق مثل ّ ّ

ٌيـشاهبه أحـد مـن خلقـه سـبحانه   ال اهللاّوالسمع والبرص لكن ما خيـتص بـه 
ٌوتعاىل، وليس كمثله يشء ؛ ألن صفاته صفات كاملة ٍال يعرتهيا نقص بوجـه  ّ
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يف العلم والـسمع  ص والزوالاملخلوقني فيعرتهيا النقّمن الوجوه، أما أوصاف 
 .)١()ّويف البرص ويف كل يشء
ِما معنى نفـي التـشبيه مـن قبـل ابـن بـاز وكـذلك : ونحن بدورنا نسأل

ْل س كمثله  {باآلية  االستشهاد َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  ولكـن ليـست ًاّ والقول منه بأن له يـد}ٌء ْ
تلـف، ّالصفات التي توجـد يف املخلـوقني، ولكنهـا خت ّوله كل... كأيدينا وله

 فبامذا ختتلف؟
ــدنا عــن يــد  ــف ي ــالطول والعــرض؟ وهكــذا الوجــه؟  اهللاهــل ختتل  ب

ّوهو نفسه املرصح يف بعض كلامته بأنـه سـبحانه لـه أعـضاء  ...والصورة؟ و ّ
ّالبرش، واالخـتالف بيـنهام أن أعـضاء البـرش قابلـة للقطـع،  كأعضائنا نحن

ًأحد أن يقطع عضوا منه  سبحانه ال يستطيع اهللاولكن  القـول ّ إال وهـل هـذا! ٌ
ّبأنه تعاىل جسم مركب؟ وأنت تعلم ما ٌ  .هو املحذور من ذلك ّ

ّفتــاوى اللجنـة الدائمــة للبحــوث العلميــة (مــا ورد يف كتــاب : الثالـث
ٌورد سؤال فيه. مجع وترتيب أمحد الدويش )واإلفتاء عـن أيب هريـرة، عـن ( :َ

 فهل هذا احلديث ،ً<ذرا  ّ آدم   صورته ستون اهللاخلق >: ّ أنه قال’ّالنبي 
 صحيح؟

ً آدم   صورته ستون ذرا  اهللاخلق «: ّنص احلديث: اجلواب  :ّثـم قـال» ّ
ّو ك ا فر، وهم نفر من ا الئ ة جلوس، فاسـتمع  يونـك أّإذهب فسلم   « ٌ

ّ يتك و ية ذر تك، فذهب، فقال ّفإنها ّ ا سالم عليك : ا سالم علي م، فقا وا: ّ
ّ ف  من يدخل ا نة   صـورة آدم طـو  سـتون . اهللافزادوه ور ة  ، اهللاور ة  ّ ّ

 رواه اإلمـام أمحـد والبخـاري .»يـزل ا لـق تـنقص بعـده إ  اآلن ًذرا ، فلم
 .ٌوهو حديث صحيح، وال غرابة يف متنه .ومسلم
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ّ مل خيلق آدم صغريا قصريا كاألطفال يف ذريته ثم نـام وطـال اهللاّأن : ّاألول ّ ً ً 
ّ بلغ ستني ذراعا، بل جعله يوم خلقه طويال عـىل صـورة نفـسه النهائيـة ّحتى ً ً ّ
ًستون ذراعا طوله ّ. 

  بدليل ما جـاء يف اهللايعود عىل » عىل صورته«ّأن الضمري يف قوله : والثاين
وهو ظاهر السياق وال يلزم عىل » عىل صورة الرمحن«: خرى صحيحةأرواية 
ّبأسـامء سـمى هبـا خلقـه ووصـف نفـسه ّ سمى نفـسه  اهللاّالتشبيه، فإن  ذلك

خلقه، ومل يلزم من ذلك التشبيه، وكذا الصورة، وال يلزم  ٍبصفات وصف هبا
ّألن االشرتاك يف االسم ويف املعنى الكيل ال  تشبيهه بخلقه؛ هللامن إتياهنا   يلـزم ّ

ّمنه التشبيه فيام خيص كال ْل س كمثله  {:  لقوله تعاىل؛منهام ً ّ َ ِ ِ ْ ِ َ ََ َء و ْ ُهو ا ـسميع ٌ ِ  َ ُ

ُا ص  ِ َ{()١(. 
ُفهل مراده غري القول بأن املعنى الذي يطلق ويراد مـن الـصورة للخلـق  ّ

 تعاىل، وهكذا يف العني واليـد  اهللانفس املعنى الذي يطلق ويراد من صورة  هو
 من الصفات؟ وغريها

 :للعثيمــني حيــث يقــول) رشح األربعــني النوويــة( مــا ورد يف :الرابــع
  اهللاّإن « حـديث  معنى...خالفسامء والصفات التي حصل فيها مسائل األ(

ٌ فحرفه قوم<...آدم خلق ً حتريفا مشيناّ ّ قالوا ألنك لو قلت إهنا صـورة الـرب ؛ً ّ ّ
ّعز وجل ...  وهـذا متثيـل،ّ ألن صـورة الـيشء مطابقـة لـه؛ بخلقـه اهللاّملثلت  ّ

 آدم  اهللالـق ّ لو أعطيت النصوص حقهـا لقلـت خ:نقول وجوابنا عىل هذا أن
 .)٢(.).ً. فإن قال قائل ارضبوا لنا مثال يشء، اهللا  لكن ليس كمثل اهللا صورة عىل

عقيـدة الراسـخني يف العلـم مـن الـصحابة ( ما ورد يف كتـاب :اخلامس
                                                 

  .٣٦٩ـ٣٦٨ ص٣ج: ّحوث العلمية واإلفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للب )١(
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ّواألئمة املرضيني يف صفات رب العاملني والتابعني ّ  .لسعود العثامن) ّ
ّث، وبام أن املؤلف كتب مـاّوهذا الكتاب فيه رسالة مفصلة يف هذا احلدي ّ 

  اهللاّإن «ّيقارب الثامنني صفحة تشتمل عىل األبحاث التالية املتعلقـة بحـديث 
ّكر ألفاظ احلديث، ذكر أئمة ونقاد احلديث، ذكر ما نقل عـن ِذ: »...آدم خلق ّ

 آدم عىل صورته، قول إمام أهل  اهللاذكر من صحيح رواية خلق  اإلمام مالك،
 .)١(ّفإننا نحيل القارئ إىل الكتاب ملطالعته ،ّالسنة، وغري ذلك

ّالفتاوى احلموية الكربى لـشيخ اإلسـالم ( ما ورد يف تعليقات :السادس
ستاذ املـشارك بجامعـة اإلمـام حلمد بن عبد املحسن التوجيري األ) ّتيمية ابن

قـد وقـع ( :ّسعود اإلسالمية حيث يقـول يف تعليقتـه عـىل الكتـاب ّحممد بن
: يف قولـه وعـىل مـن يعـود» حديث الصورة«ّاحلديث املسمى خالف يف هذا 

 ، اهللاّوالـرأي الـراجح أن الـضمري عائـد إىل ... ؟» آدم عىل صـورته اهللاخلق «
ًوهذا ما ذهب إليه األئمة والعلامء قديام وحديثا، وإثبات الـصورة  ً  كإثبـات  هللاّ

إلـخ، ... َدم كام ثبت السمع والبرص، والوجه، والقـ هللالصفات، فتثبت  سائر
 .)٢(.).. عن التشبيه والتمثيلاهللاّوينزه  بال تكييف لذلك،

 بتحقيـق) فتح الباري برشح صحيح البخـاري(ما ورد يف كتاب : السابع
ّوتعليق عبد الرمحن بن نارص الرباك الذي قـال يف تعليقـه عـىل مـتن الكتـاب 

تيبـة غلـط ابـن ق: قـال املـازري>: قوله( :ورد فيه ذكر حديث الصورة حيث
َقتيبة يعرف بخطيب أهل  ابن» ...فأجرى هذا احلديث عىل ظاهره ّالسنةُ ، وله ُّ

ومـا . لـه» تأويل خمتلـف احلـديث« عىل الزنادقة واملعتزلة كام يفّجهود يف الرد 
ّ عز وجل، هللاذهب إليه ابن قتيبة من إثبات الصورة  ّوأهنا ليست كـصورة أحـد  ّ
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أثبتـه لنفـسه وأثبتـه لـه  ّاملثبتني لكـل مـاّ هو مذهب مجيع أهل السنة ،من اخللق
لـه صـورة : يقولون ٌوجه ال كوجوه املخلوقني،: ، فكام يقولون’  اهللارسول 

ّ عـز وجـل قولـه هللاّ وقد دل عىل إثبات الصورة ال كصور املخلوقني،  يف ’ ّ
   ا صورة الـ   اهللاّمة وفيها منافقوها، فيأتيهم وتب  هذه األ« :احلديث الطويل

ّوهو نص رصيح ال حيتمل، فلهذا مل خيالف أحد من أهـل الـسنة  »فونه بهايعر ٌ ّ
ّفقـد اسـتدل بـه أكثـر »  خلق آدم   صورته اهللاّفإن «: ّوأما حديث .يف داللته

ّ السنة أهل ّعىل إثبات الـصورة أيـضا، وردوا الـضمري إىل ُّ ّ تعـاىل، وأيـدوا  اهللاً
بل غلط املـازري :  ونقول)١(»...  صورة ا ر ن«بلفظ  ذلك برواية من رواه

 .)٢()ابن قتيبة  عنه، ومل يغلط اهللاعفا 
ّونفس هذا املعنى كرره وأعاده الرباك يف اجلزء الرابع عـرش مـن الكتـاب  ّ

 .فراجع) ١٢٩(الصفحة  يف
ّوتلخص مما تقدم أن نظرية املدرسة ال ّ ّ ّ ّ هي نفس نظريـة ابـن تيميـةّوهابيةّ ّ 

ة وإن حاولوا نفي التشبيه، ولكـن هنـاك تـالزم كـام ّوأتباعه يف عدم نفي املثلي
 .التمثيل والتشبيه قلنا بني

 ، الظـاهرةّرى بـاحلواسُ مـا يـوّورصيح كالمهم أن املراد من الصورة ه
ّمن اآلثار التي رتبها هؤالء عىل احلديث هو أنه سبحانه وتعاىل قابل  ولذا كان ّ

ُوأنه يـرى كـام ... لنوم أو يوم احلرش وُّالدنيا أو يف الربزخ أو يف ا ّللرؤية إما يف ّ
ّاحلسية، فهم إذن أثبتوا الصورة احلسية ُترى األشياء بالعني ّ وحينئـذ البـد أن ،ّ ٍ

ّالشكل اخلـارجي واهليئـة اخلارجيـة، وبمعنـى األمـر   صورة بمعنى هللايكون 
ًاملحسوس، وإال لو كان أمرا ّمعقـوال معنويـا فـال يمكـن أن يـرى بـاحلواس ّ ُ ًّ ً 

                                                 
  .٣٩٢ ص٦ج: فتح الباري برشح صحيح البخاري للحافظ العسقالين )١(
 .٤٢٢ـ٤٢٠ص: ّالفتاوى احلموية الكربى )٢(
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ّاهرية كالعني البارصة املاديةالظ ّ. 
ّوالشاهد عىل ما نقولـه مـا ورد يف بعـض الروايـات، ويف أهـم مـصادر 

 :ّعند أهل السنة، ومن ذلك احلديث
 :وفيها) صحيح مسلم(و) صحيح البخاري( يف :وىلالرواية األ

ّ هل نـرى ربنـا يـوم القيامـة؟  اهللايا رسول : ًناسا قالواأّعن أيب هريرة أن >
؟ هل تمارون   القمر  لـة ا ـدر لـ س دونـه سـحاب: ’  اهللاسول ر فقال
؟ فهـل تمـارون   ا ـشمس لـ س دونهـا سـحاب: قال . اهللارسول  ال يا: قالوا
 .ال: قالوا

ْمـن  ن يعبـد: ّفإن م ترونه كذ ك    ا اس يوم القيامة فيقـول: قال َ 
َش ئا فلي بع، فمنهم من ي بع ا شمس، ومنهم من ي بع الق َ َمـر، ومـنهم مـن ي بـع ً

   غـ  ا ـصورة الـ   اهللاّمة فيها منافقوهـا، فيـأتيهم وتب  هذه األ الطواغيت،
ّ منـك، هـذا   ننـا حـ  يأت نـا  اهللانعوذ ب: ّر  م، فيقو ون أنا: يعرفون، فيقول

ّر نا، فإذا أتانا ر نـا عرفنـاه،    ا ـصورة الـ  يعرفـون، فيقـول أنـا  اهللافيـأتيهم  ّ
ّأنت ر نا في بعونه: يقو ونّر  م، ف  .)١(<...ّو  ب ج  جهنم ّ

 :وفيها) صحيح مسلم(و) صحيح البخاري(ً أيضا يف :الرواية الثانية
ّكنا جلوسـا عنـد النبـي : عن ابن جرير قال> ً ّ  فنظـر إىل القمـر ليلـة ’ُ
َإن م س ون ر  م كما ترون هذا القمر، ال تـضا ون   رؤ تـه، : فقال البدر، َ ّ ّ

، ال تغلبوا   صالة قبل طلوع ا شمس وقبل غرو هـا فـافعلوا تطعتم أنفإن اس
                                                 

، ١٥٦ ص٩ الصالة، باب فـضل الـسجود، وج، كتاب٢٠٤ ص١ج: صحيح البخاري )١(
، كتاب ما جاء يف الرقـائق، ١٤٦  ص٨، وج»وكان عرشه عىل املاء« باب ،كتاب التوحيد

 معرفة ٨١ :، كتاب اإليامن، باب١٦٣ ص١ج: صحيح مسلم باب الرصاط جرس جهنّم،
  .٢٩٩طريق الرؤية، ح
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ِوسبح  مد{ قرأ ّثم ْ َْ ِ  َ ِر ك  بل طلوع ا شمس و بل الغروب َ ُ ُ ْ َ َْ  َْ ََ ِ ْ ِ ُ ُ َ : ، اآليةقسورة  }َ 
١(< ٣٩(. 

 :وفيها) صحيح مسلم(و) صحيح البخاري( يف :الرواية الثالثة
يـا :  قـالوا’  اهللا يف زمـن رسـول ًناسـاأّأن : عن أيب سـعيد اخلـدري>

 .نعم:  اهللاّهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول  ، اهللارسول 
 :قالواّهل تضارون   رؤ ة ا شمس بالظه ة ضوء ل س فيها سحاب؟ : قال

؟ ٌ ة القمر  لة ا ـدر ضـوء لـ س دونـه ا ـسحابؤّ وهل تضارون   ر:قال. ال
  تبارك وتعـا  يـوم القيامـة اهللاون   رؤ ة ّما تضار: ’ّقال النبي  .ال: قالوا

 .)٢(<...  رؤ ة أحدهما ّكما تضارونّإال 
 :وفيها) صحيح البخاري( يف :الرواية الرابعة

ّ إن ـم سـ ون ر  ـم : ’  اهللاقـال رسـول :  اهللاعن جرير بن عبد >

 .)٣(ً<عيانا
 ـ مـن ًيانا ـ بكرس العـنيِع :ًقال القسطالين شارحا لبعض ألفاظ احلديث

 .)٤(ًعاينت اليشء عيانا، إذا رأيته بعينك: قولك
                                                 

، ١٥٠ وص، كتاب الصالة، باب فضل صـالة العـرص،١٤٥ ص١ ج:صحيح البخاري )١(
 ٩، وج»ق«القرآن، بـاب تفـسري سـورة ، كتاب ١٧٣ ص٦باب فضل صالة الفجر، وج

، ٤٣٩ ص١ عرشه عىل املاء، وصـحيح مـسلم، جوكان: ، كتاب التوحيد، باب١٥٦ص
   .٦٣٣، فضل صاليت الصبح والعرص واملحافظة عليهام، ح٣٧كتاب الصالة، باب 

ــ٥٦ ص٦ ج:صــحيح البخــاري )٢( ــاب الق ــساء، وج، كت ــسري ســورة الن ــاب تف  ٩رآن، ب
، ١٦٧ ص١ ج:، وصحيح مـسلم»وكان عرشه عىل املاء«، كتاب التوحيد، باب ١٥٨ص

  .٣٠٢ ، باب معرفة طريق الرؤية، ح٨١كتاب اإليامن، باب 
ٍوجوه يومئذ ناظرة«، كتاب التوحيد، باب ١٥٦ ص٩ ج:صحيح البخاري )٣( ٌ«. 
 .٣٩٩ ص١٠ج: إرشاد الساري رشح صحيح البخاري )٤(
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 ’ّعن صهيب، عن النبي  :وفيها) صحيح مسلم( يف :الرواية اخلامسة
ّإذا دخــل أهــل ا نــة ا نــة>: قــال ًتر ــدون شــ ئا : تبــارك وتعــا   اهللا يقــول ،ّ

ّأ م ت يض وجوهنا؟ أ م تدخلنا ا نة: فيقو ون؟ أز د م ّو ن نـا مـن ا ـار ّ  !؟ّ
ّفيكشف ا جاب، فما أعطوا ش ئا أحـب إ هـم مـن ا ظـر: قال ً ُ

ّإ  ر هـم عـز   ّ

 .)١(<ّوجل
ّوقد يقول قائل بأن هذه الروايات غري مقبولة عند أهل السنة ّ. 

ّنكم ترصحون بخالف ذلـكإ: واجلواب أحاديـث ( كـام ورد يف كتـاب ،ّ
ّديـث تـدل هـذه األحا( :حيث يقول) م إشكاهلا يف الصحيحنيّاملتوه العقيدة

ٌأن يتهمنا أحد بالتمثيل   تعاىل، وال نعتني هللاداللة واضحة عىل إثبات الصورة  ّ
ّملجـرد تـوهم  وال جيوز تأويل احلديث فيه ورصفـه عـن ظـاهره... والتشبيه ّ

 .)٢()التشبيه والتمثيل
  تبـارك وتعـا    اهللافيـأتيهم «: والغرض من سياقها هنا بيان معنى قوله

ّكام دلت هذه األحاديث عـىل أن » ...ال  يعرفونهصورة غ  صورته   تعـاىل  اهللاّ
ّنفسه الذي يتحول من صورة إىل صـورة، وتـدل أيـضا عـىل أن رؤيـة  هو ً ّ   اهللاّ

 .ّتعاىل يأتيهم ثالث مرات يف صور متغايرة ّواقعة، وأنه
ّفيتبني من الروايات املتقدمة أن رؤيـة  ّ ّ تعـاىل يف يـوم القيامـة متحققـة  اهللاّ

ّالعني الظاهرة واملجردة، وذلك عىل نحو نوع من اتصال شعاع من عـني  ذههب ّ
ّبذاته تعاىل، ثـم إن جـسمه تعـاىل يعكـس ذلـك الـشعاع عـىل عـني  اإلنسان ّ

، وهـذه الرؤيـة »...ّس ون ر  م كما ترون هـذا القمـر ّإن م«ًاإلنسان ثانية 
                                                 

ّ ، باب إثبات رؤية املؤمنني رهبـم ٨٠ :، كتاب اإليامن، باب١٦٣ ص١ ج:صحيح مسلم )١(
 .٢٩٧يف اآلخرة، ح

ًم إشكاهلا يف الصحيحني مجعا ودراسةّأحاديث العقيدة املتوه )٢(  .١٣٧ـ١٦٩ص: ً
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ّهبـم، وأنـه املنافقون كـذلك سـوف يـرون ر ّغري منحرصة بخاصة العباد، بل ّ
ّتعاىل صورة وجسام يتأثر بالتأثريات  ،اّالعرضـية كاحلركـة والتحـول وغريمهـ ً
ّباإلضافة إىل أنه تعاىل له مكان خاص  .ًعيانا أمام أعني العباد  ويظهرّ

ً تعاىل صـورا خمتلفـة وأشـكاال هللاّوكذلك يستفاد من أحاديث الرؤية أن  ً 
ا اآلخر، فإذا جـاءهم بالـصورة ّمتعددة، يعرف العباد بعضها وينكرون بعضه

أنـا :    غ  ا صورة ال  يعرفـون، فيقـولاهللافيأتيهم «ّيعرفونه هبا اتبعوه،  التي
 .»   ا صورة ال  يعرفون اهللافيأتيهم . .. منك اهللانعوذ ب: فيقو ون ..ّر  م

ّويف بعض األحاديث التي مل نذكرها ورد فيها أنـه تعـاىل لـه سـاق وهـو 
ّفارقة وخاصة يعرفون هبا رهبم، وما دام عالمة  بمثابة  مل يكشف عن سـاقه  اهللاّ

ّهلم تلك املعرفة، ويف بعـضها أيـضا أنـه تعـاىل يتعجـب ويـضحك  مل حتصل ّ ً
 .ّاإلنسان املذنب إياه وينخدع بغدر

  سبحانه وتعاىل حجمه يوم القيامـة اهللاهل : وهنا نسأل أتباع هذه العقيدة
ًمهم، وكيف يكون جالـسا عـىل العـرش، وجسمه مثل أحجام الناس وأجسا

 !!ّ سبحانه عام يعتقدون ويقولون اهللاتعاىل  هيئة؟ ّوعىل أية
ّوابن تيمية له تعليق عىل مثل هذه الروايات، وذلك من قبيل ما ورد مـن 

ــث يقــول) ّبيــان تلبــيس اجلهميــة(يف ذيــل هــذه الروايــات يف  كالمــه  :حي
 ف ونـه  «: ’هورة مـن قولـه واملقصود هنا بيان ما يف األحاديـث املـش(

ّصورة غ  صورته ال  رأوه فيها أول  رة ّوأن تلك هي هـذه املـرة التـي جتـىل » ّ ّ ّ
 ،ّلفصل القضاء بني عباده، فخاطبهم وحاسبهم، ثـم بعـد ذلـك جـزاهم فيها

 .)١()ٍقوم معبودهم ّفأمر أن يتبع كل
 :ّل ابن تيميةّويف مناقشته مع الرازي يف تأويله األول حلديث الصورة يقو

                                                 
 .٥٨ ص٧ ج:ّبيان تلبيس اجلهمية )١(
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ّأنـه مـن تأمـل سـياق هـذه : أحـدها :والكالم عىل ما ذكره من وجـوه( ّ
  اهللاّوسياقها، وما فيها من اإلخبـار بـأن  ّاألحاديث وما اتفقت عليه من املعاين

َيأمر كل من ع ّهلم وأنه إذا متيز املوحـدون مـن  ّد غريه أن يتبع معبوده، فيمثلهَبّ ّ ّ
ّأوال؟ فلام تثبـتهم بـالقول  ري اإلله الذي رأوههل يعبدون غ: غريهم امتحنهم ّّ ً

ّوملا رفعـوا رؤوسـهم  ّالثابت جتىل هلم يف الصورة التي يعرفون فيسجدون له،
ّمن السجود وجدوه قد حتول يف الصورة التي رأوه فيهـا أول ّمـرة، ثـم إهنـم  ّ ّ ّ

ّيتبعونه بعد ذلك حتى يمروا عىل الرصاط، علم باإلضطرار أن الـذي ّ هم يـأتي ّ
ّ هذه الصورة هو رب العاملني نفسه ال ملك من املالئكة وال جمـرد بعـضيف ّ 

 .)١()آياته
ّفهو إذن يرصح باعتقاده أن   ّ سبحانه وتعاىل يأيت يوم القيامـة ويبـدل اهللاّ

ّصورته حتى يمـتحن عبـاده، وهـل يعبـدون غـريه، ألهنـم فقـط يعرفونـه  ّ
:  يعبدونـه، فيقـول سـبحانه تعاىل شكله اخلارجي فـال اهللاّفيبدل  ،بالصورة

ّوكأن التوحيد يتم بتغيري الصورة .ّأنتم املوحدون ّ!! 
ومـن ( :ّهتامه كعادتـه ملـن خيالفـه يف معتقداتـه فيقـولاّويتابع ابن تيمية 

َإىل ملـك مـن  رصف مثل هذه األحاديث وهذه األلفاظ الرصحية املنـصوصة
ملـا يعلـم  ّ فإنه مع جحـده اهللا، أو إحسان  اهللاملالئكة أو جميء يشء من عذاب 

 باالضطرار من هذه األلفاظ قد فتح من باب القرامطة وحتريـف الكلـم عـن
 ُّمواضعه ما ال يمكن سده؛ إذ ال يمكن بيان املخرب عنه بأعظم من هـذا البيـان

 .)٢(.)..ّالتام
                                                 

  .٧٦ـ٧٥ ص٧ ج:سهاملصدر نف )١(

 .٧٦ ص٧ ج:املصدر نفسه )٢(
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ّقد يقول قائل أيضا بأن هذه النـصوص الـواردة  يف صـحيحي البخـاري ً
ّ بل هو يناقشها سندا ومتنـا، ولعلـه يـرفض ،ّال يوافق ابن تيمية عليها ومسلم ً ً

فهـل هـذا . ٍ تعـاىل مـن حـال إىل حـال اهللاّالواردة فيها مثل حتـول  ّكل املعاين
ًتيمية واقعا أم ال ؟ ينسجم مع مواقف ابن ّ 

ّأما من حيث السند، فإن ابن تيمية يقـول يف ك: واجلواب ّ  جمموعـة(تـاب ّ
ّأما النصوص العامة فمثل مـا يف الـصحيحني عـن أيب هريـرة أن ( ):الفتاوى ّ ّ

؟ هـذان احلـديثان مـن ...ّ هل نرى ربنا يوم القيامة اهللايا رسول  :الناس قالوا
 .)١()ّأصح األحاديث

  اهللاٍوكذلك يف موضع آخر من هذا الكتاب، وبعد أن ينقـل روايـة رؤيـة 
ٍفهذا احلديث أصح حديث عىل وجه األرض( :قوليوم القيامة، ي تعاىل ّ()٢(. 

 املسائل يف قضايا التوحيـد، بـل ه ال ينحرص األمر يف قبوله مثل هذًوطبعا
ّالنبوة واإلمامة أيضا كانت هناك معتقدات فاسـدة لـه ال تعـد وال حتـىص،  يف ً ّ

 .موضع بحثها ليس هذا
 :حيث قـال) ّجلهميةبيان تلبيس ا(ًوأيضا ورد مثل هذا املضمون يف كتابه 

 .)٣()ّأما هذا اخلرب يف اجلملة فهو متواتر عند أهل العلم(
ّوأما من حيث املضمون، فإنـه يـرصح بـأن الـذي . هذا من حيث السند ّ ّ ّ

 مـن املالئكـة، ًا ولـيس ملكـ ـّيف األحاديث املتقدمةكام ـ  بنفسه  اهللاهو  أتاهم
                                                 

   .٢٥٨ص: جمموعة الفتاوى )١(

 .٢٩٦ـ٢٩٤ ص:املصدر نفسه )٢(

 .٦ ص٧ ج:ّبيان تلبيس اجلهمية )٣(



 ٤١٧ ...............................................................................   صورة له تعاىل   اهللا ّأن

ً جماز وال تأويل، هذا أوال تعاىل يف احلديث ليس فيه كناية وال  اهللا ناتيفإ ّ. 
ّيرصح بأنه تعاىل هو الذي يتحول، ال أن : ًوثانيا ّ ّ ّتـراه وخييـل هلـا العيـون ّ

ّفالتحول ليس يف عني الرائي، بل يف املرئي ذلك،ك ّ. 
ّوهذا ما رصح به يف موارد متعددة منها ّ: 

ّمـن تـأول سـياق هـذه ( ):ّبيـان تلبـيس اجلهميـة( قال يف :ّاملورد األول
  اهللاّفيها من اإلخبـار بـأن  ّاألحاديث وما اتفقت عليه من املعاين وسياقها، وما

ّيأمر كل من عبد غريه أن يتبع معبوده، فيمثله هلم وأنه إذا ّ ّمتيز املوحـدون مـن  ّ َّ
ّهل يعبدون غري اإلله الذي رأوه أوال؟ فلام: غريهم امتحنهم ً ّتثبـتهم بـالقول  ّ

ّعلم باإلضطرار أن الـذي... التي يعرفونّالثابت جتىل هلم يف الصورة  ِ يـأتيهم  ُ
ّيف هذه الصورة هو رب العاملني نفسه ال ملك مـن املالئكـة وال جمـرد بعـض ّ 
آياته، ومن رصف مثل هذه األحاديث وهذه األلفاظ الرصحية املنـصوصة إىل 

ّ فإنه مع جحـده  اهللا، أو إحسان  اهللامن املالئكة أو جميء يشء من عذاب  َملك
باإلضطرار من هذه األلفـاظ قـد فـتح مـن بـاب القرمطـة وحتريـف  ُا يعلممل

ُّال يمكن سده؛ إذ ال يمكن بيان املخرب عنه بـأعظم مـن  واضعه مامالكلم عن 
ً أن خيرب أحد أحـدا بـيشء ّكن قطمًهذا حمتمال مل ي ّهذا البيان التام، فمن جعل ٌ
 .)١()ّمن األلفاظ املبينة ملراده

 يقول بعد أن أورد هـذه) ّبيان تلبيس اجلهمية(ًره أيضا يف  ذك:املورد الثاين
ّثم يرفعون رؤوسهم وقد  ول   ا ـصورة الـ  رأوه . ..«: األحاديث والتي فيها ّ

ّأول  رة فيها ّحني يرفعون رؤوسهم وقد حتول يف الـصورة التـي : والرابعة( :»ّ
ّتقدم مـع أيب سـعيد وهذا تفسري ما يف حديث أيب هريرة امل. ّمرة ّرأوه فيها أول

ّوأن التي يعرفـون »    صورة غ  صورته ال  يعرفون اهللا فيأتيهم«: حيث قال
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ّساق فيسجدون لـه، ثـم يرفعـون رؤوسـهم وقـد  ُهي التي يكشف فيها عن ٍ
ّحتول يف صورته التي رأوه فيها أول ٍمرة، فيتبعونه حينئذ ّ ّ ّ()١(. 

ّفابن تيمية ال يكتفي بمعتقده بل إنه  املـسلمني  ك يستنكر عىل علامء ذلمعّ
ٍ، ورفـضوا نـسبة التحـول إليـه تعـاىل مـن مكـان إىل اهللاّالذين نزهوا  مكـان،  ّ

ّوهذا ما خالف فيه ابن تيمية مرتكزات العقيدة التوحيديـة. ّ باملعطلةهمّواهتم ّ 
 السـتلزامه ، تعـاىل اهللاّوما أمجع عليه علـامء املـسلمني باسـتحالة التغـري عـىل 

 .احلدوث
 والقـول ،ّ البد من حتديد موقف واضح مـن هـذه الروايـات،ًناء عليهوب

ّبأنه إما أن ّ ّ تعاىل مل يأت، أو القول بأن التغري عند الرائي ال عند املرئي اهللا ّ ّ ِ. 
ّوذكر البعض بأنه حتى لو قبلنـا هـذه الروايـات الـواردة يف صـحيح  يّ

  اهللاـ ّ بـأن املرئـي ومسلم، لكن ال يمكننا القبول بالتفـسري القائـل البخاري
ّأو يتبدل من صورة إىل صورة، أو يتحول ّ يتغري ـتعاىل  ومـا شـاكل ذلـك، ،ّ

ّوإنام الرائي خميلته  . ثابت ال صورة له يف اخلارج اهللاّتتبدل، و ّ
ّذين رفضوا ومل يوافقوا ابـن تيميـة مـن هـو يف الومن هؤالء البعض من 

عىل صحيح مسلم حيث ذكـر مدرسته وهو الشيخ العثيمني يف تعليقه  صلب
،  اهللا ةوهل كان الناس يعرفـون صـور( :طويل جاء يف مضمونه ٍذلك يف كالم

ّالوصف، أو هل املعنى أنه يتغـري ـ  فيأتيهم عىل صورة عىل غري هذا ّ ـ أو أن  اهللاّ
ّأنه بصورة غري صورته، الظـاهر املـراد  ّبمعنى خييل إليهم... ّيتغري نظر الناس

ّ تعاىل ال يتغري فيحمـل  اهللاّألن   لكن؛فظ هذا خالف ظاهر اللثاين، وإن كانال
 .عىل هذا

ّواحلاصل أهنم يرونه عىل صورة معينـة يف أول األمـر ثـم عـىل صـورته،  ّّ ّ
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 ).ّهذا يف خميلة الرائي ولكن
ّويتابع العثيمني القول بأن هذا له موارد متعددة البد فيهـا مـن التأويـل،  ّ ّ

ُ كنت سمعه ا ي  سمع به، و ـ ه ا ي يبـ  بـه، فإذا أحب ته: حديث كام يف

ًفهذه قطعـا لـيس املـراد ظاهرهـا . يبطش بها، ورجله ال  يم  بها و ده ال 
 .ً جزءا من برش اهللاحادثة مل تكن، وال يمكن أن يكون  ّألن يد اإلنسان
ّإن التأويل البد أن ينقسم إىل قـسمني(: ولذا يقول تأويـل ال وجـه لـه، : ّ

 .)١()...ّغة العربيةله وجه يف الل وتأويل
ّفهل يكون الشيخ العثيمني ابن مدرسـة تيميـة وأبـرز ممـثيل منهجـه مـن  ّ

ٌأو من املعطلة، أم أن ما هو حالل هلم حرام عىل غريهم ؟ القرامطة ٌ ّ ّ 
ّومن الذين يتفق معهم ابـن تيميـة يف أكثـر معتقداتـه، ولكنـه خيالفـه يف   ّ ّ
هدايـة ( حيث يقول يف كتاب ؛ تعاىل ابن قيم اجلوزية اهللاّنسبة التغري إىل  مسألة

ّبل مجيع النبوات من أوهلا إىل آخرهـا ( ):أجوبة اليهود والنصارى احليارى يف ّ
ٌمتفقة عىل  َ ِ ٌ ـ سبحانه وتعاىل ـ قديم واحد ال رشيك لـه  اهللاّأن : أحدها :صولأّ ٌ

َّيف ملكه، وال ند له ُوال ضد، وال وزير وال مـشري، وال ِ َّ ّ إال  ظهـري، وال شـافعِ
 ....من بعد إذنه
ِ أنه ال يتغري وال تعرض له اآلفـات، مـن اهلـرم واملـرض والـسنة :الرابع َ ِّ َ َّ ّ

ّيان والندم واخلوف واهلم واحلزِّوالنس َّوالنوم  .)٢(.)..ن، ونحو ذلكَّ
ّفتبني أن الشيخ ابن تيمية بكالم ابن قيم اجلوزية خمالف جلميع الرساالت ّ ّ ّ. 

ـ ًوهـم يف نفـس املـنهج أيـضا ـ ّولئك الذين خـالفهم ابـن تيميـة أومن 
ّرد اإلمـام الـدارمي عـثامن بـن سـعيد عـىل بـرش املريـيس  (هكتاب  يفالدارمي
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َفإذا مثل يف أعينهم غري مـا عرفـوا مـن الـصفة نفـروا ( :، حيث يقول)العنيد ُ َ
ّأى أهنـم ال ّ قلـوهبم، فلـام ر اهللاّربوبيتـه التـي امـتحن  وأنكروا إيامهنم بـصفة

ّقلوهبم جتىل هلـم يف الـصورة التـي عـرفهم يف   به اهللالذي امتحن ّ إال يعرفون
ّالدنيا فآمنوا به وصدقوا ومـاتوا ونـرشوا  مـن  اهللاّعليـه مـن غـري أن يتحـول  ُّ

 .)١()بقدرته صورة إىل صورة، ولكن يمثل ذلك يف أعينهم
 

ّيف األبحاث السابقة أن ابن تيمية قائـل بالتجـسيم ومـرصحبعد أن أثبتنا  ّ ّ 
ّ بشكل قاطع، وأنه أيضا من املشبهة ولو مـن بعـض الوجـوه، ألن التـشبيه به ًّ ّ ٍ

) الـصورة(يف كلامته عـن حـديث ، ولكن ًالوجوه غري معقول أصال من مجيع
ّمور رصح ابن تيمية بأنأّوما يتعلق به من  ّ فهـل ، تـشبيهّعلامء املسلمني ذموا ال ّ

ّهو بعد نقله ذم أئمة وعلامء املسلمني للتشبيه كان من املشبهة أم ال؟ ّ ّ 
ّوممـا يوضـ( :يقـول) درء تعـارض العقـل والنقـل(يف كتاب  ّح هـذا أن ّ

ّالسلف واألئمـة كثـر كالمهـم يف ذم اجلهميـة النفـاة ّ َ ّللـصفات وذم املـشبهة  ُّ ّ
 .)٢()ًأيضا

ّرأي األئمــة ورأي الــسلف ّفنفــي التــشبيه وذمــه بحــسب كالمــه هــو 
ّموقف أئمة أهـل البيـت ّأن ًوعلامء املسلمني، وسبق أيضا أن ذكرنا  الصالح،

للشيخ الصدوق عن اإلمام ) التوحيد(نفي التشبيه كام ورد يف كتاب   هو^
 عـرف مـن عـرف بال ـش يه ذاتـه، و ـاإلقرار َاهللافل س « :ّ أنه قال×ِّالرضا 

بـاإلخالص، وال ّ إال بعـد ا عرفـة، وال معرفـة ّ إالديانـة ي مل اإليمان بـه، وال
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 .)١(»ا لق ال يوجد   خالقه ّإخالص مع ال ش يه، ف  ما  
وهبذا تكون مسألة نفي التشبيه من املسائل التـي تـساملت عليهـا كلـامت 

 .ّوعلامء ومدارس مجيع املسلمني من السنة والشيعة ّأئمة
ّت ابـن تيميـة وأتباعـه مـن ّوعىل هذا األساس البـد مـن النظـر يف كلـام

 لنرى هل هم من القائلني بالتشبيه أم ال؟) الصورة(يف حديث  ّوهابيةال
ًوهذا يضاف إىل ما ذكرناه وأثبتناه يف األبحاث السابقة مـن كونـه مـشبها  ّ

 .ّأدنى شبهة، وقد أوردنا مجلة من كلامته التي رصح هبا هبذا املعتقد بال
ّلفاظها املتعددة الواردة بمـضمون واحـد بالعودة إىل أحاديث الصورة وأ

ّبأنه يوجد يف هذه النصوص أقوال متعددة، وفرست بتفاسـري متعـددة،  ذكرنا ّ ّّ
ّالقول األول يف تفسري هذه النصوص يقوم عىل عنرصين أساسيني ّوقلنا بأن ّ: 
  اهللاّ تعاىل، فيكون املعنـى أن  اهللايعود عىل ) صورته(ّأن الضمري يف : ّاألول

 .نه وتعاىل خلق آدم عىل صورة نفسه سبحانه وتعاىلسبحا
: حيث قـال حتـت عنـوان) ّبيان تلبيس اجلهمية(ّوابن تيمية ذكر ذلك يف 

ّاملؤلف التفاق الـسلف يف القـرون الثالثـة عـىل أن الـضمري يف حـديث  نقل ّ ّ
هذا احلـديث مل يكـن بـني : والكالم عىل ذلك أن يقال( : اهللاإىل  الصورة يعود

ٌ، فإنه مستفيض من  اهللاّالثالثة نزاع يف أن الضمري عائد إىل  ن القرونالسلف م ّ
ّالـصحابة، وسـياق األحاديـث كلهـا يـدل عـىل  ّطرق متعددة عن عدد مـن ّ

 .)٢()ذلك
ّ تعاىل هو معتقد ابن تيمية وعلـامء الـسلف بحـسب  اهللافعود الضمري إىل 

ّلمنا بعود الـضمري ّوقد ال يكون هذا موضع اخلالف معه، إذ حتى لو س قوله،
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 تبقـى املـشكلة يف العنـرص الثـاين وهـو يف ، عىل ذلكهووافقنا  تعاىل، اهللاعىل 
ّالصورة، حيث يرص ابن تيمية عىل أن املراد من الصورة لـيس  تفسري املراد من ّ ّ

ّاملعنوية املدركة بالعقـل، وإنـام الـصورة احلـسية واهليئـة  هي الصفة والصورة ّّ
 .ّاخلارجية والشكل

، وقـد أرشنـا إىل )ّبيـان تلبـيس اجلهميـة(ّذا ما فصل فيه احلـديث يف وه
ًكلامته سابقا، ونضيف إليهـا نـصوصا  بعض خـرى حيـث يقـول يف إبطـال أً

ّوأما التأويالت الثالثة، التـي ذكرهـا ( :التي ذكرها الرازي ةالتأويالت الثالث
ســائر فقــط، إذ لفــظ احلــديث مــع  يف الطريــق الثالــث، فــالكالم يف إبطاهلــا
» عىل صورة الرمحن«و» صورته عىل«األحاديث موافقة هلذه الطريق، كام جاء 

 .»عىل صوريت«و
ّأما التأويل األول ّ ـ كـام بينـاه ـ <الـصفة: املراد من الـصورة>:  وهو قوله،ّ

ًأن آدم امتاز عـن سـائر األشـخاص واألجـسام بكونـه عاملـا : املعنى فيكون ّ
 .)١(...)باملعقوالت

 ّ تيمية ذكر يف كالمه التأويالت الثالثة التي ذكرهـا الـرازي يفّوبام أن ابن
ّ كان البـد مـن اإلشـارة إىل هـذا الطريـق الثالـث وتأويالتـه ،الطريق الثالث

 .كالم الرازي  منةالثالث
الطريـق (  :يف قولـه) ّبيـان تلبـيس اجلهميـة(ّوقد أشار املعلق عىل كتاب 

أحـدها يف  ي يف عـود الـضمري عـىلالثالث من الطرق الثالثة التي ذكر الـراز
ًحيتمل أن يكـون عائـدا إىل « :قولهب»  خلق آدم   صـورته اهللاّإن «: × قوله

 .ًتعاىل، وحيتمـل أن يكـون عائـدا إىل آدم  اهللا، وغري ×يشء غري صورة آدم 
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 .» تعاىل اهللاًوحيتمل أن يكون عائدا إىل 
 :وذكر يف الطريق الثالث ثالثة وجوه، وهي

 .أن يكون املراد من الصورة الصفة: ّولالوجه األ
 .أن يكون املراد منه إضافة خلق: الوجه الثاين

 ّ أن نسبة ذات آدم إىل البـدن كنـسبة:الوجه الثالث ـ وهو تأويل الغزايل ـ
 .)١()الباري إىل العلم

 تعـاىل  اهللازي يف تأويله عدم عود الـضمري إىل راّولكن ابن تيمية يناقش ال
ّأن تفسري الصورة بالصفة أو بالـصورة املعنويـة :  ويف مضمونهٍكالم طويل يف ّ
 زوم عليه باللً ّحلديث داالأن يكون اّالروحانية غري ثابت يف نفسه، ويمكن  أو

ّوالتضمن، وقرص احلديث عليه باطل قطعا، فإذن يريد ابن تيمية القـول بـأن  ًّ ّ
ّاحلديث ليس الصفة املعنويـة بـل الـصفة اخلارجيـة ظاهر : ًوأيـضا( :قـول ي؛ّ
ًخلق آدم   صورته، طو  ستون ذرا «: فقوله مـن يـدخل  ّفـ «: إىل قولـه» ّ

ــدخلها   صــورة آدم ــة ي ــة» ّا ن ــه أراد صــورة آدم املخلوق ــح يف أن ّرصي ال  ٌ
 .)٢()ّاملقدرة

 ّوروايته هلذا احلديث وتعليقه عليه بـأن املـراد مـن صـورة آدم الـصورة 
 ّأن املراد من الـصورة الـشكلّون معتقد ابن تيمية  آخر عىل كٌ شاهد،املخلوقة
 .اخلارجي

ًثم إن ما ورد يف احلديث عن طول آدم وأنـه سـتون ذراعـا مل ّّ ّ يـدخل فيـه  ّ
ّلفظ الطول وقدره، فال يكون ذلك داخال يف مسمى الصورة، ونتيجـة ذلـك ً 

ّأنه تعاىل ال يكون طوله ست  تعـاىل  اهللا، والتشابه بـني آدم و كطول آدمً ذراعانيّ
                                                 

  .٤٧٢ ص٦ ج:ّبيان تلبيس اجلهمية )١(

  .٤٧١ ص٦ ج:املصدر نفسه )٢(
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ّفقط بالصورة، بغض النظر عن كونه تعاىل أطول من آدم أو أعرض منـه،  هو
 يكون التشابه؟ ٍفحينئذ أين
ّمن املعلوم أن الشيئني املخلوقني قد يكون أحـدمها عـىل صـورة ( :يقول
ّقـد يكـون األول   ـًمـثال ـ أي) التفاوت العظـيم يف جـنس ذواهتـا اآلخر مع

ّطوله ستون ذراعا، فالقدر والطول خمتلفان، أمـا   كيلومرت، والثاين١٥٠طوله  ً ّ
 .الصورة فواحدة

 :ًمور كام ذكرنا مراراأ ةّفالقول الذي اختاره ابن تيمية إذن فيه ثالث
 . تعاىل اهللاّأن الضمري يعود عىل : ّاألول
 .ّأن املراد من الصورة الشكل: الثاين

ّن هـذه الـصورة  أ: ـّوهـو مـا رصح بـه يف الكثـري مـن كلامتـهـ الثالـث 
 . أمردّعىل صورة شاب والشكل هي

 .ّفيه ابن تيمية بعد ذلك نعود إىل أساس احلديث وهو التشبيه الذي وقع
ّيف املقدمة قلنا بأنه البد من التمييز بني التشبيه والتمثيل، فنفي املثلية عـن ّ ّ ّ 

 . بالرضورة نفي التشبيه عنه تعاىلال يعني تعاىل  اهللا
ّ فالنـسبة بيـنهام هـي أهنـام مـثالن، ، لو كان لدينا إنـاءان:عىل سبيل املثال

مثل هذا، ولو أبدلت أحدمها باآلخر، ووضعته مكانه ال أسـتطيع متييـز  وهذا
ّاآلخر ألنه يوجد تطابق تام أحدمها عن  .ّهذا بالنسبة للمثلية. ّ

ن فهام متشاهبان، وطـوهلام واحـد، ولكـن إذا كان أمامي قلام: ومثال آخر
ٍض اخلصوصيات لكل واحد، فإذن يكـون هنـاك تـشابه مـن وجـه، بع هناك ّ ّ

 .آخر ٍوتغاير من وجه
 :ّوهابيةّسيام الاعه والّوالسؤال املطروح عىل ابن تيمية وأتب

ّتنفــون املثليــة والتــشبيه مــن كــلأ ســبحانه وتعــاىل اهللاّنكــم يف معرفــة إ ّ 



 ٤٢٥ ...............................................................................   صورة له تعاىل   اهللا ّأن

ّء، ولكنـه يمكـن ّفتقولون بأنه ليس كمثله يش، ّ تنفون املثلية فقطم أ،اجلهات
ّالوجوه ال من كل الوجوه؟ وإال لو أشـبهه يف مجيـع  أن يشبهه يشء من بعض ّ

 .صار مثلهلالوجوه 
 مً مرادكم منه نفي التشبيه مطلقـا أ<بال تشبيه>: قولكمهل : خرىأبعبارة 

ٍالتشبيه من بعض الوجوه؟ فأي واحد من ذلك مرادكم ومقصودكم؟ نفي ّ 
ّمية وإن كان يتضمن أنه تعاىلرصيح كالم ابن تي: واجلواب ّ َّال ند لـه، ال : ّ ِ

ًولكنه يقول أيضا... ِله، ال عدل له، ال مساوي له نظري لـه تعـاىل شـبيه مـن : ّ
 .ّوإن كان ليس له شبيه من كل الوجوه  بعض الوجوه

  كـام^ مدرسـة أهـل البيـت حسبوهذا من أوضح درجات الرشك 
 .» ش يهال إخالص مع ال«: ×ِّيقول اإلمام الرضا 

ًوال يمكن لإلنسان أن يكون موحدا حقيقيا مع القول ولـو بدرجـة مـن  ًّ ِّ
 ّفأين قال ابن تيمية مثل هذا الكالم؟ التشبيه،

 ّنفي التشبيه من كـل>: ويف اهلامش عنوان) ّبيان تلبيس اجلهمية(يف كتاب 
 ،وإذا كـان األمـر كـذلك( :، يقول<ّوجه هو اجلحود والتعطيل لرب العاملني

ِعل ّم أن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيـل واجلحـودُ ّ ّلـرب العـاملني، كـام  َ
ًعليه املسلمون متفقون، كام أن إثباته مطلقا هو جعل األنـداد ّ ّلـرب العـاملني،  ّ

 ).لكن من الناس من ال يفهم هذا
ّوهذا تدليس وكذب واضح، فكيف يدعي بأن املسلمني متفقون عـىل أن  ّّ ّ

ّوجه جحود لرب العـاملني، ويـدخل يف إطـار التعطيـل، ّالتشبيه من كل  نفي ٌ
ّنشبه اخلالق باملخلوق من بعض الوجوه نكون من الكافرين؟ وأين  ّوأنه إذا مل

 ّعىل مثل هذا الكالم يف أقوال علامء املسلمني وأئمتهم؟ ّهو هذا االتفاق
ّإذ لفظ التشبيه فيه عموم وخصوص، كـام سـنبينه، ومـن : (ويتابع القول ٌ
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ّفيه أكثر الناس، إذ ليس له حد حمدود، وما هو منتـف باالتفـاق بـني  ّ ضلهنا ٌٍّ
ّبني أهل امللل كلهم، بل بني مجيع العقالء املقـرين بـ املسلمني، بل ، معلـوم  اهللاّ

ّما هو ثابت باالتفاق بني املسلمني، بل بـني أهـل امللـل  برضورة العقل، ومنه
 ).لصانعللتقرير با ّكلهم، بل بني مجيع العقالء،

، وكذلك جيب إثبـات التـشبيه  اهللافيجب بحسب كالمه نفي التشبيه عن 
 .ّتعاىل، ال أنه جيوز له

ُفلام كان لفظ التشبيه يقال عىل ما جيب إنتفاؤه وعىل ما جيب إثباته مل يـرد( ّ 
ًالكتاب والسنة به مطلقا، ال يف نفي وال إثبات، ولكـن جـاءت النـصوص يف  ّ

ًكفو والند والسمي، وجاء لفظ الشبه يف اإلثبـات مقيـدا املثل وال: بلفظ النفي ّ ّ ّ
ــالم ــي  يف ك ــحاب النب ــعيد ’ّأص ــن س ــثامن ب ــام روى ع ــابعيهم، ك  وت
 .)١( ...)الدارمي

ّميـة أّنعم، هذا هو التأسيس النظري للشيخ األموي، وخلط معاوية وبني  
ّبأنه إن مل تكن مشبها من بعـض الوجـوه فأنـت معطـل، وأنـ: القول وهو ً ّ ت ّ

 !!العاملني ّجاحد لرب
 وهـو ـ <ّاألجوبـة املـرصية>وقد بسطنا الكالم عىل هذا يف : (إىل أن يقول

ّ وبينا أن  ـٌكتاب مفقود ٍ ليس كمثلـه يشء بوجـه مـن الوجـوه، فيجـب أن اهللاّ
ّاملثل مطلقا ومقيدا، وكذلك الند، والكفو، والـرشيك ونحـو ذلـك  ينفى عنه ً ًّ

 .)٢()بنفيهاالقرآن  من األسامء التي جاء
ًفال خيلو إما أن يكون النفي من ذلك خمتصا باملامثل له مـن: (ًويقول أيضا ّ ّ 

ّكل وجه، وهو املكافئ له من كل وجه فقط واملساوي واملعادل لـه واملكـافئ  ّ
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ًكل وجه، أو يكـون النفـي عامـا يف املامثـل ولـو مـن بعـض الوجـوه،  له من ّ ّ
ًأن يكـون النفـي خمتـصا بالقـسم بعض الوجوه، وال جيـوز  واملكافئ ولو من ّ

ّاألول، ألن هذا مل يعتقده ّأحد من البـرش، وهـو سـبحانه ذم وهنـى عـام هـو  ّ َّ ٌ
 .)١()ٌموجود يف البرش

َومن املربرات التي يسوقها ألجل تأكيد معت ّواملنفي عنه البـد ( :قده يقولّ
ّأن يستلزم وصفا ثبوتيا، كام قررنا هذا يف غري هـذا ً اتـه لـذلك املوضـع، ومناف ًّ

االختـصاص الـذي ال  ّدية له فيه مـنوُاملنفي وبعده عنه، ومنافاة صفاته الوج
ّفإنه يقال عـىل  هو، بخالف لفظ التشبيه،ّ إال ًيرشكه فيه أحد ما ال يعلمه أيضا

ًرشعـا  ّما يشبه غريه، ولو من بعض الوجوه البعيدة، وهذا مما جيب القـول بـه
ّوعقال باالتفاق ً. 

ّف األئمة ذلك وعرفوا حقيقة اجلهمية وأن نفيهم لذلك مـن ّوهلذا ملا عر  ّ ّ
ٌوجه مستلزم ّكل ّ كانوا يبينـون مـا يف كالمهـم مـن ، لتعطيل الصانع ووجودهٍ

والتعطيـل، ويمنعـون عـن إطـالق لفظهـم العليـل، ملـا فهمـوه مـن  النفاق
 .)٢()أهل اجلهل والتضليل مقصودهم وإن مل يفهمه
 ًشكلة هي يف نفي التـشبيه مطلقـا، وهبـذا يـصريّإن امل: ّوكأنه يريد القول

ّاإلنسان معطال، واملشكلة حينئذ تكون بحسب رأي ابن تيمية أن هـذا يعنـي  ّّ ٍ ً
 !!املطلق التنزيه

 :ّويف كالم وأقوال ابن تيمية ما هو أوضح وأرصح من ذلك حيث يقـول
يف  نع ـ ال تشبه املوجودات بوجه من الوجوه ممت هللاكذلك ثبوت ذات ـ يعني (

ٌمور الكامليـة معلـوم بالـرشعالعقل، وثبوت املشاهبة من بعض الوجوه يف األ ّ 
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ّوالعقل، وكام أنه البد لكل موجود من صفات تقوم به فالبـد لكـل موجـود  ّّ ّ ٍّ
من صورة يكون عليها، ويمتنع أن يكون يف الوجـود قـائم بنفـسه  قائم بنفسه

 .)١()عليها ليس له صورة يقوم
ّوفقا البن تيمية ـ ن  تعاىل إذ اهللاف  ،ٍّ خـارجيٍ وال شكلٍإذا كان بال صورةـ ً
 .ّألنه يمتنع يف الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليها ؛ٌمعدوم

ّيعترب ابن تيمية أن التشبيه غري مـذموم عـىل إطالقـه، كـام رصح هنا ومن  ّ ّ
درء  (وكـذلك يف) ّبيـان تلبـيس اجلهميـة(ّالنص الذي نقلناه عنه يف  بذلك يف

ّالذي نقلناه أيضا فيام تقدم ) والنقل تعارض العقل ً. 
 :يقـول حيـث) ّبيـان تلبـيس اجلهميـة(وكذلك يعود إىل تأكيد ذلك يف  

ّالسنةٍّليس له ذكر بذم يف الكتاب و» ّاملشبهة«وإذا كان كذلك فاسم (  ، وكـالمُّ
محن ّأحد من الصحابة والتابعني، ولكن تكلم طائفة من السلف مثل عبد الـر

مهدي، ويزيد بن هارون، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويـه، ونعـيم  بن
ّوغريهم بذم املشبهة، وبينـوا املـشبهة الـذين ذمـوهم؛ أهنـم الـذين  ّبن محاد، ّ ّّ ّ ّ

ّبصفات خلقه، فكان ذمهم ملا يف قوهلم من خمالفة الكتاب  اهللاّيمثلون صفات 
يه فيـه إمجـال واشـرتاك وإهيـام، التمثيل، إذ لفـظ التـشب ّوالسنة، إذ دخلوا يف

َعليـه القـرآن، ونفـى موجبـه عـن  ّبخالف لفـظ التمثيـل الـذي دل َ ّ عـز  اهللاُ
 .)٢()ّوجل

ّوإىل هنا نجد أن أهم أسس التوحيد لدى ابن تيميـة مـن خـالل كـل مـا  ّ ُ ّ
 :يقوم عىل ّتقدم

ًأوال ً التجسيم، ألنه بناء عىل معتقداته:ّ   يكـون،ً تعاىل جسام اهللا ما مل يكن :ّ
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 .ًمعدوما
ّ التشبيه، ألنه يعتـرب أن نفـي التـشبيه مـن كـل وجـه هـو التعطيـل :ًثانيا ّ ّ
 .ّلرب العاملني واجلحود

ّوعىل كـل مـسلم أن يتنبـه ويأخـذ علـام أن الطريـق عنـد ابـن تيميـة إىل  ّّ ً ّ
ّيمر من التجسيم، وكذلك من خالل التـشبيه، ولكـن ال مـن مجيـع  التوحيد

 .وجوهبعض ال الوجوه، بل من
ّهذا ما أثبتناه باألدلة القطعية من كلامت ابن تيمية ّ ّ. 

ّوهذا أيضا ما تبناه النهج واملدرسة التي متثل ابن تيميـة، وهـي املدرسـة  ّ ًّ 
ّ بام ذكره كبار أئمتها مـن أمثـال ابـن بـاز الـذي أورد هـذه املعـاين يف ّوهابيةال

، وفيها هذا )ّت متنوعةجمموع فتاوى ومقاال(ومنها ما ذكره يف كتاب  كتاباته،
 :السؤال

ّما صحة حديث أن : السؤال(  ؟... خلق آدم عىل صورته اهللاّ
 هذا هو الصواب، احلديث صحيح مثل ما قال إسـحاق وأمحـد: اجلواب

وغريهم، معناه سميع بصري، وليس معناه مثل سمع ابـن آدم وبـرصه، لـيس 
 عـن الـشبيه  اهللاىل يشء، وهو السميع البصري، وليس مثل ابن آدم، تعـا كمثله
 .)١()والنظري

ّومراده من الشبيه، الشبيه يف كـل الوجـوه، واملقيـد بـبعض الوجـوه، ال  ّ
فهـذا عطـف تفـسري، ) النظريوالشبيه (ًمطلقا، والدليل عىل ذلك قوله  الشبيه

ونحـو فئ بالنظري، أي املامثل، والعـدل واملـساوي، واملكـا ّحيث فرس الشبيه
 .ّغة العربية اللأرباب ذلك بحسب ما ذكره
 ّأئمـتهم وعلامئهـم املعـارصين الـشيخ العثيمـنيألحد ٍويف ترصيح آخر 
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ّألنك لو قلت إهنا صورة الرب عز وجـل ملثلـت ..(. :يقول ّ ّ ّ ّ ّ بخلقـه، ألن  اهللاّ
لـو أعطيـت : اليشء مطابقة له وهذا متثيل، وجوابنا عىل هذا أن نقـول صورة

 اهللاكمثـل لـيس ، لكـن  اهللاصـورة  آدم عـىل  اهللالقلت خلق  ّحقهاالنصوص 
 .)١()يشء

 .ّ تعاىل عند العثيمني التشبيه املطلق ال املقيد اهللافاملنفي عن 
ٍففي الواقع ابن تيمية ينفي التشبيه مـن جهـة، ويثبتـه مـن جهـة  ُ خـرى، أّ

ّهذا من باب التناقض، ألن التشبيه الذي ينفيه هو التشبيه من كل جهة  وليس ّ
ّيه املطلق، وهذا الذي عرب عنه القرآن الكريم بأنه املثلتعبريه التشب وبحسب ّ. 

ّولعل الشبهة التي وقع فيها ابن تيمية هي الصفات التـي تطلـق عـىل   اهللا ّ
 عــامل، موجــود، وكــذلك اإلنــسان عــامل،  اهللاتعــاىل وعــىل اإلنــسان، فتقــول 

ّوهكذا سميع بصري، ولكنه غفـل أن علـم اإلنـسان إمكـاين، فقـري،  موجود، ّ ٌ
 ّيّ بالـذات، وأي شـبه يوجـد بـني الغنـ،ّ غنـيٌواجب، علـم  تعاىل اهللاوعلم 

ّالواجب بالذات وبـني املمكـن بالـذات، وأي  بالذات والفقري بالذات، وبني
 !احلادث بالذات؟ شبه بني القديم بالذات وبني
ّ بالقـضايا واملـسائل العقليـة، ً عـن كونـه جـاهالًاّأليس هذا كلـه كاشـف

 ؟ّديةالتوحي والقضايا
 ،هّ البن تيمية والذي هـو عبـارة عـن جمموعـة آثـار)جامع املسائل(ويف 

ّ فإنه بعد أن ينفي املامثلة ويقول بأن ؛ّيرصح هبذا املعنى   ال مثـل لـه، يثبـت اهللاّ
ّال يقولن أحـد م قـبح >وقوله يف حديث الصورة ( :التشبيه من وجه، فيقول ّ

ّ يدل عىل أن<وجهك  وجهك ووجه من أشبه اهللا ّه ليس ممتنعا من كل وجـه، بـل ّ ً
                                                 

 .٤٥ ص:ّرشح األربعني النووية )١(
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 .)١(.).. بعض الوجوه جائزة
ّ أنه يمكن تلخيص كـل مـا اعتقـده ابـن :واحلاصل بعد هذه االستفاضة ّ

ّينفـي التـشبيه املطلـق، وال ينفـي التـشبيه املقيـد،  ّ أنه:مسألة التشبيه ّتيمية يف
الوجـوه، ّشبيه من كل وجه، وله شبيه من بعـض  ّفيقول بأنه تعاىل ال يوجد له
 .ّوإال للزم التعطيل واجلحود

 وهذه املسألة تضاف إىل مجلة اعتقاداته الفاسدة التي أرشنا إليهـا يف هـذه
ّاألبحاث مثل أنه تعاىل جسم ألن ما ليس بجسم فليس بموجود ّ. 

ّوكذلك مسألة التغري والتي مفادها أن   ّ سبحانه وتعاىل يتغري يف صـوره اهللاّ
ٌ، فهـي عنـده صـفات )األعـضاء(يد والساق والوجه ّوصفاته اخلربية مثل ال

ّوليست معنوية، بمعنى أهنا جزء من ذاته سـبحانه وتعـاىل وتتغـري مـن  ّعينية ّ ّ
 .ٍحال إىل حال

ّوهذه املعتقدات وإن كانت تتعلق بتوحيد الصفات لكنهـا تـنعكس عـىل  ّ
 عـىل ّالعبادة وترتك آثارها الفاسدة، ألن التجـسيم والتـشبيه والتغيـري توحيد

ّاإلهلية واإليامن هبا يتناىف مع التوحيد احلقيقي عـىل مـستوى  مستوى الصفات
ّالفعل اإلهلي، ألنه مالزم للرشك يف كل األبعاد العبادة وعىل مستوى ٌ ّ. 

 

ّعند احلديث سابقا عن سند هذه الروايـات يف نظـر ابـن تيميـة وموقفـه  ً
ّ تعاىل يتغري ويتحول من صورة إىل صورة، وأن املـؤمنني ال  اهللاّذكرنا بأن  ،منها ّ ّ

ّمــن خــالل صــورته، فيكــشف احلــق ســبحانه وتعــاىل عــن ســاقه  يعرفونــه
 .ّفيتعرفونه
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 وهبـا يعرفـه  ـّبنظر ابـن تيميـة وأتباعـه ـ  تعاىل اهللاّة التي متيز مالعالفإذن 
 . الصورةتهي الساق وليس ،املؤمنون

 ّطبيعة احلال تناقض وخمالفة رصحية ملا ذكره ابن تيمية يف أحاديـثوهذا ب
ّالصورة من أنه تعاىل يتميز عن خملوقاته بصورته وشكله ّ. 

ّإذا كان الباري عز وجل يتميز بساقه، نوجـه سـؤالنا إىل ابـن: ًوبناء عليه  ّ ّ ّ 
ّأي جزء من الساق يتميز به  :ّتيمية تـه؟ هـل  تعـاىل حيـنام يكـشفه ملخلوقا اهللاٍّ
 األعىل أم األسفل؟ وهل هي الساق اليمنى أم اليرسى؟ اجلزء

ّومن أين يعرف املؤمنون أن هذه الساق هي ساق إهلية؟ ّ 
 ّوقد متادى أصحاب هذا املنهج يف مثل هذه التفاصيل كام فعـل ابـن قـيم

ّالصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية(اجلوزية يف كتاب   حيث جعـل قولـه) ّ
ِوم ي شف  ن ساق و دعون إ  ا سجودَي{: تعاىل ُ  َْ

ِ َ َْ َْ َُ َُ ٍ ْ ُ َ ْ ً مطابقـا  .)٤٢: القلـم(  }َ
ًفيكشف عن ساقه فيخرون   سـجدا«: ’ّلقول النبي  ّ وتنكريه ( :ّثم يقول» ّ

ّيكشف عن ساق عظيمة، جلت عظمتهاّ كأنه قال ،للتعظيم والتفخيم وتعاىل  ٍ
 ّومحـل اآليـة عـىل الـشدة ال: الوا قـ؛ٌشأهنا أن يكون هلا نظري أو مثيل أو شبيه

ّيصح بوجه، فإن لغة القوم يف مثل ذلك أن يقال كشفت عن القوم ال كـشف  ّ
َفلما كشفنا  نهم العذاب إذا هم ينكثـون{: قال تعاىل عنها كام ُ ُ َ َ َ َْ ُْ َُ

ِ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ : الزخـرف( } َ
٥٠(. 

 معنـى ّفالتنكري إذن عند ابن اجلوزية هو للتعظيم، وهذه الساق اإلهليـة ال
ًتكون مثال نصف مـرت، بـل جيـب أن تكـون بـآالف األمتـار، وعرضـها  ألن

ّهكذا احلال بالنسبة لوزهنا، وذلـك مـن أجـل أن تتميـز هـذه  ًكذلك، وأيضا
 .املخلوقات قوّالساق اإلهلية عن س

هذا بالنسبة إىل الساق يف مفهوم هـذه املدرسـة، ولـو عـدنا إىل الـصورة 
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ّالساق، من أهنا صورة عظيمة، فخمة، ضـخمة، ألهنـا فيها كام قالوا يف  لقالوا ّ
ّوالبد أن تتميز عن صور املخلوقات ّهلية،إصورة  ّ. 

ّفتعالوا إذن لكي نتخيل اإلله الذي يـصوره هـؤالء يف عقيـدة التوحيـد، ّ 
ًولسوف نتصوره بحسب معتقـداهتم وكلامهتـم أن لـه جـسام ّ ًضـخام بحيـث  ّ

موجود كبـري ضـخم فهو واألرض، الساموات الذي وسع  ّكرسيهجيلس عىل 
للعقل أن حييط به، ورأسه عىل شكل  بحجمه وطوله وعرضه وثقله ال يمكن

 !!ّاآلدميني، ولذا مل يستطيعوا متييزه
ّوأين هذا كله من تلك املدرسة العظيمة التي اعتقدت بام قاله أئمـة أهـل  ّ

ٌدود ّ  ما م تموه بأوهـام م فهـو  ـر« :× كقول اإلمام الرضا ^ البيت

ً اجلاهلون علوا كبرياّ عام يقول اهللاتعاىل  .»إ  م ً ّ. 
ٍيوم ي شف  ن ساق{: ّمع أن قوله تعاىلهذا  َ ْ َ َُ َ ْ ُ َ  ، عىل الظاهرلهمحي  ينبغ}ْ

ٍ سـاق ّأي: ّنـراه يقـول بأهنـا،  الذي يرفض التأويلّمنهج ابن تيميةّخاصة يف 
 .وال ارتباط هلا بساقه سبحانه وتعاىل كان،

ّوال ريب أن ظاهر القرآن ال يـدل عـىل أن ( ):موعة الفتاوىجم(يقول يف  ّّ
َيوم{: ّهذه من الصفات، فإنه قال ْ ٍي ـشف  ـن سـاق َ َ ْ َ ُ َ ْ  نكـرة يف اإلثبـات مل }ُ

ّالتعريف باإلضافة ال يظهـر أنـه  عن ساقه، فمع عدم: ، ومل يقل اهللايضفها إىل 
 التأويل رصف اآليـة ّإنام ٍبدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل،ّ إال من الصفات

لـون مهـؤالء حي عن مدلوهلا ومفهومها ومعناها املعروف، ولكـن كثـري مـن
ّفظ عىل ما ليس مدلوال له، ثم يريدون رصفه عنه، وجيعلـون هـذاالل ًتـأويال،  ً

 .)١(...)وهذا خطأ من وجهني
ّإذن إذا محلنا الساق عىل غري الساق املتعارفة ال يكون تأويال، ألنـه لـيس ً 
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ّاآلية أن هذه ساق إهليةظاهر  ّ! 
ّثم خيالف ابن تيمية هذا الكالم الذي قاله يف الفتـاوى احلمويـة، ويـرص  ّ ّ ّ

ّهذه اآلية تكلمت عن ساقه سبحانه وتعاىل، وأقام أدلة ثالثـ ّنعىل أ  إلثبـات ةّ
َيوم{كون  ْ ٍي شف  ن ساق َ َ ْ َ ُ َ ْ ّيوم يكشف احلـق عـن سـاقه هـو :  املراد منها}ُ

ّأنـه مـن : الوجـه الـسادس( ):ّبيان تلبيس اجلهمية(قول يف ي؛ وتعاىل سبحانه
ٍيوم ي شف  ن سـاق{ :قولهّ إال  ساق، وليس معه هللاأين يف ظاهر القرآن  َ ْ َ َُ َ ْ ُ َ ْ{ ،

ّالكـشف عـن الـشدة، أو  هل املراد بـه: والصحابة قد تنازعوا يف تفسري اآلية
ّاملراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ّ()١(. 

والـذين ( : فيقول اهللاّ يف االستدالل عىل من قال بأهنا ساق ّثم يتابع كالمه
للقـرآن،  ّ تعاىل أثبتوه باحلـديث الـصحيح املفـرس اهللاجعلوا ذلك من صفات 

 :وهو حديث أيب سـعيد اخلـدري املخـرج يف الـصحيحني، الـذي قـال فيـه
 .)٢()ّفيكشف الرب عن ساق

ّإذن الدليل األول الذي ساقه إىل القول بأن املرا   هـو احلـديث اهللاد سـاق ّ
ّوقد يقـال إن ظـاهر القـرآن يـدل ( :ّالصحيح، وأما الدليل الثاين فهو كام قال ّ

ّعىل ذلك من جهة أنه أخـرب أنـه يكـشف عـن سـاق ويـدعون إىل الـسجود،  ّ
ّ، فعلم أنه هو الكاشف عن هللاّ إال والسجود ال يصلح  .)٣()ساقه ُ

ُوأيضا فحمل( :ّوأما الدليل الثالث، فهو ْ َ ّ ذلك عىل الشدة ال يـصح، ألن ً ّ ّ
ُاملستعمل يف الشدة أن يقال َ فلمـا {: أي أزاهلـا، كـام قـال» ّ الشدة اهللاكشف > :ّ َ

َكشفنا  نهم العذاب إذا هم ينكثون ُ ُ َ َ َ َْ ُْ َُ
ِ َ َ ْ ْ ْ َ َفلما كـشفنا {: وقال ،)٥٠: الزخرف( }َ ْ َ َ َ َ 
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ُ نهم ا رجز إ  أجل هم بالغوه ُ ِ َ َْ ُْ ُ
ٍ
َ َ َ

ِ َ ْ  
واذا كان املعروف مـن . ..)١٣٥: عرافاأل(  }ْ

ْي ـشف  ـن {ّكشف الشدة، أي أزاهلا، فلفظ اآليـة : ّغة أنه يقال الليف ذلك َ ُ َ ْ ُ

ٍساق ْكـشفنا  ـنهم{: به اإلظهار واإلبانـة، كـام قـال ُ وهذا يراد}َ ُ ْ َ َ ْ َ ً، وأيـضا }َ
ّفـال يكـشف الـشدة يـوم القيامـة، لكـن هـذا   ال يزيلها،ّفهناك حتدث الشدة

ّ ليس ظاهرا من جمرد لفظ ساق، بلالظاهر ّبالرتكيب والسياق وتـدبر املعنـى  ً
 .)١()املقصود

ّومن مدرسة ابن تيمية انبثق البعض ليشن محلة شعواء عىل كل مـن قـال  ّ ّ
ّ بن حممـد  اهللا تعاىل، وهو الشيخ عبد  اهللاملراد من الساق يف اآلية غري ساق  ّبأن

وهبـذا ( ):حيد من صـحيح البخـاريرشح كتاب التو(حيث قال يف  الغنيامن
ٌملـك  ّاألمر الشديد املهول، أو أنـه: املراد بالساق: ّيتبني بطالن قول من يقول َ َ

 عالمة يعرفوهنا، ونحو ذلك من التأويالت البـاردة الـسخيفة التـي  اهللاجيعله 
ًأن ينزه عنها كالم العقالء، فضال عن كالم  جيب  .’  اهللارسول ّ

ّوكل من جرد نفسه  ّ، وطرح عنه التعصب والتقليد، فإنه يعلم بطـالن  هللاّ ّ
 .)٢()التأويالت، وسخافتها هذه

ُفهل هناك من الصحابة من عنده تأويالت بـاردة وسـخيفة فيقـام عليـه 
ّاحلد ّألجل ذلك، مع أن هذا يتناقض مع منهج ابـن تيميـة الـذي يعتـرب مـن  َ ّ

ّأنه ال جيوز إلصاق أي )الصارم املسلول( ّحـق صـحابة النبـي  صـفة نقـص بّ ّ
ّيفعل ذلك يقام عليه احلد  ومن’ َ ُ. 

الـصحابة الـذين مل ـ  مبـارش  غـريولـو بـشكل ـ ّيتهمولكن الغنيامن هنا 
ّ بـأهنم مل ينزهـوا ،تفسريه ملعنى الساق، وذهبوا إىل التأويـل يوافقوا عىل كـالم ّ
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ّ، وأن تأويالهتم سخيفة، وأهنم أهل تعصب’ ّالنبي ّ ّ.... 
ّإىل ما نقلنا سابقا عن بعض أرباب مدرسة ابن تيمية حيثهذا باإلضافة  ً 

 ...).والصحابة قد تنازعوا يف تفسري اآلية: (قالوا
 

ّوقع اخلالف الكبري بني ابـن تيميـة وعلـامء املـسلمني يف مـسألة إرجـاع 
 ّ تيميـة، ومل يوافـق هـؤالء العلـامء ابـن»  صـورته«: ’يف قوله  الضمري

ّ ألن مقتـىض القواعـد هـو إرجـاع ؛ تعـاىلاهللاوأتباعه عىل إرجاع الضمري إىل 
هـي » صـورته«إىل األقرب، وأقرب الكلامت إىل الضمري املوجود يف  الضمري

 .»آدم«
ّومع ذلك يرص ابن تيمية عىل إرجاع الضمري إىل   . سبحانه وتعاىل اهللاّ

ّولعل أهم دليل استند إليه إلثبات معتقـد  ه هـو بعـض الروايـات التـي ّ
إذا قاتـل « :ًمـن قبيـل مـا نقلنـا سـابقا» عىل صورة الرمحن... «: بلفظ وردت

ّأحــد م فليتجنــب ا وجــه، فإنمــا صــورة اإل ــسان   صــورة وجــه » ا ــر ن ّ
ّال تقبحوا ا وجه فإن ابن آدم خلق   صورة ا ر ن«: وكذلك ّ«. 

 .ل هذا القولّوهذه الروايات أصبحت املنشأ البن تيمية ملث
ًولذلك وقع يف االشتباه أيضا يف تفسري الروايـات التـي ذكرناهـا سـابقا  ً

ّ فينكره الـبعض ألن الوجـه وجـه آدمـي ، يوم القيامة اهللاتشري إىل رؤية  والتي
ّ عزوجل هلم عن الساق، وحينئذ يتبـني هلـم اهللاألمر، فيكشف  فيشتبه عليهم ٍ ّ ّ

 تبـارك  اهللاّلـساق عالمـة عـىل أنـه هـو وتكـون ا .ّإهليـة ّأن هذه الساق سـاق
 !!وتعاىل

بيـان (ّومن أقوال ابن تيمية التي تشري إىل مـا ذكرنـاه، مـا ورد يف كتـاب 
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ّأن رواية احلـديث مـن وجـوه، : منالوجه الثا( :حيث يقول) ّاجلهمية تلبيس
ّال تقبحـوا ا وجـه، فـإن «: إىل آدم، قولـه فسائر األلفاظ تبطل عود الضمري   اهللاّ

: الطريق اآلخر مـن حـديث أيب هريـرة وقوله يف. » آدم   صورة ا ر نخلق
ّإذا  ب أحد م فليتجنب ا وجه، فإن  .)١()صورة اإل سان   صورة ا ر ن ّ

ّمع أن هذه الروايـات املتنوعـة يف مظنـة ( : الروايات يقولوبعد نقله هلذه ّ ّ
 خلق آدم عـىل  اهللاّل بأن مل تنكر إطالق القو ّمةّاالشتهار دليل عىل أن علامء األ

 .)٢()إطالق مثل هذا ّصورة الرمحن، بل كانوا متفقني عىل
 ّمـة،ّ إىل كل علـامء األ ـ اهللاإرجاع الضمري إىل ـ فهو إذن ينسب هذا األمر 

ّوسيأيت أن هذه النسبة غري صـحيحة عـىل اإلطـالق، ثـم يقـول بعـد ذلـك ّ: 
ّوهذه الوجوه كلها مع أهنا مبطلة لقول مـن ي(  عيـد الـضمري يف قولـه إىل آدم،ّ

ّفهي أدلة مستقلة يف اإلخبار بأن  ّ  .)٣() تعاىل خلق آدم عىل صورة نفسه اهللاّ
 ّبـأن لفـظ: وهذا ما أشار إليه ابن حجر العسقالين يف فتح البـاري وقـال

ّكان السبب يف متـسك أصـحاب مقولـة » عىل صورة الرمحن«احلديث بصيغة 
ّ ومتسك قائـل ذلـك بـام ورد ، هللا الضمري :وقيل(: ، فقال اهللالضمري عىل  عود

 .)٤()عىل صورة الرمحن يف بعض طرقه
ّلئ البهية يف رشح العقيدة الواسطية ـ البن تيميةالآل(ويف كتاب  ّ  بـرشح) ّ

 :الشيخ صالح آل الشيخ يقول
 آدم عـىل صـورة  اهللاخلـق :  ومراده مـن الـصورة،ّوأما حديث الصورة(

                                                 
  .٤٤١ ص٦ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )١(
  .٤٤٥ ص٦ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )٢(
  .٤٥٠ ص٦ج: ّبيان تلبيس اجلهمية )٣(
  .، باب بدء السالم٢ ص١١ج: ح الباري برشح صحيح البخاريفت )٤(
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 آدم عىل صورته، والدليل عىل ذلك قولـه بعـد اهللا وليس رواية خلق الرمحن،
ّ ألن ابـن خزيمـة ، )ابن خزيمة يف تضعيفه، واحلديث صحيح ّفقد شذ: ذلك

ّالنصوص التي تكلمت عـىل أن  ّمل يضعف تلك  خلـق آدم عـىل صـورته،  اهللاّ
ّوإنام ضعف الروايات ّالتي تكلمت عن أن  ّ  . خلق آدم عىل صورة الرمحن اهللاّ

ّوكـان هـذا احلـديث هـو الفيـصل بـني الـسني : (بعـد ذلـكولذا قـال 
َّأنكره ابن خزيمة وأمجع أهل السنة عىل أن ابن خزيمـة زل يف  ّواجلهمي، وإنام ّ ّ

 .)١()ذلك
ّومن الشواهد أيضا أن هذه املدرسة اعتمدت عىل حديث    آدم اهللاخلـق «ً

تـأليفهم  :رمحنًواعتربته مستندا هلا يف إرجاع الضمري عىل ال»   صورة ا ر ن
 .للكتب والرسائل واإلرصار فيها عىل هذا املعنى

 )عقيدة أهل اإليامن يف خلـق آدم عـىل صـورة الـرمحن(ومن ذلك كتاب 
 . بن محود التوجيري اهللاتأليف محود بن عبد 

ّوملعرفة قيمة هذا الكتاب يف مدرسة ابن تيميـة نـشري إىل التقـريظ الـذي 
ًفألفيته كتابـا قـيام ( :لشيخ ابن باز حيث يقولّيف مقدمة الكتاب من قبل ا ورد ّ ً

خلـق آدم عـىل  كثري الفائدة، قد ذكـر فيـه األحاديـث الـصحيحة الـواردة يف
صـورته، وقـد  ّصورة الرمحن، وفيام يتعلق بمجيء الرمحن يـوم القيامـة عـىل

احلـديث ـ  ّ وهو أن الضمري يف،ّأجاد وأفاد وأوضح ما هو احلق يف هذه املسألة
ّ عز وجل اهللاآدم عىل صورته ـ يعود إىل يف خلق  ّ.( 

 ّأما ملاذا الرتكيز عىل هذا احلديث؟ فاجلواب واضـح وهـو إقامـة الـدليل
 . سبحانه وتعاىل اهللاّوالربهان إلثبات أن الضمري يعود عىل 

أحاديـث (ًوهذا أيضا ما أشار إليه الـدكتور سـليامن الـدبيخي يف كتـاب 
                                                 

ّلئ البهية يف رشح العقيدة الواسطيةالآل )١(   .١٩ ص٢ج: ّ
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ًلصحيحني مجعا ودراسةّاملتوهم إشكاهلا يف ا العقيدة ّنه بعـد أن يـذكر إحيث ) ً
ّوأدلة أصحاب القول بأن الضمري يعود عىل  احلديث  : يقول، اهللاّ

  تعـاىل اهللافظ عىل ظاهره، وذلك بإرجـاع الـضمري إىل واألصل محل الل(
ًوألمهية هذا احلديث يف هذا الباب وكونه فيصال وقاطعـا للنـزاع يف هـذه... ً ّ 

ً نقاشا واسعا، خاصة بني بعض العلامء املعارصيناملسألة، فقد أثار ً ًّ()١(. 
ويف هامش الـصفحة يـذكر أولئـك املـدافعني عـن احلـديث ويـذكرهم 

 :بالقول
ّكتب الشيخ محاد بن حممد األنصاري مقالة يف جملة اجلامعـة الـسلفية يف( ّ ّ ّ 

 تعريف أهـل>ّ املجلد الثامن، العدد الرابع، بعنوان ،هـ١٣٩٦ذي القعدة سنة 
ّ، صحح فيه هذا احلديث ورد عـىل ابـن <ّبصحة حديث صورة الرمحن اإليامن ّ

الـدكتور عـيل بـن نـارص الفقيهـي يف : تعليله له، ونقل هذه املقالـة خزيمة يف
 .<٦٢ ـ ٥٨>الصفات للدارقطني بتحقيقه  هامش كتاب

ًفكتب الشيخ األلباين ردا عىل هذه املقالة ّ.... 
 عقيدة أهل اإليامن يف خلق>: لة بعنوانفكتب الشيخ محود التوجيري رسا

ّ، رد فيها عـىل تـضعيف ابـن خزيمـة واأللبـاين هلـذا <آدم عىل صورة الرمحن
 .احلديث

ّدفـاع أهـل الـسنة >:  الـدويش رسـالة بعنـواناهللاّثم كتب الـشيخ عبـد 
ّ رد فيها عىل ابن خزيمـة < آدم عىل صورة الرمحن اهللاعن حديث خلق  واإليامن
ّباين يف رده عىل الشيخ محاد األنصارياألل وكذا عىل ّ()٢(. 

                                                 
ًأحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني مجعا ودراسة )١(   .١٢٧ـ١٢٦ص: ّ

 .١٢٧ ص:املصدر نفسه )٢(
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  اهللاّيف مقابل دعوى ابن تيميـة بإرجـاع الـضمري يف حـديث الـصورة إىل 
ّوإلثبات عدم صحة هـذه الـدعوى نجـد الكثـري مـن علـامء الـسنة مل  تعاىل، ّ

َوسـنكتفي بـذكر مـا يقولـه علـام يوافقوا عىل ذلك، ن مـن األعـالم الكبـار، َ
ّمن املتـأخرين واملعـارصين، ممـن خـالفوا ابـن  ّأحدهم من املتقدمني، والثاين ّ

ّتيمية يف صحة سند هذا احلديث، َن العلاماوهذ ّ  :ن مهاَ
 . بن إسحاق بن خزيمةّ هو اإلمام بل إمام األئمة حممد:ّاألول
 .ّإمام اجلرح والتعديل العالمة األلباين: الثاين
) سـري أعـالم النـبالء( فقـد ذكـر الـذهبي يف : أي ابن خزيمة،ّولّأما األ

ّحممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية احلافظ احلجة الفقيه : ( فقالعنهًتعريفا  ّ
ّاإلسالم، إمام األئمة أبو بكر الـسلمي النيـسابوري الـشافعي صـاحب  شيخ

 )....هـ ٢٢٣سنة  التصانيف، ولد
 ّنا فالن عن فالن، حـدثنا ابـن حـاتم بـنّحدث(: ٍيقول يف موضع آخرّثم 

نن ُّما رأيت عـىل وجـه األرض مـن حيفـظ صـناعة الـس: ّحبان التميمي قال
ّألفاظها الصحاح وزياداهتا حتى كأن السنن كلها بني عينيـه وحيفظ ّ ّحممـد ّ إال ّ

 .)١()خزيمة بن إسحاق بن
ّلكن ابن تيمية يصفه بأنـه شـاذ  ّ ّ ملجـرد أنـه نـاقش الروايـة، و؛ّ مل يطـابق ّ
 .ّلتفسري ابن تيمية تفسريه

 كـان ابـن خزيمـة :وقال أبو احلسن الدارقطني: (ّثم يتابع الذهبي القول
ًإماما ثبتا ّمعدوم النظري، وقال اإلمام أبو العبـاس بـن رسيـج وذكـر لـه ابـن  ً

                                                 
  .٣٧٢، ابن خزيمة، ص١٤، الرتمجة ١٤ح: سري أعالم النبالء )١(
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 باملنقـاش، وقـد ’  اهللالنكت من حـديث رسـول  يستخرج: خزيمة فقال
 .)١(...)ِّبالرجال ًاًكان هذا اإلمام جهبذا بصري

ّفهو أحد أبرز أئمة اجلرح والتعديل املعارصين، العالمة حممـد: ّأما الثاين ّّ 
ّنارص األلباين، وأحد أئمة السلفية الدعويـة املعـارصة، والـذي تعتمـد عليـه  ّ ّ

وقتنا احلارض يف تضعيف األحاديث وتصحيحها من خالل بعض  ّالسلفية يف
سلـسلة األحاديـث الـضعيفة واملوضـوعة : (ّمههـاوالتي من أ ّآثاره ومؤلفاته

 ).ّمة يف األّيئوأثرها الس
ّإذا قاتـل أحـد م فليتجنـب « :ّاأللباين يورد األحاديث املتقدمـة فيقـول

 .»ا ر ن ّا وجه، فإنما صورة اإل سان   صورة وجه
َمنكر، أخرجـه ابـن اإلمـام أمحـد يف كتـاب ( :ّويعلق عىل احلديث بقوله ُ

َّحفظه، وقد صح احلديث مـن طـرف بنحـوه،   وهو ضعيف لسوء...<ّالسنة>
َسبحانه وتعاىل، فهـي زيـادة منكـرة » الرمحن عىل صورة«ولكن ليس فيه ذكر  ُ

 .)٢(.)..مجاعة مع ورودها يف طريق آخر وقد أنكرها. .. لتلك الطرقملخالفتها
ّال تقبحوا ا وجه؛ فإن ابن آدم « :ّثم ينقل الرواية الثانية للحديث  َخلـق   ّ ِ ُ

ّصورة ا ر ن عز وجل ّ ًويعلق عليه أيضا بالقول، »ِ َمنكر( :ّ أخرجـه اآلجـري . ُ
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني، ولكن له أربع علـل،  ...يف الرشيعة

 :ثالثة منها، فقال ذكر ابن خزيمة
ّأن الثوري قد خالف األعمـش يف إسـناده فأرسـله الثـوري ومل : إحداها

 .<ن عمرعن اب> :يقل
                                                 

  .املصدر السابق )١(

  .١١٧٥ :، احلديث رقم٣١٦ـ٣١٥ ص٣ج: سلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةسل )٢(
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ّأن األعمش مدلس مل يذكر أنه سمعه من حبيب بن أيب ثابت: والثانية ّ ّ. 
ّأن حبيب بن أيب ثابت أيضا مدلس مل يعلم أنه سمعه من عطـاء، : والثالثة ّ ً ّ

ّفمعنى اخلرب ـ إن صح من طريق النقـل مـسندا ـ أن ابـن آدم خلـق >: قال ّثم ً ّْ
 .<ّ ثم نفخ فيه الروحّالتي خلقها الرمحن حني صور آدم عىل الصورة
ّهي جرير بن عبد احلميد، فإنـه وإن كـان ثقـة كـام : ّوالعلة الرابعة: قلت

 يف <سـننه>ّ أن البيهقـي ذكـر يف <امليزان>ذكر الذهبي يف ترمجته من   فقد،ّتقدم
قـد نـسب يف آخـر عمـره إىل سـوء > :جلرير بن عبد احلميد قال ًثالثني حديثا

 .<احلفظ
ّوإن مما يؤك: قلت ّ ًد ذلك أنه رواه مرة عند أيب عاصم ّ  :بلفـظ <٥١٨رقم >ّّ

 ’ّوهذا الصحيح املحفـوظ عـن النبـي . <الرمحن>، مل يذكر <عىل صورته>
 .)١(...)الطرق الصحيحة عن أيب هريرة من

 وما نقله األلباين عن ابن خزيمة من كون احلديث فيه ثالث علـل إشـارة
ّمهمة إىل إحدى املباين املوجودة عند أئم  :ة اجلرح والتعديل، وحاصـل ذلـكّ

 ّنه ال يمكن االحتجاج بالرواية من خالل االكتفاء بـالنظر إىل رجـال الـسندأ
ّوكوهنم ثقات لنحكم بصحة الرواية، بل البد من كوهنا ال حتتـوي عـىل علـة  ّ ّ

 .قادحة
 مـصطلح(ّوقد رصح هؤالء هبذا املعنى ومنهم الشيخ العثيمني يف كتابـه 

ّعد تقسيمه لآلحاد من األحاديث باعتبـار الرتبـة وأهنـا حيث قال ب) احلديث
 : ومنها؛مخسة أقسام عىل

ّما رواه عدل تام الضبط بسند متـصل وسـلم مـن :  فالصحيح لذاته.١( ٍ ّ
ّوالعلة القادحة أن يتبني بعـد البحـث... ّوالعلة القادحة الشذوذ يف احلـديث  ّ

                                                 
  .٩٦ ص:بن خزيمةال كتاب التوحيد :، وراجع١١٧٦ :ديثاحل :املصدر نفسه )١(
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ّسبب يقدح يف قبوله، بأن يتبني أنه منقطع، أو موق فاسـق،  ّوف، أو أن الراويّ
 ي بدعتـه، ونحـو ذلـك، فـال حيكـمّ احلفظ، أو مبتدع واحلديث يقويئأو س

ٍللحديث بالصحة حينئذ  .)١()ّ لعدم سالمته من العلة القادحة؛ّ
ّفظاهر اإلسناد الصحة لكن أعل بـأن روايـة ( :ولذا يقول يف رواية ينقلها ّ ّ

 لعـدم ؛ليه فهو غـري صـحيحوهذا منها، وع ّإسامعيل عن احلجازيني ضعيفة،
 .)٢()ّسالمته من العلة القادحة

ّفاحلديث مع أنه بحسب الظاهر صحيح السند، ولكن فيه علة كـام أشـار  ّ
ّه أيضا عالمة اليمن املعارص أبوهذا ما ذكر .ذلك إىل  عبد الرمحن مقبـل بـن وً

ّأحاديـث معلـة ظاهرهـا الـصحة(الوادعي يف كتاب  هادي ََّ  قـال يف معنـى ؛)ُ
ُ هو احلديث الذي اطلع فيه عىل علة تقـدح ّلفاحلديث املع( :احلديث ّعلة يفال ٍ َِّ ُّ

 .ّأن ظاهره السالمة ّيف صحته مع
ُّوإنام يعل...: قال احلافظ ُ ٌ احلديث من أوجه ليس للجـرح فيهـا مـدخل، ّ ٍ

ُحديث املجروح ساقط واه، وعلة احلديث تكثـر يف أحاديـث الثقـات أن  ّفإن ُ ٌَّ ِ ٍ
ّديث، له علة فتخفى عليهم علته، واحلجة فيه عندنا العلم والفهـم بح ّحيدثوا ُ ّ ِّ ٌ

 .واملعرفة
ًفعىل هذا ال يسمى احلديث املنقطـع مـثال ّ ًمعلـوال، وال احلـديث الـذي  ُ

ًراويه جمهول أو مضعف معلوال، وإنام يسمى معلوال إذا ًّ ُُ ُآل أمره إىل يشء مـن  َّّ َ
 .)٣()ذلك مع كونه ظاهر السالمة من ذلك

ّوبالعودة إىل ابن تيمية فإنه ملا نظر إىل كالم ابـن خزيمـة الـذي ذكـر بـأن ّ ّ ّ 
                                                 

  .١٩ و ١٣ص: مصطلح احلديث )١(

  .١٩ ص:املصدر نفسه )٢(

ّأحاديث معلة ظاهرها الصحة )٣( َّ  .١٦ص: ُ
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ّاحلديث فيه ثالث علل استنكر عليه ذلك، والسبب أن ابن تيميـة لـيس مـن  ّ
ّاخلربة يف هذا املجال، ويف تصوره أن احلديث بمجـرد أن ينقلـه الثقـات  أهل ّ ّ  

ّيمية عن الـرشوط التـي نظره ـ يمكن االحتجاج به، وقد غفل ابن ت ـ بحسب
ّلالحتجاج باحلديث والتي يمكن تلخيصها بناء عىل ما تقـدم هبـذين  ذكرناها ً
 :الرشطني
 .هو أن يكون مجيع الرواة يف سند احلديث من الثقات: ّاألول
ّأن ال تكون هناك علة قادحة، من قبيل أن يكون سـي: الثاين   احلفـظ، أوئّ

ّأنه سي ّ إالً، فقد يكون الراوي ثقةًاّمدلس ّ احلفـظ، أو قـد يكـون ثقـة ولكنـه ئّ
ّحديثا آخر بمضمون آخر أصح من األول، فهذه كلهـا علـل تـؤدي إىل  ينقل ّ ّّ ً

 .احلديث سقوط
ًوهذا أيضا منهج األلباين الذي يعترب أبرز العلامء يف علم احلـديث، وقـد 

 :فقال) ...سلسلة األحاديث الضعيفة(إىل هذه القاعدة يف كتابه  أشار
ّن كون رجال اإلسناد ثقات ليس هو كل ما هو جيب حتققـه يف الـسندأل( ّّ 

ّحتى يكون صحيحا، بل هو رشط من الـرشوط األساسـية يف ذلـك، بـل إن  ٌ ًّ ّ
ّلكلامت األئمة يف الكالم عىل األحاديث قد دلني عىل أن قول أحـدهم  ّتتبعي ّ ّ

ّما رجال إسناده ثقات يدل عىل أن اإلسناد غـري صـحيح ٍيف حديث ، بـل فيـه ّ
ّيـصححه وإنـام رصح بـأن رجالـه ثقـات فقـط مـن غـري أن  ّعلة ولـذلك مل ّ ّ ّ

 .)١()ّيصحح
ّوإذا اتضحت هذه القاعدة نعود إىل حديث الـصورة فنـرى أن كـل مـن  ّ ّ

عىل صـورة >هذا احلديث صحيح ـ ونقصد به احلديث الذي فيه لفظ  ّقال بأن
ّإذن احلـديث ثقـة، مـع أن ّإىل رجال السند وقال كلهم ثقات،   ـ نظر<الرمحن

                                                 
 .١١٧٦ :، ذيل احلديث٣ج...: ضوعةسلسلة األحاديث الضعيفة واملو )١(
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يكون رجال اإلسناد ثقات، ولكن يوجد يف الـسند  ّاألمر ليس كذلك فإنه قد
ّعلة قادحة متنع من القول بصحة  .احلديث ّ

ّأما العلل يف هذا احلديث فقد ذكرنا ما ذكـره اإلمـام ابـن خزيمـة الـذي 
ن ًنقـال عـ ـ ّإىل وجود علل ثـالث يف احلـديث يف مقدمـة هـذا البحـث أشار

 . ـاأللباين
ّوالبن خزيمة كالم ذكره قبل إيراده لعلل احلديث يشري فيه إىل ما تومهـه ٌ 

قـال ابـن ( ):كتـاب التوحيـد(البعض من عودة الضمري إىل الرمحن فقـال يف 
ُال تقبحـوا ا وجـه فـإن ابـن آدم خلـق  >: ’  اهللاقال رسول : عمر ّ صـورة  ّ

ّ خرب عطاء عامل ممن مل يتحرىفظة التي يف وقد افتتن هبذه الل<...ا ر ن ّ العلم،  َ
ّوتومهوا أن إضافة الصورة إىل الرمحن يف هذا اخلرب من إضافة صفات الذات ّ، 

ّفغلطوا يف هذا غلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول املشبهة، أعاذنـا  ًّ   اهللاً
َّ فالذي عنـدي يف تأويـل اخلـرب إن صـح مـن جهـة .املسلمني من قوهلم ّوكل

 .ـ أرشنا إليها ـ... ة ثالثًعلالّفإن يف اخلرب  ًلنقل موصوال،ا
نـا مـن ؤّال يكاد حيتج بـه علام  ومثل هذا اخلرب:قال أبو بكر: إىل أن يقول

ًأهل األثر، فإن صح هذا اخلرب مسندا فمعناه إضافة الـصورة إىل الـرمحن مـن  ّ
َهذا{باب إضافة اخللق إليه،  ُخلق  َ ْ َ فأرو  مـا  اهللاَ ِ ُ َ ِذا خلـق ا يـن مـن دونـهَ ِ ُ ْ ِ َ ِ  َ َ َ َ{ 

ُهذه ناقة {: ّوجل ّ إىل نفسه، وكذلك قوله عزهفأضاف َ َ ِ ِ ً ل م آية  اهللاَ َ ْ ُ  فأضـاف }َ
 .)١(...) الناقة إىل نفسه، وهكذااهللا

ّإضافة ترشيفية، ال إضافة صفة من صـفات الـذات كـام يقـول  فهذه إذن
 .ّابن تيمية
ُ بأن ابن آدم خلق عىل صـورةقالمن  ّبأنرى هو اإلمام أبو خزيمة ي فها ّ 

                                                 
 .١٠٠ـ٩٦ ص١ ج: ابن خزيمة،كتاب التوحيد )١(
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ّالرمحن يصري مشبها، ويقول بأنه مل حيتج أحد من علامئنا هبذا األثر، أمـا ابـن  ٌ ّّ ًّ
 نفرد ابن خزيمة وحده هبذا الرأي؟ا، فهل )ّفقد شذ ابن خزيمة: (فيقول ّتيمية
  تعاىل بـدعوى اهللا الضمري إىل أللباين يف ما قاله البعض من عودويناقش ا 

ّأنه يتعني إجراء ما يف ذلك عىل ما تقرر بني أهل ّ ّ السنة ّ من إمراره كام جـاء مـن ُّ
 :ّاعتقاد تشبيه، أو من تأويله عىل ما يليـق بـالرمحن جـل جاللـه، فيقـول غري

 ، وإمراره كام جـاء طريقـة الـسلف، وهـو املـذهب،فوالتأويل طريقة اخلل(
ّ وقد علمـت أنـه ،’ّولكن ذلك موقوف عىل صحة احلديث عن الرسول 

ًكام بينا آنفا ّال يصح ّ.... 
ّن احلديث ضعيف بلفظيـه وطريقيـه، وأنـه إىل ذلـك أ: وخالصة القول ّ

 .)١()ٍلألحاديث الصحيحة بألفاظ متقاربة خمالف
ًإذن احلديث عنـد األلبـاين ضـعيف سـندا ومتنـا، وخمـالف لألحاديـث  ً

ّفكيف صححه ابن تيمية؟، الصحيحة ّ! 
ّعىل ابن تيمية بشكل غري مبارش من خالل رده ومناقـشتهّوقد رد األلباين  ٍّ 

ّلألنصاري يف رسائل العقيدة حيث تبنى األنصاري رأي ابن تيمية ونظـر لـه،  ّ ّ
ُبعد حترير الكالم وقفـت : ّتنبيه هام( :األلباين يف معرض مناقشته لذلك فقال

ّمحاد األنصاري أوهـم القـرا عىل مقال طويل ألخينا الفاضل الشيخ َ ّء أن ابـن ّ
ّخزيمة تفرد من بني األئمة يف إنكاره حلديث ّصورة الـرمحن ـ وهـذا التـوهم  ّ

ّمنشأه ابن تيمية فقلـده أتباعـه ـ مـع أن معـه ابـن قتيبـة ّ واملـازري ومـن تبـع  ّ
 .)٢(.)..ّاملازري، كام تقدم

ّوكذلك رد األلباين يف نفس الكتاب عىل الشيخ محود التـوجيري مؤلـف  ّ 
                                                 

   .٣١٩ـ ٣١٨ ص٣ج: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )١(

  .٣١٩ ص٣ ج:املصدر نفسه )٢(
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ّوأكـد رأيـه ) ل اإليـامن يف خلـق آدم عـىل صـورة الـرمحنعقيـدة أهـ(كتاب 
 .احلديث بتضعيف

ومل يسلم األلباين من النقد رغم مقامه العلمي الـشامخ لـدى أتبـاع ابـن 
ّألنه ناقش يف مسألة من املسائل املسلمة لدهيم ّتيمية، ٍ انربى الـبعض مـنهم ف ،ّ
ّدفاع أهـل الـسنة (كتابه  الدويش يف  اهللاّباجلهمية، كام فعل الشيخ عبد  إلحلاقه

ًحيـث قـال ردا عـىل )  آدم عىل صـورة الـرمحن اهللاحديث خلق  واإليامن عن ّ
انتهى ما ذكره الـشيخ األلبـاين مـع بعـض ( :استعرض كالمه األلباين بعد أن

ًاالختصار، وملا تأملته وجدته عاريا ّ ًعن التحقيق والربهان، بعيـدا عـن قـول  ّ
ّواجلهميـة، فنبهـت عليـه   لقـول أهـل الـضاللً موافقـا،ّأهل السنة واجلامعة ّ

ُنصحا لأل ًمة وخوفا من االغرتار به، وجعلته فصوالً ً ّ()١(. 
ّفقد صار األلباين من أهل الضالل، جهميـا، خارجـا عـن الـسنة ألنـه مل  ّ ً ً ّ

ّوهـذا منطـق ابـن تيميـة الـذي جعـل احلـديث ! ّبصحة هـذا احلـديث يقبل
 .ّبه عىل ضالله الشيخ الدويشواجلهمي، ولذا ن ّالفيصل بني السني

 

َونحن وإن ذكرنا ما قاله العلام ابن خزيمة، واأللبـاين، ولكـن رضورة : نَ
ّتقودنا إىل التفصيل أكثر يف هذه املسألة، لذلك كان البد مـن ذكـر مـا  البحث

ّهم البـن تيميـة يف إرجـاع ّالعلامء مـن أهـل الـسنة يف خمـالفت قاله بعض كبار
 :ومن هؤالء   تعاىل، اهللالضمري إىل 

 ّ حيث قال بعـد حـديث النبـي؛ النووي يف رشحه لصحيح مسلم:ّولاأل
هـذا احلـديث سـبق ( :ً» ذرا نوّسـتطـو   آدم   صـورته  اهللاخلق « :’

                                                 
  .٥ص:  آدم عىل صورة الرمحن دفاع أهل السنّة واإليامن عن حديث خلق اهللا )١(
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يف صـورته عائـد إىل  ّرشحه وبيان تأويله، وهذه الرواية ظاهرة يف أن الضمري
ّ، وأن املراد أنه خلق يف أول نشأته عىل صورته التي كانآدم ّ عليهـا يف األرض  ّ

ّوتويف عليها وهي طولـه سـتون ذراعـا ومل ينتقـل أطـوارا كذريتـه ً ً ّ وكانـت  ،ّ
ّصورته يف اجلنة هي صورته يف األرض مل تتغري ّ()١(. 

وقد ذكـر ابـن حجـر موقفـه  . ابن حجر العسقالين يف فتح الباري:ثاينال
مـن الكتـاب بعـد أن أورد  ّديث يف عدة مواضع، ففي اجلزء اخلـامسمن احل

ّوزعم بعضهم أن الضمري يعود عىل آدم أي عىل ( :احلديث عن أيب هريرة قال
ً به احليوان ـ ثم قال مؤيدا ذلـك ـ َلَضَفبالعلم الذي  ًصفته أي خلقه موصوفا ّ ّ

حلـديث عـىل  فـأجرى هـذا ا،غلط ابـن قتيبـة :وهذا حمتمل وقد قال املازري
ذكره ألقوال العلامء يف احلديث قال ـ   صورة ال كالصور ـ وبعد:ظاهره وقال

 .)٢(...)له وهو ظاهر يف عود الضمري عىل املقولة
 ًويف اجلزء السادس كان أكثر وضوحا يف بيان رأيه يف عـود الـضمري عـىل

 ّوهـذه الروايـة تؤيـد( :ّ، ثم قال»عىل صورته«آدم، حيث ذكر احلديث بلفظ 
عـىل اهليئـة التـي   تعاىل أوجـده اهللاّ أن : واملعنى،ّقول من قال إن الضمري آلدم

ً وال تردد يف األرحام أطـواراً، مل ينتقل يف النشأة أحواال،خلقه عليها  ،ّكذريتـه ّ
ً رجال كامال سويا  اهللابل خلقه  ّ ً  ّثـم عقـب ذلـك[ .ّأول ما نفخ فيه الـروحمن ً

ً وطوله ستون ذراعا]:بقوله ًعاد الضمري أيضا عىل آدم، وقيـل معنـى قولـه  ف،ّ
ّ وخص ،ً إبطاال لقول أهل الطبائع؛ٌ أي مل يشاركه يف خلقه أحد<صورته عىل>

ًبالذكر تنبيها  .)٣() أعلم اهللا و،باألعىل عىل األدنى ِّ
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  .، باب يف املكاتب١٣٣ ص٥ج: فتح الباري برشح صحيح البخاري )٢(
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، حيـث قـال بعـد إيـراده )عمـدة القـاري( ما ذكـره العينـي يف :ثالثال
 :للحديث

ّخلقـه يف أول :  أي.ّ ألنه أقـرب؛ صورة آدم أي عىل<عىل صورته>قوله (
ًبرشا سويا كامل اخللقة طويال ستني ذراعا كـام هـو املـشاهد، بخـالف  األمر ً ًّ ً ّ

ًيكون أوال نطفة ّغريه فإنه ً ً ثم علقةّ ً ثم مضغةّ ّ ثم جنينا ثم طفال ثم رجال حتى ّ ً ًّ ّ ًّ
 .)١(...)أطوار  فله،ّيتم طوله
، حيــث قــال بعــد إيــراده )عــىل مــسلمالــديباج ( الــسيوطي يف :رابــعال

ّ، قال النووي هـذه الروايـة ظـاهرة يف أن  آدم   صورتهاهللاخلق ( :للحديث
ّآلدم وأن املراد أنه خلق يف أول نشأته عىل صورته التي كان عليهـا يف  الضمري ّ ّ
 .)٢(...)ّوتويف عليها األرض
ّن واملتشددين ّفإنه كان من أكثر املنكري) الصحيح(ّابن حبان يف : امساخل

ّهذا اخلرب تعلق ( : تعاىل، فقال اهللاعدم جواز إرجاع الضمري يف احلديث إىل  يف
يف اخللـوة وسـأله  ّولو متلق قائل هذا إىل بارئـه... به من مل حيكم صناعة العلم

 إبانـة <صـورته  آدم   اهللاخلـق > ’ فمعنى اخلرب عندنا بقولـه... التوفيق
اهلـاء إىل  واهلاء راجعة إىل آدم، والفائدة من رجوعفضل آدم عىل سائر اخللق، 

ّ جل ربنا وتعاىل،ّجل وعالآدم دون إضافتها إىل الباري   ّ عـن أن يـشبه بـيشءَّ
 .)٣() املخلوقنيمن

 دفـع شـبه(أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي احلنبيل يف كتاب : سادسال
خـتالف الواقـع يف فقـد أورد احلـديث وأشـار إىل اال ).ّالتشبيه بأكف التنزيه

                                                 
  .٢٢٩ ص٢٢ج: عمدة القاري برشح صحيح البخاري )١(

  .١٨٧ ص٦ج:  الديباج عىل مسلم)٢(
  ....  اهللا، وصف طول آدم حيث خلقه٣٤ ص١٤ج: ّصحيح ابن حبان برتتيب بلبان )٣(
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ولكن كان كالمه الفصل يف عدم قبولـه باحلـديث  د الضمري،و، ويف عهتفسري
 .)١(...)أحدها: هذا احلديث فيه ثالث علل: قلت( :حيث قال

 :حيـث قـال) فـيض القـدير رشح اجلـامع الـصغري( املناوي يف :سابعال
فطرتـه  بدأ أي عىل صورة آدم التي كان عليها من م، آدم   صورته اهللاخلق (

 ّ  بخالف بنيه فـإن كـال مـنهم يكـون،ّإىل موته مل تتفاوت قامته ومل تتغري هيئته
ًنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما وأعصابا عارية ثم مكسوة حلـام ثـم حيوانـا  ً ًّ ّ ّ ّ ًّ ّ

ًجمننا ّال يأكل وال يرشب ثم يكـون مولـودا رضـيعا ثـم طفـال مرتعرعـا ثـم  ّ ّ ًّ ً ًً
ّمراهقا ثم شابا ثم ًّ ّكهال ثم شيخا، أو خلقـه عـىل صـورة حـال خيـتص بـه ال  ًّ ً ّ ً

 .)٢(...)املخلوقات ُيشاركه أنواع أخر من
 

من واضحات الفكر اإلمـامي عـدم موافقـة علـامء الـشيعة عـىل تفـسري 
  اهللاخلـق «: ’ ّ ذكره ابن تيمية يف إرجاعه الـضمري يف قولـهمع ما احلديث

وانقسم علامء الشيعة جتاه حـديث الـصورة إىل .  تعاىل اهللاعىل  »   صورتهآدم
 :فريقني

 .ّ من أنكر صحة احلديث ومل يقبله من حيث السند واملتن:ّاألول
ّ من قال بأنه عىل فرض صحة سنده:الثاين  ّ فإن الضمري يعود إىل آدم مـع،ّ

ّ إذا صح عـود الـضمري ّبأنهبعضهم ًبياهنم للمعنى املراد من ذلك، وأيضا قال 
ّ تعاىل فالبد من تأويل احلديث وعدم تفسريه بام يفيد التـشبيه والتمثيـل  اهللا إىل

                                                 
ّ، فصل يف األحاديث التي سمتها املجسمة أخبـار الـصفات، ١٤٦ص: دفع شبه التشبيه )١( ّ

 .ّاحلديث األول

  .، فصل يف حرف اخلاء٣٩٢٨ :، احلديث٥٩٢ ص٣ ج: فيض القدير)٢(
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 .مور املنكرةوغري ذلك من األ والتجسيم
ملعنـى   يف تفـسريهم^ّويضاف إىل ذلك ما ورد عن األئمة املعصومني 

ّففي رواية حممد بن مسلم التي نقلناها يف مقدمة البحث ؛ احلديث ّأنـه يـروي ّ
ّ عام يروون أن×سألت أبا جعفر >:  وفيها×عن اإلمام الباقر  الرواية   اهللا ّ

ّعز وجل خلق آدم عىل صورته، فقال   اهللا  صورة  دثة  لوقـة اصـطفاها : ّ
واختارها   سائر ا صور ا ختلفة فأضافها إ  نفـسه كمـا أضـاف ا كعبـة إ  

 .)١(»نفخت فيه من رو : وقالب  ، : وا روح إ  نفسه، فقال نفسه،
وهـذا   املراد من الصورة بكوهنا صـورة حمدثـة خملوقـة،×ّفبني اإلمام 

ًأوال تعاىل وصورة آدم، هذا  اهللابيان للفارق بني صورة  ّ. 
ه ئّأن الغرض من احلديث هو بيان عظمة هـذا املخلـوق واصـطفا: ًوثانيا

 اهلدف هو بيـان تـرشيف ٍقبل اخلالق عىل سائر املخلوقات، فحينئذ يكون من
 .يتهّ وذر×آلدم   تعاىل اهللا

ّ أنه لو صح كون الضمري يعود إىل :ًوثالثا  تعـاىل، ولكـن ذلـك يكـون  اهللاّ
كعبـة (أو )  اهللابيـت : (اإلضافة التي ننسبها إىل البيت احلـرام بقولنـا من قبيل

ــشبيه يف احلــديث، ألن  ،) اهللاروح (أو )  اهللا إضــافة ّوهبــذا ينتفــي حمــذور الت
تكون هبدف الترشيف والتعظيم وليس أكثر مـن   تعاىل اهللاّالصورة اآلدمية إىل 

 .هذا 
 ّولذلك فإن املجليس ينقل يف نفس الباب الذي نقل فيه أحاديث الصورة

ِفـإذا سـو ته و فخـت  يـه مـن رو {: روايات حول معنـى قولـه تعـاىل ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ  َ َ
ِ
َ{ 

 ّا بحسب ما نقله من تفسري لألئمـة املعـصومنياملراد منه ّ ويبني)٢٩: احلرش(
 :ها، ومن^

                                                 
  .٤ ص١٣ج: بحار األنوار )١(
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 وع ـ    كمتـه   آدم اهللا   لوقـة خلقهـا «: ×  قول اإلمام الباقر)أ
 .)١(»عليهما ا سالم

ّ عز وجل اهللاّإن «: ×  قول اإلمام الصادق)ب ًخلق خلقا وخلـق روحـا،  ّ ً

ًثم أ ر  لـ  فـنفخ فيـه َ ًشـ ئا   مـن   اهللا ول ـست بـال  نقـصت مـن قـدرة ،ّ

 .)٢(»قدرته
ّأما علامء الشيعة فألجل بيان حقيقة موقفهم من حـديث الـصورة، فإننـا  ّ

 :طائفة من أقواهلمأدناه  ننقل
  ما ذكره ا شيخ ا صدوق. ١

ّتركت املشبهة من هذا احلديث أولـه، وقـالوا: (قال يف تفسريه للحديث ّ :
 .)٣()ّوأضلواّ خلق آدم عىل صورته، فضلوا يف معناه  اهللا ّإن
  ّما ذكره ا سيد ا رت . ٢

ّقال بأن هناك عدة وجوه يف تفسري احلديث الذي بحسب ظاهره يقتـيض  ّ
 :هي هذه الوجوه ّالتشبيه، وأن له تعاىل صورة، و

  راجعة إىل آدم ـّإذا صح هذا اخلرب ـ »صورته«: يف قوله) اهلاء(ّ إن :ّاألول
بض ُ تعـاىل خلقـه عـىل الـصورة التـي قـّ املعنى أنهّنأ تعاىل، فك اهللا دون ×
ّفإن حاله مل يتغري يف الصورة بزيادة وال نقصان كام تتغري أحوال البرش ؛عليها ّ ّ. 

 ّ تعاىل، ويكون املعنى أنه خلقه عـىل اهللاراجعة إىل ) اهلاء( أن تكون :الثاين
ّ ألن اليشء قد يـضاف عـىل هـذا الوجـه إىل ؛الصورة التي اختارها واجتباها

                                                 
  .٤، ح١٣ ص٤ ج:بحار األنوار )١(

  .٨، ح١٢ ص٤ ج:املصدر نفسه )٢(

  .١٠ :، ذيل احلديث١٢، ب١٥٢ ص:)لصدوقاوحيد ت )٣(
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 .ومصطفاه رهخمتا
ّ هو أن هذا الكالم خرج عىل سبب معروف؛ ألن الزهـري روى :الثالث ّ

 ٍ برجـل مـن األنـصار وهـو’  اهللاَّمـر رسـول : ّاحلسن أنه كان يقـول عن
ّ وجهك ووجه من تشبهه، فقـال النبـي  اهللاّقبح : يرضب وجه غالم له ويقول

 .ة املرضوب خلق آدم عىل صورته، يعني صور اهللاّبئس ما قلت؛ فإن : ’
  تعاىل خلق آدم وخلق صورته لينتفي بـذلك اهللاّ أن يكون املراد أن :الرابع

ّالشك يف أن تأليفه من فعـل غـريه ألن التـأليف مـن جـنس مقـدور البـرش،  ّ ّ
شاكلها من األجنـاس املخـصوصة مـن األعـراض هـي التـي  واجلواهر وما

أن تكـون اجلـواهر مـن عليها، فيمكن قبل النظـر  ّيتفرد القديم تعاىل بالقدرة
ّ أن ي أخرب هبذه الفائدة اجلليلة وهـ× ّفكأنه... فعله وتأليفها من فعل غريه
 .تعاىل  اهللاجوهر آدم وتأليفه من فعل 

ِ أنشأه عىل هذه الصورة التـي شـوهد اهللاّ هو أن يكون املعنى أن :اخلامس ُ 
ّعليها عىل سبيل االبتداء، وأنه مل ينتقـل إليهـا ويتـدرج كـام جـ رت العـادة يف ّ

 .البرش
 أعلـم ’ تعـاىل ورسـوله  اهللاّوكل هذه الوجوه جائز يف معنى اخلرب، و

 .)١()باملراد
  ّ ما ذكره العالمة ا جل .٣

ّفقد أضاف وجها سادسا إىل الوجوه اخلمسة التي ذكرها السيد ً املرتىض،  ً
ًوهو أن املراد بالصورة الصفة من كونه سميعا بصريا مـتكلام( :فقال ِّ ً ً ، وجعلـه ّ
ٍلالتصاف بصفاته الكاملية واجلالليـة عـىل وجـه ال يفـيض إىل التـشبيه، ً قابال ّ ّ ّ

                                                 
 .١٢٨ـ ١٢٧ص: تنزيه األنبياء )١(
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 .)١()عليهام السالماالقتصار عىل ما ورد يف النصوص عن الصادقني  واألوىل
   ا شعرا ما ذكره. ٤

للمـوىل حممـد صـالح ) صـول الكـايفأرشح ( يف تعليقه عىل كتـاب قال
ّمرصح بـه يف التـوراة، »  تعا  خلق آدم   صورته اهللاّإن «: قوله(: املازندراين
ّ فإما أن يكون من اإلرسائيليات التـي دخلـت يف’  اهللاعن رسول  ورووه ّ 

ٌأحاديث املسلمني من أخبار اليهود، وإمـا أن يكـون لـه تأويـل عـىل خـالف  ّ
 .ظاهره

ّواحلق أن اإلنسان هو الذي خلق صورة   ّنـه فإ؛ تعاىل عىل وفق صورته اهللاّ
ّيظن صورته عىل أكمل ما يمكن أن يكون، فتوهم أن  ّ  . تعاىل مثله اهللاّ

ّهذا احلديث مما ال خالف يف كونه مرويا عن النبي: ّوقال صدر املتأهلني ً ّ ّ 
’. 

ّ ولكن اخلـالف يف صـحة الروايـة، ثـم تـأول يف: ـ راينشعأي الأقول ـ  ّّ 
 حيحة وطابق بني صـورةكن الرواية صتمعناه بام هو صحيح يف نفسه، وإن مل 

ّاإلنسان وصورة العامل الكبـري فـشبه القلـب بـالعرش، والـدماغ بـالكريس، 
باملالئكة، واألعضاء بالساموات، والقدرة يف العضلة، ففي احلقيقـة  ّواحلواس

 نفـي كـون ×وغرض اإلمام . آدم عىل صورة خملوقه الكبري  تعاىل اهللاخلق 
 . وغريهًجسام عىل صورة اإلنسان  تعاىل اهللا

  آدم عـىل اهللا آدم عىل صورته من يقول خلـق  اهللاويلحق بمن يقول خلق 
ّصفات أو غرائز تـشبه صـفاته تعـاىل ويثبـت لـه الغـضب والرضـا واملحبـة 

والندامة واألسف وغريها باملعنى الذي يثبت لإلنسان وهو سبحانه  والعشق
                                                 

  .١٥ ص٤ ج:بحار األنوار )١(
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ّبريء من كل ّوربام يتعجبون مما ورد يف. ّتأثر وانفعال ٌ ّ  عقـاب العـايص بالنـار ّ
 واحلـرق واخلـسف ومـا انالعباد من البالء كالزالزل والطوف أو ما ينزل عىل

ّوالشيخ الكبري والطفـل الـصغري، ألنـه يـرى كـل  هيلك به الصالح والطالح ّ
ُذلك ينايف رقة القلب التي جعلت يف ّاإلنسان لتجنبه من اإلفساد وتنفـره مـن  ّ ّ

ٌ تعاىل منزه مناهللالظلم، و  .)١(...)ّوالرقة والقسوة  اإلفساد والظلمّ
 آدم  اهللاخلـق > :’قـال (:  فقال يف رشح احلـديثاملازندراين نفسهّأما 

ّ  صورته طو  ستون ذرا  فلما خلقه ً  ذكر الطول هنـا يرفـع :قال عياض <...ّ
ّ وأن املراد عـىل ،يعود إىل آدم نفسه <صورته>ّاإلشكال ويوضح أن الضمري يف 

 أو ،ّينتقل يف النشأة بنتقل بنيـه  ومل،ّ مل يرتدد يف األرحام:لق عليهاُتي خهيئته ال
 وال ختتلـف ،ّعليها يف اجلنـة ّ أن صورته يف األرض هي التي كان:يكون املراد

الـصورة التـي يـرتاؤون  صورة املالئكة يف أصل صورهم ويفصورته اختالف 
 .)٢(ً)فيها للخلق غالبا

  األر ويما ذكره . ٥
ّجــالل الــدين احلــسيني األرمــوي املحــدث  ّسيدالــقــال  ّحمقــق كتــاب ِّ

مـا ورد مـن األخبـار مـن ( :هيف تعليق  للفضل بن شاذان األزدي)اإليضاح(
ّحـ  يـضع > : وقولـه<صورة ا ـر ن  آدم   اهللاخلق >: × الصورة يف قوله

ّا بار قدمه   ا ار أجروهـا عـىل مـا يتعـارف يف صـفات  ،إىل غري ذلك... <ّ
 ’ّونــسبوها إىل النبــي   وزادوا يف األخبــار أكاذيــب وضــعوها،جــساماأل

 .)٣(...)ّ حتى قالوا،فيهم طباع ّوأكثرها مقتبسة من اليهود، فإن التشبيه
                                                 

  .١٣٠ ص٤ج: صول الكايفُأرشح  )١(
  .١٢٨ ص٤ املصدر نفسه، ج)٢(
  .١٢٨ ص٤ ج:املصدر نفسه )٣(
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  ّما ذكره ا ال هادي ا س واري. ٦
 خلـق ’ّوإىل هذا أشار نبينـا بقولـه ( :)يف رشح األسامء احلسنى( قال

ّ صـورة كامالتـه الذاتيـة اجلامعـة للكـامالت ومراده عىل ، آدم عىل صورته اهللا
ــصفاتية ــامئية وال ّاألس ــامئية   وإذا أراد،ّ ــة األس ــرآة الكاملي ــشاهدها يف امل ّأن ي ّ

ّوالصفاتية والفعلية يشاهدها يف العامل ّ ألنه هو مظهر أسـامئه ؛ّاملسمى باآلفاق ّ
صـورة يظهـر ذاتـه اجلامعـة يف   أن اهللا أراد : ومن هـذا قيـل،وصفاته وأفعاله

األسـامء واألفعـال يف   وأراد أن يظهـر،جامعة فأظهرهـا يف صـورة اإلنـسان
 .)١(...) اهللا يشاهد فليس ،ّصورة كاملة مفصلة فأظهرها يف صورة العامل

  ّ ا سيد عبد ا س   ف ا ينما ذكره . ٧
ّبأن هـذا : احلديث عن أيب هريرة، وقال ـ )أبو هريرة (هيف كتابـ فقد أورد 

ّ، واعترب بأن أبا هريرة أخذه عن اليهـود ’  اهللاعىل رسول   جيوزاحلديث ال
 .)٢( فراجع،ّالنص املطابق له يف العهد القديم وأورد

ّ أن هـذا املـضمون ـ كـون صـورة آدم :ويظهر بوضوح ملن يقـرأ التـوراة
ّ تعاىل ـ ورد مكررا يف التوراة كـام يـنص  هللاّ وإثبات الوجهية  اهللالصورة  شبيهة ً ّ
عنـدما ... ّالقسم األول من اإلصحاح اخلـامس مـن سـفر التكـوين  يفعليه

 . اهللاعىل صورة   آدم خلقه اهللاخلق 
ّوفرس بولس هذه اجلمالت الواردة يف التوراة ورشحها بأن هـذا التـشابه  ّ

ّاإلنسان والرب هو يف القدسية والعدالة والـسرية، وأمـا الـصورة فـاملراد  بني ّ ّ
 .ّإلنسان ال الصورة الظاهريةّالواقعية ل منها الصورة

                                                 
  .١٥١ص: رشح األسامء احلسنى )١(

 .٥٤ص: أبو هريرة )٢(
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ّوعىل هذا القول علق الـشيخ حممـد صـادق النجيمـي فقـال لـو كـان ( :ّ
بـولس، كـان  املقصود من التشابه الوارد يف التوراة هو هذ املعنى الـذي قالـه

ٍوجيها تقريبا، وارتفعت عندئذ شبهة التجسيم والتشبيه، ولكن ولألسـف ً ّن أ ً
راة وأدرجـوه يف الـصحيحني، أخـذهتم أولئك الذين أخذوا ذلـك مـن التـو

ّالعمياء، فسدوا مجيع أبواب التأويـل والتفـسري وصـاروا أرأف مـن  ّالعصبية
ّم وأحر مناأل ّاجلمرة، ورووا هذه احلكايـة الومهيـة بكيفيـة بحيـث يـصعب  ّ ّ

إذا قاتل أحـد م «: معنى آخر، كام تشاهده يف احلديث ويستحيل تأويلها عىل
ّنه يدفع أدنـى احـتامل إإذ »  خلق آدم   صورته اهللا ّ فإنّأخاه فليتجنب ا وجه،
ّيف أن تعرب بالوجه بمعنـى الـسرية ال الـصورة   لك جماليّألي تأويل، وال يبق

ّالظاهرية والعضو اخلاص يف البدن، كام  .)١()أشار إليه بولس ّ
 

ّذكرنا سابقا بأن هناك ثالث  ومـن هـذه» حـديث الـصورة« ّ اجتاهـات يفةً
ّاالجتاهات ما قاله واعتقده ابن تيمية ً والذي ناقـشنا كالمـه تفـصيال وأثبتنـا ،ّ

 .رأيه ّعدم صحة
ّواالجتاه اآلخر قلنا بأنـه يبتنـي عـىل عنـرصين أساسـيني ّ عـود : أحـدمها؛ ّ

 سـبحانه  اهللا، وال يعـود إىل × إىل آدم»   صـورته«: ’الضمري يف قولـه 
 .وتعاىل
ّد استند أصحاب هذا االجتاه إىل ما ورد يف الروايـات املتقدمـة يف أولوق ّ ّ 

 .ّالبحث والتي منها رواية البخاري ـ راجع مقدمة البحث ـ 
 نوّسـت آدم   صـورته طـو   اهللاخلـق «: ويف هذه الرواية جاء مـا لفظـه

                                                 
 .١٦٨ـ ١٦٧ص: حنيأضواء عىل الصحي )١(
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ّدليل عىل أنه يريد بيان صـورة آدم » ًن ذرا وّست «:ففي قوله» ًذرا   ّوإال ،×ٌ
ّلـصار املعنـى أنـه سـبحانه ـ أي الصورة صورة الـرمحن ـ لو كانت غري ذلك 

ٌطوله ستون ذراعا، وهذا أمر مرفوض وغري مقبول عىل اإلطـالق، وتعاىل ً ّ إال ّ
 .ّيعرف التدبر يف الروايات ومعانيها عند من مل

ّف  من يدخل ا نة   صورة آدم«: ًويف الرواية أيضا جاء ما لفظه  ففي» ّ
ّأن هـذه اجلملـة ّ إال ًوىل وإن مل يكن واضحا عىل من يعود الضمري،العبارة األ
 .وىلُحقيقة عود الضمري مع بعدها عن اجلملة األ أظهرت

ًفهـي أيـضا بـشكل » فلم يزل ا لق ينقص«: ًوهكذا يف ما ورد فيها أيضا
ً طوله سـتون ذراعـا×ّأن آدم  ّأدق ِ ثـم مـن جـاء بعـده مـ،ّ ٌن ذريتـه آخـذّ ّ 

 .بالنقصان
 :فإذن هناك قرينتان يف احلديث تشريان إىل عود الضمري إىل آدم، ومها

ًطوله ستون ذراعا: وىلاأل ّ. 
ّأنه من يدخل اجلنة عىل صورة آدم: الثانية ّ. 

  .وهكذا احلال يف احلديث الثاين الوارد يف صحيح مسلم
ّوأيضا يف احلـديث املـروي يف مـسند أمحـد والـ   بإذا «: ي ورد فيـهذً

 خلـق آدم عـىل صـورة  اهللاّحيـث تـشري إىل أن » ...أحد م فليجتنب ا وجـه
ًفالبد أن يكرم هذا الوجـه احرتامـا آلدم، وهـذه قرينـة واضـحة  املرضوب، ّ ّ

 .بعود الضمري عىل آدم
ّولعل هذه األدلة وردت ضمن ما نقلناه من كلامت لعلامء السنة والشيعة ّ ّ 

ًمـام ابـن خزيمـة الـذي كـان واضـحا يف ّاملخالفني البـن تيميـة، ومـنهم اإل
عود الضمري إىل آدم من خالل لفظ احلديث، حيث قال بعد أن  استدالله عىل
 :»...ّقاتل أحد م فليتجنب ا وجه إذا«: أورد حديث



 ٤٥٩ ...............................................................................   صورة له تعاىل   اهللا ّأن

ّتوهم بعض مـن مل يتبحـر العلـم أن قولـه ( ّ  يريـد صـورة <عـىل صـورته>ّ
ّعز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى اخلرب، الرمحن ّ  بـل معنـى قولـه خلـق آدم ّ

ّ يف هذا املوضع كناية عن اسم املرضوب واملـشتوم، أراد أن <اهلاء> :عىل صورته
ِعىل صورة هذا املرضوب الـذي أمـر الـضارب باجتنـاب وجهـه   خلق آدم اهللا ُ

 أن يقول ووجـه مـن أشـبه وجهـك ’وجهه، فزجر  ّبالرضب والذي قبح
  اهللاّال الـشاتم لـبعض بنـي آدم قـبح فـإذا قـ... شبيه وجوه بنيـه ّألنه وجه آدم

 عليـه  اهللاًحـا وجـه آدم صـلوات ّوجهـك كـان مقب وجهك ووجه مـن أشـبه
 معنـى  اهللاّفتفهمـوا رمحكـم . ..أبـيهم ٌوسالمه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجـوه

الـسبيل وحتملـوا عـىل القـول  ّاخلرب، ال تغلطوا وال تغالطوا فتضلوا عن سـواء
 .)١()بالتشبيه الذي هو ضالل

َِّ 

ّيف مقدمة هذه األبحاث ذكرنا بـأن أهـم بحـث يف التوحيـد هـو توحيـد  ّ ّ
والصفات، وهذا البحث يعترب العمود الفقري لسائر مراتب التوحيد  األسامء

ّالربوبية وتوحيد األلوهية ونحو ذلك  خرى، كتوحيداأل ّ. 
 ّصفات هو األساس الذي يقوم عليه توحيد الربوبيـةوتوحيد األسامء وال

ُواأللوهية، فإذا كان هذا البحث سليام وصحيحا فام يبنـى عليـه مـن توحيـد  ًّ ً
ّواأللوهية سوف يكون صحيحا وسليام، وإال لكان فيه خلل ونقـص  ّالربوبية ً ً ّ

 .وسوف ينعكس ذلك عىل باقي مراتب التوحيد وإشكال وفساد،
 وصلنا إىل النتائج التاليـة يف معتقـدات مدرسـة ابـن ّومن خالل ما تقدم

 :ّتيمية
                                                 

 .٩٤ـ٩٣ ص١ج:  ابن خزيمة،كتاب التوحيد )١(
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ّ سبحانه وتعاىل جسم، ولكنهم ألجل التمويه عـىل  اهللاّ أن :وىلالنتيجة األ
ّإنه جسم ال كاألجسام، ولكنهم أثبتوا له حقيقـة اجلـسمية، : الرأي قالوا هذا ّ ٌ ّ

ّعنرصا أساسيا يف الصفات اخلربية، أو فيام يتعل وجعلوها ّ ًّ ق بتوحيـد األسـامء ً
 .والصفات

 ،ً جـسامإذا كان تعاىل  اهللاوىل، فّ وهي مرتتبة عىل النتيجة األ:النتيجة الثانية
ّالبد أن يكون له صـورة حمـسوسة، وهـذه الـصورة تـشبه صـورة آدم، ولـذا 

ّبلوازم اجلسمية فقالوا بأنه تعاىل له  التزموا  .وله وزن وثقل) أطيط(ّ
 تعـاىل الـذي لـه  اهللاّ قالت هـذه املدرسـة بـأن  ضوء هاتني النتيجتنييفو
ًاآلدميني، فلـه أيـضا شـكلهم، ولـذا لـه يـد ورجـل وأصـابع وعـني  صورة ّ
 ...ووجه

َ تعاىل رجل وقدم، أم ال؟ هللاهل : ّوبحثنا التايل يتعلق هبذه املسألة وهي ِ 
َمع االلتفات إىل أنه ليس البحث يف أصـل املـسألة، وأنـه تعـاىل لـه قـدم  ّ ّ

 .ٌأم ال؟ وهل له وجه أم ال؟ وما شاكل ذلك  ورجل
َو ـب  وجـه ر ـك{:  سبحانه وتعاىل لـه وجـه اهللاّفرصيح القرآن أن   َ ُ ْ َ ََ ْ َ...{ 

 .ّورصيح القرآن أنه تعاىل له يدان، وله عني ونحو ذلك )٢٧: لرمحنا(
 .ّوإنام الكالم والبحث يف تفسري هذه الصفات، وبيان املراد منها

، ’ّث يف النـصوص الـواردة عـن النبـي األعظـم وهذا يقتيض البحـ
 ّوكيف بينت املراد من هذه الصفات؟
 

 ّيف هذا املجال نذكر مجلة من النصوص الواردة مـن أهـم املـصادر لـدى
ّالسنةعلامء أهل  ُّ: 
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ّالنص األول وأكثر : عن أيب هريرة> :وفيه) صحيح البخاري( ما ورد يف :ّ
؟ هـل مـن  ز ـد :وتقـول؟ تهل امـتأل: ّ يقال  هنمأبو سفيان،قفه يوكان ما 

َرك وتعا  قدمه عليها فتقولّفيضع ا رب تبا  .حسبي  أي حسبي)١(<ّطّقط ق: َ
 ّأخرج البخاري يف صحيحه هـذا املوضـوع يف عـدة أحاديـث بأسـاليب

 .ّمتعددة ومتون خمتلفة 
وتقول هـل مـن  ،يل    ا ار«:  قال’ّوعن أنس بن مالك، عن النبي 

ّ قدمه فتقول قط ق اهللاّ ز د؟ ح  يضع  َ  .)٢(»ّطَ
 :، وفيه)صحيح مسلم( ما ورد يف :ّالنص الثاين

ّ اجت ا ار وا نـة، فقالـت ا ـار«:  قال’ّعن أيب هريرة، عن النبي  ّ: 
ّأوثرت با تك  ن وا تج  ن، وقالت ا نة ّ  ضعفاء ا ـاسّ إال  فما   ال يدخل :ّ

  أنت ر   أرحم بك من:ّ  لجنة اهللاوقال ...  وعجزهم وا حتقرون منهموسقطهم
ُ  أنت عذا  أعذب بك من أشاء من عبـادي،:ّأشاء من عبادي، وقال  لنار

ّو ـ   ِ

ّواحدة من م  لئها، فأما ا ار فال تمتل  قـط قـط،:  فيضع قدمه عليها فتقولئ،ٍ
 .)٣(» بعضها إىل بعض ــ أي جيتمع فهناك تمتلئ و زوى بعضها إ  بعض 

ّوأنت ترى ما يف هذا احلديث من عجائب، مثل أن يكون كل أهل اجلنـة   ّ
 !!مثل هذاّ إال فيهم األنبياء واألولياء من احلقراء، وهل منطق أيب هريرة بام

                                                 
  .، سورة ق٤٨٤٩ :، احلديث رقم٦٩٨ ص٣ج: صحيح البخاري )١(

، ١٤٣ ص٩ التفـسري، بـاب تفـسري سـورة ق، وج، كتـاب١٧٣ ص٦ ج:املصدر نفسه )٢(
ٌريب  ق ّ، كتاب التوحيد، باب إن رمحة اهللا١٦٤، وص ّكتاب التوحيد، باب احللف بعزة اهللا

 .من املحسنني

 :، احلـديث١٣ :، كتاب اجلنّة وصفة نعيمها وأهلها، بـاب٦٠٦ ص٤ ج:صحيح مسلم )٣(
 .٢٨٤٦ :رقم



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٦٢

 :، وفيه)سنن الرتمذي( ما ورد يف :ّالنص الثالث
هـل ف : فتقول؟متألتٌو ب  أهل ا ار فيطرح منهم فيها فوج فيقال هل ا...«
ُ ز د، ثم يطرح فيها فوج فيقال من ّ هـل مـن  ز ـد، حـ  : فتقول؟ هل امتألت:ّ

قـط : قالـت. قـط: ّأزوي بعضها إ  بعض، ثم قالوضع ا ر ن قدمه فيها، و... إذا
 .)١(»قط

 .ّللعالمة األلباين) صحيح سنن الرتمذي( أورد يف :ّالنص الرابع
ّالنص املتقدم، ويع وفيه نفس هـذا ( :ّلق الرتمذي عـىل احلـديث بـالقولّ

 .)٢()ٌحديث حسن صحيح
وفيـه نفـس الروايـة، ، )مـسند اإلمـام أمحـد(ما ورد يف : ّالنص اخلامس

ٌحـديث ( :فيقـول ّويشري العالمة شعيب األرنؤوط يف تعليقه عـىل احلـديث،
 .)٣(...)صحيح وله إسنادان
 :، وفيه)رميمسند اإلمام احلافظ الدا( ما ورد يف :ّالنص السادس

ّ   ا ار أهلها وتقول هل من  ز د ثالثة حـ  يأتيهـا ر هـا تعـا يل ...«  ّ 
 .)٤(إسناده صحيح» ...ه عليها فت وي وتقول قط قط قطفيضع قدم

وبإمكان القارئ الكريم مراجعة عرشات املصادر التي أشـارت إىل مثـل 
 :النصوص، ومنها هذه

 .برةّ السنة، أليب عاصم، حتقيق اجلوا.١
                                                 

 .، باب ما جاء يف خلود أهل اجلنّة والنّار٢٧٣٤ :، احلديث٥٢١ ص٤ج: سنن الرتمذي )١(
، باب ما جاء يف خلود أهـل اجلنّـة والنـار، احلـديث ١٨ ص٣ ج:صحيح سنن الرتمذي )٢(

 .٢٥٥٧ :رقم
  .١٨٨١٧ :، احلديث٤١٣ص ١٤ج:  اإلمام أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشدمسند) ٣(
  .هل من مزيد: ، باب قوله١٢٢ :، باب١٨٨٢ ص٣ ج:مسند اإلمام احلافظ الدارمي )٤(
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 .)١( التوحيد، البن أيب خزيمة.٢
 .)٢( كتاب األربعني يف دالئل التوحيد، للهروي.٣

 ّ أن هذه النصوص التـي ينقلوهنـا:ومن املعامل الواضحة يف هذه الروايات
َ سبحانه وتعاىل يتصف بصفة الق اهللاّتشري إىل أن  ًدم تارة، وبصفة الرجـل تـارة ّ ًِّ

 .ّ النصوص املتقدمة وهذا ما وجدناه وقرأناه يف .خرىأ
ّمور واملسائل الرضورية يف معاجلة هـذا البحـث مـا أرشنـا إليـه ومن األ

ً أن القرآن الكريم وضع أساسا مهام يف التعاطي مع آياتههوو ًسابقا ّ ً ّوهـو أنـه  ّ
 .ت حمكامت وآيات متشاهباتحيتوي عىل آيا

 .ٌوهذا األصل القرآين مل خيتلف فيه أحد من علامء املسلمني
 .بعد إرجاعه إىل املحكمّ إال ًبناء عىل هذا ال جيوز االعتقاد باملتشابهو

ُوأيضا املحكم من اآليـات يعتـرب األ ًم للمتـشابه، وأصـالً  لـه، فـال جيـوز ّ
 .ّباملتشابه من دون الرجوع إىل املحكم، وإال كان من أهل الزيغ والفتنة األخذ

ن الكـريم أو وردت ّ صفة من الصفات اإلهلية سواء وردت يف القرآّوأي
ّالسنة النبوية الصحيحة إذا أردنا أن نعتقد هبا، فـإذا كانـت مـن املحكـامت  يف ّ

ّاالعتقاد هبا، وإذا مل يثبت كوهنا كذلك وكانت من املتـشاهبات فالبـد يف  جيب
 .إرجاعها إىل املحكامت فهمها من

 

 العضو املخـصوص :جلِّروال( ):املفردات(يقول الراغب األصفهاين يف 
ْوا سحوا برءوس م{:  قال تعاىل؛بأكثر احليوان ُ ِ ُ ُ ِ ُ َ ْ ْوأرجل ـم َ ُْ َ ُ َ ّواشـتق مـن . ..}َ

                                                 
  .٢٠٩ ص١ج )١(
  .، حتقيق الفقيهي١٧١ص )٢(
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 .)١() ّالرجل رجل وراجل ـ باعتبار أنه يميش عىل رجليه ـ
ّغـة العربيـة موضـوعة للعـضو املخـصوص، وال يمكــن فالرجـل يف الل

وإذا استعملت يف غـري ذلـك يف العضو املخصوص، ّ إال هذه املفردة استعامل
ًعناية أو كناية أو تأويال، أو نحو ذلك  ًتكون جمازا أو ً. 

َالقدم قدم الرجل ومجعه أقدام، قال ( :قال الراغب) َالقدم( يرتبط بـوفيام
َو  بت به األقدام{: تعاىل َ ْ َ ْ ِ ِ َ  َ ُ ّالتقدم والتأخر  وبه اعترب}َ ّ()٢(. 

ِإن الر: ٍل واضح ورصيحّفالعالمة الراغب األصفهاين يقول بشك  جل الّ
 .يف العضو املخصوص، وهكذا احلال بالنسبة للقدمّ إال ُتستعمل

 ّغـوي، ألن مجيـعاللونكتفي بام ذكره الراغب األصفهاين عـىل املـستوى 
ّاللغويني اتفقوا عىل هذا املعنى ّ. 
َ له قدم، وله رجـل، فهـل  اهللاّعندما نقول بأن : والسؤال املطروح هنا هو

 ُفظ استعمل يف العضو املخصوص أم ال ؟الل هذا
 قـد نغوي له، فيكونـوّا استعمل ابن تيمية وأتباعه اللفظ يف املعنى اللوإذ
 .، وهذا ما قالوه يف الواقع)القدم ـ الرجل( تعاىل له عضو  اهللاّبأن  أثبتوا

ّ تعاىل األعـضاء، ألنـه إذا هللانحن ال نثبت : ّولكنهم يف ظاهر القول قالوا
ًه أعضاء صار له أجزاء، وعند ذلك يكون مركبا من أعضاء وأجزاءل صار ّ. 

ّوأمـا إذا قـال هــو وأتباعـه بأننــا نطلـق القـدم والرجــل وال نريـد منهــا  ّ
فظ يف غري ما وضـع لـه، ويكـون فيكون ذلك من قبيل استعامل الل األعضاء،

ًاستعامال جمازيا، ّ ّواستعامال بالتأويـل، ونعـم مـا قالـه أحـد أئمـة ً َ ْ ِ ّ أهـل الـسنة ً
                                                 

  .ّ، مادة رجل ١٨٩ص: املفردات )١(

َ، مادة قدم ٣٩٧ص :املصدر نفسه )٢( ّ. 



 ٤٦٥ ...............................................................................   صورة له تعاىل   اهللا ّأن

ّمدرسة األزهر الرشيف وهو اإلمام حممد أبـو زهـرة  واجلامعة املعارصين من
 .):..وعرصه ّابن تيمية حياته(يف كتابه 

ّوننتهي من هذا إىل أن ابن تيمية يرى األلفاظ يف اليـد والنـزول والقـدم( ّ 
 ٍوالوجه واالستواء عىل ظاهرها، ولكن بمعان تليق بذاته الكريمـة كـام نقلنـا

ّوهنا نقف وقفـة أن هـذه األلفـاظ وضـعت يف أصـل معناهـا هلـذه  من قبل،
طلقـت عـىل غريهـا، أالعضو اخلـاص املحـسوس ـ وإذا  ّاملعاين احلسية ـ أي

ًسواء كان معلوما أو جمهوال، ّفإهنا قد اسـتعملت يف غـري معناهـا، وال تكـون  ً
 ذلـك لـة، وعـىلّظواهرهـا، بـل تكـون مؤو ٍبحال من األحوال مستعملة يف

ّيكون ابن تيمية قد فر مـن التأويـل ليقـع يف َّتأويـل آخـر، وفـر مـن التفـسري  ّ ٍ
ٍّاملجازي ليقع يف تفسري جمازي آخر ٍ()١(. 

ّمن أين لكم أن تقولـوا بـأن ابـن تيميـة يعتـرب بـأن هـذه : قد يقول قائل  ّّ
ّحممولة عىل ظاهرها، وأن هذه الصفات من املحكامت؟ فلعله يقـول  األلفاظ ّ

 .ّالصفات من املتشاهبات، والبد من إرجاعها إىل املحكامت هذهّبأن 
ّفحتى ال نستبق البحث، وال نحكم مسبقا عىل ابن تيمية وأتباعه، نرجـع  ً

العثيمـني والفـوزان :  املعـارصين أمثـالّوهابيةّكلامت ابن تيمية وأعالم ال إىل
  وغريهم لنرى بامذا التزم هؤالء؟ساّرواهل والغنيامن

ّ قالوا إهنا من املحكامت؟ هـذا ما الصفات إىل املتشاهبات، أفهل أرجعو
ًأوال ّ. 

ً تعاىل يوصف هبا حقيقة أو جمازا؟ اهللاّهل قالوا بأن : ًوثانيا ً 
ّفإذا قالوا تطلق حقيقة، وأهنا من املحكامت، فهـم آمنـوا بـأن   جـسم،  اهللاًّ

                                                 
  .٢٨٦ ، الفقرة٢٢٣ص...: ّابن تيمية حياته وعرصه )١(
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 .ّاجلسم جسم آدمي مركب من أعضاء، ومن أعضائه القدم والرجل وهذا
 :ٍفالبحث هنا يف كلامت هؤالء وماذا فيها من معان

ًوى احلموية الكربى، البن تيميـة، حيـث ينقـل رأيـا ا الفت:ّاملصدر األول ّ ّ
عادتـه يف النقـل عـن الفخـر الـرازي ًخالفـا لّاألعالم وال يـرد عليـه  لبعض

 .ّحيث يعرض كلامهتم ويرد عليها ّواألشاعرة واجلهمية
ّما ال يـرد عليـه، ممـا يعنـي موافقتـه عليـه،ويف موضع الشاهد ينقل كال ّ ً 

وقـال اإلمـام أبـو : ( والقائل ذكره قبل هذا املوضع بقوله)١()ّثم قال: (فيقول
ّحممد بن خفيف يف كتابه الذي سامه اعتقاد التوحيـد بإثبـات األسـامء   اهللاعبد  ّ

 .)٢()والصفات
ّثم قال ـ اإلمام اخلفيف ـ ثم إن (  ّ ّاده املؤمنني، وأنـه قـال ّ تعرف إىل عب اهللاّ
ّميـة بـن أّيدان قد بسطهام بالرمحة، وذكر األحاديث يف ذلك، ثم ذكر شـعر  له
ّيل    ا ار وتقول هل من  ز د ح  يـضع فيهـا >ّالسلط، ثم ذكر حديث  أيب

ّخرى يـضع عليهـا قدمـه، ثـم رواه أوهي رواية البخاري، ويف رواية  ،<رجله
ّن الكـريس موضـع القـدمني، وأن العـرش ال ّابن عبـاس أ مسلم البطني عن ّ

مسلم البطـني وقـول الـسندين وفـالن وفـالن   وذكر قول،اهللاّ إال يقدر قدره
واضـع رجليـه عليـه ـ عـىل : يقـول موضع قدميه وبعضهم: وبعضهم يقول

ّمـة هؤالء من صدر هـذه األ فهذه الروايات قد رويت عن: ّالكريس ـ ثم قال
ّموافقا لقول النبي  ًاوال يف األقوال حمفوظا يف متد’ً الصدور ال ينكر خلـق  ً

ّة مدونة يف ّوالعام ّعن سلف وال ينكر عليهم أحد من نظائرهم نقلتها اخلاصة
                                                 

  .٣٩٥ ص:ّوى احلموية الكربىاالفت )١(

  .٣٨٥ ص:املصدر نفسه )٢(
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ّمة من قلل كتبهم، إىل أن حدث يف آخر األ   اهللاّحـذرنا رسـول  ّ عددهم ممن اهللاّ
ّنــشيع   وال، وأمرنــا أن ال نعــود مرضــاهم،عــن جمالــستهم ومكــاملتهم ’
 .)١()ائزهمجن

َّ جلـس عـىل العـرش، ومـد قدميـه،  اهللاّويف هذه الكلامت إشـارة إىل أن 
 الكريس لـيس موضـع جلوسـه تعـاىل : عىل الكريس، فإذنامموضعه وقدماه

ّ موضع القـدمني، وهبـذا يتبـني أن وّالكالم، وإنام ه ًبناء عىل هذا ّ  سـبحانه  اهللاَ
 .ّال أقل وال أكثركاإلنسان، وهي إثنتان فقط  وتعاىل عنده قدمان

ظهر بوضوح منطقه يف عدم جمالـسة ومكاملـة املخـالفني لـه، وعـدم أّثم 
فقصد هؤالء إىل هذه الروايـات ( :ّمرضاهم أو تشييع جنائزهم، ثم قال عيادة

فعملــوا يف دفعهــا عــىل أحكــام   وعمــدوا إىل األخبــار،فــرضبوها بالتــشبيه
اعتبارهم هـذه الروايـات مـن  ّ وهبذا يستنكر ابن تيمية عىل هؤالء.)املقاييس

ّاملتشاهبات التي البد من ردها إىل املحكامت ّ. 
ّ رشح العقيدة الواسـطية، للعالمـة حممـد خليـل هـراس، :املصدر الثاين ّ ّ

 .ّالشيخ حممد بن صالح العثيمني وتعليق
وهـذه صـفة ( :يقـول» ...ّال تـزال جهـنم«: فبعد أن ينقل الرواية التي فيها

ّحقـق ... بعظمتـه ئـق عـىل الوجـه الال هللا فتثبـت ،لصفاتّجتري جمرى بقية ا
فـضل  ٍوعده تعاىل فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتالقى طرفاها، وال يبقـى فيهـا

 .)٢()عن أهلها
 :ّرشح العقيدة الواسطية، ملحمد بن صالح العثيمني، وفيه: املصدر الثالث

ويف ... حـدوقوله فيها رجله، ويف رواية عليها قدمه، يف وعىل بمعنى وا(
                                                 

  .٣٩٥ ص:ّوى احلموية الكربىاالفت )١(

 .٢٠٥ص: ّرشح العقيدة الواسطية )٢(
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ًاحلديث من الصفات أوال هذا ً تعـاىل رجـال  هللاّأن : ًرابعـا. ..ًثالثـا. ..ًثانيا. ..ّ
ًوقدما حقيقة، ال ّ لكل خملوق رجل ال تـشابه :، أي)١()متاثل أرجل املخلوقني ً
... اآلخـر، ورجـل اإلنـسان ال متاثـل رجـل الفيـل وهكـذا رجل املخلـوق

ْلـ س كمثلـه  {يـة عىل معنى اآل وهؤالء من أجل املحافظة َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  لـه : قـالوا}ٌء ْ
 .رجل ال كاألرجل

ّوهل هذه الرجل من صفاته الفعلية، أم الذاتية؟ يقـول ّويـسمي أهـل ( :ّ
ّالسنة هذه الـصفة بالـصفة الذاتيـة اخلربيـة، ألهنـا مل تعلـم ّ ّ ّبـاخلرب، وألن ّ إال ّ

وأجـزاء  ّهنا أبعـاض أ اهللا لكن ال نقول بالنسبة إىل ،ّمسامها أبعاض لنا وأجزاء
 .)٢() اهللاّألنه هذا ممتنع عىل 
ّ التعليــق عــىل رشح مــسلم، للــشيخ حممــد بــن صــالح :املــصدر الرابــع

 :ّوقد رصح هبذه احلقيقة بقوله العثيمني،
فإذا أحب ته كنت سـمعه ا ي  ـسمع بـه، و ـ ه >ًوكذلك أيضا حديث (
ً هـذه قطعـا لـيس ،<بهـاُيب  به، و ده ال  يبطش بها، ورجله ال  يم   ا ي
ّ عـز  اهللاّظاهرها؛ ألن يد اإلنسان حادثـة مل تكـن، وال يمكـن أن يكـون  املراد

ًوجل جزءا من  .)٣()برش ّ
ا، هنـ ينكروال تعاىل له قدم ورجل ـ يقبلها هـؤالء، واهللافأصل القاعدة ـ 

 ليـست حممولـة عـىل ّ أهنـا لقـالواَّليست بممتنعـة، وإالعندهم وممكنة  وهي
 .ظاهرها

ّ فتح الباري برشح صحيح البخـاري، بتعليـق العالمـة :املصدر اخلامس
                                                 

  .٤١٤ص: ّرشح العقيدة الواسطية )١(

 .املصدر السابق )٢(

  .٦٢٥ ص١ج: العثيمني: لتعليق عىل صحيح مسلما )٣(



 ٤٦٩ ...............................................................................   صورة له تعاىل   اهللا ّأن

 .ّوهابيةّالرباك أحد أبرز أعالم ال ّحممد
ّ الـسنة مل خيتلف أهل( :ّيقول الرباك واجلامعـة يف املـراد بالقـدم املـذكور، ُّ
 تعـاىل  اهللاّقدم الرب سبحانه وتعـاىل، والرجـل كـذلك، فـ فالقدم عندهم هو
ًقدما ورجالّموصوف بأن له  ئقـة بـه سـبحانه، وهو اإلثبات حلقائقها الال ...ً

صـفات املخلـوقني وال يعلـم العبـاد  ّأهنـا ال متاثـل: ويقولون يف النـصوص
 ـ وها كـام جـاءتّويقولون أمر. ..ّمعلومة، وكيفياهتا جمهولة ُكنهها، فمعانيها

 .)١()ّكيفية  بال ـعىل ظاهرها
 :مور نشري إليها أويف هذا الكالم 

ًأوال َ أنه تدليس عىل أهل السنة ألهنم وإن قالوا بأنه تعاىل له قدم، ولكـن:ّ ّ ّّ ّ 
 .ّفظ من املتشاهبات، والبد من إرجاعه إىل املحكامتّقالوا بأن هذا الل

ًفلو قال بأن أهل السنة مل خيتلفوا يف ثبوت القدم لكـان كالمـه صـحيحا، ّّ 
ّمن القدم، واحلـق أهنـم اختلفـوا يف ّأهل السنة مل خيتلفوا يف املراد : ّولكنه قال ّ

 .أي يف املراد منها ـ  ذلك ـ
وهـو : (ّ أنه أراد من القـدم العـضو املخـصوص املحـسوس بقولـه:ًثانيا
 ).حلقائقها اإلثبات
ّ أنه أراد محل األلفـاظ عـىل ظاهرهـا باعتبـار أن العبـاد ال يعلمـون :ًثالثا ّ
 .. أن حتكي عن طوهلا وعرضهاّومحلها عىل الظاهر بال كيفية، أي بال ُكنهها،

ّالتعليقات الزكية عىل العقيدة الواسـطية، للـشيخ عبـد : املصدر السادس ّ
 .الرمحن اجلربين  عبد اهللا

ّهذا احلديث ذكره املؤلف ـ أي ابن تيميـة ـ الشـتامله عـىل صـفة ( :يقول ّ
 يـوم القيامـة اجلمـع حـديثيف القرآن ذكر الساق، وورد يف ورد  القدم، وقد

                                                 
ّ تعليق العالمة الرباك عىل كتاب:انظر )١(   .٦٢٠ ص١٠ج:  فتح الباريّ
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 نؤمن هبـا كـام  ـال فعل ـ خرى صفة ذاتأيف رواية دم يف رواية والرجل والق
أنكرها املبتدعة وأهل الكالم واستعظموا إثباهتـا عـىل  ، ونثبتها، وقداهللايشاء 

ّأهل السنة، وقالوا إن يف إثباهتا إثبات حدوث وإثبات جتسيم وإثبـات حتديـد  ّ
 .ةمن مقاالهتم املبتدع وترتيب وتشبيه وما أشبه ذلك

ّبأنا متبعون ال مبتدعون: ُوجياب عن ذلك  .... فقال بعضهم.ّ
ّوبأنا نقف حيث وقفت األدلة وال نتكلف التأويل ّ ّ(...)١(.  

املبتدعة من األشاعرة واملعتزلة ال يعرفون مـن  ّولذلك يعترب بعد ذلك أن
 .ًالتوحيد شيئا 

  صـفةّالشيخ اجلربين أن األشاعرة وغريهم قد أنكرواّ ادعى كيفولكن 
ّم قـالوا فقـط بأهنـا مـن املتـشاهبات التـي جيـب إرجاعهـا إىل ّمع أهنـَالقدم، 

 !املحكامت
ّالبهية يف رشح العقيدة الواسطية، للـشيخ صـالح لئ  الآل:املصدر السابع ّ

 :ًالشيخ، حيث يشري أيضا إىل نفس هذا املعنى وهذه احلقيقة، فيقول آل
فنثبـت ذلـك كـام جـاء يف  تبـارك وتعـاىل،  هللالقدم والرجـل والـساق (

من غري تأويل، ومن غري متثيل، ومن غري أن يطرأ عىل بالنا نفـي أو  النصوص
 .)٢()أو نحو ذلك تشبيه أو متثيل

ّ السبائك الذهبية برشح العقيدة الواسـطية، للـشيخ عبـد :املصدر الثامن ّ
 :الغنيامن، حيث يقول  اهللا

 واحـدة، فلـه ًرجـالّ جـل وعـال، وليـست  هللاوفيه إثبات صفة الرجل (
ّوعال، كام جاء أن الكريس موضع القدمني أي قدمي الرمحن جـل  ّقدمان جل ّ

                                                 
ّالتعليقات الزكية عىل العقيدة الواسطية )١(  .٢٦ـ٢٥ ص٢ج: ّ

 .٥٩ ص٢ج: ّة يف رشح العقيدة الواسطيةّ البهيئلالآل )٢(



 ٤٧١ ...............................................................................   صورة له تعاىل   اهللا ّأن

 .)١(...)رجله فيها ّوعال، وأنه يضع
 ً رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أيضا للشيخ:املصدر التاسع 

 :الغنيامن، يقول
ام هيّففي جمموع هذه الروايات البيان الواضـح بـأن القـدم والرجـل كلـ(
 .)٢(...)ً تعاىل حقيقة هللاعن يشء واحد صفة  عبارة

ّتيسري الكريم الرمحن يف تفـسري كـالم املنـان، للعالمـة: املصدر العارش ّ 
 .السعدي

ّيف هذا التفسري املفصل املطول يقول ّحتى يضع رب العزة عليها قدمـه: (ّ ّ ّ 
 .)٣(...)ّالكريمة املنزهة عن التشبيه

 ّوهابيـةّتؤكد إمجاع أصحاب هذه املدرسـة الوغري ذلك من املصادر التي 
ّالتي رشحت كتب ابن تيمية، أو بينت معتقداته يف هذه النظريـة، ومحـل هـذه  ّ ّ

ــاظ ــا إىل  األلف ــا، وكوهنــا مــن املحكــامت، وال جيــوز إرجاعه عــىل ظاهره
 .املتشاهبات

ّيف كل هذه الكلامت مل يـرصح أحـد مـن أصـحاهبا بـأن : وقد يقول قائل ّ ّ
  من املحكامت، فلامذا تنسبون إليهم مثل هذا القول؟الصفات هذه

ّهذا صحيح، ولكن وفقا ملعتقـدات هـذه املدرسـة فـإن نـصوص : نقول ً
 وهذا ما تساملت عليه أقواهلم، ومن ذلك ،من املحكم ال من املتشابه الصفات

ّسـتاذ باملعهـد العـايل للقـضاء يف الـسعودية، بـن فـوزان، األ ما ذكره صالح
اإلرشـاد إىل (ً، وقد نقلنا كلامتـه سـابقا يف كتابـه هاار العلامء فيوعضو هيئة كب

                                                 
 .٢٦٨ص: ّيةّالسبائك الذهبية برشح العقيدة الواسط )١(

 .١١٧ ص٢ ج:رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )٢(

 .٩٥٩ ص: من سورة ق٣٠ ذيل اآلية :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنّان )٣(
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 ).ّاالعتقاد والرد عىل أهل الرشك واإلحلاد صحيح
ّولذلك فإن هؤالء إذا كانوا يف مسألة معينة يعتقدون خالف ذلك، فالبد  ّ ّ

 .من بيان ذلك، والترصيح به هلم
ًوهنا يف صفة القدم والرجل مل نجد موردا واحدا يقـو ّل فيـه هـؤالء بـأن ً

 .ّالصفات من املتشاهبات التي البد من إرجاعها إىل املحكامت هذه
ّ أهنم يعتقدون فيهـا ـ  بالرضورةـ ّإذن جمرد عدم ذكرهم هلذا األمر، يعني 

 .يعتقدونه يف سائر الصفات بكوهنا من املحكامت ما
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ِءأمنتم من   ا سماء. ١ َ  ِ ْ َْ ُ ِ

َ َ..............................................................................٢٩٨، ١٣١  
ِاستوى   العرش. ٢ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ......................................................................... ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤  
ُأفرأيت من ا ذ إ هه هواه. ٣ َ َ ُ َ َ َْ

ِ
َ ََ  ْ َ َ ََ.................................................................................١٠  

َا ين  ملون العرش. ٤ َْ َ ْ َ ُْ ِ َ ِ
 ....................................................................................٣٧٩  

ِ يصط  من ا مالئ ة رسال ومن ا اس  اهللا. ٥ ِ ِ ْ ُ ْ ََ ً َُ ِ َ ِْ َ ْ ِ َ.................................................١٧٠  
ٌإ ه م إ  واحد. ٦ ِ َ ٌ َ ِ ِْ ُ ُ َ..............................................................................................٢٥  
ُإ ه يصعد ال م الطيب والعمل ا صالح ير عه. ٧ ُ  َ ُْ َُ ُ َِ  َ َ َْ َْ  ُ ِ َ ُ ْ ِ ْ َ ِ..............................................٢٩٨  
َأم   قلوب أ فا ها. ٨ ُ َُ ْ َ َ

ٍ
ُ َ َ ْ ......................................................................................٢٥٣  

َإن ا ين  بون أن  . ٩ ْ َُ َ  ِ َ ِ
ٌشيع الفاحشة   ا ين آمنوا  هم عذابِ   َُ َ َْ ُ َ َ ِ

 
ِ

ُ َ ِ َ ْ َ ِ..........................٢٨٩  
َ ال  غفر أن   ك به و غفر ما دون ذ ك  ِ إن اهللا. ١١ ِ َ َ ُ َ َُ ُِ ِْ َْ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ.......................................٢٤١، ١٤  
ّإ  متوفيك ورافعك إ . ١٢ َ َ َُ ِ َ َ  َ َ ُ  

ِ.............................................................................. ٢٩٨  
َاهدنا ا  اط ا مستقيم. ١٣ ِ َ ْ ُ ْ َ َ  َ ِ ْ ............................................................................. ٢٩٢  
َبل يداه م. ١٤ ُ َ َ ُ سوطتان ينفق كيف  شاءَْ َ َ ََ ْ َ ُ ُِ ِ َ ُ ْ.....................................................٣٠٣، ٢٥٩  
ُت اد ا سماوات  تفطرن منه. ١٥ ُ ُْ ِ َ َْ   َ َ َ َ َ َ............................................................ ٣٦٢، ٢٥٣  
ٌ م استوى إ  ا سماء و  دخان. ١٦ َ ُ َ ِ َ ِ َ  َ

ِ َ َ ْ  ُ...........................................................٢٤٢، ٣٧  
ِ م استوى   العرش. ١٧ ْ  َ ْ َ َ َ َ ْ ُ............................................................................٣٣٣، ٨٠  
َ خلقت  يدى. ١٨ َ ِ ُ ْ َ َ .......................................................................................٣٠٣، ٢١٠  
َ م دنا  ت. ١٩ َ َُ َ َد  ف ن قاب قوس  أو أد   ْ َ َْ ِ ْ ََ ْ َ َ ََ َ  َ ........................................................ ١٥٣  
َ ذ ك بأن اهللا. ٢٠

ِ
َ ِ ِ يولج ا ليل   ا هار و ولج ا هار   ا ليل  َ

ْ ْ  
ِ َِ َ َ  ُ ُِ ُِ َُ ِ

َ.................................١٧٠  
َا ر ن   العرش استوى. ٢١ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ   .............٣٤٨، ٢٤٢، ٢١٠، ١٥٥، ١٥٣ ،١٤٧، ١٤٤، ١٣١، ٣٧  
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َا سماء منف. ٢٢ ْ ُ ُ َ ِطر به  ِ ٌ ِ.................................................................................٣٦٣، ١٤٥  
ِسبحان ا ي أ ى بعبده. ٢٣ ِ ْ َْ َِ َ ْ ََ

ِ
 ُ..............................................................................٤٥  

َسبح. ٢٤ ِا سماوات ِ  َما ِهللا َ  َ َ ِواألرض   ْ َوهو َ ُ ُالعز ز َ ِ
َ ُا كيم  ْ ِ ُ لك َُ * َ ْ ُ.....................٨٣  

ِفإذا استو ت أنت ومن معك   الفلك. ٢٥
ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ

ِ
َ.......................................................١٥٥  

ُفإذا سو ته و فخت. ٢٦ ْ َ َ َ ُ ُ ْ  َ َ
ِ
ِ  يه من رو َ ُِ ْ ِ ِ................................................................٤٥١  

َفاعلم  نه ال إ . ٢٧
ِ

َ ُ  َ ْ َ ْ َ إال ا  واستغفر  نبكَ
ِ ْ

َ ِْ ْ ِ َ ْ َ ُ   
ِ..........................................................١٤  

ًفا مدبرات أ را. ٢٨ َْ َ
ِ  َ ُ ْ َ..............................................................................................١٢  

َ بدت  هما سوآ هما. ٢٩ َ َ َُ ُُ ْ َ ْ َ َ.....................................................................................٢٢٨  
َ تبارك اهللا. ٣٠ ََ َ َ أحسن ا الق   َ ِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ

.........................................................................٣٩٣  
َفطرة ا  ال   طر ا. ٣١ ََ َ

ِ
 

ِ  َ ْ ِ اس عليها ال  بديل  لق ا ِ  
ِ
ْ َ ِ َ ِ ْ َْ َ َ َ ََ  ........................................١١  

َفال ت بعوا ا هوى. ٣٢ َ ْ ُ ِ  َ َ َ.............................................................................................١٠  
ُفلما كشفنا  نهم ا رجز إ  أجل هم بالغوه. ٣٣ ُ ِ َ ْ ُْ َ

ٍ
َ َ َ

ِ َ  ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ.................................................٤٣٤  
َفلما كشفنا  نهم العذاب إذا هم ينكثون. ٣٤ ُ ُ َ ْ ُْ ََ

ِ َ َ ََ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ...........................................٤٣٤، ٤٣٢  
َ قل هل ن ب. ٣٥ ُ َْ ْ ْئ م باألخ  ن أ ماال ا ين ضل سعيهمُ ُ ُْ ُْ َ َ َ َُ َِ

 ًْ ْ َ َ
ِ َ ْ

ِ...................................٤٠  
ْقل يا أهل الكتاب  عا وا إ   مة سواء ب ننا و  ن م. ٣٦ َ َ ْ َُ َ َ َْ َْ ٍ َ َ ٍَ ِ َ ََ

ِ
َ َ َ ِ َ ِ

ْ ْ َ ْ ُ.................................٢٧٤  
ُال تدر ه األبصار وهو يدرك األبصار وهو ا لطيف ا ب . ٣٧ ِ َ َ ُ َْ ُ ِ

 َ َُ ُ َُ ََ ْ َْ َْ ْ
ِ ِ

ْ ُْ ُ ُ ُ َ......................٧٨، ٧٦  
ِل ستووا   ظهوره. ٣٨ ِِ ُ ُ َ َ ُْ َ َ......................................................................................١٥٥  
ِ لقد  فر ا ين قا وا إن اهللا. ٣٩

ُ َ َ ِ
 َ َ َ ْ َ ٍ ثالث ثالثة  َ َِ َ ََ ُ.............................................٣٣٢، ٣٢٧  

ْل س كمثله  . ٤٠ َ ِ ِ ْ ِ
َ َ ْ   ،٣١٠، ١١٣، ٨٩، ٨٨، ٧٦، ٤٨....................................................ٌء  َ

  ٤٦٨، ٤٠٨ـ٤٠٤، ٣٧٧، ٣٥٤، ٣٣٧، ٣١٢                                                                        
ُِ ما خلق م وال  عث م إال كنفس واحدة إن اهللا. ٤١ ٍِ َ َ ُ ُِ َ ٍَ ْ َ  ْْ َ ْْ َ ُ َ ٌ سميع بص   َ ِ َِ ٌ َ.....................١٧٠  
ُما قدروا اهللا. ٤٢ َ َ ِ حق قدره  َ ِ

ْ َ  َ...................................................................................٤٠  
َ ما منعك أن  سجد  ما خلقت  يدى. ٤٣ َ ََ َِ ُ ْ َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ...........................................................٢٥٩  
 ما ي ون من  وى ثالثة إال. ٤٤

ِ ٍ َ ََ َ ْ َ ْ َِ ُ ُ َ هو رابعهم وال  سة إال هوَ َُ ُ 
ِ ٍ َ َْ َ َ َ ْ ُ ُ ِ...........................٣٣٢  



 ٤٧٧ .......................................................................................    اآليات فهرس

ِمثل ا ين ينفقون أ وا هم   س يل اهللا. ٤٥ ِ َ ِ ْ ُ َ َ َْ ََ ُ ِ ُ ِ
 ُ َ ْ كمثل حبة أن تت  َ َ َ َْ َ ٍ  ِ

َ َ َ.............................٤٦  
ُنزل به ا روح األم . ٤٦ ِ

َ ْ ُ  َِ ِ
َ َ....................................................................................١١٨  

ُهو األول واالخر والظاهر وا اطن. ٤٧ ِ َ ْ َ َ َُ ُِ ِ ْ ُ  َ ْ َ ُ...............................................................١٤٣  
َهو. ٤٨ ِا ي ُاهللا ُ

َهو إال    ال   ُ  م ُ ِ ِالغيب َ ْ َ ِوا شهادة ْ َ َ َهو َ  ُا ر ن ُ ْ ُا رحيم   ِ  .................٨٣  
ْهو ا ي أنزل عليك الكتاب منه آيات  . ٤٩ ُ ٌَ َ ُ ُْ ِ َِ َ َِ

ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ كمات هن أم َ   ُ ٌ َ   ٣٣٨ ـ ٣٣٦، ٣٠٩ ،٢٩١..َ
ِو ذ أخذ ر ك من ب  آدم من ظهور. ٥٠ ُ ُ ْ َ ِْ َِ  َ

ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ ْهم ذر تهم َ ُْ َ   ُ ِ................................................١١  

َو ذا سأ ك عبادي    فإ  ق. ٥١ َ 
ِ  َ ِ َِ ََ َ َ َ

ِ َر ب أجيب دعوة َ ََ ْ ُ ِ
ُ ٌ ِ.............................٣٢١، ١٣٤، ٥٠  

ِ واستوت   ا ودى. ٥٢ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ.....................................................................................١٥٥  
ُوا بد ر ك ح  يأ يك ا ق . ٥٣ َ ُِ َ ْ َ ََ   ِ

ْ َ َ ْ ْ َ.................................................................٤٠، ١٢  
ْوا سحوا برءوس م وأرجل م. ٥٤ ُْ َُ ُ ْ َُ َ َِ ُ ُ ِ َ ْ ............................................................... ٤٦٣  
ِواألرض  يعا  بضته يوم القيامة. ٥٥ َِ َ َِ

ْ ْ َ ُ َُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ................................................................١٦٩  
َو  ه م إ  واحد ال. ٥٦ ٌ ِ َ ٌَ َ ِ ْ ُ ُ َ

َإال هو   ِ ُ  
ِ....................................................................٣٢٦  

ُو دا  هم س ئات ما كسبوا. ٥٧ ْ ََ َ ََ َُ َ َ ُ َ...........................................................................٢٢٨  
ْو دا  هم من اهللا. ٥٨ ْ َِ ُ َ َ َ ما  م ي ونوا   سبون  َ َ ُْ َ ِْ َ ُ ُ َ َ.....................................................٢٢٨  
َوجاء ر ك. ٥٩  َ َ ََ ................................................................................................... ٢١٠  
ِوسبح  مد ر ك  بل طلوع ا شمس و بل الغروب. ٦٠ ُ ُ ْ َ َْ ْ ْ َْ ََ َِ  ِ ُ ُ َ  ََ ِ َ ِ ْ  ......................................٤١٢  
ُوسخر ل م ما   ا سماوات وما   األرض  يعا منه. ٦١ ُْ َِ ًِ ِ ْ َ

ِ َِ ََ َ َ َِ َ َ ْ َ  ...................................١٢  
َوشاقوا ا رسول من  عد ما ت    هم ا هدى. ٦٢ ُ ُْ َ ْ َُ ََ  َ ََ ِ ْ ِ   َ َ....................................................٣١٩  
َوقدمنا إ  م. ٦٣ َ

ِ َ ْ ِ َ ُا عملوا من  مل فجعلناه هباء منثوراَ ْ َ ًَ َ ََ َُ َ ْ َ َ َ
ٍ ْ ِ ُ ِ........................................٤٠  

َوقرن    يوت ن وال   جن   ج ا اهلية األو . ٦٤ ُ ْ
ِ  ِ ِ َِ ْ َ   َ ََ ََ ْ ََ َ َ ُْ ُ ُ ِ َ....................................٢٨٩  

ِو ن عرشه   ا ماء. ٦٥ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ....................................................................................١٥٢  
ِو ذ ك نري إبراهيم  لكوت ا سماوات واألرض. ٦٦ ْ َ َ َ َ َِ َ  َ ُُ َ َ َْ ِ ِ ِ

َ ِ َ َ...........................................١٢  
ُو مته ألقاها إ   ر م وروح منه. ٦٧ ُْ ِ ٌ ُ َْ ََ َ َ َ

ِ َ َ ْ َ ُ َ ِ َ.................................................................٢٩٤  
ُ ول  سأ هم من خلقهم  قولن اهللا. ٦٨ َُ َ َ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ َْ َ َ ْ ِ َ.............................................................٣٣  
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ْوال تصل   أحد منهم. ٦٩ ُ َْ ِ ٍ َ َ َ َ  ُ َ.................................................................................٢٥  
ُوال تطع من أ فلنا قلبه  ن ذكرنا وا بع هواه. ٧٠ َ َ َ َُ َ َ َ ََ

ِ
ْ ْ ْ

ِ ْ ُْ ََ َ ْ َ َ ْ ِ
َ................................................١٠  

ْال  قو وا ثالثة انتهوا خ ا ل مَو. ٧١ ُ َ ْ َ ُ َ ٌ َ ََ ُ ُ َ َ...............................................................٣٢٧  
َ األسماء ا س  فادعوه بها   َوهللا. ٧٢ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ...................................................................٣٧٩  
َو وال إذ سمعتموه قلتم ما ي ون  ا أن  ت م بهذا. ٧٣ َ َ َِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُْ ُْ َ ْ ُ ُْ ُُ ِ َ ْ

ِ
َ َ َ.....................................٢٨٨  

ِوما خلقت ا ن واإل س إال  عبدون. ٧٤ ُِ ُ ُْ َ ِ
 َ ِ َ َ ِ

ْ ْ َ َ َ................................................٤٥ ،٤٠ ،١٢  
 وما من إ  إال اهللا. ٧٥

ِ ٍِ َ ْ ِ َ ُ ا واحد القهار  َ  َُ ْ
ِ َ ْ...................................................٣٢٨، ٣٢٥، ١٩  

ٌوما من إ  إال إ  واحد. ٧٦ ِ َ ٌَ َ َ
ِ ِ ِ
 ٍ ْ ِ َ.................................................................٣٢٨، ٣٢٥، ١٩  

َوما ن  ل إال بأ ر ر ك. ٧٧  َ ِ
ْ َ ََ

ِ
 

ِ
ُ  َ َ َ...............................................................................١١٨  

ُوما يؤمن أ  هم با  إال وهم    و. ٧٨
ِ

ْ ُ ْ ُْ َُ ُ َ ْ
ِ ِ  ِ

َ َ ُ ِ ْ ُ   ٩..........................................................َنَ
ِومن أضل  من ا بع هواه بغ  هدى من ا . ٧٩  ََ ُ َِ ًِ ُ َ

ِ
ْ َ

ِ َ َ  ْ ْ  َ َ َ...................................................١٠  
ِو ن أقرب إ ه من حبل ا ور د. ٨٠ ِِ َ ْ َ

ِ
ْ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ َْ َ ُ ْ َ...........................................................١٣٤، ١١٧  

ٍونز ا عليك الكتاب ت يانا ل   ء. ٨١ ْ َ  ُ ِ َ ْ َِ َِ َ َْ َ ْ َ َ ْ  َ ........................................................ ١٠٨  
ْوهو مع م أ نما كنتم. ٨٣ ُْ َْ ُ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ........................................................................١٥١، ١٣٤  
ِو ب  وجه ر ك ذو ا الل واإلكرام. ٨٤ َ َ َ َْ

ِ ِ َ ْ ُ َ  َ ُ ْ َ ْ َ..............................................٤٦٠، ٣٠٣، ١٩  
ٌو مل عرش ر ك فو هم يومئذ  ما ية. ٨٥ َ َ  ِ ٍَ ِ َ َْ َ ْ ُْ َ َ َُ َ ََ ْ ِ ْ َ......................................................٣٧٩  
َو  بت به األقدام. ٨٦ ََ ْ َ ْ

ِ ِ  َ ُ َ ..................................................................................... ٤٦٤  
ُيا   ها ا ين آمنوا أطيعوا اهللا. ٨٧ ِ

َ َُ َ ََ ِ
َ وأطيعوا ا رسول   َ   ُ  ُ ِ

َ ِوأو  األ رَ
ْ َ ْ

ِ ْ ُ َ...................٢٨٢، ٢٨١  
ْ افون ر هم من فوقهم. ٨٨ ْ ْ ِْ ِ َ ِ ُ  َ َ ُ ََ................................................................................١٣١  
ُيد اهللا. ٨٩ ْ فوق أيديهم  َ ِْ ِ ْ َ َ َ.......................................................................................٢٩٥  
ُ محو اهللا. ٩٠ ْ ِ ما  شاء و  بت وعنده أم الكتاب  َ َ َ َِ

ْ  ُ ُ َ ْ ِ َ َُ ِ
ْ ُ ُ َ..................................................٢٣١  

ِيوم ي شف  ن ساق و دعون إ  ا سجود. ٩١ ُ  ُ َُ
ِ ٍَ ْ ْ ْ ََ ْ َ َ ََ ُ َ ْ.......................................٤٣٤، ٤٣٢  



 
 

 
ّ خالق كل يشء، ال يقاس بالقياس وال يشبه بالناس اهللا .١ ُ ّ....................١٥٢ 
 ١٥١......................ّ يف السامء، وعلمه يف كل مكان، وال خيلو منه يشء اهللا .٢
ّاللهم أنت األول فليس قبلك يشء، وأنت اآلخر فليس بعدك .٣ َُّ.............١٤٤ 
 ٣٩٠، ٣٨٩ ................................... أحسن صورةّأتاين الليلة ريب يف  .٤
ّاحذروا يف صفاته من أن تقفوا له عىل حد حتدونه بنقص .٥ ٍّ...................١٣٢ 
 ٣٨٠................ تبارك وتعاىل منذ لعن إبليس إىل يومك هذا  أخربين عن اهللا .٦
ّأخرج من ظهر آدم ذريته إىل يوم القيامة فخرجوا كالذر .٧ ّ......................١١ 
ّإذا دخل أهل اجلنة اجلنة .٨  ٤١٣.............ًئاتريدون شي:  تبارك وتعاىل يقول اهللا: ّ
ّإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سامهم اهللا .٩ ّ...............٣٣٧ 
ِإذا رضب أحدكم فليجتنب الوجه .١٠ َ َُ ُ.............٤٥٨، ٤٣٧، ٤٠٠، ٣٨٦، ٣٨٥ 
 ٤٥٧، ٤٤١، ٤٣٦، ٣٨٥................ّإذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه  .١١
 ١٤...................................َّاالستغفار وقول ال إله إال اهللا خري العبادة .١٢
 ٣٥٣...................ّضل منه إال مقدار أربع أصابعاستوى عىل العرش فام يف .١٣
 ٥٣..........................استوى عىل عرشه، واستلقى ووضع إحدى رجليه .١٤
 ٣٠٠، ١٤٨..................................................ّإعتقها فإهنا مؤمنة .١٥
ّأال أدلك عىل عمل إن عملته كنت من أهل اجلنة .١٦ ٍ ّ..........................٢٠٢ 
 ٣٢٧...................................ّإنه ثالث ثالثة: ّأما ترى أنه كفر من قال .١٧
ّإنه ينزل تبارك وتعاىل، فإنام يقول ذ: ّأما قول الواصفني .١٨  ١٣٢.................لك ّ
ّإن أيب وأباك يف النار .١٩ ّ ...................................................... ٢٨١ 



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٨٠

ّإن احلجاب عن اخللق لكثرة ذنوهبم، فأما هو فال خيفى عليه .٢٠ ّ...............١٠٥ 
ّإن الرمحن يثقل عىل محلة العرش يف أول النهار .٢١ ّ.............................١٤٤ 
َّ أين األين فال أين له، وجل من أن حيويه مكان  ّإن اهللا .٢٢ ّ......................١٥٣ 
ّ جل وعز عن صفة الواصفني ونعت الناعت ّإن اهللا .٢٣  ١٣٢........................نيّ
ً خلق خلقا وخلق روحا، ثم أمر ملكا فنفخ فيه ّإن اهللا .٢٤ ً ًَ ّ......................٤٥٢ 
ّإن اهللا علم أنه يكون يف آخر الزمان أقوام متعمقون .٢٥ ّ..........................٨٤ 
 ٣٥٦، ١٤٩...........ّ عرشه فوق سامواته، وسامواته مثل القبة)فوق ( عىل ّإن اهللا .٢٦
 ٢٢٢............................ ال خيفى عليه ما العباد مقرتفون يف ليلهم ّإن اهللا .٢٧
 ١٥٢.............................صف بزمان وال مكان، وال حركةّإن اهللا ال يو .٢٨
ُ ال ينزل وال حيتاج إىل أن ينزل، وإنام منظره يف القرب ّإن اهللا .٢٩ ّ................١٣٢ 
 ٢٣٤، ٢٢٤............................................ُ مل يبد له من جهل ّإن اهللا .٣٠
 ٥٣......................................................ّ ملا فرغ من خلقه ّإن اهللا .٣١
 ٢٤١، ٤١............................. ليعرفوهّإال) العباد ( ما خلق اخللق ّإن اهللا .٣٢
 ٢٠٦.......................ر العرش أربعة مأل عرشه، يفضل منه كام يدو ّإن اهللا .٣٣
 ٢٢٤................ّ يقدم ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت ما يشاء وعنده ّإن اهللا .٣٤
ّإن أول اآليات خروجا طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الدابة .٣٥ ًّ ّ...........٢٢٢ 
 ٢٢٦، ٢٢١................. ّإن ثالثة يف بني إرسائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا هللا .٣٦
 ٣٦٦...............................................ّإن عرشه عىل سامواته هلكذا .٣٧
 ٣٧ ............................ابع الرمحنصإصبعني من أّإن قلوب بني آدم بني  .٣٨
ّإن كرسيه فوق الساموات واألرض، وإنه يقعد عليه .٣٩ ّ ّ.......................١٥٩ 
ّإن كرسيه وسع الساموات واألرض  .٤٠ ّ...........٣٧٠، ٣٥٠، ٣٤٧ ،٣٤٥ ،٢٠٦ 
ّإن ال إله إال اهللا كلمة عظيمة كريمة عىل اهللا عز وجل .٤١ َّّ ّ........................١٤ 
 ٨٤....................ّإن للناس يف التوحيد ثالثة مذاهب، مذهب إثبات بتشبيه .٤٢



 ٤٨١ ...................................................................................   األحاديث فهرس

ّعلم مكنون خمزون ال يعلمه إال هو، من ذلك:  علمني ّإن هللا .٤٣ ٌ................٢٢٣ 
 ٧٧.................ِّ الذي مل تتناه يف العقول، فتكون يف مهب فكرها ّإنك أنت اهللا .٤٤
 ٤١١........................:ّإنكم ترونه، كذلك حيرش الناس يوم القيامة فيقول .٤٥
ًإنكم سرتون ربكم عيانا .٤٦ َّ ّ..................................................٤١٢ 
َإنكم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر، ال تضامون يف ر .٤٧ َ  ٤١٣، ٤١١.........ؤيتهّّ
 ٤٥٨، ٤٤١، ٤٣٦..........................................ّإنام صورة اإلنسان  .٤٨
ُإنه سيكون بعدنا قوم هلم نبز يقال هلم الرافضة .٤٩ ٌ ّ.............................٢٠٢ 
ّإنه ال حيد .٥٠ ُّ.................................................................١٠٥ 
ّإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب .٥١ ّ..٣٧٠، ٣٦٨،  ٣٦٦، ٣٤٩، ٣٤٨ ،١٦٠ ،١٤٩ ،

٣٧٤ 
ٌإنه يسمع بام يبرص ويرى بام يسمع، بصري ال بعني مثل عني  .٥٢ ّ................٣١٦ 
 ٣٤٨.............................عد عليه ما يفضل منه مقدار أربع أصابعّإنه يق .٥٣
ُأول الدين معرفته وكامل معرفته التصديق به  .٥٤ ُ ُ ّ...............١١٣، ٨٦، ٤٠، ١٣ 
 ٣٢٠، ٣١٤، ١٠٥، ٤١.................   معرفته، وأصل معرفة اهللا ّأول عبادة اهللا .٥٥
 ٨٦ ..................................باب البحث ممكن، وطلب املخرج موجود  .٥٦
 ١٤٩....................ّبعد ما بينهام إما واحدة أو اثنتان أو ثالث وسبعون سنة .٥٧
ّبل مل يزل عاملا باملكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كونه .٥٨ ً َ.....................٢٢٣ 
 ١٣٣................ٍبل هو اخلالق لألشياء ال حلاجة، فإذا كان ال حلاجة استحال .٥٩
 ٢٣٤، ٢٢٤.............................................بىل، قبل أن خيلق اخللق .٦٠
 ٤١٠..................... يف الصورة ّتبقى هذه األمة وفيها منافقوها، فيأتيهم اهللا .٦١
ّحتاجت النار واجلنة، فقالت النار أو .٦٢  ٤٦١........................ّثرت باملتكربينّ
 ٤١٢.............................. تبارك وتعاىل يوم القيامة ّتضارون يف رؤية اهللا .٦٣
 ١٥٣........................................................ عن ذلك تعاىل اهللا .٦٤



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٨٢

 ٣٩٥ ..................................... ٍتعمد إىل خلق من خلقي عىل صوريت .٦٥
ّثكلتك أمك ومتى مل يكن حتى يقال متى كان؟ .٦٦  ٣٣١..............ّكان ريب قبل! ّ
 ١٨....................ّيا حممد طوبى ملن قال: فقال، جاء جربائيل إىل رسول اهللا .٦٧
ّحد ا .٦٨  ٣٢٤، ١١٣، ١٠٤...................ًألشياء عند خلقه هلا إبانة هلا يف شبهها َ
 ١٣٣...................................... الالبس الكربياء بال جتسيد احلمد هللا .٦٩
 ٣١٤.............ّ الواحد األحد، الصمد املتفرد، الذي ال من يشء كان احلمد هللا .٧٠
 ٨٣...........................................................ياة ال موت فيه ح .٧١
ًستون ذراعا طوله خلق آدم عىل صورته .٧٢  ،٤٢٢  ،٤١٠ـ ٤٠٠ ،٣٩٢ ،٣٨٦ ـ٣٨٣ّ

 ٤٥٨  ـ٤٥٤، ٤٤٩، ٤٤٧ ،٤٣٦ ،٤٢٣
، ٤١٠ ،٤٠٥ ،٤٠٠ ،٣٩٩ ،٣٠٣، ٢٩٩عىل صورة الرمحن) ابن آدم( آدم  خلق اهللا .٧٣

 ٤٥٥ ،٤٤١ ،٤٣٨ ـ٤٣٦
 ١٤...............................................َّخري العبادة قول ال إله إال اهللا .٧٤
ٌداخل يف األشياء ال باملامزجة، وخارج عنها ال بمزايلة .٧٥ ٌ.....................١١٢ 
ّدعوه، فإن الذي يريده األعرايب هو الذي نريده من ا .٧٦  ٣٢٣.................لقوم؟َّ
 ١٥٣................... دنا من حجب النور فرأى ملكوت’  ذاك رسول اهللا .٧٧
ّذاك حممد كان إذا نظر إىل ربه بقلبه جعله يف نور مثل نور احلجب .٧٨ ّ...........٣٧٨ 
ّرأى ربه يف املنام يف صورة شاب .٧٩  ١٦٠ ....................َّ موفر رجاله يف خرض ّ
 ٥٧ ................................................. ّرأيت ريب يف أحسن صورة .٨٠
 ١٦٠ .................ن من ذهب يف رجليه نعال،...ّرأيت ريب يف املنام يف خرض  .٨١
 ٣٠٠ .................................................... رمحتي سبقت غضبي .٨٢
 ١٣٢.............ّسبحان من ال حيد وال يوصف، ليس كمثله يشء وهو السميع .٨٣
 ٣٧٨................ّسبحانك ما عرفوك وال وحدوك، فمن أجل ذلك وصفوك .٨٤
 ٢٠٣، ١٧٠..........ّسبحانه من ال يعلم أحد كيف هو إال هو، ليس كمثله يشء .٨٥



 ٤٨٣ ...................................................................................   األحاديث فهرس

 ٣١٥................ّمامسةالسميع ال بأداة، والبصري ال بتفريق آلة، والشاهد ال ب .٨٦
ُسيكون بعدنا قوم هلم نبز يقال هلم الرافضة .٨٧ ٌ ............................... ٢٠٢ 
ّسيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا .٨٨ ٌ...........................٢٠٢ 
ّبصري ال يوصف باحلاسة... صانع ال بجارحة .٨٩ َ ٌ.............................٣١٥ 
 ١٨ ................................َّال إله إال اهللا وحده : ّطوبى ملن قال من أمتك .٩٠
 ٤٥، ٣٩...............يده العامل عىل غري بصرية كالسائر عىل غري طريق، فال تز .٩١
 ٣٧٩............ّ، والعرش اسم علم وقدرة، وعرش فيه كل العرش ليس هو اهللا .٩٢
 ٨٣ ...........................................................لم ال جهل فيه ع .٩٣
 ٤٦٨، ٤١٩......................فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه  .٩٤
 ٣١٥.................. وال يوصف بيشء من األجزاء...ٌفاعل ال باضطراب آلة .٩٥
 ٣٢٣، ٣١٤...........................ّفاحلد خللقه مرضوب، وإىل غريه منسوب .٩٦
 ١٠٥، ٧٧.........................ُي ال يبلغه بعد اهلمم، وال يناله الذ فتبارك اهللا .٩٧
 ١١..................ِولوال ذلك مل يدر، فثبتت املعرفة ونسوا املوقف وسيذكرونه .٩٨
ّفطرهم عىل التوحيد عند امليثاق عىل معرفته أنه رهبم .٩٩ ّ.........................١١ 
 ٣٢٧، ٢١.........................فقول القائل واحد يقصد به باب األعداد .١٠٠
ٍفكل أمر يريده اهللا .١٠١  ٢٢٤.......................... فهو يف علمه قبل أن يضعه ّ
 ٣٧٧.................ّا يف اخللق ال يوجد يف خالقه، وكل ما يمكن فيهّفكل م .١٠٢
ّفكل من يدخل اجلنة .١٠٣  ٤٥٨، ٤٢٣، ٤٠٧، ٣٨٤............ عىل صورة آدم...ّ
ُفلم حيلل فيها، فيقال هو فيها كائن، ومل ينأ عنها، فيقال .١٠٤ َُ.................١١٢ 
 ٤٥٨ ................................................. فلم يزل اخللق ينقص .١٠٥
 ٤٢٠، ١٤١، ١١٤...................فليس اهللاَ عرف من عرف بالتشبيه ذاته  .١٠٦
ّ أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسامءفليس حيتاج إىل .١٠٧ ّ................٤١ 
ِفام من الساموات سامء إال هلا أطيط كأطيط الرحل العاليف .١٠٨ َِّ ّ..............٣٦٢ 
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 ١٤٩............فوق السبعة بحر بني أسفله وأعاله مثل ما بني سامء إىل سامء .١٠٩
 ٤١٧، ٤١٤، ٤١٣............ يف صورة غري صورته التي يعرفون فيأتيهم اهللا .١١٠
ّ رأوه فيها أول مرةفريونه يف صورة غري صورته التي .١١١ ّ....................٤١٤ 
ًفيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا .١١٢ ّ ّ..................................٤٣٢ 
 ٣٨٥..................ّ نعمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا فيتسلطون قال اهللا .١١٣
 ٢٢٢...........................ً وال يشء غريه ومل يزل عاملا بام يكون كان اهللا .١١٤
ًكان ربا وال مربوب، وإهلا وال مألوه، وعاملا إذ ال معلوم .١١٥ ً ً ّ................٣١٥ 
 ١٥٠..........ّوما فوقه هواء، ومن ثم خلق عرشهكان يف غامء ما حتته هواء،  .١١٦
 ٧٦.................ّكذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم، ونحلوك حلية .١١٧
ّالكريس الذي جيلس عليه الرب ما يفضل منه إال قدر أصابع  .١١٨ ّ..........٣٤٧ 
ٌكل ما ميزمتوه بأوهامكم فهو مردود إليكم .١١٩ ّ.............................٤٣٣ 
ّكل حمدود متناه إىل حد، فإذا احتمل التحديد .١٢٠ َ ٍ ّ..........................١٠٥ 
 ٣٧٩...........................ول به مضاف إىل غريه حمتاجُّكل حممول مفع .١٢١
 ١٢..............................................ّكل مولود يولد عىل الفطرة .١٢٢
 ١٤، ٩.............، كامل توحيده اإلخالص له... كامل التصديق به توحيده .١٢٣
 ٤٢٥................................................ال إخالص مع التشبيه .١٢٤
 ٣١٢........................................ال جتري عليه احلركة والسكون .١٢٥
 ٢٠٣....................................................ّال تدركه احلواس  .١٢٦
ّال تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع اجلبار فيها قدمه .١٢٧ ّ ّ...........٣٠٥ 
ُ تزال جهنم يلقى فيها وتقولال .١٢٨  ٣٠٨...................ّهل من مزيد، حتى: ّ
ِّال تقبحوا الوجه  .١٢٩ ُ..........................٤٤٥، ٤٤١، ٤٣٧، ٤٠٠، ٣٩٩ 
ْال يقل .١٣٠ ُ ّقبح اهللا: َ َ   ..............٤٥٨، ٤٣٧، ٤٣٠، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٨٦، ٣٨٥ 
ّال تقع األوهام له عىل صفة، وال تعقد القلوب منه عىل كيفية .١٣١ ُ ُ ُ.............٧٧ 
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ّال تناله األوهام فتقدره، وال تتومهه .١٣٢ ّ الفطن فتصورهّ ُ ِ......................٧٧ 
ِّال جسم وال صورة، وهو جمسم األجسام ومصور الصور .١٣٣ ّ..............٢٠٤ 
ّال ديانة إال بعد املعرفة، وال معرفة إال باإلخالص  .١٣٤ ّ...............٣١٢، ١١١ 
ّال يف إبانته عن اخللق ضيم إال بامتناع األزيل أن يثنى .١٣٥ ّ...................١١٣ 
ُال يتومهون رهبم بالتصوير، وال جيرون عليه صفات .١٣٦ ّ ّ......................٧٧ 
ّال حيد و .١٣٧ َ ّال حيس وال جيس وال يمس، وال حييط به يشءُ ّ ّ.................١٧٠ 
َّال يدرك بوهم، وال يقدر بفهم، .١٣٨ ُ َ ٍوال حيد بأين.. ُ ّ ُ.........................١٠٤ 
ّال يرد القدر إال الدعاء، وال يزيد يف العمر إال الرب .١٣٩ ّ ّّ ّ......................٢٣٢ 
َال يشمل بحد وال حيسب بعد، وإنام حتد األدوات أنفسها .١٤٠ َُ ُ ُّ ّ ٍّ ٍّ َ ُ...............١٠٤ 
ّال ينظر بعني، وال حيد .١٤١ َ ُ  ٧٨.......................ُ بأين، وال يوصف باألزواجُ
 ٢٣٢...................... يمحو بالدعاء  ّال ينفع احلذر من القدر، ولكن اهللا .١٤٢
 ٣٢٣.......................ّالفرتق الصانع من املصنوع، واحلاد من املحدود .١٤٣
ّألقرن عينيك بتفسريها، وألقرن عني أمتي بعدي بتفسريها .١٤٤ ّ َّ.............٢٣١ 
 ٨٥.........................ّلكن البد من اخلروج من جهة التعطيل والتشبيه .١٤٥
ّ وعز ربنا والعلم ذاته وال معلومّ جل مل يزل اهللا .١٤٦ ّ.........................٣١٥ 
 ٢٢٢...........ً عاملا باألشياء قبل أن خيلق األشياء كعلمه باألشياء مل يزل اهللا .١٤٧
ًمل يزل عاملا باملكان قبل تكوينه كعلمه .١٤٨ َ ................................. ٢٢٣ 
 ٣٨٠ .................................................... ُمل يزل مع الزائلني .١٤٩
ِمل يطلع العقول عىل حتديد صفته، ومل حيجبها عن واجب معرفته .١٥٠ ُ..........٨٤ 
 ٧٨......................َ، ومل يدركك برص، أدركت األبصارمل ينته إليك نظر .١٥١
 ٣٧٣، ٣٥٠، ٣٤٨ ـ ٣٤٤، ٢٠٦، ١٥٩، ٩٧.َّله أطيط كأطيط الرحل اجلديد .١٥٢
 ٢٢٥...................ّلو علم الناس ما يف القول بالبداء من األجر، ما فرتوا .١٥٣
ًلو كان ذلك كام تقول لكان التوحيد عنا مرتفعا .١٥٤ ّ.....................٨٧، ٨٥ 
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َلوال ذلك مل يعلموا من رهبم وال من رازقهم .١٥٥ ّ َ.............................١١ 
 ١٥٣....................رييه ملكوت الساموات وما فيها من عجائب صنعهل .١٥٦
ّليس له حد ينتهي إىل حده .١٥٧ ّ َ......................................١٣٣، ١٠٤ 
 ١٦٩ .......... خردلة يف يد أحدكمكّ إال ...ما الساموات السبع، واألرضون  .١٥٨
 ٢٣٤، ٢٢١.................ّ يف يشء إال كان يف علمه قبل أن يبدو له ما بدا هللا .١٥٩
ّ نبيا إال بتحريم اخلمر، وأن يقر هللا ما بعث اهللا .١٦٠ ّ ً  ٢٢٥................... بالبداء ّ
 ١٤٨......................................................ّما تسمون هذه؟ .١٦١
ّما تنبأ نبي قط حتى يقر هللا .١٦٢ ّّ ّ  ٢٢٤.............بالبداء واملشيئة:  بخمس خصال ّ
ِّما عظم اهللا .١٦٣  ٢٢٤................................................ بمثل البداء ُ
 ١٣..........................َّما قلت وال قال القائلون قبيل مثل ال إله إال اهللا .١٦٤
ّمباينته إياهم مفارقته إنيتهم .١٦٥ ّ...........................................١١٣ 
ّمن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد  .١٦٦  ٣٢٧، ٣٢٤......................ّعدهَّ
ّمن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله .١٦٧ ّ ّ َ......................١١٥، ١٠٠ 
ّ عز وجل يبدو له يف يشء مل يعلمه أمس ّمن زعم أن اهللا .١٦٨ ّ.................٢٢٣ 
َّمن زعم أنه يضيف املوصوف إىل الصفة فقد صغر بالكبري، وما .١٦٩ ّ..........٨٦ 
 ١٥٢......................ً حمموال، ووصفه بصفة ّمن زعم هذا فقد صري اهللا .١٧٠
 ٤٠٤....................ّ فإن صورة وجه اإلنسانمن قاتل فليجتنب الوجه، .١٧١
ّمن قال ال إله إال اهللا خملصا دخل اجلنة .١٧٢ ً  ١٥.............وإخالصه أن حتجزه، َّ
 ٢٣٤، ٢٢٤..........................................من قال هذا فأخزاه اهللا .١٧٣
 ١٥..................وكان مصريه إىل النار، ًمن قاهلا كاذبا عصمت ماله ودمه .١٧٤
 ٣٥٦............................................ٌّمن كنت مواله فعيل مواله .١٧٥
ّمن وصفه فقد حده .١٧٦ َ ّومن حده فقد عده، َ ّ..........................٣٢٤، ٢٠ 
ّه، ال تقل هذا فإن اهللاَم .١٧٧  ٣٨٧........................... خلق آدم عىل صورته ُ
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ّاملوجبتان؛ من مات يشهد أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة .١٧٨ َّ َ....................١٤ 
 ٣٧٨ ........................................ األوسط  النمط،ّنحن آل حممد .١٧٩
 ٣٩٨...................................ُّهنى أن ترضب الصور، يعني الوجه .١٨٠
 ١٤٩...................................هل تدرون ما بني السامء واألرض؟ .١٨١
 ٤١١.....................................)يف القمر(هل متارون يف الشمس  .١٨٢
َ؟ فيضع الرب قدمه عليها فتقولهل من مزيد .١٨٣ َ ّقط قط: ّ ّ.................٤٦١ 
ّ احلق املبني، أحق وأبني مما ترى العيون هو اهللا .١٨٤ َ ْ ّ ّ............................٧٨ 
ٌهو سميع بصري، سميع بغري جارحة، وبصري بغري آلة .١٨٥ ٌ ٌ...................٣١٦ 
ٌهو عىل العرش العظيم متكئ واضع إحدى رجليه  .١٨٦ ٌ ّ......................٥٣ 
 ٨٣ .....................................................و نور ال ظلمة فيه ه .١٨٧
 ٤٥١، ٣٨٧.................. واختارها هي صورة حمدثة خملوقة اصطفاها اهللا .١٨٨
 ٤٥٢......................‘ بحكمته يف آدم وعيسى  هي خملوقة خلقها اهللا .١٨٩
 ٣٦٨، ٣٤٨، ١٤٩..............ّإن عرشه عىل سامواته!!  وحيك أتدري ما اهللا .١٩٠
 ٣٤٩، ٣٤٨، ١٥٩.............ّ؟ إن شأنه أعظم من ذلك وحيك أتدري ما اهللا .١٩١
 ٣٤٩، ٣٤٨......... أعظم ٍ عىل أحد من خلقه، شأن اهللا ّوحيك إنه ال يستشفع باهللا 
ّ إنام أنا عبد من عبيد حممد ويلك .١٩٢ ٌ ّ’.................................٣٣١ 
ٌأما علم أن اجلسم حمدود متناه، والصورة! ويله .١٩٣ ّ........................٢٠٤ 
ّيا حاد كل حمدود .١٩٤ ّ ..................................................... ٣٣٣ 
ًيا عيل أنت وشيعتك يف اجلنة، وأن قوما هلم نبز يقال هلم  .١٩٥ ّ ّ ّ...............٢٠٢ 
ّيأخذ اجلبار سامواته وأرضه بيده فيجعلها يف كفه .١٩٦ ّ ...................... ١٦٩ 
 ٤٦٢ ................................. ٌا فوجيبقى أهل النار فيطرح منهم فيه .١٩٧
ٌجييء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من اإلسالم .١٩٨ ّ...........٢٠١ 
ُخيرب بال لسان وهلوات، ويسمع ال بخروق وأدوات .١٩٩ ُ....................٣١٥ 
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ّخيرجه من احلدين حد التعطيل وحد التشبيه .٢٠٠ ّ ّ.............................٨٤ 
 ٣٠٣ .........................................  ال تغيضها النفقةى مأل يد اهللا .٢٠١
ٌيدخل اجلنة قوم أفئدهتم مثل أفئدة الطري .٢٠٢ ّ.................................٥٧ 
ّ رؤوسهم وقد حتول يف الصورة التي رأوه فيها أوليرفعون .٢٠٣ ّ.............٤١٧ 
 ٤٦١ ،٤٥٥ ،٣٠٧، ٣٠٣، ٣٧ .....................ّيضع اجلبار قدمه يف النار .٢٠٤
 ٣٠٣ .................................... يظهر هلم يف الصورة التي يعرفوهنا .٢٠٥
 ٤٦١..............................................هل امتألت: ّيقال جلهنم .٢٠٦
 ١٦٩ ................................ ُ عليهام فام يرى طرفامها بيده يقبض اهللا .٢٠٧
 ٣٧١ ........................ ّكرسيهيقول اهللا للعلامء يوم القيامة إذا قعد عىل  .٢٠٨
 ٤٦٦، ٤٦٢، ٤٦١ ............ يف النار أهلها وتقول هل من مزيد ثالثةىيلق .٢٠٩

 



 
 

 

ّ جـواب االعرتاضـات املـرصية عـىل الفتـوى :ّثار شيخ اإلسالم ابن تيميـةآ .١
ّاحلموية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق حممد عزيز شمس، إرشاف بكر بـن  ّ ّ

 .هـ ١٤٢٩، ١امل الفوائد، ط أبو زيد، دار ع عبد اهللا
ّ عبد اهللا بطة العكربي، مكتبة عبد الـرمحن، :ّاإلبانة عىل أصول السنة والديانة .٢

 .هـ١٤٢٨، ١ط
ّ القايض حممد بـن احلـسني بـن حممـد بـن :إبطال التأويالت ألخبار الصفات .٣ ّ

ّ حممـد  ، حتقيق ودراسة أبو عبـد اهللا)هـ٤٥٨ت (، ) يعىلوأب(خلف بن الفراء 
 .احلمود النجدي، دار إيالف، الكويت، دون تاريخبن محد 

ّابن تيمية ذلك الوهم الكبري، وخمالفاته ألهـل الـسنة .٤  أبـو هـشام الـرشيف، :ّ
 .مكتبة الرمحة

ّ اإلمام حممـد أبـو زهـرة، دار الفكـر :ّابن تيمية، حياته وعرصه ـ آراؤه وفقهه .٥
 .م١٩٩١، ١العريب، القاهرة، ط

ّ رشف الدين، مؤسسة أنصاريان، إيران، قمّ السيد عبد احلسني:أبو هريرة .٦ ِّ. 
ّإثبات احلد هللا .٧ ّ عز وجل وبأنه قاعد وجالس عىل عرشه َ ّ ّ أبو حممد حممـود بـن :ّ

ّ، وبذيله الرد عىل منكر احلد من كالم ابـن ) هـ٦٦٥ت (أيب القاسم الدشتي  َ ّ
ُتيمية يف كتابه تلبيس اجلهمية، قدم لـه وعلـق عليـه أبـو معـاذ مـسلط بنـد ّ ّ ّ ر ّ

 .هـ ١٤٣٠، ١ّ آل محدان، جدة، ط العتيبي، وأبو عبد اهللا
 اإلمام ابن القيم اجلوزية، إعداد وحتقيق الـدكتور :ّاجتامع اجليوش اإلسالمية .٨

ّعواد عبد اهللا املحقق، مكتبة الرشد، الرياض، ط  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ٢ّ
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فـوزان  إجابات الشيخ صالح بـن :األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة .٩
 الفوزان، مجع وتعليق وختريج مجال بن فرحيان احلـارثي، دار املنهـاج  عبد اهللا

 .هـ ١٤٢٤، ٣ّالسعودية، ط
ًأحاديث العقيدة املتـوهم إشـكاهلا يف الـصحيحني مجعـا ودراسـة .١٠  الـدكتور :ّ

 .هـ ١٤٣١، ٢ّسليامن بن حممد الدبيخي، دار املنهاج، الرياض، ط
ّأحاديث معلة ظاهرها الصحة .١١ َّ  أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي الـوادعي، دار :ُ

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ٢اآلثار، اليمن، ط
ّ حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حـزم و احلافظ أب:اإلحكام يف أصول األحكام .١٢

ّ بتصحيحه أمحد حممد شـاكر، مكتبـة ي، عن)هـ٤٥٦ت (األندليس الظاهري 
 .هـ ١٤٢٩، ١اإلمام البخاري، القاهرة، ط

ّ عيل بن حممد أبو احلسن اآلمدي، تعليق الـشيخ :يف أصول األحكاماإلحكام  .١٣
 .ّعبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي

ِّ أبو العباس شهاب الدين أمحـد بـن : رشح صحيح البخاري،إرشاد الساري .١٤ ّ
 .ّحممد القسطالين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

صـالح .  د: واإلحلـادّاإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والـرد عـىل أهـل الـرشك .١٥
ّالفوزان، إدارة الثقافة والنرش يف جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية،  ّ

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ّالسعودية، 
استدراك وتعقيب عىل الشيخ شـعيب األرنـؤوط يف تأويلـه بعـض أحاديـث  .١٦

ّ خالد بن عبد الرمحن بن عمد الشايع، قرأه وعلق عليه الشيخ عبـد :الصفات
، دار بنـسيه، )ّاملفتـي العـامل للمملكـة الـسعودية( بـن بـاز  عبد اهللالعزيز بن 
 .هـ ١٤١٩، ١الرياض، ط

ّحممد رشاد سـامل، منـشورات جامعـة اإلمـام . ّ ابن تيمية، حتقيق د:االستقامة .١٧
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ّحممد بن سعود، املدينة املنورة، ط  .هـ ١٤٠٣، ١ّ
حلافظ أبو بكـر أمحـد  اإلمام ا:ّأسامء اهللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلامعة .١٨

ّ، حققـه وعلـق عليـه حممـد حمـب )هــ٤٥٨ت (بن احلسني بن عيل البيهقي  ّ ّ ّ
ّالدين أبو زيد، مكتبة التوعية اإلسالمية  ِّ. 

ّ حممد بن عبد الوه:أصول اإليامن .١٩ حتقيق باسـم فيـصل اجلـوابرة، وزارة : ابّ
ــسعودية، ط ــاد، ال ــدعوة واإلرش ــاف وال ــالمية واألوق ــشؤون اإلس ّال ّ٥ ،

 .هـ ١٤٢٠
 .هـ١٤٢٧ّ السيد كامل احليدري، دار فراقد، إيران، :أصول التفسري والتأويل .٢٠
ّ الدكتور عبد اهلادي الفضيل، مؤسـسة أم القـرى، بـريوت، :أصول احلديث .٢١ ّ

 .هـ ١٤٢١، ٣ط
ّ حممد صادق النجمي، ترمجة حييـى كـامل البحـراين، :أضواء عىل الصحيحني .٢٢

ّمؤسسة املعارف اإلسالمية، قم، ط  .هـ ١٤١٩، ١ّ
 الفـضل و اإلمام احلافظ أبـ:)رشح صحيح مسلم(إكامل املعلم بفوائد مسلم  .٢٣

، حتقيق الدكتور حييى إسـامعيل، دار )٥٤٤ت (عياض بن موسى بن عياض 
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١الوفاء، مرص، ط

ّاإلهليــات عــىل هــدى الكتــاب والــسنة والعقــل .٢٤ ُ  حمــارضات الــشيخ جعفــر :ّ
 .هـ ١٤٠٩ّمكي العاميل، قم السبحاين، بقلم الشيخ حسن 

ّ أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه الصدوق، حتقيـق قـسم :األمايل .٢٥
ّالدراسات يف مؤسسة البعثة، مؤسسة البعثة، قم، ط  .هـ١٤١٧، ١ّ

ّاإلنحرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عرش والرابع عـرش وآثارمهـا  .٢٦ ّ
ّ عبد الزهراين، إرشاف الشيخ حممـد قطـب،  عيل بن بخيت بن:ّيف حياه األمة

ّدار طيبة، مكة املكرمة، ودار آل عامر، الشارقة، ط ّ  .هـ ١٤١٨، ٢ّ
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ّ حممد بن حممد بـن الـنعامن   أبو عبد اهللا:أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات .٢٧ ّ
، دار املفيـد، )هــ٤١٣ ـ ٣٣٦(العكربي البغدادي املعروف بالـشيخ املفيـد (

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٢قم، ط
ت ( الزاغــوين   أبــو احلــسن عــيل بــن عبيــد اهللا:ِّاإليــضاح يف أصــول الــدين .٢٨

ّ، دراسة وحتقيق عصام السيد حممود، مركز امللك فيـصل للبحـوث )هـ٥٢٧
ّوالدراسات اإلسالمية، السعودية، ط  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١ّ

مـوي ِّ الفضل بن شاذان األزدي، حتقيق جالل الدين احلسيني األر:اإليضاح .٢٩
ّاملحدث، مؤسسة نرش و  .م١٩٧٢، ١ طهران، ططبع جامعةّ

ّ حممـد بـن بـاقر املجلـيس، :ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهـار .٣٠
 .م١٩٨٣ّمؤسسة الوفاء، بريوت، 

ّ دراسـة موضـوعية مقارنـة للمـذاهب اإلسـالمية:بحوث يف امللل والنحل .٣١ ّ :
 .هـ ١٤١١، ٢جعفر السبحاين، قم، ط

للحافظ عامد الدين أيب الفداء إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري  :ة والنهايةالبداي .٣٢
عبـد اهللا بـن عبـد املحـسن . ، حتقيـق د)هــ٧٧٤ــ٧٠١(القريش الدمشقي 

 .هـ١٤٢٤، ٢الرتكي، دار عامل الكتب للطباعة والنرش، ط
ّبيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية .٣٣  شيخ اإلسالم أمحد بـن عبـد :ّ

ّبد السالم بن تيمية احلراين احلليم بن ع أمحـد معـاذ . ، حتقيـق د)هـ٧٢٨ت (ّ
ّحقي، طباعة جممع امللك فهد، املدينة املنورة،   . هـ ١٤٢٦ّ

ّ حممد بن حممد بن عبـد الـرزاق احلـسيني :تاج العروس من جواهر القاموس .٣٤ ّ ّ
أبو الفيض الزبيدي، حتقيق عيل هاليل، وزارة اإلعالم يف حكومـة الكويـت، 

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ٢ط
ّ امللك املؤيـد شاهنـشاه بـن :ّتأريخ أيب الفداء املسمى املخترص يف أخبار البرش .٣٥
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ّ، علق عليه حممود ديوب، دار الكتب العلميـة، بـريوت، )هـ٧٣٢ت (ّأيوب  ّ
 .، دون تاريخ١ط

ّ جالل الدين السيوطي، املكتبة العرصية، بريوت :تاريخ اخللفاء .٣٦  ).صيدا(ِّ
 :ةفقهيـّمية يف الـسياسة والعقائـد وتـاريخ املـذاهب التاريخ املذاهب اإلسال .٣٧

 .ّاإلمام حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب
 احلافظ أيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد أو مدينة السالم .٣٨

ّ، دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، )هـ٤٦٣ت (
 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، ١بريوت، ط

ّتأويل خمتلف احلديث والرد عىل من ريب يف األخبار املدعى عليها التنـاقض .٣٩ ّ: 
ّ، حققـه وضـبط )هـ٢٧٦ ـ ٢١٣( بن مسلم بن قتيبة  ّاإلمام أيب حممد عبد اهللا

ّنصه وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليـه أبـو أسـامة سـليم بـن عبـد اهلـاليل  ّ ّ
، ٢اهرة ـ الريـاض، طّالسلفي األثري، دار ابـن عفـان ودار ابـن القـيم، القـ

 .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠
شـهادة دكتـوراه، :  صـهيب الـسقا الرتكـاوي:التجسيم يف الفكر اإلسالمي .٤٠

 .ّإرشاف الدكتور حممد رمضان عبد اهللا
 الشيخ احلسن بن عيل بن شعبة احلـراين :’حتف العقول عن آل الرسول  .٤١

 .هـ ١٤٠٤ّ، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، )هـ٣٨١ت (
 فوز بنت عبد اللطيـف بـن كامـل :ة بمعرفة األسامء والصفاتّحتقيق العبودي .٤٢

ّزينب بنت حممد احلريب البالدي، دار طيبـة، الـسعودية، . الكردي، إرشاف د ّ
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، ١ط

سلسلة مـن تـراث  (ّحتكيم الناظر فيام جرى من االختالف بني أمة أيب القاسم .٤٣
ّا عبـد العزيـز بـن بـاز، علـق ّالشيخ صالح بن أمحد، قرأها وقدم هلـ): العلامء
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 .خالد بن عبد العزيز اجلناحي. عليها د
حممـد . دراسة وحتقيـق د) هـ٧٢٨ـ٦٦١( شيخ اإلسالم ابن تيمية :التسعينية .٤٤

بن إبراهيم العجالن، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة واملذاهب املعـارصة 
والتوزيـع ّبجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مكتبـة املعـارف للنـرش 

 .هـ١٤٢٠، ١لصاحبها سعد بن عبد الرمحن الراشد، الرياض، ط
ّالتعليق املخترص عىل القصيدة النبوية املسامة الكافية الشافية .٤٥  الشيخ صالح بن :ّ

 فوزان، أرشف عىل طبعه وإخراجه عبد السالم بـن عبـد اهللا  فوزان العبد اهللا
 .هـ١٤٢٤، ١السليامن، ط

 .ّيخ حممد صالح العثيامن، مكتبة الرشدشل ا:التعليق عىل صحيح مسلم .٤٦
ّالتعليقات الزكية عىل العقيدة الواسطية .٤٧  عبد الرمحن اجلربين،   الشيخ عبد اهللا:ّ

 .ّاعتنى به عيل حسني، دار الوطن، السعودية
ّ حممد تقي مصباح اليـزدي، مؤسـسة طريـق احلـق، :تعليقة عىل هناية احلكمة .٤٨ ّ ّ

 .هـ ١٤٠٥رقم 
 اإلمـام الـشيخ :نوير املعروف بتفسري ابن عاشور التونيستفسري التحرير والت .٤٩

ّحممد الطاهر ابن عاشور التونيس، الدار التونسية، تونس،   .م١٩٨٤ّ
ّ الـشيخ حممـد بـن صـالح العثيمـني، دار الثريـا، ط:تفسري القرآن الكريم .٥٠ ّ١ ،

 .هـ١٤٢٥
 أيب ، حتقيـق)هـ٤٨٩ت (ّ اإلمام أبو املظفر السمعاين الشافعي :تفسري القرآن .٥١

 .هـ ١٤١٨، ١ّمتيم يارس بن إبراهيم، دار الوطن، السعودية، ط
ديم الـسيد أليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي، تـصحيح وتقـ: تفسري القمي .٥٢

 .م١٩٨٨، قم، ٤، ططيب املوسوي اجلزائري
ّ تقي الدين ابن تيمية، حتقيق وتعليق د:التفسري الكبري .٥٣ ِّ عبـد الـرمحن عمـرية، . ّ
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 .م١٩٨٨، ١ة، بريوت، طّدار الكتب العلمي
ّحممد رشيد رضـا، دار املنـار، القـاهرة، ): تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار .٥٤

 .م١٩٤٧هـ ـ ١٣٦٦، ٢ط
ِّ نصري الدين الطويس، إعـداد عبـد :ّتلخيص املحصل املعروف بنقد املحصل .٥٥

 .م١٩٨٠ نوراين، طبعة جامعة طهران،  اهللا
 عـيل عبـد العزيـز الـشبل، دار : البـاريّالتنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح .٥٦

 .الشبل، ودار الوطن، مع تقريظ لبعض العلامء
ّالتنديد بمن عدد التوحيد، إبطال التثليـث يف التوحيـد والعقيـدة اإلسـالمية .٥٧ ّ: 

 .م١٩٩١ّحسن بن عيل السقاف الشافعي، دار اإلمام النووي، عامن، 
 املوسـوي املرتـىض علـم ّ السيد أبو القاسـم عـيل بـن احلـسني:تنزيه األنبياء .٥٨

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، ٢اهلدى، دار األضواء، بريوت، ط
ّ، مـنهج اململكـة العربيـة الـسعودية، وزارة )ّالصف األول والثـاين (التوحيد .٥٩ ّ

 .هـ١٤٢٩الرتبية والتعليم، التطوير الرتبوي، طبعة 
ًالتوحيد أوال يا دعاة اإلسالم .٦٠  اهلـدي ّ حممد نارص األلباين، دار الفضيلة، ودار:ّ

 .هـ ١٤٢٠، ١النبوي، ط
ّ عز وجل وصـفاته عـىل االتفـاق والتفـرد التوحيد ومعرفة أسامء اهللا .٦١ ّ  اإلمـام :ّّ

ّ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د)هـ٣٩٥ت (احلافظ ابن مندة  ّ عيل بـن . ّ
 .هـ ١٤٢٣، ١ّحممد بن نارص الفقيهي، مكتبة العلوم واحلكم، ط

ّ بن بابويه القمي املعـروف بالـصدوق، دار ّ حممد بن عيل بن احلسني:التوحيد .٦٢
 .املعرفة، بريوت

ّ الـسيد كـامل احليـدري، بقلـم :ّالتوحيد، بحوث حتليلية يف مراتبه ومعطياتـه .٦٣
 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ٦ّجواد كسار، دار فراقد، إيران، ط
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 : ـ حممد عبد الوهابالتوحيد .٦٤
ِّب الـدين  الفضل أمحد بن عيل بـن حجـر شـهاو احلافظ أب:هتذيب التهذيب .٦٥

ّ، باعتناء الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة)هـ٨٥٢ ـ ٧٧٣(العسقالين  ُ. 
، )هـ٣٧٠ ـ ٢٨٢(ّ أبو منصور حممد بن أمحد األزهري اهلروي :ّهتذيب اللغة .٦٦

ّحتقيق الدكتور رشيد عبد الرمحن العبيدي، اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب،  ّ
 .م١٩٦١القاهرة، 

 عبد الرمحن بـن نـارص الـسعدي، :ّ تفسري كالم املنانتيسري الكريم الرمحن يف .٦٧
 .ّاعتنى به سعد بن فؤاد الصميل، دار ابن اجلوزي، السعودية

 حممد بن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري بـن غالـب :جامع البيان يف تأويل القرآن .٦٨
ّاآلميل، أبو جعفر الطربي، حتقيق أمحـد شـاكر، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، 

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠، ١ط
ّ حممــد بــن إســامعيل  أبــو عبــد اهللا): صــحيح البخــاري (جلــامع الــصحيحا .٦٩

ّالبخاري، قام برشحه وتصحيح جتاربه وحتقيقه حمـب الـدين اخلطيـب، أتـم  ِّ ّ
ّكتبه وأبوابه وأحاديثه واستقىص أطرافه حممد فؤاد عبد الباقي، نرشه وراجعه 

ِّوقام بإخراجه وأرشف عىل طبعه قيص حمب الدين اخلطيب، امل ّ ّكتبة الـسلفية، ّ
 .هـ ١٤٠٠، ١القاهرة، ط

آثـار شـيخ (ّ لشيخ اإلسالم أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة جامع املسائل .٧٠
ّ، حتقيق حممد عزيـز شـمس، إرشاف )ّاإلسالم ابن تيمية وما حلقها من أعامل

ّ، دار عـامل الفوائـد، مكـة ١٨ أبوزيد، املجموعة الثامنة، رقـم  بكر بن عبد اهللا
 .هـ ١٤٢٢، ١ّاملكرمة، ط

 اإلمـام :ّ وسـننه وأيامـه اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسـول اهللا .٧١
، حتقيــق شــعيب )هـــ٢٥٦ت (ّحممــد بــن إســامعيل بــن إبــراهيم البخــاري 
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ّاألرنؤوط وعادل مرشد، خرج أحاديثه حممد يوسف احلوراين وحممد أرشف  ّ ّ
 .هـ ١٤٣٢، ١ّاألتايس، الرسالة العلمية، ط

ّام القرآن واملبني ملا تضمنه من الـسنة وآي القـرآناجلامع ألحك .٧٢ ّ    عبـد اهللاو أبـ:ِّ
 بـن  ، حتقيق الدكتور عبد اهللا)هـ٦٧١ت (ّحممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي 

 .م٢٠٠٦ ـ ١٤٢٧، ١ّعبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
بـن زيـاد ّ أبو احلسن عيل بن حممـد بـن هـارون :ّجزء عيل بن حممد احلمريي .٧٣

احلمريي، حتقيق ودراسة وختريج عبد العزيز بن سليامن بن إبراهيم البعيمي، 
 .هـ ١٤١٨، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط

ّ تقي الدين ابن تيميـة، حتقيـق وتعليـق :ّاجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح .٧٤ ِّ ّ
محدان بن . عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، ود. عيل بن حسن بن نارص ود. د
ّمد احلمدان، دار العاصمة، السعودية، طحم  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ٢ّ
ُ شهاب الدين ابن حجر اهليثمي، عني بـه :ّاجلوهر املنظم يف زيارة القرب املكرم .٧٥ ِّ

ّقيص حممد نورس احلالق، دار السنابل، ودار احلاوي، ط ّ  .هـ ١٤٢٧، ١ّ
 بـن  اهللا الدكتور عبد الكريم بن عبـد :ُاحلديث الضعيف وحكم االحتجاج به .٧٦

 .هـ١٤٣١، ٤ّعبد الرمحن األخضري، مكتبة دار املنهاج، السعودية، ط
ّحقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني .٧٧ ّ عبد الرحيم بن صـاميل الـسلمي، :ّ ُّ

 .دار املعلمة، دون تاريخ
ّ صدر الدين حممد الـشريازي، دار :ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة .٧٨ ِّ

 .هـ ١٤١٠، ٤اث العريب، بريوت، طإحياء الرت
ّخلق أفعال العباد والرد عىل اجلهمية وأصحاب التعطيـل .٧٩ ّ ّ اإلمـام حممـد بـن :ُ

، دراسة وحتقيق فهد بن سليامن الفهيـد، )هـ٢٥٦ ـ ١٩٤(إسامعيل البخاري 
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥، ١دار أطلس اخلرضاء، الرياض ـ دمشق، ط
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، دار )هــ٩١١ت (ِّالل الـدين الـسيوطي  جـ:ّالدر املنثور يف التفسري باملأثور .٨٠
 .املعرفة، بريوت

ّ تقـي :درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املعقول لصحيح املنقـول .٨١
ّالدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيـق حممـد رشـاد سـامل، إدارة الثقافـة  ّ ِّ
ّوالنــرش يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، الــسعودية، ط ّ ّ٢ ،

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١
جمموعـة رسـائل ومـسائل علـامء نجـد،  (ّالدرر السنية يف األجوبـة النجديـة .٨٢

ّاألعالم املعارصين من عرص الشيخ حممد بن عبد الوه ، )اب إىل عرصنا هـذاّ
ت (ّمجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين النجدي احلنـبيل 

 واملكتـب اإلسـالمي، دار القاسـم،، م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ٦، ط)هـ١٣٩٢
 .هـ١٤٢٥بريوت، 

 بـن  الدكتور عبـد اهللا: ، عرض ونقدّدعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية .٨٣
 .صالح بن عبد العزيز الغصن، دار ابن اجلوزي

جمموعة  ( آدم عىل صورة الرمحن ّدفاع أهل السنة واإليامن عن حديث خلق اهللا .٨٤
ّ بن حممد بن أمحد الـدويش  خ عبد اهللالشي):  الدويش ّمؤلفات الشيخ عبد اهللا

، أرشف عىل طبعها وتصحيحها عبد العزيز بن أمحد املقيشع، )هـ١٤٠٨ت (
 .هـ ١٤١١، ١دار العليان، ط

اإلمـام احلـافظ أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن : ّدفع شبه التشبيه بأكف التنزيه .٨٥
ي، ّ، حتقيق حـسن الـسقاف، دار اإلمـام النـوو)هـ٥٩٧ت  (اجلوزي احلنبيل

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣األردن، 
، )هــ٥٩٧ت ( اإلمام عبـد الـرمحن أيب احلـسن اجلـوزي :دفع شبهة التشبيه .٨٦

ّحتقيق وتعليق حممد زاهد الكوثري، املكتبة األزهرية للرتاث ّ. 
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ّ جالل الدين السيوطي، دار ابن عفـان، الـسعودية، ط:الديباج عىل مسلم .٨٧ ّ ِّ١ ،
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦

ّ صـححه وعلـق :ثامن بن سعيد عىل برش املريـيس العنيـدّرد اإلمام الدارمي ع .٨٨ ّ
من مجاعة األزهـر الـرشيف ورئـيس مجاعـة أنـصار (ّعليه حممد حامد الفقي 

ّالسنة املحمدية ّ  .هـ ١٣٥٨، ١ّ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط)ّ
ّالرد عىل اجلهمية .٨٩  اإلمام عثامن بـن سـعيد الـدارمي :)سلسلة عقائد السلف (ّ

ِّقدم له بدر الدين بن عبد اهللا): ـه٢٨٠ت (  البـدر، دار ابـن األثـري، والـدار  ّ
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١ّالسلفية، الكويت، ط

 عادل بـن  ، حتقيق أبو عبد اهللا)هـ٤٧١ت ( ابن بداء احلنبيل :ّالرد عىل املبتدعة .٩٠
 .ّ آل محدان، دار األمر األول  عبد اهللا

 .ابن تيمية :الرسائل الكربى .٩١
ّ السيد حممد حسني الطباطبائي، ترمجـة جـواد :ّشيع يف العامل املعارصرسالة الت .٩٢ ّ

ّعيل كسار، مؤسسة أم القرى، بريوت،  ّ  .هـ ١٤١٨ّ
ّ حممد بن عبد الوه:ّرسالة يف الرد عىل الرافضة .٩٣ ّاب، حققها وعلـق عليهـا أبـو ّ ّ

ُّبكر عبـد الـرزاق بـن صـالح بـن عـيل النهمـي، دار اآلثـار، صـنعاء، ط ّ١ ،
 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧

ّوالـسيد ) هـ١٣٥٢ ـ ١٢٨٢(ّ الشيخ حممد جواد البالغي :رسالتان يف البداء .٩٤
ّ، إعداد الـسيد حممـد عـيل احلكـيم، )هـ١٤١٣ ـ ١٣١٧(أبو القاسم اخلوئي  ّ

 .هـ١٤١٤قم، 
ِّ أبو الفضل شهاب الـدين :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .٩٥

 .ّ، مؤسسة الرسالة)هـ١٢٧٠ت  (ّالسيد حممود اآللويس البغدادي
ّالرياض الندية عىل رشح العقيدة الطحاوية .٩٦  اإلمام القايض عيل بـن عـيل بـن :ّ
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ّحممد بن أيب العز الدمشقي، تعليق الشيخ عبد اهللا    بن عبد الرمحن بن عبـد اهللا ّ
، ١ اخلويطر، دار الصميعي، ط ّ والدكتور طارق بن حممد بن عبد اهللاتاجلربي
 .هـ١٤١٣

ِّ الطـربي، حمـب الـدين،   أمحد بن عبـد اهللا:رياض النرضة يف مناقب العرشةال .٩٧ ّ
 .اعتنى به وأخرجه عبد املجيد طعمة حلبي، دار املعرفة، بريوت

 أمحد بن عبد احلليم :سؤال يف حديث النزول وجوابه أو رشح حديث النزول .٩٨
ّبن عبد السالم بن تيمية، حتقيـق وتعليـق حممـد عبـد الـرمحن اخلمـيس،  دار ّ

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ١ّالعاصمة، السعودية، الرياض، ط
ّالسبائك الذهبية برشح العقيدة الواسطية .٩٩ ّ بن حممد الغنـيامن، دار أيب   عبد اهللا:ّ

 .زيواجل
ّ حممـد نـارص :ِسلسلة األحاديث الصحيحة ويشء مـن فقههـا وفوائـدها .١٠٠

ــاض، ط ــة املعــارف للنــرش والتوزيــع، الري ـ هـــ ١٤١٦، ٢األلبــاين، مكتب
 .م١٩٩٦

ّ حممـد :ّ يف األمـةئّيسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضـوعة وأثرهـا الـس .١٠١
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١نارص األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، ط

رسـالة تعريـف أهـل ( رسـائل يف التوحيـد ّسلسلة الرسائل األنـصارية، .١٠٢
ُإن آدم خلـق عـىل صـورة الـرمحن: ّاإليامن بصحة حـديث ّحمـدث املدينـة ): ّ

ّالنبوية أيب عبد اللطيف محاد بـن حممـد األنـصاري  ّ ، مكتبـة )هــ١٤١٨ت (ّ
 .ّالفرقان، السعودية، دون تاريخ

ّسلسلة دراسات يف مباحث توحيد األسامء والصفات، معتقد أهل الـسنة  .١٠٣
ّ الـدكتور حممـد بـن خليفـة التميمـي، :واجلامعة يف توحيد األسامء والصفات

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ١أضواء السلف، ط
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ّ حممد بن عبـد الوهـ:سلسلة رشح الرسائل، رشح أصول اإليامن .١٠٤ ت (اب ّ
 الفـوزان،  ، رشح الشيخ الدكتور صالح بـن فـوزان بـن عبـد اهللا)هـ١٢٠٦

 الــسليامن،  اعتنــى بإخراجــه وأرشف عــىل طبعــه عبــد الــسالم بــن عبــد اهللا
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١الرياض، ط

ّالمية، موســوعة ّسلــسلة موســوعات املــصطلحات العربيــة واإلســ .١٠٥
سميع دغيم، مكتبة لبنان، نـارشون، .  د:اصطالحات علم الكالم اإلسالمي

 .بريوت
ّالسنة .١٠٦ ، )هــ٢٩٠ت ( بن أمحد بـن حنبـل   اإلمام أبو عبد الرمحن عبد اهللا:ُّ

ّجامعة أم (ّحممد بن سعيد بن سامل القحطاين، دار ابن القيم . حتقيق ودراسة د
 .، دون تاريخ)ِّالدينّالقرى ـ كلية الدعوى وأصول 

ّ احلافظ أيب بكر ابن أيب عاصـم الـضحاك بـن خملـد الـشيباين :ّالسنة .١٠٧  ت(ّ
ّحققه وخرج أحاديثه د) هـ٢٧٨ ظـالل باسم بـن فيـصل اجلـوابرة، ومعـه . ّ
ّ ملحمد نارص األلباين، املكتب اإلسالمي، السعودية:ّاجلنة ّ. 

، دار )هــ٢٧٣ت (ي ّ حممد بن يزيـد القزوينـ  أبو عبد اهللا:سنن ابن ماجه .١٠٨
 .الفكر، بريوت، لبنان

ّ ابن األشـعث السجـستاين، حتقيـق وتعليـق سـعيد حممـد :سنن أيب داود .١٠٩
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١ام، دار الفكر، بريوت، طّاللح

ّ اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بـن عـثامن الـذهبي :سري أعالم النبالء .١١٠ ِّ
سة الرسالة، بريوت، ّ، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤس)م١٣٧٤هـ ـ ٧٤٨ت(
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، ٩ط
ِّ اإلمام شهاب الدين أيب الفالح عبـد :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .١١١

ّاحلي بن أمحد بن حممد العكـ ، )هــ١٠٨٩ــ ١٠٣٢(ّي احلنـبيل الدمـشقي ربّ
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حممـود : ّأرشف عىل حتقيقه وخرج أحاديثـه عبـد القـادر األرنـؤوط، حتقيـق
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١ريوت ودمشق، طاألرنؤوط، دار ابن كثري، ب

 صالح بن فوزان الفوزان، اعتنى بإخراجـه وأرشف :رشح أصول اإليامن .١١٢
 . السليامن  عبد السالم عبد اهللا:عىل طبعه

ّ املوىل حممـد صـالح املازنـدراين، تعليـق املـريزا أبـو :رشح أصول الكايف .١١٣
هـــ ـ ١٤٢١، ١احلــسن الــشعراين، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، ط

 .م٢٠٠٠
ّ املال هادي السبزواري، منشورات بصرييت، إيران، :رشح األسامء احلسنى .١١٤

 .ّالطبعة احلجرية
ّ حممد بن حممود بن حممد بـن عبـاد العجـيل   عبد اهللاّرشح األصبهانية أليب .١١٥ ّ ّ

ّشيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية، حتقيق إبـراهيم ): هـ٦٨٨ت  (األصبهاين ِّ ّ
 .هـ ١٤١٥، ١د، الرياض، طسعيداي، مكتبة الرش

حتقيــق اإلثبــات لألســامء  (ّرشح الرســالة التدمريــة أو العقيــدة التدمريــة .١١٦
الشيخ عبـد الـرمحن بـن ): والصفات، وبيان حقيقة اجلمع بني القدر والرشع

، ١ّدار التدمريـة، ط ّنارص الرباك، إعداد عبد الـرمحن بـن صـالح الـسديس،
 .م٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢

 رشح الـشيخ عبـد الـرمحن بـن نـارص :ّة البن تيميةّرشح الرسالة التدمري .١١٧
ّالرباك، إعداد سليامن بن صالح الغصن، كنوز أسبيلية للنرش والتوزيع ّ. 

ّ حممد بن صالح العثيمني، قام بإخراجه ووضـع :ّرشح العقيدة السفارينية .١١٨
ّحواشيه شباب مـسجد سـامل العـيل، الكويـت، ومؤسـسة الـشيخ العثيمـني 

 .لوطني للنرشّاخلريية، املدار ا
ّ اإلمام القايض حممد بن أيب العـز الدمـشقي :ّرشح العقيدة الطحاوية .١١٩ ت (ّ
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ّ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور عبد اهللا)هـ٧٩٢ ّ ّ  بن عبد  ّ
 .املحسن الرتكي وشعيب األرنؤوط

ّ الشيخ عبد الرمحن بن نارص الرباك، إعـداد عبـد :ّرشح العقيدة الطحاوية .١٢٠
 .هـ١٤٢٩، ٢ّ بن صالح السديس، دار التدمرية، السعودية، طالرمحن

ّ الشيخ حممد بن صالح العثيمني، خـرج أحاديثـه :ّرشح العقيدة الواسطية .١٢١ ّ
ّواعتنى به سعد بن فواز الصميل، إعداد فهد بن نارص بن إبراهيم الـسليامن،  ّ

 .هـ ١٤٢١، ٦ّدار ابن اجلوزي، السعودية ـ الدمام، ط
ّ حممد خليل هراس، دار الدرر السنية، السعودية، :ّسطيةرشح العقيدة الوا .١٢٢ ّ ّ

 .هـ ١٤٢٩، ٦ط
ّرشح القصيدة النونية املسامة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقـة الناجيـة .١٢٣ ّ: 

ّابن قيم اجلوزيـة، رشح وحتقيـق الـشيخ حممـد خليـل هـراس، دار الكتـب 
ــريوت، ط ــة، ب ـــ ـ ١٤٢٤، ٣ّالعلمي ــام أمحــد،٢٠٠٣ه ، ١ طم، ودار اإلم

 .هـ ١٤٢٩
ّ حممد صالح العثيمني، :ُرشح القواعد املثىل يف صفات اهللا وأسامئه احلسنى .١٢٤

ّخرج أحاديثه وعلق عليه أبو حممد أرشف بن عبد املقصود، أضـواء الـسلف  ّّ
 .وأصداء املجتمع

ّ احلاج مال هادي السبزواري، طهران، :رشح غرر الفوائد .١٢٥  .م١٩٨١ّ
ّ بن حممد الغنيامن، دار   عبد اهللا:ريرشح كتاب التوحيد من صحيح البخا .١٢٦

 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ٣العاصمة للنرش والتوزيع، الرياض، ط
 :ّرشح كتاب الرشح واإلبانة عىل أصول السنة والديانة وجمانبـة املخـالفني .١٢٧

 . الراجحي، مكتبة عباد الرمحن ّابن بطة العكربي، رشح عبد اهللا
ّع سليامن بـن عبـد القـوي بـن ِّ نجم الدين أيب الربي:رشح خمترص الروضة .١٢٨
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عبـد اهللا بـن عبـد . ، حتقيـق د)هــ٧١٦ت (ّعبد الكريم بـن سـعيد الطـويف 
ّاملحــسن الرتكــي، توزيــع وزارة الــشؤون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة 

 .ّواإلرشاد يف السعودية
ت ( حييى بن رشف احلزامـي احلـوراين الدمـشقي النـووي :رشح مسلم .١٢٩

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، بريوت، ، دار الكتاب العريب)هـ٦٧٦
، )هـ٣٦٠ت(ّ بكر حممد بن احلسني اآلجري وّ اإلمام املحدث أب:الرشيعة .١٣٠

ّ بن عمر بـن سـليامن الـدميجي، جامعـة أم القـرى  عبد اهللا. دراسة وحتقيق د َّ
 .٢ودار الوطن، الرياض، ط

 .٣ّ حممود أبو رية، مؤسسة األعلمي، بريوت، ط:شيخ املضرية أبو هريرة .١٣١
ّ تقي الدين ابن تيمية، دراسة وحتقيـق : املسلول عىل شاتم الرسولالصارم .١٣٢ ِّ ّ

ّ بن عمر احللواين وحممد كبري شودري، تقديم الشيخ بكر بن  ّحممد بن عبد اهللا
ّأبو زيد والشيخ حممد بن سـعيد القحطـاين، رمـادي للنـرش، مـؤمن   عبد اهللا

ّة العـرصية، م، وطبعـة املكتبـ١٩٩٧هــ ـ ١٤١٧، ١ّللتوزيع، الـسعودية، ط
ِّصيدا، حتقيق وتعليق حممد حميي الدين الكاتب،   .هـ ١٤١٥ّ

ّ إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار :الصحاح .١٣٣
 .هـ ١٤٠٤، ٣العلم للماليني، بريوت، ط

َصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .١٣٤ َ األمري عـالء الـدين عـيل بـن بلبـان :ّ ِّ
ّحققه وخرج أحاديث شـعيب األرنـؤوط، مؤسـسة ، )هـ٧٣٩ت (الفاريس  ّ ّ

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٢الرسالة، بريوت، ط
ّ حممد نارص األلباين، املكتب :صحيح اجلامع الصغري وزيادته الفتح الكبري .١٣٥

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ٣اإلسالمي، بريوت ـ دمشق، ط
ت (ّ أبو احلسني مسلم بن احلجاج القـشريي النيـسابوري :صحيح مسلم .١٣٦
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 .، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان)هـ٢٦١
 ابن حجر اهليثمي :الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة .١٣٧

 الرتكي وكامل  ّأمحد بن حممد بن عيل السعدي، حتقيق عبد الرمحن بن عبد اهللا
 .م١٩٩٧، ١ّاخلراط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

ّالصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطل .١٣٨ ّ اإلمـام شـمس الـدين أيب حممـد :ةّ ِّ
ّ حممد بن الشيخ الصالح أيب بكر بن أيوب بن سعد الشهري بـابن قـيم  عبد اهللا ّ ّ

ّاجلوزية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليـه د ّ ّعـيل بـن حممـد الـدخيل، دار . ّ
 .العاصمة، الرياض، دون تاريخ

ت (غـدادي ّ أبـو احلـسني حممـد بـن أيب يعـىل الفـراء الب:طبقات احلنابلة .١٣٩
ّ، حققه وقدم له وعلق عليه د)هـ٥٢٦ ّ عبد الـرمحن بـن سـليامن العثيمـني، . ّ

ّجامعة أم القرى، مكة، ومكتبة العبيكان ّ. 
، ٦ّ الــسيد مرتــىض العــسكري، ط: بــن ســبأ وأســاطري أخــرى عبــد اهللا .١٤٠

 .هـ١٤١٣
 أمحد بن عبد احلليم بن :عرش الرمحن وما ورد فيه من اآليات واألحاديث .١٤١

ّم بن تيمية، حتقيق الشيخ عبد العزيز السريوان، دار العلوم العربية، عبد السال َّّ
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ١بريوت، ط

، )هــ٧٤٨ت (ّ حممد بـن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي   أبو عبد اهللا:العرش .١٤٢
ّحممد بـن خليفـة التميمـي، دار أضـواء الـسلف، توزيـع . د: دراسة وحتقيق

ــ)ّالــسعودية(ّمؤســسة اجلريبــي  ، ١، ط)مــرص(ة اإلمــام البخــاري ، ومكتب
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

ّ بن حممد بـن جعفـر بـن  ّ الشيخ األصبهاين، أيب حممد عبد اهللاو أب:العظمة .١٤٣
، دراســة )هـــ٣٦٩ ـ ٢٧٤. (م٢٠٠٢هـــ ـ ١٤٢٢ّحيــان، جامعــة بغــداد، 
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ّوحتقيق رضاء اهللا بن حممد بن إدريس املبـاكفوري، دار العاصـمة، الريـاض، 
 .هـ ١٤١٩، ٢ط
ّالتـابعني واألئمـة املرضـيني يف و الراسخني يف العلم مـن الـصحابة عقيدة .١٤٤ ّ

 . سعود العثامن:ّصفات رب العاملني
ّعقيدة الـسلف وأصـحاب احلـديث، أو الرسـالة يف اعتقـاد أهـل الـسنة  .١٤٥

أبـو عـثامن إسـامعيل بـن عبـد الـرمحن اإلمـام  :ّوأصحاب احلديث واألئمة
ّ بـن عبـد الـرمحن بـن حممـد نارص. ، دراسة وحتقيق د)هـ٤٤٩ت(الصابوين 

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ ،٢ طاجلديع، دار العاصمة، الرياض،
 بـن   محود بـن عبـد اهللا:عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن .١٤٦

 .هـ ١٤٠٩، ٢ّمحود التوجيري، دار اللواء، السعودية، ط
ّالعلو للعيل العظيم وإيضاح صحيح األخبار مـن سـقيمها .١٤٧    أبـو عبـد اهللا:ّ

 بـن  ، دراسـة وحتقيـق عبـد اهللا)هـ٧٤٨ت (ّحممد بن أمحد بن عثامن الذهبي 
ّصالح الرباك، دار الوطن، السعودية، ط  .هـ ١٤٢٠، ١ّ

ّالعلو للعيل العظيم .١٤٨  بـن   الذهبي الشافعي األثري، دراسة وحتقيق عبد اهللا:ّ
 .ّصالح الرباك، دار الوطن، دون تاريخ

ِّحممد بدر الدين حممـود أبو ّعالمة  ال:عمدة القاري رشح صحيح البخاري .١٤٩ ّ
ّ حممود حممـد  ّ، ضبطه وصححه عبد اهللا)هـ٨٥٥ت (العيني احلنفي بن أمحد 

ّعمر، منشورات حممـد عـيل بيـضون ودار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط ّ١ ،
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١

ّ، حققـه )هــ١٤١٣ت ( التوجيري   الشيخ محود بن عبد اهللا:غربة اإلسالم .١٥٠
ُبد الكريم بن محد التوجيري، طبـع بـإرشاف أبنـاء الـشيخ، دار ّوعلق عليه ع

 .هـ ١٤٣١، ١ّالصميعي، السعودية، ط
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ت (ّ حممــد اهلــروي صــاحب األزهــري :الغريــب يف القــرآن واحلــديث .١٥١
، ٢ّ، حتقيق أمحد فريد، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز، الـسعودية، ط)هـ١٤٠١
 .هـ١٤٢٨

ّفتاوى األئمة النجدية من شيخ اإلسالم حم .١٥٢ ّمد بن عبد الوهّ ة اب إىل سـامحّ
 بـن عبـد الـرمحن  ، تقديم الشيخ عبد اهللا بن باز الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا 

ّاجلربين، مجعه وأعده أبو يوسف مدحت بن حسن آل فراح، مكتبـة الرشـد، 
 .هـ ١٤٢٨، ٢ّالسعودية، ط

ّفتاوى األستاذ الدكتور العالمة حممد خليل اهلـراس .١٥٣ د  مجـع وترتيـب عبـ:ّ
 .الكريم عبد املجيد الدرويش، دار طيبة

 .٣ دار املعارف، مرص، طفتاوى اإلمام عبد احلليم حممود، .١٥٤
ّ تقي الدين أيب العباس أمحد بـن تيميـة، دراسـة :ّالفتاوى احلموية الكربى .١٥٥ ّ ِّ ّ

، ٢محد بن عبد املحـسن التـوجيري، دار الـصميعي، الريـاض، ط. وحتقيق د
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥

 مجـع وترتيـب أمحـد بـن :ّ الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءّفتاوى اللجنة .١٥٦
ّعبد الرزاق الدويش، دار املؤيد، الرياض، ط ّ  .هـ ١٤٢٤ ، ٥ّ

 بن باز مفتي عـام اململكـة   عبد العزيز بن عبد اهللا:فتاوى نور عىل الدرب .١٥٧
ّالعربية السعودية، إعداد عبد اهللا ّ بن حممد الطيار وحممد بن موسـى بـن عبـد  ّ ّّ

 .هـ ١٤٢٨، ١ّ املوسى، مدار الوطن للنرش، السعودية، ط اهللا
 مجع وترتيـب وحتقيـق :ّفتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ .١٥٨

ّحممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومـة بمكـة املكرمـة،  هــ، ١٣٩٩ّّ
 .تصوير طبق األصل عن الطبعة األوىل 

 أمحـد بـن عـيل بـن حجـر  احلـافظ:فتح الباري برشح صحيح البخـاري .١٥٩
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  ُ، عني بإخراجها الشيخ عبد العزيز بـن عبـد اهللا)هـ٨٥٢ ـ ٧٧٣(العسقالين 
بن باز، وقام بإكامل التعليقات بتكليف وإرشاف منـه تلميـذه عـيل بـن عبـد 
ّالعزيز الشبل، ورقم كتبها وأبواهبا وأحاديثهـا حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار  ْ َ

 .م٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١، ١السالم، الرياض، ط
، ١ّ حسن بن عيل السقاف، مكتبة اإلمام النـووي، األردن، ط :فتح املعني .١٦٠

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠
 الـشيخ سـالمة :فرقان القـرآن بـني صـفات اخلـالق وصـفات األكـوان .١٦١

 .القضاعي الشافعي،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
ّ أمحد بـن حممـد بـن حنبـل، حققـه وخـر  أبو عبد اهللا:فضائل الصحابة .١٦٢ ج ّّ

ّ بن حممد عباس، دار ابن اجلوزي ّأحاديثه ويص اهللا ّ. 
ّالفواكه العذاب يف معتقد الشيخ حممد بن عبد الوه .١٦٣  الـشيخ محـد بـن :ابّ

 الرتكـي، تقـديم  نارص بن عثامن آل معمر، حتقيـق عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا
، ٢ّ بن عبد املحسن الرتكـي، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، ط الدكتور عبد اهللا

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦
ِّ املحـدث عبـد الـرؤوف املنـاوي، دار :فيض القدير رشح اجلامع الصغري .١٦٤

 .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩١، ٢املعرفة، بريوت، ط
 عبـد العزيـز بـن :ّقمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة .١٦٥

ّفيصل الراجحي، تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والكتـاب رد عـىل 
 ).قراءة يف كتب العقائد(ن املالكي يف كتابه حسن بن فرحا

ّ حممد بن صالح بن عثيمـني، : وأسامئه احلسنى ُالقواعد املثىل يف صفات اهللا .١٦٦
ّحققه وخرج أحاديثه أرشف بن عبد املصود بن عبد الـرحيم، مكتبـة الـسنة،  ّ ّ

  .١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ٢القاهرة، ط
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ّلـسفية الكليــة يف القواعـد الف (ّقواعـد كـيل فلـسفي در فلــسفه إسـالمي .١٦٧ ّ
، ٢غالم حسني إبراهيمي دنياين، طهران، ط: ـ فاريس ـ ) ّالفلسفة اإلسالمية

 .م١٩٨٧
ّ عبد الرزاق بـن عبـد :ّالقول السديد يف الرد عىل من أنكر تقسيم التوحيد .١٦٨

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ّاملحسن البدر، دار ابن القيم ودار ابن عفان، القاهرة، 
ّ رشح الشيخ حممد بن صـالح العثيمـني، :توحيدالقول املفيد عىل كتاب ال .١٦٩

ّاعتنى به مجعا وترتيبا وتصويبا، وعزا آياته، وخرج أحاديثه، ووضع فهارسه،  َ ً ً ً
خالد بن عـيل .  بن محود أبا اخليل ود سليامن بن عبد اهللا. وأرشف عىل طبعه د

ّبن حممد املشيقح، دار العاصمة، السعودية، ط  .هـ ١٤١٥، ١ّ
ّ رشح جامع للموىل حممد صـالح املازنـدراين، ل والروضة،األصو: الكايف .١٧٠

ّمع تعاليق علمية للمريزا أيب احلسن الـشعراين، حتقيـق عـيل أكـرب الغفـاري،  ّ
 .هـ ١٣٨٤طهران، 

ــرازي :الكــايف .١٧١ ــي ال ــن يعقــوب الكلين ، دار الكتــب )٣٢٩ت (ّ حممــد ب
 .هـ ١٣٨٨ّاإلسالمية، طهران، 

ّ بن حممد بـن عـيل  و إسامعيل عبد اهللا أب:كتاب األربعني يف دالئل التوحيد .١٧٢
ّبن حممد اهلروي، حتقيق وتعليق الـشيخ الـدكتور عـيل بـن حممـد بـن نـارص  ّ

 .هـ ١٤٢٧الفقيهي، دار اإلمام أمحد، 
ّ حممـد بـن عبـد الوهـ:ّكتاب التوحيد الذي هو حق اهللا عـىل العبيـد .١٧٣ اب، ّ

تـه ونـرشه راجعه وقابله عىل أصوله جمموعة من األساتذة، أرشف عـىل طباع
ّإدارة الثقافة والنرش باجلامعـة يف اململكـة العربيـة الـسعودية، وزارة التعلـيم  ّ
ّالعايل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الرشيعة، دون تاريخ ّ ّ. 

ّكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل .١٧٤ ّ  أبو بكر حممد إسحاق بـن :ّ
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عبد العزيز بن إبراهيم الـشهوان، . د: خزيمة، مكتبة الرشيد، الرياض، حتقيق
 م١٩٩٤، ٥ط
 الفرج عبد الرمحن ابـن و اإلمام أب:كشف املشكل من حديث الصحيحني .١٧٥

ّ، حتقيـق الـدكتور عـيل حـسني البـواب، دار الـوطن، )هـ٥٩٧ت (اجلوزي 
 .الرياض

ّلئ البهية يف رشح العقيدة الواسطيةالآل .١٧٦  الـشيخ صـالح بـن عبـد العزيـز :ّ
 . الشيخّحممد إبراهيم آل

ّ مجال الدين أبو الفـضل حممـد بـن مكـرم بـن منظـور، دار :لسان العرب .١٧٧ ّ ِّ
 .هـ ١٤١٦إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

ــ ٧٧٣( اإلمام احلافظ أمحد بن عـيل بـن حجـر العـسقالين :لسان امليزان .١٧٨
ّ، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجه سلامن عبد الفتـاح أبـو )هـ٨٥٢ ّ ّ

ّبــشائر اإلســالمية، بــريوت، ومكتــب املطبوعــات اإلســالمية، ّغــدة، دار ال ّ
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣

ِّ احلافظ نور الدين عيل بـن أيب بكـر اهليثمـي :جممع الزوائد ومنبع الفوائد .١٧٩
ّ، بتحرير احلافظني العراقي وابـن حجـر، دار الكتـب العلميـة، )هـ٨٠٧ت(

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١بريوت، ط
 مجـع ّلـشيخ حممـد بـن صـالح العثيمـني،جمموع فتاوى ورسائل فضيلة ا .١٨٠

، ١وترتيب فهد بن نـارص بـن إبـراهيم الـسليامن، دار الـوطن، الريـاض، ط
 .هـ ١٤١٣هـ ، والطبعة األخرية يف ١٤٠٧

 بـن عبـد الـرمحن   عبد العزيز بن عبد اهللا:ّجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة .١٨١
ة إدارة ّحممد بن سـعد الـشويعر، صـادر عـن رئاسـ. بن باز، مجع وإرشاف د

ّالبحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة، السعودية، دار القاسم،   .هـ١٤٢٠ّّ
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ّمدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني .١٨٢ ّ شمس الدين حممـد :ّ ِّ
عبد العزيز بن نـارص اجلليـل، : بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، حتقيق

 .هـ١٣٩٣، ٢لعريب، بريوت، طّدار طيبة، السعودية، ودار الكتاب ا
ّ العالمة شيخ اإلسـالم املـوىل حممـد : يف رشح أخبار الرسولمرآة العقول .١٨٣

الـسيد هاشـم : ، إخـراج ومقابلـة وتـصحيح)هـ١١١١: ت(باقر املجليس 
 .هـ١٤٠٤، ٢الرسويل، دار الكتب اإلسالمية، ط

 اعتنـى بإخراجـه مسائل اإلمام أمحـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه، .١٨٤
 . السالمة، مكتبة الراشد، نارشون ور نارص بن سعود بن عبد اهللالدكت

ّاملــستخرج مــن األحاديــث املختــارة ممــا مل خيرجــه البخــاري ومــسلم يف  .١٨٥
، )هــ٦٤٢ت (ِّ اإلمام ضياء الدين عبد الرمحن احلنـبيل املقـديس :صحيحهام

 بـن دهـيش، مكتبـة  دراسة وحتقيق األستاذ الدكتور عبد امللـك بـن عبـد اهللا
ّألسدي، مكة املكرمةا ّ. 
ّ أمحــد بــن حممــد الــشيباين   أبــو عبــد اهللا:مــسند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل .١٨٦

ّ، حققه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه شـعيب األرنـؤوط، )هـ٢٤١ـ١٦٤( ّ ّ
ّوحممد نعيم العرقسويس وحممـد رضـوان العرقـسويس، ّمؤسـسة الرسـالة،  ّ

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ١بريوت، ط
 حتقيـق حـسني سـليم أسـد :)هــ٢٥٥ت  (رميمسند اإلمام احلافظ الدا .١٨٧

 .الداراين، دار املغني، الرياض
ّ أمحـد بـن حممـد بـن عـيل املقـري :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبـري .١٨٨

 .م١٩٣٩، ٢الفيومي، القاهرة، ط
هــ ـ ١٤٢٧ّ حممد بن صالح بن عثيمني، مطبـوع سـنة :مصطلح احلديث .١٨٩

 .م٢٠٠٦
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ّ حممد بن إبـراهيم احلمـد، :حتليلمصطلحات يف كتاب العقائد، دراسة و .١٩٠
 .هـ ١٤٢٧، ١دار ابن خزيمة، ط

ّ احلافظ الكبري أيب بكر عبد الرزاق بـن مهـام الـصنعاين :ّاملصنف .١٩١ ــ ١٧٦(ّ
ــرمحن األعظمــي، املكتــب اإلســالمي، ط)هـــ٢١١ ــق حبيــب ال ، ٢، حتقي
 .هـ١٤٠٣

 :حتهاّ القدح يف العرتة النبوية الطـاهرة إىل اسـتبامنمعامل اإلسالم األموي  .١٩٢
ّالعالمة السيد كامل احليدري، بقلم إبراهيم البرصي، دار املرتـىض، بـريوت،  ّ

 .م٢٠١١ ـ ١٤٣٢، ١ط
ّ مجيل صليبا، الرشكة العامليـة للكتـاب، :ّاملعجم الفلسفي لأللفاظ العربية .١٩٣

 .بريوت
ّ حممد فـؤاد عبـد البـاقي، الطبعـة :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم .١٩٤

 .م١٩٩٥ة، طهران، ّاإليرانية الثاني
ّ أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريـا، حتقيـق عبـد :ّمعجم مقاييس اللغة .١٩٥

ّالسالم حممد هارون، احتاد الكتاب العرب،   .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ّ
ّ احلسني بن حممد املعروف بالراغـب األصـفهاين، :مفردات ألفاظ القرآن .١٩٦

 .٣طُحتقيق صفوان عدنان الداوودي، انتشارات ذي القربى، قم، 
ّ العبـاس أمحـد بـن و احلافظ أب:املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم .١٩٧

ّعمر بن إبراهيم القرطبي، حققه وعلق عليه جمموعة مـن األعـالم، دار ابـن  ّ
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١ّكثري ودار الكلم الطيب، دمشق ـ بريوت، ط

ي و اهلـر  الـشيخ عبـد اهللا:ّاملقاالت السنية يف كشف ضالالت ابـن تيميـة .١٩٨
 .هـ ١٤٢٨، ٧، دار املشاريع، بريوت، ط)املعروف باحلبيش(
 جابر بن إدريس بن عيل أمـري، دار :ّمقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها .١٩٩
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 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، ١أضواء السلف، الرياض، ط
 أبو حامد الغزايل، حتقيق :املقصد األسنى يف رشح معاين أسامء اهللا احلسنى .٢٠٠

 .م١٩٨٦، ٢ املرشق، بريوت، طالدكتور فضلة شحادة،دار
ّ أبــو الفــتح حممــد بــن عبــد الكــريم بــن أيب بكــر أمحــد :امللــل والنحــل .٢٠١

ّ، حتقيق حممد سيد گيالين، دار املعرفـة، بـريوت، )٥٤٨ـ ٤٧٩(الشهرستاين 
 .لبنان

 مـصطفيبن   حتقيـق وتعليـق أيب عبـد اهللا:املنتخب يف مسند عبد بن محيـد .٢٠٢
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، ٢طّالعدوي، دار بلنسيه، السعودية، 

ّاملــنح املكيــة يف رشح اهلمزيــة .٢٠٣ ت (ِّ شــهاب الــدين ابــن حجــر اهليثمــي :ّ
 .هـ ١٤٢٦، ٢، دار املنهاج، ط)هـ٩٧٤

ّمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية .٢٠٤ ّ ِّ تقـي الـدين أمحـد بـن :ّ ّ
هــ ـ ١٤٠٦، ١ّحتقيـق الـدكتور حممـد رشـاد سـامل، ط: ّعبد احلليم بن تيمية

 .م١٩٨٦
ّ إبراهيم بـن حممـد :ّمنهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير عقيدة التوحيد .٢٠٥

ّ دار ابن القيم، السعودية، ودار ابن عفـان، مـرص، ط، الربيكان بن عبد اهللا ّ١ ،
 .هـ١٤٢٥

ّ حممـد عـيل التهـانوي، :ّموسوعة كشاف اصـطالحات الفنـون والعلـوم .٢٠٦
 .رفيق العجم. تقديم وإرشاف د

ــزان يف تفــ .٢٠٧ ّ الــسيد حممــد حــسني الطباطبــائي، مؤســسة :سري القــرآناملي ّ ّ
 .م١٩٧٤، ٣، ط)ّتصوير عىل الطبعة اللبنانية(ّإسامعيليان 

ّ احلـافظ كـامل الـدين الـشمي القـسطنطيني :نتيجة النظر يف نخبة الفكـر .٢٠٨ ِّ
، اعتنى به مراد بن خليفة سعيدي، مكتبـة دار املنهـاج، الريـاض، )هـ٨٢٠(
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 .هـ١٤٣١، ١ط
 خالد بـن عـيل املـريض الغامـدي، دار :ّاألشاعرة واملاتريديةنقض عقائد  .٢٠٩

ّأطلس اخلرضاء، السعودية، منشورات مكتبة امللك فهد الوطنية ّ. 
ّ السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش اإلسـالمي، :هناية احلكمة .٢١٠ ّ ّ

 .هـ ١٤٠٥قم، 
ّ أبـو الـسعادات املبـارك بـن حممـد اجلـزري :النهاية يف غريـب احلـديث .٢١١
ّملعروف بابن األثري، حتقيق طـاهر أمحـد الـزاوي وحممـود حممـد الطنـاجي، ا

ّمؤسسة إسامعيليان، إيران، ط  .ش. هـ ١٣٦٤، ٤ّ
ّ، ضبط نصه، وابتكر فهارسـه × ّ اإلمام عيل بن أيب طالب:هنج البالغة .٢١٢

 .م١٩٦٧ّالعلمية الدكتور صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 
 .هـ١٤١٩، ٢ عيل الكوراين، دار السرية، بريوت، ط:ّالوهابية والتوحيد .٢١٣
آثار اإلمام ابـن قـيم اجلوزيـة  (هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى .٢١٤

ّ حممد بن أيب بكر بن أيوب بن القـيم   عبد اهللاواإلمام أب): وما حلقها من أعامل ّ
 ُ، حتقيق عثامن مجعة ضمريية، إرشاف بكر بـن عبـد)هـ٧٥١ ـ ٦٩١(اجلوزية 

 .هـ١٤٢٩، ١ّ أبو زيد، دار عامل الفوائد، مكة، ط اهللا
ّاهلدايــة الربانيــة يف رشح العقيــدة الطحاويــة .٢١٥ ّ    عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا:ّ

 .هـ ١٤٣٠، ١الراجحي، دار التوحيد، الرياض، ط
ّ الشيخ حممد بن عيل بـن احلـسني بـن بابويـه :اهلداية يف األصول والفروع .٢١٦

 .هـ ١٤١٨مام اهلادي، قم، ّاملعروف بالصدوق، مؤسسة اإل
ّ حتقيـق حممـد ّهدى الساري مقدمة فتح الباري برشح صحيح البخـاري، .٢١٧

 .هـ١٤٢١، فؤاد عبد الباقي، دار السالم، الرياض
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 ٧٦....................................مناقشة املشبهة                                                     
 ٧٨............................................املعطلة:  النظرية الثانية              
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 ٨٦.....................................كان املعرفةإم:  النظرية الثالثة              
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 ٥١٧ ......................................................................................   الكتاب فهرس

 أصول وأركان االجتاه التجسيمي
 ّالركن األول

 ّ تعاىل له حد ّأن اهللا
 ٩٧..................................................................متهيد 

 ٩٨..................................................ّما هو املراد من احلد ؟
 ١٠٠......................................................... يف اللغةّاحلد

 ١٠٣................................................ّاألقوال يف مسألة احلد
 ١٠٧.............................ة ؟ّف هو موقف الكتاب والسنّهل التوق

 ١٠٩..................................................ّأسباب القول باحلد
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 ١٢١......................................ّفه يف احلدابن حنبل وحقيقة موق

 ١٢٥..........................ّالطحاوي وخمالفته البن تيمية يف إثبات احلد
 ١٢٦...............ّابن حجر العسقالين وخمالفته البن تيمية يف إثبات احلد
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 ١٦٨........................................................شواهد
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  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٥٢٢

 ٤٥٢.....................................ّما ذكره السيد املرتىض. ٢
 ٤٥٣...................................ّما ذكره العالمة املجليس. ٣
 ٤٥٤...........................................ما ذكره الشعراين. ٤
 ٤٥٥.....................ِّجالل الدين احلسيني األرمويما ذكره . ٥
 ٤٥٦.............................بزواريّما ذكره املال هادي الس. ٦
ِّالسيد عبد احلسني رشف الدينما ذكره . ٧ ّ.....................٤٥٦ 

 ٤٥٧.................................× ّأدلة القول بعود الضمري إىل آدم 
ِّموقف ابن تيمية من صفة القدم والرجل هللا َ  ٤٥٩..................... تعاىل  َ
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 ٤٧٥.......................................................فهرس اآليات
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 ).تفسري سورة احلمد: اجلزء األول(اللباب يف تفسري الكتاب . ١
أصول التفسري؛ مقارنة منهجية بني آراء الطباطبائي وأبرز . ٢

 .ّاملفرسين
 . النظرية واملعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢ـ١ (طالل احلسن: بقلم. معرفة اهللا. ٥ ـ ٤
مدخل لدراسة ماهية علم املعصوم الراسخون يف العلم؛ . ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إهلامه
 ).٢ـ١. (خليل رزق:  بقلم.املعاد؛ رؤية قرآنية. ٨  ـ ٧
جواد :  بقلم. بحوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ ـ ٩

 ).٢ـ١. (ارّعيل كس
 .ارّجواد عيل كس:  بقلم، حوار.بحث حول اإلمامة. ١١
 .الشفاعة؛ بحوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتا. ١٢
ّ رؤى يف مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية؛العرفان الشيعي. ١٣ ّ. 

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّحممد : بقلم. العصمة؛ بحث حتلييل يف ضوء املنهج القرآين. ١٤

 .القايض
 .حممود اجليايش: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
سفة الدين؛ مدخل لدراسة منشأ احلاجة إىل الدين وتكامل فل. ١٦



 ٢

 .الشيخ عيل العبادي:   بقلم.الرشائع
 ).٤ـ١ ()رشح احللقة الثانية(الدروس . ٢٠ ـ ١٧
الشيخ حممود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّاجليايش
ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّاجليايش حممود :  بقلم.ّ
 . قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية؛فلسفة صدر املتأهلني. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّاملثل اإلهلية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم. بحوث حتليلية يف نظرية أفالطون؛ُ

 .عبد اهللا األسعد
 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس. ٢٥
 الرسائل  ويشمل؛مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني. ٢٦

 :التالية
 ).بحث يف الوجود الذهني(التفسري املاهوي للمعرفة  •
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا •
 .املدارس اخلمس يف العرص اإلسالمي •
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن •
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر •
 .عبد اهللا األسعد:  بقلم.بحوث يف علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طالل احلسن: بقلم. ّالتفقه يف الدين. ٢٨
 .الشيخ طالل احلسن:  بقلم.مراتب السري والسلوك إىل اهللا. ٢٩
ّ اإلهليات ،ة املرحلة الثانية عرش؛رشح هناية احلكمة. ٣١ ـ ٣٠



 ٣

 ).٢ـ١. (الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.ّباملعنى األخص
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة. ٣٢
 ).٢ـ١(الشيخ خليل رزق :  بقلم.رشح بداية احلكمة. ٣٤ ـ ٣٣
 .التقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االجتامعية. ٣٥
 .حممود نعمة اجليايش:  بقلم.عصمة األنبياء يف القرآن. ٣٦
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغري يف الفقه . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.اإلسالمي
 . طالل احلسن. د: بقلم.املنهج التفسريي عند العالمة احليدري. ٣٨
 . طالل احلسن: بقلم.املنهج الفقهي عند العالمة احليدري. ٣٩
 ).٣ـ١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكريس يف القرآن الكريم •
 مراتب العلم اإلهلي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس مجيع املعارف القرآنية •
 ).٦ـ٤ (وث عقائديةبح. ٤١

 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم •
 رؤية اهللا بني اإلمكان واالمتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •
ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور عيل العيل:  بقلم.ّ
 .حممود اجليايش:  بقلم.اإلعجاز بني النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)هيبحث فق(ال رضر وال رضار . ٤٤
 ).٢ـ١ (دروس يف احلكمة املتعالية. ٤٦ ـ ٤٥



 ٤

 .ّعلم اإلمام؛ بحوث يف حقيقة ومراتب علم األئمة املعصومني. ٤٧
 .الشيخ عيل محود العبادي: بقلم

 الدكتور : إعداد.كامل احليدري؛ قراءة يف السرية واملنهج. ٤٩ ـ ٤٨
 .)٢ـ١( ّمحيد جميد هدو

 . عيل محود العبادي: بقلم.هرها حقيقتها ومظا؛الوالية التكوينية. ٥٠
ّاإلهليات باملعنى (الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعة . ٥٢ ـ ٥١

 ).٢ـ١. (الشيخ قيرص التميمي:  بقلم).ّاألعم
 من ة رشح املرحلة احلادية عرش؛العقل والعاقل واملعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. هناية احلكمةكتاب
 اجلزء  ،اب األسفار العقلية األربعةرشح كتكتاب املعاد؛ . ٥٤

 . عبد اهللا األسعد: بقلم.لّاألو
القسم  ؛ّ للشهيد حممد باقر الصدر،رشح احللقة الثالثة. ٥٧ ـ ٥٥

 ).٣ـ١( الشيخ حيدر اليعقويب : بقلم.ّاألول
 . األصول العملية: القسم الثاين؛رشح احللقة الثالثة. ٦٣ ـ ٥٨

 .)٦ ـ١(الشيخ عيل العبادي : بقلم
ّ للعالمة الشيخ حممد رضا املظفر؛رشح كتاب املنطق. ٦٨ ـ٦٤ ّ. 

 ).٥ـ١(بقلم الشيخ نجاح النويني 
ّ للشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد ؛رشح احللقة األوىل. ٦٩

 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم. قدس رسهّحممد باقر الصدر
 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف علم اإلمام. ٧٠
 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف التوحيد. ٧١



 ٥

 ).٣ـ١(طالل احلسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ ـ ٧٢
 .عيل املدن:  بقلم.معامل اإلسالم األموي. ٧٥
 . عيل املدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .١ ج)الرسالة العملية لسامحته( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث يف عملية  (رد وجوب الزكاة واخلالف يف حتديدهاموا. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العرس:  بقلم).١/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية (  حقيقته رشوطه حكمه؛يمنكر الرضور. ٧٩

 .ميثاق العرس:  بقلم.)٢/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية ( هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟. ٨٠

 .ميثاق العرس: بقلم). ٣/االستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (مخس أرباح املكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (خمتارات من أحكام النساء. ٨٣
 .)٤/فتاوى فقهية( ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة. ٨٤
ّ وآفاق املستقبل لدى السيد كامل ة الدينيةمرشوع املرجعي. ٨٥

 ).ة من الباحثنيخبن( احليدري
 . دراسة يف رشوطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة يف علم األخالق. ٨٧
ّالشيخ حممد :  بقلم.مناهج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيق. ٨٨

 .جواد الزبيدي
 .ّحممد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة يف القرآن. ٨٩



 ٦

 ).لكتب األربعة أعالهجمموعة ا (يف ظالل العقيدة واألخالق. ٩٠
 .مدخل إىل اإلمامة. ٩١
 .الدكتور طالل احلسن:  بقلم.الدعاء إرشاقاته ومعطياته. ٩٢
 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(االسم األعظم . ٩٣
 ).٢/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(ّالغلو . ٩٤
، مفاهيم قرآنية(البداء، وكيفية وقوعه يف العلم اإلهلي . ٩٥

 ).٣/عقائدية، أخالقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل اإلنساين . ٩٦

 ).٤/قرآنية، عقائدية، أخالقية
إبداعات العالمة احليدري، يف املنهج والتوحيد واإلمامة . ٩٧

 )٥/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ٩٨

 ).٦/خالقيةأ
مفاهيم قرآنية، (أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية . ٩٩

 ).٧/عقائدية، أخالقية
الشيخ أمحد :  إعداد وتنظيم.)٥/فتاوى فقهية( ّمناسك احلج. ١٠٠

 .الشيباين
 .٢ج) الرسالة العملية لسامحته (الفتاوى الفقهية. ١٠١
 .ّالتوحيد عند الشيخ ابن تيمية. ١٠٢
 .٢ج) الرسالة العملية لسامحته (ى الفقهيةالفتاو. ١٠٣

 



 ٧

  :بحوث ودراسات يف طور الطباعة
الشيخ : بقلم). ٧ـ١ (ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة .١١٠ ـ١٠٤

 .نجاح النويني
، اجلزء رشح كتاب األسفار العقلية األربعة ؛كتاب املعاد. ١١١

 .الشيخ عبد اهللا األسعد: بقلم. الثاين
الشيخ حيدر :  بقلم.ّ الثالثة؛ القسم األولرشح احللقة. ١١٥ـ١١٢

 .٧ و٦ و٥ و٤: األجزاء: اليعقويب
: بقلم. اجلزء الثالثّرشح األسفار؛ اإلهليات باملعنى األعم، . ١١٦

 .الشيخ قيرص التميمي
 .)٢ـ١( رشح هناية احلكمة، العلة واملعلول. ١١٨ ـ١١٧
 تبهيف حقيقته وأقسامه ومراالعلم اإلهلي، دراسة . ١٢٠ـ١١٩

 .شيخ عبد اهللا األسعدال :بقلم. )٢ـ١(
 . سيد زيد البطاط: بقلمبحوث يف فقه عقد البيع،. ١٢١
ّالنبوة واملعاد يف مباحث العالمة كامل احليدري،. ١٢٢  رسالة ّ

ماجستري، جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد، قسم علوم 
ّحممد عيدان حممد : ّالقرآن والرتبية اإلسالمية، قدمها عليوي، ّ

ّاألستاذ الدكتور ثائر حممد عبد األئمة الدباغ: بإرشاف ّ. 
ً تقريرا ألبحاث املرجع الديني سامحة السيد ،رسائل فقهية. ١٢٣

 .جمموعة من الفضالء: كامل احليدري، بقلم


